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זכור   בפרשת  נו  אות מצוה  עמלקהתורה  זכר  את  יד  "  :להשמ תשכח לא  השמיים  מתחת  עמלק  זכר  את  תמחה  הציווי  .  "מחה  את  רואים  אנחנו  בהפטרה 
ידי מ כמעט באשציוה את ה' לעם ישראל  זכר עמלק כולוימוש. ל נבואה להשמיד את  ו, ב שמואל מצוה את שאול ב ש"א ט ונטיים(-) ו ל פס' הר ת ה א  : ג. נביא רק 

ם: ַעָתה ֵלְך וְ כֹּה ָאַמר ה'   ְצָריִּ מִּ ְך ַבֲעֹלתֹו מִּ רֶׁ ר ָשם לֹו ַבדֶׁ ְשָרֵאל ֲאשֶׁ ר ָעָשה ֲעָמֵלק ְליִּ י ֵאת ֲאשֶׁ ר  ְצָבאֹות ָפַקְדתִּ ת ָכל ֲאשֶׁ ם אֶׁ ת ֲעָמֵלק ְוַהֲחַרְמתֶׁ יָתה אֶׁ כִּ הִּ
ָשה ֵמעֵֹּלל ְוַעד יֹוֵנק  יש ַעד אִּ ָגָמל ְוַעד ֲחמֹור: לֹו ְוֹלא ַתְחמֹּל ָעָליו ְוֵהַמָתה ֵמאִּ ה מִּ שֹור ְוַעד שֶׁ  מִּ

שמואל לציווי  שומע  למלחמה   ,שאול  צא  ויו העם  את  ד  אוסף  שם,  ֶאת  "  :ה(-) ים  פִּ ֲאלָׁ ת  ֲעֶשֶר ַו י  ַרְגלִּ ֶאֶלף  ם  ַתיִּ א מָׁ ים  אִּ ַבְטלָׁ ְפְקֵדם  יִּ ַו ם  עָׁ הָׁ ֶאת  אּול  שָׁ ע  ְיַשַמ ַו
לֵ  יר ֲעמָׁ ד עִּ אּול ַע בֹא שָׁ יָׁ ה:  ַו יש ְיהּודָׁ ַחלאִּ ַבנָׁ ֶרב  יָׁ  ". ק ַו

"ב( גמ'וב כב ע ומא  "ל )י נ  : מובא על הפס' ה

וירב בנחל, אמר רבי מני: על עסקי נחל. בשעה שאמר לו הקדוש ברוך הוא לשאול לך והכית את עמלק, אמר: ומה נפש אחת אמרה תורה הבא  
 קטנים מה חטאו?  -חטאה? ואם גדולים חטאו  בהמה מה   -עגלה ערופה, כל הנפשות הללו על אחת כמה וכמה! ואם אדם חטא 

עצמו ל אומר  שאול  יתה!  -  בעצם  למ ראוי  שלא  מי  את  להרוג  ן  ו   אי לק) עמ ת  א וג  להר ל  ל כ צה  ר לא  ל  ו שא ש ומר  ל וי    , אין  ו צי זה  בשהרי  ש  ור ורהמפ שלא    ,ת לא  למה    הבין א

ש ולם ממ ת כ וג א יה, שהרי . (להר יה וב כאורה קשה על שאול מינ ן בלבד אבל לא על הקטניםחמל שאול על  למעשהול נכתב בהמשך, הצא שם, ט( שהרי  ( : 

ים ְוַעל ָכל ַהּטֹוב ְוֹלא   ים ְוַעל ַהָכרִּ ְשנִּ ימּו:  ַוַיְחמֹּל ָשאּול ְוָהָעם ַעל ֲאָגג ְוַעל ֵמיַטב ַהצֹּאן ְוַהָבָקר ְוַהמִּ ֱחרִּ ְבָזה ְוָנֵמס אָֹּתּה הֶׁ יָמם ְוָכל ַהְמָלאָכה ְנמִּ  ָאבּו ַהֲחרִּ

אל שאול  ,המלחמהלאחר   שמואל  ואומר  .מגיע  אליו  צא  ַל  " :שאול יו ה  תָׁ ַא רּוְך  ת־ְדַבר    ה' בָׁ ֶא י  ימֹתִּ ".ֲהקִּ קשה    ה'  כאן  כזה?  -גם  דבר  לומר  יכול  שאול   איך 
איר את הבהמות!  הרי הוא לא קיים את דבר ה!   הוא הש

שאול את  בחזרה  תוקף  יט(  שמואל  ֹלא  "  :)פס'  ה  מָׁ ה'ְולָׁ ֵני  ְבֵעי ע  ַר הָׁ ַעש  ַת ַו ל  לָׁ ַהשָׁ ֶאל  ַעט  ַוַת ה'  ְבקֹול  תָׁ  ְע ַמ ".שָׁ בעמדתו      ? דבק  נשאר  יֹאֶמר  "  :כ( פס'  )ושאול  ַו
לֵ  ֲעמָׁ ֶמֶלְך  ֲאַגג  ֶאת  א  י בִּ אָׁ וָׁ ה'  י  נִּ ַח ְשלָׁ ֲאֶשר  ַבֶדֶרְך  ֵאֵלְך  וָׁ ה'  ְבקֹול  י  תִּ ְע ַמ שָׁ ֲאֶשר  ֵאל  ְשמּו ֶאל  אּול  ֲעמָׁ שָׁ ת  ֶא ְו יק  תִּ ֶהֱחַרְמ שוב  ".  ֵלק  תוקף  ששמואל  לאחר  את  רק 

את הבעיהשאול,  ן  " ,שאול מבי ּכי ואומר לו  י  אתִּ טָׁ י ֶאת חָׁ תִּ ַבְר י  עָׁ תחילה שחטא בעוברו על ציווי ה'. "ה'  פִּ   . ויש להבין מדוע לא הבין שאול כבר ב

הה  כ   נוספת   תמי משמואלאשר  עולה  יחה  סל מבקש  "ה    ,ששאול  מהקב כה(  במקום  י"  -)פס'  אתִּ ־ַחטָׁ ת ֶא א  נָׁ א  שָׁ ה  תָׁ ַע בין  .  "ְו ודברים  ן  די המשך  לאחר  רק 
מלא  בפה  ואומר  טעותו  על  דה  ומו המצב  חומרת  את  שאול  ן  מבי יהם  נ ל(  ש י "  :)פס'  אתִּ טָׁ חָׁ יֹאֶמר  י    ַו מִּ עִּ ְושּוב  ֵאל  ְשרָׁ יִּ ד  ְוֶנֶג י  ַעמִּ י  ְקֵנ זִּ ד  ֶנֶג א  נָׁ י  נִּ ְבֵד ַּכ ה  ַעתָׁ

ה' ֱא  י ַל יתִּ ַתֲחֵו ְש הִּ יָך-ְו  . "ֹלֶה

יהות אלו  אה שלתמ ן   נו יש נר ן.  פשוט,פתרו  כדלהל

חיית עמלק  ציווי על מ ה, יט( תורהבב "י כותב ,)דברים כ "רש זכר עמלק :  עד שה.  -תמחה את  עד יונק משור ו איש ועד אשה מעולל ו שלא יהא שם עמלק  מ
הבהמה על  הינזכר אפילו  עמלק  משל  זו  בהמה  לומר  אך תה,  נו   ".  אצל שנאמר  ציווי  "יבהפטרה,    ב רש שה  "  :מסביר  ועד  כשפים  -משור  בעלי    ,שהיו 

עצמן ודומין לבהמה  ן  ני ית את הבהמות ומש "כ מדוע יש להכר התחפשו לבהמות?   –". א היו עמלקים ש ן, או כי  יה נזכר על היה שם עמלק  די שלא י  כ

אה  תי סברות אלו נחלקו ב שאולושמואל  אכןלומר שנר ן ש ני ית  בע  ים. עמלקהבהמות של ה מחי

ןשאול   של  הבי בעלמא    שציוויו  חומרא  זו  הבהמות  את  להרוג  ה'שמואל  ציווי  עיקר  אך  מעצמו,  שמואל  עמלק  וה  שהחמיר  זכר  את  למחות  שיש  א 
לבד ב שים  בי()האנ ולג ול  ,  אמתיות  בהמות  ן  שה דא  לוו רק  צריך  שא  הבהמות  נשים  כשפים.  א מעשה  "י  ע לבהמות  אחרת    תונבואבשמואל    אךנדמו  רוח 

תה עמו, ולדבריו יש  יד את הי כדי שלא יהיה שם עמלק עוד בעולםכל להשמ    .הבהמות 

נים   הקט את  הורג  אמנם  שאול  ן  ז לכ מ)כי  לק  ח בואה(ה  א,  הנ נואבל  בבהמות  י נחל  אלא  ,פוגע  ב בודק  הוא  ן  שמואל  ר  שאכ  .אות
יע   הקרבמג ה',    ,לשדה  דבר  את  קיים  שהוא  שאול  לו  שכי  אומר  מה  כל  נו    ',נמס'את  חזרה    -דהיי והפכו  נמסו  ש הבהמות 

יד   ן אות  -  לעמלקים השמ "ב(  הוא  ע ז  ס בסנהדרין  הגמ'  עליו    .)ע"פ  כועס  כך  שמואל  ןעל  כול את  הרג  תחילה    . שלא    הביןשאול  ב
על  כועס  ל  שהוא  שאול  הקשיב  שלא  שלו  כך  אחומרא  הבהמות,להרוג  כל  שאול    ת  ן  ולכ

מ יחה  סל עצמו.  מבקש  שמואלשמואל  של  חומרא  לא  שזו  מבין  שהוא  לאחר  זו  אלא    ,רק 
תה   ממשהי אה  יחה  אזי   ,הנבו סל לבקש  ה' כדי  יתו אל  יעלה א ש משמואל  מבקש  את ה',  הוא  מ

 .לגמרי מודה בחטאו בכך הוא ו
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  // מזל טוב

 לר' יהונתן מדמון
 לרגל הולדת הבן

 טוב-דניאל כהןל
 יו נישואלרגל  

 

   // תנחומים

 גר אילון אמל
 אמו ע"ה בפטירת  



 

 

 

ב' נה  ש גיוס  את  זיות    לצבא,  לקר המרכ הטענות  מן  כמה  יא  להב תי  חשב
מדוע   אפילו  ואולי  ייס,  להתג יכים  צר הישיבות  ני  ב ן  אי ייס    אסורמדוע  לג

ני הישיבות, ולהשיב עליה   .ןאת ב

ש  יש  כי  לדעת  יש  דיון  ל מלחמותנכמבוא  סוגי  מלחמת    .י  זו  נה  הראשו
ן    ,מצוה עממיםכגו עת  שב שראל(  מלחמת  י ארץ  ש  ו עמלק  )כיב מלחמת   ,

עליהם שבא  צר  מיד  ישראל  עזרת  רשות  ,ומלחמת  מלחמת  זו  יה   ,והשנ
חיב גבול ישראל, להרבות בכבוד המלך וכו'. ן מלחמה להר  כגו

הרשות היא    ,מלחמת  ן  כ ישראל   –כשמה  כל  על  חובה  אין  ו רשות, 
בה. כמאמר אך    להילחם  להילחם  את  לצ מחוייבים  כולם  מצווה  במלחמת 

בסוטה   "ב(הגמרא  ע מחדרו  )מד  ן  חת אפילו  ן,  יוצאי הכל  מצוה  "במלחמות   :
תה".  וכלה  מחופ

ימינו של  שבא    ןה   ,המלחמות  צר  מיד  ישראל  עזרת  "מלחמת  בגדר 
נים במציאות  נו ד יהם", לכן למעשה א  של מלחמת מצוה.  על

 *** 

 "אנגריא בתלמידי חכמים" 

הוא   חכמים,  ה תלמידי  לגיוס  דים  נג המת של  הגדולים  יעונים  הט אחד 
נדרים ובסוטה נדרים . מהגמרא ב "א(הגמרא ב  אומרת:  )לב ע

אבינו   אברהם  נענש  מה  מפני  אלעזר:  רבי  אמר  אבהו  רבי  אמר 
שעשה   מפני  שנים?  ועשר  מאתים  למצרים  בניו  ונשתעבדו 
אנגרייא בת"ח, שנאמר: וירק את חניכיו ילידי ביתו, ושמואל אמר:  
מפני שהפריז על מדותיו של הקדוש ברוך הוא, שנא': במה אדע  
תחת   מלהכנס  אדם  בני  שהפריש  אמר:  יוחנן  ורבי  אירשנה;  כי 

 כנפי השכינה, שנאמר: תן לי הנפש והרכוש קח לך. 

לטעם   מהאפשרויות  שאחת  מהגמרא  אים  שזרעו  רו אברהם  נש  נע ש
חכמים למלחמה.  די  ציא תלמי ן שהו היא מכיו תעבד,   1נש

אה   מיצי פטורים  החכמים  די  שתלמי רק  שלא  ן,  לטעו אפשר  זה  פי  על 
 למלחמה, אלא אף אסור להוציא אותם למלחמה! 

אה   הבי הגמרא  שהרי  מוכרחת,  זו  יה  ראי ן  שאי להעיר  יש  ראשית  נם  אמ
ישרא ני  ב נשתעבדו  מדוע  אפשרויות  שלדעות  עוד  ואפשר  במצרים,  ל 

"ח למלחמה. צאת ת יה בהו ן בע  2החולקות אי

החכמים   די  תלמי את  הוצ בגלל  נענש  שאברהם  ן  לטעו קשה  ני,  ש דבר 
רבה   ית  בבראש במפורש  אים  רו שהרי  ב(למלחמה,  מן  סי מג  שה  פר לך  לך  ( ,

יתו. ניכיו ילידי ב נאים שיבחו את המעשה של אברהם על הריקת ח הת  ש

שבא נאמר  אם  גם  נענש  אך  למלחמה  החכמים  ידי  תלמ את  הוצ בגלל  מת 
נואברהם,  ציאות של ן  למ נה כלל. שכ נה נכו שם לא מדובר כלל  טענה זו אי

ישראל   –כלשהי    על מלחמת מצוה  עזרת  מלחמת  לא  עמלק,  מלחמת  לא 
עליהם  שבא  צר  יד  ץ    3מ האר כיבוש  מלחמת  אברהם.    –ולא  נענש  ולכן 

ר זו  ן  אי ש הדבר  פשוט  דידן,  ן  ידו נ ב החכמים  אבל  די  תלמי גיוס  נגד  אייה 
 בשעת מלחמת מצוה. 

כת סוטה  די חכמים, במס יא בתלמי נוסף המדבר על אנגר "א(המקור ה  : )י ע
 

 
זרה  1 ודה  "י בעב ש ש ר פיר גריא)כך  נ "ה א "ב ד ע ריא. (ב  ונח אנג ת המ א "ן  אן הר ש כ וכך פיר  , 
ת    2 ו וספ הנ ת  ו וי שר האפ מ וץ  י  ח אמ י  רב הגמרא  שך  בהמ לכך  וסף  בנ שם,  ביאה  ה שהגמרא 

ברהם א עם  צא  י זר  ליע א שרק  ומר  א אבא  שמנה   ,בר  ו ת  ו מא ש  לו ש ל  כ כנגד  ל  ו שק והוא 
ו ברהם,  א ל  ש ו  ת בי לידי  י ו  חניכי שרה  זר'ע ליע ונה   'א ושמ ת  ו מא ש  ו ל ש זה  בגימטריה 

ו ת בי לידי  י ו  חניכי צאת  ו ה ל  ל בג ש  נענ ם  א שהרי  שה,  ק זה  פי  ל  וע שרה.  שיטה   ,ע פי  ל  ע הרי 
ש? יענ ן מדוע  ואם כ זר  ליע צא רק א  י

ברהם   א ש  שנענ שהסיבה  שאמר  זר  אלע רבי  ל  ע לק  ו ח אבא  בר  אמי  רבי  שגם  ומר  ל צריך  ו
תכן  י אך  ים.  כמ ח תלמידי  ב יא  גר אנ שה  שע ון  מכי י    זה  לפ כ ה  והטענ ו,  לי ע לק  ו ח ו  שאינ

ו  רב ת  ר ו ת מ שקה  ומ לה  ו שד "ח  ת ה  שהי זר  ליע א ת  א לחמה  למ ציא  ו שה תה  י ה ברהם  א
"ח(.  ת שאינם  ו ) ל ש לחמה עבדים אחרים  ציא למ ו לה קום  "ב(, במ כח ע ומא   לאחרים )י

ל.  3 שרא וגדר כי ל הוא לא מ וט, אב ל ת  ל צ תה ה י מטרה ה  אמנם ה

בתלמידי   אנגריא  שעשה  מפני  אסא?  נענש  מה  מפני  רבא:  דרש 
מאי    -חכמים, שנאמר: והמלך אסא השמיע את כל יהודה. אין נקי  

 ן מחדרו וכלה מחופתה. אין נקי? אמר רב יהודה אמר רב: אפילו חת

לכאורה   נענש.  ולכן  המלחמה  בשביל  החכמים  בתלמידי  השתמש  אסא 
שהרי   במלחמה,  החכמים  די  בתלמי היעזר  ל כלל  שאסור  כאן  מ אים  רו

נש!  נע  אסא נשתמש בהם ו

הגמרא   דברי  להמשך  לב  לשים  יש  נקי?...    –אך  ן  אי שלקח("מאי  אפילו    )
ז ייתה  ה אם  והרי  תה".  מחופ וכלה  מחדרו  ן  יה  חת הבע מה  מצוה  מלחמת  ו 

ומחופתם   מחדרם  אים  יוצ וכלה  ן  שחת ברור  מצוה  למלחמת  הרי  בכך? 
עזור במלחמה, כמוב "ב(בגמרא בסוטה  א ל  !)מד ע

נתבע   מדוע  ן  מוב זה  ולפי  רשות.  במלחמת  עוסק  הכתוב  שכל  כח  מו מכך 
רשות   ובמלחמת  רשות  מלחמת  זו  שהרי  חכמים,  תלמידי  שלקח  על  אסא 

ייס את תלמי ן לג חכמים. אי  די ה

מחויבים   חכמים  ידי  שתלמ לכך  חזקה  ראיה  אף  ן  כא שיש  אה  נר למעשה, 
נה   הבי אסא,  לגבי  "ל  הנ שהגמרא  נו  אי ר שהרי  מצוה.  במלחמת  להשתתף 

  " מחופתה וכלה  מחדרו  ן  חת "אפילו  נח  המו ידי    –את  תלמ גם  שכן  וכל 
שהגמרא   מה  גם  ן,  כ ואם  "ב(חכמים.  ע למלחמה,    )מד  יציאה  יין  לענ אמרה 

יא  שאפיל ה נה  הכוו שם  שגם  ברור  מצוה,  למלחמת  יוצאים  וכלה  חתן    –ו 
חכמים!  ן תלמידי   וכל שכ

"י שרש העיר,  ל יש  ולא   כאן  עוד  המלך,  עבודות  היא  יא  נגר שא מפרש 
ל חכמים  ידי  בתלמ השימוש  עצם  היא  עיה  הב זה  פי  על  ,  עבודהמלחמה. 

די חכמים ל יאת תלמי ין יצ ני ן פה כלל ראיה לע אי  . מלחמהו

ובמלחמת   המלך,  עבודות  ולא  במלחמה  הגמרא  דברי  את  יד  נעמ אם  וגם 
רשות   במלחמת  רק  ולא  לתלמ  –מצוה  פטור  כאן  ן  אי מקום  ידי  מכל 

ש  כיון  מ למלחמה,  ציאה  מי עשה  החכמים  שאסא  בכך  היתה  הבעיה  כל 
ן נענש. זאת בכפייה  חכמים, ולכ ידי ה  4על תלמ

 *** 

 "רבנן לא צריכי נטירותא" 

תא"  יכי נטירו ן לא צר נ כת בבא בתרא  מובאהכלל "רב "ב(במס ז ע (: 

רבי יהודה נשיאה רמא דשורא אדרבנן, אמר ריש לקיש: רבנן לא  
נטירותא   ומה  )שמירה(צריכי  וק"ו:  ירבון...  מחול  אספרם  דכתיב:   ,

  -מגין על הים, מעשיהם של צדיקים שהם מרובים    -חול שמועט  
 לא כל שכן שמגינים עליהם?! 

ניית החומה,  העם בשביל ב אה הטיל מיסים על  נשי דה  יהו וריש לקיש  רבי 
אינם צריכים לשלם מס זה ן שחכמים  יכים שמירה.  ,טע ן שהם אינם צר  כיו

לצבא   גיוס  ן  ניי לע שגם  שטענו  יש  זו  גמרא  כח  אינם  תלמידי  מ חכמים 
יהם   על מוטל  לא  ן  ולכ כלל  שמירה  צריכים  אינם  שהרי  להתגייס,  כים  צרי

נטל השמירה על עם ישראל. את ב  לש

שהר הגמרא,  דברי  על  להקשות  יש  ניזוק  אך  אבינו  שיעקב  נו  ראי י 
דה הגמרא בחולין  כים קטנים, ומכך למ "א(מהמלאך כשחזר בשביל פ צא ע ( 

יחידי בלילה.  צא  יד חכם לא י נו שתלמ נטירותא!גם שהרי ל ן צריכים  נ  רב

הם   ן  ולכ הזיקא,  כיח  ש שלא  ציאות  במ עוסקת  שהגמרא  לומר  ואפשר 
א  ,פטורים תא.  נטירו יכי  צר לא  באמת  הם  זה  כ במצב  ציאות  כי  במ ך 

יחויבו  כן  הם  כזו  יאות  במצ ולכן  תא  נטירו יכי  צר ן  כ נן  רב יזיקא  ה יח  ששכ
ציבור.  להשתתף עם כל ה

 

 
בי  4 א ברהם  א מ שיה  ו לק גם  ון  נכ זה  וץ  ת  תיר א פה  כ ברהם  שא ון  שמכי ומר  ל שר  שאפ ו,  נ

חכמים   ה תלמידי  ל  ע יה  כפי אין  אם  ך  )א ש  נענ כן  ל  , לחמה למ ו  עימ בוא  ל מים  החכ תלמידי 
ה(.  ל בעי ך כ  אין בכ

 אבישי אברהמוף // גיוס בחורי ישיבה לצבא



 

 

של  בגדר  זה  ש ברור  ומחוץ,  ית  מב ואויבים  מלחמה  של  במציאות  זה,  לפי 
זה   כ במצב  החכמים  די  תלמי שגם  ברור  הזה  הצד  מ ולכן  יזיקא,  ה יח  שכ

ייס לצבא.  יצטרכו להתג

יעקב'ה ץ    'עיון  יקים  מתר מז בין  ומחלק  "ל,  הנ השאלה  את  אחר  ן  באופ
כך   ועל  ממזיקים,  שמירה  צריכים  חכמים  ה די  תלמי באמת  לאויבים. 

ן  ן, אך מאויבים אי כת חולי יכים שמירה.  ת"חדיברה הגמרא במס  צר

די   שתלמי בעינינו  אים  רו נו  א שהרי  דחוק,  אה  נר יעקב  עיון  ה תירוץ  אך 
כתב   ש וכמו  מאויבים!  גם  ניזוקים    הרב שלמה יוסף זוין בחריפות  החכמים 

ם'( שם 'אחד הרבני ת ה תח וציא  שה ת  בר ו  :)בח

על   לסמוך  מותר  כלום  עולם,  של  רבונו  נטירותא?  צריכי  לא  רבנן 
צריכים   רבנן  שאין  ולומר  ממש  נפשות  סכנת  של  במקום  הנס 
עוולה  בני  לפני  נפלו  לא  כלום  תוכיח,  תרפ"ט  של  וחברון  שמירה? 

כז וטהורים,  קדושים  הישיבה  צעירים  מבחירי  מזהירים  הרקיע  והר 
וחכמיה, במטותא מינייכו רבנן, הקדושים ההם היו צריכי נטירותא או 
חומה  בניין  של  נטירותא  על  אמרו  ואם  נטירותא?...  צריכי  היו  לא 
העלולים  שונאים  מפני  שמירה  במטרת  רגילים,  ובזמנים  וכיוצא, 

 לחמת מצוה? לבוא מה זה עניין לזמן של סכנת נפשות ולחובה של מ 

את  להדביק  העם'  מ'משמר  הוראה  יצאה  הנה  בעצמכם:  הגיעו 
נייר משום סכנת הפצצה. כלום   או  בבד  כל החלונות  השמשות של 
יעלה על הדעת שתלמידי חכמים לא יעשו כזאת בטענה ש'רבנן לא  
בתורה   מהעוסקים  שהוא  מי  אף  היה  כלום  נטירותא'?  צריכי 

בו תלמידי החכמים, יחד עם  שהשתמטו ממילוי הוראה זו? ולמה עז
הספר הנפגעות מיריות הצלפים  -שאר אחינו בני ישראל את שכונת 

רק  וכי  נטירותא'?  צריכי  לא  'רבנן  של  זו  בסגולה  השתמשו  ולא 
וכי  זה בלבד שבמקרים אלה אי אפשר לסמוך על אחרים?  בשביל 
ושלא   בזמנה  שלא  להשתמש  איפה  ולמה  התורה?  דעת  זוהי 

ש זו  באמרה  הנכון במקומה  בזמנה  לעצמה,  שכשהיא  'נטירותא',  ל 
 ובמקומה המתאים, היא פנינה נחמדה.  

קנא(  החזון איש  סימן  "ד  ו לסמוך )י ן  אי באמת  כך:  בגמרא  הסתירה  את  ץ  תיר  ,
ן   ולכ הנס,  נטירותא,רבנן צריכים נטירותאעל  יכים  שצר למרות  אך  אינם    , 

 .צריכים לשלם על הנטירותא

שכולם   שבעיר  נובע  "ח מכך  הוצאות    ת על  לשלם  יצטרכו  כולם  באמת 
נם.  דאוג לשמירתם ובטחו אין מי שישלם והם מחויבים ל ן ש  החומה, מכיו

אלא   ן  ממו בהשגת  עוסקים  אינם  ן  נ שרב ן  שכיו ואומר,  זאת  מסביר  הוא 
לפטרם  יש  דרך  תה  או ועל  ממס,  פטורים  הם  ן  לכ בתורה,  עוסקים 

לקח אין  ש כתב,  ו החזו"א  והמשיך  לחומה.  התשלום  ן  מ כיו ן  ממו מהם  ת 
נה   ואמו ן  ביטחו רמת  להם  יש  כי  הטבע  ממקרי  יהם  על נת  מג ן  שתורת

הה בהקב"ה, ולכן ראוי לפטורם מתשלום החומה.    גבו

תי דרכים:  "א אפשר להסביר בש  את דברי החזו

שראוי    א. מי  למעשה  ן  לכ ממון,  משיגים  נם  אי החכמים  ידי  שתלמ ן  כיו מ
ור ן  ממו משיגים  שכן  אלה  הם  שישלמו  ן  יותר  כיו ומ יום,  יום  אחריו  ודפים 

ראוי   לכן  מועט,  נם  שממו חכמים  ה די  תלמי לעומת  לשלם  ן  ממו להם  שיש 
ידי החכמים יפטרו מלשלם.  שתלמ

"ה    ב. בהקב וביטחונם  לימודם  זכות  ב נים  מוג החכמים  שתלמידי  ן  מכיו
ותם  א בבים  ו הס ל  ע מגנים  שגם  שר  "(5)ואפ המס את  כבר "שילמו  מצדם  הם  ן  לכ  ,6  ,

ן הם פ יית החומה. ולכ נ ני לב  טורים מתשלום ממו
 

 
בתם. 'ראה בגמ 5 סבי ל  ים ע תלמידי חכמים מגנ ש ש  ור מפ רואים ב שם  "ב(,  ת )כא ע תעני  ב
ל  6 לעי ו  שאמרנ ון  מכי מחומה  ל  ל כ ורים  שפט ו  שיטענ תכן  י ל    לא  ע ך  ו לסמ להם  ור  שאס

הם   צדם  שמ זה  ון  לטע לים  ו יכ שהם  ה  מ לכן  ו מה  ו הח ת  א צמם  ע צד  מ גם  ם  חייבי והם  הנס 
ת  וגנ מ תר  ו י עצמה  העיר  לכן  ו וגנים  מ צדם  מ ם  ה ומר  ל כ  ," ברה לח ובם  ח ת  א ו  שלמ " בר  כ

חומה,   ה ת  בניי ל  ע שלם  ל ים  צריכ שהם  ה  ההגנ י  דמ ת  א שלם  ל מ ורים  פט צדם  מ הם  לכן  ו
ו א תנ בר נ צדם הם כ ת העיר. שמ נ להם להג ש צד   ת ה

יהיו   חכמים  ה די  תלמי שלמעשה  לכאורה  אה  נר כים  הדר שתי  פי  על 
כים   הדר שתי  שלפי  להפך,  אה  נר באמת  אך  לצבא.  ייס  התג מל פטורים 

"ח:  אין מקום לפטור ת נין הגיוס לצבא   לע

בגלל  הוא  ן  כא לפטור  הסיבה  כל  הרי  בחזו"א,  ן  הראשו ההסבר  פי  על 
בין  ני  הממו ני,    הפער  ממו צד  כאן  ן  אי הגיוס  לענין  אבל  העם,  ן  להמו "ח  הת

השמירה   לצורך  עצמו  אדם  ה את  צריך  כלומר  ית,  פיז ייסות  התג ב ומדובר 
ן סיבה לפטור אותו מחובת הגיוס.  ין כא נו, ולכן א את ממו  ולא 

את   אים  ממל שהם  ן  מכיו פטורים  החכמים  ידי  תלמ ני,  הש ההסבר  פי  על 
אך   בעיר.  היותם  בעצם  כבר  ייננו,  חובם  לענ ייכת  ש אינה  זו  טענה  גם 

זאת: נסביר   ו

שנב( בשו"ת הרדב"ז כתב ת "ב סימן   :)ח

כי   שומרים  צריכין  אנחנו  אין  אומרים  בתים  הבעלי  דידן  בנידון 
והם   שומרים  תעמידו  לאמר  צועקים  והחכמים  אנחנו  עניים 
בעצמם מודים דבעו נטירותא היש מן הדין או כן הסברא שיכופו  

העמיד שומרים ולא יסייעו עמהם ולכוף אותם?  את הבעלי בתים ל
על כיוצא בזה לא אמרה אדם מעולם, ואי אמרה לא צייתינן ליה,  
כי לקתה מדת הדין... אבל אם הם מודים דבעו נטירותא וצועקים  
עמהם   לסייע  דחייבים  אצלי  ברור  הדבר  שומרים  תעמידו  לאמר 

 דהודאת בעל דין כמאה עדים... 

ה כאשר  ש מסביר  "ז  בעצמם,  הרדב וחוששים  שמירה  צים  רו חכמים 
שפטרו  מה  השמירה. כל  בהוצאות  להשתתף  יצטרכו  גם הם  כזו  ציאות  במ

אך   בשמירה,  צורך  אים  רו ולא  חוששים  לא  ן  אכ הם  כאשר  הוא  אותם 
נם פטורים.  כאשר יש בהם פחד וחשש הם אי

פטורים  חכמים  ה ידי  תלמ השני  ההסבר  פי  שעל  עיל  ל נו  שאמר מה  כך  אם 
עיר   ב היותם  בעצם  כבר  חובם  את  ממלאים  שהם  ן  כיו במציאות    –מ זה  כל 

לשלם  יצטרכו  הם  גם  חשש  בהם  יש  אם  אך  כלל,  חוששים  נם  אי ש
ציבור!  ולהשתתף עם ה

הם   מהקב"ה  שמירה  להם  שיש  ן  כיו מ איש  ן  החזו פי  שעל  לומר  ן  אי ו
ן   החזו שהרי  שמירה,  יה  שתה צים  ורו בעצמם  שחוששים  למרות  פטורים 

 :בתוך דבריו שם כתב איש עצמו

כי השגחתו יתברך הוא לפי מידת הביטחון שאדם משליך יהבו על  
בוראו יתברך, והלכך ראוי תלמיד חכם לפוטרו מנטירותא, ולהטל  

 את החומה על שאר בני העיר. 

של   ן  כמות הביטחו לפי  היא  והשמירה  ההשגחה  שרמת  מדגיש  איש  ן  החזו
נזקים   מ אותו  ציל  י "ה  שהקב אדם  ש ה ציאות  במ כך,  אם  עים.  "ח ופג   הת

עצמם   מצד  צים  ורו ייהם  לח וחוששים  חים  בטו מרגישים  נם  אי עצמם 
רמת   גם  שכזה  במצב  גבוהה,  נה  אי שלהם  הביטחון  שרמת  כלומר  שמירה, 

יהם תרד  "ה על צאות.7שמירת הקב ן גם הם יחוייבו להשתתף בהו  , ולכ

ש מגיוס,  ייפטרו  לא  בימינו  התורה  די  לומ רוב  זה,  פי  שללא  על  ברור  הרי 
יהם,   לחי חוששים  היו  חכמים  ה די  תלמי רוב  הצבא  של  ציאותו  מ

מהשמירה  בחלק  להשתתף  כים  צרי הם  גם  כזו  ציאות  למעשה  8ובמ ן  ולכ  .
שיש   הגמרא  מדברי  יה  רא אין  איש,  ן  החזו בהסבר  הדרכים  שתי  פי  על 

"ח מגיוס לצבא, ואדרבה   כאןפטור לת אה מ התגייס. ש  נר יהם ל  על

תי  ש אינו  ר ן  כ מגי  אם  פטורים  הישיבות  ני  ב מדוע  זיות  מרכ ס וטענות 
מדוע   נו  והסבר שלצבא,  אה  לפטור נר מנת  על  ממש  אלו  בטענות  ן  אי

הישיבות מהצבא. את בחורי   לגמרי 

נפעל.  זכה לקדם את עם ישראל מכל מקום בו  נ  ש
 

 
ותם. 7 זכ ת ב ל ב שהסביבה מק ה  שמיר ת ה שכן גם רמ ל   וכ
שיך    8 מ מ הוא  לים  וטי לחמה  מ ש  י שר  כא וגם  לל,  וכ ל  ל כ ש  ש ו ח שלא  לאחד  מינה  נפקא 

ור  פט היה  י הוא  ת  באמ לי  ו שא  , הגנה צעי  מ א וקט  נ ו  א "ד  לממ נכנס  ולא  ורה  ת וד  זו    ללמ )אך 
שכיח שר  א ו כ כן עצמ שמס ת בכך  חר בר בעיה א .  כ )... זיקא  ה



 

 

 
יתת איתמר מלאכיישר כח לי נה  שענה  ,הרב פרידמןרה"י   מכ חידות   על  נכו די פרשת  של ה  : פקו

״  לא  בעמך נשיא״ו - נשיא ״ב כב) תאור ״ב(״ מלך ״שום תשים עליך  - מלך      .(ע  .)מה ע

ני ש  - חכם ״מפ נס  ן הרכי ״  גדול חכםנאמר על ר׳ דוסא ב ז ) היה ״א ט ״ב(פר העלם דבר  - משיח   .(ע  . )ח ע

נה ל  - כהן גדול איסור כהן גדולקל וחומר מאיסור אלמ זיר  ל ו) גרושתו מח ״ב ט ״  - שר . (ע ייתי גם זקנתי ז ) אמרו העולם שר - ״נער ה ״ב ט  . (ע

כה זו ישב חגי ה  - נביא ״א(״ נביא״על מדו ז ע א  – ריש גלותא       .)ט הל מר ״ נא לרב ריש גלותא י ״א סא) ״..הו  .(ע
 

״י ד״ה שר העולם  – מלאך  ״ב(רש ז ע עת מינה  – שליח        .)ט ״י ד״ה שמ ״ב(רש   .)כג ע

 *** 

כתנו מובאות המילים המודגשות חידות לפרשת ויקרא:  זה הקשר במס  :מתוך פסוקי המגילה מצא באי

נות  ומשלוח...״ .א עהו  איש  מ נים״ מתנותו לר ב, ט) לאביו  .(כ

תאמר .ב ץ  יעשו אוהביו וכל  אשתו זרש לו  ״ו ״  חמישים גבה ע  . (יד , ה)  אמה

דים .ג יהו ן שמחהו אורה  הייתה ״ל ״ וששו ז , ח) ויקר  .(ט

תה  עשה ...״ .ד  .(ג, א) ״ ...מדיו פרס חיל  ועבדיו שריו לכל  מש

יאמר  .ה ה ״ו כה   אסתר  לך מה  המלך  ל ד  בקשתך ומה המל צי   ע ן  מלכותה  ח ״  וינת  . (ג, ה) לך

ן להם  נהפך אשר והחודש ... ״  .ו ב, ט) ״וב...ט ליום  ומאבל, ושמחה מיגו  . (כ

"   יעשה לאיש ככה " ז. ץ ביקרו ;)אשר המלך חפ  .(יא ו, ט
 

ן המילים בפסוק: בונוס:  זה הקשר במסכתנו מובאות כל אחת מ  . )א, י(״ טוב לב המלך ביין)כ(״ מצא באי
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אים הב "ה  בשבועות  אי זה  במדור  נעסוק  הבעל"ט,  הפסח  חג  את  לקר  ,

הפסח ן  קרב ניני  השנ  בתפילה,  בע עוד  ית  שנזכה  בב להקרבתו    הבחירה. ה 
נציג   זי  עיון המרכ ני הצגת הר ן פסח בדיני שאלות כמה לפ  : קרב

בכל  .א צורך  יה  ה התורה,  את  לו  ולתת  ישראל  עם  את  ליצור  די  כ מדוע 
המאבק   כה,  הארו העבדות  למצרים,  ידה  היר של  הממושך  תהליך  ה

חירות?  אה ל יצי  הממושך מול מצרים, עד ה

הסמלים   . ב היות  ל נבחרו  והחמץ  צה  המ דווקא  ן  למה  הזיכרו של 
את מצרים?  יצי היסטורי של   ה

צ מודגשתלמה דווקא בפסח  . ג נים מ נוך הב נך'?  -ות חי דת לב  'והג

ן הוא ראש הח .ד ניס  "ה? מד של ריומאידך בתשרי יש גם מ ,דשיםלמה 

ש .ה פסח  ן  לקרב מילה  ברית  בין  הקשר  ידות  המצוות    הן מהו  היח עשה 
ן כרת דת בפסח ש'כל ערל לא יאכל בו'?   כן יו ,שיש בה  ש חומרא מיוח

ולמרוח   .ו שה,  לשחוט  הוא  החשוב  הדבר  מצרים  ציאת  ני י לפ רגע  למה 
 את דמו על המשקוף? 

הדם  .ז ני בין מריחת  עיו "ל מהו הקשר הר ן מצוות מזוזה?  הנ  לבי

הקרבת   .ח ן  לבי המצרים,  עבדו  לה  זרה,  העבודה  ן  בי הקשר  מה 
ן  'ה אומר  משה  שהרי  נות,  מצרים   הקורב תועבת  את  צרים נזבח  מ ת  )ירא

ש  - יש   י("ר מהשעבוד  השחרור  שאחרי  כלומר  נו',  יסקלו ולא  ניהם  לעי
הע  את  התועבה, של המצרים, ויש להבין מדוע? "לזבוח   ז, את 

אכילת   .ט ן  ה האכילה,  ן  ניי ע מצרים  יאת  ביצ דווקא  בתורה  מודגש  מדוע 
אכילה בחיפז ניין ה כילת הקרבן, וגם מודגש ע צה והן א ן? מ  ו

נות, רק בפרשת בא?  .י ן פסח לא מופיע בפרשיות הקרב  למה קרב

א חים   . י בפס נה  "  וע )במש ההקרבה    ,מבואר  (בע רק  נות  הקרב שבכל 
אכילה   ה גם  פסח  ן  בקרב ואלו  כילה  הא ולא  הטומאה  ני  מפ נדחית 

אה טומ ני   ,דוחה  נא  מפ אה  בטומ שבא  'הפסח  מטרתו:  כל שזו 
כילה'.  אה שלא בא מתחילתו אלא לא נה הפסחנש  למה בטומ  ?בכך  ת

ציבורי, בחבורה? למה ד .יב ן  נאכל באופ ן פסח   וקא קרב

נ .יג לע יחיד  ן  כקרב נו  די פסח  ן  קרב האישיתלמה  ההקרבה  נו   ,ין  די אך 
ן שדוחה טומאה וכיו ציבור לעניי ן   ב? "כקרב

ד ן פסח יש תשלומין בפסח שני?  .י  מדוע רק לקרב

פסח   . טו ן  קרב הלכות  בסוף  "ם  טי) הרמב שוה    ו(,  שבהם  נים  די כמה  מבאר 
ממנו.   שונה  הוא  שבהם  דינים  וכמה  ני,  ש לפסח  ן  ראשו וצריך פסח 

ובדברים   ן  לראשו זהה  שני  פסח  הללו  לדברים  דווקא  מדוע  ן  להבי
ן?  ן הראשו נים מ  האחרים שו

ז ני .ט לע לפסח  מדוע  אה  בטומ שבא  פסח  ן  בי הבדל  יש  מסוימים  נים  די ן 
בטהרה הרמב  ,שבא  כתב  ש מה  ן  בפסח    (א"ה  ,שם)ם  "כגו עצם  "השובר 

עצ ו שנאמר  לוקה  זה  הרי  ני  טהור  ש בפסח  נאמר  וכן  בו,  תשברו  ם לא 
אינו  עצם  בו  שבר  אם  אה  בטומ שבא  פסח  אבל  בו,  תשברו  לא  ועצם 

 ?" עה למדו לא תשברו בו בטהור ולא בטמא  לוקה, מפי השמו

ז ן נזרק .י נות דמ נשפך? ן קרבו ,מדוע כל הקרב  פסח דמו 

ח נאכל על הש .י ן פסח '  בע'?מדוע קרב

עלו "מדוע   .יט שלא  אלא  כשרים  ן  לשמ שלא  נזבחו  ש חים  הזב כל 
חו  חובה  לשם  והחטאתלבעלים  הפסח  מן  ע  " ץ  ב'  זבחים  למה  א(")  ?

משאר דו יותר  ן  הקרב את  פוסלת  הלשמה  דרישת  וחטאת  בפסח  קא 
נות?    הקרב

כשתתחדש  .כ יקריב  ישראל  שעם  ן  הראשו ן  שהקרב דינו  בי מקובל 
נות הו  דת הקרב ן פסחעבו ן זהוע דוק. מדא קרב  ? א קרב

א אים  הב נ בשבועות  פסח  י"ה  קרבן  של  זי  המרכ ן  הרעיו את  לבאר  נסה 
את מצרים ומתן תורה,  יצי  יישב שאלות אלו.לובתוך המהלך הכללי של 

 וירון ג'יבליאבישי אברהמוף, דוד ברלין  //חידות בקיאות 

 קרבן פסח


