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

שנה
שניה

ל
א

ר
ש

 י
ץ
ר
א

 -
ת 

לי
עי

ן 
עי

די
מו

 –
ם 

בי
ת

כו
ה
ם 

ני
ב
ר
ל
 ו

ד"
דו

חי
ב
ד 

חו
אי

ל"
ת 

רו
מו

ש
ת 

יו
כו

הז
ל 

כ
 ©

השכונתי,  בביהכנ"ס  הנוראים'  ה'ימים  תפילות 
מהרגיל  מוקדמת  לשעה  נקבעים  היו  שנה  בכל 
חלק  עוררו  השנה  אולם  טובים',  'ימים  בשאר 
כוותיקין,  להתפלל  יותר  שראוי  מהמתפללים 
זכו  ובר"ה  כולם,  בעיני  התקבלה  דעתם  ואכן 

להתפלל כולם כוותיקין.

מהמתפללים  כמה  הכיפורים',  'יום  לגבי  כן  לא 
על  התפילה  שעת  את  שישאירו  כך  על  עמדו 
מתכונתה כימים ימימה, וכנימוק לדבריהם טענו, 
להימנע  שיש  בפוסקים  מבואר  שבר"ה  שבעוד 
ער  להיות  ענין  יש  שממילא  הרי  ביום,  מלישון 
מ'האיר השחר', לא כן לגבי יוה"כ, שלכאורה לא 

מצאנו כן.

ר' ראובן, אחד מהת"ח שבביהכנ"ס, טען, שיתכן 
'ראש  נקרא  הוא  גם  זה, שהרי  בכלל  יוה"כ  וגם 
השנה', כסמך לדבריו ציטט מדברי התוס' בנדרים 
ד"אע"ג  נדרי',  'כל  אמירת  מנהג  לגבי  ב'),  (כ"ג 
עבדינן,  ביוה"כ  ואנן  תנן,  בר"ה  אדם  דעומד 
ביחזקאל  כדכתיב  ר"ה,  דאקרי  יוה"כ  אשכחן 
יוה"כ  דזהו  ואמרו  א'), בר"ה בעשור לחדש,  (מ' 

דיובל".

טען,  מהמתפללים,  נוסף  ת"ח  שמעון,  ר'  ואילו 
דכיון שענין השינה הוא רק ל"סימנא מילתא", זה 
והא ראיה  ביום הראשון של השנה,  דוקא  שייך 
שביוה"כ אין מניחים "סימנים", למרות שבגירסת 
רגיל למיחזי בריש  "יהא  א')  (י"ב  הגמ' בהוריות 

שתא", דבר שאפשר לקיימו גם ביוה"כ.  

 ‰˘‡È‰ ‰Ï‡, הצדק עם מי ? 

 

(פ"ו)  זוטא  ארץ  דרך  במסכת 

ברבים,  לשתות  "בא  איתא, 

הופך פניו לצד אחר וישתה"

עובדא  ליישב  צורך  יש  לפי"ז 

באדם גדול מסוים.

? Â‰ÈÓ Ú„˙‰

[ואם תדע מי נאזר בגבורה (שכמותו מכפר 
על הרהור הלב) ע"י מלך גוי, תגלה מיהו].

כתב,  ר"ה  מסכת  בסוף  ברא"ש 

שאין  אותן  אף  באשכנז,  "נהגו 

נזהרין מפת של נכרים כל השנה, 

בעשרת ימי התשובה נזהרין".

‰ÂÈˆÓ ÔÎÈ עוד ימים בשנה שיש 
ליזהר מפת של נכרים (לא מצד 

איסור חמץ וכיו"ב).

יש אומרים, שפרשיות 'נצבים' ו'וילך' הם פרשה אחת ארוכה שנחלקת לשנים.
 ˙‡  ˜ÏÁÏ  ¯˘‡Ó  ,'ÍÏÈÂ'Â  'ÌÈ·ˆ'  ˙‡  ˜ÏÁÏ  ÌÈÙÈ„ÚÓ  ,˙ÂÈ˘¯Ù  ˜ÏÁÏ  Í¯Âˆ  ˘È  ¯˘‡Î  ÚÂ„Ó

.˙Â„¯Ù ˙ÂÈ˘¯Ù È˘ Ì‰˘ 'ÈÚÒÓ'Â '˙ÂËÓ'

מענינא דמועדא
מצינו  הלכה  איזה  לגבי 
השנה  ראש  ליל  שדין 

חמור מיומו.

רמז: דמות הקשורה לפרשה

תזכורת: הקשר בין הדמות לפרשה הוא בהזכרתה

 או ברמיזתה בפרשה או בפרש"י

'ÈÁÈ˘ 'ÔÈÈË˘ÙÚ'Â '¯ÚÙÙÚË' ˙ÂÁÙ˘Ó ˙ÂÎÊÏ
Ë"ÊÓ· 'ÈÁ˙˘ ‰„Î‰ – ˙·‰ ˙„ÏÂ‰ Ï‚¯Ï

להוגי 
שעשועות

שלוחה בזה ברכת השנה,
לכתיבה וחתימה טובה.

הגליון הבא יופיע בעזהי״ת, 
בערש״ק פרשת האזינו הבעל״ט.

בהזדמנות זו נשוב ונודה,
לכל אותם אלפי עמלי תורה,
שטורחים לשלוח פתרונות,
הערות והארות מחכימות,
להגדיל תורה ולהאדירה.

 ÌÎÈ˜Ê  ÌÎÈË·˘  ÌÎÈ˘‡¯  '‡  '‰  ÈÙÏ  ÌÎÏÎ  ÌÂÈ‰  ÌÈ·ˆ  Ì˙‡"
Ï‡¯˘È ˘È‡ ÏÎ ÌÎÈ¯Ë˘Â".    דברים כ"ט ט'.

ÈÙÂ¯˘ רש"י, "אתם נצבים היום. מלמד שכינסם משה לפני הקב"ה 
ביום מותו להכניסם בברית".

ÍÈ¯ˆÂ להבין, מה מיוחד ביום מותו שבו ראה משה צורך להכניסם 
בברית ולהזהירם על עבודה זרה וכהמשך דברי הפסוקים, "פן יש 

בכם איש או אשה או משפחה או שבט אשר לבבו פנה היום מעם 

ה' א' ללכת לעבד את אלהי הגוים ההם פן יש בכם שרש פרה ראש 

ולענה", אם יש מקום לאזהרה זו, היה לו למשה להזהירם על כך 

לפני שנים, ומדוע המתין עד יום מותו.

‰'˘È˙Ù חכמים' מבאר, שבאמת כעת עדיין לא היה צורך באזהרה 
זו, כי כולם אהובים וברורים, אך עיקר האזהרה היא על העתיד, 

ואם לא עכשיו קודם מיתתו, אימתי, לכך כינסם להכניסם בברית 

ביום מותו.

··¯È‡˙ העולם, בכל הימים נאמר 'כי טוב', וביום שלישי אף נכפל 
בו, ואילו ביום שני לא נאמר בו כלל 'כי טוב', ולא דבר ריק הוא.

עולא,  דרבי  בריה  בנאה  לרבי  כך,  על  חז"ל  כתבו  רבות   ˙Â·Â˘˙
"מפני שנברא בו אור של גיהנם", פסחים נ"ד א', וכן דעת ר"י בשם 

ר"י בן חלפתא בב"ר ד' ו', ולרבי חנינא, מפני "שבו נבראת מחלוקת 

נגמרה  "לפי שלא  לר' שמואל,  לתחתונים]",  העליונים  המים  [בין 

חנילאי, ש"בתחלת  בן  תנחום  רבי  בשם  לוי  לרבי  המים,  מלאכת 

את  ליטול  ועתיד  טוב,  קרוי  הקב"ה משה  צפה  עולם  של  ברייתו 

שלו מתחת ידיהם", ולרבי סימון בשם ריב"ל, "אמר הקב"ה הואיל 

והמים הללו לקו בהם דור המבול, ודור אנוש, ודור הפלגה, לפיכך 

אל יכתב בהן כי טוב", ב"ר שם.

נבראו  השני  וביום  היות  נוסף,  טעם  חז"ל  בשם  מביאים   „ÂÚ
המלאכים (עי' שמו"ר ט"ו כ"ב), ואם התורה היתה כותבת על יום 

ולומר שהמלאכים  ולטעות חלילה,  'כי טוב', היה מקום לבוא  זה 

"סייעו" להקב"ה בבריאת העולם, ועליהם הולך השבח של 'כי טוב', 

לכך לא נכתב כלל על 'יום שני' שבח זה.

כ'גהינם',  העולם,  בבריאת  מיד  שייכים  היו  הטעמים  רוב   ‰‰Â
'מחלוקת', 'לא נגמרה מלאכת המים' ו'טעות במלאכים', וכן הטעם 

עוד  ודור ההפלגה', היה שייך  דור אנוש  דור המבול  ש'במים לקו 

לפני שנתנה תורה, אך הטעם ש'משה לקה על ידי המים', לא היה 

בשנת  הלקיה שלקה, שמת  היה  שזה  מיתת משה,  עד  אלא  שייך 

הארבעים ולא זכה ליכנס לארץ ישראל.

העשל  ר'  הרבי  תלמיד  אמסטרדאם,  אב"ד  לידא  דוד  רבי   ¯‡·ÓÂ
'מקח טוב'], שכל  [הובא בספר  דוד' עה"ת  'עיר  מקראקא, בספרו 

עוד שמשה רבינו היה חי, לא היה צד ליהודי לומר שיש חלילה כח 

זו לא כתבה התורה ביום השני  בע"ז, שהרי בשביל למנוע טענה 

'כי טוב'.

‡·Ï כעת, עם פטירת משה, שמתווסף טעם נוסף מדוע לא נאמר 'כי 
טוב' ביום השני, יכולים ישראל לטעות ולומר, שהטעם שנתחדש 

כעת, בא לגרע אחד מהטעמים שנאמרו, והיות ויצר ליבו של אדם 

כרוך אחר עבודה זרה, יבואו ויאמרו שהטעם שהופסק, הוא טעמו 

של 'בריאת המלאכים', ומהיום והלאה, חלילה, ניתן להאמין בע"ז.  

על  להזהירם  בברית,  ולהכניסם  לכנסם  לעמוד  משה  הוצרך   ÍÎÏ
פרה  'שרש  אותו  ימצאו  כדי שלא  מותו,  ביום  דוקא  זרה,  עבודה 

ראש ולענה' חלילה מקום לפנות מעם ה', "ללכת לעבד את אלהי 

הגוים ההם", אלא זה הזמן להתחזק באמונה שלימה וברורה בבורא 

עולמים.

נולדתי בזכות מעשי אבי,

ושנותי נתקצרו בתפילות אמי.

כל הכתוב בתורה קיימתי,

ובכל דור ודור כמותי.

הרמאי שביקש להרוג עשרה,

מכבודי ימיו הוארכו בעשרה.



תשובה ל"מעשה רב"

 ¯ÈÚ‰ÏÓ  ˜ÓÁ˙‰Ï  ,ÏÏÙ˙‰Ï  ÍÏÂ‰‰Ï  ¯˙ÂÓ  Ì‡‰  ‰Ï‡˘Ï  ‰·Â˘˙·
 Ï‡ ËÈ·‰Ï ÈÏ·Ó "Î‰È·Ï ÍÏÈ˘ È„È ÏÚ ,ÌÓÂ˜Ó· ‡Ï˘ ÔÈÏÈÙ˙ ÔÈÁÈÓÏ
."ÍÈÈÚ ÔÈ·"„ ÌÂ˜Ó ÌÈÚ„ÂÈ ÌÈ‡˘ ı¯‡‰ ÈÓÚ ˘‡¯·˘ ÔÈÏÈÙ˙‰ ÌÂ˜Ó

יש לדון בין מצד שבלכתו לביהכ"נ עסוק במצות התפילה, וגם אם 

יימר  מי  אבל  ראיתי1,  לא  לומר  יוכל  לא  עיניו,  לנגד  לו  שמזדמן  מה 

דמוטל עליו2.

בדקי  ולחפש  לילך  רגיל3  אדם  שיצטרך  בהלכה,  מצינו  שלא  וכמדו' 

מצות אצל אחרים, וההמון נכשלים בשגגתן4 במילי טובא5, ואם יעסוק 

בתיקון אחרים6, תורתו ומצוותיו מתי נעשין7.

ובעירובין ס"ח א' "א"ל רבה בר רב חנן לאביי, מבואה דאית ביה תרי 

גברי רברבי כרבנן לא ליהוי בהו לא עירוב ולא שיתוף, א"ל, מאי נעביד, 

מר לאו אורחי', אנא טרידנא בגירסאי, אינהו לא משגחי".

רבה  וטעמא  לערב,  איכא  רבה  דמצוה  "משמע מכאן  וכתב המרדכי 

איכא, דלא ליתו לידי איסורא לאפוקי ולעילוי מבתים לחצרות". וצ"ע 

יודע שבכל שבת  לפי"ז מה תשובה השיב אביי שעסוק בגירסא, והרי 

נכשלים שכיניו באיסורי הוצאה דרבנן.

הת"ח  הרב8  על  מוטל  "והדבר  כתב,  צ"ט  סי'  או"ח  חת"ס  ובשו"ת 

צווארו,  על  העם  וקולר  מכשול  לאו,  ואם  המבואות,  לתקן  שבעיר, 

והוצרך אביי להתנצל על המכשלה שתחת  כדאמרינן בעירובין ס"ח... 

ידו" (ועשו"ת פאת שדך ח"ג יו"ד סי' קי"ג אות ח').

ולכאורה, אף לאחר דברי החת"ס, עדיין לא באנו לישוב שאלתינו, 

ואולי י"ל דההתנצלות היתה משום דבמצבו שלו, עודו תלמיד אצל רבו, 

אין מוטל עליו9 לעסוק בזה10, ואפשר דכוותה גם בנידו"ד אם מפריעו 

מסדרו וכנוסח השאלה.

מבטל  הוא  במקומם  דכשאינם  דתפילין,  עשה  ביטול  לחומר  ומ"מ 

מ"ע, וה"ז כקרקפתא דלא מנח תפילין, ונקרא פושע ישראל בשוגג עכ"פ 

(עי' ר"ה י"ז א'), ובדבר המפורש בתורה אין אומרים מוטב יהיו שוגגין, 

(והו"ד בהקדמת ספר חפץ חיים,  כמ"ש הרמ"א באו"ח סי' תר"ח ס"ב 

מההיא  טפי  חמיר  וא"כ  ע"ש),  לשה"ר,  הלכות  לימוד  חשיבות  לענין 

דעירובין, וצ"ע.

תשובה ל"לחכימא ברמיזא"

 ˘"Ó ÌÚ ,‰È„È„ ‡„·ÂÚ ·˘ÈÈÏ ˘È˘ ÏÂ„‚ Ì„‡‰ Â‰ÈÓ ‰Ï‡˘Ï ‰·Â˘˙·
 '‡  ̆,ÌÈÚ¯  ̃ÌÈÚ¯  ̃ÂÏ ˙È˘Ú Â˙¯Â  ̇„"Ó‰·· Ô˘È‰ ÏÎ" '‡ ‡"Ú ÔÈ¯„‰Ò·

."‰ÓÂ ˘È·Ï˙ ÌÈÚ¯˜Â
אבא  בר  ר"ח  "יתיב  ב'  קמ"ה  בשבת  דאיתא  יוחנן,  בר'  הוא  המדובר 

ור' אסי קמי' דר' יוחנן, ויתיב ר' יוחנן וקא מנמנם, א"ל רחב"א לרב אסי 

מפני מה עופות שבבבל שמנים, א"ל כלך למדבר עזה ואראך שמנים מהן, 

מפני מה מועדים שבבבל שמחים, מפני שהן עניים, מפני מה ת"ח שבבבל 

שאוכלים  מפני  מזוהמין  עכו"ם  מה  מפני  תורה,  בני  שאינן  לפי  מצוינין 

שקצים ורמשים.

לחכמה  אמור  לכם  אמרתי  כך  לא  דרדקי,  א"ל,  יוחנן,  ר'  בהו  איתער 

אחותי את, אם ברור לך הדבר כאחותך שהיא אסורה לך אומרהו, ואם 

לאו לא תאמרהו".

ללמוד,  אצלו  התלמידים  ישבו  בעת  מתנמנם  יוחנן  ר'  שהי'  מבואר 

שינה ממש, אלא  רק  ולא  נומה",  "קרעים תלביש  עם  זה  ואיך מתיישב 

כמ"ש בשו"ע יו"ד סי' רמ"ו סט"ז "וכל המתנמנם בביהמ"ד חכמתו נעשית 

קרעים".

ובס' גור ארי' (לרבי יהודה ארי' בן דוד, אמשטרדם תצ"ג, הו"ד בילקוט 

מדרשי פליאה, ח"ב, ליקוטים חדשים, עמ' ט"ז-י"ז), כתב, "והנה הקשיתי 

בכתבים שלי טורים אהדדי, וגמרא אהדדי, דבאו"ח סי' קנ"א פסק דמותר 

לישן בב"ה, וביו"ד סי' רמ"ו פסק דאסור לישן בב"ה, גם גמרא אהדדי, גבי 

הנהו דבי רב (בברכות כ"ה א'), דגני אציפי דבי רב, ובסנהדרין קאמר כל 

הישן בב"ה תורתו נעשית קרעים קרעים, דכתיב וקרעים תלביש נומה.

הב"י  בשם  בסקט"ו  (דהש"ך  חסידות  מדת  משום  חילוק  תירץ  ובש"ך 

מביא ממגילה כ"ח א' דשאלו את ר"ז במה הארכת ימים, א"ל וכו', ולא 

ישנתי בב"ה וכו' ולא שינת עראי, וצ"ל דמשום מדת חסידות נהג כן, אבל 

מדינא מותר), ודוחק מאד, דהא הפסוק וקרעים תלביש קאי מפורש דאסור 

לישן כלל".

ואולי י"ל דיש חילוק בין הרב להתלמידים, דבתלמיד מיחזי כמי שאין 

רוצה לשמוע11 דברי הרב12, ועד"ש בשבת י' א' "ר"י הוה יתיב קמי' דר"ז, 

והוו עסקי בשמעתא, נגה לצלויי, והוה קא מסרהב ר' ירמיה, קרי עליה ר"ז, 

מסיר אזנו משמוע תורה גם תפלתו תועבה", משא"כ ר' יוחנן שהי' הרב, 

דלא שייך סברא זו13.

בישיבה,  למדו  שאחרים  בזמן  בעמידה  רבו  לפני  שלמד  מי   :ÊÓ¯‰Â
דבחולין נ"ד א', העיד ר' יוחנן על רב, שכשלמדו לפני רבי "כל אותן שנים 

ששימש אותן תלמיד בישיבה, אני שמשתי בעמידה", פרש"י "הוא הי' יושב 

ואני עומד, שהי' חשוב ממני". ושם קל"ז ב', אמר לאיסי בר היני, "דכירנא 

כד הוה יתיבנא14 אחר י"ז שורן אחוריה דרב קמיה דרבי, ונפקי זיקוקין 

דנור מפומי' דרב לפומי' דרבי, ומפומי' דרבי לפומי' דרב, ולית אנא ידע 

מה הן אמרין15".

ונרמז מזה לעובדא דתלמידי ר' יוחנן בשבת שם, שישבו לפניו, ואמר 

להם שאין להם לומר מה שאין יודעים ברור.

תשובה ל"מבין חידות"

 ,˙ÂÎÊ ÛÎÏ ÌÏÂÚ‰ ˙‡ ÚÈ¯Î‰Ï ¯˘Ù‡˘ ÂÈˆÓ ÔÎÈ‰ ‰Ï‡˘Ï ‰·Â˘˙·
.16‰ÂˆÓ ˙Â˘ÚÏ ÈÏ·Ó Ì‚

במגן אברהם רפ"ח, כתב, "ולברך המקשה לילד [בשבת], לכו"ע מותר, 

שהתינוק הוא צדיק17, ויכריע כל העולם לכף זכות, עכ"ל מהר"ר יוסף 

ולי  ואין],  ד"ה  תקפ"א  עמ'  ס"ה,  [לאוין  סמ"ג  בביאורי  [מקרעמניץ] 

נראה18 דקטנים אינם נכנסים19 למנין20, דהא אינן21 בני עונשין22".

התינוק,  של  מציאותו  דעצם  הסמ"ג,  על  מהר"י  של  דעתו  ומבואר 

מצרפו לזכות את העולם, וא"כ מצינו דיכול להכריע העולם לכף זכות, 

הגם שלא עשה שום מצוה.

תשובה ל"מענינא דסדרא"

 ,'ÛÂÚ ¯˘·'· Û‡ ‰ÁÓ  ̆ÍÈÈ˘  ̆ÂÈ˙˘¯Ù· ÂÈˆÓ ÔÎÈ‰ ,‰Ï‡˘Ï ‰·Â˘˙·
.„·Ï· '‰Ó‰· ¯˘·'· ‡Ï‡ ‰ÁÓ˘ ÔÈ‡˘ ('· 'Á) ‰‚È‚Á· ¯‡Â·Ó‰ ˙Â¯ÓÏ

איתא בבכורים (פ"ג מ"ה), "הגוזלות שעל גבי הסלים היו עולות, ומה 

הפירות,  מלבד  הבכורים,  שבהבאת  דהיינו  לכהנים",  נותנים  שבידם 

היו מביאים גם 'גוזלות', חלקם היו קושרים בסלי הבכורים, ומהם היו 

אוחזים בידיהם, ומטרת אותם גוזלות היה לעטר את סלי הביכורים23, 

ואותם שהיו בידיהם הביאו לכהנים יחד עם הבכורים24.

1. עי' קידושין ל"ב ב' יכול יעצים עיניו וכו', וכמדו' אינו שייך לנידו"ד, 

דכאן אינו יודע בבירור שיבוא לידו, ועי' ברכות ל"א ב', ואכמ"ל.

2. ואפי' בהל' פסוקה בשו"ע (או"ח קכ"ד ז'), דהמשיח בחזרת הש"ץ 

גדול עוונו מנשוא, וגוערין בו, גם בזה לא חזינן להו לרבנן קשישאי 

לאוין  בעוה"ר  וכמו"כ  פרושים,  שהתירוהו  שנאמר  וח"ו  דלימחו, 

המקומות,  בגדרי  כלל  בקיאין  שאין  רבים  שיש  תקיפו,  דלא  חמורין 

ובקל יכולין רח"ל להיכשל.

[וכיו"ב בעניני צניעות וכן בעניני גזל, ומצינו שקשורים זה בזה, כמ"ש 

הא  ופעמים  מחמדתן,  אדם  של  נפשו  ועריות  דגזל  ב',  י"א  בחגיגה 

בהא תליא, דמתוך שחומד גוזל (דצניעות שייך בענינים רבים, עמ"ש 

בש"ס),  טובא  מדוכתי  קמ"ב-קמ"ד,  עמ'  דוד,  ילקוט  בסי'  האדר"ת 

והזמן גרמא, דמצינו תיקונים לתרוויהו ביוהכ"פ.

דאיתא במגילה ל"א א' "ובמנחה קורין בעריות", כ' תוס', "לפי שהנשים 

מקושטות בשביל כבוד היום, לפיכך צריך להזכירם שלא יכשלו בהן" 

(ודוק דביום הקדוש בשנה מיירי! ואשר ביומא כ' א' אי' דביוהכ"פ לית 

שם  ובמ"ב  סק"ב,  תרכ"ב  סי'  בבאה"ט  ועי'  ע"ש.  רשות,  ליצה"ר  לי' 

סק"ז), וצ"ע למה דוקא במנחה.

על  כתב  א')  ק"ז  פסחים  במסוהש"ס  (הו"ד  דבאבודרהם  י"ל,  ואולי 

עשירית  שבשעה  מפני  מנחה  התפלה  זאת  ד"נקראת  מנחה,  תפלת 

וזהו שכתוב  ב')  לח  (עי' סנהדרין  בו אדה"ר, חטא  היום, שנברא  מן 

יומא".  למנח  ומתרגמינן  (ע"ש שפרש"י)  היום  לרוח  ח')  ג'  (בראשית 

[ועי' בא"ר ר"ס רל"ב].

ועי' בתוס' בפסחים (שם) סוד"ה סמוך, מש"כ דהוא שעת רצון (וראה 

במג"א ובמחצה"ש ר"ס רל"ב), וי"ל דהקב"ה נתרצה על העון, דכידוע 

ויצחק  א'),  מ"א  שבת  מהרש"א  (עי'  החטא  קלקול  תיקן  שאאע"ה 

תיקן תפלת המנחה, כדאי' בברכות (כ"ו ב'), [ובתוס' בר"ה י"א א' ד"ה 

ואי'  ודו"ק],  אברהם,  נמול  דביוהכ"פ  פכ"ט,  דר"א  פרקי  בשם  אלא, 

פל"א,  דר"א  ובפרקי  אברהם,  נתנסה  נסיונות  דעשרה  דאבות,  בפ"ה 

דהנסיון העשירי של אברהם אבינו הי' העקידה, ובת"י (מובא ברד"ל 

במילה  ישראל  לזכות  כעין השלמה  הי'  שזה  ב')  אות  ב"הגהות"  שם 

(מול טענתו של ישמעאל), דהיינו שבזכות העקידה נשמרה זכות מילה 

לישראל.

ובתנדבא"ז פכ"ב כתוב, "ר' נהוראי אומר, מפני מה נתנה קורת רוח 

שנתנסה  נסיונות  עשרה  כנגד  יוהכ"פ,  ועד  מר"ה  הימים  בעשרת 

אברהם אבינו ונמצא שלם בכולן, לפיכך נתן הקב"ה לישראל עשרת 

הימים שבין ר"ה ליוהכ"פ, וכנגד עשרת הדברות שקבלו ישראל בסיני, 

שאם יעשו תשובה שלימה בעשרת הימים... יקבלם בתשובה שלמה 

"ומן כל הנסיונות של אברהם, עיקר  וירא,  (ובילקוט ראובני,  לפניו" 

ויוהכ"פ,  עשי"ת  עיקר  וכן  והבן",  האב  נתנסו  ששם  העקידה,  כולם 

כמ"ש להלן מהמהר"ם שיף בשם הקדמונים).

(וכעי"ז גם בפסיקתא רבתי, פיסקא בחודש השביעי אות ה', ושם נוסף, 

דלכך ג"כ בר"ה התקינו עשרה מלכיות, עשרה זכרונות ועשרה שופרות, 

וע"ע ברוקח סי' ר"ו, וברד"ל על הפסיקתא שם, הערה ט"ז).

והנה הדברה העשירית, לא תחמוד וגו', ולהנ"ל י"ל דלכך יוהכ"פ שהוא 

יום עשירי, כנגד דברה עשירית, ובשעה עשירית שהוא שעה שסרח 

אדה"ר, (בחטא שיסודו בחמדה, כלשון הפס' בבראשית א' ו', וכביאור 

הרמב"ן שם, ועי' גם באבן עזרא, ובכלי יקר שם), יותר מסוגל, ואז זמן 

שהוא התשובה המעולה לזה, לכך דוקא במנחה תיקנו זה.

וביותר לפמשנ"ת דהעקידה והמילה מישך שייכי, ויצחק תיקן תפלת 

ב"א  בסה"ד  כמ"ש  ביוהכ"פ  עקידתו  כי  וגם  ב',  כ"ו  כבברכות  מנחה 

ליו"כ  דרש  שועיב,  ן'  ר"י  בדרשות  וכ"ה  מפאנו,  הרמ"ע  בשם  ע"ה, 

בשם מדרש. ובזוהר (הובא בסה"ד שם) שהי' לעת עלות המנחה, בין 

הערביים (ועי' שקל הקודש פ"ט ה"ד בבה"ל), וא"ש דבמיוחד בתפלת 

המנחה עשו תיקון זה.

מש"כ  א"ש  אאע"ה,  של  נסיונות  עשרה  כנגד  דעשי"ת  (ולפמשנ"ת 

במדרש, הובא במ"ב סי' תרכ"ד סקט"ו, דמוצאי יוה"כ "הוי קצת יו"ט, 

אכול  לך  ואומרת,  יוהכ"פ,  במוצאי  יוצאה  קול  דבת  במדרש,  כדאי' 

בשמחה וגו'".

לפני  אבינו  אברהם  נתנסה  נסיונות  "עשר  פל"ג,  באדר"נ  דמצינו 

הקב"ה, ובכולן נמצא שלם... וכ"כ למה, כדי שכשיבוא אברהם אבינו 

אבינו  אברהם  שוה  מכולם  יותר  אומרים,  הכל  שיהיו  שכרו,  ליטול 

עשי"ת  כשעברו  וממילא  וגו'",  בשמחה  אכול  לך  שנא'  שכרו,  ליטול 

שהם כנגד העשרה נסיונות, אומרת לו הבת קול פסוק זה בדוקא, והוא 

כפתור ופרח בעזה"י).

וכמו"כ לעון גזל החמור, חשו לעשות תיקון ביוהכ"פ, כמ"ש המהר"ם 

שיף ב"סיום ממס' ב"ק" (שנדפס בסוף חידושיו לב"ק), בשם הקדמונים, 

יום  טובים,  ימים  תכלית  טובים,  ימים  השנה,  תכלית  "וראה,  וז"ל, 

כיפור, תכלית יוכ"פ, נעילה. ומתפללים להציל מעושק ידינו (ועי' היטב 

במ"ב סי' תר"ו סק"א, ובשעה"צ שם).

והטעם אף בזה אפ"ל לפי האמת, במ"ש קץ כל בשר כו', לא נחתם גזר 

דינם אלא על הגזל, ובמדרש, אר"י, כ"ז עונות חשיב ביחזקאל, ומכולן 

בתפלת  לזה  הגזל,  על  וכיון שהחתימה  כו',  הגזל  על  אלא  חתם  לא 

נעילה שהוא זמן החתימה כו' [מתפללים להציל מעושק ידינו]".

ובביה"ל רס"י  גזל וחמדה מישך שייכי אהדדי, וכמשנ"ת לעיל,  והנה 

תקכ"ט, כתב, "ואל יצמצם בהוצאת יו"ט, אבל בשאר הימים צריך כל 

אדם לצמצם בהוצאותיו וכו', וזהו תוכחת מרובה על זמנינו, שבעוה"ר 

הרבה אנשים עוברים ע"ז, ולא ישימו לב איך להתנהג בהוצאות ביתם, 

הנהגה  הפילה  חללים  ורבים  ("מותרות"),  המותרים  דברים  להרחיק 

הרעה הזו, שמביאה את האדם לבסוף עי"ז לידי גזל וחמס, וגם לחרפה 

וכלימה.

והרבה סיבות יש שגורמים להנהגה רעה הזו, והסיבה הגדולה שבכולן 

הוא ע"י הנשים שדעתן קלות, ואינן רואות הנולד, ואשרי למי שיאמץ 

ערך  כפי  בחשבון  ביתו  הוצאות  וינהל  לפיתויים,  ישגיח  ולא  לבבו, 

הרוחתו, ולא יותר, ועי' בקונט' שפת תמים פ"ה מש"כ בזה", עכ"ל.

[והוא מבואר גם מצד חטא אדה"ר הנ"ל, כמש"ש באוה"ח דנתערב ענין 

קלות דעתה של האשה להשפיע בזה (ועי' ב"מ נ"ט א', ובביאור הרד"ל 

לפרדר"א פ' מ"א אות ל"ז), ושם הוי גם גזל וגם חמדה, שהרי הקב"ה 

אסר לו לאכול מעץ הדעת, וגרע מאכילה בלא ברכה, דנחשב כגזילה 

אדה"ר  דנזקק  נגרם  עי"ז  שם  דגם  להמליץ  ויש  מברכין,  כיצד  בר"פ 

המאירי  כמ"ש  לבנ"א,  זלות  כרום  גורם  זה  בנידו"ד  וגם  להתחבא, 

בברכות ו' ב', ע"ש].

אחרי  קנאה,  ערך  שליט"א),  (להגרח"ק  יושר  ארחות  בס'  מש"כ  ועי' 

ואינו  דבריו במשפט,  מי שמכלכל  "ואשרי  וז"ל,  דברי המ"ב,  שהביא 

מתפתה מפיתוי הנשים, ואינו מוציא רק כפי היכולת, ואינו הולך אחר 

המוד"ה הארורה, שזה בא מגוים ויושבי קרנות, ובעוה"ר הרבה משלנו 

ג"כ נתפסים בזה, ואשרי מי שעיניו בראשו, ויש לברוח מחובות כבורח 

מן האש (!), כמ"ש מרן [החזון איש] בקובץ אגרות (ח"א סי' כ'), ליזהר 

מאד שלא ללוות כסף משום אדם".

ועוד כ' שם בערך צניעות, וז"ל, "ובעוה"ר היום הדור פרוץ, ומתקשטים 

ביותר וכו', והרבה יש לדבר ע"ז בעוה"ר, ואשרי מי שנזהרת בזה ולא 

בגדי  יותר  שתלבש  ומה  הפרוצות,  על  וכ"ש  חברותיה,  על  תסתכל 

צניעות תזכה ביותר לבנים צדיקים ות"ח, ובעלה זוכה לכל טוב כמ"ש 

בזוה"ק (מובא במ"ב סי' ע"ה סקי"ד), ותקים בית לתפארת".

ויש להוסיף דהנה עבר קיץ כלה קציר ועדין לא נושענו, וכל דור שלא 

וכו', ובחידו' הרשב"ץ עמ"ס כתובות [מהגרש"ב רפפורט  נבנה בימיו 

זצ"ל (אחד מהגאונים המסכימים לספרי בעל נוב"י!), פיורדא תקל"ט, 

יובל שנים], דף ס"ז ע"א, מבאר עון דור  ונדפס עוד פ"א לפני כחצי 

החורבן בענין זה, מה שהי' אז, ומצאנו לנכון (בהיות הדברים שייכים 

לדברינו, והואיל והספר נדיר), להעתיק דבריו של האי גאון מתקיפי 

קמאי, וז"ל, "ומהרש"א בח"א קורא תגר ממעשה הקודם של נקדימון, 

דעביד  הוא  לכבודו  הגמ'  דמתרצת  מאחריו,  ומקפלין  עניים  שבאין 

וכו', על אותם העושין עושר לא במשפט, ואח"כ מתנדבין בעם במי 

שבירך וכו', א"כ מכ"ש שלא לכלות בכל יום ד' מאות זהובים בתמרוקי 

נשים.

נאה בשם  ובמליצה  ע"ז,  דרוש מוסר באריכות  וכבר באתי בחידושי 

אא"ז הג' (כמדו' מוהר"ב כהנא מפיורדא) זצ"ל, על מאמר הגמ' (חגיגה 

ט' ב') יאה עניותא לישראל וכו', ובעו"ה על הרוב נכשלין בזה... יש 

לדקדק דקאמר ראה ריבה אחת וכו' דמשמע נערה בתולה, ובאמת כבר 

היתה נשואה... ואולם אפשר דגם בעת ההיא הי' מכשלה זאת תח"י, 

כאשר בעוה"ר הוא בזמנינו שנשים גדולות לא די להם בכל התכשיטים 

ובגדים נאים, עד שמשתנים פניהם ככרום זולת (היינו מחמת החובות 

בשביל זה, וכדברי המ"ב הנ"ל), ומקלעין בפ"נ תחת שערות.

והנה הרגל נעשה טבע שני, ומעשה זה של ריב"ז שהי' לאחר החורבן, 

ולא הי' להם תו לפזר כך, ומפני ההרגל הולכות בשערות גופא מגולים 

וזהו  עדיין,  לבתולה  הוחזקה  כך  אותה  כשראה  ולכך  ראש,  פרוע 

נ"ג כ' בעזה"י עוד אופנים לתרץ), והיא  (ובגליון  דקאמר ריבה אחת 

נמי  מסיים  ועי"ז  וכו',  בשערה  נתעטפה  באמת  ריב"ז  את  כשראתה 

במאמר שקרא ר"א בר צדוק עלי' מקרא זה, אם לא תדעי לך היפה 

בנשים כו', כי כל זה עושין להיות נראין יפה לילך בחקות עכו"ם... וזה 

שמרמז אם לא תדעי לך היפה בנשים, צאי לך בעקבי הצאן וכו', ושם 

תמצאנה האמת, ומוסר גדול ילמדנו חז"ל מכאן ואין להאריך יותר"].

תתט"ו,  סי'  הנדמ"ח  חיים  בשלמת  כמ"ש  בעירו,  הפרנס  משא"כ   .3

דמשול כמי שנמסר בידו בפקדון. ובברכות נ"ח א' אפי' ריש גרגותא 

וכו'.

4. בח"א מהרש"א שבת קי"ט ב', "בענין שהשוו קטן כגדול, הוא פרוץ 

רוצה  וכ"א  תורה...  באין  ואב"ד  רב  להיות  רוצה  שכ"א  הזה,  בדור 

להנהיג עצמו בעשירות, בין בבגדים בין בבתים ובכל דבר, וזה יבוא 

על  כ"א  כלל, שאומר  אינה  בעיקרי הקהלות  לגזול חביריו, ההוכחה 

חבירו ראוי לחוש לכבודו, ביזוי ת"ח ושלא לקבל תוכחתם מצוי הוא 

בכל יום... והי' ראוי להאריך בכל זה, אך אמרו לי אולי לא יהי' משגיח 

בדבר, וכבר אחז"ל בכל כיו"ב מוטב שיהיו שוגגין".

5. וכבר בדורם אחז"ל בערכין (ט"ז ב') תמיהני אם יש בדור הזה שיודע 

להוכיח, כ"ש בעקבתא דמשיחא דאי' בשלהי סוטה "והמלכות תהפך 

כ'  ג',  אות  רי"ח  סי'  יו"ד  יציב  דברי  ובשו"ת  תוכחה".  ואין  למינות 

בתו"ד "אולם גם בהון עשיר סוף סוטה, במשנה והאמת נעדרת וסר 

מרע משתולל, נראה מעין זה, ע"ש... ולהדיא מצאתי בכת"ס אהע"ז 

תשובה מ"ז, שרק כשמכובדים בעיניהם יש מצות תוכחה, והאריך בזה, 

ע"ש, וא"ש המשנה הנ"ל שהמלכות וכו', דמוכח שיראי חטא ימאסו, 

לזה אין תוכחה, וז"ב בס"ד".

6. מלבד זה, כדי להיות ראוי להוכיח, צריך לידע איך ומתי להוכיח, 

והרבה פרטים יש בפוסקים באו"ח סי' תר"ח ס"ב, ויש עוד חילוקים 

[עי'  למילתא  מילתא  לדמות  יכול  כאו"א  שלא  בדברים  הענין,  לפי 

שלמת חיים הנדמ"ח סי' תתי"ט, וראה "מעשה איש" ח"ה עמ' פ"ב-

פ"ג].

ועי' בשו"ת אג"מ אהע"ז ח"ד סוס"י ס"ג, שכתב, "הקנאים שכתבת הם 

רחוקים מלהחשיבם במעלת קנאים לשם השי"ת.

וצריכים להתבונן שאולי זה אצלם איסור אונאת דברים ואיסור חרם 

הקהלות, וענין כבוד ת"ח, שאף כשמוכיחין על חטא, אמרה תורה ולא 

ונתחייב  י"ז ע"א, דאף ת"ח שסרח  דף  ועי' במו"ק  תשא עליו חטא, 

סי'  וביו"ד  מת"ת,  רפ"ז  ברמב"ם  ועי'  בכבודו,  ליזהר  שצריך  שמתא, 

של"ד סמ"ב.

בתוכחה  גם  התורה,  דיני  בכל  הוראה  מבעל  לשאול  שצריך  וכשם 

ובקנאות צריך לשאול מבעל הוראה, ולא להורות בעצמם".

7. ועמש"כ בשו"ת אג"מ אהע"ז ח"ד סי' כ"ו אות ד'.

ו' א' "צורבא מרבנן דאיכא במתא כל מילי דמתא עלי'  8. עי' מו"ק 

רמיא", ויובן תפלתו של ר"ז בב"מ פ"ה א', ועי' שבת נ"ד ב'. והר"ש 

ג' ע"ב, והר"א דיין  כהן שליט"א, ציין למאירי סנהד' מ"ו ב', ושע"ת 

שליט"א, ציין ל"מאמר התוכחה" מהג"ר אהרן הכהן, חתן החפץ חיים, 

ואינו תח"י. וראה גם ב"מעשה איש" ח"ב עמ' פ"ח, ואכמ"ל.

9. עשו"ת פאת שדך ח"ג יו"ד סי' קי"ד, באריכות בזה.

10. עשו"ת נשמת חיים (להגר"ח ברלין זצ"ל), סי' י"ט אות ב' שכתב, 

"ואשר רצונו להדפיס מודעות בשמי לאסור השפילגעלד (גורלות של 

כסף) בשבת, אין דעתי נוחה מזה, ומשנה שלימה שנינו כתובות ק"ד 

דיינין  א',  בגמ' שם ק"ה  ואמרו  בירושלים,  היו  גזירות  דייני  ב', שני 

וכמה  שכמה  הרי  קאמרינן,  גזירות  אגוזרי  קאמרינן  וכי  הוי,  טובא 

תנאים ות"ח היו בירושלים, ומכולם לא היו גוזרי גזירות אלא שנים 

אלה, אדמון וחנן בן אבשלום, ולר"נ בגמ' שם, אף נחום המדי וכו'.



הטוב",  בכל  "ושמחת  י"א)  (כ"ו  עה"פ  בפרשתינו,  בחיי  הרבינו  והנה 

ואין  'ושמחת בכל הטוב',  יונה שנא'  ובני  "ומביאים בידם תורים  כתב, 

שמחה אלא בבשר, והיו תולין בצדי הסלים תורים ובני יונה כדי לעטר 

היו  ואותן שבידיהם  עולות,  היו מקריבין  אותן שבסלים  הבכורים,  את 

נותנים לכהנים של אותו משמר עם הבכורים, והם מחלקין אותם ביניהם 

כשאר קדשים"25.

מכלל  שזה  עוף,  בבשר  גם  שמחה  דשייך  בדבריו,  לכאו'  מבואר  הרי 

הכתוב 'ושמחת בכל הטוב'.

וכבר עמדו בזה בדבריו26, דאמנם יתכן שכלפי דין שמחה בבכורים סגי 

בבשר עוף, שהרי נאמר 'בכל הטוב'27, אבל מה שכתב ש'אין שמחה אלא 

בבשר', הוא כמבואר בחגיגה (שם), ושם איתא להדיא שזהו רק בבשר 

בהמה, ולא בעופות, וכן פסק הרמב"ם (חגיגה פ"ב ה"י) "אבל אין יוצאין 

ידי חובתן לא בעופות ולא במנחות, שאינן בשר המשמח"28.

תשובה ל"כתב חידה"

."ÂÈ·‡ ·˜ÚÈ :È‡ ÈÓ

מזכיר חסדי המקום,  "ארמי אבד אבי.  ה',  כ"ו  „Â˘˜‰ ˙ÂÓ¯‰: רש"י 
ארמי אבד אבי, לבן ביקש לעקור את הכל כשרדף אחר ÚÈ˜·, ובשביל 

שחשב לעשות, חשב לו המקום כאילו עשה, שאומות העולם חושב להם 

הקב"ה מחשבה [רעה] כמעשה".

È˙˜ÒÚ ‰¯Â˙· ÈÓÈ ÏÎ – שיעקב עסק כל ימיו בתורה.
שיעקב עסק בתורה בכל ימיו, כן איתא במדרש, "ללמדך, שבכל מקום 

שהיה יעקב יושב, היה עוסק בתורה, כשם שהיו אבותיו". בר"ר צ"ה ג'. 

ושהיה כן בכל ימיו, כן איתא להדיא בילקוט תולדות ק"י, "ויגדלו הנערים, 

יעקב הלך בדרך החיים, שהיה יושב אהלים ועוסק בתורה כל ימיו".

È˙Î¯‡‰ ÌÈ˘ È·Ó ¯˙ÂÈÂ – שזכה יעקב לחיות מאה ארבעים ושבע 
שנה, שהם יותר משנותיהם של כל אחד מבניו.

שיעקב זכה לחיות מאה וארבעים שנה, מפורש בקרא (בראשית מ"ז 

כ"ח), "ויחי יעקב בארץ מצרים שבע עשרה שנה ויהי ימי יעקב שני חייו 

שבע שנים וארבעים ומאת שנה".

ומנין שנים אלו, הם יותר משנותיהם של בניו, שלא היה אחד בהם 

שהגיע לשנים אלו, כדאיתא במדרש מנין שנות חיי בניו, שראובן חי 

מאה עשרים וחמש שנה, שמעון מאה ועשרים, לוי מאה שלושים ושבע, 

מאה  זבולון  ושתים,  עשרים  מאה  יששכר  עשרה,  ותשע  מאה  יהודה 

מאה  גד  ושלוש,  שלושים  מאה  נפתלי  וחמש,  עשרים  מאה  דן  ועשר, 

עשרים וחמש, אשר מאה עשרים ושלוש, יוסף מאה ועשר, בנימין מאה 

וחמש עשרה. ע"פ ילקוט שמות קס"ב [מתוכם שנים מפורשים בקרא, 

יוסף – בראשית נ' כ"ו, ולוי – שמות ו' ט"ז].

ומש"כ בילקוט לפנינו שראובן חי מאה חמשים וחמש שנה, כבר הקשה 

ע"כ בזית רענן מהא דאמרינן לעיל שאין לך בשבטים שהאריך ימים יותר 

מלוי, והרי לפי"ז ראובן האריך יותר, שלוי חי רק מאה שלושים ושבע, 

ובע"כ שצ"ל מאה עשרים וחמש. 

È‰ È˙ÂÓÁ ,ÈÓ‡ ˙Â‡Â˘‰Ó˙‰ – שאותה אשה שהיתה משונאותיה של 
רבקה, אם יעקב, שהיא אשת לבן אחיה, לבסוף נהיתה חמותו של יעקב.

שיעקב היה בנה של רבקה, מפורש בקרא (בראשית כ"ה כ"א – כ"ו, 

ושוב שם כ"ח ה').

ורבקה היתה אחות לבן, כמפורש בקרא (שם כ"ד כ"ט), "ולרבקה אח 

ושמו לבן...".

שאשת לבן היתה שונאתה של רבקה, כדין כל 'בת חמותה' השונאת 

את 'כלת אמה', וכמפורש במשנה ביבמות קי"ז א', וכפרש"י שם ע"פ דברי 

הגמ', "וכן בת חמותה אומרת זו תירש כל עמל אבי ואמי ואני אדחה", 

וכפי שכבר כתב שלמה (משלי כ"ז י"ט), "כמים הפנים לפנים כן לב האדם 

לאדם", כך גם אשת האח שונאת את אחות בעלה, וכדעת רבנן שם.

של  לחמותו  נהיתה  ולאה,  רחל  אם  לבן,  אשת  אשה,  אותה  ולבסוף 

יעקב, כשנשא את שתי בנותיה לנשים, וכלהלן.

ובענין מה היה שמה של אשת לבן, כבר שנים שאנו מחפשים אחריה, 

ועדין לא מצאנו, ואדרבה, היודע את שמה, נודה לו אם יודיענו, להגדיל 

תורה ולהאדירה.

יעקב,  נהיתה חמותו של  – שאותה אשה   ‰˙˙ÈÓ ¯Á‡Ï ˙Â·¯  ÌÈ˘
שנים רבות לאחר שמתה.

שאותה האשה, אם לאה ורחל, נהיתה לחמותה של יעקב, בעת נישואי 

וחודש  שנים  שבע  הפחות  לכל  זה  והיה  בנותיה,  ורחל  לאה  עם  יעקב 

לאחר מיתתה וכדלהלן.

שכאשר יעקב ברח לחרן ופגש את רחל ע"י הבאר, וסיפר לה מי הוא, 

כותבת התורה (בראשית כ"ט י"ב), "ותרץ ותגד לאביה". ומקשה המדרש, 

ולספר  לילך  בת  של  דרכה  אין  הרי  לאביה,  וסיפרה  רחל  הלכה  מדוע 

לאביה אלא לאמה, וכמו שמצינו אצל רבקה שלאחר שאליעזר הביא לה 

את התכשיטים (שם כ"ד כ"ח) "ותרץ הנערה ותגד לבית אמה", וכלשון 

המדרש שם, "שאין הבת מגדת אלא לאמה".

ומכח קושיה זו ביאר המדרש, שבאותה שעה לא היה לה אם, שכבר 

מתה. ע"פ ב"ר ע' י"ב וס' ז', והובא ברש"י שם.

ומאותה הזמן שיעקב בא חרנה, ועד עת נישואי יעקב עם רחל, עברו 

לכה"פ שבע שנים חודש ושבוע. שבתחילה עבד יעקב את לבן חודש ימים 

(שם כ"ט י"ד), ועוד שבע שנים הראשונות שעבד עבור רחל עד נישואיו 

עם לאה (שם שם י"ח), ושבוע אח"כ נשא את רחל (שם שם כ"ח וע"פ 

פרש"י), נמצא שממיתת חמותו ועד נישואיו עם רחל, עברו לכה"פ שבע 

שנים חודש ושבוע ימים [והוא בכלל שנים רבות, דמיעוט רבים שנים].

·ÏˆÈ ÔÙ‚Ò‰ È˜Ê È˙ÂÎÊ – שבזכותו של יעקב ניצל אברהם זקנו שהיה 
סגפן, מכבשן האש. 

שאברהם היה זקנו של יעקב, מפורש בקרא (בראשית כ"ה י"ט – כ"ו).

ואברהם היה סגפן, כפי שדרשו חז"ל, "צרור המור דודי לי, מהו צרור 

המור, ר' עזריה בשם ר' יהודה פתר קרייה באברהם אבינו... ומה המור 

הזה כל מי שליקטו ידיו מתמרמרות, כך אברהם ממרר עצמו ומסגף עצמו 

ביסורים", ע"פ שהש"ר א' [י"ג] א', ג' [ה'] ב'.

ובזכותו של יעקב נצל אברהם זקנו, שבשעה ש"יצא דינו מלפני נמרוד 

לישרף, וצפה הקב"ה שיעקב עתיד לעמוד ממנו, אמר כדאי הוא אברהם 

להנצל בזכותו של יעקב...". ב"ר ס"ג ב', ויק"ר ל"ו ד'

בזכות  נתעטר  "כיצד אברהם  דומה,  באופן  ובמדרשים אחרים איתא 

אמרו  להצילו,  הקב"ה  ירד  הכבשן,  לתוך  נמרוד  אותו  כשהשליך  יעקב, 

מלאכי השרת, רבש"ע, לזה אתה מציל, כמה רשעים עתידין לעמד ממנו, 

אמר להן הקב"ה, בשביל יעקב בן בנו שעתיד לעמוד ממנו אני מצילו...". 

תנחומא תולדות ד'.

ÏËÂ‰ ÈÏÚ ÂÈ·Ó Â¯ÚˆÂ – וכל צערו הרב מבניו שנגזר על אברהם זקנו 
של יעקב, הוטל על יעקב.

שצערו הרב מבניו שנגזר על אברהם, שהרי הקב"ה הבטיח לאברהם 

(בראשית כ"ו ד'), "והרביתי את זרעך ככוכבי השמים", והיה עליו לגדל 

בנים רבים לקיום הברכה וההבטחה.

וכל צערו זה של אברהם, הוטל על יעקב נכדו, וכפי שחז"ל דרשו את 

הפסוק בישעיה (כ"ט כ"ב), "לכן כה אמר ה' אל בית יעקב אשר פדה את 

אברהם...", שהיכן מצינו שיעקב פדה את אברהם, אלא אמר רב יהודה, 

שפדאו מצער גידול בנים...". סנהדרין י"ט ב' עפ"י רש"י שם. 

ב',  פ"ט  בשבת  וכדאיתא  בשפע,  בנים  גידול  צער  היה  ליעקב  ואכן, 

שיעקב נמנה כזה שהיה לו 'צער גידול בנים', וכן מה שהיה לו צרת דינה 

צרת יוסף צרת שמעון וצרת בנימין. וע"ע תנח' ויגש ט'. וע"ע בב"ר פ"ד ב' 

הובא ברש"י שם ל"ז ב' בקש יעקב לישב בשלוה קפץ עליו רוגזו של יוסף, 

שרוב ימיו היה בצער גידול בניו.

ואני אין רצוני להיות מדייני גזירות, אם לא שיבוא האיסור גם מרבנים 

זולתי, כמו מהגאון רש"מ הכהן מברעזאן (המהרש"ם) וזולתו, אז יוכל 

לצרף גם את שמי, ולא באופן אחר".

11. בב"ר (נ"ח ג') "ר"ע הי' יושב ודורש, והצבור מתנמנם, בקש לעוררן, 

אמר מה ראתה אסתר וכו'". וידוע דר"ע לא הי' דרכו באגדה, כמ"ש 

בחגיגה י"ד א', אבל רצה לעוררן בדברי אגדה המושכין את הלב (כמ"ש 

בשבת פ"ז א', ועי' רש"י בשמות י"ג ה', ובשבת ל' ב' ד"ה מוטב, ע"ש). 

ועי' "ידי משה" מש"כ שבאגדה זו נרמז על מיעוט שינה שהוא מקניני 

התורה.

12. ויש לדמות זה לשינה שישנו ישראל בליל מתן תורה, שכ' במדרש 

המג"א  כמ"ש  בליל שבועות,  זה  ולכך מתקנים  עליהם,  תביעה  שהי' 

בסי' תצ"ד [ועי' אבן עזרא שמות י"ט י"א, וברד"ל על פרדר"א פמ"א, 

הגהות אות ז'].

13. לבד מזה יש לחלק בין היכא דלאונסו נרדם. ומעליותא דר"ז דאפי' 

לאונסו לא.

ובפי'  שינה",  בטללי  להחיות  "אטומים  דר"ה,  א'  ליום  בפיוט  והנה 

מפאריש  שהר"י  המפורש)  במחזור  (והו"ד  המחזור  על  אורג  מעשה 

פירש, "אטומים, הם עמי הארצות האטומים מלימוד התורה, ועתיד 

על  וישנים  התלמידים  כשלומדים  שינה,  בטללי  להחיותם  הקב"ה 

להחיות  טל  ועושהו  מפיהם,  היוצא  הריר  את  משמר  הקב"ה  הספר, 

עמי הארצות".

כלות  דאיירי בת"ח הלומדים עד  פי"ד,  יהגה" ח"א  "בתורתו  בס'  וכ' 

הכוחות, ע"ש. ונראה דזה כונת הגרי"ח זוננפלד זצ"ל, בשו"ת שלמת 

חיים הנדמ"ח, סי' תקס"ו, דגם שנרדם על הספר, אי"צ להקיצו, משום 

הגר"ח  (לתלמיד  וקדושה  מנוחה  דבר"ס  איברא,  ליסודו.  דרך  דזה 

מוולוז'ין זיע"א) בפרק מכבוד הספרים (בהג"ה שלאחר אות ו'), כתב, 

"מש"כ בפיוט דר"ה, וז"ל, אטומים להחיות וכו', בד"א שאינו בדעתו 

לו  אסור  הרואה  ומ"מ  השינה,  שתקפתו  עד  ממקומו  הספר  לשמוט 

לראות זלזול הספר להיות כמו כר תחת ראש אדם, ומחויב לשומטו", 

מבואר מדבריו ג"כ, דמיירי בלומד עד כלות הכוחות כדרכם של ת"ח 

אמיתיים.

השיעור  הי'  דכשלא  ואפשר  "יתיבנא",  כתוב  כבר  דכאן  צע"ק   .14

הקשה הי' עומד, ובשיעור הקשה הי' יושב מרחוק (עי' ב"ק קי"ז א'), 

וכתירוצא דרבא במגילה כ"א א', ע"ש, ושיעור זה הי' קשה עד שאפי' 

ר' יוחנן לא ידע מה הן אומרין.

15. ואפ"ה לא נתנמנם כדרך ע"ה, אלא נתאמץ אעפ"י שלא ידע (ועי' 

ע"ז י"ט א' "לעולם ליגריס איניש... ואע"ג דלא ידיע מאי קאמר"), כי 

ר"פ  ויק"ר  ועי'  ב',  י"ג  בעירובין  כמ"ש  יחכם,  הת"ח  פני  הרואה  גם 

קע"ד,  עמ'  הנדמ"ח,  המהרש"ל,  מתלמיד  ד'  חסדי  בס'  וראה  אחרי, 

ועפ"י מש"ש מענין נשיקות פיהו, י"ל ענין נפקי זיקוקין מפומי' דרבי 

לפומי' דרב, ועי' ב"מ פ"ה ב', ור' יוחנן אצל ר' חייא לא וכו'.

16. דבקדושין מ' ב' מצינו "עשה מצוה אחת, אשריו שהכריע את עצמו 

ב'  ל"ב  שבת  עפ"י  י"ל  "אשריו"  והלשון  זכות",  לכף  העולם  כל  ואת 

דמגלגלין זכות ע"י זכאי.

17. בסנהדרין ק"י ב' "איתמר קטן מאימתי בא לעולם הבא, ר' חייא 

מ"ד  שסיפר,  משעה  אמר  וחד  שנולד,  משעה  אמר  חד  ברבי,  ור"ש 

משעה שנולד שנא' (תהלים כ"ב ל"ב) יבואו ויגידו צדקות לעם נולד כי 

עשה, ומ"ד משעה שסיפר, דכתיב זרע יעבדו יסופר לה' לדור".

18. ובמחצה"ש כתב ע"ז, "ולענ"ד אין כוונתו לחלוק על הדין, דניהו 

מרחם  הקב"ה  לפעמים  מ"מ  למנין,  נכנסים  ואין  עונשין  בני  דאין 

בשביל התינוקות, וכדאי' במדרש (איכ"ר פרשה א' אות ל"ג, וילקוט 

יונה סוף רמז תק"נ).

וכן נוסח תפילתינו בסליחות עשה למען יונקי שדים כו' עשה למען 

גמולי מחלב כו', ולא בא לחלוק כי אם על לשון מהר"ר יוסף, שכתב 

ואין  למנין,  נכנסים  דאין  כתב,  ע"ז  זכות,  לכף  העולם  כל  ויכריע 

מכריעים הכף".

מק"ו  מתעורר  עליהם,  רחמיו  שמתוך  אאומה"ע,  גם  דא"כ  וקצ"ע 

מצינו  וכמו"כ  פי"ט.  ריש  מתנדבא"ר  כמבואר  ישראל,  על  ברחמים 

דאדם נושע בזכות בעלי חיים. (כמ"ש בירושלמי פ"ב דב"מ סוף ה"ה, 

ועי' תענית ט"ז א' בעובדא דנינוה ובמ"ב סוס"י תר"ה, בטעם זריקת 

בני מעיים לעופות, שעי"ז מעורר עליו רחמי שמים, ועי' ב"מ פ"ה א', 

וראה בכף החיים סי' תר"ה סקל"ד בשם הרוח חיים). ובלא"ה עי' פי' 

רד"ק יואל ב' ט"ז.

נתנאל) בהג' למג"א שם,  (לבעל קרבן  כונת הנתיב חיים  זה  וכנראה 

שכתב "מ"מ נראה לברך המקשה לילך מטעמי' דר' דוסתאי פ"ז דב"ק 

יאמר  ובנחה  בירי,  דוסתאי דמן  ר'  "דריש  פ"ג ע"א", דשם איתא  דף 

שכינה  שאין  ללמדך  ל"ו),  י'  (במדבר  ישראל  אלפי  רבבות  ה'  שובה 

שורה על ישראל פחות משני אלפים ושני רבבות, הרי שהיו ישראל 

שני אלפים ושני רבבות חסר אחד (הג' הב"ח), והיתה אשה מעוברת 

ביניהם וראוי' להשלים, ונבח בה כלב והפילה, נמצא זה גורם לשכינה 

שתסתלק מישראל".

וברש"י בסנהדרין פ"ב ב', דעובר במעי אמו לאו נפש מיקרי, ומצדד 

הפמ"ג במשב"ז סי' שכ"ח סק"א, דלפי"ז יש להסתפק לענין חילול שבת 

עבורו, ע"ש, והעיר עליו בשו"ת מחנה חיים או"ח ח"ג סי' מ"ז, דברש"י 

תבשיל  ריח  מריח  "העובר  כתב  שהריחה,  עוברה  לגבי  ב',  פ"ג  יומא 

גם  שחשיב  הרי  מסוכנים",  שניהם  אוכלת  אינה  ואם  מתאוה,  והוא 

להולד בסיבת היתר ההצלה.

ע"ש,  נפש,  דחשיב  דמבואר  הנ"ל,  דב"ק  מהגמ'  להעיר  שם  ומוסיף 

איברא דדבריו צ"ע דאדרבה לשון הגמ' "וראוי' להשלים", משמע דוקא 

כשיולד, ומבואר כרש"י דסנהדרין, ולק"מ. וצ"ע.

19. במדרש הגדול ר"פ וילך, עה"פ ביונה (ד' י"א), "ואני לא אחוס על 

נינוה העיר הגדולה, אשר יש בה הרבה משתים עשרה רבוא אדם אשר 

לא  "אשר  המדרש,  מבאר  רבה",  ובהמה  לשמאלו  ימינו  בין  ידע  לא 

ידע בין ימינו לשמאלו, אלו הקטנים שלא טעמו טעם חטא מימיהם, 

(עי'  כבהמה"  נמשלו  חטא  טעם  שטעמו  הגדולים  אלו  רבה,  ובהמה 

זוהמתן,  ויובן עפ"י שבת קמ"ו א' דעכו"ם לא פסקה  ב',  שבת קנ"א 

ועי' חולין ה' א', ובפענח רזא עה"ת, נח פ"ט, וברזא דמאיר שם אות 

פ"ג-פ"ד).

השייכים  במנין  מיירי  כאן  אכן  ט"ו).  (ג'  במדבר  פרש"י  ראה   .20

במצות.

21. בשו"ע סי' תר"ה, מבואר דאפי' על עובר עושין מנהג הכפרות, אכן 

יעוי' באלף המגן על המט"א שם, דאין בענין זה כפרת עון, רק מענין 

'נתתי כפרך מצרים', (ומשמע דגם עובר נקרא נפש, ועי' לעיל בהערה 

ועמש"כ   .(14 י"ג הערה  בגליון  בעזה"י  וע"ע מש"כ  בנדו"ז,  18 מש"כ 

זצ"ל, בסידורו, בסדר כפרות, שיסבב קודם לעצמו כדי  הגר"י עמדין 

שיבוא זכאי ויכפר על החייב, כדאי' בשבועות י"ד א', אמנם לד' האלף 

המגן הנ"ל, לכאו' אינו שייך, כי אין ענינו מחילת עונות ששייך לזכאי 

וחייב (ועמש"כ בעזה"י בגליון נ"ו בתשו' למעש"ר, וי"ל). וכעי"ז מעיר 

בשו"ת בית אב"י ח"ד סי' מ"ג, וח"ה סי' ל"ד.

22. במס' סופרים פי"ח ה"ו, "טף למה בא, כדי ליתן שכר למביאיהן", 

וכתב בנחלת יעקב "אע"ג דקטנים לאו בני שכר ועונש נינהו, מ"מ ע"כ 

יכנס יראה בלבבם בגדולתם, ועי"ז יקבלו שכר".

אולם בכסא רחמים להגאון החיד"א, בתוספותיו, כתב, "ולי הדל נראה, 

סנהדרין",  משמע  כן  בקטנותם,  שעושים  במה  שכר  איזה  להם  דיש 

היינו דבגמ' דסנהדרין הנ"ל, משמע דהוא כבר בן עוה"ב מעת ביאתו, 

שמאז הוא כבר מסוגל להיות מוכשר במעשים טובים.

בח"א  ועי'  ה"ט),  (פ"ג  בכורים  בהל'  וכן  לרמב"ם  בפה"מ  כ"מ   .23

מהרש"א שפי' הענין משום שישראל נמשלו ליונה ונקראו ראשית כמו 

הבכורים וכו', ועי' בפי' הר"ש סיריליאו שכתב שהיו באים בדין 'עולת 

ראיה', אלא שאגב אורחא היו מעטרים בהם את הסלים.

24. כ"ה לפי' הרמב"ם שם, אולם דעת הראב"ד הר"ש והרא"ש שם וכ"ד 

ועי'  שבידם,  הבכורים  היינו  שבידם"  "ומה  המשנה  שכוונת  הרע"ב, 

בכס"מ ורדב"ז ומהר"י קורקוס ומרכה"מ שתמכו בדברי הרמב"ם בזה.

ניחא,  בסלים  שתלו  אותם  דבשלמא  בעזרה,  חולין  מדין  בזה  ויל"ע 

ולכאו' לא הוי חולין  ועוד שהיו לעיטור הבכורים,  שהוקרבו עולות, 

דורון  שהיו  שבידיהם  מה  אבל  צ"א,  מצוה  במנ"ח  בזה  ועי'  בעזרה, 

בחכמת  שהביא  מה  ועי'  בעזרה,  חולין  הוו  לכאו'  לכהנים,  בעלמא 

שלמה בשם הר"ש סירילאו, דמה שבידם היו פסולים להקרבה שהיו 

בני תורים וכו'.

ועי' בתפא"י (יכין כ"ג) שהעיר מזה וכתב דמטעם זה נראה כהראב"ד 

וסיעתו, שלא היה בידיהם כלום והכוונה על הבכורים. ואכן בהלכתא 

גבירתא שם כתב להדיא שאותם שבידיהם כבר נתנום לכהנים חוץ 

לעזרה.

דחולין  דאף  ועוד)  ב'  פ"א  וב"ב  ב'  ק"ל  (חולין  התוס'  שיטת  ואמנם 

בעזרה הוי איסור תורה, אך מאידך ס"ל שאין דין חולין בעזרה אלא 

כשעושה בו מעשה כהקרבה או תנופה וכיוצ"ב, אבל בהכנסה גרידא 

ולפי"ז  שם,  הרא"ש  ותו'  ורשב"א  הר"ן  דעת  וכ"נ  עי"ש,  איסור  אין 

ניחא.

ועי' מה שכתבו התוס' בחולין שם לענין הגוזלות, דאפשר שבאו נדבה, 

ומשמע שדבריהם רק על העופות שבסלים, שכן מה שבידיהם אם היו 

מביאים נדבה, לא היו יכולים הכהנים לאוכלם, וא"כ כנראה שדעתם 

כדעת הראב"ד הנ"ל, שבאמת לא היו בידיהם עופות, רק מה שבסלים, 

ואלו בלא"ה לא הוו חולין בעזרה, כיון שהיו באים נדבה לעולה.

אכן לשי' הרמב"ם (שחיטה פ"ב ה"ג) משמע דס"ל דאף הכנסה לעזרה 

דחולין  שם  ס"ל  מאידך  אך  שם),  חולין  ברשב"א  (ועי'  אסור  בסתם 

בעזרה הוא מדרבנן, וא"כ שמא כל שהוא לעיטור בכורים או משום 

א"נ  חכמים,  הקפידו  לא  כה"ג  כל  גוזלות,  כהני  הבכורים,  שמחת 

שהגוזלות שבידיהם נתנו לכהנים חוץ לעזרה וכנ"ל.

25. וכעי"ז הלשון ברמב"ם שם, אלא שהרבינו בחיי הוסיף האסמכתא 

שהוא מטעם שמחה שיש בבשר, ועי' במנ"ח (שם) שכתב ג"כ שטעם 

הדבר משום 'מנהג לשמחה'.

26. עי' בספר תורת חיים בפרשתינו (ביאורים על הרבינו בחיי, לרבי 

חיים הכהן מטריפולי, ליוורנו תרנ"ד), ועי' גם ב'מנחת פתים' להגר"מ 

אריק זצ"ל (חלק אה"ע בקונטרס חידו"ת עמ' נ"ג) שתמה כן ולא תירץ 

[וייש"כ להר' ש. כהן שליט"א שציין לזה].

27. ועי' בזה בערכין (י"א א') דשמחה דגבי בכורים "טוב אקרי 'טוב 

לבב' לא אקרי" וכו'.

28. ובתורת חיים שם כתב דמוכרח שט"ס הוא, ודברי הרבינו בחיי 

בזה שייכי להלן בדבריו, שמנה ז' דברים שחייב המביא בכורים, וציין 

ציין  לא  שלמים  קרבן  ולענין  ביה,  דשייך  מקרא  הראיה  אחד  לכל 

הפסוק, וע"כ דהך קרא ד'ושמחת בכל הטוב' ואין שמחה אלא בבשר, 

בקרבן השלמים קאי, ולא בעופות שהביאו.

יותר  הוא  וא"כ  כלפנינו,  מופיע  הקדמונים  הדפוסים  שבכל  איברא, 

דחוק להעמידו בט"ס.

ואולם אכתי צ"ב, א"כ מה טעם הביאו לכהנים רק תורים ובני יונה 

ולא בהמה דמשמח טובא, ואפשר לפי מש"כ במנ"ח הנ"ל שהוא רק 

'מנהג לשמחה', הלכך בדבר מועט בעלמא סגי.

ועי' עוד ב'קרני ראם' לרא"מ רבינוביץ, עמ' קס"ט, וב'טל תורה החדש' 

עה"ת, עמ' רל"ד.

.¯·Ú˘ ÚÂ·˘Ó "‰„ÈÁ ·˙ÎÏ ‰·Â˘˙"Ï ‰ÙÒÂ‰
מה שכתבנו בשבוע שעבר, על צדקותו של לוט, העירונו שיש בזה 

מחלוקת אחרונים גדולה, ונפק״מ להלכה בכוונת ברכה, ותשו״ח לרב 

י.מ.א. ולרב שמעון יעקב קורץ, ששלחו לנו מ״מ אלו.

מברכים  אשתו  ועל  לוט  על  ״תני,  ב׳,  נ״ד  בברכות  איתא  דהנה 

שתים, על אשתו אומר ברוך דיין האמת, ועל לוט אומר ברוך זוכר את 

הצדיקים...״. ונפסק כן בטור אור״ח רי״ח ובשו״ע שם ס״ח.

על  האם  הצדיקים׳,  ׳זוכר  ברכת  הולך  מי  על  הפוסקים  ונחלקו 

אברהם או על לוט, ונפק״מ בכוונה, דעת הלבוש, שהולך על לוט, שהיה 

זועק על כך, היתכן לומר שהיה לוט צדיק, שהרי  ואילו הא״ר  צדיק, 

רש״י מפרש בכמה מקומות שרשע היה, אלא כוונת הברכה על אברהם, 

שהיה צדיק, ובזכותו ניצל לוט.

מיהו, מוסיף הא״ר, שניתן בדוחק ליישב את דברי הלבוש, שלוט היה 

צדיק יותר מאשתו, עיי״ש.

ולמעשה פוסק המשנ״ב כא״ר, שלוט היה רשע, ולכך כוונת הברכה 

היא על אברהם.



·˙˘ÌÈÈÚÂ·˘· ‰‡¯Â‰ ‰ÓÁÏÓ‰ ˙‡ ¯ˆÚ ‡Â‰˘ ,ÂÈÏÚ ‡Ë·˙‰ Ï"ˆÊ Ù‡˜˘ ÔÂÚÓ˘ È·¯ ÔÂ‡‚‰ Â·¯Â Â¯ÂÓ˘ ÚÓ˘ ¯˘‡Î ,Ï"ˆÊ ÔÈÈË˘Ù‡ (Ï„ÈÈÊ) ·˜ÚÈ Ì‰¯·‡ È·¯ ÔÂ‡‚‰ ‰Î· ÚÂ„Ó Ô·ÂÓ È"˘¯ÙÚ ÂÈ˙˘¯Ù· ÔÈÓ ,‰Ï‡˘Ï ‰·Â. הגאון 
זצ"ל בכה, היות שאם הוא גדול כל כך, ודאי שהוא מחוייב להשתדל ולעשות עוד הרבה, בהתאם לגדלותו העצומה, וזאת מדברי רש"י כ"ט ו', עה"פ, "ותבאו אל המקום הזה ויצא סיחן מלך חשבון ועוג מלך הבשן לקראתנו למלחמה 
ונכם", וביאר רש"י, "ותבאו אל המקום הזה... דבר אחר, ולא נתן ה' לכם לב לדעת, שאין אדם עומד על סוף דעתו של רבו וחכמת משנתו, עד ארבעים שנה, ולפיכך לא הקפיד עליהם המקום עד היום הזה, אבל מכאן ואילך יקפיד, 
ולפיכך ושמרתם...". מבואר בדברי רש"י, שכאשר אדם מגיע למצב שהוא יודע שהוא מסוגל ליותר, מכאן ואילך ה' יקפיד עליו אם לא ינהג בהתאם, לכך בכה הגאון זצ"ל, למרות שעד אותה שעה עמל ויגע והרבה פעלים לעבודתו, 

בכל זאת, כעת שהוא יודע שדרגתו יותר ממה שחשב, ודאי עליו לעשות עוד ועוד.

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

הפרסים לשבוע זה: ”שער המלך על הרמב“ם“,  ב“כ, הוצאה חדשה.
עוד  ארבעה  זוכים נוספים, כל אחד ב”כמוצא שלל רב – ימים נוראים“.

הפרס לשבוע זה על "סיפור ושאלה בצידו":  שני זוכים, כל אחד בספר ”משנה ברורה עם פאר הלכה“, 
הלכות ארבעת המינים.

'·È‡ˆÂÓ מנוחה קדמנוך תחילה', קולות המתפללים הרבים שבאו לבקש 
הכנסת  בית  שכני  הארץ  גויי  גם  למרחוק,  עד  הדהדו  ומחילה  סליחה 

ידעו ש'ראש השנה' קרב ובא, הדגים הרבים באגם המקומי רעדו מאימת 

הדין, וכולם היו עסוקים בהכנות האחרונות לשנה החדשה הבאה עלינו 

לטובה, בקבלות על להבא, ובתיקון העבר.

·‡ÚˆÓ ה'סליחות', כשהחזן זעק במלא גרונו, 'ויעבור ה' על פניו ויקרא', 
עשרה  שתים  קולם,  את  להשמיע  הסמוכה  ה'טומאה'  פעמוני  החלו 

צילצולים צורמניים שהתערבו בקולות הזועקים 'י"ג מידות של רחמים', 

כאשר היהודים מוסיפים תחינה בליבם שיזכו, ש'כל הרשעה כולה כעשן 

תכלה', במהרה בימינו, כאשר 'תעביר ממשלת זדון מן הארץ'.

·ÌÓÂÈÒ של 'בקשת הסליחות' עזבו רוב היהודים את בית הכנסת, כאשר 
בכדי שיהא להם  בוראם, בשינה על מטתם  לקיים מצות  הם ממהרים 

להביא  במלאכתם,  לעסוק  או  ולתלמודם,  לתפילתם  להשכים מחר  כח 

טרף לביתם.

ÈÂ¯Á‡˘Î היהודים עזבו את בית המדרש, יצא אף השמש בעקבותיהם, 
מנעול  על  הכנסת  בית  את  ונעל  אדם,  בו  נשאר  שלא  שבדק  לפני  לא 

ובריח, למען לא ישלטו בו זדים בשעות הליל המאוחרות, ה'מסוגלות' 

לכל מיני מרעין בישין.

נשאר  היטב שלא  בודק  נאמנה,  עושה מלאכתו  Â¯ÓÏ˙ שתמיד השמש 
אדם, הפעם לא הבחין שלפני הבימה ישב ר' שמעון געשלוסנער, אחד 

מהתלמידי חכמים הצעירים שבעיר, שישב והגה בתורה, ר' שמעון היה 

ובעודו  ה'סליחות',  בגמר  שמצא  בספר  עיונו  לאחר  בתלמודו,  שקוע 

בית  ובנעילת  האורות  בכיבוי  הרגיש  לא  בדברים,  במחשבתו  מתעמק 

הכנסת.

Â˙ÂÎÊÏ של השמש המסור יאמר, שמקום מושבו של ר' שמעון, בספסל 
המוסתר על ידי הבימה, שלא שייך לראותו מפתח בית הכנסת, גרם שלא 

יבחין בו, ולכך אינו כל כך אשם, מה גם שהיה לר' שמעון להרגיש בכיבוי 

האורות והחשכת בית הכנסת.

ÂÚ˙‰˘Î¯¯ ר' שמעון מעיונו, ראה שבית הכנסת חשוך, כל האורות כובו, 
באפילה,  הבליח  החלש  שאורו  הקודש',  ה'ארון  מע"ג  התמיד  נר  מלבד 

הוא חש את השקט המפחיד של הלילה, בו כל הבריות ישנים, ורק נשמע 

צרצורם של הצרצרים ושאר הבע"ח, וכשרצה לצאת לשוב לביתו, הבחין 

שנשאר נעול בבית הכנסת, באותה שעה הרהר בליבו שלא דבר ריק הוא, 

ומשמים רוצים לתת לו את ההרגשה של 'נתפס בבית האסורים', בכדי 

לעוררו יותר ויותר ליום הדין, בו יבוא לדין על כל מעשיו.

‰˙ÈÈ˘· ר' שמעון באחת מפינות בית הכנסת, וניסה להגיע ל'יזכיר לו 
יום המיתה', והרהר בקול על חולי קשה שפגע בו, על הרופא שהובהל 

וכדאי  מאוד,  קרובה  נשמתו  שעליית  כאומר  לשמים,  ידיו  ופכר  לביתו 

למהר לקרוא ל'חברא קדישא'.

‡È˘ ה'חברא קדישא' באו לביתו, עזרו לו לומר את הוידוי קודם מיתתו, 
דיבורים  על  לריק,  שבזבז  ימיו  על  בוכים  בקול  מתוודה  הוא  כאשר 

אשתו  של  שבר  זעקות  לקול  דברים,  שאר  ועל  בהם,  שנכשל  אסורים 

ובניו, הבוכים על אביהם שעוזב אותם לאנחות בחצי ימיו.

יצאה נשמתו ב'קריאת  ‰'Â¯˙' שהודלקו כבר הגיעו למחציתם, כאשר 
שטיהרוהו  לאחר  קצר,  זמן  ותוך  שמים',  מלכות  עול  ו'קבלת  שמע' 

והלבישוהו תכריכים לבנים, יצאה הלוויתו לכיוון בית הכנסת בו התפלל, 

בו הספידו ה'מרא דאתרא' ושאר רבנים, ואחר כבוד הוטמן בקברו אשר 

כרו לו, כאשר בנו בכורו משמיע דברי פרידה קצרים, ובקשת מחילה על 

שלא כיבדוהו כראוי, וכמה דקות לאחר 'סתימת הגולל' השאירוהו בגפו 

ב'בית החיים'.

Â˙Ó˘ עלתה ביעף לשמים, שם נכנסה לדין בפני 'בית דין של מעלה', 
פחד פחדים, על שולחן בית הדין הונח 'ספר תולדות אדם', הכולל בתוכו 

ספיקות,  ללא  ברור  הכל  גבר',  מצעדי  ועלילות  ופקודתו  אדם  'מעשי 

כל מעשה טוב נרשם, ומאידך, כל מעשה שאינו טוב לא נפקד מקומו, 

ומתחילים 'בית הדין' לדון בדינו.

כוסה  שמעון  ר'  של  גופו  כל  הכנסת,  בבית  ששרר  העז  הקור   ˙Â¯ÓÏ
בזעה קרה, בגדיו הורטבו, ושלולית של רטיבות נקווה תחת מקומו, וכל 

כעת  עומד  הוא  בו  הגדול  מהדין  דינך',  מאימת  ורועדים  מ'זוחלים  זה 

במחשבותיו, בפני בית דין של מעלה.

˘Ú‰ קלה קודם לכן הוזעקו שוטרי העיר לבית ה'טומאה' הגדולה בעיר, 
וגניבה  פריצה  על  שהודיע  הראשי,  ה'כומר'  של  האנושה  קריאתו  עקב 

גנבו את כל כלי הטומאה,  נועזת במיוחד בחומרתה, שהגנבים  נוספת, 

הכולל צלמים רבים מזהב וכסף, ובמיוחד את הצלם הענק המוזהב, הכל 

נגנב באישון לילה במעטה החושך והאפילה.

הגנבים,  עקבות  אחר  נרחבים  בחיפושים  פתחו  שהגיעו,   ÌÈ¯ËÂ˘‰
העולים  קולות  למשמע  התפלאו  החשוך,  הכנסת  בית  יד  על  ובעוברם 

מתוכו, והחליטו בליבם שכנראה הגנב מנסה את מזלו שנית גם בבית 

הכנסת, או שהוא נמלט למקום זה עם שללו.

Á¯˘ חרש פרצו השוטרים את מנעול בית הכנסת, והחלו להכנס ולחפש 
כנסת  בבית  מאוחרת  כה  ליל  בשעת  נמצא  מי  הקולות,  מקור  את  בו 

חשוך, שודאי שאין כוונותיו להתפלל בו.

·‡Â˙‰ שעה ישב ר' שמעון במקומו, מצונף בפינתו, וכל גופו רועד רעד 
בלתי נשלט, במחשבתו הוא עומד לדין בפני 'מלך מלכי המלכים הקב"ה' 

מלאכי רחמים, סניגורים שנבראו ממעשיו הטובים, מלימודו ותפילתו, 

ומקטרגים  משחיתים  דין,  ומלאכי  רחמים,  ומבקשים  עליו  מימינים 

שנבראו ממעשיו שלא היו מושלמים, זועקים מרה להסטין עליו, ובתווך 

עומדת נשמתו האומללה ומבקשת רחמים.

‰Â‰, נזכר ר' שמעון ב'וידוי הגדול של ר' ניסים',  שבו נאמר, שמנהג בית 
דינו של הקב"ה, "לא כמנהג בתי דינים של בני אדם, כי מדת בני אדם, 

כשהוא תובע את חברו בממון אל בית דין או אל השופט, אם יכפור ינצל 

מן הממון, ואם יודה מתחייב ליתן, ובית דינך הצדק לא כן הוא, אלא אם 

יכפור אדם, אוי לו ואוי לנפשו, ואם מודה ועוזב, אתה מרחמהו"

ÈÓ„ החל ר' שמעון בקול זעקה קשה ומרה, "אוי ווי לי ולנפשי, אשמתי 
בגדתי גזלתי...", אך 'בית הדין' לא קיבל את ווידויו, "שמואל בן אלקנה, 

איחרת! מודה ועוזב שמרחמהו הוא רק בחיים, אתה כבר מת! איחרת 

את המועד".

"אני מודה ומתחרט,  בי"ד של מעלה,  ר' שמעון לבכות בפני  ˘Â· החל 
להודות באשמתי,  על מעללי,  לעולם, להתחרט  לשוב  לי אפשרות  תנו 

לתקן את אשר קלקלתי". באותו הרגע התנפלו עליו השוטרים בצעקות 

רמות ובמכות וחבלות עד זוב דם, כאשר הם אומרים אחד לשני שכבר 

בוידויו ששמעו, על שגנב  צורך בחקירתו, הוא כבר הודה על הכל  אין 

ועל הקלקול הרב שנגרם  גנבתו שגנב הערב,  על  כוונתו  וודאי  וקלקל, 

מגניבתו מה'טומאה'. 

¯' שמעון שהיה כולו ב'עולמות העליונים', ברגע הראשון חשב שנגמר 
את  בו  והפליאו  עליו  שהתנפלו  השוטרים  וכעת  ולגהנום,  לשבט  דינו 

'מלאכי החבלה' המתנפלים עליו לקורעו לגזרים על כל  מכותיהם, הם 

אשר קלקל ועוות.

‰˘ÌÈ¯ËÂ שהדליקו את פנסי הנפט שהביאו עמם, נדהמו לראות את כל 
בגדיו רטובים והשלולית שלמרגלותיו, הבינו אל נכון, שודאי שהוא הגנב 

שברח למקום סתר זה, ומפחדו שיתפס על ידי המשטרה, רעד עד כדי 

הזעה מוגברת כל כך, וכנראה 'מנהגם של היהודים להתודות על פשעיהם 

בבית הכנסת לאחר עשייתם', ובזכות 'מנהג' זה תפסוהו.

והנה  הזה',  'לעולם  שמעון  ר'  את  החזירו  המרובות  והצעקות   ˙ÂÎÓ‰
הוא רואה שבית דין של מעלה נתן לו אפשרות לחזור לעולם לתקן את 

אשר קלקל, ולשוב בתשובה שלימה, ליבו החל להתרונן מרוב שמחה, יש 

רפואה למכתי, בחסד ה' עלי שבתי לתקן, והחל לשמוח ולרקוד.

עליו,  נטרפה  שדעתו  חשבו  המשטרה  לתחנת  שהובילוהו   ÌÈ¯ËÂ˘‰
גופו בהזעה מוגברת, מפחדו שנתפוס  ורעד רעד עז בכל  בתחילה בכה 

אותו, וכעת שהוא בידינו, מוכה וחבול בכל גופו, וכבר לא ימלט מעונשו, 

הוא שש ורוקד ושמח.

¯' שמעון הושלך לאחד מהתאים המצחינים בתחנת המשטרה, כאשר ידיו 
ורגליו מאוזקים, גופו כואב כולו מחמת המכות, וליבו מתרונן משמחה, 

שזיכהו ה' באפשרות לשוב בתשובה שלימה על כל אשר חטא וקלקל.

מיד  בדק  פרוץ,  מצאו  לפותחו  הכנסת  לבית  השמש  כשבא  שחר,   ÌÚ
השמש מה עלה בגורלם של 'ספרי הקודש', מה עללו אותם פורצים, אך 

הוא לא מצא מאומה, מלבד באחת מפינות בית הכנסת, שראה ספסל 

מוטל על צידו ולידו כתמי דם.

‰¯· שהגיע למקום בדק את הדם והבחין, שהוא דם של אדם, ומיד חשש 
ל'עלילת דם', ויחד עם השמש מיהרו לנקות את כל כתמי הדם, לסדר 

את המקום על מתכונתו, בלא להשאיר שריד למה שהיה, ומיד בסיומו 

של השיעור שלאחר התפילה, פנו ראשי הקהל לקצין העיר, שיבדוק את 

הפריצה לבית הכנסת.

ÚÓ˘˘Î קצין העיר את תלונותם, סיפר להם את שאירע בליל אמש, על 
הפריצה שהיתה בטומאה, ועל ה'גנב' שנתפס בתוככי בית הכנסת הנעול, 

כשהוא מודה בפה מלא על כל מעשיו, בקול גדול, עד שלא נשארה עבודה 

רבה לשוטרים, אלא לעוצרו ולהביאו למעצרו עד עת משפטו.

יודע איזה  מי  נחרדו מפחד הדבר,  ÂÚÓ˘˘Î ראשי הקהל את הדברים, 
אסונות יכולים ליפול על היהודים מעלילה נוראה זו, ובמיוחד כשנודע 

להם שר' שמעון המתמיד הוא הנאשם, חששו על גופו ונפשו.

המפקד,  של  לחדרו  מהרה  נכנסים  שוטרים  ושלושה  מדברים,  הם   „ÂÚ
החלה  האגם,  שפת  שעל  הדלות  הבקתות  באחד  נורא,  סיפור  ובפיהם 

ובמהלך  ידועים,  גנבים  שני  מדבב,  ודימיטו  סרגיי  ניקוליי  בין  תיגרה 

והשליך  גדולה  אבן  עליו  זרק  דימיטו,  על  ניקוליי  קם  ביניהם,  התיגרה 

את גופתו אל האגם.

ÈÓ„ כשהוזעקנו, מספרים השלושה, מיהרנו למקום ותפסנו את ניקוליי, 
שהיה שתוי ומתנדנד, ותוך כדי מעצרו פלט לנו, שדימיטו ההרוג רצה 

לקחת לעצמו את הצלם הענק המוזהב, בלא לתת לו חלק.

ימימה, שבכל פעם  והנה הוא מספר על מנהגם מימים  לדובבו,   ÂÏÁ‰
אחרי שגנבו, הלכו לכומר והתוודו לפניו על גניבתם, ובעד סכום פעוט 

של פחות מעשירית מהגניבה, היה הכומר מוחל להם על כל עוונותיהם.

ÎÂ‡˘¯ היו פורצים ל'טומאה', הוסיף ו'שפך' לנו, בשביל זה היו ב' כמרים 
בעיר, אם גנבו ב'טומאתו' של האחד, הלכו והתוודו אצל השני, ואם גנבו 

אצל השני, התוודו אצל הראשון.

ה'גילול'  והצליחו לעקור את  ל'טומאה' הגדולה בעיר,  ‰ÏÈÏ‰ הם פרצו 
כדי שפיכות  עד  היתה המריבה,  ועליו  במרכזו,  המונח  והמוזהב  הגדול 

דמים.

Â¯‰ÈÓ לביתו של דימיטו הנרצח, ואכן מצאנו שם חלקי 'שתי וערב' ענק 
ע"ז  תשמישי  כמה  עוד  זאת,  ומלבד  חתיכות,  לכמה  ששברוהו  מוזהב, 

שונים ומשונים, מזהב כסף ושאר מינים.

ÚÓ˘Ï הדברים פנה קצין העיר אל ראשי הקהל, שעדיין עמדו על מקומם 
בחיל ורעדה מפני הבאות, ואמר להם שלראשונה בתפקידו כקצין העיר 

זה ארבעים שנה, אירעו מקרה כזה, ששני אנשים מודים מיוזמתם, ללא 

חקירות ועינויים, על פשעים שעשו, כאשר לא יתכן ששניהם עשוה.

ÒÓ˙·¯, אמר הקצין, שניקוליי דיבר אמת, והוא אכן הפורץ שפרץ יחד 
עם דימיטו ל'כנסיה', ועל כן אזמן את היהודי העצור לכאן, ונשמע את 

גירסתו.

Â‰˘Î·‡ ר' שמעון לחדרו של הקצין, כמעט לא הכירוהו ראשי הקהל, 
ר' שמעון היה נראה מוכה וחבול מכל צד ואיבר, אך פניו זרחו משמחה, 

ולאחר שהתיישב לפני הקצין, סיפר לו את הדברים כהוויתן, איך שננעל 

בבית הכנסת, והרהוריו על דינו בשמים, ותחנוניו ווידויו בפני בי"ד של 

מעלה, והיאך מצא את עצמו חוזר לעולם, מוכה ע"י השוטרים בכל גופו 

ומובל לבית האסורים.

·˙ÏÈÁ‰ הקצין לא האמין למשמע אוזניו, היאך יתכן שאדם יחשוש כל 
כך מדין, הרי בכמה פרוטות ניתן לקבל 'מחילה מושלמת' מהכומר על כל 

העוונות, אך כאשר ראשי הקהל הסבירו לערל המגושם שאצל היהודים 

ויכול  העתיד,  על  וקבלה  עזיבה  בחרטה  רק  יש  מחילה  כזה,  דבר  אין 

להוסיף על ידי צדקה מרובה לעניים, "והוא רחום יכפר עון", לא אף אחד 

אחר, הסכים לדבריהם ושחרר את ר' שמעון.

·‡Â˙Â הלילה נתגלגל הקצין על מיטתו, והרהר במה שעבר עליו באותו 
יום, היתכן והיהודים הם כאלו רוחניים, אולי הם רק סיפרו לי בדותות, 

ולכך החליט לקום ממיטתו ולבדוק מה עושה ר' שמעון בשעה זו.

‰˜ˆÔÈ רכב אל שכונת היהודים, קשר את סוסו לאחד העצים, וחרש חרש 
התקרב לביתו של ר' שמעון, היה זה בית עלוב ומט ליפול, רוב חלונותיו 

היו שבורים ואטומים בסמרטוטים, ובכל זאת מצא הקצין פיסת חלון, בו 

היה שייך להשקיף לתוך הבית.

‰˜ˆÔÈ לא האמין למראה עיניו, בצריף הקטן הזה שכבו תשעה ילדים, 
בבגדים קרועים, על שקי תבן פשוטים, עניות מרודה ממש, ור' שמעון 

יושב על סדין הפרוש על הארץ, כאשר נר קטן מאיר לנגדו ובוכה בכי 

חרישי.

Á˘· הקצין בליבו, וודאי שהוא בוכה על המכות האיומות שקיבל אמש 
בכפו.  עון  ללא  והכל  ירך,  על  שוק  אותו  שהכו  הגברתניים,  משוטרי 

באותה שעה נכמרו רחמי הקצין עליו, וחשב שעליו לדאוג לו לפיצוי כל 

שהוא על אשר נעשה לו.

גדל  ארגז  ליד  מתיישב  שמעון  שר'  הקצין,  רואה  דקות  כמה   ¯Á‡Ï
המשמש כשולחן, פותח ספר גדול, ומתחיל להתנדנד עליו בקצב, ושפתיו 

להתנדנד  שמעון  ר'  המשיך  ארוכה  שעה  במשך  וכך  ניגון,  ממלמלות 

ולנגן.

‰˜ˆÔÈ לא יכל להבין מה זה 'תיקון חצות', ומה זה 'לימוד תורה בנעימה', 
ופנה לכיון הטומאה, לראות מה נעשה שם בלילות.

·‰˙˜¯·Â לבנין הטומאה הגדול, ראה שהשומרים שהוצבו שם מאמש, 
נעלמו, אין זכר להם, ובחיפוש מייגע אחריהם, מצאם שרועים שיכורים 

בפתחו של אחד מבתי המרזח בעיר, מתגוללים ברפש וטיט.

רב  בקושי  מיוחדת,  מחשבה  הקצין  של  במחשבתו  עלה  הרגע   Â˙Â‡·
המתין לשחר, והגיע ללשכתו של הכומר והציע בפניו את הצעתו.

·„˜˙È ב'יומן האירועים' של העיר, אמר הקצין, וראיתי שבשנה האחרונה 
בלבד, נפרצה הטומאה כששה פעמים, גם בשנים הקודמות המצב לא היה 

טוב יותר, והלילה החלטתי לבדוק את סיבת הדבר, וראיתי שהשומרים 

המופקדים על השמירה, לא רק שאינם שומרים מגניבות, אלא או שהם 

שהטומאה  כך  בעיר,  שם  אי  להם  שמשתכרים  או  לגניבות,  שותפים 

נשארת ללא שמירה, והפירצה קוראת לגנב, במיוחד לאלו שבאים לתוכה 

מידי פעם ורואים את רוב עושרה המצוי בה.

שנתפס  היהודי  על  הקצין,  המשיך  אמש,  שאירע  את  יודע  אתה   È‡„ÂÂ
ואילו  'משלנו',  ידועים  גנבים  שני  אלו  שהיו  התברר  ולבסוף  כשמודה 

היהודי הוכה על לא עוול בכפו.

הגניבות  למנוע את  רוצה  יעץ הקצין, שאם אתה  כן חשבתי,  על   ¯˘‡
ובמיוחד שלא  יד,  במקום, עליך לקחת שומר הגון, שלא חשוד לשלוח 

מכיר את רוב עושרה של הטומאה, כך שנסיונו קטן יותר, ואין לך מתאים 

לתפקיד זה, כיהודי הישר שנתפס אמש בטעות.

היהודי,  בפני  זאת  להציע  וכיבדו  הקצין,  של  לרעיונו  הסכים   ¯ÓÂÎ‰
הדלוקים  הפנסים  של  לאורם  הלילה  כל  להתפלל  יוכל  זה  שבתפקידו 

בפתחה של הטומאה ליקר וכבוד, וגם יפרנס בכבוד את משפחתו.

לעזור  שחשב  על  לו  הודה  הקצין,  של  הצעתו  את  שמעון  ר'   ÚÓ˘˘Î
ולסייע לו, ואמת פרנסתו דחוקה ביותר, עד כדי לחם צר ומים לחץ, אך 

עליו לחשוב בדבר, ותוך זמן קצר ישיב לו את תשובתו.

Á˘· ר' שמעון בדבר ההצעה, שזה ברור שאסור לו ללמוד לאורם של 
פנסי הטומאה, שהרי אם נעשו ליקר וכבוד, הרי דינם כתשמישי עבודה 

זרה שאסורים בהנאה, אך בעצם העבודה שהוצעה לו, שיעבוד כשומר 

מפני גנבים ליד פתח הטומאה, ויעמוד בריחוק ד' אמות כדין, יוכל כל 

הלילה לשנן את תלמודו בעל פה, מלבד החשש של חילול ה', הוא לא 

ראה סיבה לשלילה.

‡Í ככל יהודי יקר, הוא לא הלך לעשות צעד בלא לשאול ב'דעת תורה', 
בדעתו של ה'מרא דאתרא', ונכנס אליו לשמוע את דברו.

לי  יש  לי, שמרש"י בפרשתינו  נראה  Ï‡˘˘Î את שאלתו הוסיף ואמר, 
זו, אך באתי לשמוע דבר הלכה  להביא ראיה, שרצוי שאעבוד בעבודה 

את המעשה אשר אעשה.

אך  כן,  נראה  בפרשתינו  מרש"י  כדבריך,  שאכן  השיבו,  דאתרא   ‡¯Ó‰
בכל זאת אני חושש מ'חילול השם' וכפי שחששת, ולכך נראה לי שעדיף 

שתדחה את ההצעה.

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

Ù ÔÓ¯ÒÂ. – קרית ספר – מועדים וזמנים, ג“כ.
˘È ‡¯ÈÙ.‡. – מודיעין עילית – מור וקציעה השלם.

Ó „„Á. – בני ברק – מור וקציעה השלם.
„‰È Ô. – מודיעין עילית – מור וקציעה השלם.
˘˜Ó ÌÈÏ. – בני ברק – דרך השם לרמח“ל.

„Ó ÔÈÈ. – מודיעין עילית – דרך השם לרמח“ל.
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