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 ÒÙ‡Â „È ˙ÏÊ‡ ÈÎ ‰‡¯È ÈÎ ÌÁ˙È ÂÈ„·Ú ÏÚÂ ÂÓÚ '‰ ÔÈ„È ÈÎ"
ÂÊÚÂ ¯ÂˆÚ·". דברים ל"ב ל"ו.

זה, על תקופת הגאולה העתידית, שתבוא  Ï"ÊÁ דרשו פסוק 
במהרה בימינו, שמתי יהיה העת ש'ידין ה' עמו', להביא להם 
יהיה  יד', שהמצב בישראל  כי אזלת  יראה  'כי  גאולה, כאשר 
קשה, או "שירבו המסורות", "שתלך ותחזק ידן של מסורות 
ומצליחין במלשינות", או "שיתמעטו התלמידים", אלו הת"ח 
ה"מחזיקין ידי ישראל להחזירם למוטב", או "עד שתכלה פרוטה 
מן הכיס", וזהו לשון 'אזלת יד', שיהיו בידים ריקניות, או "עד 
שיתייאשו מן הגאולה", "כביכול אין סומך ועוזר לישראל...", 
"שיהיו שפלים למאד ואומר אין עוזר וסומך שיהיו מתייאשין 

מן הגאולה". סנהדרין צ"ז א' עפרש"י.
‰·Â‡È¯ הרביעי של הגמ', שזמן הגאולה העתידית היא, מתי 
תלמוד,  צריך  הגאולה,  מן  שנתייאשו  למצב  ישראל  שיגיעו 
היתכן והתנאי לגאולה הינו מצב גרוע זה, הנוגד את העיקר 
בביאת  שלמה  באמונה  מאמין  "אני  האמונה',  מ'עיקרי  הי"ב 
המשיח, ואף על פי שיתמהמה, עם כל זה אחכה לו בכל יום 

שיבוא", היתכן ויהיה מצב נוראי זה בכלל ישראל.
‰Ó‰¯˘"‡ בחידושי אגדות שם מבאר, שכידוע נחלקו התנאים 
(סנהדרין צ"ז ב') האם ישראל נגאלים רק בתשובה, או אף בלא 
תשובה, ולמ"ד שאף נגאלים בלא תשובה, כוונתו, שאם יגיעו 
שהגמ'  מה  וזה  יגאלו,  אזי  בשפלות,  גדולות  לדרגות  ישראל 
אומרת, שכאשר יתייאשו מהגאולה, הם יגיעו לדרגות גדולות 

בשפלות, ובזכות שפלותם זו יגאלו.
הגאולה  דרך  ממצרים,  ישראל  שנגאלו  הראשונה,   ‰ÏÂ‡‚·
היתה, ע"י שה' אמר למשה שילך עם אהרן וידברו אל פרעה 
שיוציא את ישראל ממצרים, ו'בזכות' פעולתם זו, תכף ומיד 
הכביד פרעה את עולו על ישראל, וכמפורש בתורה (שמות ה' 
ו' – ט'), שציוה שיפסיקו ליתן ליהודים תבן, ואילו היהודים 
יצטרכו להשלים את מתכונת הלבנים כתמול שלשום, הכבדת 
העול גברה כל כך, עד שכאשר בא משה עם בשורת הגאולה, 
וכמפורש  קשה,  ועבודה  רוח  מקוצר  אליו  שמעו  לא  ישראל 

בתורה (שם ו' ט').
ÍÈ¯ˆÂ להבין, מדוע גלגל ה' את אופן הגאולה בדרך זו, שעם 

תחילתה נגרמה לישראל הכבדה קשה זו בגלותם.
È·Â‡¯ הגאון רבי יעקב קמינצקי זצ"ל בספרו 'עיונים במקרא 
הוא,  לגאולה  העיקריים  מהתנאים  שאחד  ליעקב',  אמת   –
שישראל יגיעו למסקנה הברורה, שאין שום אפשרות להצלתם 
על  בדרך  רק  אלא  העולם,  ומנהג  טבעי  באופן  ולישועתם 
טבעית וניסית, בהשגחה פרטית על ידי הקב"ה, וכל עוד יש 
מקום למחשבה או הרהור על אפשרות אחרת, אין אפשרות 

לגאולה.
ישראל היו במצרים, תמיד היתה להם איזה מחשבה   ÌÚ˘Î
או הרהור, אילו היינו פונים אל פרעה ומשכנעים אותו, יתכן 
יוכלו  שאכן  בכדי  ולכך,  מעבדותינו,  משחררינו  היה  ואולי 
להגאל, רצה הקב"ה שיתייאשו ממחשבת הבל זו, ובראשונה 
את  שישחרר  מפרעה  ויבקשו  שיפנו  ואהרן  משה  את  שלח 
ישראל, והתוצאה היתה הכבדת העול, ופעולתו זו של פרעה 
בפרעה  תקוה  שום  לתלות  שאין  ניצחת,  כהוכחה  שימשה 
תלו  אחרת,  מאפשרות  שנתייאשו  וכיון  מעצמו,  שישחררם 
את תקוותם רק בישועת ה', וכך יכלו להגאל, נמצא שהכבדת 

העול, הוא הגורם לגאולה.
מאלפיים  יותר  שכבר  זו  עולמים,  בגאולת  ממש  הדברים   ÔÎ
עוד  כל  עליה,  ומתפללים  אליה  ומייחלים  מצפים  אנו  שנה 
עלינו  שירחמו  טבעי,  באופן  לישועה  מצפה  ישראל  שעם 
מולדת  עליו  לבנות  מקום  איזה  לנו  ויתנו  העולם  אומות 
חטאת,  לאומים  חסד  כי  הגאולה,  תבוא  שלא  ודאי  ומדינה, 
ובאמת שנואים אנחנו מכל יושבי תבל, ועינינו רואים עד כמה 
"ישועה" זו של הקמת הישות הציונית בארץ הקודש, הרחיקה 
אותנו מהגאולה האמיתית, דרדרה רבבות מישראל אל עברי 

פי פחת, והעבירתם על דעתם ודתם.
עם  כאשר  הוא,  הגאולה  שזמן  הגמ',  לנו  שאומרת  מה   ‰ÊÂ
מכל  לגמרי  נתייאש  כאשר  הגאולה,  מן  יתייאשו  ישראל 
האשליות הללו, ונדע ונבין שאין לנו שום דרך אחרת בעולם 
ללכת בה, שום פתרון מדיני וכלכלי להישען עליו, אלא אך ורק 
על אבינו שבשמים, נתייאש לגמרי מן הגאולה, אז יבוא בן דוד 

ויגאלנו גאולה אמיתית, במהרה בימינו אכי"ר.

לפרשת האזינו

"˘·ÍÈ˜ÂÏ‡ '„Ï ‚Á˙ ÌÈÓÈ ˙Ú"     דברים ט"ז ט"ו

·È‚Á‚‰ י' ב' איתא, "חגיגות מכתב כתיבן, לא צריכא לכדא"ל 
זביחה, דילמא  ר"פ לאביי ממאי דהאי וחגותם אותו חג לה' 
להרבות  חגא.  "חוגו  ופרש"י,  רחמנא",  קאמר  חגא  חוגו 
כמו  מחולות,  לשון  י"מ  חגא.  "חוגו  כתבו,  ובתוס'  שמחה". 

יחוגו וינועו כשכור".
גם  "חג" מתפרש  Â·Ó‡¯ עכ"פ שמשמעות פשוטו של מקרא 

לענין שמחה וריקודים.
ומחולות  לריקודים  הכוונה  היתה  לא  לתוס'  דגם   ,‰¯Â‡ÎÏÂ
סתם, אלא לשם שמחה, כפשטות דברי רש"י, וצ"ב, דבתוס' 
משמע דענין הריקוד הוא בפני עצמו, שהרי לא כתבו כלשון 
רש"י "להרבות שמחה", רק הביאו בשם "יש מפרשים" שהענין 
הוא ריקוד ומחול [אמנם מקור דבריהם "יחוגו ינועו כשיכור" 
משמע להיפך מרש"י, דבשיכור, שכרותו גורמת לו לחוג ולנוע, 
וכמו"כ כאן השמחה גורמת את הריקוד, ואילו ברש"י משמע 

שהריקוד יגרום את השמחה].
‰˙ÒÂ' יו"ט בפ"ק דר"ה מ"ב, כותב, שהטעם שסתם חג בלשון 
הנחתו  חג,  ש"מלת  משום  הוא  הסוכות,  לחג  הכונה  משנה 
מדבר,  דמדבר  גז"ש  לאו  אי  והריקוד,  המחול,  על  הראשונה 
ל'  (עי' רד"ק ש"א  כמ"ש בספ"ק דחגיגה, והרד"ק כפי הפשט 
ט"ז) מפרשו כן מענין ריקוד וטיפוח לשמחה, ובסוכות היתה 
להקרא  הוא  ראוי  לפיכך  השואבה,  בית  של  יתירה  שמחה 
ביחוד בשם חג, ומפני כן אומרים בו בתפילה זמן שמחתינו".

·ÙÒ¯ הכתב והקבלה (דברים ט"ז, ט"ז) מביא כעי"ז בשם רב 
האי גאון, שיסוד שם 'חג' ליו"ט, הוא "לפי שמרקדין ומטפחין 
בשמחת יו"ט, כמו (ש"א שם) אוכלים ושותים וחגגים, כלומר 

מרקדים מפזזין ומכרכרין בשמחה".
ולא  לא מרדקין  ב',  ל"ו  בביצה  ÚÂ"˘ שמקשה ממה שמצינו 
מטפחין ביו"ט, וקשה דדבר המפורש בתורה להיתר, אין כח 
ביד חז"ל לאסרו [ועמש"כ בזה בעזהי"ת בגליון נ"ו, בתשובה 

למענינא דסדרא].
ÔÎÏ מפרש, שכאן הכונה לשמחה שהיו עושין בדרך בעלותם 
ה',  פני  להראות  ברגלים  כשעלו  במדרש,  "וכאמרם  לרגל, 
עמל  ובכל  ותרועה...  בצלצלים  בשירים  בתודה  עוברים  היו 
נסיעתם,  טורח  ובכל  לבם,  את  מלאו  ושמחה  ששון  הדרך, 
על  הנה  ולהתטלטל...  להתנועע  רוחם  את  לבשה  עזה  חדוה 
שם  הונח  בששון  הנסיעה  וטלטול  בשמחה,  ההליכה  תנועת 

חג", ע"ש.
ÔÂÈÎÂ שהכתב והקבלה, בא לפרש לשון המקרא, לא יכל לפרשו 
יו"ט על שמחת בית השואבה בלבד, רק מפרשו על  כהתוס' 

כל הרגלים.
ÌˆÚÏÂ קושיית הכתב והקבלה, הנה במ"ב סי' תרס"ט סק"ה 
כתב, שלכבוד התורה מותר לרקד ביו"ט, והנצי"ב בהעמק דבר 
להראות  בעצם,  ריקוד  מצות  הלכה של  יש  כותב, שבסוכות 
אות על הניצוח, גם אם בלבו אינו שמח, וכעי"ז כ' בפרי צדיק, 

חג הסוכות סי' י"ז, עיי"ש.
י"ל דמתרץ הקושיא, דכמו דלגבי כבוד התורה נאמר   Ê"ÈÙÏÂ
שיעור כזה של שמחה שדוחה את איסור הרקידה, כך י"ל דאם 
רק  ולא  בעצם,  רקידה  ענין  כולל  אלקיך"  לד'  ה"תחג  מצות 
חילוק  יהיה  ולפי"ז  חכמים,  אסרו  זה  את  לא  משום שמחה, 
באיסור זה בין שאר יו"ט לסוכות, וגם בסוכות עצמו לרקוד 

שלא לשם מצוה אסור.
שמחת  ביום  דדוקא  משמע  סק"ח,  של"ט  בסי'  במ"ב   ÌÓ‡

תורה התירו (וע"ע במ"ב סי' תרס"ט שם ובסק"י).
לתוס',  רש"י  בין  חילוק  יש  דבזה  י"ל,  הנצי"ב  לדברי   Ù"ÎÚ
דלרש"י ה'חוגו חגא', הוא שיעור בשמחה, ולתוס' יתכן שעניינו 

הריקוד בעצם, שהוא אות לענין ניצוח וכיו"ב. 
ודאגה,  בעצב  הוא  האדם  אם  שאף  ומחדש,  הנצי"ב   ÛÈÒÂÓÂ
שאין לו כלל וכלל שמחה בכל זאת יש עליו חיוב ריקוד, שאין 

הריקוד תלוי כלל בשמחת ליבו.
יש"כ להג"ר יונתן בלויא שליט"א שמסר לנו המ"מ לד"ת דנן.

לחג הסוכות

 È‚· Â˙‡ ¯·˜ÈÂ .'‰ ÈÙ ÏÚ ·‡ÂÓ ı¯‡· '‰ „·Ú ‰˘Ó Ì˘ ˙ÓÈÂ"
 „Ú Â˙¯·˜ ˙‡ ˘È‡ Ú„È  ‡ÏÂ  ¯ÂÚÙ ˙È· ÏÂÓ Ï‡ ·‡ÂÓ ı¯‡·

‰Ê‰ ÌÂÈ‰". דברים ל"ה ה' – ו'.

בהם  שכתוב  שבתורה,  האחרונים  הפסוקים  שמונת   ÔÈÚ·
מיתתו של משה וקבורתו, נחלקו חז"ל מי כתבם, "אמר מר, 
יהושע כתב ספרו ושמונה פסוקים שבתורה, תניא כמאן דאמר 
שמונה פסוקים שבתורה יהושע כתבן, דתני' וימת שם משה 
מסוה"ש]   – [חי  (מת)  משה  אפשר  ה'),  ל"ה  (דברים  ה'  עבד 
ואילך  וימת שם משה, אלא עד כאן כתב משה, מכאן  וכתב 
ר"ש,  לו  אמר  נחמיה,  ר'  לה  ואמרי  ר"י,  דברי  יהושע,  כתב 
לקוח  כ"ו),  ל"א  (דברים  וכתיב  אחת,  אות  חסר  ס"ת  אפשר 
ומשה  אומר  הקב"ה  כאן  עד  אלא  הזה,  התורה  ספר  את 
בדמע,  כותב  ומשה  אומר  הקב"ה  ואילך  מכאן  וכותב,  אומר 
יקרא  מפיו  ברוך  להם  ויאמר  י"ח),  ל"ו  (ירמיהו  שנאמר  כמו 
אלי את כל הדברים האלה ואני כותב על הספר בדיו. כמאן 
אזלא הא דא"ר יהושע בר אבא אמר רב גידל אמר רב, שמונה 
פסוקים שבתורה יחיד קורא אותן לימא (ר"י היא) ודלא כר"ש, 
אפילו תימא ר"ש, הואיל ואשתנו אשתנו". ב"ב ט"ו א', וכעי"ז 

במנחות ל' א'.
פסוקים  'בשמונה  הענין  בביאור  נחלקו  ורבינו משולם   È"˘¯
שבתורה יחיד קורא אותן', רש"י מבאר שהכוונה שלא יקראו 
ד', אלא אחד  וזה  פסוקים  ד'  זה  כגון  בשנים,  את הפסוקים 
קורא את כולם. ורבינו משולם מפרש שהכוונה שלא יקראו 
בטעם  וצ"ב  לתורה,  העולה  עם  הש"ץ  דהיינו  ביחד,  שנים 

מחלוקתם.
‰Â‰ הגר"א עמד על הקושיא, שלכאורה לר' שמעון עדיין לא 
תורצה הקושיא, ד"אפשר משה חי וכתב וימת משה", דבמה 
שתירץ "משה כותב בדמע", עדיין צ"ב הלא חי הוא, ואיך כתב 

תיבות "וימת שם משה".
לפירוש  בהקדמתו  הרמב"ן  מש"כ  לפי  הגר"א,  מבאר   ,‡Ï‡
התורה, "עוד יש בידינו קבלה של אמת, כי כל התורה כולה 
שמותיו של הקב"ה, שהתיבות מתחלקות לשמות בענין אחר, 
לתיבות  יתחלק  בראשית  פסוק  כי  משל  ע"ד  תחשוב  כאילו 
אש  ע"ג  שחורה  באש  הכתובה  שהתורה  ונראה  אחרות... 
לבנה, בענין הזה שהזכרנו היה, שהיתה הכתיבה רצופה בלי 
הפסק תיבות, והי' אפשר קריאתה שתיקרא על דרך השמות, 
למשה  ונתנה  והמצוה,  התורה  בענין  קריאתינו,  ע"ד  ותקרא 
רבינו על דרך חילוק קריאת המצוה, ונמסר לו על פה קריאתה 

בשמות".
Ê"ÈÙÏ מבאר הגר"א את תירוצו של ר"ש, "עד כאן הקב"ה אומר 
כותב  ומשה  אומר  הקב"ה  ואילך  מכאן  וכותב,  אומר  ומשה 
 '·˙ÂÎÂ ¯ÓÂ‡ בדמע", דהיינו שבאותם ח' פסוקים לא הי' 'משה
אלא 'משה כותב', ולמה, מפני שזה הי' 'בדמע', דהיינו מלשון 
לפי  משה  כתבו  פסוקים  הח'  שאלו  אותיות,  בעירוב  דמוע, 
צירופי אותיותיו ושמותיו של הקב"ה בלא חילוק התיבות ע"ד 

חילוק קריאת המצוה.
Óˆ‡ לפי"ז, שב' חילוקים היו בשמונה פסוקים אלו א. שכל 
התורה הי' ב' דיבורים, ש'הקב"ה אומר' ו'משה אומר וכותב', 
אומר  הקב"ה  ואילך  ש'מכאן  הקב"ה,  דיבור  רק  כאן  ואילו 

ומשה כותב'.
פסוקים  והח'  התיבות,  בחילוק  כתב  משה  התורה  שכל   .·

בעירוב האותיות.
È„ÎÂ לעשות היכר לשוני האמור, קבעו חז"ל "שמונה פסוקים 
שבתורה יחיד קורא אותן... אפילו תימא ר"ש, הואיל ואשתנו 

אשתנו".
ההיכר,  נקודת  מתבטאת  במה  משולם,  ורבינו  רש"י   Â˜ÏÁÂ
לדעת רש"י ההדגשה היא שאחד קורא את כל השמונה, ולא 
הכתיבה,  ע"י  שינוי  הי'  שהרי  עולים,  בשני  לקרוא  מפסיקין 
דלא  פסוקא  וכל  בתיבות,  חילוק  הי'  ולא  בעירבוב,  ונכתב 
שלא  נקבע  בקריאה  גם  לכן  פסקינן,  לא  אנן  משה  פסקי' 

להפסיק.
השינוי  על  היא  ההדגשה  שעיקר  סובר,  משולם  רבינו   ÂÏÈ‡Â
היה  שזה  משה,  ולא  אלו  פסוקים  קרא  הקב"ה  שרק  בכך 
'בדמע', ולא יכול לחזור על קריאתה, לפיכך הש"ץ אינו מסייע 

בקריאת העולה לתורה.
[ÈÚÂ' שפ"א מנחות ל' א', ובספר באר יוסף מה שביאר עפ"י 

הנ"ל ענין סמיכות סוף התורה עם תחילתה].

לפר' וזאת הברכה
ללומדי יראתך

הגליון הבא יופיע אי"ה
בערש"ק פרשת בראשית הבעל"ט

לע"נ ראש הישיבה הגאון רבי צבי הכהן בן ר' אהרן גד זצ"ל כהנא (גרושקא) נלב"ע ו' תשרי תשנ"ז

נדבת תלמידו הרב ישעיהו גלינסקי שליט"א



תשובה ל"מעשה רב"

 ‰ÓÂ„· ,‰È˘Ó ÚÓÈ‰Ï ÔÈÚ ˘È Ù"Î‰ÂÈ· Ì‚ Ì‡‰ ,‰Ï‡˘Ï ‰·Â˘˙·
.‰"¯ ÌÂÈ È·‚Ï ÌÈ˜ÒÂÙ‰ Î"˘ÓÏ

נובע מצד סימנא מילתא, או  יש לדון האם ענינו של מניעת השינה 
יותר   

1
ענין סימנא מילתא בר"ה שייך  כמו  ביוהכ"פ  והאם  מטעם אחר, 

משאר ימים.
וביותר, גם אם אין דין זה אמור ביוהכ"פ, האם יש ענין להחמיר בזה 
גם ביוהכ"פ שהרי הוא דומה בענינים רבים לר"ה, או כיון שבמועד מיירי 

לא ראוי למנוע שינה, אם צריך לכך.
איתא,   ,

2
דר"ה "בירושלמי  כתב,  סק"ב,  סי' תקפ"ד  בדרכי משה  והנה 

האי מאן דדמיך בריש שתא, דמיך מזליה, ולכן נזהרים שלא לישן בר"ה".
הראשון  ביום  רק  שעניינו  שיתכן  שתא",  "בריש  הלשון  לדקדק  ויש 
היום הראשון של השנה  ר"ה, מ"מ  נקרא  יוכ"פ  ולכן אע"פ שגם  ממש, 
הוא סוף סוף רק ר"ה ממש, וכמו שאמנם מצינו שאפי' יו"ט שני של ר"ה 

קיל טפי בענין זה.
.
3
ובנוסף לכך לא מצינו בפוסקים הראשונים דין זה אלא לענין ר"ה

והנה הב"ח בסי' תקצ"ז כתב וז"ל, "כתב בספר אבן שועיב (דרשה לר"ה, 
פ"ט ע"ג) בשם הרמב"ם ז"ל (פ"ג מתשובה ה"ד), כי בתקיעת שופר יש רמז 
לדין כמו עורו ישנים מתרדמתכם, ר"ל, כי השעה צריכה הערה, כמ"ש אם 
יתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו, מכאן כתוב בירושלמי שאסור לאדם 
לישן בר"ה, כדאמר התם איך בר נש דדמיך בריש שתא ועוסקים בדיניה.

ועוד י"ל כי הוא מורה עצלות, כדכתיב מה לך נרדם וגו', עכ"ל, ומהר"ם 
הי' רגיל לישן כמו בשאר יו"ט, תשב"ץ, מצאתי כ"כ בהגהות דמהרש"ל".

בר"ה,  דהישן  מטעם  או  דהירושלמי,  לדינא  יש  טעמים  דב'  ומבואר 
פועל היפך ענין השופר, דזה בא לומר עורו ישנים מתרדמתכם, וזה הולך 

 ולא ביוהכ"פ.
4
ונרדם, וסברא זו לכאו' שייך דוקא בר"ה

אמנם לטעם ב' שהוא מורה על עצלות, וזה היפך כונת ימים אלו שכל 
אחד צריך לזרז עצמו לעבודה, וזה שייך גם ביוהכ"פ וביתר שאת.

גם  מלישן  למנוע  שיש  לדינא,  נקטו  הספרדים  מגדולי  כמה  ואמנם 
ביוהכ"פ ואפי' בעשי"ת, עי' ס' כף החיים להגר"ח פלאג'י זצ"ל.

וכן כתב בס' מטה יהודה להגר"י עיאש זצ"ל, סי' תקפ"ג, אלא שהוא 
 [וכדברי הרא"ש 

5
כתב מטעם שבעשרה ימים אלו צריך להתחזק בכל דבר

בסוף ר"ה לענין פת עכו"ם], ולכן יש לאחוז בדברי חז"ל בסוכה כ"ו ב' 
.
6
שלא לישן ביום יותר משיתין נשמי

י"ל   ,
7
יוהכ"פ לגבי  כלל מניעת שינה  הזכירו  רוב הפוסקים לא  אמנם 

ריהטא  דכן  לעיל,  וכמשנ"ת  כן,  נאמר  ממש  שתא  בריש  דדוקא  דס"ל 
דלשון הירושלמי.

גם אפשר דס"ל דעי"ז הוי טפי עינוי ליוהכ"פ [דמניעת שינה עינוי הוא, 
עי' ב"ב כ' ב', וחו"מ קנ"ו ב', ובכסף הקדשים שם, דגם ביום שייך זה, "כי 
כמה אנשים ישנים שינת צהרים גם בחול בקבע", ויש לדמות נדוד שינה 
למניעת מחול וקול שיר ביו"ד רל"ד ס"ב], וכדעת המהרש"ג בח"ב סי' ק"י, 
נתחייבנו  דהא   ,

9
עביד שפיר  לאו   ,

8
האמורים מהעינויים  טפי  דהמחמיר 

 כדאי' בשבת קי"ט א' לקדוש ד' מכובד זה יוהכ"פ... אמרה תורה 
10

לכבדו
."

11
כבדהו בכסות נקיה

ויש לדקדק גם מסיפא דלשון הב"ח, ד"מהר"ם הי' רגיל לישן בר"ה כמו 
.
12

בשאר יו"ט", דהיינו דשינה ביו"ט הוא מכבוד היו"ט
שו"ר בשו"ת התעוררות תשובה סי' ת"א אות ב', וז"ל, "הנה פשיטא לי, 
מי שעמל ויגע (בתפלות יוהכ"פ), וצריך לנוח, שמחוייב לנוח לקיים מצות 

שבתון, שצריך להיות במנוחה...
וכן נראה מדברי הרמב"ן עה"ת, ויקרא כ"ג כ"ד, והביאו הריטב"א בר"ה, 

וכתב ע"ז, וזו מרגליות שבידינו מרבינו הרמב"ן".
, כמ"ש בהוריות י"ב 

13
ואם אמנם שסימנא מילתא מצינו בכל עשי"ת

, י"ל דכבוד יו"ט דינא הוא, ועדיף מענין של 
14

א', ואף גם בהושענא רבא
.
15

סימנים

תשובה ל"לחכימא ברמיזא"

 ÌÚ ‰È„È„ ‡„·ÂÚ ·˘ÈÈÏ Í¯Âˆ ˘È˘ ÏÂ„‚ Ì„‡‰ Â‰ÈÓ ‰Ï‡˘Ï ‰·Â˘˙·
 ¯Á‡ „ˆÏ ÂÈÙ ÍÙÂ‰ ÌÈ·¯· ˙Â˙˘Ï ‡·"„ ,Â"Ù ‡ËÂÊ ı¯‡ Í¯„ 'ÒÓ· ˘"Ó

."‰˙˘ÈÂ
המדובר הוא ברב הונא בר נתן, כמ"ש בפסחים פ"ו ב' "רב הונא ברי' 
, אמרו 

16
דרב נתן איקלע לבי ר"נ בר יצחק, א"ל מה שמך, א"ל רב הונא

ניתיב מר אפוריא, יתיב, יהבו לי' כסא קבליה בחד זימנא ושתייה בתרי 
זימני, ולא אהדר אפיה (לצד אחר, אלא שתה לעיניהן" - רש"י).

, א"ל בעל השם אני... מ"ט לא אהדרת 
17

א"ל מ"ט קרית לך רב הונא
אפך, א"ל, כלה הופכת פניה תנן, (ואין דרך האיש להפוך פניו)".

וצ"ע איך שתה בפני רנב"י, הא במס' דא"ז מבואר ד"בא לשתות ברבים 
הופך פניו לצד אחר וישתה".

וכבר הקשו כן תוס' בבכורות מ"ד ב' ד"ה ואין, במש"ש "א"ר אבא ברי' 
דר"ח בר אבא, משתינין מים בפני רבים ואין שותין מים בפני רבים", וז"ל, 
 להיות צנוע באכילה 

18
"ואין שותין מים בפני רבים, פי' בקונט' דרך ת"ח

, והא דאמר בסוף כיצד צולין, דר"ה ברי' דר"נ אשתי כסא בתרי 
19

ושתיה
זימני ולא מהדר אפיה, וקאמר התם כלה תנן, משמע התם, שדרך לשתות 

בפני רבים בלא חזרת פניו, היינו בשעת סעודה, דומיא דכלה.
ובהלכות דרך ארץ אמרינן, דברבים הופך פניו לצד אחר וישתה מים, 
נראה דנקט מים לפי שאין רגילין לשתות כולן מים אלא בצמא בלבד, 

אבל שאר דברים רגילין לשתות יחד".
מלך  ע"י  הלב]  הרהור  על  מכפר  [שכמותו  בגבורה  שנאזר  מי   :ÊÓ¯‰Â
 (והיינו הך 

20
גוי, דבזבחים י"ט א' איתא, א"ר אשי אמר לי הונא בר נתן

זימנא חדא הוה קאימנא קמי'   ,(
21

עם ר"ה ברי' דרב נתן, כמ"ש בסה"ד
לי  ואמר   ,

23
ניהליה ותיתייה  המיינאי,  לי  מדלי  והוה   ,

22
מלכא דאיזדגר 

, כי אתאי קמי' דאמימר, אמר לי, 
24

ממלכת כהנים וגוי קדוש כתיב בכו
אקיים בך והיו מלכים אומניך".

יאה  כן  אשר  וכבוד,  צניעות  של  לבוש  הוא   
25

החגור שהוא  והאבנט 
לת"ח שמקויים בו מקרא זה, ונרמז מזה גם ענין חשיבותו של ר"ה ברי' 

 במקום אחד.
26

דר"נ, וכידוע מ"ש בסנהדרין ל"ו א' דהי' לו תורה וגדולה
ושכמותו מכפר על הרהור הלב, כדאיתא בזבחים פ"ח ב' ד"אבנט מכפר 
", וסידורו של אבנט כנגד אצילי ידיהן של כהנים, כדאי' 

27
על הרהור הלב

בזבחים י"ח ב' י"ט א', ושם בסמוך קאמר דהכי סידר איזדגר לר"ה בר נתן.

תשובה ל"מבין חידות"

 ‡·ÂÓ‰)  ˙"È˘Ú „·ÏÓ ‰˘· ÌÈÓÈ  „ÂÚ  ÂÈˆÓ ÔÎÈ‰ ‰Ï‡˘Ï ‰·Â˘˙·
 ‰˘‰ ÏÎ˘ ÈÓÏ Ì‚ ÌÈ¯Î Ï˘ ˙ÙÓ ¯‰ÊÈÏ ˘È˘ ,(‰"¯ 'ÒÓ ÛÂÒ ˘"‡¯·

.¯‰Ê ÂÈ‡
"ועיין באחרונים, דאפילו הנוהגין לאכול  כתב במ"ב סי' רמ"ב סק"ו, 
 נכון ליזהר שלא לאכול כ"א 

28
פת פלטר של א"י בחול, מ"מ בשבת ויו"ט

מפת ישראל מפני כבוד השבת, ופשוט דאם הוא אנוס שאין לו על מה 
לקדש, כי אם על פת של אינם יהודים כמו שמצוי לאנשי חיל העברים 

יכול לקדש עליו".
ולפי"ז מה שנתחדש בעשי"ת, הוא שגם בימי החול שבהם יזהר מפת 
, משא"כ בשאר ימות השנה שרק בשבתות ויו"ט [ויל"ע 

29
של אינו יהודי

בר"ח חנוכה ופורים, ואכ"מ].

תשובה ל"מענינא דסדרא"

 ˜ÏÁÏ ÌÈÙÈ„ÚÓ ,˙ÂÈ˘¯Ù ˜ÏÁÏ Í¯Âˆ ˘È ¯˘‡Î ÚÂ„Ó ,‰Ï‡˘Ï ‰·Â˘˙·
 ˙ÂËÓ'  ˙‡  ˜ÏÁÏ  ¯˘‡Ó  ,˙Á‡  ‰˘¯ÙÏ  ˙Â·˘Á˘  ,'ÍÏÈÂ  ÌÈ·ˆ'  ˙‡

.
30˙Â„¯Ù ˙ÂÈ˘¯Ù È˙˘Ï ˙Â·˘Á˘ 'ÈÚÒÓÂ

), שנשאל בזה 
31

שאלה זו הביאו בתוספות מגילה (ל"א ב', וב"ב פ"ח ב'
ר' נסים גאון, דהנה איתא במגילה שם, "תניא רבי שמעון בן אלעזר אומר, 
קודם  כהנים  שבתורת  קללות  קורין  שיהיו  לישראל  להם  תיקן  עזרא 
עצרת, ושבמשנה תורה קודם ראש השנה, מ"ט, אמר אביי ואיתימא ריש 

לקיש, כדי שתכלה השנה וקללותיה".
ר"ה,  קודם  יקראו  לעולם  תבא  כי  שפרשת  עזרא,  שמתקנת  מבואר 
לסוכות,  ר"ה  בין  שבתות  ב'  שישנם  בשנה  דלפי"ז  בראשונים  ומבואר 
שהשנה  אע"פ  ר"ה,  קודם  נצבים  וקורין  וילך  נצבים  פרשת  מחלקים 

.
32

שקדמה לא היתה מעוברת ומטות ומסעי היו מחוברין
ומסעי',  'מטות  פרשיות  את  לחלק  עדיף  היה  שהרי  קשה,  ולכאורה 
וילך',  'נצבים  את  לחלק  מאשר  פרשיות,  לב'  נחשבים  הכי  שבלאו 

, ולמה העדיפו לחלקה לב' פרשיות.
33

שלכאורה הם באמת פרשה אחת
והשיב ר' נסים גאון, דהיות וגם בפרשת נצבים ישנם מעט קללות כגון 
הא דכתיב (כ"ט י"ט, כ"ב) "ורבצה בו כל האלה" וגו' "גפרית ומלח" וגו', 
לכך העדיפו לחלק וילך מנצבים, ולא לחלק מטות ומסעי, כדי שגם פרשת 
ד'תכלה  מה"ט  השנה,  ראש  קודם  תהא  קללות,  מעט  בה  שיש  נצבים, 

שנה וקללותיה'.
לוי בא  "א"ר  (שם),  אולם בתוס' שם הקשו עליו, שהרי איתא בב"ב 
וקללן  בכ"ב,  ישראל  בירך  הקב"ה  ב"ו,  מדת  הקב"ה  כמדת  שלא  וראה 
בשמנה, ומשה ברכם בשמנה וקללם בעשרים ושתים", ומבואר שם בגמ' 
של  שאותם  ובע"כ  לא,  ותו  תבוא  כי  בפרשת  מסתיים  הקללות  שמנין 

.
34

פרשת נצבים אינם נחשבים לקללות
גם  א"כ  לקללות,  נצבים  פרשת  אותם של  נחשוב  ועוד הקשו, שאם 
(ל"ב כ"ד) "מזי רעב ולחומי רשף", לכך  בפרשת האזינו יש קללות כגון 
פרשו התוס', דהטעם שמחלקים 'נצבים וילך', "לפי שאנו רוצים להפסיק 

1. עי' שבת קט"ו א' דהתירו לפצוע אגוזים ביוהכ"פ מן המנחה ולמעלה, 
למיחש  איכא  ביוהכ"פ  דגם  נימא  אי  ולכאו'  תרי"א,  סי'  בשו"ע  והובא 

לסימנא, הא בסי' תקפ"ג כתב הרמ"א להמנע מאכילת אגוזים.
או"ח  היוצר  בית  עשו"ת  האחרונים  בתשובות  בזה  חילוקים  כמה  שו"ר 
סי'  או"ח  יצחק  שיח  ושו"ת  קס"ג,  סי'  או"ח  מהרי"א  ושו"ת  מ"ג  סוס"י 

ער"ה, ואכ"מ.
2. לפנינו לא נמצא ירושלמי זה, וכמ"ש המהר"צ חיות בהג' למגילה י"ב ב', 

וע"ע בערוך השלחן תקצ"ז ב'.
3. ועי' ר"ה כ"ז א' "והאיכא זה היום תחלת מעשיך, דבר"ה איתא..." וע"ע 
ב"ב י' א' "כי הא דבני אחתיה דריב"ז חזא להו בחילמא" פרש"י במוצאי 
יוה"כ, והב"ח מתקן במוצאי ר"ה, ועי' בח"א מהרש"א ברכות י"ח ב', ויל"ע 

עוד בזה, ואכ"מ.
4. וגם בר"ה שחל בשבת, י"ל דמ"מ יום תרועה איקרי.

5. ועשו"ת שיח יצחק או"ח סי' רפ"ג, דברים נחמדים עפי"ז.
6. בא"ר סי' ד' סט"ז, כתב, דאעפ"י שלשון הגמ' "אמר רב אסור לישן ביום 

יותר משנת הסוס", מ"מ לאו מדינא הוא, אלא ממדת חסידות, ע"ש.
דחסידותא",  מילי  ד"עשרה  בברייתא  לה  חשיב  דלא  דהא  צ"ל  [ולפי"ז 
ממדת  אלא  נתכונה  לא  הגמ'  אבל  הוא,  דמדינא  סבר  גופי'  דרב  משום 
חסידות, רק שהעתיקה בלשון אסור, משום דהכי נקט רב בלשונו, דכיון 

דנפיק מפומי' דרב.
אלא שבשו"ת תורה לשמה סי' ק"ג, כתב בשם תשובות הגאונים דאפי' 
בגמ' לאדם  "שרז"ל אסרו  וכגון מה  בכה"ג שהוא אסור ממדת חסידות, 
למלאות שחוק פיו בעוה"ז, וכן אמרו שאסור לאדם לישן ביום יותר משנת 
ז"ל בתשו' אשר הביאה  ודברים אלו חומרות הם, עכ"ז הגאונים  הסוס, 
רבינו ירוחם ז"ל, חלק אדם, נתיב י"ג, וכתבו מהרי"ק ז"ל בבד"ה יו"ד סי' 

קנ"ז, אמרו שהעובר ע"ז קורין אותו עובר על תקנת חכמים"].
ואמנם בטור יו"ד סי' רפ"ו, כתב, שמהר"ם מרוטנבורק ישן שינת צהרים 
בביהמ"ד, ומקורו ברא"ש הל' מזוזה סי' י', וכנראה שמי שישן ביום משום 
תורה, שראשו כבד עליו, לא אריך לבכר מדת חסידות על ביטול תורה, 
ודוק במ"ב סוס"י תקפ"ג, דמעתיק את דברי הב"ח, ש"הר"מ הי' ישן בר"ה 

[ביום]", ומסמיך לזה ד"יושב בטל כישן דמי".
ובשו"ת בנין עולם להגרי"א חבר זצ"ל, סי' א', כתב, דמ"ש על הגר"א שהי' 
ישן חצי שעה ביום, היינו משום דמה שאסרו שיתין נשמי ביום, זה למי 
מותר  ביום,  בתורה  ועוסק  בלילה  הניעור  אבל  צורכו.  די  בלילה  שישן 
לישון מעט [ויש להביא ראי' לזה ממ"ש ראב"ש בב"מ פ"ג ב' "עול בארבע 
שעי לחנותא, כי חזית איניש וכו' וקא מנמנם, שאיל עילויה, אי צורבא 
מרבנן הוא וניים, אקדומי קדים לגירסיה"]. ועי' מ"ב סי' ד' סקל"ו בשם 

המחצה"ש, ועי' ס' נהורא דאורייתא מאמר ו' פ"ז.
7. אמנם אפשר שמה שהפוסקים לא הזכירו זה, משום דמאז הי' מנהגם 
עמדו  היום  וכל  רבה),  הושענא  הל'  מט"מ  (עי'  לתפלה  קום  להשכים 

בתפילה בביהכ"נ.
8. עי' יומא ע"ד ב' יכול ישב בחמה או בצנה וכו'. ומאידך עי' שבת קט"ו א' 
וברש"י שם ד"ה מותר בקניבת ירק (ועמש"כ בעזה"י בגליון י"ד ב"תשובה 
וכדמבואר  התענית,  כל,  ד"ה  ב'  פ"א  יומא  בפרש"י  וע"ע  רב"),  למעשה 
בתענית כ"ו א' ולא באחד בשבת וכו', ועי' כפתור ופרח פ"ו, ובס' שמועת 

חיים יומא ע"ד ב' שם [וראה ר"ה כ' א'].
וע"ע שיח יצחק או"ח סי' ש' דבר פלא ממנהג הספרדים בטורקיא, לערוך 
שולחן מלא כל טוב ליוכ"פ, ובעיצומו של יום מביטים על השולחן וצופים 
ושבים  אוכלים,  ואין  נפש,  לענות  ה'  לקיים מצות  ואומרים  היטב,  עליו 

לביהכ"נ.
9. בבאה"ט סי' מ"ו סק"ו, דביוהכ"פ בשביל מאה ברכות יריח בהדס, אך 
שצותה  ביום  טוב  ריח  להריח  נכון  דאינו  כתבו  פוסקים  ד"קצת  מוסיף 

תורה ענות אדם נפשו".
בשם  א'  י"ט  מו"ק  זצ"ל,  ענגיל  להגר"י  בגלהש"ס  כתב  מזה  יותר   .10
השאלתות, ורבינו יהונתן על הרי"ף עירובין ס"פ בכל מערבין ובס' הפרדס 
לרש"י סי' קע"ו, דגם בר"ה ויוכ"פ יש דין שמחה כמו ביו"ט וכ"מ משו"ת 
מהרי"ל סי' קכ"ח. וע"ע בט"ז סי' תקצ"ט סק"א, ובשו"ת שיח יצחק או"ח 
סי' עד"ר, וסי' ער"ו, אמנם יעויין בגלהש"ס שם בשם היראים (ס' קכ"ז), 

דביוהכ"פ כיון דיש דין עינוי, לכך אין שייך דין שמחה בפיוט, ע"ש.
ופלא שלא העתיק לשון הרמב"ם בפיהמ"ש פ"ד דר"ה, שכתב, "לפי שלא 
היו קורין הלל לא בר"ה ולא ביוהכ"פ, לפי שהם ימי עבודה והכנעה ופחד 
ומורא מהשם ויראה ממנו, ומברח ומנוס אליו, ותשובה ותחנונים, ובקשה 

כפרה וסליחה, ובכל אלו הענינים אינו הגון השחוק והשמחה".
אמנם כמובן שאינם סתירה לחדות ד' הוא מעוזכם, רק על רוב השמחה 
דמר  קמי'  דהוה מסדר מתניתא  "ההוא סמיא  ב'  ט"ז  בביצה  ועי'  מיירי, 
שמואל, חזיה דהוה עציב, א"ל אמאי עציבת" ופרש"י שבר"ה הי'. וידוע 

מאמחז"ל דאין שכינה שורה מתוך עצבות.
ויוהכ"פ,  באב  כט"ו  לישראל  טובים  ימים  היו  לא  בתענית  הגמ'  ולשון 
כגירסה  וזה  יצאו,  ירושלים"  "בנות  ד', משמע שדוקא  א'  בתרגום איכה 
שבמשנה דתענית כ"ו ב', והעיר על כך הגר"ח ערנטרוי זצ"ל, ראב"ד מינכן 
- בספרו "עיונים בדחז"ל ובלשונם" עמ' ע"ט, שמסתמא נקבע זה באותו 
יוכ"פ של חנוכת ביהמ"ק בימי שלמה, שאז אכלו ושתו בו, כדאי' במו"ק 
ט' א', ויתכן לפי"ז גם ענין חולות בכרמים התחיל אז והמשיך גם בשנים 
שאח"כ, (וכמדו' שיש מי שסמך ענין זה לקריאת התורה דמנחה ביוהכ"פ, 
לפמש"כ תוס' במגילה ל"א א', ועמש"כ בעזה"י בגליון נ"ז הערה 2), ועי' 
ומשיב,  שואל  וראה  קכ"ח,  סי'  זצ"ל),  לייטער  (להגרז"ו  דוד  בית  שו"ת 
חמישאה סי' ג' (והו"ד בציונים והערות עמ"ס תענית שבסוף קונט' "דמעת 

המלך", וע"ש בהערות הנוספות בגמ' דתענית הנ"ל).
11. הרמב"ם השמיט ד"ז, ובס' אז נדברו להגר"ב זילבר זצ"ל, ח"ה סי' א' 
וח"ז סי' ד' האריך טובא בזה, ומציין ללשון הרמב"ם בפ"ג משביתת עשור 
ה"י שכתב "ואם חל יוהכ"פ להיות בשבת חייבין הכל להדליק בכל מקום 
שהדלקת נר בשבת חובה", דמשמע דרק משום שחל בשבת, צריך לכבדו. 
כתב  חובה  נר  הדלקת  דעל  כלל,  ראי'  אין  דמזה  י"ל  דבריו,  ללא  ואולם 
הרמב"ם דהוטל רק בשבת, אבל אה"נ דמצוה מיהא איכא, והגמ' דשבת 

ג"כ לא אמרה לכבדו בהדלקת נר.
ועי' לשון הגמ' בשבת כ"ה ב', "הדלקת נר בשבת חובה", ופרש"י "כבוד 
שבת הוא, שאין סעודה חשובה אלא במקום אור כעין יממא". וזה כמובן 

אינו שייך ביוהכ"פ.
12. הגר"ח פלאג'י זצ"ל בכה"ח סי' כ"ט סק"ט, כתב, דשינה ביו"ט תענוג. 
[ובילקוט ראובני עה"פ (דברים ד' י"ט) אשר חלק ד' א' וגו', מביא בשם 
האריז"ל, ד"לכן שינה בשבת תענוג, שהנשמה הולכת למעלה, ואין שטן 
ואין פגע רע", ואמנם כה"ג אשכחן דליכא לשטן ביוהכ"פ, כדאי' ביומא כ' 
א'], והנה לדברי המהרש"ג הנ"ל גם ביוהכ"פ יש לחוש ממניעת שינה, דג"ז 
נקרא ביטול שמחת יו"ט, כמ"ש בבשמים ראש סי' מ"ז, ד"אפי' בליל פסח, 
דאשכחן בהגדה שהיו נעורים כל הלילה, זה רק בר"א ור"י וחבריהם, לא 
כן שאר הציבור שהוא צער בשבילם, ובעינן שמחת יו"ט" (וכבר העירו ע"ז 

מדברי הרא"ש סוף פסחים).
אמנם י"ל עפימש"כ בגבורות ה' למהר"ל, ר"פ נ"ג, על מעשה דר"א ור"י 
מעיניהם  השינה  את  מונעים  היו  איך  לך  יקשה  שלא  "וכדי  וז"ל,  הנ"ל, 
ביו"ט, אמרו שלא הי' צער להם, כי מחיבוב המצוה הי' הזמן קצר להם 
מאד, שלא הרגישו עד שעלה עמוד השחר". וסברא זו אפשר דשייך גם בכל 
נגיעה באוכלים  וכלשון הט"ז בסי' תרי"ב סק"ח, לענין  ישראל ביוהכ"פ, 
יום  דאימת  יו"כ,  "דשאני  לאכלו,  חיישינן שיבוא  דלא  ביוהכ"פ,  ומשקין 
הדין עליו כל היום, דכל היום עוסק בתפלות, ולא זז ממנו קדושת היום".

וכיו"ב י"ל לענין ליל שבועות, דמה שנשארים נעורים, לא חשיב מיעוט 
יוהכ"פ,  ליל  כל  נעורים  להיות  הקדמונים  מנהג  [וכידוע  היו"ט  בשמחת 
ואולי משום דלוחות שניות ניתנו אז, כמ"ש המפרש בתענית כ"ו ב' ד"ה 
זה, ושם ל' ב' ד"ה שניתנו, ועי' גם במהר"ץ חיות שם, ואז נשארו נעורים 

שלא כבלוחות ראשונות], ומשום חביבות לימוד התורה.
ואשכחן נמי בשמחת בית השואבה, דאי' בסוכה נ"ג א' "א"ר יהושע בן 
חנניא, כשהיינו שמחים שמחת בית השואבה לא ראינו שינה בעינינו", 

ועי' אלף המגן על מט"א סי' תרכ"ה סקס"ז.
ואי'  למלאכים,  שדומין  לסיבת  הוא  ביוהכ"פ,  שינה  שמיעוט  י"ל  עוד 
בחגיגה ט"ו א' "גמירא דלמעלה לא הוי וכו' ולא עיפוי" פרש"י "עיפות", 
ועי' ב"מ פ"ו ב' "לעולם אל ישנה אדם מן המנהג, שהרי משה עלה למרום 
נזכר,  לא  בפסוק  גם  כי  הזכירו,  לא  שינה  לענין  ואילו  לחם",  אכל  ולא 

וצ"ב למה.
נתנמנם, משל למלך שהי'  ולא  ישן  "מנין שלא  ז')  (מ"ז  ואמנם בשמו"ר 
אוהב לתיסומן (פקיד האוצרות - רד"ל) א"ל מדוד לך דינרי זהב, משמחתו 
לא ביקש לא לאכול ולא לשתות, ביקש לישן אמר אם אישן אני מפסיד 
אלו, כך משה מודד התורה, שכח ולא אכל ולא שתה, ביקש לישן, אמר, 
דלכך  ואפשר  בלבד".  יום  מ'  אלא  לי  אמר  שלא  מפסיד,  אני  אישן  אם 
"מיעוט שינה" ממ"ח קנינים, שמראה שחס על זמנו, וכדא"ר חסדא לבתו 

בעירובין ס"ה א'.
13. והר"ש כהן שליט"א ציין למש"כ בלקט יושר (עמ' קכ"ט), וז"ל, "וזכורני 
שאמר שכל י' ימי תשובה נקראים ריש שתא, מעתה כל המאכלים שכתב 
ראבי"ה במרדכי לאכול בר"ה, ה"ה כל י' ימי תשובה, ואביי קאי אכל י' 
ימים"! וזה סמך לדברי הגר"ח פלאג'י זצ"ל הנ"ל שגם בי' ימי תשובה יש 

להימנע מלישון ביום.
מאכילת  לימנע  נוהגים  שרבים  ער"ה  סי'  או"ח  יצחק  שיח  ובשו"ת   .14
אגוזים עד הושענא רבה, ע"ש מילתא בטעמא, ועי' בתפארת שמואל על 
הרא"ש סופ"ק דברכות, כתב בשם מחזור ויטרי, וז"ל, "ומהר"ם אומר אף 
בהושענא רבא המלך הקדוש והמלך המשפט... אף שאינו מוזכר בתלמוד", 
ועשו"ת תשב"ץ ח"ג סי' ק"ס, שדוחה מה שנהגו אבותיו לצום בהוש"ר, 
"שמחת  מלעשות  שנמנעים  טעם  [וזה  עשי"ת  לענין  דקרוב  חזינן  עכ"פ 
עיין בעליות אליהו, מעלות  אז,  רבינו הגר"א  ועל מנהג  בית השואבה", 

הסולם הערה י"ג].
15. ועיין יומא ע"ח א', "מותר להצטנן בפירות, רב יהודה מצטנן בקרא", 
ואפשר דבדווקא דקדק על קרא, שהוא מהסימנים יפים הנזכרים בהוריות 

י"ב א'.
16. עי' חולין נ"א א' "רב עוירא שמני", וראה ס' עיונים בדחז"ל ושונם 

להגר"ח ערנטרוי זצ"ל, עמ' קפ"ט.
17. מתחילה לא שאלוהו "מ"ט קרית לך רב הונא", כי אפשר לפרש שראוי 
הוא לתואר זה יען נסמך בישיבה, וכפי' ר"ח להלן על "בעל השם אני", 
ולכן גם כיבדוהו לישב אפוריא, שהוא מטה של חשובין כדפרש"י, (ועי' 
גם בתוד"ה אין, ובדבר שמואל שם), אבל אחרי שראו שלא נהג כהלכה, 
וכשאמר  לסמיכה,  לראויים  השמור  בתואר  קריאתו  ע"ד  תמהו  תחילה 
וכינויים  "לחקר שמות  (וראה  סמוך  ע"ש שהוא  נקרא  כן  להם שבאמת 
בתלמוד" מהגר"ר מרגליות ז"ל, עמ' מ"ט, ס"ג-ס"ד), הוסיפו לשאול, א"כ 

כיצד נהגת שלא כהלכה.
18. עי' פסחים מ"ט א' ת"ח המרבה סעודתו בכ"מ וכו', ועי' במ"ב סי' קנ"ו 
[בן  נתחייב  לא  הנערות,  ימי  שעבר  שלאחר  ד"אף  יתירה,  אכילה  לענין 
סורר] בתורה מיתה על אכילה כזאת, מ"מ נוכל לראות כמה מגונה ומכוער 

הדבר ביותר... ולהרמב"ן נכלל כל זה במ"ע קדושים תהיו".
19. בשו"ת שיח יצחק חו"מ סי' תע"ט, מסתפק אם במים יש דין אוכל 
לעדות,  ופסול  ד"ה  ב'  מ'  בקידושין  רש"י  לפמש"כ  לעדות,  פסול  בשוק 



ולקרות שבת אחת קודם ר"ה בפרשה שלא תהא מדברת בקללות כלל, 
שלא להסמיך הקללות לר"ה"35. 

תשובה ל"מענינא דמועדא"

 ¯ÂÓÁ ‰˘‰ ˘‡¯ ÏÈÏ ÔÈ„˘ ÂÈˆÓ ‰ÎÏ‰ ‰ÊÈ‡ È·‚Ï ,‰Ï‡˘Ï ‰·Â˘˙·
.ÂÓÂÈÓ

הרמ"א בסי' (תקצ"ז ס"ג) הביא, שי"א שמצוה להתענות בר"ה, וכתב 
שם במג"א (סק"ג, ובמ"ב סק"ה) "ומ"מ נראה לי דבלילה של ר"ה אסור 
להתענות, כמו בשאר יו"ט". הרי מבואר שדין ליל ר"ה חמור מיומו, שאין 

להתענות בו לכו"ע, אף להסוברים שמצוה להתענות בר"ה.
והנה מדברי מג"א אלו, שחמור ליל ר"ה בזה, לכאו' נפקא מזה עוד ב' 

דינים שבהם חמור ליל ר"ה מיומו.
, שהביא דברי המג"א ריש סי' 

36
א. יעוין בתשובות והנהגות (ח"ג קס"ד)

תקצ"ז, שהביא דברי ה'מגיד משרים' בפ' נצבים שכתב, שאין לאכול בשר 
ויין בר"ה, וכתב ע"ז בתשובות והנהגות שם, שהרי המג"א עצמו בהמשך 
בין  שהחילוק  ובהכרח  להתענות,  אין  שבלילה  כתב  סק"ג),  (שם  דבריו 
הלילה ליום הוא משום שאין הענין בתענית אלא ביום ר"ה, שאז הוא זמן 
המשפט, משא"כ בלילה, וא"כ כמו שאין להתענות בליל ר"ה, ה"ה לענין 

אכילת בשר ויין שדינו כשאר יו"ט שאין לו להקל בזה, אלא ביום.
) לענין אם שכח יעלה ויבא בברכת 
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ב. דהנה דנו הפוסקים (בסי' קפ"ח

המזון בר"ה מה דינו, דעת האליה רבה (שם סק"ח) שחוזר לברך כשאר 
שבת ויו"ט, דנקטינן שאין להתענות בר"ה, ודינו לאכול פת כמו בשאר 
יו"ט, ובמג"א (שם סק"ז) נסתפק בזה, ומצדד דשמא היות וי"א שמצוה 
להתענות בר"ה, א"כ יש לחוש לדבריהם משום ברכה לבטלה, ולא יחזור 

לברך כשאר שבת ויו"ט, אלא דינו כר"ח וחוה"מ.
ומתוך זה נפקא לן לכאו' דין נוסף שיהא חמור ליל ר"ה מיומו, לדעת 
בר"ה  רק  היינו  יעו"י,  בשכח  לחזור  שאין  דבריו  כל  שכן  עכ"פ,  המג"א 
ביומו, אבל בליל ר"ה הרי נתבאר דס"ל להדיא (בסי' תקצ"ז) דלכו"ע אין 
להתענות אז וכנ"ל, א"כ ה"ה לענין ברכת המזון בשכח יעלה ויבא בלילה, 
יהא הדין שלכו"ע יצטרך לחזור לברך, כיון דלכו"ע הוא מחוייב בו בפת 
כמו שאר שבת ויו"ט, ורק ביום ס"ל לחשוש לשיטות שמצוה להתענות.

ונמצא שליל ר"ה חמור מיומו גם לענין זה, שצריך לחזור ולברך, וכענין 
זה מבואר בסידור הגר"ז, והביאו בקצות השולחן (להגר"ח נאה, דין טעות 
, וכן נקט בפשיטות 
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בבהמ"ז ס"ד), שחילקו בזה להדיא בין ליל ר"ה ליומו

.
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בשו"ת מנחת שלמה (תנינא, ב - ג) סי' ס'
ואמנם בכל הפוסקים שדנו בדין זה והביאו הצדדים הנ"ל, לא חילקו 
, וכל מר כדאי"ל, 

40
בין ליל ר"ה ליומו, וסתימת דבריהם דאין חילוק בזה

או שחוזר גם ביום, או שאף בליל ר"ה אינו חוזר, וצ"ע עוד.

תשובה ל"כתב חידה"

."[Ï‡¯˘È ‡È· ,‰˜Ï‡ Ô·] Ï‡ÂÓ˘" :È‡ ÈÓ

„Â˘˜‰ ˙ÂÓ¯‰: רש"י כ"ט י"ב, "אתם נצבים. לפי שהיו ישראל יוצאין 
מפרנס לפרנס, ממשה ליהושע, לפיכך עשה אותם מצבה, כדי לזרזם. וכן 
עשה יהושע (יהושע כ"ד א'), וכן ˘Ï‡ÂÓ (ש"א י"ב ז'), התיצבו ואשפטה 

אתכם, כשיצאו מידו ונכנסו לידו של שאול".

È·‡ È˘ÚÓ ˙ÂÎÊ· È˙„ÏÂ – שבזכות מעשיו הטובים של אלקנה, זכה 
ונולד לו שמואל בנו.

שאלקנה היה אבי שמואל, מפורש בפסוק (ש"א א' י"ט – כ').
'צדיק'  שהיה  במדרש,  איתא  הכי  טובים,  מעשים  בעל  היה  ואלקנה 
ה',  י'  במד"ר  בו'.  כיוצא  בדורו  היה  ו'לא  'גדול'  צדיקים',  כל"א  ו'שקול 
אגדת  ובמדרש  האלוקים',  'איש  שנקרא  כתבו   
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מדרשים ובהרבה  

'כל  היה',  ש'נביא  במעלותיו,  האריך  נביאים)  נ'   – מ"ט  (פרק  בראשית 
מעשיו היו דומים לאברהם', ו'הקנה להקב"ה שמים וארץ'. 

ובשכר מעשיו הטובים של אלקנה, שעורר אצל ישראל את ענין ה'עליה 
וכדאיתא באריכות  וזירז ערים שלימות מישראל בקיום המצוה,  לרגל', 
מעירו  ההוא  האיש  "ועלה  ג'),  א'  (ש"א  הפסוק  את  שדרשו  במדרשים, 
אלקנה  "עלה  בשלה...",  צבקות  לה'  ולזבח  להשתחות  ימימה  מימים 
ואשתו ובניו ובני ביתו ואחיו ואחיותיו וכל קרוביו היו עולין עמו... אמר 
להם שיעלו כולם עמו, וכשעולין עמו בדרך, היו לנין ברחובה של עיר, 
והיו מתקבצין האנשים לבד והנשים לבד, שכן היה האיש מדבר עם האיש 
והאשה עם האשה, וגדול עם הקטן, והיתה המדינה מרגשת, והיו שואלים 
להן להיכן תלכו, ואומרים להם לבית הא' שבשילה שמשם תצא תורה 
עיניהם  מיד  ביחד,  ונלך  עמנו  תבואו  לא  למה  ואתם  טובים,  ומעשים 
וכן אמר להם עוד הפעם,  משגרות דמעות ואומרים להם נעלה עמכם, 
עד שעלו עמו לשנה הבאה חמשה בתים ולשנה האחרת עלו עמו עשרה 
בתים, ולשנה האחרת הרגישו כולם להעלות, והיו עולין עמו כמו ששים 
בתים, ובדרך שהיה עולה שנה זו, אינו עולה לשנה האחרת, עד שהיו כל 
ישראל עולין והיה אלקנה מכריע את כל ישראל לכף זכות, וחינך אותם 
במצות וזכו רבים על ידו", תנדבא"ר ח', והובא במדרשים רבים, כקה"ר 

ה' [י"ט] א', ועוד.
ובשכר מעשיו אלו, זכה אלקנה ללידת בנו שמואל, "הקב"ה שהוא בוחן 
זכות וחנכת  וכליות, א"ל לאלקנה, אתה הכרעת את ישראל לכף  לבות 
אותם במצות וזכו רבים על ידך, אני אוציא ממך בן שיכריע את כל ישראל 
לכף זכות ויחנך אותם במצות ויזכו רבים על ידו, הא למדת, בשכר מעשה 

.
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אלקנה, שמואל...", תנדבא"ר שם

נתקצרו  שמואל  של  ששנותיו   –  ÈÓ‡  ˙ÂÏÈÙ˙·  Â¯ˆ˜˙  È˙Â˘Â
מתפילותיה המרובות של חנה אמו. 

ששנותיו של שמואל נתקצרו, ששמואל חי רק חמשים ושתים שנה, 
ושתים  חמשים  "מת...  א',  כ"ח  במו"ק  וכגון  מקומות  בהרבה  כדאיתא 

שנה, זו היא מתתו של שמואל הרמתי".
אמו,  חנה  של  תפילותיה  ריבוי  מחמת  היה  שנותיו,  קיצור  וסיבת 
לקיום  לשילה  אותו  והעלתה  בן שנתיים, לאחר שגמלהו,  היה  שכאשר 
נדרה, למוסרו לבית ה', לעלי הכהן הגדול, הוסיפה והתפללה עליו שיהיה 
שם "עד עולם", ועולמו של לוי הוא חמשים שנה, נמצא שהתפללה עליו 
שיחיה רק עוד חמשים שנה, ותפילתה זו התקבלה במלואה, שחי רק עוד 
ירושלמי  ע"פ  ימיו.  גרם לקיצור  נמצא שריבוי תפילותיה  חמשים שנה, 

ברכות ד' א' (ל"א א') וביכורים ב' א' (ו' ב').

È˙ÓÈÈ˜ ‰¯Â˙· ·Â˙Î‰ ÏÎ – ששמואל קיים את כל הכתוב בתורה, וכפי 
שמעיד עליו משה רבינו. 

ששמואל קיים את כל התורה, הכי איתא בגמ', שבשעה שהעלהו שאול 
באוב, פחד שמואל שמא ח"ו תובעים אותו לדין, וביקש ממשה שיבוא 
ויעיד עליו שאין דבר שהוא כתב בתורה ששמואל לא קיימו,  יחד  עמו 
ולכן אמרה האשה המעלת אוב, "אלוקים ראיתי עולים", 'עולים' מלשון 

רבים, שמשה עלה עמו. ע"פ חגיגה ד' ב'.
כאשר  שמואל,  על  להעיד  משה  יכל  היאך  שם,  התוס'  נתקשו  וכבר 
משה לא היה חי בדורותיו, אלא ביארו התוס', שכוונת דברי הגמ', שמשה 
וודאי שמה שלמד עשה כדת  העיד על שמואל שלמד נכון את התורה, 

וכדין, וזוהי עדותו.
ועי' במהרש"א שהקשה, למ"ד בברכות שהמתים יודעים, מאי קושיא, 
עושים  מה  יודע  הוא  כמת  שהרי  ידיעה,  מתוך  להעיד  יכל  משה  הרי 

החיים.
וע"ע במהרצ"ח שחילק, שבברכות מדובר על פעולות ואילו כאן כאשר 
מדובר על כל התורה כולה, הוא כולל בתוכו אף דברים של מחשבה ולב, 

דברים הנעלמים שאותם לכו"ע אף המתים אינם יודעים.

È˙ÂÓÎ ¯Â„Â ¯Â„ ÏÎ·Â – שבכל דור ודור יש אדם כשמואל.
בו  שאין  דור  "אין  במדרש,  איתא  הכי  כשמואל,  יש  ודור  דור  שבכל 

כאברהם... ואין דור שאין בו כשמואל". בר"ר נ"ו ז'.
ועיין ביפה תואר שם, שביאר באריכות כוונת דברי המדרש, שלא יתכן 
שהוא כפשוטו, שבכל דור יש צדיק שלם בכל אורחותיו כאברהם ושאר 
צדיקים המנויים שם, אלא שבכל צדיק וצדיק מאלו המנויים שם, היתה 
שתל  לעולם,  קיום  שיהיה  ובכדי  העולם,  את  החזיק  בה  מיוחדת  מדה 
קיום  שיהיה  בכדי  זו,  במדה  המיוחדים  צדיקים  ודור  דור  בכל  הקב"ה 

לעולם.

‰¯Ú ‚Â¯‰Ï ˘˜È·˘ È‡Ó˘¯‰ – שנבל הכרמי, שהיה רמאי, ביקש להרוג 
עשרה תלמידי חכמים, אלו שבאו אליו בשליחותו של דוד, וכדלהלן.

שנבל הכרמי היה רמאי, הנה בנביא (ש"א כ"ה כ"ה), מפורש שאשתו 
אמרה עליו שנבל הוא כשמו, "אל נא ישים אדני את לבו אל איש הבליעל 
הזה על נבל כי כשמו כן הוא נבל שמו ונבלה עמו...". ובמדרש הובא בשם 
ר' סימון, שהוא נבל והוא לבן, הן הן האותיות, מה לבן היה רמאי, אף 

נבל היה רמאי. שוח"ט נ"ג א'. 
שנבל הכרמי ביקש להרוג עשרה תלמידי חכמים, שבשעה שדוד שלח 
היו אלו  כ"ה),  (שם פרק  בנביא  אליו עשרה מאנשיו כמבואר באריכות 
להורגם  נבל  וביקש  י"ח,  סו"פ  בתדא"ר  כמבואר  דוד  מתלמידי  ת"ח 

כמבואר שם.

עשרה  בעוד  הוארכו  נבל  של  שימיו   –  ‰¯˘Ú·  ÂÎ¯‡Â‰  ÂÈÓÈ  È„Â·ÎÓ
ימי  נבל עם  ימי אבלו של  יתערבו  ימים מפני כבודו של שמואל, שלא 

אבלו של שמואל.
שימיו של נבל הוארכו בעשרה ימים מפני כבודו של שמואל, שבפסוק 
(ש"א כ"ה ל"ח) כתוב, "ויהי כעשרת הימים ויגף ה' את נבל וימת", ודרשו 
חז"ל מה היו עשרת ימים אלו שרק לאחריהם נגף ה' את נבל, אלא שמפני 
שיתערבב  שמואל  של  כבודו  מן  שלא  ימיו,  הוארכו  שמואל  של  אבלו 
עד  שחלה  ימים  ג'  ועוד  ימים  ז'  לו  המתין  ולכן  הרשע  אבל  עם  אבלו 
שמת במגפה. ע"פ ירושלמי ביכורים ב' א' ותדא"ר סוף י"ח וכעי"ז ברש"י 

שמואל שם.
עוד איתא שם, שתלה לו הקב"ה לנבל עשרה ימים בכדי שיחזור בהם 
בתשובה, כעשרה ימים שבין ר"ה ליוה"כ. ועי' בפני משה שכתב שאכן זה 

היה באותן ימים בדיוק. וכן הוא להדיא בר"ה י"ח א'.
עוד איתא שם, שהמתין לו הקב"ה עשרה ימים הללו בשכר י' לגימות 
שנתן לעבדי דוד ועי' ברש"י שביאר שנבל נתן לכל אחד סעודה שלמה 

ונקראת בשם לגימה.

הואיל ואינו מקפיד על כבודו אינו בוש לזלזל בעצמו וליפסל.
בפקתא  קאזיל  הוה  דרבינא  בריה  דמר  איתא,  א'  נ"ד  דבברכות  וכתב, 
דערבות וצחי למיא, אתעבד לי' ניסא ואברו לי' עינא דמיא ואשתי, הרי 
בפני  מים  שותים  דאין  בבכורות  דלפמ"ש  זה,  דחה  אבל  בשוק,  ששתה 
רבים, ופרש"י "דרך ת"ח להיות צנוע באכילה ושתיה", לפי"ז, "אם בפני 

רבים אין לת"ח לשתות, ק"ו בשוק, והאיך שתה רבינא שם.
דמיא,  עינא  לי'  שאיברה  נס,  לו  שנעשה  דמאחר  בידו,  תירוצו  אמנם 
"מסתמא הי' בסכנה אי לא הי' שותה ולזאת הותר לו ג"כ לשתות בשוק" 

[ועי' ע"ז י"ב א', וצע"ק].
20. כפוף הי' לרב אשי, עי' בסנהדרין ל"ו א'.

21. ועי' "מאיר עיני חכמים" להגר"י שור זצ"ל, סימן נ'.
22. צ"ע מנו איזדגר מלכא הזה, דבתשו' ר"ש גאון אשכחן יזדגר שגזר על 
השבת, ובב"י או"ח סי' תר"ג בשם תשוה"ג שיזדגר מלך פרס (ורש"י לפנינו 
יקראו ק"ש, והתקינו  גזר שלא  ומלך פרס היה")  "איזדגר, כך שמו,  כתב 
חכמים להבליע בין הקדושות שמע ישראל בתחילה ואני ד' אלקיכם בסוף, 

וראה סדר מאמר ח"א עמ' קל"ט.
ידיו, והפשיטו  גבוה חגור מלמעלה מכנגד אצילי  23. פרש"י "אבנטו הי' 
ע"ז  עי'  המלך,  כלפי  בזוי  חשיב תשמיש  דלא  וצ"ל  לנאותו",  כדי  למטה 
י' ב' בעובדא דרבי ואנטונינוס, ועע"ש. "אנטונינוס שמשי' לרבי, אדרכן 

שמשי' לרב".
[ועי' בריש קונט'  24. משמע דאיזדגר פירש לו פעולת מדלי לי המיינאי 
צפת  מרבני  הסמיכה  כתב  שטופס  מהרלב"ח,  שו"ת  שבסוף  הסמיכה 

למהר"י בי רב, נפתח בפסוק זה].
"א"ל  וז"ל,  כתב,  זבחים,  עמ"ס  שליט"א  הגרא"ל  למרן  השחר  ובאילת 
זה  בזה, דהא כתוב  לומר  יל"ע מה רצה  והיו מלכים אומניך,  בך  אקיים 
מיירי על זמן הגאולה, וכי נתכוין לומר לו דהוא כבר אתחלתא דגאולה. 

ומשמע מזה דבכל דור שייך קצת סימנים של הגאולה.
או אפשר דקרא מיירי על כל ישראל וזה יהי' רק אחרי הגאולה, אבל על 
ת"ח גדול זה יכול להתקיים גם קודם לכן. ואיזדגר מלכא לא היתה כונתו 
בנ"א שמסדרים מה  כדרך  בחגור  לו  תיקן  רק  אומניך,  בו מלכים  לקיים 
והיו  בו  כדי שיתקיים  כך  זימנו  לו דמשמים  ואמימר אמר  כהוגן,  שאינו 

מלכים אומניך".
נראה מדבריו שהבין דמה שא"ל איזדגר "ממלכת כהנים וגוי קדוש כתיב 
בכו", לקנתרו נתכוין, שלאו אורח ארעא דמי שעליהם נאמר פסוק כזה 
ילכו שלא לבושים וחגורים כהוגן [מעין ת"ח אסור שימצא רבב על בגדו].
פסוקים  עוד  כן מצינו  לכאו'  אליו,  גם  נאמר  זה שבפסוק  דעצם  איברא 
שנמלצו לפי הענין, כמו בסנהדרין צ"ח ב' דבי ר' ינאי אמרי ינון שמו וכו'. 
ועי' תוס' בע"ז כ"ו א' ד"ה עובדת, בשם הירושלמי פ"ב דע"ז, דמפסוק זה 

סמכו להיתר הנקה לישראל באופן מסויים.
25. עי' מ"ב סי' מ"ו סק"ח.

26. וכתבו תוס' ד"הי' קרוב למלכות כדאי' בפ"ב דזבחים דאתקיים ביה 
"דהיינו  ו'),  כ"ט  (דברים  עה"ת  להט"ז  דוד  ובדברי  אומניך",  מלכים  והם 

חשובים בעיני מלכויות". ומשמע דלכבודו עשה מלך פרס כן.
ל'), שהחושן מכפר על הרהור הלב, וכעי"ז  27. עי' בבעה"ט (שמות כ"ח 
ברוקח ובפענח רזא שם, (ועי' קונט' עטרות אדר להאדר"ת מה שתירץ). 
בית  שמחת  של  לנרות  פתילות  עשו  שמהאבנט  א',  נ"א  בסוכה  והנה 

השואבה.
ונאים הדברים שכשזה הבא מן המכפר, ישמש בזמן שתיקון גדול עשו שם 
כדאי' שם נ"א ב', ועי' בפי' ר"י בר יקר על התפלות, דז"ש בתפלה "ושמחנו 

בתיקונו" היינו באותו תיקון גדול.
28. הרי"מ פרקש שליט"א, ציין למש"כ בדרכי משה סי' תר"ג בשם המרדכי, 
ד"פשיטא שביו"ט הי' לו פת טהור, דהכל לשין בתוך בתיהן לכבוד יו"ט", 

ועי' פסחים מ' א' בציקות של נכרים וכו'.
וע"ע בפמ"ג במשב"ז סי' תק"ו בשם הא"ר, וראה ב"ארחות חיים החדש" 

שם, ובסי' שכ"ה אות ה'.
ימי  יעקב שם שלאחר  ובמנחת  א',  אות  ע"ח  כלל  תורת חטאת  עי'   .29

התשובה מותר לאכול פיתן למי שרגיל בכך, גם ללא התרה.
30. השוואה זו של 'נצבים וילך' כלפי 'מטות ומסעי', אינה תקיפה אלא 
כלפי שנים שבהם יש ב' שבתות לקריאת פרשת השבוע בין ר"ה לסוכות 
(למעט שנים בהם יו"כ חל בשבת שאין קורין בו בפרה"ש), ובנוסף לזה 
שהשנה שקדמה לא היתה מעוברת, (כאשר יהיה בעה"י בשנת תשע"ב), 
אבל  מחוברין,  ומסעי  מטות  קורין  ומאידך  וילך,  נצבים  מחלקים  שאנו 
פעמים שגם מטות ומסעי נפרדים מלבד מה שנצבים וילך נפרדים, כמו 
שנה מעוברת ע"פ רוב, (וכפי שהיה בשנת תשס"ח), ועי' בכ"ז באו"ח תכ"ח 

ס"ד ואכמ"ל.
אמנם יתכן שעצם השאלה הנ"ל שייכת לאו דוקא למטות ומסעי, אלא 
אף אם הפרדנו כבר מטות ומסעי עדיין נוכל להשאיר נצבים וילך מחוברין 
אחר ר"ה ונפריד פרשה אחרת במשך השנה, אם נימא עכ"פ שנצבים וילך 
נחשבים לפרשה אחת, דא"כ למה נחלק דוקא אותה ולא לפרשה אחרת. 
[ולכאו' מזה שלא שאלו הראשונים באופן זה, מוכח קצת דס"ל דנחשבים 

כב' פרשיות ועי' להלן, וצ"ע].
י', ובמרדכי רמז תתל"א ועוד ראשונים  31. ועי' גם ברא"ש שם פ"ד סי' 

וכדלהלן.
32. כנ"ל בהערה 30.

ד'אמאי  זה,  בענין  הקושיא  שכתבו  הראשונים,  בדברי  משמע  כן   .33
וסמ"ג עשין  הנ"ל,  ובמרדכי  הנ"ל,  ב"ב  בתו'  עי'  וילך מנצבים',  מחלקים 
י"ט, ובהגהות מיימוניות הל' תפילה ונ"כ פרק י"ג, ועי' בספר האורה (ח"א 
הלכות ספר תורה) שכתב הלשון ד"אתם נצבים נחלקת לשתי שבועות" 
וכעי"ז באשכול (אלבק הלכות קריה"ת ס"ה א'), ועי' גם באבודרהם סדר 
הפרשיות והפטרות, ושו"ת באר שבע סי' נ"ח. ועי' עוד בפרדס יוסף החדש 
בפרשתינו אות א' שציין לקובץ מורי'ה שנה ה' גליון א-ג עמ' ו', במאמר 
מנצבים,  וילך  בדפוסים  בטעם שחילקו  גם  שדן  זצ"ל,  ונה  יצחק  מהג"ר 

ועי' בהערה 5 שם.
וכמו"כ ידוע מחז"ל דאיכא נ"ג פרשיות בתורה, עי' בזוהר וירא (ק"ד ב'), וכן 
בספר האורה (שם), וכן בלקוטי הפרדס לרש"י (סדר פרשיות, מונקאטש 
תרנ"ז עמ' ל"ד ב') כתב "כל פרשיות שבתורה נ"ג עם האזינו וזאת הברכה", 
וכ"ה בסידור התפלה לרוקח (הרשלר, אות ס"ה עמ' שנ"ט), וכמו"כ מטו 
בשם הגר"א (עי' אמונה והשגחה להגר"ש מלאצן זצ"ל בלקוטים מהגר"א 
באלף  שנים  מאה  כנגד  מכוון  דברים  בחומש  פרשה  דכל  הספר)  בסוף 

השישי, וע"כ היינו משום שנצבים וילך נחשבים לפרשה אחת.
לגני",  "באתי  א')  (ה'  עה"פ  לשה"ש  אנך  בחומת  החיד"א  הביא  וכמו"כ 
שחז"ל דרשו בזה ד'גני' היינו ג"ן פרשיות שבתורה, והקשה מהר"ם זכותא 
זצ"ל  אבוהב  מהר"ש  בשם  ותירץ  פרשיות,  נ"ד  איכא  לפנינו  שהרי  ז"ל 
אלא  בשבת  אותה  קורין  אין  שכן  נחשבת,  אינה  הברכה  וזאת  דפרשת 
זה,  בתירוץ  צמאונינו  הרוה  "ולא  החיד"א  עליו  וכתב  תורה,  בשמחת 
ומצאתי בספר ישן על קלף כתב יד, שכתב דנצבים וילך נחשבות לאחת 
והם נ"ג", (ובהמשך שם כתב החיד"א דיש מקום לומר שתרומה תצוה הם 
אחת, ולכאו' נזדקק לתי' זה אליבא דהתו' במגילה והרא"ש שם, דמשמע 

קצת שסברו שנצבים וילך הם ב' פרשיות כדלהלן).
ועי' עוד חגיגה י"ד א' שר חמישים וכו', והגר"א באדרת אליהו עה"פ (דברים 
א' ט"ו) "ואקח את ראשי שבטיכם וגו' שרי חמשים" פירש, דהכוונה בזה 
שיש 'חמישים' פרשיות בתורה עי"ש ובשו"ת ציץ אליעזר חלק כ"א סי' 

ס"ה, ועי' בזוהר הנ"ל ואכמ"ל.
שגם  משמע  ראשונים,  ועוד  הנ"ל  וברא"ש  במגילה  התו'  בלשון  ואמנם 

אחר,  בלשון  הקושיא  כתבו  זה  מטעם  אך  פרשיות,  ב'  הם  וילך  נצבים 
דעכ"פ כיון שנצבים וילך הם פרשיות קטנות בהרבה ממטות ומסעי, א"כ 

מה ראו לחלק הקטנות לשתים ולחבר הגדולות לאחת.
34. ועי' ברא"ש הנ"ל, שהטעים "אלא אותן שבאתם נצבים אינם קללות, 

אלא שהעביר בני ישראל בברית".
כדי  קודם עצרת,  סיני  קורין במדבר  אנו  זה  "ומטעם  והוסיפו התו'   .35
לשיטת  ראיה  שזו  והיינו  לעצרת",  שבבחוקותי  הקללות  להסמיך  שלא 
ר' נסים, כיון  ב'), דלדברי  (ע"פ מהרש"א ב"ב פ"ח  התו' ודלא כר' נסים 
שמתקנת עזרא לסיים הקללות שבתו"כ קודם שבועות, א"כ למה מפסיקין 
בין בחוקותי לשבועות בקריאת במדבר סיני, וע"כ ג"כ כדי שלא להסמיך 
שבכי  קללות  בין  להפסיק  אלא  אינו  נצבים  ה"נ  וא"כ  לעצרת,  הקללות 
תבא לר"ה. ועי' בפרדס יוסף ריש פ' בחוקותי מש"כ בביאור דעת ר' נסים 

גאון בזה ואכמ"ל. 
מענין  בו  יש  גם  לר"ה,  הקללות  בין  הפסק  בזה  שיש  מה  מלבד  והנה 
ועי'  העתידה,  הגאולה  מענין  מדבר  בנצבים  שכן  טוב,  בדבר  שמסיימין 
בפרדס יוסף החדש בפרשתינו שהביא בשם שיח יצחק (בסוף ספר שערי 
יצחק סוכה, להג"ר יצחק פלקסר זצ"ל) שיש בנצבים גם מענין האחדות 
שנא' אתם נצבים היום כולכם וכו' וא"כ האחדות גופא חוצץ בין הקללות 
ואכמ"ל. ועי' בראשונים בסימנים שנתנו בכ"ז, והובא באו"ח שם ואכ"מ.

36. ותשו"ח להרב ש. כהן שליט"א שציין לנו לדבריו.
37. ועי' במטה אפרים תקפ"ג ס"ד שהביא הדעות, ומשמע שם דלהסוברים 
עי'  ואולם  והמטיב,  הטוב  קודם שהתחיל  בנזכר  גם  היינו  לחזור,  שאין 
בדבריו בס'י תקצ"ז, וע"ע במג"א דלהלן ומ"ב שם סקי"ט ובשאר פוסקים 
בזה ואכמ"ל. ונידון דידן היינו עכ"פ כשהתחיל כבר הטוב והמטיב, שא"י 

לומר כבר ברוך אשר נתן וכו'.
38. ועי' בשו"ע הגר"ז כאן ס"י, שאמנם נקט בסתמא שאין לחזור, ומשמע 
אף בלילה, מ"מ כבר עמד בזה הגר"ח נאה זצ"ל בקונטרס 'פסקי הסידור' 
ודבריו  ויום,  לילה  בין  לחלק  כתב  דכיון שבסידורו  (אות קט"ו),  להגר"ז 
עיקר  שכן  הרי  הקונטרס),  בשער  (כמבואר  אחרונה  משנה  הם  בסידורו 

דעתו, ומטעם שבלילה לא שייך הענין להתענות וכנ"ל.
39. וכן נפקא לדברי תשובות והנהגות הנ"ל.

40. עי' במטה אפרים הנ"ל, וכן בערוה"ש סכ"א ועוד, וכן בשו"ע הרב הבין 
כן מעיקרא עכ"פ, ועי' גם בשונה הלכות כאן סי"ב.

כן  לחלק  הו"ל  כפוסק  ולכאו'  כלל,  כן  מבואר  לא  במג"א  שגם  ובאמת 
ויין, סתם בזה, ואם  בהדיא, ועוד שגם בדבריו בריש הסימן לענין בשר 
ס"ל החילוק בין הלילה ליום, לא הו"ל לסתום כ"כ, וא"כ הדברים מטין 

שלדעתו גם בלילה אין לחזור וכמו שהבינו האחרונים בדבריו וצ"ע.
והנה מצאתי בשבלי הלקט (סדר ר"ה סימן רפ"ה) שהביא להדיא פלוגתא 
הר'  והביא שדעת אחיו  וחוה"מ,  כר"ח  או  כיו"ט  ר"ה אם הוא  בדין  כזו 
בנימין ז"ל שאין מקום לספק בזה, ופשוט שדין ר"ה כדין יו"ט, ומבואר 
לכאו' שאין חילוק בכ"ז בין לילו ליומו. אלא דאפשר שדעת השבלי הלקט 
שאין לחוש להשיטות שמצוה להתענות, וקאי רק להשיטות שהוא בכלל 

שאר יו"ט ועי'.
דברים  ספרי  האלוקים',  'איש  שנקראו  העשרה  בין  נמנה  שאלקנה   .41
אל  הא'  איש  "ויבא  כ"ז),  ב'  (ש"א  והוא מהפסוק  ברך,  ד"ה אשר  שמ"ב 
עלי ויאמר אליו כה אמר ה' הנגלה נגליתי אל בית אביך בהיותם במצרים 
זו  נבואה  מי היה אותו איש האלוקים שאמר  לבית פרעה",ודרשו חז"ל 
לעלי, שהיה זה אלקנה אבי שמואל. סדר עולם רבה פ"כ, והובא ברש"י 

ושאר מפרשים שם.
42. עיין גם במשנ"ב סי' רנ"ו סק"ב, ובשעה"צ שם אות ו', וראה עוד בגליון 

ט"ו בתשובה לכתב חידה, ובגליון כ"ד בתשובה למבין חידות.
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רבות שנעשו בה, לא מחמת הכבוד, אין לך פגיעה וזלזול גדול מזה בע"ז, וא"כ היה מקום לומר שיהא מותר ליהודי לעבוד בעבודה זו, שאין זה נקרא שהוא עובד אותה, אלא שהוא מבזה, ולכך, לולי החשש של חילול השם, יש מקום לומר שיהא מותר ליהודי לעבוד בעבודה זו.

È˘ לציין, היות ויש חיוב להתרחק מע"ז לכך יתכן שמלבד חילול ה' שיש בדבר די בחיוב להתרחק מע"ז בכדי למונעו מקבלת עבודה זו. 
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 שעבר:

הפרס לשבוע זה על "סיפור ושאלה בצידו":  שלושה זוכים, כל אחד בספר 
בספר ”וזאת הברכה“, הלכות ברכות.

רוב הבריות  ואדם,  ריקים ממכוניות  ˘Ú˙ טרום עלות השחר, הרחובות 
נמים את שנתם, השקט והדממה שולטים ביקום, למעט יללת תן מפחידה 

הקורעת את קול הדממה דקה, לא נשמע כל קול.

·‡Â˙Â שעה יצא יקותיאל את שערו הראשי של בית החולים, ומיד הבחין 
בניגוד העצום, בין הרעש וההמולה לעומת השקט השורר בכל מקום, בבית 

לילך  הממהרים  אנשים  היום,  כאמצע  חיים  ושוקק  רועש  הכל  החולים 

במסדרונות הארוכים, רופאים בהולים הרצים אל חולים, צפצופי הביפרים 

מידי  נשמע  האלונקות  גלגלי  שקשוק  הצלצולים,  קולות  עם  מתערבבים 

פעם, המצטרף עם בליל של קולות ורעשים.

‡ÂÏÈÙ תחנת המוניות הממוקמת מול ביה"ח, מושפעת מההמולה והרעש, 
גם בשעה מאוחרת זו נמצאו במקום כמה נהגים חצי רדומים, שמיד עם 

בואו החלו להווכח ביניהם מי 'יזכה' בו, מי יקבל את הנסיעה כעת, ויוכל 

להובילו לייעדו.

Ï‡È˙Â˜ÈÏ לא היה חשוב עם מי יסע, העיקר שכבר יסיעוהו מהרה לביתו, 
לראות ולבדוק את שלום בני ביתו שהשאירם לבדם בבית, לאחר שהוצרך 

שזכה  עד  שעות  כמה  שם  והתעכב  החולים,  לבית  בפתאומיות  ליסוע 

להתברך בברכת 'מזל טוב'.

והודה  חזר  מיטתם,  על  בשלוה  ישנים  כולם  את  וראה  לביתו   ÚÈ‚‰˘Î
ל'בורא עולם' על ה'מתנה הזעירה' לה זכה, ועל שכולם בסייעתא דשמיא 

בני  כל  לגדל את  אף הלאה  שיזכה  חרישית  ונשא תפילה  טוב,  מרגישים 

לו לחם לאכול  ויהיה  והנפש, בהרווחת הדעת,  ביתו מתוך בריאות הגוף 

ובגד ללבוש.

התינוקת  את  ישכיב  היכן  קשה,  קושיה  בפניו  התעוררה  שכעת  אף   ÏÚ
החדשה, לאחר שבדירתו הקטנה כבר לא היה מקום לעוד מיטה נוספת, 

זאת לאחר שכבר ב'חדר לימודו', הנקרא בלשון העם 'סלון', כבר השכיב 

ארבעה ילדים, ובמרפסת מטבח עוד שלשה, ועוד שנים במעברים, מלבד 

מחשבה  לאחר  אך  הורים.  בחדר  היום  עד  שישן  לילה,  בין  שגדל  הקטן, 

קצרה חיזק את עצמו, שהקב"ה שנתן ונותן לו חיים, וכעת נתן לו את בתו 

התינוקת, ודאי יתן לו מקום היכן להשכיבה ולגדלה.

הצליח  כבר  הוא  ההחלמה',  מ'בית  ביתה  עם  יחד  חזרה  כשהאם   ,ÔÎ‡Â
לו  השאיל  השכנים  אחד  החדשה,  האורחת  של  למשכבה  מקום  לאלתר 

התינוקת  מיטת  עם  יחד  השינה  לחדר  להכנס  היכולה  פיצפונת,  עריסה 

לתינוקת  וגם  ה'גדול'  לתינוק  גם  מקום  נמצא  שבס"ד  כך  בה,  יש  שכבר 

שנולדה בשעה טובה ומוצלחת.

ËÚÓ יותר מחודש לאחר הלידה, התקשר גרשון, אחיו של יקותיאל, וסיפר 
יוכל  ואם  לזמן ממושך,  בביה"ח  וכעת מאושפזת  בתו שחלתה  על  בצער 

לעזור ולסייע לו בלטפל בשלושת ילדיו הגדולים.

Â¯ÓÏ˙ שגרשון יכל לפנות לאחיהם המשותף הנוסף, ירחמיאל, שבדירתו 
יש מקום אף לעוד שמונים ילדים, בכל זאת העדיף גרשון לפנות ליקותיאל, 

שם יהיה לבניו נעים וטוב, הם יוכלו לקפוץ על המיטות, לא יצטרכו להלחץ 

האומנות,  רהיטי  את  להרוס  לא  הקריסטל,  בכלי  לפגוע  שלא  הזמן  כל 

המיובאים מקצוי תבל, לא לפגוע בנברשות, לא ולא ולא, אלא כפי שתמיד 

אומר ירחמיאל, כאשר ילד שובר כלי או צובע את הקיר, כעת הקיר לא רק 

צבוע, אלא גם מצוייר יפה מאוד, כעת יש לנו במקום כוס אחת, אלף חלקי 

כוסות, כוס וצבע של קיר, הם אינם סיבה לכעס ועצבים.

˙ÈÓ„ לימדוהו, שכאשר יש מקום בלב, יש מקום בבית, ולכך השתדל גם 
כעת למצוא פתרון לשינה עבור שלושת הילדים הנוספים, יחד עם ילדיו 

ניסה לחשוב ולתכנן מה ניתן לעשות, ולאחר מחשבה ארוכה זכו לסייעתא 

דשמיא, ועלה ברעיונם שמתחת לכל מיטה ניתן להניח מזרון נוסף, שעליו 

ישן אחד מהילדים.

Ô·ÂÓÎ שהילדים החלו לדון ביניהם מי יזכה בזכות הגדולה, לישון עם מזרון 
על הרצפה, ולתרום את מטתו לאותם בני דודים שר"ל שני הוריהם בבית 

החולים יחד עם אחותם.

·ÂÙÂÒ של דבר הכריע יקותיאל ואשתו בדבר עשיית גורל, בכל ערב פייסו 
בין הילדים, והשלשה שיעלו בגורל, הם אלו אשר יזכו לוותר על מיטתם 

לטובת האורחים.

Â¯ÓÏ˙ שכבר עברו שבועות מספר, בכל זאת לא אמר אדם צר לי המקום, 
ידים  הושיטו  זאת  ויחד עם  והבאלאגן,  נהנו מהצפיפות  הילדים  אדרבה, 

לעזרה בשעה שנצרכו להם, בבוקר, תוך דקות ספורות סודרו כל המיטות, 

ובערב, תוך דקות בודדות הוכנו כל המיטות והמזרונים.

·ÂÎÊ˙ הכנסת אורחים, אמר יקותיאל לאשתו, גילינו שדירתנו גדלה, ביתנו 
גדול מאוד, הרי יש בו מקום לעוד שלשה ילדים.

·‡Á„ הערבים התקשר גרשון לאחיו, וסיפר לו בצער את מסקנות הרופאים 
לאחר חודשיים של אישפוז, שבתו חלתה במחלת עור קשה, הגורמת לה 

פצעים קשים בכל הגוף, ומפצעים אלו נגרמים לה זיהומים קשים המסכנים 

את חייה, וכל נסיונות הרופאים למצוא לה מזור ועזרה, עלו בתוהו, כל 

התרופות והמשחות היקרות היו לריק, מרוב כל ה'קורטיזונים' שהאכילוה, 

היא שינתה את צורתה, ועם כל זאת, גם מהם לא היתה שום ישועה.

ÚÎ˙, מספר גרשון, הציעו לי לפנות לרפואה האלטרנטיבית, אולי הרופאים 
המבינים ברפואה זו יוכלו למצוא לה מזור ורפואה, ויהיו שליחים ממרום 

להביא לה רפואה שלימה.

ÈÙÏ שגרשון פנה לאותם רופאים, הוא נכנס למרן שליט"א ושאלו, האם 
כדאי או מותר לפנות לרפואה זו, האם צריך לחוש מדברים אסורים.

Ô¯Ó שליט"א השיבו, דע, שכל דבר שיש לו הבנה ע"פ שכל, הרי זה בכלל 
רפואה, אך דברים שהם משוללי סברה והגיון, לא ניתן להבינם אף בדעה 

רחוקה, אלא רפואתם הוא באופן סגולי, מדברים אלו צריך ליזהר ולהשמר, 

הם יכולים להיות מלאים בחששות חמורים של ריפוי על ידי ע"ז, שהוא 

יעבור',  ואל  'יהרג  עליהם  נצטווה  יהודי  שכל  החמורים  מהאיסורים 

וכמפורש בפסחים כ"ה א' ובשו"ע יור"ד סימן קנ"ה.

כלל  שייכים  אינם  והרפואה  הרופא  כאשר  גם  שליט"א,  מרן  הוסיף   „ÂÚ
לע"ז, יש צורך בזהירות מופלגת שלא לעשות ע"ז ממנה, וכפי שמקובלנו 

נפש,  בפיקוח  מדובר  לא  שאם  שאמר,  יעקב,  הקהילות  בעל  רבנו  בשם 

והרופאים הטבעיים אומרים לשנות ממאכלו, כל עוד שהם מצביעים על 

דברים מסויימים שמזיקים, אך בכלל האדם ממשיך את חייו כרגיל, ניתן 

לשמוע להם, אך אם הם משנים לו את כל מאכליו והרגליו, למאכל בהמה 

וחיה, בזה אין ללכת בדרכיהם ולשמוע בעצתם, זה נהפך לכעין ע"ז, אין זה 

מחובת ההשתדלות המוטלת עלינו ברפואת האדם.

ÌÂÈÒÏÂ הוסיף מרן שליט"א ואמר, שיש לשים לב ולהתבונן, אם אכן אותו 
אדם המתימר לרפאות את החולה, אכן מבין כלל ברפואה, שהרי אינו דומה 

רופא רגיל שלמד שנים רבות את כללי הרפואה, ועוד שימש שנים נוספות 

כסטז'ר – מתמחה, תחת רופאים אחרים, לעומת אדם שלמד כמה קורסים 

קצרים, וכבר קורא לעצמו תארים מסוגים שונים, ורוקח על פי דמיונותיו 

תרופות ומשחות, שמאלו יש צורך בזהירות מופלגת, שהם יכולים להזיק 

יותר מאשר להועיל.

ורוב  במהרה,  שלימה  לרפואה  שיזכו  שליט"א,  מרן  ברכו  דבריו   ÌÂÈÒ·
יוצאי חלציהם, שיגדלו בדרך התורה והמסורה, לתורה לחופה  נחת מכל 

ולמעשים טובים.

ÂÂÏÓ‰ בברכתו ובאזהרתו של מרן שליט"א, הלך גרשון לברר אחר הרופאים 
האלטרנטיבים, מי יכול לעזור ולסייע לבתו, להרפא ממחלתה.

לרפואה  יונג, מומחה  צאנג  פרופ'  זה  היה  רבות,  עליו  ‰¯‡˘ÔÂ שהמליצו 
סינית, והדורש סכום עתק של שבע מאות שקל לכל טיפול, ולפי מה שהבין 

מהמזכירה, במצב כשל בתו יש צורך בכשלושה עד עשרה טיפולים.

ÚÈ‚‰˘Î עת הטיפול הראשון, ונסע למרחוק למרפאתו של הפרופ', התפלא 
לראות תושב מקומי כבן שלושים וחמש המתהדר בתואר הפרופ', ולשאלתו 

מהיכן יודע את המלאכה והחכמה, והאם הוא מקומי או יליד סין, השיבו 

חודשי  ששה  במהלך  הריפוי  את  למד  שם  לסין,  במיוחד  כך  לשם  שנסע 

כפרופ'  ידם  על  שהוכתר  עד  הפסקה,  ללא  כמעט  אינטנסיביים,  לימוד 

לריפוי מחלות בשיטה הסינית, ונתכנה על ידם כ'צאנג יונג'.

העלות  את  שילם  כבר  והוא  היות  אך  מהפרופ',  כלל  התלהב  לא   ÔÂ˘¯‚
המלאה לטיפול, חשב בליבו שאם לא יועיל לא יזיק, ולכן העלה את בתו 

על מיטת הטיפולים, שיטפלו בה על הצד היותר טוב.

גדלים,  מיני  בכל  מחטים  קופסאות  מוציא  שהפרופ'  רואה  הוא   ‰‰Â
ותוקעם בבתו בכל גופה, על הידים והרגלים, ליד הפה ועל יד העין, פחד 

פחדים, מי יודע מה הוא יכול להזיק במחטיו.

ברח  הוא  שבסיומה  השעה,  אותה  את  בעצמו  להחזיק  יכל  הוא   È˘Â˜·
דקורה  גם  היא  כעת  וצרותיה,  כאביו  כל  בתו שמלבד  עם  יחד  מהמקום 

גופה  ועלה חום  זמן קצר טיפס  יגר בא, תוך  גופה. ואת אשר ממנו  בכל 

החולים  לבית  להבהילה  והוצרך  בפצעים,  המחטים  שיצרו  מהזיהומים 

לאשפוז נוסף. 

¯È‡ÙÂ בית החולים הזדעזעו מרשלנותו של אותו "רופא", שלא למד מימיו 
רפואה, ואף לא ידע כלל פשוט ברפואה, שבמקום פצעים ושלפוחיות, אין 

לדקור ולהכניס גופים זרים, והוסיפו וספרו לגרשון, שכמעט כל שבוע באים 

אליהם כאלו שיקיריהם נפגעו אף בצורה אנושה מכל אותם מטפלים.

Á‡Ï¯ שבועיים של אשפוז נוספים, כשהבת יצאה בסייעתא דשמיא משערי 
אפקיר  לא  יותר,  בררן  אהיה  אני  כעת  בלבו,  גרשון  חשב  החולים,  בית 

את חייה של בתי בידי כל 'שווואנץ' שאינו יודע בין ימינו לשמאלו, אלא 

ומועיל,  טוב  הוא  אכן  אם  לבודקו  לי,  שיש  האפשרויות  כל  את  אפעיל 

ויחד עם תפילותי ותפילות כל בני המשפחה והידידים, יעזרנו ה' שתתרפא 

ממחלתה.

·ÌÚÙ הזאת הציעו בפניו לפנות לדר' צבי, 'אחד משלנו', הנראה כאברך 
עם 'הדרת פנים', שהוא מומחה גדול לבדוק בעינים, מספרים עליו, שהוא 

מסתכל ומעיין היטב בעין, ושם הוא יכול לבדוק ולאבחן בדיוק מה מחלתה 

ומה דרכי טיפולה.

‚Ì דר' צבי לא עבד בהתנדבות, הוא דרש על כל ביקור סכום צנוע של 
כארבע מאות שקל.

את  הושיט  הוא  הקשה,  הכלכלי  מצבו  למרות  ברירה,  היתה  לא   ÔÂ˘¯‚Ï
ולאחריה  תשלום,  אישור  לו  שהנפיקה  המזכירה,  לידי  המתבקש  הסכום 

נכנס אל ה'רופא' המומחה, אשר השקיף אל תוך עיני בתו עם מכשירים 

של  שלימה  רשימה  גליון  עלי  לה  כתב  ולבסוף  ומשונים,  שונים  ממינים 

מילים לועזיות מפוצצות, שזו הדיאגנוזה שהוא החליט על סמך בדיקותיו.

‰ÛÈÒÂ הרופא ורשם רשימה שלימה של תרופות שונות שהוא רוקח בעצמו, 
תנהג  היא  אכן  ברורה, שאם  הבטחה  כדי  תוך  ולבלוע,  לאכול  בתו  שעל 

כהוראותיו, היא תבריא תוך זמן קצר, אך אילו לא תשתמש בתרופותיו, 

הוא רואה שיהיה לה החרפה חמורה תוך זמן קצר.

את  לו  נתן  למיניהם,  "רופאים"  אותם  כל  עם  גרשון  של  החיים   ÔÂÈÒ
בליעל  איש  הינו  החרדית,  חזותו  למרות  זה,  ש"רופא"  העדינה  ההבחנה 

היא להשתמש  נכונות, סכנה  נניח שאבחנותיו  ואף אם  ורודף שלמונים, 

בתרופותיו שהכין.

·È„Î לאמת את דבריו, המתין ליד ה"מרפאה" זמן מה, עד אשר ראה שאחד 
ניגש אליו וביקש ממנו, שהיות ובתו אלרגית  יוצא מהמקום,  מהעובדים 

התרופה,  בתוך  מהם  יש  האם  לידע  מבקש  הוא  לכך  עצים,  כמה  לעלי 

והוסיף ונתן לאותו עובד סכום כסף במתנה, בכדי שיגלה לו דבר זה, כדי 

שבתו חלילה לא תיפגע.

גרשון  של  אוזנו  את  גילה  איש,  אין  כי  וכשראה  צד,  לכל  הביט   „·ÂÚ‰

בדבר התרופות, מידי פעם יוצא הרופא ליערות בסביבה, מביא לנו ענפים 

עלים ושורשים, ואומר לנו שלפי הבנתו הם יכולים לעזור ולסייע לכל מיני 

מחלות, ולאחר שאנו כובשים אותם עם כל מיני חומרים, חלקם מסוכנים 

יותר, חלקם מסוכנים פחות, אנו ממלאים את מי הכבישה לתוך בקבוקונים, 

ורושמים עליהם מספרי קוד, או שמות מסויימים, כפי שאומרים לנו.

לך  מציע  לא  אני  ואמר,  העובד  הוסיף  לצמחים,  אלרגית  בתך  אכן   Ì‡
להשתמש בכל התרופות המיוצרות אצלינו, אבל כדאי שתדע סיים העובד 

את דבריו, שבכל זאת ישנם אנשים הטוענים שהבריאו מהתרופות שאנו 

מכינים.

לתזונה,  גדול  מומחה  בדבר  היתה,  לגרשון  שהציעו  הנוספת   ˙Â¯˘Ù‡‰
המזכירה  הנוראה',  ב'מחלה  החולים  אפילו  אנשים,  בלרפאות  רב  שכחו 

סיפרה לו על עשרות אנשים ידועים שהם פציינטים שלו, שהצילם מידי 

ה'חברא קדישא', לאחר שהרופאים נתייאשו מרפואתם וקצבו את ימיהם, 

הוסיפה המזכירה ואמרה, לא היה אדם אחד שנהג במלואם של הדברים 

שאמר לו הרופא, שלא הבריא מכל מחלותיו, רק מה, שישנם כאלו שפשוט 

לא הספיקו להתרפאות לפני מיתתם, ואילו היו מאריכים עוד תקופת מה, 

וודאי שהיה מצליח לרפאותם.

שונות,  לקבוצות  האנושות  את  מחלק  הוא  במינה,  מיוחדת  היא   Â˙ËÈ˘
כאשר לכל אחת מהם הוא מכין רשימת מאכלים המותרים לו באכילה, וכל 

מי שמטופל על ידו, יכול לקבל ממנו אישור בכתב כתוב וחתום, שיבריא 

מכל מחלותיו ויאריך ימים עד זקנה ושיבה.

‰ÁÂÈÓ„ ברופא מומחה זה, שאין אפילו צורך לבוא למרפאתו, רק אומרים 
לו את השם של החולה, והרופא יושב במשרדו, 'קולט' את החולה, יושב 

לו עם שרשרת קסמים, ומשמיע כל מיני להגים שונים ומשונים, ורושם 

וניתן לקבל את כל הפרטים בפקס או באמצאי תקשורת אחרת,  כללים, 

וזאת לאחר התשלום עבור הבדיקה בכרטיס אשראי.

Â¯ÓÏ˙ שלא היה לגרשון אימון ברופא, ניסה הוא אף שיטה ודרך זו, ונבהל 
לשמוע מהמזכירה, שהרופא טוען שאין לך אמון בו ולכך הוא לא מצליח 

שהוא  שוודאי  ברופא,  אמון  לתת  לגרשון  גרם  זה  דבר  אותך,  'לקלוט' 

משתמש בכוחות הטומאה ושאר מרעין בישין.

כולל  הביקור  על  מראש  שילם  כבר  גרשון  זה  רופא  אצל  גם  ואף   ˙ÂÈ‰
כותבת  בו  שלם,  מכתב  וקיבל  הדיאגנוזה,  את  גרשון  ביקש  התרופות, 

המזכירה, שבתו אובחנה כאחת מבנות קבוצה ג', שעליה להנזר לחלוטין 

עליה  ובקר.  עוף  ותירס,  חיטה  וגזר,  תפו"א  מלפפון,  עגבניות,  מאכילת 

לאכול רק מיני מאכלי בהמה, כוסמין עם בטטה ודלורית, שקדים קלופים 

עם שורשי צמחים, ועוד כהנה וכהנה, דברים שונים ומשונים.

באופן  היא,  הרופא  של  ואחריותו  הבטחתו  שכל  כתוב,  היה  הדף   ÌÂÈÒ·
שלא סטו בכלום ממה שנאמר, אך אם אדם אכל מאכל שהיה בו משהו 

כל  והפסיד את  לריק,  היה  כל מה שעשה  שבמשהו מהדברים האסורים, 

מה שהובטח.

הוא,  לקיחתן  זמני  כאשר  בעצמו,  שרקח  תרופות  לקיחת  מלבד   ˙‡ÊÂ
שלוש  דקות  עשר  כל   142 תרופה  סיסי,  שתי  דקות  חמש  כל   56 תרופה 

סיסי, ותרופה 16 כל חצי שעה סיסי אחד.

ענין התרופות הוא בכדי לתת לחולה תעסוקה  נאמנה, שכל  ‚¯˘ÔÂ הבין 
וחוליו,  כאבו  להרגיש את  זמן  לו  יהיה  כך שלא  זמן מחלתו,  לכל  מלאה 

יכשל  אדם  הכל, שהרי תמיד  להבטיח  ניתן  אכן  זה  מלבד שבאופן  וזאת 

ויאכל פרור של דבר מה שלא ממין ההוראות, וכבר זו הסיבה למחלתו או 

למיתתו חלילה, והרופא עדיין עומד על אמיתותו.

בניו  את  לבקר  כשבא  אחיו,  לירחמיאל  גרשון  פנה  זה  מבולבל   ·ˆÓ·
ולראותם ישנים בביתו של ירחמיאל יחד עם בני דודיהם, כאשר לבו עומד 

להתמוטט מרוב עומס של צער ויגון, וזאת מלבד מצבו הכלכלי העומד בפני 

נפילה עצומה מחמת חובותיו הרבים שנגרמו לו ממחלת בתו, וזאת מלבד 

מה שמחמת כן הפסיק לעבוד, ולא היו לו הכנסות לאורך כל התקופה.

Ï‡ÈÓÁ¯È ישב עם גרשון באחת מפינות הבית שלא היה שם מזרון, וניסה 
יכולה להועיל  להשליט סדר בדברים, הנה הרפואה הקונבנציונלית אינה 

במצבינו, ואילו הרפואה האלטרנטיבית מלאה בגנבים ושרלטנים במקרה 

הטוב, ובמקרה הרע, ברשעים שלא איכפת להם לסכן את האחר תמורת 

בצע כסף, אשר על כן עלינו לנסות לברר ולחשוב על תחום שבו אנו רוצים 

לבדוק ולטפל, לברר היטב על המומלץ אם אכן הוא טוב ואחראי, ולאחר 

תפילה מעומק הלב ונתינת צדקה, נקוה ונייחל שבסייעתא דשמיא נמצא 

מזור ורפואה לילדה.

ואבחון, שמות  ריפוי  סוגי  של  בשמות  המלא  פנקס  מכיסו  הוציא   ÔÂ˘¯‚
מרפאות ורופאים, והחלו להכין רשימה מסודרת, בכדי לחשוב יחד על איזה 

מהם כדאי לברר בראשונה.

·¯˘ÓÈ‰ היו, אנשי שרשראות, חכמי כף רגל, רואי כף יד, רפסקסולוגים, 
וקרנטלוגים, גיפסלוגים וחבילינלוגים, בודקי שערות ומאבחני רוק, רואים 

בדם ובתאריכי הלידה, ועוד כהנה וכהנה, שמות ורעיונות שלא שיערום 

אבותינו ואבות אבותינו מעולם.

Ú˙ÙÏ אמר ירחמיאל, יש לי רעיון איזה מהמומחים נבדוק בראשונה, 
אלו שיש להם מקור בחז"ל שיש חכמה כזו, שעל המומחים הללו 

לסמוך  וניתן  החכמה  את  יודעים  אכן  הם  אם  לבדוק  נשאר  רק 

עליהם.

ממיני  אחת  ידי  שעל  ראינו  כבר  בפרשתינו  מרש“י  גרשון,  אמר  כן  אכן 

של  הגופנית  בריאותו  מצב  את  לידע  אפשרות  יש  שהזכרתי,  הבדיקה 

האדם, ויתכן שיש כזו חכמה בעולם, לכך ננסה לבודקה בראשונה, ונתפלל 

שהקב“ה יאיר את עינינו וליבנו, שנמצא את המומחה הנכון שיהיה לנו 

לעזר וסיוע להביא מזור ורפואה לבתי הקטנה.
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