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שנה שמינית
גליון
רפ"ז

יוֹם ָטֳהָרתוֹ ְוהּוָבא ֶאל ַהּכֵֹהן". ויקרא י"ד ב'. צָֹרע ּבְ ְהֶיה ּתוַֹרת ַהּמְ "זֹאת ּתִ
איתא בערכין ט"ו ב', "אמר ריש לקיש, מאי דכתיב זֹאת ִּתְהֶיה ּתֹוַרת ַהְּמצָֹרע, זאת תהיה תורתו 
של מוציא שם רע", וביאר המהרש"א בח"א, שדרש כן ממה שכתוב 'המצורע' ולא 'הצרוע', שבא 

ללמד שהמוציא שם רע סופו ללקות בצרעת.
והנה ידוע שישנם שני סוגי 'מוציא שם רע', יש פרשת 'מוציא שם רע' שבתורה, ויש מוציא שם 
רע, המוציא את דיבת רעהו חינם, ומספר עליו דברים שלא היו ולא נבראו. אכן אם נתבונן בדבר 

נראה, שמעשה שניהם שוה, שבדיבורם ביקשו להוציא דיבת המדובר רע.
פרשת 'מוציא שם רע' כתובה באריכות בחומש דברים )כ"ב י"ג - כ"א(, אודות אדם שלקח אשה, 
קידש אותה כדת משה וישראל, ערכו נישואין בשמחה ובששון כמקובל, ולפתע 'ְׂשֵנָאּה', במקום 
אהבתו אליה החל לשונאה, וטענתו בפיו שכל הקידושין והנישואין המה 'מקח טעות', שכל מה 
שביקש לקחתה לאשה, היה על דעת שמעולם לא נישאה לאחר, ועדיין עומדת בבתוליה, והנה 
נמצאו הדברים שקריים, ואשה זו הלכה אחר קידושיה וקודם נישואיה ונישאה לאחר, ועל כן 

מבקש הוא לבטל את כל נישואיו אלו.  
את  אומרים  הדין,  לבית  אותה  לוקחים  ואמה  הנערה  שאבי  התורה,  כותבת  זה  סבוך  במצב 
טענות הבעל החדש והטרי, ומבקשים לסותרם בטענה שכל יסודם הוא, משום שלפתע פתאום 
בתם כבר לא מוצאת חן בעיניו והוא שונאה, על כן שם לה עלילות דברים ומוציא עליה שם רע, 
וההורים מוכיחים לבית הדין שאכן צדקו דבריו ודברי החתן היו חסרי שחר, מעולם לא נישאה 
לאדם אחר מבלעדיו, ואם אכן נתקבלו דברי האב ובית הדין פסקו שדבריו היו עלילה והוצאת 
שם רע, כתוב, "ְוָלְקחּו ִזְקֵני ָהִעיר ַהִהוא ֶאת ָהִאיׁש ְוִיְּסרּו אֹתֹו. ְוָעְנׁשּו אֹתֹו ֵמָאה ֶכֶסף ְוָנְתנּו ַלֲאִבי 

ַהַּנֲעָרה ִּכי הֹוִציא ֵׁשם ָרע ַעל ְּבתּוַלת ִיְׂשָרֵאל ְולֹו ִתְהֶיה ְלִאָּׁשה ֹלא יּוַכל ְלַׁשְּלָחּה ָּכל  ָיָמיו".
עונשו של אותו מוציא שם רע הוא, שמלבד מה שצריך לשלם סכום ענק של 'מאה כסף' לאבי 
הנערה, ואף לוקה, עוד נענש בעונש נוראי, שעד סוף אריכות ימיו ושנותיו חייב לחיות עם אותה 

אשה ששנא, ואינו יכול לגרשה לעולם.
בנוסף לעונשים אלו המפורשים בתורה, בא ריש לקיש ודורש, שאותו אחד גם זוכה לעונש נוסף, 

הוא לוקה ב'צרעת', שזאת היא תורתו של המוציא שם רע על בת ישראל.
*

דברי ריש לקיש הללו אודות עונשו הנוסף של המוציא שם רע, טעונים ביאור. ראשית, הכלל 
הוא תמיד שאין אדם נענש בשני עונשים, אלא נענש בגדול והחמור שביניהם, 'קם ליה בדרבה 
מיניה', ולפי דרשתו של ר"ל, מלבד מה שמשלם ולוקה ונושא את אותה נערה לאשה לכל ימיו, 

שהמה כבר שלושה עונשים, עוד מוסיפים עליו עונש רביעי שלוקה בצרעת.
ל'מוכה שחין', למרות  וב', שאשה הנשואה  עוד צריך להבין, שגמרא ערוכה בכתובות ע"ז א' 
בשוטים  אותם  ורודים  מייסרין  דין  בית  המצורע,  בעלה  עם  לחיות  להמשיך  מבקשת  שהיא 
כדי שיפרדו, אם כן הכיצד ניתן להוסיף ולאמלל את אותה אשה שבעלה הוציא עליה שם רע, 
ובעקבות כך לוקה בצרעת, שעמו תהיה כל ימי חייו, כאשר כל אשה אחרת בית הדין מצווה 

להפרישה מלחיות עם בעל מוכה שחין.
*

איתא בערכין ט"ז א', "א"ר שמואל בר נחמני א"ר יוחנן, על שבעה דברים נגעים באין, על לשון 
הרע, ועל שפיכות דמים, ועל שבועת שוא, ועל גילוי עריות, ועל גסות הרוח, ועל הגזל, ועל 
צרות העין. על לשון הרע, דכתיב )תהלים ק"א ה'(, ְמָלְׁשִני ַבֵּסֶתר ֵרֵעהּו אֹותֹו ַאְצִמית... איני, והא 
אמר ר' ענני בר ששון, למה נסמכה פרשת בגדי כהונה לפרשת קרבנות, לומר לך, מה קרבנות 
מכפרין, אף בגדי כהונה מכפרין... מעיל מכפר על לשון הרע, אמר הקב"ה, יבא דבר שבקול ויכפר 
על מעשה הקול. לא קשיא, הא דאהנו מעשיו )נתקוטטו על ידיו - רש"י(, הא דלא אהנו מעשיו, 

אי אהנו מעשיו אתו נגעים עליה, אי לא אהנו מעשיו מעיל מכפר...".
העולה מדברי הגמ', שכל מי שדיבר לשון הרע ומעשיו אלו קלקלו וגרמו לקטטה ותקלה, לוקה 
בצרעת, ואילו מי שדבריו לא נתקבלו על לב שומעם מכל סיבה שהיא, ולא קלקלו וגרמו לקטטה 

ותקלה, המעיל מכפר ואינו לוקה בצרעת.
וכפי הדין בהלכות לשון הרע, שרק לוקה בצרעת מי שאהנו מעשיו, כך לכאורה הדין בהלכות 
שריש  מה  וזה  בצרעת,  לוקה  ותקלה,  קטטה  וגרם  מעשיו  אהנו  אם  שרק  רע,  שם  הוצאת 
ילקה  עונשיו  כל  סופו שמלבד  ולהרע,  לפעול  רע הצליח  מוציא שם  אותו  לקיש אמר, שאם 

גם בצרעת.
*

ליישב  וכתב  הנזכרות,  בשאלות  'אנדרינופולי', מתקשה  וחכמי  מרבני  זצ"ל,  צרפתי  יוסף  רבי 
בספר דרשותיו 'יד יוסף' )אמשטרדם ת"ס, דרוש הראשון לפרשת תז"מ, דף רי"ב ע"ב ד"ה אך 
קשה(, במהלך מחודש ומיוחד על דרך הדרש, והוא שמלבד מה שלוקה, עונשו של המוציא שם 
רע אינו אלא עונש אחד נוסף, והוא תשלום מאה הכסף לאבי הנערה, שהרי אם נתבונן נראה, 
שלמרות רצונותיו של אותו מוציא שם רע לקלקל ולהזיק לאשתו, אבי הנערה ואמה הצליחו 
להוכיח שכל דבריו אינם אלא עלילה שפלה על בת ישראל כשרה, ובתם נקיה מכל עבירה ועון, 
נמצא שסוף סוף לא אהנו מעשיו של אותו אחד, שלא הועיל בהוצאת שם רע זה להשיג דבר, 
עונש  בשום  נענש  ואינו  ישראל,  בתולת  על  רע  שם  שהוציא  כמי  לדראון  יזכר  מלבד ששמו 

נוסף.
אכן, אם ביום מן הימים יקום אותו אחד ויחליט לגרש את אשתו, הרי בכך יחדש את טענותיו 
הישנות אודות השם רע שהוציא על בת ישראל, וימצא שאכן מעשיו הללו אהנו, הם קלקלו 
והשחיתו וגרמו לקטטה ומריבה בינו לבין אשתו, ואם כן נמצא שהמעיל כבר לא מכפר עליו 
ויצטרך להענש גם בצרעת כדין כל מוציא שם רע שאהנו מעשיו, על כך כותבת התורה שלא 
יוכל לגרשה כל ימיו, לאו דוקא בתורת עונש, אלא שאם יגרשה מיד יענש שיצטרע, והיינו "שלא 

יובדל ממנה מפחד שמא יצטרע על הוצאת הדבה, כי לו תהיה לאשה, ולא יפחד שיצטרע".
עוד הוסיף וביאר, שלעולם דינו של מוציא שם רע על אשתו צריך להיות ככל מוציא שם רע אחר 
שלוקה בצרעת, אלא שאם ילקה בצרעת הרי דין הוא שאשתו צריכה להפרד ממנו, ותתקיים 
רצונו וכוונתו בהוצאת השם רע, על כן כותבת התורה שאותו מוציא שם רע נענש רק במלקות 
ובתשלום המאה כסף ובאיסור שלא יוכל לשלחה, ונפטר מהעונש של צרעת, כדי שתתקיים בו 

ההלכה של 'ְולֹו ִתְהֶיה ְלִאָּׁשה ֹלא יּוַכל ְלַׁשְּלָחּה ָּכל ָיָמיו'.

 פרשת מצֹרע תשע"ד

לעילוי נשמת

ר' ישראל צבי ב"ר שלמה זלמן ז"ל

אדלשטיין

נלב"ע כ"ו תשרי תשע"ד

תנצב"ה

נפלאות מתורתך

כתב הט"ז )תקפ"ח ה', יו"ד קי"ז סק"א ועוד(, דדבר המפורש בתורה להיתר, לא גזרו בו חכמים 
)ועי' גם מאירי מגילה ד' א' ד"ה ויש מתרצים(.

כיצד ניתן לכאורה להוכיח ע"פ פרשתינו להיפך מכן.

מצינו כמה מילי דהקילו רבנן גבי יו"ט שני של גלויות, שאינו מדאורייתא.

היכן מצינו שיהא חמור יו"ט שני של גלויות יותר מיו"ט ראשון?

מענינא
דירחא

רמז: דמות הקשורה לפרשה

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

מענינא
דירחא

להוגי שעשועות

לרגל 'חג המצות'

לא יודפס הגליון
בחודש ניסן הבעל"ט.

בעזהי"ת הגליון ישוב להופיע

בערש"ק פרשת 'אמֹר' הבעל"ט.

בשבוע הבעל"ט יופיע

גליון תשובות מיוחד
על 'גליון פורים',

ובו תשובות לרמזים הנלמדים

מהציור שהופיע בגליון 'העידוד לחידוד',

שי"ל בערש"ק 'צו - זכור'.

והוא גם קצת 'דבר בעתו',

לפמש"כ במג"א רס"י ת"צ, עיי"ש.

על שמי נקראו אלפי ילדים,

שאילולי מעשי לא היו נולדים.

לאחר שעל ידי התגלגלה תקלה,

את הרבים לימדתי דרך תפילה.

למעלת הדוד דמו הבנים,

ממי שממני מבוגרת בשנים.

שכל  דבר  באיזה 
למעט,  צריך  השנה 
יש הלכה  בליל הסדר 

מיוחדת להרבות.

חילוקא דרבנן
איתא במכילתא דרבי ישמעאל )פרשת בא, מסכתא דפסחא, 

פרשה י"ח, וקבעוהו בסדר הגדה של פסח(: "רשע מה הוא 

אומר )שמות י"ב כ"ו(, ָמה ָהֲעבָֹדה ַהּזֹאת ָלֶכם, לכם ולא לו. 

ולפי שהוציא את עצמו מן הכלל, כפר בעיקר, אף אתה הקהה 

את שיניו ואמור לו )שם י"ג ח'(, ַּבֲעבּור ֶזה ָעָׂשה ה' ִלי ְּבֵצאִתי 

ִמִּמְצָרִים. לי ולא לך, אילו היית שם, לא היית נגאל".

עי' בפסוק )שם י"ב כ"ו - כ"ז(, "ְוָהָיה ִּכי יֹאְמרּו ֲאֵליֶכם ְּבֵניֶכם 

ֲאֶׁשר  ַלה'  הּוא  ֶּפַסח  ֶזַבח  ַוֲאַמְרֶּתם  ָלֶכם.  ַהּזֹאת  ָהֲעבָֹדה  ָמה 

ְוֶאת  ִמְצַרִים  ֶאת  ְּבָנְגּפֹו  ְּבִמְצַרִים  ִיְׂשָרֵאל  ְבֵני   ָּבֵּתי  ַעל  ָּפַסח 

על  העם.  "ויקֹד  ופרש"י,  ַוִּיְׁשַּתֲחוּו",  ָהָעם  ַוִּיּקֹד  ִהִּציל  ָּבֵּתינּו 

בשורת הגאולה וביאת הארץ ובשורת הבנים שיהיו להם", 

אלא  אינם  זה  בפסוק  האמורים  הבנים  המכילתא,  ולדברי 

הרשעים שעליהם נאמר 'אילו היית שם לא היית נגאל', א"כ 

מאי שייך הודיה על בשורת בנים סוררים ורשעים אלו.

וצריך ביאור!!!

ראובן נתבקש על ידי שכנו הקשיש לבוא ולסייעו 
במצות בדיקת חמץ. כאשר בא לביתו, בירך הקשיש 
על הבדיקה ובדק מעט, ומסר את המשך הבדיקה 
למתג  ראובן  ניגש  בבדיקה,  שהחל  לפני  לראובן. 
כפי שהורגל  לכבות את התאורה,  וביקש  החשמל 
הבדיקה,  בעת  התאורה  את  שמכבים  אביו  בבית 
אולם הקשיש ביקש להשאיר את האור דלוק. ראובן 
חשב בליבו, שלמרות שצריך לכבות את התאורה, 
אם יש בכך צער לקשיש, יכול לבדוק באופן זה, ועל 
כן בדק את החמץ עם הנר כאשר החדר מואר על 

ידי תאורת החשמל.

למחרת כשפגש את שמעון חברו המתגורר במקום 
אחר ואין כל חשש שידע על מי מדובר, סיפר לו את 
אשר אירע לו אמש, תוך שאומר שחש שהבדיקה 
מאי  בטיהרא  'שרגא  שכן  למותר,  היתה  הנר  עם 
נהוג  בביתם  שגם  באומרו,  הפתיעו  מהני'. שמעון 
בדיקת  בשעת  החשמל  תאורת  את  לכבות  שלא 
הבדיקה,  של  ללכתחילה  מפריע  הדבר  ואין  חמץ, 
שכן קרוב לנר ודאי בודקים לאורו. והוסיף והוכיח 
שבהבדלה,  הנר  ברכת  בשעת  שהרי  ביתו,  כמנהג 
לא שמע מעולם שכיבוי התאורה בחדר מעכבת את 
ברכת הנאת הנר, ומכאן שיש הנאה לנר גם כאשר 

התאורה בחדר דולקת.

ראיה  כל  רואה  איני  ראובן,  השיבו  היקר,  ידידי 
האור',  'בריאת  על  הינה  זו  שברכה  הנר,  מברכת 
'אין מברכין על הנר עד שיאותו  אלא שיש הלכה 
לאש  סמוך  ידו  את  שיקרב  מספיק  ולזה  לאורו', 
יודע  זה  שבאופן  הצפרנים,  על  באצבעותיו  ויביט 
שבה  חמץ  בבדיקת  הדבר  שונה  מהאור.  שנהנה 
'לאור  להיות  צריכה  שהבדיקה  ההלכה  נקבעה 
אין  דולקת,  שבחדר  החשמל  תאורת  כאשר  הנר', 
כל תועלת באור הנר, ואין הבדיקה נחשבת כבדיקה 

לאור הנר.

ואילו שמעון השיבו, שגם אם הבדיקה הינה לאור 
של  דין  שיש  ומה  טובה,  בדיקה  זו  הרי  החשמל, 
'לאור הנר', בחורים ובסדקים בהם מועיל אור הנר 

מתקיימת תקנה זו. 

השאלה היא, הצדק עם מי ?

קיי"ל ד"אין אדם יוצא ידי חובתו במצה גזולה" )שו"ע או"ח תנ"ד ס"ד(.

היאך יתכן שאדם מישראל יש לו מצה משלו, כשרה בתכלית ההידור, ויאכלנה ככל 
הדינים שבה, כהסיבה, ובשיעור הראוי וכו', ואעפ"כ אינו יוצא יד"ח.

קיי"ל גבי חנוכה ופורים, דמברכין ברכת 'שעשה נסים'.

מדוע א"כ אין מזכירין 'שעשה נסים', בליל פסח )לכה"פ ג' תרוצים(.

מענינא דמועדא

מענינא דסדרא

מענינא דפסחא

מענינא דגאולתא



תשובות לפרשת תזריע

תשובה ל"מעשה רב"

בתשובה לשאלה, האם להניח לנכרים לנקות את ספרי 
בערב  חמץ  לביעור  הנקיון  במהלך  שבביהכ"נ  הקודש 

פסח.
מה שיש לדון בזה, האם יש חשש איסור בדבר, או אם יש מעלה 
כבוד  מצד  הן  הספרים,  כבוד  מצד  הן  כן,  יעשה  ישראל  שדוקא 

ביהכ"נ.

בהא דהניחו שומרים נכרים בבתיכ"נ של ישראל
א[ בב"מ כ"ד א' איתא, "ת"ש המוצא מעות בבתי כנסיות ובבתי 
בתיכ"נ  וכו'  כנענים  בהו  דיתבי  דידן  מדרשות  בתי  וכו'  מדרשות 
"דיתבי בהו כנענים,  נמי דידן דיתבי בהו כנענים". ומפרש רש"י, 
שהן חוץ לעיר, ומושיבין בה כנענים1 לשמור"2. וצריך ביאור, מדוע 

הנהיגו כן, ששומרי בתי הכנסיות יהיו כנענים.
לעיר,  חוץ  היו  הכנסיות  דבתי  משום  שהטעם  לומר  ואפשר 
וכנראה שהיה מסוכן לישראל לשהות שם, ולכן הוכרחו להניח שם 
נכרים. עוד אפשר לומר, דשומר נכרי בכוחו לשמור מנכרים לבל 
יחללו את הקודש, אבל שומר ישראל, מלבד מה שעלול להסתכן, 
כאלו,  מקומות  ששמירת  כיום,  שמצוי  ]וכפי  לשמירה  יועיל  לא 
המעות,  תשלום  שבעבור  ערלים,  לידי  כשנמסרים  ביותר  הטוב 
נוספת  ובדרך  טוב[.  היותר  הצד  על  ושמירתם  מלאכתם  עושים 
ניתן לבאר, דלגבי עצם שמירת ביהכ"נ, אין נפק"מ אם השומרים 
נכרים, שאינם עוסקים בביהכ"נ עצמו אלא בשמירתו מכל מזיק 
הבא מבחוץ, אע"פ שלצורך כך צריכים ליכנס לביהכ"נ3, ומה גם 

דסו"ס צורך ביהכ"נ הוא.
ולהנ"ל י"ל, דאם בהעסקת נכרים יש תועלת להוזיל את ההוצאה 
בעצם  חסרון  ואין  ביהכ"נ,  לצורך  נחשב  זה  גם  ביהכ"נ,  מקופת 

העסקת הנכרים בנקיון בית הכנסת.

בהא דמוציאין ס"ת לכבוד מלך
ב[ עוד יש לדון לגבי ס"ת, דמצינו שפעמים כמו לצורך כבוד מלך, 
היו יוצאין כשס"ת עמהם, כמ"ש בגליון מהרש"א יו"ד סי' רפ"ב א', 
וכ"ש שאר ספרים4. וכמו"כ מצינו דרבי נתן מזוזה לארטבון5, כמ"ש 
בשאלתות שאילתא קמ"ה, ועי' בהעמק שאלה שם )ועשו"ת בצל 

החכמה ח"א סי' ע"ז(.
אפילו  "כל הטמאים,  ה"ח  פ"י מס"ת  הרמב"ם  ויעויין מש"כ  ג[ 
נדות ואפילו גוים מותרין לאחוז ס"ת ולקרות בו שאין ד"ת מקבלין 
טומאה, והוא שלא יהיו ידיהם מטונפות או מלוכלכות בטיט, אלא 
ירחצו ידיהם, ואח"כ יגעו בו", ומיניה דכ"ש שאין כל איסור לגוי 

לשאת ספרי קודש כשידיו נקיות.
ולפי"ז לכאורה גם מצד כבוד הספרים אין מניעה שיעסוק בהם 

גוי, אם ידיו נקיות מלכלוך וטיט.
קכ"ט,  סי'  ח"ד  מהדו"ת  הלכות  משנה  בשו"ת  מצאתי  אכן  ד[ 
שנשאל בנידו"ד, וכתב בתו"ד, דלפמש"כ בפ"ת יו"ד ע"ר ב' לענין 
בכלל ס"ת  "א"כ הספרים הם  כס"ת:  קודש, שדינם  מכירת ספרי 
יהיה המאסף, אלא  וכ"ש שהוא  לנגוע בהם6,  שודאי אין לעכו"ם 
החיוב על כל אחד לאחר הלימוד להחזיר למקומו, כמו שעושין עם 
הס"ת7... גם כי ודאי אינו נזהר העכו"ם מלהפכן, וגם מלהניח על 

חומשים סידורים או כיוצא בו". וצ"ע מדברי הרמב"ם הנ"ל.
בכבוד  כראוי  זהירים  שאינם  לחשוש  דיש  זו  סברא  וכעין  ה[ 
הספר, כתב בשו"ת רב פעלים ח"ד יו"ד סי' כ"ט, במה שנשאל אם 
מותר למכור ספר תהלים לגוי, וכתב בתו"ד לצדד לאיסור: "ומה 
גם דאיכא הכא חשש בזיון ספרי הקודש, כי אע"פ שנאמר שהם 
מכבדים ספר התהלים... ולא יבצר כמה פעמים שיהיה מונח תחת 

ספרי המירוס שלהם ואין לך בזיון גדול מזה לספרי הקודש".
ולדבריהם יתכן ליישב דמה שנתן רבי מזוזה לארטבון, הכיר בה 
שיכבדה ויקבענה בביתו בכבוד הראוי, אע"פ שעדיין צ"ע למה לא 
חשש לדורות הבאים. ואולי שארטבון היה מהמלכות, שחפציהם 

נשמרים בכבוד לדורות.

להעדיף גוי במקום שיש בזה חסכון לכספי ציבור
אם  לענין  שנשאל  ע"ר,  סי'  ח"י  הלוי  שבט  בשו"ת  וראה  ד[ 
ישראל,  מקבלן  הרבה  המוזיל  גוי  קבלן  ע"י  ביהכ"נ  בנין  להעדיף 
ותחילה משיב מצד המצוה להקדים פרנסת ישראל, שבשו"ע חו"מ 
אי"צ  דבכה"ג  ב',  ק"ח  בב"מ  תוס'  כשיטת  פסק  סמ"א  קע"ה  סי' 

להקדים ישראל.
ומוסיף בשבה"ל: "וכיון שאנו מדברים מכספי צבור, דעת תורה 
נוטה להקל, וכבודו העיר ממש"כ הברכ"י בשם תשובת בית דוד8, 

דאנו  וספרים  בחז"ל  וכ"מ  ישראל,  ע"י  רק  לבנות  דלכתחילה 
רק  מועיל  וזה  קודש,  בניני  באמצע  גוי  יד  יהיה  שלא  משתדלים 
אם קבלן9 הישראל הוא שומר התורה, לא פורק עול, עכ"פ ישנם 
צדדים. והריני מסכים למש"כ כת"ר שְגמר הבנין עכ"פ, יהיה ע"י 

ישראל".
בכספי  שמדובר  שכיון  בנידו"ד,  גם  לכאורה  לצדד  יש  לפי"ז 
אך  נכרי,  בפועל  להשתמש  להקל  יש  ביהכ"נ,  קופת  של  הצבור 
באופן שיהיה בכבוד10 ובזהירות, להודיעו שמדובר בספרים שאנו 
מקפידים על כבודם מאד, וגם אם בשעה שמוציא הספרים לנקות, 
יניח סדור ע"ג חומש, כיון שהוא דרך ארעי ואקראי, ולצורך כבוד 

הספרים ונקיונם, נראה מסברא דשפיר דמי.

תשובה ל"חילוקא דרבנן"

כתיב  דמחד  הא  את  ליישב  איך  לשאלה,  בתשובה 
)ויקרא י"ב ח'(, "וְִאם לֹא ִתְמָצא יָָדּה דֵּי שֶׂה וְָלְקָחה שְׁתֵּי 
וְִכפֶּר  ְלַחטָּאת  וְֶאָחד  ְלעָֹלה  ֶאָחד  יוֹנָה  בְּנֵי  שְׁנֵי  אוֹ  תֹרִים 
ָעֶליָה ַהּכֵֹהן וְָטֵהָרה", ופרש"י, "אחד לעֹלה ואחד לחטאת. 
לא הקדימה הכתוב אלא למקראה, אבל הקרבת חטאת 
קודם לעולה, כך שנינו בזבחים בפרק כל התדיר". ואילו 
בטור אור"ח סי' א' כתב, "וטוב לומר פרשת העקדה וכו' 
ופרשת הקרבנות, כגון פרשת העולה וכו' וחטאת ואשם", 

דמבואר דאמירת פרשת עולה קודמת.
בשאלה זו עמד במ"א או"ח סי' א' סק"ח, וכתב: "נשאלתי למה 
כתבו הטור והרב ב"י בש"ע לומר עולה כו' חטאת, הלא קי"ל פ"י 
דזבחים דחטאת קודם לעולה, וכ"כ רש"י פ' תזריע, ע"ש ברא"ם, 
משל  לעולה,  קודמת  חטאת  למה  ז'  דף  בזבחים  דאמרינן  וז"ל, 
לפרקליט שנכנס למלך, ריצה הפרקליט, נכנס דורון אחריו, ע"ש, 
והתוס' כתבו עולה דורון הוא, אע"ג דאעשה מכפרת יותר מחטאת 
וכו', ע"ש פי' דאיתא בגמ' חטאת מכפרת על חיובי עשה מקופיא, 
חטאת  חייב  אינו  חטאת  כשקרב  אעפ"כ  מקיבעא,  מכפר  ועולה 
הוי  עולה  א"כ  ועשה,  כריתות  חייבי  על  כיפר  כבר  א"כ  ראשונה, 

דורון.
פרשת  אחר  יה"ר  יאמר  שלא  הטור,  כתב  באמירתינו,  אבל 
החטאת, שמא אינו חייב חטאת והוי כקורא בתורה, ועולה מכפרת 
אעשה, דאמרינן בגמרא, אין לך אדם שאינו מחויב עשה א"כ יאמר 
עולה קודם שהיא מכפרת, כדאיתא בזבחים שאין לך אדם בישראל 
יאמר  חטאת  שנתחייב  כשיודע  אבל  כנ"ל,  עשה  מחויב  שאינו 

חטאת קודם".

תשובה ל"מבין חידות"

'פרשת  האומר  שאדם  יתכן  איך  לשאלה  בתשובה 
הקרבנות' יצטרך יום אחד להקדים פרשת עולה ויום אחד 

פרשת חטאת. 
לפי דברי המ"א הנ"ל ]שבתשובה ל'חילוקא דרבנן'[, ביום שאינו 
שיודע  וביום  עולה,  פרשת  אמירת  להקדים  צריך  חטא  אם  יודע 
שנתחייב חטאת יאמר פרשת חטאת קודם, ואם יארע שיום אחד 
הרי  כן,  לו  אירע  מכן  לאחר  יומיים  ושוב  חטאת  שנתחייב  יודע 
וביום  יקדים החטאת,  לו  וביום שנודע  שיום אחד הקדים עולה, 
שלאחריו יקדים העולה כבכל יום, ושוב למחרת, שבאותו יום נודע 

לו שמחוייב חטאת, יקדים החטאת וחוזר חלילה לפי מעשיו.
הסדר  כתב  שהטור  ביאור,  צריך  הללו,  המ"א  דברי  ובעיקר 
א'  ק"י  במנחות  דאיתא  דכיון  וע"כ  חילק,  ולא  יום,  בכל  לאומרו 
"כל העוסק בתורת  )דזהו מקור למנהג אמירת פרשת הקרבנות(, 
צריך  אין  'כאילו',  רק  כאילו הקריב חטאת", שכיון שהוא  חטאת 

ליזהר בסדר כמו בהקרבה ממש.
לומר  דיש  תמיד,  העולת  בשם  שכתב  סק"י,  ו'  סי'  בא"ר  ועי' 
כדאיתא  לעבודה,  פסול  דיושב  משום  בעמידה  הקרבנות  פרשת 
בזבחים ט"ו ב', וכתב עלה הא"ר: "ויש לגמגם, וכי הוא ממש בכל 

דיניו כמקריב קרבן".
יאמר  הקרבנות  דפרשת  כתב,  מ"ח  בסי'  להלן  המ"א  ואולם 
בעמידה דוגמת הקרבנות בעמידה ]וע"ש בהגהות רעק"א שכותב: 
'עי' מה שפקפק ע"ז בא"ר סי' ו' סק"י'[, ולכאורה המ"א לשיטתו 

ִהשוה ממש, ועדיין צ"ע.

תשובה ל"מענינא דסדרא"

"אין  א'(,  י"ט  )שבת  דקיי"ל  בהא  לשאלה,  בתשובה 
מפליגין בספינה פחות מג' ימים קודם לשבת. בד"א לדבר 
הרשות, אבל לדבר מצוה שפיר דמי". היאך יתכן שיהא 

הדין כן אף לדבר מצוה )הנזכרת בפרשתינו(.
ג'(, כתב בשו"ת  )י"ב  הנה לגבי מצות מילה הנזכרת בפרשתינו 
בבדק  ס"א  רס"ח  סי'  יו"ד  בב"י  והובא  כ"א,  ס'  )ח"א  התשב"ץ 
ה',  ביום  ֵגר  למול  דאסור  ללמוד,  יש  הנ"ל  ספינה  דמדין  הבית(, 
כדי שלא יבא יום שלישי למילה בשבת, ויצטרכו לחלל עליו יום 
השבת, וכן תינוק שחלה ונתרפא ביום ה' בשבת, ממתינין לו עד 
למחר, ודומיא דספינה דטעמא דאין מפליגין ג' ימים קודם משום 
דאי אפשר שלא יבוא לידי חילול שבת, "וממילא הוא נראה כַמְתֶנה 

לחלל שבת, דשלשה ימים קודם השבת מיקרי שבתא".
שלא  מילה  לדין  הנ"ל,  ספינה  מדין  התשב"ץ  שלמד  ומבואר 
בזמנה. ובאמת צ"ב, דהא בדין ספינה מבואר בהדיא דלדבר מצוה 
שפיר דמי, וא"כ היאך שייך ללמוד מזה לענין מילה דהיא מצוה, 

וגדולה מילה וכו' )עי' נדרים ל"א ב' מתני'(.
ואכן עי' בש"ך יו"ד )רס"ו סקי"ח(, שכבר השיג על דברי התשב"ץ 
אלו, "ואין דבריו נראין, דהא אמרינן בש"ס פ"ק דשבת, אהא דאין 
מצוה  לדבר  אבל  הרשות,  לדבר  דוקא  דהיינו  בספינה,  מפליגין 
והוא מוסכם מכל הפוסקים כמו שנתבאר באו"ח סי'  שפיר דמי, 
רמ"ח, והכא נמי אין לך מצוה גדולה מזו". ועיי"ש עוד מה שהוסיף 
להקשות, ומסיק לדינא דודאי אין לדחות המילה יותר, ושפיר מלין 

קודם שבת תוך ג' ימים.
ואולם יש שנקטו כדברי התשב"ץ לדינא, וכ"ה מנהג הספרדים, 
עי' בברכי יוסף יו"ד רס"ב אות ב', ועי' בדבריו גם באו"ח סי' רמ"ח 
שהביא  קנ"א  סי'  יו"ד  יציב  דברי  בשו"ת  יעוין  וכמו"כ  א',  אות 

השיטות בזה, ואכמ"ל.

תשובה ל"מענינא דירחא"

ב'(,  )קכ"ט  בשבת  דאשכחן  בהא  לשאלה,  בתשובה 
יומא טבא  יומא טבא, "משום  דגזרו רבנן אכולהו מעלי 
דעצרת", היכן מצינו כיו"ב לענין ראש חדש, שישנו מנהג 

מסויים, שנהגו בו בכל החדשים, מכח ר"ח אחד.
מהירושלמי,  שהביא  תי"ז(,  סי'  )או"ח  הטור  דברי  ידועים  הנה 
הביא  הדבר  ובטעם  בר"ח,  מלאכה  לעשות  שלא  הנשים  דמנהג 
מפדר"א, "לפי שלא רצו נשים ליתן נזמיהן לבעליהן במעשה העגל, 
יותר מהאנשים",  נתן להן הקב"ה שכרן שיהו משמרות ר"ח  לכך 
וטעם זה כתב רש"י במגילה כ"ב ב' ד"ה ראשי חדשים, ועיי"ש עוד 
מה שהביא בזה, ואמנם לטעם זה לא נתפרש לכאורה מה ענין הך 
שכר לר"ח דוקא11 )ועי' במוסגר ברש"י שם וכן בדרכי משה בטור 

שם בשם או"ז, וכן בא"ר תי"ז סק"א(.
)ל"ה כ"ב(, שהוסיף על טעם  ויקהל  פ'  זקנים  יעוין בדעת  ואכן 
זה, אשר בזה מתבאר גם מה ענין שכר הנשים לראש חדש, שכתב, 
"ויבואו האנשים על הנשים. כלומר לשלול מהן תכשיטיהן, כדכתיב 
שמים,  במלאכת  וזהירות  שמחות  הנשים  ואעפ"כ  ונזם',  'חח 
כדכתיב 'כל הנשים אשר נשא לבן אותנה', לפיכך זכו הנשים שלא 
לעשות מלאכה בראש חדש, לפי שבמעשה העגל לקחו תכשיטיהן 
בעל כרחן, כדמשמע מדכתיב ויתפרקו וגו', ובמעשה המשכן שמחו 
בנתינה, לפיכך נתן להם ר"ח ליו"ט, ונראה לי דזהו ר"ח ניסן, שבו 

הוקם המשכן, ואגב אותו ר"ח משמרות כל ר"ח השנה".
ומבואר דטעם שקבלו שכרן בר"ח, משום ר"ח ניסן שבו הוקם 
המשכן, שהנשים נזדרזו להתנדב בו, בשונה ממעשה העגל שמנעו 

עצמן מלהשתתף בו.
מלאכה  בביטול  כיו"ט  בו  שנהגו  חדש'  ה'ראש  דעיקר  ונמצא, 
לנשים, הוא ר"ח ניסן, אלא דאגב ר"ח זה, משמרות גם כל ראשי 

חדשים של השנה.
וכעין זה כתב גם בפי' הרא"ש בפ' ויקהל שם. וכ"כ בארחות חיים 
)להרא"ה מלוניל, ח"א דין קריאת ההלל אות ח'(, "וי"א זה ר"ח ניסן 
ואגב אותו ר"ח משמרות כל ראשי חדשים".  שבו הוקם המשכן, 
"ועל  למדנו(,  ועוד  ד"ה  ויקהל,  )פ'  שועיב  אבן  ר"י  בדרשות  וכ"כ 
חדש  ראש  למצות  הנשים  זכו  העגל  במעשה  נזמיהם  פרקו  שלא 

שהוקם המשכן בראש חדש".

1  עי' בדע"ת להמהרש"ם אות קנ"א, שהביא את דברי הגמ' הללו 
כמקור וראיה שאין כל חסרון בהעמדת שומרים גויים בבתי כנסיות 

ובתי מדרשות.
2  ועשו”ת אמרי יושר ח”ב סי’ קצ”ט, שנשאל דלפמש”כ ברמ”א 
יו”ד סי’ ר”צ, דאין ליתן מזוזה לעכו”ם מחשש בזיון, א”כ איך נתנו 
להם לשמור את ביהכ”נ שיש בו ס”ת, והשיב דמנהגם היה שהס”ת 

היה בבית אחר חוץ לביהכ”נ כמ”ש בסי’ קמ”ח, ע”ש.
3  בשו”ת כפי אהרן )לרבי אהרן עפשטיין זצ”ל, סי’ ט”ז(, כתב: 
“לא נמצא בשום מקום איסור שלא להניח אינו יהודי ליכנס בבית 
בבית  ליכנס  לגוים  שמותר  ממה  ראיה  דיש  ]והעירוני  הכנסת” 
המקדש עד הֵחיל. ולכאורה יש לדחות, דבביהמ”ק הוא דין מיוחד, 
משום דהותר לגוים לנדור ולהביא נדרים ונדבות לבית המקדש, וכן 

הותרו ליכנס שם, אבל בלא צורך כזה, מהיכי תיתי להתיר[.
4  ועשו”ת שיח יצחק סי’ ק”ג.

5  ועשו”ת מהר”י אסאד יו”ד רפ”ט, שאין למסור ס”ת ביד שרי 
הארץ, גם כשמכבדין את התורה. אמנם ראה שו”ת יגל יעקב )לרבי 
חיים יעקב גוטליב זצ”ל, או”ח סי’ כ’( שבמקום חשש איבה מותר, 
וע”ע בארחות חיים החדש )ספינקא, קל”ה י”ג( מש”כ בזה בשם 
שו”ת לב חיים. וראה ס’ צדקה ומשפט על הל’ ביהכ”נ פט”ז הערה 
בשו”ת  וע”ע  ט”ו,  סי’  יו”ד  ח”ג  יבי”א  בשו”ת  באורך  וראה  א’. 

ישכיל עבדי ח”ז קונט’ אחרון סי’ א’, ואכמ”ל.
6  ועשו”ת האלף לך שלמה סי’ קמ”ג, שאין ראוי למסור ס”ת ביד 
נכרי או קטן. ובשעת הדחק כמו בשבת, כתב בספר מלכים אומניך 
)עמ’ רס”ז( להתיר לטלטל מכרמלית לרה”י ע”י נכרי כשידיו נקיות, 
ליגע  י”ב, מחמיר שלא  ע”ש. אמנם במשנה”ל מהדו”ת ח”א סי’ 

בספרי קודש בידים הצריכים נטילה קודם שנטל, ע”ש.

7  בכה”ח סי’ ק”נ סק”ו כתב: “רבי יעקב ברבי יקר היה מכבד 
בזָקנו לפני ארון הקודש. ס”ח סי’ קכ”ח. ושמעתי שכך הוא מנהג 
החכם השלם חסיד ועניו כמהר”ר אליעזר ן’ שושן בכל יום שישי 
אחר חצות, לכבד בזקנו לפני ארון הקודש. כנה”ג בהגהות הטור”. 
“דבאמת  כתב:  קכ”ט,  סי’  ח”ד  מהדו”ת  הלכות  משנה  ובשו”ת 
דגם לכבד ולרבץ את הביהכ”נ או ביהמ”ד מעיקר דינא, אסור ליתן 
לא  ומעולם  הדשן,  להוציא את  עבודה  הוא  ובביהמ”ק  לעכו”ם... 
וכל שהוא מצוה,   ... א’(  )כ”ט  עי’ מס’ תמיד  נתעצלו בה כהנים, 
אין להניח לעכו”ם, ואצל הסבא מקעלם היה מנהג ערב שבת לכבד 

ולרבץ הביהמ”ד ע”י גדול שכבדו אותו, והוא היה כיבוד”.
8  ועי’ בביה”ל ר”ס ק”נ, דהביא את דברי הברכ”י, ועי’ בשד”ח 

אסיפת דינים מערכת ביהכ”נ אות ו’.
9  ולכאורה יש לעיין בדבריו, מדוע חשש מצד הקבלן ולא חשש 
הפועלים  תקנת  ואם  ויתכן  ערלים.  המה  שתמיד  הפועלים,  מצד 
קשה לתקן, אולי לכל הפחות יתקנו את הממונה עליהם, שהקבלן 

יהיה ישראל, דכל מה דאפשר לתקן בזה, עדיף טפי.
10  עי’ בשו”ת משנת יוסף ח”ד או”ח סי’ ט”ז, שכתב לענין נכרי 
שמנקה ביהכ”נ, שיש לו להיות לבוש כראוי, וכותב עוד: “וכן עשינו 
מעשה בנכרי המטפל בזקן, ומביאו בכסא גלגלים לביהכ”נ, שהורינו 

לנכרי לכסות ראשו, ולהתלבש כראוי”.
כת”י  הובא  ה’(,  עמ’  א-ב,  כ”ג  שנה  )קכ”ו,  מוריה  ובקובץ    11
המיוחס לתלמידו דבעל התרומה, שכתב ע”פ דברי רש”י במגילה 
כנגד  בר”ח,  השכר  קבלו  ולכן  בר”ח,  היה  העגל  דמעשה  הנ”ל, 
מניעתן ממעשה העגל שהיה בר”ח. ובאמת הוא פלאי, וכבר תמהו 
בזה, דמה ענין העגל אצל ר”ח, הלא הלוחות נשתברו בי”ז בתמוז, 

ומעשה העגל אירע יום קודם לכן, וצ”ע.

12  עיין בתשובות לגליון מ’ פרשת תזריע תשס”ח, מה שהארכנו 
עוד בענינו.

13  יעויין ברש”י עה”פ )בראשית כ”ד ח’(, “ְוִאם ֹלא תֹאֶבה ָהִאָּׁשה 
ָׁשָּמה”,  ָתֵׁשב  ֹלא  ְּבִני  ֶאת  ַרק  זֹאת  ִמְּׁשֻבָעִתי  ְוִנִּקיָת  ַאֲחֶריָך  ָלֶלֶכת 
אשכול  ענר  מבנות  אשה  לו  וקח  וגו’.  משבועתי  “ונקית  שפירש, 

וממרא”.
ובעצם דברי רש”י הללו, כבר הקשה הרמב”ן שם, “ורש”י כתב 
וקח לו אשה מבנות ענר אשכול וממרא. ואם כנענים הם חלילה 
לו, ובאמת שהם מזרע כנען, שהכתוב אומר )שם י”ד י”ג(, ַמְמֵרא 
ָהֱאמִֹרי ֲאִחי ֶאְׁשּכֹל ַוֲאִחי ָעֵנר. ובבראשית רבה )נ”ט ח’( אמרו אשר 
כי  וממרא,  אשכול  ענר  כנען  בבנות  הזהירו  וגו’,  אשה  תקח  לא 
ְּבִקְרּבֹו’, כי הוא לא היה יושב בכל  יֹוֵׁשב  ‘ֲאֶׁשר ָאנִֹכי  עליהם אמר 
הכנעני, כי עמים רבים היו, אבל הזהיר על אלה בעלי בריתו וכל 

שכן על האחרים”.
ובדעת זקנים מבעלי התוספות, שבמקום אחד תירצו שממרא לא 
היה כנעני, אלא רק התגורר בכנען, שכתב עה”פ כ”ד ח’, “ְוִנִּקיָת 
דכי אל ארצי  לומר דמשבועה  זאת משמע מיעוט,  זֹאת.  ִמְּׁשֻבָעִתי 
ואל מולדתי תלך תהי נקי, אבל משבועה דלא תקח אשה לבני לא 
תנקי. ולפי זה צריך לומר דענר אשכול וממרא לאו כנעניים היו”. 

והוא דלא כב”ר שהיה כנעני.
וכעין זה כתבו בפירושי התורה לבעלי התוספות שם מ”ט אות ה’ 
)עמ’ רע”ה(, “ַעל ָיִמין אֹו ַעל ְׂשמֹאל. כלומר אלך לבנות לוט או אל 
בנות ישמעאל, אבל מבנות כנען לא קאמר. ותימא, שהרי רש”י ז”ל 
ְוִנִּקיָת ִמְּׁשֻבָעִתי זֹאת, ותקח אשה לבני מבנות ענר  פירש על קרא 
אשכול וממרא, וגם הם היו כנעניים, כדכתיב )שם י”ד י”ג(, ְוהּוא 
]ׁשֵֹכן[ )יושב( ְּבֵאֹלֵני ַמְמֵרא ָהֱאמִֹרי. וי”ל דהאמורי לא קאי לממרא, 

תשובות לשאלות שהתפרסמו בגליון זה בפרשת תזריע ופרשת צו - זכור



תשובה ל"כתב חידה"

מי אני: "ממרא12".

דמות הקשורה: רש"י י"ב ד', "תשב. אין תשב אלא לשון עכבה, 
כמו )דברים א' מ"ו(, ַוֵּתְׁשבּו ְבָקֵדׁש, )בראשית י"ג י"ח( ַוֵּיֶׁשב ְּבֵאֹלֵני 

ַמְמֵרא".

צדיק הייתי וכך נקראתי – שממרא היה צדיק ואף נקרא בתואר 
צדיק.

חיי  בילקוט  )הובא  ד'  נ"ח  בב"ר  כדאיתא  צדיק,  היה  שממרא 
שרה ק"ב, יהושע כ"ג(, שהיה אחד מארבעה צדיקים שגרו בקרית 
הארבע ונימולו בה, "ותמת שרה בקרית ארבע. ארבע שמות נקראו 
לה, אשכול, וממרא, קרית ארבע, חברון, ולמה הוא קורא אותה 
קרית ארבע, שדרו בה ארבעה צדיקים, ענר אשכול וממרא אברהם, 

ונמולו בה ארבעה צדיקים, אברהם ענר אשכול וממרא".

ומילתי הביאה למיתתי – שעל ידי שממרא נימול, הסתכן ובא 
לידי מיתתו.

כדאיתא  מיתתו,  לידי  ובא  במילתו  והסתכן  נימול  שממרא 
במדרש חופת אליהו, הובא באוצה"מ עמ' 165, "...באותה שעה היה 
אברהם נושא קל וחומר ואמר היאך אעשה ומֵאי זה אבר אמול, אם 
מיד הריני ִקֵטַע ואם מרגלי הריני ִגֵדם. א"ל ממרא, בא ואראך מקום 
המילה, נטל ממרא החרב והעביר על כל גופו, וכיון שבא למקום 
המילה מת מיד. ומפני מה מת ממרא, מפני שהיה ברצונו להקדים 
בשרו תחלה למילה, הקב"ה אמר, דבר זה לא צויתי אלא לאברהם 
אוהבי, מפני שמסר עצמו על קדושת השם והושלך לכבשן האש. 
באותה שעה אמר הקב"ה לאברהם, איזה אבר יתר באדם שהעולם 
יבנה ממנו, אותו אני מצוה שתמול, כדי שיזכו בניך אחריך לחיי 
עולם הבא. כיון ששמע אברהם עמד ומל את בשר ערלתו. ובשביל 
שנאמר  בחלקו,  שכינה  ושרתה  זכה  ממרא  שיעצו  עצה  אותה 

)בראשית י"ח א'(, ַוֵּיָרא ֵאָליו ה' ְּבֵאֹלֵני ַמְמֵרא".
וכעין דברים הללו כתב החזקוני בראשית י"ח א' בקיצור אמרים, 
"וי"א  ומתו במילתם,  נמולו עמו  ואשכֹל  ענר  אלא שהוסיף שאף 
אף ענר אשכול וממרא נמולו, כדאיתא באגדה, ענר אשכול וממרא 

כולם מתו בדבר המילה".

זכיתי לבנות צדיקות – שממרא זכה לבנות שהיו צדיקות.
שבנות ממרא צדיקות היו, כדאיתא בב"ר נ"ז ג' )הובא בילקוט 
אברהם  מהרהר,  מי  שם,  שהיו  דברים  הרהורי  "אחר  ק"ב(,  וירא 
ִהרהר, אמר, אילו מת ]יצחק[ בהר המוריה, לא היה מת בלא בנים, 
עכשיו מה אעשה, אשיאנו מבנות ענר אשכל וממרא שהן צדקניות, 
וכי מה איכפת לי ִמיוחסים. אמר ליה הקב"ה, אין אתה צריך, כבר 

נולד זוגו של יצחק...".

ומהן נתרחקו האבות – שלמרות צדקותן של בנות ממרא, בכל 
זאת רחקו מהן האבות, שלא נשאום לנשים.

שהאבות נתרחקו מבנות ממרא, שכן ציוה אברהם על אליעזר 
לבל יקח מבנותיו ליצחק, כדכתיב )בראשית כ"ד ב' - ג'(, "ַוּיֹאֶמר 
ַאְבָרָהם ֶאל ַעְבּדֹו ְזַקן ֵּביתֹו ַהּמֵֹׁשל ְּבָכל ֲאֶׁשר לֹו ִׂשים ָנא ָיְדָך ַּתַחת 
ְיֵרִכי. ְוַאְׁשִּביֲעָך ַּבה' ֱאֹלֵהי ַהָּׁשַמִים ֵואֹלֵהי ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ֹלא ִתַּקח ִאָּׁשה 
נ"ט  בב"ר  ואיתא  ְּבִקְרּבֹו",  יֹוֵׁשב  ָאנִֹכי  ֲאֶׁשר  ַהְּכַנֲעִני  ִמְּבנֹות  ִלְבִני 
ח', "הזהירו שלא ילך אל בנות ענר אשכֹל וממרא13", וע"ע בשכל 
טוב שם, )וכפל משנתו שם כ"ח א לגבי יעקב וכדלהלן(, "הזהירו 
על בנות ענר אשכול וממרא, ואף על פי שהן צדקניות14, וכ"ש על 

הרשעיות".
חלק  הובאו  זה,  בענין  שכתב  מה  ג'  כ"ד  זקנים  במושב  ועיין 

מדבריו בהערה15.
כדכתיב  ממרא,  מבנות  יקח  לבל  יעקב  את  הזהיר  יצחק  ואף 
)בראשית כ"ח א'(, "ַוִּיְקָרא ִיְצָחק ֶאל ַיֲעקֹב ַוְיָבֶרְך אֹתֹו ַוְיַצֵּוהּו ַוּיֹאֶמר 
"ויצוהו  שם,  טוב  בשכל  ואיתא  ְּכָנַען",  ִמְּבנֹות  ִאָּׁשה  ִתַּקח  ֹלא  לֹו 
אשכול  ענר  מבנות  ואפי'  כנען.  מבנות  אשה  תקח  לא  לו  ויאמר 

וממרא שהן צדקניות".

מראשי המכשפים נקרא כשמי – שאחד מראשי מכשפי מצרים, 
נקרא ממרא כממרא תלמידו של אברהם.

במנחות  כדאיתא  ממרא,  נקרא  מצרים  מכשפי  מראשי  שאחד 
פרעה,  לעיני  האותות  את  עשה  שמשה  שעה  שבאותה  א',  פ"ה 
שהיו  מצרים,  של  מכשפים16  )ראשי  וממרא  יוחנא  ליה  "אמרי 
סבורים שהיה עושה האותות על ידי כישוף - רש"י( למשה, תבן 
הרבה תבואה, אתה  )עפריים שהוא מקום  לעפריים  מכניס  אתה 
מביא לשם תבואה למכור, בתמיה, כך ארץ מצרים שהיא מלאה 
- רש"י(. אמר להו, אמרי  כשפים אתה בא לשם לעסוק בכשפים 
אינשי, למתא ירקא ירקא שקול )לעיר שגדל שם ירק הרבה הבא 
ירק שלך למכור, לפי שמתקבצין שם הכל לקנות. הם אמרו לו דברי 

ליצנות והוא השיב להם בענינם - רש"י(".

וכעי"ז איתא בשמו"ר ט' ז' )הובא בילקוט וארא קפ"ב אות כ"ח(, 
"וישליכו איש מטהו, אמרו יוחני וממרא למשה, תבן אתה מכניס 

לעפריים, א"ל למתא ירקא ירקא שקול...".
עוד מצאנו ממכשפים אלו, במדרש ויושע )הובא באוצה"מ עמ' 
ָים. אמרו חז"ל, בשעה  ִּכָּסמֹו  ְברּוֲחָך  ָנַׁשְפָּת  י'(  ")שמות ט"ו   ,)154
שטבעו המצריים בים, היו בהם שני מכשפים ושמם יוחני וממרא, 
אבל  לו,  יכולין  אנו  אין  זה,  נס  הקב"ה  ביד  אם  לפרעה,  ואמרו 
עשו  בים.  )המלאכים(  לנערם  יכולין  אנו  הוא,  מלאכים  ביד  אם 
כשפים והורידו אותם אל הים, אז אמרו המלאכים )תהלים ס"ט 
ָנֶפׁש, ואתה במאמרך טבעת  ַעד  ַמִים  ִּכי ָבאּו  ב'(, הֹוִׁשיֵעִני ֱאֹלִהים 
אותם בים במים אדירים, לכך נאמר ָנַׁשְפָּת ְברּוֲחָך ִּכָּסמֹו ָים ָצֲללּו 

ַּכעֹוֶפֶרת ְּבַמִים ַאִּדיִרים".
באופן  אבכיר  ממדרש  הובא  ס"א(  )אות  רל"ה  בשלח  ובילקוט 
אחר, ")שמות י"ד כ"ז( ּוִמְצַרִים ָנִסים ]ִלְקָראתֹו[ וגו'. לקראתם לא 
נאמר אלא לקראתו של כל מצרי ומצרי. שני מכשפים היו במצרים, 
יוחני וממרא, ועשו להן כנפים בכשפים ופרחו באויר ונתלו ברומו 
של עולם, אמר גבריאל )שם ט"ו ז'(, ]ּו[ְברֹב ְּגאֹוְנָך ַּתֲהרֹס ָקֶמיָך, מיד 
אמר הקב"ה למיכאל, לך ועשה בהם דין, תפסן מיכאל בציצת ראשן 
וקעקען על פני המים, הה"ד )תהלים ע"ד י"ג(, ַאָּתה פֹוַרְרָּת ְבָעְּזָך ָים 

ִׁשַּבְרָּת ָראֵׁשי ַתִּניִנים ַעל ַהָּמִים".

ולרבי נדבה מסרתי את עצמי – שממרא מסר את עצמו כנדבה 
לאברהם רבו.

"לקח  כ"ז,  בפרדר"א  כדאיתא  ממרא,  של  רבו  היה  שאברהם 
אברהם את שלשת תלמידיו ואת אליעזר עבדו ורדף אחריהם ]אחר 
ארבעת המלכים שלקחו את לוט[ עד דן...", וכתב בביאור הרד"ל 
שם )אות י"א(, "דרש חניכיו ילידי ביתו לשנים, חניכיו הן תלמידיו 
)שחנכם ולימדם לילך בדרך טובה, כמחנך לנער על פי דרכו(, וילידי 

ביתו הן עבדיו מקנת כספו...".
וממרא מסר את עצמו נדבה לאברהם רבו, שיצא למלחמה על 
ְנָדבֹת  "ַעְּמָך  ג'(,  דעת לההרג, כדאיתא בפרש"י עה"פ )תהלים ק"י 
ופרש"י,  ַיְלֻדֶתיָך",  ַטל  ְלָך  ִמְׁשָחר  ֵמֶרֶחם  קֶֹדׁש  ְּבַהְדֵרי  ֵחיֶלָך  ְּביֹום 
יתנדבו  אחריהם,  לרדוף  חיל  כשתאסוף  חילך.  ביום  נדבות  "עמך 
ַוָּיֶרק  י"ד(,  י"ד  )בראשית  שמצינו  כמו  עמך,  לצאת  ואוהביך  עמך 
התנדבו  וממרא  ואשכול  וענר  יותר,  ולא  ֵביתֹו,  ְיִליֵדי  ֲחִניָכיו  ֶאת 

מאליהם לצאת ללכת אחריו בעזרתו".

תשובות לפרשת צו - זכור

תשובה ל”פתשגן הכתב"

מי אני: "הגי ]הגא17[".

ְנָערֹות  ּוְבִהָּקֵבץ  ְוָדתֹו  ַהֶּמֶלְך  ְּדַבר  ְּבִהָּׁשַמע  דמות הקשורה: "ַוְיִהי 
ַרּבֹות ֶאל ׁשּוַׁשן ַהִּביָרה ֶאל ַיד ֵהגָי ַוִּתָּלַקח ֶאְסֵּתר ֶאל ֵּבית ַהֶּמֶלְך ֶאל 

ַיד ֵהגַי ׁשֵֹמר ַהָּנִׁשים". אסתר ב' ח'.

את העתיד לראשונה צפיתי – שהגי היה הראשון שצפה שאסתר 
עתידה להבחר שאותה יאהב אחשורוש ועל ראשה ישים את כתר 

המלכות.
שאסתר נבחרה שאותה אהב אחשורוש מכל הנשים ועל ראשה 
שם את כתר המלכות, מפורש בפסוק )אסתר ב' י"ז(, "ַוֶּיֱאַהב ַהֶּמֶלְך 
ֶאת ֶאְסֵּתר ִמָּכל ַהָּנִׁשים ַוִּתָּׂשא ֵחן ָוֶחֶסד ְלָפָניו ִמָּכל ַהְּבתּוֹלת ַוָּיֶׂשם 

ֶּכֶתר ַמְלכּות ְּברֹאָׁשּה ַוַּיְמִליֶכָה ַּתַחת ַוְׁשִּתי".
ט',  ב'  שם  הרלב"ג  שכתב  כפי  זאת,  שצפה  הראשון  היה  והגי 
מלכה,  תהיה  היא  כי  הגי  שחשב  מפני  בעיניו.  הנערה  "ותיטב 
להיותה יותר יפה בעיניו מכולם, ולכן וישנה ואת נערותיה...". וע"ע 

להלן בדברי האלשיך שגם ביאר כן.
 

שאסתר  צפה  שהגי  שבעקבות   – שניתי  כללים  כך  ובעקבות 
עתידה להבחר למלכה, שינה עבורה את הכללים.

שהגי שינה את הכללים עבור אסתר, כמפורש בפסוק )אסתר ב' 
ט'(, "ַוִּתיַטב ַהַּנֲעָרה ְבֵעיָניו ַוִּתָּׂשא ֶחֶסד ְלָפָניו ַוְיַבֵהל ֶאת ַּתְמרּוֶקיָה 
ִמֵּבית  ָלּה  ָלֶתת  ָהְרֻאיֹות  ַהְּנָערֹות  ֶׁשַבע  ְוֵאת  ָלּה  ָלֵתת  ָמנֹוֶתָה  ְוֶאת 
ַהֶּמֶלְך ַוְיַׁשֶּנָה ְוֶאת ַנֲערֹוֶתיָה ְלטֹוב ֵּבית ַהָּנִׁשים", ששינה אותה ואת 
וממהר  זריז  תמרוקיה.  את  "ויבהל  שם,  רש"י  וכדברי  נערותיה, 

בֶשלה ִמשל כולן".
וע"ע בדברי האלשיך שם שכתב, "ופירש ואמר, מה שנמשך ממה 
שַוִּתיַטב ַהַּנֲעָרה ְבֵעיָניו הוא, כי אמר בלבו אין כמוה ראויה למלך, 
והיא בודאי אשר תמלוך תחת ושתי. ועל כן ַוְיַבֵהל ֶאת ַּתְמרּוֶקיָה 
ְוֶאת ָמנֹוֶתָה, מה שאין כן לזולתה לתת להן מנות כי אם תמרוקיהן 
בלבד. כי מעתה נתן אל לבו כי זו תמלוך, ומעתה החל לנהוג בה 
טכסיסי מלוכה, עם שעדיין לא המליכוה עד שנת שבע למלכותו 

כאשר נבאר בסמוך בסייעתא דשמיא...". 

את תוכניות הרשע ביטלתי – שהגי ביטל את תוכניותיו של המן 
הרשע, שביקש שבתו תנשא לאחשורוש.

שהסיבה בעבורה הסית המן את אחשורוש לגזור מיתה על ושתי, 
המלך  לבית  בתו  תלקח  שבמקומה  ותוכניותיו  רצונו  בשל  היה 
להרוג  להשמיד  המלך  את  להסית  יוכל  וכך  לאחשורוש,  ותנשא 
ולאבד את כל היהודים ח"ו, כדאיתא בתרגום אסתר ה' א', בתפילת 
אסתר בכניסתה ביום השלישי לבית המלך, "ֲעָנת ֶאְסֵּתר ְוֵכן ֲאָמַרת 
ָהָמן  ְרעּות  ַתֲעֵבד  ְוָלא  ָהֵדין  ֲעֵרָלא  ְּבַיד  ִתְמְסִרַנִני  ָלא  ְּדַעְלָמא  ִרּבֹון 
ּוַפֵקיד  ַמְלָּכא  ַעל  ְטֵעם  ְדָׂשם  ַוְׁשִּתי  ִמן  ֲעַבד  ִדי  ֵהיְכָמא  ִמִני  ַרִׁשיָעא 
ְלִמְקְטָלּה ְּבִגין ַּדֲהָוה ָצֵבי ְלִמיְסָבּה ַית ַּבְרֵתיּה... ּוְכַען ַׁשֵוי ָיִתי ְלַרֲחִמין 
ְּבֵעינֹוי ְּדָלא ִיְקְטִליַנִני... )תרגום ע"פ מאורות המגילה: ענתה אסתר 
וכך אמרה, אדון העולם, אל תמסרני ביד הערל הזה, ואל תעשה 
רצון המן הרשע ממני18, כמו שעשה לושתי, שנתן עצה למלך וצוה 
להרגה, שהיה חפץ להשיא לו את בתו... כעת תנני לחן בעניו שלא 

יהרגני...(".
ואת תוכניותיו אלו של המן הרשע, להשיא את בתו לאחשורוש 

ולגזור חלילה גזירות על ישראל, ביטל הגי וכדלהלן. 

ביטל את תוכניותיו הללו  – שהגי  גירשתי  כשאת בתו בחרפה 
של המן הרשע, שביקש שבתו תנשא לאחשורוש, כשגירש את בתו 

בחרפה מבית הנשים.
את  ביטל  ובזה  הנשים  מבית  המן  של  בתו  את  גירש  שהגי 
בתרגום  כדאיתא  למלך,  תנשא  שבתו  רשע  אותו  של  תוכניותיו 
ביום  כניסתה  בעת  בתפילתה  אסתר  אמרה  שכך  א',  ה'  אסתר 
השלישי לבית המלך, "...ְוַכד ִאְתְּכָנׁשּו עּוֶלְמַּתן ִלידֹוי ְדֵהָגי ֲהַות ַּתָּמן 
ְמַקְלְקָלא  ֲהַות  ְויֹוָמא  יֹוָמא  ְדָכל  ְׁשַמָּיא  ִמן  ָצֵבי  ַוֲהַות  ְדָהָמן  ַּבְרֵתיּה 
ָיָתּה  ַוֲאִפיקּו  ַלֲחָדא  ְסֵרי  ֲהָוה  ּופּוָמּה  ְדִרְגָלן  ּוְבמֹוי  ֲעצּוָצא  ְבֵריָעא 
ע"פ  )תרגום  ֵליּה...  ְלִאְתַנְסָבא  ָהָדא  ֲעַלי  ַקף  ִאְסתְּ ּוִמָּנה  ִבְבִהילּו 
מאורות המגילה: וכאשר נקבצו הנערות ליד הגי, היתה שם בתו 
של המן, ורצו מן השמים שכל יום ויום תתבזה בצואה ובמי רגלים, 
הדבר  יצא  ומזה  במהירות,  אותה  והוציאו  מאד,  הסריח  ופיה 

שאנשא לו...(".
שגרשה,  זה  הוא  שהגי  להדיא  כתוב  לא  התרגום  בדברי  אכן 
ורק כתוב בלשון כללי, 'ואפיקו יתה בבהילו', ופשטות סברא היא 
כתב  וכעי"ז  לגרש,  שבידו  מי  הנשים,  בית  על  הממונה  שגירשה 
ב'מעם לועז19' אסתר סוף פ"ד עמ' ס"ח: "ושלחה הגי בבזיון גדול 

לביתה".
לכאורה  כי  לעיין  יש  'בחרפה',  היה  זה  שגירוש  שכתבנו  ומה 
החרפה היתה מחמת עצמה, שנדף ממנה ריח רע עד מאוד, והיה 
לה בזה בושה גדולה וחרפה, אלא שאין חרפה זו שייכת להגי אלא 
לבתו של המן ]ובמעם לועז הנזכר כתב שהיה זה בבזיון גדול, אך 

לא מצאתי מקור דבריו[.
עוד בענין אותה בת של המן, ש'שכחטנת' שמה, עיין בהערה20.

דברים רבים ושונים הבאתי – שהגי הביא דברים רבים ושונים 
לאסתר.

שהגי הביא לאסתר דברים רבים ושונים, כמפורש בפסוק )אסתר 
ב' ט'(, "ַוִּתיַטב ַהַּנֲעָרה ְבֵעיָניו ַוִּתָּׂשא ֶחֶסד ְלָפָניו ַוְיַבֵהל ֶאת ַּתְמרּוֶקיָה 
ִמֵּבית  ָלּה  ָלֶתת  ָהְרֻאיֹות  ַהְּנָערֹות  ֶׁשַבע  ְוֵאת  ָלּה  ָלֵתת  ָמנֹוֶתָה  ְוֶאת 
ט"ו(,  )שם  וכתיב  ַהָּנִׁשים",  ֵּבית  ְלטֹוב  ַנֲערֹוֶתיָה  ְוֶאת  ַוְיַׁשֶּנָה  ַהֶּמֶלְך 
"ּוְבַהִּגיַע ּתֹר ֶאְסֵּתר ַּבת ֲאִביַחִיל ּדֹד ָמְרֳּדַכי ֲאֶׁשר ָלַקח לֹו ְלַבת ָלבֹוא 
ֵהַגי ְסִריס ַהֶּמֶלְך  יֹאַמר  ִּכי ִאם ֶאת ֲאֶׁשר  ָּדָבר  ֶאל ַהֶּמֶלְך ֹלא ִבְקָׁשה 
שהגי  הרי  רֶֹאיָה",  ָּכל  ְּבֵעיֵני  ֵחן  נֵֹׂשאת  ֶאְסֵּתר  ַוְּתִהי  ַהָּנִׁשים  ׁשֵֹמר 

הביא לה דברים רבים ושונים.
שלדעת  לה,  הביא  שהגי  המאכלים  אודות  במדרשים  וע"ע 
הביא  לתרג"ש,  ואילו  כשר,  אוכל  לה  הביא  הרי  ט',  ב'  התרגו"ר 
לה אוכל טרף ויין נסך, ואסתר הביאה אוכל זה לשבעת הנערות 
שהיו לה ]שלתרג"ר יהודיות וכשרות היו, ולתרג"ש, גויות טמאות 
היו[. ואיתא בפרדר"א נ', שמרדכי היה יושב בשער המלך, "לראות 
שלא תטמא אסתר ונערותיה בכל מאכל אסור", ועולה בקנה אחד 
עם דברי רב במגילה י"ג א', שהאכילה מאכל יהודי. אמנם לדעת 
שמנות,  חזיר  חתיחות  דחזירי',  'קדלי  אותה  האכיל  הגי  שמואל, 
למדו  תוס'  ואילו  נענשה",  לא  אונסה  "ומתוך  שם,  רש"י  וכתב 
שהביאו לה אותם, אבל "חס ושלום היא לא היתה אוכלת". ובערוך 
)ערך קתל( למד, ש'קדלי דחזירי' המה 'עורף של חזרת', והיינו 'ראש 

של חסה', ואין כל איסור באכילתו. 

למי שאת יחוסה לא ידעתי – שהגי שינה את אסתר לטובה ודאג 
לטובתה, למרות שאת יחוסה לא ידע.

"ֹלא  י'(,  ב'  )אסתר  בפסוק  כמפורש  יחוסה,  את  ידע  לא  שהגי 
ֲאֶׁשר  ָעֶליָה  ִצָּוה  ָמְרֳּדַכי  ִּכי  מֹוַלְדָּתּה  ְוֶאת  ַעָּמּה  ֶאת  ֶאְסֵּתר  ִהִּגיָדה 
ז' א'(  )וכעי"ז בקיצור בדף  י"ג א'  ַתִּגיד", ודרשו חז"ל במגילה  ֹלא 
רֶֹאיָה",  ָּכל  ְּבֵעיֵני  ֵחן  נֵֹׂשאת  ֶאְסֵּתר  "ַוְּתִהי  ט"ו(,  )שם  הפסוק  על 
דאמר רבי אלעזר, "מלמד שכל אחד ואחד נדמתה לו כאומתו )והיו 
נדמתה  להגי  שגם  הרי  רש"י(".   - היא  זו משלנו  בפיהם,  אומרים 

כאומתו, ולא ידע את יחוסה.

אלא לאלוני, כלומר אלוני היתה בארץ האמורי”.
קושית  את  ליישב  כשבאו  ל”ט,  שם  זקנים  בדעת  כתבו  עוד 
הרמב”ן על רש”י, מדוע לא חשש אברהם לנישואי יצחק עם בנות 
ענר אשכל וממרא, וכן ליישב את קושייתם, שאם אברהם לא חשש 
“וי”ל  ביתו.  גדול  לבנותיהן, מדוע חשש מבתו של אליעזר שהיה 
הם  אבל  עבד,  הוא  שהרי  הקללה,  כבר  נתקיימה  ]באליעזר[  שבו 
]ענר אשכל וממרא[, לא היו עבדים. ועוד י”ל, דזילא ביה מילתא 
)נ”ט ט’(, אליעזר  ועוד אמרינן בב”ר  טפי למשיא לבנו בת עבדו. 

בנו של חם היה...”.
ח’, “ומה  בגור אריה שם כ”ד  ובתוספת כתב  וכעין דברי הללו 
שהורשה ליקח מבנות כנען ולא מבנות אליעזר עצמו, שהוא היה 
כך קללה  כל  אין  וממרא  ענר אשכול  בבנות  כי  נראה  יותר,  צדיק 
י”ב  )שם  ונאמר  ַאְבָרם,  ְבִרית  ַּבֲעֵלי  י”ג(,  י”ד  )בראשית  לפי שהיו 
)והיינו  ושייך בהם ברכה, אבל אליעזר, סוף  ְמָבְרֶכיָך,  ַוֲאָבֲרָכה  ג’(, 
ביתו, מפני  זקן  והיה  ‘למרות’( שגם הוא היה משרת את אברהם 
שעיקר הקללה שהם עבדים )לעיל ט’ כ”ה(, ועדיין אותה קללה בו 

שהיה עבד, ולפיכך לא רצה שיקח את בתו”.
14  ויתכן ומטעם זה שהיו בנותיו צדקניות, אמר אברהם לאליעזר, 
שאם לא תאבה האשה ללכת אחריו, יקח מבנות ענר אשכול וממרא, 

וכפרש”י, וע”ע בהערה הקודמת.
15  המושב זקנים מקשה, מדוע צוה אברהם את אליעזר והשביעו 
שלא יקח אשה כנענית ליצחק בנו, ולא צוה את יצחק בנו על זה, 
וכתב: “ויש לומר בעבור שיצא ]יצחק[ ולא היה אצלו באותה שעה, 
ששלחו ממנו כדמשמע קרא )בראשית כ”ד ס”ב(, ְוִיְצָחק ָּבא ִמּבֹוא 
]וכו’[, ואברהם היה כבר זקן והיה ירא פן ימות קודם שיבא אצלו, 

וצוה לעבדו שלא ישיאו מבנות כנען.

בקשו  וממרא  לפי שענר אשכול  ממנו.  למה שלחו  ואם תאמר, 
]להתחתן ב[)מ(אברהם שהיה עמהם, כי הם היו )בראשית י”ד י”ג(, 
להתחתן  חפץ  היה  אך  חפץ,  היה  לא  ואברהם  ַאְבָרם,  ְבִרית  ַּבֲעֵלי 
להתחתן  רוצה  ‘איני  בפירוש  להשיבם  יכול  היה  ולא  במשפחתו, 
בכם’, אלא אמר, בני יצחק אינו אצלי בפעם הזאת, כי הלך לבקר 
בכם,  להתחתן  רוצה  אם  ואשאל  שיבא  עד  ותמתינו  קרוביו,  את 
ישאלו  אפילו אם  יצחק,  וכשיבא  להחזירה.  הגר  ומיד שלחו אחר 
אותו אם הוא רוצה להתחתן בבנות ענר כו’, היה לו פתחון פה לומר 

כבר אירסתי מבנות קרובי במקום שהייתי”.
16  וברש”י מכת”י איתא, “הם חרטומי מצרים...”.

ַהֶּמֶלְך  “ְוַיְפֵקד  ג’(,  ב’  )אסתר  בפסוק  במפורש  כן  שנקרא    17
טֹוַבת  ְבתּוָלה  ַנֲעָרה  ָּכל  ֶאת  ְוִיְקְּבצּו  ַמְלכּותֹו  ְמִדינֹות  ְּבָכל  ְּפִקיִדים 
ַמְרֶאה ֶאל ׁשּוַׁשן ַהִּביָרה ֶאל ֵּבית ַהָּנִׁשים ֶאל ַיד ֵהֶגא ְסִריס ַהֶּמֶלְך ׁשֵֹמר 

ַהָּנִׁשים ְוָנתֹון ַּתְמרּוֵקיֶהן”.
ואולי היה מקום לומר שהגא והגי שני אנשים הם, והיו ממונים 
שומר  והגי  המלך  סריס  הגא  בתפקידו,  אחד  כל  שעשגז,  עם  יחד 

הנשים ושעשגז שומר הפלגשים כפשטות הפסוקים.
ַּבת  ֶאְסֵּתר  ּתֹר  “ּוְבַהִּגיַע  כתיב,  ט”ו  שבפסוק  כן,  לומר  אין  אך 
ֲאִביַחִיל ּדֹד ָמְרֳּדַכי ֲאֶׁשר ָלַקח לֹו ְלַבת ָלבֹוא ֶאל ַהֶּמֶלְך ֹלא ִבְקָׁשה ָּדָבר 
ֶאְסֵּתר  ַוְּתִהי  ַהָּנִׁשים  ׁשֵֹמר  ַהֶּמֶלְך  ְסִריס  ֵהַגי  יֹאַמר  ֲאֶׁשר  ֶאת  ִאם  ִּכי 
נֵֹׂשאת ֵחן ְּבֵעיֵני ָּכל רֶֹאיָה”, הרי שהגי היה גם סריס המלך וגם שומר 
הפלגשים, ובע”כ שהוא אותו הגא המוזכר בתחילת הפרשה, אלא 

שצ”ב מדוע בתחילה נקרא הגא ולבסוף הגי.
18  ובכוכבי אור שם ביאר, שאף היא בכלל הגזירה להשמיד להרוג 

ולאבד את כל היהודים.
19  וכידוע שחלק זה של המעם לועז על מגילת אסתר, נכתב על 

לפני  אזמיר  חכמי  מגדולי  זצ”ל,  פונטרימולי  חייא  רפאל  רבי  ידי 
כמאה וחמשים שנה, כפי שנכתב בשער הספר.

והמציאו לי מקור נוסף וקצת יותר קדום לדברים הללו, שהגי הוא 
)לרבי אברהם  זה שגרשה, בספר ‘אברהם אנכי’ על מגילת אסתר 
...“ שכתב,  ב’,  טור  ה’,  סי’  ס”א,  עמ’  זצ”ל,  פלאג’י  חיים  ב”ר 
הנה הגי כראות לבתו של המן דפוערת ומשתנת וריח הפה, דחפה 

והשליכה, דכך שורת הדין מחייבת...”.
20  ו’שכחטנת’ היה שמה של בת המן הלזו שנפלה מראש הגג 
אחרי שהשליכה את העביט על ראש אביה, כפי שכתבנו בגליון שבת 
הגדול דאשתקד, בתשובה לציור פורים, אות קמ”ז, שכך נזכר שמה 

באיזה נוסחאות של התרגום, עיי”ש. 
זו  היא  המלך,  מבית  שסולקה  בת  שאותה  יוסף,  בעץ  וכתב 
שהשליכה את העביט אל ראש אביה כשהוליך את מרדכי על הסוס, 
לפי שלקתה בחולי מעים זה, היה לה עציץ אישי מוכן אצלה תמיד, 

ועל כן השליכתו על ראש אביה.
והוסיף על דבריו בבניהו מגילה ט"ז א', שנראה להטעים הדברים, 
של  זה  מעים  חולי  לה  שהיה  מה  שכל  חשבה  המן  של  שבתו 
שביקש  מרדכי  של  מתפילתו  בא  תמיד,  גדול  וסרחון  רע  שלשול 
זה  חולי  ובעקבות  כן,  עליה  התפלל  כן  ועל  אביו,  מחשבת  לבטל 
לא יכלה להשתמש בחפירה של כל בני הבית, מפני רוב סרחונה, 
אלא השתמשה בעציץ אישי המיוחד רק לה, ובעבור זה גם ישבה 
לבני  הנוראי  הריח  יפריע  שלא  כדי  הבית,  גג  על  רבות  שנים  זה 
הבית, על כן כשראתה את הסוס עם רוכבו וחשבה שהמוליך את 
הסוס אינו אלא מרדכי, חשבה שבדין מגיע עציץ זה למרדכי, כאילו 
אומרת לו 'טול מה שנתת לי', ובחסד ה' על עמו ועל יראיו, נפל על 

ראש המן, ואף היא נפלה ומתה, כן יאבדו כל אויביך ה'.



תשובות לשאלות המתפרסמות בעלון זה, יש לשלוח בכתב ברור וקריא, בצירוף שם, כתובת וטלפון, 
עד ליום ג' בשעה 23.00 בלבד לפקס' 9741115 - )08( ]מחו"ל: בקידומת 8 - 972 +[ )24 שעות( 

 ]או למייל ichudbchidud@gmail.com - כתובת מייל חדשה עד יום ב' בערב בלבד[
  

להערות, הארות ותגובות וכל עניני העלון, ותרומות והנצחות, יש לפנות למערכת בפקס ובמייל הנ"ל

© כל הזכויות שמורות ל"איחוד בחידוד" ולרבנים הכותבים – מודיעין עילית - ארץ ישראל

ניתן לקבל כל שבוע את העלון 
בפקס או באימייל )ללא תשלום(, 
בתוספת ה'סיפור ושאלה בצידו' 
עמודים. שני  על  כפול,  בגודל 

את  ישלחו  לקבלו,  המעונינים 
ברור,  בכתב  וכתובתם  שמם 
לבירורים,  טלפון  מס'  בתוספת 

לפקס המערכת או למייל:
ichudbchidud@gmail.com

תשובה ל"סיפור ושאלה בצידו" מגליון שבוע שעבר
בתשובה לשאלה, מנין בפרשתינו עפרש"י מצא גיא רמז ומקור טהור להלכה והנהגה, שבכל מקום בו יש 'כפולה' במצה שהוא חשש חמץ, יש לשוברה ולהסירה ולהוסיף ולשבור עוד מהמצה סביבותיה, ואין בזה משום 'בל 
גיא מצא כן מדברי רש"י י"ג נ"ד, עה"פ, "ְוִצָּוה ַהּכֵֹהן ְוִכְּבסּו ֵאת ֲאֶׁשר ּבֹו ַהָּנַגע ְוִהְסִּגירֹו ִׁשְבַעת ָיִמים ֵׁשִנית", וביאר רש"י, "את אשר בו הנגע. יכול מקום הנגע בלבד, תלמוד לומר את אשר בו הנגע. יכול כל הבגד כולו  תשחית'. 
טעון כבוס, תלמוד לומר הנגע. הא כיצד, יכבס מן הבגד עמו". מבואר בדברי רש"י, שכאשר יש דבר הטעון כיבוס, לא די לכבס את אותו המקום, אלא יש להוסיף ולכבס אף סביבותיו, ולכאורה ניתן ללמוד מכאן רמז ומקור טהור 
שבכל מקום בו יש צורך בנטילה, ראוי להוסיף ליטול עוד עמו גם מהחלק שבסמוך לו, ובמיוחד מהאמור בפסוק נ"ו, שכאשר הנגע כהה אחרי הוכבס, יש להסיר את מקום הנגע, שלכאורה דינו הוא כבכיבוס, שיש ליטול עמו מסביב 

למקומו, הרי שבמקום שיש בו דין נטילה, צריך ליטול עמו עוד.

כהן א.י. – מודיעין עילית – תהלים עם מדרשי חז"ל, ב"כ.
עידה ש. – בני ברק – אמרי אפרים - עבודת התפילה.

אומן י.י. – מודיעין עילית – אמרי אפרים - עבודת התפילה.
שניידר פ. – בני ברק – אמרי אפרים - עבודת התפילה.

ברויער ש.ז. – קרית ספר – ליקוטי חפץ חיים.
לנדי א. – ירושלים – ליקוטי חפץ חיים.

שמות הזוכים לשבוע פרשת ויקרא
הרבנים \ הבה"ח

     הודעה נשלחה/תשלח לזוכים. )במהלך החודש הקרוב(

הפרסים לשבוע זה:  ספר "לפרקים", מאמרי בעל השרידי אש, ב"כ.

עוד  שני  זוכים נוספים, כל אחד בספר "הגדה של פסח - והגדת", מאוצרותיו של הגה"צ ר' יעקב גלינסקי זצ"ל.

הפרס לשבוע זה על "סיפור ושאלה בצידו": שני זוכים, כל אחד בספר "הגדה של פסח - כמוצא שלל רב".
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זמן רב קודם לידתו של אדם, כמאתים שבעים ושלשה ימים לפני שיצא לאויר העולם, גזר ה' על האדם מה 
יהא בחלקו תחת השמש, האם יהא גבור או חלש, חכם או טיפש ואף עשיר או עני, כדרשתו של ר' חנינא בר 
פפא )נדה ט"ז ב'(, וגזירה זו אינה ברת שינוי, אלא אם כן נגזר עמה שבתפילות ותחנונים ניתן יהיה להעביר 

את רוע הגזירה, ולשנותה לטובה ולברכה.

למרות הגזירה כיצד יהיה מציאותו של האדם, לא נגזר כיצד יהיה מצבו. יכול להיות גבור, שאינו מפחד 
מאדם, ואף גבורת גופו עומדת לו שחולי אינו נדבק בו, ולמרות כל זאת רע לו עד מאוד, ולעומתו יתכן 
חלש בכל גופו, בקושי יכול להקים את גופו ממטתו, ובכל עת מצוא נדבק בכל מיני חלאים רעים וקשים, 
ועם כל זאת טוב לו עד מאוד. כמו כן לא מעטים המה החכמים שאף אין להם לחם ומרוב חכמתם סובלים 
כל ימיהם, וקצה שמחה לא נראה מעולם על פניהם, ואילו טיפשים שטוב להם כל הימים, ולא רק בגלל 
שאין להם דעת להבין ברעתם, אלא באמת מאושרים כל הימים. גם בקרב העשירים, לא מצויים האושר 
והשמחה, שמרוב האוצרות שיש בבתיהם, אינם מוצאים שם מקום למנוחה ונחלה, כפי שהמה מוצאים 
לעצמם במשכנם הדל והצפוף של העניים, שאולי מחמת רוב החסרון שבהם, יש עבורם מקום בשפע, ועל 

כן זהו משכנם הקבוע של האושר והשמחה.

מחקרים רבים של גדולי וחכמי אומות העולם שניסו לתור ולחפש אחר המדינות המאושרות בהם השמחה 
מצויה, לא מצאו זאת בשוויצריה שכבר למעלה משבע מאות שנה לא עבר בה חרב ולא ראתה מלחמה. גם 
לא בעמקי הסיליקון בארצות הברית, וגם לא בחוצות מנהטן ואוהיו, פריז ולונדון, בהם מתגוררים עשירי 
והכבוד  והתאוה  הקנאה  שוררים  הללו  המקומות  בכל  דמיוניים.  בסכומים  מסתכם  האישי  שהונם  תבל, 

המוציאים את האדם מן העולם.

מלבד יסוד זה אודות האושר הרחוק מהעושר, כל אדם, גם מי שלכאורה התברך בכל המעלות, יש לו גבורה 
וחכמה ואף עושר, אף הוא צריך להתמודד יום יום בנסיונות החיים שה' הכין בצעדיו לאותו יום ושעה, ואין 
לך אדם שאינו צריך להתמודד, כל אחד עם הקשיים שלו והנסיונות האישיים המיוחדים שה' הביא לפניו, 
וצריך להשכיל כיצד להתמודד עם הנסיונות והכשלונות, מהי הדרך בה יוכל להעפיל ולעלות בהר ה' ולקום 

במקום קדשו, לשמור את כל מצוות התורה ולעסוק בה בלבב שלם ובעמלה בכל עת.

ועדיין חסרה למעלה, שככל שאדם מנמיך  והמוסר, לכוס המלאה ברובה,  זאת חכמי התורה  וכבר משלו 
את ליבו יותר, כך יראה ויבחין בחלק המלא שבכוס, וכמעט שלא ישים אל ליבו את החלק הריק שבמעֶלה 
הכוס, ובזכות זאת שיביט ויראה בכל הטובה שה' מרעיף עליו, יהא שמח ומאושר. לעומת זאת, אותם אלו 
שבגאוות ליבם מרגישים למעלה, הרי שמבטם נופל רק על החלק המועט החסר בכוס, ומחמת כך לא שתים 

את ליבם כלל לחלק המלא, ומרגישים רע כל היום מחמת החסר ומה שאין בידם.

וזה עמלו תחת השמש של כל אחד ואחד, האם להביט בכל עת על החלק החסר, על מה שאין לו, למרות רוב 
הטובה שה' מרעיף עליו בכל עת ושעה, ובעקבות כך יהיה לו אך רע כל היום, או להביט על החלק המלא, 
על מה שחננו ה', כך שאף אם יש לו יותר צרות ִמשמחות, יותר חולי מטובה, עניות מחפירה בכל עת, ביתו 
ריקם מכל, בכל זאת תמיד יהא ליבו שש ושמח ויהא לו אך טוב וחסד כל הימים, ואף אם פעם הקשיים 
יתגברו, תמיד יביט אל אלו הסובלים יותר ממנו, אם בגשמיות ואם ברוחניות, ויתן שבח לה' שזיכהו בכל 

מה שיש לו, ובעקבות כך יהיה שש ושמח וליבו ילין בטובה כל ימי חלדו בעולם.

*
אחד מאלו שעוד טרם לידתו נגזר עליו טובה וברכה, ולמרות זאת כל חייו היו קשים מנשוא, היה יחיאל 
שלעכטאונשווארצקוקער*. ה"מעלה" המיוחדת שלו, היתה לראות כל דבר לרעה, להבחין בכל נקודה שחורה 
בקיר לבן הבוהק, והיא זו שהקשתה על חייו ועשתה לו תמיד רק רע כל היום. בכל עת מצוא מצא מה 
שיעכיר את רוחו ושלוותו, למרות כל הטובה שהיתה עמו בכל חייו, לא נהנה מהם דבר מחמת הנהגתו זו 
שבכל דבר ראה רק את החסרון והרוע, את ההעדר וחוסר השלימות, ועל כן לא פלא שמעולם לא הגיע 

לאושר ושמחה, שתמיד היה מה שיעיב את השמחה וימנע אותה ממנו.

הבית בו גדל, היה מסגנון הבתים שאינם מצויים, שתורה וגדולה במקום אחד. אביו היה רב קהילה מבוססת 
בעיר, שמימנה לו את כל צרכי ביתו הגדול, ואף את הוצאותיו החריגות, החל מסעודת ברית מילה לכל בן 
שנולד לו במזל טוב, קניית התפילין וסעודת הבר מצוה ועד התחייבותיו עבור הנישואין. כך שיחיאל מעולם 
לא חוה מציאות של עוני ומחסור, שכבר מעת לידתו אביו היה בתפקידו זה, ותמיד היה בבית שפע של לחם 

לאכול ואף מה למרוח עליו וירק לאכול עמו, ואף פעם לא חסר בגד ללבוש.

הגדולה והכבוד שרבנותו של אביו הביאה לו, היתה כאין וכאפס לתורה שקיבל מאביו ומהבית שגדל בו. 
עצם המראה של אב השקוד על תלמודו בכל שעות היום, להתעורר בבוקר לקול צלילי הלימוד הערבים 
של האב, ואף להרדם בלילה כשקולו הצלול של האב העמל בתורה נשמע כשיר ערש מיוחד, שאין כל עידון 
ותענוג שוה או אפילו מתדמה לו. היכולת לשאול את אביו כל העולה על דעתו, בכל חלקי התורה הרחבים 
מיני ארץ, אמורה להביא כל אחד לשמחה וששון ורוב יקר, מלבד מה שכל שאלה שהמלמד שואל בתלמוד 
תורה, המגיד שיעור שואל בישיבה, יודעים החברים שתמיד יחיאל ישוב למחרת עם צרור תשובות ברורות 

ומנומקות המבארים את הדברים באור מיוחד.

כל  ידי שואלים שונים מחמת שאלות דחופות, מלבד מה שלא היה בהם  ההפרעות בסעודות השבת על 
ובני ביתו בדרכי התורה ואורחות ההלכה הבהירה. לאחר  הפרעה, אלא שימשו ביד האב ללמד את בניו 
שהשואל היה הולך לדרכו והאב שב לשולחן השבת, אם לא היה מדובר בשאלה אישית, היה האבא פורש 
בפני כל המסובים את השאלה ומבקש מהם להשיב כדת של תורה לפי מה שלמדו ויודעים עד אותו יום, 

ואירועים אלו, הגם שהיו כמה פעמים בכל שבת, הוסיפו לאוירה המיוחדת של שבת בבית ההורים.

למרות המציאות המיוחדת הלזו בה נולד יחיאל, בכל זאת, בשונה מאחיו הגדולים וגם הקטנים, לא ראה 
את מעלותיהם אלא רק את החסרונות הקטנים שבחוסר דעתו נראו היו לו כהר גבוה. אילו היה מתבונן 
בדברי הגמ' בסוכה )נ"ב א'(, אודות השטן שלצדיקים נראה כהר גבוה והמה בוכים היאך כבשנו הר גבוה 
שכזה, וגם הרשעים בוכים היאך לא כבשו חוט השערה שכזה, אולי היה משכיל מעט, אך מרוב עיסוקו ביגונו 

ובמצבו הקשה, לא היה לו פנאי לזה.

הפלא הגדול בחוסר דרך זו של יחיאל כסל למו, לראות רק את הרע ולא את הטוב, נעצר ונהפך כאשר ראה 
מה שיש לאחרים. כל מעשיהם ואורחותיהם של אחרים נראו בעיניו כה יפים ונעימים, טובים ומיוחדים 
ללא כל חסרון. מבחינתו, ראה את כל הטוב והנעימות שיש בלול רעוע ומטונף של תרנגולים, ויתכן ואף היה 

מבקש להתגורר בו, במקום חדרו הנעים והנקי, שבו ראה את כל החסרונות שהפריעוהו עד מאוד.

*
רבים ביקשו לעזור ולסייע ליחיאל להצילו ולמלטו ממצבו החולני הלזה, ועל כן שוחחו עמו וביקשו לדעת 
ממתי ובעקבות מה לקה בראות מעוותת זו, כיצד סיגל לעצמו חוסר דרך חיים זו, אך יחיאל לא ידע מה 
להשיב להם, מאז שזוכר את עצמו תמיד היה מבטו ומגמתו לראות ולהפנים את החסר והשלילה, במקום 

לראות את הטוב ואת המעלות ממה שיש.

במהלך סיפוריו אודות מה שעבר עליו, זכר היטב כיצד כבר בשחר ילדותו קינא קנאה עזה בשכנם שהיתה 
לאביו משאית ענק ממקום עבודתו ועמה שב לביתו ונסע להיכן שצריך, ואילו לאביו "המסכן" כלל לא היה 
רכב ועליו היה להסתפק בנסיעה באוטובוסים או מוניות. רק כאשר אחד החכמים דובב את יחיאל לשמוע 
איזו משאית היתה לאותה שכן, נודע הדבר שהלה לא היה אלא עובד מחלקת התברואה בעיריה, ועבד שם 
כנהג 'משאית זבל', שריחה נדף לפניה, ועמה נסע לביתו בכל יום בעת סיום עבודתו, ואף למקומות נוספים, 

כאשר כולם מפלסים לפניו את הדרך, בכדי שיסע מהרה והריח הנורא שנודף ממנו, יעבור מהרה.

הפלא העצום בעיוות מחשבות אלו, שיחיאל כלל לא הבין שיש בהם איזה שהוא חסרון או בעיה. קנאתו 
באותו ילד בכיתתו שזכה פעמים בשבוע לשעת לימוד עם מלמד אישי שהיה גם תלמיד חכם מופלג ובעל 
הסברה נפלאה, לא פגה גם כשנודע לו שאותו תלמיד חכם מובהק ובעל הסברה נפלאה, אינו אלא אביו 
הלומד עמו שלוש או ארבע פעמים בשבוע, שבשעות לימוד אלו הינו מתענג על תלמודו ועושה חיל. עצם 
הטענה ניקרה את ליבו, מדוע נגרע גורלו מאותו חבר, שהלה לומד עם מלמד פרטי ואילו הוא לומד רק 

עם אביו.

הטענה הראשונה האמיתית שאולי היתה לו, בדבר סעודת הבר מצוה הפשוטה שערכו לו הוריו, שחסרונה 
וגם התמונות  ולא מתזמורת,  היו ממערכת השמעה  בה,  היה, שקולות הרעש הרקעיים שנשמעו  העצום 
שצולמו בה לא היו על ידי אדם מחוץ למשפחה ולקהילה, כאשר כלל לא ברור מהיכן הונחה ההנחה שאינה 
ואיחולי  דרשות  מלבד  וצלילים  קולות  של  צרמוניה  להשמע  צריך  מצוה  בר  בסעודת  שגם  אנחה,  אלא 
האורחים, וכן צילום ה'חתן' בכל מיני צורות וזויות, כאילו היה כלה שבתוכניתה ללכת למחרת החתונה 
לעולם שכולו טוב, ומבקשת להשאיר אחריה זכר בעולם, מכל זוית אפשרית, כדי שבעלה האלמן ידע איזו 
'פוזה' צילומית, הנהגות מוזרות הבאים מגויי הארצות,  אשה מיוחדת היתה לו, וכיצד היתה נראית בכל 
שבשל רצון הצלמים הראשונים שבאו מחוץ למחנה שומרי התורה, שביקשו דרך להרבות בצילומים כדי 
להכפיל את שכרם עשרת מונים, לצערינו הרב הצליחו לעוות את הדעות ולסתום את המחשבה ולהכניס 

טמטום זה לתוככי מחנה שומרי התורה והמצוות.

אילו היה יחיאל זוכר באמת את מעמד הבר מצוה, כלל לא היה מעלה טענות הבל אלו. במהלך השמחה 
הגיעו רבנים רבים לברכו בברכות לרוב, ובמיוחד זכור לכולם ביקורו המיוחד של מרן שליט"א ועמו עוד 
כמה מגדולי ישראל, שביקשו להביע בבואם את הערכתם העצומה לאביו, וגם אילו היתה במקום תזמורת, 
מלבד לשורר 'ימים על ימי מלך', לא היתה יכולה לשיר כל שיר אחר, מחמת הרבנים הרבים שהגיעו, ומה גם 
שבעקבות כך היו דרשות לרוב שגם מחמתם כמעט ולא היה רגעי שקט בשמחה, בהם ניתן היה לשמוע את 
קולם של אנשי התזמורת, אפילו אם היו באים. וכל זאת מלבד מה שאחד מבני הקהילה של אביו, שברשותו 
מצלמה מקצועית, צילם תמונות לרוב וכשבוע לאחר הבר מצוה הביא לו את מתנתו, אלבום יפה עם תמונות 

השמחה בהם נראה כותל המזרח הארוך והמכובד, בו מסובים גדולי ישראל ותלמידי חכמים לרוב.

את כל המעלות הללו של שמחת הבר מצוה שלו, כלל לא זכר יחיאל. ליבו לא שת כלל לכך שכל ילדי כתתו 
קנאו בו קנאה עזה על זכייתו העצומה הלזו, לגדול בבית של תורה ועמלה, להיות בנו של מרביץ תורה 
ומעמיד הדת על תילה בקרב מאה וחמשים משפחות קהילתו, לכל אותם תלמידי חכמים מופלגים שנתנו לו 
את ספרם במתנה עם הקדשה אישית, וזאת מלבד הספרים הרבים שקיבל ממשפחות הקהילה של אביו, את 
כל זה הוא כלל לא ראה או זכר, רק זכר התזמורת והצלם שהיו בבר מצוה של אחד מחבריו ומקומם נפקד 

אצלו, את זה זכר ועל כך התאונן והרגיש מסכן.

*
שיחותיו הרבות של האב עם בנו בדבר המעלות הרבות שה' נתן לו, שעליו לשוש ולשמוח עליהם, ולהודות 
עליהם בכל תפילה מחדש, לא נכנסו בליבו. גם כאשר אביו עוררו על כך שאם מחמת עוותו כלל אינו רואה 
את חסדו של ה' עמו ושמח בו, יתכן ומחמת כך שכופר בטובתו של הקב"ה, יקח ממנו ה' את כל הטובה 
הלזו ויתן לו את ה"טובות המיוחדות" בהם מקנא, לא הועיל שישנה מעט את מבטו לחיים ועל מה שיש 
לו. וכמובן שלא עזרו דברי האב שהעונש המר של הנהגתו זו, מקבל מיידית בעולם הזה, שמעניש את עצמו 

לסבול בכל עת, במקום שאחרים נהנים ומתענגים.

רבנים רבים ניסו במהלך השנים לעזור ליחיאל מעט להטיב את דרכו זו שהכשילה לו את כל חייו, אך הועילו 
נקודה  כנגדה  ונראתה  מיד עלתה  טובה,  לראות מעלה אחת  על עצמו  גם כשהצליח להתגבר  רק במעט. 
שחורה פצפונת שהעכירה את רוחו והשחירה לו את כל המעלות שראה. גם הליכתו לאנשי מקצוע בתחום 
שקיבלו דמים רבים, לא הועילו לשנות את חוסר הדרך שבחר לעצמו והקושי והכאב שבא בעקבותיו, וכך 

עברו עליו שנותיו בצער וביגון, בעצב ובקנאה וברוב מחשבות כיצד רק לו רע כל היום.

יום  לו  היה  עיניו לא  והנוראים הללו, בהם למראה  חייו הקשים  העצה היחידה שבה הצליח לצלוח את 
אחד טוב, היה על ידי עמלה של תורה ושקידתה. בשעות בהם צלל במים עמוקים ועסק בתורה ועמלה, 
לו כמשיב נפש. באותם הזמנים הרבים שבהם  שכח את כל תחושותיו הקשות הללו ועצם הלימוד היוו 
בתחושות  ומלאוהו  לבו  את  שמחו  הישרים,  ה'  פיקודי  והתמימים,  הקדושים  התורה  דברי  בתורה,  עסק 
אושר על עמלו בתורה והתקדמותו ועלייתו במעלות התורה, בדרך ובמסילה העולה בית קל, להיות עובד 

ה' ועוסק בתורה בכל ימיו.

שנותיו הללו בישיבה היו מחולקים לשעות הלימוד בהם היה שש ושמח בעמלה של תורה, ואילו בשעות 
והזמנים האחרות היה מסכן ומבוזה בעיניו, הכיצד מזלם וגורלם של כל חבריו כה שפר, ואילו לו אין כל 
מזל וגורל, מעולם לא היה לו טוב ושמחה מלבד שמחת התורה ועמלה, אף פעם לא זכה לאיזה שהוא דבר 

מושלם כפי שיש לחבריו.

עלוב,  בחור  אותו  בישיבה,  ביותר  המסכנים  הבחורים  אחד  עם  דבריו  ברבים  כשנתפרסם  הימים  באחד 
ששכלו דמה לאביו גס השכל, שעזב את אשתו וילדיו והתגולל בשכרותו וקיאו ברחובות הערים, שכמעט 
אינו מבין דבר בתורה הקדושה, וזאת מלבד כל המכות והצרות שהיו לו, בעניות מחפירה ובחוליים רעים 

וקשים, ועליו אמר יחיאל שהוא מקנא בו באיזה שהוא דבר שנדמה היה שיש לו.

מי שפרסם את הדבר בקרב הבחורים, סיפר זאת למעלתו של יחיאל, הכיצד ליבו מיוחד וטוב שבכדי להטיב 
את ליבו של אותו בחור מסכן, אמר לו כדברים הללו, אך אלו ששמעו את הדברים, חשבו בליבם שככל 
הנראה יחיאל אמר זאת מעומק ליבו ומחשבותיו האמיתיות, שאכן מקנא הוא באותו בחור אומלל, ואין זה 
אלא גילוי על מצבו האנוש והנוראי, שאינו רואה כל מעלה במה שיש לו, ורק במה שיש או אין לאחרים, 

יכול להראות בעיניו החולניות כדבר טוב וכראוי לקנאה.

*
במהלך שנותיו בישיבה בהם שקד על התורה והעבודה, זכה להתקרב למשגיח הקשיש של הישיבה, שריד 
לדור דעה, שעוד קיבל אורחות חיים ודרכי עליה מגדולי עולם מהתקופה שקודם המלחמה העולמית, שזכה 
שביבים  ממנו  ולקבל  והטהור,  הקדוש  מפיו  להתברך  ואף  מאחיו  הגדול  הכהן  של  פניו  בתואר  להתבונן 
הקשיש,  המשגיח  עם  יחיאל  התייעץ  רבים  בענינים  העליה.  ודרכי  התורה  בני  של  הראויה  להנהגותיהם 

ועצותיו הטובות סללו בפניו את הדרך להמשיך לעלות בתורה ויראה.

המשגיח הקשיש שידיו רב לו בהעמדת בחורים ואברכים בדרכה של תורה, ראה בעצבון ליבו כיצד יחיאל 
הורס לעצמו את חייו, ופעמים רבות ניסה ליישרו ולהדריכו בדרכה של תורה בענין זה של המבט לחיים, 
אך ללא הועיל. העיוות הנוראי של יחיאל בנקודה זו של ראיית החלק החסר, בהגדלת הנקודות השחורות 
והלא מושלמות לפרופורציה בלתי נתפסת בכל מה שיש לו, וראיית כל הטוב במה שיש לאחרים, היוה עבורו 
משימה קשה לפיצוח ולתיקון, ומלבד מחשבות רבות כיצד להועיל לתלמידו, התפלל עליו רבות, שה' יערה 

עליו רוח טהרה לראות את הטובה והברכה שיש לו, ולשנות את מבטו הנוראי הלזה שהורס לו את הכל.

חייו הקשים,  על  וסיפר  לפניו  יהודי שבא  על  לו  וסיפר  יחיאל  הימים שוחח המשגיח הקשיש עם  באחד 
הכיצד פעם אחר פעם אינו מצליח בדרכו, והכיצד רואה הוא שכל מה שנעשה לו הכל הוא לרעה. המשגיח 
סיפר גם את דברי תשובתו אליו, שכבר לימדונו חז"ל שכל מה שה' עושה לאדם, הכל הוא לטובתו, למרות 
שלא תמיד זוכים לראות ולהבין מדוע הוא לטובה, ועלינו ללמוד מרבי עקיבא, שאחרי שכל בני העיר לא 
הסכימו לארחו, והרוח כיבתה את נרו, החתול טרף את התרנגולת והאריה את חמורו, ונשאר עם תלמידיו 
בלב היער החשוך והמפחיד ועסקו בתורה, ידע נאמנה שכל זה הוא לטובתו, ולאחר זמן מה שזיכהו ה' להבין 
ולראות כיצד כל זה היה לטובתו, שבא גייס על העיר ושבה את כולם, ואילולי כיבוי הנר וטריפת התרנגול 

והחמור, יכולים היו להתפס על ידם.

אמרתי לאותו יהודי, הוסיף המשגיח וסיפר, שאם יש לאדם מקרים בודדים של צער וצוקה, אין זה אלא 
לטובתו, ועליו להתחזק באמונה ובטחון בה' העושה עבורו הכל לטובתו, אך אם כל מהלך חייו המה בקושי 
לדעת  חכם,  עם  ולהתייעץ  במעשיו  ולפשפש  הנהגתו  את  ולבדוק  לבחון  שעליו  עבורו  הוא  אות  וברעה, 

ולהבין מדוע ה' עושה לו ככה.

המשגיח שביקש בסיפורו זה לדעת ולהפנים את עומק הרהורי יחיאל, לא חשב עד כמה עומק העוות בו 
הוא חי, ותדהמה אחזתהו כשומעו את דברי תלמידו, האומר אליו, שלאור הדברים ששמע כעת, מבין שעליו 
לבחון ולבדוק את הנהגתו ולפשפש במעשיו ולהתייעץ עם חכם לדעת ולהבין מדוע ה' עושה לו ככה, שחייו 

המה הגרועים ביותר שבין כל בחורי הישיבה.

דרכו של המשגיח הקשיש ושבע הימים היתה שלא להשיב מיד לדברים ששמע, אלא להפכם בליבו ולשקול 
במאזני הצדק שקבע בקרבו בעמל התורה וזיכוך המוסר, להגיע לנקודה המדוייקת של מקור הבעיה, וממנה 
להתחיל את התיקון והשיפור של אורחות החיים, לבנות תוכנית טיפול ברורה בנפשו של האדם, להדריכו 

כיצד לעלות על דרך המלך ולעשות רצונו בלבב שלם.

לאחר כמה דקות שקט מתוחות, פנה המשגיח אל יחיאל ואמר לו, שלדעתו שורש מחשבה זו בה לוקה ועל 
ידה רואה את כל מה שיש לו דרך משקפים מעוותות אלו, המה נובעים מיסוד וגרעין של גאוה, שעל הלוקה 
במידה רעה זו אומר הקב"ה )סוטה ה' א'(, שאין אני והוא יכולים לדור בעולם, ובמידה מגונה זו מסלק ממנו 
את השכינה, שאילו היה מאמין שה' משרה שכינתו גם עליו, שהוא הנותן לו כח לעשות חיל ומחייהו בטובו 
בכל יום מחדש, ואף גומל עמו את כל הטובות הבאות עליו, היה מכיר תודה והודיה על כל חסדי ה' עליו 

ולא מתלונן ומתאונן על מה שחושב שאין לו.

אם יתבונן בדבר יראה, שמאז ילדותו הורגל שביתו הוא הטוב ביותר בקהילה ובתלמוד תורה, אביו היה 
החכם מכולם, ותמיד כל מה שאליו השתייך היה מהטוב ביותר, ועל כן בשורש ליבו התפתח ונבט שורש 
פורה ראש ולענה של גאוה, שאולי מקורה טהור מיסוד 'בשבילי נברא העולם', שכך צריכה להיות מחשבתו 
של כל אחד ואחד, אלא שהשורש הקטן הזה שנקלט בתוככי הלב, התפתח והשתרש והביאו לידי כך שכל 
מי שיש לו, מגיע לו בדין וביושר, ובאמת מגיע לו עוד ועוד וכל מה שיש לאחרים, הכל צריך להיות שלו, 
ועל כן הגיע למבט מעוות זה של החיים, לראות את כל החסרונות במה שיש לו, ואת המעלות במה שיש 
גם צריך להיות שלו,  ואילו מה שיש לאחרים,  לו,  יש  לו, כבר  לאחרים, שהרי בשורש הדברים מה שיש 

ובשל כך כל הסער הגדול הזה.

לא די בידיעת שורש הבעיה, אמר המשגיח הקשיש, אלא יש גם צורך לידע מהי התרופה והטיפול הרפואי 
הנדרש לה, ועל כן הדריך המשגיח את יחיאל כיצד לעבוד על מידת הגאוה, באילו ספרי מוסר לעיין וללמוד, 
איזה מאמרי חז"ל ישנן וישיב אל לבבו, וכך בתהליך איטי של עקירת יסוד פורה ראש ולענה הלזה, יוכל 

להשיב את לבבו לה', והתוצאה שלה תהיה, שיתחיל להרגיש טוב בכל מה שה' זיכהו שיש לו.

העבודה שהמשגיח נתן ליחיאל כלל לא היתה קלה, אלא קשה עד מאוד, אבל תקוה גדולה עמדה בראשה, 
שככל שהרבה לעבוד ולהתקדם, להשיל מעליו חלקים ממידת הגאוה ולעלות ולטפס במעלות הענוה, כך 
על  לה'  להודות  החל  הזמן  עם  חסרון.  בהם  ראה  רק  רבות  ששנים  הדברים  מעלת  להרגיש  לפתע  החל 
הטובות שגומל עמו בכל עת, וככל שהתקדם בדרכי העבודה והשיב אל ליבו את דברי המוסר ותיקן את 
מהמורות הדרך שהלך בה, שיפר את קילקולי אורחותיו, כך חש עוד יותר בטובה שה' גומל עמו בכל עת 
ושעה, והודה עליהם בכל תפילה, וביקש על העתיד שה' ינחהו במעגלי צדק ובדרך נכונה שיראה רק את 

הטובה בכל דבר שה' נותן לו.

*
יכול  כשחלפו שנתיים של עבודה גדולה בתיקון המידות והמבט לחיים, הסכים המשגיח שהגיע העת בו 
הוא לגשת ללימוד מעמיק ומעשי של 'פרק האיש מקדש'. עד אותה עת התנגד המשגיח שיתקרב לסוגיא 
זו, באומרו שבמצבו זה, שאינו רואה נכונה את החיים ומה שמקבל, אלא רק את חסרונם, הבית שיקים לא 
יוכל להיות משכן לשכינה, אלא רק בית מלא בזבחי ריב, שלא ימצא בה כל שלוה ואף לא פת חרבה, כל מה 
שיעשו עבורו ולטובתו, יתפרש בעיניו לרעה ולשלילה, ותמיד יביט על אחרים ויראה מה שיש להם שלעוות 
רִאיתו אין לו, ומהרה יגיע לפרק המדיר את אשתו במסכת כתובות, ולאחריו לפרק תשיעי במסכת גיטין, 

'המגרש את אשתו', וגם ילמד הלכה למעשה את מסכת כתובות.

כעת שכבר שיפר את מעשיו, עידן את נפשו בלימוד המוסר ואורחות החיים, המספר הגבוה של המשקפיים 
המעוותות שהיו לו על עיניו, הלך וירד, הטשטוש שהיה כנגד כל מעלה לה זכה, התבהר והתבלט, עדשות 
מבטו על כל הטוב לוטשו וזוככו, ועוד היד נטויה להמשיך לשפר את הדרך והמבט, כעת זה הזמן לבנות 
בית שיש לו סיכוי רב להיות משכן לשכינה הקדושה, שהשלום והשלוה ישכנו בה, ויוכל להיות בית נאמן 

לה' ותורתו.

בחסד ה' על יחיאל כל הימים, זיכהו ה' בכלה נאה וחסודה, בת תלמיד חכם שאף אֶחיה כולם אהובים ובני 
תורה, כך שישנו סיכוי גדול שיזכה לבנים הגונים הדומים לאחי האם, ועמה בנה בית נאמן לה' ותורתו, 
וההודאה  ה',  כל הטוב שחננו  על  נכונה  והדרכותיו בהסתכלות  דברי המשגיח  לפניו  עומדים  כשבכל עת 

עליהם בכל עת ושעה. 

החתונה התייחדה במעלות רבות ומיוחדות, ואחת מהם היתה בשימור מנהג ישראל מימות קדם אודות 
דרשות הרבנים והמגידים לכבוד החתן והכלה. כאשר המשגיח הקשיש התכבד לשאת דברים לכבוד החתן 
והכלה, בינות לדבריו הזכיר את מעלתו המיוחדת של החתן, שתמיד התבונן במעלת חבריו ולא ראה את 
זצ"ל,  מליזענסק  אלימלך  לרבי  אלימלך'  'נעם  ספר  בסוף  ראה  רבות  שנים  שלפני  והוסיף  חסרונותיהם, 
שהודפסה בו תפילתו המיוחדת שיסד ותיקן כהכנה לתפילת שחרית, בה קבע להתפלל אודות ענין חשוב 
ל ֶאָחד ַמֲעַלת ֲחֵבֵרינּו ְוֹלא ֶחְסרֹוָנם...", וכאשר אחד מיסודות הבית שכל אחד יראה  ְרֶאה כָּ נּו שֶׁנִּ ִלבֵּ ן בְּ זה, "תֵּ
רק את מעלת השני ולא את חסרונו, מובטחנו שיהא זה בית נאמן בישראל, וסיים את דבריו בברכות רבות 

לתלמידו היקר והאהוב, שיזכה לזרעא חיא וקימא ואך טוב וחסד כל הימים.

ופצחו בשיר,  עם סיום דברי הברכה מאת המשגיח הקשיש, הוכיחו המנגנים שגם הם הקשיבו לדברים, 
'אדרבה, תן בלבנו...'. המשגיח שלא הכיר את השיר ולא שמעו מעולם, נהנה מהניגון המיוחד והשייכות 

שבינו לחתן.

בישראל  נאמן  בית  היה  אכן  חסרונו,  ולא  השני  מעלת  ראיית  של  זה  בסיס  על  שנוסד  יחיאל  של  ביתו 
ומשכן מיוחד לשכינה הקדושה. המבט הכללי שלו היה תמיד לראות ולהודות לה' על כל הטוב אשר חננו, 
ולהודות ולהלל על העבר ולבקש ולהתחנן על העתיד, שה' ימשיך להרעיף עליו שפע ברכה והצלחה ואך 

טוב וחסד כל הימים.

*
כשעברו השנים הגיע יחיאל למסקנה, שלמרות רוב העבודה שעמל בה לשנות את אופן מחשבתו ודרך מבטו, 
הועיל הדבר שבאופן כללי הלך מחשבותיו השתנו, שמביט הוא נכונה וכדת של תורה, אבל כאשר מתעוררת 
איזו שהיא בעיה או סיבוך, לפתע עולים כל אותם הרהורים מהימים הקדומים, המחשבות על הטוב שיש 
לאחרים ועל הקושי והצער שיש בחלקו ובגורלו, ובאותם ימים עליו היה לעמול ולהתייגע להדחיק מחשבות 
הבל אלו, לשכנע את עצמו עד לתוך תוכו, שכל מה שה' עושה הכל לטובה ולברכה, ומה שעובר עליו כעת 

הוא הטוב ביותר עבורו, ובכלל מצבו תמיד טוב יותר מכל האחרים.

אחת מהפעמים בהם התנסה בנסיון קשה זה באופן שכמעט מעד ונפל, היה זה כשסיים עמל של כמה שנים 
בכתיבת חיבור מיוחד רב הכמות והאיכות, בחמשה קלסרים עמוסים לעייפה בכחמשת אלפי דפים, על סדר 
חמשת המסכתות הקצרות של סדר מועד, ביצה, תענית, מגילה, מועד קטן וחגיגה, בהם סידר את הנושאים 
ואדירי  הפוסקים  גדולי  והאחרונים,  הראשונים  דברי  את  בהם  כשסידר  מהסוגיות,  העולים  ההלכתיים 
התורה, כשהוסיף מדור מיוחד בהם דן ומפלפל בדבריהם ומראה את כוחו גם בהכרעת ההלכה כדת של 

תורה כפי שקיבל מרבותיו, שאף הסכימו לדינים העולים, והביא את הקלסרים הללו למשרדי 'הוצאה לאור', 
כדי שיעבירום להקלדה ולעימוד, להכינם באותיות מאירות עינים ובְסָדר יפה ומתאים, בכדי שיוכל לגשת 

להדפסה, כשחושב בליבו שבמהלך השבועות הקרובים יוכל להשיג את הממון הנדרש עבור עבודה זו.

במהלך השבועות שעברו ניסה ר' יחיאל להשיג תורמים עבור עבודות הקלדה ועימוד של הספר, אך למרות 
יחדיו, לא הספיקו למחיר  נכבדות. כל התרומות שקיבל  רוב השתדלותו בענין, כמעט לא השיג תרומות 
עבודות הגרפיקה והעיצוב של חמשת כרכי הספרים, ודאגה רבה מילאה את ליבו, כיצד יוכל לעמוד בתשלום 

על העבודה בעוד זמן מה. 

כשחלף כחודש מאז הבאת הקלסרים להוצאה, באחד הימים התקשר להתעניין לדעת היכן עומדת התקדמות 
העבודה, ולחרדתו שמע מהפקידים שכלל אינם יודעים שהספר הובא אליהם. כשעמד על כך שהוא מסרו 
אישית במשרדם, החלו הפקידים בחיפוש מדוקדק במשרדים, אלא שלא נמצא דבר. באותם רגעים הרגיש 
יחיאל שעומד להתמוטט, כל עמלו ויגיעו הרב במשך השנים האחרונות היה להבל ולריק, הספרים שעליהם 
כה טרח ויגע, כלו כאבק פורח ועפו כחלום. באותה עת שבו ועלו לו המחשבות המעוותות על כך שדוקא לו 

קורים הדברים הנוראים הללו, וחלקו וגורלו קשה יותר מכל הברואים עלי אדמות.

זה  היה  לאוזניו.  נכנסו  לא  כלל  שאירע,  מה  על  ומכובד  גדול  בסכום  אותו  שְיַפצו  ההוצאה  מנהל  דברי 
כאותו אב שכול שמנסים לדבר עמו אודות פיצוי כספי על מות בנו המוטל לפניו, שכלל אינו שומע את 
הדברים ולא מעלה בקצה דעתו לדבר ולדון על כך. הפיצוי היחידי עליו הסכים לשמוע, היה מציאת כתב 

היד והשבותו אליו.

הרגשה אומללה ונוראה זו שאדם מאבד את כל עמלו תחת השמש ברגע קט, אינה דבר קטן. ישנם כאלו 
שבעקבות מצב דומה לקו בליבם והתמוטטו והגיעו לשערי מות. אבל למרות כל זאת אין זו הצרה הנוראה 
ביותר, לא ניתן להשוות זאת עם צרותיהם של יהודים רבים אחרים, כאלו שאיבדו הורים או בן זוג, ילדים 
או נכדים, ובודאי לא לאלו שאיבדו את כל משפחתם באחת, במהלך תאונה או פיגוע. הזמן שהושקע בהכנת 
החיבור לא הלך לטמיון, היה זה זמן יקר שנוצל לתורה ועמלה וקיום מצוות תלמוד תורה, וביגיעה ועמל 
נוספים גם את החיבור ניתן לשחזר ולכותבו מחדש ואולי אפילו עוד יותר טוב, אבל באותה עת איבד ר' 
נתן  בהם  קשים,  ימים  לאותם  והחזירוהו  מאוד  לו  שהציקו  מחשבותיו,  על  המלאה  השליטה  את  יחיאל 

לדמיונות ולמחשבות דרור וחופש ושלטון מלא.

יתכן  כיצד  מבין  אינו  שכלל  למרות  ולברכה,  לטובה  הוא  הכל  שעושה  מה  שכל  בה'  באמונה  כשהתחזק 
הדבר, לפתע נזכר מנהל ההוצאה מה אירע באותו יום והיכן הניח את כתב היד. מחמת העֹול הגדול שהיה 
לו והחשיבות שנתן להוצאת הכתב לאור עולם, לקחו עמו לבית אמו האלמנה, ובכדי שלא יאבדו, הניחו 
באחד הארונות בביתה. תוך זמן קצר נסע מנהל ההוצאה לבית אמו, ותוך רגעים ספורים מצא את השקית 
ר'  יחיאל, להראות לו שהאבדה נמצאה. כראות  ר'  עם הקלסרים, נפרד מהרה מאמו, ודהר אל ביתו של 
יחיאל את הקלסרים האבודים, חיבקם ונשקם תוך כדי שפרץ בבכי של שחרור ואושר, והודה לה' שהאבדה 
נמצאה, ובקושי שמע את דברי מנהל ההוצאה, שכפיצוי על הצער הנורא שעבר עליו, יעשו עבורו את כל 

העבודה חינם אין כסף.

כשחלפה כמה שעות ור' יחיאל נרגע מהשמחה וההתרגשות הרבה שאחזה אותו, לפתע תפס כיצד ה' סיבב 
את הכל לטובתו, בזכות הצער הנורא שהיה לו על אובדן הכתבים, כעת אינו צריך לדאוג למימון עבודות 
ההקלדה והעימוד של ספריו, דבר שגרם לו צער ודאגה רבה עד שנודע לו דבר האבידה. חבל שלא הצלחתי 
בנסיון זה, קונן בליבו, אילו הייתי משכיל לשלוט על מחשבותי בשעות הקשות שעברו עלי, היה נסיון זה 
עבורי כחבל להמשך צמיחה ועליה, ועל כן המשיך ר' יחיאל לעבוד על עצמו בהדרכתו של המשגיח הקשיש, 

הכיצד ניתן להתגבר ולעמוד גם בנסיונות קשים ונוראים אלו.

*
בקושי חלף שבוע ימים מאז שנתבשר ר' יחיאל שנמצאו הכתבים, וכבר היה בידיו החומר המוקלד על מסכת 
אחת, שאותו יש להגיה ולסקל מכל טעות ונגף. במלאת חודש למציאת הכתבים, כבר היה בידיו כל החומר 
מוקלד, וחלקו כבר מתוקן ומוכן לעריכה, ובמלאת כחודשיים למציאת האבידה, היה בידיו חמשת הכרכים 

מוכנים להדפסה, כאשר בכדי לגשת להדפסה, רק היה חסר לו למצוא תורם להדפסתם.

אחד מידידיו שדחפו בכל עת לעבודתו על הספרים, היה ר' גרשון גוטאונריכטיגשטופער*. הלה לא הסתפק 
בעידוד ודחיפה, אלא התחייב בפני ר' יחיאל שיעזור לו למצוא תורם נכבד להדפסת הספרים, אחרי שהחומר 
יהיה מושלם וראוי לדפוס. ועל כן החל בתקופה זו בעבודה באיתור גביר שיצא ענין בספרים הללו ויחפוץ 
פנה לכמה מחבריו שידע שקיבלו  היא מהמלאכות הקשות,  זו, שכידוע  לצורך עבודת איתור  בהדפסתם. 

תרומות נכבדות מגבירים ידועים, ושאלם על הדרך אותה עברו עד שהשיגו את התרומות.

יוכל לפעול  כששמע על הדרך רבת החתחתים אותה עברו כל אותם מחברי ספרים, חשכו עיניו, הכיצד 
ולהרבות בהשתדלויות שונות ומשונות אלו, שגם אלו כלל אינם מובטחים. באותה עת בה הבין שאין הדבר 
תלוי בו ובהשתדלותו, אלא צריך לנס גלוי, החל להתפלל על כך בכוונה גדולה בכל תפילה, ופעל בהשתדלות 
צדיקים  לסיבוב בקברי  ובעיקר  לטיולים  תיירים  לקרוב משפחתו שמתפרנס מהסעת  ידי שפנה  על  קלה, 
ברחבי ארץ הקודש, וביקש ממנו שאם יגלגל ה' שיסיע איזה שהוא גביר בעתיד הקרוב, ויצא לו לשמוע ממנו 
שאוהב הוא לסייע ולתרום בהדפסת ספרי קודש, יספר לו דבר זה, וישתדל עבורו לקבוע לו פגישה עם אותו 

הגביר, וה' יהיה בעזרו לעמוד בהבטחתו ולסייע להדפסת הספרים החשובים להגדיל תורה ולהאדירה.

עצם הידיעה שהשתדלותו רחוקה מלהביא פירות, הביאה לכך שעיקר ההשתדלות בה הרבה ר' גרשון, היה 
בתפילה ותחינה לה' שישלח לו את הממון להדפסת הספרים, ואכן תפילתו התקבלה ובאחד הימים של 
תחילת חודש ניסן, התקשר אליו אותו קרוב וסיפר לו דבר פלא, שכעת מסיע הוא גביר גדול במסע בקברות 
צדיקים בצפון, ותוך כדי הנסיעה השיח לו את ליבו, שאוהב הוא לתרום להוצאות ספרי קודש לאור עולם, 
ואם יפגשו בקברו של אחד התנאים הקדושים יהודי המבקש ממנו לתרום להוצאת ספרו, ישלם לו בשמחה 
אפילו  לו  ישלם  דוסא,  בן  חנינא  רבי  הקדוש  התנא  של  בקברו  זה  יהיה  ואם  ההדפסה,  הוצאות  כל  את 

הוצאות סדרה שלימה של ספרים.

לפי התוכנית שלנו, אמר אותו קרוב לר' גרשון, בעוד כחמש שעות, בסביבות השעה אחת עשרה בלילה, 
אנו אמורים להיות בקברו של ר' חנינא בן דוסא. קח כעת רכב ותיסע עם ידידך מחבר הספרים, והמתן 

לנו במקום, וה' יהיה בעזרך.

בשמחה ובששון מיהר ר' גרשון לבשר את הדברים לר' יחיאל, ותוך זמן קצר השיגו יהודי שומר תורה ומצוות 
העובד לפרנסתו כנהג הסעות, שיסיע אותם לקברו של ר' חנינא בן דוסא, כדי שיספיקו להגיע למקום זמן 
מה קודם מועד הגעתו הצפוי של הגביר, ובמקום קבורתו המסוגל לניסים על טבעיים, יעשה ה' עמהם ניסים 

ונפלאות על טבעיות, שיקבלו את התרומה להדפסת הספר להגדיל תורה ולהאדירה.

*
כשהגיעו לצומת 'יובלים', ופנו שמאלה, סמוך ונראה לכפר 'עראבה' איזור מקום קבורתו של רבי חנינא בן 
דוסא, והשעה היתה כמה דקות לאחר עשר בערב, קרוב לשעה לפני המועד המוסכם, ראו לפניהם שלט 
שבכפר 'סאח'נין' הסמוך, בו נמצא קברו של האמורא הקדוש רבי יהושע דסכנין, ברגע פתאומי עלה בליבו 
של ר' יחיאל שכדאי להם להיכנס לרגע קט לכפר, להתפלל על קברו ומהרה לצאת אל עבר מקום קבורת 
רבי חנינא בן דוסא. הכניסה אל הכפר והתפילה על הקבר לא לקחה יותר מאשר רבע שעה, אך כשיצאו 
במבואות הכפר, לפתע נתקע גלגל הרכב באבן או מכשול ולאחר קול אנחה של שבר כל שהוא, הרכב נעצר. 
ניתן  גילה לחרדתו שהמוט המחזיק את גלגלי הרכב נשבר, ובמצב כזה לא  הנהג שירד לבדוק את הנזק, 

להמשיך בנסיעה אפילו מטר אחד.

כניסה קצרה זו לכפר התעכבה והתאחרה, כאשר במהלכה הציע ר' גרשון שיזמינו מונית ובה יצאו שלשתם 
לכפר הסמוך, או אפילו ילכו רגלית אל עבר קברו של רבי חנינא בן דוסא, בכדי שיוכלו לפגוש את הגביר 
ולבקש ממנו את תרומתו. אלא שהנהג הסביר להם שאינו יכול להשאיר את רכבו לבד בכפר. המציאות 
היא שרכב יהודי החונה בכפר ערבי, יכול להיות מפורק לחלקיקים תוך דקות ספורות, ולא ישאר ממנו זכר, 
וכך יפסיד את כל כספו. כשר' גרשון הציע שהוא ור' יחיאל ילכו רגלית עד לכביש הראשי וינסו לתפוס שם 
מונית או אפילו ילכו רגלית לקברו של רבי חנינא, דחה ר' יחיאל את הרעיון על הסף, שאסור להם להשאיר 
את הנהג לבדו בתוככי כפר ערבי, והגם שכפר זה אינו עויין, ואין זה סכנה, בכל זאת לא משאירים יהודי 

לבדו בכפר ישמעאלים.

המסקנה הברורה של החלטה זו, לא נעלמה מדעתו של ר' יחיאל, אבל ברור היה לו שעושה כדת של תורה 
בידיו את התרומה  לכפר, איבד  להיכנס  וכפי המתבקש ממנו. באותה שעה בה הפנים שבאותה הבקשה 
הנדיבה שכמעט קיבלה, החליט בדעתו להודות לה' שעמד בניסיון, וכמעט פרץ בריקוד על שזיכהו ה' לעמוד 

בו בגבורה, ולא להרהר אחר מידותיו.

שחניית  לראות  התפלא  דוסא,  בן  חנינא  רבי  של  לקברו  עד  והביאו  הגביר  את  שהסיע  המשפחה  קרוב 
הקבר ריקה, ואף הקבר עצמו ריק ואין בו כל אדם. איזה שלימזל גרשון קרובי, הרהר בליבו. הנה יש בפניו 
הזדמנות כזו והוא מפסידה בידים. הקבר החשוך לא משך את הגביר יתר על המידה, ודקות ספורות לאחר 
שהגיעו למקום, כבר יצאו ממנו, כאשר הסיכוי לתרומת הדפסת הספרים נגוזה באבק הדרכים. אפילו אם 
קרובי היה עומד כאן, חשב אותו נהג, הרי שמצב רוחו של הגביר כלל לא בפרשה של תרומה והנצחה, וטוב 

שלא הטריח עצמו לבוא.

כאשר רכבו של הגביר עבר בסמוך לכניסה לכפר 'סאח'נין', צדה את עינו של הגביר השילוט אודות קברו של 
רבי יהושע מסכנין הנמצא בתוככי הכפר, וביקש מהנהג להיכנס אליו ולהשתטח על הקבר. כשעמדו לצאת 
מהכפר הבחין הנהג כי ישנו רכב החוסם את דרכו בצורה חשודה, ופחד רב חדר לליבו, אולי מדובר במחבלים 
או שודדי לילה. ברירה רבה לא היתה לו, ועל כן החליט להתקדם אליהם כאילו בידיו נשק ואינו מפחד מהם 

כלל, וכשנתקרב התפלא לראות את ר' גרשון קרובו עם עוד שני יהודים הנמצאים ברכב.

יוצאים,  אינם  ושאלם מדוע  ומצוות במבואות הכפר,  יהודים שומרי תורה  לראות שלשה  הגביר התפלא 
יוכל לגרור את רכבם  וכששמע על התקלה שיש ברכבם, ביקש מהנהג שינסה לבדוק את האפשרות אם 
ולהוציאו לכל הפחות מתוככי הכפר אל הכביש הראשי. הנהג הצליח לקשור את הרכבים והחל בנסיעה 
איטית, כאשר תוך כדי הנסיעה הודה הנהג לגביר שהדליף לקרובו זה את המידע אודות מה שאמר לו, ועל 

כן נסעו למקום ורק נתקעו לפני שהספיקו להגיע אליו.

כשנודע לגביר שהיה באפשרותם להשאר את הנהג בכפר ולהספיק לתופסו על קבר רבי חנינא בן דוסא, ולא 
עשו זאת רק משום שלא הסכימו להשאיר את הנהג לבדו בכפר, התפעל עד מאוד, והודיע להם שמקבל על 
עצמו לממן את כל הוצאות הדפוס של חמשת הספרים, כולל הדפסת מהדורה נוספת להדפסה לצורך חלוקה 

באלפיים בתי כנסיות ברחבי ארץ הקודש ומחוצה להם.

לאחר שנפרדו מהגביר וֶנֲהגֹו, והתאוששו מהלם המוחלט כיצד ה' כלכל וכונן את צעדיהם, ובמיוחד כששמעו 
את דברי הנהג שאילו היו באים כמתוכנן, מירב הסיכויים שלא היו משיגים דבר, הודו ושבחו לה' שנתן להם 

את הכח והבינה לעמוד בנסיון הקשה הלזה.

כששב ר' יחיאל לביתו וסיפר לבני ביתו את הקורות עמו וניסי ה' וחסדיו, שאלהו בני ביתו, מהיכן היה לו 
את הכח והעוצמה לעמוד בנסיון כה קשה ונוראי. השיב ואמר, שהיה זה בזכות שבֵעת נסיעתו הזו למד את 

הפרשה שנים מקרא ואחד תרגום, ומלימוד זה קיבל כח עצום ונוראי זה.

מנין בפרשתינו עפרש"י קיבל ר' יחיאל את כוחו העצום הלזה?
שלעכטאונשווארצקוקער - הרואה רעות ושחורות. גוטאונריכטיגשטופער - הדוחף לדברים טובים ונכונים



ימים לפני  זמן רב קודם לידתו של אדם, כמאתים שבעים ושלשה 
שיצא לאויר העולם, גזר ה' על האדם מה יהא בחלקו תחת השמש, 
האם יהא גבור או חלש, חכם או טיפש ואף עשיר או עני, כדרשתו של 
ר' חנינא בר פפא )נדה ט"ז ב'(, וגזירה זו אינה ברת שינוי, אלא אם 
כן נגזר עמה שבתפילות ותחנונים ניתן יהיה להעביר את רוע הגזירה, 

ולשנותה לטובה ולברכה.
יהיה  נגזר כיצד  יהיה מציאותו של האדם, לא  למרות הגזירה כיצד 
מצבו. יכול להיות גבור, שאינו מפחד מאדם, ואף גבורת גופו עומדת 
לו שחולי אינו נדבק בו, ולמרות כל זאת רע לו עד מאוד, ולעומתו 
יתכן חלש בכל גופו, בקושי יכול להקים את גופו ממטתו, ובכל עת 
מצוא נדבק בכל מיני חלאים רעים וקשים, ועם כל זאת טוב לו עד 
מאוד. כמו כן לא מעטים המה החכמים שאף אין להם לחם ומרוב 
חכמתם סובלים כל ימיהם, וקצה שמחה לא נראה מעולם על פניהם, 
ואילו טיפשים שטוב להם כל הימים, ולא רק בגלל שאין להם דעת 
להבין ברעתם, אלא באמת מאושרים כל הימים. גם בקרב העשירים, 
לא מצויים האושר והשמחה, שמרוב האוצרות שיש בבתיהם, אינם 
לעצמם  מוצאים  שהמה  כפי  ונחלה,  למנוחה  מקום  שם  מוצאים 
במשכנם הדל והצפוף של העניים, שאולי מחמת רוב החסרון שבהם, 
האושר  של  הקבוע  משכנם  זהו  כן  ועל  בשפע,  מקום  עבורם  יש 

והשמחה.
מחקרים רבים של גדולי וחכמי אומות העולם שניסו לתור ולחפש 
זאת  מצאו  לא  מצויה,  השמחה  בהם  המאושרות  המדינות  אחר 
ולא  בשוויצריה שכבר למעלה משבע מאות שנה לא עבר בה חרב 
לא  וגם  הברית,  בארצות  הסיליקון  בעמקי  לא  גם  מלחמה.  ראתה 
תבל,  עשירי  מתגוררים  בהם  ולונדון,  פריז  ואוהיו,  מנהטן  בחוצות 
הללו  המקומות  בכל  דמיוניים.  בסכומים  מסתכם  האישי  שהונם 

שוררים הקנאה והתאוה והכבוד המוציאים את האדם מן העולם.
מי  גם  אדם,  כל  מהעושר,  הרחוק  האושר  אודות  זה  יסוד  מלבד 
שלכאורה התברך בכל המעלות, יש לו גבורה וחכמה ואף עושר, אף 
הוא צריך להתמודד יום יום בנסיונות החיים שה' הכין בצעדיו לאותו 
יום ושעה, ואין לך אדם שאינו צריך להתמודד, כל אחד עם הקשיים 
שלו והנסיונות האישיים המיוחדים שה' הביא לפניו, וצריך להשכיל 
כיצד להתמודד עם הנסיונות והכשלונות, מהי הדרך בה יוכל להעפיל 
ולעלות בהר ה' ולקום במקום קדשו, לשמור את כל מצוות התורה 

ולעסוק בה בלבב שלם ובעמלה בכל עת.
וכבר משלו זאת חכמי התורה והמוסר, לכוס המלאה ברובה, ועדיין 
חסרה למעלה, שככל שאדם מנמיך את ליבו יותר, כך יראה ויבחין 
הריק  החלק  ליבו את  אל  ישים  וכמעט שלא  בחלק המלא שבכוס, 
שבמעֶלה הכוס, ובזכות זאת שיביט ויראה בכל הטובה שה' מרעיף 
ליבם  שבגאוות  אלו  אותם  זאת,  לעומת  ומאושר.  שמח  יהא  עליו, 
החסר  המועט  החלק  על  רק  נופל  שמבטם  הרי  למעלה,  מרגישים 
בכוס, ומחמת כך לא שתים את ליבם כלל לחלק המלא, ומרגישים 

רע כל היום מחמת החסר ומה שאין בידם.
וזה עמלו תחת השמש של כל אחד ואחד, האם להביט בכל עת על 
החלק החסר, על מה שאין לו, למרות רוב הטובה שה' מרעיף עליו 
להביט  או  היום,  כל  רע  אך  לו  יהיה  כך  ובעקבות  ושעה,  עת  בכל 
על החלק המלא, על מה שחננו ה', כך שאף אם יש לו יותר צרות 
ריקם  ביתו  עת,  בכל  מחפירה  עניות  מטובה,  חולי  יותר  ִמשמחות, 
מכל, בכל זאת תמיד יהא ליבו שש ושמח ויהא לו אך טוב וחסד כל 
הימים, ואף אם פעם הקשיים יתגברו, תמיד יביט אל אלו הסובלים 
יותר ממנו, אם בגשמיות ואם ברוחניות, ויתן שבח לה' שזיכהו בכל 
מה שיש לו, ובעקבות כך יהיה שש ושמח וליבו ילין בטובה כל ימי 

חלדו בעולם.
*

אחד מאלו שעוד טרם לידתו נגזר עליו טובה וברכה, ולמרות זאת 
שלעכטאונשווארצקוקער*.  יחיאל  היה  מנשוא,  קשים  היו  חייו  כל 
ה"מעלה" המיוחדת שלו, היתה לראות כל דבר לרעה, להבחין בכל 
נקודה שחורה בקיר לבן הבוהק, והיא זו שהקשתה על חייו ועשתה 
לו תמיד רק רע כל היום. בכל עת מצוא מצא מה שיעכיר את רוחו 
ושלוותו, למרות כל הטובה שהיתה עמו בכל חייו, לא נהנה מהם דבר 
מחמת הנהגתו זו שבכל דבר ראה רק את החסרון והרוע, את ההעדר 
וחוסר השלימות, ועל כן לא פלא שמעולם לא הגיע לאושר ושמחה, 

שתמיד היה מה שיעיב את השמחה וימנע אותה ממנו.
וגדולה  שתורה  מצויים,  שאינם  הבתים  מסגנון  היה  גדל,  בו  הבית 
במקום אחד. אביו היה רב קהילה מבוססת בעיר, שמימנה לו את כל 
צרכי ביתו הגדול, ואף את הוצאותיו החריגות, החל מסעודת ברית 
מילה לכל בן שנולד לו במזל טוב, קניית התפילין וסעודת הבר מצוה 
ועד התחייבותיו עבור הנישואין. כך שיחיאל מעולם לא חוה מציאות 
של עוני ומחסור, שכבר מעת לידתו אביו היה בתפקידו זה, ותמיד 
היה בבית שפע של לחם לאכול ואף מה למרוח עליו וירק לאכול עמו, 

ואף פעם לא חסר בגד ללבוש.
וכאפס  כאין  היתה  לו,  הביאה  אביו  של  שרבנותו  והכבוד  הגדולה 
לתורה שקיבל מאביו ומהבית שגדל בו. עצם המראה של אב השקוד 
על תלמודו בכל שעות היום, להתעורר בבוקר לקול צלילי הלימוד 
הערבים של האב, ואף להרדם בלילה כשקולו הצלול של האב העמל 
בתורה נשמע כשיר ערש מיוחד, שאין כל עידון ותענוג שוה או אפילו 
מתדמה לו. היכולת לשאול את אביו כל העולה על דעתו, בכל חלקי 
וששון  כל אחד לשמחה  להביא  ארץ, אמורה  מיני  הרחבים  התורה 
תורה,  בתלמוד  שואל  שהמלמד  שאלה  שכל  מה  מלבד  יקר,  ורוב 
ישוב  יחיאל  שתמיד  החברים  יודעים  בישיבה,  שואל  שיעור  המגיד 
למחרת עם צרור תשובות ברורות ומנומקות המבארים את הדברים 

באור מיוחד.
שאלות  מחמת  שונים  שואלים  ידי  על  השבת  בסעודות  ההפרעות 
דחופות, מלבד מה שלא היה בהם כל הפרעה, אלא שימשו ביד האב 
ואורחות ההלכה הבהירה.  בדרכי התורה  ביתו  ובני  בניו  ללמד את 
לאחר שהשואל היה הולך לדרכו והאב שב לשולחן השבת, אם לא 
היה מדובר בשאלה אישית, היה האבא פורש בפני כל המסובים את 
השאלה ומבקש מהם להשיב כדת של תורה לפי מה שלמדו ויודעים 
שבת,  בכל  פעמים  כמה  שהיו  הגם  אלו,  ואירועים  יום,  אותו  עד 

הוסיפו לאוירה המיוחדת של שבת בבית ההורים.
נולד יחיאל, בכל זאת, בשונה  למרות המציאות המיוחדת הלזו בה 
מאחיו הגדולים וגם הקטנים, לא ראה את מעלותיהם אלא רק את 
החסרונות הקטנים שבחוסר דעתו נראו היו לו כהר גבוה. אילו היה 
מתבונן בדברי הגמ' בסוכה )נ"ב א'(, אודות השטן שלצדיקים נראה 
הרשעים  וגם  שכזה,  גבוה  הר  כבשנו  היאך  בוכים  והמה  גבוה  כהר 
בוכים היאך לא כבשו חוט השערה שכזה, אולי היה משכיל מעט, אך 

מרוב עיסוקו ביגונו ובמצבו הקשה, לא היה לו פנאי לזה.
את  רק  לראות  למו,  כסל  יחיאל  של  זו  דרך  בחוסר  הגדול  הפלא 
הרע ולא את הטוב, נעצר ונהפך כאשר ראה מה שיש לאחרים. כל 

ונעימים,  יפים  כה  בעיניו  נראו  אחרים  של  ואורחותיהם  מעשיהם 
הטוב  כל  את  ראה  מבחינתו,  חסרון.  כל  ללא  ומיוחדים  טובים 
היה  ואף  ויתכן  תרנגולים,  של  ומטונף  רעוע  בלול  שיש  והנעימות 
כל  את  ראה  שבו  והנקי,  הנעים  חדרו  במקום  בו,  להתגורר  מבקש 

החסרונות שהפריעוהו עד מאוד.
*

ולמלטו ממצבו החולני  ליחיאל להצילו  ולסייע  לעזור  ביקשו  רבים 
לקה  מה  ובעקבות  ממתי  לדעת  וביקשו  עמו  שוחחו  כן  ועל  הלזה, 
בראות מעוותת זו, כיצד סיגל לעצמו חוסר דרך חיים זו, אך יחיאל 
מבטו  היה  תמיד  עצמו  את  שזוכר  מאז  להם,  להשיב  מה  ידע  לא 
את  לראות  במקום  והשלילה,  החסר  את  ולהפנים  לראות  ומגמתו 

הטוב ואת המעלות ממה שיש.
במהלך סיפוריו אודות מה שעבר עליו, זכר היטב כיצד כבר בשחר 
ילדותו קינא קנאה עזה בשכנם שהיתה לאביו משאית ענק ממקום 
עבודתו ועמה שב לביתו ונסע להיכן שצריך, ואילו לאביו "המסכן" 
או  באוטובוסים  בנסיעה  להסתפק  היה  ועליו  רכב  היה  לא  כלל 
מוניות. רק כאשר אחד החכמים דובב את יחיאל לשמוע איזו משאית 
מחלקת  עובד  אלא  היה  לא  שהלה  הדבר  נודע  שכן,  לאותה  היתה 
התברואה בעיריה, ועבד שם כנהג 'משאית זבל', שריחה נדף לפניה, 
ועמה נסע לביתו בכל יום בעת סיום עבודתו, ואף למקומות נוספים, 
כאשר כולם מפלסים לפניו את הדרך, בכדי שיסע מהרה והריח הנורא 

שנודף ממנו, יעבור מהרה.
הפלא העצום בעיוות מחשבות אלו, שיחיאל כלל לא הבין שיש בהם 
איזה שהוא חסרון או בעיה. קנאתו באותו ילד בכיתתו שזכה פעמים 
בשבוע לשעת לימוד עם מלמד אישי שהיה גם תלמיד חכם מופלג 
חכם  תלמיד  שאותו  לו  כשנודע  גם  פגה  לא  נפלאה,  הסברה  ובעל 
מובהק ובעל הסברה נפלאה, אינו אלא אביו הלומד עמו שלוש או 
ארבע פעמים בשבוע, שבשעות לימוד אלו הינו מתענג על תלמודו 
ועושה חיל. עצם הטענה ניקרה את ליבו, מדוע נגרע גורלו מאותו 

חבר, שהלה לומד עם מלמד פרטי ואילו הוא לומד רק עם אביו.
הטענה הראשונה האמיתית שאולי היתה לו, בדבר סעודת הבר מצוה 
הרעש  שקולות  היה,  העצום  שחסרונה  הוריו,  לו  שערכו  הפשוטה 
וגם  מתזמורת,  ולא  השמעה  ממערכת  היו  בה,  שנשמעו  הרקעיים 
התמונות שצולמו בה לא היו על ידי אדם מחוץ למשפחה ולקהילה, 
כאשר כלל לא ברור מהיכן הונחה ההנחה שאינה אלא אנחה, שגם 
בסעודת בר מצוה צריך להשמע צרמוניה של קולות וצלילים מלבד 
דרשות ואיחולי האורחים, וכן צילום ה'חתן' בכל מיני צורות וזויות, 
שכולו  לעולם  החתונה  למחרת  ללכת  שבתוכניתה  כלה  היה  כאילו 
טוב, ומבקשת להשאיר אחריה זכר בעולם, מכל זוית אפשרית, כדי 
שבעלה האלמן ידע איזו אשה מיוחדת היתה לו, וכיצד היתה נראית 
בכל 'פוזה' צילומית, הנהגות מוזרות הבאים מגויי הארצות, שבשל 
רצון הצלמים הראשונים שבאו מחוץ למחנה שומרי התורה, שביקשו 
דרך להרבות בצילומים כדי להכפיל את שכרם עשרת מונים, לצערינו 
ולהכניס  המחשבה  את  ולסתום  הדעות  את  לעוות  הצליחו  הרב 

טמטום זה לתוככי מחנה שומרי התורה והמצוות.
אילו היה יחיאל זוכר באמת את מעמד הבר מצוה, כלל לא היה מעלה 
טענות הבל אלו. במהלך השמחה הגיעו רבנים רבים לברכו בברכות 
לרוב, ובמיוחד זכור לכולם ביקורו המיוחד של מרן שליט"א ועמו עוד 
כמה מגדולי ישראל, שביקשו להביע בבואם את הערכתם העצומה 
לאביו, וגם אילו היתה במקום תזמורת, מלבד לשורר 'ימים על ימי 
הרבים  הרבנים  מחמת  אחר,  שיר  כל  לשיר  יכולה  היתה  לא  מלך', 
שהגיעו, ומה גם שבעקבות כך היו דרשות לרוב שגם מחמתם כמעט 
ניתן היה לשמוע את קולם של  ולא היה רגעי שקט בשמחה, בהם 
שאחד  מה  מלבד  זאת  וכל  באים.  היו  אם  אפילו  התזמורת,  אנשי 
מבני הקהילה של אביו, שברשותו מצלמה מקצועית, צילם תמונות 
יפה  אלבום  מתנתו,  את  לו  הביא  מצוה  הבר  לאחר  וכשבוע  לרוב 
בו  והמכובד,  כותל המזרח הארוך  נראה  עם תמונות השמחה בהם 

מסובים גדולי ישראל ותלמידי חכמים לרוב.
את כל המעלות הללו של שמחת הבר מצוה שלו, כלל לא זכר יחיאל. 
ליבו לא שת כלל לכך שכל ילדי כתתו קנאו בו קנאה עזה על זכייתו 
העצומה הלזו, לגדול בבית של תורה ועמלה, להיות בנו של מרביץ 
תורה ומעמיד הדת על תילה בקרב מאה וחמשים משפחות קהילתו, 
במתנה  ספרם  את  לו  שנתנו  מופלגים  חכמים  תלמידי  אותם  לכל 
עם הקדשה אישית, וזאת מלבד הספרים הרבים שקיבל ממשפחות 
זכר  רק  זכר,  או  ראה  לא  כלל  הוא  זה  כל  את  אביו,  של  הקהילה 
התזמורת והצלם שהיו בבר מצוה של אחד מחבריו ומקומם נפקד 

אצלו, את זה זכר ועל כך התאונן והרגיש מסכן.
*

שיחותיו הרבות של האב עם בנו בדבר המעלות הרבות שה' נתן לו, 
ולהודות עליהם בכל תפילה מחדש,  ולשמוח עליהם,  שעליו לשוש 
לא נכנסו בליבו. גם כאשר אביו עוררו על כך שאם מחמת עוותו כלל 
אינו רואה את חסדו של ה' עמו ושמח בו, יתכן ומחמת כך שכופר 
בטובתו של הקב"ה, יקח ממנו ה' את כל הטובה הלזו ויתן לו את 
ה"טובות המיוחדות" בהם מקנא, לא הועיל שישנה מעט את מבטו 
לחיים ועל מה שיש לו. וכמובן שלא עזרו דברי האב שהעונש המר 
של הנהגתו זו, מקבל מיידית בעולם הזה, שמעניש את עצמו לסבול 

בכל עת, במקום שאחרים נהנים ומתענגים.
רבנים רבים ניסו במהלך השנים לעזור ליחיאל מעט להטיב את דרכו 
כשהצליח  גם  במעט.  רק  הועילו  אך  חייו,  כל  את  לו  שהכשילה  זו 
ונראתה  עלתה  מיד  טובה,  אחת  מעלה  לראות  עצמו  על  להתגבר 
כנגדה נקודה שחורה פצפונת שהעכירה את רוחו והשחירה לו את 
כל המעלות שראה. גם הליכתו לאנשי מקצוע בתחום שקיבלו דמים 
והקושי  לעצמו  שבחר  הדרך  חוסר  את  לשנות  הועילו  לא  רבים, 
וביגון, בעצב  וכך עברו עליו שנותיו בצער  והכאב שבא בעקבותיו, 

ובקנאה וברוב מחשבות כיצד רק לו רע כל היום.
העצה היחידה שבה הצליח לצלוח את חייו הקשים והנוראים הללו, 
בהם למראה עיניו לא היה לו יום אחד טוב, היה על ידי עמלה של 
בתורה  ועסק  עמוקים  במים  צלל  בהם  בשעות  ושקידתה.  תורה 
ועמלה, שכח את כל תחושותיו הקשות הללו ועצם הלימוד היוו לו 
כמשיב נפש. באותם הזמנים הרבים שבהם עסק בתורה, דברי התורה 
ומלאוהו  לבו  את  שמחו  הישרים,  ה'  פיקודי  והתמימים,  הקדושים 
במעלות  ועלייתו  והתקדמותו  בתורה  עמלו  על  אושר  בתחושות 
התורה, בדרך ובמסילה העולה בית קל, להיות עובד ה' ועוסק בתורה 

בכל ימיו.
היה שש  בהם  הלימוד  לשעות  מחולקים  היו  בישיבה  הללו  שנותיו 
ושמח בעמלה של תורה, ואילו בשעות והזמנים האחרות היה מסכן 
ואילו  כה שפר,  כל חבריו  וגורלם של  מזלם  הכיצד  בעיניו,  ומבוזה 
לו אין כל מזל וגורל, מעולם לא היה לו טוב ושמחה מלבד שמחת 
התורה ועמלה, אף פעם לא זכה לאיזה שהוא דבר מושלם כפי שיש 

לחבריו.

באחד הימים כשנתפרסם ברבים דבריו עם אחד הבחורים המסכנים 
ביותר בישיבה, אותו בחור עלוב, ששכלו דמה לאביו גס השכל, שעזב 
את אשתו וילדיו והתגולל בשכרותו וקיאו ברחובות הערים, שכמעט 
אינו מבין דבר בתורה הקדושה, וזאת מלבד כל המכות והצרות שהיו 
לו, בעניות מחפירה ובחוליים רעים וקשים, ועליו אמר יחיאל שהוא 

מקנא בו באיזה שהוא דבר שנדמה היה שיש לו.
מי שפרסם את הדבר בקרב הבחורים, סיפר זאת למעלתו של יחיאל, 
הכיצד ליבו מיוחד וטוב שבכדי להטיב את ליבו של אותו בחור מסכן, 
לו כדברים הללו, אך אלו ששמעו את הדברים, חשבו בליבם  אמר 
שככל הנראה יחיאל אמר זאת מעומק ליבו ומחשבותיו האמיתיות, 
שאכן מקנא הוא באותו בחור אומלל, ואין זה אלא גילוי על מצבו 
האנוש והנוראי, שאינו רואה כל מעלה במה שיש לו, ורק במה שיש 
וכראוי  טוב  כדבר  החולניות  בעיניו  להראות  יכול  לאחרים,  אין  או 

לקנאה.
*

במהלך שנותיו בישיבה בהם שקד על התורה והעבודה, זכה להתקרב 
למשגיח הקשיש של הישיבה, שריד לדור דעה, שעוד קיבל אורחות 
חיים ודרכי עליה מגדולי עולם מהתקופה שקודם המלחמה העולמית, 
להתברך  ואף  מאחיו  הגדול  הכהן  של  פניו  בתואר  להתבונן  שזכה 
מפיו הקדוש והטהור, ולקבל ממנו שביבים להנהגותיהם הראויה של 
בני התורה ודרכי העליה. בענינים רבים התייעץ יחיאל עם המשגיח 
לעלות  להמשיך  הדרך  את  בפניו  סללו  הטובות  ועצותיו  הקשיש, 

בתורה ויראה.
המשגיח הקשיש שידיו רב לו בהעמדת בחורים ואברכים בדרכה של 
תורה, ראה בעצבון ליבו כיצד יחיאל הורס לעצמו את חייו, ופעמים 
רבות ניסה ליישרו ולהדריכו בדרכה של תורה בענין זה של המבט 
של  זו  בנקודה  יחיאל  של  הנוראי  העיוות  הועיל.  ללא  אך  לחיים, 
מושלמות  והלא  השחורות  הנקודות  בהגדלת  החסר,  החלק  ראיית 
לפרופורציה בלתי נתפסת בכל מה שיש לו, וראיית כל הטוב במה 
ומלבד  ולתיקון,  לפיצוח  קשה  משימה  עבורו  היוה  לאחרים,  שיש 
מחשבות רבות כיצד להועיל לתלמידו, התפלל עליו רבות, שה' יערה 
את  ולשנות  לו,  שיש  והברכה  הטובה  את  לראות  טהרה  רוח  עליו 

מבטו הנוראי הלזה שהורס לו את הכל.
באחד הימים שוחח המשגיח הקשיש עם יחיאל וסיפר לו על יהודי 
אינו  פעם  אחר  פעם  הכיצד  הקשים,  חייו  על  וסיפר  לפניו  שבא 
מצליח בדרכו, והכיצד רואה הוא שכל מה שנעשה לו הכל הוא לרעה. 
המשגיח סיפר גם את דברי תשובתו אליו, שכבר לימדונו חז"ל שכל 
זוכים  מה שה' עושה לאדם, הכל הוא לטובתו, למרות שלא תמיד 
לראות ולהבין מדוע הוא לטובה, ועלינו ללמוד מרבי עקיבא, שאחרי 
שכל בני העיר לא הסכימו לארחו, והרוח כיבתה את נרו, החתול טרף 
היער  בלב  תלמידיו  עם  ונשאר  חמורו,  את  והאריה  התרנגולת  את 
זה הוא לטובתו,  נאמנה שכל  ידע  ועסקו בתורה,  והמפחיד  החשוך 
ולאחר זמן מה שזיכהו ה' להבין ולראות כיצד כל זה היה לטובתו, 
וטריפת  הנר  כיבוי  ואילולי  כולם,  את  ושבה  העיר  על  גייס  שבא 

התרנגול והחמור, יכולים היו להתפס על ידם.
אמרתי לאותו יהודי, הוסיף המשגיח וסיפר, שאם יש לאדם מקרים 
בודדים של צער וצוקה, אין זה אלא לטובתו, ועליו להתחזק באמונה 
ובטחון בה' העושה עבורו הכל לטובתו, אך אם כל מהלך חייו המה 
הנהגתו  את  ולבדוק  לבחון  שעליו  עבורו  הוא  אות  וברעה,  בקושי 
ולפשפש במעשיו ולהתייעץ עם חכם, לדעת ולהבין מדוע ה' עושה 

לו ככה.
הרהורי  עומק  את  ולהפנים  לדעת  זה  בסיפורו  שביקש  המשגיח 
יחיאל, לא חשב עד כמה עומק העוות בו הוא חי, ותדהמה אחזתהו 
כשומעו את דברי תלמידו, האומר אליו, שלאור הדברים ששמע כעת, 
מבין שעליו לבחון ולבדוק את הנהגתו ולפשפש במעשיו ולהתייעץ 
עם חכם לדעת ולהבין מדוע ה' עושה לו ככה, שחייו המה הגרועים 

ביותר שבין כל בחורי הישיבה.
מיד  להשיב  שלא  היתה  הימים  ושבע  הקשיש  המשגיח  של  דרכו 
שקבע  הצדק  במאזני  ולשקול  בליבו  להפכם  אלא  ששמע,  לדברים 
של  המדוייקת  לנקודה  להגיע  המוסר,  וזיכוך  התורה  בעמל  בקרבו 
אורחות  של  והשיפור  התיקון  את  להתחיל  וממנה  הבעיה,  מקור 
החיים, לבנות תוכנית טיפול ברורה בנפשו של האדם, להדריכו כיצד 

לעלות על דרך המלך ולעשות רצונו בלבב שלם.
לאחר כמה דקות שקט מתוחות, פנה המשגיח אל יחיאל ואמר לו, 
שלדעתו שורש מחשבה זו בה לוקה ועל ידה רואה את כל מה שיש 
לו דרך משקפים מעוותות אלו, המה נובעים מיסוד וגרעין של גאוה, 
אני  א'(, שאין  ה'  )סוטה  הקב"ה  אומר  זו  רעה  במידה  הלוקה  שעל 
והוא יכולים לדור בעולם, ובמידה מגונה זו מסלק ממנו את השכינה, 
שאילו היה מאמין שה' משרה שכינתו גם עליו, שהוא הנותן לו כח 
לעשות חיל ומחייהו בטובו בכל יום מחדש, ואף גומל עמו את כל 
הטובות הבאות עליו, היה מכיר תודה והודיה על כל חסדי ה' עליו 

ולא מתלונן ומתאונן על מה שחושב שאין לו.
אם יתבונן בדבר יראה, שמאז ילדותו הורגל שביתו הוא הטוב ביותר 
מה  כל  ותמיד  מכולם,  החכם  היה  אביו  תורה,  ובתלמוד  בקהילה 
שאליו השתייך היה מהטוב ביותר, ועל כן בשורש ליבו התפתח ונבט 
שורש פורה ראש ולענה של גאוה, שאולי מקורה טהור מיסוד 'בשבילי 
נברא העולם', שכך צריכה להיות מחשבתו של כל אחד ואחד, אלא 
שהשורש הקטן הזה שנקלט בתוככי הלב, התפתח והשתרש והביאו 
לידי כך שכל מי שיש לו, מגיע לו בדין וביושר, ובאמת מגיע לו עוד 
ועוד וכל מה שיש לאחרים, הכל צריך להיות שלו, ועל כן הגיע למבט 
מעוות זה של החיים, לראות את כל החסרונות במה שיש לו, ואת 
המעלות במה שיש לאחרים, שהרי בשורש הדברים מה שיש לו, כבר 
כך כל  ובשל  גם צריך להיות שלו,  ואילו מה שיש לאחרים,  לו,  יש 

הסער הגדול הזה.
גם  יש  אלא  הקשיש,  המשגיח  אמר  הבעיה,  שורש  בידיעת  די  לא 
צורך לידע מהי התרופה והטיפול הרפואי הנדרש לה, ועל כן הדריך 
המשגיח את יחיאל כיצד לעבוד על מידת הגאוה, באילו ספרי מוסר 
לעיין וללמוד, איזה מאמרי חז"ל ישנן וישיב אל לבבו, וכך בתהליך 
איטי של עקירת יסוד פורה ראש ולענה הלזה, יוכל להשיב את לבבו 
לה', והתוצאה שלה תהיה, שיתחיל להרגיש טוב בכל מה שה' זיכהו 

שיש לו.
קשה  אלא  קלה,  היתה  לא  כלל  ליחיאל  נתן  שהמשגיח  העבודה 
לעבוד  שהרבה  שככל  בראשה,  עמדה  גדולה  תקוה  אבל  מאוד,  עד 
ולטפס  ולעלות  הגאוה  ממידת  חלקים  מעליו  להשיל  ולהתקדם, 
במעלות הענוה, כך החל לפתע להרגיש מעלת הדברים ששנים רבות 
רק ראה בהם חסרון. עם הזמן החל להודות לה' על הטובות שגומל 
את  ליבו  אל  והשיב  העבודה  בדרכי  שהתקדם  וככל  עת,  בכל  עמו 
דברי המוסר ותיקן את מהמורות הדרך שהלך בה, שיפר את קילקולי 
גומל עמו בכל עת ושעה,  יותר בטובה שה'  אורחותיו, כך חש עוד 

המשך בעמוד הבא
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והודה עליהם בכל תפילה, וביקש על העתיד 
שה' ינחהו במעגלי צדק ובדרך נכונה שיראה 

רק את הטובה בכל דבר שה' נותן לו.
*

והמבט לחיים,  גדולה בתיקון המידות  כשחלפו שנתיים של עבודה 
מעמיק  ללימוד  לגשת  הוא  יכול  בו  העת  שהגיע  המשגיח  הסכים 
ומעשי של 'פרק האיש מקדש'. עד אותה עת התנגד המשגיח שיתקרב 
לסוגיא זו, באומרו שבמצבו זה, שאינו רואה נכונה את החיים ומה 
יוכל להיות משכן  שמקבל, אלא רק את חסרונם, הבית שיקים לא 
שלוה  כל  בה  ימצא  שלא  ריב,  בזבחי  מלא  בית  רק  אלא  לשכינה, 
בעיניו  יתפרש  ולטובתו,  עבורו  שיעשו  מה  כל  חרבה,  פת  לא  ואף 
לרעה ולשלילה, ותמיד יביט על אחרים ויראה מה שיש להם שלעוות 
רִאיתו אין לו, ומהרה יגיע לפרק המדיר את אשתו במסכת כתובות, 
ולאחריו לפרק תשיעי במסכת גיטין, 'המגרש את אשתו', וגם ילמד 

הלכה למעשה את מסכת כתובות.
כעת שכבר שיפר את מעשיו, עידן את נפשו בלימוד המוסר ואורחות 
החיים, המספר הגבוה של המשקפיים המעוותות שהיו לו על עיניו, 
הלך וירד, הטשטוש שהיה כנגד כל מעלה לה זכה, התבהר והתבלט, 
עדשות מבטו על כל הטוב לוטשו וזוככו, ועוד היד נטויה להמשיך 
לשפר את הדרך והמבט, כעת זה הזמן לבנות בית שיש לו סיכוי רב 
ויוכל  בה,  ישכנו  והשלוה  לשכינה הקדושה, שהשלום  להיות משכן 

להיות בית נאמן לה' ותורתו.
בת  וחסודה,  נאה  בכלה  ה'  זיכהו  הימים,  כל  יחיאל  על  ה'  בחסד 
תלמיד חכם שאף אֶחיה כולם אהובים ובני תורה, כך שישנו סיכוי 
גדול שיזכה לבנים הגונים הדומים לאחי האם, ועמה בנה בית נאמן 
והדרכותיו  המשגיח  דברי  לפניו  עומדים  עת  כשבכל  ותורתו,  לה' 
בהסתכלות נכונה על כל הטוב שחננו ה', וההודאה עליהם בכל עת 

ושעה. 
היתה  מהם  ואחת  ומיוחדות,  רבות  במעלות  התייחדה  החתונה 
בשימור מנהג ישראל מימות קדם אודות דרשות הרבנים והמגידים 
לכבוד החתן והכלה. כאשר המשגיח הקשיש התכבד לשאת דברים 
לכבוד החתן והכלה, בינות לדבריו הזכיר את מעלתו המיוחדת של 
חסרונותיהם,  את  ראה  ולא  חבריו  במעלת  התבונן  שתמיד  החתן, 
והוסיף שלפני שנים רבות ראה בסוף ספר 'נעם אלימלך' לרבי אלימלך 
מליזענסק זצ"ל, שהודפסה בו תפילתו המיוחדת שיסד ותיקן כהכנה 
נּו  ִלבֵּ ן בְּ לתפילת שחרית, בה קבע להתפלל אודות ענין חשוב זה, "תֵּ
ל ֶאָחד ַמֲעַלת ֲחֵבֵרינּו ְוֹלא ֶחְסרֹוָנם...", וכאשר אחד מיסודות  ְרֶאה כָּ שֶׁנִּ
הבית שכל אחד יראה רק את מעלת השני ולא את חסרונו, מובטחנו 
שיהא זה בית נאמן בישראל, וסיים את דבריו בברכות רבות לתלמידו 

היקר והאהוב, שיזכה לזרעא חיא וקימא ואך טוב וחסד כל הימים.
עם סיום דברי הברכה מאת המשגיח הקשיש, הוכיחו המנגנים שגם 
המשגיח  בלבנו...'.  תן  'אדרבה,  בשיר,  ופצחו  לדברים,  הקשיבו  הם 
המיוחד  מהניגון  נהנה  מעולם,  שמעו  ולא  השיר  את  הכיר  שלא 

והשייכות שבינו לחתן.
ולא  השני  מעלת  ראיית  של  זה  בסיס  על  שנוסד  יחיאל  של  ביתו 
חסרונו, אכן היה בית נאמן בישראל ומשכן מיוחד לשכינה הקדושה. 
המבט הכללי שלו היה תמיד לראות ולהודות לה' על כל הטוב אשר 
שה'  העתיד,  על  ולהתחנן  ולבקש  העבר  על  ולהלל  ולהודות  חננו, 

ימשיך להרעיף עליו שפע ברכה והצלחה ואך טוב וחסד כל הימים.
*

כשעברו השנים הגיע יחיאל למסקנה, שלמרות רוב העבודה שעמל 
בה לשנות את אופן מחשבתו ודרך מבטו, הועיל הדבר שבאופן כללי 
אבל  תורה,  של  וכדת  נכונה  הוא  שמביט  השתנו,  מחשבותיו  הלך 
כאשר מתעוררת איזו שהיא בעיה או סיבוך, לפתע עולים כל אותם 
הרהורים מהימים הקדומים, המחשבות על הטוב שיש לאחרים ועל 
הקושי והצער שיש בחלקו ובגורלו, ובאותם ימים עליו היה לעמול 
לתוך  עד  עצמו  את  לשכנע  אלו,  הבל  מחשבות  להדחיק  ולהתייגע 
תוכו, שכל מה שה' עושה הכל לטובה ולברכה, ומה שעובר עליו כעת 
הוא הטוב ביותר עבורו, ובכלל מצבו תמיד טוב יותר מכל האחרים.

מעד  שכמעט  באופן  זה  קשה  בנסיון  התנסה  בהם  מהפעמים  אחת 
מיוחד  חיבור  בכתיבת  שנים  כמה  של  עמל  כשסיים  זה  היה  ונפל, 
בכחמשת  לעייפה  עמוסים  קלסרים  בחמשה  והאיכות,  הכמות  רב 
מועד,  סדר  של  הקצרות  המסכתות  חמשת  סדר  על  דפים,  אלפי 
הנושאים  את  סידר  בהם  וחגיגה,  קטן  מועד  מגילה,  תענית,  ביצה, 
הראשונים  דברי  את  בהם  כשסידר  מהסוגיות,  העולים  ההלכתיים 
מיוחד  מדור  כשהוסיף  התורה,  ואדירי  הפוסקים  גדולי  והאחרונים, 
בהם דן ומפלפל בדבריהם ומראה את כוחו גם בהכרעת ההלכה כדת 
של תורה כפי שקיבל מרבותיו, שאף הסכימו לדינים העולים, והביא 
את הקלסרים הללו למשרדי 'הוצאה לאור', כדי שיעבירום להקלדה 
ולעימוד, להכינם באותיות מאירות עינים ובְסָדר יפה ומתאים, בכדי 
שיוכל לגשת להדפסה, כשחושב בליבו שבמהלך השבועות הקרובים 

יוכל להשיג את הממון הנדרש עבור עבודה זו.
במהלך השבועות שעברו ניסה ר' יחיאל להשיג תורמים עבור עבודות 
הקלדה ועימוד של הספר, אך למרות רוב השתדלותו בענין, כמעט 
לא השיג תרומות נכבדות. כל התרומות שקיבל יחדיו, לא הספיקו 
למחיר עבודות הגרפיקה והעיצוב של חמשת כרכי הספרים, ודאגה 
רבה מילאה את ליבו, כיצד יוכל לעמוד בתשלום על העבודה בעוד 

זמן מה. 
כשחלף כחודש מאז הבאת הקלסרים להוצאה, באחד הימים התקשר 
שמע  ולחרדתו  העבודה,  התקדמות  עומדת  היכן  לדעת  להתעניין 
על  כשעמד  אליהם.  הובא  שהספר  יודעים  אינם  שכלל  מהפקידים 
כך שהוא מסרו אישית במשרדם, החלו הפקידים בחיפוש מדוקדק 

יחיאל  הרגיש  רגעים  באותם  דבר.  נמצא  שלא  אלא  במשרדים, 
האחרונות  השנים  במשך  הרב  ויגיעו  עמלו  כל  להתמוטט,  שעומד 
היה להבל ולריק, הספרים שעליהם כה טרח ויגע, כלו כאבק פורח 
ועפו כחלום. באותה עת שבו ועלו לו המחשבות המעוותות על כך 
שדוקא לו קורים הדברים הנוראים הללו, וחלקו וגורלו קשה יותר 

מכל הברואים עלי אדמות.
דברי מנהל ההוצאה שְיַפצו אותו בסכום גדול ומכובד על מה שאירע, 
כלל לא נכנסו לאוזניו. היה זה כאותו אב שכול שמנסים לדבר עמו 
אודות פיצוי כספי על מות בנו המוטל לפניו, שכלל אינו שומע את 
הדברים ולא מעלה בקצה דעתו לדבר ולדון על כך. הפיצוי היחידי 

עליו הסכים לשמוע, היה מציאת כתב היד והשבותו אליו.
הרגשה אומללה ונוראה זו שאדם מאבד את כל עמלו תחת השמש 
לקו  דומה  מצב  שבעקבות  כאלו  ישנם  קטן.  דבר  אינה  קט,  ברגע 
זו  אין  זאת  כל  למרות  מות. אבל  והגיעו לשערי  והתמוטטו  בליבם 
הצרה הנוראה ביותר, לא ניתן להשוות זאת עם צרותיהם של יהודים 
רבים אחרים, כאלו שאיבדו הורים או בן זוג, ילדים או נכדים, ובודאי 
לא לאלו שאיבדו את כל משפחתם באחת, במהלך תאונה או פיגוע. 
הזמן שהושקע בהכנת החיבור לא הלך לטמיון, היה זה זמן יקר שנוצל 
לתורה ועמלה וקיום מצוות תלמוד תורה, וביגיעה ועמל נוספים גם 
את החיבור ניתן לשחזר ולכותבו מחדש ואולי אפילו עוד יותר טוב, 
אבל באותה עת איבד ר' יחיאל את השליטה המלאה על מחשבותיו, 
שהציקו לו מאוד והחזירוהו לאותם ימים קשים, בהם נתן לדמיונות 

ולמחשבות דרור וחופש ושלטון מלא.
כשהתחזק באמונה בה' שכל מה שעושה הכל הוא לטובה ולברכה, 
למרות שכלל אינו מבין כיצד יתכן הדבר, לפתע נזכר מנהל ההוצאה 
מה אירע באותו יום והיכן הניח את כתב היד. מחמת העֹול הגדול 
עמו  לקחו  עולם,  לאור  הכתב  להוצאת  שנתן  והחשיבות  לו  שהיה 
לבית אמו האלמנה, ובכדי שלא יאבדו, הניחו באחד הארונות בביתה. 
תוך זמן קצר נסע מנהל ההוצאה לבית אמו, ותוך רגעים ספורים מצא 
את השקית עם הקלסרים, נפרד מהרה מאמו, ודהר אל ביתו של ר' 
יחיאל, להראות לו שהאבדה נמצאה. כראות ר' יחיאל את הקלסרים 
ואושר,  שחרור  של  בבכי  שפרץ  כדי  תוך  ונשקם  חיבקם  האבודים, 
והודה לה' שהאבדה נמצאה, ובקושי שמע את דברי מנהל ההוצאה, 
שכפיצוי על הצער הנורא שעבר עליו, יעשו עבורו את כל העבודה 

חינם אין כסף.
נרגע מהשמחה וההתרגשות הרבה  יחיאל  ור'  כשחלפה כמה שעות 
בזכות  לטובתו,  הכל  את  סיבב  ה'  כיצד  תפס  לפתע  אותו,  שאחזה 
לדאוג  צריך  אינו  כעת  הכתבים,  אובדן  על  לו  שהיה  הנורא  הצער 
צער  לו  שגרם  דבר  ספריו,  של  והעימוד  ההקלדה  עבודות  למימון 
ודאגה רבה עד שנודע לו דבר האבידה. חבל שלא הצלחתי בנסיון זה, 
קונן בליבו, אילו הייתי משכיל לשלוט על מחשבותי בשעות הקשות 
ועל  ועליה,  זה עבורי כחבל להמשך צמיחה  נסיון  שעברו עלי, היה 
כן המשיך ר' יחיאל לעבוד על עצמו בהדרכתו של המשגיח הקשיש, 

הכיצד ניתן להתגבר ולעמוד גם בנסיונות קשים ונוראים אלו.
*

יחיאל שנמצאו הכתבים,  ר'  ימים מאז שנתבשר  בקושי חלף שבוע 
וכבר היה בידיו החומר המוקלד על מסכת אחת, שאותו יש להגיה 
ונגף. במלאת חודש למציאת הכתבים, כבר היה  ולסקל מכל טעות 
בידיו כל החומר מוקלד, וחלקו כבר מתוקן ומוכן לעריכה, ובמלאת 
מוכנים  הכרכים  חמשת  בידיו  היה  האבידה,  למציאת  כחודשיים 
להדפסה, כאשר בכדי לגשת להדפסה, רק היה חסר לו למצוא תורם 

להדפסתם.
גרשון  ר'  היה  על הספרים,  לעבודתו  בכל עת  מידידיו שדחפו  אחד 
אלא  ודחיפה,  בעידוד  הסתפק  לא  הלה  גוטאונריכטיגשטופער*. 
להדפסת  נכבד  תורם  למצוא  לו  שיעזור  יחיאל  ר'  בפני  התחייב 
החל  כן  ועל  לדפוס.  וראוי  מושלם  יהיה  שהחומר  אחרי  הספרים, 
בתקופה זו בעבודה באיתור גביר שיצא ענין בספרים הללו ויחפוץ 
בהדפסתם. לצורך עבודת איתור זו, שכידוע היא מהמלאכות הקשות, 
פנה לכמה מחבריו שידע שקיבלו תרומות נכבדות מגבירים ידועים, 

ושאלם על הדרך אותה עברו עד שהשיגו את התרומות.
מחברי  אותם  כל  עברו  אותה  החתחתים  רבת  הדרך  על  כששמע 
ספרים, חשכו עיניו, הכיצד יוכל לפעול ולהרבות בהשתדלויות שונות 
ומשונות אלו, שגם אלו כלל אינם מובטחים. באותה עת בה הבין 
שאין הדבר תלוי בו ובהשתדלותו, אלא צריך לנס גלוי, החל להתפלל 
על כך בכוונה גדולה בכל תפילה, ופעל בהשתדלות קלה, על ידי שפנה 
לקרוב משפחתו שמתפרנס מהסעת תיירים לטיולים ובעיקר לסיבוב 
בקברי צדיקים ברחבי ארץ הקודש, וביקש ממנו שאם יגלגל ה' שיסיע 
איזה שהוא גביר בעתיד הקרוב, ויצא לו לשמוע ממנו שאוהב הוא 
לסייע ולתרום בהדפסת ספרי קודש, יספר לו דבר זה, וישתדל עבורו 
לקבוע לו פגישה עם אותו הגביר, וה' יהיה בעזרו לעמוד בהבטחתו 

ולסייע להדפסת הספרים החשובים להגדיל תורה ולהאדירה.
עצם הידיעה שהשתדלותו רחוקה מלהביא פירות, הביאה לכך שעיקר 
ההשתדלות בה הרבה ר' גרשון, היה בתפילה ותחינה לה' שישלח לו 
את הממון להדפסת הספרים, ואכן תפילתו התקבלה ובאחד הימים 
של תחילת חודש ניסן, התקשר אליו אותו קרוב וסיפר לו דבר פלא, 
ותוך  בצפון,  צדיקים  בקברות  במסע  גדול  גביר  הוא  מסיע  שכעת 
כדי הנסיעה השיח לו את ליבו, שאוהב הוא לתרום להוצאות ספרי 
הקדושים  התנאים  אחד  של  בקברו  יפגשו  ואם  עולם,  לאור  קודש 
יהודי המבקש ממנו לתרום להוצאת ספרו, ישלם לו בשמחה את כל 
הוצאות ההדפסה, ואם יהיה זה בקברו של התנא הקדוש רבי חנינא 

בן דוסא, ישלם לו אפילו הוצאות סדרה שלימה של ספרים.
לפי התוכנית שלנו, אמר אותו קרוב לר' גרשון, בעוד כחמש שעות, 

בסביבות השעה אחת עשרה בלילה, אנו אמורים להיות בקברו של ר' 
חנינא בן דוסא. קח כעת רכב ותיסע עם ידידך מחבר הספרים, והמתן 

לנו במקום, וה' יהיה בעזרך.
בשמחה ובששון מיהר ר' גרשון לבשר את הדברים לר' יחיאל, ותוך 
כנהג  לפרנסתו  העובד  ומצוות  תורה  שומר  יהודי  השיגו  קצר  זמן 
כדי שיספיקו  דוסא,  בן  חנינא  ר'  לקברו של  אותם  הסעות, שיסיע 
להגיע למקום זמן מה קודם מועד הגעתו הצפוי של הגביר, ובמקום 
קבורתו המסוגל לניסים על טבעיים, יעשה ה' עמהם ניסים ונפלאות 
תורה  להגדיל  הספר  להדפסת  התרומה  את  שיקבלו  טבעיות,  על 

ולהאדירה.
*

כשהגיעו לצומת 'יובלים', ופנו שמאלה, סמוך ונראה לכפר 'עראבה' 
איזור מקום קבורתו של רבי חנינא בן דוסא, והשעה היתה כמה דקות 
לאחר עשר בערב, קרוב לשעה לפני המועד המוסכם, ראו לפניהם 
שלט שבכפר 'סאח'נין' הסמוך, בו נמצא קברו של האמורא הקדוש 
יחיאל שכדאי  ר'  יהושע דסכנין, ברגע פתאומי עלה בליבו של  רבי 
אל  לצאת  ומהרה  קברו  על  להתפלל  לכפר,  לרגע קט  להיכנס  להם 
עבר מקום קבורת רבי חנינא בן דוסא. הכניסה אל הכפר והתפילה על 
הקבר לא לקחה יותר מאשר רבע שעה, אך כשיצאו במבואות הכפר, 
לפתע נתקע גלגל הרכב באבן או מכשול ולאחר קול אנחה של שבר 
גילה לחרדתו  כל שהוא, הרכב נעצר. הנהג שירד לבדוק את הנזק, 
שהמוט המחזיק את גלגלי הרכב נשבר, ובמצב כזה לא ניתן להמשיך 

בנסיעה אפילו מטר אחד.
כניסה קצרה זו לכפר התעכבה והתאחרה, כאשר במהלכה הציע ר' 
גרשון שיזמינו מונית ובה יצאו שלשתם לכפר הסמוך, או אפילו ילכו 
רגלית אל עבר קברו של רבי חנינא בן דוסא, בכדי שיוכלו לפגוש את 
שאינו  להם  הסביר  שהנהג  אלא  תרומתו.  את  ממנו  ולבקש  הגביר 
יכול להשאיר את רכבו לבד בכפר. המציאות היא שרכב יהודי החונה 
בכפר ערבי, יכול להיות מפורק לחלקיקים תוך דקות ספורות, ולא 
וכך יפסיד את כל כספו. כשר' גרשון הציע שהוא  זכר,  ישאר ממנו 
ור' יחיאל ילכו רגלית עד לכביש הראשי וינסו לתפוס שם מונית או 
אפילו ילכו רגלית לקברו של רבי חנינא, דחה ר' יחיאל את הרעיון על 
הסף, שאסור להם להשאיר את הנהג לבדו בתוככי כפר ערבי, והגם 
שכפר זה אינו עויין, ואין זה סכנה, בכל זאת לא משאירים יהודי לבדו 

בכפר ישמעאלים.
יחיאל,  ר'  נעלמה מדעתו של  זו, לא  המסקנה הברורה של החלטה 
אבל ברור היה לו שעושה כדת של תורה וכפי המתבקש ממנו. באותה 
את  בידיו  איבד  לכפר,  להיכנס  הבקשה  שבאותה  הפנים  בה  שעה 
התרומה הנדיבה שכמעט קיבלה, החליט בדעתו להודות לה' שעמד 
בניסיון, וכמעט פרץ בריקוד על שזיכהו ה' לעמוד בו בגבורה, ולא 

להרהר אחר מידותיו.
קרוב המשפחה שהסיע את הגביר והביאו עד לקברו של רבי חנינא בן 
דוסא, התפלא לראות שחניית הקבר ריקה, ואף הקבר עצמו ריק ואין 
בו כל אדם. איזה שלימזל גרשון קרובי, הרהר בליבו. הנה יש בפניו 
הזדמנות כזו והוא מפסידה בידים. הקבר החשוך לא משך את הגביר 
יצאו  כבר  למקום,  שהגיעו  לאחר  ספורות  ודקות  המידה,  על  יתר 
ממנו, כאשר הסיכוי לתרומת הדפסת הספרים נגוזה באבק הדרכים. 
רוחו  נהג, הרי שמצב  אפילו אם קרובי היה עומד כאן, חשב אותו 
וטוב שלא הטריח  והנצחה,  של הגביר כלל לא בפרשה של תרומה 

עצמו לבוא.
כאשר רכבו של הגביר עבר בסמוך לכניסה לכפר 'סאח'נין', צדה את 
עינו של הגביר השילוט אודות קברו של רבי יהושע מסכנין הנמצא 
הקבר.  על  ולהשתטח  אליו  להיכנס  מהנהג  וביקש  הכפר,  בתוככי 
כשעמדו לצאת מהכפר הבחין הנהג כי ישנו רכב החוסם את דרכו 
בצורה חשודה, ופחד רב חדר לליבו, אולי מדובר במחבלים או שודדי 
לילה. ברירה רבה לא היתה לו, ועל כן החליט להתקדם אליהם כאילו 
בידיו נשק ואינו מפחד מהם כלל, וכשנתקרב התפלא לראות את ר' 

גרשון קרובו עם עוד שני יהודים הנמצאים ברכב.
הגביר התפלא לראות שלשה יהודים שומרי תורה ומצוות במבואות 
הכפר, ושאלם מדוע אינם יוצאים, וכששמע על התקלה שיש ברכבם, 
ביקש מהנהג שינסה לבדוק את האפשרות אם יוכל לגרור את רכבם 
ולהוציאו לכל הפחות מתוככי הכפר אל הכביש הראשי. הנהג הצליח 
כדי הנסיעה  בנסיעה איטית, כאשר תוך  והחל  לקשור את הרכבים 
הודה הנהג לגביר שהדליף לקרובו זה את המידע אודות מה שאמר לו, 

ועל כן נסעו למקום ורק נתקעו לפני שהספיקו להגיע אליו.
כשנודע לגביר שהיה באפשרותם להשאר את הנהג בכפר ולהספיק 
לתופסו על קבר רבי חנינא בן דוסא, ולא עשו זאת רק משום שלא 
הסכימו להשאיר את הנהג לבדו בכפר, התפעל עד מאוד, והודיע להם 
שמקבל על עצמו לממן את כל הוצאות הדפוס של חמשת הספרים, 
כולל הדפסת מהדורה נוספת להדפסה לצורך חלוקה באלפיים בתי 

כנסיות ברחבי ארץ הקודש ומחוצה להם.
ה'  כיצד  המוחלט  מהלם  והתאוששו  וֶנֲהגֹו,  מהגביר  שנפרדו  לאחר 
כלכל וכונן את צעדיהם, ובמיוחד כששמעו את דברי הנהג שאילו היו 
באים כמתוכנן, מירב הסיכויים שלא היו משיגים דבר, הודו ושבחו 

לה' שנתן להם את הכח והבינה לעמוד בנסיון הקשה הלזה.
כששב ר' יחיאל לביתו וסיפר לבני ביתו את הקורות עמו וניסי ה' 
וחסדיו, שאלהו בני ביתו, מהיכן היה לו את הכח והעוצמה לעמוד 
בנסיון כה קשה ונוראי. השיב ואמר, שהיה זה בזכות שבֵעת נסיעתו 
הזו למד את הפרשה שנים מקרא ואחד תרגום, ומלימוד זה קיבל כח 

עצום ונוראי זה.

המשך מעמוד הקודם

מה מצא גיא בלימוד פרשתינו עפרש"י ?
שלעכטאונשווארצקוקער - הרואה רעות ושחורות. גוטאונריכטיגשטופער - הדוחף לדברים טובים ונכונים


