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

קמ"א

"È˘‡¯· ."ÔÂÈÏÚ Ï˜Ï Ô‰Î ‡Â‰Â ÔÈÈÂ ÌÁÏ ‡ÈˆÂ‰ ÌÏ˘ ÍÏÓ ˜„ˆ ÈÎÏÓÂ˙ י"ד י"ח.

ÂË˘Ù˙ דברי הפסוק, שכל מה שהתורה הקדושה מזכירה את ענין 
כהונתו של 'מלכי צדק', הוא רק לגבי מה שמוזכר אח"כ, שאברהם 

נתן לו מעשר מכל, וכפרש"י שם, שנתינת המעשר למלכי צדק היתה 

משום שהיה כהן, אלא שקצת קשה ללמוד כך, דאם כן מדוע התורה 

כתבה זאת בפסוק זה, ולא אח"כ כאשר מוזכרת נתינת המעשר על 

ידי אברהם, וביותר, שמעצם הזכרת הכהונה שלא בסמיכות לשמו, 

שיש  מוכרח  ויין,  לחם  הוציא  שהוא  כותבת  שהתורה  לאחר  אלא 

שייכות בין הדברים.

ÂÚ„ צריך ביאור, מדוע מלכי צדק הוציא לחם ורק אח"כ יין, שהרי 
אותו יום היה 'יו"ט ראשון של פסח', כדאיתא בפרדר"א כ"ז, והלכה 

פסוקה היא, שקודם מקדשים על היין ואח"כ בוצעין את הפת.

¯˘"È הביא ב' ביאורים בטעם הדבר מדוע מלכי צדק הוציא לאברהם 
לחם ויין, ש"כך עושים ליגיעי מלחמה, והראה לו שאין בלבו על שהרג 

את בניו. ומדרש אגדה, רמז לו על המנחות ועל הנסכים שיקריבו שם 

בניו", וכידוע, שיש הבדל ושינוי רב בין הנסכים למנחות לגבי מה 

מתוכם לה' ומה לכהנים, שבנסכים, כל היין צריך להנסך ע"ג המזבח, 

ואין לו לכהן ממנו דבר, ואילו במנחות, רק את הקומץ מקטירים, 

וכל השאר נאכל לכהנים.

·˙ÏÈÁ˙ חומש ויקרא, כאשר התורה כותבת את פרשיות הקרבנות, 
מתחילה התורה בפרשת עולה, וטעם הדבר מדוע הקדימה התורה 

הראשונים  כתבו  הקרבנות,  ולשאר  חטאת  לפרשת  עולה  פרשת 

לגבוה,  כולה  שהעולה  משום  בחיי),  רבינו  וע"ע  שם,  חזקוני  (עי' 

"והקטיר הכהן את הכל המזבחה", מה שאין כן בפרשת חטאת ושאר 

הקרבנות, שרק חלק מהקרבן מוקטר, וחלקיו האחרים הם לכהנים 

פותחת  והתורה  יותר  לחשובה  העולה  נחשבת  כן  על  לבעלים,  או 

בדיניה והלכותיה (ויסוד זה כבר נמצא בפסחים ע"ז ב', "עולה היא 

חטאת  מקום  דבכל  ועוד,  א'  נ"ט  שם  וע"ע  כליל",  שכן  דחמירא, 

קודמת לעולה, וצ"ע).

Ù"Ú יסוד זה, שקרבן העוֶלה כולו על גבי המזבח, בלא שיירים, נחשב 
לחשוב יותר, מתעצמת קושיתינו, מדוע בפרשתינו מזכירה התורה 

כולה,  מוקטרת  שאינה  מנחות,  על  המרמז  ה'לחם'  את  ראשונה 

העולים  הנסכים,  על  המרמז  ה'יין'  את  ולא  לכהנים,  שייריה  אלא 

בשלימותם על גבי המזבח.

‰˙Â¯‰ כותבת לנו על כהונתו של מלכי צדק, 'והוא כהן לקל עליון', 
וצ"ב, מדוע התורה צריכה לכתוב לנו שהוא 'כהן לקל עליון', מדוע 

לא די לכתוב 'והוא כהן', ופשוט הוא שהוא כהן לשמים ולא לע"ז.

Â‡È·Â¯ נפלא ע"ד הדרש שמענו בזה, שבתיבות אלו 'והוא כהן לקל 
עליון', התורה באה לבאר וליישב את כל הקושיות, שהטעם שמלכי 

צדק הוציא לחם ורק אח"כ יין, היא משום כהונתו, שכידוע, ישנה 

והיא  שיירים,  לה  שאין  המנחות,  שאר  מכל  השונה  אחת  מנחה 

'מנחת כהן', שעליה נאמר (ויקרא ו' ט"ז), "וכל מנחת כהן כליל תהיה 

לא תאכל", נמצא שהלחם שהוציא כנגד המנחות, היה כנגד מנחתו, 

לנסכים,  מנחה  בין  משווים  וכאשר  כליל,  המוקטרת  כהן  מנחת 

באופן ששניהם בשלימות עולים ע"ג המזבח, פשוט הוא שהמנחה 

חשובה יותר, שהמנחה היא עצם הקרבן, ואילו הנסכים הם התוספת 

לקרבנות, ולכך מובן היטב מדוע כותבת לנו התורה בראשונה את 

הלחם ורק אח"כ את היין.

צדק  מלכי  של  כהונתו  את  התורה  הזכירה  מדוע  ג"כ  יובן   Ê"ÈÙÏÂ
בפסוק זה, משום שרק מחמת כהונתו הוא הוציא את הלחם לפני 

צדק  מלכי  הוציא  היאך  לבאר,  שהאריכו  מה  לפי"ז  יובן  וכן  היין, 

לאברהם לחם, כאשר באותו יום היה יו"ט של פסח, שלפי הנאמר 

מצה,  היה  הוציא,  צדק  שמלכי  שהלחם  שבהכרח  מידי,  יקשה  לא 

כדשנינן במנחות פ"ה מ"א, "כל המנחות באות מצה...".
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במלחמה הראשונה נכנעתי

ובשניה בבהלה נמלטתי

בגפי בנס ניצלתי

ולא מחמת מעלתי

את שאירע לאנשי עירי

סכנה מהמצוי במקומותי

קיימים  החדשה,  בעיר  המרכזי  הכנסת  בבית 
שני  בית  הגדול,  ההיכל  לתפילה,  בתים  שלשה 
ובית שלישי, אך למרות מאמצי הגבאים, אין להם 
אלא שני 'ספרי תורה', כך שבימים בהם קוראים 

בתורה, ספרי התורה נודדים ממקום למקום.
שלאחר  הקדיש  את  כשסיימו  הימים,  באחד 
התחנון, פתח החזן את 'ארון הקודש', וראה שאין 
במצוה  לזכות  הזדרז  המתפללים  אחד  ס"ת.  בו 
הזמן  באותו  הסמוך.  מהחדר  ס"ת  להביא  ומיהר 
החל  מהציבור  חלק  הס"ת,  להבאת  שהמתינו 

באמירת 'בריך שמיה'.
תשומת  את  העיר  המתפללים,  אחד  ראובן,  ר' 
החל  מדוע  לו,  בסמוך  היושב  שמעון  ר'  של  לבו 
באמירת בריך שמיה כאשר הס"ת עדיין לא הוצא 
של  פתיחתו  שעצם  השיבו,  וזה  מהארוה"ק. 
הארוה"ק בידי החזן, היא מעוררת את ה'עת רצון' 
ולכך כבר ניתן להתחיל לומר תפילה זו, גם כאשר 
כעת  בו  היה  ולא  זה,  מארוה"ק  הוצא  לא  הספר 
פתוח,  בארוה"ק  'ענין'  שיש  והראיה  ס"ת,  כלל 
אף שאין בו ס"ת, כמנהגינו בהושע"ר, שמוציאים 
את כל הס"ת, ובכל זאת משאירים את הארוה"ק 

פתוח.
הזמן,  שיעור  לפי  שמעון,  ר'  טען  לכך,  בנוסף 
בחדר  הארוה"ק  את  כבר  פתח  מסתבר שהשליח 
הסמוך, וקרוב הדבר שהוא בדרך עם הס"ת לכאן, 

וכעת העת להתפלל תפילת 'בריך שמיה'.
כאשר נכנס נושא הס"ת לביהמ"ד מצד מערב, והיה 
בדרכו אל עבר החזן להביא לו את הס"ת, באותה 
שעה החל ר' ראובן לומר 'בריך שמיה'. טען לו ר' 
שמעון, שלדבריו, שכל מה שגורם את העת רצון 
הס"ת  את  הכניסו  כעת  הרי  הארון,  פתיחת  הוא 
ואין  מארוה"ק,  מכבר  הס"ת  הוצא  שכבר  אחרי 
כאן ארוה"ק פתוח לפנינו, א"כ כבר הפסדת את 

העת רצון וכבר אי אפשר לומר תפילה זו.
 

‰˘‡È‰ ‰Ï‡, הצדק עם מי ? 

 

כתב בפמ"ג (סי' קע"ד, משב"ז סקי"א), 
ויטעום  כוס, מברך תחלה  "כששותה 
וכדומה,  לחיים  יאמר  אח"כ  מעט, 

דכבוד שמים עדיף".

באדם  עובדא  ליישב  צורך  יש  לפי"ז 
גדול מסוים.

? Â‰ÈÓ Ú„˙‰

עניים,  וגזבר  פרנס  היה  מי  תדע  [ואם 
תגלה מיהו].

כוס  שתה  אחד   ,ÈˆÓÈ˙  ÈÎÈ‰
ידי  ויצא  שבת,  של  הקידוש 

יצטרך  זאת  ובכל  חובתו, 

לקידוש  נוסף  יין  כוס  לקחת 

באמצע הסעודה (למרות שלא 

יצטרך לברך עוד פעם על היין 

שבסעודה).

"קיים אברהם אבינו אפילו עירובי תחומין" 
(יומא כ"ח ב', לגירסת הרשב"א בשו"ת ח"א סי' צ"ד, ועוד). 

.‰Ê ¯Ó‡Ó ÌÚ Â·˘ÈÈÏ ˘È ÂÈ˙˘¯Ù· ˜ÂÒÙ ‰ÊÈ‡

רמז: דמות הקשורה לפרשה

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

לע"נ מרנן רבותינו רבי אברהם ישעי' ב"ר שמריהו יוסף קרליץ זצוק"ל ה"חזון איש" נלב"ע ט"ו מרחשון ורבי אלעזר מנחם מן ב"ר עזריאל שך זצוק"ל ה"אבי עזרי" נלב"ע ט"ז מרחשון. 



תשובות לשאלות שהתפרסמו בגליון זה בשבוע שעבר

תשובה ל"מעשה רב"
 Ì‰· ÛÂËÚÏ ‚Â‰˘ ÌÈÂÏÈÈ‰ Ì˙Â‡ ˙Â„Â‡ ,‰Ï‡˘Ï ‰·Â˘˙·
 Â˜ÊÈ  ‡Ï˘  ˙"Ò‰  ÏÚ  Ô‚‰Ï  ,'‰¯Â˙  ˙ÁÓ˘'·  ‰¯Â˙‰  È¯ÙÒ  ˙‡
 ÔÓÊ  ÌÈÎ˘Ó‰  ÌÈ„Â˜È¯‰  ˙ÓÁÓ ‰ÚÈÊ‰  ÈÙÓ ˙ÂÈ˙Â‡‰ ÂÓ‚ÙÈÂ

.‰ÊÈ‚ ÔÈÚÏ ÌÈ„ ‰Ó ,·¯
‡] כתב במ"ב סי' קנ"ד סקי"א, "ווילון שתולין [לפני ההיכל, 
שהם  התלמוד,  למנהג  והיינו  הפרוכת,  הוא  קדושה],  בהן  יש 

[ונראה  לפעמים מניחין ס"ת עליה, או שהיו מכסין בה הס"ת, 

שהיה דבר זה מצוי בזמנם, דאל"כ הו"ל תשמיש אקראי בעלמא, 

ואין ע"ז שם תשמיש קדושה], אבל האידנא...".

תשמישי  שם  עליו  אין  אקראי1  לשימוש  שבא  שכל  מבואר, 

קדושה, אבל מצד הטענה שאין התשמיש אלא לשמירה בעלמא, 

לא אזל מיניה שם תשמיש קדושה, וכמבואר במ"ב שם בסקי"ד, 

"ומביאור  וז"ל,  הדבר,  ודוקא  ד"ה  שם  בביה"ל  מזה  ויותר 

הגר"א משמע, דכל שהוא נוגע בקדושה עצמה, אע"פ שהוא רק 

לשמירה לבד, מ"מ מיקרי תשמישי קדושה", וחזינן דמצד טעם 

בדרך  שהוא  מצד  ורק  סגי.  לא  לשמירה,  רק  בא  שהניילון  זה 

ארעי ואקראי2, שהרי רק לימי ש"ת משימין את הניילון, וממילא 

אינו טעון גניזה3.

קי"ט,  סי'  ח"א  רבבות אפרים  בשו"ת  כתב  ומהאי טעמא   [·
אות ג', להקל לגבי מארז שמניחים בו ספרים, שאע"פ שהספרים 

נמצאים בתוכם זמן ממושך, כיון שאינם אלא ארעי, אינו טעון 

גניזה.

אמנם צ"ע אם ממשיך לאכסן בארגז גם אחרי שפתח הספרים4, 

ואולי דכיון שמעצם הדבר, אין הדרך להשתמש תדיר באופן כזה, 

ע"כ גם אם המשיך לזמן מסויים להשתמש בזה כאריזה אחרי 

כך  להשתמש  קבע  שלא  כל  בהם,  ולמד  ספרים  הוציא  שכבר 

בקביעות, דינו כעראי. וצ"ע5.

‚] ושו"ר בשו"ת אבני ישפה ח"ה סי' כ"ה ענף א', שדן לענין 
עטיפות ניילון של מזוזה, ומביא את דברי הביה"ל הנ"ל, ובסוף 

כותב, "עכ"פ שפיר יושב מנהג העולם שלא שומרים על עטיפת 

לשמירה,  רק  עשויה  ודאי  שהיא  המזוזה,  את  העוטפת  ניילון 

ואינה עשויה כלל לכבוד, ולכן אין לה דין תשמיש קדושה".

כמ"ש  עצמה,  בקדושה  שנוגע  מצד  לחוש  יש  עדיין  ולכאו' 

לכן,  קודם  בזה  מעיר  שם  ישפה  באבני  ואמנם  הנ"ל,  בביה"ל 

אלא שמדקדק לשון הפמ"ג בסי' קנ"ד א"א סק"ח, שכותב "הכלל, 

לכבוד,  כ"כ  שאין  אע"פ  הפסק,  בלי  בקדושה  ממש  שנוגע  כל 

רק קצת שמירה כמו ארגז...", והובא במ"ב שם סקי"ד, ומשמע 

גם לכבוד  ג"כ, אבל כשאין עשויין  דעכ"פ עשויים קצת לכבוד 

כלל, אלא רק לשמירה, בזה אין שום קדושה.

„] אולם בלשון המ"ב מבואר, דלהגר"א עכ"פ, יש להחמיר גם 
בנעשה רק לשמירה, כל שנוגע בקדושה עצמה, וא"כ במזוזות 

להקל  ללמוד  אין  לכאו'  לתמיד,  שם  השקית  ליתן  שהדרך 

שליט"א,  מהגרנ"ק  מביא  שם,  בסו"ד  ישפה  האבני  ואכן  כלל, 

שיש לניילון של המזוזה קדושה. ע"ש. אבל בנידו"ד שהוא רק 

לאקראי, אין בו דין קדושה, וכמשנ"ת6.

תשובה ל"לחכימא ברמיזא"
 ‡„·ÂÚ ·˘ÈÈÏ Í¯Âˆ ˘È˘ ÏÂ„‚ Ì„‡‰ Â‰ÈÓ ,‰Ï‡˘Ï ‰·Â˘˙·
 ÌÈ·¯‰ ˙‡ ‰ÎÊÓ‰ ÏÎ" ,Á"È ‰˘Ó ‰"Ù ˙Â·‡· ˘"Ó ÌÚ ‰È„È„

."Â„È ÏÚ ‡· ‡ËÁ ÔÈ‡

- אחר, שהיה מלמד תורה,  בן אבויה  הוא באלישע  המדובר 

שאין לך זיכוי הרבים גדול מזה, ובכל זאת יצא לתרבות רעה.

וכבר הקשו כן התוס' ביבמות ק"ט ב', במה שאמרו בגמ', "רעה 

אחר רעה תבא למקבלי וכו' ולתוקע עצמו לדבר הלכה".

פרש"י, "שאומר הריני שונה ואיני מקיים, ואקבל שכר לימוד", 

ומסיק בגמ' דהרבותא הוא, "דקא מגמר לאחריני ואזלי ועבדי, 

מהו דתימא אית ליה אגרא לדידיה, קמ"ל".

וכתבו התוס', "תימא, דאמרי' בפ' בתרא דיומא כל המזכה את 

הרבים אין חטא בא על ידו, ומפרש טעמא התם, שלא יאמרו 

הרב בגיהנם ותלמידו בגן עדן.

ועוד קשה לר"י, הרי אחר, דר"מ למד לפניו, ואפילו הכי יצא 

לתרבות רעה.

ושמא היכא שהוא רע מתחלה, קודם שמלמד אחרים, התם 

ודאי  אז  טוב מתחלה,  שהיה  היכא  אבל  טעמא,  האי  שייך  לא 

אין חטא בא על ידו. וַאֵחר, מתחילתו היה רע, כדאמר בחגיגה 

(ט"ו ב')7, שכלי זמר לא פסק מתוך ביתו, וגם ספרי צדוקים היו 

נושרים מחיקו". וכעי"ז כתבו בתוס' ישנים ביומא פ"ז א', ד"ה 

כל המזכה את הרבים.

ÊÓ¯‰Â: מי שהיה מקולקל מראשיתו, כמ"ש התוס' בחגיגה ט"ו 
א' ד"ה שובו, וז"ל, "בירושלמי מפרש למה אירע לו [לאחר] כך 

דבר  טוב אחרית  לאחר מהפסוק]  הביא  [ר"מ  ליה  ומייתי  וכו', 

מראשיתו, ודריש ליה ר"מ וכו', ואמר לו [אחר לר"מ], ר"ע רבך לא 

כך דרש, אלא טוב אחרית דבר, שהוא טוב מראשיתו, [ובי] הוה 

המעשה, אבויה אבי הוה מגדולי ירושלים, וביום שבא למהולי, 

קרא לכל גדולי ירושלים, והושיבן בבית אחד, ולר"א ולר' יהושע 

[כיון  ומרקדין  מטפחין  שרין  ושתין  דאכלין  מן  אחר,  במקום 

ולרקוד],  כפיים  ולמחות  לשיר  החלו  ושתו,  אכלו  שהמסובים 

אמרי [ר"א ור"י אמרו], עד דאלין עסקין בדידהו, נעסוק בדידן [עד 

שהם עוסקים בשלהם, אנו נעסוק בשלנו], ישבו ונתעסקו בדברי 

תורה, ירדה אש מן השמים והקיפה אותן. אמר להם אבויה אבא, 

ושלום,  לו, חס  ביתי. אמרו  [אנשים], מה באתם לשרוף  גברין 

אלא יושבין היינו וחוזרין דברי תורה, מתורה לנביאים ומנביאים 

לכתובים, והיו הדברים שמחים כנתינתן מסיני, לא באש נתנו 

אותה  חוזרת  כנתינתן,  לדרכה של שמחים  כשמגיעים  [כלומר, 

אש של תורה, וכיון ששמע אבויה את דבריהם], אמר, הואיל וכך 

כוחה של תורה, אם יתקיים הבן הזה, לתורה אני מפרישו, ולפי 

שלא היתה כונתו לשמים8, לפיכך לא נתקיימו בו".

תשובה ל"מבין חידות"
 ‡„·ÂÚ‰Ó ,9È„Â‰È ÏÎÏ ÌÂÈ‰ „Ú ˘È ÁÂÈ  ̄‰ÊÈ‡ ,‰Ï‡˘Ï ‰·Â˘˙·

.Ï‡¯˘È ı¯‡· „¯È ‡Ï ÏÂ·Ó‰˘ ('‡ ‚"È˜ ÌÈÁ·Ê· „"Ó „ÁÏ)
מאור  אתם  "ויצאו  ל"א)  י"א  (בראשית  הפס'  על  בספורנו 

גרם  אל  מוכנת  "שהיתה  כותב,  כנען",  ארצה  ללכת  כשדים 

כאמרו,  הארצות11,  מכל  רצויה  והיתה  במושכלות10,  המעלות 

בגשם  אוירה  הוזק  ולא  אותה,  דורש  אלוקיך  ה'  אשר  ארץ 

כ"ד)  כ"ב  (יחזקאל  כאמרו  הארצות13,  שאר  כל  כאויר  המבול12 

(ו)לא ֻגְׁשָמּה ביום ָזַעם, וכבר אחז"ל (ב"ב קנ"ח ב') 14 אוירה של 

ארץ ישראל מחכים".

לר'  דגם  דאי' שם,  ב',  קי"ג  בזבחים  מהגמ'  נסתר  זה  ולכאו' 

יוחנן שבא"י לא ירד מבול, מ"מ מתו בהבלא, הרי שההבל שלט 

גם באויר א"י, וע"ש בתוס' בע"א בד"ה לא ירד, שכתבו, "ושמא 

מקום,  בכל  המבול  הבל  ששלט  היינו  ההרים,  כל  דויכסו  י"ל 

כדאמרי' לקמן דמתו בהבלא".

[ואולי י"ל דההבלא שבא מבחוץ, השפיע על האנשים והבעלי 

חיים שהיו בזמן המבול, אבל לא שינה את גוף האויר של ארץ 

בעצמו  שהאקלים  הארצות,  בכל  משא"כ  לתמיד15,  ישראל 

השתנה].

תשובה ל"מענינא דסדרא"
 ÈÚÎ  ÏÊ‚"  ('·  ‚"È˜)  ˜"··  ‡˙È‡„  ‡‰·  ,‰Ï‡˘Ï  ‰·Â˘˙·
 ÈÚÎ ÏÊ‚˘ ,ÂÈ˙˘¯Ù Ù"Ú ÁÈÎÂ‰Ï Ô˙È ‰¯Â‡ÎÏ ÔÎÈ‰ ,"¯ÂÒ‡

.¯˙ÂÓ
איתא בסנהדרין (צ"א א'), "...כשבאו בני אפריקיא לדון עם 

שלנו  כנען  ארץ  לו,  אמרו  מוקדון,  אלכסנדרוס  לפני  ישראל 

היא, דכתיב (במדבר ל"ד ב'), ארץ כנען לגבלתיה, וכנען אבוהון 

דהנהו אינשי הוה. אמר להו גביהא בן פסיסא לחכמים, תנו לי 

לו  ...נתנו  לפני אלכסנדרוס מוקדון,  ואדון עמהן  ואלך  רשות 

רשות והלך ודן עמהם, אמר להם, מהיכן אתם מביאים ראיה, 

אמרו לו, מן התורה, אמר להן, אף אני לא אביא לכם ראיה 

אלא מן התורה, שנאמר (בראשית ט' כ"ה), "ויאמר ארור כנען 

עבד עבדים יהיה לאחיו, עבד שקנה נכסים, עבד למי ונכסים 

למי"16.

מבואר לכאורה, שכנען ובניו אין להם נכסים משלהם, וכל 

ו'יפת' שהיו אחי אביו,  והיינו 'שם'  מה שקנה עבד קנה רבו, 

וכפי שאמר נח בפרשתינו (שם כ"ו כ"ז), "ויהי כנען עבד למו", 

וברמב"ן כתב ע"ז, "והנה העביד כנען ל'שם' שני פעמים, רמז 

כי הוא ינחל ארצו וכל אשר לו, כי מה שקנה עבד קנה רבו", 

וצ"ב למה אמרו  כנעני,  גזל  לכאורה מוכח שיש להתיר  וא"כ 

'גזל כנעני אסור'.

והאחרונים  הראשונים  רבותינו  זה  בענין  עמדו  כבר  והנה 

"...ומה  שכתב,  א'),  (א'  בראשית  פ'  בריש  ברש"י  דיעוין  ז"ל, 

טעם פתח בבראשית, משום כח מעשיו הגיד לעמו לתת להם 

נחלת גוים, שאם יאמרו אומות העולם לישראל, לסטים אתם, 

שכבשתם ארצות שבעה גוים, הם אומרים להם, כל הארץ של 

הקב"ה היא, הוא בראה ונתנה לאשר ישר בעיניו, ברצונו נתנה 

להם, וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו".

"והקשה  כתב,  ריב"א  בפי'  (שם),  עה"ת  התוספות  ובבעלי 

הר"י מאורלינ"ש, היאך יאמרו לסטים אתם, והלא כתוב עבד 

עבדים יהיה לאחיו, ומה שקנה עבד קנה רבו, ואם כן שלהם 

היה.

להשיב  כך  כל  תשובה  זו  דאין  מפטר,  אהרן  ר'  הרב  ותירץ 

לאומות העולם אם יאמרו לישראל 'ליסטים אתם', כי מאותו 

יפת  כדכתיב  יפת,  לבני  [גם]  בארץ  חלק  ליתן  נתחייבו  טעם 

משמע  למו,  עבד  כנען  ויהי  שם  באהלי  וישכון  ליפת  אלקים 

שנתקלל כנען להיות עבד גם ליפת, ואע"פ שכבר נצח גביהה 

בן פסיסא בתשובה את בני אפריקי כשבאו לדון עם ישראל על 

דבר הארץ, כדאיתא בחלק (סנהדרין שם), היינו לענין לסלק 

אותם מן הארץ, כי אין ברירה איזה חלק מגיע לשם ואיזה חלק 

מגיע ליפת, ומאחר שאין ברירה, היו ישראל יכולין לומר להם, 

אתם עבדינו, וכל מה שיש לכם, שלנו הוא, וכשיבא יפת, אנו 

זו  אין  'לסטים אתם'  לענין  נחלק הארץ לרצונינו, אבל  והוא 

תשובה ניצחת, כיון (שהם) [שאנו] מחזיקים בארץ בני יפת ללא 

רשותם". וכענין זה הביא לתרץ גם בפי' הטור עה"ת (בבראשית 

שם), וכן בפי' הרע"ב שם17, וכעי"ז גם בחזקוני שם.

ולפי"ז נתחזקה הקושיא הנ"ל, כיון שרק לענין טענת 'לסטים 

רבו',  קנה  עבד  'מה שקנה  לומר  ראויה  זו תשובה  אין  אתם' 

הארץ  ירושת  לענין  אבל  יפת,  לבני  גם  עבדים  שהם  כיון 

ומה  אתם',  'עבדינו  כנען  לבני  לומר  ישראל  שיכולין  מבואר 

טענה  אינה  כנען)  (בני  אפריקי  לבני  פסיסא  בן  גביהא  שטען 

לכך  מיועד  הוא  אך  ארעי,  באופן  שנותנים  דבר  אם  צ"ע   .1

לתמיד, אלא שכל פעם מניחים אותו רק בעת הצורך, ולדוגמא 

מה שיש נוהגים לשים שרשראות ע"ג הס"ת שכתוב בהם 'שני 

וחמישי', 'ראש חודש' וכיו"ב, כדי שלא יטעו להחליף בימים 

שמוציאין ב' או ג' ס"ת, מה דין שרשראות אלו.

אמנם באלו יש ביניהם גם דאינם לא לכבוד [כשאין עשויים 

מכסף או מזהב], ולא לשמירה, אלא זה רק לתועלת הציבור, 

והו"ל  הס"ת,  ע"ג  ליתנם  ההיתר  מה  דא"כ  צ"ע  ובלא"ה 

כמשתמש בס"ת, וכמדו' שמעתי שמרן הסטייפלר זצ"ל, הורה 

לגבאי ביכ"נ לדרמן, שלא לשימם.

2. והיה אפ"ל בנדו"ד, דבדבר שנעשה לארעי, הוא כמו דהתנו 

עליו שלא יחול קדושה, ואפ"ה מותר להניחו על הס"ת, כדי 

להגן על האותיות וכיו"ב, ועי' ברמ"א שם בס"ח, ובמ"ב שם 

אינו  אקראי,  דבהיותו  טפי,  קיל  דבנדו"ד  י"ל  ומ"מ  סקל"ד, 

חילול,  מפני  שמירה  רק  דהוא  לקודש,  כלל  שנעשה  נחשב 

ולכן מותר גם להשליכו לאשפה, משא"כ בדבר שמותר משום 

תנאי, דמ"מ תשמיש מגונה אסור, דסו"ס נעשה לכבוד ס"ת, 

בההיא ענינא דמיירי הרמ"א שם בס"ח, ופשוט.

וע"ע בשו"ת בצל החכמה ח"ד סי' קמ"ב אות ה', לגבי נשיאת 

בו  שיש  בשעה  לבגדים,  שמיועד  תיק  בתוך  באוירון  ס"ת 

בגדים. ע"ש.

ובארחות רבינו ח"ג עמ' קס"ג, כתב, "מרן החזו"א זצוק"ל אמר 

להגרח"ק שליט"א, דהנייר שבו ארזו ספר קודש לשלוח, אין 

בו קדושה, דסתמא דעת בנ"א לארוז רק למשלוח, ולא שיקבל 

בהם  להשתמש  מותר  סתמא  ולכן  לספר,  כתשמיש  קדושה 

לחול".

3. ועי' במ"ב שם סקל"א, שכתב, "וקדושת הארון הוא דוקא 

אותו  עושין  אם  אבל  לעולם...  קבוע  שיהיה  אותו  כשעושין 

לזמן עד שירחיב ה' לעשות ארון הקודש כראוי, לאחר שעושה 

ארון השני נתבטל קדושת ארון השני...", וכ"ש בנידו"ד.

להשד"ח,  [במכתב  האדר"ת  מש"כ  לציין  הראוי  מן  אמנם   .4

ו') מכתב  (הנדפס בשד"ח ריש כרך  הובא בקונט' באר בשדי 

קדוש  עם  ישראל  [הנדפסים],  ספרים  של  בתיק  "וגם  ט"ז], 

זהירים לכבדם...".

5. וברבבו"א הנ"ל כותב, ששאלו להגר"י רודרמן זצ"ל, ר"י נר 

ישראל, והשיב, שאם אפי' לאחר שקונים משאירים הספרים 

בארגזים, ודאי תשמיש קדושה הם, אבל אם מסירים מהם, אז 

אינם תשמיש קדושה, רק נטירותא בעלמא, ע"ש.

קרליץ  הגר"נ  בשם  ל"ג  הערה  פ"ח  הקודש  גנזי  בס'  וכ"כ   .6

שליט"א.

היו  "רשעים  בלבם,  היתה  טינה  ד"ה  שם  ברש"י  ועי'   .7

מימיהם".

משמע  תורה",  של  כוחה  וכך  "הואיל  דאמירתו  כלומר,   .8

שמשום שראה שאש יורדת מן השמים ומקיפה אותם, והיה 

בזה כבוד גדול, לכן הסכים דעתו להפרישו לתורה. וכבר כתב 

השו"ע (או"ח סי' רל"א), "וכן אפילו לישב בסוד ישרים, ולעמוד 

במקום צדיקים ולילך בעצת תמימים, אם עשה להנאת עצמו, 

להשלים חפצו ותאותו, אינו משובח אא"כ עשה לשם שמים". 

וראה מסילת ישרים פרק ט"ז.

דוד,  זכר  ס'  בשם   ,2 הערה  פ"ח  בגליון  בעזהי"ת  עמש"כ   .9

ארץ  שאויר  כתוב,  עמוקות  שבמגלה  פכ"ד,  סוף  ג'  מאמר 

ישראל הלך עם בני ישראל במדבר, וכה"ג אשכחן בכתובות 

קי"ב א', דהגויים הנמצאים בארץ ישראל, לא זכו לזבת חלב 

ודבש, ע"ש בח"א מהרש"א (וראה מש"כ בעזהי"ת בגליון ק"ו, 

בתשובה למבין חידות).

של  בנו  זצ"ל,  בורשטיין  (להגר"ש  משמואל'  'שם  ס'  וראה 

הגר"א זצ"ל בעל ה'אבני נזר' ו'אגלי טל'), פ' אחרי, עמ' רס"ה, 

שנת תרע"ד, ד"ה כמעשה, שכתב, "...הנה כתיב (תהלים ק"ו 

שלא  פירשנו  וכבר  מעשיהם,  וילמדו  בגוים  ויתערבו  ל"ה), 

אלא  הרעים,  מעשיהם  בפועל  וראו  עמהם  שהתערבו  דוקא 

אפילו היו יושבים סגורים נמי, כי אומות העולם מקלקלין את 

האויר במעשיהם המתועבין, כי אפילו מחשבה נחקקת באויר 

אויר מושחת,  לקרבו  בגשמיות, השואף  וכמו  כמ"ש הרמ"ע, 

משחית את גופו, כן הוא ברוחניות, שקלקול האויר מטמטם 

את הלב והמוח, על היפוך אוירא דארץ ישראל מחכים, ומחמת 

טמטום המוח והלב, נתקלקל נמי המעשים. וע"כ מובן שזהו 

מתחבולות הסט"א להכניס מחשבות רעות ללבם של האומות 

שישראל יושבין בקרבם, לעשות מעשים יותר מכוערים, כדי 

מישראל,  נפשות  איזה  בהם  ללכוד  בכדי  האויר  את  לקלקל 

א"כ שפיר מובן שישיבת ישראל גרמה להם...".

וכמ"ש בב"ר ל"ט ח'  ולכך חמדה אברהם אבינו,  10. כלומר, 

[ועי' במדרש שוח"ט תהלים א', "כי אם בתורת ה' חפצו, זה 

אברהם... והיה כעץ שתול על פלגי מים, שנטלו הקב"ה ושתלו 

בארץ ישראל", וע"ע סוטה י"ד א', מפני מה נתאוה משה רבינו 

ליכנס לארץ ישראל וכו', ועיין תנחומא ראה אות ה'].

(מאורחותיו של הגר"מ סולובייצ'יק  והאיש משה  11. בספר 

זצ"ל), ח"א עמ' קנ"ט, כתוב, "שאלו את רבינו, למה הקב"ה 

ואקלים  מדבריות  הרבה  בו  שיש  א"י  את  ישראל  לעם  נתן 

זבת  ארץ  א"י שהיא  על  מעידה  התורה  רבינו,  והשיב  חם... 

ומה  בחז"ל,  כמבואר  הארצות  כל  סגולת  והיא  ודבש,  חלב 

שאין אנו רואים כך, הרי לא הכל נגלה לעיני בנ"א, הנה לפני 

כי  כמאתיים שנה הם סבורים ששוויץ היא ארץ לא טובה, 

לחקלאות,  ראויים  שטחים  מעט  ורק  הרים,  הרבה  בה  יש 

היא  ששוויץ  ונתגלה  התיירות,  ענין  בעולם  נתחדש  ואח"כ 

ארץ טובה... הרי שלא כל המעלות נגלות לנו, וכן הוא בארץ 

ישראל".

אברהם  בספר  ממש"כ  לנו,  שלח  שליט"א  כהן  ש.  הרב   .12

אזכור (להגר"א בן הגר"ח פלאג'י זצ"ל), שבארץ ישראל המים 

מתוקים משאר המים שבעולם, משום שלא היה בארץ ישראל 

מבול.

13. ע"ע אבן עזרא במדבר י"ג י"ט, וראה מש"כ בעזה"י בגליון 

פ"ח בתשובה למעשה רב.

14. וע"ע קידושין מ"ט ב' "עשרה קבין של חכמה ירדו לעולם, 

תשעה נטלה ארץ ישראל, ואחד כל העולם כולו", וע"ע בתוס' 

בפסחים נ"א א' ד"ה כיון וכו', שכתבו, "לענין איסור והיתר 

ואמרינן  ברבים,  תורה  שלומדים  עדיפי,  א"י  בני  וסמיכה, 

אוירא דא"י מחכים" (וע"ע כתובות ע"ה א', וברש"י שם ד"ה 

וחד מינייהו, וד"ה עדיף, וע"ע בתמורה כ"ט א'), וראה יוסף 

תהלות על תהלים מזמור פ"ז פס' ה', וח"א מהרש"א קידושין 

ס"ט א' ד"ה בהמ"ק גבוה.

וע"ע גם מש"כ בעזה"י בגליון ל"ז בתשובה ל'מעשה רב'.

אבל  ד"ה  ב'  ח'  בגיטין  שהפנ"י  כאן  לציין  ענין  ובנותן   .15

סוריא וכו', כתב, ולענ"ד דמשום דמה שגזרו טומאה על גושה 

ארץ),  ד"ה  ע"ב  (נ"ד  דנזיר  בתוספות  מפורש  העמים,  דארץ 

דהיינו משום מתי מבול והרוגי נבוכדנצר, אבל בארץ ישראל 

לא ירד המבול, כדמפיק מקרא, והרוגי נבוכדנצר הוו, ופנינהו 

משום שהיו עסוקין בטהרות...".

ולכאורה גם על דברי הפנ"י צ"ע מהגמ' דזבחים הנ"ל, דמבואר 

דגם בארץ ישראל היו מתי מבול מחמת הבלא, אמנם עי"ש 

ברש"י ד"ה מהבלא, שכתב, "וקברום הבאים אחריהם בבתי 

קברות, ואין לחוש לכל הארץ, אלא לשאר ארצות שהיה שם 



רק לדחותם, אלא טענה שיש בה ממש היא18, וא"כ מה טעם 

'גזל כנעני אסור'.

והנה היה מקום לומר, דבאמת הא דאיתא בסוגיא דב"ק שם, 

ל'כנעני'  הכוונה  שאין  דידוע  אסור',  שהוא  כנעני  לגזל  'מנין 

נוסחאות  שיש  וגם  האומות,  שאר  מכל  גוי  לכל  אלא  דוקא, 

לגזל  "מנין  ולא  אסור",  'הגוי' שהוא  לגזל  "מנין  שם,  בסוגיא 

'כנעני' שהוא אסור", וכפי הנמצא באמת בדפוסים קדמונים19, 

המאוחרים  בדפוסים  שינו  מה'צנזורה',  חשש  מפני  ורק 

ולכך  מותרת',  ד'אבידתו  מאידך  בגמ'  ואמרו  מאחר  ל'כנעני', 

הצנזור,  פקידי  יקפידו  לא  שבזה  שסברו  מתוך  'כנעני',  נקטו 

היות והאומה הכנענית כבר אינה קיימת, וכל המדובר בגנות 

העכו"ם כיוצ"ב בתלמוד, הוא כביכול מהאומות שהיו לפנינו 

(וכפי שנהגו כל מדפיסי הספרים בשנים קדמוניות לציין כיוצ"ב 

בראש ספריהם).

ולפי"ז היה ניחא לכאורה, דליקח מכנעני שידוע בודאי שהוא 

מדין  התורה  מן  לאוסרו  מקור  אין  באמת  הכנענית,  מאומה 

'גזל', דאיסורא דגמ' קאי בעיקר לשאר האומות. אלא שלדינא 

אין בזה נפקותא, כיון דכבר בא סנחריב ובלבל את האומות. 

ואפשר שמפני כן לא חששו לשנות הגירסא בגמ' ל'כנעני', לפי 

שאין כאן מקום לטעות ולומר שגזל כנעני אסור, כיון שבאמת 

כן הוא, אחר שבלא"ה נתבלבלו הכנענים בין האומות20.

איברא, שא"א לומר כן, שהרי אפי' נימא שדין הגמ' קאי גם 

הך  שהרי  ב'כנעני',  בעיקר  מיירי  ודאי  אבל  האומות,  לשאר 

קרא דילפינן התם דגזל הגוי אסור, משתעי בכנען, דיליף בגמ' 

מדכתיב (דברים ז' ט"ז) "ואכלת את כל העמים אשר ה' אלקיך 

נתן לך", והם כל העמים שהיו בא"י בזמן כיבוש הארץ, שהם 

החתי  מפניך  רבים  גוים  "ונשל  א'),  (שם  וכדכתיב  עממין,  ז' 

והגרגשי והאמרי והכנעני והפרזי והחוי והיבוסי שבעה גוים...", 

(י' ט"ו  וכפי הנזכר בפרשתינו  כנען,  היו מבני  ואותם העמים 

ואילך)21.

בדווקא  'כנעני'  גזל  לאסור  הגמ',  שכוונת  מוכרח  ולפי"ז 

לדוכתא,  קושיא  הדרא  וא"כ  בכללו),  האומות  שאר  אם  (אף 

דלכאורה כנען וכל זרעו עבדים הם לשם ויפת, ומה שקנה עבד 

קנה רבו, וכנ"ל, וא"כ למה יהא גזילו אסור22.

ומיהו כל זה למ"ד דגזל הגוי אסור מן התורה, אבל אי נימא 

דגזל הגוי מותר מן התורה23, ורק משום חילול השם הוא אסור, 

א"כ באמת ניחא, דאף גזל 'כנעני' אסור (וכהגירסא שלפנינו), 

משום דעכ"פ יש בו משום חילול השם, ואין זה ענין להלכות 

קנינים, ופשוט24.

תשובה ל"כתב חידה"

."[ÔË˜È Ô·] ˙ÂÓ¯ˆÁ" :È‡ ÈÓ

ְוֶאת  ָׁשֶלף  ְוֶאת  ַאְלמֹוָדד  ֶאת  ָיַלד  "ְוָיְקָטן   :‰¯Â˘˜‰  ˙ÂÓ„
Δ̇Â»Ó¿̄«̂¬Á ְוֶאת ָיַרח". בראשית י' כ"ו.

ÏÚ˙ È·Ò ‰ÏÂ„‚ ‰‚¯„Ï‰ – שֵעֶבר סבו של חצרמות, נתעלה 
לדרגה גדולה, שהיה נביא גדול.

אביו  יקטן  אבי  עבר  שהיה  חצרמות,  של  סבו  היה  שעבר 

וכמפורש בקרא (בראשית י' כ"ה - כ"ו), "ּוְלֵעֶבר ֻיַּלד ְׁשֵני ָבִנים, 

ֵׁשם ָהֶאָחד ֶּפֶלג ִּכי ְבָיָמיו ִנְפְלָגה ָהָאֶרץ ְוֵׁשם ָאִחיו ָיְקָטן. ְוָיְקָטן ָיַלד 

ֶאת ַאְלמֹוָדד ְוֶאת ָׁשֶלף ְוֶאת ֲחַצְרָמֶות ְוֶאת ָיַרח".

וב"ר  א  בסדע"ר  כדאיתא  גדול',  'נביא  לדרגת  נתעלה  ועבר 

ל"ז ז' ועוד, "אמר ר' יוסי, נביא גדול היה עבר...", וכפרש"י י' 

כ"ה, כשהתנבא נבואה על העתיד להיות בעוד למעלה ממאתים 

שנה, וכדלהלן.

Ï‚˙ ¯·„‰ ÂÈÓÈ ˙ÈˆÁÓÎ·Â‰ – שדבר נבואתו של עבר נתגלה 

רק בכמחצית ימיו, בעת שבנו הגדול פלג מת, שהארץ נפלגה.

שנבואתו של עבר היתה אודות הארץ שעומדת להפלג, והיא 

שם  שעל  'פלג'26,  הגדול  בנו  של  שמו25  קריאת  בעת  נאמרה 

העתיד נקרא כן, וכמפורש בקרא (בראשית י' כ"ה), "ולעבר ילד 

שני בנים, שם האחד פלג, כי בימיו נפלגה הארץ...".

על  היתה  תתפלג,  הארץ  בנו  פלג  שבימי  זו,  נבואתו  ודברי 

סוף ימי בנו, שאם תאמר שהיה זה בעת לידתו, אין בכך שום 

נביאות, אלא רק ענין קריאת בנו על שם המאורע27, ואם תאמר 

שהוא באמצע ימיו, שעבר נתנבא בלידת שמו שבמהלך ימי חייו 

הארץ תתפלג, אין זה נחשב כנבואה, כי נבואה הוא הגדת דבר 

ברור, ולא סתום, שאין בכך שום גילוי מתי הארץ תתפלג, אלא 

תתפלג  ימיו  שבסוף  בנו,  פלג  לידת  בעת  נתנבא  שעבר  בע"כ 

- ב"ר],  הארץ. כדאיתא בסדע"ר א', "אמר ר' יוסי [בן חלפתא 

נביא גדול היה עבר שקרא שם בנו פלג ברוח הקודש, שנאמר כי 

בימיו נפלגה הארץ וגו', אם בתחילת ימיו, והלא יקטן אחיו קטן 

ממנו, והוליד י"ג משפחות ונתתפלגו, ואם באמצע ימיו, והלא 

לא בא לסתום אלא לפרש, הא אינו אומר כי בימיו נפלגה הארץ 

אלא בסוף ימיו", וכעי"ז בב"ר ל"ז ז', וכפרש"י שם י' כ"ה. 

ונבואתו זו של עבר אודות העתיד שהארץ תתפלג, נתגלה רק 

בכמחצית ימיו של עבר, בשנתו המאתים שבעים ושלוש, שהוא 

קרוב למחצית ימיו שהם מאתים שלושים ושתים שנה28.

וזמן מות פלג בנו הוא כדלהלן. עבר חי  וחשבון שנות עבר 

ארבע מאות ששים וארבע שנה, כמפורש בקרא, שלשים וארבע 

עד לידת פלג, ועוד ארבע מאות ושלושים לאחר לידתו (שם י"א 

ט"ז י"ז), נמצא שמחצית ימיו הם מאתים שלושים ושתים שנה, 

ופלג בנו, שנולד לו בשנתו השלשים וארבע וכדלעיל, חי מאתים 

שלושים ותשע שנה, כמפורש ג"ז בקרא, שלושים שנה עד לידת 

י"ח  (שם שם  לידתו  ותשע שנה לאחר  ועוד מאתים  בנו,  רעו 

- י"ט), ואם נצרף את שנות פלג לשנות עבר אביו, נמצא שבעת 

מות פלג, היה עבר אביו בן מאתים שבעים ושלש שנה, ארבעים 

ואחד שנה יותר ממאתים שלושים ושתים שנות מחצית חייו.

ובאותה תקופה נפלגה הארץ, והתגלתה נבואתו הגדולה של 

עבר, שניבא מאורע זה מאתים שלושים ושתים שנה קודם לכן. 

ע"פ סדע"ר א', ב"ר ל"ז ז' וכפרש"י שם י' כ"ה.

˘ÈÓÂ˜Ó ˘"Ú ‡Â‰ ÈÓ – שחצרמות נקרא כן ע"ש מקומו.
שחצרמות נקרא בשמו ע"ש מקומו, הכי איתא בב"ר ל"ז ח', 

הונא  רבי  מות.  חצר  ואת  שלף  ואת  אלמודד  את  ילד  "ויקטן 

אמר, מקום הוא ששמו חצר מות...", וכפרש"י בראשית י' כ"ו. 

˘ÓÂ„‰ ÌÂ˜ÓÎ ‡¯˜‰ – שאותו המקום הנקרא 'חצר מות', 
זה נקרא  וכדלעיל, מקום  יקטן',  בן  'חצרמות  שעל שמו נקרא 

כמקום המלאך שנקרא 'דומה', הממונה על הנשמות.

שהמלאך הנקרא 'דומה', הוא 'הממונה על הנשמות', כדאיתא 

בברכות י"ח ב', "דילמא דומה מכריז להו", ופרש"י, "מלאך שהוא 

ממונה על המתים29 קדים ומכריז להו...", וכן איתא בתנחומא 

דומה שהוא ממנה על הנשמות...",  "מלאך שמו  ל"ג,  כי תשא 

ועוד.

ומקום מלאך זה הוא בבית הקברות, כדאיתא במדרש תהלים 

י"א ו', "ר' לוי אמר, דומה זה חצר מות, ולמה נקרא שמו חצר 

מות, חצר של רוחות בני אדם מתים".

י"ח  בברכות  כדאיתא  מות,  חצר  נקרא  הקברות  בית  ואף 

בתרגום  וע"ע  הקברות",  לבית  מות.  "לחצר  שם,  וכפרש"י  ב', 

בית  נחתי  כל  "ולא   - דומה"  ירדי  כל  "ולא  י"ז,  קט"ז  תהלים 

קבורת אדמתא", וכעי"ז כתב הרד"ק שם, "והדומה הוא הקבר 

"דומה הוא הקבר,  יורד בה", ובמצו"צ כתב,  והגוף  בו,  שהגוף 

שהוא מקום דממה ושתיקה, ונשמת הרשע כאלו תרד אל הקבר 

עם הגוף ותאבד עם הגוף, ונקרא יורד דומה בעבור זה".

 

È˙˘·Ï ÌÈÈÚ ˘Â·Ï – שחצרמות היה לובש לבוש של עניים.
ח',  ל"ז  בב"ר  כדאיתא  עניים,  לבוש  לובש  היה  שחצרמות 

הונא  רבי  מות.  חצר  ואת  שלף  ואת  אלמודד  את  ילד  "ויקטן 

כרישים  אוכלים  שהן  מות,  חצר  ששמו  הוא  מקום  אמר, 

פפייר  וכלי  יום...",  בכל  למיתה  ומצפים  פפייר  כלי  ולובשים 

(על המדרש שם), הוא כלי מן קנים  הוא לבוש עניים, לרש"י 

ממנו  ועושין  עשב  שם  הוא  ולערוך,  פיילא,  שלועזים  שבמים 

קליפין, הובא במתנו"כ שם. ועוד הביא שם, שלרמב"ם ורא"ש 

בפרק ט"ז במסכתא דכלים (לא מצאתי מקומן), הוא לבוש של 

זמורות. וליפה תואר, הוא עשבים או עלי אילנות [והעץ יוסף 

הבין בדבריו, שהוא מין אילן בעל פארות רבות ואורגים מהם 

כמעשה מצודה]. ולעץ יוסף, הוא עשבים שהיו עושים מהם נייר 

והיו עושים מהם ג"כ מלבושים.

ודעה נוספת הובא שם במדרש, "רבי שמואל אמר, אפילו כלי 

פפייר לא היה להם".

וטעם הדבר מדוע לבשו בגדי עניים, פשטות המדרש שהוא 

מלבד  וזאת  אחרים,  בגדים  בידם  היה  שלא  עניותם,  מחמת 

כרישים  רק  שאכלו  עניים,  מאכל  היה  הוא  שאף  מאכלם, 

חציר  הוא  שחצר  מות',  'חצר  בשמם  רמוז  זה  [ומאכלם 

שמתרגמינן כרישין, ע"פ חדושי הרד"ל שם].

כדאיתא  יום",  בכל  למיתה  רע, ש"מצפים  היה להם  כך  וכל 

במדרש שם, וביארו המפרשים, שבשונה מכל אדם שיש לו פחד 

מהמיתה, אותם המיתה לא הפחידה, וזאת מחמת שהיה להם 

כל כך רע ומר, חשבו הם שאולי כשימותו יהיה להם טוב יותר.

וביפה תואר שם כתב, ש"לא היו להם בטחון בזה העולם ולכן 

י' כ"ו, שהקשה,  יום", ועיין בשערי אהרן נח  צפו למיתה בכל 

היאך יקטן קרא לבנו בשם זה של חצר מות, הרי קיימא לן דאל 

יפתח אדם פיו לשטן. על כן פירש, בשם ביאור תפארת ציון 

בעל תבונה, דתכלית  יקטן  זה מורה שהיה  על המדרש, דשם 

האדם אינו אלא לאחר מיתה, דזה העולם אינו אלא כפרוזדור 

לפני הטרקלין, על כן קרא לבנו 'חצר מות', כדי שתמיד יזכור 

יום המיתה. וע"כ אמר רב הונא במדרש, שמחשבתו של יקטן 

אודות בנו זה עלתה בידו, שחצרמות התגורר אף במקום ששמו 

במושכלות,  היו מתבודדים תמיד  מות', שאנשי המקום  'חצר 

ולא עבדו את האדמה, ומאכלם ולבושם היה רק ממה שמצאו 

מוכן על פני האדמה, והיו מצפים למיתה בכל יום, כלומר אימת 

מות לא היה קשה עליהם.

עוד איתא במדרש אודות חצרמות, "חצרמות וירח. דרשינן 

במסכת סוכה מאי חצרמות וירח, חצר יש בגיהנום שנידונים 

בה רשעים, וכל שלושים יום מהפכין אותן באש כבשר בצלחת, 

[ומאי  כ"ו  י'  נח  פרשת  הגדול  ירח". מדרש  ואת  וזהו שנאמר 

דאיתא שהוא במסכת סוכה, לא מצאתי].

משפחה  להקים  זכה  שחצרמות   –  È˙ÈÎÊ  ‰ÏÂ„‚  ‰ÁÙ˘ÓÏÂ
גדולה, ככל שאר שנים עשרה אחיו.

שחצרמות זכה להקים משפחה גדולה, ככל שאר שנים עשרה 

שמו  נקרא  למה  אחא,  רבי  "אמר  ד',  ו'  בב"ר  כדאיתא  אחיו, 

יקטן, שהיה מקטין את עסקיו [עניו ושפל - מתנו"כ]. מה זכה, 

במהרז"ו  וביאר  גדולות".  משפחות  עשרה  שלש  להעמיד  זכה 

שם, שגדלותם היתה גם בכך שהיו כל בניו ראשי אומות של 

שבעים בני נח.

Ì„Â˜ ÔÂÈÏ‚Ï ‰ÙÒÂ‰
מחז"ל  דעות  והבאנו  הבל,  ימי  אודות  כתבנו  שעבר  בשבוע 

ביום  שבו  דעה  שישנה  שם,  וכתבנו  שמת,  עד  ימיו  היו  כמה 

שנולד הרגו קין, ולא מצאנו מקומו.

איזנשטיין  ל.  י.  הרב  של  מכתבו  הגיענו  הגליון  סגירת  עם 

עתיק'  ב'למכסה  לו),  (ותשו"ח  מקומו  לנו  שציין  שליט"א 

שמביא  מקץ,  ויהי  ד"ה  ד'  עמ'  שליט"א),  קנייבסקי  (להגר"ח 

דעה זו וכותב, "וי"א ביום שנולדו היה (ילקוט ראובני {ד"ה א"ר 

חמא}בשם פליאה, וצ"ע)".

מבול ונשקעו בטיט.

המהרש"א  למש"כ  נאמן  מקור  הנ"ל,  רש"י  דמדברי  ונראה 

בשבת קי"ג ב', "ונראה דבא"י אין לחוש משום אבותיו שמתו 

בא"י, כיון דמציינין קברות ומטהרין אותם, אין לחוש שיאכל 

עפר המת, דמהאי טעמא גזרו טומאה על ארץ עמים אגושא 

ואאוירא, ולא גזרו על כך בארץ ישראל".

לדברי  שהעירו  שליט"א  החשובים  לקוראים  ותשו"ח 

האחרונים הללו.

16. ועי' בב"ר חיי שרה (ס"א ז') כענין זה בשינוי לשון.

'לסטים  לגבי טענת  עוד, שגם  ועיי"ש שהוסיף להקשות   .17

אתם' לכאורה אין כאן טענה, שהרי ארץ ישראל נפלה בחלקו 

וכתב  ו'),  י"ב  לך,  לך  (עי'  דוכתי  בכמה  וכדפרש"י  'שם',  של 

לתרץ, "י"ל, שמה שאמר יאמרו אומות העולם 'לסטים אתם', 

וכו',  ואשור  עילם  שם  בני  כדכתיב  שם,  בני  בשאר  מיירי 

ואם ארץ ישראל נפלה בחלקו של שם, מדוע ירשנו אנו בני 

ארפכשד כולה, היה ראוי שתחלק עם כל בני שם שוה בשוה, 

ולפיכך יכולין לומר לנו 'לסטים אתם'.

גם תירוץ אחר, שכל האומות כולן יכולין לומר לנו 'לסטים 

אתם', לפי שלא נפלה בחלקו של שם אלא ארץ הנגב בלבד, 

יכולין  לפיכך  הדין,  מן  שלא  לקחוה  ישראל  ארץ  שאר  אבל 

לערער ולומר לישראל לסטים אתם".

דפ'  בקרא  לפרש  הראשונים  רבותינו  משכ"ת  גם  ועי'   .18

האזינו (דברים ל"ב ח'), "יצב גבלת עמים למספר בני ישראל", 

שבדור ההפלגה הושיב הקב"ה לבני כנען דוקא בארץ ישראל, 

כדי שישמרו הארץ עד שינחלוה בני ישראל, והוא כדי שלא 

יהיה פתחון פה לאומות על ישראל, כיון שהם יורשים מבני 

כנען ולא מאומה אחרת, ולגבי כנען הלא 'מה שקנה עבד קנה 

בזה  עי'  כנען,  בני  מידי  וזוכים  הם  שם  מבני  וישראל  רבו', 

ט"ו  י'  בפרשתינו  וכן  שם,  ראשונים  ושאר  ובחזקוני  ברש"י 

וברמב"ן שם, וכן ברש"י דה"י א' א' י"ג, וברד"ק שם.

19. בדפוס ונציה (רפ"ג) הגירסא 'מנין לגזל הגוי', וכ"ה בכת"י 

הגי'  (שמ"א)  בזל  ובדפוס  (תקמ"ד).  המבורג  ובכת"י  מינכען, 

מדיני  דמיירי  שם  הסוגיא  בכל  וכמו"כ  הנכרי'.  לגזל  'מנין 

הישראל עם העכו"ם, ישנם כו"כ שנויים מחמת הצנזור.

20. וקצת צ"ב, דהאי עובדא דבני אפריקי (בני כנען) היה לאחר 

היה  שבלבל סנחריב את האומות, שהרי אלכסדרוס מוקדון 

לאחר סנחריב, שסנחריב ממלכי פרס היה, ומלכות פרס קדמה 

למלכות יון, ואלכסנדרוס מוקדון מלך יון היה, וא"כ מהיכן היו 

'בני כנען' לאחר שבלבל סנחריב את האומות, וצ"ב.

שי"ל  אלא  'כנעני',  כהגירסא  שהעיקר  נראה  זה  ומטעם   .21

דמאן דגריס 'גוי', הוא כדי שלא נטעה לומר שהדין הוא דוקא 

ב'כנעני'.

22. ועוד, דגוי הגוזל מגוי חייב מיתה אף בפחות משוה פרוטה, 

ולא שמענו מעולם שאם גזל גוי מכנעני שהוא פטור.

ויעוין מש"כ לחדש בפנים יפות בפרשתינו כאן (ט' כ"ה), שלא 

היתה גזירתו של נח אלא עד מתן תורה, "...דהא במתן תורה 

נאסר לישראל ליקח עבד מבני כנען, כדאיתא בקדושין (ס"ז 

התורה  אסרה  א"כ  לארצכם',  שבא  הכנענים  מן  'ולא  ע"ב), 

ליקח עבד", ולפי"ז ניחא, דמה שאמרו דגזל כנעני אסור, היינו 

עכ"פ לאחר מתן תורה.

מוכח  הנ"ל,  פסיסא  בן  גביהא  דמטענת  צ"ב,  לכאו'  ואמנם 

שענין זה שייך גם לאחר מתן תורה, שהרי היה זה בימי בית 

שני, וכבר נתבאר בראשונים הנ"ל שלא היתה טענתו רק כדי 

לדחותם, אלא טענת אמת היא. ועיי"ש עוד בדבריו מה שכתב 

לדון בזה.

ישראל  (ד"ה  א'  נ"ז  סנהדרין  וברש"י  ב',  קי"א  ב"מ  עי'   .23

אלא  נחלקו  ולא  התורה,  מן  מותר  דלכו"ע  שכתב,  בנכרי) 

בדרבנן, דהאי מ"ד בב"ק הנ"ל דאסור, היינו מדרבנן, ומשום 

חילול השם.

24. ולפי"ז מסתברא דאף קודם מתן תורה היה אסור, דטעם 

דדרכי שלום שייך לעולם אף קודם מתן תורה.

25. ובענין מתי נתן עבר לפלג בנו את שמו, בפשטות יש לומר 

שהיה זה סמוך לעת לידתו, ובשעה זו הוא התנבא על העתיד 

להיות בעוד מאתים שלושים ותשעה שנה אח"כ, בעת מיתתו 

של פלג, שהארץ נפלגה.

וכתבו ביפ"ת וכעי"ז בשפתי חכמים (אות ת'), שההכרח לפרש 

כן, ואי אפשר לומר שעבר קראו בשמו רק בסוף ימיו, כאשר 

בנתינת  לנביאות  ראיה  יש  היאך  שא"כ  הארץ,  נפלגה  כבר 

שמו, הרי באותה שעה נתינת השם היא ע"ש המאורע, ולא 

ע"ש  לבניהם  שקראו  במדרשים  שמצאנו  וכפי  העתיד,  ע"ש 

המאורעות שעברו עליהם.

ועוד, שלא מסתבר לומר שישנו את שמו של אדם זקן ושבע 

ימים הקרוב למיתתו לשם אחר (אא"כ בשינוי השם לחולה 

וכדו', שהוא רק אצל ישראל), אלא בע"כ שנקרא כן בתחילת 

ימיו, ובזה ראיה על נבואת עבר אביו.

לנבואתו  ראיה  הביאו  חז"ל  מדוע  המפרשים,  והקשו   .26

של עבר מנתינת שמו של בנו הגדול פלג, ולא הביאו ראיה 

מנתינת שמו של בנו הקטן 'יקטן', שהיה עניו ומקטין עצמו, 

כדאיתא בב"ר ו' ד' ול"ז ז', וכפרש"י בראשית י' כ"ה.

איברא, שיש לעיין, שעצם זה מה שהוזכר ענין נתינת שמו של 

מיד לאחר הזכרת הנבואה בשם  ושהיה מקטין עצמו,  יקטן 

שנתן עבר, יתכן והמדרש אף למד שהכל ענין אחד, ואף משמו 

של יקטן יש ללמוד כן, וצ"ע.

ביפ"ת שם תירץ, שיתכן ובאמת בתחילה לא יקטן היה שמו, 

בענווה  נוהג  רק לאחר שראו שהוא  נקרא,  אלא בשם אחר 

ומקטין עצמו, שינה לו אביו את שמו ליקטן ע"ש מעשיו.

ויש שתירצו, שיש לחלק בין נתינת שם לאדם המשקף את 

בגדר  רק  אלא  גדולה',  'נביאות  זה  שאין  והנהגתו,  מהותו 

'נזרקה בו נבואה', כמין נבואה קלה שהקב"ה נותן בלב האדם 

בעת קריאת שם בניו ובנותיו, וזה דבר מצוי, כמבואר בספרים 

הקדושים, ולכך לא נחשבת נתינת שם יקטן כראיה לנבואתו 

של עבר, אבל נתינת השם פלג, המרמז על העתיד לבוא על 

העולם, זה נחשב לנבואה ממש, ואף לנבואה גדולה.

שהרי  צעירותו,  שנות  על  שמדובר  לומר  אפשר  אי  וכן   .27

יקטן אחיו הצעיר ילד שלוש עשרה בנים כמפורש בקרא (שם 

י' כ"ו - כ"ט), וכל אחד מהם הקים משפחה גדולה וכדלהלן, 

ופשטיה דקרא כל זה היה לפני שנפלגה הארץ, שרק לאחר 

סדר תולדותיהם נכתב פרשת דור ההפלגה - ויהי כל הארץ 

שפה אחת וגו'.

28. ודבר פשוט הוא, שהפרש ארבעים ואחת שנה העודפים על 

המחצית, ביחס לארבע מאות ששים וארבע, נחשב כקרוב.

התפילה  סידור  בפירושי  יעויין  כן,  נקרא  מדוע  ובטעם   .29

לרוקח, סי' קי"ב - ה' זכרנו, עמ' תרי"ד, שכתב לפרש, "ולא 

שמו,  דומה  הנשמות,  על  הממונה  המלאך  דומה.  יורדי  כל 

כדאמרינן במי שמתו (ברכות י"ח ב'), דילמא דומה מכריז להו. 

ונקרא 'דומה' על שם שמתים דוממים (שא"א להעלותן באוב, 

עי' תנחומא תשא ל"ג), כמו ודומו סלה (תהלים ד' ה')".
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הפרסים לשבוע זה:  ספר ”פרי צדיק עה“ת“, ה"כ. 

עוד  ארבעה  זוכים נוספים, כל אחד  בספר ”רבינו בחיי עה“ת“, ב"כ.

הפרס לשבוע זה על "סיפור ושאלה בצידו":  שלושה זוכים, כל אחד בספר ”שו“ת תרומת הדשן - שו“ת מהרי“ל“.

ל'ברכת  כשמגיעים  תפילתם,  שבעת  אלו  הם  רבים  הצעירים,  החיים   ˙Â˘·
רפאנו', מנסים להזכר באיזה מכר או קרוב החולה, ומכוונים עליו את תפילתם, 
כאשר הם שוכחים שעיקר ברכה זו נתקנה על בריאותו האיתנה של כל אחד 
ואחד, בה הוא מתפלל ומתחנן שלא יחלה חלילה, ואם חלה באחד מחולי הגוף, 
אפילו אם אינו יודע עדיין על מחלתו, שה' ישלח לו רפואה שלימה לכל מכותיו 

ומחלותיו.
ÏÎÎ שעוברות השנים ומתבגרים, מלבד מה שמוסיפים דעה ובינה, גזרה חכמתו 
יתברך, שהגוף מתחיל לאותת לאדם שאין לו ביטוח חיים, פעם כואב לו כאן, 
ופעם מרגיש מיחושים במקום אחר, הלחץ דם עולה ועמו רמת הכולסטרול בדם, 
צריך לשמור על הסוכר ולהמנע ממאכלים מסוימים אחרים, וכהנה עוד 'בעיות' 
זה כדי לשמש לאדם כתזכורת שכל  וכל  רפואיות המתעוררות בגיל המתבגר, 
ימיו בעולם הזה משמשים כדי להכין צידה לדרך, לדרכו הארוכה לאחר אריכות 

ימים ושנים, לחיי העולם הבא.
ישנם  לפעמים,  אך  במיטבה,  כבר  היא  רפאנו'  ב'ברכת  הכוונה  השנים,   Ô˙Â‡·
ב'ברכת  לכוון  ושוכחים  לה,  שקודמות  בברכות  ממהרים  כך  שבעקבות  כאלו 
השיבנו', שה' ישיב אותנו בתשובה שלימה לפניו, וב'ברכת הגאולה', שה' יגאל 
אותנו במהרה, ואף בברכות שמאוחרות לה, הכוונה עדיין במחלות וברפואות, 
שוכחים לכוון בברכת 'תקע בשופר', בה מבקשים על הגאולה וקיבוץ הגלויות, 
בברכת 'בנין ירושלים', בה מבקשים על בנין ירושלים, ורק לקראת סוף התפילה 
שמים אל ליבם שעוד תפילה נשמטה מבין ידיהם, ובמקום לכוון בכל הברכות 

והתפילות, זכרו רק את מחלתם והתחננו על רפואתם השלימה.
‡Ó˙ הוא שיש להרבות בתפילה על הרפואה, ובלא רפואה אדם נמצא חלילה 
במצב של חולי, ואינו יכול לקיים את המצוות ולעסוק בתורה, אך צריך לזכור 
שהרפואה זה לא כל החיים, ו'העיקר הבריאות' הוא מושג מוטעה, אלא עיקר 
ותכלית החיים הם תורה ומעשים טובים, ואדם בריא בלא תורה ומעש"ט, שור 
בריא טוב ממנו, ואילו אדם כחוש וחולה העושה רצון בוראו, הוא התכלית של 

כל בריאת העולם ומלואו עם כל יצוריו.
והתפילה  החולי  בענין  גם  תורה  של  בדרכה  והולכים  שיודעים  מאלו   „Á‡
עליה, היה ר' יצחק אלעקרנקערעסקוקצוגוט*, מחשובי הבעלי בתים בעיר 'תל 
הכנסיות  בתי  מאות  על  לתורה,  מרכז  שהיתה  הראשונים  מימיה  עוד  אביב', 
ובתי המדרשות השוקקים תורה ותפילה ברוב שעות היממה, ונמנה בין הנפשות 
הפועלות המרכזיות בעיר לכל דבר שבקדושה. כמו כן הוא היה אחד ממקימי 
בית הכנסת 'חוג חתם סופר', בו קבע את משכנו לתורה ולתפילה, בכל המקומות 
בהם נדד בית הכנסת באיזור, ובעשרות השנים האחרונות כשהגיע אל המנוחה 

והנחלה ברחוב בוגרש'וב.
ÏÎÎ שעברו השנים ונקפו הימים, אוכלוסיית שומרי התורה והמצוות התמעטה 
היא  והמצוות,  כל שומרי התורה  ולצערם הרב של  ב'עיר העברית הראשונה', 
ירדו  ה'חוג'  בקהילת  גם  רע,  דבר  וכל  ופריצות  חילולי שבת  של  לעיר  נהפכה 
והתמעטו מספר המתפללים, הדור השני רובם ככולם עברו להתגורר בבני ברק 
הסמוכה או בירושלים, ואילו הדור הראשון של המייסדים, חלקם עברו לגור על 

יד ילדיהם, וחלקם האחר עבר לבתי אבות או לעולם שכולו טוב.
נוספים מהקהילה, כבר לא  ·˙˜ÙÂ‰ האחרונה, עקב עזיבתם של כמה חברים 
התפללו  מהמתפללים  שחלק  משום  וזאת  ומעריב,  למנחה  מובטח  מנין  היה 
תפילות אלו בסמוך למקום לימודם ועבודתם, ועל כן נטל על עצמו ר' יצחק את 
התפקיד החשוב והאחראי, לדאוג יום יום למנין לתפילה, כאשר פעמים רבות 
היה צריך בשל כך לעמוד ברחובה של עיר, לבקש מהעוברים ושבים שיצטרפו 
עמם למנין לתפילה. לפעמים נאסף המנין תוך כמה דקות, ולפעמים, רק סמוך 
שומרי  אינם  שעדיין  אנשים  גם  למנין  עמם  צירפו  כך  לצורך  כאשר  לשקיעה, 

תורה ומצוות.
Â¯ÓÏ˙ היותו מלומד בכאבים ומחלות, לא נרתע ר' יצחק מלעמוד על משמרתו 
לאסוף יהודים למנין. כשעברו הימים ואף בשבתות וימים טובים כבר לא היה 
ומבני משפחתו להתאכסן  וחג מנכדיו  יצחק בכל שבת  ר'  מנין מובטח, הזמין 

אצלו בביתו בשבתות, כדי שיוכלו להמשיך ולקיים את המנין בבית הכנסת.
‚Ì כשהיה ר' יצחק מאושפז בבית החולים, עקב שלקה בליבו, דאגתו הראשונה 
והחולי ראה כמתנת שמים,  לקיום המנינים תמידים כסדרן. את הכאב  היתה 
שאביו הרחמן העניק לו כתמיד רק את הטוב ביותר. גם כשהתייסר קשות, תמיד 
האיר פנים לכל הצוות הרפואי שטיפל בו, השתדל שלא להטרידם ולהטריחם. 
יסורים באהבה', הוא לא היה מבין מה צריך  'קבלת  וכשהיו מדברים עמו על 
לעורר על כך, זה הרי דבר פשוט ביותר, שכל מה שה' עושה עבור האדם, זה 
הטוב ביותר, וברור שיש לקבלם באהבה רבה, אלא שמתוך עצם הגעתו למצב 
זה, אות וסימן הוא שה' רוצה שיתפלל וישוב אליו כדי שירפאהו, שיוכל לעבוד 

את ה' יותר ויותר בבריאות איתנה.
ÌÈ„ÏÈ‰˘Î ביקשו שיעבור מתל אביב להתגורר על ידם, במיוחד שמצבו הרפואי 
לא נהיה קל יותר במשך השנים, וכבר התקרב בצעדי ענק לשנות הגבורות, בכל 
זאת חשב בדעתו שאינו יכול לעזוב את משמרתו ולהפסיק את תפקידו, ולאחר 
ששאל בדעת תורה נאמר לו, שאכן אין לו להפסיק בכך, שעצם המצאותו של 
יהודי שומר תורה ומצוות ברחובות תל אביב יום יום הקורא ליהודים להתפלל, 

מָקרב יהודים לאבינו שבשמים.
‰È‰ זה בשנים תשנ"ו - נ"ז, כאשר בעיר תל אביב, כבשאר איזורי ארץ הקודש, 
התעוררה וקמה תנועת התשובה, וכתוצאה מכך בעלי התשובה הטריים מלאו 
את בתי הכנסיות בהמוניהם, גם בית הכנסת של ה'חוג' התעורר לחיים יהודיים 
באותה  המנין.  לקיום  ההמתמדת  וטרחתו  השגחתו  נצרכה  לא  וכבר  פוריים, 
ר' יצחק לעזוב את בית הכנסת בחגים, לבוא להתארח  תקופה הרשה לעצמו 
אצל ילדיו, כך שבאותם ימים לא יהיה עליו העול של גבאות בית הכנסת, עם 
כל המשמעות בזה, ולקראת ימי חג הסוכות הממשמשים ובאים חשב להתארח 
ר' אהרן שווערדארגער* שבעיר  וחתנו האהוב,  עם רעיתו בבית בתו הצעירה 

החרדית 'ביתר עילית' הסמוכה לירושלים.
חג  בערב  והנכדים  הילדים  אצל  ורעיתו  יצחק  ר'  התקבלו  ובששון   ‰ÁÓ˘·
הסבא  עם  יחד  שמחתינו  בחג  ולשמוח  להנות  מקוים  כולם  כאשר  הסוכות, 
והסבתא. ואכן החג הראשון עבר עליהם מתוך התרוממות הנפש, כאשר הסבא 
בניחוחות  המתובלים  עמו,  השמורים  המיוחדים  מהסיפורים  לנכדיו  מספר 
מאותם ימים שעברו וחלפו, עם כל פרטיהם והתאריכים המדויקים. והסבתא, 

אף היא לא טמנה ידה, ופינקה את הנכדים כמו שרק סבתא יודעת.
שבמרפאה  ולאחר  בטוב,  חש  לא  יצחק  ר'  הסבא  המועד,  חול  מימי   „Á‡·
המקומית הופנה ל'חדר מיון', נסע יחד עם ר' אהרן חתנו לבית החולים 'הדסה' 
טיפל  שכבר  רופא  צוקערדאקטער*,  ברוך  ד"ר  ידי  על  נבדק  בו  בירושלים, 
כלשהיא,  קלה  דלקת  גילה  בהבחנתו  דמים,  לקיחת  ולאחר  והכירו,  בעבר  בו 
בהמלצה  משחררו  הוא  כאשר  לבליעה,  אנטיביוטיקה  כדורי  לו  נתן  ובעבורה 

להקפיד על מנוחה של כמה ימים, עד אשר ישוב לאיתנו.
¯' יצחק חכך בדעתו היכן יטיב לנוח, ולבסוף החליט שישאר בביתר עד לאחר 
שמחת תורה, כאשר בעזרתו יתברך בשלשת הימים הללו ישוב לאיתנו, ויוכל 

לחזור לביתו בכוחות מחודשים.
·ÌÈÈÓÂÈ הראשונים היה נראה שאכן האנטיביוטיקה מטיבה עמו, הוא הסתובב 

מעט ונהנה ללמוד ולשוחח עם נכדיו, אך בערב שמחת תורה לפתע תקפה אותו 
חולשה נוראה וקשה, הוא לא יכל ללכת לבית הכנסת, ובליל יו"ט, אף לא ישב 

עם בני המשפחה בסעודה, אלא שכב במיטתו.
ולכך  נוטל,  שהוא  מהאנטיביוטיקה  נובעת  זו  שחולשה  חשבו  המשפחה   È·
מתופעות  שחלק  לתרופה,  המצורף  בדף  שראו  במיוחד  לבריאותו,  חששו  לא 
הלוואי המצויות, הם חולשה והרגשה לא טובה, וחשבו בדעתם שאם עד למחרת 

הרגשתו לא תשתפר, הם יקראו לביתם את אחד הרופאים המתגורר בישוב.
·ÏÈÏ שמחת תורה, במעבדה המסונפת ליחידה למחלות פנימיות בבית החולים 
הדסה, ישבו שני התורנים שנשארו בחג למקרים דחופים, האחד, ד"ר ירחמיאל 
שוואכפרום* ועמו הלבורנט אמיר שטערטנישטאנדערטויט*, השנים בדקו את 
הדמים שנלקחו בשעות האחרונות מהחולים שיש בהם שאלה של פיקוח נפש, 

ושלחו את התוצאות למחלקות.
·ÒÓ‚¯˙ עבודתם ותפקידם, הם עברו על הבדיקות שנעשו בימים האחרונים, 
מיוחדות,  תרביות  גבי  על  הדמים  את  שמצמיחים  ממושכות,  בדיקות  אותן 
ובודקים אילו חידקים צומחים בהם, ולפתע הם רואים שבאחת התרביות צמח 
חידק אלים עד מאוד, שהחולה אשר נדבק בו, תוך כמה שעות ספורות, אם לא 

יקבל טיפול מיוחד, הוא יגיע מיידית לעולם האמת.
השיבו  במחלקה  אך  הבדיקה,  של  התוצאות  על  והודיע  למחלקה  טלפן   ¯ÈÓ‡
שהחולה שוחרר לביתו. האחות האחראית מסרה לידי אמיר את פרטי החולה, 

הלא הוא מיודעינו ר' יצחק, עם כתובתו ומספר הטלפון בביתו שבתל אביב.
‰ÔÂÙÏË בבית ר' יצחק צלצל וצלצל, אך לא היה אף אחד בביתו, שכזכור, ר' יצחק 
העדיף להשאר בבית בתו בביתר עד לאחר החג. והאמת היא, שאף אם הוא היה 
שובת בביתו בחג, תמיד הוא מקפיד לנתק את המכשיר לפני כניסת השבת, ואף 
אם אירע ששכחו לנתק את המכשיר, ובמהלך שבת או חג נשמעו בו צלצולים, 

הוא לא היה מעלה בדעתו לחלל את השבת והחג בענייה למכשיר.
Á‡Ï¯ ההשתדלות להתקשר לביתו של ר' יצחק, החליט אמיר שהוא עשה דיו 
בכדי לאתר את אותו החולה שהוא במצב סכנה נוראה, אך כשסיפר זאת לד"ר 
ירחמיאל, החליט האחרון שהוא ינסה לעשות ככל יכלתו לאתר את אותו חולה 

ולהצילו.
בכדי  תורה  שמחת  ליל  של  בעיצומו  התקשרויות  בסדרת  החל  ירחמיאל   ¯"„
לנסות לאתר את החולה, כאשר לתדהמתו של אמיר היאך הוא מחלל את השבת 
בהתקשרויות רבות, השיבו, שאמנם הוא בקושי יודע הלכות, אך הלכה זו ברורה 
ובודאי  והחג,  נפש מחללים את השבת  פיקוח  על ספק  עד מאוד, שאפילו  לו 
ובודאי על מקרה זה שהוא ודאי פיקוח נפש, וכל רגע ורגע שחולף ועובר, מגביר 

את הסכנה.
‰˘Ï· הבא במאמצי ד"ר ירחמיאל, היה להתקשר לתחנת המשטרה בתל אביב, 
כאשר הוא מציג את עצמו לפני השוטרים בתפקידו, כמנהל המעבדה ביחידה 
למחלות פנימיות בבית החולים הדסה, ועל כך הוא ביקש מהם שישלחו שוטר 
לביתו של החולה, יעירו משנתו ויודיע לו מצבו הקשה. השוטרים לא הסכימו 
לעשות דבר עד אשר הוא ישלח אליהם את דבריו כתובים וחתומים בכתב ידו 
על בלאנק בית החולים. גם את זה עשה הד"ר בעיצומו של חג, הכל כדי להציל 

נפש אחת  מישראל.
ÛÂÏÁÎ כמה עשרות דקות השיבוהו מהמשטרה, שהם שלחו לביתו שוטרים יחד 
דפיקותיהם  כל  אך  החולים,  לבית  מיידית  שיקחוהו  נמרץ'  לטיפול  'ניידת  עם 
על דלת ביתם לא הועילו, הם כבר הזמינו 'כיבוי והצלה' שיפרצו את דלת ביתו 
להקיצו עקב מצבו, אך באותה שעה התעוררו השכנים מהרעש הגדול שהיה, 
ואמרו לשוטרים ולאנשי ההצלה, שכפי הידוע להם, שכנם נסע לכל החג לאחד 

מילדיו.
ÚÎ˙ היו אנשי האמבולנס והשוטרים אובדי עצות, איך והיכן ניתן לאתר את 
ורגע  רגע  כל  כאשר  הקודש,  ארץ  ברחבי  מקום  באיזה שהוא  הנמצא  החולה, 

שעובר וחולף פועל לרעתו ומסכנו בסכנה ברורה ומוחלטת.
ÂÚÈ„Â‰˘Î לד"ר ירחמיאל את הקורות, שהחולה נמצא אי שם ברחבי ארץ הקודש, 
כאשר אין קצה חוט להשיגו, ישב הרופא על יד שולחנו, כשהוא מליט את פניו 

בשתי כפות ידיו, וחושב ומנסה למצוא דרך יצירתית לאתר את החולה.
·‡Â˙‰ שעה פנה אליו אמיר עמיתו לעבודה ושאלו, הרי כבר עשית מעל ומעבר 
ואמבולנס  להזעיק משטרה  הרבה מתפקידך  חרגת  ואפילו  עליך,  למה שמוטל 
רוצה  עוד  אתה  מה  וכעת  רבים,  חג  חילולי  כדי  תוך  זה  וכל  לביתו,  שיפרצו 

ומחפש לעשות, תן לחולה הזה למות בנחת, ממילא הוא כבר זקן ושבע ימים.
‡È לא רוצה לומר את מי אתה מזכיר לי, השיבו ד"ר ירחמיאל בנימה של כעס. 
והוסיף ואמר לו, תזֵכר היטב מי הם אלו שרק לפני מעט יותר מחמשים שנה 
הכריזו, שיש להמית את החולים והזקנים, ואת כל אלו שאינם פרודוקטיביים. 
למנוע הצלתו של אדם ממות בטוח, זה כמו להמנע מלהחליף בלון חמצן לחולה 

המחובר למכונת הנשמה, שכידוע לך אף במדינת סדום זו, רוצח יקרא.
בעניני  לויכוחים  כלל  להכנס  לא  השתדל  ירחמיאל  ד"ר  השנים  שכל   ˙Â¯ÓÏ
בתחילת  שכבר  מהסיבה  וזאת  אחר,  מקום  בכל  ולא  עבודתו  במקום  לא  דת, 
שנתו הראשונה בלימודי הרפואה, התווכח עמו סטודנט אחר, וניצחו בטענתו, 
שאם הוא אכן דתי ומאמין בתורה, היאך יתכן ובדברים רבים הוא נוהג כאדם 
שאינו דתי. ולא היה לו מה לענות על הטענה הפשוטה, שאם התורה מחייבת, 
היאך יתכן ובציבור בו הוא גדל, רבים הם אלו שאינם מקפידים לקיים את כל 
מיני  כל  עם  בקושי,  מקיימים  הם  אותן  ואף  מצוות,  מעט  רק  אלא  המצוות, 
היתרים מפוקפקים, מלבד מצוה אחת שבה הם אינם מוותרים על קוצו של יו"ד 

ולא שייך בה 'גרמא' או כל אופני ההיתר המצויים אצלם.
מצוה,  גררה  המצוה  נפשות,  הצלת  במצוות  רבות  השתדל  וכבר  לאחר   ,˙ÚÎ
לכסיל  לענות  בו,  הטמונים  הנפש  כוחות  כל  ירחמיאל  לד"ר  לו  והתעוררו 
כאיולתו, והמשיך בדבריו, בהם הסביר לאמיר את השקפת התורה על החיים, 
מצווה  ויהודי  לקחתם,  והיכולת  הרשות  לו  לאדם,  החיים  את  שנתן  מי  שרק 
להשתדל ככל יכלתו להאריך את חייו וחיי יהודים אחרים כאן בעולם השפל, 
שבכל רגע ורגע כאן בעולם, ניתן לקיים מצוות שהם נצח נצחים. ואף אם האדם 
בשנותיו האחרונות מתייסר, זה חלק ממתנת בוראו, שיסוריו אלו מכפרים על 
ברורה  והלכה  מכל חטא,  נקי  הבא  לעולם  שיגיע  כדי  ימיו,  כל  מעשיו שחטא 
ופסוקה היא, שיש לחלל שבת על הצלתו של יהודי, אפילו אם בכך נצליח רק 
להוסיף לו כמה דקות חיים, ומהלכה זו יש לנו ללמוד את חשיבותם של כמה 

דקות חיים, שבעבורם מצוה עלינו לחלל את השבת הקדושה והחמורה.
לילה  בשעת  וכעת  אמיר,  של  לליבו  נכנסו  מהלב,  שיצאו  ירחמיאל  ד"ר   È¯·„
מאוחרת ישבו השנים וטכסו עצה יחדיו היאך ניתן להציל את החולה, כאשר כל 

דקה שעוברת וחולפת, היא מסכנתו עוד ועוד.
החיידק  חומרת  שלפי  להחלטה,  הרופאים  הגיעו  מרעיו,  חבר  עם   ˙ÂˆÚÈÈ˙‰·
הוא  ובודאי  לכך,  קרוב  או  הכרה  מחוסר  כבר  הוא  הנראה  ככל  לחולה,  שיש 
פונה לאחד מבתי החולים, אך רופאי אותו בית החולים שלא יכולים לדעת על 
המצאות החיידק האלים בגופו, לא יתנו לו את הטיפול הנכון, והגרוע מכל יוכל 
לקרות. ועל כן התקשרו השניים לכל בתי החולים באיזור והודיעו, שאם הגיע או 
יגיע אליהם חולה בשם המדובר, עליהם ליצור עמם קשר מיידי, היות ובידיהם 

תשובות מעבדה על חיידק אלים וקשה המקנן בו ושעותיו ספורות.

‚Ì למוקד 'מגן דוד אדום' פנה ד"ר ירחמיאל, ולאחר שהסביר את המצב הדחוף 
שנוצר בהצלתו של אותו חולה, בדקו במוקד ולא מצאו שום פינוי של חולה עם 

שם כזה ביומיים האחרונים, כך שכפי הנראה החולה נמצא עדיין בביתו.
Ï˜¯‡˙ השעה שש בבוקר, עלה בידי ד"ר ירחמיאל להשיג את פרטיו האישים 
של ד"ר ברוך, הרופא החתום על הבדיקות, ותוך זמן קצר הצליח לאתרו, כשהוא 
ברוך  ד"ר  כנגדו.  הרץ  השעון  כנגד  נתון  הוא  בו  הקריטי  המרדף  על  לו  מספר 
ניסה להזכר בפרטי בני משפחתו של החולה, ובסייעתא דשמיא הוא נזכר, שלא 
רק שבניו של החולה מתגוררים בירושלים, כפי ששמע ממנו תוך כדי ששוחח 
עמו פעם, אלא אף אחד מבניו או חתניו יש לו קשר מיוחד עם העסקן הרפואי 
הידוע, ר' בנימין אופקרענקערסאלעעסמאכטער*, ואולי דרכו ניתן עוד לעשות 

משהו בכדי להצילו.
Â¯ÓÏ˙ שמשמרתו של ד"ר ירחמיאל הסתיימה זה מכבר, הוא המשיך במאמציו 
לאתר את החולה, וטלפן למכשירו הסלולרי של ר' בנימין, המוחזק באופן קבוע 
בימי שבת וחג אצל הגוי ההולך עמו. כששמע ר' בנימין את המצב, אמר לד"ר 

ירחמיאל שהוא יעשה הכל כדי לאתרו.
¯' בנימין שהכיר היטב את ר' יוסף, בנו הגדול של החולה, המתפלל עמו בבית 
הכנסת, רץ מהרה לקרוא לו ולברר אצלו היכן אביו מתארח כעת. ר' יוסף כבר 
היה בבית הכנסת באמצע אמירת פסוקי דזמרה, וכששמע מה אירע יצא מהרה 

להתקשר לאחותו בביתר, בה אביו מתארח, להודיע להם על המצב.
··È˙ אחותו לא שמעו כלל את הצלצולים, כבכל שבת וחג, גם בערב החג נתקו 
היו  שלא  בודאי  הצלצול,  את  שומעים  היו  אם  גם  אך  מהשקע.  המכשיר  את 

מרימים את המכשיר, שמניין להם לדעת שהמצב כעת הינו פיקוח נפש.
‰‡Ó˙ היא, שבאותה העת מצבו של הסבא החל להתדרדר, אך ר' אהרן חתנו 
ושאר בני הבית לא כל כך הבחינו בזה, וזאת בשל מצב בנם הפעוט בן השנתיים, 
שהיה לו חום גבוה, והרופא המקומי חשד שיש לו חלילה 'דלקת קרום המוח', 
שזו מחלה מסוכנת ביותר לפעוטות, היכולה חלילה לגרום לנכות קשה ואפילו 
למוות, בר מינן. ר' אהרן רץ עם בנו לרופא אחר, שחשב בדעתו שניתן להמתין 
עוד כמה שעות לפני שיסעו עמו לבית החולים, ועקב כל הריצות הללו, הפסיד ר' 

אהרן את מנינו הקבוע, והלך להתפלל בבית הכנסת החסידי הסמוך.
¯' בנימין ור' יוסף התיעצו בדבר מה ניתן לעשות כעת, הם התקשרו ל'מגן דוד 
ויענו לצלצול, אך  אדם' לברר מי הם חברי ההצלה של ביתר שהם ב'כוננות', 
חברי הכוננות היו בנסיעה מחוץ לעיר, בדרך לפנות חולה לבית החולים, ואת 

חברי הכוננות השניה, לא הצליחו לאתר.
·‡Â˙‰ שעה רץ ר' בנימין עם ר' יוסף להגאון רבי עזריאל טאגאונאכטלענער*, 
לביתר  מיידית  ליסע  עליהם  שחובה  להם  הורה  והוא  בשכונתם,  הפוסק  הרב 
לאתרו, עם גוי, ואם על ידי יהודי הנסיעה תהיה מהירה יותר, שיסעו עם יהודי, 
ויזדרזו ככל שיכלו, אולי עוד יעלה בידם להצילו, וכשהוא מלוום בירכם שיהיה 

להם סייעתא דשמיא מיוחדת להצילו.
עדיין  טליתותיהם  כאשר  לביתר,  מהירה  בנסיעה  השנים  יצאו  שעה   ‰˙Â‡·
עליהם, וכל זמן הנסיעה הם ניסו לאתר את חברי הכוננות השניה. כשאיתרו 
את חברי הכוננות השניה, והודיעו להם את המצב, היה זה כבר בעת ההקפות, 
מיהרו אנשי ההצלה לבית הכנסת 'חניכי הישיבות', בו נוהג ר' אהרן חתנו של 

החולה להתפלל, חיפשוהו בין הרוקדים, אך לא מצאוהו.
ביתר,  העיר  לשערי  הגיע  כבר  כשרכבם  מפז,  ויקרות  ארוכות  דקות   ¯Â·ÚÎ
התעוררה להם בעיה חדשה. השוער הערל בשערי העיר לא נתן להם להכנס, 
יש לו הוראה ברורה מקב"ט העיר, שבשבת וחג אין להכניס רכבים אל תוככי 
הישוב, מלבד רכבי הצלה. ברירה רבה לא היתה להם, ור' יוסף החל לרוץ אל עבר 

בית אחותו, מרחק הגון משער הכניסה, והכל בכדי לנסות להציל את אביו.
של  חתנו  אהרן  ר'  את  ראה  דהוא  שמאן  ההצלה  לאנשי  נודע  רגעים   Ì˙Â‡·
החולה בבית הכנסת החסידי הסמוך, ומיד כשמצאוהו שם בין הרוקדים, ושמעו 
ממנו שחמיו אכן מתארח בביתו, יצאו אנשי ההצלה עם רכב ההצלה שברשותם 

אל עבר ביתו להציל את אביו.
¯‚Ú קודם קיבל השוער את האישור מהערל שאחראי עליו שניתן להכניס את 
ר' בנימין אל הישוב, ונהגו פתח בנסיעה מהירה אל עבר הכתובת שהשאיר בידו 

ר' יוסף בן החולה.
È˘‡˘Î ההצלה נכנסו לבנין, נכנס יחד עמם ר' יוסף, כשכולו מתנשם מהריצה 
גוי,  בידי  הנהוג  ברכבו  בא  בנימין, שכבר  ר'  הגיע  ויחד עמם  הארוכה שעשה, 
כאשר כל הפמליה נכנסת לחדרו של החולה, ומצאוהו במצב לא כל טוב, אבל 

עדיין חי ונושם.
‡È˘ ההצלה פינו את החולה יחד עם ר' יוסף בנו, לבית החולים הדסה, שם הוא 
טופל ב'מחלקה לטיפול נמרץ', ואחר כמה ימי טיפול אינסטנסיביים, הוא יצא 
מכלל סכנה, וכעבור שבוע נוסף של אשפוז, הוא חזר לאיתנו, כאשר בשחרורו 
אמרו לו הרופאים, שהיה לו נס גלוי, שאילו היה מתאחר לבוא לבית החולים 

עוד כמחצית השעה, כבר לא היה מה לעשות עמו.
הגלויים  הנסים  שרשרת  על  לו  נודע  לאיתנו,  שב  יצחק  שר'  לאחר  מה   ÔÓÊ
שהיו עמו, ועל השליח הנאמן שבמעשיו התגלגלה הצלתו, חשב בדעתו שעליו 
להוכיר טובה לאותו ד"ר אלמוני שהוא חב לו את חייו, שרק בזכות השתדלותו 
ומסירותו הרבה, הוא זכה לחיים טובים וארוכים, ועל כן חפץ לקנות לו מתנה 

מכובדת בתורת הכרת הטוב.
בכיר  רופא  אותו  הרי  לו, שצד אחד,  יקנה  איזו מתנה  יצחק  ר'  רבות   Ë·Ï˙‰
מקבל משכורת עתק, כך שמתנה צנועה יכולה להחשב כלפיו כביזיון ולהעלות 
לו מחשבות שעשוהו ללעג ולשחוק, ומאידך, אין באפשרותו הכלכלית להעניק 
לו מתנה יקרה ועצומה לפי המושגים בה הרופא רגיל. לבסוף הגיע למסקנה, 
שהעיקר במתנה הוא לא הנתינה, אלא המכתב שבצידו, ובחלק זה, בחסד ה' 
עליו, יש לו לשון עשירה ויפה, והוא יוכל לכתוב לו מכתב יפה ומכובד, בו הוא 

יתכבד, למרות המתנה המצורפת שלא תהיה יקרה במחירה.
¯' יצחק שבירר מעט אודות ד"ר ירחמיאל, החליט לרכוש לו את סדרת הספרים 
'שערי הרפואה', הלכות ומוסרים בליווי מעשיות יפות, בעניני רפואה והטיפול 
בחנות  בעודו משלם  רופאים.  עבור  בלשון מתאימה  במיוחד  שנכתבו  בחולה, 

הספרים עבור הספרים שאלו המוכר, האם לעטוף את הספרים או לאו.
·‡Â˙‰ שעה נסתפק ר' יצחק מה עדיף ומה ירשים יותר את הרופא, האם להביא 
לו את הספרים פתוחים בלא עטיפה, ויצרף לה את המעטפה עם מכתבו, שמיד 
יראה הד"ר שהוא רכש עבורו סט יפה המיוחד לרופא, או שעדיף שיתן לו את 

המתנה עטופה, והמכתב בתוכו.
Á˜Ï ר' יצחק מהמוכר את הספרים כשהם לא עטופים, וביקש ממנו את נייר 
העטיפה, כדי שיחליט בבית מה עדיף. כשבא לביתו סיפר לרעיתו במה שנסתפק, 
אמר לה, שהיות ורק במוצאי שבת קודש הוא קבע עם הרופא לבוא אליו, לכך 

יש לו זמן להחליט בדבר עד מוצאי שבת קודש.
ואחד  מקרא  שנים  הפרשה  את  ללמוד  יצחק  ר'  כשסיים  השבת,  של   Â¯˜Â··
לה  ואמר  רעייתו  אל  פנה  שנה,  משבעים  יותר  זה  כמנהגו  עפרש"י,  תרגום 
בשמחה, מצאתי בלימודי השבועי שסיימתי כעת את ההכרעה לספקי מה עדיף 

לעשות עם המתנה.

השאלה היא: מה מצא ר' יצחק בפרשתינו עפרש"י שהכריע לו את ספקו?
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תודת המערכת נתונה

לר' ר. לוי שיחי'

על סיפורו המתפרסם בגליון זה.

תשובה ל"סיפור ושאלה בצידו" משבוע שעבר: 
 ÔÈÈ„Ú ,Ì‚ÂÂÈÊ ˙‡ Â‡ˆÓ˘ ÂÏ‡Â ,Ì‚ÂÂÈÊ ˙‡ Â‡ˆÓ ‡Ï ÔÈÈ„Ú˘ Â‡ ,ÂÁÏÂ˘Ï ·È·Ò ÌÈ˙Ê ÈÏÈ˙˘Î ÌÈÏÂ˙˘‰ ÂÈ˙Â·Â Â·Â ¯Á‡Ï ,È˘ÈÏ˘ ¯Â„Ï ˙ÂÎÊÏ Í‡È‰ ‰ˆÚÂ ¯ÂÊÓ ‡ÂˆÓÏ ÏÎÂÈ˘ ,‰Â˜˙Â ‰ÁÓ˘ ÂÏ Ì¯‚˘ ,È"˘¯ÙÚ ÂÈ˙˘¯Ù „ÂÓÈÏ· Ú˘Â‰È ‡ˆÓ ‰Ó ,‰Ï‡˘Ï ‰·Â˘˙·
ÓÈÈ˜ Ï˘ Ú¯Ê· Â„˜Ù ‡Ï‡. יהושע מצא בלימוד פרשתינו עפרש"י את העצה היאך יוכל לזכות למשפחה גדולה, לדורות ישרים מבורכים, וזאת מדברי רש"י י' כ"ה, עה"פ, "ולעבר ילד שני בנים שם האחד פלג כי בימיו נפלגה הארץ ושם אחיו יקטן", וביאר 
רש"י, "יקטן. שהיה עניו ומקטין עצמו, לכך זכה להעמיד כל המשפחות הללו". מבואר בדברי רש"י, שמי שהוא עניו ומקטין את עצמו, יש בכך סגולה שיעמיד משפחות הרבה, וזו היא המציאה שמצא ר' יהושע בלימודו, שאם יהיה עניו ויקטין את עצמו, יהיה 

לו לזכות שבסייעתא דשמיא יזכה להעמיד משפחות הרבה, שכל אחד מבניו יהיה לו משפחה גדולה.

שמות הזוכים לשבוע שעבר: 
̆. – קרית ספר – משניות רע“ב ועתוי“ט, ו“כ.  Ô‰Î

‚È ÔÓÒËÂ. –  מודיעין עילית – קדושת ביהכנ“ס וביהמ“ד.
Ó „„Á. – ביתר עילית – קדושת ביהכנ“ס וביהמ“ד.

‡˜ÏÒ¯„ ‡. – מודיעין עילית – קדושת ביהכנ“ס וביהמ“ד.
Ê.Ó ÏÈÈÂÂ. – בני ברק – מסילת ישרים.

È ıÏÈÙ.‡. – מודיעין עילית – מסילת ישרים.
˘È ıÈ·Ï‡ÂÓ. – ירושלים – מסילת ישרים.

שמות הזוכים לגליון חג הסוכות ושמחת תורה:
„Ó ÔÈÈ. –  מודיעין עילית – מתוק האור בראשית א‘.

‡È ÔÓÂ. – בני ברק – מתוק האור בראשית א‘.
̆. – קרית ספר – מתוק האור בראשית א‘.  ÔÓ„È¯Ù

.ÌÈÎÂÊÏ ÁÏ˘˙/‰ÁÏ ̆ ‰Ú„Â‰

‡ËÂ‚Âˆ˜Â˜ÒÚ¯Ú˜¯˜ÚÏ - בכל מחלותיו מביט על הטובה. ˘Ú‚¯‡„¯ÚÂÂ¯ - הדואג לחמיו. ˆÚË˜‡„¯Ú˜Â¯ - רופא סכרת. ˘ÌÂ¯ÙÎ‡ÂÂ - דתיותו חלשה. ˘ËÈÂË¯Ú„‡Ë˘ÈË¯ÚË - לא מפריע לו שהאחר ימות. ‡ÚËÎ‡ÓÒÚÚÏ‡Ò¯Ú˜Ú¯˜ÙÂ¯ - העושה הכל עבור החולים. ÚÚÏËÎ‡Â‡‚‡Ë¯ - הלומד יום וליל.


