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

 Ì˙‡Â  .È‡  ÌÈ˜Ï‡  ˙Á˙‰  ÈÎ  Â‡¯È˙  Ï‡  ÛÒÂÈ  Ì‰ÈÏ‡  ¯Ó‡ÈÂ"
 ˙ÈÁ‰Ï ‰Ê‰ ÌÂÈÎ ‰˘Ú ÔÚÓÏ ‰·ËÏ ‰·˘Á ÌÈ˜Ï‡ ‰Ú  ̄ÈÏÚ Ì˙·˘Á

ÌÚ ¯·". בראשית נ' י"ט – כ'.
יוסף, שיאמרו לו שאביו  Î‡˘¯ האחים שלחו את בני בלהה אל 
ציוה לפני מותו (שם שם י"ז), "כה תאמרו ליוסף אנא שא נא פשע 
אלקי  עבדי  לפשע  נא  שא  ועתה  גמלוך  רעה  כי  וחטאתם  אחיך 
נכשלו  לכאורה  הם  שב'מכירה'  הבינו  שהאחים  מבואר  אביך", 
ב'חטא של בן אדם לחברו', ואשר על כן הם מבקשים ממנו שיסלח 
"ויפלו  י"ח),  שם  (שם  לפניו  באו  כשכולם  אח"כ,  ובמיוחד  להם, 

לפניו ויאמרו הננו לך לעבדים", בכדי לכפר על אשר עשו נגדו.

אלקים  התחת  כי  תיראו  "אל  לאחים,  יוסף  של  בתשובתו   Í‡
אני...", מבואר שיוסף הבין שאם יש במעשה המכירה חטא, אזי 
רק  לא  לחברו,  אדם  בין  לא  למקום,  אדם  שבין  מהחטאים  הוא 
שלא תועיל מחילתו, אלא אין להם מה לבקש ממנו מחילה, הוא 

לא 'בעל דינם'.

ÍÈ¯ˆÂ ביאור, מה שורש מחלוקתם של האחים ויוסף, מדוע האחים 
יוסף  הבינו שה'מכירה' היא מהדברים שבין אדם לחבירו, ומדוע 

למד שהיא מהדברים שבין אדם למקום.

י"ג), שכאשר בת או אשה  ד' –  ל'  (במדבר  נאמר  נדרים   ˙˘¯Ù·
וכותבת  נדרה.  את  להפר  ובעלה  אביה  ביד  היכולת  נדר,  נודרים 
את  הניא  בידו  שהיכולת  מי  בפרשה, שאם  פעמים  התורה שלש 
ו'), "כל נדריה ואסריה אשר אסרה על נפשה לא  הנדר (שם שם 
חז"ל, על מה  ונתקשו  הניא אביה אתה".  כי  לה  יסלח  וה'  יקום, 
נאמר 'וה' יסלח לה', הרי נדרה של אותה אשה הופר, "במה הכתוב 
מדבר, באשה שנדרה בנזיר, ושמע בעלה והפר לה, והיא לא ידעה, 
שצריכה  היא  זו  למתים,  ומטמאה  יין  ושותה  נדרה  על  ועוברת 
סליחה ואע"פ שהוא מופר". לשון רש"י שם, והוא מהספרי, וכעי"ז 

איתא בנזיר כ"ג א' וקידושין פ"א ב'.

Â‡ÎÏÂ¯‰ צריך ביאור, מדוע אותה אשה צריכה סליחה, הרי בפועל 
היא לא עשתה שום 'מעשה עבירה', רק 'מחשבת עבירה', וקיימ"ל 
(קידושין ל"ט ב' ועוד), "מחשבה רעה אין הקב"ה מצרפה למעשה", 

חוץ ממחשבת ע"ז מינות ועוד.

‡Ï‡, טעם הדבר שאותה אשה צריכה כפרה, היות ולא היה כאן 
מחשבה לחוד, אלא הצטרף לזה מעשה, ונהי שהתברר שהמעשה 
שהצטרף  מעשה  כאן  היה  זאת  בכל  איסור',  'מעשה  היה  לא 
למחשבה, ולכך היא צריכה כפרה על המחשבה [ועיין שם מ' א', 

'מחשבה שעושה פירות'].

ע"ז  מלבד  החטאים  [בכל  החטא  באופן  דרגות  שלש  שיש   ‡ˆÓ
וכו'], א. אדם שחשב מחשבת חטא, ובפועל לא חטא, אין מחשבתו 
שחשב  אדם  ב.  שמים.  בדיני  אפילו  כפרה  צריך  ואינו  מצטרפת, 
מחשבת חטא, ובפועל קיים את מחשבתו, וחשב שעושה מעשה 
מעשה  כאן  היה  לא  מסוימת  סיבה  מפני  במציאות  אך  עבירה, 
היה  ולא  היות  כך,  על  יענש  לא  הוא  אדם  שבדיני  נהי  עבירה, 
אדם  ג.  כפרה.  וצריך  יענש,  הוא  שמים  בדיני  אך  עבירה,  מעשה 
שחשב מחשבת חטא, ובפועל קיים את מחשבתו, ועשה את מעשה 

העבירה, יענש על כך גם בדיני אדם.

Ê"ÈÙÏÂ מבאר הגאון רבי יצחק ירוחם דיסקין זצ"ל [בנו של המהרי"ל 
זצ"ל, ומודפס בספרו], האחים הבינו שהם צירפו מעשה למחשבה 
כן  ועל  לחבירו,  אדם  שבין  עבירות  מאותן  הוא  ולכך  במכירתו, 
הם נפלו לפניו וביקשו את סליחתו, אך יוסף טען, היות ולבסוף 
התברר שלא היה כאן שום 'מעשה' איסור, שהרי מעשה המכירה 
היה ההכנה וההתחלה לעליתו לגדולה ומלכות, וגילגל את ההצלה 
של כל בית אביו, נמצא שיש כאן רק 'מחשבה' עם מעשה שלבסוף 
התברר לטובה, ומחשבה כזו, אינה מהדברים שבין אדם לחבירו, 
אלא רק בין אדם למקום, וכפי שביארנו, לכך מובן היטב מה שיוסף 
מחשבה  שהיתה  למרות  רעה",  עלי  חשבתם  "ואתם  להם,  אמר 
רעה במעשה המכירה, אבל המציאות לא כך היתה, אלא, "אלקים 
חשבה לטבה למען עשה כיום הזה להחית עם רב", ואם כן, כל מה 
שיש כאן הטעון מחילה, הוא מענין בין אדם למקום, ולכך, "התחת 
אלקים אני", אינני יכול למחול על זאת, כי הוא מעניני בין אדם 

למקום, ולא מדיני בין אדם לחברו. 

שנה
שלישית

ל
א

ר
ש

 י
ץ
ר
א

 -
ת 

לי
עי

ן 
עי

די
מו

 –
ם 

בי
ת

כו
ה
ם 

ני
ב
ר
ל
 ו

ד"
דו

חי
ב
ד 

חו
אי

ל"
ת 

רו
מו

ש
ת 

יו
כו

הז
ל 

כ
 ©

מנער למלכות נמשחתי,
וכתקופת חמה מלכתי.

כמנין בני המת בשיבה,
המיתו הזקנים בציוויי מיראה.

מהגדול שהוטעה ע“י הרשע,
באתי למכשול חמור ונורא.

שיקחנו  חברו  שמעון  לבוא  המתין  ראובן 
ההמתנה  כדי  תוך  לנסיעה,  ברכבו  עמו 
העומדת  ההובלות  משאית  על  הסתכל 
שהועמסה  המגוונת  התכולה  ועל  בסמוך 
עליה, עד אשר בא שמעון העלה את ראובן 

והמשיך בנסיעה.

במהלך הנסיעה פנה שמעון לראובן, ולאחר 
בקשת המחילה שאלו, ראובן ידידי, מזוית 
על  הבוחנת  בהסתכלותך  הבחנתי  עיני 
תכולת משאית ההובלות, עד אשר רק דקה 
אינך  וכי  בזה,  הרגשת  בואי  לאחר  ארוכה 

חושש לאיסור 'היזק ראיה'.

ראיה'  'היזק  ראובן,  השיב  ידיעתי,  למיטב 
כן  לא  חברו,  לבית  בהסתכלות  נאמר 
כשחברו מוריד את רהיטיו וחפציו ל'רשות 
הרבים', ובכך בעצם במודע, גם אם מחוסר 

ברירה, מוותר הוא על כך.

נאמר  לא  לדברך  וכי  טען,  שמעון  ואילו 
המונחים  בחפצים  ראיה'  'היזק  איסור 
באי  כל  לעיני  הנראים  ב'מרפסת' 
מנהג  הוא  שכך  כפי  אלא  הרבים,  רשות 
מלהביט  ליזהר  לרואים  יש  ההשתמשות, 
להובלה  חפציו  שמוריד  במי  גם  כך  בהם, 
לרשות הרבים, אך ראובן טען, שיתכן ואין 
הכי נמי, שבחפצים המונחים במרפסת, לא 

נאמר האיסור.

‰˘‡È‰ ‰Ï‡, הצדק עם מי ? 
 

כתב,  ק"ו)  (סי'  בב"ק  במרדכי 

קדמונינו  תקנת  שהיתה  "ואמרו 

וחרם, שלא להוציא לעז ושם רע 

על המתים, שהם שוכני עפר".

לפי"ז יש צורך ליישב עובדא באדם 

גדול מסוים.

? Â‰ÈÓ Ú„˙‰

[ואם תדע מי ביקש שיורידוהו מגדולתו על שלא ירד 

גשם, תגלה מיהו].

‰ÂÈˆÓ ÔÎÈ שאסור לאדם 
לאכול מעדנים, אך שאר 
לו  מותר  מאכל,  מיני 
(לא  לאכול  לכתחילה 
איסורי  או  אונס  מחמת 

נדר).

קיימ"ל ד"אין דבר שבערוה פחות משנים".
.ÏÏÎ ÌÈ„Ú ‡Ï· Û‡ ‰˘‡ ˘„˜Ï ÔÎ˙È˘ ÂÈ˙˘¯ÙÓ ÁÎÂ‰

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"

 ¯ÙÒ  ÂÏ  ¯ÂÎÓÈ˘  Â¯È·ÁÓ  ˘˜·Ï  ¯˙ÂÓ  Ì‡  ,‰Ï‡˘Ï  ‰·Â˘˙·
 „ˆÓ ‰Ê· ˘ÂÁÏ ˘È„ Â‡ ,ÌÈ·Â¯Ó ÌÈÓ„ ÍÏ Ô˙‡ ,ÂÏ ¯ÓÂÏÂ ,˘„Â˜

.1'„ÂÓÁ˙ ‡Ï' ¯ÂÒÈ‡
כתב הרמב"ם בפ"א מגזילה ואבידה, "כל החומד עבדו או אמתו 

או ביתו וכליו של חבירו או דבר שאפשר לו שיקנה ממנו, והכביד 

עליו ברעים, והפציר בו עד שלקחו ממנו, אע"פ שנתן לו דמים 

רבים, ה"ז עובר בלא תעשה שנא' לא תחמוד".

ובהל' י' "כל המתאוה ביתו או אשתו וכליו של חבירו, וכן כל 

בלבו  ונפתה  זה,  דבר  יקנה  היאך  בלבו  שחשב  כיון  וכו',  כיו"ב 

בדבר, עבר בלא תעשה, שנא' לא תתאוה, ואין תאוה אלא בלב".

מבואר דעת הרמב"ם שעוברים באיסור 'לא תחמוד' אם עשה 

'לא תתאוה'  ויש לפרש גם ענין  ו'ריבוי רעים',  'הפצרה',  כן ע"י 

על דרך זה, אבל ברמב"ם אינו מפורש, וכבר האריכו בזה נושאי 

כליו, וכידוע שיטת תוס', דבנתינת מעות אין לא תחמוד, ולדעת 

לשיטת  ומ"מ  ואכמ"ל,  אני,  רוצה  באמר  עכ"פ  תלוי  הראב"ד 

הרמב"ם ברור דלא שנא.

אלא דהאי 'הפצר' ניתן לשיעורים, דלא מסתבר דדוקא בריבוי 

מחמת  למכור  הלה  שנדחק  מצד  הטעם  דעיקר  אלא  רעים, 

שיכנועו של החומד, וכן מוכח מלשון רבינו יונה בשערי תשובה 

בית  תתאוה  ולא  רעך,  בית  תחמד  "לא  וז"ל,  מ"ג,  סי'  ג'  שער 

וכו', ואם יכסוף אדם שימכור לו חבירו שדה  רעך, הזהרנו בזה 

יפצר  ואם  למכרו,  נפשו  את  יש  ולא  מחפציו  אחד  או  כרם  או 

בו ברב דברי תחנונים, יבוש להשיב פניו, אסור לפצר בו, כי זה 

כמו הכרח ואונס, והחומד לקחת כל חפץ, והוא איש נכבד, שאם 

ישאל שאלה, אור פניו לא יפילון, אסור לשאול מעם רעהו מקח 

ירע  ולא  לו בנפש חפצה,  יתן  נתון  כי  ידע,  או מתת, בלתי אם 

לבבו בתתו לו".

איברא דבשו"ת בצל החכמה ח"ג סי' מ"ג, כתב לצדד דרך חידוש, 

לחלק בין דבר שהוא מצוה לדבר של חולין, ולכאו' החילוק שייך 

רק אם אין בו שוה פרוטה, לא כן בדבר שעובר לסוחר [ובלשון 

מושאל "מצות ליהנות ניתנו"], מה לי אם דבר מצוה הוא, וע"ש 

שבעצמו דוחה סברא הנ"ל.

ו', מביא דעת בעל  יציב, חו"מ סי' ס"ה אות  גם בשו"ת דברי 

"רב ברכות", שמסתפק לענין חומד לקנות ספר, דאפשר שמותר 

משום דנחשב כחומד מצוה, וכותב, דהא ודאי דהמדבר על לבו 

של פלוני להקדיש ביתו לביהכ"נ אינו עובר, והוא מותר, וכן כל 

המעשה לצורך מצוה בכה"ג2.

וכתב בדברי יציב, "והנה זה בביהכ"נ, שהמצוה מוטל גם עליו, 

אבל במצוה שאינו מוטל עליו, או שחבירו רוצה לעשות המצוה 

יעשה  שהוא  כדי  לו,  יתן  שחבירו  ורוצה  חושק  והוא  בעצמו, 

המצוה, לא מסתבר כלל שלא יהא בכלל האיסור, דמה נ"מ מה 

תכליתו של החשק, סו"ס חפץ של חבירו הוא רוצה, ודו"ק".

הדרן  מילי,  לשאר  ספרים  בין  חילוק  שאין  שנתברר  ומאחר 

למילתא דאיסור דלא תחמוד, והרי מבואר ברמב"ם דהוא בהפצר 

חבירו,  של  ספר  לרכוש  המבקש  בנידו"ד,  ולפיכך,  רעים,  וריבוי 

ומציע עבור זה דמים מרובים, יש לחוש לאיסור הנ"ל, כיון שדבר 

זה תלוי מאוד בסוגי בני אדם, שהכל לפי המבקש והמתבקש3, 

האדם  סברת  לפי  רק  [אפי'  נכבד  איש  הוא  המבקש  אם  וכגון 

וכל  חבירו  או  שכינו  הוא  אם  וכן  בו],  שטועה  ממנו,  שמבקש 

ליכנס  הדבר  וקרוב  כמובן,  לחילוקים  כ"כ  נתון  זה  ודבר  כיו"ב, 

לספק דאורייתא.

"ודע,  וז"ל,  סי"ג,  שנ"ט  סי'  חו"מ  השלחן  בערוך  כתב  וכבר 

דמדברי הרמב"ם שהבאנו מתבאר, דעל לאו דלא תחמוד עוברים 

אף כשנתן מעות והמוכר נתרצה, ולכן יזהר אדם מלקנות שלא 

שלא  הרי  שיקנה",  ממנו  מבקש  כשהמוכר  לא  אם  חנוני4,  אצל 

תלה הערוה"ש בהפצר וריבוי רעים, ומסתבר שהוא משום סברא 

האי  וכולי  כ"כ,  שמכירו  לא  אם  זה,  דבר  לאמוד  דקשה  הנ"ל, 

ואולי.

יודע  האם  הספר,  לבעל  שישאל  בנידו"ד,  קמ"ל  טובה  ועצה 

ספר  כזה  על  לשלם  מוכן  אני  כי  כזה5,  ספר  להשיג  אפשר  איך 

לו,  למכרו  להציע  יתעורר  מעצמו  הלה  אם  והי'  ותקילין,  טבין 

מה טוב, ואם לאו, לא עבר, שהרי לא התאוה לקנות ספרו של 

חבירו בדוקא6.

תשובה ל"לחכימא ברמיזא"

 'È„È„ ‡„·ÂÚ ·˘ÈÈÏ ˘È˘ ÏÂ„‚‰ Ì„‡‰ ‡Â‰ ÈÓ ,‰Ï‡˘Ï ‰·Â˘˙·
 Ì„‡ ˙ÂÓ„ ÌÏˆ· ÏÎ˙Ò‰Ï ¯ÂÒ‡˘ ('‡ Á"Î ‰ÏÈ‚Ó) Ï"ÊÁ‡Ó ÌÚ

.Ú˘¯
אשת  ראה  ר"ע  "ואף  א',  כ'  בע"ז  כמ"ש  בר"ע,  הוא  המדובר 

טורנוסרופוס הרשע, רק, שחק, ובכה. רק, שהיתה באה מטיפה 

סרוחה, שחק, דעתידה דמגיירה ונסיב לה, בכה, דהאי שופרא בלי 

בעפרא". וע"ש בגמ' שמקשה "ולאיסתכולי מי שרי, מיתיבי וכו' 

מי שרי,  ולאסתכולי  הגמ' מקשה,  ואין  וכו'",  יסתכל אדם  שלא 

והא אסור להסתכל בפני רשע, והיא היתה מרשעת באותה שעה, 

כמבואר בראשונים בנדרים נ' ב', ע"ש.

אכתי  דהא  שאני,  לו  לינשא  שעתידה  שמשום  לומר,  ואין 

מרשעת היתה, וסברא זו דהיתר הסתכלות לצורך, זה לא מצינו 

אלא במשודכת מצד איסור הסתכלות, דלאידך גיסא, מותר לפי 

שעה כדי לא לעבור7 אאיסור דרבנן דקידושין מ"א א'8.

זוית  "קרן  ב'), בתירוץ הגמ'  (כ'  יהוידע בע"ז שם  בבן  וראיתי 

הוא"9, כתב וז"ל, "מיהו על עובדא דר"ע, ליכא מעיקרא קושיא, 

לה  להשיב  כדי  לראותה  ומוכרח  עמו,  לדבר  באה  היא  דהתם 

למלך  משנה  של  אשתו  אלא  הדיוטית,  אשה  ואינה  תשובה, 

הואי, ואיך יעצים עיניו ולא יראנה בעת שמדבר עמה, ונמצאת 

ראייתו הכרחית", ופשוט כוונתו, רק שלא העצים עיניו, אבל עצם 

סוס"י  במג"א  כמ"ש  בהבטה,  אלא  בעלמא  בראי'  אינו  האיסור 

רכ"ה, והוא לא הביט10, רק ראה בהעברה בעלמא.

ÊÓ¯‰Â: מי שתלמיד תלמידו נפגש עם בנם של קדושים, דאיתא 
יוסי  דר'  למתיבתא  אתא  לא  יהודה  בר  "איסי  א',  פ"א  בנדרים 

תלתא יומי, אשכחי' ורדימוס בר' יוסי, א"ל מ"ט לא אתי מר לבי 

יוסי11,  בר'  "ורדימוס  ופרש"י  יומין".  תלתא  הא  דאבא  מדרשא 

דמיתקרי בנן של קדושים"12.

ואיסי בן יהודה תלמידו של ר"א בן שמוע הי', כמ"ש במנחות 

י"ח א', "והתניא אמר רבי, כשהלכתי למצות מדותי אצל ר"א בן 

שמוע, ואמרי לה למצות מדותיו של ר"א בן שמוע, מצאתי יוסף 

הבבלי יושב לפניו, והי' חביב לו ביותר עד לאחת", ועי' פסחים 

קי"ג ב' "תנא הוא יוסף איש הוצל, הוא יוסף הבבלי... הוא איסי 

בן יהודה", ומבואר, שהיינו יוסף הבבלי13 היינו איסי בן יהודה, 

ור"א בן שמוע תלמיד ר"ע הי', כדאי' ביבמות ס"ב ב'.

קדושים,  של  בנן  עם  נפגש  דר"ע  תלמידו  שתלמיד  ומבואר 

וכידוע טעם הגמ' בע"ז שם למה שנקרא כן, שאפי' בצורתא דזוזא 

לא הסתכל, כ"ש באדם רשע, ומובן קישור הדברים כמין חומר.

תשובה ל"מבין חידות"

 È¯·„ ÍÂ˙Ï ÒÎÈ‰Ï' Ì„‡Ï ¯ÂÒ‡˘ ÂÈˆÓ ÔÎÈ‰ ,‰Ï‡˘Ï ‰·Â˘˙·
.'ı¯‡ Í¯„' ˙„ÈÓÓ ‡ÏÂ 'Â¯È·Á

כתב בספר חסידים14 סוס"י ס"ד, "אם תשמע אדם שמזכיר את 

ה', כגון שהוא רוצה לספר מה עשה לו הקב"ה לטובה כך וכך, אל 

תדלג ותכנס לדבריו, שמא ישתוק לשמוע דבריך, ולא ידבר עוד 

דבריו, נמצא שהזכיר את ה' בחנם על ידך15, אבל אם הזכיר לקלל 

את חבירו, מצוה להפסיק שלא יבוא לידי חטא".

וכפל משנתו בסי' תתרצ"ד, שם סיים "נמצא שאתה גורם לו 

שמוציא שם שמים לבטלה, כשאמר הקב"ה...".

תשובה ל"מענינא דסדרא"

 ('„ „"Ù „"ÂÈ) ‰ÎÏ‰‰ ÂÈ˙˘¯Ù· ‰ÊÂÓ¯ ÔÎÈ‰ ,‰Ï‡˘Ï ‰·Â˘˙·
.‰¯ÂÒ‡ ‡È‰˘ ,ÂÎÂ˙Ï ‰¯ÊÁÂ ,È¯Ù‰ ÔÓ ‰˘¯ÈÙ˘ ˙ÚÏÂ˙˘

ושמרון",  ויוב  ופוה  "ותולע  י"ג)  (מ"ו  התשובה היא, מהפסוק 

האורחות  וז"ל  ז"ל,  והר"ח  הר"י  בשם  בראשונים  שהובא  וכפי 

חיים (הלכות איסורי מאכלות סי' מ"ב), "הר"י והר"ח ז"ל כתבו 

סימן לתולעים שיצאו מן הפירות כשיצאו לחוץ, כלומר כשפירשו 

ופוה  'ובני יששכר תולע  ז"ל,  וזה הסימן שכתבו  וחזרו אסורין, 

ויוב ושמרון', כלומר תולעת שעשה ֶּפה וישוב16, ישמרנו מלאכול, 

ויוב שכתוב במקרא הוא 'ישוב' שכתוב בסדר פנחס (במדבר כ"ו 

כ"ד)"17, וכעי"ז בכלבו סי' ק"א עי"ש18.

וכ"ה בשו"ת הרשב"א (ח"ז סי' תקכ"ז), בשינוי לשון קצת, "הר"י 

והר"ח ז"ל כתבו סימן לתולעים שיצאו מהפירות, בשיצאו לחוץ, 

אם פרשו וחזרו אסורין, וזהו הסימן שכתבו, 'ובני יששכר תולע 

ופוה ויוב ושמרון', כלומר התולעים אם עשה ֶּפה, חוששין שמא 

יצא וישוב לפנים, שמור עצמך שלא תאכלנו, ויוב שכתוב בסדר 

ויקרא הוא שכתוב ישוב בפרשת פנחס"19.

תשובה ל"כתב חידה"

."˙‰˜" :È‡ ÈÓ

מ"ו  בראשית  ומררי".   ˙‰˜ גרשון  לוי  "ובני   :‰¯Â˘˜‰  ˙ÂÓ„
י"א.

‡·ÌÈÂ˘ ÌÈÓÈÏ ÂÎÊ È·Â È – שאבי קהת, לוי, ובנו, עמרם, זכו 
לאריכות ימים שווה, ששניהם חיו מאה שלושים ושבע שנה.

לוי  "ובני  י"א),  (מ"ו  בפרשתינו  מפורש  קהת,  אבי  היה  שלוי 

גרשון קהת ומררי".

שעמרם היה בנו של קהת, מפורש בפסוק (שמות ו' י"ח), "ובני 

קהת עמרם ויצהר וחברון ועזיאל...".

ושניהם חיו מאה שלושים ושבע שנה, כמפורש בקרא, לוי (שם 

שם ט"ז), "ואלה שמות בני לוי לתלדתם גרשון וקהת ומררי ושני 

חיי לוי שבע ושלשים ומאת שנה", ועמרם (שם שם כ'), "ויקח 

עמרם את יוכבד דודתו לו לאשה ותלד לו את אהרן ואת משה 

ושני חיי עמרם שבע ושלשים ומאת שנה".

וקהת עצמו חי מאה שלשים ושלש שנה, כמפורש בקרא (שם 

מלשון  משמע  התרצה  דבלא  לו,  התרצה  הלה  אם  עכ"פ   .1

ועי' מנ"ח  'עד שלקחו ממנו',  הרמב"ם שאינו עובר, דהא כתב 

מצוה ל"ח, ולענין תאוה, עי' שו"ע סי' שנ"ט ס"י, וע"ע במנ"ח 

שם, ובשד"ח בכללים מערכת ל' כלל ק"ל בשם כמה מהאחרונים, 

שפקפקו בזה אם עובר בלא שגמר בלבו להשתדל לקחתה, ע"ש 

באורך, ואנהרינהו לעיינין בדברי מרן הסטייפלר זצ"ל בס' ברכת 

פרץ עה"ת פר' יתרו, ע"ש.

2. בדומה לזה י"ל בעני המבקש צדקה, או גבאי המבקש מבעל 

נכנס  כבר  (וזה  שונים  מוצרים  עניים  לצורך  שיתרום  חנות 

לשאלה של לא תחמוד לצורך אדם אחר, עשו"ת בצל החכמה 

ח"ג סי' מ"ה, אמנם בעני עצמו עכ"פ יש לדון), וגם אם מתנה 

כמכר [עשו"ת ארץ צבי (הנזכר להלן), סי' ב'], אולי צדקה עדיף. 

ועפי"ז אולי יש להקל במה שנהגו מחברי ספרים לשלוח ספריהם 

פ"א  חושן  פתחי  ועי'  מעות,  או  ספרים  להם  שישלחו  תמורת 

מגניבה סקכ"ו, ואמרי יעקב (הנזכר להלן) עמ' ק"ה בביאורים.

דישיבת  ר"מ  זצ"ל,  פרומר  (להגרא"צ  צבי  ארץ  שו"ת  ועי'   .3

מהר"ם מלובלין), ח"א סי' ד'.

4. מש"כ הערוה"ש 'חנוני', נראה פשוט דלאו דוקא, וכמו שמסיים 

שיש  חבירו  אצל  רואה  אם  וה"ה  וכו',  ממנו  מבקש  כשהמוכר 

ספרים,  כמה  של  בכמות  הוצאה,  באותה  ספר,  אותו  ברשותו 

שיכול לשואלו אם עומד למכירה, ופשוט.

5. ובס' אמרי יעקב (להגרי"מ שטרן שליט"א) על שו"ע הרב, סי' 

(עמ' ק"ז, בביאורים), מצדד ד"רשאי לשאול אותו, אם הוא  ז' 

מוכן למכור כליו או ביתו, דאף שהם דברים שאינם ידועים לו 

שהם עומדים להמכר, מ"מ לפעמים בדעת הבעלים למכרם אם 

יהיה לו קונה".

וא"כ תליא  בנ"א,  לפי  זו משתנית  לעיין, דסברא  איברא, שיש 

במיני חפצים, דמסתברא הכי ומסתברא הכי, דאטו יוכל לשואלו 

על ה'תמונה' התלוי' בביתו זה עשרים שנה, אם רוצה למכור, 

ולאידך גיסא אם מיירי במאן דעייל ונפיק אזוזי.

ומ"מ גם לדעת האמרי יעקב מבואר שהוא רק דרך שאלה של 

'דמים  התעניינות בעלמא, לא כן כשמוסיף ואומר לו, אתן לך 

מרובים' עבור זה, דבזה מסברא י"ל דשפיר נכנס לגדר "בקשה".

6. ובשו"ת משנה הלכות מהדו"ת ח"ב סי' ת"י, "ולפענ"ד דגדר 

לא תחמוד לא שייך רק אם הוא חומד חפץ או ממון, או כל דבר 

להיות  חומדו  והוא  חפץ,  באותו  רוצה  והוא  לחבירו,  לו  שיש 

שלו, אז הוא עובר על לא תחמוד, אבל אם הוא רואה בית נאה, 

או דירה, ואומר בית כזה, או דירה כזו אני רוצה, אין בזה איסור 

של לא תחמוד, והאיסור הוא רק שלא יחמוד ויתאוה בית זה.

וז"ל ר"א בן הרמב"ם עה"ת פ' יתרו, והבן, שהאזהרה על איזה 

חפץ שיש ברשותו של חבירו, לא על מה שדומה לאותו החפץ, 

שמעון  על  אסור  נאה,  בית  ברשותו  יש  ראובן  בזה,  המשל 

להתאוות שאותו בית גופו יהי' שלו, לא שאסור לו להתאוות לו 

דוגמתו או דומה לו, ע"כ, ע"ש".

7. ועי' ב"ב ט"ז א', "ברית כרתי לעיני ומה אתבונן על בתולה, 

ובח"א  איסתכל",  לא  בדידי'  אפי'  אברהם  באחרנייתא,  איהו 

דגמ'  מהרש"א שם, הקשה, איך אברהם עבר על איסור דרבנן 

קידושין הנ"ל, והא קיים אברהם אבינו אפי' מצות דרבנן, וכדאי' 

קודם  בנעורי'  אותה  ראה  דודאי  "וי"ל  ותירץ  ב',  כ"ט  ביומא 

שנשאה מדרב יהודה וכו', אלא דאחר שהיתה נשואה לו, לא ראה 

אותה מתוך צניעות‰" [ולולא דמסתפינא, הוה אמינא דטס"ה, 

וצ"ל מתוך צניעותÂ, או לכל היותר צניעותÌ, דהא מסקנא דגמ' 

בשבת נ"ג ב', "זו דרכה בכך [וכ"ש בשרה אמנו, עי' ב"מ פ"ז א' 

וברש"י שם), אלא כמה צנוע אדם זה שלא הכיר באשתו"].

ואיברא דבאבות דר"נ פ"ב, מבואר מה שלא נסתכל איוב, "מפני 

אחר  איש  יבא  ולמחר  היום,  אני  אסתכל  שמא  איוב,  שאמר 

וישאנה, ונמצא שאני מהרהר [כגי' הגר"א] באשת איש".

[ובבנין יהושע שם, בשם הילקוט, "לפיכך אחז"ל, שאסור לאשה 

לצאת בתכשיטים אף בחוץ לרה"ר, לפי שהעם מסתכלין בה. לפי 

שלא נתן הקב"ה תכשיטין לאשה, אלא שתהא מתקשטת בהן 

הגנב",  לפני  כ"ש  הכשר,  לפני  פרצה  נותנין  ביתה, שאין  בתוך 

ובח"א מהרש"א  יוקרת,  דמן  דר"י  בעובדא  א'  כ"ד  ועי' תענית 

שם, ד"ה קמצערת].

ועי' בהג' מהריעב"ץ באדר"נ שם, שכתב, "ומה שאמרו חכמים 

עוד  לחוש  אין  בזה  יראנה,  אא"כ  אשה  שיקדש  לאדם  אסור 

שיסתכל בה עוד כשתנשא לאחר, שהרי לא ישרה בעיניו, כיון 

לו  שהי'  לפי  נזהר,  איוב  אבל  בדעתו,  שהי'  כמו  נשאה  שלא 

להשיאה  או  נשים,  להרבות  לא  אם  אלי'  צריך  הי'  ולא  אשה, 

לבנו ולקרובו, אם תישר בעיניו, ומזה ראוי כל אדם ליזהר ודאי, 

שמא יבוא להסתכל בה גם כשתהי' אשת איש".

אמנם במצודת דוד (איוב ר"פ ל"א) כתב, "ומה היא הזמן אשר 

אתבונן על בתולה הלא לא הסתכלתי בה כ"א זמן מיעוט, בעת 

אחשב, אולי אשאנה אני או בני, אבל לא הרבתי להתבונן בה 

עשוי  אין  כזו  שמראי'  פשוט  די"ל  רק  הכרה".  משיעור  יותר 

בהג'  ע"ש  א',  קס"ח  בב"ב  מרבנן  דצורבא  דומיא  לזוכרה, 

מהריעב"ץ ודו"ק, וכעי"ז תירץ בראשל"צ עמ"ס אבות פ"ה מי"ט 

את קושיית המהרש"א בב"ב ט"ז א'.

8. וגם שם הלשון "עד שיראנה" משמע בההעברה בעלמא, ועם 

כי גם תי' הגמ' "קרן זוית הואי" מתרץ גם בכה"ג, בדומה לזה, 

ועשו"ת שיח יצחק סי' תפ"ו, שכבר נתעורר דאם נכון החילוק 

בין ראי' להסתכלות, מאי קושיית הגמ'.

9. ועי' תהלוכות האגדות (שבסוף שו"ת זכר יהוסף ח"ב) פ"י.

10. ועיין שו"ת אג"מ ח"א או"ח סי' מ', ושו"ת אז נדברו ח"ג סי' 

ס"ה, וציץ אליעזר חט"ו סי' מ"ז.

11. בשבת קי"ח ב' "ור' מנחם בר' יוסי, והאיכא ורדימס, היינו 

דומין  שפניו  ורדימס,  לי'  קרי  ואמאי  מנחם,  היינו  ורדימס 

לורד".

12. צ"ע, דבע"ז נ' א' איתא, "מאן ניהו בנן של קדושים, ר"מ בר 

אביו  על  ולא  קאי,  גופי'  מנחם  דאר'  בתוס' שם  ועי'   ,"È‡ÓÈÒ
ואמו, ועי' גם במרדכי בפסחים (ל"ו ב' מדפי המרדכי), ולכאו' 

כן,  נקרא  שפיר  אביו  משום  גם  א"כ  יוסי,  ר'  של  בנו  הי'  אם 

גם  ועי'  אימא),  ד"ה  שם  בתוס'  גם  (ועי'  שם  בשבת  לפמש"כ 

בב"ר פפ"ה ה', ובירושלמי פ"ק דיבמות, וע"ע ספר 'כבוד חכמים' 

(להרה"ג מהרצ"א קאליש זצ"ל), מאמר צ"ז.

13. והגם שהב"ח מוחק תרבות "יוסף הבבלי", עי' בשו"ת הלק"ט 

ח"ב סי' ש"ח, שגורס גם שם זה בין כינויי איסי בן יהודה.

14. המ"ב בסי' ה' סק"ג מצטט את דברי הס"ח, וכותב "והובא 

בחידושי רע"א", ובסי' רט"ו סקי"ט, שם מצטט בשנית את דברי 

הס"ח, כותב "כתב הא"ר בשם ס"ח".

ופשר הדברים, שבסי' ה' הציטוט מתו"ד הס"ח בסוס"י ס"ד [עם 

תתרצ"ד  סי'  מס"ח  הוא  הציטוט  רט"ו,  ובסי'  שינויים],  קצת 

[גם עם שינויים], וצריך טעם לענין הבאת הדברים בסדר הזה, 

ומרן המ"ב בדברי המוסרים, מצטט בדרך כלל בשם נו"כ השו"ע 

ומפרשיו, אבל עדיין צריך טעם למה בחרו הא"ר והגרעק"א, כל 

מר כי אתריה.

15. עי' נדרים י' א', "דילמא אמר לה' ולא אמר קרבן, וקא מפיק 

ש"ש לבטלה". וע"ש כמה הרחקה עשו לזה, עד שזה גרר טעם 

ל"ט,  סי'  יצחק  שיח  ועשו"ת  שם,  בנדרים  הכינויים  לתיקון 

ובשו"ת בצל החכמה ח"ה סי' ע'.

16. היינו שהיה תוך הפרי ועשה פתח ויצא לחוץ וחזר לפנים 

[והיינו דוקא בשידוע שהיה בפנים, אבל בלא"ה, ודאי יש לחוש 

שבא מבחוץ ועשה הנקב וממנו נכנס לפנים].

17. ור"ל, דלכן מתפרש 'יוב' שהוזכר כאן, לרמז מלשון 'ישוב', 

שאף אם ישוב התולעת לפרי ונמצא בפנים, אסור, כיון שכבר 



שם י"ח), "ושני חיי קהת שלש ושלשים ומאת שנה".

ÌÈÓ ‰Ú·˘‰ ÔÈÓ· ÈÓÚ „ÁÈÂ – שיחד עם קהת, נמנו לוי אביו 
ועמרם בנו במנין השבעה שתקנו את חטאי הקדמונים.

חטאי  את  שתקנו  השבעה  במנין  היו  ועמרם  קהת  שלוי 

מהתחתונים,  השכינה  את  סילקו  שבמעשיהם  אלו  הקדמונים, 

ואותם השבעה צדיקים שנמנו, תקנו את הדבר, והורידו חזרה את 

השכינה לתחתונים, וכדאיתא במדרש, "עיקר שכינה בתחתונים 

היתה וכיון שחטא אדה"ר נסתלקה שכינה לרקיע ראשון, חטא 

קין נסתלקה לרקיע השני, דור אנוש לשלישי, דור המבול לרביעי, 

אברהם  בימי  ומצרים  לשישי,  סדומיים  לחמישי,  הפלגה  דור 

[או: אמרפל וחבריו] לשביעי, וכנגדן עמדו ז' צדיקים והורידוה, 

אברהם לשישי, יצחק לחמישי, יעקב לרביעי, לוי לשלישי, קהת 

לשני, עמרם לראשון ומשה הורידה מלמעלה למטה. ב"ר י"ט ז', 

במד"ר י"ג ב', שהש"ר ה' א', תנחומא פקודי ו' נשא ט"ז ופסיקתא 

דר"כ א' כ"ב.

ובעוד שני מניני שבעה מצאנו שקהת נמנע יחד עם לוי אביו 

של  אחד  צד  על  המצוירים  עולם'  'חסידי  בשבעה  בנו,  ועמרם 

קני המנורה הנוספים שבכסאו של שלמה המלך, "ולקביל סטרא 

שבעא  עליהון  דצירין  אוחרנין,  קנין  קיימין  דמנרתא,  תניניא 

ואהרן,  משה  עמרם,  קהת,  לוי,  ואלין שמהתהון,  עלמא,  חסידי 

ואלדד ומידד, וחור (וי"ג: וחגי) נבייא ביניהון20". ע"פ תרגום שני 

אסתר א' ב'.

השביעין  שכל  משה,  ועד  מאברהם  דורות  שבעה  במנין  וכן 

ע"פ  ומשה.  עמרם  קהת,  לוי,  יעקב,  יצחק,  אברהם,  חביבין, 

שמו"ר מ"ד ט', ויק"ר כ"ט י"א, תנחומא כי תשא כ"ד וילקוט יתרו 

רע"ו. תשו"ח לרבים המשיבים שליט"א שציינו לזאת, "ואי אפשר 

לפורטם כי רבים הם".

ÈÚÈ·¯ ¯Â„Ï Û‡ 21È˙ÈÎÊ È¯ÂÎ·Ó – שקהת זכה לראות מעמרם 
בנו בכורו אף דור רביעי, שהאריך ימים עד שראה את פנחס בן 

נינו.

שעמרם היה בכורו של קהת, כמפורש בקרא שבכל מקום נמנה 

ויצהר  עמרם  קהת  "ובני  י"ח),  ו'  (שמות  וכגון  מבניו,  הראשון 

וחברון ועזיאל...", ובחז"ל מצאנו להדיא לשון 'בכור' על עמרם, 

של  מנשיאותו  התחילה  טענתו  עיקר  במחלוקתו,  קרח  כאשר 

אליצפן בן עוזיאל, וכך אמר "אחי אבא ארבעה היו, עמרם הבכור 

נטלו שני בניו גדולה... מי ראוי ליטול את השניה, לא אני שאני 

ורש"י במדבר  א'  יצהר שהוא שני לעמרם...". תנחומא קרח  בן 

ט"ז א'. 

וקהת זכה לראות את פנחס בן נינו שהוא דור רביעי לעמרם בנו 

[ודור חמישי שלו], הכי איתא בתרגום יונתן בן עוזיאל שם, "ושני 

ַחּיֹוי דקהת חסידא, מאה ותלתין ותלת שנין חייא, עד דחמא ית 

פנחס' הוא אליהו כהנא רבא דעתיד למשתלחא לגלותא דישראל 

בסוף יומיא".

וכבר נתקשה ב'פירוש יונתן' שם, שדבר זה לכאורה "גם כן מן 

הנמנע", "שהרי אהרן נולד לקכ"ז שנה לגלות מצרים, וקהת מת 

קל"ז, ואין מלידת אהרן עד מיתת קהת אלא י' שנה, ואיך אפשר 

שיהיה באותו הזמן נולד פנחס נכדו של אהרן".

מיורדי  דקהת  בדוחק,  קצת  ליישב  אפשר  "וזה  שם,  וכותב 

מולידים  היו  הראשונים  שהדורות  להיות  ויכול  היה,  מצרים 

לשנים מועטים וכדאיתא במסכת (ב"ב יש נוחלין) [סנהדרין ס"ט 

ב']".

הסה"ד  מביא  מצרים,  ביורדי  שנמנה  קהת,  לידת  בזמן  והנה 

שע"פ דברי הרלב"ג בפרשת לך לך שכתב "כי קהת אפשר שהיה 

כמו בן שתי שנים בבואו למצרים", נמצא שנולד בשנת ב' אלפים 

 – השובע  לשנות  האחרונה  בשנה  או  [דהיינו,  רל"ו  או  רל"ה22 

רל"ה, או בשנה הראשונה לשנות הרעב – רל"ו].

ולפי זה יצא, שקהת שחי מאה שלושים ושלש שנה, מת בשנת 

אינם  השנים  [שלפעמים  ש"ע  יתכן  אפילו  או  או שס"ט,  שס"ח 

היה  היותר  שלכל  נמצא  בשס"ה,  נולד  ואהרן  וכידוע],  שלימות 

אהרן בן חמש שנים בעת מיתת קהת זקנו.

וחשבון זה יכול לעלות בקנה אחד עם דברי ספר הישר (שמות 

השמות  כל  את  המביא  עד"ר),  ע'  ימים,  שנתים  מקץ  ויהי  ד"ה 

כי  גדור,  אבי  שמו  קרא  עמרם  אבי  "וקהת  בהם,  נקרא  שמשה 

להשליך  יספו  ולא  יעקב,  בית  פרץ  את  האלקים  גדר  בעבורו 

שנתיים  למשה  במלאת  היה  הדבר  אם  ואף  המימה",  זכוריהם 

באותה  היה  השמות  נתינת  ענין  שכל  שם,  הנראה  וכפי  ימים, 

בן  היה  ובש"ע  בשס"ח,  נולד  משה  שהרי  יתכן,  זה  גם  שעה, 

לו  ונתן  האחרונים  בימיו  קהת  היה  הזמן  באותו  א"כ  שנתיים, 

את שמו אביגדור23.

ולפי כל הדברים הללו מתקשה הסדה"ד בדברי התרגום יונתן 

שהבאנו לעיל, היאך יתכן שקהת ראה את פנחס נכד נכדו, הרי 

שנים,  חמש  היותר  לכל  נכדו,  אהרן  את  לראות  הספיק  בקושי 

ודברי הפירוש יונתן שהיה אהרן בן עשר שנים וכו', לכאורה אינם 

מובנים, וצ"ע.

עם  חומש  והוא  בינותם',  המליץ  'חומש  היום  ראיתי  והנה 

ביאורים ועיונים בדברי התרגום יהונתן, שבעמ' קל"ח, בעיונים, 

ד"ה והנראה, המביא ביאור בדבריו על דרך הדרש, עיי"ש.

דברי  בענין  עוד  נכתוב  הקרובים  השבועות  באחת  ובעזהי"ת, 

היונתן בן עוזיאל הללו, שלכאורה אינם על דרך הפשט.

בנו  חברון,  של  שצאצאיו   –  È˘ÈÏ˘‰  È‡ˆ‡ˆ  ÌÈÊÂÓ¯  ‰¯Â˙·Â
השלישי של קהת, אינם כתובים בתורה, אלא רק רמוזים בה.

שחברון הוא בנו השלישי של קהת, מפורש בקרא שבכל מקום 

נמנה השלישי מבניו, וכגון (שמות ו' י"ח), "ובני קהת עמרם ויצהר 

וחברון ועזיאל...".

אך צאצאיו של חברון אינם מוזכרים או מנויים בשום מקום 

כתובים  שאינם  שלמרות  הראשונים,  רבותינו  וכתבו  בתורה, 

וכ"ו  כ"ז  ג'  (במדבר  כתבה  שהתורה  במה  רמוזים  הם  במפורש, 

נ"ח), "משפחת החברני24", הוי אומר שהיו לו צאצאים. רשב"ם 

שמות ו' י"ח, "...ועל חברון לא פירש. ואם תאמר כי לא היו לו 

בנים, והלא בחומש הפקודים (במדבר כ"ו נ"ח) כתיב, ומשפחת 

עוד  פירשו  וכן  חברון...",  בני  כאן  פירש  לא  ולמה  החברוני, 

ראשונים וכדלהלן.

ובאמת בספר דברי הימים (א' כ"ג י"ט), נמנים זרעו, "בני חברון 

הרביעי",  ִויַקְמָעם  השלישי  ַיֲחִזיֵאל  השני  ֲאַמְרָיה  הראש  ְיִרָּיהּו 

וביאר המלבי"ם שם, שרק יריהו היה בנו של חברון, ואילו שלשת 

חברון,  ונכדי  יריהו  בני  היו  ויקמעם,  יחזיאל  אמריה,  האחרים, 

שהרי כך הם נמנים בכ"ד כ"ג, "ּוְבָני יריהו אמריהו השני ויחזיאל 

השלישי ויקמעם הרביעי", אך הגר"א שם כתב, "ובני יריהו. פירוש 

ובני חברון יריהו", ופשטות ביאורו הוא, שכוונת הפסוק למנות 

את בני חברון, וא"כ יצא שסבר שכל הארבעה הינם בניו, ודלא 

כמלבי"ם, ויל"ע.

ל"א),   – ל'  (כ"ו  חברון  של  מזרעו  מוזכרים  שם  מצאנו  עוד 

לאבות  לתלדתיו  לחברוני  חיל...  בני  ואחיו  ֲחַׁשְבָיהּו  "לחברוני 

חיל  גבורי  בהם  וימצא  נדרשו  דויד  למלכות  הארבעים  בשנת 

ביעזר גלעד".

רבותינו  ביארו  בתורה,  חברון  בני  נמנו  לא  מדוע  והטעם 

לצורך,  הוא  בתורה,  שהוזכרו  התולדות  סדר  שכל  הראשונים, 

שכל סדר תולדות שבט לוי עד לעמרם, הוא בעבור כתיבת יחוסם 

הרם של משה ואהרן, ובני יצהר נכתבו בעבור קרח, וכן כולם, אך 

בבני חברון, לא היה סיבה שבעבורה היה צורך להזכירם, לכך לא 

הוזכרו. כן כתב האב"ע שמות ו' כ"ב (לאחר שהאריך לבאר מדוע 

עוזיאל,  "הזכיר  האחרים),  של  תולדותיהם  את  התורה  הזכירה 

בעבור כבוד מישאל ואלצפן בתורה, ולא חשש להזכיר בני חברון", 

וכעי"ז כתבו בפירושי ר' חיים פלטיאל שם שם י"ג, פירוש הטור 

זקנים שם שם  ובמושב  י"ד, ברשב"ם, בחזקוני  הארוך שם שם 

י"ח, דעת זקנים מבעלי התוספות שם שם כ"א, פירוש הרוקח שם 

שם כ"ב (ע' ל"ו), פענח רזא שם שם כ"ד, וע"ע בפירושי התורה 

לבעלי התוספות, שם שם י"ג, א' וד', י"ד א', י"ח ג', ד', ה', כ"א א', 

כ"ב א', כ"ד ב', שהעתיקו כן בשם ראשונים רבים.

יצהר.  "ובני  התוספות,  מבעלי  זקנים  בדעת  שם  שכתבו  ומה 

למה חשב בני עמרם ובני יצהר ובני עוזיאל שהם בני בנים של 

בני בנים  נמי  ולא חשיב  ומררי,  גרשון  בני בנים של  ולא  קהת, 

של חברון כמו שאר בני בנים... אי נמי שלא היו לו בנים". שיש 

לעיין על מה הולך ה'אי נמי', האם על חברון, שבדהי"א מצאנו 

בניהם  שגם  האחרים,  על  שהולך  או  וכדלעיל,  מוזכרים,  שבניו 

מוזכרים, וצ"ע.  

È˙ÈÊ·˙ Â„È ÏÚ˘ È„Î – שמקרח נכדו של קהת, על ידו נתבזה 
במחלוקתו.

שקרח היה נכדו של קהת, מפורש בקרא (במדבר ט"ז א'), "ויקח 

קרח בן יצהר בן קהת...".

וקהת נתבזה מקרח נכדו, שהוזכר במחלוקתו של קרח, שכאשר 

התורה מייחסת את קרח, היא מייחסתו אף אחריו (שם), "ויקח 

בברכותיו  יעקב  ביקש  זה  בזיון  ועל  קהת...",  בן  יצהר  בן  קרח 

יוזכר  שלא  כבדי",  תחד  אל  "בקהלם  ו'),  מ"ט  (בראשית  לבניו 

כייחוסו של קרח. ע"פ רש"י בבראשית  שמו במחלוקת, אף לא 

ובבמדבר שם.

"...בן קהת, בן שהקהה שיני מולידיו",  וע"ע סנהדרין ק"ט ב', 

במעשיו  אבותיו  שנתביישו  מולידיו.  שיני  "הקהה  שם,  וברש"י 

הרעים". ותשו"ח להרב ישראל מאיר ינקלביץ שליט"א, ולבה"ח 

שמעון שפירא נ"י ששלחו לנו מ"מ זה.

ועי' בשיחות מוסר לגר"ח שמואלביץ זצוק"ל תשל"ב ח' שביאר 

בארוכה את הבזיון הנורא שהיה בזה, שכל מעשה עבירה שעושה 

אדם, כל אבותיו ואבות אבותיו לדורותיהם, היה בהם שורש זה, 

"וגרעין נעלם זה התפתח כעבור דורות לצמח של... ועל כן הם 

צריכים כפרה שיצא חטאם לפועל".

וממשיך הגר"ח ומבאר, שזה היתה תפילתו של יעקב כשראה 

שלא  בתורתו  יכתוב  שהקב"ה  קרח,  בחטא  יחטאו  בניו  שמבני 

אליו  שייך  שלא  ולכך  זה,  מחטא  נקי  הוא  הדבר,  יצא  משרשו 

שורש החטא הזה, שלא יזכר שמו עליהם.

ומסיים הגר"ח, "ומיכן עד היכן חייב בן תורה ליזהר מכל שורש 

שהרי  עבירה,  מעשה  כאן  אין  הן  בלבבו  יאמר  ובל  לרע,  ונטיה 

מנטיה קלה לרע יוכלו לצמוח פירות רעים ומרים עד מאוד, וכן 

להיפך, על ידי כל נטיה קלה לצד הטוב, עתידים לצמוח פירות 

נאים ומתוקנים כבאר ומן ועמוד הענן".

È˙ÈÎÊ ÂÓÓ ÁÂ¯ ÈÏÚ·Ï – שקהת זכה שמקרח, אותו הנכד שעל 
ו'רוח  נבואה'  'רוח  בעלי  יצאו  וכדלעיל,  במחלוקתו,  נתבזה  ידו 

הקודש'.

'אלקנה'  'אסיר'  בניו,  ששלשת  'רוח',  בעלי  יצאו  שמקרח 

ו'אביאסף' זכו ל'רוח הקודש' ול'נבואה', עיין מדרש תהלים א' ו' 

ועוד, וכן נמנו במנין הארבעים ושמונה נביאים שעמדו לישראל, 

י"ד א'. ותשו"ח לכל אלו שציינו  לפי כמה מהראשונים במגילה 

מ"מ זה.

ועוד שיצאו ממנו שלשלת גדולה, אלקנה אבי שמואל (שנביא 

היה, רש"י בעירובין י"ח ב'), שמואל הנביא, יואל בנו שהוא יואל 

הנביא (ש"בן פתואל" המוזכר ביואל א' א', ביארו חז"ל שהכוונה 

על בנו של שמואל. ע"פ במד"ר י' ה', ועי' רש"י שם). וכ"ד משמרות 

עומדות מבני בניו כולם מתנבאים ברוח הקודש. תנחומא קרח 

ה' ורש"י במדבר ט"ז ז. ועי' בדהי"א ו' ז' – י"ג, וכן שם יח' – כ"ג, 

יחוסי שמואל עד לקרח.

יצא לחוץ קודם. 

שרומזים  מה  ז"ל,  יואל  לרבינו  הרמזים  בספר  כאן  ועי'   .18

השמות יוב ושמרון, וכן להלן ממדרש שכל טוב כאן.

19. ונראה החילוק, דבכלבו ואורחות חיים שם משמע שפירשו 

כוונת הר"י והר"ח ז"ל, שסימן זה קאי על עיקר הדין שתולעת 

שפירשה לגמרי לארץ וחזרה, שהיא אסורה.

אבל ברשב"א משמע, שדין זה א"צ לסימן, והטעם משום שזהו 

עיקר איסור השורץ על הארץ המפורש בקרא, דפשוט שכולל גם 

אם חזר לפרי, כל שהיה בארץ. אלא כוונת הר"י והר"ח בזה לענין 

וחזרה,  שיצאה  סימן  שזהו  חוששים  אם  'ֶּפה',  עשתה  רק  אם 

עיקר  בכלל  אינו  עדיין  מ"מ  וחזרה,  שיצאה  לן  ברי  אם  דאף 

האיסור דשרץ הארץ, אלא הוא בספק, כיון שסתמא לא פירשה 

לארץ, אלא על גב הפרי, והוא בעיא דלא איפשטא בחולין ס"ז 

ב' עי"ש.

וא"כ שפיר י"ל דע"ז דוקא נקטו רמז זה, וכענין שאר אסמכתות 

למילי  גם  סמך  שעשו  ופעמים  סופרים,  נקראו  דע"ז  דחז"ל, 

דאורייתא שלא נתפרשו בקרא, וה"נ אף שלא מפורש כה"ג גבי 

איסור שרץ הארץ, מ"מ יש לו רמז בתורה לאיסור, אף שהוא 

רק ספק תורה.

פה  לענין שעשתה  הרמז  עיקר משמעות  שכן  בזה,  ניחא  ועוד 

וכו', דאם קאי לעיקר דין השורץ בארץ, מה ענינו למה שעשתה 

פה.

וכ"נ בשו"ת יכין ובועז (ח"א סי' צ"ג) שכתב "והוא שלא פירשו, 

שאם פירשו הרי זה שרצו על הארץ ואסורים, ונתנו סמך לדבר, 

תולע ופוה ויוב ושמרון, כלומר פרי שהתליע אחר שנתלש ויצא 

לשפת הפרי ושב לפרי, השמר פן תאכל אותו תולע", הרי דקאי 

לענין שיצאה רק לשפת הפרי, שאיסורו רק מספק ואין לו מקרא 

וע"ז נתנו סמך לדבר לעשותו כאילו הוא בכלל שרצו  מפורש, 

על הארץ.

כל  דלכאו'  מבחוץ,  בא  שלא  בשידוע  דוקא  דכ"ז  צ"ל  ואמנם 

שיש נקב הרי יש לחוש שבא מבחוץ ועשה נקב זה שממנו נכנס 

לפנים, ועי' בכ"ז בפוסקים ביו"ד שם ואכ"מ.

ואגב ע"ד המוסר והדרוש, יש בנו"ט להוסיף מה שנרמז ענין זה 

עצמו  יששכר שמשים  כי שורש  די"ל  דוקא,  יששכר  וגבי  כאן, 

במי  אלא  מתקיימין  ד"ת  דאין  ז"ל  מאמרם  דידוע  כתולעת, 

שמשים עצמו כמדבר, ומצינו במו"ק (ט"ז ב') גבי דוד, שדרשו 

בו המקרא "יושב בשבת תחכמוני", בשעה שהיה יושב בישיבה 

לא היה יושב על גבי כרים וכסתות, אלא על גבי קרקע, ...א"ל 

..." עוד,  שם  עליו  ואמרו  עצמך...,  והשפלת  הואיל  הקב"ה, 

הוא עדינו העצני, כשהיה יושב ועוסק בתורה היה מעדן עצמו 

כתולעת".

"ובני יששכר תולע,  בזה"ל,  ב'שכל טוב' כאן  נמצא להדיא  וכן 

ודומה למדרש זה מה שכתוב  שמתעדן כתולע בתלמוד תורה, 

והוא עדינו העצני. ופוה, שמרחיב פה ומאיר פנים בהלכה. ויוב, 

שקולו כיבוב בדברי תורה, והוא ישוב שבחומש הפקודים, לומר 

לך הוא שיבה הוא ביאה, ולמה נקרא ישוב, שִהרבה בנין ישיבות 

ומבני  שנא'  כהלכותיה,  התורה  את  ושמרון, ששמרו  במצרים. 

יששכר יודעי בינה לעתים לדעת מה יעשה ישראל".

י"ד), "אל תיראי תולעת יעקב", וברד"ק  ומצינו בישעיהו (מ"א 

מה  לך  לומר  לתולעת,  ישראל  נמשלו  למה  "ובילמדנו,  שם, 

תולעת זו אינה מכה את הארזים אלא בפה, והיא רכה ומכה את 

הקשה, כך ישראל כל כחם בתפלה, ומכים רשעי העולם שהם 

חזקים כארזים ונמשלים בהם, שנאמר ארז בלבנון".

מלשון  המשפתיים,  בין  רובץ  יששכר,  משורש  הוא  כ"ז  וא"כ, 

שפתיים, שמשים עצמו כתולעת, שעיקר כחו בפה ומשפיל עצמו 

פעמים  כנמשל  התורה,  היינו  דהפרי  משל,  דרך  י"ל  וא"כ  וכו', 

טובא בכתובים, ויששכר היינו התולעת, או נאמר דיששכר היינו 

התורה עצמה, וז"ש 'ובני יששכר תולע', היינו 'בני התורה' שהם 

כתולעת כאמור, וא"כ כדי שיחשב כחלק מן הפרי, צריך שיהיה 

שקוע תוך הפרי, שלא יעשה פה לצאת לחוץ. ושייך בזה גם ענין 

ירכיך  חמוקי  שנא'  בסתר  דד"ת  שם,  לעיל  מו"ק  בגמ'  דאיתא 

וכו'.

והנה אם ח"ו יפרוש האדם מן התורה, היא הפרי, הוי כדג הפורש 

מן המים, דכפורש מן החיים, ולכן זה ששנה ופירש ויצא לחוץ, 

שפירש מדרכי יששכר, השמר ממנו כי הוא קשה מכולן (כדאי' 

בפסחים מ"ט ב'), ואף אם חזר, כבר אינו מגוף הפרי, אלא מהול 

בהבלי העולם. אך דשייך שיוכשר באם יתבטל ביטול גמור תוך 

הפרי.

20. תרגום דברי ה'תרגום שני', מספר מאורות המגילה, מאורות 

אחרים  קנים  עומדים  המנורה,  של  השני  הצד  "ולעמת  השני, 

לוי,  שמותם,  ואלה  העולם,  חסידי  שבעה  עליהם  שמצוירים 

קהת, עמרם, משה ואהרן, ואלדד ומידד, וחור (וי"ג: וחגי) הנביא 

ביניהם".

וב'כוכבי אור' שם אות ס"ז העיר, שנראה שכוונת התרגום לומר, 

שאלדד ומידד היו יחדיו על קנה אחד, דאי לאו הכי, נמצא שהיו 

שמונה קנים במנורה, ולא שבעה.

בשני  היו  אם  ובין  אחד,  בקנה  היו  שניהם  אם  שבין  איברא, 

קנים נפרדים, מוכרח להיות שחור וחגי (שניהם יחד, או כל אחד 

לחוד, וכדלהלן), שהיו בקנה האמצעי, לא נמנים במנין שבעת 

עולם,  או תשעה חסידי  לנו שמונה  יהיו  דאל"ה  עולם,  חסידי 

ובתרגום להדיא שרק היו שבעה, ויתכן שזה הטעם שכתוב שהיו 

'וכי  לאו,  דאם  האמצעיים,  את  כוללים  שאינם  שנדע  שבעה, 

מניינא אתא לאשמועינן', אלא שבא לאפוקי. ויל"ע. 

עוד כתב שם באות ס"ח, שיש לעיין מה היתה נוסחת הספרים 

שעל  כהוספה,  או  'חור',  במקום  האם  הנביא',  'חגי  הגורסים 

הקנה האמצעי היו גם חור וגם חגי.

21. מנוסח שורה זו ב'כתב חידה', בטעות הושמטה תיבת 'לראות' 

[שבלעדיה לא מובנת השאלה, שהרי רוב ישראל זוכים לדורות 

רבים, הרבה יותר מארבע]. ועם ציבור המשיבים הסליחה.

22. וע"ע שם בב"א רט"ו, שהביא בשם שלשלת הקבלה (דף י' 

סע"א), שנולד בשנה זו, ומת בשמ"ח, וכתב על כך, "דזה אינו 

וטעות גמור".

שדברי  לומר,  סדה"ד  מכריח  אלו  הישר  ספר  דברי  ומכח   .23

אינם  רט"ו  בשנת  קהת  של  לידתו  בענין  הקבלה  השלשלת 

נכונים.

24. דרך המקראות שבתורה לכתוב 'חברון' מלא ו'חברני' חסר, 

ואילו בספר דברי הימים, גם 'חברון' וגם 'חברוני' מלא.

'חברוני'  התורה  על  בפירושם  אף  כתבו  הראשונים  ורבותינו 

מלא, ולכך, כל מקום שכתבנו תיבה זו, שלא במקום שהעתקנו 

לשון המקרא, או כל ציטוט אחר, כתבנו 'חברוני', מלא.

דבר לפותרים:

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

• תשובות הקוראים החשובים שיש בהם הוספות והערות, המגיעות למערכת 

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

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

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

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

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

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

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

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

שכידוע שולי הדף בפקס אינם ברורים.

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



תשובה ל"סיפור ושאלה בצידו" משבוע שעבר: 
ÒÎ‰ ˙È· ıÂÙÈ˘Â ˙ÈÈ·· ÌÈÏ¯Ú‰ ¯Î˙. הרבי מצא בפרשתינו עפרש"י, שבהשתמשות לדברים   ̆ÌÂÏ˘˙Ï ,ı¯‡Ï ıÂÁÓ Ï·È˜  ̆ÛÒÎ ‰ÏÈÎÓ‰ ‰ÓÂÁ‰ ‰ÙËÚÓ‰ ÈÙÒÎ· ˘Ó˙˘‰Ï ÛÈ„Ú‰ ‰˙ÓÁÓ  ̆,È"˘¯ÙÚ ÂÈ˙˘¯Ù· È·¯‰ ‡ˆÓ ‰Ó ,‰Ï‡˘Ï ‰·Â˘˙·
חשובים, ובהתייחסות לאנשים קדושים ובעלי דרגות, יש ענין ועדיפות בכספי ארץ ישראל על פני ההשתמשות בכספי חוץ לארץ, ולכך, כיון שבפני הרבי עמדו ב' אפשרויות תשלום, כספי ארץ הקודש וכספי חו"ל, ומאידך עמדו לפניו ב' סוגי 

הוצאות, חומרי הבניה ושאר ההוצאות לבנית בית הכנסת, ושכרם של הערלים העוסקים במלאכה, לכך העדיף הרבי לשלם את שכר הערלים מכספי חו"ל, וזאת מדברי רש"י מ"ו ו', עה"פ, "ויקחו את מקניהם ואת רכושם אשר רכשו בארץ כנען 

ויבאו מצרימה יעקב וכל זרעו אתו", וביאר רש"י, "אשר רכשו בארץ כנען. אבל מה שרכש בפדן ארם, הכל נתן לעשו בשביל חלקו במערת המכפלה, אמר, נכסי חוץ לארץ אינן כדאי לי, וזהו אשר כריתי לי (בראשית נ' ה'), העמיד לו ציבורין של 

זהב וכסף כמין כרי, ואמר לו טול את אלו". מבואר בדברי רש"י, שאנשי דרגה וצורה, כאשר יש בידם אפשרות להשתמש בכספי ארץ ישראל, כספי חוץ לארץ אינם כדאיים להם לשימושם, ולכך עדיף לעשות בכספי חו"ל את השימוש הפחות 

חשוב, כתשלומי שכר הערלים בעבודתם.

איברא, שבמאות השנים האחרונות, עיקר כספי הצדקה בעולם, המחזיקים את רוב עולם התורה בארץ הקודש, הינם כספי חו"ל, ואף גדולי ישראל לדורותיהם נטלו מהם למטרות החשובות ביותר, לתורה ולומדיה, וכל הדברים האמורים הם 

רק כאשר ישנם ב' אפשרויות, ורק לבעלי דרגה וצורה וכמו שנתבאר.

ועי' מש"כ בזה בשו"ת אבני נזר חו"מ סי' צ"ה סקי"ח. ועי' בדבריו גם ביו"ד סי' תנ"ד סקי"ח, שדן בזה לענין מצות ישוב א"י, דכל המתפרנסים מנכסי חו"ל, מגרע בזה במצות ישוב א"י ג"כ, עד ש"אינו ברור אם יקיימו המצוה", עי"ש, ושם להדיא 

כתב מענין ה'סיפור' דידן, דיתכן שזה טעם שהרבה גדולי תורה לא עלו להשתקע בא"י, באומרם כי יצטרכו להתפרנס מחו"ל [בשדרי"ם] ונמצא דאינו ישוב א"י כ"כ...
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הפרסים לשבוע זה: ”סידור התפילה לרוקח“, הוצאה חדשה, ב“כ.
עוד  ארבעה  זוכים נוספים, כל אחד ב”פירוש התפלות והברכות לר“י בר יקר“.

הפרס לשבוע זה על "סיפור ושאלה בצידו":  שלושה זוכים, כל אחד בספר  ”ברית דוד“, הלכות מילה.

של  המרכזיות  וממעלותיה  בעולם,  המלחמות  של  תפקידן   ¯˜ÈÚ
המלחמה הקשה הנערכת בימים אלו בארץ הקודש נגד האויבים, שלא 

ולהתחזק, אלא אף מעוררת את  רק שהיא מעוררת את החיים לשוב 

התורה  משמירת  קשת'  כ'מטחוי  הרחוקים  ביהדותם,  גוססים  אותם 

והמצוות, להקטין במעט את מרחק שנות האור שנתרחקו, להזכיר להם 

את עובדת יהדותם, את "אהבת" בני עשו אליהם הם מנסים להתחבר, 

להבין קמעא את מצבם הקשה, שלא תעזור שום פעולה, תמיד 'יסבלו' 

עקב יהדותם, במקרה הגרוע במוות ועינויים, ובמקרים הקלים, במכות 

וכינויי גנאי אודות יהדותם.

‰˙Ì‰È˙ÂÈÂÚ¯Ù של המוסלמים בארצות 'טומאת העמים' עקב המלחמה, 
הצליחה להזכיר לאותם חצאי מתבוללים את יהדותם, שוב הם אינם 

לאם  שנולדו  היחיד'  'חטאם  בגלל  ובאוניברסיטאות  במכללות  רצויים 

יהודיה, אין כמו מצבים אלו לעורר, להדליק ואף להצית את ה'ניצוץ 

היהודי' המעומעם, שתוך זמן קצר מצליח להפוך ללהבה גדולה המאירה 

לכל המזרח.

Ï‡Ù¯Ï עסענפארטיילער לא היה צורך בהזכרת יהדותו, הוא היה מאותם 
המקפידין על קלה כבחמורה, מתפלל שלש תפילות ביום במנין ישיבתי, 

לומד שני סדרים בכולל, ויחד עם מרצו הרב והעצום, משתדל למלאות 

את זמנו בתורה ומצוות.

‡Í כדרכם של בני אדם רבים, הנקודה הרכה בה אינו מתגבר מספיק, 
הנסיון היומיומי שלו היה, בכך שאהב ל'התעדכן' בנעשה בעולם, חלק 

גדול ממרצו הרב השקיע באותם התעדכנויות, ובדרכים להגיע אליהם, 

במיוחד אם היה לו צד רחוק שיש לדברים איזה שהוא שייכות אליו, 

שכאשר  כ"ג),  סי'  (ח"ג  בתשובותיו  יעקב'  ה'שבות  לדעת  מאוד  חשש 

מדובר בחדשות, יש בהם צרכי בני אדם, שאולי על ידי ידיעת הדברים, 

יתאפשר לו להציל ולעזור למאן דהוא.

Â¯ÓÏ˙ שהמציאות הוכיחה, שבמשך כל עשרות השנים בהם לא הפסיד 
כמעט בדל מידע, התעדכן כל העת במאורעות הרודפות את העולם, לא 

הגיע מכך שום תועלת, לא לו ולא עבור אחרים, וכפי שמביא המשנ"ב 

(סי' ש"ז ס"ק ס"ג) בשם הרבה אחרונים, בכל זאת לא נגמל ממנהגו זה, 

ויחד עם זָקנו המאפיר, המשיך בהנהגתו זו.

·ÈÓÈ מלחמה היתה לו עדנה, בשעות 'בין הסדרים', בְמקום שמוחו יהיה 
שניתנו  היה מחשבן את המהלכים  הוא  מצוה',  ב'חשבונות של  עסוק 

ניצחון,  לפרסום, הוא היה מייגע את מוחו בחשבונות של הפסד מול 

היאך הוא היה עורך את המלחמה לו ניתנו בידיו מושכות המלחמה.

הקשה,  המצב  על  תפילה  בכל  התפלל  הוא  ישראל  בית  כל  עם   „ÁÈ
ובסיום התפלה אמר עם הציבור את פרקי התהלים פ"ג, ק"ל וקמ"ב, יחד 

עם בקשת 'אחינו' כהוראת גדולי ישראל, הצטער בצערם של משפחות 

ההרוגים, הפצועים, הנפגעים וכל המשפחות הרועדים בביתם, יחד עם 

כרגיל,  די  הרגיש  הוא  האמורים,  הדברים  כל  מלבד  אך  העקורים,  כל 

המצב טוב ויציב, וגם קצת מעניין.

'חיזוק מיוחד' שעלינו להתחזק בימים  ‡˙ כל המודעות הקוראות על 
בו איזה  גמירא, אך כמעט ללא שהיה  הקשים הללו, קרא מרישא עד 

שינוי, הוא לא הצטרף לאלו שהתחייבו ללמוד ללא הפסקה סדר שלם, 

ואף לא לאותם שהחתימו על 'תענית דיבור' לשעתיים הראשונות של 

הנשקפות,  ובסכנות  התקופה  במאורעות  היטב  שידע  למרות  הסדר, 

שהרי הוא מעודכן, בכל זאת מבחינתו לא היה כל כך צורך בכל זה, די 

היה לו בהפטרת 'ה' יעזור'.

·˙ÏÈÁ‰ אף עלה בליבו טרוניה על כל אותם 'בעלי עסקים' שפירסמו 
מגיע  לא  לי  "וכי  מהדרום,  לאחינו  מיוחדות'  'הנחות  על  גלי  בריש 

ומגיע  ימים,  למספר  ל'מחנה'  לטייל,  יצאו  קרה,  מה  מיוחדת,  הנחה 

'הנחות',  באותם  קמעה  שהתעניין  לאחר  אך  ומתנות",  הנחות  להם 

נתבררה לו המציאות המרה, שלמרות שרוב בעלי העסקים אלו עם הלב 

מיעוטם  לפליטים,  במיוחד  זולות  הצעות  הציעו  והרחב,  החם  היהודי 

הציעו 'הנחות ממחיר מחירון', וכל מיני קונצ'י מכירות, כך שהמלחמה 

בדרום היתה רק התירוץ העכשוי לרווחים גדולים על חשבון התמימים 

שיתפתו למודעות, הוסיף וחשב, "חבל שאין לי חנות, אחרת הייתי גם 

יכול להצטרף לאותם אלו העושים רווחים גדולים מבני הדרום".

'ויזעקו  הכותרת  תחת  הגדולות  המודעות  את  כשראה  שני,  ביום   Ì‚
'גדולי  ו'אדירי התורה',  'ארזי הלבנון'  כותבים  להם', בהם  ה' בצר  אל 

"...ישובים  רע,  בכי  הוא  מהמלחמה  הנגרם  שמצב  ו'חכמיה',  ישראל, 

הקיומית  הסכנה  מלבד  זאת  ובחרדה,  בסכנה  נמצאים  בארה"ק  רבים 

של הישוב כולו, וכל מחשבתם של שונאי ישראל כנגד עם ישראל, ה' 

ישמרנו...", וזאת מלבד "האסונות הכבדים הניחתים בגוף ובנפש, חוליים 

רעים ומרים שבהם נאנקים חולי ישראל, ורבים מבני ישראל נמצאים 

..." ולכך הם קוראים,  ויושיעם...",  ירפאם  יחלימם,  ה'  ובמיצר,  בצרה 

ניקהל ונעמוד על נפשנו, להתריע ולהתפלל לפני ה' ביום צום עשרה 

בטבת הבעל"ט...", הדברים רק נגעו מעט במיתרי ליבו, שהועיל במקצת 

לכווין יותר בתפילתו על המצב.

נעורים,  בידיד  פגש  ביתו,  אל  מהכולל  בנחת  בשובו  התענית,   È¯‰ˆ·
שהציע בפניו לחתן עבור בתו שבגרה, את אחד מפארי הישיבות בדרום, 

בחור מיוחד במעלותיו וכל שבחיו, שאף הוא מבני הדרום, מהמשפחות 

המיוחסות המתגוררים שם. 

גנז את תוכניותיו לשינת צהרי תענית, והתיישב  ÈÓ„ כשהגיע לביתו, 
שבחו,  כל  את  לשמוע  הבחור,  על  ולברר  לנסות  הטלפון,  מכשיר  ליד 

להתחקות אחר משפחתו, וכל שאר הדברים הטעונים בירור.

מוחשי  באופן  לו  התברר  ומכרים,  ידידים  חברים  להשיג  שניסה   ÏÎÎ

המשפחות  של  רבות  רבבות  אותם  של  סבלם  הוא  כמה  עד  ביותר, 

מתוכם  רבבות  לגבול,  הסמוכים  הק"מ  עשרות  באיזורי  המתגוררות 

כאשר  לאכסניה,  מאכסניה  ונדים  נעים  בית,  חסרי  לפליטים  הפכו 

בידם מעט ביגוד וחפצים הכרחיים, וכל ילדיהם מבולבלים סביבם ללא 

מסגרת לימודים, ואותם אלו שנשארו בביתם, בקולם שמע את הפחד 

כדי  תוך  שהתקשר,  מהפעמים  כשבאחד  ובמיוחד,  הנוראה,  והאימה 

שיחה ובירור, שמע את קולה המילל של האזעקה, ואת ההמולה והפחד 

שנשמע  עד  ארוכות  דקות  במשך  'שם',  הנמצאים  אלו  חווים  אותה 

ה'בום' המפחיד והנוראי, והאימה והצער הגדול על מי שנפגע, אך יחד 

מיוחד  ובחסד  דשמיא  בסייעתא  שזכו  על  השמחה,  מתעוררת  זה  עם 

להישאר בריאים ושלמים.

מכונה  עבור  טכנאות  שירותי  להזמנת  רפאל  נזקק  היום   Â˙Â‡·
השיב  לא  ומצוות,  תורה  שומר  יהודי  שהטכנאי,  ולאחר  שהתקלקלה, 

לו במכשיר הסלולרי, התקשר לביתו, ולתדהמתו ענתה לו אשתו בקול 

כמה  עברו  וכבר  להילחם,  ושלחוהו  ל'מילואים',  הלך  שבעלה  בוכיים, 

שעות שלא שמעו אודותיו מאומה, ומי יודע מה עלה בגורלו, במיוחד 

שהשמועה מתגלגלת שהיו היום הרוגים ופצועים רבים, רח"ל.

Â·ÈÏ של רפאל כבר לא היה יציב כתמיד, בטחונו העצמי החל להיסדק 
קימעה, הוא החל לחשוב על כך שהוא רק שמע את קולם של משפחה 

אחת שראשם נסע למלחמה, כמותם יש למעלה ממאה אלף! ולכל אחד 

וידידים,  משפחה  ובנות,  בנים  ואחיות,  אחים  ואשה,  הורים  יש  מהם 

שכולם לבבם שברירי ורועד מאימת השמועה הקשה, כל צלצול טלפון 

מקפיצם, שמא זה קולו של 'קצין העיר' הבא לבשרם את בשורת האיוב 

הקשה מכולם. בלילה הם אינם ישנים, ביום הם עצבניים וקצרי רוח, 

לא יכולים לעשות כלום, והכל 'בזכות' המלחמה.

ÊÂ‡˙ מלבד כל אותם רבבות משפחות שנעקרו ממקומם, אינם יודעים 
עד מתי יתגלגלו ויזדקקו לחסדי אחרים, וודאי שיש להתעורר ולהתחזק 

את  מעליהם  להקל  שאפשר,  מה  בכל  עבורם  לדאוג  המצב,  בעקבות 

הקשיים והדאגות, אילו רק היתה לי חנות, הייתי מוכר עבורם הכל ללא 

ריוח, ולו רק בכדי להקל עליהם מעט ממשאם הקשה.

·È‡ˆÂÓ התענית, למרות שלא הספיק במשך היום לנוח, התקשה רפאל 
בסיפור  נזכר  הוא  בראשו,  לו  עברו  האחרון  היום  מאורעות  להירדם, 

הידוע על רבנו ה'חפץ חיים' זצ"ל שכל אותם שנות המלחמה העולמית, 

לא ישן על כרית, כאשר אמר, "איך אוכל לישון על כרית כאשר רבבות 

מבני ישראל ישנים בדרכים ובחפירות", ואילו אני, הרהר רפאל, אפילו 

חובה  ידי  שיצאתי  הרגשתי  רק  עליהם,  ברצינות  יותר  התפללתי  לא 

באמירת כמה פרקי תהלים.

·‰ËÏÁ‰ חזקה ואמיצה, שמחר עם שחר ישנה את אורחות חייו בכל 
הקשור ל'נושא בעול עם חברו', נרדם רפאל על מיטתו, כאשר הכרית 

מונחת למרגלותיו.

את  קרע  הטלפון  מכשיר  של  קולו  חצות,  לאחר  שלש  השעה   ˙‡¯˜Ï
הדממה שהיתה בביתו, המכשיר שלא הפסיק להרעיש, הקים את רפאל 

והרימו,  למכשיר  מיהר  ידיו,  את  שנטל  לאחר  ומיד  ממיטתו,  בבהלה 

כאשר כולו מבוהל על דבר השיחה, מה יכול להיות שקרה, איזה אסון 

אירע שמחמתו מעירים אותי משנתי.

רבה,  ברשמיות  המדבר  זר  גבר  קול  כששמע  ברפאל  אחז  רבה   ‰Ï‰·
והמודיע לו שמדברים מ'קצינות קישור', מ'חטיבה ארבע שלש שלש'. 

הקצין  ואילו  קרה',  'מה  השפופרת,  לתוך  רפאל  זעק  רב  הלם  מתוך 

בקולו הרשמי שואל, 'אתה באמת לא יודע מה קרה, לא שמעת שפרצה 

מלחמה', הוסיף הקצין ושאל, 'מדוע לא התייצבת ביום ראשון למילואים 

בהתאם לצו שנשלח אליך'.

·‡Â˙Â הרגע רפאל נרגע מעט והבין שכנראה חלה כאן איזה שהוא טעות, 
ושאל את הקצין, אתה בטוח שלא טעיתם במספר, אתם מדברים כעת 

נקראתי  וודאי שלא  לא שירתתי,  רפאל עסענפארטיילער, מעולם  עם 

למילואים. הקצין התנצל על ההפרעה ומיהר לנתק את השיחה.

כאשר  הסמוך,  הכסא  על  רפאל  התיישב  נפשי  וממאמץ  מלחץ   ˘˙ÂÓ
זו באישון לילה,  הוא חושב בליבו שלא לחינם אינה ה' לביתו שיחה 

בכדי להבהילו מעט, לעוררו על המצב הקשה הקיים כעת בארץ הקודש, 

לפני השינה,  על עצמו  ויקיים את קבלתו שקיבל  יותר,  טוב  שיתפלל 

לשנות את אורחות חייו בכל הנוגע ל'נושא בעול עם חבירו'.

‡È¯Á כל מה שעבר, לא יכל רפאל לשוב ולהירדם, הוא החל לחשוב על 
כל אותם אלו שלא רק נתעוררו בבהלה באישון ליל משיחת טלפון, אלא 

אדירים,  'בומים'  לשמע  האזעקה,  צופרי  יללת  מקול  בבהלה  נתעוררו 

ובוקר  ערב  אלא  פעמים,  ולא  פעם  ולא  וניתוץ,  שבירה  פיצוץ  קולות 

וצהרים, כמה פעמים בכל יום ובכל לילה.

לארגן  וכחו,  מרצו  כל  את  יפעיל  נחושה, שהוא  להחלטה  הגיע   Ï‡Ù¯
הכנת מאכלי שבת לכל אותם משפחות מסכנות, המתגוללים ממקום 

למקום, למען יחוש במעט את צערן הרב, וישא עמם בעול, וזאת מלבד 

חיילים  כאותם  הפסקה,  ללא  ללמוד  בתורה,  רב  חיזוק  שיתחזק  מה 

הנלחמים כמעט ללא הפוגה, ויתפלל בכל ליבו על כל 'אחינו בית ישראל 

הנתונים בצרה ובשביה, העומדים בין בים ובין ביבשה', ש'המקום ירחם 

לגאולה,  ומשעבוד  לאורה,  מאפלה  לרווחה,  מצרה  ויוציאם  עליהם 

השתא בעגלא ובזמן קריב'.

ÌÚ שחר הלך רפאל להתפלל, כשאינו שוכח את קבלותיו בענין התפילה, 
קראנקהעלפער,  אליעזר  ר'  אל  פנה  תפילתו,  את  שסיים  לאחר  ומיד 

מנהל ארגון 'לחם לכל חי', אשר מתפקידו דואג לחלק מנות מזון ביומיום 

משפחותיהם,  ולבני  חולים,  בבתי  המאושפזים  לחולים  קודש  ובשבת 

ולרשותם עומד מטבח ענק ומשוכלל, בו הם מכינים את אלפי המנות.

¯Ï‡Ù שטח לפניו את תוכניתו, בדבר שר' אליעזר יעמיד לרשותו את 
לאותם  קודש  לשבת  מנות  אלפי  יכינו  בו  והמשוכלל,  הענק  מטבחו 

ואילו  ואפסי,  מסובסד  במחיר  להם  אותם  וימכרו  פליטים,  משפחות 

רפאל יארגן את כל מערך החלוקה וחלק מהמימון העצום הדרוש לכך.

וסיוע', החי מלתת לאחרים,  'עזר  ורבי אליעזר היה איש שכולו   ˙ÂÈ‰
אליעזר  ר'  הסכים  ולכך  הגדולה,  בהתלהבותו  להדביקו  רפאל  הצליח 

חשבון  על  יהיו  הרבות  ההוצאות  שכל  ואמר,  כשהוסיף  לתוכניתו, 

ארגונו, ורפאל יצטרך רק לסדר ולארגן את מערך החלוקה.

ÁÓÓ˘·‰ למעשה מיהר רפאל ותוך שעה קלה הדפיס ותלה ברחבי העיר 
מודעות בהם הודיע על חלוקת מנות האוכל למשפחות מהדרום, כאשר 

וכמו  דאתרא,  המרא  של  המהודרת  בהשגחתו  והמטבח  המוצרים  כל 

כן דאג להודיע על כך בכל היישובים הסמוכים, ועוד לפני שסיים את 

להתקשר  משפחות  עשרות  הספיקו  כבר  וההודעה,  ההדבקה  מלאכת 

ולהרשם.

את  במקומו  שתקבלנה  הגדולות  מבנותיו  וביקש  לביתו,  שב   Ï‡Ù¯
הטלפונים הרבים של אותם המשפחות המבקשים להרשם, ולבנתיים 

הוא יוכל לשוב לתלמודו לכמה שעות.

ÚÏ˙ ערב, כשחזר רפאל מהכולל אחר לימוד של שני הסדרים, ברציפות 
המנות  מספר  את  עברה  כבר  ההזמנות  רשימת  גדולה,  ובהתמדה 

האפשרית, למעלה משלשת אלפי מנות הוזמנו, והטלפונים לא הפסיקו 

מלצלצל.

ציבור  בצרכי  'עוסקים  של  שלם'  'גדוד  רפאל  אירגן  קלה  שעה   ÍÂ˙
באמונה', אשר נרתמו לעשייה הגדולה למען אותם משפחות, כל אחד 

על מלאכתו המתאימה והטובה, והחלו בארגון אותם אלפי מנות.

·ÈÁ·ËÓ ארגון 'לחם לכל חי' לא עבדו מעולם בעומס עצום שכזה, מלבד 
אלפי המנות שצריך להכין לבשל ולארוז לשבת קודש עבור החולים ובני 

המחסנים  מן  מנות.  אלפי  שלשת  עוד  אליהם  הצטרפו  משפחותיהם, 

ש'ראש  שנים  לאותם  המיועדים  אלו  נוספים,  ענקיים  סירים  הוצאו 

השנה' חל בימים חמישי ושישי, כך שיש צורך להכין כמות משולשת של 

אוכל לחולים, גם בעבור יו"ט וגם בעבור שבת קודש.

הצעירה  רוחו  אחר  נסחפו  והעוזרים  המתנדבים  כל  שעות,   Ì˙Â‡·
ולא  כמעט  מרובה,  דשמיא  בסייעתא  רפאל,  של  ההתלהבות  ומלאת 

ב'וורטים'  פנחס  זירזם  הקודש,  עבודת  שעות  כל  ולאורך  תקלות,  היו 

וגם  החולים  בעבור  גם  הכבירים,  מעשיהם  חשיבות  בדבר  ו'מעשיות' 

בעבור הפליטים.

הכינו  בישלו  שעמלו  הצדיקים'  'גדודי  ועצומה,  רבה  היתה   ‰„Â·Ú‰
וארזו, התחלפו בכל כמה שעות, עד שלאחר חצות של ליל שישי כבר 

היו אלפי המנות ארוזות ומסודרות על הצד היותר טוב, והמתינו לאור 

יום, בו ישונעו כולם, כל אחד למקומו הראוי לו.

ÏÚ˘Î‰ השחר והמתנדבים הקבועים, יחד עם העוזרים לשבוע מיוחד 
כנו,  על  הסדר  את  והשיבו  המטבח,  את  ניקו  העבודה,  את  סיימו  זה 

וממתין  בחוץ,  החונה  אוטובוס  של  בהודעתו  רפאל  אותם  הפתיע 

כולם  יתברכו  מרן שליט"א, שלאחריה  לתפילת שחרית אצל  להסיעם 

ממנו באופן אישי.

·ÓÂÈÒ‰ של תפילת שחרית, לפני שכל העוזרים והמסייעים עברו לפני 
זה  עבודתם המסורה  כל  על  למרן שליט"א  רפאל  סיפר  מרן שליט"א, 

לאחינו  לדאוג  בכדי  השינה,  וזמני  הסדרים'  'בין  חשבון  על  יומיים, 

העצום  החסד  על  בפניו  לתאר  והחל  והפליטים.  החולים  ישראל,  בני 

שנעשה, על אלפי המנות שהוכנו, כאשר רפאל מספר, שבחייו לא ראה 

סירי ענק כאלו, שבכל אחד מהם התבשלו אלפי מנות מרק, ואלפי מנות 

טשולנט, הוסיף רפאל ואמר, גודלם של הסירים ושפע האוכל היה כה 

רב, עד שניתן היה 'לטבול' בסירי המרק והטשולנט.

שייך  מה  לגחך,  השומעים  החלו  רפאל,  של  האחרונים  דבריו   ÚÓ˘Ï
לומר ביטוי של 'לטבול בסירי מרק וטשולנט', הרי מי שרק יכנס לתוכו 

מיד יתלכלך, אך ר' אליעזר, מנהל הארגון, שנסע איתם יחדיו, מיד בא 

להגנתו של רפאל ואמר למרן שליט"א, ודאי שכוונתו היתה, שהטהרה 

הקיימת בסירי המרק והטשולנט, שנעשו במסירות ולשם מצוות חסד, 

יש בה כדי לטהר כמקוה.

של  דעתו  את  לפייס  בכדי  אך  אליעזר,  ר'  מדברי  נהנה  שליט"א   Ô¯Ó
רפאל הוסיף ואמר, שמלבד מה שכעת עדיין בוקרו של ערב שבת, וודאי 

מתוך העמל והיגיעה הרבה שהיתה בחלקכם בימים האחרונים, עדיין 

רפ"ה  (אור"ח  בשו"ע  בקיום ההלכה המפורשת  להתחיל  לא הספקתם 

ואחד  מקרא  שנים  הציבור  עם  פרשיותיו  להשלים  אדם  שחייב  ס"ב), 

תרגום, או עם פרש"י, ויר"ש יקרא שניהם. אך כאשר תקיימוה, כל אחד 

לומר  ניתן  אכן  מדוע  היטב  להבין  יוכל  דבר',  מתוך  דבר  'המבין  מכם 

כדברי רפאל.

בברכה  שבירכם  שליט"א,  מרן  בפני  כולם  עברו  הדברים  של   ÌÓÂÈÒ·
מרובה, שיזכו לכל טוב. ולאחר מכן נסעו חזרה העירה, חילקו את כל 

גרמו  שבת  ולקראת  לו,  המיועדת  החלוקה  לתחנת  אחד  כל  המנות, 

שמחה והקלה רבה אצל כל אותם אלפים שקיבלו מהמנות, יחד עם אלו 

שקיבלו את מנותיהם מארגוני חסד אחרים.

כל  על  ועצום  רב  סיפוק  רפאל  הרגיש  הגדול'  ה'מבצע  של   ÂÓÂÈÒ·
קיבל  שעה  באותה  ולכך,  בודדות,  שעות  באותם  לפעול  שהצליח  מה 

ויסייע  בארגון,  בקביעות  יתנדב  הבעל"ט  מהשבוע  שהחל  עצמו,  על 

ובני  ישראל  בית  עמך  לחולי  החולים,  בבתי  האוכל  בחלוקת  בעדם 

משפחותיהם. 

שמות הזוכים לשבוע פרשת וישב: 
Á"‰·‰ \ ÌÈ·¯‰

Ó.Ó Ô‰Î. – בני ברק – שולחן שלמה לגרש“ז, שבת, ג“כ.
‡È.Ó ÔÈÈË˘ÈÈ. – מודיעין עילית – מדרש שכל טוב.

È.Ó ÔÓ¯·ÏÈÊ. – קרית ספר – מדרש שכל טוב.
Ù ÔÓ¯ÒÂ. – מודיעין עילית – מדרש שכל טוב.

‚¯ÏÙÈ„ ˘. – בני ברק – הלכות שבכל יום, תורה, אמונה ומצוות.
„Ó.Ó È·„·Â. – בית חלקיה – הלכות שבכל יום, תורה, אמונה ומצוות.

.ÌÈÎÂÊÏ ÁÏ˘˙/‰ÁÏ˘ ‰Ú„Â‰
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