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פלאות מתורתך

וּשׁ ַכ ְב ֶתּם וְ ֵאין ַמ ֲח ִריד וְ ִה ְשׁ ַבּ ִתּי ַחיָּה ָר ָﬠה ִמן ָה ָא ֶרץ וְ ֶח ֶרב לֹא ַת ֲﬠבֹר ְבּ ַא ְר ְצ ֶכם" ויקרא כ"ו ו'.
"וְ נָ ַת ִתּי ָשׁלוֹם ָבּ ָא ֶרץ ְ
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במהות ברכת השלום שנאמרה בפסוק ,דרשו בספרא עה״פ )וכעי״ז ברש״י שם( :״שמא תאמרו הרי
ָת ִתּי ָשׁלוֹם ָבּ ָא ֶרץ ,מגיד שהשלום שקול כנגד
מאכל והרי משתה ,אם אין שלום אין כלום ,תלמוד לומר וְ נ ַ
הכל .וכן הוא אומר )בברכות י״א ב׳ ,שקבעו כן נוסח הברכה ,וע״ע רע״ב בפירושו עה״ת( ,עושה שלום
ובורא את הכל ,מגיד שהשלום שקול כנגד הכל״.
ובגודלו וחשיבותו של השלום ,נאמרו מימרות רבות בספרי )נשא מ״ב( ,ששמו של ה׳ קרוי שלום,
ושקול כנגד כל מעשה בראשית ,ואף הנהגת ה׳ שמברך את ישראל בשלום ,וכדכתיב )תהלים כ״ט י״א(:
״ה׳ עֹז ְל ַעמּוֹ י ֵ
ִתּן ה׳ י ְָב ֵרֶ את ַעמּוֹ ַב ָשּׁלוֹם״ .והפרק האחרון במסכת ׳דרך ארץ זוטא׳ נקרא ׳פרק השלום׳,
ומתייחד שכל מימרותיו הם בשבח מעלת השלום ,ואיתא שם )הלכה כ״א( :״ר׳ יהושע דסכנין בשם
וּפרוֹשֹ
ר׳ לוי אמר ,גדול השלום ,שכל הברכות והתפלות חותמין בשלום ,קרית שמע חותמין בשלוםְ ,
ֻס ַכּת ְשׁ ֶ
ָשׂם ְלָ שׁלוֹם .וכל הברכות חותמין בשלום,
לוֹמ .ברכת כהנים חותמה בשלום )במדבר ו׳ כ״ו( ,וְ י ֵ
רוֹמיו )לגר״א ל״ג(״.
עוֹשׂה ָשׁלוֹם ִבּ ְמ ָ
ֶ
חשיבות השלום לבריאה ,אינה רק לבני אדם ,אלא גם במרומים צריכים את מידת השלום ,וכדברי ִבּ ְל ַדּד
״ה ְמ ֵשׁל ו ַ
ַה ֻשּׁ ִחי )איוב כ״ה ב׳(ַ :
רוֹמיו״ ,וכך דרשו בספרי שם ובפרק השלום,
ָפ ַחד ִעמּוֹ ע ֶֹשׂה ָשׁלוֹם ִבּ ְמ ָ
שאף דרי עליונים צריכים שלום ,וה׳ עושה ביניהם שלום .ואיתא באבדר״נ נוסח ב׳ כ״ד :״דבר אחר,
אוהב שלום ורודף שלום ,ללמדך שכל המטיל שלום בארץ ,מעלה עליו הכתוב כאילו עשאו במרום...״.
*
הקשר והשייכות בין ישראל שמשפיע על השלום במרום ,הוא דבר הצריך ביאור והבנה ,מה הקשר
והשייכות בין מה שיש שלום בקרב הארץ ,לשלום הנעשה במרום .מה גם שלכאורה פשטות המדרשים
שהשלום במרום נעשה בעצם שלטונו של ה׳ הניכר ביותר לדרי מעלה ,שכולם מפחדים מהדר גאונו
ומחמת כן משלימים ביניהם ואין בהם כל מחלוקת ,וא״כ מדוע יש לו שייכות לשלום שיש בארץ.
״עוֹשׂה ָשׁלוֹם
ֶ
עוד יש להבין את הנוסח התפילה שאנו מבקשים בכל סיום תפילה שמונה עשרה:
ִשׂ ָר ֵאל וְ ִא ְמרוּ ָא ֵמן״ .כך גם מסיימים את הקדיש שהוא
ֲשׂה ָשׁלוֹם ָע ֵלינוּ וְ ַעל ָכּל י ְ
רוֹמיו הוּא ַיע ֶ
ִבּ ְמ ָ
מהתפילות הנוראות ביותר .וצריך להבין מדוע תקנו להזכיר ענין זה בכל סיום תפילה.
זאת ועוד ,שבנוסח תפילה קצר זה נאמר ,שמאחר וה׳ עושה שלום במרומיו ,על כן ישנה סיבה מיוחדת
שישכין גם שלום בארץ .וצריך ביאור מה הקשר והשייכות בין השלום שיש בשמים ,בין מלאכי מרום
שאין ביניהם קנאה ושנאה ומחלוקת ,לבין השלום בארץ ,בין בני אדם קרוצי חומר ובעלי תאוות
מגונות ,שיש להם משיכה טבעית למחלוקת ובריחה משלום.
*
איתא בחולין נ״ח ב :״אמר רב ,לית בקא בר יומא ,ולית דידבא בת שתא .אמר ליה רב פפא לאביי ,והא
אמרי אינשי ,שב שני אימרא בקתא מבקא ,דאמרה ליה ,חזיתיה לבר מחוזא דסחא במיא ,וסליק ואיכרך
בסדינין ,ואותיבת עליה ומצת מיניה ,ולא הודעת לי .א״ל ,וליטעמיך הא דאמרי אינשי ,שיתין מני
פרזלא תלו ליה לבקא בקורנסיה ,מי איכא איהו גופיה כמה הוי ,אלא במני דידהו ,הכא נמי בשני דידהו
)אמר רב ,שאותו זבוב העוקץ הנקרא צינצ״א ובלשון הגמ׳ בקא ,אין ממנו בן יומו ,שאינו חי אלא כמה
שעות ,ומזבוב אין בן שנתו ,שאינו חי שנה .שאל רב פפא לאביי ,הרי רגילים האנשים לומר ,ששבע
שנים מרדה ה׳בקתא׳ הנקבה מה׳בקא׳ בעלה ,שאמרה לו ,ראית אדם שמן כבני מחוזא המעונגים ,שרחץ
במים ועלה מהם ועטף עצמו בסדינים ,ומצאת מקום בלתי מכוסה ובו התיישבת ומצצת את דמו ולא
קראת לי למצוץ עמך .וא״כ כיצד יעלו הדברים עם מה שאמר רב שאין שרץ זה חי אפילו יום אחד,
כאשר מריבתם נמשכה שבע שנים .השיבו אביי ,ולשיטתך כיצד תפרש את מה שאומרים האנשים
שמשקל ששים כלי ברזל תלוי לבקא בקורנסו ,והיינו שהעוצמה שיש לו בעוקצו שוה כנגד כח עצום
זה ,ונשיכתו קשה .והרי שרץ זה כה זעיר ואין במשקלו כמעט כלום .אלא צריך לומר שהכוונה ביחס
לגודלו הזעיר יש לו כח גדול בעוקצו ,כך גם כן מריבה זו של הבקא והבקתא נמשכה שבע שנים בשנות
הבקא ,שאינם אלא חלק קטן מהיום ,אבל כלפיהם היתה זו כעשירית מחייהם.
והנה כל הלומד גמרא זו תמה ביותר ,מה ראו רבינא ורב אשי להכניס לנו לתוככי הגמרא הקדושה את
אותה ִאמרה של בני אדם על מריבתם הטפשית של זוג שרצים אלו.
וכבר ביארו המפרשים שהגמ׳ רמזה כאן לכמה ענינים חשובים ,עיין במהרש״א ובחת״ס ,ובעיון יעקב
על העין יעקב ובבן יהוידע ועוד ,שכל אחד ביאר רמזי גמרא זו בדרך אחרת.
ומהלך מיוחד על דרך הדרש ,ביאר המגיד מישרים הגה״צ רבי יעקב גלינסקי זצ״ל )מובא בספר ׳והגדת׳
על הגדה של פסח עמ׳  ,(355שמימרא זו באה ללמד אותנו אורחות חיים .הנה כל אחד מגחך על אותה
בקתא ,נקבת היתוש ולועג למעשיה .ה׳ נתן לה רק שעות חיים מועטות ,פחות מיממה ,ומתוך זמן חיים
מועט זה ,כעשירית ממנה איבדה במריבתה הטפשית עם בעלה על איזה דבר של מה בכך .וכי חסר לה
אנשים אחרים למצוץ מהם דם? מה קרה אם בעלה אכל משהו ולא קרא גם לה להנות ממנה? ובסכלותה
בעקבות זאת עשתה ׳ברוגז׳ בכדי להעניש את בעלה כעשירית מחייה ,כאשר בעונש זה היא סובלת
בדיוק כמוהו .יש לה תקופת חיים כה קצרה ואותה היא מבזבזת על מריבות טפשיות כאלו ,איזו אוילות
והנהגה כסילית היא זו לאבד נתח מהחיים הקצרים על מריבה ,גם אם היה לה איזו שהיא הצדקה ,שבכך
מענישה היא את עצמה לאבד את חייה במריבה.
ובאמת הבקתא היא טיפשה וחסרת דעת ,אבל מה אתנו ,האם אנחנו חכמים יותר ממנה לבל לאבד
במחלוקת ומריבה נתח נכבד מימי חיינו הקצרים בעולם ,שבעים שנה ואם בגבורות שמונים שנה .האם
יש לנו זמן לבזבז על הבלים כאלו.
*
לאור מהלך זה ,מוסיף רבי יעקב ומבאר ,מובן היטב הקשר בין השלום במרומים לשלום שיהיה בינינו,
שאותם דרי מעלה החיים לעד ,מביטים אלינו באותו מבט ומחשבה ומסקנה כפי שהרגשנו כלפי
הבקתא ,הרי בני העולם החיים זמן קצוב העובר וחולף מהרה ,בלא כל יחס בין חיי הבקא והבקתא
לעומת חיי בני אדם ,שאין אפשרות של יחס בין מאה שנה לנצח ,אם כן הכיצד יכולים הם לאבד זמן
משנות חייהם הקצרים על תלונות ומריבות ומחלוקות שונות.
על כך מתפללים אנו בכל פעם ,שעושה שלום במרומיו ,שאם במרומיו שיש לדייריו זמן ואפשרות
להשקיע במריבות ובכל זאת חיים בשלום ,שיעשה גם שלום עלינו הדרים למטה ,שאין לנו כל פנאי
לענין חמור זה ,וכאשר ישרה ה׳ שלום בין ישראל ,בכח מעלה זו נזכה לגאולה השלימה במהרה בימינו,
שיתקיימו בנו כל הברכות הכתובות בתורה.

פרשת בחֻ ק ֹתי
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דירחא
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מענינא דירחא
התייסרתי ימים רבים,
למרק שנות עון אחרים.

דירחא
דירחא

מולד חודש סיון
ליל שלישי
בשעה 5:21.6

באחריות המוכיחים הוזהרתי,
והלכות למדים ממה שלקיתי.

״א״ר חנינא ,שמות
חדשים עלו מבבל״
)ב״ר מ״ח ט׳ ,וכעי״ז בירושלמי ר״ה פ״א ה״ב(.

על העתיד הקודר רבות התרעתי,
ובגילוי מה שראיתי צער מנעתי.

מה הטעם שנקרא
חודש ׳סיון׳
בשם זה?

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

חילוקא דרבנן
ימים ספורים לפני החג זכה ר׳ ראובן להקים את ביתו
בשעטו״מ ובמזל טוב .בהיות שזו לו הפעם הראשונה
בה מתחייב בשמחת ביתו ,הסתפק כדת מה יעשה,
איזו מתנה כדאי לקנות לשמחת יום טוב ,ועל כן
התייעץ עם ר׳ שמעון ידידו ,אברך ותיק יותר ,מה
המקובל והראוי בקיום מצוה זו .ר׳ שמעון השיבו,
שלדעתו כלל אינו צריך להעניק דבר מיוחד לכבוד
המועד ,שהרי זה עתה לפני ימים ספורים בליל
שמחתו ,נתן טבעת יקרה לכלתו – רעייתו ,ומתנה
זו עולה גם עבור שמחת יו״ט ,שבוודאי שתשמח
בענידתה ביו״ט.
ר׳ ראובן החתן הטרי טענו ,שהיות ואת הטבעת נתן
כמתנה לנישואין ,לא לשם שמחת יום טוב ,על כן
עליו להעניק מתנה נוספת המיוחדת למצוה זו.
לעומתו השיבו ר׳ שמעון ,אין כאן דין ׳מצות צריכות
כוונה׳ ,אלא עיקרה הוא שעל הבעל מוטל החיוב
לדאוג שלבני הבית יהיה במה לשמוח במועד ,וכיון
שבעקבות מתנתו יש בידם תכשיט חדש ששמחים
בו ,קיים בזה את מצוותו.
אכן כן ,השיבו ר׳ ראובן ,שעיקר המצוה שעל הבעל
לדאוג לבני ביתו שיהיה להם במה לשמוח במועד,
ועל כן יתכן שאם נתן מתנה בסתם ,הגם שלא כיוון
דוקא לשמחת יו״ט ,מכל מקום ,היות ושמחים מזה
ביו״ט ,קיים את מצוותו .לא כן כאשר המתנה ניתנה
בדוקא לשם שמחת הנישואין ,אין מן הראוי ,ואולי
אף אי אפשר ,לסמוך על זה ולצאת ידי חובתו במתנה
שניתנה לפני יו״ט .ואילו ר׳ שמעון סבר ,שכל עוד
שהדבר מביא שמחה ביו״ט ,התקיים בזה תכלית
הלכה זו למהדרין.

כתיב )ויקרא כ״ו ח׳( :״וְ ָר ְדפוּ
וּמ ָאה ִמ ֶכּם
ִמ ֶכּם ֲח ִמ ָשּׁה ֵמ ָאה ֵ
יכם
ְר ָב ָבה י ְִרדֹּפוּ וְ נ ְָפלוּ אֹי ְֵב ֶ
ֵיכם ֶל ָח ֶרב״ .ופרש״י ,״וְ נ ְָפלוּ
ִל ְפנ ֶ
יכם וגו׳ .שיהיו נופלין
אֹי ְֵב ֶ
לפניכם שלא כדרך הארץ״.
״וּר ַד ְפ ֶתּם
עי׳ בפסוק )שם ז׳(ְ :
ֶאת אֹי ְֵב ֶ
ֵיכם
יכם וְ נ ְָפלוּ ִל ְפנ ֶ
ֵיכם ֶל ָח ֶרב.
״ל ְפנ ֶ
ֶל ָח ֶרב״ .ופרש״יִ ,
איש בחרב רעהו״ ,ומדוע שינה
רש״י בפסוק ח׳ ופירש שהנפילה
על דרך נס ,הרי בשני הפסוקים
מדובר על נפילת האויבים
לפניהם בחרב.

וצריך ביאור!!!

איך יתכן שאדם צריך להניח
תפילין ,אך צריך לחולצן
קודם תפילת 'שמונה עשרה'
)לאו דוקא בתפילת מוסף(.

השאלה היא ,הצדק עם מי?

״אמר רבי אסי ,אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוף ,שנאמר )ישעיה נ״ז ט״ז(,
יתי״ )יבמות ס״ג ב׳(.
רוּח ִמ ְלּ ָפנַי ַיעֲטוֹף וּנְ ָשׁמוֹת אֲנִ י ָע ִשׂ ִ
ִכּי ַ
מהיכן בפרשתינו נמצא סמך לזה?

ספרי 'קוראי עונג'  -גליונות 'האיחוד בחידוד' ,ערוכים בפאר והדר ,בשני כרכים ,באותיות מאירות עינים!
כרך 'דברי חכמים וחידותם' ,שאלות וחידות  -תשובות ופתרונות .כרך 'נפלאות מתורתך' ,דברי תורה וסיפור ושאלה בצידו.

ניתן להשיג את הספרים ב'רשת יפה נוף'' ,ספרייתי' בני ברק' ,ספרי הישיבה' ירושלים )ליד ישיבת מיר( ,ובשאר חנויות הספרים המובחרות ,או בטל' 058-3226115 :או במיילichudbchidud@gmail.com :
בארה"ב ,732-5973555 :באנגליה) 078-13-065323 :אחרי השעה  3:00אחה"צ(

תשובות לשאלות שהתפרסמו בגליון זה בשבוע שעבר
תשובה ל"מעשה רב"
בתשובה לשאלה ,אם בברכות שתחת החופה יש
להקפיד שלא לאומרם באמצעות רמקול.
בענין הנפת סודרין לאמירת אמן
א[ איתא בסוכה נ״א ב׳ ,לענין בית הכנסת באלכסנדריה
של מצרים ,שהיו מתכנסים בה כפלים כיוצאי מצרים:
״ובימה של עץ באמצעיתה ,וחזן הכנסת עומד עליה,
והסודרין בידו ,וכיון שהגיע לענות אמן ,הלה מניף
בסודר ,וכל העם עונין אמן״ .ופירש״י :״לענות אמן,
שהיה שליח שלפני התיבה גומר ברכתו ,והן לא היו
יכולין כולן לשמוע קולו״.
ובברכות מ״ז א׳ איתא :״תנו רבנן ,אין עונין לא אמן
חטופה )שקורין את האל״ף בחטף ולא בפתח  -רש״י(,
ולא אמן קטופה )שמחסר קריאת הנו״ן ,שאינו מוציאה
בפה שתהא נכרת – רש״י( ,ולא אמן יתומה )שלא שמע
הברכה ,אלא ששמע שעונין אמן  -רש״י( ,ולא יזרוק
ברכה מפיו )במהירות ,שדומה עליו כמשא ,אלא שחוק
קבוע הוא לו  -רש״י(״.
וממימרא זו הקשו בתוס׳ בסוכה )נ״ב א׳ ,ד״ה וכיון(:
״בערוך )ערך אמן( קשיא ליה לרבינו נסים ,הא דאמר
בריש גמרא דשלשה שאכלו )ברכות מ״ז א׳( אין עונין
אמן יתומה ,והא הכא לא שמעו הברכה ,אלא בהנפת
הסודרין יודעין שהגיע עונת אמן ,והן עונין אמן
יתומה״.
ותירצו התוס׳ בב׳ דרכים :״ומפרש בשם רבנן דבני
מערבא ,שעל מי שהוא חייב ברכה קאמר ,ובענייתו
אמן רוצה לצאת ידי חובתו ,צריך שישמע ואחר כך
יענה אמן ,ולא יענה אמן יתומה .והא דעונין אמן
בהנפת סודרין היינו בקריאת ספר תורה ולא בתפלה,
ולא בדבר שש״ץ מוציא רבים ידי חובתן ...ועוד יש
לומר יודעים היו לכוון סדר הברכות שזו אחר זו במנין
שמונין כסדרן״.
והנה הנפק״מ בין התירוצים הוא בגדר ׳אמן יתומה׳,
האם הוא בכל ברכה שלא שמע ,או דוקא בברכה
שמחוייב בה ומבקש לצאת בברכה זו בעניית האמן,
שלתירוץ הראשון ,הוא דוקא בדבר שהוא מחוייב בו,
ולכן צריך לענות דוקא כששומע את עצם הברכה,
אבל אם אינו מחוייב בברכה ,אין בענייתה כשלא שמע
הברכה משום אמן יתומה .ואילו לתירוץ השני ,הוא בכל
ברכה שלא שמע ,גם כשאינו מחוייב בה ,אך אם יודע
באיזה ברכה עומד הש״ץ ויודע על ידי הסודרים את
העת מתי סיימה ,יכול לענות ,וזאת משום שבענייתו
מצטרף להברכה.
אכן לתירוץ השני שאפשר להצטרף על ידי שיודעים
באיזה ברכה אוחזים ונמצאים באותה מקום ,עדיין יש
להסתפק ,האם הדבר מועיל שיצטרפו לעשרה ,הגם
שלא שמעו את הברכה.
חרש המדבר ואינו שומע לצירוף למנין
ב[ וכתב בשו״ע )או״ח סי׳ נ״ה ח׳( :״חרש המדבר ואינו
שומע ,או שומע ואינו מדבר ,הן כפקחין ומצטרפים״.
ובמ״ב סקל״ח כתב :״ודעת הט״ז לקמן בסימן קכ״ד
סק״ב ,שאין מצרפין למנין מי שאינו שומע ,אף על גב
שהוא מדבר ,שלא ידע לענות אמן על הברכות שמברך

הש״ץ .אכן הרבה מסכימין עם פסק השו״ע ,וסוברין
שאין זה מעכב לענין צירוף .ואם הוא מכוין הברכות,
וכשרואה שעונין עונה עמהם ,דומיא דהנפת הסודרין
בבהכ״נ של אלכסנדריא ,שמבין בשעה שמסיים הש״ץ
סוף הברכה ,ועונה אמן ,מצטרף לכו״ע״ .ובשעה״צ שם
סקל״ז ,מציין לפר״ח שהוא מביא הראיה מאלכסנדריא
של מצרים.
לצאת ידי"ח קריאת מגילה ברמקול
ג[ והנה ידוע שהפוסקים האריכו הרבה בדין רמקול,
אם אפשר לצאת בו ידי חובת מצוות ,כגון שמיעת
מגילת אסתר וכדומה .ובמנחת שלמה )ח״א סי׳ ט׳(
האריך להוכיח ,שסו״ס אינו הקול שמגיע לשומע ישר
מפיו של הש״ץ ,ע״ש.
ומביא את דבריו של שו״ת הלכות קטנות ח״ב סי׳
רע״ו ,שכתב :״אפשר דכיון דבעינן שומע ומשמיע,
ואותו בת קול שנעקר ונצטייר באויר ופורח ,1אין לו
עוד קשר עם המשמיע ,דלא יצא ,רמז לדבר )ירמיה ל״ו
י״ח(ִ ,מ ִפּיו י ְִק ָרא ֵא ַלי ,דבעינן שומע מן הפה״.
ולהלן מסיק במנחת שלמה :״ולפי הדברים שאמרנו,
נראה שיש לשמיעה זו דין הנפת סודרים שהיתה
באלכסנדריא של מצרים ,דחשיב רק כיודע באיזו ברכה
הש״צ עומד ולא יותר...״.
בראיית הפר"ח מביהכ"נ של אלכסנדריה
ד[ וראה בספר מאורי אש השלם )ח״ב עמ׳ תקצ״ז –
תקצ״ח( בתשובה מהגרש״ז אויערבאך זצ״ל ,שכותב:
״ובנוגע למה שהקשית מהראיה שהביא הפר״ח ,דחרש
המבין כשעונים אמן מצטרף למנין ,מהא דביהכ״נ
של אלכסנדריה וכו׳ ,דלכאורה שם מיירי ביש עשרה
השומעים את הש״ץ ,משא״כ כשהחרש העשירי ,נראה
שהוא סובר ,דמעיקר הדין מסתבר דחרש שפיר מצטרף
למנין כפסק השו״ע ,משום דכל בי עשרה שכינתא
שריא ,אך עדיין יש לפקפק ,דכיון שאינו שומע ,וגם
אינו יכול לענות אמן ,הרי יתכן דאינו שייך כלל בציבור,
לענין זה שפיר כתב ]הפר״ח[ דאם יודע לענות עם
הציבור ,ודאי מצטרף״.
ולפי״ז לכאורה י״ל ,דגם בנידו״ד של שמיעת הברכות
ברמקול ,כיון שהמברך נמצא במעמד הציבור ,והציבור
יודעים לענות מתי שמסיים הברכה ,שפיר מצטרפין,
כמו ששם החרש מצטרף להשלים מנין עשרה.
ה[ אמנם לכאורה יש מקום לחלק ,דלגבי חרש עכ״פ
המברך משמיע קולו ,ובזה אע״פ שאינו שומע ,סגי
שמבין כדי להצטרף למנין ,אבל בנידו״ד אם נאמר
שהרמקול אינו קולו של המברך ,נמצא שבכלל לא
נשמע קולו של המברך בציבור ,וכמו שאם המברך יברך
בלחש לגמרי ,אף אם כשמסיים יסמן להציבור לענות
אמן ,לא מסתבר שיתקיים בזה המקרא ד׳במקהלות
ברכו אלקים׳ ,הוא הדין י״ל באופן שלא נשמע קולו.
וביותר ,בנידו״ד של ברכות החופה ,אם נאמר שיש דין
שהחתן יצא ידי״ח בברכות ,וכגון בברכת אירוסין עכ״פ
לדעת הרמב״ם ,ובברכת בופה״ג שצריך לשתות מהכוס,
א״כ בשמיעה מרמקול לכאורה צ״ע היאך יוצא.
דעת החזו"א והאגרות משה
ו[ והנה במנחת שלמה )קמא ,סי׳ ט׳ בהערה( כותב:
״לאחר שכבר נדפס מאמר זה )שנת תש״ח( ,נזדמן לי

לדבר עם מרן בעל החזו״א זצ״ל ,ואמר לי שלדעתו אין
זה כ״כ פשוט ,ויתכן דכיון שהקול הנשמע יוצר על ידי
המדבר ,וגם הקול נשמע מיד כדרך המדברים ,׳אפשר׳
דגם זה חשיב כשומע ממש מפי המדבר או התוקע...״.
ונראה ,שכוונת החזו״א היא ,כעין מה שכתב וביאר
באג״מ או״ח ח״ב סי׳ ק״ח ,בנידון שמיעת מגילה
ברמקול ,שבתו״ד כותב :״הנה לדידי מספקא טובא,
אף אם נימא שהאמת כאמירת המומחים שלא נשמע
קול האדם ,אלא קול אחר שנעשה מקולו ,מטעם שכיון
שעכ״פ רק כשהוא קורא נשמע הקול ,יש להחשיב זה
כשמיעת קולו ממש ...וכן מסתבר לפי מה שאומרים
חכמי הטבע שהקול יש לו הלוך עד האזן ,וגם יש קצת
שיהוי זמן בהלוכו ,ומ״מ נחשב שהוא קול האדם ,לכן
אפשר שגם הקול שנעשה בהמיקראפאן בעת שמדבר,
ששומעין אותו ,הוא נחשב קולו ממש ...ומטעם זה
אפשר אין למחות ביד אלו שרוצים לקרא המגילה ע״י
המיקראפאן...אך מ״מ כיון שלא ברור להיתר ,והוא
ענין חדש ,בכלל יש למחות כדי למונעם מלרדוף אחרי
חדשות אחרות שלהוטים בזה במדינות אלו...״.
דעת השבט הלוי
ז[ שו״ר שבנידו״ד ממש ,מאריך בשו״ת שבט הלוי
ח״י סי׳ רמ״ד אות א׳ ,ושם בסי׳ רמ״ה חוזר ומבאר
דבריו ,ומסיק להלכה :״אשר שאל עוד פעם ,היות שאני
ֵצרפתי גם דעת רבינו הגרעק״א והתבואות שור דאין
החתן צריך לצאת לידי ברכת אירוסין בשמיעה ,ועכ״פ
מחלוקת הפוסקים היא ,והקשה מעלתו ,דעכ״פ האיך
יוצא בברכת בורא פה״ג אם נימא דבמגביר קול אין
יוצאים והוא שותה ע״י שמיעה .מן הנסיון דרוב רובם
של פעמים היות דהחתן עומד ע״י המסדר קידושין
ממש ,א״כ יכול לשמוע קול המברך גם בלי המגביר קול
אם נותן דעתו ,ובאמת כה״ג גם ברכת אירוסין.
ואשר שאל עוד ,דא״כ ברכת נשואין דצריך עשרה
כמבואר אה״ע ריש סי׳ ס״ב ,אם נחליט דע״י מגביר קול
אין שומעים מפי המברך ,א״כ לא נאמר ברכת נשואין
בעשרה .זה טעות בידו ,דברכת נשואין בעשרה איכא,
כיון שהיו שם עשרה בשעת ברכה ,אלא דלכתחלה
צריכים לשמוע ,וא״כ מפסידים רק השמיעה גם לדרכו,
לא עצם דין עשרה .ודבר זה מבואר באו״ח סי׳ קל״ט
לענין קריאת התורה בעשרה ,דאם המברך ברך בלחש
ברכת התורה ,אין צריכים לחזור עוד פעם ,דעשרה
מעכבים דיעבד לא כן השמיעה ,וע״ש בבה״ל עמד בזה
באמת ,אבל סו״ס מודה הבה״ל דכן דעת רוב הפוסקים.
ועוד ,דהכא עדיפא ,דבאמת שומעים ע״י מגביר קול,
והיות דברכת נשואין לכל הדעות היא ברכת השבח לבד,
דעת תורה נוטה דנקרא שמיעה עכ״פ.
מכ״מ כדאי אם אפשר דיעמדו עשרה קרוב להמברך
וישמעו ברכתו מפיו כנ״ל ,והמהדרין מן המהדרין גם לא
רוצים כלל להשתמש במגביר קול״.
העולה מן הדברים :טעם שבאלכסנדריה של מצרים
מותר היה לענות אמן ע״י הנפת סודרין )אות א׳( .חרש
המדבר ואינו שומע ,מחלוקת הפוסקים אם מצטרף
)אות ב׳( .בענין לצאת ידי״ח קריאת מגילה ע״י רמקול
)אות ג׳( .אודות דברי הפר״ח בסוגיית הנפת סודרין
הנ״ל )אות ד׳( .דעת החזו״א והאג״מ בענין קול היוצא
מרמקול )אות ה׳ ו׳( .דעת השבט הלוי בנידו״ד )אות ז׳(.

 .1דבר פשוט שרבי יעקב חגיז בעמח״ס הלכות קטנות ,לא דיבר על רמקול ,שהרי
נפטר לפני כשלוש מאות וחמשים שנה ,וגם לא על בת-קול שמימית ,אלא על מה
שהיה בימיו :״היו יושבין במערה וקורין את המגילה ,ואחד שומע מרחוק הבת
קול ,וכן בשופר ,אם יצא ,ולא ששמע קול הברה ,אלא בת קול ברור״.
 .2תשו״ח להרב מרדכי רייכמן שליט״א ולהרב יצחק ברקלי שליט״א שציינו לזה.
 .3תשו״ח להרב אליהו פופוביץ שליט״א ולהרב אהרן דיין שליט״א שציינו לזה.
 .4תשו״ח להרב אהרן מובשוביץ שליט״א ,להרב לוי יצחק לערנער שליט״א ,להרב
צבי הירש אדלר שליט״א ,להרב א .ברויער שליט״א ,להרב אריה נורדן שליט״א
ולהרב יחזקאל הרשלר שליט״א שציינו לזה.
 .5תשו״ח להרב אברהם יהודה ויסברג שליט״א שציין לזה.
 .6ואלו דברי הפנים יפות :״כי תבואו אל הארץ וגו׳ ,ושבתה הארץ וגו׳ .לכאורה
הוא מיותר דלא ה״ל למימר אלא כי תבואו אל הארץ שש שנים תזרע שדך וגו׳
ובשנה השביעית שבת שבתון .ונראה הרמז בזה כמ״ש בשבת בראשית בזוהר )יתרו
פ״ח א׳( ,בפסוק ויברך אלהים את יום השביעי ,׳כיון דלא נחית ביה מזונא מה
ברכתיה אשתכח ביה .אלא הכי תני ,כל ברכאין ביום השביעי תליא ,ומההוא יומא
מתברכין כל שיתא יומין׳ .להכי אמר הקב״ה למשה בתחילת ירידת המן )שמות ט״ז
ה׳( ,והיה ביום השישי והכינו ,שכל השבוע מקבלת השפע מיום השבת של אחריו.
וע״ז אמר הכתוב )איוב מ״א ג׳( ,מי הקדימני ואשלם ,שכל השבוע מקבלת מיום
השבת של אחריו .וז״ש הכתוב )שמות כ׳ ח׳-ט׳( ,זכור את יום השבת לקדשו ששת
ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך ,שבזכות יום השבת תצליח במעשה ידיך .כמו
כן בשמיטה ,הנקראת שבת ,ממנה בא השפע לשש שנים שלפניה ,והיינו דכתיב
)שמות כ״ג י׳( ,ושש שנים תזרע את ארצך ,כי תצליח מעשיך בשביל שביתת
שנה השביעית .וכמו שצריך לזכור לקדש יום השבת מיום ראשון ,כן היה המצוה
שיקבלו עליהם שביתת השמיטה מתחילת ביאתן לארץ ,והיינו דכתיב כי תבואו
וגו׳ ,מיד יקבל עליו ושבתה הארץ שבת לה׳ .והיינו דכתיב בתר הכי ,והיתה שבת
הארץ לכם לאכלה ,שבזכות שנת השמיטה יהיה הברכה כל ימות השבוע ,ועיין
מ״ש לקמן בפסוק וכי תאמרו״.
 .7תשובה זו נמצאת גם בתשובות הרשב״א המיוחסות להרמב״ן )סי׳ רפ״ז( ,ושם
היא בלשון משופרת מעט ,והוכנסו כאן הגהות קלות משם בסוגריים מרובעות.
עוד בעניין זה כתב הרשב״א שם סי׳ קמ״ח ,עיי״ש.
 .8עיין ברכות נ״ו א׳ ,שסמך רבא על בר הדיא פותר החלומות ,ושאלו גם בענייני

בני חיי ומזוני .וצריך ביאור מה סתירה יש בזה ,שהרי החלומות אינם באים בהכרח
לגלות על דבר שבא לו מחמת זכותו ,ויתכן שרבא בא לברר אצל בר הדיא מה
מורה חלומו על טיב מזלו .ושמא הקושיה היא מהסיפא שם ,שרבא קילל את
בר הדיא אחר שגילה שהיה פותר את החלומות על פי רצונו ,עיי״ש ,וצריך בירור
)ועי׳ עוד בשו״ת הרשב״א שם סי׳ ת״ח( .אמנם לגופו של עניין ,גם בלא הבנת
השאלה ממעשה דרבא ובר הדיא ,עדיין ִּתקשה הקושיה ,וכפי שמרחיבהּ הרשב״א
עצמו ,כדלקמן.
 .9כל הפסוקים המובאים להלן לקוחים מפרשות המדברות על כך שאם ישמרו
ישראל את התורה ,ייטב להם.
 .10כן הוא בגמרא שהובאה בשאלה )מו״ק כ״ח א׳( :״אמר רבא ,חיי בני ומזוני לא
בזכותא תליא מילתא ,אלא במזלא תליא מילתא .דהא רבה ורב חסדא תרוייהו
רבנן צדיקי הוו ,מר מצלי ואתי מיטרא ,ומר מצלי ואתי מיטרא .רב חסדא חיה
תשעין ותרתין שנין ,רבה חיה ארבעין .בי רב חסדא שיתין הלולי ,בי רבה שיתין
תיכלי ) -בביתו של רב חסדא היו ששים שמחות של נישואין ,ואילו בביתו של
רבה ששים אסונות של ְשׁכוֹלִ ,מתת בנים ,רח״ל( .בי רב חסדא סמידא לכלבי ולא
מתבעי ,בי רבה נהמא דשערי לאינשי ,ולא משתכח )בביתו של רב חסדא היה שפע
של סולת עד שנתנו ממנו לכלבים בלא לחפש אחריו מרוב עשירותו ,ואילו בביתו
של רבה ,היתה עניות כה קשה ,עד שחפשו להאכיל את בני המבית לחם משעורים
שהוא מאכל בהמה ,וגם זה לא מצאו(״.
 .11אפשר שכונתו בזה שמימרא זו נסתרת מעצמה ,שהרי כל העולם נזון ׳בזכותו׳
של רבי חנינא בן דוסא ,ואילו הוא עצמו נזון על פי ׳מזלו׳.
 .12כה הם דברי הגמרא שם :״רבי אלעזר בן פדת דחיקא ליה מילתא טובא )היה
דחוק ועני – רש״י( .עבד מלתא ,ולא הוה ליה מידי למטעם ,שקל ברא דתומא
ושדייה בפומיה ,חלש לביה ונים )הקיז דם ולא היה לו דבר לטעום לאחר ההקזה
להשיב את רוחו ,ולקח שן שום והכניסו לפיו ,ונחלש ליבו והתעלף ונרדם( .אזול
רבנן לשיולי ביה ,חזיוהו דקא בכי וחייך ונפק צוציתא דנורא מאפותיה )הלכו רבנן
לבקרו ,ראוהו שבוכה ומחייך ויצא ניצוץ אש ממצחו( .כי אתער אמרו ליה ,מאי
טעמא קבכית וחייכת .אמר להו ,דהוה יתיב עמי הקב״ה ,ואמרי ליה ,עד מתי
אצטער בהאי עלמא .ואמר לי ,אלעזר בני ,ניחא לך דאפכיה לעלמא מרישא ,אפשר
דמתילדת בשעתא דמזוני .אמרי לקמיה ,כולי האי ואפשר )בתמיה .כולי האי עבדת,
ואכתי הך ספיקא דלמא לא מיתרמינא בשעתא דמזוני – רש״י( .אמרי ליה ,דחיי

טפי או דחיינא )ימי חיי שחייתי כבר הם רבים ממה שאני עתיד לחיות – רש״י(.
אמר לי ,דחיית )מה שכבר חיית מרובים ממה שאתה עתיד לחיות .והיינו דקא בכי
כי אמר שכינה הכי .והאי דחייך ,משום שלשה עשר נהרוותא לרחוץ בהן ולטייל
בהן מזה לזה – רש״י( .אמרי לקמיה ,אם כן לא בעינא )דתיחרביה לעלמא – רש״י(.
אמר לי ,בהאי אגרא דאמרת לא בעינא ,יהיבנא לך לעלמא דאתי תליסרי נהרוותא
דמשחא אפרסמון דכיין כפרת ודיגלת ,דמענגת בהו .אמרי לקמיה ,האי ותו לא
)וכי אין אתה נותן לי דברים אחרים – רש״י( .אמר לי ,ולחברך מאי יהיבנא .אמרי
ליה ,ואנא מגברא דלית ליה בעינא .מחיין באסקוטלא אפותאי )היינו צוציתא דנפק
מיניה ,שמדביק אצבע צרדא עם הגודל ,ומכה בצפורן האצבע – רש״י( ,ואמר לי,
אלעזר ברי ,גירי בך גירי כלומר ,הכיתי בחיצי .לחדווה בעלמא אמר כן – רש״י(״.
 .13דהיינו ,מצד זכותם של בעלי הזכויות ,זוכים אחרים לברכה.
 .14מתוך דברי הרשב״א נראה ,שאפשרות דחיית המזל הפרטי על ידי הזכות
הכללית ,קיימת בשני אופנים .או על ידי הזכות עצמה ,דהיינו שבזכות הרבים יזכה
גם אותו אדם ל׳בני חיי ומזוני׳ ,או בכך שעל ידי שיהיו זכויות רבות לאותו דור,
ִירבה העושר אצל אלו שאין מזלם מפריע לזה ,והם יפרנסו בו גם את העניים .כך
שיהיה מצב בו יהיו בין בני ישראל עניים ,ויתקיים הפסוק ִכּי א י ְ
ֶח ַדּל ֶא ְביוֹן ִמ ֶקּ ֶרב
ָה ָא ֶרץ ,ויחד עם זאת יתקיים גם הפסוק ֶא ֶפס ִכּי א ִי ְהיֶה ְבֶּ א ְביוֹן ,משום שהם
יתפרנסו ברווח על ידי העשירים.
והנה ,על פניו שייך האופן השני רק ב׳מזוני׳ ,אותם יכול אדם אחד לתת לזולתו,
אבל ב׳בני׳ וב׳חיי׳ צריך לומר שיתקיים רק האופן הראשון ,שיזכה היחיד מזכות
הדור .אמנם כבר מצינו שדוד המלך זכה ב׳חיי׳ ממתנתו של אדם הראשון או
מהאבות ומיוסף )כן הוא במדרש ,עי׳ זוהר פרשת וישלח ,קס״ח א׳ ,ועוד .וע״ע מה
שנתבאר בזה בארוכה בתשובה לכתב חידה מגליון שס״ב ,פרשת בא תשע״ו( ,וכן
רחל זכתה ל׳בני׳ על ידי ויתורה של לאה )עי׳ ברכות ס׳ א׳ ,ועוד .וע״ע מה שנוסף
בזה בתשובה לכתב חידה מגליון רצ״ח ,פרשת פינחס תשע״ד( .ושמא יש לחלק,
וצריך עיון עוד בזה.
הוֹשׁ ַע ,עיין בתשובות לכתב חידה מגליון מ״ב ,פרשת בהר תשס״ח.
 .15עוד בענין ְי ֻ
ובתשובות לכתב חידה מגליון נ״ג ,פרשת מסעי תשס״ח .ובתשובות לכתב חידה
מגליון קל״ג ,פרשת דברים תש״ע .ובתשובות לכתב חידה מגליון קס״ו ,פרשת בהר
תשע״א .ובתשובות לכתב חידה מגליון שכ״ג ,פרשת משפטים תשע״ה.
׳בן נון׳ ,למרות ששם אביו היה נון ,עיין ברמב״ן
 .16ובענין מדוע נקרא ִ׳בן נון׳ ,ולא ֶ

תשובה ל"חילוקא דרבנן"
בתשובה לשאלה ,איך ליישב את מש״כ )ויקרא כ״ה
בוּאה
ֲכ ְל ֶתּם ִמן ַה ְתּ ָ
כ״ב( :״וּזְ ַר ְע ֶתּם ֵאת ַה ָשּׁנָה ַה ְשּׁ ִמינִ ת ַוא ַ
ָשׁן״.
ֹאכלוּ י ָ
בוּא ָתהּ תּ ְ
יעת ַעד בּוֹא ְתּ ָ
ָשׁן ַעד ַה ָשּׁנָה ַה ְתּ ִשׁ ִ
יָ
ופרש״יַ ,
יעת .עד חג הסכות של תשיעית,
״עד ַה ָשּׁנָה ַה ְתּ ִשׁ ִ
שהיא עת בוא תבואתה של שמינית לתוך הבית ,שכל
ימות הקיץ היו בשדה בגרנות ,ובתשרי הוא עת האסיף
לבית...״ .שמבואר שהברכה נמשכת עד שנה תשיעית,
ִיתי ֶאת ִבּ ְר ָכ ִתי ָל ֶכם ַבּ ָשּׁנָה
והרי בפסוק )שם כ״א( :״ו ְִצוּ ִ
בוּאה ִל ְשׁשׁ ַה ָשּׁנִ ים״ .ופרש״י,
ְע ָשׂת ֶאת ַה ְתּ ָ
ַה ִשּׁ ִשּׁית ו ָ
״ל ְשׁשׁ ַה ָשּׁנִ ים .למקצת הששית מניסן ועד ראש השנה,
ִ
ולשביעית ולשמינית ,שיזרעו בשמינית במרחשון ויקצרו
בניסן״ ,ומבואר שהברכה היא עד ניסן של שמינית ולא
׳עד חג הסוכות של תשיעית׳ ,וכפי שפרש״י בפסוק
שאחריו.
יש לדקדק את חילוק לשון הכתוב ,שבפסוק כ״א ,כתוב:
בוּאה ִל ְשׁשׁ ַה ָשּׁנִים׳ ,ואילו בפסוק כ״ב,
׳וְע ָשׂת ֶאת ַה ְתּ ָ
ָ
יעת׳ ,הרי
ָשׁן ַעד ַה ָשּׁנָה ַה ְתּ ִשׁ ִ
בוּאה י ָ
ַל ֶתּם ִמן ַה ְתּ ָ
כתוב ׳ ַואֲכ ְ
שהפסוק הראשון מורה על עשיית השדות והפסוק השני
על עצם האכילה.
ואמנם בדברי הרא״ם בבואו לתרץ את הסתירה לכאו׳
בלשונות רש״י ,מתבאר אגב אורחא דקדוק לשונות
הפסוק ,שכתב שם :״ושמא יש לומר ,שמפני ששאלת
׳מה נאכל׳ אינה אלא עד ניסן של שמינית ,שהרי מניסן
של שמינית ואילך כבר יש להם לאכול ממה שקצרו בניסן,
וִּיתי ֶאת
וְצ ִ
לפיכך הוצרך לפרש תשובת השאלה ,שאמרִ ,
בוּאה ִל ְשׁשׁ
וְע ָשׂת ֶאת ַה ְתּ ָ
ָתי לָכֶם ַבּ ָשּׁנָה ַה ִשּׁ ִשּׁית ָ
ִבּ ְרכ ִ
ַה ָשּׁנִים ,מניסן של ששית עד ניסן של שמינית .ומה שאמר
ַל ֶתּם ִמן
ַע ֶתּם ֵאת ַה ָשּׁנָה ַה ְשּׁ ִמינִת ַואֲכ ְ
הכתוב אחר זה ,וּזְר ְ
בוּאה י ָ
ַה ְתּ ָ
יעת ,רבותא קמשמע לן,
ָשׁן ַעד ַה ָשּׁנָה ַה ְתּ ִשׁ ִ
דלא מבעיא לשלש השנים שמניסן של ששית עד ניסן
של שמינית ,אלא אף עד סוף השמינית ,שהוא תחלת
תשיעית ,יספיק הישן שתאכלו ממנו ,כמו בכל שנה ושנה
שאוכלים מן הישן עד חג הסוכות של שנה הבאה ,שכל ימי
הקיץ התבואה היא בגרנות ,ובתשרי ,שהוא עת האסיף,
אוסף אותה אל הבית ואז מתחיל לאכול ממנה״.
תירוץ נוסף כותב ב׳משכיל לדוד׳ :״י״ל דהא והא איתא,
זימנין הכי וזימנין הכי ,אם עושין רצונו של מקום ביותר,
וְע ְמדוּ ז ִָרים וְרָעוּ צֹאנְכֶם
שאז כתיב בהו )ישעיה ס״א ה׳(ָ ,
ְ
וּבנֵי נֵכָר ִאכָּרֵיכֶם וְ כ ְֹר ֵמיכֶם ,והם יושבים לבטח בבתיהם,
על אותו זמן כתיב עד השנה התשיעית ,שהרי הם אינם
רואים החדש עד סוכות של תשיעית ,שאז העבדים
מכניסים אותו לבית אדוניהם ,ודייקא נמי דכתיב עד בא
תבואתה ולא כתיב עד אשר תביא .ואם אינם עושים כ״כ
רצונו ביותר ,שאז כתיב בהו ואספת דגנך וכו׳ בעצמך ולא
ע״י זרים ,כמ״ש רז״ל בירושלמי ,אז כתיב לשלש השנים,
דהיינו עד ניסן של שמינית ,דמשם ואילך הרי הם הולכים
לבתי הגרנות לדוש ולזרות ,ויכולים להביא לבית יום יום
מה שכבר נתייבש״.
תשובה ל"מבין חידות"
בתשובה לשאלה ,היכי תימצי שכדאי לאדם להדר
ולהיות ש״ץ בספירת העומר ,הגם שכבר ספר בברכה את
היום הנכון.
התשובה היא במי שספר באופן שנחלקו הפוסקים אם
יצא אם לאו ,שבאופן זה כדאי להדר ולהיות ש״ץ בספירת
שמות ל״ג י״א ,שביאר :״וטעם ִּבן נון ,בא בחירק תמורת סגול ,וכן )משלי ל׳ א׳(,
וּבן ַל ְי ָלה ָא ָבד) ,דברים כ״ה ב׳( ִאם
ָקה) ,יונה ד׳ י׳( ֶשׁ ִבּן ַל ְי ָלה ָהיָה ִ
ִדּ ְב ֵרי ָאגוּר ִבּן י ֶ
ִבּן ַהכּוֹת ָה ָר ָשׁע .ועם כל זה אני תמה מדוע לא נמלט בשם הצדיק הזה אחד שיבא
כמנהג .ואני חושב כי נהגו לקרותו כן לכבוד ,כי היה הגדול בתלמידי משה רבינו
ויקראו לו בינון ,כלומר הנבון ,כי אין נבון וחכם כמוהו ,או יהיה ענינו יהושע
שהבינה מוליד ,יעשו נון מלשון )תהלים ע״ב י״ז(ִ ,ל ְפנֵי ֶשׁ ֶמשׁ ִינּוֹן ְשׁמוֹ ]ולהבנת
דברי הרמב״ן הללו ,כדאי לעיין בפסוק הנזכר ובמפרשיו ,וכבר עמדנו בזה בעבר,
ואכמ״ל[״.
ולכאורה אין כוונת הרמב״ן שלא היה שם אביו נון ,שהרי פסוק מפורש הוא בדה״א
ז׳ כ״ז ,אלא כוונתו לבאר מדוע יהושע מתייחס אחר אביו ואילו משה לא נקרא
׳משה בן עמרם׳ ,ואם משום שהיה ב׳ יהודים בשם זה ובכדי שידעו למי מדובר
הזכירו את שמו עם שם אביו ,א״כ היה צריך לקרוא לו יהושע ֶבן נון ומדוע נקרא
ִבן ,ולכך מבאר שישנו טעם מיוחד וכמו שמבואר.
״בּן נון .בחירק כמו בסגול ,ואמר בכל מקום ִ׳בּן
שו״ר ברד״ק יהושע א׳ א׳ שכתבִ :
נון׳ בחירק ולא יאמר באחד מהם בסגול כמו שהוא מנהג ברוב ,לפי שהן נדבקות
שתי המלות לעולם מפני שהם מלות זעירות ונדבקות ובהדבקם תקל הקריאה
בחירק ולא כן בסגול״.
ועיין ב׳רב פעלים׳ עמ׳  ,23חיבור יפה מהישועה )דפוס פוררה( ,שי״ז ,שהביא
מעשה שיהושע בן נון נמצא בתוך דג ולכך נקרא בן הדג שנמצא בתוך דג )ולכן
נקרא ִבן ולא ֶבן שהוא יותר משמעות של בתוך מאשר בן(.
וב׳מעם לועז׳ )שמות ל״ג י״א ,שנתחבר ע״י הדיין רבי יצחק מאגריסו זצ״ל ,מגדולי
רבני קושטא( ,כתב בשם בעה״ט פרשת שלח )ולא מצאתי( :״ועוד טעם לדבר ,לפי
שבתחילה היה שמו הושע ,ומשה הוא ששינה שמו וקרא לו יהושע ,כמו שנאמר
הוֹשׁ ַע ,ויו״ד זו שהוסיף לשמו לקח
הוֹשׁ ַע ִבּן נוּן ְי ֻ
בפרשת שלך לךַ ,ו ִיּ ְק ָרא מ ֶֹשׁה ְל ֵ
משׂרה ,שבתחילה היה שמה שרי ,כמו שנתבאר בפרשת לך לך .וכיון שיו״ד זו
משה ָ
היתה בסוף התיבה ולא היו לה נקודות ,ועכשיו שבאה בתחילת התיבה לא היתה
צריכה להיות לא מנוקדת כפי שהיתה בתחילה .לקח משה ב׳ נקודות מן הסגו״ל של
׳בן׳ ועשה מהן שב״א ,וכך נשארה נקודה אחת בבן והיא חירי״ק״.
אכן לשיטה זו צריך לבאר ,מדוע כשהתורה קראה את שמו ׳הושע׳ בלא תוספת
׳בּן׳ .והתינח בפרשת שלח )במדבר י״ג ז׳ ,ט״ז( ,שבפרשה
ה׳יו״ד׳ ,גם נקרא ִ׳בּן׳ ולא ֶ
זו שינה משה שמו ל׳יהושע׳ ,נקרא כן על שם העתיד ,אך מה ניתן ליישב בפרשת

תשובה ל"מענינא דסדרא"
בתשובה לשאלה ,היכן נמצא בפרשתינו לכאורה
סתירה למאי דאיתא במו״ק כ״ח א׳ :״חיי בני ומזוני,
לא בזכותא תליא מילתא ,אלא במזלא תליא מילתא״.
עניין זה נמצא בכמה מקומות בפרשתנו ,וכדלהלן.
א .מדברי הכתוב )ויקרא כ״ה ,כ׳-כ״ב( לעניין מצות
יעת ֵהן א נִזְרָע
ֹאמרוּ ַמה נֹּאכַל ַבּ ָשּׁנָה ַה ְשּׁ ִב ִ
״וְכי ת ְ
שמיטהִ :
ָתי לָכֶם ַבּ ָשּׁנָה
וִּיתי ֶאת ִבּ ְרכ ִ
וְצ ִ
בוּא ֵתנוִּ .
ֶאסֹף ֶאת ְתּ ָ
וְא נ ֱ
וְע ָשׂת ֶאת ַה ְתּ ָ
ַה ִשּׁ ִשּׁית ָ
ַע ֶתּם
בוּאה ִל ְשׁשׁ ַה ָשּׁנִים .וּזְר ְ
ָשׁן ַעד ַה ָשּׁנָה
בוּאה י ָ
ַל ֶתּם ִמן ַה ְתּ ָ
ֵאת ַה ָשּׁנָה ַה ְשּׁ ִמינִת ַואֲכ ְ
ָשׁן״ .הרי שמפורש
ֹאכלוּ י ָ
בוּא ָתהּ תּ ְ
יעת ַעד בּוֹא ְתּ ָ
ַה ְתּ ִשׁ ִ
בכתוב שהמזונות מצויים בזכות שמירת השמיטה ,ולא
בגלל המזל גרידא .וכבר עמד בזה הרשב״א בתשובותיו
וכדלהלן.
ב .עוד מצאנו בפרשתינו ראיות לכך שלא תמיד תלויים
המזונות במזל בלבד ,כגון הכתוב )ויקרא כ״ה י״ח-י״ט(:2
יתם א ָֹתם
ֲשׂ ֶ
וְאת ִמ ְשׁ ָפּ ַטי ִתּ ְשׁ ְמרוּ ַוע ִ
יתם ֶאת ֻחקּ ַֹתי ֶ
ֲשׂ ֶ
״ ַוע ִ
ַל ֶתּם
ָתנָה ָה ָארֶץ ִפּ ְריָהּ ַואֲכ ְ
ָב ַטח .וְ נ ְ
וִישׁ ְב ֶתּם ַעל ָה ָארֶץ ל ֶ
ַ
ָלשׂ ַֹבע ַ
ֶיה״.
ָב ַטח ָעל ָ
וִישׁ ְב ֶתּם ל ֶ
״כּי יָמוָּ א ִחי
ג .עוד יש להביא את הכתוב )שם כ״ה(ִ :3
ָאל ֵאת ִמ ְמכַּר
וּבא גֹאֲלוֹ ַה ָקּרֹב ֵאלָיו וְ ג ַ
ֲחזָּתוֹ ָ
וּמכַר ֵמא ֻ
ָ
ָא ִחיו״ ,הסמוך לפרשת שמיטה ,שדרשוהו חז״ל )קידושין
כ׳ א׳( :״רבי יוסי ברבי חנינא אומר ,בא וראה כמה קשה
אבקה של שביעית .אדם נושא ונותן בפירות שביעית,
לסוף מוכר את מטלטליו ...לא הרגיש ,לסוף מוכר את
ֲחזָּתוֹ...״ .הרי
וּמכַר ֵמא ֻ
שדותיו ,שנאמרִ ,כּי יָמוָּ א ִחיָ 
שייתכן ואדם יגיע לידי עניות משום שעבר על איסור
סחורה בפירות שביעית.
ד .כמו כן יש להביא גם את הכתוב )ויקרא כ״ה מ״ז(:4
וְנִמכַּר ְלגֵר
וּמָ א ִחיִ עמּוֹ ְ
וְתוֹשׁב ִע ָמָּ 
ָ
״וְכי ַת ִשּׂיג יַד גֵּר
ִ
תּוֹשׁב ִע ָמּ אוֹ ְל ֵע ֶקר ִמ ְשׁ ַפּ ַחת גֵּר״ .שעליו פירש רש״י
ָ
)ומקורו מהתו״כ כאן( :״וכי תשיג יד גר ותושב עמך .מי
גרם לו שיעשיר ,דבוקו עמך; ומך אחיך עמו .מי גרם לו
שימוך ,דבוקו עמו ,על ידי שלמד ממעשיו״ .הרי שעל
ידי שמתחבר הישראלי עם הנכרי ולומד ממעשיו ,גורם
לעצמו להיות מך  -עני ,וכן להיפך ,על ידי שלומד הנכרי
ממעשיו הטובים של חבירו הישראלי ,זוכה לעצמו
לעושר.
ה .ראיה נוספת לענין ,על דרך הדרש ,יש מהכתוב
ֵהם
וְא ַמ ְר ָתּ אֲל ֶ
ָאל ָ
ִשׂר ֵ
ַבּר ֶאל ְבּנֵי י ְ
)ויקרא כ״ה ב׳-ו׳( :5״דּ ֵ
וְשׁ ְב ָתה ָה ָארֶץ ַשׁ ָבּת
ֲשׁר אֲנִי נ ֵֹתן לָכֶם ָ
ִכּי ָתבֹאוּ ֶאל ָה ָארֶץ א ֶ
ְתה ַשׁ ַבּת ָה ָארֶץ לָכֶם ְל ָא ְכלָה...״ .שיש ללמוד
וְהי ָ
לַה׳ָ ...

מכך שעל ידי שמירת השמיטה זוכים לפרנסה ,וכפי
שכתב בפנים יפות )שם פס׳ ב׳ ,ראה דבריו בהערה,(6
שמקרא זה רומז שבזכות שמירת שבת הארץ יהיה לכם
לאכלה.
ובביאור הדבר ,כבר נשאל הרשב״א על אודות כללות
ענין זה ,והרחיב לבארו בתשובתו )שו״ת הרשב״א ח״א
״אמרת לבאר מה שאמר רבא )מו״ק כ״ח א׳(,
ָּ
סי׳ ת״ט:(7
׳בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא מילתא ,אלא במזלא
תליא מלתא׳ .והוקשה לך מדרבא לרבא ,דסמיך בפתרון
חלומותיו על בר הדיא.8
תשובה .אני אגדיל בשאלה הזאת ,היאך אפשר לו
לרבא לומר שאין בני חיי ומזוני תלויין בזכותא ,והלא
מקרא מלא דבר הכתוב בשלש אלה שהן תלויין ]בזכות.
ֲקרָה
בנים[ ,דכתיב) 9שמות כ״ג כ״ו( ,א ִת ְהיֶה ְמ ַשׁכֵּלָה ַוע ָ
וּברְַ פּ ִרי ִב ְטנְ .חיי,
ְבּ ַא ְר ֶצ ,וכתיב )דברים ז׳ י״ג(ֵ ,
ֲמלֵּא) ,דברים י״א ט׳(
ָמי א ַ
)שמות שם( ֶאת ִמ ְס ַפּר י ֶ
ָמים ,וכאלה רבים .מזוני ,דכתיב )עי׳ שם
ֲריכוּ י ִ
ְל ַמ ַען ַתּא ִ
ז׳ י״ג(ֵ ,
וְע ָשׂת
וּברְַ פּ ִרי ַא ְד ָמ ֶת ,וכתיב )ויקרא כ״ה כ״א(ָ ,
ַל ָתּ
וְאכ ְ
בוּאה ִל ְשׁשׁ ַה ָשּׁנִים) ,דברים ח׳ י׳ ,ועוד( ָ
ֶאת ַה ְתּ ָ
וְשׂ ָב ְע ָתּ) ,שם ט״ו ד׳( ֶא ֶפס ִכּי א י ְִהיֶה ְבֶּ א ְביוֹן ,וכאלה
ָ
רבים .וזו שאלה חזקה ,הנה הכתובים מעידים ומבטיחין
כן ,והם הביאו ראיה בהפך מרבה ורב חסדא .10ועוד
קשה מכֻּלן ,מה שאמרו בהגדה )ברכות י״ז ב׳ ,ועוד(,
׳כל העולם נזון בשביל חנינא בני ,וחנינא בני די לו בקב
חרובין׳ .11ו־)תענית כ״ה א׳ (12׳בעית דאחרביה לעלמא
ואבנייה אפשר דניפיל מזלך במזלא דמזוני׳.
ואני משיב בכל אלה ,שהבטחת הכתובים אל הכלל,
ואין הכתובים משגיחין על הפרטים .שהרי כתיב )דברים
ֶחדַּל ֶא ְביוֹן ִמ ֶקּרֶב ָה ָארֶץ ,ויש לנו מקום
ט״ו י״א(ִ ,כּי א י ְ
עיון בזה ,כתוב אחד אומר )שם ד׳(ֶ ,א ֶפס ִכּי א י ְִהיֶה ְבּ
ֶחדַּל ֶא ְביוֹן ִמ ֶקּרֶב ָה ָארֶץ.
ֶא ְביוֹן ,וכתוב אחד אומר ִכּי א י ְ
אלא ]כמו[ שאמרתי ,יצא לנו בזה ביאור רחב ודקדוק יפה
בכתוביםֶ .א ֶפס ִכּי א י ְִהיֶה ְבֶּ א ְביוֹן ,וגמר הכתוב ִכּי
ָברֵ י ְָבר ְ
ֶכ ה׳ ,כלומר ,יברך את עמך בכלל ותתן לו .וע״י
ברכות הכלל שארבה לך ,לא יהיה אביון מי שאין לו ,לפי
שתתן לו ולא יהיה אביון עוד .אבל הכתוב השני מדבר
ֶחדַּל ֶא ְביוֹן ,וגמר הכתוב ַעל
מצד עצם האביון ,לומר א י ְ
כֵּן ָאנ ִֹכי ְמ ַצוְּ לֵאמֹר ָפּת ַֹח ִתּ ְפ ַתּח ֶאת י ְָד ,כדי שלא יעמוד
עוד באכזריות ] -באביונות[ על ידי ברכותך.
עוד יש לנו לדעת ,דהנך לא בזכותא תליא מלתא,
להיותם לזכאי מצד עצמו ,אבל לאחרים יש מצד
זכותם ,13וזהו שאמרו ,׳כל העולם כלו נזון בשביל חנינא
בני ,וחנינא בני די לו בקב חרובין׳ ,ודומה למה שאמרו
)ברכות ה׳ ב׳ ,ועוד( ,׳אין חבוש מתיר עצמו מבית
האסורין׳״.
הרי שהרשב״א מוכיח מכמה מקומות ,וביניהם
מהפסוק הנ״ל שבפרשתינו ,שלא בכל אופן נקבעים
ה׳בני חיי ומזוני׳ על פי המזל .אלא ההנהגה בזה היא,
שעל כל אדם נגזר גורלו הפרטי באלו העניינים על פי
מזלו .אכן אם זכה אותו דור ,הרי שזכות הצדיקים תועיל
לכל ישראל ,ועל ידי זה יזכו להתברך ב׳בני חיי ומזוני׳ גם
שלא על פי מזלם האישי .14אמנם כל זה הוא דוקא לשאר
ישראל ,ולא לבעלי הזכויות ,שאף על פי שבזכותם
זוכים כל ישראל ,הם אינם יכולים לפדות עצמם בכח
זכויותיהם מיד מזלם ,מחמת ש׳אין חבוש מתיר עצמו
מבית האסורים׳.
אכן יש לעיין ולדון בראיות אלו כל אחת לגופה ,אם
יספיק להם תירוצו של הרשב״א ,ואכמ״ל עוד בזה.

ירה ַהזֹּאת
האזינו ,דכתיב )דברים ל״ב מ״ד( :״ ַו ָיּבֹא מ ֶֹשׁה ַו ְי ַד ֵבּר ֶאת ָכּל ִדּ ְב ֵרי ַה ִשּׁ ָ
הוֹשׁ ַע ִבּן נוּן״ .וצ״ע.
ְבּ ָאזְ נֵי ָה ָעם הוּא וְ ֵ
ישׁ ָמע[ ,עיין בתשובות לכתב חידה מגליון שע״ו ,פרשת
 .17עוד בענין נוּן ]בן ֱא ִל ָ
בהר תשע״ו.
 .18וישנם גם מקומות שנכתב עם חיסור נוסף ,והאריכו בזה במדרשים ובמפרשים
ואכמ״ל .ונעתיק בזה ממה שכתב בפענח רזא סו״פ האזינו )דברים ל״ב מ״ד( :״הוּא
הוֹשׁ ַע ִבּן נוּן .תימה ,למה קראו כאן בשם הושע .וי״ל דמה שקראו משה יהושע...
וְ ֵ
הוא מטעם שכתבנו במקומו ,שכן דרך השרים ומלכים לשנות שמות משרתיהם
הנאמנים כרצונם כשבאים לשירותם ,כביוסף דניאל חנניא מישאל ועזריה .הנה
עתה במקום הזה יצא יהושע משירותו של משה ונעשה הוא המלך ,חזר לשמו
הראשון ,בכור שור״.
ֵשׁוּע ִבּן נוּן .חסר
ימי י ַ
עוד כתב שם :״ובעזרא כתיב )נחמיה ח׳ י״ז(ִ ,כּי א ָעשׂוּ ִמ ֵ
ה׳ ,מפני ג׳ דברים .א׳ שאפילו אם היה חי בימי יהושע בן יהוצדק ,לא היה נחשב
לכלום .וא׳ מפני שלא ביקש על היצה״ר .וא׳ מפני שלקח רחב הזונה שהיתה נכרית
וגיירה ,ומזכירים לו את אלה לגנאי ,אף על פי שכתוב בו )יהושע י״א ט״ו( ,א
ֵה ִסיר ָדּ ָבר ִמכֹּל ֲא ֶשׁר ִצוָּה ה׳ ֶאת מ ֶֹשׁה״.
 .19ובטעם הדבר מדוע נכתב שמו מלא דוקא בפסוק זה ,כתב בפענח רזא סו״פ
ֵיתי׳ ,הוא לטעם
הוֹשׁוּע ִצוּ ִ
ַ
האזינו )באותיות הקטנות( :״...ואשר בא מלא ב׳וְ ֶאת ְי
שמסר לו משה אז כל הקבלה בשלימות ובמילואה כל מה שקבל הוא מסיני ,ועד
סמוך למיתת משה לא עמד על דעת רבו במילוי ושלימות ,כי אין אדם עומד על
דעת רבו עד ארבעים שנה ,לכן בכל המקרא עד שם הוא חסר ,ושם הוא מלא״.
הוֹשׁ ַע וְ כֹל ְי ֵמי ַהזְּ ֵקנִ ים
 .20הנה בפסוק שם נאמר :״ ַו ַיּ ֲעבֹד ִי ְשׂ ָר ֵאל ֶאת ה׳ כֹּל ְי ֵמי ְי ֻ
ֲשׂה ה׳ ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה ְל ִי ְשׂ ָר ֵאל״.
הוֹשׁ ַע ַו ֲא ֶשׁר י ְָדעוּ ֵאת ָכּל ַמע ֵ
ָמים ַא ֲח ֵרי ְי ֻ
ֲא ֶשׁר ֶה ֱא ִריכוּ י ִ
הוֹשׁ ַע׳ בפסוק ,כתיבתו היא חסרה ולא
הרי שבשני המקומות שנזכרה תיבת ׳ ְי ֻ
מלאה .וכן הוא במסורה שפטים ב׳ ז׳ ,על דברי הפסוק הכותבו מלא :״ב׳ מלא,
ֵיתי״ ,והיינו שרק בשני מקומות נכתבה תיבת יהושע מלא ,אחד
הוֹשׁוּע ִצוּ ִ
ַ
וְ ֶאת ְי
הוֹשׁוּע
ַ
בדברים ג׳ כ״א והשני בשפטים שם .וכן כתב במנחת שי בדברים שם :״וְ ֶאת ְי
ֵיתי .דין לחוד באורייתא מלא ,דמלא בתרין ווי״ן ,וכל שאר באורייתא ,מלא וי״ו
ִצוּ ִ
קדמאה ,חסר וי״ו תניינא״.
אכן במסורה בדברים שם הוסיף בה דברים :״למערבאי ולמדינחאי אינון שלשה״,
והיינו למזרחיים ולמערביים היתה גירסא שישנו מקום נוסף בו נכתב יהושוע

מלא ,וכן הוא גירסת המדרש וכדלהלן למעלה ,ועל פי דבריהם כתבנו כן לסתמא
דמילתא שבשלשה מקומות נכתב מלא.
 .21הנה בפסוק זה נכתבה פעמים תיבת יהושע ,הראשון חסר והשני מלא .וכן הוא
בספרי הנביאים שלפנינו ,וכך צויין במסורה שם .ופלא על המנחת שי שם שלא ציין
לזה דבר )וע״ע להלן הערה .(23
 .22ואין כל קשר ושייכות למה שנצטווה זכריה הנביא לעשות עטרות ולהניח
בראשו של יהושע בן יהוצדק הכהן גדול ,וכדכתיב )זכריה ו׳ י״א( :״וְ ָל ַק ְח ָתּ ֶכ ֶסף
הוֹצ ָדק ַהכּ ֵֹהן ַהגָּדוֹל״ ,שהיה זה יותר
הוֹשׁ ַע ֶבּן ְי ָ
ֲטרוֹת וְ ַשׂ ְמ ָתּ ְבּרֹאשׁ ְי ֻ
ית ע ָ
ָהב וְ ָע ִשׂ ָ
וְ ז ָ
מתשע מאות שנה לאחר מיתת יהושע בן נון ,שהרי מיתת יהושע היתה זמן מה
לאחר כניסת ישראל לארצם וכדלהלן ,ואילו ציווי זה היה בסוף גלות בבל ,וחשבון
השנים פשוט הוא ,שהרי בנין הבית היה בשנת ארבע מאות ושמונים ליציאת
מצרים במפורש במ״א ו׳ א׳ ,ובית ראשון עמד ארבע מאות ועשר שנה ,יחד עם
שבעים שנות גלות בבל ,ובחיסור שנות יהושע לאחר כניסתן לארץ עד מיתתו,
נמצא שעברו יותר מתשע מאות שנה ,ופשוט הוא שאין כל קשר ושייכות ביניהם.
 .23ובהמשך דברי המדרש ,לאחר ֶשמונה את הפעם הראשונה בה נכתב יהושוע
מלא ודרשוהו ,מביאים את המקומות הנוספים בהם נכתב מלא ומה בא ללמדינו:
הוֹשׁ ַע) .שפטים ב׳ ז׳(
ָמים ַא ֲח ֵרי ְי ֻ
״ועוד ב׳ מלאים) ,יהושע כ״ד ל״א( ֲא ֶשׁר ֶה ֱא ִריכוּ י ִ
הוֹשׁ ַע ,לפי שעבד להקב״ה בלב שלם״.
ַע ְבדוּ ָה ָעם ֶאת ה׳ כֹּל ְי ֵמי ְי ֻ
ַויּ ַ
והנה במה שהמדרש מונה את הפסוק מספר יהושע ככתוב מלא ,לפנינו כתוב חסר,
ועיין מה שכתבנו בזה לעיל בהערה .21
ומה שהמדרש מביא את הפסוק מספר שֹפטים ,הנה הביא את לשון תחילת הפסוק,
אך בו מוזכר יהושע חסר ,ואילו כתיבתו מלא היא בהזכרתו השניה הפסוק בסופו
]הגם שבמדרש הביא את יהושע הראשון בפסוק בכתיב מלא ,בפשטות צ״ל שהיה
כתוב את תחילת דברי הפסוק עם סיום בתיבת ׳וגו׳ או ׳וכו׳ ,כשהכוונה על דרשת
המשך הפסוק כמצוי רבות בדברי חז״ל ,המעתיק אחריו לא הבין מדוע צריך את
תיבת הסיום הרומזת על המשך הפסוק ,כאשר יהושע נזכר כבר בתחילת הפסוק,
והמעתיק אחריו ,שראה שהביאו את תחילת הפסוק והמדרש כותב עליו שהוא
בכתיב מלא ,שינה את הכתיבה בפסוק הנזכר מחסר למלא ,וכמצוי הרבה ,ועל כן
אין מזה כל ראיה על כך שלדעת המדרש יהושע קמא שבפסוק נכתב מלא ,ולעולם
גם לשיטתם יהיה כמסורתנו שהראשון חסר והשני מלא[.
 .24כעין דברי המדרש הללו ,הביא הפענח רזא בסו״פ האזינו ]ביחס לנכתב בתורה

העומר ויוכל לברך כדי להוציא אחרים ,ובאופן זה יצא
לעו״ע ,וכפי שכתב בשע״ת תפ״ט סק״א :״עי׳ באה״ט,
באם מנה ב׳ראשי תיבות׳ ,כגון י״א או ל״ג בעומר ,ודעת
הגט פשוט סי׳ קכ״ו דיצא ,ובפר״ח וקצת אחרונים ,וכן
בשאילת יעב״ץ סי׳ קל״ט ,הסכימו שלא יצא ...ועי׳ בשיורי
ברכה שכתב ,שמי שמנה בר״ת ,טוב שאח״כ יהיה ש״ץ
ויברך להוציא אחרים ,ע״ש״.
וע״ש בשע״ת דבמקום שלא נהגו לצאת בברכת ש״ץ,
צריך למנות בלא ברכה .ועכ״פ מדבריו של השיורי ברכה
למדנו ,שכשיש ספק אם יצא ,יש ענין לחפש טצדקי איך
יוכל לספור בברכה ,ולא שסתם יספור בלא ברכה .דהפסד
ברכה אפילו מספק אינו דבר של מה בכך ,אע״פ שברכות
אינן מעכבות.

תשובה ל"כתב חידה"
ְהוֹשׁ ַע]ִ 15בּן 16נוּן[17״.
מי אני :״י ֻ

״וְאישׁ
דמות הקשורה :רש״י עה״פ )ויקרא כ״ה כ״ט(ִ :
ְתה גְּ ֻא ָלּתוֹ ַעד תֹּם ְשׁנַת
וְהי ָ
חוֹמה ָ
מוֹשׁב ִעיר ָ
ִכּי י ְִמכֹּר ֵבּית ַ
מוֹשׁב ִעיר
״בּית ַ
ָמים ִתּ ְהיֶה גְ ֻא ָלּתוֹ״ .ופרש״יֵ :
ִמ ְמ ָכּרוֹ י ִ
חוֹמה .בית בתוך עיר המוקפת חומה מימות יהושע בן נון״.
ָ
בשלשה מלא נכתבתי – שבכל המקומות נכתב שמו
ְהוֹשׁוּע׳.
ַ
של יהושע חסר ,מלבד שלשה שנכתב מלא ,׳י
שבכל המקומות ,כמאתים במספרם בכתבי הקודש,
נכתב שמו של יהושע חסר ,18בלא הוא״ו שאחר השי״ן,
ְהוֹשׁ ַע ְבּ ַחר ָלנוּ
ֹאמר מ ֶֹשׁה ֶאל י ֻ
וכגון )שמות י״ז ט׳( :״ ַויּ ֶ
ֲמ ֵלק ָמ ָחר ָאנ ִֹכי נִ ָצּב ַעל רֹאשׁ ַהגִּ ְב ָעה
וְצא ִה ָלּ ֵחם ַבּע ָ
ָשׁים ֵ
ֲאנ ִ
ֱהים ְבּי ִָדי״.
וּמ ֵטּה ָהא ִ
ַ
ובשלושה מקומות נכתב שמו מלא ,בתוספת וא״ו
שאחר השי״ן ,ואלו הם ,אחד בתורה ,19כדכתיב )דברים
ֵיתי ָבּ ֵעת ַה ִהוא ֵלאמֹר ֵעינֶי
ְהוֹשׁוּע ִצוּ ִ
ַ
״וְאת י
ג׳ כ״א(ֶ :
יכם ִל ְשׁנֵי ַה ְמּ ָל ִכים ָה ֵא ֶלּה
ֱה ֶ
ֲשׁר ָע ָשׂה ה׳ א ֵ
ָהרֹאֹת ֵאת ָכּל א ֶ
ֵכּן ַיע ֶ
ֲשׁר ַא ָתּה ע ֵֹבר ָשׁ ָמּה״ .ועוד
ֲשׂה ה׳ ְל ָכל ַה ַמּ ְמ ָלכוֹת א ֶ
שנים בנביאים ,בספר יהושע )כ״ד ל״א( ,עיין בהערה,20
21
ַע ְבדוּ ָה ָעם ֶאת ה׳
ובספר שפטים ,כדכתיב )ב׳ ז׳(  :״ ַויּ ַ
ָמים ַא ֲח ֵרי
ֱריכוּ י ִ
ֲשׁר ֶהא ִ
זְּקנִ ים א ֶ
ְמי ַה ֵ
ְהוֹשׁ ַע וְ כֹל י ֵ
ְמי י ֻ
כֹּל י ֵ
ֲשׁר ָע ָשׂה
ֲשׂה ה׳ ַהגָּדוֹל א ֶ
ֲשׁר ָראוּ ֵאת ָכּל ַמע ֵ
ְהוֹשׁוּע א ֶ
ַ
י
ִשׂ ָר ֵאל״.
ְלי ְ

לאחר השיבה נישאתי – שיהושע נשא את רחב לאשה
לאחר שהיה בשנות השיבה לחייו.
שיהושע נשא את רחב לאשה ,כדאיתא במגילה י״ד ב׳,
במימרתו של עינא סבא :״דאיגיירא ונסבא יהושע״.
ונישואיו אלו של יהושע עם רחב היו לאחר שהיה
בשנות השיבה לחייו ,שהרי הנישואין הללו היו לאחר
כניסת ישראל לארץ ,ובאותה שעה היה יהושע כבן
שבעים ושתים שנה לשיטה המוקדמת ,וכבן ותשעים
ושש שנה לשיטה המאוחרת )ובענין חשבון השנים ,עיין
בהערה.(27
ושבעים שנה המה שנות השיבה ,כדשנינו באבות
במימרתו של יהודה בן תימא )פ״ה מכ״א( :״בן שבעים
לשיבה״.
וזה שנים רבות שתרתי וחיפשתי בספרי חז״ל
והמפרשים לדעת מה היה עם יהושע כל השנים עד מיתת
משה ,האם כל עשרות השנים עד ביאתו לארץ ישראל
לא מצא יהושע אשה ,שבאותה שעה היה זקן .זאת ועוד,
שסוף סוף כאשר החל לחפש אשה ,כשהיה מנהיג ישראל,
לא מצא אשה אחרת מרחב ,ובמיוחד שכבר לא היתה בת
בנים ,שהרי באותה עת היתה כבת חמשים שנה ,28ואמרו
בבא בתרא קי״ט ב׳ :״אמר רב חסדא ,ניסת פחותה מבת
עשרים יולדת עד ששים ,בת עשרים יולדת עד ארבעים,
בת ארבעים שוב אינה יולדת״.
ויתכן אולי לפרש שלעולם היתה ליהושע אשה מימים
ימימה ,וע״ש העתיד שיענש 29שלא יהיו לו בנים ,לא נבנה
ממנה ,ולעת זקנותו נתאלמן ,ובכניסתם לארץ ישראל
ראה בצדקותה של רחב שנתגיירה ,ולקחה לאשה הגם
שכבר לא היתה בת בנים ,היות וחשב שגם הוא כבר אינו
בר בנים ,וה׳ עשה עמו נס ופלא ונולדו בנותיו ,שמהם
זכה לדורות המפוארים הללו וכדלהלן.30

וכפול מהם נתעטרתי – שבשש עטרות נתעטר יהושע,
שהם כפול משלשת המקומות בהם יהושוע נכתב מלא.
שבשש עטרות נתעטר יהושע ,22כדאיתא במדרש
חסרות ויתרות דברים ק״י ומדרש מנין אות כ״ב )הובא
בבתימ״ד ח״ב ,ובאוצה״מ עמ׳  200ועמ׳  :(306״כל יהושע
וְאת
חסר וי״ו האחרון .חוץ מג׳ מליאים) .דברים ג׳ כ״א( ֶ
ְהוֹשׁוּע ִצוּ ִ
ַ
י
ֵיתי ,למה מלא .23אלא באותה שעה נתעטר
יהושע בשש עטרות ,24הנוי ,והכח ,והעושר ,והחכמה,
ָת ָתּה
והנשיאות ,והנבואה .הנוי ,דכתיב )במדבר כ״ז כ׳( ,וְ נ ַ
הוֹדָ ע ָליו .והכח ,דכתיב )יהושע ח׳ י״ח( ,נְ ֵטה ַבּ ִכּידוֹן
ֵמ ְ
ֲשׁר ְבּי ְָדֶ אל ָה ַעי ִכּי ְבי ְָדֶ א ְתּ ֶננָּה .והעושר ,מביזת סיחון
אֶ
וּשׁ ַלל ֶה ָע ִרים ַבּזּוֹנוּ
וְכל ַה ְבּ ֵה ָמה ְ
ועוג ,דכתיב )דברים ג׳ ז׳(ָ ,
וִיהוֹשׁ ַע ִבּן נוּן ָמ ֵלא
ֻ
ָלנוּ .והחכמה ,דכתיב )שם ל״ד ט׳(,
רוּח ָח ְכ ָמה .הנבואה ,דכתיב )יהושע א׳ ט׳(ִ ,כּי ִע ְמּ ה׳
ַ
ֱהיְ בּכֹל א ֶ
א ֶ
ֲשׁר ֵתּ ֵל .הנשיאות ,דכתיב) 25שפטים ב׳ ז׳(,
ְהוֹשׁ ַע״.
ְמי י ֻ
ַע ְבדוּ ָה ָעם ֶאת ה׳ כֹּל י ֵ
ַויּ ַ
עוד דבר מצאנו אצל יהושע במספר זה ,כדאיתא
26
בילקוט קהלת תתקפ״ט :״דאמר רבי איסא ,ששה
דברים ִד ֵבר יהושע בפני רבו ולא נגמל חסד בעיניו ,ואלו
ַער
ָרץ ַהנּ ַ
הם ,אחד במנוי זקנים) ,במדבר י״א ,כ״ז-כ״ט( ַויּ ָ
ְהוֹשׁ ַע ִבּן נוּן ְמ ָשׁ ֵרת מ ֶֹשׁה ִמ ְבּ ֻח ָריו[
ַען י ֻ
ַוַיּגֵּד ְלמ ֶֹשׁהַ ] ...ויּ ַ
ֹאמר ֲאדֹנִ י מ ֶֹשׁה ְכּ ָל ֵאםַ ] .ויּ ֶ
ַויּ ַ
ֹאמר לוֹ מ ֶֹשׁה ַה ְמ ַקנֵּא ַא ָתּה ִלי
יהם[ .אמר
ֲל ֶ
ִתּן ה׳ ֶאת רוּחוֹ ע ֵ
יאים ִכּי י ֵ
ִתּן ָכּל ַעם ה׳ נְ ִב ִ
וּמי י ֵ
ִ
לו )-משה ליהושע( ,המקנא אתה לי ,הלואי אתה כיוצא
ִתּן ָכּל ַעם
וּמי י ֵ
בי ,הלואי כל ישראל כיוצא בך ,שנאמר ִ
ִשׁ ַמע
יאים .ואחד במעשה העגל) ,שמות ל״ב י״ז( ] ַויּ ְ
ה׳ נְ ִב ִ
ֹאמר ֶאל מ ֶֹשׁה[ קוֹל ִמ ְל ָח ָמה
ְהוֹשׁ ַע ֶאת קוֹל ָה ָעם ְבּ ֵרעֹה ַויּ ֶ
י ֻ
ַבּ ַמּ ֲחנֶה .אמר ליה משה ליהושע ,אדם שהוא עתיד לנהוג
שררה על ששים רבוא אינו יודע להבחין בין קול לקול...״.

באימה ובניגון תפילה נוראה יסדתי – שיהושע יסד את
התפילה הנוראה ׳עלינו לשבח׳ באימה ובניגון.
שיהושע יסד את התפילה הנוראה ׳עלינו לשבח׳,
באימה ובניגון ,כשהכניס את ישראל לארץ ישראל ,וכפי
שהאריכו רבותינו הראשונים ,ונעתיק בזה מדברי הרוקח
בפירוש סידור התפילה )ראש השנה אות קל״ב מלכיות(:
״עלינו לשבח לאדון הכל .כל איש הירא את דבר השם
ישים אל לבו תבונת השכל ,וישים לבו בבשרו ויכוין מאד
מאד כשיאמר עלינו לשבח ,כי שיר השירים הוא ,ויהושע
איש האלהים יסדו כשנכנס לארץ הקדושה ,וראה כי
חוקות הגוים הבל הם ואלילים תהו בלא יוכלו להציל
עובדיהם ,התחיל לפרוש כפיו השמימה וכרע על ברכיו
באימה ,ואמר בקול רם בניגון המשמח הלב לכוין עלינו
לשבח ...על כן יתכוין האדם בכל מאודו לשורר לבוראו
בזה השיר מפואר ומהודר ומעוטר ומקודש ומרומם״.

ֵיתי
הוֹשׁוּע ִצוּ ִ
ַ
ולא בשאר כתבי הקודש[ :״כל יהושע שבמקרא חסר ו׳ ,חוץ וְ ֶאת ְי
בסוף ]פרשת[ דברים ,מפני שאז נתעטר ו׳ עטרות ,נוי ,כח ,עושר ,חכמה ,נביאות,
נשיאות״.
ַמ ֶרה ֶאת
 .25במדרש מנין גרס :״והנשיאות ,שנאמר )יהושע א׳ י״ח(ָ ,כּל ִאישׁ ֲא ֶשׁר י ְ
ִפּי וְ א ִי ְשׁ ַמע ֶאת ְדּ ָב ֶריְ לכֹל ֲא ֶשׁר ְתּ ַצוֶּנּוּ ָ
יוּמת ַרק ֲחזַק ֶו ֱא ָמץ״.
 .26המדרש פותח ב׳ששה דברים׳ ,ובפועל מונה רק את השנים הראשונים שבהם.
 .27וחשבון שנותיו של יהושע בעת כניסתו לארץ ישראל ,הוא כדלהלן :הנה מנין
שנותיו היו מאה ועשר ,כמפורש בפסוק )יהושע כ״ד כ״ט ,וכן בשפטים ב׳ ח׳(:
ָע ֶשׂר ָשׁנִ ים״ .ואמרו
הוֹשׁ ַע ִבּן נוּן ֶע ֶבד ה׳ ֶבּן ֵמ ָאה ו ֶ
ָמת ְי ֻ
״ ַו ְי ִהי ַא ֲח ֵרי ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה ַויּ ָ
בסדע״ר י״ב ,שיהושע פרנס את ישראל עשרים ושמונה שנה ,והיינו שלאחר י״ד
שנות כיבוש וחלוקה ,המשיך יהושע לפרנס את ישראל עוד י״ד שנה עד מיתתו,
נמצא ששנות חיי יהושע בעת כניסתן לארץ היו שמונים ושתים שנה.
אכן לשיטת הילקוט ביהושע ל״ה שיהושע פרנס את ישראל שלושים ושמונה שנה,
נמצא שבעת כניסת ישראל לארץ היה צעיר בעשר שנים מהמנין הקודם ,ושנות
חייו באותה שעה היו שבעים ושתים שנה.
ושיטות הראשונים בשמות ל״ג י״א )אבע״ז ,רמב״ן ורבינו בחיי( ,שיהושע חי
בארץ ישראל רק ארבע עשרה שנה ,ולפי״ז בעת כניסת ישראל לארצם ,היה בן
תשעים ושש שנה.
 .28כדאיתא בזבחים קט״ז ב׳ :״אמרו ,בת עשר שנים היתה כשיצאו ישראל
ממצרים ,וזנתה ]כל[ ארבעים שנה שהיו ישראל במדבר ,אחר חמשים שנה
נתגיירה...״.
 .29ועונשו זה שלא היו לו בנים ,היה על שביטל את ישראל מפו״ר לילה אחד,
כדאיתא בעירובין ס״ג ב׳ ,עיי״ש.
 .30והיות ואף לאחר חיפוש רב לא מצאתי דבר בענין זה ,האם היה ליהושע אשה
קודם רחב ,וטעם הדבר מדוע נשא את רחב ,אודה מאוד לכל מי שיוכל להעיר
ולהאיר את עינינו במראי מקומות ובתוספת דברים ,להגדיל תורה ולהאדירה.
 .31וע״ע בפסיקתא דרבי כהנא י״ג י״ב )וכעי״ז בבראשית רבתי ל״ה י״ח ,עמ׳ ,155
הובא בילקוט בלק תשע״א ד״ה אמר רשב״ל ,ובירמיה רנ״ז( ,שאף יחזקאל ובוזי
אביו היו מן מנביאים שיצאו מרחב :״א״ר שמואל בר נחמן ,ארבעה הן שהן באין
ממשפחה נכוייה ,ואילו הן ,פנחס ,ואוריה ,יחזקאל ,וירמיה .פינחס ...אוריה...

יחזקאל ,ישראל היו מזלזלין אחריו ואומרים ,לא מבני בניה של רחב הזונה הוא,
וצרך הכתוב לייחסו) ,יחזקאל א׳ ג׳( ָהיֹה ָהיָה ְד ַבר ה׳ ֶאל ְי ֶחזְ ֵקאל ֶבּן בּוּזִ י ַהכּ ֵֹהן.
ירמיהו ,היו ישראל מזלזלין עליו ואומרים ,לא מבני בניה של רחב הזונה הוא,
וצרך הכתוב ליחסו) ,ירמיה א׳ א׳(ִ ,דּ ְב ֵרי ִי ְר ְמיָהוּ ֶבּן ִח ְל ִקיָּהוּ״ .וכעי״ז איתא בספרי
זוטא י׳ כ״ט ,שאף יחזקאל ובוזי אביו יצאו מרחב ,וכן במדרש אגדה במדבר ל׳
ט״ו ד״ה ד״א.
׳מ ְח ֵסיָה׳ ,כמפורש בפסוק )ירמיה ל״ב י״ב(:
׳בּרוּ׳ ובנו של ַ
ֵריָּה׳ אבי ָ
 .32הוא ׳נ ִ
ֵריָּה ֶבּן ַמ ְח ֵסיָה ְל ֵעינֵי ֲחנ ְ
ָא ֵתּן ֶאת ַה ֵסּ ֶפר ַה ִמּ ְקנָה ֶאל ָבּרוֶּ בּן נ ִ
״ו ֶ
וּל ֵעינֵי
ַמ ֵאל דּ ִֹדי ְ
הוּדים ַהיּ ְֹשׁ ִבים ַבּ ֲח ַצר ַה ַמּ ָטּ ָרה״.
ָה ֵע ִדים ַהכּ ְֹת ִבים ְבּ ֵס ֶפר ַה ִמּ ְקנָה ְל ֵעינֵי ָכּל ַה ְיּ ִ
וכתב המהרש״א בח״א במגילה י״ד ב׳ ,שלא מצא כתוב עליו שהיה מן הכהנים,
ואף לא מצא מוזכר מהם שום נבואה שהוצרכה .וע״ע בשיטות הראשונים במנין
ארבעים ושמונה נביאים שם א׳ .וע״ע בבמד״ר י׳ ה׳ :״מלמד שזכה ברוך בן נריה
לרוה״ק...״ ,ועיי״ש במפרשים דהיינו נבואה .ולפי הכלל של עולא במגילה ט״ו א׳,
שכל מי ששמו ושם אביו בנבואה ,הריהו נביא בן נביא ,נמצא שנריה נביא היה .ויש
לעיין בזה עוד אך אין הזמן והמקום גרמא.
ֵריָּה׳ ,כמפורש בפסוק כנזכר בהערה הקודמת .וכנ״ל
׳בּרוּ׳ בנו של ׳נ ִ
 .33הוא ָ
במהרש״א ובבמד״ר אודותיו.
׳מ ְח ֵסיָה׳ ,כמפורש בפסוק
ֵריָּה׳ ונכדו של ַ
׳שׂ ָריָה׳ שר המנוחה ,בנו של ׳נ ִ
 .34הוא ְ
ֵריָּה ֶבּן ַמ ְח ֵסיָה
ָביא ֶאת ְשׂ ָריָה ֶבן נ ִ
״ה ָדּ ָבר ֲא ֶשׁר ִצוָּה ִי ְר ְמיָהוּ ַהנּ ִ
)ירמיה נ״א נ״ט(ַ :
נוּחה״.
וּשׂ ָריָה ַשׂר ְמ ָ
הוּדה ָבּ ֶבל ִבּ ְשׁנַת ָה ְר ִב ִעית ְל ָמ ְלכוֹ ְ
ְבּ ֶל ְכתּוֹ ֶאת ִצ ְד ִקיָּהוּ ֶמ ֶלְ י ָ
׳רב ְ
ושר המנוחה תרגם יונתן ַ
תּוּק ַר ִב ָתּא׳ ,ופרש״י שם :״על ידו היו רואים את פני
המלך המביאים לו תשורה״ .והרד״ק ביאר :״שהיה ריע המלך והיה עם המלך בעת
מנוחתו לשוח ולהתענג עמו״ .ובמצוד״ד הוסיף :״רצה לומר ,שעמד עם המלך בעת
מנוחתו לדבר עמו מסתרות לבו״.
וכתב המהרש״א בח״א במגילה י״ד ב׳ ,שלא מצא מוזכר מהם שום נבואה
שהוצרכה .וע״ע בשיטות הראשונים במנין ארבעים ושמונה נביאים שם א׳ .וע״ע
בבמד״ר י׳ ה׳ שדרשו ממה שנאמר עליו ׳שר מנוחה׳ ,שהיה נביא ,שהנבואה נקראית
מנוחה ,וכדברי רש״י והמצודות בירמיה מ״ה ג׳ ,דמנוחה ענינה נבואה והשראת
השכינה .ועיי״ש במהרז״ו ושאר מפרשים.
ֵריָּה׳ אב ָ
׳מ ְח ֵסיָה׳ ,אבי ׳נ ִ
 .35הוא ַ
ָא ֵתּן
׳בּרוּ׳ ,כמפורש בפסוק )ירמיה ל״ב י״ב( :״ו ֶ

ולהעמיד נביאים זכיתי – שבנישואיו הללו של יהושע
עם רחב ,זכה להעמיד שמונה נביאים.
ששמונה נביאים זכה יהושע להעמיד מנישואיו עם
רחב ,כדאיתא במגילה י״ד ב׳ :״שמונה נביאים והם כהנים
ושׂ ָריָה,34
יצאו מרחב הזונה ,ואלו הן :31נ ִֵריָּהָ ,32בּרוְּ ,33
ַמ ֵאלַ ,37
ַמ ְח ֵסיָה ,35י ְִר ְמיָהִ ,ח ְל ִקיָּהֲ ,36חנ ְ
ושׁלּוּם .38רבי יהודה
חוּל ָדּה הנביאה מבני בניה של רחב הזונה
אומר :אף ְ
ֵלִ ח ְל ִקיָּהוּ ַהכּ ֵֹהן
היתה .כתיב הכא )מ״ב כ״ב י״ד( ] ַויּ ֶ
יאה ֵא ֶשׁת
ֲשׂיָה ֶאל ֻח ְל ָדּה ַהנְּ ִב ָ
וְשׁ ָפן ַוע ָ
וְע ְכבּוֹר ָ
יקם ַ
ֲח ָ
ַוא ִ
ַשׁלֻּם[ ֶבּן ִתּ ְקוָה ,וכתיב התם )יהושע ב׳ י״ח(ֶ ,את ִתּ ְקוַת
חוּט ַה ָשּׁנִ י״.

וע״ע בכל בו )סי׳ ט״ז( :״ואחר כל התפלות אומר עלינו
לשבח ,בפרק ר׳ אליעזר אומר ,שבח גדול יש בעלינו
לשבח ,על כן צריך לאומרו מעומד ,ותמצא עלינו עולה
בגימטריא ומעומד .ושמעתי שיהושע תקנו בשעה שכבש
יריחו...״.
ובענוותנותי רק שם נעורי בו רמזתי – שמפני
ענוותנותו של יהושע רמז בו רק את שם נעוריו ׳הושע׳.
ששם נעוריו של יהושע היה ׳הושע׳ ,שכך נקרא עד
שמשה שינה לו את שמו לפני שיצא בשליחותו כמרגל
שבט אפרים ,כמפורש בקרא )במדבר י״ג ט״ז( :״ַ ...ויּ ְִק ָרא
ְהוֹשׁ ַע״.
הוֹשׁ ַע ִבּן נוּן י ֻ
מ ֶֹשׁה ְל ֵ
ובתקופה סמוכה עדיין נקרא יהושע ׳נער׳ ,39כמפורש
ַער
ְהוֹשׁ ַע ִבּן נוּן נ ַ
״...וּמ ָשׁ ְרתוֹ י ֻ
ְ
ג״ז בקרא )שמות ל״ג י״א(:
ָמישׁ ִמתּוָֹ הא ֶֹהל״.
א י ִ
ובתפילה נוראה זו שיסד יהושע ,בענוותנותו 40רק רמז
בה את שם נעוריו )תרתי לשבחו ,גם רק רמז וגם רק את
שם נעוריו( ,וכפי שכתב הרוקח בפירוש סידור התפילה
)ראש השנה אות קל״ב מלכיות ,וע״ע בכל בו סי׳ ט״ז:(41
״עלינו לשבח לאדון הכל ...ויהושע איש האלהים יסדו
כשנכנס לארץ הקדושה ...ומפני ענותו הגדולה אשר היה
בו ,כאשר למד ממשה ענו מכל האדם אשר יסד מ׳זמור
ש׳יר ליום ה׳שבת משה ,אך ׳ליום׳ מפסיק פן יבינו מי
עשאו ,כך היה יהושע ענו ,ויסד עלינו לשבח בשמו הושע
למפרע ,ע׳לינו לשבח ,ש׳לא שם ,ו׳אנו כורעים ,ה׳וא
אלהינו...״.
ויש אומרים שיהושע גם יסד את המשך התפילה
המתחילה ב׳על כן נקוה׳ ,כדלהלן.
וראה מה שכתב בספר מטה משה )לרבי משה ַמת,
מתלמידי המהרש״ל ,בעמוד העבודה ,סימן רי״ב( ,שכתב
דברים נוראים במעלת ושבח תפילה נוראה זו :״ומצאתי
כתוב ,וקבלנו שיש לומר שבח זה של עלינו ,ומשתחוה
באימה וביראה ברתת בזיעה בשיפוי ראש ,כי כל צבא
השמים שומעים ,והקב״ה עומד עם פמליא שלמעלה,
וכולם עונין ואומרים אשרי העם שככה לו אשרי העם
שה׳ אלהיו ,אשרי העם עוז לו בך מסלות בלבבם...״.
וע״ע מש״כ בענין זה בספר סדר היום )לרבי משה בן
מכיר ,ב׳כוונת עלינו׳( :״...וצריך לאומרו בכוונה גדולה,
ויש בו כמה סודות ורמזים ,וכחו גדול ,ויש מדקדקין
שאומרים אותו בכל יום ז׳ פעמים בין ביום בין בלילה,
ז״פ ביושר וז״פ למפרע ,פעם ישר ופעם למפרע ...ויהושע
תיקן זה השבח הגדול כשכבש את יריחו ואמרו ז״פ ישר
והפוך ,ובו הפיל ז׳ חומות שהיו ליריחו ,והוא מסוגל לכל
דבר וענין מצרה וצוקה שלא תבא ,ולא תהיה לומר אותו
ישר והפוך ...וצריך לכוין בו קבלת עול מלכות שמים
ויחודו ואלהותו ...ואח״כ יאמר ]על כן נקוה לך ה׳ אלהינו[,
שהוא מענין מלכיות ,להמליך יוצרנו עלינו ,והוא קרוב
לשבח שבעלינו לשבח ...ורמוז בתחילת תיבותיו ע׳ כ׳
ן׳ ,ע׳ל כ׳ן נ׳קוה ,ואפשר שהוא כשהצדיק עליו את הדין
וידע שחטא .ואמר בתפלתו ]שמהרה יעביר גלולים מן
הארץ להפנות אליך כל רשעי ארץ[ ,והענין הוא שיסיר
לב האבן מבשרנו אשר הוא מתענו ומכשילנו מעבודת
האל יתברך ויתעלה ,ויבא זמן שכולם יכירו וידעו את ה׳
ומלאה הארץ דעה את ה׳ ויתן בנו לב בשר שלא נשוב עוד
לכסלה ולמכשול עון ,וקבל עליו עול מלכות שמים קודם
מיתתו ,ולכן אמר לו יהושע שבאותה מיתה נתכפרו כל
עונותיו וזכה לעוה״ב...״ .וע״ע באריכות דברי ספר ׳יסוד
ושורש העבודה׳ במעלת שבח נורא זה ובמה ראוי לכוין בו.

וּל ֵעינֵי ָה ֵע ִדים
ַמ ֵאל דּ ִֹדי ְ
ֵריָּה ֶבּן ַמ ְח ֵסיָה ְל ֵעינֵי ֲחנ ְ
ֶאת ַה ֵסּ ֶפר ַה ִמּ ְקנָה ֶאל ָבּרוֶּ בּן נ ִ
הוּדים ַהיּ ְֹשׁ ִבים ַבּ ֲח ַצר ַה ַמּ ָטּ ָרה״.
ַהכּ ְֹת ִבים ְבּ ֵס ֶפר ַה ִמּ ְקנָה ְל ֵעינֵי ָכּל ַה ְיּ ִ
וכתב המהרש״א בח״א במגילה י״ד ב׳ ,שלא מצא כתוב עליו שהיה מן הכהנים,
ואף לא מצא מוזכר מהם שום נבואה שהוצרכה .וע״ע בשיטות הראשונים במנין
ארבעים ושמונה נביאים שם א׳.
״דּ ְב ֵרי
׳ח ְל ִקיָּה׳ אבי ׳ ִי ְר ְמיָה הנביא׳ ,המפורש בראש ספרו )ירמיה א׳ א׳(ִ :
 .36הוא ִ
ָמן״ .וע״ע בב״ר ס״ד ה׳,
ִי ְר ְמיָהוּ ֶבּן ִח ְל ִקיָּהוּ ִמן ַהכֹּהֲנִ ים ֲא ֶשׁר ַבּ ֲענָתוֹת ְבּ ֶא ֶרץ ִבּנְ י ִ
והארכנו בזה בתשובה לכתב חידה גליון רע״ו ,פרשת בשלח תשע״ד.
ַמ ֵאל
״הנֵּה ֲחנ ְ
׳שׁ ֻלּם׳ ,כמפורש בפסוק )ירמיה ל״ב ז׳(ִ :
ַמ ֵאל׳ בנו של ַ
׳חנ ְ
 .37הוא ֲ
ֶבּן ַשׁ ֻלּם דּ ְֹדָ בּא ֵא ֶליֵ לאמֹר ְקנֵה ְלֶ את ָשׂ ִדי ֲא ֶשׁר ַבּ ֲענָתוֹת ִכּי ְלִ מ ְשׁ ַפּט ַהגְּ ֻא ָלּה
ִל ְקנוֹת״.
וכתב המהרש״א בח״א במגילה י״ד ב׳ ,שמסתבר שהיה בן דודו ]או דודו  -עי׳ רש״י
ומפרשים ירמיה ל״ב י״ב[ של ירמיה מצד חלקיה אביו ,ומכאן שהיה כהן .עוד כתב
שם ,כי מפורש עליו בפסוק שזכה לנבואה שנכתב ,כדכתיב )ירמיה ל״ב ח׳( :״ ַו ָיּבֹא
ֹאמר ֵא ַלי ְקנֵה נָא ֶאת ָשׂ ִדי ֲא ֶשׁר
ַמ ֵאל ֶבּן דּ ִֹדי ִכּ ְד ַבר ה׳ ֶאל ֲח ַצר ַה ַמּ ָטּ ָרה ַויּ ֶ
ֵא ַלי ֲחנ ְ
ָא ַדע ִכּי ְד ַבר ה׳
וּלַ הגְּ ֻא ָלּה ְקנֵה ָל ו ֵ
ֻשּׁה ְ
ָמין ִכּי ְלִ מ ְשׁ ַפּט ַה ְיר ָ
ַבּ ֲענָתוֹת ֲא ֶשׁר ְבּ ֶא ֶרץ ִבּנְ י ִ
הוּא״ ,הרי שחנמאל בא לירמיה כדבר ה׳ אליו בנבואה .עיי״ש.
ַמ ֵאל׳ ,כמפורש בפסוק
׳חנ ְ
׳ח ְל ָּדה הנביאה׳ ואבי ֲ
׳תּ ְקוָה׳ ,בעלה של ֻ
׳שׁ ֻלּם׳ בן ִ
 .38הוא ַ
יאה
ֲשׂיָה ֶאל ֻח ְל ָדּה ַהנְּ ִב ָ
יקם וְ ַע ְכבּוֹר וְ ָשׁ ָפן ַוע ָ
ֵלִ ח ְל ִקיָּהוּ ַהכּ ֵֹהן ַו ֲא ִח ָ
)מ״ב כ״ב י״ד( :״ ַויּ ֶ
ירוּשׁ ִַלם ַבּ ִמּ ְשׁנֶה ַו ְי ַד ְבּרוּ
ָדים וְ ִהיא י ֶֹשׁ ֶבת ִבּ ָ
ֵא ֶשׁת ַשׁ ֻלּם ֶבּן ִתּ ְקוָה ֶבּן ַח ְר ַחס שׁ ֵֹמר ַה ְבּג ִ
יה״.
ֵא ֶל ָ
 .39עיין באבע״ז ורמב״ן שם ,שלמדו שבאותה עת היה יהושע בן חמשים ושש
שנה .וע״ע לעיל בחשבון שנותיו.
 .40עוד בענין ענוותנותו של יהושע ,עיין בתרגום יונתן במדבר י״ג ט״ז ,שזו היתה
הוֹשׁ ַע
משׁה ְל ֵ
נוּתיהּ ָק ָרא ֶ
ָות ֵ
משׁה ִענְ ו ָ
״...וּכ ִדי ֲח ָמא ֶ
ְ
הסיבה שמשה שינה לו את שמו:
הוֹשׁ ַע )וכאשר ראה משה ענוותנותו קרא משה להושע בן נון יהושע -
ַבּר נוּן ְי ֻ
תרגום ע״פ כתר יונתן(״.
 .41בכל בו רק הזכיר את מה שרמז בו את שמו :״וחתם בו שם קטנותו למפרע ,ע׳
עלינו ,ש׳ שלא שם ,ו׳ ואנו כורעים ,ה׳ הוא אלהינו...״.

בכל בוקר מחדש ,רגע קט לאחר שכל אחד זוכה שה׳ השיב
לו את נשמתו ,זוכר הוא חסדי ה׳ עמו ופותח הוא בסדרת
הודיה ושבח לה׳ מלך חי וקיים ,על כל הטוב אשר גמלו,
כאשר את ההודיה הראשונה מודה הוא עוד לפני שנטל
ידיו ,על שבחמלתו החזיר לו את נשמתו ,שהפקידה אצלו
עייפה וכעת קיבלה חדשה ורגועה כדי לעבוד את עבודתו
ולשרתו כל היום ,כי זה כל האדם ,ובשעה זו מרגיש האדם
את התחדשות הבריאה הכללית ברוב חסדי ה׳ ובריאת גופו
וכל אבריו בפרט בחמלתו עליו ,ודבר זה מביא לידי חיזוק
אמונתינו בה׳ שיקיים וישמור את מה שהבטיח לנו לגאלנו
ולהחיות את המתים.
מציאות זו שבה יהודי פותח את יומו בשבח והודיה לה׳,
אם אכן מתבונן בדבריו הנעלים הללו שאומר מיד עם קומו,
מביאה לידי כך שתחילת היום היא בקדושה ובטהרת הלב
והמחשבה והדיבור ,והשפעתה ברוכה על כל היום שאחריו
שגם הוא יהיה כדת וכראוי .מה גם שפעולותיו הבאות מיד
לאחר מכן ,היא לקדש את עצמו בנטילת ידים ,שמלבד עצם
הנטילה המסירה ממנו את רוח הטומאה ששרתה עליו ,הרי
זו מצוה נוספת שמוסיפה להערות עליו רוח טהרה וקדושה.
כך גם בלבישת הציצית וברכתה ,ברכת ׳אשר יצר׳ והסמוכה
לה לאחריה וברכות התורה ,כולם המה שבח והודיה לה׳ על
כל שפע טובה וברכה שמחדש ונותן לנו בכל יום.
בברכות השחר מוסיפים להודות ולהלל לה׳ על ריבוי
העצום של הטובות שגמלנו ,שנתן בלבנו להבחין בין יום
ובין לילה ,שלא עשה אותנו גויים או עבדים ,והזכרים
מוסיפים שבח שניתן להם ריבוי מצוות מה שלא ניתנו
לנשים ,והנשים מודים לה׳ שעשה אותן כרצונו ,ולאחר
שהודו על עצם המציאות הרוחנית בה נמצאים ,מתחילים
להודות על מצבנו הגופני ,שפקח את עינינו לראות ,והלביש
אותנו בבגדים ,התיר את אסורינו שנוכל להזיז את האברים,
ואף נתן בנו כח לזקוף ולהעמד ,ואת כל הארץ רקע על
המים ,וכהנה שבח והודיה על הכל ,שאילו אדם יתבונן רגע
קט ברוב חסדים אלו ,הרי ישוש וישמח בחלקו וגורלו ,ולא
יכאב עליו ִלבו מדברים ופעולות המציקות לו במהלך ימי
חייו.
השבח וההודיה לה׳ על שעשה לאדם את כל צרכיו ,כוללים
בתוכם ,מלבד ההודיה על הנעליִם לרגלנו ,גם את כל צרכי
הגוף והנפש שה׳ נתן לנו .בכללה ,את החברה בה אנו חיים
שבלעדיה קשה לאדם לחיות גם מבחינה גשמית ,שאילו
היה מוטל עליו להכין לעצמו את כל צרכי גופו ,מלבד מה
שלא היה יכול לעסוק במושכלות מפני ריבוי טרדותיו ,גם
את הדברים הבסיסיים לא היו לו ,שעליו היה להכין לבדו
את מאכלו ובגדיו ,על ידי ייצור כלי חרישה ושאר כלי
עבודתו ,לחרוש בעצמו את השדה ולעשות את כל עבודתה,
ולאחר מכן להתעסק בהכנת מאכלו ,וגם להכין לבדו את
צרכי לבושו ,וזאת מלבד שאר הדברים הנצרכים ,שהוא דבר
כמעט שלא שייך במציאות .והן מבחינה נפשית ,קשה מאוד
לאדם להשאר בריא כשנמצא בודד לנפשו בלא חברה ,כך
שכל זה נכלל בשבח והודיה לה׳ על שעשה לו את כל צרכו.
מסקנתו הבריאה של כל אחד היא ,להבין את חשיבותו
הגדולה ולהפנים אל ליבו שכל העולם כולו עם כל בריותיו,
הכל נברא בשבילו ,וכפי ששנינו בסנהדרין ל״ז א׳ ,ומסקנא
חשובה ויסודית זו צריכה להוביל אותו להנצל מהחטא,
כשישיב אל לבבו להבין שחשוב הוא כעולם מלא ,כיצד
יטריד את עצמו מהעולם בחטא ,ובזכות הבנתו זאת ימשוך
את עצמו מהחטא ויצליח לגבור על יצרו ולעשות רצון
יוצרו .יחד עם זאת על האדם לזכור ולהפנים היטב למעמקי
ליבו ,שכפי שכל העולם כולו נברא בשבילו ,כך בריאתו היא
גם עבור חברו ,ובאופן זה יעריך ויכבד את חבריו וינהג עמם
באמונה וביושר כדת של תורה.
*
מחשבות טהורות אלו על חשיבותו של כל יחיד ויחיד ,היו
מצויות בקרב קהילתו הקטנה של רבי שמעלקא ,שבהם
חיזק את בני עדתו ,שרובם ככולם היו מאלו שנקבע עליהם
לעבור את נסיון העוני בעבודתם הקשה שבקושי הספיקה
להם ללחם לפי הטף .סגנון החיים המצוי באותם ימים
שהכל נעשה באופן אישי וידני ,חרשו במחרשה שאליה
רתמו שור או חמור ,הסיקו את הבית בגזרי עצים והמים
הובאו לבתים בדליים ממקורם הקרוב ,יצרו מגוון של
עבודות שהצד השווה שבהם היה מיעוט הפרנסה שבהם
והטורח והעמל והיגיעה בעבורם.
קהילה קדושה זו ,ככל קהילות ישראל במקומות גלותם
ומושבותיהם ,רובם המוחלט היו יראים ושלמים,
המבקשים לעשות את רצון קונם וחפץ יוצרם כדת וכראוי,
כאשר המועטים והמובחרים שבקרבם ,ישבו בשבת
תחכמוני בעמלה של תורה כל הימים ,ואילו כל השאר,
עסקו במלאכתם כשמשתדלים שתהיה עראית ,ועיקר
חייהם היו בשעות בהן ישבו בבית המדרש ועסקו בתורה
ובתפילה ובאמירת תהלים ,כל אחד לפי דרגתו הרוחנית
ורוחב דעתו.
מה שהחזיק ועודד ,תמך וסייע להם לעמוד בנסיונות

החיים שהיו קשים ומרים עד מאוד ,היה עצם הדבר שכל
אחד השתדל לחזק לעצמו את ההרגשה האיתנה שבשבילו
נברא העולם ,ואף כל חיי הנצח העתידיים עומדים ומצפים
עבורו כדי שיזכה בהם בחלקו וגורלו ,וחלילה לו לאבד את
כל זאת בשביל הנאת רגע חולף ,ובכח מחשבות חיוביות
אלו הצליחו לגבור על יצרם הרע ולעשות רצון ה׳ וקיום
מצוותיו כל הימים.
בית מדרשו של ר׳ שמעלקא השתבח בשיעורי התורה הרבים
שנמסרו בו .החל בכשעתיים קודם עלות השחר אשר אז
נמסר השיעור הראשון המיועד למשכימי קום ,המבקשים
לפתוח את סדר יומם בלימוד התורה ,כך שבמהלך שעות
עבודתם הקשה שאותן מתחילים מיד לאחר תפילת השחר,
ראשם יהיה שקוע במה שלמדו בבוקרו של יום .הידיים
יעמלו במלאכה ,הרגליים יסחבו את משא הגוף ומה שעליו,
והראש יהיה שקוע בתורה ועמלה ומחשבות יראת ה׳
טהורה .וכלה בשיעור בעיון לאחר תפילת ערבית ,שגם
אותו מסר הרב בגישמאק מיוחד לאלו המבקשים לעלות
על יצועם במחשבת תורה ועמלה.
דברי הרב ועידודו בכל עת ושעה לצאן מרעיתו ,הביאו
אותם לכך ששמחו בעבודותיהם הקשות והמיגעות,
כשראו בהם את מעלתם הרבה של המלאכות המצויות
באותם הימים ,שלמרות הקושי העצום שהיה בהם ,בשל
כך שעיקרם הוא מלאכת כפים ומשא הגוף ,מעלתם בצדם,
שאינם צריכים מחשבה רבה ,והראש פנוי למחשבות ,בהם
יהודי יכול לעלות ולהתעלות .עצם המחשבה שיהודי מעלה
בדעתו בשעת עבודתו ,שכעת עוסק במצוה רבה וגדולה
לדאוג לפרנסת בני ביתו ,מעלה ומרוממת את פעולתו
לפסגות גבוהות יותר ומוסיפה לתת לו עוז וכח להמשיך
בה ,ביודעו שעושה כעת רצון בוראו וכמובן ששכרו הרבה
מאוד על מצוותו הרבה שבה עוסק.
מלבד כל זאת ,הרגיל הרב את בני הקהילה במהלך שיעוריו,
שיספרו לבני ביתם את תורתם שלמדו .כמעט בכל שיעור
מצא הרב ענינים מסויימים שהיה מפשיטם ומבארם באופן
שניתן לאומרם בבית כדי לזכות את בני הבית שיהיה
להם קשר ושייכות לתורה ,והיה שואל ומתעניין האם
דבריו היו מופשטים מספיק כדי שבני הבית יבינו ,כך שגם
אלו שבתחילה סיפרו את תלמודם בביתם רק מחמת אי
הנעימות שלא יהיה להם כיצד להשיב לרב למחרת על
שאלתו ,בסופו של דבר הורגלו בדבר ,ובכל פעם שעסקו
בתורה או השתתפו בשיעור תורה ,מצאו מה לספר ממנו
בבית.
לא פלא שמצבם הרוחני של בני הקהילה היה גבוה בהרבה
מהרגיל והמצוי בקהילות הסמוכות ,שהרי דברי התורה
רוממו את כל הקהילה ובני משפחותיהם ,וגרמו להם
להוסיף להתחזק בשמירת התורה והמצוות וביראת ה׳
טהורה ,כפי שלמדו בסדרי לימודם ובדברי המוסרים שהרב
הוסיף בכל עת מצוא ,יחד עם העידוד והשבח לכל אחד
על זכותו הגדולה לעסוק בתורה ,והשבח ההודיה לה׳ על
כל הטוב אשר גמלו עד היום הזה ,שדברים אלו הוסיפו
להעלותם לפסגות רבות יותר של קרבת ה׳.
*
גם בקהילתו הקדושה של רבי שמעלקא היה את אותם
יהודים מסכנים שלא זכו ללמוד בנערותם ,ועל אחת כמה
וכמה שלא למדו בבגרותם ,כך שנשארו בורים ועמי הארץ,
כשחלקם אף לא ידעו ְקרוֹא וכתוֹב ,ונמנע מהם להתפלל
בסידור או לומר פרקי תהלים ,שעבורם תיקנו חז״ל את
׳חזרת הש״ץ׳ ,כדי שיוכלו לצאת ידי חובתן משמיעת
תפילתו .כך גם יסוד קריאת התורה בציבור שתיקן משה
רבינו ,היא כדי שעל כל אחד מישראל ,גם הרחוק והבוּר
ביותר ,לא יעברו שלשה ימים בלא לימוד תורה ,ועל ידי
שישמע את הקריאה בתורה ויתבונן במה ששמע ,הרי שזכה
לעסוק בתורה ,ולא עברו עליו שלשה ימים בלא לימוד,
כאשר כל לימודו אינו אלא אותה קריאת התורה.
בדרך כלל היו אותם יהודים גם מסכנים מבחינה גשמית,
עבודתם היתה קשה מאחרים ,שגם כך לא היו עבודות
קלות מצויים באותם הימים ,ושכרם גם היה נמוך עוד
שמנָת דעתם הדלה גרמה לכך שנאלצו
יותר ביחס לאחריםְ ,
לעבוד באותן עבודות בזויות וקשות ,כך שחייהם עברו
עליהם בעוני ודלות ,ולא פלא שהששון והשמחה מצאו
להם מקומות אחרים לשכון בהם ,מחוץ בבתיהם העלובים
והפשוטים .על אף מצבם הרוחני והגשמי והחברתי
הירוד ,לא קנאו בשכניהם הגויים העשירים מהם בממון
ורכוש ,חלקם אף בעלי אחוזות שסיפקו להם את רוב
עושרם וכבודם ,ואף לא פזלו במחשבתם אל תענוגותיהם
והוללותיהם ,אלא ברכו בכל יום מחדש ובשמחה ,להודות
ולהלל לה׳ על שלא עשה אותם מגויי הארצות ,אלא זכו
להיות חלק מהעם הנבחר ,קרובים לה׳ ונחשבים כבניו
אהוביו.
למרות היות אותם יהודים מסכנים בשולי החברה ,היו הם
חלק ממנה ,הצטרפו למנין ולכל דבר שבקדושה ,ורבים מבני
המקום האירו להם פנים ושמעו את דבריהם ושאלותיהם

ברצינות ,הגם שרובם ככולם נבעו מחוסר ידיעה ומטעויות
עצובות שיסודם במה שחסר להם את היסודות הבסיסיים,
והשתדלו להשיב להם כדת של תורה ובנעימות כדי ללמדם
את יסודות התורה והלכותיה ,וכתוצאה מכך העריכו אותם
על המצוות ששמרו היות שבדרך כלל כל קיומה של מצוה
קשה עליהם שבעתיים ,שהרי אינם יודעים דבר כיצד
לקיימה ,ובכל דבר צריכים לשאול ולברר את הלכותיה
כשאף אינם יכולים לציין לעצמם דבר עלי גליון למען יעמוד
לימים רבים ,שהרי גם לכתוב או לקרוא אינם יודעים.
ליהודים מסכנים אלו היה רבי שמעלקא פונה ברוֹך ומסביר
להם שגם להם יש אפשרות לעסוק בתורה .בכל עת מצוא
שבה הראש פנוי מהעיסוק במלאכה ,זו ההזדמנות לתפוס
את אותו הרגע ולזכות בו לחיי נצח במה שיחשבו על מה
ששמעו בשיעור .גם אם אינם זוכרים מאומה מתלמודם,
עוררם לחשוב על סדר מעשיהם והנהגותיהם שהם כדת של
תורה ,ולהזכיר בפה את הדברים והפעולות הללו ,ובאמירה
זו יזכו לקיים מצוות תלמוד תורה ,שהרי אומרים את
הלכות התורה ודיניה ,שכפי שכל אחד מבין שאם פותחים
את הקיצור שולחן ערוך ולומדים בו את סדר הנהגת האדם
מקיימים מצוות תלמוד תורה ,כך גם אם יהודי מונה לעצמו
את סדר יומו בתורת לימוד ,כשקם בבוקר מיד מודה ומשבח
לה׳ ואומר ׳מודה אני...׳ ,ולאחריו נוטל את ידיו לסירוגין
שלש פעמים ויש מהדרין ארבע פעמים ,ולובש את הציצית
ראשונה ,וסדר הלבישה היה תחילה ראש ואחר כך ימין ורק
לאחריו בשמאל ,וסדר לבישת וקשירת הנעלים ,וכך הולך
ומונה את מעשיו ומקיים בזה מצוות תלמוד תורה ששכרה
הרבה מאוד.
מימרתו של רבי שמעלקא שהיתה אהובה ביותר על רוב
בני הקהילה ,אותה חזר בכל הזדמנות של שמחה ,נתנה
לכל אחד כח לנסיונות החיים שעל ידה ִהפנים עוד יותר
על חשיבותו ויקרתו בעיני ה׳ ,באומרו שלאור דברי חז״ל
על החשיבות הגדולה שיש לכל יהודי ,והמחשבה התמידית
שצריכה להיות שבעקבותיה מחוייב לומר לעצמו ׳בשבילי
נברא העולם׳ ,מסקנתה המחייבת היא ,שיום הלידה של כל
אדם ,זהו היום שה׳ הכריז קבל עם ועדה ,שהעולם צריך לו
ויחסר בלעדיו .כאשר יהודי חי באופן כה נעלה ,אין פלא
שמחשבות אלו עוזרות ומסייעו להתגדל בתורה ויראת ה׳
טהורה העומדת לעד.
*
הצרה שהתעוררה בקהילה הקדושה ,במגיפה הקשה
שהחלה להתפשט בה ,שתוך תקופה קצרה לקו כמה ילדים
במחלה בלתי ידועה ,שהסבה להם ייסורים קשים ומרים,
בלא שניתן לעזור להם ולהקל מסבלם .בימים כתיקונם
הסתפקו בני המקום ב׳חובש׳ הקשיש ששימש על תקן
רופא ,שידיעותיו הנרחבות ברפואה מלבד עצם מקצועו
של ניקוי פצעים וחבישתם ,העפילו עד כדי רקיחת כמה
תרופות מצויות שאותם נתן לכל חולה ,ואף הכנת כוסות
רוח ,שתועלתם העיקרית היתה שעל ידי הוספת קושי
הצער ִמכּוֹסות הרוח ואכילת התרופות המרות ,התמלאה
סאת היסורים שנגזרה והוקדמה רפואת החולה .אך בפעם
הזו גם חכמתו של החובש התבלעה ,ותרופותיו המרות
לא הועילו מאומה ,ואף כוסות הרוח שהוסיפו צער וכאב
לחולים ,לא הקלו באופן ניכר מעל סאת יסוריהם.
מצבם הקשה של החולים שהלך והחמיר ,הביא את תושבי
העיירה להזעיק רופא מומחה מהעיר הגדולה ,והלה בדק
את החולים אחד לאחד ,שמע את דבריהם על ייסוריהם
הקשים ,והעלה השערות שונות על המחלה המוזרה
שפקדה אותם ,והציע לרקוח להם מרקחת יקרה שלא
הועילה דבר .גם רופא מומחה גדול ממנו לא מצא תרופה
מועילה למחלה המסתורית שפקדה את המקום ,מלבד
הרעיון ההזוי להוסיף להם צער על צערם בעלוקות וכוסות
רוח ,המוצצים מהחולים את דמם ומוסיפים להחלישם עוד
ועוד.
רבי שמעלקא שראה בצרת בני קהילתו ,הכריז על שלשת
ימי תפילה ותענית ציבור לכל בני המקום ,במתכונת של
׳שני וחמישי ושני׳ ,בה יאמרו את הסליחות שנתקנו לימים
אלו ,ובכללם את ה׳סליחה׳ המיוחדת לתפילה על ׳תחלואי
פּוֹריָּה׳,
ֶפן ִ
לוּאי ג ֶ
ב׳אל נָא ְר ָפא נָא ַתּ ֲח ֵ
ילדים ר״ל׳ ,הפותחת ֵ
בה מתחננים ומבקשים על ישראל וילדיהם שנמשלו לגפן
ופירותיה ,שה׳ ירפא את מחלותיהם ,וחלילה לא יהיו
חלשים ודלים ,ויגאול אותם מהשחתה וממכה קשה ,שלא
יהיה בהם נגף וכריתה ,וה׳ יחשוֹך אותנו מאף וקצף ויכלה
שוד ושבר צער וסופה ,ולא יקמל את זרע יעקב התמים
מרחם ,ויפדם ממהומת מות ולא יסוגו אחור.
מעמד התפילה הראשון בהיכל בית הכנסת בעיירה ,דמה
לתפילת נעילה .דמעות ההורים וילדיהם נשפכו שם
כמים ,במיוחד בעת אמירת התפילה המיוחדת לעת ההיא,
שנאמרו בה דברים מפורשים על אסונות דומים ,ועליהם
התחננו והעתירו לה׳ שיחוס על עם עני ואביון וירחם
עליהם השואגים בתפילה ומבקשים רשיון ,אחרי שהמה
בעני עמו ,האגודים
מלומדי מכות בעינוי סבל ,כשיראה ָ
המשך בעמוד הבא

המשך מעמוד הקודם בצרה ושופכים תחילה ,אחרי שלקו
בכפליים ושומעים חרפתם ואינם
משיבים ועונים ,אלא מקוים לנצחו ונשענים לישועתו
שתבוא במהרה.
אמירת התפילה הנוראה ׳והוא רחום׳ ,שעיקרה על עצם
הגלות וקשייו ,אך כלולים בתוכה תפילות רבות על כל
מצב ישראל ,ותחינה והעתרה לה׳ שיחוס על עמו ,גם
היא נאמרה בבכיות נוראות ובתחנונים ,כשמפצירים בה׳
שישמע את קול חינונם ועתירתם .כך גם עשרת מזמורי
התהלים שהוסיפו לומר לאחר סיום התפילה ,כשכל בני
הקהילה מקוים שה׳ שמע לקולם ,ובזכות זעקתם אל ה׳
ִשׁ ַלח ְדּ ָברוֹ
בצרתם ,יזכו שיתקיים בהם )תהלים ק״ז כ׳( :״י ְ
יתוֹתם״ ,ובעקבות כך יזכו להודות לה׳
ימ ֵלּט ִמ ְשּׁ ִח ָ
וְ י ְִר ָפּ ֵאם וִ ַ
ולספר נפלאותיו לבני אדם.
התפילה ביום חמישי דמתה לקודמה במציאותה אך לא
בנקודת הזעקה שיצאה עוד יותר מעמקי הלב ,ובתוספת
דמע ,כשראו שלמרות התפילה של יום שני עדיין לא
שקטה המגפה והמשיכה בהתפשטותה .התפילה המיוחדת
לתחלואי הילדים נאמרה כששלוליות דמעות נקוות על
רצפת בית הכנסת .כך גם התפילה השלישית ביום שני
שלאחריהם ,שבהם הוסיפו להעתיר ולהתפלל לה׳ שמדת
הרחמים עליהם תתגלגל ולפני ה׳ תפיל את תחינתם,
״כּי
ותבקש רחמים על עם ישראל ,כי הגיעו למצב הנוראיִ :
ָכל ֵל ָבב ַדּוָּי וְ ָכל רֹאשׁ ָל ֳח ִלי״ .את יתדות בקשתם לה׳ תמכו
בשלש עשרה תיבות של רחמים ,ובדמעות הרבות שכנגדם
שערי שמים לא נסגרים וננעלים ,ובמצב הזה שופכים כולם
יחדיו שיח בפני ה׳ הבוחן לבבות ומבקשים בזכות שלשת
האבות ,שה׳ שהוא שומע קול בכיות ,יקח את הדמעות
הרבות ויהיו שמורים אצלו בנאדו ,ויציל אותם מכל גזירות
קשות ואכזריות ,כי עיניהם תלויות אך ורק בה׳ לבדו.
*
לעת ערב של היום האחרון לסדרת התעניות ,לאחר תפילת
מנחה עם ׳ויחל׳ ,עלה הרב על ה׳עמוד׳ כשעטוף בטלית,
ודיבר דברי כיבושין על הדברים הצריכים תיקון במקומם
וקהילתם ,כשמוסיף שכל אחד יודע נגעי ביתו במה ראוי
ורצוי בעיני ה׳ שיתקנו זאת כדי להסיר מעליהם חרון
אף ה׳ ,כאשר מזכיר את הענין של האחריות של כל אחד
לצניעות בני ביתו ,שאם חלילה נכשלים בהלכות חמורות
אלו או מזלזלים בשמירתם ,הוא מהדברים הגורמים
לסילוק שכינה ,והשורש לכל הצרות והאסונות .כמו כן
עורר הרב על ביטול תורה כנגד כולם ,שכל אחד יקבל על
עצמו במאמץ מוגבר לתקופה הקרובה להוסיף עוד קביעות
ללימוד התורה ,אפילו של כמה דקות ביום ,ולהתאמץ
לעמוד בקבלות אלו ,ובזכות מצוות תלמוד תורה שהיא
כנגד כל התורה כולה ,ושמירת וחיזוק שאר מצוות התורה
ותיקון בדק הבית הרוחני ,ה׳ יחוס על עם עני ואביון וירחם
להסיר מעליהם את המות הזה.
תקנה אחת חשובה ועתיקת יומין רציתי לעורר מחדש ,אמר
הרב בדרשתו ,והיא תקנת דוד המלך ע״ה שתיקנה כאשר
מתו מאה בחורי ישראל בכל יום ,שבאותה שעה תיקן לברך
מאה ברכות ביום ,שיברכו את הברכות בהתבוננות בדברי
הברכה ולמי שמברכים אותה ,וזוהי סגולה בדוקה להנצל
ממחלות ופגעים ואף ממוֶת.
עצם הענין שמברכים את הברכות בכל יום וחלקם אף כמה
פעמים ביום ,גורמת שלפעמים הברכה נזרקת מהפה בלא
כל מחשבה והתבוננות ,וברכה כזו לפעמים יכולה להיות
לסנגור ולזכות .קורה שמברכים
לקטרוג במקום ִ
חלילה ִ
ברכה בלא לשים לב למה שאמרו ,ורגע לאחר מכן כלל
לא זוכרים אם בירכו ומה בירכו .העצה כנגד זה ,לימד הרב
את בני עדתו עצה טובה ויעילה כפי שכתבו הפוסקים,
היא לעצור לרגע לפני אמירת הברכה ולחשוב איזה ברכה
מבקשים לברך ,ולמי נותנים שבח והודיה זו ,ובאופן זה כל
למ ַב ְר ָכה ,עד שמעפילים
ברכה תוסיף קדושה וזכויות רבות ְ
למצב בו אוכלים כי רוצים לברך ולשבח את ה׳ ,ולא מברכים
כי רוצים לאכול או לשתות.
רעיון נוסף לעזר וסיוע לברך כראוי ולא לאומרה ב׳נשימה
אחת׳ ובחשש בליעוֹת ,הוסיף הרב ואמר ,הוא לחלק את

הברכה לשלושה חלקים ,ולהפסיק חלקיק רגע ביניהם,
ולדוגמא בברכת ׳שהכל׳ ,יאמר :ברוך אתה ה׳ ,ולאחר
הפסק קל יאמר את השליש השני ,אלקינו מלך העולם,
ולאחר הפסק קל נוסף יאמר את השליש האחרון ,שהכל
נהיה בדברו ,וישבח לה׳ על כל הבריאה השלמה והמופלאה
שנהייתה ִבדבר ה׳ ,הכוללת בתוכה גם את המאכל שברצונו
לאכול או לשתות כעת .באופן זה שמחלקים את הברכה,
הדבר עוזר ומועיל ביותר כדי שלא להכשל חלילה בבליעת
הברכה או באמירתה בלא כל כוונה ,כי עצם ההרגל לחלק
את הברכה מעורר מעט את המחשבה בתיבות שמוציאים
מהפה.
כל העצות והרעיונות הללו באים כדי לעורר את המחשבה
ולגרום לגרות את ההתבוננות ,שזוהי עבודה קבועה לכל
החיים ובכל ברכה שמברכים ,וכידוע על גדולי עולם
שבעצם לא יכלו לדעת אם אכלו או לאו ,כי הדבר כלל
לא תפס ענין במחשבתם ,אך ידעו היטב לומר אם בירכו
ברכה מסוימת או לאו ,היות והשקיעו את מחשבתם
באמירתה וחרדו בהזכרת השם הנכבד והנורא ,ועל כן,
אם ניקח לעצמנו עצות חשובות וטובות אלו ,ועל ידם
יקל עלינו להתעורר ולהתבונן בכל עת בברכה שאומרים,
נזכה שברכותינו ישפיעו עוד יותר לטובה עלינו ועל כל בית
ישראל ,ויצילו אותנו מכל צער וצוקה וה׳ יסיר מעלינו כל
פגע ומשחית ואת המות הזה.
*
חשבתי בליבי ,אמר הרב בסיום דרשת ההתעוררות שנשא
בפני הציבור באותו מעמד נוראי ,שיתכן ותהיה תוספת
תועלת אם בכל בוקר באותן הדקות שלאחר סיום השיעור
ועד לתחילת תפילת שחרית ,יאמר כל אחד מהמתפללים
בתורו את ברכות השחר בקול ,וכל שאר המתפללים יענו
אמן על ברכותיו ,באופן שכל המתפללים יברכו את הברכות
וכל העם יענו עליהם אמן .מצוה זו שתעשה ברבים ,מלבד
ריבוי ה׳אמנים׳ בשיעור עצום ,שכרה הרבה מאוד ,וסגולתה
יכולה להועיל ולהתקבל לרחמים ולרצון לפני ה׳ ,שיסיר
מעליהם חרון אפו ויאמר לצרותיהם די ויגער במלאך
המשחית בעם ,ותמורתם ולכפרה עליהם ישלחהו לקנות
שביתה בבתי שכניהם הערלים המופלגים ברשעותם.
בני הקהילה קיבלו את עצותיו של הרב ,והחל מאותה עת
חל שיפור וחיזוק ניכר גם באותם ענינים העומדים ברומו
של עולם ובני אדם מזלזלים בהם ,בתפילה בכלל ובאמירת
הברכות בפרט ,יחד עם ההבנה לחשיבות של עניית אמן,
שלא רק בבוקרו של יום ענו כולם יחדיו כאחד שבח גדול
זה של ׳אמן׳ ,אלא בכל עת מצוא שהיה מי שבירך ברכה
מסוימת ,השתדלו בני הבית או אלו שלידו לענות אמן
בכוונה ובשמחה .מלבד סדר הברכות שנאמרו במרכז בית
הכנסת בכל בוקר ,בכל העתות והזמנים האחרים ,נזהרו
המברכים לבל לברך בסמוך לאלו היושבים ועוסקים בתורה
או בתפילה באופן שיפריע להם בתורתם ותפילתם ,אלא
אמרו זאת בצד או במקום בו עמדו אלו ששוחחו ביניהם
ושמחו להוסיף לעצמם זכויות בריבוי האמנים שענו בכל
יום.
חיזוקם של בני הקהילה ותפילותיהם התקבלו לרחמים
ולרצון לפני ה׳ ,ותוך זמן קצר המגפה דעכה עד שנעצרה.
גם מצב החולים החל להשתפר כשמתחזקים והולכים וכבר
ירדו ממיטותיהם ורק נשאר להם להתאושש ממה שעברו
עד שישובו חזרה למקום לימודיהם ,לגדול בתורה ויראת ה׳
טהורה ,ולהמשיך להיות עבדים נאמנים לה׳ ותורתו.
כשעברו ימים רבים לאחר שבחסדי ה׳ המרובים המגפה
כלתה ונגמרה ,עדיין המשיכו בני הקהילה לעמוד איתנים
בקבלתם הטובה והמיוחדת ,שהיתה ניכרת במיוחד בכל
בוקר מחדש במהלך אותם עשרים דקות שבין סיום השיעור
לבין תחילת תפילת השחר ,בה כל אחד מהמתפללים בירך
את ברכותיו בקול רם ובנעימה וכל העם עונים אחריו יחדיו
אמן ,כשהרב עמהם בהנהגה טובה ומיוחדת זאת ,ורואה
זכות לעצמו להיות חלק ממנה ,גם בעניית אמן לפשוטי
העם ועמי הארצות שבקושי אמרו את תיבות הברכה
כתיקונה.
כשנשאל הרב על הנהגתו זו על ידי אחד המתפללים ,השיב

והסביר ,ראשית גם אותם יהודים מסכנים מברכים את ה׳
ויש לענות על ברכתם אמן כמו לאחרים ,מלבד מה שיש
לכבדם כמו שאר המתפללים ולרחם עליהם על כך שאינם
יודעים כמעט דבר ,ולמרות זאת משכימים ומעריבים לבתי
הכנסת לתפילה ויושבים בשיעורי התורה הגם שבקוצר
דעתם כמעט ואינם מבינים כלום .ושנית ,הענייה אמן היא
על הברכה ִ
ששבחו את ה׳ הגדול והנורא ,ולא לכבוד המברך,
ועל כן אין שום הבדל ושינוי במעמד המברך ,מלבד עצם
הדבר אם כיוון לבו לה׳ ומבין את אשר מוציא משפתיו,
שבזה תלוי מעלת הברכה וחשיבותה.
*
הרב שראה מעלה גדולה בקיום הנהגה חשובה זו בכל בוקר
מחדש ,התפלא לראות שבין המברכים נפקד ר׳ גבריאל,
אחד מהתלמידי חכמים המופלגים שבקהילה ,וירא שמים
מרבים ,הגם שנמצא עמהם באותה עת בבית הכנסת ועונה
אמן על ברכות אחרים .בתחילה חשב הרב שמדובר בענין
אישי וזמני ,אך כשארכו הימים וכמעט ולא נשמע קולו של
ר׳ גבריאל כשמברך את ברכות השחר ,הבין שלא דבר ריק
הוא ,ועל כן פנה אליו בשעת הכושר ושאלו על פרישתו זו
מהציבור.
תשובתו של ר׳ גבריאל היתה ,שהיות ולומד בביתו בשעות
שמאז השכמתו ועד עת התפילה ,על כן לפני תחילת לימודו
מקדים לברך את כל ברכות השחר יחד עם ברכות התורה,
וזו הסיבה שבבואו לבית הכנסת לאחר סדר לימודו ,מצטרף
הוא עם הקהל הקדוש לענות אמן על ברכות המברכים ,אך
אינו מברך בעצמו את הברכות עמהם.
יקירי אהובי ,השיבו הרב ,אכן מחשבותיך טובות וראויות,
אך הנהגה למעשה כדאי שתברך את ברכות השחר לאחר
סדר לימודיך יחד עם שאר המתפללים ,במיוחד שעיני העם
נשואות אליך ,וכאשר רואים הם שאתה משתמט מלברך
עמהם ,סופו של דבר עלול להיות שילמדו ממך דבר זה,
ומחמת כך עלול להתערער כל עתיד הנהגה נעלה זו שאנו
מברכים יחדיו את הברכות בכל בוקר ,וחבל שכל זאת יזקף
לחשבונך ,שאינו אלא תורה ועמלה בשקידה רבה ותפילה
בכוונה ודקדוק המצוות.
בהזדמנות זו שאנו משוחחים יחדיו ,הוסיף הרב ואמר לו,
אבקש להזכיר לך את דברי השולחן ערוך בחלק אורח חיים
סימן רפ״ה בסעיפיו הראשונים ,על החובה שיש לכל יהודי
ללמוד בכל שבוע את הפרשה שנים מקרא ואחד תרגום או
פירוש רש״י ,וירא שמים יוצא ידי שניהם ,שלומד הפרשה
שנים מקרא ואחד תרגום ואחד פרש״י .אשריך שזכית
שהנהגתך הכללית היא כירא שמים ,לכך כדאי ומומלץ
לך לנהוג גם בקיום הלכה זו כדת של תורה ,ואין לך מה
לחוש ל׳ביטול תורה׳ שבלימוד זה ,שיבוא במקום עומק
עיונך בסוגיות הש״ס ,שכך היא דרכה של תורה ורצון
הבורא ,שילמדו את התורה גם עם פירוש רש״י ,ומה גם
שבאפשרותך ללמוד סדר זה בעומק העיון כדרכך בקודש
בשאר סדרי לימודך.
ר׳ גבריאל קיבל את דברי הרב והחליט לשנות את הנהגתו
בשני הדברים עליהם עוררו ,כשמספר לבני ביתו את דברי
הרב אליו ,ומוסיף בהתפעלות עצומה לומר ,שתמיד ידע
שגדלותו של רבינו עצומה היא עד מאוד ,אך כעת נוכח
שזוכה לראות ולדעת נסתרות ,שידע את הנהגתו בקיום
הלכה זו של לימוד הפרשה רק שנים מקרא ואחד תרגום
בלא פרש״י ,ועל כן עוררו להוסיף את לימוד הפרשה גם
עם פרש״י.
כשעברו כמה שבועות בהם התמיד ר׳ גבריאל בלימודו זה,
בבוקרו של שבת פרשת ְבּ ֻחקּ ַֹתי ,בתחילת סעודת שבת,
אמר לבני ביתו שאמנם אינו חוזר בו מהשבחים הרבים שיש
לרבינו ,ובוודאי גם יודע דברים נסתרים ,שהרי לומד תורה
לשמה ,שעליו נאמר שזוכה לדברים הרבה ,ובכללם גם
ידיעת נסתרות .אלא שההוכחה שהיתה לו מדברי הערתו,
כעת בלימוד הפרשה עם פרש״י ראה שאינה מוכרחת ,ויתכן
והגיע למסקנתו ודבריו מלימוד הפרשה עם פרש״י.

מנין בפרשתינו עפרש״י
בטל ההכרח להוכחת ר׳ גבריאל?
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