על לשון הקודש
מרן ראש הישיבה שליט"א

פרשת כי-תצא
גליון  | 308י"א באלול ה'תשע"ד
(שנה שמינית)

כניסת שבת
צאת שבת

18:39
19:36

מזל טוב
למרן ראש הישיבה
להולדת הנכדה
למו"ר הרב דוד קב
לרגל נישואי הנכד
לר' תומר ששון להולדת הבת
לשי כהן-שאולי לאירוסיו
לאביעד אייזנברג לאירוסיו
ליונתן שיפטן לאירוסיו
ליעקב לוי לאירוסיו

מערכת אשכולות
מאחלת "ברוכים הבאים"
לתלמידי שנה א'
ו"ברוכים השבים" לתלמידי
שנה ד' ,ובפרט ללוחמים
במבצע "צוק איתן"

העלון יוצא לאור ע"י

ישיבת כרם ביבנה
www.KBY.org.il
לתגובות ולהארות:
eshckolot@gmail.com

מערכת אשכולות
איתיאל סופר,
נתנאל כהן ויעקב וולף

לעולם לא מאוחר מדי
ר' נתן קוטלר
מסופר בתלמוד ירושלמי (חגיגה ב ,א) על דיאלוג בין אלישע בן אבויה
('אחר') לתלמידו רבי מאיר שמפציר בו לשוב בתשובה .אך 'אחר'
טוען שהוא לא מסוגל:

כדי שיתעורר על ידי זה לשוב בחזקה יותר ,להתמרמר
לפניו יותר ולעורר רחמיו רבים על עצמו ולהרבות בתפלה
ותחנונים.

שפעם אחת הייתי עובר לפני בית קודש הקדשים רכוב על
סוסי ביום הכיפורים שחל להיות בשבת ושמעתי בת קול
יצאה מבית קודש הקדשים ואומרת שובו בנים חוץ
מאלישע בן אבויה שידע כחי ומרד בי.

אך אלישע בן אבויה טעה בפענוח ה'בת קול' ,4הוא שמע לקול הלא
נכון .במקום להשתמש בפן החיובי של ה'בת קול' ,שהיה מדרבן אותו
לשוב בתשובה ,הוא הקשיב רק לקולות הייאוש שמנעו ממנו מלשוב
בתשובה.

אך האם באמת ה'בת קול' מנעה מ'אחר' מלשוב בתשובה?
המהרי"ט ,רבי יוסף טראני
בשנת ה'שנ"ט  ,)8611מסביר שאלישע בן אבויה פשוט טעה ה'בת קול'
לא באמת מנעה מ'אחר' מלעשות תשובה ואילו הוא היה שב
בתשובה היו מקבלים אותו:

(נולד בצפת בשנת ה'שכ"ח  -8651נפטר בקושטא

ומה שאמרו באחר [חגיגה טו ,א] שובו בנים שובבים חוץ
מאחר ,מונעים היו לו מן השמים דרכי התשובה והחליקוהו
בדברים לטורדו מן העולם על כמה מרדים שעשה והחטיא
את הרבים כדמייתי בירושלמי [חגיגה פ"ב ה"א] ,ותנן
[אבות ה ,יח] כל המחטיא את הרבים אין מספיקין בידו
לעשות תשובה .ואני שמעתי משמא דגמ' 1דבהא טעה אחר
שלא היה לו להשגיח בבת קול ששמע שובו בנים שובבים
חוץ מאחר דקי"ל כל מה שאמר לך בעל הבית עשה חוץ
מצא כדאמרי' בס"פ (מי שהיה טמא) [כיצד צולין .פסחים
פו ,ב] והיה לו לשים פניו כחלמיש לשוב בתשובה שאם היה
שב בתשובה שלמה היו מקבלים אותו והרי אמרו
בירושלמי [הנ"ל] כשאמר לו ר' מאיר בשעת מיתתו אף
אתה חזור בך א"ל וע"כ מקבלין אמר תשב אנוש עד דכא
עד דכדוכה של (מות) [נפש] ,באותה שעה בכה ומת .אמר
ר"מ כמדומה שמתוך תשובה מת .והועילה תשובתו
למדייניה ולאתוייה לעלמא דאתי.2
אלא ,אם באמת לא היתה ממש באותה 'בת קול' ,מדוע השמיעו
אותה לאלישע בן אבויה? האם ייתכן שניסו מן השמיים להטעות את
'אחר'?!
ר' צדוק הכהן מלובלין כותב בספרו תקנת השבין 3הסבר מהפכני,
ה'בת קול' שאלישע בן אבויה שמע הייתה 'חרב פיפיות' ,כשם
שה'בת קול' הייתה יכולה לייאש אותו מלשוב בתשובה ,היא גם
הייתה יכולה לסייע לו לשוב בתשובה.
ואף בת-קול זה ששמע ,אף שהיה לטורדו מצד הבא לטמא,
מכל מקום אלו בא לטהר היה גם זה לסיוע לו .דהיה לו
להתבונן אלו לא חפץ בו ה' למה השמיעהו באמת ,ואין
השי"ת חפץ במות המת ,ולמה זה יגלה לו שנדחה אם לא
1

משמעות המילים "משמע דגמרא" ,היא ככל הנראה :בשם כל בני
הישיבה (ראה רש"י יומא לג ,ע"א ד"ה בשמיה) – מוסבר ע"י נחום
רקובר ,תקנת השבין (ספריית המשפט העברי ,ירושלים תשס"ז) ,עמ'
 351הערה .9

2

רבי יוסף טראני ,שו"ת מהרי"ט (מהדורה מחודשת ע"פ דפוס ראשון
של בני מהרי"ט בוונציא  :3465בית הספרים ,בני ברק) ,כרך ב ,אורח
חיים סימן ח עמ' ח (טור ב).

3

רבי צדוק הכהן מלובלין ,תקנת השבין (ישיבת בית אל ,תשנ"ד) ,עמ'
.351-351

ומהי באמת טיבה של ה'בת קול' האמתית? ר' צדוק מסביר שקיימת
בעולם התעוררות תמידית לשוב בתשובה שלא נפסקת אף פעם
הנקראת 'בת קול' .אילו אלישע בן אבויה היה מכוון את עצמו לתדר
הנכון של ה'בת קול' הוא היה מסוגל לשמוע בתוך תוכו את
ההשתוקקות להיות טוב יותר והיה מתחבר להתעוררות התמידית
לתשובה.
והוא מאותו הקול שובו (בנים שובבים) המפוצץ ויוצא
מסוף העולם ועד סופו ונשמע לכל הלבבות מבני ישראל
אשר לא נטמעו עדיין בין העמים לגמרי ,דאפילו 'אחר'
שנגזר עליו חוץ וגו' מכל מקום שמע הבת קול .ולא לחנם
שמעו ,והיינו שגם הוא התעורר ,אלא שלבו התעהו לחשוב
כי חטא כל כך עד שאין התשובה מועלת לו עוד...וכידוע
דגם הוא אלו נתחזק עם כל זה ושב היה מועיל לו ,דאין לך
דבר העומד בפני התשובה.
אמנם לא כולנו שומעים 'בת קול' שמימי שמגלה לנו כמה התרחקנו,
אבל לפעמים החיים מאלצים אותנו להיפגש 'פנים אל פנים' מול
הצדדים הלא סימפטיים שלנו .ה'נחיתה למציאות' יכולה לקרות
כתוצאה מאמירה תמימה של חבר ,מסיטואציה מטלטלת או פשוט
מ'טריגר' שמעלה זיכרונות לא נעימים שרצינו להשכיח אותם .אך
השאלה היא איך מתמודדים כשמבינים כמה התרחקנו מה"אני"
האמיתי שלנו?
התגובה הראשונית שכנראה אינסטינקטיבית היא לנסות להתגונן
ולהצדיק את עצמנו .אבל לאחר שמצליחים לעבור את השלב הזה
ומפנימים שבאמת אנו אחראים ְלמה שקרה ,הנטייה הטבעית היא
להרגיש את התחושות הבאות :עצבות ,אשמה ,בושה וכעס עצמי
שעלולות להוביל לדיכאון ולייאוש .ואז אפשר לעשות אחד משני
דברים ,ניתן להיכנע לתחושות אלו ולשמוע לקולות הייאוש שבתוכנו
המונעים מאיתנו לבצע שינוי .או שניתן להשתמש דווקא בתחושות
אלו ובקולות הייאוש כ'מקפצה' לדרבן אותנו לבצע שינוי אמיתי
לטובה .לפעמים צריך את המפגש עם תחושות אלו ולשמוע את
קולות הייאוש ,כדי לגלות את הרצון האמיתי שלנו לטוב .כאשר
אנחנו אומרים לא לקולות הייאוש ,אנחנו בעצם אומרים שאנו
מאמינים בכוחות החיוביים שבנו ומגלים אותם החוצה.
אם כן ,הלקח עבורנו מסיפורו של אלישע בן אבויה הוא כפול :לא
משנה כמה התרחקנו ,לעולם לא מאוחר מדי ,לגלות מחדש את
ה'אני' האמיתי שלנו ולהתחבר להתעוררות התמידית לשינוי לטובה.
ומתוך כך ,ההכרח להתעמת מול הצדדים השליליים שבנו יכול אמנם
לייאש ,אבל יכול גם לדרבן ולהוליד שינוי אמיתי.
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מצינו תקדימים לכך שטעו בהבנת מסרים שמימיים – ראה לדוגמא:
יומא עג ,ב.

במלחמה כמו במלחמה

1

ר' שאול אלעזר שנלר
זה פשוט לא ייאמן .הפסדנו.

1

איך זה יתכן? איך יכול להיות שגוף כה חזק ,גוף אשר לו כלי הנשק
היעילים והמתקדמים ביותר  -יסיים את המערכה בצורה כה מבישה?
ועוד כשמולו לא עמד אלא גוף-רפאים ,שכלי הנשק העיקרי שלו הוא
בכלל סרטוני הפחדה הזויים ,ועיסוקו העיקרי הוא למכור דמיונות
חסרי בסיס למיניהן?
לא .אין הכוונה בשורות הנ"ל למלחמה הכאובה שהתחוללה
בחודשיים האחרונים בחבל עזה .2הכונה היא למלחמה אחרת ,ארוכה
ועזה בהרבה.
אמר רבי לוי בר חמא אמר ר"ש בן לקיש :לעולם ירגיז אדם יצר
טוב על יצר הרע ,שנאמר" :רגזו ואל תחטאו" .אם נצחו –
מוטב ,ואם לאו – יעסוק בתורה ,שנאמר" :אמרו בלבבכם" .אם
נצחו – מוטב ,ואם לאו – יקרא קריאת שמע ,שנאמר" :על
משכבכם" .אם נצחו – מוטב ,ואם לאו – יזכור לו יום המיתה,
שנאמר" :ודומו סלה" (ברכות ה ע"א).
ויש לתמוה :מדוע מציע רשב"ל 'לקחת סיכונים' ולהשתמש באמצעים
שיעילותם מוטלת בספק? אם יש לך 'תותח על' שכזה שודאי ינצח
את המערכה – מדוע שלא 'יזכור לו יום המיטה' מייד בתחילת
ההתמודדות? וכי לא חבל על כל ההתיסרות לשוא שתהא מנת חלקו
של אותו אדם בדרך?
אך יותר מכך יש לשאול :הלא לכאורה עינינו הרואות כי אין עצות אלו
מועילות כלל .וכי לא ניתן למצוא לומדי תורה שאינם מצליחים לנצח
תמיד את יצרם? האם באמת אין הקורא קריאת שמע עלול ליפול
לפני יצרו? וכי לא ראינו אנשים (אחרים כמובן ,לא אנחנו )...שגם
בחזרתם מלויית המת –או אפילו תוך כדי ההשתתפות בה -נכשלו
בחטא זה או אחר? וכי אנשי החברא קדישא אינם מנוצחים על ידי
יצרם לעולם? ואין כאן 'השתנות טבעים' כלשהי ,הלא מקרא מלא
דיבר הכתוב אשר לכאורה מעיד כמאה עדים על חוסר היעילות של
זכירת יום המיתה ,כי תחת שיביא זכרון המות הקרב לחזרה בתשובה,
היתה תגובת עם ישראל" :וְ ִהנֵּה ָׂששֹון וְ ִש ְמ ָׂחהָׂ ,הרֹג ָׂב ָׂקר וְ ָׂשחֹט צֹאן,
ָאכֹל ָׂב ָׂשר וְ ָׂשתֹות יָׂיִ ןָ ,אכֹול וְ ָׂשתֹו ִכי ָׂמ ָׂחר נָׂמּות!" (ישעיה כב ,יג) – לא
זו בלבד שלא שבים בתשובה אלא נוטשים לחלוטין כל מחשבה
רוחנית ומתסרים כל כולם לשאוב ככל יכולתם עוד מהחומרניות
והגשמיות .ואיה אפוא הבטחת הניצחון?
והתשובה כמובן פשוטה בתכלית :שכחנו את השלב הראשון .כל
העצות שדרש רשב"ל אינם אלא כלי נשק רבי עוצמה ביד האדם,
אשר בעזרתם יכול האדם להכריע את יצרו ,אך עוד לפני זכרון יום
המוות או קריאת שמע ,ועוד לפני העיסוק בתורה ,ראישת חובתנו
היא" :לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע" ,ופירש רש"י שם:
"שיעשה מלחמה עם יצר הרע" .כי כל עוד לא יוצאים למלחמה ,כלי
הנשק המתוחכמים השוכבים במחסנים אינם מעניקים שום הגנה.
לא המדינה בעלת כלי הנשק היעילים יותר תנצח את יריבתה ,אלא זו
שעושה שימוש במלחמתה בכלי הנשק היעילים יותר.
ומדוע באמת לא נקפוץ מייד אל העצה האחרונה והחזקה ביותר?
התשובה היא שלא רק הרגזת יצרו הטוב תנאי הכרחי הוא המקדים
את חבריו ,אלא כל העצות הנ"ל מדריכות את האדם בתהליך המסודר
בסדר מחייב.
קודם כל עלינו להחליט באמת לצאת למלחמה כנגד היצר ,בלא שלב
זה לא יועילו כל המעשים שבעולם .אולם גם לאחר החלטה זו – אין
ביד האדם כח לגבור על יצרו בלא העיסוק בתורה ,כפי שהבטיח לנו
1
2

מבוסס על רעיון ששמעתי מהרה"ג אשר וייס שליט"א.

וכמובן שאין הכו ונה להבעת דעה בדיון העקר האם ועד כמה ניצחנו או
הפסדנו בה.

בורא העולם ב'הוראות היצרן'":כך הקדוש ברוך הוא אמר להם
לישראל :בני ,בראתי יצר הרע ובראתי לו תורה תבלין ,ואם אתם
עוסקים בתורה – אין אתם נמסרים בידו ,ואם אין אתם עוסקין
בתורה  -אתם נמסרים בידו!" .התורה היא הדרך היחידה המאפשרת
לאדם לגבור על יצרו ,אך בדרך זו מובטח הניצחון.
אולם אם עסק אדם בתורה ואף על פי כן טרם ניצח את יצרו – הרי
שככל הנראה יש בעיה באופן ובתכלית לימודו .כנראה שנעשה אצלו
לימוד התורה לעיסוק חיצוני בחכמה מופלאה ,ובאופן שכזה ,כשאיננו
עוסק בתורה מתוך שאיפה להתקרב על ידה ליראת השם ואהבתו
ומתוך מחוייבות גמורה לקיים את לימודו ,אזי מוכרח הוא לעשות
'תיאום כוונות' מחודש – "יקרא קריאת שמע" .כמובן שאין הכונה
לקריאה כצפצוף התוכי והזרזיר ,אלא תוך התבוננות במה שאומר.
בקריאת שמע ילמד מה תכליתו של לימוד התורה ואל מה אמור הוא
להובילו :אהבת השם ויראתו ,קבלת עול מלכות שמים וקבלת עול
המצוות כולם.
אם נהג אדם כסדר הזה ,ועדיין קשה לו להתמודד מול יצרו – רק אז
בטוחים אנו שאם יזכור יום המיתה ,לא יתמקד במה שמסתיים ביום
זה ,אלא במה שמתחיל .כשבאמת מחפש האדם את ד' – אז יזכיר לו
יום המיתה מאין בא ,ולאן הוא הולך ,ולפני מי עתיד ליתן דין וחשבון.
יסוד זה נכון גם לגבי עצות רבות נוספות שנמסרו לנו ,כמו למשל זו
המובאת בפרשיה השלישית של קריאת שמע" :וראיתם אותו וזכרתם
3
את כל מצוות ד' ועשיתם אותם"  .וכן הוא לגבי מש"כ הרמב"ם (הלכות
תפילין ומזוזה וספר תורה פרק ו הלכה יג)" :חייב אדם להזהר במזוזה  ...וכל
זמן שיכנס ויצא יפגע ביחוד השם שמו של הקדוש ב"ה ויזכור אהבתו
ויעור משנתו ושגיותיו בהבלי הזמן ,וידע שאין דבר העומד לעולם
ולעולמי עולמים אלא ידיעת צור העולם ,ומיד הוא חוזר לדעתו והולך
בדרכי מישרים .אמרו חכמים הראשונים :כל מי שיש לו תפילין בראשו
ובזרועו וציצית בבגדו ומזוזה בפתחו מוחזק הוא שלא יחטא שהרי יש
לו מזכירין רבים ,והן הם המלאכים שמצילין אותו מלחטוא שנאמר
חונה מלאך יי' סביב ליראיו ויחלצם".
גם יעילותן של עצות אלו בשטח איננה תלויה רק בקיומן הטכני ,אלא
בהקדמת ההכנה והרצון הנפשי להתעורר ולהתקרב אל ה' .או אז
באמת יפעלו בו הדברים את פעולתם הטובה ויזכה האדם לנצח את
יצרו ולעמוד בכל הנסיונות.
ברוך השם כולנו לומדים תורה ,קוראים קריאת שמע ,עטויים בציצית
ומתעטרים תדיר בתפילין והמזוזות אינן משום מפתחינו .כל מה
שנותר – הוא רק להביא גם את ליבנו .ברגע שנחליט שאנו באמת
רוצים להתקרב אל השם ,ברגע שנחליט לפקח על דרכינו ומעשינו
ולצאת למלחמה כנגד יצרנו – הניצחון כבר מובטח.
וכך אמרו דורשי רשומות על הפסוק הפותח את פרשתנו" :כי תצא
למלחמה על אויביך" – ואין לך אויב גדול מיצר הרע – כאשר באמת
תצא למלחמה נגדו ,4ולא תניח לו לפעול בשקט בעוד אתה עסוק
במירוץ החיים המטורף – אזי מובטח אתה" :ונתנו ד' אלוקיך בידך."5
וכאשר נזכה ונצא אנו הפרטים כל אחד למלחמה על יצרו שלו ,הרי
שמובטחים אנו כי גם כלל ישראל יזכה במהרה להדביר סוף סוף את
כל אויביו תחתיו בביאת גואל צדק ובנין בית המקדש במהרה בימינו
אמן.
3

ועי' בשמיה"ל בסוף חתימת ספרו ,דבריו הנפלאים בזה.

4

ומלחמה כמובן דורשת הבהרה מוחלטת של היעדים ,ישיבות קבינט
תדירות ,הערכות מצב תמידיות ,ובחינה רציפה של ההישגים מול
היעדים .הכל כמפורט בספר מסילת ישרים פרקים ב-ד.

5

המשך הפסוק – 'ושבית שביו' – זהו נושא למאמר בפני עצמו ,על עבודת
ה' ביצר הרע.

הרב ראובן מרגליות

אישי ישראל

מרדכי קימלמן (ב')

הרב ראובן ברבי משה מרגליות נולד בשנת תר"ן ( )8111בלבוב .אביו היה ת"ח וסוחר ,כך שהרב מרגליות (מעתה :רר"מ) למד עם מלמדים פרטיים
תחת פיקוחו של אביו .משנתייתם בגיל ארבע עשרה הוצרך ליטול חלק בפרנסת הבית – אך לא התבטל מלימוד תורה בשעות הפנאי .על-אף
שהוסמך לרבנות בגיל צעיר ,לא השתמש בעטרתה ,ותחת זאת הקים בית הוצאה לאור של ספרים בנוסף לחנות ספרים .ואולם ,כאשר רצו לגייסו
לצבא הפולני נאלץ להוציא תעודת רבנות ,שהייתה פוטרת אותו מהשירות .שנתיים ימים חלפו עד שקיבל התעודה ,שבמהלכם היה צריך לרדת
למחתרת .בשנת ה'תרצ"ה ( )8114עלה ארצה וקיבל את ניהול ספריית הרמב"ם בת"א – תפקיד בו החזיק עד מספר שנים לפני פטירתו בז' אלול
ה'תשל"א ( .)8191רר"מ לא הותיר אחריו צאצאים ,אבל "דבריהם הם זכרונם" על אחת כמה וכמה דברי התורה של רר"מ .לא באנו כאן לייחד
דברים על מניין ספריו יען כי רק מנייתם הייתה ממלאת כל יריעתנו .שבעים ושמונה ספרים פרסם רר"מ ,רובם מעשי ידיו ,ומקצתם ספרים
שהגיה והוציא מחדש .ספריו הם בכל נושאי הספרות התורנית; ממחקרים תלמודים('יסוד המשנה ועריכתה' וכו') ועד חידושים למדנים
('מרגליות הים'',ניצוצי אור')' ,רשימת יארציי"ט' וספרי תולדות של צדיקים עם הוצאות מדעיות (ספר חסידים) ,דרושים לפ"ש עם הערות על
השו"ע ('נפש חיה') ,הערות לזוהר וביקורת המקרא .ספריו מתאפיינים בקיצור ,ודרך כלל לא פרסם הקדמה לספר אלא אם חשב שהיא נצרכת.
"ארץ זבת חלב ודבש" – מהו "חלב" ומהו "דבש"? אם נאמר שחלב הוא חלב ממש ,חלב בהמה ,ניתקל בקשיים גדולים .ראשית ,אין זו כל-כך
תפארת הארץ – שהרי אין זה פרי הארץ כי אם תוצרת הבהמה .שנית ,היין נזכר באינספור מקומות בתנ"ך כחשוב כלחם ,והצירוף "גפן ותאנה"
מוזכר בווריאציות שונות ("תחת גפנו ותחת תאנתו" ועוד הרבה) כביטוי לחיי שפע .בנוסף ,מוזכר שדבש (בין אם הוא מתמרים או מתאנים) יוזכר
אחרי חלב בעוד שהוא אחד משבעת המינים .על-כן מוכיח רר"מ בהסתמך על עשרות מקומות שהכוונה בזבת חלב ודבש היא ליין לבן שכן
התרגום בשה"ש ה,א מתרגם 'חמרא חיוורא' ,ולא עוד אלא אף מהרש"א בכתובות קיא ע"ב פירש שיין לבן הוא הבריא יותר ,על-כן ברור מדוע
השתבחה ארצנו ביין לבן ודבש תאנים( .וראה במקרא ובמסורה בארוכה).
מה פשר סדרן של המסכתות בש"ס? מדוע ,למשל ,שבת נסדרה לפני עירובין? מסביר רר"מ שהסדר הוא לפי מספר הפרקים כך שבסדר מועד
שבת בת כ"ד פרקים תקדים את עירובין ופסחים בנות י' פרקים .ואמנם הסבר זה מתיישב בסדרים טהרות ,קדשים ונשים ,אך בסדר נזיקין
צריכים אנו לומר שכל ה'בבות' נחשבות למסכת אחת ,וכן שמכות הייתה חלק מסנהדרין (וראה שם' ,יסוד המשנה ועריכתה' עמ'  ,56בראיותיו).
לעומת זאת ,סדר זרעים הוא סדר 'מעורבב' – אך גם בו מוצא רר"מ סדר :ברכות ט' פאה ח' דמאי ז' ,ואז מתחיל הסדר 'מחדש' מתרומות ועד
סוף הסדר .וחותם רר"מ בהארה שלפנים היו שבעה סדרים ,ומהסדר השביעי שכלל מסכתות על תפילין ,מזוזה וכו' נותרה מסכת אחת – ברכות
ש'התערבבה בסדר זרעים (וראה שם בארוכה)" .עד שיהיה גדול ממנו בחכמה ובמנין"  -מה הכוונה ב'מנין'? מסביר רר"מ על דרך האפשר
שמסתבר כי הכוונה היא שכאשר ב"ד גוזר ,למשל על מנעלים של נכרים ,וחמישים ואחד חכמים אוסרים – על-מנת להתיר יידרשו ליותר
מחמישים ואחד חכמים – וזהו מנין.
ונסיים בתמיהה ישנה מגמרא ביומא (מז ע"א) המספרת שזכתה קמחית שיהיו שבעת בניה כהנים גדולים .ויש לברר ,כיצד הגיעו למצב כזה – הרי
אין לומר שבניה מתו בזה אחר זה ,שאם כן מה שבח יש בדבר .וכן אם נאמר שבנה הראשון שכיהן נטמא בטומאת צינורא ,למשל ,והחליף אותו
אחיו – מדוע לשנה הבאה אם נאמר שנטמא האח הראשון שוב – אותו אח שני לא יחליף אותו? וקשה לומר שגם הוא נטמא וכך בכל שנה כולם
נטמאו בזה אחר זה .ומתרץ רר"מ על-פי תוס' בנזיר (מז ע"א ,ד"ה וכן) "כהן גדול שגלה ומינו אחר תחתיו בריבוי בגדים כגון שנגנז השמן ושימש כבר
כמה שנים ,אף אם הראשון שב אינו חוזר לעבודתו שהרי זה שימש תחתיו כמה שנים" – כך שאולי ניתן לומר שהאח הראשון שהיה מרובה בגדים
(בית שני כזכור) לא נתן לאותו אח להחליף אותו פעמיים כדי לא יאבד את הכהונה ('לחקר שמות וכינוים בתלמוד' עמ' .)45
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