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

קמ"ה

 Ã‰»̇…‡ ÌΔ“̆»ÃÈ«Â ÂÈ»̇…—̆¬‡«̄¿Ó Ì»“̆  ¯Δ—̆¬‡ ÔΔ·Δ‡»‰ ˙Δ‡ Á«Ã̃ƒÃÈ«Â ¯Δ̃…Ã·«Ã· ·…̃ ¬Ú«È Ì≈ÃÎ¿—̆«ÃÈ«Â"
̄…‡̆—«‰Ã". בראשית כ"ח י"ח.  Ï«Ú ÔΔÓΔ—̆ …̃̂ ƒÃÈ«Â ‰»·≈Ã̂«Ó

‰ÂË¯, בפירושו הארוך עה"ת, מקשה, היאך יעקב בנה מצבה, מאותם 
אבנים שהוא השתמש בהם לצורכו, הרי אסור לעשות מזבח מדבר 

שנשתמש בו הדיוט, כדאיתא בזבחים קט"ז ב'. ותירץ, 'בבמה שרי', 

שכל האיסור הוא רק במזבח קבוע, לא בבמה.

לספרו,  מהמחבר  (הוספות  המנחה  בקומץ  חינוך  המנחת   ‰˘˜‰Â
מ',  מצוה  בסוגריים),  החיבור  בתוככי  הודפס  החדשות,  ובהוצאות 

שתירוצו של הטור אינו מובן, שבגמ' שם מבואר להדיא, שאף בבמה 

יש איסור לבנותו מדבר שנשתמש בו הדיוט.

קי"ט,  ויצא  בילקוט  הובא  ל"ה,  (פרדר"א  המדרש  דברי  ע"פ   ı¯È˙Â
עליו  שנעקד  המזבח  מאבני  אבנים  י"ב  יעקב  "לקח  ויקח),  סוד"ה 

יצחק אביו, וישם אותם מראשתיו, באותן מקום, להודיעו שעתידין 

שכלם  להודיעו  אחת,  אבן  כלן  ונעשו  שבטים,  י"ב  ממנו  לעמוד 

עתידין להיות גוי אחד בארץ, שנאמר (דבהי"א י"ז כ"א), ומי כעמך 

ישראל גוי אחד בארץ", ולפי"ז הרי הם אותם האבנים שכבר הקריב 

עליהם אדה"ר, נמצא שהאבנים הללו שהיו של אדה"ר, הוקדשו על 

לא  שבקדושה,  ודבר  בהם,  נשתמש  שיעקב  לפני  עוד  לשמים,  ידו 

מצינו שאם נשתמש בהם הדיוט שיפסלו למזבח.

ÛÈÒÂÓÂ המנח"ח וכותב, שלפי ביאור זה, מתורצת גם שאלת ה'פנים 
מאבני  מצבה  יעקב  הקים  היאך  שהקשה,  הפרשה,  בתחילת  יפות' 

המקום, כאשר תלמוד ערוך הוא בירושלמי ע"ז פ"ג ה"ה, ש"אין לך 

במחובר  נעבד  והלה  זרה",  עבודה  עליה  עבדו  שלא  וגבעה  הר  כל 

נאסר לגבוה. אלא שלפי מה שנתבאר, שאבני המצבה של יעקב כבר 

שאינו  דבר  אוסר  אדם  ו'אין  היות  הראשון,  אדם  ידי  על  הוקדשו 

שלו', גם אם עבדו את אותם האבנים, הרי אין בידם לאוסרם לגבוה, 

[ועיי"ש,  המצבה  את  אלו  באבנים  לעשות  יעקב  יכל  שפיר  ולכך 

שהביא שלמעשה זה מחלוקת רמב"ם וראב"ד בפ"ד מאיסורי מזבח 

ה"ו, שלרמב"ם אפשר לאסור גם דבר שאינו שלו לגבוה, אבל כבר 

יוסף  בפרדס  וע"ע  ולח"מ,  בכס"מ  עיין  ועוד,  הראב"ד  עליו  השיגו 

וירא כ"ב ב'].

‰ÌÈÙ יפות עצמו מתרץ באופן אחר, שעבודה זרה שנשתנתה, בטל 
שיעקב  אבנים  אותן  וכל  והיות  לגבוה,  אף  ומותר  ע"ז  שם  ממנה 

נטל לשכב עליהם, נעשה עמהם נס ונהפכו לאבן אחת, אף אם אכן 

אבנים אלו נעבדו, שינוי זה ביטל מהם את הע"ז וכעת הם מותרים 

לשמים, לעשות עמהם מצבה.

הט"ז,  קושיית  נפלא  באופן  יתורץ  הללו,  יפות  הפנים  דברי   Ù"ÚÂ
שהקשה, שחז"ל דרשו את הפסוק 'וישכב במקום ההוא', "רבי יהודה 

טמון  שהיה  שנה  י"ד  אבל  שכב,  כאן  אמר,  יהודה  ר'  נחמיה,  ורבי 

בבית עבר לא שכב. ור' נחמיה אמר, כאן שכב, אבל כל כ' שנה שעמד 

בביתו של לבן לא שכב", וכפרש"י שם, והשאלה נזעקת, 'מה נשתנה 

זה,  בלילה  דוקא  צריך לשכב  היה  הלילה הזה מכל הלילות', מדוע 

ולעשות עבורו סדר מיוחד עם האבנים.

‡Ï‡, שלפי דברי הפנים יפות, מתורצת שאלה זו בדרך דרש הפלא 
ופלא, שיעקב רצה לעשות מצבה, ולא יכל מכח קושיתו של הפנים 

יפות, שהרי כל אבני ארץ ישראל הם בחזקת שעבדום כע"ז, ואסורות 

לגבוה. אלא שמצא רעיון מיוחד היאך יתיר את האבנים, וזאת על ידי 

שיקח כמה אבנים בכדי לישן עליהם, והיות וכל אבן ואבן תטען 'עלי 

יניח צדיק את ראשו', יעשה ה' נס ויתהפכו כולם לאבן אחת, וכך 

תהיה לו אבן חדשה שאין בה חשש שעבדוה לע"ז, שאף אם עבדו 

את כל י"ב האבנים הקטנות, כאשר הם מתחברים יחדיו לאבן אחת 

גדולה, יש כאן שינוי ובטל מהם שם ע"ז, והם מותרים לגבוה.
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גם מחמת נישואים,

אני ואחי קרובים.

לאחר שנים זכיתי לבנים,

ביניהם מלך וכמה נביאים.

נכדי הרשע התעשר,

מחמת ניני הכשר.

הלך  חודש,  ראש  ערב  מידי  כמנהגו 
ראובן כשעה לפני 'שקיעת החמה' לבית 
הכנסת, להתפלל 'מנחה קטנה' עם 'יום 

כיפור קטן'.
תפילת  זמן  הגבאים,  אחד  טעות  עקב 
מנחה עם יוכ"ק לאותו ערב ראש חודש 
נקבעה לשעה מאוחרת יותר, כך שלאחר 
שסיימו את תפלת שמו"ע וחזרת הש"ץ, 

כבר היה סמוך לשקיעת החמה.
באמצע  היו  עדיין  החמה,  כששקעה 
מדות',  'י"ג  עם  ה'פיוטים'  אמירת 
מדות,  י"ג  באמירת  להתחיל  וכשעמדו 
לו,  והעיר  הש"צ  לשמעון  ראובן  ניגש 
י"ג  אומרים  ואין  החמה,  שקעה  שכבר 

מדות לאחר השקיעה.
הערת  את  קיבל  לא  הש"צ,  שמעון 
מנחה  שזמן  שכמו  סבר,  הוא  ראובן, 
וחצי  עשרה  'שלוש  עד  הוא  בדיעבד 
דקות' לאחר השקיעה הראשונה, כך גם 
עדיין  דחשיב  מדות,  י"ג  אמירת  לענין 
יום לענין זה, וממילא ניתן להמשיך את 
ראובן  ואילו  כסדרן.  הסליחות  אמירת 
דקות,  וחצי  י"ג  של  זה  שחידוש  טען, 
הוא רק לענין מנחה, לא לענין אמירת 

י"ג מדות.

‰˘‡È‰ ‰Ï‡, הצדק עם מי ? 
 

קל"א  סי'  (אור"ח  הרמ"א  כתב 
ס"ב), "י"א דאין נפילת אפים אלא 
בתוכו,  וס"ת  ארון  שיש  במקום 
אבל בלא זה, אומרים תחינה בלי 

כיסוי פנים, וכן נוהגים".

לפי"ז יש צורך ליישב עובדא באדם 
גדול מסוים.

? Â‰ÈÓ Ú„˙‰
כתפלת  מלהתפלל  מנעּו  מי  תדע  [ואם 
תגלה  תלמידו,  מקושיות  שחשש  החכם 

מיהו].

שצדיקים   ÂÈˆÓ  ÔÎÈ‰
מצוה  שכר  מקבלים 

בעוה"ז, גם למ"ד (בקידושין 

בהאי  מצוה  שכר  ב')  ל"ט 

עלמא ליכא.

קיים יעקב אבינו כל התורה כולה (ע"פ רש"י וישלח ל"ב ה', ועוד).
 ‚‰Ó'˘ Ù"Ú‡ ,ÌÂ„˜ ‚‰Ó Û‡Â ,‰Ê ÏÏÎ· 'ÌÈ‚‰Ó'‰ ÔÈ‡ ‰¯Â‡ÎÏ˘ ,ÂÈ˙˘¯Ù· ÂÈˆÓ ÔÎÈ‰

.'‰¯Â˙ Ï‡¯˘È

רמז: דמות הקשורה לפרשה

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



תשובות לשאלות שהתפרסמו בגליון זה בשבוע שעבר
תשובה ל"מעשה רב"

 ,Á"¯· ˙È¯Á˘ Ï˘ ı"˘‰ ˙¯ÊÁ ¯Á‡Ï ˙‡ˆÏ ¯˙ÂÓ Ì‡‰ ,‰Ï‡˘Ï ‰·Â˘˙·
 ,ÛÒÂÓÂ ˙"‰È¯  ̃ÏÏ‰ ¯Á‡ ÔÈÓ· ÏÏÙ˙‰ÏÂ ·Â˘Ï Î"Á‡Â ,ÌÈˆÂÁ ÌÈ¯·„ ¯„ÒÏÂ

.Ì‰ÈÈ· ˜ÈÒÙ‰Ï ÔÈ‡Â ,˙È¯Á˘ ˙ÏÙ˙Ó ˜ÏÁ ‡Â‰ Á"¯„ ÏÏ‰˘ Â‡
א] איתא בשו"ע או"ח סי' תכ"ג ס"א, אומר קדיש תתקבל וכו', וכתב המ"ב 
בסק"א, "וכלל הוא, דכל יום שיש בו מוסף, אומרים קדיש תתקבל אחר הלל, 
דהוא סיומא דתפלת שחרית"1, מבואר, דהלל הוא חלק מתפלת שחרית, ויש 
חלק מהשחרית,  הוא  דההלל  דכיון  א'.  דברים,  ג'  מצד  בנידו"ד  לפי"ז  לדון 
דזהו  ב'.  שחרית.  מתפלת  מפרידו  דבכך  אח"כ,  ולהשלים  לצאת  יכול  אינו 
לפני  דמפסיק  ג'.  הלל.  קודם  התפלה  מענין  שאינם  דברים  לעשות  הפסק 

קדיש תתקבל.
בעיר אחת  לגבי מה שנהגו  נשאל  א',  סי'  ב] הנה בשו"ת מהרש"ם ח"א 
בחג הסוכות, שהיו שם מעט אתרוגים, והתפללו בזה אחר זה כמה מנינים 
הלל, כדי שכולם יטלו הד' מינים בעת אמירת הלל, וכך יצא שחלק התפללו 
רק  ההלל  התפללו  וחלק  ע"ש],  הנה"ח,  לפני  [וגם  התפילה  לפני  עוד  הלל 
אחרי שסיימו הראשונים את ההלל [וממילא הפסיקו בין חזרת הש"ץ להלל 

בהמתנה עד שהראשונים גמרו].
וכתב שם בתו"ד, וז"ל, ומ"ש כתר"ה שמפסיקין בין תפלה להלל בשיחה 
בטלה, ואיך יאמרו קדיש תתקבל אחר הלל, והיה יותר נכון שיאמרו קדיש 

תתקבל אחר שמ"ע, ויחזרו לומר קדיש אחר הלל.
ואני הנה מצאתי דבר חדש בתוספתא פ"ו דמנחות, תפלה והלל מעכבין 
זה את זה, וקחשיב שם כמה דברים המעכבים זא"ז, וא"כ הרי לא יצאו י"ח 
תפלה עד שאמרו גם הלל, ושפיר יתכן לומר קדיש תתקבל אחר הלל, ולא 

יתכן לומר קדיש תתקבל אחר השמ"ע קודם הלל.
להפסיק במה שאינו  דאסור  כתר"ה,  דברי  צדקו  בודאי  בדין ההפסק  אך 
צורך התפלה והאתרוג וכדומה, כשם שאסור להפסיק באמצע בדיקת חמץ 

והתקיעות המעכבים זה את זה, כמ"ש הט"ז סי' תל"ב סק"ג, ורסי' תקצ"ב.
ואולי סומכין על דברי הר"ן שהביא הט"ז בסי' תקצ"ב, דמדמה לה לאמצע 
סעודה, וגם בסי' תל"ב הובא דעת י"א להקל, שאין בזה רק זהירות בעלמא, 
אחר  עד  הקדיש  לומר  שאין  כמ"ש,  ברור  נ"ל  תתקבל,  קדיש  לענין  ועכ"פ 

הלל.
ועי' במשבצות זהב להפמ"ג או"ח סוס"י קכ"ג סק"ט, וא"א סקי"א בשם 
הפרישה סי' קכ"ב, וא"ר, דמוכח דעיקר האיסור רק על הש"ץ שלא יפסיק 
בשיחה בטלה, עד אחר קדושת ובא לציון, ע"ש2, א"כ ה"נ בזה יש להזהיר 

הש"ץ שלא יפסיק.
ובזה יש לדון גם במה שרצה לשנות המנהג, שיקראו בס"ת ויתפללו מוסף 
קודם הלל, ואח"כ יאמרו הלל, ולפמ"ש י"ל, דכיון דהלל ותפלה מעכבים זא"ז, 
הוו כמצוה אחת3, ואין להפסיק בקרה"ת שהיא מצוה בפ"ע, ואינה מעכבת 
משום  רק  דהוא  משמע  כת"ר,  שהביא  ל"ב  דר"ה  מש"ס  אך  התפלה4,  את 

דזריזין מקדימין וכו', ומ"מ י"ל קצת כמ"ש. עכ"ל.
מבואר מדברי המהרש"ם, שהלל אינו תפלה בפנ"ע, אלא הוא חלק מתפלת 
שחרית, ועל כן אין להפסיק בין השחרית להלל אפילו בקדיש תתקבל, וכ"ש 
שלא בשיחה בטילה, וגם שהטעם שצריך לומר הקדיש רק לאחר ההלל, הוא 
לא מדין ההלל, אלא הוא מדין שחרית דר"ח שהלל האמור בו הוא מעכב את 

התפילה עצמה, כמבואר בתוספתא הנ"ל5.
ג] והעירוני למש"כ באג"מ או"ח ח"ג סי' ע', וז"ל, ומ"ש כתר"ה ממהרש"ם 
הלל  על  קאי  זה,  את  זה  מעכב  ותפלה  דהלל  דמנו  פ"ו  תוספתא  שמפרש 
שאומרים בי"ח וכ"א הימים, לא נכון כלל, דאף אם יש איזו שייכות להלל 
עם התפלה, ודאי אין מעכבות זא"ז, דהא הלל זמנו כל היום, ותפלה הוא רק 
עד ד' שעות, ואף גם אחר שכבר התפלל גם מנחה ולא אמר הלל, יכול לומר 

אח"כ אפילו אחר כמה שעות בסוף היום בלא שום תפלה סמוכה.
וגם איך יפרש לשבח [כלומר, מה המשמעות של 'שבח', אם לא שנאמר 
שכוונת התוספתא להלל ושבח, ולא להלל של תפילת הלל], שתניא נמי שם, 
שמעכבין זא"ז עם הלל ותפלה. אלא ודאי הפירוש הוא כדפי' במנחת בכורים 
שם, דקאי על ג' ראשונות וג' אחרונות וברכות שבאמצע, שכל ג' חלקים אלו 
שבתפלה מעכבין זא"ז, ואף שהם מעכבין מצד שהוא מטבע שטבעו חכמים, 
ואף כשחיסר ברכה אחת לא יצא ידי תפלה וחוזר, נוגע זה להטעם שתיקנו, 
וגם נוגע לתפלות אחרות שאדם יתפלל, לצורך חולה וכל צרה שלא תבוא, 

שיהיה שבח ותפלה והלל. עכ"ל.
וא"כ לדברי האג"מ, אין מניעה לומר הלל בזמן אחר מצד דיני התפילה, רק 

שלכתחילה יש לאומרו אחרי שחרית עם הציבור, משום שכך נתקן.
ד] ובשו"ע הרב סי' תפ"ח ס"ג, כתב, "וכל היום כשר לקריאת ההלל מעמוד 
יכול לקרות כל  השחר עד צאה"כ, שאם לא קרא מיד אחר תפלת שחרית 
היום עד צאה"כ וכו', ומצוה מן המובחר לקרותו עם הציבור מיד אחר תפלת 
שחרית כדי שיענה עמהם הודו ואנא אחר הש"ץ...", ומבואר להדיא בדבריו 
דאינו מדיני התפילה, וכל הענין הוא בשביל שיענה עם הציבור 'הודו' ו'אנא', 
וא"כ, אם יוצא אחר שחרית, וחוזר אח"כ למנין אחר לאומרו בציבור, לדעת 
הלל,  קודם  דברים  עשיית  אע"פ שמצד  דמי מצד הסדר6,  הרב שפיר  שו"ע 
גם לדידיה מסתמא יש לחוש [וכמ"ש בשאלת יעב"ץ ח"א סי' מ', ע"ש, אלא 

דלא מיירי בהכי].
ה] ובביה"ל סי' תכ"ב ס"ב, ד"ה וקורין, כתב, "איתא בש"ס מגילה (כ' ב'), 
דהלל  מ'),  סי'  (ח"א  יעב"ץ  שאלת  בתשובת  ואיתא  היום,  כל  זמנה  דהלל 
שייכא לתפלת שחרית, וע"כ אין לטעום עד אחר הלל, אם לא למאן דחליש 

לבא דמותר, ואפילו מדת חסידות ליכא".
ואמנם מדוקדק בלשון האג"מ הנ"ל, "דאף אם יש איזו שייכות להלל עם 

התפלה, ודאי אין מעכבות זא"ז".
ו] וע"ע במ"ב סי' תכ"ב סקט"ז, על מש"כ שם הרמ"א, שיזהר אדם לקרות 
ההלל בציבור כדי לברך עליו עם הציבור, שכתב, "לצאת ידי דעת הפוסקים, 

סמוך  לביהכ"נ  בא  דאם  האחרונים  כתבו  ולהכי  עליו,  מברכין  אין  שביחיד 
הוא  דאם  עוד,  וכתבו  יתפלל,  ואח"כ  הצבור,  עם  תחלה  הלל  יקרא  להלל, 
באמצע פסד"ז, יש לו להפסיק לקרות הלל עם הצבור, ואין זה הפסק7, דלא 

גרע ממזמורים שמוסיפין בשבת8"9.
בשביל  מ"מ  התפלה,  סיום  עם  שייכא  מישך  דאע"פ שהלל  מזה  ומבואר 
שאינו  אע"פ  שם,  ויאמרנה  בפסד"ז,  שיפסיק  עדיף10  הציבור,  עם  לאומרה 
מסדרה לאחר השחרית, דמ"מ נאמרת סמוך לה. או אולי י"ל דאה"נ דמפסיד 
וההלל  דהתפלה  מבואר  הנ"ל,  דמנחות  שמתוספתא  ואע"פ  הסמיכות, 
בכה"ג שעלול  לכן  מנהג,  שיסודו  כיון  דר"ח,  לומר, שהלל  נצטרך  קשורים, 
להפסיד הברכות עם הציבור, לא חשו לדין התוספתא הנ"ל, אלא שבספר 

דע"ת כתב המהרש"ם את משנתו גם לגבי ר"ח. ע"ש.
שחרית  תפלת  לאחר  לצאת  אין  לכתחילה,  דודאי  הדברים,  מן  העולה 
קודם אמירת הלל מביהכ"נ, דיש להסמיך את אמירת ההלל לתפלת שחרית, 
ובדיעבד אם יצא, יש לו לחזר אַחר ציבור אֵחר שאומרים הלל, כדי שיוכל 

לאומרו בציבור.

תשובה ל"לחכימא ברמיזא"
 ˘"Ó ÌÚ ‰È„È„ ‡„·ÂÚ ·˘ÈÈÏ Í¯Â  ̂˘È  ̆ÏÂ„‚ Ì„‡‰ Â‰ÈÓ ,‰Ï‡˘Ï ‰·Â˘˙·
 ¯Î˘· ‰„ÓÏÏ ¯ÂÒ‡ Ù"Ú·˘ ‰¯Â˙ Ï·‡" ,Ê"‰ ‰¯Â˙ „ÂÓÏ˙Ó ‡"Ù Ì"·Ó¯·
 È‡ ‰Ó ,'Â‚Â È˜Ï‡ '‰ ÈÂˆ ¯˘‡Î ÌÈËÙ˘ÓÂ ÌÈ˜ÂÁ ÌÎ˙‡ È˙„ÓÏ ‰‡¯ ¯Ó‡˘

."ÈÓÓ Ì˙„ÓÏ˘ ÂÓÎ ÌÁ· ,˙Â¯Â„Ï Â„ÓÏ˙˘Î ÔÎÂ ,'ÂÎÂ È˙„ÓÏ ÌÁ·
המדובר הוא באביי, כדאי' בגיטין ס' ב', "רב שימי בר אשי אתא לקמיה 
דאביי, אמר ליה לותבן מר בעידנא (יושיבני אדוני ללמוד בעת קבוע - רש"י), 
א"ל אית לי עידנא לדידי (יש לי קביעות לשנן לעצמי את גירסתי, וממילא 
ללמוד  אדוני  (יושיבני  בליליא  מר  ולותבן  אחר),  עם  ללמוד  פנאי  לי  שאין 
בלילה), א"ל אית לי מיא לאשקויי (יש לי צורך להשקות את השדה11), א"ל, 
שימי  רב  (השיב  בליליא  מר  ולותבן  ביממא,  מיא  למר  ליה  משקינא  אנא 
לאביי, אני אשקה את שדותיך ביום, וממילא ישאר לאדוני זמן ללמוד עמי 

בלילה), א"ל, לחיי".
את  עבורו  ישקה  אשי  בר  שימי  שרב  זה,  לתנאי  הסכים  שאביי  ומבואר 
השדה, ותמורת זה יקבע זמן ללמוד עמו. יוצא לפי"ז שאביי משתכר תמורת 
להתחייבותו ללמד תורה שבע"פ לתלמיד. ובפשטות י"ל שלא היה זה הסכם 

מצד השכר שבזה, אלא מצד שיהיה לאביי פנאי.
דאע"ג  שמעינן,  "מיהא  כותב,  צ"ג),  עמ'  ב'  (כרך  גיטין  עמ"ס  רמה  וביד 
דאסיר למשקל אגרא לאגמורי תורה שבעל פה, מיהו אגר בטלה דמוכח כי 
אלא  לימודו,  תמורת  נקרא שמשתכר  אינו  בטלה  דשכר  כלומר,  שרי",  הא 
שמסדרים לו פנאי ללמוד, וממילא עדיין נחשב שאביי לימדו בחינם, ומיושב 

שפיר.
בידו  סיפק  היה  שלא  א',  ס"ח  בעירובין  כדאי'  עשיר,  היה  שלא   :ÊÓ¯‰Â
מינאי.  בעו  דאי  כיון  ד"ה  ברש"י  ע"ש  עירוב,  של  פת  על  בכל שבת  לוותר 

ובתוס' בחולין קל"ג א' ד"ה משקל, כתבו, שאביי לא היה עשיר, ע"ש12.

תשובה ל"מבין חידות"
 ,ÏÏ‰  ÏÚ  Í¯·Ï  ÍÈ¯ˆ˘  ‡"Ó¯‰  ˙Ú„Ï  Ì‚  ÔÎ˙È  ÍÈ‡  ,‰Ï‡˘Ï  ‰·Â˘˙·

.ÂÎ¯·È ‡Ï ÌÈÓÚÙÏ˘
שיש  להלל,  הגיע  והציבור  דזמרה,  פסוקי  באמצע  שעומד  במי  המדובר 
בתו"ד,  שכתב  סקט"ז,  תכ"ב  סי'  במ"ב  כמבואר  ברכה,  בלא  הלל  לומר  לו 
"כתבו האחרונים, דאם בא לביהכ"נ סמוך להלל, יקרא הלל עם הצבור ואח"כ 
יתפלל, וכתבו עוד, דאם הוא באמצע פסד"ז, יש לו להפסיק לקרות הלל עם 
הצבור וכו', מיהו לא יברך על ההלל לא בתחלה ולא בסוף, ויוצא במה שכבר 

ברך ברוך שאמר בתחלה וברכת ישתבח בסוף".

תשובה ל"מענינא דסדרא"
 ÏÚ  ÔÈÙ¯Â˘Â  ÔÈÏ˜ÂÒ"  ,('‡  'Ù  ÔÈ˘Â„˜)  Â¯Ó‡„  ‡‰·  ,‰Ï‡˘Ï  ‰·Â˘˙·

.‰Ê ÔÈ„Ó ÍÙÈ‰ ‰¯Â‡ÎÏ ÂÈ˙˘¯Ù· ÂÈˆÓ ÔÎÈ‰ ,"˙Â˜ÊÁ‰
התשובה היא, מענין יצחק ורבקה, שהוחזקו בין יושבי גרר כאח ואחות 
ז'), ואעפ"כ נהג בה יצחק כאשתו לכל דבר. דהנה בשו"ת הרמ"א (סי'  (כ"ו 
ב'13), נשאל שאלה באשה, שכדי להסיר מעליה חשש 'עין הרע', הסכימה עם 
בעלה שתחזיק עצמה כטמאה בפני שכנותיה, ובכך תוכל להסיר מעליה 'עין 

הרע', שכאילו אינה מעוברת.
והשיב הרמ"א, דאע"פ דקיי"ל בקדושין (שם), ד"הוחזקה נדה בשכינותיה, 
והיינו כמו ש'סוקלין ושורפין על החזקות',  בעלה לוקה עליה משום נדה", 
'אמתלא'  מהני  לא  שוב  הוחזקה,  שאם  ס"ג),  קפ"ה  (יו"ד  בשו"ע  ואיתא 
הכרח  מתוך  כך  שעשתה  שתולה  'אומדנא',  מועיל  שלא  (היינו  לדבריה 
ע"י  במוחזקת  אבל  אחרים,  ע"י  כשמוחזקת  דוקא  זהו  מ"מ  טעם),  מאיזה 
עצמה כמו בנידון דידן, שהחזיקה עצמה כטמאה בפני שכנותיה, בזה מועיל 
אומדנא, שהוא בדומה לענין 'הפה שאסר הוא הפה שהתיר', דה"נ היא אסרה 
מסויים,  חשש  מפני  כן  שעשתה  לומר  ורשאית  טמאה,  היא  כאילו  עצמה 
יודע האמת, ודאי מועיל  זו מותרת היא. ועוד, מאחר ובעלה  וע"י אמתלא 
אמתלא, וכיון שמועיל אמתלא, מסתברא שאף קודם שיתפרסם ה'אמתלא', 

מותרת לבעלה.
ורבקה,  יצחק  מענין  מפרשתינו,  להוכיח  הרמ"א  כתב  לדבריו  וכראיה 
אחתי  ויאמר  לאשתו  המקום  אנשי  "וישאלו  מיד  לגרר,  יצחק  בא  שכאשר 
יצחק,  של  כאחותו  גרר,  אנשי  בעיני  רבקה  שהוחזקה  הרי  (שם),  הוא" 
"ויהי כי ארכו לו שם הימים...", וא"כ היאך הותרה  ג"כ (שם ח'),  וכדכתיב 
לו רבקה ליצחק אף קודם שנתגלה לכל שהיא אשתו, והרי אפי' בן נח אסור 

באחותו (עי' רמב"ם מלכים פ"ט ה"ה), ו'שורפין וסוקלין על החזקות', ו'שויא 
אנפשיה חתיכה דאיסורא'.

אלא ודאי הטעם, משום שהיה ליצחק 'אמתלא' לדבריו, שכל מה שאמר 
'אחותי היא', זהו מפני שחשש "כי ירא לאמר אשתי פן יהרגני אנשי המקום 
על רבקה כי טובת מראה היא", והיות וזהו אמתלא דמוכח, וגם שהוחזקו 
בזה ע"י עצמם, ועוד ששניהם ידעו האמת בינם לבין עצמם, לכן בזה מהני 

אמתלא נגד החזקה14.
ויעוין במשך חכמה כאן, שהביא דברי הרמ"א אלו, והוסיף שאכן מדוייק 
כדבריו בפסוק, דהנה לשון הכתוב "ויאמר אחתי הוא כי ירא לאמר אשתי 
פן יהרגני אנשי המקום...", וכבר העיר בזה בראב"ע כאן, "ותחסר מלת 'כי 
אמר' פן יהרגוני...", והיינו שהיה ראוי לכתוב "כי ירא לאמר אשתי 'כי אמר' 
פן יהרגני...", וכמו שאמר להלן לפני אבימלך (שם ט'), "כי אמרתי פן אמות 

עליה".
אבל לדברי הרמ"א אתי שפיר, דכיון שהוחזקו בין יושבי גרר כאח ואחות, 
שהיא  כזו  אומדנא  רק  והיינו  הראויה,  ל'אמתלא'  הוצרכו  כך  מתוך  הרי 
מוכחת לעין כל, ואכן היה להם אומדנא דמוכח, שידעו כולם שאנשי המקום 
פרוצים הם, והיה פשוט גם שיצחק יעשה כדרך אביו אברהם בהיותו בגרר 
(לעיל כ' ה'), שחשש שיהרגוהו מפני שרה, כי אין יראת אלקים במקום, ולכן 
אמר ששרה היא אחותו. וכל זה נרמז בכתוב, שנא' "כי ירא לאמר אשתי פן 
יהרגני...", שלכן לא הזכיר הכתוב 'כי אמר', היות והיה זה 'אומדנא דמוכח', 
יהרגוהו מפני רבקה,  פן  יצחק שאחותו היא, משום שירא  שהטעם שאמר 
'כי אמר', שיצחק אמר זאת, שכן הדברים מדברים בעד  ואין צורך להזכיר 

עצמם, ולא הוצרך יצחק לאמר זאת, אלא כאילו הדבר היה זועק מאליו.

תשובה ל"מענינא דירחא"
 ÌÈ¯ÙÂÒ 'ÒÓ· ‡˙È‡„ ‡‰Ï ,Á"¯ ˙ÂÎÏ‰· ÊÓ¯ ˘È ÔÎÈ‰  ,‰Ï‡˘Ï ‰·Â˘˙·
 ¯ÙÒ ˙‡È¯˜ ÚÂÓ˘Ï ˙Â·ÈÈÁ ÌÈ˘‰˘..." ,(Â"˜Ò ·"Ù¯ ‡"‚Ó· ‡·Â‰Â ,'‰ Á"È)

."ÌÈ˘‡Î (‰¯Â˙)
א. בברכי יוסף (סי' רפ"ב אות ז'), כתב, "...ויש קצת ראיה דהנשים חייבות 
בשמיעת קריאת ס"ת, על דרך מצות הקהל, ממה שכתב הטור ריש הלכות 
ר"ח (סי' תי"ז), דמוסיפין עולה רביעי בספר תורה בראש חדש, מפני שאין בו 

ביטול מלאכה לנשים, משמע דיש להם שייכות בשמיעת קריאת ס"ת".
"זה הכלל, כל שיש בו ביטול  ב'),  (כ"ב  וביאור הדברים, דאיתא במגילה 
ביטול  בו  ושאין  שלשה,  קורין  באב,  וט'  צבור  תענית  כגון  לעם,  מלאכה 
ופרש"י  ארבעה",  קורין  מועד,  של  וחולו  חדשים  ראשי  כגון  לעם,  מלאכה 
בבית  מאחרין  שהן  במה  לעם,  מלאכה  ביטול  בו  "שיש  הכלל),  זה  (בד"ה 
הכנסת", והיינו כגון בתענית ציבור, שרובם מותרים בעשיית מלאכה, וכן ט' 
באב ג"כ מותר בעשיית מלאכה (מלבד במקום שנהגו שלא לעשות מלאכה).

ראשי  כגון  לעם  מלאכה  ביטול  בו  'ושאין  דמדנקט  להטור,  והוקשה 
חדשים', משמע דראש חדש אסור בעשיית מלאכה, והרי אנן קיי"ל שר"ח 
מותר בעשיית מלאכה. וע"ז תירץ הטור, דמה דמשמע במגילה שם דראש 
חדש אסור בעשיית מלאכה, היינו לנשים, שהנשים בטלות ממלאכה, וכידוע 
לפי שניתן להם ר"ח כיו"ט, על שלא נתנו מתכשיטיהם לעגל ולא חטאו בו, 

וכפי שהביא הטור בהמשך דבריו, אבל האנשים מותרים במלאכה.
וע"פ זה דייק הברכי יוסף כאמור, שהיות ומבואר שכל עיקר הטעם שתקנו 
ממלאכה,  בו  בטלות  שהנשים  מפני  הוא  בר"ח,  בס"ת  קרואים  ד'  שיהיו 
בהכרח שיש שייכות לנשים בקריאת התורה, שאם לא כן, היה צריך להיות 
רק ג' קרואים וכשאר הימים, שהרי האנשים אינם בטלים ממלאכתם, וע"כ 
במנין  בשבילם  חז"ל  הוסיפו  לכן  התורה,  בקריאת  שייכי  שהנשים  מפני 

הקרואים בקריאת התורה דר"ח.
ואמנם מה שמבואר מדברי המג"א הנ"ל, שמשמעות דברי המס' סופרים 
סי"א),  רפ"ב  (או"ח  עי' בערוך השולחן  לנשים בקריאת התורה,  חיוב  שיש 
שהרי  דתינוקות,  דומיא  אלא  קאמר,  גמור  חיוב  דלאו  לי,  "ונראה  שכתב, 
פטורה מתלמוד תורה. ועוד, דאין לך זמן גרמא יותר מזו, ומה שאשה עולה 
למניין שבעה, כבר כתבו התוס' בר"ה (ל"ג א' סוד"ה הא), דזהו כמו שמברכות 
על כל מצות עשה שהזמן גרמא, או דמיירי בזמן המשנה, שלא כל העולים 

היו מברכים. ועוד, דברכות אלו אינם משום תלמוד תורה עיי"ש.
האנשים  העם  את  הקהל  התורה  שציותה  הקהל,  למצות  לדמות  ואין 
והנשים והטף, שזו היא מצוה מיוחדת פעם לשבע שנים, שהיה המלך בעצמו 
קורא ספר משנה תורה, שהם דברי כבושין, אבל שנֹאמר שמחוייבות בכל 
שבת בקריאת התורה, וודאי הוא מילתא דתמיהא, ומעשים בכל יום יוכיחו, 
ועל פי רוב אי אפשר להן לשמוע, אלא המסכת סופרים אומר על דרך המוסר 
בזמן שהיו מתרגמין, שנכון לתרגם לפניהם ולפני התינוקות, להשריש בלבן 

יראת ד' ואהבתו יתברך".
ב. ותשו"ח לרבים מהמשיבים שליט"א, שהעירונו להמבואר בר"ה (ט"ז ב'), 
"ואמר רבי יצחק, חייב אדם להקביל פני רבו ברגל, שנא' (מ"ב ד' כ"ג), מדוע 
את הולכת אליו היום לא חדש ולא שבת, מכלל דבחדש ושבת איבעי לה 
למיזל", ומבואר שלמדו מהשונמית ענין זה של חיוב הקבלת פני רבו ברגל, 
והנה ענין קבלת פני רבו הוא מענין תלמוד תורה, וכמש"כ הרמב"ן בפ' יתרו 
עה"פ (כ' ז'), "זכור את יום השבת לקדשו", "וטעם לקדשו, שיהא זכרוננו בו 
להיות קדוש בעינינו, כמו שאמר (ישעיה נ"ח י"ג), וקראת לשבת עונג לקדוש 
ה' מכובד, והטעם, שתהא השביתה בעינינו בעבור שהוא יום קדוש, להפנות 
בו מעסקי המחשבות והבלי הזמנים, ולתת בו עונג לנפשינו בדרכי ה', וללכת 
אל החכמים ואל הנביאים לשמוע דברי ה', כמו שנאמר, מדוע את הולכת 
אליו היום לא חדש ולא שבת, שהיה דרכם כן, וכך אמרו רז"ל, מכלל דבחדש 

ושבת בעי למיזל".
ומבואר מכ"ז, שגם בנשים אכן יש ענין תלמוד תורה בשבתות וברגלים, 
ואף בר"ח שבטלות בו ממלאכה, ומעין מצוות הקהל, וכמש"כ במג"א הנ"ל, 
ואפשר שזהו המקור להמבואר במס' סופרים הנ"ל, שיש עכ"פ ענין בשמיעת 

1. ולכן גם נהוג שהש"ץ שהתפלל שחרית, הוא אומר הקדיש תתקבל שאחר 
הלל, גם אם עבר אחר לפני התיבה באמירת הלל (ראה הליכות שלמה, תפלה, 
פי"א הערה ט"ז, ושם גם כתב, שבחנוכה שאומרים חצי קדיש, מסתבר שזה 

שאמר את ההלל, הוא יאמר את הקדיש).
2. וכ"מ במ"ב סי' קכ"ג סקי"ח, ע"ש.

3. בספר מנהגי הקהלות (מהרב ממאטערסדארף] בחלק עניני ר"ח, עמ' ש"ו 
דטעם  ב',  כ"ח  לתענית  ו'מאורות'  מ'השלמה'  מביא  שבע',  'באר  בהערות 
דהנהיגו בבבל הלל בר"ח, משום שלא היה להם היכר אחר בתפלת שחרית, 
אבל בירושלים שהיו מעמדות, לא הוצרכו להיכר אחר, ולא קראו כלל הלל.

4. ובס' אשי ישראל פל"ט הערה ק"ב כותב, "וכתב לי הגר"ח קניבסקי שליט"א, 
שאדם שאיחר לביהכ"נ בר"ח, ובאפשרותו אז לשמוע קריה"ת, או לומר הלל 
עם הצבור, יתכן דהלל עדיף", אולם באבני ישפה תפלה פט"ו הערה 21, נוקט 
דבכה"ג שיתבטל קריה"ת לגמרי, עדיף לסמוך על הרמ"א שהלל ביחיד אפשר 
לציין  (ויש  שליט"א  אלישיב  הגרי"ש  מרן  פסק  שכן  ומביא  בדיעבד,  לברך 
לדברי תוס' הרא"ש בסוכה מ"ד א', בטעם שמברכין על הלל דר"ח, שכתבו, 

"אבל קריאת הלל דבר חשוב הוא מידי דהוה אקריאת התורה").
וסי'  קצ"א  סי'  או"ח  מווערבוי),  זצ"ל  וויס  (להגר"י  יצחק  שיח  ובשו"ת   .5
קצ"ב, גם למד כן בפשט דברי התוספתא, עי"ש [ותשו"ח להרב מאיר חדד 

שליט"א שהעירנו למ"מ חשוב זה].
6. ויש גם לדקדק את הלשון 'מצוה מן המובחר' שנקט השו"ע הרב [ותשו"ח 

להרב יוסף קופמן שליט"א, שהעירנו ללשונו של שו"ע הרב, והדקדוק בזה].
7. ונראה פשוט, דכל זה דוקא אם יודע שאח"כ לא יזדמן לו ציבור שיאמרו 
הלל, וכמבואר בשעה"צ סי' תפ"ח אות ד', דאם יהיה לו ציבור גם אח"כ, אין 

סברא שיוכל להוסיף בכדי, על הפסוקי דזמרה הקבועין.
8. כלומר, מאחר שיש טעם להוסיף (ודכוותה עי' שו"ת באר משה ח"ב, לענין 
מי שטעה והתחיל לומר התיבות מזמור לתודה בשבת, דיכול להשלים, משום 

שלדעת הטור גם בשבת ויו"ט אומרים, ע"ש, וע"ע שו"ת שבט הקהתי).
וצ"ע אם תוקף מצות המנהג של הלל בר"ח, והעדיפות לומר הברכות יחד 
עם הציבור, הוא גם טעם מספיק לאומרו עם הציבור כשעומד בין ישתבח 
ליוצר, דומיא דמש"כ בשעה"צ סי' תפ"ח אות ד'. ואמנם לפמש"כ בשו"ע סי' 
נ"ד ס"ג, דבשביל דבר מצוה מותר להפסיק בין ישתבח ליוצר, י"ל דגם בר"ח, 
אע"פ שהוא רק מנהג לומר ההלל, וכן מה שמפסיק הוא כדי להרויח שיהיה 
הלל בציבור, מ"מ סגי במצוה כזו להפסיק בין ישתבח ליוצר (ועי' שו"ת באר 
משה ח"ג סי' כ' אות ח', שדן מזה למי שסיים ברכת ישתבח, והש"ץ עדיין 
וללמוד  לעיין בספר  כגון שממתין לעשירי למנין, דמותר  לא מתחיל ברכו, 
בהרהור, ולא חשיב זה להפסק, ע"ש), וכמבואר במ"ב שם סק"ו, דקיל טפי 

הפסקה בין ישתבח ליוצר מהפסקה באמצע פסד"ז, ע"ש.
שו"ר מש"כ בדרך החיים, ב'סדר התפלה וקריאת הלל בראש חודש' דין ב', 

דמשמע דגם בהלל דר"ח הדין שוה, וצע"ק.
9. ובכף החיים סי' תכ"ב סקל"ח, הביא גם את דברי האחרונים, וכתב עלה, 

"ואין דעת הרב האר"י זלה"ה נוחה בסברות אלו לומר דברים שלא כסדרן".
זה לדעת הרמ"א שמברכין, דיש דעות דדוקא בציבור, אבל  10. ברור שכל 

לדעת המחבר לכאו' אין עדיפות שיאמר עכשיו הלל שלא כסדר התפלה. ועי' 
אבני ישפה, תפלה, פט"ו ח"ב.

11. וקצ"ע בחולין ק"ה א' דאי' שם, אביי הוה סייר נכסיה כל יומא ויומא, 
ביום,  הולך  שהיה  ומשמע  צריכים,  הם  מה  קרקעותיו  ורואה  הולך  פרש"י 

ומבואר שם גם שהיה לו אריס, וצע"ק.
ואולי י"ל שזה היה אחרי שנתמנה אביי לראש הישיבה, כדאיתא בגיטין ס' ב', 

ואז כבר נתעשר. אמנם עיי"ש ביש"ש סוס"י ט', וצע"ק.
12. וע"ע במנחת יהודה (למהר"י עפשטיין זצ"ל) בעירובין שם, שמציין לשבת 

ל"ג א', עירובין כ"ט ב' ומגילה ז' ב', שמבואר שאביי היה עני.
13. והובא בקצרה בגליון השו"ע ביו"ד סי' קפ"ה, ובט"ז שם סק"ב.

14. ועי' בט"ז הנ"ל מה שהשיג על הרמ"א. וכמו"כ עי' בכלי חמדה בפרשתינו 
מה שכתב בזה. וכן בשו"ת חת"ס יו"ד ח"ב סי' ט' שהאריך בזה, ושם כתב 
והראיה  גמורה,  בחזקה  כאחותו  הוחזקה  לא  כלל  שרבקה  לדחות  דאפשר 
שהרי ארבו לו ועקבו אחריו, ובהכרחי שחשדו שדבריו אינם נכונים, וכבר 
הכירו הדבר מאביו אברהם שאמר ג"כ על שרה שאחותו היא ולבסוף נתברר 

שאשתו היא, ולפי"ז באמת לא היה יצחק צריך להאמתלא.
והנה כל דברי הרמ"א, הינם לגבי מה שנהג יצחק בינו לבין עצמו בהיתר עם 
רבקה, כיון שיש לו 'אמתלא' הראויה, אבל לגבי אבימלך צ"ל שהאמין ליצחק 

בסתם, ולא מתורת 'דין אמתלא', דמה לאבימלך ול'אמתלא'.
אולם יעוין בשו"ת הרמ"א שם, שכתב במוסגר (ובדפוס ורשא היא הוספה 
או  זה,  על  יצחק  את  להוכיח  לאבימלך  לו  היה  כן,  "...ואם  הגליון),  בשולי 
לענשו על הדבר, ומדנסתפק באמתלתו, ודאי התנצל יצחק נגדו, דמאחר שיש 
לו אמתלא נכונה, ראוי להיות נאמן על הדבר", משמע שאבימלך ג"כ האמין 

ליצחק מדין 'אמתלא'.
ואולם עי' גם בפנים יפות בפרשתינו כאן שכתב, שכיון שארכו להם הימים, 
בעד  נהרג  נח  דבן  ב'),  נ"ז  (סנהדרין  "...וקיי"ל  ואחותו,  כאח  הרי שהוחזקו 
אחד ודיין אחד בלא התראה, א"כ היו הוא ואשתו (יצחק ורבקה) בסכנה שלא 
ימיתו אותו עפ"י עדותו של אבימלך, אבל באמת הוחזק יצחק לצדיק גמור, 
כמו שאמר (להלן כ"ח), 'ראה ראינו כי היה ה' עמך', לכך ציוום שכל הנוגע 
בו ובאשתו וגו'", הרי משמע שאבימלך הניח לו ליצחק אך ורק מתוך שהכיר 

בצדקתו, ולא משום שקיבל דבריו כאמתלא המועלת.
וכמו"כ מבואר גם במלבי"ם כאן שכתב, "ויהי כי ארכו לו שם הימים, ...יספר 
איך נשמר בהשגחת ה' מסכנה אחרת, שאחר שאמר אחותי היא, ושהה שם 
ימים רבים, הלא הוחזקה בחזקה שהיא אחותו ולא אשתו, [שכן הוא הדין 
סוקלים  יום,  שלשים  שם  ושהה  אשתי',  'זו  ואמר  אחרת  לעיר  שבא  שמי 
ושורפים על חזקה זו, ואינו יכול לומר בהפך, כמ"ש בקדושין (שם)], ועפי"ז 
היה יכול אבימלך להורגו, אחר שהחזיק שהיא אחותו, ובן נח שבא על אחותו 
מן האם חייב מיתה, ונהרג בעד אחד ובדיין אחד, בכל זאת לא נגע בו לרעה, 
וזהו שאמר, שהגם שארכו לו שם הימים, היה בהשגחת ה' שאבימלך החזיק 
את יצחק לצדיק". ומבואר ג"כ שלא האמינו אבימלך ליצחק מדין אמתלא, 

אלא מתוך השגחת ה' על יצחק.
15. וכמו"כ עי' בטורי אבן (במגילה שם), שכבר תמה כענין זה, ותשו"ח להר' 

י.מ. ינקלביץ שליט"א שהעירנו לדבריו, וז"ל, "...ועוד, אי האי אין בו ביטול 
הא  מ"מ  הא  מלאכה,  בו  עושות  הנשים  שאין  מפני  טעמא  היינו  מלאכה 
איכא ביטול מלאכה לאנשים, שהן מותרין בעשיית מלאכה בר"ח, והרי נשים 
פטורים מקריאת התורה, ואין חייבים אלא אנשים, ולהם יש ביטול מלאכה", 

ועיי"ש מה שהאריך בזה לפי דרכו.
הרי  הבכור,  היה  שנביות  בזה שכתבה  ללמדינו  התורה  באה  מה  וצ"ב   .16
כדכתיב,  לידתן,  סדר  לפי  הם  אלו  בניו  שסדר  לכן,  קודם  כותבת  התורה 

'בשמותם לתולדותם', וכפרש"י שם, א"כ בהכרח שנביות הוא הבכור.
בת  לו  היתה  לעולם  לידתן, אבל  לפי  הבנים הם  ואף את"ל שלעולם סדר 
ראשונה, או שהיה נפל וכיו"ב, ונביות אינו בכור בדינו, אלא רק גדול הבנים, 
וזה מה שבאה התורה לאפוקי, שלא תאמר כן, אלא נביות הוא אכן הבכור, 

עדיין צ"ב, מה מלמדינו דבר זה, ועיין בסמוך.
17. יעויין בפירוש הרוקח עה"ת (פרשת חיי שרה, עמ' קצ"ה, וכעי"ז הובא 
בני  את שמות  דרשו  רצ"ג), שחז"ל  עמ'  התוספות  לבעלי  התורה  בפירושי 
ישמעאל לשבח, "בכר ישמעאל, המבקר מעשיו להקב"ה, ישמע ה' תפילתו. 
נביות וקדר, ויתן לו אילי נביות וצאן קדר. ואדבאל ומבשם, מי שאבה ותאב 
להקב"ה, יתן לו בשמי גן עדן. משמע ודומה ומשא, השומע חרפתו ודומם 
ונושא עלבונו, חדד ותימא יטור נפיש וקדמא, מחדדו ושונה בתורה וישמור 

נפשו בגן עדן, שעומד למזרחו של עולם".
וע"ע בספר הישר, פ' חיי שרה, עמ' ק"ג, שהזכיר את שמותיו של בני נביות 
[וכן את כל שמות נכדי ישמעאל, מי"ב בניו], "ואלה שמות בני נביות בכור 

ישמעאל, ֵמיעֹוד וסֹוֵעד וַמְעָין". 
ובמקום  בשמת  אחד  במקום  השמות,  בב'  נקראת  שהיא  מה  ובענין   .18
אחר מחלת, יעויין בירושלמי ביכורים פ"ג ה"ג (דף י"א ב'), ובדברי המדרש 
שמואל (י"ז א'), שאיתא שם (במדרש), "רבי זעירא [הוון] בעין ממנייא יתיה, 
ונשיא הגדולה  [בעי] קבלי עלוי, כיון דשמע הדא מתניתא חכם וחתן  ולא 
מכפרת, קבל עליו (כשרצו למנות את רבי זעירא, הוא לא הסכים לקבל את 
המינוי, כיון ששמע שהגדולה מכפרת, הסכים לקבל עליו את המינוי), חכם... 
וכי מחלת הוא שמה, והלא  ויקח את מחלת,  וילך עשו אל ישמעאל  חתן, 
בשמת היה שמה, אלא מלמד שמחלה לו על כל עונותיו", וכן פירש רש"י 
בבראשית ל"ו ג', בשם המדרש הנ"ל [וע"ע במושב זקנים כ"ח ט', שהביאו 
דברי המדרש הללו, והוסיפו, "לכך נהגו להתענות החתן ביום הנשואין, כי 
הוא יום הכיפורים שלו, וכמו שיש מן מתן תורה עד יום הכיפורים ק"כ ימים, 

כך יש ק"כ תיבות בברכת נישואין"].
"...ואע"פ  ג'),  אות  ג',  (ל"ו  התוספות  לבעלי  התורה  בפירושי  כתבו  וכבר 
מטעם  למימר  איכא  מ"מ  לאיש,  הנשאת  אמרו  ולא  אשה,  הנושא  שאמרו 

שנתגיירה נמחלו עונותיה", ומסיים שם, "וכל זה עשה עשו לרמות אביו".
וע"ע בב"ר ס"ז י"ג שדרשו שמותיה, "בשמת, שנתבסמה דעתו עליו [עליה 
שם,  ובמתנו"כ  לטובה",  עליו  "נתיישבה  המדרש,  על  ופרש"י  רד"ל]",   -

"נתיישבה דעתו לטובה כבושם הזה".
בשמת,  היא  ישמעאל,  בת  "מחלת  שכתבו,  ט',  כ"ח  זקנים  במושב  וע"ע 
בתחלה היתה מבושמת במעשה ידיה קודם שנשאה, ולאחר שנשאה היתה 



קריאת התורה גם לנשים בר"ח, אף שאינו חובה וכאמור.
וכמו"כ עי' גם במלבי"ם (בספר מלכים שם) שכתב, "כי היה מנהגם ללכת 
אל איש האלקים בחדש ושבת, שכמו שצוה ה' על העליה ברגל ללמד שם 
דרכי ה' מפי הכהנים, ולהמשיך עליו שפע קדושה מהשוכן בבית הנבחר, והיה 
מן הראוי שיעלו גם בחדש ושבת, וכמו שיהיה לעתיד לבא, שכתוב (ישעיה 
ס"ו כ"ג), והיה מדי חדש בחדשו ומדי שבת בשבתו יבא כל בשר להשתחוות, 
רק שבזה"ז שהוא דבר שא"א, היו הולכים בחדש ושבת אצל הנביא, שעליו ה' 
שוכן, כדוגמת שישכון במקדש קל, וממנו ילמדו דרכי ה' ויקבלו שפע קדושה 
וברכה, ובמועד היו עולים לרגל למקדש הגדול, וע"כ תפס חדש ושבת לבד. 
וחז"ל הוציאו מזה שחייב אדם לקבל פני רבו ברגל, כי בזמן הזה שאין מקדש, 
יהיה קבלת פני רבו במקום עליה לרגל, והגם שבחדש ושבת אין חיוב, כיון 
שאין בו חיוב עליה לרגל, במועד יש חיוב בדבר כיון שהתחייב לעלות לרגל, 

ומפסוק הזה למדנו שקבלת פני הרב הוא כמקבל פני שכינה במקדש".
ולפי"ז מבואר היטב כאמור, שזהו המקור להמבואר במס' סופרים, דהגם 
שאין לנו נביאים, כמו שהיה המנהג אצל השונמית, וגם לא ביהמ"ק, אבל 
ע"י  ובפרט  לביהכ"נ,  ביאתם  בעצם  עכ"פ  מעט,  במקדש  זה  לקיים  אפשר 

שמיעת קריאת התורה, שהוא מעין מצוות הקהל.
זה  דין  שלמדו  דכיון  ז"ל,  האחרונים  בספרי  הרבה  בזה  עמדו  כבר  ואכן 
ש'חייב להקביל פני רבו ברגל', מהאי קרא דהשונמית, א"כ נמצא שיש חיוב 

להקביל פני רבו גם בר"ח, ולמה אמרו בגמ' רק 'ברגל'.
ועי' בפנ"י בר"ה שם שכתב, "ואמר ר"י, חייב אדם להקביל פני רבו ברגל 
כו', מכלל דבחודש ושבת בעי למיזל. ולכאורה יש לתמוה, כיון דמהאי קרא 
יליף ר"י, הו"ל למימר 'חייב להקביל פני רבו בר"ח', כדמסיים מכלל דבר"ח 
בעי למיזל, וכה"ג קשה על הרמב"ם ז"ל (פ"ה מהל' ת"ת ה"ז), שפסק כר"י 

דדווקא ברגל.
ונראה לי ליישב, משום דבלא"ה קשה אלישנא דקרא, דבעלה של שונמית 
אמר לאשתו מדוע את הולכת וגו', ובעי ר"י לדייק מינה דבחדש ושבת בעי 
למיזל, האיך אפשר לומר כן, דהא נשים פטורות ממצות עשה שהזמן גרמא 
אפילו מצוה דאורייתא, מכל שכן מחיוב דדברי קבלה, אלא על כרחך צ"ל, 
דבכה"ג לא מיקרי מצות עשה שהזמן גרמא, שמצד הסברא היה חייב להקביל 
פני רבו בכל שעה, אלא א"א משום ביטול מלאכה, כדילפינן מאפס כי לא 
יהיה בך אביון, אבידתו ואבידת רבו אבידה שלו קודמת, ודבר ידוע בתוספות 
כדאיתא  בר"ח,  מלאכה  לעשות  לנשים  שאין  ובפוסקים,  א'),  כ"ג  (ר"ה 

בירושלמי ובפדר"א, הובא בטור (הנ"ל).
נמצא, דלפי"ז אתי שפיר דבנשים השוו ר"ח לשבת ומועד, דר"ח נמי מקרי 

מועד, משא"כ אנשים פטורים בר"ח משום ביטול מלאכה.
אינם  דנשים  דכיון  זה,  דין  כלל  שייך  לא  בנשים  אף  הדין  דמעיקר  ונהי 
לגבי  שהלכה  כתיב,  בשונמית  דקרא  כיון  מיהו  תורה15,  בתלמוד  חייבים 
אלישע, שהיה נביא, והיה תדיר אצלה, והכירה במעשיו שהיה איש קדוש, 

משו"ה הצריכה לילך להקביל פניו, כן נראה לי".
ועי' גם בצל"ח בר"ה שם מה שתי' בזה, ועוד הרבה אחרונים שהאריכו 

בענין זה ואכמ"ל.

תשובה ל"כתב חידה"
ÂÈ·" :È‡ ÈÓ˙ [בן ישמעאל]".

„Â˘˜‰ ˙ÂÓ¯‰: "ַוֵּיֶלְך ֵעָׂשו ֶאל ִיְׁשָמֵעאל ַוִּיַּקח ֶאת ָמֲחַלת ַּבת ִיְׁשָמֵעאל ֶּבן 
ַאְבָרָהם ֲאחֹות ÂÈ»·¿̇… ַעל ָנָׁשיו לֹו ְלִאָּׁשה". בראשית כ"ח ט'.

– שמלבד מה שנביות מוזכר בתורה הקדושה   ‰¯Â˙· ˙ÂÙÒÂ‰ È …̇Â¯ÎÊ‰
כאשר  בתורה,  נוספות  פעמיים  מוזכר  הוא  עוד  משפחתו,  בני  בתולדות 

מוזכרים נשות עשו, וזאת מהטעם כדלהלן.
שנביות מוזכר בתורה בתולדות בני משפחתו, כדכתיב (בראשית כ"ה י"ג), 
ְוֵקָדר  ְנָביֹת17  ִיְׁשָמֵעאל  ְּבכֹר16  ְלתֹוְלדָֹתם  ִּבְׁשמָֹתם  ִיְׁשָמֵעאל  ְּבֵני  "ְוֵאֶּלה ְׁשמֹות 
ְוַאְדְּבֵאל ּוִמְבָׂשם" [וכן בדה"י (א' א' כ"ט), "ֵאֶּלה ּתְֹלדֹוָתם ְּבכֹור ִיְׁשָמֵעאל ְנָביֹות 

ְוֵקָדר ְוַאְדְּבֵאל ּוִמְבָׂשם"].
נביות בתורה, כאשר מוזכרים נשות עשו, הראשון,  ועוד פעמיים הוזכר 
בסוף פרשת תולדת, כשהתורה כותבת שעשו ראה שרעות בנות כנען בעיני 
יצחק אביו, ולכך נשא את בתו של ישמעאל (כ"ח ט'), "ַוֵּיֶלְך ֵעָׂשו ֶאל ִיְׁשָמֵעאל 
ָנָׁשיו לֹו ְלִאָּׁשה",  ְנָביֹות ַעל  ִיְׁשָמֵעאל ֶּבן ַאְבָרָהם ֲאחֹות  ַוִּיַּקח ֶאת ָמֲחַלת ַּבת 
עשו  בני  של  תולדותיהם  את  כותבת  כשהתורה  וישלח,  בפרשת  והשני, 
ָנָׁשיו...  ונשותיו (ל"ו א' - ג'), "ְוֵאֶּלה ּתְֹלדֹות ֵעָׂשו הּוא ֱאדֹום. ֵעָׂשו ָלַקח ֶאת 

ְוֶאת ָּבְׂשַמת ַּבת ִיְׁשָמֵעאל ֲאחֹות ְנָביֹות".
 - מחלת  של  הזכרתה  עקב  אגב,  בדרך  נביות  מוזכר  אלו  פעמים  ובשתי 

בשמת18 אחותו, וכדלהלן.

ÓÂ˙È ÌÚ È˙È˘Ú˘ „ÒÁÓ‰ – שהזכרתו הנוספת של נביות פעמיים בתורה, 
וכדלעיל, היתה מפני החסד שעשה עם אחותו מחלת, שהיתה יתומה, והוא 

השיאה, ולכך נקראה על שמו.
שמחלת היתה אחותו של נביות, מפורש בקרא (בראשית כ"ח ט'), "ַוֵּיֶלְך 
ֵעָׂשו ֶאל ִיְׁשָמֵעאל ַוִּיַּקח ֶאת ָמֲחַלת ַּבת ִיְׁשָמֵעאל ֶּבן ַאְבָרָהם ֲאחֹות ְנָביֹות ַעל 

ָנָׁשיו לֹו ְלִאָּׁשה".
ומחלת התייתמה מישמעאל אביה, ונביות גמל עמה חסד והשיאה19 לעשו, 
כן דרשו חז"ל בסדע"ר ב', מגילה י"ז א' ועוד הרבה, "ותניא, היה יעקב אבינו 
בשעה שנתברך מאביו, בן ששים ושלש שנה, ובו בפרק מת ישמעאל, דכתיב, 
וירא עשו כי ברך וגו', וילך עשו אל ישמעאל ויקח את מחלת בת ישמעאל 
נביות,  יודע שהיא אחות  נביות, ממשמע שנאמר בת ישמעאל איני  אחות 

מלמד שקידשה ישמעאל20 ומת והשיאה נביות21 אחיה", וכפרש"י שם.
איברא, שיש מרבותינו הראשונים שכתבו טעמים נוספים מדוע נקראת 
מחלת, אחות נביות, על שם אחיה. הרשב"ם שם כ"ח ט' כתב, "אחות נביות. 
לפי שהיה ראשון [דהיינו הבכור] שבבני ישמעאל, קורא אותה אחות נביות", 
וכעי"ז כתבו האבע"ז, "אחות נביות. נכבד היה מכל אחיו", והחזקוני, "אחות 
נביות. הגדול באחיו". וברד"ק כתב, "אחות נביות. כי היה נביות בעל השם22 

וכן אחות לבן, אחי יפת".
הרוקח (שער הפשט, כ"ח ט', עמ' ר"ט) כתב, "אחות נביות. מן האב ומן 
האם23", וכן כתב האב"ע בפשט השני, "או שהיו לישמעאל נשים רבות, וזאת 

ִדְנָביֹות  [ויתכן דזהו מה שכתב התרגום יונתן "ַאֲחֵתיּה  היתה אחות נביות" 
ִמן ִאֵמיּה24", שפשטות דבריו שהיתה אחותו רק מן האם צריכים הבנה, שהרי 
מפורש  בשמת  גם  ומאידך,  ישמעאל,  של  בנו  היה  שנביות  בפסוק  מפורש 
שהיתה בת ישמעאל, א"כ היאך יתכן שהם היו אחים רק מן האם ולא מן 
האב. ודוחק לומר שהיו ב' נביות במשפחה, אחד הוא בנו בכורו של ישמעאל, 
ועוד נביות נוסף שהיה רק אחיה של בשמת, ומן האם, ולא היה כלל בנו של 
ישמעאל, ועל שמו יחס הכתוב את בשמת. אלא צ"ל שכוונת התרגום הוא, 
שלא תאמר שנביות ובשמת היו אחים רק מן האב ולא מן האם, כשאר בני 
ישמעאל, לכך בא התרגום ומפרש, שבשונה משאר בני ישמעאל שהיו אחים 
רק דרך האב, בשמת היתה אחותו של נביות גם מן האם, ועל כן התייחסה 

אחריו].
ויעויין במדבר קדמות אות א' סי' ל"ב בשם המקובלים, הובא בלמכסה 
עתיק סו"פ תולדת, שאכן מחלת בת ישמעאל היתה בתו מאשתו הראשונה, 
"שהיתה בת כשדיאל המכשף המצרי", ואם התורה כתבה שנביות היה בכורו 
של ישמעאל, בהכרח שהיה אחיה מן האב ומן האם [ועיין בהערה25 שהבאנו 
מדברי הפרדר"א וספר הישר, אודות נשותיו השונות של ישמעאל, ומי מבניו 

נולד מכל אחת מהן].
ועיין בגור אריה שם שכתב לדחות ביאורים אלו, "ואם תאמר שהכתוב בא 
להגיד כי היו לישמעאל נשים הרבה, ומאותה אשה שהיתה לו נביות (נשא) 
דהא  האם,  אותה  ידעינן  לא  נמי  דהשתא  אינו,  זה  מחלת,  ג"כ  לו]  [היתה 
לא נזכרת את נביות בקרא" וככל הנראה דבריו אלו הם יסוד לדברי רש"י 
שמוכרחים לפרש פשט בפסוק כבמגילה י"ז, שהטעם שבשמת נקראת על שם 

נביות, משום שהשיאה לאחר מות אביהם.
רבינו  ביאר  אחיה,  נביות  אחר  בשמת  נקרא  מדוע  בביאור  נוספת  ודרך 
אפרים בסו"פ תולדת (עמ' צ', הובא גם בפירושי התורה לבעלי התוספות שם 
אות א', עמ' פ"ז), שמצד אחד התייחסה בשמת אחר ישמעאל אביה שהיה 
בן אברהם, ומאידך התייחסה אחר נביות אחיה, "ולכך אחות נביות, כלומר, 
אף על פי שעשה [ישמעאל] תשובה, לא זכה להעמיד בנים כשרים, כי מחלת 

רשעה היתה, ולכך מיחסה הכתוב אחות נביות, שהיה רשע".
מה שעדיין צריך הבנה, שפסוק זה, שמחלת היא אחות נביות, כתוב בתורה 
פעמיים, אחת בנישואיה עם עשו, והשנית בתולדות בני עשיו וכדלעיל. ואילו 
הדרשה שהיא נקראת ע"ש אחיה מפני שהשיאה, הוא מהפסוק הראשון של 
נישואיהם, וכפי שהוזכר מפורש בגמ' ובמדרשים, וא"כ מדוע חוזרת התורה 
שבשני  לפרש"י,  הבנה  צריך  ובמיוחד  השניה.  בפעם  גם  זאת  לנו  וכותבת 
[ויעויין  משנתו  כפל  ולמה  השיאה,  שנביות  הדרש  את  מביא  המקומות 
שתי  את  דרש  שלכך  יונתן,  התרגום  בדברי  ביאור   ... בהערה  שהבאנו  מה 

המקראות, כל אחד לדרשה אחרת].
ובענין מדוע בכלל הלך עשו אל ישמעאל, ודוקא לאחר שכעס על יעקב 
ַיֲעקֹב  ִיְצָחק ֶאת  ֵבַרְך  ִּכי  ֵעָׂשו  "ַוַּיְרא  ו' - ט'),  אחיו, מקרא מפורש הוא (כ"ח 
ְוִׁשַּלח אֹתֹו ַּפֶּדָנה ֲאָרם ָלַקַחת לֹו ִמָּׁשם ִאָּׁשה ְּבָבֲרכֹו אֹתֹו ַוְיַצו ָעָליו ֵלאמֹר ֹלא 
ִתַּקח ִאָּׁשה ִמְּבנֹות ְּכָנַען... ַוַּיְרא ֵעָׂשו ִּכי ָרעֹות ְּבנֹות ְּכָנַען ְּבֵעיֵני ִיְצָחק ָאִביו. ַוֵּיֶלְך 
ֵעָׂשו ֶאל ִיְׁשָמֵעאל ַוִּיַּקח ֶאת ָמֲחַלת...", וביאור דברי הכתוב הם, שלאחר ושמע 
עשו היאך אביו מזהיר את יעקב שלא יקח אשה מבנות כנען, הבין שבנות 
כנען רעות בעיני אביו, לכך הלך אל ישמעאל ליקח לו מבנותיו, בת הגונה 
דלריב"ל,  י"ג,  ס"ז  בב"ר  [וע"ע  אביו  ליצחק  רוח  מורת  תהיה  שלא  וראויה 

"נתן דעתו להתגייר"].
איברא, שמצאנו בדרש טעמים נוספים מדוע הלך עשו לישמעאל באותה 
שעה, בתנחומא שמות א' איתא, שעשו הלך ללמוד מישמעאל תרבות רעה, 
בחזקוני  וע"ע  רעה...",  תרבות  ממנו  ללמֹד  ישמעאל  אצל  הוא  אף  "...והלך 
שכתב טעם אחר, "אמר עשו, בברכות אחרונות הללו נתן יצחק ליעקב את 
לקחת  ושלא  לקחת אשה ממשפחתו  לו  וצוה  לאברהם,  שנתנה  כנען  ארץ 
מבנות כנען, ומה שנשאתי מבנות כנען הפסיק ממני ארץ כנען, הלך ולקח לו 

את בת ישמעאל, אמר, שמא מעתה אזכה לנחלת אברהם".
וע"ע במדרש אגדת בראשית (מ"ז ב', וכעי"ז בקיצור ב-ב' ב', הובא בילקוט 
תולדת קט"ו בסופו), "ד"א ויברח יעקב. זש"ה (משלי כ"ב ג'), ערום ראה רעה 
ונסתר וגו', זה יעקב, ומה ראה וברח, אלא כיון שנטל את הברכות, התחיל 
עשו מבקש להרגו... הלך לו אצל ישמעאל... אמר לו, יצחק אחיך אבי הוא, 
ואיני יכול להורגו, אלא בא לך עמי והורגו את שאחיך הוא, שבשבילו גרשך 
נוטלין כל  ואנו  ואני הורג ליעקב אחי,  אברהם מביתו... אתה הורג לאחיך 
העולם כולו לעצמינו, ועוד חושב בלבבו לאמור [כך היה אומר בפיו אבל בלבו 
היה אומר - ע"פ ב' ב'], משהוא הורג לאבא, ואני ליעקב אחי, אני בא בדין על 
ישמעאל, לומר למה הרגת את אבא, ואני הורגו ונוטל כל העולם כולו לעצמי. 
אמר לו הקב"ה, אין ברייה יודעת מה שחשבת בלבבך, שנאמר (יחזקאל ל"ה 
י'), ַיַען ֲאָמְרָך ֶאת ְׁשֵני ַהּגֹוִים ְוֶאת ְׁשֵּתי ָהֲאָרצֹות ִלי ִתְהֶייָנה ִויַרְׁשנּוָה ַוה' ָׁשם 
ָהָיה, חייך שם הייתי הריני מפרסמך ומודיע לכל, מה שבקשת לעשות, שנאמר 
(ירמיהו מ"ט י'), ִּכי ֲאִני ָחַׂשְפִּתי ֶאת ֵעָׂשו ִּגֵּליִתי ֶאת ִמְסָּתָריו... כשראה יעקב 
המעשים הללו, אמר, מה אני יושב כאן לחבול בנפשי ובנפשו של ישמעאל... 

זה שאמר הכתוב, ויברח יעקב שדה ארם...".
"...אז הטיל קנאה  ובדרך אחרת,  זה  כעין  ח') כתב  (כ"ח  וברבנו פלטיאל 
להכעיס לאביו, והלך אל ישמעאל והגיד לו שיצחק נתן הברכה של אברהם 
לבני יעקב, ונתכוון שישמעאל היה [אולי צ"ל 'יהיה'] תובע הברכה מיצחק 
הדם  גואל  יהיה  ועשו  ישמעאל,  ויהרוג  הדם  גואל  יהיה  ויעקב  והורגו, 
דישמעאל מטעם בעל כאשתו26, ויהרוג יעקב, הה"ד, 'יקרבו ימי אבל אבי', 
כלומר יקרבו, שעל יִדי יקרבו, שיהרגנו ישמעאל ואז 'ואהרגה את יעקב אחי', 

כי יעקב יצטרך להיות גואל הדם מיצחק, ואני גואל הדם מישמעאל".
ובדרך נוספת הובא בפירושי התורה לבעלי התוספות (עמ' פ"ח אות ד'), 
"וילך עשו אל ישמעאל, בשעה שהודה יצחק על הברכות ליעקב, אמר עשו, 
כי  הבכורה,  מפני  יצחק  את  להרוג  עצה  לו  ואתן  לישמעאל,  ואתחתן  אלך 
הוא הבכור, ואביה ירש הכל27, ואהיה גואל הדם ואהרוג את ישמעאל, ולא 
יהיה ליעקב שום קרוב, ואהרגנו בסתר, שלא יראני שום אדם. ובאותה שעה 
שחשב עשו אותה מחשבה, עבר לפני מדרשו של ֵשם, אמר לו שם, רשע, מתי 
חשבת זאת המחשבה הרעה. אמר לו עשו, מי הגיד לך, אמר לו, הקב"ה הגיד 

לי, שהיה שם בשעת מחשבתך...".
כשרואים דברי חז"ל אלו, אין לנו אלא לסיים בדברי 'בעל ההגדה', "והיא 
והקב"ה  לכלותינו,  עלינו  עומדים  ודור  דור  שבכל  ולנו,  לאבותינו  שעמדה 

מצילנו מידם". 

‡·ÌÈÂ˘ È„Â„ Ô·Â È – שישמעאל אבי נביות ויעקב בן דודו, שוים כדלהלן.
שישמעאל היה אבי נביות, מפורש בקרא (בראשית כ"ה י"ג), "ְוֵאֶּלה ְׁשמֹות 
ְּבֵני ִיְׁשָמֵעאל ִּבְׁשמָֹתם ְלתֹוְלדָֹתם ְּבכֹר ִיְׁשָמֵעאל ְנָביֹת ְוֵקָדר ְוַאְדְּבֵאל ּוִמְבָׂשם".

ויעקב היה בן דודו, שהיה בנו של יצחק, כמפורש בקרא (כ"ה כ"ו), "ְוַאֲחֵרי 
ֵכן ָיָצא ָאִחיו ְוָידֹו אֶֹחֶזת ַּבֲעֵקב ֵעָׂשו ַוִּיְקָרא ְׁשמֹו ַיֲעקֹב ְוִיְצָחק ֶּבן ִׁשִּׁשים ָׁשָנה 
ְּבֶלֶדת אָֹתם", ויצחק היה אחי ישמעאל מאביו, כמפורש ג"ז בקרא (ט"ז ט"ו), 
ָיְלָדה ָהָגר ִיְׁשָמֵעאל", וכן  ַוִּיְקָרא ַאְבָרם ֶׁשם ְּבנֹו ֲאֶׁשר  "ַוֵּתֶלד ָהָגר ְלַאְבָרם ֵּבן 

(כ"א ג'), "ַוִּיְקָרא ַאְבָרָהם ֶאת ֶׁשם ְּבנֹו ַהּנֹוַלד לֹו ֲאֶׁשר ָיְלָדה ּלֹו ָׂשָרה ִיְצָחק".

בתואר  שוים  היו  ויעקב  שישמעאל   –  ÌÈ˘¯ÂÙÓ‰  Ì‰È„ÏÈ·Â  Ì‰È¯Â‰·
הוריהם ובמספר ילדיהם המפורשים בתורה.

נקראו  הורים  ששניהם,  הוריהם,  בתואר  שוים  היו  ויעקב  שישמעאל 
בתואר 'אבות', אברהם אבי ישמעאל, ויצחק אבי יעקב, כדאיתא בברכות ט"ז 
ב', "אין קורין אבות אלא לשלשה", ופרש"י שם, "אין קורין אבות, לישראל. 

אלא לשלשה, אברהם יצחק ויעקב, לאפוקי שבטים".
חננאל  רבינו  הנ"ל,  הגמ'  דברי  לבאר  הראשונים  רבותינו  האריכו  וכבר 
שם פירש, "אין אומרים זכור לנו ברית אבות, אלא לשלשה... מיכן ולמטה 
ולא  ראובן  בן  שהוא  בהספד  המת  את  אין משבחין  ד"א,   .28 מזכירין...  אין 
בן שמעון, אלא שהוא בן אברהם יצחק ויעקב...", ומסיים שם ר"ח, "וכמה 

פירושים אחרים כיוצא בהם".
ויעקב,  המאירי שם כתב, "אין קורין אבות אלא לשלשה. אברהם יצחק 
משם ואילך אין לו להזכיר את האחרים על שם כלל האומה, כגון שיאמר 
שנתפרסמו  לאלו  אלא  האומה  כל  ליחס  שאין  אבינו,  חנוך  אבינו,  ראובן 
הראב"ד  ואילו  אחריהם...".  לאבות  חשיבותם  ונתפרסם  ראשונים  באבות 
כתב, "שאין אומרים מי שענה [ל]ראובן אבינו או שמעון אבינו, ואם אמר 
לא הפסיד, אלא שאין עלינו חובה לכבוד זה אלא לשלשת האבות", וכתב 
על כך הרשב"א שם, "ואינו מחוור בעיני, דאין קורין אמהות אלא לארבעה 
מאי איכא למימר, אלא הפירוש הנכון כמו שפירש רב האי גאון ז"ל, דלכבוד 
בעלמא קאמר, ולומר שאין חשובין להקרא אבות לכל ישראל ואמהות לכל 

ישראל, אלא שלשה אבות וארבע אמהות".
שלשתיהם  בתורה,  המפורשים  ילדיהם  במספר  שוים  ויעקב  וישמעאל 
מפורשים בתורה שנים עשר בנים ובת, ליעקב: ראובן, שמעון, לוי, יהודה, דן, 
נפתלי, גד, אשר, יששכר, זבולון, יוסף (כ"ט ל"ב - ל' כ"ד), בנימין (ל"ה י"ח), 
ודינה (ל' כ"א). ולישמעאל: ְנָביֹות, ֵקָדר, ַאְדְּבֵאל, ִמְבָׂשם, ִמְׁשָמע, דּוָמה, ַמָּׂשא, 

ֲחַדד, ֵתיָמא, ְיטּור, ָנִפיׁש, ֵקְדָמה (כ"ה י"ג - ט"ו), וָמֲחַלת (כ"ח ט').
ומה שמוזכרת בתורה גם 'ָּבְׂשַמת' (ל"ו ג'), "ְוֶאת ָּבְׂשַמת ַּבת ִיְׁשָמֵעאל...", 
מחלת  גם  נקראה  והיא  מחלת,  היא  שזו  דרשו  שחז"ל  לעיל,  הזכרנו  כבר 

מחמת הטעמים האמורים.
נוספות  בנות  אותן  כל  למעט  הוא  המפורשים',  'בנים  שכתבנו  ומה 

תאומות שנולדו עם השבטים.

לה', שיש מעלה מיוחדת  – שאדם המביא קרבן   ‡È·‰Ï ÈÂˆ¯  ·ÂË Ô·¯˜
להביא מהטוב ביותר, רצוי שיביאם מהמקום כדלהלן.

שאדם המביא קרבן לה', יש מעלה מיוחדת להביא מהטוב ביותר, וכפי 
שקין  קרבן,  שהקריבו  בעולם  הראשונים  שהיו  והבל,  קין  אצל  שמצאנו 
הביא מן הפסולת ואילו על הבל נאמר (בראשית ד' ד'), "ְוֶהֶבל ֵהִביא ַגם הּוא 
ִמְּבכֹרֹות צֹאנֹו ּוֵמֶחְלֵבֶהן...", ואיתא בב"ר כ"ב ה', שלרבי יוסי, "עביד ליה מן 
שמניהון",  ובמתנו"כ שם ביאר, שהוא מהשמנים והטובים שבהם, וכפרש"י 
שם, וה' קיבל את קרבנו של הבל ולא את של קין, כמפורש בקרא שם, "...

ַוִּיַׁשע ה' ֶאל ֶהֶבל ְוֶאל ִמְנָחתֹו. ְוֶאל ַקִין ְוֶאל ִמְנָחתֹו ֹלא ָׁשָעה".
וע"ע במנחות פ"ג ב', במשנה, "כל קרבנות הציבור והיחיד... וכולן אינן 
באין אלא מן המובחר" [וכתב רש"י שם, דכל הקרבנות היינו מנחות, והתוס' 
חלקו עליו וכתבו, דשייך נמי בזבחים], וע"ע יומא ל"ד ב', שלרבי, דורשים 
כן מ'ומבחר נדריך', שיהא המובחר שבהם, ולרבנן, מ'ולכבש האחד', מיוחד 
שבעדרו, עי"ש. וכן פסק הרמב"ם בפרק א' מהלכות איסורי מזבח הלכה א', 

"מצות עשה להיות כל הקרבנות תמימין ומובחרין".

ÈÓ˘ ÏÚ ‡¯˜˘ ÌÂ˜Ó‰Ó – שיש מעלה מיוחדת להביא קרבנות מהמקום 
שנקרא 'נביות' על שמו של 'נביות בן ישמעאל'.

אילים  היו  שבנביות  נביות,  שנקרא  מהמקום  קרבן  להביא  מעלה  שיש 
שיבוא  השפע  כל  על  לבוא,  העתיד  על  הנביא  ישעיה  וכנבואת  מיוחדים, 
אלינו, שהתנבא (ישעיה ס' ז'), "ָּכל צֹאן ֵקָדר ִיָּקְבצּו ָלְך ֵאיֵלי ְנָביֹות ְיָׁשְרתּוֶנְך 
המשובחים  מהדברים  שאחד  ֲאָפֵאר",  ִּתְפַאְרִּתי  ּוֵבית  ִמְזְּבִחי  ָרצֹון  ַעל  ַיֲעלּו 
במינם הם אילי נביות, האילים הבאים מהעיר נביות של בני ישמעאל, ומהם 
יביאו לבנ"י עבור צרכיהם, ומהם אף יקריבו קרבנות משובחים בביהמ"ק. 
הכוונה  אין  אלו,  [ואילים  מפרשים  ועוד  מלבי"ם  מצו"צ  מצו"ד  רד"ק  ע"פ 
מלשון ַאָיל, אחד משבעת החיות טהורות, אלא הכוונה ַאִיל, הזכר שבצאן, 
דאת"ל  ועוד,  שם.  רש"י  ע"פ  נביות",  "דכרי  תרגם  שהתרגום  ממה  וזאת 
שהכוונה על אָיל, הרי בפסוק כתוב 'יעלו על רצון מזבחי', ואָיל פסול למזבח, 
שהרי מין חיה הוא, וכדאיתא בחולין ל"ג א', "חיה בקדשים מי איכא [מלבד 

בבן נח שמותר בבמה, עי' תוס' שם כ"ב ב' ד"ה והביא].
וע"ע בר"ה י"ז ב', "השב בינתים מוחלין לו, לא שב בינתים, אפילו הביא 
וכן, ב"ק צ"ב א', "ת"ר, כל אלו  כל אלי נביות שבעולם29, אין מוחלין לו", 
שאמרו, דמי בושתו, אבל צערו, אפילו הביא כל אילי נביות שבעולם, אין 

נמחל לו עד שיבקש ממנו...".
ומקום זה נקרא ע"ש נביות בן ישמעאל,  שהיה מושבם של בני ישמעאל 
[כעין קדר שנקרא על שמו של בנו האחר של ישמעאל - קדר], וכתב הרד"ק 
שם "קדר ונביות מגדלי צאן לרוב כי הם יושבי אהלים ונּועים ממקום למקום 

ומבקשים מקום המרעה".
רבי אליעזר הסובר שאין מקריבים  לדעת  נביות  אילי  [ובביאור הקרבת 
בבמה מעכו"ם לקרבן, שחוששים לנרבע, מבואר בע"ז כ"ד א', עפרש"י, שהרי 
להתגייר  שיבקשו  דהיינו  גרורים,  גרים  יהיו  שכולם  לבוא,  לעתיד  מדובר 
אע"פ שאין מקבלים אותם, ולכך לא חוששים לנרבע].איברא, שיעויין בבן 
יהוידע ר"ה שם שכתב, שלא ראה בערוך ורש"י שביארו מהו 'אילי נביות', 
ועל כן רוצה לבאר ע"פ הערוך, ערך גב, ש'ניב' הוא לשון מעובה, "וא"כ לפי 
זה כאן ביאור אילי נביות, רוצה לומר איילים מעובים שהם שמנים הרבה 

שמעובין בשומן". ותשו"ח להרב משה אדלר שליט"א שציין לנו לדבריו. 

בבית בעלה ותפשה מעשיו הרעים, ונקראת מחלת, לשון חולי, ולא עשתה 
תשובה כאביה...".

פ"ט,  עמ'  ז',  (באות  שכתבו  שם,  התוספות  לבעלי  התורה  בפירושי  וע"ע 
לפי  בשמת,  וכתיב  ישמעאל,  בת  מחלת  "כתיב  רי"ד),  עמ'  ברוקח  וכעי"ז 
שאמו נקראת קטורה, שתפילתה עולה למרום כקטורת, וזאת תפסה מעשיה, 

נקראת בשמת".
עוד שם (ל"ו ג', עמ' רע"ב, אות א'), "בשמת, שהיתה רוקחת בשמים ומקטרת 
לעבודה זרה" [עוד כתבו שם, "בשמת בת ישמעאל, היא עדה היא מחלת", 

ודברים הללו טעונים הבנה, ואכמ"ל].
יפת  "ויקח את מחלת. אשה  יואל', בסו"פ תולדת כתב,  רבנו  'רמזי  ובספר 
תואר היתה, וקורא אותה במקום אחר בשמת, להיֹתה מתקשטת בבשמים", 
ובפרשת וישלח כתב, "ואת בשמת בת ישמעאל. היא מחלת הנזכרת למעלה, 
וזהו  במחולות,  והולכת  מתבשמת  שהיתה  ישמעאל,  בת  מחלת  את  ויקח 

בשמת מחלת".
(ל"ו ה'), לאחר שהאריך להביא דעות רבותינו  וע"ע ב'פירוש הטור הארוך' 
נביות,  אחות  ישמעאל  בת  "אבל  כתב,  עשו,  נשי  שמות  בענין  הראשונים 
בעבור שהיה לה שם כעור בלשון הקודש, מחלת, קרא לה בשם הנכבד אשר 
היה לאשתו הראשונה, מלשון בשמים, כי היתה חביבה עליו בעבור שהיתה 

משפחתו, ואיננה רעה בעיני יצחק".
וכי  אחותו,  עם  חסד  שגמל  נביות  על  לומר  ניתן  היאך  להקשות  ואין   .19
דברי  ע"פ  וזאת  כחסד,  להחשב  יכולים  הרשע,  עשו  עם  אלו,  נישואין 
המדרשים, שמחלת היתה מתאימה לעשו הפלא ופלא, רשעית כמותו ואולי 
אף יותר ממנו, וכדברי התנחומא שמות א', "...והלך אף הוא אצל ישמעאל, 
ללמוד ממנו תרבות רעה, ולהוסיף על נשיו...", וביתר ביאור בתנחומא ישן 
ויצא א', "ויצא יעקב. זש"ה (משלי י"ב ט"ו), דרך אויל ישר בעיניו, זה עשו 
אל  עשו  וילך  וגו',  כנען  בנות  רעות  כי  עשו  וירא  למעלה,  דכתיב  הרשע, 
ישמעאל וגו', הוסיף צרה על צרה", שבשמת היתה עבור עשו כעוד אשה רעה 
י"ג  ס"ז  בב"ר  וכן משמעות הדברים  לנשותיו הרעות הקודמות,  המצטרפת 

וכפרש"י כ"ח ט' ד"ה על נשיו.
וע"ע בחזקוני שם, שביאר שבשמת היתה ראויה לו, ודבר זה, שאדם לוקח 

אשה ראויה לו, כתוב בתורה, שנוי בנביאים ומשולש בכתובים.
ולאחר  קידושין עבור בשמת בתו,  בגמ' שישמעאל קיבל בחייו  20. מבואר 

מכן מת.
ויעויין במהרש"א בח"א שם, שהקשה, מהיכן לגמ' שישמעאל קידשה בחייו, 
אולי רק לאחר מותו השיאה נביות אחיה לעשו, וכתב לבאר, "הוכרחו לומר 

שקדשה ישמעאל בחייו, דאל"כ מנין לנו לומר דבאותו פרק מת [ישמעאל].
ונראה, שהוציאו זה מדכתיב וילך עשו אל ישמעאל, דמשמע בחייו הלך אליו 
ואח"כ כשמת אביה,  לי,  ישמעאל למה  אז, דאל"כ, אל  וקדשה  לישא בתו, 

השיאה אחיה נביות, מדכתיב אחות נביות".  
אחיהם,  ע"ש  נקראו  שאחיות  רבים  במקומות  שמצאנו  צ"ב,  איברא   .21
וחז"ל לא דרשו שם שהאח השיא את אחותו. ובדבר זה נתקשו כבר רבותינו 

הראשונים.

ואולי אפשר לומר, שלאחר וקימ"ל לחז"ל שבאותו שעה מת ישמעאל, לכך 
למדו שלא לחינם הזכירו את יחוסה של בשמת לאחיה, אלא משום שהשיאה, 

אבל בכל מקום שיש אב, לא מסתבר שהאח ישיאנה ולא אביה.
22. פשטות כוונת דבריו, שהיה נביות הידוע בשמו מבין כל אחיו, לכך נקראה 
וכאשר  שם,  ובעל  ידוע  היה  שלבן  לבן',  'אחות  שמביא,  כדוגמא  שמו,  על 
היה  הוא  שאף  יפת',  'אחי  וכן  היא,  מי  כולם  ידעו  אליו,  אחותו  את  יחסו 

ידוע ובעל שם.
יותר  בשררה  נביות,  ישמעאל  "בכור  וכתב,  שם  הרוקח  שהוסיף  ומה   .23
שבשמת  לעיל,  שהבאנו  כדעות  נוסף,  לביאור  כוונתו  הסתם  מן  מכולם", 
שאמר  וזה  אחיו,  משאר  יותר  חשיבותו  מפני  נביות  של  שמו  על  נקראה 

'בשררה יותר מכולם'.
24. המעניין הוא שבתרגום יונתן בראשית ל"ו ג', כשהתורה חוזרת ומזכירה 
את בשמת כאחות נביות, אין התרגום כותב שהיתה אחותו מן האם, אלא 
דרשו את דרשת חז"ל שהשיאה נביות, "ְוַית ָּבְׂשַמת ְּבַרת ִיְׁשָמֵעאל ַדֲאִסיָבא 

ֵליּה ְנָביֹות ָאָחּה".
כן בתורה, שבשמת מיוחסת  נכתב  יונתן למד, שלא לחנם  והתרגום  ויתכן 
האם,  מן  אחותו  שהיתה  נדרש  הוא  הראשונה  שבפעם  אלא  נביות,  אחרי 

ובפעם השניה נדרש הענין שנביות השיאה לאחר מיתת אביהם.
לו  ולקח  ישמעאל  "שלח  ישמעאל,  נשות  אודות  ל',  בפרדר"א  איתא   .25
אשה מבנות מואב, ועיפה שמה. לאחר שלש שנים הלך אברהם לראות את 
ישמעאל בנו, ונשבע לשרה שלא ירד מעל הגמל במקום שישמעאל שרוי שם. 
והגיע לשם בחצי היום, ומצא שם את אשתו של ישמעאל, אמר לה, היכן הוא 
ישמעאל, אמרה לו, הלך הוא ואמו להביא פירות תמרים [וברד"ל גרס 'פירות 
ָעְיָפה נפשי  רתמים'] מן המדבר. אמר לה, תני לי מעט לחם ומעט מים כי 
מדרך המדבר, אמרה לו, אין לחם ואין מים, אמר לה, כשיבא ישמעאל תגידי 
לו את הדברים האלה, ואמרי לו, שבא זקן אחד מארץ כנען לראותך, ואמר, 

שסף הבית אינה טובה, וכשבא ישמעאל הגידה לו את הדבר הזה, שלחה.
ושלחה אמו ולקחה לו אשה מבית אביה ושמה פטומה. עוד לאחר שלש שנים 
הלך אברהם לראות את ישמעאל בנו, ונשבע לשרה כפעם ראשונה שאינו 
יורד מן הגמל במקום שישמעאל שרוי שם, והגיע לשם בחצי היום, ומצא שם 
אשתו של ישמעאל, אמר לה, היכן הוא ישמעאל, אמרה לו, הלך הוא ואמו 
לרעות את הגמלים במדבר, אמר לה, תני לי מעט לחם ומעט מים כי עיפה 

נפשי מדרך המדבר, הוציאה ונתנה לו.
עמד אברהם והיה מתפלל לפני הקב"ה על בנו, ונתמלא ביתו של ישמעאל 
הזה,  לו אשתו את הדבר  הגידה  ישמעאל  וכשבא  מכל טוב ממין הברכות, 
וידע ישמעאל שעד עכשו רחמי אביו עליו, שנאמר (תהלים ק"ג י"ג) כרחם 

אב על בנים".
ועיין ברד"ל שם שהאריך לבאר במדרש זה, דברים נפלאים.

"ואלה תולדות  ואלה, איתא,  ד"ה  ובספר הישר פרשת חיי שרה, עמ' ק"ב, 
ויקח  לאברהם.  שרה  המצרית שפחת  הגר  ילדה  אשר  אברהם  בן  ישמעאל 
ישמעאל אשה מארץ מצרים ושמה ריבה, היא מריבה, ותלד ריבה לישמעאל 
ויגרש  אחותם.  בשמת  היא  מבשם,  ואת  אדבאל  ואת  קדר  ואת  נביות  את 

כי  אביה,  בית  מצרימה  ותשב  מאתו  ותלך  ריבה,  את  אשתו  את  ישמעאל 
היתה רעה מאד בעיני ישמעאל ובעיני אברהם אביו ותשב שם.

ויקח ישמעאל את בניו ויקם וילך ארצה כנען אל אברהם אביו וישב שם, 
ואחר לקח ישמעאל אשה מארץ כנען ושמה מלכית, ותלד לו את משמע ואת 

דומה ואת משא...".
להרוג  בכדי  ישמעאל היתה  נישואיו של עשו עם בתו של  נמצא שכל   .26
את חמיו, שבדרך זו יוכל להרוג את אביו ואחיו וכו', והקב"ה הקדים רפואה 
למכה, שישמעאל מת עוד קודם שנהיה חתנו, וכך לא עלתה בידו מחשבתו.

27. אולי כוונת דבריהם, שלאחר וישמעאל יהרוג את יצחק, ישאר ישמעאל 
יורש יחיד של ירושת אברהם, לאחר מכן במיתת ישמעאל, עשו כבר ימצא 

את הדרך ליטול את ירושתו מתורת בעל בתו. 
28. ויעויין באור זרוע, ח"א הלכות תפילה, סי' ק"ו פרק היה קורא, שהביא 
יצחק  אלקי  אלקי אברהם  "והיינו שאנו מתפללין  וכתב,  פר"ח,  וכן  פרש"י 

ואלקי יעקב...".
ומוסיף האו"ז וכותב (והעתקנום מפני התוספת שיש בה לתאר מעמד הוד 
רבש"ע  הקב"ה,  לפני  דוד  אמר  בחלק...  "וכדאמרי'  המלאכים),  תפילת  של 
מפני מה אומרים אלקי אברהם... ואין אומרים אלקי דוד. אמר לו, אינהו 
מינסו לי ואת לא מינסת לי כו'. הרי אפי' דוד המלך, שיוצאין כנגדו שבעה 
ומזלות  כבוד  וענני  ברד  ואוצרות  ושרפים  אופנים  כל  ורוגשים  ברקים, 
וקול  לדוד.  מזמור  למנצח  אומרים,  זבול  ולוהטי  השרת  ומלאכי  וכוכבים, 
רעש גדול בא מגן עדן ואומר, ימלוך ה' לעולם אלקיך ציון לדור ודור וגו'. 
ואז דוד בא, וכל מלכי בית דוד אחריו, וכל אחד כתרו בראשו, וכתרו של דוד 

מובהק ומשונה מכל כתרים, וזיוו הולך מסוף העולם ועד סופו.
וכשעולה לבית המדרש הגדול שברקיע, הוכן לו כסא של אש שהוא ארבע 
מאות פרסה גובהו, כפלים אורכו וכפלים רחבו, וכיון שבא דוד יושב על כסא 
שמוכן לו כנגד אותו הכסא של אש לקונו, וכל מלכי בית דוד יושבין לפניו 
וכל מלכי בית ישראל עומדין מאחריו, מיד עומד ואומר שירות ותשבחות 

שלא שמעתן אוזן מעולם.
פותח  מיד  וגו',  ודור  לדור  ציון  אלקיך  לעולם  ה'  ימלוך  ואומר  וכשפותח 
קדוש  קדוש  קדוש  ואומרים,  עולם  של  פמליא  וכל  הפנים  שר  מיטטרון 
ה'  כבוד  ברוך  ואומרים,  משבחין  וחיות  כבודו.  הארץ  כל  מלא  צבאות  ה' 
וגו'. והארץ  ימלוך ה' לעולם אלקיך ציון לדור  ורקיעים אומרים,  ממקומו, 
אומרת, ה' מלך ה' מלך ה' ימלוך לעולם ועד. וכל מלכי בית דוד אומרים, והיה 
ה' למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד. וזכה לכל הכבוד 

באותו עולם. ש"מ שהיה צדיק וקדוש ומופלא.
השבטים  כש"כ  שלשה,  אבות  של  וחסידותן  לצדקותן  הגיע  לא  אעפ"כ 
שלא הגיע צדקותם וחסידותם. הלכך מסתבר פר"ח הראשון. וע"כ אין אנו 

מתפללין זכור לנו ברית אבות אלא לאברהם ליצחק וליעקב".
בן  נביות  ע"ש  דוקא  לאו  אלים,  של  סוג  הוא  ש'נביות'  לדחות  ואין   .29
ישמעאל, והא ראיה, שהגמ' אומרת 'כל אילי נביות שבעולם', וזאת משום 
שלעולם הוא כמו שביארנו, רק לשון הגמ' הוא, שאפילו אם יאספו את כל 

אותן אילי נביות מכל העולם, לא יתכפר לו עד...
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הפרסים לשבוע זה:  ספר ”משנה תורה להרמב“ם“, קטן לעיון, ה“כ. 

עוד  שלושה  זוכים נוספים, כל אחד  בספר ”ילקוט מדרשים“, א‘.

הפרס לשבוע זה על "סיפור ושאלה בצידו":  שלושה זוכים, כל אחד בספר ”השעטנז בעידן המודרני“, עם תמונות.

ÏÎ נברא יודע, כי תפקידו של האדם בחייו על פני האדמה, הוא לעמל, 
לעמל תורה, וכדרשת חז"ל בסנהדרין צ"ט ב', וכל מה שמגיע אל האדם 
בנקל, איננו בכלל ה'עמל' שבעבור כך הוא נברא, נולד וחי, ולא על כך 

הוא יקבל את שכרו בעולם שכולו טוב.
„·¯ ברור הוא שאין לאדם לקבל אפילו טובת הנאה על אותם מעלות 
עמם נולד, גם ההערכה האמיתית שיש לאדם מחבריו ומכריו, אינה על 
אותן מידות טובות הטבועות בו משחר נעוריו, שעליהם הוא לא השקיע 
דבר, אלא דוקא על אותם דברים שעמל לשנות את הרגליו, לשבור את 
מידותיו, ולהשתנות.  יהודי הלומד על אף יצר הבטלה העצום השוכן 
בקרבו, לא רק ששכרו עצום מאחר שיש לו את מעלת ההתמדה, אלא 

אף סיפוקו מתלמודו גדול יותר עד אין קץ.
¯·ÌÈ היו שקינאו באותו ילד, שלפני כיובל שנים הסתובב בירושלים, 
שמספרים שלא קיבל את המכה מהמלאך לפני לידתו, וכשאך יכל לדבר, 
כבר ידע את כל התורה כולה, ואף רבים באו לראותו ולשמוע את דבריו, 
עליון  קדוש  אותו  היה  שהצילו  שמי  היא  האמת  אבל  עליו,  ושוחחו 
זיע"א, שהשכיח ממנו את תורתו ועשהו כאחד האדם, כך שנפתח לו 
פתח לחיי גן עדן בעולם הזה ובעולם הבא, ונתנה לו האפשרות לגדול 
יכול  וכך  וליפול,  לעלות  ולדעת,  לעמול  ולהצליח,  להתמודד  ולצמוח, 

היה לגדול ולגדול בתורה.
‰‚„ÂÏ˙ של האדם היא, לקחת את המידות הטובות שניחון בהם, לנצלם 
לעבודת הבורא, להעזר על ידם בעליתו הרוחנית, לַפתח את מידותיו 
לעוד יותר טובות, לעמול עם מידת ההתמדה שניחון בה, להתמיד עוד 
יותר ועוד יותר, להשתמש עם כח החסד שטבוע בו, להיטיב עוד יותר 
עם אחיו בני ישראל, וכן בכל מידה נכונה אחרת, וגם להיפך, להתמודד 
ולנצח את יצרו בכל אותם מידות מגונות שיש בו, ולקיים דברי התנא 
ידי ההתגברות  'בכל מאדך', לאהוב את ה' גם ביצרו הרע, על  שדרש 

עליו.
Ì˙Â‡Ó בני העלייה המיוחדים בישיבת 'עמלי התורה', תפס לו מאיר 
יחיאל פונהארצדאווענער* מעמד מכובד, לימודו הרציני, שליטתו בכל 
ה'רייד' הישיבתי במסכתות הנלמדות, בקיאותו הרבה ברוב מסכתות 
הש"ס, ומידותיו הטובות, כאשר מעלותיו אלו היו קנין בנפשו, מאחר 
המידות  שבירת  פוסקים,  בלתי  ויגיעה  עמל  של  שנים  אחרי  לו  ובאו 
וכניעתם לדיני התורה הקדושה, הביאו לכך שעוד זמן רב לפני שהחל 
לעסוק ב'פרק האיש מקדש', כבר רבים חפצו בו וחזרו אחריו לקחתו 

כחתן לבתם.
‡Ì˙Â החכמים המביטים על המיועד להיות חתנם בכל חלקי החיים, 
בקשר  והמיוחדת,  הנוספת  ובמעלתו  החזק  בחלקו  מהרה  עד  הבחינו 
הנפלא שהיה לו עם בוראו, בתפיסתו בעמוד השני המחזיק את העולם, 
היה מראשוני  בלבד שתמיד  זו  תפילה, שלא  זו  העבודה שבלב  עמוד 
תפילתו  עוד  אלא  לתפילה,  הישיבה  להיכל  שבאו  הראשונים  עשרה 
היתה נשמעת כעבד המרצה פני אדונו, כמונה מרגליות, כאשר בשעת 

התפילה היה מרגיש את קרבת ה' ודבק בקונו בכל לבבו.
בדבר השידוך שהוא מחפש, הסביר  הוריו  עם  יחיאל  מאיר   ÁÁÂ˘˘Î
להם שלמרות שהוא כבר שמע שגבירים גדולים מבקשים אותו כחתן 
לבתם, ומסכימים להתחייב על סכומי עתק ודירות פאר ענקיות במרכז 
וכפי שכבר  סגנון אחר של שידוך,  הוא מאוד מעדיף  זאת  בכל  העיר, 
שמע כמה פעמים בשם גדולי ישראל, שרבים מאלו שלקחו בנות של 
גבירים, שאמנם דיברו גבוהה על הרצון להקים בתים של תורה, אבל 
של  חיים  לחיות  להתרגל  יכלו  שלא  הבנות  ההיפך,  את  עשו  בפועל 
תורה, תוך שנים מועטות הוציאו את בעליהם מעולם התורה אל עולם 
החולין, בכדי שיוכלו לספק להם את מה שהורגלו כל ימיהם, ואשר על 
קטנה,  בדירה  הספר,  מישובי  באחד  להתגורר  מעדיף  אמר, שהוא  כן, 
ולהסתפק בפת חרבה ושלוה בה, העיקר שיוכל להמשיך כל ימיו בעסק 

התורה ועמלה.
הם  החיצוניים  הנסיבות  כל  אם  שאפילו  יחיאל,  מאיר  ידע   ÚÂ„È
רבים  בכך שום הבטחה שימצאו את השידוך במהרה.  אין  מרשימים, 
הוסיף  כן  ועל  בגיל מבוגר מאוד,  רק  'מיוחדים' שהתחתנו  הם אותם 
מאיר יחיאל תפילה מיוחדת בכל יום, שיזכהו ה' להקים בית נאמן לה' 
ותורתו, עם אותה נערה צנועה וטובה שתוכל להיות עבורו כאשת חיל, 
שלא רק בפיה, אלא גם בלבבה כל רצונה וחפצה הוא, שבעלה יעסוק 
בתורה כל ימיו, ויקימו יחד בית של תורה, משכן מיוחד לשכינה, שממנו 

תצא תורה והוראה לישראל.
לשידוך  זכה  הוא  קצר  זמן  ותוך  התקבלה,  יחיאל  מאיר  של   Â˙ÏÈÙ˙
הגון ומיוחד, לבת תלמיד חכם מופלג, השקוע יומם וליל בעסק התורה 
בהתמדה עצומה, ואף הכלה עצמה, כל ימיה שאפה בכל לבבה להקים 
כך  ועל  ועיקרם,  בו התורה היא מרכז החיים  בית כהוריה החשובים, 
היא שפכה את ליבה לפני שוכן מרומים המזווג זיווגים, שתהיה ראויה 

להנשא לבעל תלמיד חכם, ואף לזכות לזה.
בכוחותיהם  השתמשו  שניהם  החופה,  תחת  והכלה  החתן   Â„ÓÚ˘Î
להמשיך  יזכו  שהם  בידו,  שהיכולת  ממי  לבקש  בתפילה,  המיוחדים 
ולגדול יחד, ויקימו בית נאמן לה' ותורתו, בו יַגדלו את ילדיהם לעבדי 
ה', העושים רצונו בלבב שלם, השמחים בקיום מצוותיו, וכל מעשיהם 

לשם שמים.
הימים,  כל  כשאיפותיהם  נראה  היה  אכן  בנה,  הצעיר  שהזוג   ˙È·‰
את  לשמוע  היתה  הרעיה  של  הגדולה  יחדיו, שמחתה  התעלו  שניהם 
משוש  היא  שהתורה  שמח  היה  והוא  עת,  בכל  בתורה  כשעסק  קולו 
חייה, וכך עברה עליהם ה'שנה הראשונה' מתוך שמחת התורה ועמלה 

וקיום המצוות.
Á‡Ï¯ ועברו כבר כמה שנים מיום נישואיהם, ועדיין הם לא זכו להפקד 
יותר.  מהם  מבקש  שהקב"ה  השנים  הבינו  ה',  לעבודת  קודש  בזרע 
שכידוע, כל דבר שבא על ידי עמל ויגיעה, מעריכים יותר. הקב"ה רוצה 
יותר,  עליה  להם, שיתחננו  יתן  יותר את המתנה שהוא  יעריכו  שהם 

ויבקשו ממי שמפתח של אוצר הנשמות בידיו.
‰˘ÌÈ הנוספות שעברו, חיזקו להם עוד ועוד את האמונה בבורא כל 
הנשמות, תפילתם היתה מיוחדת יותר, ומעיינות האמונה הפיכו בהם 

רוח חיים, כאשר בכל עת קושי, היו מתחזקים יחד באמונה ובתפילה, 
שכל מה שה' עושה לאדם, הרי הוא לטובתו.

ישועה  בדבר  יפקדו  שבוודאי  ורעייתו,  יחיאל  מאיר  לר'  היה   ¯Â¯·
ורחמים, רק השאלה היא מתי זה יהיה, כמה תפילות ובכיות ישקיעו, 
לכמה קרבת אלקים יגיעו, עד אשר יזכו לשמוע את קול בכיו של פרי 

בטנם, ויוכלו לגדלו לתורה לחופה ולמעשים טובים.
Ï‡ תמיד זה היה כל כך קל, פעמים רבות הנסיונות היו קשים, ולפעמים 
גם מרים מאוד, שבת אחרי שבת ישבו הזוג הצעיר יחדיו לבדם בלילות 
הסמוכים,  מהבתים  הנשמעים  הילדים  מצהלות  כאשר  קודש,  שבת 
ְבִליל  ומהחצר,  ממול  מהבנין  ומשמאלם,  מימינם  ומתחתם,  מעליהם 
שלם של חדוה ושמחה, נשמעים היטב בביתם, והם מתחזקים יחדיו 

בדברי אמונה ונחמה.
הקשים  בנסיונות  ימיהם  כל  שהחזיקם  המרכזי  שהכח  היא,   ˙Ó‡‰
בהם עמדו, היה בעיקר הידיעה, שה' אוהבם אהבה רבה, יותר מאשר 
כל יהודי אחר, וכדברי שלמה המלך ע"ה בספר משלי (ג' י"ב), "כי את 
אשר ֶיֱאַהב ה' יוכיח", ידיעה זו בדבר אהבתו העזה שה' אוהבם, נסכה 
הגדולים  הקשיים  כל  למרות  ולהתגבר,  להתמודד  רבים  כוחות  בהם 
שהיו להם, ויותר מכך, שהייסורים והקושי, חיזקו בליבם את ההרגשה 
לקרבת ה', בפרט בענין זה, שידוע לכל, שאינו ביד אדם, ואף לא בידי 

רפואה ורופאים, אלא רק בידיו ית"ש.
·˘ÂÚ˙ הקשות, בהן הנסיון הכה קשות, כאשר תקוה גדולה התנפצה 
אלי סלע המציאות, היו השניים לומדים יחדיו את דברי אליהו הנביא, 
כותב  הוא  בהם  עובר),  הייתי  פעם אחת  ד"ה  (י"ח,  אליהו  דבי  בתנא 
אודות הסיבות למה ישנם יהודים יקרים שהקב"ה מנסם בנסיון זה של 
קוראים את  היו  בעיניהם  ובדמעות  קיימא,  בזרע של  המתנה להפקד 
הדברים שאומר אליהו הנביא, "אמרתי לו, בני, מפני שהקב"ה אוהבן 
אהבה גמורה ושמח בהן ומצרפן, כדי שירבו רחמים לפניו", כשלאחריהם 
מוכיח אליהו הנביא את דבריו, כשהוא מונה את כל אותן שנים רבות 
שהיו האבות והאמהות עקרות, עד אשר נפקדו בדבר ישועה ורחמים 

באותם בנים ששמחו בהם עד מאוד.
לנשימה  וכאויר  לעינים  כאור  להם  היו  הללו  הנביא  אליהו   È¯·„
להמשיך  ועידוד  כח  להם  נתן  זה  ומרות,  קשות  תקופות  אותם  בכל 
לשם  לא  בבנים,  שיזכם  מרומים  שוכן  לפני  הרבות  בתפילותיהם 
להשתעשע עמהם, גם לא שיעזרו ויסייעו בבית, ואף לא שיהיה להם מי 
שיטפל בהם בימי זקנה ושיבה, אלא רק בשביל לגדלם לתורה, שיהיה 

עבדים נאמנים לה' ותורתו.
יחיאל,  מאיר  לר'  היטב  מוכרים  היו  ישראל  גדולי  של  בתיהם   È¯Ú˘
אחת לכמה חודשים הוא היה נכנס לזקני העדה, לגדולי ישראל, לבקש 
רחמים עליו ועל בני ביתו, ותמיד קבלוהו בסבר פנים יפות ובירכוהו 
בברכה מרובה, אך משום מה, ברכתם התאחרה מלהתקיים, עדיין לא 

נתמלאה הסאה, שלאחריה תבוא הישועה והשמחה.
ÏÎ אותם יהודים יקרים המתנסים בנסיונות קשים אלו, יודעים שישנם 
דיבורים שמאוד פוצעים את ליבם. גם ר' מאיר יחיאל ורעייתו שמעו 
כמה פעמים דיבורים דומים, שהסעירו את ליבם עד מאוד. באחד הימים 
השיחה הרעייה את ליבה לפני בעלה, שלאחרונה במהלך נסיעה שמעה 
זו על האסון הנורא  זו עם  מהספסל מאחוריה, שתי נשים משוחחות 
מאוד,  עד  נבהלתי  הרעייה  סיפרה  לרגע,  המשותפת.  לידידתן  שאירע 
למרות שלא התכוונתי להאזין לשיחתן, אבל הכרתי את אותה מדוברת, 
וניסיתי לשמוע מה אירע לה, אולי צריכים לעזור ולסייע בעדה, לעודדה 
כמעט  לה,  שהיה  הנוראי  האסון  על  כששמעתי  אך  באמונה,  ולחזקה 
עמדתי להתמוטט, האסון שלה היה שנולד להם בן בערב פסח... באותו 
הרגע, סיפרה הרעיה, למרות שישבתי באוטובוס ועל ידי ישבה אשה 
ובקושי  יכלתי לעצור את עיני מדמעות שליש,  מוכרת מהשכונה, לא 
עצרתי את עצמי מלפרוץ בבכי מר, הלזה יקרה אסון? הרי מאות זוגות 
כרוך  כשזה  גם  בטן,  בפרי  ה'  שיזכם  ליבם  בכל  ומתחננים  מבקשים 
ביסורים קשים ומרים, בהוצאות כספיות אדירות, בהלוואות עצומות, 
אנשים  אותם  ואצל  עולם,  קצווי  לכל  ונסיעות  מייסרים  באישפוזים 
לידת בן בערב פסח הוא אסון, הלוואי עלי ועל שכמותי אסונות כאלו.

¯' מאיד יחיאל עודד את רעייתו בדבר המציאות, שכל מה שבא בנקל, 
לא יודעים להעריך אותו כדבעי, אדם בריא לא שם את ליבו להודות 
להקב"ה על נשימותיו שנושם, למרות שהוא מזכיר זאת שלש פעמים 
ביום בתפילת שמונה עשרה, "על חיינו המסורים בידך", אלא רק כאשר 
הוא חווה 'התקף נשימה', או אלו החולים ב'אסטמה'. אחת מהמתנות 
הידיעה  זה  עוברים,  הם  אותן  בצרות  לבריותיו  נותן  שה'  המיוחדות 
וההרגשה מה יש להם, וכדברי קודשו של מרן החפץ חיים זצ"ל, שאדם 
שרק  ראש,  לו  שיש  להקב"ה  שיודה  ההזדמנות  זו  הראש,  לו  שכואב 
במתנת  שקיבל  הראש  בדבר  הידיעה  אצלו  מתעורר  לו,  כואב  כאשר 

שמים.
‰ÛÈÒÂ ר' מאיר יחיאל וסיפר, עימי בבית המדרש יושב יהודי יקר, הצעיר 
ממני בכמה שנים, שזכה להקים משפחה גדולה ומפוארת, אך משום מה 
הוא מרגיש מהאומללים ביותר עלי אדמות, וככל שניסיתי לעודדו, לא 
הצלחתי כמעט להועיל לו לשנות את מבטו על חייו, שזה מה שגורם 
שכל  בלי  דברים  לי  אמר  הוא  לאחרונה  רק  אומללותו.  להרגשות  לו 
והגיון, שדקרו את ליבי כמדקרות חרב. הוא סיפר לי על "אסונו הנורא", 
שהיות וביתו הקטן מלא ברכת ה' בילדים רבים, המציאות הוא שחלקם 
וישנים במיטות בחדר הורים, עד לשעות הערב בהם הוא  מתלבשים 
מעבירם למיטותיהם בחדר הלימוד. ובקוצר ראיתו ורוחו הוא התלונן 
על ה'עול הקשה והנורא' שיש לו כל ערב בסיום יומו העמוס, כשההורים 
כבר עייפים ורוצים לעלות על יצועם, צריך הוא לקיים "המעביר בניו", 
מתלונן,  הוא  מכן,  ולאחר  למיטותיהם,  ההורים  ממיטות  להעבירם 
ומסודרת, צריכים  נקיה  ה'אסון הוא', במקום שנוכל לשכב על מיטה 

אנו לשכב על מיטה מלאה בחול, זה כבר סבל בלתי נסבל...
·‡Â˙‰ שעה רציתי לזעוק בכל כוחותי, רבש"ע, הלוואי והמיטות בביתי 
יהיו מלאות במשאיות חול! שאזכה לילדים שילכלכו את הבית ויפזרו 
את הסדר השורר בו! אשמח לישון על אדמת חול, אם זה יועיל במשהו 

מצבו  על  לעודדו  קשה  מאוד  לי  היה  פעם  באותה  לילדים.  שאזכה 
יכלתי  בקושי  יצרי,  עם  קשה'  'מלחמה  ולאחר  שרוי,  הוא  בו  'הקשה' 
להמשיך לשמוע לפטפוטי ההבל והצער מהם הוא סובל. ריחמתי עליו 

בליבי, ש"צרותיו" הוציאו אותו מדעתו.
המדרש  בבית  ישבתי  מסכן,  אותו  עם  לדבר  שסיימתי  לאחר  רב   ÔÓÊ
בהרגשה קשה, היאך יתכן ואדם יהיה כה כפוי טובה על השפע הגדול 
שהקב"ה מרעיף עליו ומעניק לו, להתלונן על ה"צער הנורא" שיש לו 
מהמתנות הנפלאות שה' חננו, הרי זה גרוע מאדם שזכה במליון דולר 

ומתלונן מדוע הוא צריך לסחוב את צרור השטרות, זה כבד לו!
·‡Â˙‰ שעה אמרתי בליבי, שכאשר תבוא העת והשעה שניפקד בדבר 
להקב"ה  ואהלל  אודה  הזה,  בחול  פעם שאשכב  בכל  ורחמים,  ישועה 
שזיכה אותי בתענוג זה, ובלי נדר אאסוף את החול לכד גדול במרכז 
ביתנו, וכאשר הכד יתמלא בחול, אתן בל"נ סכום מכובד לצדקה, בשבח 

והודיה להקב"ה על החסדים הרבים שגמל עמנו.
‰˜ÒÓ‰ שעלתה לי משיחתי זו עם אותו מסכן, סיים ר' מאיר יחיאל 
את דבריו, שאף אני מתנהג פעמים כך, לפעמים עולה בתוך הלב כביכול 
האחרים,  לכל  שיש  מה  לנו  אין  למה  ה',  כך  לנו  עשה  מדוע  "טענה" 
כאשר האמת היא שעלינו להודות ולהלל, לשבח ולפאר, לרומם ולהדר, 
לברך לעלה ולקלס את הקב"ה על החיים שנתן לנו, על הבריאות שזכינו 
לה, על המשפחה שהעניק לנו, ועל כל מה שיש לנו. כמובן שמותר לנו 
ואף אנו צריכים להמשיך לבקש אודות מה שעדיין אין לנו, אבל צריכים 

לדעת את ההסתכלות הנכונה על המצב והמציאות.
Â˜Ê של ר' מאיר יחיאל החל כבר להראות שהוא כבר בשנות הבינה, 
יום נישואיהם העשרים חלף ועבר לו, וליבם עדיין מלא אמונה ובטחון 

בבורא עולם, שיפקדם בדבר ישועה ורחמים.
·‡Â˙‰ הימים הזדמנה לפניהם הזדמנות מיוחדת להשתדלות, שהיתה 
כרוכה בהוצאה מרובה וביסורים רבים, ובהוראת רבם פנו אל השתדלות 

זו, וקיוו שעל ידה תבוא ישועת ה'.
‰‰˘˜Ú‰ הרבה בייסורי הגוף והנפש שעברו, יחד עם ההשקעה הכספית 
העצומה שהיתה כרוכה בזה, יצרה אצלם ציפיות מרובות לישועת ה', 
היה  להם שהכל  נתגלה  ומרים  קשים  חודשים  כמה  לאחר  כאשר  אך 
והיגון  עצום,  היה  וצערם  וקשה,  גדולה  היתה  האכזבה  וריק,  להבל 

כמעט שהשתלט עליהם, עד אשר כמעט שהגיעו לשערי יאוש חלילה.
יחיאל  מאיר  ר'  בין  בהתמודדות  הגדול  ההבדל  ניכר  העת   ‰˙Â‡·
ורעייתו, שר' מאיר יחיאל יכל להמלט מהצער והאנחה, היגון והכאב, 
אל תוככי דף הגמ', לצלול למי התלמוד, לעסוק בסוגיא סבוכה, והלימוד 
השכיח ממנו את כאבו יגונו וצערו. אבל רעייתו לעומתו, לא היה לה 
ואילולי  מאוד,  עד  רוחה  מצב  את  העכיר  והיגון  הכאב  להמלט,  לאן 

אמונתה החזקה והאיתנה, היא יכלה חלילה ליפול לזרועות היאוש.
·‡Â˙‰ שעה פנה ר' מאיר יחיאל אל אחד מגדולי ישראל, ולא הסתפק 
בברכה כרגיל, אלא סיפר לו את כל מה שעבר הוא ובני ביתו זה יותר 
מעשרים שנה, ומה שהם עוברים לאחרונה, ואמר לו את כל הסגולות 
שעשו, ועדיין לא נושעו, ועל כן ביקש והתחנן לפניו מקרב לב שיתן לו 

עצה טובה ומובטחת שיזכה בקרוב ממש לזרע של קיימא.
עיניו  את  עצם  לליבו,  מאוד  נגע  הזוג  בני  של  שצערם  שליט"א,   Ô¯Ó
יחיאל, כבר שנים  הקדושות לכמה רגעים, ולאחריהם אמר לר' מאיר 
הקשיים  את  וגם  מעלותיך  את  ויודע  היטב  אותך  מכיר  שאני  רבות 
להפקד  להמתין  הקשה  בנסיון  עוברים,  וביתך  שאתה  וההתמודדות 

בזרע של קיימא.
·ÌÈÓÊ כגון אלו אדם צריך להתחזק באמונה בה', ולידע, כי ההשתדלות 
המלווה  השתדלות  להשתדל,  מחובתינו  אך  תזיק,  ולא  תועיל  לא 

בתפילה.
התורה  שומרי  שבו  מתגורר,  אתה  בו  ובמקום  אצלך,  כמו   ·ˆÓ·
ההשתדלות  לתורה,  עז  צמאון  הצעיר  בדור  ויש  מועטים,  והמצוות 
בסביבותיך,  הגרים  הנערים  את  לאסוף  מזמנך,  להשקיע  תהיה  שלך 
אלו שעדיין אינם שומרים תורה ומצוות, בכל יום באיזור ובבית כנסת 
אחר, תלמד עמם מעט פרשת שבוע וקיצור שולחן ערוך, לקרבם לתורה 
ויראת שמים, ובני ביתך ישתדלו ביותר לילך בדרכי 'קמחית', ששיבחוה 
אותך,  יברך  ה'  דבריו,  את  מרן  סיים  זה,  ובזכות  מעשיה,  על  חכמים 
שתזכה בקרוב לבשורות טובות ישועות ונחמות, ותפקד בדבר ישועה 
לחופה  לתורה  לגדלו  ותזכו  ושלם,  בריא  קיימא  של  בזרע  ורחמים, 

ולמעשים טובים.
רוח  להעביר את  והצליח  ומנוחם,  מעודד  לביתו  חזר  יחיאל  ¯' מאיר 
העידוד והניחום בביתו, כאשר התקווה התעוררה מחדש בליבם, שהנה 
ככל אשר אמר מרן שליט"א,  ושניהם עשו  ה' קרובה מתמיד,  ישועת 
כאשר בנוסף לזאת הוסיפו להתעורר יותר בחיזוק בתפילה ובתחנונים 
לפני שוכן מרומים, שעוד קרובה ישועתם לבוא ויפקדו בקרוב בבשורות 

טובות ישועות ונחמות.
נתייאשו  כבר  וידידיהם  מקרוביהם  שרבים  רבות,  כה  שנים   ¯Á‡Ï
מהרחמים, נתבשרו כולם בבשורה המשמחת, שר' מאיר יחיאל ורעייתו 
ושלם,  בריא  זכר  בן  קיימא,  של  בזרע  ורחמים,  ישועה  בדבר  נפקדו 

והשמחה והצהלה היתה עד מאוד.
שבח  ומתוך  עמהם,  חסדיו  כל  על  לה'  הודו  ורעייתו  יחיאל  מאיר   '¯
והודיה הכניסוהו בבריתו של אברהם אבינו ע"ה, כאשר מרן שליט"א 
משמש כסנדק, ולאחריה בירך את ההורים, שיזכו לגדלו לתורה לחופה 

ולמעשים טובים, וירוו ממנו רוב נחת דקדושה כל ימי חייהם.
Ô¯Ó˘Î שליט"א עמד לצאת לשוב לביתו, ניגש אליו אחד הדודים וביקש 
לשאול אודות המקור לסגולה שמסר לקרובו, שאכן הועילה. אותו הדוד 
הסביר למרן שליט"א שזה שנים שהוא עוסק בחיבור אודות סגולות 
שונות, והיה שמח לכתוב גם סגולה זו בספרו, עם המקור כפי שיאמר 

לו, אלא אם כן הוא מסתרי תורה.
מסתרי  אינה  זו  סגולה  מקור  לחשוש,  מה  לך  אין  בחיוך,  מרן   Â·È˘‰
תורה, אלא ממדרש חז"ל, ואם אתה מקפיד על הלכה מפורשת בשו"ע, 
להגיע  תוכל  ופרש"י,  תרגום  ואחד  מקרא  שנים  הפרשה  את  ללמוד 

למצוא את ענינה, בלימוד פרשת ויצא.

השאלה היא: מנין בפרשתינו עפרש"י ניתן להגיע לסגולה מיוחדת זו לזרע של קיימא?
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תשובה ל"סיפור ושאלה בצידו" משבוע שעבר: 
·˙˘Ú¯Ï ˘ÂÓÈ˘ ‰· ˙Â˘ÚÏ ÂÙ˙Â˘Ó ÚÓÈ˘ ÍÎ ,ÂÏˆ‡ ˙Ó˙ÂÁ‰ ˙‡ ¯ÂÓ˘È˘ ,Â˙ÂÓ¯Ï ‰ˆÂ¯˘ ÂÙ˙Â˘ ÏÚ ÂÏ ‰È‰˘ „˘Á‰ ˙Â„Â‡ ,Á¯ÊÏ ıÚÈ˘ ‰ˆÚÏ ·¯‰ ÚÈ‚‰ È"˘¯ÙÚ ÂÈ˙˘¯Ù· ÔÈÓ ,‰Ï‡˘Ï ‰·Â‰. הרב מצא עצה זו, לשמור 
חפץ שניתן לעשות בו שימוש לרעה, הרחק מאדם שחשוד על כך, וזאת מדברי רש"י כ"ז ט"ו, עה"פ, "ותקח רבקה את בגדי עשו בנה הגדל החמדת אשר אתה בבית ותלבש את יעקב בנה הקטן", וביאר רש"י, "אשר אתה בבית. 
והלא כמה נשים היו לו, והוא מפקיד אצל אמו, אלא שהיה בקי במעשיהן וחושדן". מבואר בדברי רש"י, שמי שחושד באחר שיכול להזיקו, עליו לשמור ממנו את הדברים בהם יכול להזיקו, ומכאן יעץ הרב לזרח, שישמור 

אצלו את חותמת העסק, כדי ששותפו לא יוכל לחתום בה על צ'קים ולהזיקו.

שמות הזוכים לשבוע שעבר: 

˜Ó.· ÔÓ¯Ï. – בני ברק – גליון הש“ס ותוס‘ רעק“א השלם, ב“כ.
Á Ô‰Î. – בני ברק – מדרש תנחומא, ב“כ.

¯È˜ÒÈ·Â ‡. – בני ברק – מדרש תנחומא, ב“כ.
˘ËÎ¯ ‡. – בני ברק – מדרש תנחומא, ב“כ.
‡È Ô¯Â. – בני ברק – מדרש תנחומא, ב“כ.

‡È.È „„Ï. – מודיעין עילית – מעשי הגדולים.
Ó ÏÂÏÓ. – בני ברק – מעשי הגדולים.
ÚÒ„‰ „. – נתיבות – מעשי הגדולים.
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פונהארצדאווענער - המתפלל מעומק ליבו.


