
  פרשת נח - תשע"אלע"נ ר' שמעון יהודה בן הגה"צ ר' אברהם יעקב (זיידל) עפשטיין זצוקלה"ה  
גליון
ק"מ

 ‰˘ ˙Â‡Ó ˘ÓÁ „˘ÎÙ¯‡ ˙‡ Â„ÈÏÂ‰ È¯Á‡ Ì˘ ÈÁÈÂ ...Ì˘ ˙„ÏÂ˙ ‰Ï‡"
 ÁÏ˘ ˙‡ Â„ÈÏÂ‰ È¯Á‡ „˘ÎÙ¯‡ ÈÁÈÂ ...ÈÁ „˘ÎÙ¯‡Â .˙Â·Â ÌÈ· „ÏÂÈÂ

˘Â·Â ÌÈ· „ÏÂÈÂ ‰˘ ˙Â‡Ó Ú·¯‡Â ÌÈ˘ ˘Ï˙". בראשית י"א י' - י"ג.
נח  בין  לדורות  לנח,  אדה"ר  שבין  בדורות  דמיון  שיש  לימדונו   Ï"ÊÁ
לאברהם, גם במנינם וגם במה שנלמד מהם, כפי ששנינו באבות (ה' ב'), 
"עשרה דורות מאדם עד נח, להודיע כמה ארך אפים לפניו, שכל הדורות 
היו מכעיסין ובאין, עד שהביא עליהם את מי המבול. עשרה דורות מנח 
ועד אברהם, להודיע כמה ארך אפים לפניו, שכל הדורות היו מכעיסין 

ובאין, עד שבא אברהם וקבל עליו שכר כלם".

ÔÂ·˙˘Î בתורה במנינם של אותם דורות, נמצא הבדל ניכר ונכבד בין 
מנין עשרת הדורות הראשונים, מאדם ועד נח, לבין מנין עשרת הדורות 
האחרונים, מנח ועד אברהם. שבכל עשרת הדורות הראשונים, כל אחד 
ואח"כ  בנו,  לידת  ושנותיו לאחר  בנו,  ללידת  עד  הוזכרו שנותיו  מהם, 
חוזרת התורה ומחשבת את סך כל שנותיו יחדיו, וכותבת עליו 'וימת', 
ואילו בדורות האחרונים, מוזכר בכל אחד רק שנותיו קודם לידת בנו 
'וימת',  נכתב  ואף לא  יחדיו,  נכתב סך השנים  ולא  והשנים לאחריהם, 

ולא דבר ריק הוא.

וביאר,  אלו,  בשינויים  נתקשה  כבר  ה'),  (ה'  עה"ת  בפירושו   Ì"È·ÏÓ‰
שהיות ובבריאת ולידת כל אדם ישנם שתי מטרות, האחת שיעבוד את 
בנים  הוא  אף  שיוליד  בעולם,  המין  יתקיים  ידו  שעל  והשניה,  בוראו, 
וימשיך את העולם. למטרה של עבודת בוראו, כל שנותיו שווים הם, אך 
למטרה של קיום המין, ישנו חילוק בין שנותיו קודם שהוליד לשנותיו 
בכל  כן,  ועל  חיותו.  סיבת  כבר בטלה  לאחר שהוליד, שלאחר שהוליד 
אדם ואדם שיש בו המשכיות קיום המין, ישנו הבדל בין השנים קודם 
שילד לשנים שאחר שילד, אבל בצדיקים, שעובדים את בוראם, אצלם 

אין הבדל בין קודם לידה לאחריה, אלא כולם שוים לטובה ולברכה.

‡˘¯ על כן, מבאר המלבי"ם, בכל הדורות כולם מזכירה התורה בנפרד 
את שנותיהם קודם לידה ואת שנותיהם לאחר לידה, שלקיום המין ישנו 
נח,  ועד  דורות מאדם  בעשרה  אבל  וכפי שביארנו,  השנים,  בין  חילוק 
חזרה  לכך  לטובה,  שוות  שנותיהם  כל  הרי  בהם  צדיקים,  היו  שכולם 
התורה וכתבה על כל אחד את חשבון סיכום שנותיו כמה חי, ואילו אצל 
עשרת הדורות שמנח ועד אברהם, שרובם רשעים היו, וכל לידתם היתה 
רק להמשך קיום המין, ולכך ישנו חילוק ברור בין שנותיהם קודם הלידה 

לאחריה, על כן לא חזרה התורה וסיכמה את שנותיהם.

Í¯„Â נוספת ומחודשת מביא בספר 'בית יצחק' עה"ת, בשם ספר 'זכרון 
שמואל' (להגאון ר' שמואל במוה"ר ישראל הלוי לעווינסאהן זצ"ל אב"ד 
דק"ק יאסווען), שכתב ע"פ המעשה המובא ב'לקוטים משם בן נח', וז"ל, 
 ,ÌÈÈÁ‰  ıÚÓ  Ì˘  ÏÎ‡Â  ,˙ÂÓ˘‰  ˙ÏÂ·Á˙  ÈÙ  ÏÚ  Ô„Ú  Ô‚·  ‰ÏÚ  Ì˘„"
וכאשר הגיע עתו למות הרגיש בו, והלך למדבר ועמד שם לראות מה 
יהיה סופו. ויהי כאשר הגיע העת למות, וישאר עומד במקומו, לא חי 
ולא מת, ולא היה יכול לנוע ממקומו, ולא ידע מזה שום אדם בעולם, 
זה  אין  כי  גדול,  בצער  והיה  לו,  ונתגלה  ע"ה,  המלך  שלמה  שמלך  עד 
תיקון לנפש הצדיק, כי בחיים כזה, טוב לו מותו ואז יתוקן. מה עשה 
שלמה, הלך לאותו מדבר, ויבקשהו ולא מצאו, עד שנראה לו הר גדול 
כתמונת אדם, רק שעלה חרולים ועשבים עליו, מיד הבין שלמה שהוא 
שם בן נח, וישאלהו ויאמר האתה שם בן נח, ויאמר לו הן, ויספר לו כל 
המאורע, ויבקש ממנו שיתקן אותו ויבוא לידי קבורה, וכן עשה שלמה. 
ובתוך כך שאל שם לשלמה, מה זה הקולות וברקים שהיה בשנת תמ"ח 
לאלף השלשי (והוא מתן תורה), ותרגז כל העולם כולו, ויאמר לו זה היה 
מתן תורה, ויגד לו כל הענין, ואז התפלל שלמה, וימת כדרך כל הארץ, 

ויביאהו בארץ הקדושה ויקברהו שם, ע"כ", עכ"ל.

Ù"ÚÂ הדברים הללו, מבאר הזכרון שמואל, שדרכה של התורה בכתיבת 
הפסוק המסכם את שנות חייו של האדם, לסיימו בתיבת 'וימת', והיות 
והראשון בעשרה דורות מנח לאברהם היה שם, ושם הרי לא מת, אלא 
ש'חייו לא היו חיים', וכדלעיל, לכך לא יכלו לכתוב עליו 'וימת', אשר על 
כן לא סיכמה התורה את מנין כל שנות חייו, אלא כתבה עליו רק 'ויחי 
שם אחרי הולידו את ארפכשד חמש מאות שנה', שאותם חמש מאות 
שנה חייו היו חיים, אבל לאחריהם, חייו כבר לא היו חיים, אך הוא גם 
וכיון שהתורה התחילה לכתוב כך אצל שם, המשיכה התורה  לא מת, 

וכתבה כן אצל שאר הדורות ממנו ועד לאברהם.

[‡ÌÓ יש לציין, כי לא מצאנו במדרשים המצויים תח"י, שנזכר מהנ"ל, 
י'  ובראשונים מבואר ששם נפטר הרבה שנים קודם, עי' פרש"י סוטה 
א' ד"ה יתומה, "שמשנת ששים ליעקב כלו שנותיו של שם", וע"ע באבן 
עזרא בראשית י"א א', שכותב, "כי לא מת שם עד שהיה יעקב בן חמשים 
שנה ויותר", וכעי"ז במדרש הגדול שם פס' י"א, ועי' רש"י מכות כ"ג ב', 
דכבר בימי יהודה בן יעקב לא היה שם חי, וראה רשב"ם ב"ב קכ"א ב' 

ד"ה קפלו (עי' בהגהות הב"ח שם), וע"ע בסדר הדורות ב"א קנ"ח].
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לדרגה גדולה סבי נתעלה,

ובכמחצית ימיו הדבר נתגלה.

שמי הוא ע״ש מקומי,

שנקרא כמקום הדומה.

לבוש עניים לבשתי,

ולמשפחה גדולה זכיתי.

.

ור'  ראובן  ר'  נהגו  'שמחת תורה'  ערב  בכל 
שמעון הגבאים המסורים, כמנהג גבאי בתי 
כנסת רבים, לעטוף את ספרי התורה בניילון 
מתחת המעיל, כדי שמרוב הריקודים וזיעת 
לאותיות  דבר  חלילה  יארע  לא  הרוקדים, 

הקדושות.

את  הורידו  תורה  שמחת  כשבמוצאי 
הנילונים מעל ספרי התורה, חשב ר' ראובן 
לפח  נילונים  אותם  את  להשליך  בדעתו 
בטענה  עצרו  שמעון  ר'  ואילו  האשפה, 
שאותם נילונים טעונים גניזה מדין 'תשמישי 

קדושה'.

של  כדת  בדבר  לדון  והחלו  הגבאים  עמדו 
כל  שמתחילה  היות  אמר,  ראובן  ר'  תורה, 
העטיפה בנילונים לא היתה לשם 'מלבוש', 
אלא רק כדי להגן על הס"ת, ממילא אין זה 
כתשמיש קדושה, ואילו ר' שמעון אמר, שאף 
כל מעיל של ס"ת, מלבד מה שנעשה לשם 
'כבוד', נעשה אף להגן, והיות ומעיל קדוש 

מדין תשמיש, גם נילונים אלו קדושים.

ר' ראובן הוסיף לטעון שאין באותם נילונים 
שנהגו  ממה  כן  מוכיח  הוא  כאשר  קדושה, 
לעטוף את הס"ת בטלית של מצוה, כאשר 
ומעולם  למקום.  ממקום  לטלטלו  צורך  יש 
לא שמענו שיש מאן דהוא שיאמר שבעקבות 
כתשמישי  יהיה  דינה  בטלית,  זה  שימוש 

קדושה (מלבד היותה טלית של מצוה). 

‰˘‡È‰ ‰Ï‡, הצדק עם מי ? 

באבות (פ"ה משנה י"ח) שנינו, 
"כל המזכה את הרבים אין חטא 

בא על ידו".

עובדא  ליישב  צורך  יש  לפי"ז 
באדם גדול מסוים.

? Â‰ÈÓ Ú„˙‰

מראשיתו,  מקולקל  היה  מי  תדע  [ואם 
תגלה מיהו].

איזה ריוח יש עד היום 

מהעובדא  יהודי,  לכל 

(לחד מ"ד בזבחים קי"ג 

ירד  לא  שהמבול  א') 

בארץ ישראל.

"גזל כנעני אסור" (ב"ק קי"ג ב').
.¯˙ÂÓ ÈÚÎ ÏÊ‚˘ ,ÂÈ˙˘¯Ù Ù"Ú ÁÎÂÓ ‰¯Â‡ÎÏ ÔÎÈ‰

רמז: דמות הקשורה לפרשה

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



      תשובות לשאלות שהתפרסמו בגליון זה 

תשובות לגליון חג הסוכות 
ושמחת תורה

מענינא דמועדא - סוכות א'
 ‚‰ÓÓ ÌÈ„ÓÏ ,ÌÈ¯ÂÙ ˙ÂÎÏ‰· ÔÈÚ ‰ÊÈ‡ ,‰Ï‡˘Ï ‰·Â˘˙·

.˙ÂÎÂÒ· ÌÈ‚‰Â ÂÈ‰˘
התשובה היא, דין אדם שהזיק מתוך שמחה, וכמבואר ברמ"א 
הזיק אחד את חבירו  "ויש אומרים דאם  (או"ח תרצ"ה ס"ב), 
שם  הרמ"א  כתב  וכמו"כ  מלשלם",  פטור  פורים,  מכח שמחת 
בסי' תרצ"ו (ס"ח), "וכן בני אדם החוטפים זה מזה דרך שמחה, 

אין בזה משום לא תגזול, ונהגו כך".
ומקור הדברים הביא הדרכי משה בחו"מ (שע"ח אות ה') 
ממה  שהוא   תשמ"ג),   - תשמ"ב  (סי'  בסוכה  המרדכי  בשם 
חיבוט  ביום  סוכות,  של  אחרון  ביום  במקדש  נוהגים  שהיו 
את  שומטין  תינוקות  "מיד  א'),  (מ"ה  בסוכה  כדתנן  ערבה, 
"התינוקות  המרדכי,  וכתב  אתרוגיהן",  ואוכלין  לולביהן 
שומטין את הלולבים ואוכלין את אתרוגיהן, פרש"י, הגדולים 
ואין  התינוקות,  מיד  בשביעי  התינוקות  לולבי  את  שומטין 
גזל ולא משום דרכי שלום, ואכלי אתרוגי  בדבר לא משום 
וכתב  רש"י.  לשון  ע"כ  שמחה,  משום  נהגו  שכן  התינוקות, 
הרוכבים  בחורים  לאותם  מכאן  ללמוד  ויש  שמשון,  רבינו 
בסוסים לקראת חתן וכלה, ונלחמים זה עם זה וקורע איש 
בגדי חבירו או מקלקלו, שהן פטורין, הואיל ונהגו כן מחמת 

שמחת חתן וכלה".
וכ"כ התוס' להדיא בסוכה (שם ד"ה מיד), "לולבי התינוקות 
ואין  תינוקות,  של  אתרוגיהן  ואוכלין  מידן,  הגדולים  שומטין 
מחמת  בו  נהגו  שכך  אלא  שלום,  דרכי  משום  ולא  גזל  בדבר 
בחורים  לאותן  מכאן  ללמוד  ויש  בקונטרס.  פי'  כך  שמחה, 
וקורעין  זה  עם  זה  ונלחמים  חתן  לקראת  בסוסים  שרוכבים 
נהגו  שכך  פטורין,  שהן  סוסו,  לו  מקלקל  או  חבירו  של  בגדו 

מחמת שמחת חתן".
והעתיק דין זה ברמ"א בחו"מ שם, "בחורים הרוכבים לקראת 
חתן וכלה והזיקו זה את זה ממון חבירו דרך שמחה ושחוק, וכן 

בשאר דבר שמחה, הואיל ונהגו כן, פטורין". 
וכיו"ב עי' ברמב"ם (הל' חמץ ומצה פ"ז ה"ג), "וחוטפין מצה 
בחו"מ שם,  בהגר"א  וע"ע  האלו".  בדברים  וכיוצא  זה  מיד  זה 

ואכמ"ל.

מענינא דמועדא - סוכות ב'
 ,ÌÓˆÚ „ˆÓ ÌÈ¯˘Î‰ ÌÈÈÓ '„ ,ÔÎ˙È „ˆÈÎ ,‰Ï‡˘Ï ‰·Â˘˙·
 ÂÈ‰È  ‡ÏÂ  ÔÎ˙È  ¯Á‡  ÌÂ˜Ó·Â  ,ÌÈ¯˘Î  Ì‰  „Á‡  ÌÂ˜Ó·  Í‡

.ÌÈ¯˘Î
סקי"ג),  תרנ"א  סי'  לנר,  הערוך  (לבעל  יעקב'  ב'בכורי  יעוין 
מינין  בד'  יוצאין  'אירופא'  יושבי  אנו  אם  "ונסתפקתי  שכתב, 
לצדינו  שיושבין  ו'אויסטראליען',  אמעריקא'  ב'איי  שגדלו 
ותחתינו, וכן איפכא. שידוע מה שכתבו הטבעים, שרגליהם נגד 
ם הבורא  רגלינו, ומה שאין נופלין נגד השמים, הוא מפני שּשָֹ
נוטלין אצלנו,  כח מושך בארץ, וא"כ המינים שגדלו שם, אם 
הוא הפוך מדרך גדילתן, שאצלנו גדלו ראשי הלולב וההדס ההם 
יותר למטה מזנבם, או אי נימא, כיון שנוטל הגדל סמוך לארץ 

למטה, זה מקרי דרך גדילתו, והכי מסתברא".
שהביא  סקמ"ד),  ד'  (אות  לולב  הל'  וברכה'  ב'חיים  ועי' 
דבריו, וכתב עליו, "ולענ"ד יש לכוין זה בכוונת יתור לשונו 
גדילתן שיהיו  'ונוטלן דרך  (פ"ז ה"ו),  של הרמב"ם הל' לולב 
בשלטי  ועי'  לאויר',  למעלה  וראשיהן  לארץ  למטה  עיקריהן 
ריא"ז,  הרי"ף) בשם  בדפי  א'  (מ"ב  הגזול  לולב  סו"פ  גבורים 
שדייק וכתב ג"כ כלשון הרמב"ם הנ"ל1, ותיבת 'לארץ' ו'לאויר' 
מיותר, דפשיטא ד'למטה' הוא לארץ ו'למעלה' הוא 'לאויר', 
וראשן  למטה  'עיקרן  רק  כתוב  היה  לא  דבאם  הכוונה  אלא 
באם  אבל  גידולן,  היה  שכן  משום  דהטעם  הו"א  למעלה', 
היה  שגידולו  כנ"ל  אמעריק"א  באיי  או  משופע,  בהר  גדלו 
לצד  היה  וראשן  אצלינו,  מעלה  צד  שהוא  לארץ,  כשעיקרו 
מטה שאצלינו, בזה באמת בעת הנטילה צריך לאוחזן כן בדרך 
גידולו בעיקרו למעלה וראשו לצד מטה, קמ"ל הרמב"ם דזה 
ר"ל  למטה,  בעיקרן  לאוחזן  צריך  המברך  דתמיד  אלא  אינו, 
לארץ שעומד עליה, ובראשן למעלה לאויר שעליו וזהו מקרי 
דרך גדילתן, אף שבשעת גידולן היה להיפוך מכפי שהם כעת 

אצל המברך, וק"ל".
גדילתן  דרך  דבעינן  נימא  אכן  אם  זו,  חקירה  דלפי  ונמצא 
כמו שגדלו במקומן, א"כ אף שהמינים כשרים מצד עצמן, מ"מ 
במקומם אמנם יהיו כשרים לנוטלם כדרכם, אבל במקום אחר 
הבכורי  ומסקנת  כשרים2.  יהיו  לא  אחר,  לצד  גדילתן  שדרך 
יעקב דמסתברא שלעולם אזלינן בזה לפי מה שגדל סמוך לארץ 

ולאויר, ולא לפי המקום על פני הכדור.
ד')  אות  סוף  א'  (סי'  מינים  ד'  מערכת  ח"ד  בשד"ח  גם  ועי' 

(מערכת  בח"ב  דבריו  וכפל  הנ"ל,  יעקב  הבכורי  דברי  שהביא 
אחד  "...אך  להעיר,  שם  והביא  ל"ג),  אות  קמ"א  כלל  למ"ד 
מחכמי דורינו כתב לי שמתפלא בזה, כי אחרי שהארץ כדורית, 
אין בה מעלה ומטה בשטח הסובב אותה, כמשפט הכדור3, לכן 

אין מקום לחקירה זו וכו', אלו תורף דבריו...".
והנה כוונתינו בשאלה הנ"ל היתה על אופן שבו הד' מינים 
כשרים מצד עצמם בכל מקום, ואין המקום משפיע לפסול או 
להכשיר המינים מצד גופם, אלא ש'מעשה הנטילה' יתכן ולא 
לעת  ולכאורה  כי אם במקום מסויים,  יד"ח,  בו  לצאת  יוכשר 

עתה לא מצאנו בזה אלא דוגמת דברי הבכורי יעקב הנ"ל.
גם  שהכוונה  להבין  מקום  יש  השאלה  שבנוסח  היות  אבל 
והיינו  בגופם,  לפסולים  המינים  נחשבים  מסויים  כשבמקום 
כשכל הפסול בא להם רק מחמת המקום, וכפי שהבינו רבים 
מהמשיבים שליט"א [ועמם הסליחה], אשר על כן ראינו לנכון 
ותשו"ח  להביא כאן ממה שלקטנו מדברי המשיבים שליט"א, 

להם. 
א. גבי אתרוג הכושי, יעוין בדברי המחבר בסי' תרמ"ח סי"ז 
שפסק כדעת הרמב"ם (לולב, פ"ח ה"ח), דאתרוג הכושי דהיינו 
שהוא שחור לגמרי, פסול בכל מקום, ורק אותם שהם שחורים 
מעט כשרים במקומות שגדלים שם, וז"ל, "מקום שהאתרוגים 
שבשאר  בזה  ומבואר  כשרים",  מעט,  שחורות  כעין  שלהם 
מקומות שאין רגילים אפי' בשחור מעט, פסול אצלם כל שחור, 
וכמש"כ במ"ב שם סקנ"ז (ועי' בשעה"צ אות ס"ד), ונמצא לפי"ז, 
שהאתרוגים  במקום  שכשר  אף  מעט,  שחור  שהוא  דאתרוג 
שלהם שחורים מעט, מ"מ בשאר מקומות הוא פסול. וכמו"כ 
תרמ"ח),  בב"י  בזה  השיטות  (עי'  הראשונים  לדעת  משכח"ל 
המכשירים אתרוג שהוא כושי לגמרי, בארץ כוש, דמודו כו"ע 

שבשאר מקומות הוא פסול.
פסולים  שאר  או  'לכם'  דין  בו  שחסר  באתרוג  יתכן  עוד  ב. 
ביו"ט שני בחו"ל, דבארץ  ביו"ט ראשון, דנפק"מ  שפוסלין רק 
שפסול  מה  שכל  י"א  שני,  יו"ט  שהוא  ובחו"ל  כשר,  ישראל 
בראשון פסול ביו"ט שני, אלא דלדינא נקטינן דנוטלין אבל לא 

מברכין, עי' תרמ"ט ס"ה, ובמ"ב תרנ"ח סקכ"ג.
לפמש"כ  ובגבולין,  המקדש  במקום  נפק"מ  בזה  וכיוצא  ג. 
התוספות  דשיטת  ותימא,  ד"ה  ב'  כ"ט  סוכה  לנר  בערוך 
דפסול ד'לכם' מעכב במקדש כל שבעה (ועי' בזה בראשונים 
שם, ובמשכ"ת בזה בגליון קל"ח בתשובה למענינא דמועדא 
ריש סי' תרנ"ח לענין  יעקב  וכפל דבריו בבכורי  א'),  סוכות 
שאר העיר ירושלים, דלפי"ז אם נוטל הד' מינים שיש בהם 
פסול המעכב במקדש, לא יצא יד"ח, אבל אם יטלם בגבולין, 
רבו  ואמנם  גבולין.  של  דרבנן  נטילה  מצות  ידי  בהם  יוצא 
החולקים על דבריו, ואכמ"ל. ותשו"ח להר' א. דיין שליט"א 

שציין לדבריו.
ד. וכמו"כ יתכן באתרוג של מעשר שני, שכשר בירושלים, 
מעשר  "של  ב'),  (ל"ד  בסוכה  וכמבואר  כשר,  אינו  ובגבולין 
שני בירושלים לא יטול, ואם נטל כשר", ופרש"י, "בירושלים, 
שהיא כשרה לאכילת מעשר שני. לא יטול, כדמפרש בגמרא 
אכילה,  היתר  בה  יש  שהרי  כשר,  נטל  ואם  ב')4.  ל"ה  (שם 
הרי  לכם".  הראוי  כתיב,  דלכם  לא,  לירושלים  חוץ  אבל 
מבואר דעת רש"י דאתרוג של מעש"ש כשר בירושלים (עכ"פ 
גם  וכ"מ  בו,  יוצא  אין  דיעבד  אפי'  בגבולין  אבל  בדיעבד), 
בפה"מ להרמב"ם סוכה פ"ג מ"ה, ועי' גם ברמב"ם פ"ח ה"ב 
מהל' לולב, ופ"ו ה"ח מהל' מצה, ובלח"מ שם וכמה אחרונים 
כתבו דמבואר בזה דדעת הרמב"ם דאין יוצאין במעש"ש אלא 
בירושלים, ולא בגבולין, ועי' בערוה"ש יו"ד סי' ש"ו ס"י מה 
ומאירי  בסוכה  עי' בר"ן  ואמנם  כן בדברי הרמב"ם.  שדייק 
שם, דס"ל דאף בגבולין יוצא בשל מעש"ש, ויש בכ"ז אריכות 

באחרונים, ואכמ"ל.
ה. עוד יתכן לפמש"כ המ"ב בסי' תרמ"ט סקל"ד, בהא דשרי 
ליטול לולב של חבירו שלא מדעתו, משום ד'ניחא ליה לאיניש 
אין  דאם  האחרונים,  בזה  שכתבו  בממוניה',  מצוה  דליעביד 
רק במקומן, אבל  מינים, אלא  הד'  ליטול  לא שרי  בעליו עמו 
ליטלם במקום אחר אסור, דבכה"ג קפדי הבעלים ונעשה כמו 
גזול, ובגזול כבר כ' הרמ"א (שם ס"ה) דאף שאין חסרון ד'לכם' 
יוצא בגזול  י"א שאף בשאר ימים א"י אינו  ימים, מ"מ  בשאר 

יד"ח, משום 'מצוה הבאה בעבירה'.
דבעינן  בהא  סק"י,  תרנ"ח  בסי'  המ"ב  למש"כ  יתכן  עוד  ו. 
ורשותו  לביתו  הביאם  אם  מ"מ  עדיין,  שילם  לא  דאם  'לכם', 
היה  לא  לרשותו  שהכניסו  שקודם  ונמצא  חצר,  בתורת  קנהו 
שקנהו  אחר  (ואמנם  וחצירו  ברשותו  רק  במקומו,  בו  יוצא 

בחצירו כבר יוצא בו בכל מקום).

תשובות לגליון פרשת בראשית

תשובה ל"מעשה רב"
 È˙ÓÓ ,'‰  ÌÂÈ·  ˙¯ˆÚ  ÈÈÓ˘ ÏÁ˘ ‰˘·  ,‰Ï‡˘Ï  ‰·Â˘˙·

.˙È˘‡¯· ˙˘¯ÙÏ ˙"ÂÓ˘ ‡Â¯˜Ï ¯˘Ù‡
בנידון זה יש לברר א. ממתי התחלת זמן של קריאת פרשת 
ונברר  הציבור,  עם  פרשיותיו5  ישלים  ענין  מהו  ב.  השבוע, 

בעזה"י מתוך דברי חז"ל והפוסקים בזה.
לעולם  אמי,  א"ר  יהודה  בר  "אר"ה  איתא,  א'  ח'  ברכות  א] 
תרגום  ואחד  מקרא  שנים  הצבור  עם  פרשיותיו  אדם  ישלים 
ימיו  לו  מאריכין  הציבור  עם  פרשיותיו  המשלים  שכל  וכו', 
ושנותיו. רב ביבי בר אביי סבר לאשלומינהו לפרשייתא דכולי 
שתא במעלי יומא דכיפורי וכו', סבר לאקדומינהו, א"ל ההוא 
ריב"ל  כדא"ל  יאחר,  ושלא  יקדים  שלא  ובלבד  תנינא,  סבא, 

לבניה אשלימו פרשיותינו עם הציבור שמו"ת".
פרש"י, "ישלים פרשיותיו של כל שבת ושבת... לאקדומינהו, 

לסדר כל הפרשיות בשבת אחת או בשתי שבתות".
כל  "אע"פ שאדם שומע  כתב,  הכ"ה  פי"ג מתפלה  וברמב"ם 
התורה כולה בכל שבת בצבור, חייב לקרות לעצמו בכל שבוע 
ושבוע סדר של אותה שבת שמו"ת", משמע מדברי הרמב"ם, 
על  קריאה  חיוב  שיש  כשם  יחיד  כל  על  קריאה  חיוב  שיש 
שבת',  'בכל  כתב  ציבור,  דלגבי  הלשון,  ששינה  אלא  הציבור, 
ולגבי היחיד כתב 'בכל שבוע ושבוע סדר של אותה שבת', ולא 

כתב 'בכל שבת ושבת'.
קריאתם,  דין  ביסוד  שחלוקים  הרמב"ם  כוונת  אם  וצ"ע 
שכל  ענין  עוד  יש  זה  ולבד  אחד,  ענין  הוא  בציבור  דקריה"ת 
יחיד צריך לקרוא לעצמו, אלא שהקריאה צריכה להיות אותה 
פרשה, אבל אינו שייך עם הקריה"ת דהציבור, או דילמא דכמו 
שיש דין שכל יחיד ישמע קריאת התורה בציבור, כך מאותו דין 
גם צריך לקרותה ביחיד, ולכן צריך לקרות אותה פרשה, כי זה 

אותו חיוב שתהיה נקראת הן ביחיד הן בציבור.
עם  פרשיותיו  שישלים  "עד  סיים  שם  הרמב"ם  והנה  ב] 
הצבור", ומשמע דקריאת היחיד מישך שייכא לקריאת הצבור, 
אם  גם  א"כ  יחיד,  כל  על  קריאה  דין  שיש  דלהצד  בזה,  ונ"מ 
למשל יודע שלא יספיק לקרוא כל הקריאה, יש לו חיוב לקרוא 
יודע  מה שיכול, אבל אם הוא מדין להשלים עם הצבור, אם 

מראש שבלא"ה לא יוכל להשלים, אי"צ גם להתחיל.
עוד נ"מ, באופן שהצבור6 היה אנוס שבת אחת מלקרוא, האם 
כל  על  קריאה  דין  הוא  דאם  הבאה.  בשבת  להשלים  צריכים 
דזהו הפרשה שצריך  יחיד, א"כ כל אחד בעצמו צריך לקרוא, 
לקרות בפרשה זו, משא"כ אם הוא חלק מדין קריאת הציבור, 

י"ל דכל שהציבור לא קוראים, אין חובה גם על היחיד.
ג] הנה לשון הגמ' "לעולם ישלים אדם פרשיותיו עם הצבור", 
ובתר הכי כתיב "ובלבד שלא יקדים ושלא יאחר", חזינן דדין 
והכל  המקדים,  כדין  המאחר  ודין  המאחר,  כדין  המקדים 
קריאת הפרשה  חובת  זמן  כלומר, מתי שהוא  בהציבור,  תלוי 

להציבור.
יאחר,  ושלא  יקדים  בגמ' שלא  "ואמרינן  כתב,  ובכס"מ שם 
דכל  נראה  רבינו  ומלשון  ושבוע,  שבוע  בכל  רבינו  כתב  ולכן 
השבוע מיקרי עם הציבור, אע"ג דלא מיקרי קמי שבתא אלא 
וכו',  פרשיותיו  שישלים  עד  רבינו  ומש"כ  ואילך...7  משביעי 
אראש דבריו קאי, וה"ק, באופן שנמצא משלים פרשיותיו עם 
הציבור", וע"ע בתוס' בברכות שם ד"ה ישלים, ד"ממנחת שבת 

ואילך עד שבת הבאה נקראת עם הציבור".
ובתלמידי ר"י (בדף ד' ע"ב מדפי הרי"ף) כתבו, "עם הצבור, 
יקרא  הכנסת,  בבית  הפרשה  הצבור  שיקראו  שקודם  כלומר, 
שבוע,  אותו  בכל  בין  בבקר,  עצמו  בשבת  בין  בביתו,  אותה 
אבל אין לו להקדים משבוע זה לשני שבועות או לשלשה, ויש 
ומסיימין  ויום מהשבוע  יום  בכל  מעט  לקרות  שנוהגים  בנ"א 

בשבת8".
ד] ובהגהות מיימוני אות ש' מביא, "וכתב רבינו שמחה, אע"פ 
שעיקר מצוה, כל פרשה בכל שבת עם הציבור, אם לא עשה כן 
ישלים כולם בשמיני עצרת, שבו גומרים הציבור, ובלבד שלא 
יאחר ולא יקדים מן הציבור יום אחד, וראייתו מרב ביבי בר 
אביי דסבר לאשלומינהו לכולהו פרשתא דכולא שתא במעלי 
יומא דכיפורי, אלא שמיחה בו חייא בר רב מדיפתי כדי שלא 
יבטל מסעודת עיוהכ"פ כדאיתא התם", כלומר, אבל מצד שכבר 

אי אפשר להשלים אז, לא מיחה, ומבואר שאפשר להשלים.
והנה מבואר מ"מ, דזמן ההשלמה מוגבל עד ש"ת, ולכאו' 
אינו מובן, דממ"נ, אם כל שבת ושבת הוא זמן פרשה בפני 
להשלים  שיוכל  תיתי  מהיכי  שבוע,  אותו  קריאת  של  עצמו 
עוד אחרי שכבר עבר השבוע, ואם לגבי השלמה אין קביעות 
זמן, דהא בלא"ה אינו עם הציבור, למה לא יוכל להשלים גם 

אחרי ש"ת.
ונראה מזה, דנקטו הראשונים, ובעקבותיהם גם בשו"ע,  ה] 
דהפרשיות דינם מצד חיוב על כל אחד לקרות בכל שנה את כל 
התורה, ועיקר המצוה שבכל שבוע כל הציבור יסיימו הפרשה 
השלים  לא  אה"נ  אז  הספיק,  לא  אם  אבל  שבוע,  אותו  של 
קריאת הפרשה עם הציבור, ומ"מ בסדר קריאת כל התורה הוא 
עדיין עם הציבור, ומ"מ להקדים פרשה שעדיין לא קראו, אע"פ 
והטעם  אפשר,  אי  קריה"ת,  של  החדש  בסדר  עוסקים  שכבר 
הוא, משום דאין זה קריאה עם הציבור, משא"כ לאחר שכבר 
קראו הציבור, כל זמן שלא השלימו, עדיין נחשב עם הציבור, 
ולפי"ז אינו דומה כ"כ ה'להקדים' עם ה'לאחר', ד'לאחר' ממש 
הוא רק אחרי כל השנה, ואילו 'להקדים' הוא אפי' בב' שבועות. 

וצ"ע.
(להגר"מ  בשם  קנה  שבשו"ת  מצאנו  נדו"ד,  לגבי  ו] 
בראנדסדאפער זצ"ל) ח"א או"ח סי' ט"ז, עמד בזה וכתב בתו"ד, 
"ולענין פרשת בראשית, פשוט הוא לענ"ד, שאין יוצאין בלימוד 
וקריאת פרשת בראשית בימי חוהמ"ס, שהרי אין קורין אותה 

בצבור עד שמחת תורה".

1. וז"ל שם, "אין נוטלין המינים הללו אלא דרך גדילתן, שיהיו 
עקריהן למטה כנגד הקרקע וראשיהן למעלה כלפי האויר, ואם 
נטלן הפוכים שראשיהן למטה ועקריהן למעלה, לא יצא, שכל 

המצות כולן אין יוצאין בהן אלא דרך גדילתן".
עכ"פ  שיועיל  יעקב,  דהבכורי  ס"ד  לא  דלמה  יל"ע,  ואמנם   .2
לנוטלם בכל מקום בעולם, כדרך שגדלו במקומם בהיפוך, דעל 
הצד שזהו 'דרך גדילתן' של אותם ד' המינים, א"כ יהא נוטלם 
בפשיטות,  דס"ל  וצ"ל  במקומם.  שגדלו  כדרך  מקום,  בכל  כך 
דדין 'דרך גדילתן' אינו רק בגוף הדבר איך שהיה דרך גידולו, 
אלא אזלינן גם לפי המקום, והיינו שודאי הוא שיש ליטול ד' 
מינים בכל מקום לפי דרך גדילתן של המינים בארץ שהוא שם, 
ולא  גרע  לכן  המינים,  כל  גדילת  דרך  זה  אין  שבמקומו  וכיון 

אזלינן בתר אותו המין שגדל בחו"ל בהיפוך.
3. ור"ל שכל מקום נידון כאילו הוא למעלה, דכמו שלגבי דידן 
האלו  בארצות  הגרים  לחשוב  יש  כן  כלמעלה,  בעינינו  נראה 

שתחתינו, כאילו הם למעלה.

4. דמבואר שם הטעם מפני שמכשירו לקבל טומאה, דחיישינן 
שיביאו להאתרוג במים בשעה שמחזיר הלולב למים.

5. צ"ב מהו לשון 'פרשיותיו', ולמה לא קאמר הש"ס 'פרשיות' 
או ה'פרשה' כדנקט השו"ע בלשונו. וכעת לא מצאתי מי שעמד 

בזה.
6. ויל"ד אם הציבור הוא תלוי בעיר או באותה מדינה, ועשו"ת 
בחו"ל  א"י  בני  לגבי  באורך  י',  וסי'  ט'  סי'  ח"א  החכמה  בצל 
לגבי  ינהגו  כיצד  וכיו"ב,  הפרשיות  בין  חילוק  כשיש  ולהיפך, 

קריאת שמו"ת, וראה בענין זה בגליון פ"ו ב'מענינא דסדרא'.
מיום  דדוקא  "וי"א  כתב,  ב'  ח'  לברכות  הרשב"ץ  בפירוש   .7
רביעי ואילך מיקרי עם הציבור, אבל לא קודם, ומדמו לה למאי 
דאמרינן בפ' ערבי פסחים, ארבעה וחמשה ושיתא (יום ד' ה' ו') 
מיקרי קמי שבתא" [ובהגהות הגרד"צ הילמן זצ"ל (תלמידו של 
בחודש  נתבש"מ  הת"ח שבב"ב,  ומגדולי  מאליהו,  מכתב  בעל 
רוב  כן,  שסובר  מי  מצאתי  "לא  כותב,  שם,  תש"ע),  ה'  אלול 

הפוסקים דחו דעה זו"].

8. בארחות רבינו ח"א עמ' קכ"ג, כותב, "מרן החזו"א זצוק"ל 

כל  קורא  והיה  שמו"ת,  לקרות  בשבוע  א'  ביום  מתחיל  היה 
כדי  משביעי,  דהיינו  אחת,  פרשה  משאיר  והיה  פרשה...  יום 
הקידוש,  לפני  בבוקר  התפלה  לאחר  שמו"ת  בשבת  לקוראה 
לסיים  שצריך  שכתוב  טעמו,  ואמר  כך,  על  מקפיד  היה  ומרן 
והיינו לאחר שהצבור קרא את פרשת  שמו"ת לאחר הצבור, 

השבוע".
9. אמנם במ"ב סי' רפ"ה סק"ז מבואר להדיא דמתחיל מש"ק 
שאל  "אשר  שכתב,  ע"ח,  סי'  ח"ו  הלוי  בשבט  וע"ע  במנחה, 
בענין שמו"ת של פרשת שמיני, שחל שבת חוה"מ ביניהם, אם 
אפשר לקרא כבר שמו"ת מיום ראשון אחרי פ' צו, פשוטו של 
העתידה,  הפרשה  בשבת  במנחה  שקראו  דמזמן  הטור,  דברי 
נקרא עם הציבור, א"כ אפשר להתחיל מיום א' שמיני למחרת 

פ' צו, ולא מיד אחרי מנחה דשבת".
10. וכ"כ בשש"כ ח"ב פמ"ב הערה רי"ח, ובחוט שני ח"ד עמ' 

קי"ז.



ויתירה מזו, מוסיף, "ולפי מה שהעלתי בס"ד (שם בסי' ט"ו), 
דדוקא מיום ראשון ואילך הוא דמתחיל הפרשה משבוע הבא, 
אבל לא משבת במנחה ואילך9, אע"ג דכבר קראו הפרשה משבת 
הבא, מכיון דבאותו יום קראו הפרשה שעברה, א"כ ה"נ לענין 
פרשת בראשית אינו מתחיל זמן הפרשה עד למחרת יום ש"ת, 
תורה,  בשמחת  בראשית  פרשת  בקריאת  התחילו  דכבר  אע"ג 

מכיון שבאותו יום קראו פרשת וזאת הברכה".
"כשחל שמחת  כותב,  תתרס"ה,  סי'  אומץ  יוסף  בס'  ואולם 
תורה בע"ש, יזהר שלא לשכוח להעביר שמו"ת פרשת בראשית", 
הרי להדיא שדעתו דזמן קריאת בראשית מתחיל מיום ש"ת10, 
אע"פ שהציבור קראו בו ביום ב'וזאת הברכה'11, שבחו"ל עושין 

סיום התורה ביום ש"ת12.

תשובה ל"לחכימא ברמיזא"
 ‡„·ÂÚ ·˘ÈÈÏ Í¯Âˆ ˘È˘ ÏÂ„‚ Ì„‡‰ Â‰ÈÓ ,‰Ï‡˘Ï ‰·Â˘˙·
 'ÂÎÂ ˙˘Â· ÌÈ„·ÚÏ ÔÈ‡ ¯ÓÂ‡ ‰"¯" ,'‡ Ê"Ù ˜"·· ˘"Ó ÌÚ ‰È„È„

."ÔÏÂÎÓ ¯ÂËÙ ÂÏ˘ ÈÚÎ „·Ú· Ï·ÂÁ‰Â
בדק  "שמואל  א',  מ"ז  בנדה  כדאי'  בשמואל,  הוא  המדובר 
באמתיה ויהב לה ד' זוזי דמי בושתה, שמואל לטעמיה, דאמר 

שמואל לעולם בהם תעבודו, לעבודה נתתים ולא לבושה".
וכבר הקשו שם בתוס' מהא דר' יהודה דקאמר אין לעבדים 
בושת, ותירצו, "להנצל מעונש היה נותן לה". ובזה מתורץ גם 
וא"כ  מכולן,  פטור  שלו  כנעני  בעבד  דהחובל  דמתני'  מסיפא 
מעונש  'להנצל  דמ"מ  אלא  מבושת,  פטור  היה שמואל  מהדין 

היה נותן לה'.
עבד  גרע  דלא  והסברא,  מותר.  אינו  דפטור,  דאע"ג  ומבואר 
מבעלי חיים13 דיש עונש למצערם, כדאי' בב"מ פ"ה א' בעובדא 
דרבי, ועי' בתרומת הדשן, פסקים סי' ק"ה, דכשעושה כן לצורך, 
אין בזה משום צעב"ח, וא"כ פשוט דכאן לא היה שמואל עושה 

כן שלא לצורך.
"ומיהו  כתב,  מ"ה,  דב"ק  פ"ח  (להגריעב"ץ)  שמים  ובלחם 
שמואל...  עבד  והכי  שלו,  לעבד  ג"כ  לשלם  חסידות  מדת 
ואע"ג דלא נתכוין לביישה, כיון דלא אפשר בלא ביוש, הו"ל 
בושת בכוונה... איברא לכו"ע [גם מי שאינו חסיד] ראוי והגון 
להחמיר כה"ג, וכענין שאמר איוב, אם אמאס משפט עבדיו 

וגו'...".
דטעמא שנקרא שמואל  חכמות,  בהרבה  בקי  שהיה   :ÊÓ¯‰Â
ירחינאה, משום שהיה חכם בחכמת העיבור, כדאי' בב"מ פ"ו 
ב', ואף היה בקי בחכמת הרפואה, כדאיתא התם דהיה רופאו 
חלומות  בפתרון  בקי  היה  וגם  א'),  ק"ח  שבת  (וע"ע  רבי  של 

מלכים, כדאי' בברכות נ"ו א'.

תשובה ל"מבין חידות"
 ÏÏ‚·  ÂÏÎÂ‡Ï  ÔÈÚ  ˘È  ÏÎ‡Ó  ‚ÂÒ  ‰ÊÈ‡  ,‰Ï‡˘Ï  ‰·Â˘˙·

.‰˘¯Ù· ¯Ó‡‰
בבאה"ט או"ח סי' ק"ע סקי"ב, כתב, "האר"י היה אוכל עשבי 
ואכלת את עשב  לקיים  אדם,  ע"י  נזרעים  המדבריות14, שאין 

השדה. כתבים".
וראה בהגהות לביאור הרד"ל על פרקי דר"א פי"ג (אות ל"ג, 
סוף הגה"ה ו'), שכותב, "ובפירוש הגר"א לסע"ר פ"ה, כתב, דירק 
שלאחר  לומר,  וצריך  החיות,  גזל  משום  לאדם  נאסר  השדה 
החטא, כשנתגרש מגן עדן, ונאמר לו ואכלת את עשב השדה, 

הוא שהותר לו".

תשובה ל"מענינא דסדרא"
 È·¯ È·„ ‡˙" ,('· ·") ‰ÎÂÒ· ‡˙È‡„ ‡‰· ,‰Ï‡˘Ï ‰·Â˘˙·
 ÔÎÈ‰ ,"˘¯„Ó‰ ˙È·Ï Â‰Î˘Ó ,‰Ê ÏÂÂÓ Í· Ú‚Ù Ì‡ ,Ï‡ÚÓ˘È

.ÂÈ˙˘¯Ù· ‰Ê ÔÈÚ ÊÓ¯
התשובה היא, מהפסוק (ד' ז'), "הלוא אם תיטיב שאת ואם 
תמשל  ואתה  תשוקתו  ואליך  רבץ  חטאת  לפתח  תיטיב  לא 
(ל' ב'), "כך הקב"ה אמר להם  בו", וכפי שדרשו בזה בקדושין 
לישראל, בני, בראתי יצר הרע, ובראתי לו תורה תבלין, ואם 
הלא  שנאמר,  בידו,  נמסרים  אתם  אין  בתורה,  עוסקים  אתם 
אם תטיב שאת, ואם אין אתם עוסקין בתורה, אתם נמסרים 
בידו, שנא' לפתח חטאת רובץ, ולא עוד, אלא שכל משאו ומתנו 
בך, שנאמר, ואליך תשוקתו, ואם אתה רוצה, אתה מושל בו, 

שנאמר, ואתה תמשל בו".

תשובה ל"מענינא דירחא"
 '‡  ˙È˘‡¯·)  ÂÈ˙˘¯Ù·  È"˘¯  ˙"Î˘Ó·  ,‰Ï‡˘Ï  ‰·Â˘˙·
 ÏÚ  ‰·Ï‰  ‰ËÚÓ˙Â  ,Â‡¯·  ÌÈÂ˘  ,ÌÈÏÂ„‚‰  ˙Â¯Â‡Ó‰"  ,(Ê"Ë
 ,"„Á‡ ¯˙Î· Â˘Ó˙˘È  ̆ÌÈÎÏÓ È˘Ï ¯˘Ù‡ È‡ ‰¯Ó‡Â ‰‚¯Ë˜˘
 ÌÈÂ˘'  ‰ÏÈÁ˙Ó ÚÂ„Ó ÌÚË‰ ,'˙·˘Ï ¯ˆÂÈ'  ˙Î¯·· ÊÓ¯  ÔÎÈ‰

.„Á‡ ¯˙Î· ÌÈÎÏÓ È˘Î ˘Ó˘Ï ,'Â‡¯·
ויזרח אור, ראה  "קרא לשמש  רפ"א),  סי'  (או"ח  כתב הטור 
וראה  להאיר  לשמש  כשקרא  פירוש,  הלבנה",  צורת  והתקין 
שיבואו העולם לטעות אחריו לעובדו, אז התקין צורת הלבנה, 
כדי שימנעו מלטעות אחריו, כאשר יראו כי הם שנים, וצריכה 
ַלעולם  יספיק  להודיע שלא  בלילה,  את השמש  לעזור  הלבנה 

בשמש לבד".
ומקור הדברים כבר נמצא בבעלי התוספות בפרשתינו (שם, 
ובעוד ראשונים בזה), "...ולאותן שגורסין 'ראה והתקין' הפי' 
כך, ראה השי"ת שעתידין אומות העולם לטעות אחר השמש 

ולעשותו עבודה זרה, עמד ותיקן צורת הלבנה, להראותן שאין 
השמש אלוה, שהרי יש שמש אחר הגון ונאה כמוהו".

ומבואר בזה, שסיבת יצירת החמה ולבנה, שהיו שוין מתחילה, 
ובזה שיראו  יטעו אומות העולם לעבוד לחמה,  זהו כדי שלא 
שאין החמה שולטת לבדה, לא יטעו אחריה לעבדה, וזה מבואר 
לא  שאם  הקב"ה  שראה  הלבנה',  צורת  והתקין  'ראה  במאמר 
תהא הלבנה, רק חמה, יבואו לטעות אחר החמה, ולכן תיקן גם 
לבנה, אלא שאח"כ נתמעטה הלבנה מפני שקטרגה לומר שא"א 

לשני מלכים בכתר אחד.

תשובה ל"כתב חידה"
."Ï·‰" :È‡ ÈÓ

„Â˘˜‰ ˙ÂÓ¯‰: "ותסף ללדת את אחיו את ‰·Ï ויהי הבל רעה 
צאן והקין היה עבד אדמה". בראשית ד' ב'.

È˙È˘Ú È‡Â˘È· „ÒÁ – שהבל נשא את אחותו, שנישואין אלו 
נקראים בתורה בתואר 'חסד'.

שהבל נשא את אחותו, כפשטות דברי המדרש, שקין נשא את 
אחותו התאומה, ומריבתו עם הבל היתה על התאומה היתירה 
שנולדה עמו, שעליה קין טען שהיא שלו, מפני שהוא הבכור, 
ואילו הבל טען שהיא שלו, שנולדה עמו, וכדאיתא בב"ר כ"ב 
ז', "...ועל מה היו מדיינין, אמר רבי הונא, תאומה יתירה נולדה 
עם הבל, זה אומר אני נוטלה שאני בכור, וזה אומר אני נוטלה 

שנולדה עמי, ומתוך כך ויקם קין".
א'),  (ס"א  ה"ה  פי"א  יבמות  בירושלמי  להדיא  מצאתי  שוב 
שאף הבל נשא את אחותו, וכן איתא בפרדר"א כ"א, "...ולא עוד 
אלא שהיתה אשתו  תאומתו [של הבל] יפה בנשים, אמר אני 

אהרג את הבל ואקח את אשתו...".
ונישואיו אלו של הבל נקראו בתואר חסד, ככל נישואי אח 
ואחות, וכמפורש בקרא (ויקרא כ' י"ז), "ואיש אשר יקח את 
אחֹתו בת אביו או בת אמו, וראה את ערותה והיא תראה את 
ערותו, חסד הוא ונכרתו לעיני בני עמם, ערות אחֹתו ִגלה עונו 
ישא", ודרשו חז"ל כוונת תיבת 'חסד' המוזכרת, שחסד עשה 
שימשך  כדי  אחותו,  את  לישא  לאח  בריותיו שהתיר  עם  ה' 
קיום העולם, וכדאיתא בסנהדרין נ"ח ב', "ת"ש מפני מה לא 
נשא אדם את בתו, כדי שישא קין את אחותו, שנאמר (תהלים 
פ"ט ג'), כי אמרתי עולם חסד יבנה...", ופרש"י, "חסד יבנה, 
תחילתו של עולם נבנה בחסד, שצוה לאדם הראשון לגמול 
העולם,  שיבנה  כדי  לקין,  והתירה  לו  ואסרה  בנו  את  חסד 
והיינו דכתיב (כי יקח איש) [ואיש אשר יקח] את אחותו בת 

אביו חסד הוא, מה שהתרתי לקין, חסד גמלתי עמו".
ויעויין בירושלמי יבמות פי"א ה"ה (ס"א א'), שאמרו כן אף 
על הבל, "אמר רבי אבין, שלא תאמר קין נשא את אחותו הבל 
נשא את אחותו [ועל כן מותר אף לכל אדם לישא את אחותו 
מפרשים],   - זה  דבר  הותר  להם  [שרק  הוא  חסד  מפרשים],   -
חסד עשיתי עם הראשונים שיבנה העולם מהן, אמרתי עולם 

חסד יבנה".

È˙ÈÎÊ ‡Ï Ú¯ÊÏÂ – שהבל לא זכה לזרע, שהרי נהרג בידי קין 
אחיו בדמי ימיו.

ח'),  ד'  (בראשית  בקרא  מפורש  אחיו,  קין  בידי  נהרג  שהבל 
"ויאמר קין אל הבל אחיו ויהי בהיותם בשדה ויקם קין אל הבל 

אחיו ויהרגהו15".
והריגתו של הבל היתה בדמי ימיו, שהיה זה זמן קצר לאחר 
לידתו, שהרי הרגו לאחר הקרבת הקרבנות, והקרבת הקרבנות 
"ויהי מקץ  ג'),  זמן מועט, כמפורש בקרא (שם שם  היו לאחר 
יותר  בעולם  היה  לא  שהבל  ד',  כ"ב  בב"ר  וכדאיתא  ימים...", 

מחמשים יום.
ובפרדר"א כ"א איתא, שהקרבת הקרבנות היו בליל יו"ט של 
פסח, "הגיע ליל יום טוב של פסח, אמר להם אדם לבניו, בליל 
גם אתם  הקריבו  פסחים,  קרבנות  להקריב  ישראל  עתידין  זה 
לבאר  שם  שהאריך  הרד"ל  בביאור  ויעויין  בוראכם...",  לפני 
כמה זמן חלף ועבר מעת לידתם ועד לאותו ליל יו"ט של פסח, 
היום  בבריאת  הוחל  בניסן  בא'  העולם,  נברא  בניסן  שלמ"ד 
הראשון, והיום השישי בו נברא האדם וחוה ונולדו קין והבל, 
יו"ט הראשון של פסח היו קין והבל בני  היה בו' בו, ובליל16 
שמונה ימים17, ולמ"ד בתשרי נברא העולם, היה זה כמחצית 

השנה לאחר לידתם.    
איברא, שבתנחומא בראשית ט' איתא, "ויהי מקץ ימים ויבא 
ארבעים  ויש  ימים  ויש  שנתים,  ויש  שנה,  מקץ  יש  וגו'.  קין 
שנה. אמרו חכמינו זכרונם לברכה, בני ארבעים שנה18 היו קין 

והבל".
וע"ע בעץ יוסף ובנתיב הים (להג"ר ישראל משה זצ"ל מלאדז, 
מכלל  שבספר  שהביאו  שם,  התנחומא  על  תרנ"ח)  פיטערקוב 
יופי כתב בשם ספר יוסיפון, "שהיה הבל בן מאה שנה כשנהרג", 
פאלאג'י  הגר"ח  בן  אברהם  (להג"ר  אזכור'  'אברהם  ובפירוש 
כאן,  שנו  חלוקות  "אגדות  כתב,  שם,  תרמ"ט)  איזמיר  זצ"ל, 
די"א הבל חי נ' שנה, וי"א י"ז שעות וי"א מ"ט יום וי"א כמנים 

הב"ל...19".
וע"ע אריכות בכל זה, בגליון ק"י, פרשת וארא תש"ע, בתשובה 

לכתב חידה.
ובענין זרעו של הבל, פשטות הדברים שהרגו קודם שנולד לו 
זרע, וכדאיתא בתנחומא בראשית י"א, שהקב"ה תבע מקין דמי 
ארבע משפחות שהיו צריכות לצאת מהבל, וכן דרשו בסנהדרין 
ל"ז א', מדוע אמר לו ה' 'קול דמי אחיך', מלשון רבים, שכלל 

בתוכו "דמו ודם זרעותיו".

איברא, שהיה מקום לומר שאין כלל ראיה מכל זה, שלעולם 
נוספות שהיו עתידין  ונענש על ארבע משפחות  היו לו בנים, 

לצאת מהם, וזה 'דם זרעותיו'.
והיודע מקור מפורש אם היו לו להבל זרע או לאו, נודה לו 

אם יוכל להודיעינו, להגדיל תורה ולהאדירה.

ברכות  לשתי  זכו  ישראל  שבני   –  ÂÎÊ  Ï‡¯˘È  ˙ÂÎ¯·  È˙˘
והשניה  השחיטה  על  האחת  טהורות,  ועופות  חיות  בשחיטת 

על הכיסוי.
שבשחיטת חיות ועופות טהורות זכו ישראל לשתי ברכות, 
שהרי נתחייבו בהם בשתי מצוות, מצות שחיטה ומצות כיסוי 
"כי  כ"א),  י"ב  (דברים  בקרא  כמפורש  שחיטה  מצות  הדם. 
יבחר השם אלקיך לשום שמו שם  ירחק ממך המקום אשר 
וזבחת מבקרך ומצאנך אשר נתן השם לך כאשר צויִתָך ואכלת 
בשעריך בכל אות נפשך", ודרשו חז"ל בחולין כ"ח א', 'וזבחת', 
בבקר  רק מדבר  זה  ואף שפסוק  טעון שחיטה,  בחולין  שגם 
וצאן, למדו בהיקש מחיה לבקר וצאן, ולגבי שחיטת עופות 
נחלקו בגמ' אם הוא דאורייתא או דרבנן, ולמ"ד דאורייתא, 
ופסק  שחיטה.  שטעונים  לבהמות,  העופות  אף  הוקשו 
העופות  שחיטת  שאף  ה"א,  שחיטה  מהלכות  פ"א  ברמב"ם 

הוא מדאורייתא.
ומצות כיסוי הדם, אף היא מפורשת בקרא (ויקרא י"ז י"ג), 
"ואיש איש מבני ישראל ומן ַהֵגר ַהָגר בתוכם אשר יצוד ציד חיה 

או עוף אשר יאכל ושפך את דמו וכסהו בעפר".
ובשתי מצוות אלו, כשאר מצוות דאורייתא, יש חיוב לברך 
אשר  "ברוך  ב',  ז'  בפסחים  וכדאיתא  עשייתן,  קודם  עליהן 
וכן פסק הרמב"ם בפ"א  וצונו על השחיטה",  קדשנו במצותיו 
עוף  או  חיה  או  בהמה  השוחט  "לפיכך  ה"ב,  מהלכות שחיטה 
"לפיכך חייב  ובפי"ד ה"א,  מברך תחלה, אקב"ו על השחיטה", 

לברך קודם שיכסה בא"י אמ"ה אקב"ו על כסוי הדם".
ובני ישראל זכו לב' ברכות הללו מהטעם האמור להלן.

ברכות  לב'  זכו  ישראל  שבני   –  ÂÁ¯Ë  È˙¯Â·˜·˘  ÂÏ‡  ÏÚ
אלו, על השחיטה ועל הכיסוי, לברכם על אותם אלו שטרחו 

בקבורתו של הבל.
ואיתא  מת,  מושלך  הבל  היה  הבל,  את  הרג  קין  שכאשר 
רבי  אמר  קברו,  "ומי  קבורתו,  בענין  פלא  דבר  ח',  כ"ב  בב"ר 
ונתן  קברוהו,  טהורות  וחיות  השמים  עופות  פדת,  בן  אלעזר 
להן הקב"ה שכרן ב' ברכות שמברכים עליהן, א' לשחיטה וא' 

לכיסוי הדם".
איברא, שבפרדר"א כ"א איתא, שקין עצמו קברו, "רבי יוחנן 
לפני המקום, מה  גלויות  קין שהנסתרות  יודע  היה  לא  אמר, 
בארץ...",  אותו  וטמן  וחפר  אחיו,  של  נבלתו  את  נטל  עשה, 
וביארו  בשדה",  "וטמנה  הגירסא,  ל"ח  בראשית  ובילקוט 

המפרשים, שלא קברו, אלא רק הסתירו בשדה.
ועזרו  אדם  "...והיו  קברו,  שאדם  נוספת,  דעה  שם  וע"ע 
יודעים מה לעשות  היו  ולא  ובוכים ומתאבלין עליו,  יושבים 
להבל, שלא היו נהוגים בקבורה. בא עורב אחד שמת לו אחד 
אדם,  לעיניהם. אמר  וטמנו  בארץ  וחפר  אותו  לקח  מחבריו, 
כעורב אני עושה, מיד נטל נבלתו של הבל, וחפר בארץ וטמנה. 
ושלם הקב"ה שכר טוב לעורבים בעולם הזה. ומה שכר נתן 
בורחין  לבנים  אותן  רואין  בניהם,  את  מולידין  כשהן  להם, 
מזונם  להם  נותן  והקב"ה  נחש,  בני  שהם  וסבורים  מפניהם, 
בלי חיסור [שנא' (איוב ל"ח מ"א), מי יכין לעורב צידו - ע"פ 
הארץ,  על  מטר  ן  ִלתֵּ קוראים  שהם  אלא  עוד  ולא  הילקוט], 
לבהמה  נותן  ט'),  קמ"ז  (תהלים  שנא'  אותן,  עונה  והקב"ה 

ַלְחָמּה לבני ערב אשר יקראו", הובא בילקוט שם.
ובדומה לזה, אך בשינוי מהותי, שקין קברו ולא אדם, איתא 
בתנחומא י', "בשעה שהרג קין את הבל, היה מושלך, ולא היה 
יודע קין מה לעשות. זמן לו הקב"ה שני עופות טהורים, והרג 
אחד מהן את חברו וחפר בידיו וקברו, וממנו למד קין, וחפר 

וקבר את הבל. לפיכך זכו העופות לכסות את דמן".

Ó˘ ÈÏÚ È‡ˆ ¯Ó˘Ó¯ – שכלבו של הבל שהיה משמר צאנו, 
ועופות  השדה  חיות  יאכלוהו  שלא  שנהרג,  לאחר  עליו  שמר 

השמים.
שכלבו של הבל שהיה משמר צאנו שמר עליו שלא יאכלוהו 
החיות והעופות, הכי איתא בפרדר"א כ"א, "הכלב שהיה משמר 
צאנו של הבל, הוא היה שומרו מחית הארץ ומעוף השמים...".
הוא  פשטות  שמרו,  שהכלב  זה  ומדרש  שיתכן  איברא, 
כהתחלה לדברי המדרש שאדם קברו, והוא נחלק עם המדרש 

שהחיות והעופות קברוהו, וצ"ע.

Ó È· Ú‚ÂÙ‰ ÛÂÒÂ¯ – שסופו של קין שפגע בהבל והרגו, היה 
מר, שלדעה אחת נהרג בידי זרעו, ולדעה אחרת נהרג במבול.

שקין נהרג בידי זרעו, שלמך בן בן בן בן בן בנו הרגו, כדאיתא 
בתנחומא בראשית י"א, "...וכיצד נהרג קין, נעשה מלאך המות 
ק"ל שנה, והוא נע ונד בקללה. למך בן בנו היה שביעי לדורות, 
רואה  כשהיה  בידו,  אוחזו  בנו  והיה  לצוד  יוצא  היה  וסומא, 
אותו תינוק חיה, היה אומר לו. אמר לו, כמין חיה אני רואה, 
מתח את הקשת כנגדו והרג את קין. ראה אותו תינוק מרחוק 
לו ללמך, אבי, הרי דמות אדם הרוג  וקרן במצחו, אמר  הרוג 
וקרן במצחו. א"ל למך, ווי לי, זקני הוא. טפח שתי ידיו בחרטה, 
ונגע בראש התינוק והרגו בשוגג, שנאמר כי איש הרגתי לפצעי 
וילד לחבורתי. נשארו שלשתן במקום אחד, קין הרוג, ואותו 

תינוק הרוג, ולמך סומא...".
ולדעה אחרת נהרג במבול, כדאיתא בב"ר ל"ב ה', "ומחיתי 
את כל היקום... רבי לוי בשם ריש לקיש אמר, זה קין, היה תלוי 

ברפיון, ובא מבול ושטפו, שנאמר וימח את כל היקום".

במ"ב  ועי'  בהוש"ר,  יקראו  דבריו,  לפי  הברכה,  וזאת  ופ'   .11
סי' תרס"ט סק"ד, "כתבו הפוסקים, שבליל ש"ת יקרא הפרשה 

שמו"ת שעתה הוא זמנה".
ואולם במ"ב סי' רפ"ה סקי"ח, כתב, "וביום הו"ר יקרא שמו"ת 
פרשת וזאת הברכה, ואם קרא ביום שמ"ע לא הפסיד" (ורבים 

נתעוררו כבר בסתירה לכאו' בין דברי המ"ב).
הציבור,  עם  השלמה  מדין  הפסיד  שלא  שכוונתו  ונראה 
שלכמה  ע"ש,  כמו  שהוא  בהו"ר  לקרות  צריך  דלכתחילה 
אחרונים הוא מצוה מן המובחר לקרותה אז, כמ"ש במ"ב שם 

סק"ח.
אמנם משמע לפי"ז דיש ענין דוקא מהו"ר, ולא קודם, וצ"ע, הא 

פ' וזאת הברכה כבר קראוה בשבת במנחה שקודם לכן.
ובס' שלמי תודה, סוכות, עמ' תתקע"ז, כותב, "וסיפר הרה"צ ר' 
דוד פרינקל ז"ל, שפעם אחת נכנס למרן הגרא"מ שך זצ"ל, בעל 
אבי עזרי, בערב ש"ת, ושאל אותו מרן זצ"ל, אם כבר העביר 
את הפרשה שמו"ת, והוסיף לו, כי הזמן הוא היום ולא למחר, 

קודם  לגמור הקריאה  ע"ז מאד  היה מקפיד  בעצמו  ז"ל  והוא 
שמ"ע, והוא כמו שנתבאר בדברי המ"ב, שאם איחר לקרותה 
עד שמ"ע לאחר שהתחילו הצבור פר' בראשית, הפסיד קריאתה 

מן הדין", וע"ע בכה"ח סי' רפ"ה סקכ"ו.
12. וקצת פלא, שב'קנה בשם' הנ"ל, בסו"ד העתיק את היוסף 
אומץ ככתבו, ולא הרגיש לכתוב שהוא סותר את דבריו במש"כ 
שא"א לקרות שמו"ת של בראשית משום שבו ביום קראו וזאת 

הברכה.
13. וראה ברבינו גרשום ערכין ז' א', דאיסור הלנת דין בדיני 
אמרינן  אדם  לגבי  דגם  ומבואר,  צעב"ח,  משום  הוא  נפשות, 

כן.
עמדנו  אם  אשרינו  ארשב"ל,  א',  קי"ח  בפסחים  גם  ראה   .14
בראשונה ועדיין לא פלטינן מינה, דקא אכלינן עיסבי דדברא, 
וע"ש בח"א מהרש"א, וראה גם הגהות הרד"ל לפרקי דר"א פי"ד 

אות מ"א.
וארא  פרשת  ק"י,  בגליון  עיין  הרגו,  ומדוע  היאך  ובענין   .15

תש"ע, בתשובה לכתב חידה, שהארכנו בזה.
להקריב  להם  אמר  שאדה"ר  הרד"ל,  כותב  הוא,  ופשוט   .16
רק למחרת, שהרי לילה אינו זמן הקרבת קרבן. ואף ע"ג במה 
איתא בירושלמי שלילה פוסל בה, ובע"כ שבליל יו"ט של פסח 

אמר להם אדה"ר לבניו, שלמחרת יקריבו את קרבנותיהם.
17. ועיי"ש שמבאר מהו הלשון 'מקץ ימים', היאך יתכן שהוא 
יעלה גם לחשבון שמונה ימים, וגם למאה ושמונים, למחצית 

השנה.
בנימין  (להג"ר  המדרש  על  בנימין  נחלת  בפירוש  עיין   .18
עפשטיין זצ"ל, מזיטומיר, תרנ"ח), שגרס "אמרו חז"ל, בני שנה 

היו קין והבל".
אך בשאר המפרשים העמידו הגירסא על מקומה.

19. וזכורני שראיתי או במדרש או באחד מהראשונים שסובר 
וכעת לא  נהרג,  יום שנולד  יום ממש, שבאותו  שהיה באותו 

מצאתי שוב הדברים.
.‰¯È„‡‰ÏÂ ‰¯Â˙ ÏÈ„‚‰Ï ÂÚÈ„ÂÈ Ì‡ ÂÏ ‰„Â ÂÓÂ˜Ó Ú„ÂÈ‰Â



 ÏÈÈÓÈ‡· או   Ò˜Ù· העלון  את  כל שבוע  לקבל  ניתן  נסיון,  לתקופת 

בכתב  וכתובתם  ישלחו את שמם  לקבלו,  (ללא תשלום).המעונינים 

ברור, בתוספת מס' טלפון לבירורים, לפקס המערכת או למייל:

yaepstein@aol.com 
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פרטים  לנו מעט  מגלה  החיצוני של האדם  רבות מראהו   ÌÈÓÚÙ
אודות מהותו ופנימיותו, אך פעמים רבות נדמה למתבונן, שאצל 
בני אדם רבים, יש בהם שתי תכונות שונות וסותרות, אותו האדם 
שתמיד הוא רגוע ושלו, כשעושים הפך רצונותיו ומכעיסים אותו, 
שפחד  ומגונות  רעות  מידות  ולגלות  ולרטון,  לכעוס  יכול  הוא 
לחיות עמו ולעמוד במחיצתו. וכשאנו רואים זאת מיד מתעוררת 
היא  אישיותו  האם  אדם,  אותו  באמת  הוא  מי  השאלה,  אצלינו 
מה שאנו רואים בו דבר יום ביומו, או המחזה המזעזע שנתגלה 

בשעת כעסו.
„Ú˙ חכמי אומות העולם שאין להביט ולהתבונן על עת המעידה 
ולבוחנו  לראות  צריך  אלא  הוא',  לא  'זה  הזמן  באותו  והנפילה, 
אלפי  אלף  להבדיל  אך  והשלווים,  הרגועים  חייו  אורח  לפי 
פרק  לימדונו  והרחוקה  החודרת  בראיתם  ישראל  חכמי  הבדלות, 
נכבד באורחות חיים, שכל עוד לא מפריעים לאדם ועושים הכל 
אלא  הוא',  לא  'זה  אישיותו,  על  במעשיו  כלל  ראיה  אין  כרצונו, 
המודד האמיתי הוא בשעת הכעס, מה תגובתו ושליטתו על עצמו, 
אם הוא נותן דרור ליצריו לעשות ככל העולה על רוחו, לשונות 
מידותיו  מתגלים  זו  בשעה  האדם!  זה  חשבון,  בלא  משתלחת 
האמיתיות המסתתרות מתחת למעטה שריון הקשקשים שעוטה 

על עצמו בדיבורו הנעים והנחמד כל הימים.
Ï‡ רק בשעת הכעס מתגלה פנימיותו האמיתית של האדם, אלא 
העטיפה  נופלת  זו  בשעה  בכוס,  עיניו  כשנתן  שכרותו,  בעת  אף 
גם  הסוררה.  נפשו  אמיתיות  ומתגלה  עצמו,  את  עוטף  הוא  בה 
בעת משאו ומתנו עם הבריות, כאשר תמורת כמה פרוטות הוא 
משקר ומכזב, אות וסימן שכל מהותו של האדם הלזה הוא בשקר 
וכמאמרם  המדויק,  במצבו  שיתגלה  כדי  קל  בריוח  ודי  ונוכלות, 
של  ליבו  נסתרות  לבדוק  היכולת  אודות  ב')  ס"ה  (בעירובין  ז"ל 
האדם, "אמר רבי אילעאי, בשלשה דברין אדם ניכר, בכוסו ובכיסו 

ובכעסו, ואמרי ליה אף בשחוקו".
·„·¯È החכם מכל אדם, שלמה המלך ע"ה בספר משלי (כ"ז כ"א), 
רבותינו  מבארים  ַמֲהָללֹו",  ְלִפי  ְוִאיׁש  ַלָּזָהב  ְוכּור  ַלֶּכֶסף  "ַמְצֵרף 
שישנו  קמ"ח),  אות  ג'  שער  לר"י,  תשובה  שערי  (עי'  הראשונים 
דרך נוספת לבחון ולידע צפונות ליבו של האדם, וזאת ע"פ מהללו, 
והצדיקים,  והחכמים  הטובים  המעשים  את  משבח  הוא  שאם 
ומגנה את העבירות ומבזה את עובריהם, על אף שיתכן ויש בידו 
עונות, ידוע נדע שהוא איש טוב ובו נמצא שורש הצדק, אך אם 
חלילה הוא מהמשבחים מעשים מגונים ומהלל את הרשעים, אות 

וסימן ברור הוא שרשעותו בקרבו.
‚Ì מפטפוטי הדברים הנשמעים מהפעוטות שזה החלו לדבר, ניתן 
לדעת ולהבין אודות הדברים החשובים להוריהם, אם הילד יודע 
הטהורים  החיים  בעלי  שמות  ואת  ובמבה',  אמא  'אבא  לדקדם 
'החמור  גועה',  'הפרה  קולם,  הגיית  נשמעת  היאך  והטמאים, 
נוער', 'הכבשה פועה' ו'התרנגול מקרקר', ואילו בכל עניני התורה 
ידיעת  לחשיבות  הוא  וסימן  אות  מאומה,  יודע  אינו  והקדושה 
דברים אלו בעיני הוריו. אך אם כבר בגיל זה הילד עונה 'אמן' על 
ברכה ששומע, יודע לומר את הפסוק 'תורה צוה לנו משה מורשה 
קהלת יעקב', שכל הורה מחויב ללמד את בנו היודע לדבר, כדברי 
הגמ' בסוכה מ"ב א', אף אם הוא יודע גם כמה דברי הבל ושטות, 

בכל זאת ניכר עליו מה חשוב יותר להוריו.
Á˘Ó¯ ילדותו של יהושע איינציגעראייניקעל*, יכלו כולם לדעת 
מפטפוטיו ושיחו מה חשוב ביותר להוריו, שמלבד מה שידע לספר 
על  להקב"ה  והודיה  כשבח  יהושע,  בישראל  שמו  שנקרא  לכולם 
החסד והישועה שגמל עם הוריו, שלא זו בלבד שהם היו היחידים 
ועמק  הצלמות  מגיא  להנצל  שזכו  הענפה  משפחתם  בני  מכל 
הבכה, עוד היה אומר בכל עת ושעה, שהוא ה'קדישל' של הוריו 
וכל בני משפחתו, ממנו תמשיך ותתפתח שוב המשפחה המפוארת 
אמן  כל  כאשר  הארורים,  הרוצחים  ידי  על  מלך  בגזירת  שנגדעה 
שעונה וכל ברכה שמברך, הוא מזכה בו את סביו וסבתותיו וכל 
הדורות שלפניו, וכל מצוה שעושה, מאירה להם כאבוקה של אור 

בחלקם בגן עדן.
זכו  לא  יהושע  שהורי  ויתעלה,  יתברך  הבורא  של  חכמתו   ‰¯Ê‚
לילדים נוספים, ועל כן הוא היה הלפיד היחידי שהודלק ונשאר, 
המשך לאודים מוצלים מאש, שרידי דור דעה של עובדי ה', צדיקים 
וצדקניות. שבמצוותיו אותם עשה וקיים דבר יום ביומו, ובעוסקו 
בזכויות  לזכותם  המשיך  והזמנים,  העתות  בכל  התורה  בלימוד 

רבות עד אין קץ.
השליחות  תחושת  אותו  ליוותה  יהושע,  של  בחרותו  שנות   ÏÎ
אחריות  מוטלת  ובחור  נער  כל  שעל  שלמרות  עליו,  המוטלת 
ישראל  עיני  את  שיאיר  חכם  לתלמיד  שיגדל  עצומה,  ושליחות 
הזה,  העולם  אל  ירידתה  טרם  נשמתו  הושבעה  כך  ועל  בתורתו, 
שיהיה צדיק ואל יהיה רשע, בכל זאת התווספה לו הרגשת אחריות, 
שכל הדורות הקודמים, זקניו בכל הדורות, מצפים ממנו שרוב נחת 
ומעשים  במצוות  האמת,  בעולם  ועוד  עוד  לעלות  שיזכם  יהודי, 

טובים שיעשה, ולא יהיה חלילה בבחינת פסול שיצא מזרעם.
משפחה  להקים  ה'  שיזכהו  יהושע,  תמיד  התפלל  זאת  עם   „ÁÈ
גדולה ומפוארת, בנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצוות, שיוכל 

לרוות את הוריו בשפע נחת יהודי תמורת כל משפחתם הגדולה 
והחשובה שאבדה ונרצחה, ובנחת זה יוכל למחות מעט דמעה מעל 

פניהם המבכות יום יום את בני משפחתם.
הטוב  ושמעו  עצומה,  והתמדה  רבה  ביגיעה  בתורה  עמל   Ú˘Â‰È
הלך למרחוק, וכשאך הגיע לפרקו, מצא את זיווגו הטוב והמתאים, 
ובשמחה ובששון הקימו יחדיו את ביתם, בית גדול לה' ותורתו, 
ובני  לבנים  שיזכו  לתפילותיהם,  מצטרפים  ההורים  כשתפילות 

בנים, עוסקים בתורה ובמצוות, דורות ישרים מבורכים.
ËÚÓ לאחר שנסתיימה ה'שנה ראשונה', זכו יהושע ורעייתו להפקד 
בבן בריא ושלם. לא היה גבול לשמחתם העצומה של הוריו, שראו 
שבאה  אמו  המשפחה.  המשכיות  את  הראשון  זה  נכדם  בלידת 
לבית החולים, הרימה את נכדה התינוק כשהיא מכריזה, רבונו של 
עולם, תינוק זה הוא הנקמה הגדולה ברשעים, אותם אלו שהכריזו 
שישמידו את ישראל, הנה זוכים לדור נוסף של עובדי ה', רואים 
בני  את  לכלות  יוכלו  לא  שלעולם  הקב"ה  של  ההבטחה  את  בו 

ישראל.
כמנגינה  והסבתא,  הסבא  באזני  נשמע  היה  התינוק  של   ÂÈÎ·
היו מתענגים לשמוע את קולו, לשחק עמו,  ביותר, הם  העריבה 
והרעיפו עליו שפע של אהבה. הסבתא, שכבר לא היתה צעירה, 
היתה באה בכל שבוע כמה שעות לבית בנה וכלתה, לטפל בתינוק 

ולשמוח ולהתענג בו.
הגדולה  המשפחה  על  התפללו  והוריו  שיהושע  הרבות   ˙ÂÏÈÙ˙‰
האחרון  וכשהתינוק  מרומים,  שוכן  לפני  ברצון  התקבלו  שיקים, 
היה כבן שנה ומחצה, כבר היתה לו אחות, וכעבור שוב זמן קרוב, 
מעט לאחר שגזרו את מחלפות ראשו ועשו לו 'פאות', כבר היה 

לו אח קטן.
הוא  יהושע,  של  באוהלו  שרויה  שהיתה  הרבה  הברכה   ˙Â¯ÓÏ
להקים משפחה  שיזכה  על  עוד  לה'  ולתפלל  להעתיר  לא הפסיק 
גדולה, מלבד מה שהתפלל בכל עת על בניו ובנותיו, שיהיו עובדי 
ה' ועושי רצונו, הבנים עמלים בתורה והבנות הולכות בדת יהודית 

ובצניעות, וכולם יחד מרבים כבוד שמים בעולם.
ילדו השתים עשרה, שמחתו היה רבה עד  ÎÊ˘Î‰ יהושע ללידת 
למאוד, הוא לא העלה בדעתו מעולם שיזכה להקים משפחה כה 
גדולה ורבה, לבנים כשתילי זתים סביב לשולחנו, וכולם הולכים 

בדרך ה' ומקיימי מצוותיו.
ובמיוחד  בקביעות,  בביתו  להתארח  המשיכו  הקשישים   ÂÈ¯Â‰
כשהחלו להזדקן קמעה, עברו להתגורר בבנין סמוך אליו, בו יכלו 
להנות בכל עת מהנחת היהודי השורשי והמרובה שקיבלו. אביו 
עם  יחד  השנים,  במשך  הרבות  תפילותיו  שכל  אומר,  היה  תמיד 
צדקותיו הרבים שפזר, והברכות הרבות שנתברך לילדים נוספים, 

כולם באו ונתקיימו אצל בנו.
בכל  הסב.  של  ביותר  הגדולה  השמחה  היתה  נכדיו,  עם   „ÂÓÈÏ‰
הרקח  מיין  ולהשקותו  עמו  ללמוד  מנכדיו  אחד  אליו  בא  יום 
ומעסיס הרמונים, שלימוד זה היה עבורו טוב יותר מכל התרופות 
והוויטמינים. הלימוד היה מזרים בגופו כוחות חדשים ומיוחדים, 

שהבריאו את כל גופו הכואב והדואב.
Â¯ÓÏ˙ הברכה הרבה ששרתה במעונתו של יהושע בלידת ילדיו, 
בהקמת הדור השני התעוררו קשיים רבים, שרובם המוחלט אינו 
מובן כלל באופן פשוט. בניו ובנותיו שהיו מהמובחרים והמיוחדים, 
בכל זאת עברו עליהם שנות הבחרות ועדיין לא מצאו את זיווגם. 
בין  הגילים,  בכל  ומצוינות  מצוינים  ובנות  בנים  בביתו  לו  היה 
שלושים וחמש ועד פחות מבני עשרים, ובגזירת שמים עדיין לא 
פעם  כל  וכלל,  כלל  בררן  היה  לא  יהושע  הישועה.  להם  נמצאה 
הכל  האחרון  ברגע  תמיד  סיומו,  לפני  ועמד  שעלה  שידוך  שהיה 

נפל.
Î˘Î·¯ זכה יהושע לאחר שנים להשיא שלושה מילדיו, עבר עוד 
זמן רב ומכל השלושה עדיין הוא לא זכה לנכדים, הבין יהושע שלא 
דבר ריק הוא, יש עליו איזה שהיא קפידה, או עונש על דבר אחר.

ביתו  בני  עם  הסתובב  הסגולות,  כל  את  עשה  שכבר   Ú˘Â‰È
הצטרף  ואף  הרבנים,  מכל  התברך  הצדיקים,  של  הקברים  בכל 
הצדקה  מקופות  אחת  רבני  הצדקה שערכו  ממסעי  לאחת  בגופו 

החשובים, ועם כל זה, ישועתו בששה מלבוא.
לעבור  הספיקו  כבר  הקודם,  הדור  כל  וחמותו,  חמיו  ואמו,   ÂÈ·‡
לעולם שכולו טוב, ויהושע ורעייתו עדיין לא התהדרו בכינוי 'סבא 
תפילה  שאין  ילדיהם,  את  עודדו  הם  וזמן  עת  בכל  אך  וסבתא'. 

החוזרת ריקם, והם מלאי תקוה לישועת ה' שתבוא בקרוב.
מידידיו  אחד  את  יהושע  פגש  סוכות  המועד  חול  מימי   „Á‡·
ידע מה עבר  ועידנים לא נפגשו. הידיד שלא  מנעוריו, שזה עידן 
על יהושע בשנים האחרונות, רק זכר את משפחתו הגדולה שזכה 
להקים, ואילו הוא בעצמו היו לו רק ארבעה ילדים. סיפר ליהושע 
איזו  על  לדעת  ובלא  שמים,  במתנת  שזכה  הנכדים  עשרים  על 
מורסה קשה הוא דורך, הוא שאל אל יהושע כמה נכדים יש לו, 

האם כבר קרוב למאה, או שכבר יותר.
לא  מרבותיו,  שקיבל  שכפי  לידידו,  ואמר  בגבורה  נאזר   Ú˘Â‰È
מונים את הנכדים, אבל לצערו הרב הוא אינו נזקק עדיין להוראה 

בענין זה, שעדיין לא נולד נכדו הראשון.

ששאל,  שאלתו  על  מאוד  התנצל  הדברים,  למשמע  נבהל   „È„È‰
והחל לדבר על ליבו של יהושע שעוד בודאי ישועת ה' כהרף עין 
תבוא אליו לביתו ולמשפחתו, והם יזכו לזרעא חייא וקיימא דלא 

יפסוק ולא יבטול מפתגמי אורייתא.
ידידו,  של  וקשה  רגישה  בנקודה  נגע  שבשאלתו  שהרגיש   „È„È‰
זכר שיש  הוא  ישועה.  לו  דבר מה שיביא  החליט בדעתו לעשות 
כל  כ'חתן  תורה  שמחת  ביום  לתורה  שהעולה  האומרת  שמועה 
הנערים', הוא סגולה שיהיו לו ילדים, וחשב, שאם הסגולה מועילה 
לגבי בנים, יש מקום לומר שהיא אף תועיל לדור הבא, לנכדים, ועל 
כן החליט להתפלל בשמחת תורה בבית הכנסת בו מתפלל יהושע, 

ולרכוש עבורו את העליה המסוגלת.
·ÏÈÏ שמחת תורה, בזמן שלפני מעריב, נהגו באותה קהילה קדושה 
למכור את העליות והכיבודים לכל היום. הידיד ישב בסמוך למקום 

המכירה כשממתין בדריכות לעת מכירת עלית חתן כל הנערים.
È‡·‚‰˘Î הכריז 'קול הנערים מאה שקל', מיד אמר חמש מאות. 
כך הוא היה בטוח שעליה זו תהיה שלו, אך לאחר כמה שניות הוא 
כבר שמע את הגבאי מכריז שמונה מאות, ותוך זמן קצר כבר עמדו 

במחיר של אלף וחמש מאות שקלים.
‰È„È„ לא ידע שאחר ממתפללי בית הכנסת רוכש עבור עצמו עליה 
זו בכל מחיר אשר יושת עליו, כאשר הוא משלם עבור זה לאורך 
כל השנה כולה. ולכך, כמה שאותו מתפלל הוסיף במחיר, המשיך 
לגבהים  ועלה  טיפס  עד שהמכיר  לרוכשה,  ולנסות  לעלות  הידיד 

עצומים של יותר מארבעת אלפים שקלים.
שני  שבאויר,  המתח  את  הרגישו  הכנסת  בית  מתפללי   ÏÎ
עוד  מוסיף  אחד  וכל  הנכספת,  בעליה  לזכות  רצו  המתמודדים 
ועוד. מעולם לא הושמעו סכומים כאלו בהיכל בית מדרשם בעת 
מכירת המצוות. לפתע נשמע קולו של אותו קונה קבוע של העליה 
כמכריז 'ששת אלפים שקלים', אלף ומאתים שקלים יותר מהמחיר 
להתמודד,  יכל  לא  הוא  שכזה  מחיר  עם  הידיד.  שנקב  האחרון 
להעלות את  והוא החליט שלא  בקפיצה,  היה  במיוחד שהטיפוס 
כה  שנפשו  בעליה  זו  בשנה  גם  זכה  מתפלל  ואותו  עוד,  המחיר 

כלתה ונכספה אליה.
בשמחת  הכנסת  בבית  עמו  להתפלל  בא  שידידו  שהבין   ÔÂÚÓ˘
תורה, למרות שמעולם לא התפלל בו, הבין שלא דבר ריק הוא, 
ולאחר ששוחח עמו מעט, שמע ממנו על רצונו הרב לפייסו בקניית 
עלית כל הנערים עבורו, שיהיה לו כסגולה לישועה שיזכה להקים 

משפחה לתפארה.
Ú˘Â‰È אמר לו שהוא מוחל וסולח לו מכל ליבו, ואין לו עליו שום 
בית מיחוש כלל, ובוודאי שלא היה צריך להוציא סכומי ענק כאלו 
עבורו. כשראה יהושע את פני ידידו שנראה עליהם שהוא מחפש 
לעוזרו ולסייעו בכדי לכפר על דבריו שאמר, פנה אליו יהושע ואמר 
לו, ששניהם ילכו יחדיו אל המרא דאתרא וישאלוהו האם יש כאן 
בכלל מקום לפיוס ולהתנצלות נוספת לאחר שאת שאלתו שאל 

בשוגג ובאונס גמור.
לדעת  צריך  שראשית  אמר,  דבריהם  את  ששמע  דאתרא   ‡¯Ó‰
וללמוד ממעשה זה, שכמה פעמים אדם עושה איזה מעשה פעוט, 
מוציא כמה מילים משפתיו, ולאחר מכן צריך להשקיע כוחות רבים 
וממון עצום בכדי לתקן את אשר קלקל ועוות, וכן ניתן ללמוד כמה 
ואומר, שלפעמים,  זהיר בשאלות שהוא שואל  להיות  צריך  אדם 
בלא תשימת לב מספקת, ניתן לפגוע פגיעות חמורות בלב ובנפש.

הרב ששניהם  הציע  המתבקשת,  הסגולה  אודות  השאלה   ÌˆÚÏÂ
תרגום  ואחד  מקרא  שנים  הפרשה  את  ללמוד  עצמם  על  יקבלו 
יר"ש  לכל  ראוי  שכך  רפ"ה,  סי'  אור"ח  בשו"ע  כנפסק  ופרש"י, 
לעשות, לקיים שניהם, גם תרגום וגם רש"י, לעמול ולעיין היטב 
בדברי רש"י ולהבינם, שיהא לימוד גם באיכות. וזכות לימוד התורה 

ועמלה של שניהם יעמוד לשמעון לישועת עולמים.
Ó‰ עוד, הוסיף המרא דאתרא ואמר, הלימוד עצמו הוא הסגולה 
גם  כך  כולם,  כנגד  הישועות, שכשם שתלמוד תורה  לכל  הטובה 

סגולתה היא כנגד כולם.
נחושה לקיים את דברי  יצאו מבית הרב בהחלטה  וידידו   Ú˘Â‰È
השו"ע ככתבו וכהלכתו, ללמוד בכל שבוע את הפרשה ולהשלימה 
עם הציבור, שנים מקרא ואחד תרגום ופרש"י, ובמיוחד בשנה זו 
ששמחת תורה חל ביום חמישי, להתחיל מיד בערב שבת ללמוד 
הלימוד  בסיום  כאשר  יום,  של  בבוקרו  ולסיימה  הפרשה,  את 
וישלח  ביתו  ובני  יהושע  על  שירחם  לה'  תפילה  נושאים  שניהם 

להם ישועה בקרוב.
··Â¯˜Â של שבת פרשת נח פגש המרא דאתרא את יהושע כאשר 
פניו קורנות משמחה. יהושע סיפר לרב, שמלבד הפנינים היקרים 
והמהלכים  הנפלאים  התירוצים  בלימודו,  שמצא  ומיוחדים 
המחודשים בדברי רש"י שהתחדשו לו בשתי השבתות האחרונות 
בהם העמיק מעט בלימוד הפרשה עפרש"י, עוד הוא מצא מציאה 
תועיל  שאכן  מקוה  שהוא  עבורו,  לישועה  סגולה  אודות  כשירה 

ותסייע לו.
‰Ó¯‡ דאתרא שמע את דבריו ובירכו שיזכה לעשות את הסגולה 
כתיקונה ובזכות כל התפילות והבכיות שהתפללו עבורם, משפחתו 

תזכה בקרוב לישועה. 

השאלה היא: מה מצא יהושע בלימוד פרשתינו עפרש"י שגרם לו תקוה ושמחה?

Ï‡¯˘È ı¯‡ - ˙ÈÏÈÚ ÔÈÚÈ„ÂÓ – ÌÈ·˙ÂÎ‰ ÌÈ·¯ÏÂ "„Â„ÈÁ· „ÂÁÈ‡"Ï ˙Â¯ÂÓ˘ ˙ÂÈÂÎÊ‰ ÏÎ ©

תודת המערכת נתונה להרב ק.ש.ר. שליט“א

על הסיפור המתפרסם בשבוע זה

תשובה ל"סיפור ושאלה בצידו" משבוע שעבר: 
 ,‡˘È‰Ï Â˙ÓÏ‡Ï ‰ÏÈÏÁ Â¯È˙È ‡Ï˘ ÍÎÏÂ ,‰È¯È·ÈÒ· ‡Â‰ Â‡ˆÓÈ‰ ÌÂ˜ÓÂ ,ÈÎ„¯Ó '¯ ˙‡ ‰‡¯˘ ,ÔÈ„‰ ˙È·Ï Â·˙ÎÓ· ÊÓ¯Ï ÏÎÂÈ Â„È ÏÚ˘ ,È"˘¯ÙÚ ÂÈ˙˘¯Ù· Ï‡ÈËÏÙ È·¯ ‡ˆÓ˘ ÔÂÈÚ¯‰ ‰Ó ,‰Ï‡˘Ï ‰·Â˘˙·
ÌÈ·˙ÎÓ· ÌÂ˜Ó‰ Ì˘ ˙‡ ¯ÈÎÊ‰Ï ‡Ï˘ ‰¯ÂÊˆ‰ Ï˘ ¯ÂÓÁ‰ ¯ÂÒÈ‡‰ ˙Â¯ÓÏ. רבי פלטיאל מצא רעיון פשוט, שיכתוב לבית הדין שראה את ר' מרדכי בארץ נוד, וברמז זה יבינו הדיינים שראהו בסיביריה, וזאת 
מדברי רש"י ד' ט"ז, עה"פ, "ויצא קין מלפני ה' וישב בארץ נוד קדמת עדן", וביאר רש"י, "בארץ נוד. בארץ שכל הגולים נדים שם". מבואר בדברי רש"י, שהכינוי המתאים לארץ שכל הגולים נדים שם הוא ארץ 
נוד, ואין לך ארץ שיש בה כל כך הרבה גולים שנדים בה כארץ סיביריה, וכך יבינו הדיינים היכן מקום הימצאו של ר' מרדכי, ויבינו שהוא ניצל בדרך נס, וכל העדויות על מיתתו לא היו מדויקים לחלוטין, 

וסיבת המצאותו בארץ גזירה, זו הסיבה שלא חזר ושלח סימן חיים.

תשובות לשאלות המתפרסמות בעלון זה, יש לשלוח בכתב ברור וקריא, 

Ï· 23.00 ‰Ú˘· '‚ ÌÂÈÏ „Ú·„ לפקס' 9741115 - 972-8 +(24 שעות) 
או לפקס 1-732-3634947 או למייל yaepstein@aol.com עד יום ב' בערב בלבד

  

להערות, הארות ותגובות וכל עניני העלון, יש לפנות לפקס' הנ"ל 
ניתן להתקשר למערכת לתרומות, הנצחות והפצה 

‡ÏÚ˜ÈÈÈ‡¯Ú‚ÈˆÈÈ- הנכד היחיד



  פרשת בראשית - תשע"אלע"נ ר' שמעון יהודה בן הגה"צ ר' אברהם יעקב (זיידל) עפשטיין זצוקלה"ה  
גליון
ק"מ

 ‡¯· ‰·˜Â ¯ÎÊ ,Â˙‡ ‡¯· '‡ ÌÏˆ· ,ÂÓÏˆ· Ì„‡‰ ˙‡ '‡ ‡¯·ÈÂ"
.Ê"Î '‡ ˙È˘‡¯· ."Ì˙‡

ונקבה  זכר  כתיב  רמי,  אבהו  "רבי  א',  ס"א  בברכות  דרשו   Ï"ÊÁ
בראם, וכתיב כי בצלם א' עשה את האדם, הא כיצד, בתחלה עלה 

במחשבה לבראת שנים, ולבסוף לא נברא אלא אחד". 

מראשית  "מגיד  הקב"ה  הרי  ביאור,  צריכים  אלו  חז"ל   È¯·„
אחרית", ומה שייך כלפי הקב"ה מציאות של הו"א, מציאות של 

"עלה במחשבה".

ÂÚ„ קשה בפרשה זו, מדוע אצל האדם, מתחילת בריאתם נבראו 
זכר ונקבה יחדיו, ואח"כ נחלקו, ואילו אצל כל בעה"ח מתחילת 

בריאתם נבראו זכר ונקבה נפרדים. ועוד צריך טעם, למה האדם 

קרוב אצל אשתו יותר מאשר שאר קרוביו, דאדם לבן אחיו, נחשב 

בראשון  כראשון  נחשב  אשתו,  לבן  אדם  ואילו  בשני,  כראשון 

(כט"ז בחו"מ ל"ג ס"ח ודלא כסמ"ע).

סוף  הוא  המחשבה,  שתחלת  היסוד  ע"פ  הגר"א,  רבינו   ¯‡È·Â
המעשה, שכאשר אדם רוצה לבנות איזה חפץ, הוא צריך לזאת 

לבנות  וכגון אדם החפץ  ותכלית.  פועל  צורה,  חומר,  דברים,  ד' 

שולחן, בראשונה הוא צריך לדעת מהו ה"תכלית", דהיינו מקום 

וכל  לאכול  אוכל  להניח  או  ללמוד,  ספרים  עליו  להניח  שניתן 

כה"ג, ולאחר שהחליט מהו ה"תכלית", יכול לעסוק בבניתו, ע"י 

שיקבע מהו ה"חומר", האם יהא מעץ או מזהב. ואח"כ יקבע מהו 

ה"צורה", עגול או מרובע וכדו', ואח"כ ימצא את ה"פועל", שיעשה 

את פעולת בנין השולחן, שיהא בעל מלאכה הגון וטוב.

ÎÂ‡˘¯ הושלמו כל הפרטים, דהיינו "חומר", "צורה" ו"פועל", אזי 
יגיע "לתכלית", שיהא לפניו שולחן מוכן למטרת תכליתו, להניח 

עליו ספרי לימודו או לאכול עליו.

שכשעלה  המחשבה,  תחלת  היא  היא  השולחן  שתכלית   ,‡ˆÓ
לפי  נאות  שיהיה  באופן  יעשהו  כיצד  חשב  לעשותו,  בדעתו 

התכלית שלו.

בראש  שהבאנו  חז"ל  דברי  את  הגר"א  מבאר  זה,  יסוד   ÈÙÏÂ
הדברים, וכן את השאלות שנשאלו. דמפני שרצה הקב"ה, שהאיש 

יהא כרוך אחר אשתו, יותר מאשר אחר שאר קרוביו, לכך בראם 

הקב"ה מתחילה בגוף אחד, ואח"כ חילקם.

ÌÚË‰Â שברא אותם שיהיו כרוכים כל כך זה אחר זה, הוא מפני 
שתכלית האדם בעוה"ז, הוא לעסוק בתורה כדי שיזכה לעוה"ב, 

אחר  לחזר  מוכרח  הבעל  היה  אחד,  בגוף  נבראים  היו  לא  ואם 

בשבילו,  תתעסק  לא  אשתו  ומאידך  התורה,  מן  ויבטל  פרנסתו 

כשאר בע"ח, שאף שיש מינים שהנקבה דואגת לילדיה, מ"מ אינו 

זוגה. לכך בראם הקב"ה בתחילה בגוף  בן  בנמצא שתדאג עבור 

אחד, כדי שתטרח בשבילו ויהיה לו פנאי לעסוק בתורה.

היה  לא  אם  שהרי  וחילקם,  הקב"ה  שחזר  מה  יתבאר   Ê"ÈÙÏÂ
מחלקם, מה היה מועיל בתקנתו, שהרי אף אם האשה תטרח בכל, 

למען שבעלה יוכל ללמוד, מ"מ הדבר לא יועיל, שהרי הוא מחובר 

אליה, וכאשר היא הולכת לשוק, הוא הולך עמה יחדיו, לכך, בכדי 

שהאיש יוכל ללמוד, הוכרחו להיות מחולקים.

Ó·‡¯ הגר"א, שלפי"ז דברי חז"ל מבוארים באופן נפלא, "בתחלה 
היא  המחשבה,  תחלת  שהרי  שנים",  לבראתם  במחשבה  עלה 

יהיו  והנקבה  שהזכר  היא,  והתכלית  והיות  המעשה,  תכלית 

הוצרך  לכך  בעלה,  עבור  תטרח  האשה  זה,  עם  ויחד  נפרדים, 

שהיא  כדי  התכלית,  בשביל  כאחד,  מתחילה  לבראתם  הקב"ה 

תתעסק בשבילו ויהיה לו פנאי ללמוד.

                                                   ע"פ חידושי וביאורי רבינו הגר"א 

                                                  ברכות ס"א א' ד"ה בתחלה
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את  להתחיל  ראובן  ר'  נוהג  שבוע  מידי 
לימוד השמו"ת מתחילת השבוע, בכל יום 
שבוע,  אותו  של  מהסדרא  מקצת  קורא 
רב,  במעשה  (כמבואר  הגר"א  שנהג  כמו 

הובא במ"ב סי' רפ"ח סק"ח).

ש'שמחת  הבעל"ט,  תשע"א  זו,  בשנה 
תורה' חל ביום ה', ורק בו מסיימים את 
התעורר  מ'בראשית',  ומתחילים  התורה 
בשבוע  עושים  מה  מדרשא,  בבי  הנידון 
פרשת  של  השבוע  עצם  שלכאורה  זה, 
בראשית, מתחיל רק בער"ש [ובחו"ל רק 

ביום שב"ק].

שהזמן  ולמרות  שהיות  סבר,  ראובן  ר' 
יום  הוא  היום  הרי  הסוכות,  חג  הוא 
א"כ  וכו',  בשבת  שני  יום  בשבת  ראשון 
הימים נמנים לפי השבת הבעל"ט, לכן זה 
נחשב כבר גם של השבת הבעל"ט, ועל כן, 
למרות שעדיין לא קראו את פרשת וזאת 
הברכה, ניתן להחשיב את ימי השבוע, גם 

כשבוע של פרשת בראשית.

לעומתו סבר ר' שמעון, שכל מה שהימים 
נמנים לשבת, הוא רק לעצם השבת, אך 
לא לסדרא, שהוא ענין בפני עצמו. ויתרה 
את  קרא  לא  שהציבור  זמן  שכל  מזאת, 
לקרוא  אפשר  אי  הברכה,  וזאת  פרשת 
משלים  אינו  שהרי  בראשית,  פרשת  את 

פרשיותיו עם הציבור. 

השאלה היא, הצדק עם מי ? 

"אין  איתא,  א')  (פ"ז  בב"ק 
לעבדים בושת... והחובל בעבד 

כנעני שלו, פטור מכולן".

עובדא  ליישב  צורך  יש  לפי"ז 
באדם גדול מסוים.

? Â‰ÈÓ Ú„˙‰

[ואם תדע מי היה בקי בחכמות רבות, 
תגלה מיהו].

איזה סוג מאכל 

יש ענין לאוכלו 

בגלל הנאמר 

בפרשה.

"תנא דבי רבי ישמעאל, אם פגע בך מנוול זה, משכהו לבית המדרש" (סוכה נ"ב ב').

.ÂÈ˙˘¯Ù· ‰Ê ÔÈÚ ÊÓ¯ ÔÎÈ‰

חסד בנישואי עשיתי,

ולזרע לא זכיתי.

שתי ברכות ישראל זכו,

על אלו שבקבורתי טרחו.

משמר צאני עלי שמר,

וסוף הפוגע בי מר.

מענינא
דירחא

רמז: דמות הקשורה לפרשה

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

מענינא
דירחא

ÔÒÈ ˘„ÂÁ „ÏÂÓ
È˘ÈÓÁ ÌÂÈ
06.21.01

מענינא
דירחא

מענינא
דירחא

ÔÂ˘Á ˘„ÂÁ „ÏÂÓ
יום שישי

בשעה 8:20.02 בבוקר

"המאורות הגדולים, שוים 

הלבנה  ונתמעטה  נבראו, 

ואמרה  שקטרגה  על 

מלכים  לשני  אפשר  אי 

אחד"  בכתר  שישתמשו 

(רש"י בראשית א' ט"ז).

 ¯ˆÂÈ'  ˙Î¯··  ÊÓ¯  ÔÎÈ‰
 ÚÂ„Ó  ÌÚË‰  ,'˙·˘Ï
 ,'Â‡¯·  ÌÈÂ˘'  ‰ÏÈÁ˙Ó
 ¯˙Î· ÌÈÎÏÓ È˘Î ˘Ó˘Ï

.„Á‡

פרשת  שבת  זו,  ובשנה  היות 

ל'שמחת  בסמיכות  חלה  בראשית 

תורה', ולא היה שהות בכדי הדפסת 

הגליון, ובמיוחד בגולה, שערב ש"ק 

היה יו"ט.

 ÚÂ·˘‰ ÂÙ¯È  ̂ÌÈ·¯‰ ÈÂÎÈÊÏ ,ÔÎÏ
 ,˙È˘‡¯· ˙˘¯Ù ÔÂÈÏ‚ ˙‡
‰¯È„‡‰ÏÂ ‰¯Â˙ ÏÈ„‚‰Ï 



״שני תלמידי חכמים המחדדין זה לזה בהלכה, הקב״ה מצליח 
להם... ולא עוד אלא שעולין לגדולה... למיימינין בה אורך ימים... 

שני ת״ח הנוחין זה לזה, הקב״ה מקשיב להן״. שבת ס״ג א׳. 
 Ï˘ .ÔÈÈÓÈÈÓÏ .„„Á˙‰Ï ‡Ï‡ ÁÙ˜Ï ‡ÏÂ ,ÔÈ·È˘ÓÂ ÔÈÏ‡Â˘ .ÔÈ„„ÁÓ‰ :Ì˘ È"˘¯·Â
 ‰Ê ÔÈÁÂ‰ .‰Î‡ÏÓÏ ˙ÓÂÈÓ‰ ÔÈÓÈÎ ,ÔÈ¯¯Â·Â ˜Â„˜„· Ô‰ÈÓÚË ÔÈ˘Ù˘ÙÓ˘ ,‰¯Â˙

.‰ÊÓ ‰Ê Â„ÓÏÈ˘ È„Î ÔÈ˜ÒÚ˙Ó ,ÁÂ¯ ˙Á· ‰· ÔÈ˙ÂÂ ÔÈ‡˘Â .‰ÊÏ

בש"ס  מגוונים  בנושאים  לחילוקים,  והן  לבקיאות  הן  המעיינים,  לב  לעורר  החידוד,  מטרת 
ופוסקים, מדרשי אגדה ואגדות חז"ל, והתועלת עצומה, ופוק חזי שגדולי ישראל, כבעל 'האגור' 

ובעל 'בן איש חי' חיברו חיבורים שלמים בסגנונות אלו.

 Ï˘ ÌÏÂÚ ¯Â‡Ï Â˙‡ˆÂ‰Ï ˙È˘ÈÓÁ‰ ‰˘‰ ˙ÏÈÁ˙· ¯·Î Â‡Â ,˙„ÁÂÈÓ ‡ÈÓ˘„ ‡˙ÚÈÈÒ· ÂÈÎÊ
 ÌÈ˙˘‰ ‰˘‰ Ï˘ ‰Á˙Ù· ¯·Î˘ Ê"ÚÏ ÔÂ˘Ï· ‰¯Â„‰Ó‰ „·ÏÓ] ÂÊ Â˙¯Â„‰Ó· „Â„ÈÁ· „ÂÁÈ‡‰
 ˙Â‡ÓÏ ˙Â·¯‰ ˙Â·Â‚˙‰ ÔÂ„ÈÚÈ ¯˘‡ÎÂ ,Ô·¯ ÈÎÏÓ Ô‡Ó ,ÌÈÎÏÓ ÔÁÏÂ˘ ÏÚ ‰ÏÂÚ ‰"·Â ,[‰¯˘Ú
 ‰¯Â˙ ÈÏ‰‡· ¯Ú˘ È·˘ÂÈ Ì· ÂÁÈ˘ÈÂ ÂÙÈÒÂÈ˘ ˙"È˘‰ Ô˙È ÔÎ ,„"Ò· ‰Î „Ú ÂÂ‚È˘‰˘ ÌÈÙÏ‡Â

.‰¯È„‡‰ÏÂ ‰¯Â˙ ÏÈ„‚‰Ï ,Ï"ÂÁ·Â ˘„Â˜‰ ı¯‡·

 ÂÓÒ¯ÂÙÈ ÌÈÏÏÎ‰] '„Â„ÈÁ· „ÂÁÈ‡'‰ ÈÂÈÏ‚ Ï˘ ÌÈÏÏÎ‰ ˙‡ ÌÈÓÒ¯ÙÓÂ ÌÈ·˘ Â‡ ÌÈ·¯ ˙˘˜·Ï
.[Ì¯ÓÂ˘Ï ÈÂˆ¯ ÔÎ ÏÚÂ ˙ÚÏ ˙ÚÓ ˜¯

החידות מחולקים לששה סוגים קבועים [ואחת שאינה קבועה]. א. כתב חידה. ב. מעשה רב. 
ג. לחכימא ברמיזא. ד. מבין חידות. ה. מענינא דסדרא [ולקראת 'שבת מברכים' מוסיפים חידת 
'מענינא דירחא', וב'עידנא דמועדא' מוסיפים חידת 'מענינא דמועדא']. ו. סיפור ושאלה בצידו.

‡. ÈÁ ·˙Î„‰ - יכלול '˘˘‰ ‰‚„¯ÓÈÂÒÓ ˙ÂÈ˘È‡ ÏÚ ˙Â˙', המוזכרת בפרשה או בפרש"י. 
ששת ההגדרות הם על אותה האישיות, למעט אם כתוב ש'בנו נהג כן', או ש'אביו חי כך וכך' וכל 

כה"ג, ובכדי לידע אם אכן מדובר באישיות הנכונה, בהכרח שכל ששת ההגדרות יתאימו.
אם אחת מההגדרות אינה מתאימה, יתכן והתשובה אינה נכונה, או שיש מאמר חז"ל בענין, 

שאינו ידוע לפותר.
לפעמים התשובות הם רק לפי דעה אחת, ופעמים רבות כדעה השניה הלא ידועה כ"כ.

חז"ל  בדברי  מורחבות  ידיעות  ע"פ  רק  אלא  כה"ג,  כל  או  מילים  משחקי  ע"פ  התשובות  אין 
ורבותינו הראשונים.

כמו"כ, בפירושם של מילים מסוימות, נשתדל תמיד לדייקם ע"פ פירושי רבותינו הראשונים 
ולא ע"פ המדובר בשפתינו.

הקשר בין הדמות לפרשה, הוא בהזכרתה או ברמיזתה בפרשה או בפירוש רש"י.

·. ÚÓ˘‰ ¯· - יכלול 'È˙ÎÏ‰ ˜ÙÒ Â„ÈÏÂ‰˘ ÌÈ˘ÚÓ', המעשים ארעו באופן דומה למוצג כאן (אך 
יתכנו שאלות על מעשים אפשריים).

גדול'  ב'אדם  עובדא  לברר  וענינו   ,'‰„Èˆ·  ‰Ï‡˘Â  Ï"ÊÁ  ¯Ó‡Ó' יכלול   -  ‡ÊÈÓ¯·  ‡ÓÈÎÁÏ  .‚
שלכאורה נראית תמוהה, והטעם לכך. לצד השאלה יופיע בסוגריים רמז לפתרון בכיוון מסוים, 

אך לא כפתרון בלעדי. 
השאלות הינם אך ורק על חכמי התלמודים והמדרשים, ובני תקופתם.

„. Â„ÈÁ ÔÈ·Ó˙ - יכלול '˘‡ÈˆÓÈ˙ ÈÎÈ‰ Ï˘ ˙ÂÏ', כמו איך יתכן מציאות תמוהה כזו וכזו, או דין 
מחודש בלתי ידוע וכל כיוצ"ב. 

או  הראשונים  מגדולי  שיטות  לפי  תמיד  אבל  הפסוקה,  ההלכה  לפי  בהכרח  אינם  השאלות 
האחרונים.

‰.Ò„ ‡ÈÚÓ„¯‡ - יכלול '˘‡ÂÈ˙˘¯ÙÓ ‡˘Â Â‡ ÔÈ„ ÏÚ ˙ÂÏ' [וכן על דרך זה ׳מענינא דירחא׳ 
ו׳מענינא דמועדא׳ וכדו׳].

Â„Èˆ· ‰Ï‡˘Â ¯ÂÙÈÒ .Â - יכלול 'Ï‡˘ Â„Èˆ·˘ ¯ÂÙÈÒ‰', שפתרונו הוא עפ"י דברי רש"י בפרשה. 
הסיפור נכתב במטרה לעורר את בני המשפחה ללימוד הפרשה עם פרש"י, וזאת מלבד המסרים 

החינוכיים השזורים בינות למעשה. 
להשגת התועלת הרצויה, מומלץ ללמוד הפרשה עם פירוש רש"י, לפני קריאת הסיפור.

הסיפור בדרך כלל מבוסס על 'מעשה שהיה', ולמרות כן אין להסיק ממנו מסקנות הלכתיות או 
הנהגתיות [עפ"י רוב, כל השמות הפרטיים והמשפחות בסיפור, שונו מטעמים מובנים]

.
כללים בעניני התשובות

לפעמים  מאתנו  מונע  וכיו"ב,  קריא  בלתי  [כתב  וברור  קריא  בכתב  להכתב  התשובות  על   .1
להתייחס לדברים].

רצוי להשאיר את שולי הדף ריקים, כשתי ס"מ בכל צד ולמעלה ומטה, שכידוע שולי הדף בפקס 
פעמים רבות אינם ברורים. 

יש לכתוב בבירור את שם השולח, כתובתו ומס' טלפון במקום בולט בראש פקס התשובות 
[אך לא בקצה הדף].

2. יש לכתוב לפני כל פתרון, על איזה מהשאלות או מהחידות הוא נכתב.
צוין במפורש בשאלה, שלילה  יכולות להיות מגוונות, למעט אם  3. התשובות לכל השאלות 

למקרה מסויים.
 ÍÂ˙Ó˘ ,ÌÈÈÂÒÓ ¯ÙÒ Â‡ ‡È‚ÂÒ ÔÈÈˆÏ Ô˙È Í‡ ,ÔÓ‡ ¯Â˜Ó· ˙Â‚ÂÚÓ ˙ÂÈ‰Ï ˙ÂÎÈ¯ˆ ˙Â·Â˘˙‰ .4

 .‰·Â˘˙‰ ˙ÂÂÎÏ ‰È‡¯ ‡È·‰Ï ˘È ÌÈ¯·„‰
'הצדק  [כגון, תשובה ל'מעשה רב' בסגנון  וללא מקור, אינה נחשבת  תשובה שאינה מנומקת 
'הדמות  בסגנון  חידה'  ל'כתב  תשובה  וכן  מקור,  לציין  מבלי  או  מדוע  לנמק  בלא  פלוני',  עם 
היא אלמוני', בלא לפרט היאך התשובה מתאימה לכל ההגדרות (או לכה"פ לארבע מתוך שש 

הגדרות), וכן כל כה"ג].
5. על מנת להשתתף בהגרלה, מספיק להשיב על אחת מהחידות, אך כל פתרון נכון של חידה 

ושאלה נוספת, מזכה בזכות השתתפות נוספת בהגרלה. 
כל תשובה נכונה משתתפת בהגרלה [אף אם אינה התשובה המודפסת].

הפותרים  בתשובות  משולב   ,'¯·„  ·È˘Ó' במדור  הבא  בגליון  בעזהי"ת  יופיעו  התשובות   .6
החשובים. 

 ,8:00 יום שני בשעה  בוקרו של  עד  והערות, המגיעות למערכת  תשובות שיש בהם הוספות 
עוד  ואי"ה  לשלבם,  ניתן  תמיד  לא  הנ"ל,  [לאחר  המודפסות  בתשובות  לשלבם  בל"נ  נשתדל 

חזון למועד].
7. יודגש, כי בהיות ומדובר בגליון לבני תורה ובדרכם של רבותינו גדולי ישראל זיע"א ויבלחט"א, 
הרי שנימנע מלצטט בדברינו איזה ענינים, הן בנושאים והן ממחברים שאיננו יודעים אם נמנים 
על שלומי אמוני ישראל, ולכן רצוי מאוד, שהכותב שם של ספר ממחבר שאינו ידוע וכיוצ"ב, 
יביא  לחילופים,  או  ישנם,  נתנו ההסכמות אם  וממי  ושנת ההדפסה,  יכתוב את שם המחבר 

מספרים חשובים וידועים המצטטים מספרו.
8. פותרים המעונינים ששמם ישאר חסוי או שיופיע רק בר"ת כאשר מביאים מדבריהם בתוך 
את  לכבד  נשתדל  ובעזהי"ת  וכדו'),  בדוי  בשם  לשלוח  (ולא  במפורש  זאת  יציינו  התשובות, 
.'Ì˘ ÌÂÏÈÚ'· ˙ÂÎÊÏ ÏÎÂ ‡Ï ˙ÂÓÈÂÒÓ ˙Â·ÈÒ ÈÙÓ˘ ,‰Ï¯‚‰· ‰ÎÂÊ˘ ‰¯˜Ó· ,ËÚÓÏ ,בקשתם

9. כל פתרון נכון, יצורף להגרלה השבועית ['סיפור ושאלה בצידו', בהגרלה נפרדת].
10. אנו שמחים לקראת מכתבי ההערות והארות המחכימות, ככלל, כל מכתב נקרא בתשומת 
לב הראויה לו, אלא שלא תמיד מתאפשר להגיב על בקשות הקוראים [עד כה, משך קרוב למאה 
גליונות שבסייעתא דשמיא יצאו לאור עולם, הגיעונו אלפי אלפי תשובות הערות והוספות וכו', 

חלק גדול מהם שמורים תחת ידינו, ואי"ה, עוד חזון למועד לפרסם את החידושים שבהם].
11. אין לשלוח אותו דף פעמיים [ואף לא לשתי מספרי הפקס השונים].

תקנון ההגרלות
1. כל התשובות הנשלחות נבדקות אישית אחד לאחד ונכנסות להגרלה השבועית.

זכות  אך  הבאות,  להגרלות  ולהצטרף  להמשיך  יכול  השבועות,  באחד  בגורל  שעלה  זוכה   .2
להשתתף  חוזר  שבועות  ששה  ולאחר  בלבד,  [והגדול]  הראשון  לפרס  מוגבלת  השתתפותו 

כרגיל. 
לתשומת לב אלו השואלים מדוע עדיין לא זכו למרות היותם שולחים קבועים, ואילו אחרים זכו 
וחזרו וזכו, להוי ידוע שבדרך כלל בכל שבוע מגיעים למערכת מאות רבות של תשובות, וענין 

ה'זכיה בהגרלה' הינה מ'נפלאות תמים דעים'.
3. תשובה הנשלחת לאחר המועד, אין התחייבות לצרפה להגרלה.

4. אלו שעלו בגורל וזכו, יוכלו לקבל את הספרים באחד משלשת 'תחנות החלוקה', בעיה"ק 
ירושלים, בבני ברק ובמודיעין עילית, כפי אשר יתאמו עמם.

5. כל כללי ופרטי ההגרלה, הם בכפוף ל'תקנון ההגרלה' הנמצא במערכת.

דבר לפותרים

מתוך הודאה ותהלה לבורא עולמים ית״ש על חסדיו הרבים עמנו בכל עניננו, 
ואשר נגלו לנו בקיומו של הגליון ”האיחוד בחידוד״, ובמיוחד כעת בעמדינו 
בפתחה של השנה החמישית, והמשכיותו בסייעתא דשמיא מרובה, וכן יעזור 

השי״ת שנמשיך לזכות את הרבים להגדיל תורה ולהאדירה.
ופרטים  כללים  ודרשו, לפרט  לבקשת הרבים, אשר חדשים לבקרים חקרו 
בעניני גליון דנן, בחרנו בפתיחת שנה זו שתתחדש עלינו ועל כל בית ישראל 
לטובה, לרענן את הנדפס מאז בגליון הראשון, וגם לרבות כללים חדשים, 

שבמשך הזמן נזדקקנו להוסיף ולגרוע לפי הענין.
 ÌÈÂ˘‡  ̄,ÁÂ  ̄È¯˜È Ì˙Â‡Ï ,‰·¯‰ ‰˙Î¯Ú‰ ˙‡ ‰ÚÈ·Ó ˙Î¯ÚÓ‰ ÂÊ ˙ÂÓ„Ê‰·
 ,ÌÂ‰ÓÂ ÌÂ‡Ó '‰ ˙‡ „·ÎÏ ,ÚÂ·˘· ÚÂ·˘ È„ÈÓ ÌÈÎÂÊ‰ ,‰˘Â„˜·˘ ¯·„ ÏÎÏ
 Ì˙Â‡  Ô‰  ,Ì‰È¯Â‚Ó  ˙ÂÓÂ˜Ó·  ıÈÙ‰ÏÂ  ÒÈÙ„‰Ï  ,ÌÈˆÓ‡Ó·  ÌÈÎÒÂÁ  ‡ÏÂ
 ÌÈˆÙÂÓÂ ÌÈÚÈ‚Ó ˙ÂÂÈÏ‚‰ Ì˙ÂÎÊ·˘ ,ÌÈÏ ¯·ÚÓ˘ Ô‰Â ,‰˘Â„˜‰ ÂÈˆ¯‡·˘
 ˙ˆÙ‰ ˙ÂÎÊÂ ,ÏÈÁ‰ È¯Â·È‚ ÌÎÈ¯˘‡ ,Ï·  ̇È·Á¯· ÌÈ¯Ú ˙Â¯˘ÚÂ ˙Â·  ̄˙ÂÈ„Ó·
 ,‚"Â¯· ·ËÈÓ„ ÈÏÈÓ ÏÎ· Í¯·˙‰Ï ÌÎÈÏÚ '„ ˙Î¯· .ÌÎ· ‰ÈÂÏ˙ ÌÈ·¯· ‰¯Â˙

.¯"ÈÎ‡
זכינו בס״ד לשמש כשופר לאלפים הצמאים לדבר תורה, המצפים משבוע 
אשר  האגרות,  אלפי  יגידון  יעידון  אשר  כפי  הגליון,  של  להופעתו  לשבוע 
תודות  בחידוד׳,  ׳האיחוד  להופעת  בס״ד  זכינו  מאז  הזמן  במשך  הגיעונו 
בן  רם,  ממשפחת  שליט״א,  מרבנן  צורבא  הדגול,  מכובדינו  של  ליוזמתו 
בכתיבת  גם  ושותף  הגליון,  החזקת  בעול  ליאות  ללא  טורח  אשר  גדולים, 
חלק מהחידו״ת הנדפסים. יברכהו השי״ת בכלל כל מזכי הרבים בכל מילי 
מכל  דקדושה  נחת  רב  וכבוד,  עושר  בשמאלה  בימינה  חיים  אורך  דמיטב, 

יוצ״ח, אכי״ר.

כמו״כ נביע תודתינו העמוקה, לידידנו הדגול, המפורסם לשם ולתהילה, הרב ר׳ 
מיכאל דור שליט״א, יו״ר ארגון ׳דרכי חינוך׳, המסור בלב ונפש חפיצה, ופועל 
ללא ליאות לטובת הפצת הגליון בארה״ק. יבורך מפי עליון בברכות השמורות 
למצדיקי הרבים, ויזכה לרב נחת מכל יוצ״ח מתוך בריות גופא ונהורא מעליא, 

אכי״ר.
 „Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ „ÁÂÈÓ ÔÙÂ‡· ÚÈ·‰ÏÓ ÚÓ‰ ÔÓ ¯˘‡· ,ÌÈ„·Î‰ ÌÈ·˙ÂÎ‰ÏÂ
 ÂÚ˜˘Â‰ ÈÎ ¯ÎÈ ¯˘‡ ÌÈ·˙ÎÓ Ì˙Â‡ Ë¯Ù· ,‰ÈÂ‡¯‰ ‰Î¯Ú‰‰ ˙‡ Â·˙ÎÓ ¯Â·Ú
 ,Ï‡¯˘È  ˙È·  ÈÙÏ‡Ï  ‰Î¯·Â  ‰„Â˙  ˙ÂÏÏÎ·  ˙‡Ê·  ÚÈ·  ,·¯  ÔÓÊÂ  ıÓ‡Ó  Ì‰·
 ,·"‰¯‡) Ï·˙ ÈÂˆ˜ ÏÎÓÂ ˘„Â˜‰ ı¯‡Ó ˙ÂÚÈ‚Ó ¯˘‡ ,˙ÂÙÈÏ‡Ó‰ ˙Â¯‚‡‰ ÏÚ
 „Â„ÈÚ È·˙ÎÓÂ ˙ÂÎ¯· „·ÏÓ ,(„ÂÚÂ ,Â˜ÈÒÎÓ ,ıÈÂÂ˘ ,'È‚Ï· ,'ÈÏ‚‡ ,˙Ù¯ˆ ,‰„˜
 ÌÈ¯¯ÂÚÓ  ,ÌÈ¯È‡ÓÂ  ÌÈ¯ÈÚÓ˘  ÌÈ·¯  Ì˙Â‡Ï  „ÁÂÈÓ·  ˙Â„Â‰Ï  ÌÈˆÂ¯  Â‡  ,'ÂÎÂ

.¯˙ÂÈÂ ¯˙ÂÈ Ì˜ÂÈ„ ÏÚ ÌÈ¯·„‰ ˙„ÓÚ‰· Ì‰Ï ·¯ ˜ÏÁ˘ ˜ÙÒ ÔÈ‡Â ,ÌÈ¯È‰·ÓÂ
אם  שבוע,  מידי  שמגיע  הרב  החומר  את  להדפיס  באפשרותינו  שאין  כמובן 
בכללים  יותר  מפורטים  (אשר  אחרות  מסיבות  או  קבלתם,  מועד  מחמת 
המצורפים בגליון הנוכחי), אך כל המכתבים המגיעים, נקראים בתשומת לב, 
ואותם שיש בהם תוספת חידוש וכיו״ב, נשמרים בבית אוצרנו, ואי״ה עוד חזון 
למועד, לכשנדפיס בל״נ במהדורה מיוחדת את כלל החידו״ת שנדפסו ויודפסו 

בעזה״י בעתיד.
ובכן יה״ר מלפני השי״ת שכשם שעזרנו עד כה לעמול בתוה״ק ולכבדה ולהדרה, 
בהפצת מעיינותיה חוצה, כן יעזרנו השי״ת ביתר שאת להוסיף עוד ועוד להגדיל 
תורה ולהאדירה, מתוך דקדוק לאמיתה של תורה, ויה״ר שתשרה שכינה במעשי 
ידינו שלא נכשל ח״ו, רק סולת ברורה ונקיה, וחפץ ה׳ בידינו יצליח להרבות 

כבוד שמים, ונזכה להגדיל תורה ולהאדירה.

דבר המערכת דבר המערכת 



,'¯Â‚‡‰' ÏÚ·Ï 'ÔÂÊÁ ¯ÙÒ'Ï ‰Ó„˜‰‰ ÍÂ˙Ó
אשר חיבר ויסד החכם מוהר"ר יעקב בן מוהר"ר יהודה לנדא ז"ל

 Ì‰ ¯ÈÙÂ‡ ·‰Ê· ,Ì˙ ÔÈ„Â ˙„ ÈÚ„ÂÈÏ ,ÌÂ¯˙ÙÂ ˙Â„ÈÁ ˙ÂÚˆ‰ ‡Â‰Â
.ÌÈˆÙÁ ÏÎ ÂÂ˘È ‡Ï Ì‰ÈÏ‡Â ,ÌÈˆ·Â˘Ó

[מנוסח שער הספר].

"·‰ÂÈ˙ כי המצות המעשיות סתומות בפירושיהן. והתלמוד ארוך ארוכה מארץ מדתו 
הם  רבים אשר  ודברים  על אמתתו.  להשיגו  קצרו  אדם  בני  ולבות  ים.  מני  ורחבה 

התלמוד.  בקצוי  ומפורדים  מפוזרים  והסברות  האמת.  מן  הפכים  ונראים  עמוקים 

נערתי חצני ללקט בעמרים אחרי הקוצרים. וקבצתי מהם כפי ההזדמן. לא בכוונה 

ורצון מאשר למדתי מעט מזער. ולמען יהי' לי למשמרת.

È˙˜˜Á הענינים אשר הם זרים לשומעיהם. ונראים הפכים ומכחישים האמת. וכאשר 
וקראתים  וישרים למוצאי דעת.  נכוחים למבין  ימצאם כלם  יתבונן בהם המתבונן. 

ממעשינו.  אתנחם  למען  הלחות  על  חרות  אמת  בכתב  החידות  וחקקתי  חידות. 

ומעצבון ידינו מן האדמה אשר אררה ה' ולא יחשב לי לסכלות. ולא להתפארות ולא 

לסכלות. כי כוונתי לשם שמים ורחמנא ליבא בעי ולא להתפארות כי אין בזה הפועל 

פשעיו  כל  ועל  הפועל  שלמות  על  יורה  הפעולה  ושלמת  הפועל.  בו  שישתבח  דבר 

תכסה אהבה.

החוקר  כשישיגם  הנעלמות  ההשגות  כי   ÔÂÊÁ  ¯ÙÒ הזה  המעט  לקבוץ   È˙‡¯˜Â
אחריהם. נמשלים לחזון ולנבואה כי החזון והנבואה ישיגם החוזה בפתע פתאום מצד 

התגברות עליו השפע האלוקי מה שאי אפשר להשיג לחכם כי אם בטורח וביגיעה 

פעמים רבות ובהקדמות רבות, וכאשר יעמוד אדם על הדברים העמוקים נראה לו 

כאילו בא לו מצד השפע העליון...".

* * *

 ÛÒÂÈ ¯"¯‰ÂÓÎ ...‡·¯Â ‡¯ÓÏ ,'‰È· È¯Ó‡' ¯ÙÒÏ ‰Ó„˜‰‰ ÍÂ˙Ó
.'ÈÁ ˘È‡ Ô·'‰ ÏÚ· „„‚·Ó Ï"˜ÂˆÊ ÌÈÈÁ

 "Á‡Â¯ הדברים והאמת אשר דברתי ושפכתי שיחתי לפני קוני, אגידה ואספה לפי 
וחידותם,  חכמים  דברי  ומליצה  משל  לאהב  מילדותי  דרכי  זה  עמי,  בני  לעיני  תמי 

זכים מים חיים הנובעים  ולהתחכם מעמק סברתם ושכלם וחכמתם, ולשתות מים 

מפומיהו דרבנן תנאי ואמוראי ורבנן סבוראי, חכמי הדורות קמאי ובתראי, על כן כדי 

ודברי חכמה, לקטתי  רב לחדד שכלם בתורה  דבי  ותלמידי  לילדים  ולזכות  להיטיב 

ואספתי מחכמי המשנה והתלמוד, זה הים גדול תלמוד בבלי, וגם מן חכמת נושאי 

כליו, דברים המחכמים את הלב ומחדדים השכל...".

* * *

.'‰¯Â˙ È¯·„· „Â„Á' ‡¯˜‰ ˜ÏÁÏ Â"¯ ¯·ÁÓ‰ ÈÂÈ‚‰ ÍÂ˙Ó
ודרך  ותרוצים בדרך סברה  והוא קשיות  "‰ÏÁ˜ הזה קראתיו חדוד בדברי תורה, 
המצאות שכליות בנויים על פי השכל אשר לקחתים ואספתים מן ים התלמוד, מדברי 

התנאים והאמוראים והחונים עליהם. והן הן אשר הייתי מחדד בהם את שכל בני 

ביתי בתוך הסעודה ואחר הסעודה, בלילות וימים טובים, ולפעמים גם בלילי ימות 

החול על יד על יד.

ביד  מצויים  זמן  לאחר  שיהיו  כדי  למזכרת  ספר  על  אותם  לרשם  טוב   È˙¯Ó‡Â
המלמדים לחדד בהם התלמידים, או לחברים זה את זה כדי שיולידו סברות משכלם, 

וימציאו מיני המצאות מדעתם ובינתם, ובזה יתחדד שכלם ותתרחב הבנתם ותאיר 

חכמתם, כי נודע שהשכל יתחדד מאד כשמוליד המצאות חדשות".

* * *

.ÏÈÂÂ‡˘Ó Ï"ˆÊ Ô¯ÚË˘ Ê"È¯‚‰Ï ÛÒÂ‰È ¯ÎÊ ˙"Â˘ È¯·„Ó
"Â‰‚ מימים מקדם, לנסות שכל האדם ולחדדו, למצוא דבר נפלא בתחילת העיון, 
מצד נושאו או בהיותו סותר את עצמו, והיותו נגלה בהמצא הנקודה מידיעת נושאו, 

כמו חידת שמשון ומרעיו, וכמ"ש בביאורי למשלי כ' א' – ו'.

ומהר"י מברונא סימן קמ"ח  ט',  ומהר"י מינץ סימן  זה השתמשו האגור   ˙ÈÏÎ˙ÏÂ
וקמ"ט, וכמוהם בדורות האחרונים, בפתח השער משו"ת ר"ב אשכנזי מאורלא, ועולת 

שקבצו  זולתם,  ועוד  וחידותם,  חכמים  דברי  דוד,  מגדל  שבסו"ס  רואי  וטוב  יצחק, 

ענינים שונים, לחדד הרעיון, לגלות הסתום בתחילת העיון, ולנסות זכרון התלמידים 

בבקיאותם ולשנן בהם.

Ê·Â‰, הנני נותן קבוצת חידות והיכי תימצא, שהמצאתי אנוכי, יותר מששה עשר 
מאות במספרם, על סדר חלקי השו"ע, וגם בדיני קרבנות וקדשים, וטומאה וטהרה, 

ובתוכם כמה דינים מחודשים, מילתא בטעמא, ואשר כאלה נמצא מפוזר, בדברי חז"ל 

כמדרש משלי סימן א', ותרגום אסתר ממלכת שבא, בבואה לנסות את שלמה בחידות, 

שציירו מענינים שבני אדם רגילים לאמרם, מהו שבעה יוצאין ושבעה נכנסין...".

¯·ÏÚ Ï·˜ÏÂ ,ÂÏ‡˘˘ ‰„ÈÁÂ ‰Ï‡˘ ÏÚ ‰·Â˘˙ ˙ÂÚÏ ¯˙ÂÓ Ì‡‰ ,ÌÈÏ‡Â˘Â ÌÈ˜Ù˙ÒÓ ÌÈ ליקוט במעלת שאלות וחידות 
.‰·Â˘˙Ï ÌÈÚÈ‚Ó ÂÈ‰ ‡Ï ÂÈ„ÚÏ·Â ,¯Á‡Ó ‰·Â˘˙‰ ˙‡ ÂÚÓ˘ ¯˘‡Î ,‰Î¯Ú‰ Â‡ ÏÂÓ‚˙ ÍÎ

בכדי לידע מה היא דעת תורתינו הקדושה בשאלה זו, נביא בזה מדברי הגאון רבי יצחק 
זילברשטיין שליט״א, שעמד בשיעורו בענינים אלו, והביא את המקורות העוסקים בעניני 

חידה ושאלה.
׳פרשת שמשון׳, הכוללת בתוכה עניני חידה, שכאשר עשה  י״ד) נכתבה  בנביא (שופטים 
שמשון משתה והיו עמו שלשים מרעים, אמר להם שמשון, שהוא יחוד להם חידה, והיה, 
אם הם יגידו לו את התשובה עד סיום שבעת ימי המשתה, הוא יתן להם שלשים סדינים 
ושלשים חליפות בגדים, אך אם הם לא יוכלו לענות לו, אזי כל אחד מהם יצטרך לתת לו 
סדין וחליפת בגדים, ולאחר שלא יכלו לענות על החידה, הלכו לאשתו של שמשון ואיימו 
עליה שתפתה את שמשון שיאמר לה את פתרון החידה, והיא תגלה להם, ואם לאו, הם 

ישרפו אותה ואת בית אביה באש.
ולאחר שאשת שמשון בכתה והציקה לו בדבר החידה, הגיד לה שמשון את פתרונה והיא 
אמרה אותה להם, ועוד טרם שקיעת החמה של היום האחרון, הם באו ואמרו את פתרון 
החידה לשמשון, והבין שמשון שכל ידיעתם היתה רק ממה ששמעו מאשתו [למרות שהם 
וכל זאת כדי  ועיון,  ניסו לשנות את לשון התשובה ממה ששמעו, ואמרוה מתוך פלפול 
ששמשון לא ירגיש שכל ידיעתם היתה מאשתו, בכל זאת הבין שמשון שמקור דבריהם 
הם ממנה, ולכך אמר להם ״לולא חרשתם בעגלתי״ – ע״פ האברבנאל], ואעפ״כ הוא הלך 
אשקלונה, הרג שלשים איש והפשיט מהם את חליפותיהם, ונתנם לאותם שלשים מרעים 

שענו על חידתו, וחרה אפו ועלה לבית אביו.
והנה צריך ביאור בהנהגתו זו של שמשון, שהרי הוא הבטיח להם שלשים סדינים ושלשים 
חליפות, ולבסוף נתן להם רק שלשים חליפות, ממ״נ, אם הוא סבר שעל תשובתם זו שהם 
שמעו מאשתו מגיע להם את התחייבותו, היה לו לתת להם גם סדינים, ואם הוא סבר שעל 

תשובה זו לא מגיע להם דבר, מדוע נתן להם את החליפות.
מכח קושיה זו מבאר האברבנאל (והובא גם במלבי״ם), ששמשון נסתפק בשאלתינו, מה 
דינו של השומע תשובה מאחר, האם מגיע לו הגמול שהובטח, שדעתו היתה שלא מגיע 
להם, ואדעתא דהכי הוא לא התחייב, ואילו הם טענו שכל עוד שלא התנה כן, הוא מחוייב 
לשלם להם את גמולם, ולבסוף נתפשרו במיצוע, שרק יקבלו חצי מן הגמול שהובטח, לכך 
נתן להם רק את החליפות, ולא את הסדינים [ובמלבי״ם למד בדבריו, שהיה זה מדין ׳ממון 

המוטל בספק חולקין׳].
עוד מצאנו כדבר הזה במדרש, מעשה באחד מבני ״אתינס״ שהגיע לירושלים, נכנס לבית 
הספר וראה ילדים יושבים ורבם לא היה לפניהם, ושאלם שאלות והם השיבוהו, אמרו 
לו הילדים, בא ונעשה עסקה בינינו, שכל מי שישאל את השני שאלה והנשאל לא יוכל 
לענות עליה, יקח המנצח את בגדיו של המנוצח, ולאחר שהסכים ואמר להם שהוא ישאל 
בראשונה, שהרי הם בני המקום ועליהם להשיב ראשונה, אמרו לו הילדים, אדרבה, אתה 
ויענה  יָשֵאל  ולכך עליך לענות בראשונה, ולאחר שהסכים לדבריהם שהוא  יותר,  מבוגר 
ראשונה, שאלוהו דבר חידה, וכשלא יכל לענות להם, הוצרך לפשוט את בגדיו ולהביאם 

להם.
באותה שעה חרה אפו של האורח והלך לרבי יוחנן רבם ואמר לו, כל כך הרבה רעה יש 
אצלכם, שכאשר מגיע אורח ביניכם אתם נוטלים לו את בגדיו, אמר לו ר״י, אולי שאלוך 
לו האורח שאכן  וכפי שסיכמתם לקחו את בגדיך, השיב  ידעת לענות להם,  ולא  שאלה 
כדבריו. שוב שאלו ר״י בדבר השאלה ששאלוהו, וענהו את התשובה הנכונה, מיד הלך אותו 
האורח לילדים, אמר להם את תשובתו של ר״י ולקח את בגדיו, אמרו לו הילדים, עליך 
נאמר הפסוק ״לולא חרשתם בעגלתי לא מצאתם חידתי״, שאילולא שהיו מגלים לך, לא 

היית מוצא תשובה לחידתינו. ע״פ איכ״ר א׳ י״א.
פשטות המדרש נראה, שממה שר״י גילה לאורח את התשובה ומחמתה יכל לקבל חזרה את 
בגדיו, ניתן להוכיח שאפשר לשמוע תשובה מאחר, רק הילדים טענו עליו שאין זה הוגן, 
דאת״ל שאסור, היאך ר״י גילה זאת לאיש, כאשר בדין היה צריך להפסיד את בגדיו לילדים, 

אלא בע״כ שאפשר לגלות.
בשו״ת רב פעלים, ח״ד, חו״מ סימן ה׳, בריש דבריו רצה להוכיח כן, שתועיל ׳שאלת חכם׳ 
גם בנידון זה, אבל בהמשך דברי התשובה דוחה דבריו, וכותב שיתכן שלאחר שראה ר״י 
את תרעומתו של האורח, למרות שע״פ דין לא היה מקום לתרעומתו זו, בכל זאת חפץ 
תלמידיו  ובקשתו,  רצונו  שבעבור  ר״י  וידע  הדין׳,  משורת  ׳לפנים  עמו  ינהגו  שתלמידיו 
זאת אח״כ  לומר  ר״י חשב  לו את פתרון החידה, אך  גילה  ולכך  לו לאותו אורח,  ימחלו 
לתלמידיו, וברור היה לו שלא יקפידו על כך, לכן עשה כן, אבל לעולם יתכן ואסור לנשאל 

לשאול לחכם בכה״ג, ואסור לחכם לענות כשיודע מה מטרת השאלה.
יהודא צדקה  רבי  וסיפר, ששמע מהגאון  זילברשטיין שליט״א את שיעורו  המשיך הגר״י 
הגיע  זצ״ל,  אמת  האמרי  מגור,  כשהאדמור  זה  היה  בילדותו,  עמו  שאירע  מעשה  זצ״ל 
לבקר לראשונה בארץ ישראל, באו לראותו רבים מבני הישיבות, והאדמור שאל את כל 
הצעירים שביניהם שאלות, מספר הגרי״צ, כשנכנסתי לחדרו של הרבי שאלני מה אני לומד, 
וכשהשבתי לו ׳מסכת שבת׳, שוב שאלני כמה פרקים יש במסכת, ועניתי לו עשרים וארבע. 
כעת שאלני הרבי, מדוע יש במסכת שבת עשרים וארבע פרקים, באותה שעה ׳נאלמתי 
דומיה׳, לא ידעתי תשובה לשאלתו, ומיד יצאתי ומיהרתי לרוץ ברחובות ירושלים, למקום 
תלמודו של הגאון רבי יעקב חיים סופר זצ״ל, בעל ה׳כף החיים׳, נכנסתי אליו ושאלתיו 

את שאלתו של הרבי.
השיב לי הגרי״ח, היות ושבת נקראת ׳כלה׳, וכלה מתקשטת ב׳עשרים וארבע קישוטים׳, 
לכך גם למסכת שבת יש עשרים וארבעה פרקים. שמחתי על התשובה כ׳מוצא שלל רב׳, 
ומיהרתי לשוב אל הרבי ולענות לו את תשובתו של הגרי״ח, ואכן הרבי שמח עם התשובה 

שהבאתי, ונתן לי בחיבה על תשובתי שתי מטבעות ׳גרוש׳.
את  והבאתי  היום  עמי  שאירע  מה  וסיפרתי  לביתי  כשבאתי  בסיפורו,  הגרי״צ  ממשיך 
המטבעות, לקחה אמי חוט וקשרה בו את המטבע [המטבע היה עם חור], ותלתה אותו 

בצווארי ל׳קמיע׳, ומאותו זמן היה לי הרבה הצלחה בתלמודי.
לפי כל הדברים שהובאו בזה, סיים הגר״י זילברשטיין שליט״א את שיעורו המרתק, נמצאנו 
למדים שדרכו של עולם, שהחד חידה ושואל שאלה, אין כוונתו בהכרח שידעו מעצמם 
את התשובה, אלא שיעיינו ויחפשו וישאלו, ולבסוף יגיעו לתשובה, אף אם שמעום מאחר, 

תשובתם ראויה לשבח.
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‡È שם ביער הקטן הסמוך לעיירה, בקרחת היער, קוששו ר' 
יבשים,  וענפים  זרדים  בניו,  וארבעת  פייאערברען*  מרדכי 
מכובדת,  למדורה  הצטברו  אשר  עד  וחסונים,  רחבים  גזעים 
יפה, התחממו  וכאשר הציתו בהם את האש, עלתה הלהבה 

מחומה, ונהנו ממראה האש.
אביהם  החל  מעט,  ושרו  ששוחחו  לאחר  ושנה,  שנה   ÏÎ·Î
לחזק את בניו במצות האמונה, ובחיובו של כל יהודי להחליט 
וייסרוהו,  יכוהו  'עול מלכות שמים', שאף אם  לקבל  בדעתו 
לאמונת אבותיו,  עורף  יטה  לא  ח"ו,  ועינויים קשים  יסורים 
אלא ימסור את נפשו, כל עוד נשמה באפו, לבל יכשל חלילה 

בחילול שם שמים ובאיסור עבודה זרה.
ר' לייב, הם הכירו היטב, בכל  ‡˙ הסיפור הידוע על הסבא 
שנה מחדש הם שמעוהו פעמיים, פעם ביארצייט, ופעם בטיול 
מאביהם,  שמעוהו  מחדש  פעם  בכל  היער,  לקרחת  השנתי 
נהפך ללפיד אש בוער בהתלהבותו בסיפור  כולו היה  כאשר 
ה'  קידוש  על  ונהרג  עצמו,  את  קידש  הסבא  היאך  הדברים, 
באחד הפוגרומים, יחד עם אביו ואחיו והרבה מבני המשפחה, 

כאשר אביהם היה מהיחידים שנישארו לפליטה. 
ÚÎ˙, אמר ר' מרדכי לבניו, הבא נתקרב לאש, נדמיין לעצמינו 
את 'איגור' השכן הערל עומד וצווח עלינו לחבק או לנשק את 
צלמו, מכה בנו במקלו הגדול והאימתני, ומעמיד לפנינו, או 
בלהבות  חיים  להשרף  חלילה  או  זרה,  עבודה  לעבוד  חלילה 

העולות.
ÏÎÎ שמתקרבים לאש מרגישים יותר את החום העולה, הם 
סוגרים את העינים וחושבים בכל ליבם, אנו מסכימים למסור 
את עצמינו, לקפוץ לתוך להבות האש המפחידות והרותחות, 

והכל למען לקדש שם שמים.
¯' מרדכי הזכיר לבניו את כל אותם גדולי ישראל לדורותיהם, 
שזכו לההרג על קידוש השם, על גדולי ישראל אחרים שחפצו 
בכל ליבם לזכות להגיע לזכיה העצומה הזו, אך הם לא זכו, 

לבסוף הם נפטרו על מיטתם.
ÏÁ‰˘Î ר' מרדכי לברך בקול, בלא שם ומלכות, את הברכה 
המיוחדת שמברך הזוכה לההרג על קידוש ה', 'ברוך אתה ה', א' 
מלך העולם, אשר קדשנו במצותיו וציונו לקדש שמו ברבים', 
רבתה ההתרגשות והדמעות, והם אכן קיבלו על עצמם קבלה 
זו, להתחזק בכל כחם באמונה, אף במחיר כאב וצער, יסורי 

גוף מרים, ולקפוץ בשמחה לתוך האש.
ר'  סיפר  מדורתם,  את  שכיבו  לאחר  לביתם,  חזרה   ÌÎ¯„·
מרדכי לבניו דבר נורא, המובא בשו"ת מהר"מ מרוטנבורג (סי' 
תקי"ז), שאותם אלו הנהרגים על קידוש ה', רק ברגע הראשון 
מרגישים יסורים בכדי לנסות את האדם אם יפרוש, אך לאחר 
שמקבלים את היסורים באהבה, וגומרים בדעתם למסור את 
נפשם על קידוש השם, נעשה נס ופלא, והם אינם מרגישים 
כבשן  בתוך  בנעימות  לטייל  יכולים  הם  היסורים,  את  כלל 

האש הבוער, בלא להרגיש דבר.
אמונה  ועם  והרעב,  העוני  בנסיונות  דור,  אותו  בני  חיו   ÍÎ
חזקה וברורה, שבה יכלו לצלוח את נהרות הנסיונות שעמדו 

בפניהם, לעבור את סערות התקופות באמונה איתנה.
לנסיון  רבה  כהכנה  עבורו  היתה  מרדכי,  ר'  של  זו   Â˙‚‰‰
שעמד בפניו, כאשר פורעים פרצו לבית מדרשם, הכו את כל 
הלומדים מכות אנושות, ולאחריהם הודיעו להם על הברירה 
שבידם, להשרף חיים יחד עם בית המדרש וספריו, או חלילה 
לאחוז בצלם ולחלל את ברית אבותיהם, לסור מדרך התורה 

הסלולה, לחיי ציה וצלמות.
כעזר  לעמוד  הצטרפו  היהודים,  של  שכניהם  הארץ,  גויי   Ì‚
נאמנה,  מלאכתן  את  עושים  אשר  על  לפורעים,  וסיוע 

בשליחותן ולמענם, ואכן עזרו להם לבצע את זממם.
באהבה  עליהם  קבלו  המדרש  בית  יושבי  של  ככולם   Ì·Â¯
גזירתו של מקום, הכינו את עצמם לעבור מבית מדרש מעט, 
להיכלא דמלכא קדישא, התוודו על העוונות שבידם, והחלו 
ר'  כאשר  וטהורות,  קדושות  במחשבות  עצמם,  את  לקדש 
מרדכי מחזקם ומעודדם, שהנה הם זוכים להגיע למה שרבי 
עקיבא הגדול היה מצפה כל ימיו, לדרגה הגדולה והעצומה, 

לההרג על קידוש ה', לקדש את שמו ברבים.
¯˜ בנו של גביר העיירה ועמו הפילוסוף שבלומדים, הם לא 
עמדו בנסיון, בנו של הגביר שהורגל בחיי תפנוקים ומעדנים, 
חשש מאוד מהיסורים שמעולם לא התמודד עמם, והפילוסוף, 
מרוב חשבונות שהיו לו, בעת פקודה הכל התמוטט ונפל, אך 
כל אלו עם אמונתם התמימה, הם הם אלו  שאר הלומדים, 

שעמדו בגבורה בנסיון.
·˘Ú‰ שהלהבות חרכו את הבנין, והחלו להכנס אל תוך הבית 
עשרות  מאותם  אדירה  ישראל'  'שמע  זעקת  נשמעה  מדרש, 
המיוחדת  הברכה  ולאחריה  בנסיון,  לעמוד  שזכו  יהודים 
נשמתם  יצאה  אשר  עד  ברבים',  שמו  'לקדש  ה',  קידוש  של 
רבבות  עם  יחד  השכינה,  כנפי  מעל  הישר  ועלתה  הטהורה 
רבבות בני ישראל לדורותיהם, שמנשרים קלו ומאריות גברו 
לעשות רצונו ומסרו נפשם על קדושת השם, יזכרם א' לטובה, 

וינקום נקמת דם עבדיו השפוך.
Á‡Ï¯ זמן מה, כשהקולות מבית המדרש נדמו, חשבו הפורעים 
כדאי  אולי  בתוכו,  שהיו  היהודים  כל  את  שהרגו  שלאחר 
ולכך החלו בכיבוי הלהבות  להציל דברי ערך מבית המדרש, 

ממימי הנהר הסמוך.
Á‡Ï¯ זמן מה, כשהצליחו לכבות את האש, חשבו הפורעים 
בליבם, שכדאי הדבר להסתיר את פשעיהם ולא להשאיר את 
לזורקם  החליטו  ולכך  במקום,  והטהורים  הקדושים  גופות 

לתוך מימי הנהר. 
„Â„, אחד מהיהודים שנמלט ברגעים האחרונים מבית המדרש, 
את  מוציאים  שהם  כשראה  מקום,  בקרבת  עץ  על  וטיפס 
להתקרב  עצמו  את  וסיכן  התאמץ  הקדושים,  של  גופותיהם 

הזמן  בבוא  שיוכל  בכדי  הנרצחים,  את  לזהות  בכדי  למקום 
להעיד בפני בית הדין על רציחתם, ומכח עדותו יוכלו להתיר 

את נשותיהם מכבלי העגינות.
קדוש,  אחר  קדוש  מוציאים  איך  דוד  ראה  דם  שותת   ·Ï·
ומשליכים אותם אל מי הנהר, חלקם זוהו על ידו לפי הכרת 
סימנים  שאר  או  שלבשו,  בגדיהם  לפי  רק  וחלקם  פניהם, 

שאינם מובהקים.
יהודי המקום שניצלו  ÈÓ„ בצאת הפורעים מהעיירה, מיהרו 
לילך אל בית המדרש, לראות האם נשארו ניצולים, ובהוראת 
ולעזור  לסייע  שיוכל  ודבר  מימצא  כל  אספו  דאתרא,  המרא 

בבירור זהות הקדושים.
ÂÓÎ כן הצליחו למשות מימי הנהר כמה מהקדושים, לזהותם 
כך  ישראל,  לקבר  ולהביאם  עדים,  ב'  עפ"י  מוחלט  זיהוי 

שההיתר של נשותיהם יהיה קל וברור.
חשובים  חכמים  תלמידי  ב'  אליו  זימן  דאתרא   ‡¯Ó‰
ומופלגים מהעיירות הסמוכות, הבקיאין בטיב גיטין וקידושין, 
הקשים  ההלכות  עגונות,  הלכות  בענין  ידועה  ומומחיותם 
ביותר, הכתובות בסימן הארוך ביותר בכל חלקי שו"ע, באבן 
חשוב',  דין  כ'בית  יחדו  עמו  שישמשו  בכדי  י"ז,  סימן  העזר 
שיעמוד לימין העגונות הרבות, להתירן מכבלי עיגונם על פי 

דת של תורה.
·È˙ הדין ישב בהרכבו המיוחד, ישיבות רבות, בהם דנו בכל 
עגונה ועגונה בפני עצמו, במתינות ובעיון מדוקדק, בשמיעת 
בנות  ושקדו הרבה בתקנת אותן  ובדיקת הפרטים,  העדויות 
ישראל עלובות, עד שלאחר כמה חדשים, כבר הספיקו להתיר 
ברורות  עדויות  בעליהם  על  שהיו  עגונות  אותם  כל  את 

ומפורשות ע"י ישראלים כשרים.
הקשים  במקרים  הדין  בבית  לדון  החלו  שלאחריה,   ‰ÙÂ˜˙·
יותר מבחינה הלכתית, באותם אלו שלא היו עדויות ברורות, 
הדיינים ניסו להרכיב משביבי עדויות ומכל מיני ידיעות, בכדי 

להגיע לבירור האמת בדבר מה שאכן אירע.
Â¯ÓÏ˙ שההלכה אומרת, שבעדות להתיר עגונה, "מתוך חומר 
שהחמרת עליה בסופה, הקלת עליה בתחילתה" (יבמות פ"ח 
ב'), הקילו רבנן עד מאוד, שניתן לקבל ולצרף אף עדות של 
קטן ופסול, מקבלים עדות מאשה וגוי ב'מסיח לפי תומו', בכל 
זאת יש לבית הדין לברר היטב היטב את הדברים, ולא בכל 
דבר ניתן להתירה, אלא רק לאחר דרישה וחקירה רבה, כדי 

שלא יגיעו חלילה למכשול החמור, להתיר אשת איש לשוק.
ברוסיה  אירעה  ודרש,  חקר  הדין  שבית  תקופה   ‰˙Â‡·
ה'  על  מלחמה  הוכרזה  שבמהלכה  הקומוניסטית,  המהפכה 
ובתי מדרשות  והיתה עת צרה ליעקב, בתי כנסיות  ותורתו, 
נסגרו על מנעול ובריח, הישיבות ותלמודי התורה פוזרו, וכל 

פעילות תורנית נאסרה באופן חמור.
ÏÎ יום קללתו היתה מרובה מחבירו, בכל בוקר אמרו, מי יתן 
לנו ערב שלפניו, שעדיין היה פחות גרוע, וכל שומרי המצוות 
חששו מפני הבאות, איך יוכלו לקיים את המצוות, מה יהיה 
בני  מליוני  של  לקיומו  המשך  יהיה  איך  הילדים,  חינוך  עם 

ישראל, יושבי ארץ ציה וצלמות זו.
מבני  רבים  נפשם  את  מסרו  ששרר,  הקשה  המצב   ˙Â¯ÓÏ
נעצרו   מהם  רבים  ואכן  המצוות,  בקיום  והמשיכו  ישראל, 
מהם  הקלגסים,  ידי  תחת  קשים  ונפש  גוף  בעינויי  והתענו 
גזירה,  ארץ  אל  והושלכו  שהוגלו  ואחרים  ידם,  על  שנהרגו 

לסיביריה הרחוקה.
‚„ÈÏÂ ישראל ורבניה, אלו שהיוו החוליה המקשרת במשך כל 
במסירות  המשיכו  שבדבר,  הגדולה  הסכנה  למרות  הדורות, 
נפש ללמד תורה ודעת, להדריך את בני קהילותיהם, לנווט את 

הספינה במים הסוערים והגועשים.
‚Ì בית הדין דמתא המשיך בישיבותיו ובירור דיני העגונות, 
להתיר ככל שיכלו, לברר היטב היטב גם במצב סוער זה, ועם 
כל זאת, לא לוותר על קוצו של יוד מההלכה הצרופה, לנהוג 

אך ורק לפי הנפסק בשו"ע ובספרי ההלכה.
·Ì˙·È˘È האחרונה דנו בית הדין בענין אלמנתו של ר' מרדכי, 
היתה  לא  וגם  גופתו,  נמצאה  ולא  היות  להתירה,  ניתן  אם 
עדויות  היו  ומאידך  מת,  שראוהו  יהודים  של  ברורה  עדות 
בין  היה  ולא  ההיא,  בשעה  המדרש  בבית  היותו  על  וראיות 
להיות  זכה  שכנראה  נוספות  ראיות  כמה  ועוד  הניצולים, 
מהקדושים, וזאת מלבד העדות ששני יהודים העידו, שלפני 
שלשה  היאך  ושמעו  הסביבה,  מפונדקי  באחד  ישבו  תקופה 
גויים מתפארים באוזני חבריהם, שהם היו מתוך אותה קבוצה 
ולאחר  היהודים,  עם  המדרש  בית  את  ששרפו  פורעים,  של 
שחבריהם פקפקו באמיתת דבריהם, החלו לתאר את תיאורו 
המלא של ר' מרדכי, היאך הם נטלו את גופתו, והשליכוה אל 

מימי הנהר.
·ÍÏ‰Ó הדיון נשמעה לפתע זעקה, שהמשטרה החשאית בדרכה 
לדירה בה התאספו הדיינים למעמד בית הדין, עקב הלשנה 
כנראה מאחד מהשכנים מגויי הארץ, באותו הרגע כל הדיינים 
והעדים נמלטו דרך היציאה האחורית של החצר, מלבד הדיין 
הגאון רבי פלטיאל קלאפארגוט*, שהיה בעל הדירה, ולא היה 
כדאי לו להמלט, שהרי פרטיו רשומים אצלם, מה גם שלפי 
גילו המבוגר לא היה יכול להמלט מהרה, לכך זירז את כולם 
להימלט ולאחר שראה שכולם נמלטו, התישב בביתו והמתין 

לבאות, תוך כדי ששפתותיו ממלמלות פרקי תהלים.
גילו שטרפם נמלט להם  Î‡˘¯ פרצו השוטרים לתוך הבית, 
מתוך ידיהם, ולכך פרקו את כל זעמם ברבי פלטיאל, שיגלה 
להם מי ישב אצלו ולמד, מי דן כאן שלא לפי החוק, אך רבי 
פלטיאל מילא פיו מים, הוא לא ענה להם מאומה, ברור היה 
לו כשמש, שאף אם יאסרוהו ויכוהו, הוא לא יגלה דבר, שאם 
חלילה ילשין על חבריו או כל יהודי אחר, שלא יהא ח"ו בכלל 
אלו המוסרים, שדינם נפסק בשו"ע (חו"מ שפ"ח ס"ט), ש"אין 

לגיהנם,  שיורדים  שם,  הש"ך  שכתב  וכפי  לעוה"ב",  חלק  לו 
וכו',  וכו'  ונשמתם כלה  גופם כלה  ונידונין בה לדורי דורות, 

והם גרועים ממשומד.
Â‡¯˘Î השוטרים שרבי פלטיאל מילא פיו מים, ואינו משיב 
לשאלותיהם, לקוחוהו עמהם לבית הסוהר, ותוך כמה ימים 

גזרו עליו גזר דין חמור, גלות לסיביריה למשך עשר שנים.
לקב"ה  הודה  באהבה,  הגזירה  את  עליו  קיבל  פלטיאל   È·¯
שניצל מהרשעים הללו שיכלו להורגו, והתפלל והתחנן לפני 
ויוכל  עליו,  ולסוכך  לגונן  ימשיך  אלא  יעזבו,  שלא  הקב"ה 

לעבור את אותם שנות גזירה בשלום.
הכפיה',  ל'עבודת  פלטיאל  רבי  יצא  כאשר  מהימים,   „Á‡·
נבהל ממראה עיניו, הוא ראה מולו אדם הנראה ממש כדמות 
הקדוש ר' מרדכי מבני עירו, שנהרג ונשרף על קידוש השם, 
היתר  בנתינת  דן  והוא  הנהר,  למימי  הושלכה  אף  וגופתו 

נישואין לעגונתו.
¯·È פלטיאל נחרד ונלפת ממראה עיניו, וכשניגש אליו ונודע 
לו שאכן כן הוא, כמעט נתעלף מהפחד הנוראי, שמא ח"ו היה 
נותן את ידו להתיר אשת איש לשוק, להכשל באיסור החמור 
קשה  שהוא  א'),  י"ג  (גיטין  הגמ'  אומרת  כך  שעל  מאוד,  עד 

לעולם יותר מדור המבול.
‡ÊÈ‰ נס, איזה נס, החל לפתע לרקוד רבי פלטיאל מרוב שמחה, 
הדיון,  במהלך  לביתי  פרצה  החשאית  שהמשטרה  נס  איזה 
והושלכתי אל ארץ גזירה זו, הרי בזכות זאת ניצלתי, אני ובית 
הדין מאיסור חמור ביותר, איי איי איי, פעם הראשונה שיוצא 
שקיבלתי  והיסורים  המכות  כל  הבולשת,  ממעשה  טוב  דבר 
כה  עבירה  של  מאסון  שניצלתי  העיקר  כדאיים,  היו  מהם 
חמורה, כעת מתברר ומתאמת אצלי יותר ויותר מאמר חז"ל, 

דכל מאי דעביד רחמנא, לטב עביד.
Ú‚¯˘Î מעט רבי פלטיאל מהמחזה אשר ראה, ומהנס הגדול 
שאירע עמו, שניצול מעבירה חמורה כל כך, פנה לר' מרדכי 

וביקשו שיספר לו מה אכן אירע באותו יום.
Á˙Ù וסיפר ר' מרדכי, כל מה שסיפרו והעידו בבית הדין היה 
המדרש,  בית  את  באש  העלו  לאחר שהפורעים  ויציב,  אמת 
הכנתי  אליה  לשעה  מגיע  אני  מעט  שעוד  להרגיש  התחלתי 
את עצמי שנים רבות, לזכות בזכות הגדולה ליהרג על קידוש 
השם, ואכן עודדתי את כולם לחשוב מחשבות טהורות, לא 
לפסול את עצמינו במחשבת פיגול, וברכנו בשמחה מיוחדת 
ומלכות, לאחר קבלת  ומרוממת את הברכה המיוחדת בשם 
עול שמים בציבור, וכבר המתנתי לרגע שנשמתי תפרד מגופי 

ותזכה לעלות על כנפי השכינה.
Î¯‡‰ שלא היו לי מספיק זכויות לכך, מחמת לשונות האש 
הקומה  לתוך  וקרסה  המדרש,  בית  רצפת  נשרפה  הנוראיים 
התחתונה, שלא היתה בשימוש, ואף היתה מוצפת עוד מימי 
בין  ברגעי  נמצא  אני  כאשר  לתוכה  שנפלתי  כך  הגשמים, 
שהיו  המים  לתוך  והנפילה  לעוה"ב,  העוה"ז  בין  השמשות, 

בקרקעית, גרמו לי להתעורר ולהתקרר, ולשוב לחיים.
Á‡Ï¯ שהפורעים כיבו את השריפה הגדולה, הרגשתי לפתע 
שכוחותי עוזבים אותי, והפלתי את עצמי על אחד מהקורות 
מוטל  אני  כאשר  שנתעוררתי  עד  נתעלפתי,  וכך  שם,  שהיו 
בידי שני ערלים המחזיקים בי בידי וברגלי, ולאחר כמה שניות 

היטילוני לתוך מימי הנהר הסמוך.
שאתעורר  גרמו  הקרים  הנהר  מימי  שהושלכתי,  רגע   Â˙Â‡·
באחד  נאחזתי  לשחות,  לי  עמדו  לא  וכוחותי  והיות  יותר, 

מהענפים שצפו על מי הנהר, ונתתי לזרם שיקחיני עמו.
קרוב  כשהייתי  המים,  בזרם  נסחפתי  שבו  ליום  קרוב   ¯Á‡Ï
לגדות הנהר, בחסד ה' עלי הצלחתי להתחזק מעט ולעלות על 
הגדה, והגעתי לאחד הכפרים, אך גויי המקום כשראוני, מיד 
מסרוני לידי המשטרה המקומית, שהחליטו על אתר שכנראה 

אני פושע, ודיני להשלח לארץ גזירה, וכך הגעתי לכאן.
לבני  מכתבים  כמה  כתבתי  כאן,  שאני  התקופה   ÍÏ‰Ó·
משפחתי, להודיע להם על מקום המצאי, שידעו ולא יחששו, 
אך משום מה כל המכתבים שנשלחו לא הגיעו ליעדם, אחד 

מהעובדים כאן סיפר לי, שראם מושלכים אי שם באשפה.
‡Ó¯ לו רבי פלטיאל, כמה גדולים דברי חז"ל שכה הזהירונו 
בהיתר עגונות, שלא למהר להתירם, הרי העדים יכלו להעיד 
בסייעתא דשמיא אתה  והנה  בנהר,  אותך מת מושלך  שראו 

חי וקיים.
דחוף,  מכתב  לכתוב  צריכים  אנו  פלטיאל,  רבי  אמר   ,˙ÚÎ
כדי  כאן,  המצאותך  על  הדין  ולבית  המשפחה  לבני  להודיע 
רבי  הוסיף  יבואו להתיר את אשתך מעגינותה,  לא  שחלילה 
פלטיאל ואמר, הסיבה שכל דברי הדואר ששלחת הושלכו ולא 
נשלחו ליעדם, היא מפני הצנזורה החמורה הקיימת במקום, 
הבודקים כל מכתב יוצא, שלא יוזכר בה כלל המקום הקשה 

הזה.
אני מציע שאני אכתוב את  פלטיאל,  רבי  כן, אמר  על   ¯˘‡
המכתב למרא דאתרא ולדייני בית הדין, ואכתוב את הדברים 

בסיפור בעלמא, שמרומז בו שהגעתי למקום זה, וראיתיך.
רבי  אך  קל,  היה  יחסית  מרדכי,  ר'  את  שראה  לרמוז   Í‡È‰
נמצא, הרי אם  היכן הוא  יוכל לרמוז  פלטיאל הסתפק במה 
יכתוב 'ארץ ציה', או 'מקום צלמות', הרי ודאי הצנזור יבין את 

הדבר, וישליך את המכתב.
Ú˙ÙÏ נזכר רבי פלטיאל, הרי קיבלתי מרבותי שדברים רבים 
רמוזים בפרש"י בפרשה, והנה השבוע, שבת בראשית, תחילת 
פרשיות התורה, זה הזמן להתחיל ללמוד את הפרשה עפרש"י, 
ואף שאין כאן חומש, בכל זאת אנסה ללומדו מתוך הזכרון, 

ויהי רצון שחפץ ה' בידי יצליח.
רעיון,  מצאתי  מצאתי,  פלטיאל,  רבי  פני  אורו  כשעה   ¯Á‡Ï
קרא בהתרגשות, הנה בפרשתינו עפרש"י ניתן למצוא רעיון 

לכינוי שאף הצנזור לא יוכל לגלותו.
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