
    פרשת ויגש - תשס"טלע"נ ר' שמעון יהודה בן הגה"צ ר' אברהם יעקב (זיידל) עפשטיין זצוקלה"ה  
גליון
ס"ח

 ¯˘‡ ˙ÂÏ‚Ú‰ ˙‡ ‡¯ÈÂ Ì‰Ï‡ ¯·„ ¯˘‡ ÛÒÂÈ È¯·„ ÏÎ ˙‡ ÂÈÏ‡ Â¯·„ÈÂ"
˘Ì‰È·‡ ·˜ÚÈ ÁÂ¯ ÈÁ˙Â Â˙‡ ˙‡˘Ï ÛÒÂÈ ÁÏ". בראשית מ"ה כ"ז.

„¯ÌÈÎ רבים נאמרו בחז"ל ובמפרשים, מדוע חיתה רוח יעקב בראותו 
את העגלות שיוסף שלח, מה התחדש לו בראיתם, אחרי שכבר אמרו לו 

בניו שעוד יוסף חי והוא מלך בכל ארץ מצרים.

"סימן  י"א),  תנחומא  ג',  צ"ה  ג',  צ"ד  (ב"ר  ע"פ המדרשים  ביאר,   È"˘¯
זהו  ערופה,  עגלה  בפרשת  ממנו,  כשפירש  עוסק  היה  במה  להם  מסר 

שאמר וירא את העגלות אשר שלח יוסף ולא אמר אשר שלח פרעה", 

שמתוך סימן זה, שיוסף זכר את תלמודו, ראה יעקב שיוסף עדיין עומד 

בצדקו, ונשאר נאמן לתורה, ולכך "ותחי רוח יעקב אביהם" [וע"ע ב'דבר 

תורה' בגליון כ"ה, פרשת ויגש ס"ח, שהבאנו בזה כמה אופני ביאור על 

דרך הדרוש].

ÎÂ·¯ בכלי יקר נתקשה, מדוע רש"י לא פירש כפשוטו של מקרא, אלא 
לפי הדרש, ונוסיף ונשאל, מה אכן פשוטו של מקרא בשמחתו של יעקב 

בראיית העגלות.

'שאלת  אחר  ולברר  לחקור  עלינו  יעקב,  של  שמחתו  את  להבין   È„Î·
העולם' המפורסמת, מי 'המציא' לראשונה את ה'פטנט' הפשוט והעצום 

הנקרא 'גלגל', שהרי עד להמצאתו, הובלת משאות היתה קשה עד מאוד, 

רק מה שיכל להעלות על גבי בהמות, או להיגרר על ידי בהמות, ניתן 

המציאות,  השתנה  הגלגל  בהמצאת  אך  למקום,  ממקום  להובילו  היה 

רוב הדברים ניתנים בקלות יחסית להובלה ממקום למקום, יש רק צורך 

בהרכבת גלגלים, ובמעט כח ניתן להסיעו ולהובילו לכל מקום.

ÎÈÏ‡ מידי דלא רמיזא באורייתא, וגם התשובה לשאלה ידועה זו רמוז 
בתורה הקדושה, אם רק נתבונן ונחפש.

הוזכר  לא  מקץ  לפרשת  שעד  יראה,  בתורה  בנכתב  המתבונן   ,‰‰
מציאות של 'עגלות' או 'מרכבה', אברהם חבש את חמורו (בראשית כ"ב 

ג'), אליעזר הלך להביא את רבקה עם עשרה גמלים (שם כ"ד י'), יעקב 

כשברח מלבן לקח את בניו ונשיו על הגמלים (שם ל"א י"ז), הישמעאלים 

ולוט  צרי  נכאת  גמלים מלאי משאות של  על  רכבו  להם  נמכר  שיוסף 

(שם ל"ז כ"ה), ואפילו השבטים בירידתן מצריימה ירדו המה וחמוריהם 

(שם מ"ב כ"ו).

פתר  יוסף  כאשר  מקץ,  בפרשת  ו'מרכבות'  'עגלות'  מוזכרים   ‰Â˘‡¯Ï
ואח"כ  לו...",  אשר  המשנה  במרכבת  אתו  "וירכב  חלומו,  את  לפרעה 

יעקב  את  להביא  עגלות  לשלוח  ליוסף  פרעה  של  בציוויו  בפרשתינו, 

ומשפחתו, ובאותן עגלות כשיעקב ראם, ומאז מוצאים בתורה ובכתבי 

הקודש פעמים רבות שמוזכרין עגלות ומרכבות.

היצירה  היא פאר  הגלגל,  הגדולה של  לומר, שההמצאה  צריך   Á¯Î‰·Â
במיני  המיוחדת  חכמתם  עם  יחד  הגאונית,  מצרים  חכמת  המצרית, 

ה'פרות' וה'חזירים', וכמובן שהקפידו שהמצאות מיוחדות אלו ישארו 

וחזירה  פרה  ש"אין  א',  ל"ג  בסנהדרין  וכדאיתא  וגורלם,  בחלקם  רק 

כך  שלה",  האם  חותכין  כן  אם  אלא  מצרים  של  מאלכסנדריא  יוצאת 

גם חכמת הגלגל, איך לבנותו שיוכל להתגלגל על ציריו באופן הנאות 

והנכון, הקפידו המצריים עד מאוד שלא יצאו ממצרים, כדי שרק להם 

יהיו 'שש מאות רכב', שעל ידם יובטח נצחונם בכל קרב.

‰˜·"‰ הבטיח (שמות י"ב י"ב), ש"ובכל אלהי מצרים אעשה שפטים", 
בפאר היצירה המצרית, במה שהיו בוטחים בו, באותם שש מאות רכב 

בחור, בהם הכה ה' בידו הגדולה, וכדכתיב (שם י"ד כ"ה), "ויסר את אפן 

מרכבתיו...", עד שלבסוף התקיים (שם שם י"ז), "ואכבדה בפרעה ובכל 

חילו ברכבו ובפרשיו".

‰‡Â¯˘Ù˙ היחידה להוציא עגלה ממצרים, היתה רק ברשותו המפורשת 
אישור  פרעה  נתן  מצריימה,  יעקב  הבאת  של  זה  ובמקרה  פרעה,  של 

מיוחד של הוצאת עגלות.

יוסף חי...', הבין יעקב שכעת הגיע  Â‡·˘Î בני יעקב ובישרוהו ש'עוד 
השעה שעליו לרדת מצריימה, בו יתחיל 'ועבדום וענו אתם ארבע מאות 

שנה', אך קשה עליו היה הדבר, וזאת משום שידע שבעלייתם של ישראל 

יוכל  והיאך  יצטרכו לעצי ארזים לבנין המשכן,  ממצרים לארץ ישראל 

להוריד עמו עצי ארזים, בכדי להמשיך לשותלם על הדרך ממצרים, הרי 

העברתם היא בלתי מציאותית עם סוסים חמורים וגמלים.

חדשה  דרך  לפניו  שיש  יעקב  הבין  העגלות,  את  יעקב  ראה  כאשר   Í‡
מצריימה  לרדת  אפשרות  לו  שיש  רוחו,  ותחי  מיד  הארזים,  בהובלת 

באופן שיקח עמו את הארזים שישמשו את בני בניו בעלייתם לבניית 

המשכן. 
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אבי ובני זכו לימים שוים,
ויחד עמי במנין השבעה נמנים.

מבכורי זכיתי אף לדור רביעי,
ובתורה רמוזים צאצאי השלישי.

נכדי שעל ידו נתבזיתי,
לבעלי רוח ממנו זכיתי.

ראובן אמר לשמעון חבירו 'ווארט' מיוחד. 

שמעון ששמח על הדברים, רצה לראותן 

באותיות  גליון,  עלי  כתובים  במקור, 

של  לביתו  נתלווה  ולכך  המחכימות, 

ראובן, ִעיין בספר ונהנה הנאה מרובה.

ספרים,  לחנויות  הלך  שמעון  למחרת, 

עד  מצאו,  לא  אך  הספר,  את  לחפש 

שנאמר לו כי הספר נדיר.

פגש  ששמעון  הראשונה  בהזדמנות 

אחר  חיפושיו  אודות  לו  סיפר  בראובן, 

הספר, וביקש לרוכשו ממנו, באומרו, אני 

מוכן לרכשו ממך אפי' ב'דמים מרובים'.

חושבני, טען ראובן, כי בבקשתך זו אתה 

עלול לעבור על איסור 'לא תחמוד'.

לא  שהרי  שמעון,  השיב  נכון,  זה  אין 

טען,  ראובן  ואילו  כך,  כל  בך  הפצרתי 

הדמים,  יוקר  ובתוספת  ההצעה,  עצם 

היא יצירת 'אי נעימות' השוה בחומרתה 

ל'הפצרה רבה', ועכ"פ מכלל 'ספק איסור' 

לא יצאנו.

 ‰˘‡È‰ ‰Ï‡, הצדק עם מי ? 
 

"אסור  איתא,  א')  (כ"ח  במגילה 

להסתכל בצלם דמות אדם רשע".

לפי"ז יש צורך ליישב עובדא באדם 

גדול מסוים.

? Â‰ÈÓ Ú„˙‰

[ואם תדע מי שתלמיד תלמידו נפגש עם בנן 

של קדושים, תגלה מיהו].

שאסור   ÂÈˆÓ  ÔÎÈ‰
לתוך  'להיכנס  לאדם 

דברי חבירו', לא מצד 

מידת 'דרך ארץ'.

בשו"ע (יור"ד פ"ד ד') נפסק, שתולעת שפרשה מהפרי, אף אם חזרה לתוכו, אסורה.

.ÂÈ˙˘¯Ù· ÂÊ ‰ÎÏ‰ ˙ÊÓ¯ ÔÎÈ‰

רמז: דמות הקשורה לפרשה

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

"ÚÏ מרת רחל לאה ע״ה בת הרב חיים יהודה ז״ל זיכרמן



תשובה ל"מעשה רב"

 ˜ÈÏ„‰Ï ÍÈ¯ˆ 'È‰˘ ‰ÓÓ ˙ÂÁÙ „Á‡ ¯ ˜ÈÏ„‰Â ‰ÚË˘ ÈÓ· ,‰Ï‡˘Ï ‰·Â˘˙·
.Â˜ÈÏ„‰Ï ·Â˘Ï ÔÈÚ ˘È Ì‡ ,˜ÈÏ„‰˘ ÔÓÊÓ ‰Ú˘ ÈˆÁ ¯·Ú ¯·ÎÂ ÌÂÈ‰ Â˙Â‡·

נראה לצדד בדרך אפשר, שאע"פ שאין חיוב כלל משום שכבר קיים מצותו, 

יתבאר  וכאשר  מעלה,  בזה  יש  עתה  גם  המהדרין,  נר  את  מדליק  אם  ומ"מ 

בעזה"י1.

תיבת  דבפירוש  הרגיל,  מצוה  הידור  מדין  דחנוכה  מהדרין  דין  חלוק  דהנה 

ואנוהו,  ב' משמעויות, א' להדר המצוה עצמה, שזה מכללא דזה א'  יש  הידור, 

חיזור  ע"י  מצות  לחבב  שעניינו  המצות,  אחר  להדר  ב'  במצות,  לפניו  התנאה 

אחרי המצוה2.

ולשון רש"י בשבת כ"א ב' "והמהדרין ‡ÂˆÓ‰ ¯Á˙3, עושין נר אחד בכל לילה 

לכל אחד ואחד מבני הבית", נראה שההידור בזה הוא בעצם תוספת האורה שיש 

נרות רבים ונקרא מהדר אחר המצות, שמחבב את היו"ט דחנוכה, כמו שהדרך 

להדליק לתוספת שמחה בסנהדרין ל"ב ב'4.

ועי' בשע"ת או"ח סי' תרע"א סק"א בשם הברכי יוסף, ד"מי שלא הי' לו שמן רק 

לנר אחד ובירך עליו, ותיכף נזדמן לו שמן לנרות השייכים להידור בלילה ההוא, 

הנוספים",  נרות  על  אחרת  פעם  יברך  דלא  נחום,  ומהר"א  מזרחי  מהר"א  כתב 

משמע דלברך לא יברך, אבל להדליק יש ענין5.

וי"ל דהסברא בזה, שיש ענין מצד החיבוב מצוה של חנוכה, להרבות בנרות 

לתוספת שמחה, וכמשנ"ת, והסברא נותנת דעי"ז מתפרסם הנס יותר, וממילא 

י"ל דהגם שכבר לכאו' מצד עצם חובת ההדלקה כבר כלתה מצותו, מ"מ יש כאן 

ענין מצד שמחת היו"ט, וזה גם טעם נכון להענין להדליק אם כבתה כמ"ש בסי' 

תרע"ג ס"ב.

והנה במ"ב סי' תרע"א סק"ה כתב, "ואם יש לו ב' נרות אעפי"כ לא ידליק רק 

ג' לא ידליק שתים6 רק אחת", וכ"כ בבית הלוי עה"ת, ובשו"ת  בליל ב', ובליל 

כת"ס או"ח סי' קל"ה, ע"ש.

ואולם בס' אבי עזרי (למרן הגרא"מ שך זצ"ל) על הרמב"ם הל' חנוכה, כתב 

וז"ל, "וגם בכלל אינו דומה בהידור מה שנאמר בנר חנוכה לההידור מה שנאמר 

במילה, והם שני דינים מיוחדים, שכאן בנר חנוכה אין זה ההידור מה שנאמר 

בסוכה נאה ולולב נאה, ששם ההידור הוא בקיום המצוה של לולב וסוכה, וכ"ה 

במילה, ההידור הוא בקיום מצות מילה, מדין זה אלי ואנוהו, וע"כ אין ברכה על 

ההידור, משא"כ בנר חנוכה ההידור הוא שידליק יותר, והם ג"כ ממצות הדלקת 

נר חנוכה, אלא שהחיוב הוא רק באחד, ומאחר שהם הידור [שם כן יש ענין], 

שמדליק נרות חנוכה יותר, ואין זה הידור בנר האחד שהוא מהודר להדליק, אלא 

היא היא מצוה נפרדת, וע"כ יש לברך גם על המהדרין".

אשר לפי"ז מסיק מרן זצ"ל, וז"ל, "ודע, דנראה ברור במי שעומד ביום שלישי 

ואין לו שלשה נרות, דמ"מ מדליק שתי נרות, ולא אמרינן שההידור לא נשלם רק 

בשלשה, וע"כ אם אין לו שלשה סגי בנר אחד עיקר החיוב, דזה אינו, דודאי יש 

הידור אף בשנים ביום שלישי ג"כ, ואם אין יכול לעשות ההידור בכולו, בשביל 

זאת לא יעשה כלל, ולא גריע יום שלישי מיום השני, והוא פשוט וברור, ואינו 

צריך לפנים7.

ותמיהני בזה על מה שכתב בספר בית הלוי להלכות חנוכה, לדבר פשוט, שאם 

אין לו בליל שלישי רק שתי נרות, שמדליק אחד, עיקר החיוב, דמאי הידור איכא 

בליל שלישי בשתי נרות, ואנכי לא ידעתי מה ראה על ככה לחדש בזה, ופשוט 

שאינו כן8", וחזינן מזה דמהדרין יש בכל תוספת נר, ללא קשר לאחרים.

ונראה מזה לדון גם לנידו"ד, שהענין בכבתה להדר ולהדליק, י"ל שעיקרו מצד 

הידור דתוספת אורה, וכמשנ"ת, ולכן יש ענין שידליק את הנר הנוסף גם אם עיקר 

זמן דחיוב ההדלקה, עבר.

ועיין היטב במש"כ הכת"ס באו"ח סי' קל"ד, שכמעט מפורש בדבריו, דבנידו"ד 

ישוב להדליק הנר שטעה במה שלא הדליקו, ע"ש.

תשובה ל"לחכימא ברמיזא"

 ˘"Ó ÌÚ ‰È„È„  ‡„·ÂÚ  ·˘ÈÈÏ  Í¯Âˆ  ˘È˘ ÏÂ„‚  Ì„‡‰ Â‰ÈÓ ‰Ï‡˘Ï ‰·Â˘˙·

.ÛÒÎ È"Ú ¯Â·Èˆ‰ ÏÚ ‰Ó˙Ó˘ ÈÓ ˙‡ ‰ÊÈ· ‡Ó '¯„ ,ÌÈ¯ÂÎÈ·„ ‚"Ù ÈÓÏ˘Â¯È·
המדובר הוא ביהושע בן גמלא, כדאי' ביומא י"ח א', וביבמות ס"א א', "דאמר 

רב אסי, תרקבא דדינרי עיילא לי' מרתא בת בייתוס לינאי המלך עד דמוקי לי' 

[וי"ג על דאוקמי'] ליהושע בן גמלא בכהני רברבי".

של  "קשר  פרש"י  הכא",  קחזינא  קטיר  יוסף  רב  "אמר  איתא,  שם  וביבמות 

רשעים אני רואה כאן, שלא הי' ראוי לכך, אלא שנתן ממון ומינוהו9".

גורלות,  שני  ובה  שם,  היתה  "וקלפי  תנן,  א'  ל"ז  ביומא  שהרי  פלא,  והדבר 

של אשכרוע היו, ועשאן בן גמלא של זהב, והיו מזכירים אותם לשבח", פרש"י 

"יהושע בן גמלא כשנתמנה בכהונה גדולה".

זכור אותו האיש לטוב10  רב, ברם  יהודה אמר  "דא"ר  א',  כ"א  וכמו"כ בב"ב 

ויהושע בן גמלא שמו11, שאלמלא הוא נשתכח תורה מישראל... עד שבא יהושע 

עיר  ובכל  ומדינה  מדינה  בכל  תינוקות  מלמדי  מושיבין  שיהו  ותיקן  גמלא  בן 

ועיר...".

וכבר עמדו ע"ז בתוס' שם, וכתבו "וצדיק גמור הי', כדאשכחן הכא, והא דקאמר 

ביאור  ונראה  לפי שהיו אחרים חשובים ממנו"12,  חזינא הכא,  התם קטיר קא 

הדבר שלא  אלא שעצם  גמלא,  בן  יהושע  כלפי  לא  הי'  התוס', שהחסרון  דברי 

נתמנו האחרים, וגם לא הי' באפשר שיתמנו, משום שמלכי ישראל שהיו אז לא 

הניחו, זה הי' מצב של קשר רשעים13.

ובאמת כבר קודם לכן מצינו לכאו' שנכלל עם הכהנים של בית שני, שלא היו 

צדיקים, כמ"ש ביומא ט' א', "יראת ה' תוסיף ימים זה מקדש ראשון וכו' ושנות 

רשעים תקצרנה זה מקדש שני שעמד ד' מאות ועשרים שנה וכו', צא מהם מ' 

שנה ששימש שמעון הצדיק, ושמונים ששימש יוחנן כה"ג וכו', מכאן ואילך צא 

וחשוב, כל אחד ואחד לא הוציא שנתו", הרי שר"י בן גמלא לא נזכר שם.

וביותר שבגירסת העין יעקב, וכ"ה בב"ח שם, איתא "א"ר יוחנן בן תורתא, וכ"כ 

למה, לפי שהיו לוקחין אותה בדמים, דא"ר אסי תרקבא דדינרי עיילא לי' מרתא 

בת בייתוס וכו'", הרי מפורש שמנאוהו ח"ו עם הרשעים14.

אכן במהרש"א (יומא י"ח א') כתב וז"ל, "בפ' לא יחפור משמע שהי' לו מעלות 

החכמה, שהוא תיקן להושיב מלמדים בכל עיר ועיר, מ"מ מייתי מיני' שהי' דרכם 

בבית שני למנות כה"ג ע"י ממון, ואפשר שנמנו גם אחרים בכ"ג ע"י ממון, שלא 

הי' להם חכמה", משמע דיהושע בן גמלא הי' ראוי לכהונה15.

לפי  כדין,  נתמנה  והוא  גמלא,  בן  יהושע  דוקא  נזכר  א"כ  למה  צ"ע  ועדיין 

הי'  ענין  שבכל  אף שמשמע  בחכמה,  גדול  הי'  שהוא  מהרש"א,  דברי  משמעות 

צריך ליתן ממון.

ואפשר דאה"נ, שבזמנם של מלכי חשמונאי, לא הי' אפשר שיתמנה למלך, אלא 

לכהונה  וראוי  חכם  גמלא  בן  ויהושע  טיפש,  ל"ש  ל"ש חכם  ממון,  ע"י תשלום 

הי', אלא שזה הי' דבר מפורסם, יען בא ע"י אשתו מרתא, שהיתה עשירה של 

ירושלים.

ציינו שאשתו  לינאי, דמפני מה  כן, ממה שאשתו שילמה  י"ל דמדוקדק  וגם 

עשתה כן, אם הי' על דעתו של בעלה [וגם לשון "עיילא לי'" משמע קצת דבצינעא 

הי', דלא אמרו 'שילמה' או 'נתנה', רק הכוונה שבסתר שילמה לו, דומיא ד"אעיילא 

לי' שרגא דדהבא" בעובדא דאימא שלו' והמין בשבת קט"ז א'-ב'], והא בשבת נ"ד 

ב' נקבע לדורות ש"פרתו של ר"א בן עזרי' היתה יוצאה ברצועה שבין קרני' שלא 

ברצון חכמים" אע"פ שרק של שכנתו היתה, ומשום דלא מיחה בה.

ולפי"ז י"ל דכל האיסור, רק אם נעשה בהשתדלותו, ואז אפשר דגם אם חכם 

הוא אסור16, משא"כ אם בלתי ידיעתו, או ללא רצונו, אין בזה איסור, רק עכ"פ 

מכאן ראי' דבימי בית שני היו צריכים לזה, ומפני שנתפרסם זה הדבר לאחר מיכן, 

שהיו אומרים ההמון שכספה של מרתא הועילה להעמיד את ר"י בן גמלא לכה"ג, 

לכן נקטו בעלי הש"ס את שמו.

ובס' יד יוסף (מהג"ר חנוך זונדל זצ"ל, בעל עץ יוסף וענף יוסף על המדרשים) 

בח"א ליומא, כתב, "עוד י"ל דודאי יהושע בן גמלא הי' החכם שבכולם, והי' ירא 

שלא ימנו אחר שאינו הגון, לכן שלח למרתא לשחד שימנו אותו.

עפ"י  מהוגנים  גדולים שאינם  כהנים  שני  בבית  מזה, שהיו  מוכח  א"כ שפיר 

דין תורה, דאל"כ למה צריך לשחד שימנו אותו, הא בלא"ה הי' מונין אותו, שהי' 

ההגון שבכולם".

ÊÓ¯‰Â: מי שמזרע חשמונאים נהג שררה שלא כדין, דבקידושין ס"ו א', "מעשה 
הי'  ובחזרתו  כרכים,  ששים  שם  וכיבש  שבמדבר,  לכוחלית  שהלך  המלך  בינאי 

שמח שמחה גדולה, וקרא לכל חכמי ישראל... הי' שם זקן אחד, ויהודה בן גדידי' 

שמו, ויאמר יהודה בן גדידי' לינאי המלך, ינאי המלך, רב לך כתר מלכות הנח כתר 

כהונה לזרעו של אהרן17, שהיו אומרים אמו נשבית במודיעים", פרש"י "שהיו 

הפרושים אומרים עליו אמו נשבית במודיעים, כרך של בית חשמונאי הי', ושבוי' 

פסולה לכהונה, ונשאה אביו ונמצא חלל". והגם שמלכותו גם הי' שלא כדין, הם 

רצו לשכנעו במה שיכלו.

תשובה ל"מבין חידות"

 ÔÈ‡"„ '‡ 'Ò ˙ÂÎ¯·· ˘"ÓÎ ‡Ï„ ‡È„‰Ï ÌÈ‚‰Â˘ ÂÈˆÓ ÔÎÈ‰ ,‰Ï‡˘Ï ‰·Â˘˙·
.ÈÚ·Ë ‡Ï˘ Ò ˙ÈÈ˘Ú ÏÚ ÌÈ˘˜·Ó ÔÈ‡„ ÂÈÈÚ˘ ,"ÌÈÒÈ ‰˘ÚÓ ÔÈ¯ÈÎÊÓ

כתב הרמ"א בסי' קפ"ז ס"ד, "ואומרים על הנסים בחנוכה ובפורים קודם ועל 

הכל וכו', ואם לא אמרו אין מחזירין אותו, וע"ל סי' תרפ"ב, ומ"מ יוכל לאומרו 

בתוך שאר הרחמן, ויאמר הרחמן הוא יעשה לנו נסים כמו שעשה בימים ההם 

וכו', Â‰ ÈÎ‰Â‚", וכפל הרמ"א משנתו בסימן תרפ"ב ס"א לענין חנוכה [רק שלא 

כתב שם תיבות "והכי נהוג"18].

תרפ"ב,  סי'  אלעזר'),  'מנחת  בעל  זצ"ל,  שפירא  (להגרח"א  או"ח  נמוקי  ובס' 

בשם ה'בכור שור' שבת כ"א ב', שכתב להקשות, דהא קי"ל אין מזכירין, היינו 

שאין מתפללים על מעשה ניסים, ע"ש.

יחיד  תפלת  בין  לחלק  שור  הבכור  בשם  מש"כ  סק"ג,  קפ"ז  סי'  בשע"ת  ועי' 

יוצא  לתפלת רבים, ומוסיף שיש לחלק בין מלחמת חשמונאים, שלא הי' הנס 

לנס היוצא מדרך טבע  ורק  זכר לנקבה דמיירי בברכות,  מגדר טבע כמו תהפך 

העולם אין להתפלל, ע"ש שמסיים "ואין ראי' מעובדא דרחב"ד דרב גוברי', וע"ד 

ותגזר אומר ויקם, ע"ש". כן יעזרנו השי"ת ויראנו נסים ונפלאות בישועתו בשוב 

ד' ציון בב"א.

תשובה ל"מענינא דסדרא"

 ÔÈ˘ÂÚ  ÔÈ‡  ÏÏÎ‰  „"Ú˘  ˙Â¯ÓÏ˘  ,ÂÈ˙˘¯Ù·  ÁÎÂÓ  ÔÎÈ‰  ,‰Ï‡˘Ï  ‰·Â˘˙·
 ˙ÂÁÙÏ Ì‚ ÔÈ˘ÂÚÂ ÏÏÎ‰ ÔÓ ‡ˆÂÈ ˘È˘ ÌÈÓÚÙ ,‰˘ 'Î Ô·Ó ˙ÂÁÙ· ÌÈÓ˘ ÈÈ„·

.'Î Ô·Ó
הנה לכאו' יש לדון בזה בג' פנים בפרשתינו.

א. לענין ער ואונן, שמתו בידי שמים (ל"ח ז', י'), אע"פ שהיו אז לכל היותר 

בני ז' או ח' שנים19.

וכתבו  ומבעלי התוספות20,  ז"ל  מרבותינו הראשונים  רבים  בזה  עמדו  וכבר 

לישב, דבע"כ שלענין דיני שמים הכל לפי חכמתו של אדם, דכל שחכמתו כשל בן 

כ', הרי הוא כבר ראוי ליענש בידי שמים, ובתוספות השלם עה"ת הוסיפו בזה, 

דהלא כל ענין 'זקן', היינו 'שקנה חכמה', כדאי' בקדושין (ל"ב ב')21, א"כ כל שקנה 

חכמה, הוא כזקן לענין דיני שמים עכ"פ22.

והוסיפו ראיה לדבר, שכן מצינו בשמואל הרמתי, כדאיתא בברכות (ל"א ב'), 

שהיה בדעתו של עלי להענישו, אע"פ שהיה רק כבן שנתיים, משום שהורה הלכה 

בפניו23, וע"ז אמרה לו חנה "אל הנער הזה התפללתי".

וא"כ ה"נ גבי ער ואונן, שודאי היו ג"כ נבונים24, וגם שהיו ראויים להוליד25, 

לפיכך היו ראויים גם ליענש בידי שמים אף שהם קטנים.

ועי' בתוספות השלם עה"ת עוד פנים לישב26, דבאמת פעמים שעונשין בדיני 

שמים גם פחות מבן כ', והוא באם נראה לשמים שכך יחטא בעתיד, הרי הוא נידון 

בידי שמים ע"ש העתיד, והוא טובה בשבילם כדין ימות זכאי ולא חייב, וא"כ ה"נ 

גבי ער ואונן, אם היו מאריכין ימים, שמא לא היו עוזבים חטאם זה27.

ובזה כתבו לבאר גם הא דנענשו הקטנים בדור המבול, אע"פ שנמחו גם בני 

יומן, שודאי אין בהם דעת כלל, וע"כ משום שראה הקב"ה שיחטאו כבני דורם 

לכשיגדלו.

עוד איתא שם בבעלי התוספות לישב, דיתכן דדוקא רבים אין נענשים בגזירה 

גדולה, אא"כ הם בני כ', ולענין זה סגי ברוב אף שהמיעוט פחות מבני כ'28, אבל 

ביחיד גם בפחות מבן י"ג נענש, וא"כ ה"נ בער ואונן שהיו יחידים29.

ואעפ"כ  קטנה30,  היתה  עדיין  לעצמו  יהודה  דכשלקחה  די"א  לענין תמר,  ב. 

דן אותה יהודה לשריפה, וע"כ משום דכבר חשובה כגדולה גם בדיני אדם, מצד 

חכמתה31.

1. ידוע מה שמוסרים מפי השמועה בשם מרן הגר"ח מבריסק זצ"ל, במי שיש לו 

ב' אתרוגים, אחד כשר ודאי, אך אינו מהודר כ"כ, והשני מהודר מאוד, אך ספק 

פסול, דקודם יטול את הספק פסול, ואח"כ את הודאי כשר, שאם יקח קודם את 

הודאי כשר, כבר יצא יד"ח ואין כל ענין שיקח אח"כ את המהודר יותר.

2. עי' שבת קנ"ו א' "האי מאן דבמעלי שבתא, יהי גבר חזרן, ארנב"י חזרן במצות", 

פרש"י "מחזר אחר מצות, שכן דרך ע"ש לחזר אחר מצות שבת" [ודוק דהא דרנב"י 

בעל המימרא, קיים בנפשי' כן, כדאי' בשבת קי"ט א', ע"ש ברש"י ד"ה מכתף]. 

"ותיקין,  פרש"י,  החמה",  הנץ  עם  אותה  גומרין  היו  "ותיקין  ב'  ט'  ברכות  ועי' 

אנשים ענוים ומחבבין מצות" [ודוק שם דקאמר "שאיל בשלמא דרב ברונא אחי 

במעמד כל החבורה, דאדם גדול הוא, ושמח במצות", והיינו משום סמיכות גאולה 

לתפילה כותיקין, וכמ"ש תוס' שם].

3. אמנם לשון הר"ח, משמע שהוא הידור מצוה הרגיל, ועמש"כ בזה בשו"ת משנה 

שכיר ח"א סי' קצ"ח. ובתשובתו הנדפס מכת"י בקובץ 'נזר התורה' גליון י"ט.

4. שו"ר מובא משו"ת רבבות אפרים ח"ד סי' ק"פ, שח"א הציע לפני מרן הגרא"מ 

ב' אופנים ביסוד מהדרין דחנוכה, אי מצד ציון מס' הימים, או מצד  זצ"ל,  שך 

ריבוי האור, ושלדעת מרן זצ"ל (כמובא להלן) ענינו ריבוי האור. ומרן זצ"ל הסכים 

לסברא זו.

5. ועי' מג"א רס"י תרע"ו בשם הב"י, וע"ע שפ"א עמ"ס שבת כ"א ב'.

6. יש להסתפק אם כן הדליק שתים, לדעת המ"ב ודעימי', אם יש ענין שיכבה נר 

אחד, ולכאו' תלוי אם זה שדולקים ב' נרות הוא קלקול המהדרין משום בלבול 

הימים, ויש לדון מצד שבכבתה אין זקוק לה, לא מצינו חילוק בין אם כמו כל 

הנרות, או רק חלקם, ולכאו' אם חלקם, כבר אין כאן מהדרין, ואעפי"כ מעיקר 

הדין כבתה אין זקוק לה, וא"כ לא יהא אלא ככבו חלק מהנרות [ואמנם בסברא יש 

לחלק, ואכ"מ] ומ"מ נראה פשוט, דגם אם נזקיק אותו לכבות אחד מהם, יהא זה 

את הנר שהדליק שני [ועעמ"ש להלן בהערה 7 בשם שו"ת האלף לך שלמה.

שו"ר במקור חיים (לבעל חות יאיר) סי' תרע"ב, שכתב וז"ל, "הדליק פחות ממה 

שהי' לו להדליק, ידליק עוד החסרים, ב"י [שמביא] מארחות חיים, ורמ"י [הלבוש], 

ונראה לי, דדוקא בעוד מקצת הראשונים דולקים", משמע מזה שאל"כ בטל ענין 

מהדרין.

7. ע"ע בשו"ת 'האלף לך שלמה' סי' ש"פ, "אם הדליק ב' נרות אם יצא או לא, 

תשובה, נ"ל דיצא דתוספת על הדבר אינו מזיק בכה"ג, כמ"ש הרמ"א בסי' רס"ג, 

דיכול להוסיף נגד מנין המכוון, ובלבד שלא יפחות, ע"ש".

מש"כ  וראה  עזרי,  האבי  דברי  שהזכיר  ס"ו,  תרע"א  סי'  הלכות  בשונה  ע"ע   .8

מרן זצ"ל במכתבים ומאמרים ח"ו אגרת תרנ"ח, "ואילו הי' מעשה הי' לידי בא, 

הייתי מורה כן, ומתפלא אנכי על המ"ב ועוד אחרונים שכתבו להיפך" - ועע"ש 

אגרת תרנ"ט.

וראה מש"כ ע"ד האבי עזרי במשנה הלכות ח"ז סי' פ"ד, ובשו"ת קנין תורה ח"ו 

סי' נ', ובאז נדברו ח"ח סי' ס"א, ובמשמר הלוי, וברבבות אפרים ח"א סי' תל"ד, 

ובמבקשי תורה כרך ב' עמ' ת"ח, ואריכות דברים בזה בס' 'מצוה נר איש וביתו' 

(מהגר"א שלזינגר שליט"א, בהסכמת גדולי ישראל זצ"ל, כבעל אג"מ ומנחת יצחק 

ועוד) סי' ג' הערה י"א.

9. וראה בס' אוצר יד החיים (להגרי"ד באב"ד זצ"ל, ש"ב של בעל 'מנחת חינוך', 

וזכה לעמוד עמו בכתובים), הנדמ"ח עמ' צ"ו, דמתירוץ הריטב"א שעשה תשובה 

אח"כ, משמע להדיא שאם בשעת המינוי הי' גדול, בחכמה אף שנתן מעות, אין 

לזלזל בו, ודלא כדעת הב"ח.

דברי  מעתיק  המו"ל  בהגהת  ושם  מ"ו,  סי'  החדשות  חת"ס  בשו"ת  באורך  ועי' 

הגרמ"ל כץ זצ"ל, שמציין לדברי התשב"ץ ח"ג סי' ל"ז, דהכה"ג בבית שני כולם 

משנה  בס'  חאגיז  ממהר"ם  שמביא  וע"ש  זה,  מענין  לבד  היו,  גמורים  צדיקים 

חסידים, מעשה נורא על עון זה, וע"ע בשו"ת מהרש"ם ח"ט סי' קל"ה.

10. מדהזכירוהו לטובה, גם קצת ראי' שלא הי' רשע ח"ו, עמ"ש בשו"ת אהל יעקב 

סי' ע"א. וראה קונט' 'ויעש העץ', מילואים סי' ט', ואכ"מ.

11. ראה בס' לח"ש וכינויים בתלמוד (מהר"ר מרגליות ז"ל) עמ' י"ד, טעם נחמד 

לקריאתו בשם 'בן גמלא', ובפשטות י"ל שהי' בן העיירה 'גמלא' שבגליל הנזכרת 

בערכין ל"ב ב'.

12. בשו"ת זכר יהוסף להגרי"ז שטרן זצ"ל, גאב"ד שאויל, אה"ע סי' ט', במכתב 

עשרה  דוקא  שיהי'  שרוצה  מכתבו,  "וכפי  וז"ל,  כותב  תרנ"ד,  ניסן  י"ג  ה'  מיום 

מגאוני הזמן... אשר בנקל מאד למצוא בזמנינו... וכל בר בי רב בשם גאון גדול 

ע"י  בנקל למצוא  וזה  עליהם,  זה  לכתוב תואר  רבנים שהורגל  איזה  בפי  יכונה 

ידו,  על  לכל מי שנתן  דהוא... אשר בעבור בצע כסף,  התחבולה שהמציא מאן 

יכתוב עליו תואר הגאון, ואשר נעשה זה ללעג ולקלס לבזות התורה ולומדיה... 

כבודם  להרבות  השואפים  אנשים  איזה  בסיוע  זאת  לעבודה  עצמו  הכין  אשר 

המדומה באופן כזה בעיני ההמון, ועד ארגיעה לשון שקר...".

שמיום  מעלתו,  "ידע  שכותב,  ל"ג,  סוס"י  יו"ד  החדשות  חת"ס  בשו"ת  [ראה 

שהורגלו בני מדינתו בתואר "גאון אמיתי", גילו ופרסמו, שסתם גאון אינו אמיתי, 

אבל חוששני שגם אמיתי אינו אמת", וראה גם במכתב הגאון הגראי"ל שטינמן 

שליט"א בר"ס "לשעה ולדורות"].

13. ובשו"ת מענה אלי' להאדר"ת, סי' פ', כתב, "ובאמת לא נמצא עליו מעשה 

בתו"כ  אמרו  להדיא  והלא  וכו',  בשבילו  אז  המלך  שנשחד  מה  ואף  כלל,  רשע 

כו', ואם לא  גדול בנוי בכח בעושר בחכמה  [צריך להיות]  ב') שהוא  (אמור סי' 

הרמב"ם  וכ"פ  מעכב,  אינו  [בהם]  גדול  כשאינו  גם  הללו],  המעלות  [את  מצאו 

בפ"ה מכלי המזבח.

ומשמע בודאי שגם אם אינו גדול בשום דבר הדין כן, מכיון שנתמנה נתמנה, וא"כ 

מה בכך שרדף אחרי הכה"ג, המשרה היותר גדולה בישראל זולת המלוכה כמש"כ 

[בהוריות י' א' לגבי מלך] שאין על גביו [אלא ד' אלקיו]", כמובן כוונתו לא שרדף 

י' א'  אחר הכבוד, אלא אחרי עבודת הקודש שבזה, ודומיא דמאחז"ל בהוריות 

"כמדומין אתם ששררה אני נותן לכם, עבדות אני נותן לכם".

14. ואמנם תוס' תירץ דשני יהושע בן גמלא הוו, אולם הריטב"א בתירוץ ב' כתב, 

דאחד הי', ולבסוף הכשיר מעשיו [וגם זה צע"ק שנזכר לשבח על שנות כהונה, רק 

שאולי גם בנתמנה שלא כדין, לא היו מורידין אותו, וצ"ע].

15. איברא דהר"ש בפירושו לתו"כ אמור, פרשתא ב', כתב לפרש ההיא דיומא 

גדול  יהושע בן גמלא ראוי לכהונה, הטעם משום דבעינן גם  ויבמות, שלא הי' 

ממנו  והרים  דיומא,  רפ"ה  בירושלמי  כדאי'  הי'  קטן  גמלא  בן  ויהושע  בקומה, 

בקומצו, אפי' כבן גמלא שלא הי' מחזיק קומצו כשני זיתים.

"צ"ע  הר"ש  ע"ד  הקשה  ע"א),  (ר"ח  מטות  זוטא,  הספרי  על  דספרי  ובאמבוהה 

דהא מבואר בירושלמי פ"ב דיומא ה"א, דכהן שאין ידו מחזקת כשני זיתים פסול 

לעבודה, יע"ש, ועי' בשו"ת חת"ס או"ח סי' צ"ח מזה, ולפנינו בירושלמי הגירסא 

שלא הי' מחזיק קומצו ‡Ï‡ כשני זיתים".

16. ועי' ברמ"א חו"מ סוס"י ג' "רשות שנותן המלך בזמה"ז [למינוי דיינים] אינו 

כלום... וי"א דאם גמיר וסביר מהני לי' רשות המלך וכו' דזהו בכלל דינא דמלכותא 

להושיב דיינים ושופטים מי שירצה, ומ"מ מי שעושה זה בלא רשות הקהל, מצער 

הציבור, ועתיד ליתן את הדין".

ור"נ  וראב"ן  ורשב"ם  ר"ת  חרם  בזה  "שיש  ותומים,  האורים  בשם  בפ"ת  וע"ש 

רבנים... ובעוה"ר פשתה... בזמנינו כו', וחובה על רבני הזמן לעשות גדר בזה כו', 

ע"ש, ועי' בתשו' חת"ס חחו"מ מסי' י"ח עד סי' כ"ב, איך הוא ז"ל עמד בפרץ בכל 

כח ועוז נגד הפורצים גדר עולם בענין זה, והזכיר שם דברי הגמ' במס' ברכות נ"ה 

ע"א, א"ר יצחק אין מעמידין פרנס על הציבור אא"כ נמלכין בציבור...".

ובשו"ת הרמ"א סי' קכ"ג "ומחוקי המלך למנות שררה ומושלים למי שירצה, וראי' 

מעזרא ונחמי' בן חכלי' שהיו מושלים עפ"י כורש מלך פרס, וכן שאר מלכי ישראל 

תרל"ז,  סי'  בתשובה  והרשב"א  רע"א,  סי'  בתשובה  הריב"ש  וכ"כ  שני...  בבית 

דרשות מן המלך מהני, והוי מכלל דינא דמלכותא.

ומיהו כתבו שצריך להיות ראוי לכך, והוא מרצון הקהלות... אבל מי שנתמנה 

ז"ל  שדרשו  וכמו   ,Ì¯Â‚‰  ‡Â‰  Ì‡ הדין,  את  ליתן  עתיד  הקהלה,  מרצון  שלא 

רשעים  ושנות  ראשון,  בית  כהני  אלו  ימים,  תוסיף  ה'  יראת  יומא  במסכת 

תקצורנה, אלו כהני בית שני וכו'.

ופירשו שם, שנתמנו עפ"י מלך, והם גרמו נתינת ממון הרבה, וכמ"ש, מרתא בת 

בייתוס עיילא תרקבי דדינרא שמינוהו ליהושע בן גמלא כ"ג וכו', אבל אם מינהו 

המלך, וקיבלוהו הקהל עליהם עפ"י הכתב ההוא מהני ומועיל".

אם  משא"כ  שמים,  לשם  ברובם  מתכוונים  שהיו  בזמן  שייך  הי'  זה  כל  [ואולי 

כוונת המינוי והממנים משום עניני קורבה, כגון משפחה, או ששוה בדעה עמו 

דבכלל  סק"ג,  ח'  סי'  חו"מ  בסמ"ע  ומבואר  הציבור,  טובת  מצד  שאינו  וכיו"ב, 

איסור "מעמיד דיין על הציבור שאינו הגון" הוא "מי שיש כח בידו למנות דיינין, 

שלא יכיר פני אדם ויאמר, איש פלוני נאה אושיבנו דיין, או איש פלוני גבור הוא 

אושיבנו דיין, או ‡È·Â¯˜ ÈÂÏÙ ˘È אושיבנו דיין... נמצא מחייב את הזכאי ומזכה 

את החייב, לא מפני שהוא רשע, אלא מפני שאינו יודע, לכך נאמר לא תכירו פנים 

במשפט...", ועי' כלי יקר דברים סוף פט"ז, ומהרש"א סנהדרין ז' ב'.

חו"מ  ברמ"א  להדיא  (וכ"ה  הנ"ל  הרמ"א  בדברי  כמבואר  מינוי,  בכל  הוא  וכן 

סוס"י ל"ז, וכ"כ בקצוה"ח רס"י כ"ז בשם הראנ"ח לענין לאו דקללת דיין, דה"ה 

לממונה על הקהל, וראה 'תשובות והנהגות' ח"ג סי' תל"א אות ו', שכתב על כך, 

"מיהו פשוט דהיינו דוקא הממונים כהלכה ע"י ת"ח מפני מעלתם ויראתם, ולא 

בהדיוטות הקופצים בראש").

וע"ע בשו"ע סי' ח' ס"א ד"דיין המתמנה בשביל כסף וזהב, אסור לעמוד לפניו, 

ולא עוד אלא שמצוה להקל ולזלזל בו", וע"ש בפ"ת באריכות, ובתו"ד מעתיק 

תשו' חת"ס ע"ד עיר אחת שהצריכו לקבל עליהם רב [ל"ד דיין], "ואחר איזה ימים 

נשמע קול, כי הרבה מהבוחרים קיבלו שוחד מקרובי הרב...

והשיב, בודאי אם ימצאו ב' עדים כשרים, שאינם מבני הקהלה, ולא מקרוביהם, 

ולא מקרובי הרב (עי' ב"ב מ"ג א'), שיעידו שקיבלו שוחד, א"כ פשוט דהקבלה 

 Ì˘Ï Ì˙Ú„ ¯˙ÂÂÏ ÌÈÎÈ¯ˆ ÂÈ‰ È¯‰˘ ההיא שע"י אותו המינוי בטלה מעיקרא, 

˘ÌÈÓ כמ"ש רס"י קס"ג בהגה", היינו במש"ש ד"כל צרכי ציבור שאינם יכולים 
להשוות עצמן, יש להושיב כל בע"ב הנותנים מס, ויקבלו עליהם שכל אחד יאמר 

דעתו לשם שמים, וילכו אחר הרוב". וראה ב'מכתבים ומאמרים' למרן הגרא"מ 

שך זצ"ל, ח"ה אגרת תקל"א, ואגרת תקס"ב.

ועיין בנובי"ק חו"מ סי' כ', והו"ד בפ"ת שם, וראה קריינא דאגרתא ח"א אגרת 

ר"ג, "אשר באמת ספק גדול אם יש להם בכלל תורת בי"ד הן מצד הנבחרים וכ"ש 

מצד הבוחרים ואופני בחירתם, ואכמ"ל". ובאגרת רמ"ט, ש"עיקר הרבנות הלזו 

יסדו כדי לתת הכשר על אליל הציונות", וע"ע בשו"ת אבני נזר יו"ד סי' תס"ה, 

וב'אגרות שפירין' אגרת קס"ו מבעל ה'מנחת אלעזר'.

ואפשר דהיכא דידוע דבלא"ה לא יבואו להסכמה, ויהיו בריב ומדון תמיד, כבר גם 

כך הוי קלקול השורה, אף שלגבי זבל"א וזבל"א נשאר הענין כמות שהי' מאיזה 

טעמים ארוכים (עי' שבט הלוי ח"ה סי' רי"ב, ואבן ישראל להגר"י פישר זצ"ל, 

ח"ח סי' צ', מיהו יעויין בשו"ת מהרש"ם ח"ט סי' קל"ו, וצ"ע), מ"מ זהו לגבי יחיד 

הדן עם היחיד, משא"כ ציבור גדול אשר יש לחוש טובא, דשמא לרגעים יבחננו, 



ג. לענין יוסף, שנידון בידי שמים, שנענש על הוצאת הדיבה באחיו, אף שהיה 

שדנוהו  אדם32,  בדיני  בה  נידון  היה  המכירה  עצם  ואמנם  בלבד,  שנה  י"ז  בן 

האחים למוכרו, כשהוא גדול מי"ג, אבל כמה הרפתקאי דעדו עליו אח"כ מחמת 

הוצאת הדיבה, היו בידי שמים, כגון מה שנמכר פעמים הרבה שלא ע"י אחיו, וכן 

כל מה שבא לו ממעשה אשת פוטיפר33.

אכן להאמור ניחא, דמצד חכמתו הוא נידון, ומצינו ביוסף דמפורש בו "כי בן 

זקונים הוא", ומתרגמי' 'בר חכים'34, ולכן שייך שיענש בידי שמים אף על מה 

שעשה בפחות מבן כ'35.

ונשיהם  "הם  כ"ז)  (ט"ז  ועדתו  בקרח  שנא'  כענין  יוסף,  גבי  לישב  יש  כמו"כ 

וטפם", ודרשו בזה (במ"ר קרח י"ח ד', תנחומא שם ג', והובא ברש"י שם) "בא 

וראה כמה קשה המחלוקת, שהרי בי"ד של מטה אין עונשין אלא עד שיביא ב' 

שערות, ובי"ד של מעלה עד כ' שנה, וכאן אבדו אף יונקי שדים".

ומבואר בזה שבענין המחלוקת עונשים בידי שמים אף יונקי שדים שלא חטאו, 

דברו  יכלו  ולא  הדיבה,  הוצאת  ע"י  מחלוקת  שנתעורר  יוסף,  גבי  כמו"כ  וא"כ 

לשלום, לכן שייך ביה דין שמים אף פחות מבן כ'36.

והנה עוד יש בזה לענין אחי יוסף, שנענשו מפני מכירתו, ומהם שלא היו עדיין 

בני כ' שנים, אך שלכאו' לא נרמז מעונשם בידי שמים בפרשתינו.

תשובה ל"מענינא דירחא"

 ÔÂ˘‡¯‰  ‰ÏÂÚ‰  Ï˘  ˙"‰È¯˜  ÌÂÈÒ·˘  ,‰Ï  ˙ÁÎ˘Ó  ÈÎÈ‰  ,‰Ï‡˘Ï  ‰·Â˘˙·
 ‡ˆÓ˘ ÔÙÂ‡· „·ÏÓ] ,‰‡È¯˜· Á"„È Â‡ˆÈ˘ ˙Â¯ÓÏ ,Â‰ÂÏÏ‚ÈÂ ˙"Ò‰ Â‰È·‚È ,(Ô‰Î)

.[ÏÂÒÙ Â·
ג'  באחד  וקורין  ספרים,  ב'  בחול, שמוציאים  טבת  ר"ח  כשחל  הוא  המדובר 

וכתב  ס"ג),  תרפ"ד  (או"ח  חנוכה  בשל  לרביעי  קורא  ובשני  ר"ח,  בשל  קרואים 

צריך  חנוכה,  בשל  הראשון  בס"ת  לקרות  והתחיל  טעה  שאם  (שם)  הרמ"א 

להפסיק, ולהתחיל לקרות בס"ת הב' בשל ר"ח.

ובמ"ב סקי"ז הביא דברי הט"ז (סק"ד), שכתב דהאי פסקא לאו דסמכא הוא, 

ואין צריך להפסיק, אלא קורא כהן בשל חנוכה ואח"כ יקרא לאחרים בשל ר"ח.

ובבה"ל שם הביא, דאף שאיזה אחרונים חולקים ע"ז וס"ל כפסק הרמ"א, מ"מ 

עיקר דעת רבים מהאחרונים כהט"ז, דמכיון שהתחיל הכהן לקרות37 בשל חנוכה, 

צריך הכהן לגמור כל הקריאה של אותו יום דחנוכה בס"ת זה, ואח"כ יקראו שאר 

הג' קרואים בס"ת אחרת בשל ר"ח.

הראשון  בעולה  כבר  יום,  של  בענינו  בקריאה  יד"ח  שיצאו  דמשכח"ל  הרי 

(הכהן), שכן כבר קראו ענינו של יום דחנוכה, ויגביהו ויגללו הס"ת, ונשאר לקרות 

רק בשל ר"ח בס"ת הב'38.

תשובה ל"כתב חידה"

."[„Â„ Ô·] ÔÂÓ‡" :È‡ ÈÓ

„Â˘˜‰ ˙ÂÓ¯‰: רש"י ל"ז ג', "פסים. לשון כלי מלת, כמו (אסתר א' ו'), כרפס 
ותכלת, וכמו (ש"ב י"ג י"ח), כתונת הפסים, דתמר ו‡ÔÂÓ. ומדרש אגדה, על שם 

צרותיו, שנמכר לפוטיפר ולסוחרים ולישמעאלים ולמדינים". שמות י"ח ח'.

·˘È˙˜ÒÚ ‰¯Â˙·˘ ÌÈ – שבאותם שנתיים שלאחר ה'מעשה' שבהם אמנון 
עסק בתורה, וכדלהלן.

שלאחר ה'מעשה' עסק אמנון בתורה במשך שנתיים, וכדכתיב (ש"ב י"ג כ"ג), 

"ויהי לשנתים ימים ויהיו גוזזים...", ובאותה סעודת גזיזה שהיתה שנתיים לאחר 

המעשה, נהרג אמנון וכדלהלן, וכל אותה תקופה עסק בתורה וכדאיתא בירושלמי 

(סוטה פ"ג ה"ד, ט"ו ב', הובא בתוס' סוטה כ' ב' ד"ה יש), "וכל אותן שתי שנים 

[של אמנון – פנ"מ], היה עסוק בתורה".

– שבאותם שנתיים שאמנון עסק בתורה, נדחה   È˙Ï˜Ï˜˘ ÏÚ ˘ÂÚ‰ ‰Á„
עונשו על שקלקל.

עם  אבשלום  דבר  "ולא  כ"ב),  י"ג  (ש"ב  כתיב  ותמר'  אמנון  'מעשה  שלאחר 

אמנון למרע ועד טוב כי שנא אבשלום את אמנון על דבר אשר ענה את תמר 

אחתו", וכפי שכתבו המפרשים, "ושמר האיבה בלבו להנקם בו לעת מצוא...". 

מצוד"ד ומלבי"ם שם.

ולמרות שאבשלום חיפש להורגו, השתלשל הדבר שהרגו רק שנתיים לאחר 

מכן, וזאת בזכות תורתו שלמד באותם השנתיים ש'תלתה לו', ועל כך אמרו חז"ל 

במשניות סוטה פ"ג מ"ד, "יש זכות תולה לה שנה אחת ויש זכות תולה לה ב' 

שנים ויש זכות תולה לה ג' שנים", ודרשו חז"ל בירושלמי שם (ט"ו ב'), "יש זכות 

תולה שתי שנים, מאמנון, ויהי לשנתים ימים... אמר רבי יוסי, נאמר ...וכל אותן 

שתי שנים היה עסוק39 בתורה". 

È˙ÚÓ˘ ‰ˆÚÏ˘ ˙ÓÁÓ – שמחמת שאמנון שמע לעצתו של יונדב בן ִשְמָעה 
לעשות את עצמו חולה, כדי שתמר תבוא אליו.

שלאחר שאמנון חשק בתמר, ומרוב חשקו ודאגתו היה נראה כחולה, ש"בלילה 

היתה מחשבתו עליה, והיה ער בעבורה, ובבוקר היו לו פנים רעים", רד"ק, בא 

אליו יונדב בן שמעה רעו, ובן דודו [בן שמעה אחי דוד], והיה "איש חכם מאוד", 

כמפורש בפסוק (ש"ב י"ג ג'), ודרשו חז"ל (סנהדרין כ"א א'), "אמר רב יהודה אמר 

רב, חכם40 לרשעה".  

וכשמוע יונדב את דברי אמנון, הציע עצה רעה לאמנון, כמפורש בפסוק (שם 

ובא אביך לראותך ואמרת  יהונדב שכב על משכבך והתחל  לו  "ויאמר  ה'),  שם 

אשר  למען  הבריה  את  לעיני  ועשתה  לחם  ותברני  אחותי  תמר  נא  תבא  אליו 

אראה ואכלתי מידה".

שהיה  מה  לעשות  [לאמנון]  השיאהו  [יונדב]  "והנה  שם,  הרלב"ג  וכתב 

לעצמו  התיר  בזה  יונדב,  דעת  ראה שהסכימה  כאשר  אך  עשייתו,  בעיניו  קשה 

עשייתה".

אך  שרצה,  מה  את  לעשות  היאך  העצה  את  לו  נתן  שיונדב  דקרא,  ופשטיה 

המלבי"ם מבאר, ש"באמת לא עלה ע"ד יונדב שיעשה הנבלה הזאת, רק שם בפיו 

דבריו שמתוכם יכיר המלך שהוא חושק בתמר אחותו וחולה עבורה עד מות, ובזה 

ידע שיתננה לו לאשה אחר שמותרת לו מן הדין... [אך] אמנון שלא הבין עצת 

יונדב, והיה בדעתו לעשות רעה...".

ובכלי יקר ביאר, שעצתו של יונדב היתה על דרך שכאשר תבוא לפניו ויספר 

עמה, אולי בזה תסור ותבוטל תאוותו, וכפי שמצאנו בחז"ל.  

ואמנון אכן שמע לעצה הרעה, ועל ידה הצליח להביא את תמר אל ביתו, ונכשל 

בה, כמפורש בפסוקים (שם שם ו' – י"ד).

בדברי הפסוק  יונדב, מבארים המפרשים  צריך לעצתו של  היה  ומה שאמנון 

(שם שם ב'), "כי בתולה היא", שהיתה "צנועה בבית ואינה יוצאת לחוץ... ונעלם 

ממנו מה תואנה יכול לבקש וישכב עמה...". לשון רש"י, וכעי"ז כתבו המפרשים.

ומה היתה חכמתו המיוחדת של יונדב, ואיך דוד המלך קיבל את דברי אמנון 

ושלח את תמר לביתו בלא שחשש לערמה, למרות הסברא שיש לחוש לאסון, 

שאם אכן כדברי אמנון, שרק רוצה את בישוליה, שתמר תבשל בביתה ותשלח לו 

על ידי שליח, ביאר הבן יהוידע, שזה מה שהפסוקים מאריכים בדבר מה שתכין 

עבורו, שביקש שתכין 'לבבות', וכדברי חז"ל בסנהדרין שם, "אמר רב יהודה אמר 

רב, שעשתה לו מיני טיגון", שהוא דבר הקרוב להתקרר, ואין טוב לאכלו קר, לכך 

חשב דוד שאכן בקשתו תמימה, וזה היה חכמתו של יונדב.

וע"ע במלבי"ם היאך ביאר את כל הענין.

ועיין עוד במדרש שכל טוב (שמות יז ט"ז), שאיתא שם, "וכן ביהונדב בן שמעה 

אחי דוד, בתחלה היו קוראין אותו יהונדב, ולאחר שנתחבר לאמנון לייעצו על 

אל  אמרו  מיכן  יונדב,  אותו  קוראין  והיו  אחת,  אות  ממנו  מנעו  מעשה,  אותו 

יתחבר אדם לרשע אפילו לקרבו לתורה".

·˘È˙Ï˘Î ‰ÏÂ„‚ ‰‡ – שלאחר ששמע לעצה ומחמתה נפל ב'מעשה אמנון 
ותמר', נכשל בשנאה גדולה לתמר אחותו.

שמחמת העצה נכשל, וכדלעיל, שאילולי העצה לא היה מגיע לזה, ובמיוחד 

למפרשים שביארו שמחמת שיונדב יעץ לו כן, התיר לעצמו המעשה.

ולאחר מה שעשה כתוב בפסוק (ש"ב י"ג ט"ו), "וישנאה אמנון שנאה גדולה 

מאד כי גדולה השנאה אשר שנאה מאהבה אשר אהבה...".

"וישנאה  א'),  (סנהדרין כ"א  ובטעם השנאה הגדולה שנכשל בה, אמרו חז"ל 

אמנון שנאה גדולה מאד, מאי טעמא, אמר ר' יצחק... קשרה לו נימא ועשאתו 

כרות שפכה", ועיין במהרש"א שם שביאר זאת בדברי התנא באבות (ה' ט"ז), "כל 

אהבה שהיא תלויה בדבר, בטל דבר בטלה אהבה, זו אהבת אמנון ותמר...", "לפי 

ובניאוף, בטל הדבר ממש, שנעשה  שהיתה תלויה האהבה בדבר, דהיינו בזנות 

כרות שפכה, בטלה האהבה, וזש"ה, גדולה השנאה אשר שנאה, שהיה לעולם על 

ידי שנעשה כרות שפכה, מאהבה אשר אהבה, שלא היתה רק לאותה שעה".

ידי  על  כרות שפכה  יתכן שהצליחה לעשותו  היאך  יהוידע שביאר  בבן  וע"ע 

נימא שקשרה לו.

ופשוטו של מקרא בטעם השנאה הגדולה שנכשל בה, כתב הרד"ק שם, "זאת 

מביתו,  אותה  בשלחו  החרפה  להגדיל  כדי  השם,  מאת  סיבה  היתה  השנאה 

ויהי אבשלום שונא אותו עד מות, עד שחשב להרגו...", והרלב"ג ביאר, "ידמה 

שנתעצמה כפי יכלתה לחלוק על רצונו... או אמרה לו דברי חרפות ולזה שנאה, 

כי כבר אמרה לו 'ואתה תהיה כאחד הנבלים בישראל', או אולי אמרה לו דברים 

יותר קשים מאלו". והאברבנאל הסביר, "וגם נוכל לומר עוד, שהפועל המגונה זה 

דרכו שבהשלמתו יקנה האדם ממנו חרטה רבה ושנאה גדולה, וכמאמר המדיני, 

הרשעים מלאים חרטות, ולכן אמנון לא עצר כח לראותה עוד בהתחרטו ממה 

שעשה", ובמצו"ד הוסיף, "וישנאה. אולי גדפתו בדברים, ומה' היתה זאת לגלות 

חרפתו בקהל רב".

והמלבי"ם ביאר, "וישנאה. אחר שהיה תאוה כלביית, מיד שנכבה רשף התאוה 

הזאת,  הנבלה  תועבת  בהכירו  ואז  עצמיית,  אהבה  היתה  שלא  האהבה  חלפה 

שב לשנוא את הנושא שעל ידו נסבב לו זאת, וז"ש 'גדולה השנאה מהאהבה', 

שהאהבה בעצמה סבבה את השנאה, שכשזכר תועבת האהבה הזאת, אשר היתה 

לזרה בעיניו, נהפך לבו בקרבו לשנאה גדולה".

ÈÁ‡ È„È ÏÚ ‰˙È‰ È˙˙ÈÓ – שאמנון נהרג בציווי אבשלום אחיו.
שאבשלום היה אחיו של אמנון, מאביו ולא מאמו, ששניהם היו בני דוד, אמנון 

גשור,  מלך  תלמי  בת  מעכה  של  בנה  ואבשלום  היזרעאלית,  אחינעם  של  בנה 

וכמפורש בפסוקים בש"ב ג' ב' – ג'.

של  צאנו  את  לגזוז  העת  הגיע  המעשה,  מאותו  שנתיים  שעברו  שלאחר 

אבשלום, וכמנהגם שבאותו יום היו עושים משתה ושמחה על הטובה שעשה ה' 

עמהם41, ואותה השעה היתה נראית כשרה בעיני אבשלום, לנקום מאמנון את 

נקמתו על מה שעשה לתמר אחותו. שם כ"ג – כ"ד.

וביאר  רע,  עד  מטוב  אמנון  עם  דיבר אבשלום  לא  ימים  שנתיים  אותם  וכל 

ודאי  כן  שאם  ועוד,  הרלב"ג  שביאר  וכפי  כפשוטו  הכוונה  שאין  האברבנאל, 

שאמנון היה נזהר מאבשלום, אלא הכוונה שלא דיבר אבשלום עם אמנון מאומה 

מענין תמר אחותו, "עם היותו מדבר עמו בשאר הענינים כלם", "והראוי שנאמר 

הוא, שאמנון היה נשמר מאבשלום, ולכן הוצרך אבשלום להחניפו שנתיים ימים, 

כדי שיבטח  ונשכח הדבר מלבו  כבר עברה משטמתו  כי  באופן שיחשוב אמנון 

בו וילך עמו". 

ועבדיו לשמוח  הוא  "שילך  וביקשו  אביו בתחבולה,  לדוד  פנה אבשלום  לכך 

ולאכול ולשתות עמו, כי ידע כי זה דבר בלתי ראוי שיתרצה בו המלך, גם עשה 

זה כדי שיתרצה דוד לשלוח אמנון עמו, ולא יתן את לבו אל דבר אמנון השנאה 

הראויה בין אבשלום ובין אמנון על דבר תמר אחותו". ע"פ הרלב"ג שם, ולאחר 

שאבשלום הפציר בדוד אביו, הסכים לשלוח את אמנון בנו ואת כל בני המלך, 

כמפורש בפסוקים שם כ"ה – כ"ז.

וביאר, שהטעם שביקש אבשלום מדוד שאם הוא עצמו לא  והוסיף הרלב"ג 

יבוא, שלכל הפחות ישלח את אמנון שיבוא עמם, "והנה היה אמנון הבן הבכור 

לדוד שראוי למלוך, שהיה ראוי שימלוך אחריו...".

וכאשר ראה אבשלום שאמנון בא עמם, כתוב בפסוק (שם כ"ח), "ויצו אבשלום 

אמנון  את  הכו  אליכם  ואמרתי  ביין  אמנון  לב  כטוב  נא  ראו  לאמר  נעריו  את 

והמיתם אתו אל תיראו הלוא כי אנכי צויתי אתכם חזקו והיו לבני חיל".

ואכן נעריו שמעו לדבריו, "ויעשו נערי אבשלום לאמנון כאשר צוה אבשלום...", 

ומיד כשראו כל בני המלך את הרצח שנעשה, "ויקומו כל בני המלך וירכבו איש 

על פרדו וינסו". שם כ"ט.

על  והתאבל  גדול מאוד,  בכי  ועבדיו  הוא  בכה  אירע,  דוד את אשר  וכשמוע 

אמנון 'כל הימים42', עד לאחר שלוש שנים שנחם עליו. ע"פ שם ל"א – ל"ט.

וברלב"ג (שם כ"ד) כתב, שהטעם מדוע דוד נתאבל עליו ביותר, מפני שהיה בנו 

בכורו שראוי למלוך אחריו.

  
˘È„Â„ Ô· È"Ú ÚÈ‚‰ ÂÙÂÒÏ – שאבשלום הגיע לסופו, על ידי יואב בן דודו של 

אמנון [ואבשלום].

שלאחר שאבשלום מרד בדוד אביו, ויצא עליו למלחמה ב'יער אפרים', ועם 

ישראל נגפו שם במלחמה לפני עבדי דוד, ואבשלום ברח כשהוא רוכב על גבי 

האלה  ל'שובך  מתחת  אבשלום  עבר  וכאשר  אחריו.  רדפו  דוד  ועבדי  הפרד, 

הגדולה', נתפסו שערות ראשו באלה, והפרד המשיך ועבר.

באותה העת שאבשלום היה תלוי בשערותיו ע"ג העץ, לקח אבשלום את חרבו 

וחפץ לחתוך את שערותיו כדי שישתחרר מהעץ ולברוח מרודפיו, באותה שעה 

ראה גיהנום נבקע מתחתיו.

וכאשר היה תלוי כך, הגידו ליואב את מצבו, והלך יואב ולקח שלשה שבטים 

[חניתות דקות – רד"ק], ותקעם בלב אבשלום כשעודנו חי עד שעברו את לבו 

ותקעו גם בלב האלה.

ולאחר מכן באו עשרת נערים נושאי כלי יואב, וכל אחד תקע בו 'לונביה' עד 

שמת. ע"פ ש"ב י"ח ו' - ט"ו, סוטה ט' ב', י' ב', ומפרשי הנביא והש"ס שם.

כמפורש  דוד,  בנו של  היה  דודו של אבשלום, שהרי אבשלום  בן  היה  ויואב 

בש"ב ג' ב' – ג', ויואב היה בן צרויה כמפורש שם ב' י"ג, וצרויה היתה אחות דוד, 

כמפורש בדהי"א ב' ט"ו – ט"ז.

ולא לטובת הכלל, נפל היסוד נפל הבנין (וכ"מ במכתבים ומאמרים שם, אגרת 

תק"ס), עד שנזכה שכסא דוד יכון למשפט, ויקויים נבואת ישעי' (א') "לכן נאם 

ואשיבה שפטיך  ואנקמה מאויבי....  ישראל, הוי אנחם מצרי  צ' אביר  ד'  האדון 

ציון  נאמנה,  קרי'  הצדק  עיר  לך  יקרא  כן  אחרי  כבתחילה,  ויעציך  כבראשנה 

במשפט תפדה ושביה בצדקה", בב"א].

א',  ס"ו  בקידושין  הנזכר  המלך  ינאי  זה  דאין  א',  י"ח  ביומא  בתוס'  ועי'   .17

"דההוא דהתם כה"ג הוה, דקאמר הקם להם בציץ שבין עיניך, ולא הי' ממנה אחר 

במקומו" [ועי' ב'פתח דבר' לאמבוהה דספרי, עמ' ל"ב ראיות לזה].

והגאון בעל 'דורות הראשונים' כ' דבימי מלכי בית שני, היו משמשים ביחד ב' 

כהנים גדולים, אחד שהי' עיקר ענינו 'מדיני', ורק לעיתים נכנס לביהמ"ק, ושני 

הי' כה"ג בכל עניניו, ולפי"ז י"ל שכדי שלא יעמיד כה"ג שאין ראוי, היינו את אותו 

ופריצי שהיו  יפריעום בריוני  וכדי שלא  וגדול בחכמה,  יר"ש  כה"ג השני, שיהי' 

בבית שני, היו חייבים לשחדם.

לסי'  במפתחות  ח"א  אלעזר  וכמ"ש המנחת  מותר,  האוסרים  לדעת  גם  ובכה"ג 

כלל  ממון  נותן  אינו  וגם  דעות,  קונה  אינו  דאם  פשוט,  זהו  "אמנם  וז"ל,  ו', 

להקהל, והרוב הקהל הנאמנים לה' ותורתו, חפצים ובוחרים בו באמת בלי שום 

נגיעת ממון ח"ו, רק שמתרצה ברצי כסף אצל איזה בריוני, מוסרים ידועים, כדי 

להציל עצמו ממסירותם, ע"י הגזירות, שהמה בעוה"ר על ישראל ועל רבנן ועל 

תלמידיהון, ועל כל מאן דעסקין באורייתא, בודאי זה אינו בסוג איסור זה", ועד"ז 

יש לתרץ הא דיהושע בן גמלא [ואלמלא ד' התוס' הי' אפ"ל בזה גם אם מיירי 

בינאי כה"ג, שהוא הי' הכה"ג ה'מדיני' וק"ל].

18. ובהל' פורים סי' תרצ"ה ס"ג, לא כתב כלל דין השוכח, אולי שסמך על מש"כ 

אחד,  יום  שהוא  פורים,  בסעודת  שישכח  כ"כ  שכיח  דלא  י"ל  גם  חנוכה,  בהל' 

והסעודה מזכרת את ענין היום, משא"כ חנוכה ח' ימים. ומיהו ע"ש במ"ב סקט"ו, 

שפוסק כן גם לענין סעודת פורים, שיאמרנה בהרחמן.

19. כן מוכרח בחשבון לרוב המפרשים הסוברים שהיה כ"ז אחר מכירת יוסף, עי' 

בברייתא דסדר עולם פ"ב, ואף שיש בזה דעות שונות דיחידאי, אכ"מ לפרטם, 

דעכ"פ כו"ע מודו שהיו פחות מבני כ', דלכל היותר י"א שהיו בני י"ב ותו לא, עי' 

השיטות בזה בסהד"ר ב"א רכ"ו, ועוד.

20. עי' בריב"א ובמושב זקנים, וכן בתוספות השלם עה"ת ועוד, וכמו"כ בחזקוני 

הניח ענין זה בקושיא, ועי' גם בתולדות יצחק (למהר"י קארו זצ"ל), ומה שתירץ 

בענין אחר, וכן בצדה לדרך כאן. 

ובעיקר קושייתם מדין עונשין בפחות מבן כ', יעוין ברש"י בראשית (ה' ל"ב) מה 

שהביא מב"ר (כ"ו ב') דקודם מ"ת היו בני עונשין רק מבני ק' ומעלה, ועי' בזה 

בסנהדרין צ"א ב', ובתורת חיים שם.

21. וכן ברש"י כאן גבי יוסף (ל"ז ג') הביא מהתרגום ד'בן זקונים' היינו 'בר חכים', 

ועי' להלן.

דיני  לענין  גם  יתכן שזהו  דיני שמים, אך  לענין  דזהו רק  ופשטות הדברים   .22

להדיא  מבואר  וכן  שם,  החסיד  ר"י  מלשון  קצת  וכ"מ  מ"ת,  קודם  ועכ"פ  אדם, 

בעלי התוס',  בדברי  בזה  יש לדקדק  וגם  וכדלהלן,  לענין תמר  כאן  לדרך  בצדה 

אלא דבאמת שכבר נחלקו בזה הראשונים בהדיא, ויש בכ"ז הרבה מ"מ וראיות 

בש"ס וראשונים ואכמ"ל

23. והגע עצמך, כי הורה הלכה דשחיטה בזר כשרה, שדרש כן מקרא, והסכים עלי 

על ידו, והוא כבן ב' שנים בלבד, וכ"כ בתוספות השלם עה"ת כאן "והרי שמואל 

הרמתי חכמה יתירה היתה בו".

ואף שזהו בידי אדם, מ"מ דין בידי אדם בפחות מבן י"ג, שוה לדיני שמים בפחות 

מבן כ'.

אמנם למה שביארו בעלי התוספות בלא"ה ניחא, שכתבו דבאמת לא היתה כוונת 

בן אחר,  וינתן לחנה  בדיני שמים,  עלי להענישו בעצמו, אלא להתפלל שיענש 

ועי"ש בגמ' בזה.

ב')  ל"ד  (יבמות  בחז"ל  וכמבואר  מעשיהם,  על  טענותיהם  מעצם  וראיה   .24

ובמפרשים עי' ברמב"ן כאן ועוד.

25. כ"כ בדעת זקנים, וכענין זה כתב בצידה לדרך כאן, ונראה כוונתם ז"ל, מצד 

שגדלות הסמנים וכח המוליד, מוכיח דבשלים הם גם בשכלם, וזה כוונת התוס' 

גם  הדינים  לכל  גדולים  הראשונים  דורות  היו  דבאמת  הנ"ל,  א'  ס"ט  סנהדרין 

קודם י"ג שנים.

26. וכענין זה איתא בפני דוד להחיד"א כאן, וניכר שהוא העתק מדברי התוס' 

הנ"ל בתקון לשון קצת.

27. ותנא דמסייע להו מדין בן סורר ומורה, כדאי' בסנהדרין (ס"ח ב'), דס"ד שיהא 

נידון קטן בידי אדם ע"ש סופו, ומבואר בזה דבאמת מצד דיני שמים, שפיר יתכן 

דבר קטלא הוא גם בתורת קטן, כיון דבדיני שמים לעולם נידון ע"ש סופו.

ואמנם יש לדון בזה ממה דמצינו בישמעאל, שנידון 'באשר הוא שם', ואמרו בר"ה 

(ט"ז ב') דמכאן שאין אדם נידון אלא לפי מעשיו שבאותה שעה, עי' ברש"י שם 

ובפ' וירא (כ"א י"ז).

וכבר עמדו בזה מפרשים רבים, ועי' ברא"ם שם מה שתירץ, וכעי"ז בזהר חדש 

במהרש"א  גם  ועי'  בזה,  פלוגתא  שהוא  מייתי  דשם  אלא  א'),  (ל"ד  בראשית 

ובשפ"א בר"ה שם, ויש בכ"ז אריכות במפרשים רבים ואכמ"ל.

שנספו  במדרש  דאיתא  קרח  לענין  להלן  ועי'  המבול.  לענין  מיושב  ובזה   .28

א"נ  רבים,  שהיו  משום  לכך  שהוזקקו  ואפשר  המחלוקת,  קושי  מפני  הקטנים 

להלן  ועי'  המיעוט.  נגרר  רבים  דבעונש  סברא  האי  להו  לית  אך  מועטים  שהיו 

לענין השבטים.

29. ולכל תרוצים הנ"ל יש להתבונן במ"ש בנדה י"ג א', דעל עוון זה חייב מיתה 

בידי שמים, דסתימת הגמ' משמע שאף בפחות מבן כ', וא"כ משמע דמטעם עצם 

העוון הזה לרוב חומרתו, לכך איכא עונש בפחות מבן כ', וא"כ צ"ב מה הוזקקנו 

לתרוצים הנ"ל, ויש לישב ואכמ"ל.

30. כ"כ בצדה לדרך לגבי ער ואונן, אלא שהוא ז"ל כתב לישב דמשום שהיתה 

ראויה להוליד וכו', וכבר נתבאר לעיל דהיינו הך. ולדבריו צ"ל שהיתה קטנה מבת 

י"ב שהוא השיעור בנשים.

31. היינו דאף שהיה זה בדיני אדם, מ"מ דיני אדם בפחות מבן י"ג, וי"ב לנשים, 

וכנ"ל, דס"ל להצידה לדרך שם,  עונשין  לענין  כ'  לדיני שמים בפחות מבן  שוה 

כגדול,  הוא  כל שבדעתו  עכ"פ,  דורות הראשונים  דלענין  מזה,  ללמוד  יש  דע"כ 

אף בדיני אדם שייך עונש בפחות מבן עונשין, וכענין שכתבו התוס' בסנהדרין 

ס"ט א' הנ"ל.

י' א', יש לפלפל בזה, ועי' בבעלי התוס'  אך בעיקר מה שנסמך אסוגיא דסוטה 

עה"ת, גבי הוציאוה ותשרף, שכתבו להדיא בדעת רש"י סוטה שם, דודאי כבר 

הגדילה והיתה לכה"פ כבת י"ז, עי"ש החשבון.

32. כמש"כ רש"י כאן 'נכלי דתות', וכ"כ בסנהדרין ק"ב א' ד"ה בשכם.

33. והיינו דמלבד עצם מה שנתגרה בו הדוב, בר מן דין נאסר בבית האסורים, 

וכמבואר בשמו"ר (ז' א') שמפני כן שהה שם י' שנים, והביא זה הח"ח בשמיה"ל 

ח"ב בפרשתינו עי"ש כל הענין, ותש"ח לרבים מהכותבים שליט"א שציינו לזה.

ועי' גם בספר הישר כאן, מבואר בארוכה כמה עינויים שנתענה בדרך למצרים, 

וכל שאר עינויים שעבר.

34. ואף היה בקי כבר בסוד העיבור כמבואר בפדר"א פ"ז, דמשמע שם שקיבל כן 

מאביו קודם מכירתו עי"ש.

35. וכעי"ז בפנים יפות לבעל הפלאה, לענין מה שסבר ראובן להצילו בנתינתו 

בבור, דהיה מצד שהוא פחות מבן כ', ונוכח לראות שאינו כן, וע"כ הביאור מצד 

שחכמתו כגדול.

דכיון  האחים  סברו  דמזה  עוד,  שכתב  ועי"ש  שם,  בשמיה"ל  בח"ח  וכעי"ז   .36

שהוא בעל מחלוקת, לא יענשו הם בסיבתו במה שיעשו לו.

37. עי"ש בבה"ל, דהיינו אף שלא התחיל הקריאה כלל, רק התחיל הכהן הברכה, 

היינו שהזכיר השם של הברכה, דאל"כ שפיר גוללים הס"ת וקוראים של ר"ח בספר 

הב', ואין לחוש לפגמו של ס"ת זה, כיון שיחזור לקרות בו אח"כ. ומבואר דבאמר 

רק 'ברכו', לא חשיב שהתחיל, ובספר השני יתחיל הברכה וא"צ לומר שוב ברכו.

ועי' בשו"ת חלקת יעקב (או"ח סי' רכ"ט), שכתב דכ"ז דוקא כשלא בירך הכהן 

ברכה הב', אבל אם כבר בירך ברכה הב' קודם שסיימו לקרות כל ענינו של יום 

דחנוכה, ויצטרך עוד אחד לעלות בכדי לגמור הקריאה של חנוכה, ממילא עדיף 

יותר שיהיו הג' קרואים בשל חנוכה, והרביעי בשל ר"ח, דזהו לכה"פ כחד מ"ד 

במגילה (כ"ט ב' בפלוגתת ר"י נפחא ור' דימי עי"ש), ולא יקראו רק ב' גברי בחד 

ס"ת וב' גברי באידך (בשל ר"ח), דזה לא נשמע כלל בגמ' לשום מ"ד.

(וכן בסי' ר"ל), שמצדד כדברי השערי  יעקב הנ"ל  יעוין בשו"ת חלקת  38. אכן 

אפרים (שער ח' סי' ע"ג), דבאמת כל דברי הט"ז, היינו דוקא כשהוציאו רק ספר 

אחד, דבזה שא"צ להגביהו, רק לגוללו לפ' ר"ח, שפיר יגללוהו לר"ח ויקראו שם 

הג' קרואים הנותרים.

אבל אם הוציאו ב' ספרים, ודאי יסיים כל הג' קרואים בשל חנוכה והרביעי בשל 

ר"ח, [ויתחיל מ'ובראשי חדשיכם'], והטעם משום דצריך להגביה הספר ולסלקו 

כהן,  של  פגמו  ומשום  ויוצאין,  הנכנסין  משום  בזה  ויש  אחר,  בספר  ולהתחיל 

ועי"ש שדקדק כן גם בדעת המג"א.

וגם בט"ז  זה,  חילוק  ובאחרונים שהביא, לא מבואר  ובה"ל  ומ"מ בדברי המ"ב 

סתם בזה, וסתמו כפרושו דקאי בדברי המחבר ורמ"א, דדבריהם להדיא בהוציאו 

ב' ספרים, ועי'.

לא  אותן שתי שנים. עסק אמנון בתורה,  "וכל  ועיין בקרבן העדה שכתב,   .39

ידעתי מנ"ל, ואפשר שקבלה היתה בידו".

40. והרבו האחרונים לבאר, מנין לדרוש הפסוק לרעה, שהיה חכם לרשעה.

המהרש"א בח"א כתב, "מלת חכם נאמר בכל מקום המחכים בדעתו בדבר שאין 

שאר כל העם יורדין לסוף דעתו, אך על הרוב נאמר במחכים לטובה בשום חכמה, 

מה שאין כן הכא, לא מצינו ביונדב בזה שום חכמה להיטיב, אך להרע ידע".

ועי' בעיון יעקב על העין יעקב שביאר, "כיון שעצתו היתה בענין הזנות, והחוטא 

בזנות אינו חוטא עד שנכנס בו רוח שטות, כדאיתא בסוטה דף ג', אם כן איך 

קורא אותו איש חכם, לה"ק איש חכם לרשעה".

וע"ע להלן מה שהבאנו בשם הבן יהוידע לבאר את חכמתו להרע.

41. עיין ברמב"ן בראשית ל"ח י"ב, "והיו מתקבצים לו שם לעשות משתה בעת 

הגיזה, כמשתה המלך".

'גז צאנך' לרמ"מ רוזנר שליט"א, עמוד קט"ז הערה צ"א, שהסתפק  וע"ע בספר 

האם המשתה היה מצד שמחת עצם הגיזה, או מצד שמחת המצווה.

ובמעם לועז כתב, שהשמחה היתה על מצות 'ראשית הגז' שזכו לקיים. ותש"ח 

לבה"ח שמעון שפירא נ"י ששלח לנו מ"מ זה.

42. וביאר ברלב"ג שם, "ואולי אמר כל הימים להעיר, שלא היה יום בימי השנה 

ואפילו המועדים, שלא היה דואג דוד על זה".

ועיי"ש עוד מה שהאריך לבאר החילוק בין אבלותו של דוד על 'הילד' בנו מבת 

ימים  עליו  לבין אמנון שנתאבל  ושתה,  שבע שמת, שתכף שמת רחץ סך אכל 

רבים. 
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סורחנם של אלו, שיפנו אליהם ולא אליו. ועוד, שתבוא הרווחה לצדיק על ידיהם". מבואר בדברי רש"י, שפעמים שבכדי שלא יבואו לדבר נגד הצדיקים, וביניהם כל השומרי תורה ומצוות, עושה הקב"ה דבר אחר שיתעסקו בו, ויתכן וזה גם 

הסיבה שגלגל הקב"ה את השריפה הגדולה, שעל ידה הפסיקו ל'העלות גרה' את מה שאירע עם אותה משפחה שומרת תורה ומצוות.

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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הפרסים לשבוע זה: ”שולחן שלמה לגרש“ז אויערבך זצ“ל“, הלכות שבת, ג“כ.
עוד  שלושה  זוכים נוספים, כל אחד ב”מדרש שכל טוב“.

הפרס לשבוע זה על "סיפור ושאלה בצידו":  שני זוכים, כל אחד בספר  ”הלכות שבכל יום“, תורה, אמונה ומצוות.

אלו  לאותם  במיוחד  חלחלה,  ומעורר  מפחיד  דבר  תמיד  הוא   '‰ÓÁÏÓ'
'ניצולים', שעברו כבר מלחמה, איבדו בה הורים ואחים, בני זוג וילדים וכל 
משפחתם המורחבת, עברו עינויי גוף ונפש, ובחסד ה' עליהם, בניסים גלויים 

ומרובים, ניצלו בעור שיניהם.
בארץ  להתגורר  לעצמו  התיר  שטיבלראבינער  זושא  שרבי  הסיבה  היא   ÂÊ
לאמריקא,  עקר  הנוראה,  המלחמה  של  סיומה  עם  מיד  העמים.  טומאת 
בה קיוה להגיע למנוחה ולנחלה, מקום בו יוכל לשמור תורה ומצוות ללא 

רדיפות ועינויים.
של  הברית  'ארצות  האחרונים,  בדורות  הקב"ה  שהקים  החסד   ˙ÂÈÂÎÏÓÓ
אמריקה' נוטלת חלק בראש, לעומת הנהגת השלטון והעם בארצות אירופא, 
שנטלו חלק בראש עינויי והשמדת יהודי מושבותיהם, הנהגת השלטון והעם 
שבארצות הברית עזרו וסייעו ליהודים, בין ליהודי המקום, ובין למדינתם של 

ה'ציונים', שבאותן השנים הוקמה והתבססה.
אלפים  שמאות  'חטאת',  להרבות  גרם  לאומים',  'חסד  אותן  מאידך,   Í‡
ובני  אחיהם  של  הנוראית  רדיפתן  את  כשראו  ויעקב,  יצחק  אברהם  מזרע 
מצוות  יחד עם שמירת  שנים,  וגרו מאות  חיו  בהם  בארצות  משפחותיהם 
לאחר שחיללו  ליצלן,  רחמנא  בגויים,  להתערות  החלו  בידם,  קלה  שהיתה 
שבתות וימים טובים, השמידו את עצמם ואת זרעם מהיהדות, בזה שנישאו 

לבנות אל ניכר, ואבד סיברם וסיכויים.
·Óˆ· רוחני קשה זה של יהדות ארצות הברית, הגיע רבי זושא ל'ֵמייֵפייר' 
לרוב  וקהילות  כנסת  למרות שבתי  ָג'ארָג'א',  'ַסאוואָנא' שבמדינת  יד  שעל 
היו בכל שכונה ושכונה, אך בכל המרחב הגדול לא היה בית כנסת אחד של 
שומרי שבת כדת וכדין. ר' זושא לא היה מסוגל לראות את אותם מסכנים 
שאיבדו את רוב חלקי התורה, המדליקים נרות שבת בשבת קודש, ויהדותם 
שבת  חילול  מתוך  הכנסת  לבית  הבאים  בודדות,  מצוות  בכמה  מסתכמת 

קודש.
שקיבל  שו"ב  במשרת  כלכלית,  מבחינה  מעט  התבסס  זושא  שרבי   ¯Á‡Ï
באיזור, החליט בדעתו לעבור לדירה גדולה קצת יותר, בה יוכל להקדיש את 
אחד מחדריו ל'בית כנסת', שיהא מיועד לשומרי משמרת התורה, המקפידים 

על שמירת שבת כהלכתה.
הכבשנים,  מניצולי  היתה  היא  שגם  שתחי',  לזוגתו  נישא  העת   ‰˙Â‡·
צידקנית כמותו, ממש זיווג מן השמים. רעיתו היתה לו לעזר רב בהרבצת 

תורה וחיזוק לשמירת תורה ומצוות.
Î‡˘¯ חשב כן עשה, ובחסד ה' עליו, כבר בשבת הראשונה להווסדו של בית 
ככל  בשלימות,  ומצוות  תורה  שומרי  מתפללים,  מנין  בו  התאספו  הכנסת, 
שידעו והצליחו, והמקום היה ל'תל תלפיות', מקום לתורה ולתפילה, כאשר 

רבי זושא מנצח על מלאכת שמים זו, ביד אמן, וכפי שקיבל מבית אבותיו.
היו לשם דבר, במיוחד שאליהם מצטרפים עמודי  זושא  רבי  ˙ÂÈ˙ÂÏÈÙ של 
התורה וגמילות חסדים, שהוא היה אחד מאלף שיצאו להוראה, שרוב חלקי 
התורה היו שגורים על לשונו, שעות רבות היה שקוע בעומק העיון בתורה, 
לאסוקא שמעתתא אליבא דהלכתא, יחד עם חסדיו וצדקותיו הרבים, כאשר 

דלתו פתוחה לכל אחד, וצהלתו תמיד על פניו, לשמח נדכאים וכל יהודי.
Â˙Â‡¯Ï מתפלל היה מעורר ליראת שמים טהורה. כאשר היה עומד שעות 
כבן  קודש,  בשרעפי  שקוע  תחנוניו,  מחממת  דומע  כולו  בתפילתו,  רבות 
המתחטא לפני אביו, הוא לא היה מרגיש או שומע דבר, כולו אומר קדושה 

ודביקות.
דולקות  בשפתיים  ללימוד,  וחשק  התפעלות  המעורר  באופן  היתה   Â˙¯Â˙
ב'לעבעדיק'  ובחשק,  בהתלהבות  תורה,  זועק  כולו  לבבות,  משובה  ובניגון 
וחידוש, שוב  'כנתינתה מסיני', כך שכל השומע ממנו דבר תורה  וב'ברען', 

לא היה שוכחו ימים רבים.   
עיירת טלוסט'  סגולה שניצלו מעיירתו,  יחידי  היה מאותם  זושא  ור'   ˙ÂÈ‰
קדושי  ע"ש  הכנסת  ל'בית  הכנסת,  בית  שם  את  הסב  לכך  שבאוקריינא, 

ְטלּוְסט' וסביבותיה', שזכרונם יעלה לפני ה' לרצון.
וזירז את כל מי שרק  זושא לא הסתפק בבנית בית כנסת, אלא עורר   È·¯
בבוקר  שיעורים  מדרשו,  בבית  יסד  כך  ולשם  לתורה,  עיתים  שיקבע  יכל, 
ובערב, ו'כנגד יצר הרע', דאג תמיד שיוגשו לפני הלומדים, שתיה חמה ומעט 

'ֵליַקח'.
·'˘„‰ החינוך' העזובה היתה רבה מאוד, בהעדר תחליף מקומי, כמעט כולם 
והגויי, בודדים ממש מסרו נפש ושלחו  ילדיהם ל"חינוך" הכללי  שלחו את 
את ילדיהם מביתם לתקופה ארוכה, למרחק אלפי מילין, בנסיעות ארוכות 
וממושכות, עד ל'תלמוד תורה' ה"קרוב" בישיבה ותלמוד תורה 'תורה ודעת' 
שבברוקלין אשר ב'ניו יורק', מרחק חמש עשרה שעות נסיעה! כאשר הילדים 
הימים,  כל  וידידיהם  קרוביהם  בבית  התגוררו  ומעלה,  שמונה  בני  הרכים 

וחזרו לביתם רק ל'ימים טובים'.
˜ÂÓÂÈ של בית הכנסת השפיע לטובה על בני המקום, כאשר רבי זושא מעודד 
ומחזק את בני קהילתו ומחוצה להם בקיום המצוות ובחינוך ילדיהם לתורה 

ולמעשים טובים.
‡˙ בנו הראשון שלח ר' זושא במסירות נפש למרחוק, אך כאשר בנו השני 
גדל, חשב שהגיע העת והזמן להקים במקום 'תלמוד תורה וישיבה' על 'טהרת 
הקודש', השקיע בזה את כל כוחותיו, עד שזכה לראות בהקמתו וביסוסו של 

מקום שממנו תצא תורה לילדי ישראל.
·Í˘Ó הזמן החלו הציבור לכנות את רבי זושא, כרבי מְטלּוְסט', 'דער ְטלּוְסֶט'ע 
רבי', ועובדת היותו בנו של הרבי מטלוסט', אשר שמעה של העיירה הקטנה 
החסידות,  מייסד  של  בזכותו  ובעיקר  המדינות,  בכל  יצא  שבאוקריינא, 
הבעש"ט זצ"ל, שבה שוכנת מצבת קבורת אמו, הצדקת המפורסמת, מרת 

שרה ע"ה.
לאחר  גם  אך  הקודש,  בארץ  להתגורר  לעבור  מטלוסט'  הרבי  חשב   „ÈÓ˙
עשרות שנים, מוראות המלחמה לא משו ממנו, ופחדו הגדול מהנעשה בארץ 

הקודש, היוו עבורו סיבה מספקת להמשיך להתגורר בארץ טומאת העמים.
בית  התגשמו,  זושא  רבי  של  חלומותיו  תיישים,  נעשו  גדיים  חלפו,   ÌÈ˘
גדלו והתרחבו, המקום היה כבר צר מלהכיל את הרבים,  מדרשו וקהילתו 
הוקמו מוסדות רבים במקום, תלמוד תורה ובית יעקב, ישיבה קטנה וכולל, 

כך שחיי היהדות התעוררו בה לתחיה מחודשת.
È¯Ó‡˘Î˜‡ הגדולה התעוררה לעידן חדש של טרור ומלחמה, פחד גדול נפל 
על כל העמים, ובמיוחד על יהודיה, אלו שכבר עברו מלחמות. באותו יום 
שלישי בסופו של חודש אלול, הבין הרבי מטלוסט' שפעולה זו תגרום מלחמה, 
ומנסיונו הגדול בעניני מלחמה, שלח בו ביום את אחד מבני משפחתו, לקנות 

מאות 'פונד' של קמח, כדי שיהא לו בביתו לשעת חרום ומצוקה.

מחשבתו  שכל  בדבר,  להרהר  מטלוסט'  הרבי  החל  הימים,  שנקפו   ÏÎÎ
להישאר במקומו, היה מפני פחדו הגדול ממלחמות הקיימות בארץ הקודש, 
בבירא  הראשונה  מחשבתו  נפלה  לכאורה  כאן,  גם  משכלת  החרב  ואם 
עמיקתא, ולכך, לאחר שהגיע להחלטה בדבר עליתו לארץ הקודש, וסיכם 
'שמחת תורה', לאחר  בני ביתו, בקידוש הגדול שנערך בצהרי  על כך עם 
שנתכבד ב'חתן תורה', הודיע לתדהמתם הרבה של בני הקהילה וכל ידידיו, 
שזוהי סעודת הפרידה שלו, ובימים הקרובים הוא מקוה בכל ליבו, לזכות 
ולהעלות לארץ הקודש, לחון את עפרה, לקיים מצותיה המיוחדות, ולהגות 

בתורה בקדושה ובטהרה.
‰ÛÈÒÂ ואמר, בכדי שלא יהיו בני הקהילה 'כצאן אשר אין להם רועה', הוא 
לעמוד  שיוכלו  ההוד  מדמויות  כמה  על  והגבאים  הקהילה  לראשי  ימליץ 

בראשם, וימלאו את מקומו על הצד היותר טוב.
יעלה  ממש  ושבקרוב  רבם,  עם  וגמור  מנוי  שהענין  הקהילה  בני   Â‡¯˘Î
לארץ הקודש, ביקשוהו כמה מבני הקהילה, שישאר עמם לכל הפחות עד 
לאחר חנוכה, שיזכו עוד להשתתף עמו בהדלקה האחרונה, לשיר ולהתחזק 

לאורם של הנרות, להשתמש ברוחניותם ובשפע המושפע מהם.
כנגד תחנוני קהל מרעיתו, במיוחד לאחר  יכל לעמוד  ‰¯·È מטלוסט' לא 
מסידור  החל  שנים,  עשרות  קיימא  של  בקשר  קשור  היה  רובם  שעם 
ולכך נענה  ילדיהם, בכל שלב בחייהם,  ונישואי  קידושיהם, מילת בניהם, 
תהיה  למען  ומחצה,  כחודשיים  עוד  עמם  לישאר  והסכים  לבקשותיהם 

הפרידה פחות טראגית וקשה, אלא מתוך הכנה רבה.
נפרדו  בו  ומרגש,  גדול  מעמד  הקהילה  בני  ערכו  חנוכה  של  שמיני   ¯·
רבם  את  עליהם  מינו  וכן  שליש,  בדמעות  מטלוסט',  הרבי  הגדול,  מרבם 
הנאה,  לו  לגרום  הרוצה  אחד  שכל  הרבי,  ביקש  המרגש  במעמד  החדש. 
את  יחזק  נוסף,  תורה  בשיעור  להשתתף  עצמו  על  שיקבל  פרידה,  מתנת 
בדקי ביתו, ויתחזק בשמירת התורה והמצוות, אין מתנה טובה מזו, והוסיף 
ואמר, שהוא מקבל על עצמו בלי נדר ושבועה, שיקדיש בכל ערב זמן קבוע, 

שבו יתפלל עליהם לטובה ולברכה לששון ולשמחה לישועה ולנחמה.
מבני  אחד  רייכהוט,  איטשע  ר'  הרבי,  של  לביתו  בא  הטיסה,  יום   ‡Â··
הקהילה, שפרנסתו היתה בשפע מעסקי הכובעים שייצר ומכר, והיה ידוע 
בשער בת רבים כנדבן גדול לכל דבר שבקדושה, ופנה לרבי בבקשה שיקבל 
ממנו את מנחתו, הוראת קבע בנקאית על סך אלפיים דולר לחודש, שמנחה 
מחדש  להקים  בעדו  ויסייעו  לו,  שיהיו  בהוצאותיו  לרבי  תסייע  וודאי  זו 

במקום מגוריו בית מדרש קטן לתורה ולתפילה.
·˙ÏÈÁ‰ היסס הרבי קימעה בדבר קבלת המנחה, שהרי אין כוונתו להקים 
בארץ ישראל בית כנסת וקהילה, אלא להסתופף בחצרות בית ה', כיהודי 
את  ולקח  הרבי  לו  נענה  מאד,  בו  הפציר  איטשע  ור'  לאחר  אך  פשוט, 
נדבת לבו, כאשר בכוונתו לבחון שוב את תוכניותיו בהתאם למצב בארץ 

הקודש.
גבול לשמחתו, על שזכה לחון את  ÚÈ‚‰˘Î הרבי לארץ הקודש, לא היה 
עפרה, ולקיים את מצוותיה המיוחדות, וביומו הראשון עלה ירושלימה, בא 
לפני ה'כותל המערבי', וקרע קריעה גדולה בבגדיו, תוך כדי בכי וקינה על 

חורבן בית מקדשינו ותפארתינו, ועל העיר החרבה והבזויה.
Á‡Ï¯ שנח מעט מעמל הנסיעה, נסע צפונה, אל עבר צפת עיר הקודש, שם 
שכרו עבורו דירת מגורים הנמצאת בקומת קרקע, כך שיוכל לקיים בחצרו 

את המצוות התלויות בארץ.
Á‡Ï¯ תקופה קצרה, החליט הרבי בדעתו שאכן ר' איטשע צדק, ומן הראוי 
להקים בית מדרש קטן לתורה ותפילה, שיוכל להמשיך בתפילותיו על פי 

מנהגיו שנהג בהם בעשרות השנים האחרונות.
‰ÛÒÎ שהגיע מר' איטשה מדי חודש בחודשו, הספיק לשכירת בית מדרש 

קטן סמוך לביתו של הרבי, ולשאר ההוצאות בתפעולו.
Ú„Â˘Î בשערים דבר עלייתו של הרבי ארצה, החלו רבים להצפין צפתה, 
להתברך מפיו ולהתייעץ עמו, ובמיוחד הדור השני של קהילתו המפוארת 
זכו  מהם  שרבים  בילדותם,  היכירוהו  שכבר  וסביבותיה,  שב'מייפייר' 

להתגורר בארץ הקודש, בירושלים עיר הקודש.
ÍÏÈÈÓ שניידערמאנטעל, בן דודו של איטשה שהתגורר בירושלים, שפרנסתו 
היתה מצויה לו מיצירת ותפירת מעילים, שמע מאיטשה על שזכה להחזיק 
את הרבי ומוסדותיו מדי חודש בחודשו בסכום הגון, החליט בליבו שאף 
זו, שתיתוסף לכל צדקותיו, ולכך הצפין עד לרבי  הוא חפץ במצוה יקרה 
ושכנעו שיקבל ממנו גם תרומה בסדר גודל כזה. והיות ובאותם ימים הרבי 
היה זקוק לכספים רבים עבור פעולותיו, נענה הרבי לבקשתו וקיבל ממנו 

את תרומתו הנכבדה.
‰¯·È תמיד היה מעורר את שומעי לקחו, על קביעת עיתים לתורה, תפילות 
ידוע היה שהחפץ  מכל הלב והנשמה, תיקון בדקי הבית, ושאר המצוות, 
בברכה מהרבי, לא יקבלנו אף אם יתן 'פדיון גדול', אלא אם כן יתן 'פדיון 

נפשו', קבלה שקיבל על עצמו באורחות חייו.
Â·ÚÎ¯ שנים בודדות, המצב בגבול הצפוני של ארץ ישראל היה קשה, מידי 
כמה ימים נורו מלבנון פצצות וטילים על הישובים הצפוניים הקרובים אל 
החלל, ובאחד הימים, בתחילת 'שלשת השבועות', אירע אסון נורא, ששני 

יהודים נחטפו אל תוככי לבנון, ועוד שמונה יהודים אחרים נהרגו.
˙ÍÂ כמה ימים פרצה 'מלחמת שלשת השבועות', המכונה בציבור כ'מלחמת 
וזרקו  ראש  הרימו  ישראל  שונאי  הרעה',  נפתחה  'מצפון  השניה',  לבנון 
מאות טילי מוות על יישובי אחינו בני ישראל שבצפון, ומאות רבים נפצעו 

ועשרות נהרגו.
Â·ÈÏ של הרבי לא יכל לעמוד במתח הקשה, ולכך קיבל בשמחה את הזמנתו 
של אחד מאנ"ש, להדרים עד אשדודה, שם קיבלוהו במאור פנים, ואף פינו 

עבורו חדרון קטן בו יכל לקיים את תפילותיו כמנהגו מימים ימימה.
·˘Ú‰ קשה זו ראו כולם את ליבם הרחום של בני אברהם יצחק ויעקב, 
אנשים  מהצפון,  אורחים  לביתם  הזמינו  רבים  מהדרום,  אחינו  ובמיוחד 
הצטופפו בדירותיהם עם רבים אחרים, ביניהם אף זרים, דאגו להם ככל 
יכולתם, והשתדלו להקל מעליהם את צער גלותם מביתם. מעשי החסד היו 

כה רבים, עד שרק הקב"ה וצבאיו יכולים למנותם.
·‡Ì˙Â הימים, בכל יום המטירו מטוסי מדינת ישראל עשרות פצצות מעל 
מדינת לבנון, ומנגד, המחבלים שלחו טילים רבים שזרעו הרג הרס ואבדון 
אצל אחינו יושבי הצפון. כאשר מנהלי המדינה, בצעד מחושב ואחראי, לא 

הסכימו לשלוח את החיילים לתוככי לבנון.
ÏÎ מי שיצא באותם ימים לחוצות, ראה שלטי חוצות ענקיים עם כיתוב של 
כחי ועצם ידי, בהם בקשו המפרסמים, "תנו לצה"ל לנצח", כאילו שאילו 

רק יתנו לצבא של מדינת ישראל לעשות כהבנתו, מיד ינצח את האוייבים 
במכת מחץ, ומלבד זה, אותם ראשי הצבא, הידועים בחוסר חשיבותם לחיי 
בידם את  על אותם מנהלי המדינה, שיתנו  ללחץ האיתני  אדם, הצטרפו 
האפשרות 'לחסל את האויב אחת ולתמיד', ולצערם הרב של יושבי הארץ, 
מנהלי המדינה לא עמדו ב'לחץ הציבורי' ושלחו את חייליהם לתוככי לבנון 
ונהרגו מהם שם רבים, עד שכל מי ששכל בקדקדו הבין, שלא צה"ל ולא 
שום כח אחר יכול להבטיח שלום, אלא רק הקב"ה ותורתו, וזאת בתנאי 

של "אם בחוקותי תלכו ומצותי תשמרו...".
‚Ì לאחר שעברו שלושים ושלוש ימי הלחימה הקשים, חשש הרבי לחזור 
לצפון, ההסכם ש'הושג' היה שברירי ביותר, וכל ה'מבינים' אמרו פה אחד, 
בצפון,  להתלקחות חדשה  ולכך, מחשש  ארוכה,  יחזיק תקופה  לא  שהוא 
בעיר  זמני,  באופן  בתחילה  היה  בו  המקום  את  למשכן  הרבי  לו  איוה 

אשדוד.
יגאל  לבין  בינו  שידכו  לאוזניהם,  הגיע  הרבי  של  ששמעו  העיר   È˜ÒÚ
ַפאַרג', יהודי יקר שבנה בנין ענק למטרת תורה ותפילה, אך לא עלתה בידו 
למלאותו, ולא ידע מה לעשות בו, עד שבעבר הכריז, שמי שיתן לו עצה 

ותושיה מה לעשות במחצית הבנין, הוא יתן לו את החצי השני.
·Â˙˘È‚Ù עם הרבי אמר, שהוא מסכים ליתן לרבי את כל הקומה הראשונה 
הגדולה שבבנין, בה יתגורר הרבי ויקים בית מדרש, ושאר צרכיו. ומאידך 
הוא מבקש שמלבד מה שכל הוצאות השיפוצים שצריך לעשות יעשו על 
חשבונו של הרבי, בתמורה להסכמתו לתת לרבי את הבנין בלא תשלומי 
שכירות, הרבי ישלם את חשבון החשמל של כל הבנין, שמסתכם בכאלף 

אלפיים שקלים לחודש.
ותוך  ביניהם,  שסיכמו  מה  על  יגאל  עם  וחתם  הדברים,  את  קיבל   È·¯‰
זמן קצר החלו בפעולות שיפוץ הבנין, להכינו לצורכי הרבי, בניהולו של 
ר' שכנא, אחד מאנשי שלומו של הרבי, שנטל על עצמו את הזכות והעול 

לדאוג לבנין הבית הגדול כיאה לבית ה'.
·ÏÎ כמה ימים היה ניגש ר' שכנא לרבי, והיה מקבל ממנו את הכסף שהיה 
הבנין,  חומרי  הוצאות  בין  בכספים,  לחלק  הרבי  הקפיד  ותמיד  לו,  זקוק 
שעסקו  הערלים  של  שכרם  את  ואילו  מעטפות,  ממספר  שילם  שאותם 
בבנין, שילם תמיד מכסף שהיה מונח במעטפה אחרת, מהמעטפה החומה 

הגדולה.
¯' שכנא רצה להבין מדוע הרבי מקפיד כל כך על ענין התשלום, מאיזה 
מעטפה הוא ניתן, ולכך שאלו, ילמדינו רבינו, מה מיוחד במעטפה החומה 
שהרבי מקפיד לשלם רק ממנה את תשלום הפועלים הערלים. הרבי השיבו, 
היות וכספי מעטפה זו הוא ממה שאני מקבל בכל חודש מידידינו ר' איטשה, 
לכך אני מעדיף שכסף זה ישמש רק לתשלומי הערלים, ולא לשימוש אחר.

·‡Â˙Â רגע החל ר' שכנא לחשוש, מי יודע מה פסול מצא הרבי בר' איטשה, 
אולי ראה ברוח קדשו שהוא חוטא, ולכך 'לשם שמים' עשה שכנא מעשה 
ו'גילוי  אשר לא יעשה, הוא התקשר לר' איטשה וסיפר לו 'דברי רכילות' 
סוד', שכנראה שהרבי גילה את חטאיו, ולכך הוא לא משתמש בכספו אלא 

רק למטרת תשלומי שכר הערלים.
וככל  לי,  אירע  מה  וי,  אוי  עיניו,  חשכו  הדברים,  את  איטשה  ר'   ÚÂÓ˘Î
שחשב ופשפש במעשיו, לא הצליח לדעת בשל מה הרעה הגדולה הזאת, 
שהרבי לא משתמש בכספו אלא רק לתשמיש בזוי זה, ולכך החליט להכנס 

לרבי ולשמוע ממנו מה פגם וחטא מצא בו.
ÈÓ„ למחרת טס ר' איטשה לארץ הקודש, ועם הגיעו ארצה, מיהר לבוא 

לפני הרבי, כאשר כולו עצב יגון ואנחה.  
ר"ל שמתו  כאונן  היה  מאוד, מראהו  נבהל  איטשה,  ר'  הרבי את   ‰‡¯˘Î
מוטל לפניו. הרבי שאלו מה אירע, ור' איטשה פרץ בבכי מר, כשהוא מילל, 
שהרבי יגלה לו את חטאיו הנוראיים שמחמתם הרבי ממאן לשמש בכספו 

לדברים טובים, אלא רק לתשלומי השכר לערלים העובדים.
לי  היה  אילו  היקר,  ר' איטשה  לו,  ליבו, אמר  על  ÚÂÓ˘Î הרבי את אשר 
חשש שכספך אינו כשר, וכי הייתי לוקחו ממך, וכי הייתי משתמש בו כלל, 
ונשמר מכל פרוטה שאינה שלך, כך  נזהר  בטוחני שכפי שהכרתיך בעבר, 
אתה ממשיך בהנהגה נכונה וחשובה זו, אלא שסיבה אחרת לחלוטין גרמה 

לי לנהוג כן, ומקורה בפרשתינו ע"פ פרש"י.
¯' איטשה שמע את דברי הרבי ועיניו אורו, הוא שמח לשמוע שהרבי לא 
מצא בו שום פסול, ומאידך לא חפץ לגלות לרבי את בורותו בפרש"י על 
הפרשה, לכך לא שאל עוד בדבר, ולאחד ששוחח עוד עם הרבי, חזר חזרה 

למקומו.
Á‡Ï¯ תקופה מה, הסתיימו השיפוצים והרבי פתח את בית מדרשו לרבים, 
יחד עם 'בית הכנסת אורחים' שהקים באחד החדרים המיועדים לכך, שבו 

יכול לבוא כל יהודי לזכות בארוחה חמה ומטה ללון.
החדש,  במשכנו  ולנחלה  למנוחה  הרבי  הגיע  מאז  עברו  משנתיים   ˙ÂÁÙ
כל  ראש,  נתנו  משנאינו  מדרום,  והפעם  המלחמה,  רוחות  נושבות  ושוב 
ישובי הדרום נתונים שוב תחת ירי בלתי פוסק של טילים ופצצות, הרוגים 
ופצועים רבים, ומשפחות ויחידים רבים הפכו לפליטים, ונמלטו עם מעט 
חפצים למרכז ולצפון, וכעת שוב רואים את המחזות מעוררות התפעלות, 
של עזרה סיוע, מבני המרכז והצפון, לאחיהם שבדרום, שמקבלים אותם 

בסבר פנים יפות, ודואגים לכל מחסורם.
‚Ì הרבי חפץ להמלט, במיוחד שתושבי צפת שזכרונו עדיין שמור אצלם 
יעבור  עד  אצלם,  להתגורר  שיבוא  בהמוניהם,  אליו  פנו  ולברכה,  לטובה 

זעם.
אל  פנה  צפת,  תושבי  של  הצעתם  את  לקבל  עומד  שהרבי  יגאל   ÚÂÓ˘Î
הרבי ואמר לו, "רבינו היקר והחביב, חבל שתסע עד צפת, תוך יום יומים, 
להם  יתנו  רק  אם  החמאס,  כל  את  יחסל  צה"ל  ימים,  שלשה  מקסימום 
לעשות מה שהם יכולים, אם לא יפריעו בעדם המדינאים, הם יכו אותם 

מכה על ירך, עד שלא ישאר פליט ושריד מהחמאס".
יקירי,  "יגאל  ליגאל,  ואמר  עצוב  חיוך  חייך  הדברים,  את  הרבי   ÚÂÓ˘Î
ומה היתה  ייתנו...,  רק  אילו  כדברים הללו,  לפני שלוש שנים שמענו  גם 
שהקב"ה  ליבי  בכל  מתפלל  אני  ר"ל,  הרוגים,  ממאה  למעלה  התוצאה, 
לא  וביניהם, שמנהלי המדינה  ואכזריות,  גזירות קשות  מיני  יצילינו מכל 
'גאוותם'  יחזרו על השגיאה הגורלית שעלתה בחיי יהודים רבים, למרות 
ידם', אולי  ועצם  'כחם  ורצונם להוכיח על  יהודי,  וזלזולם המוחלט לחיי 
הם ילמדו מבעבר, שמהפעלת כחם רק הגיעה התחושה הברורה שאין להם 
שום כח ויכולת, אלא הכל בידו יתברך שמו, ואליו אנו צריכים להתפלל, 

לבקש, להתחנן, לייחל ולקוות". 
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