
  פרשת וישלח - תשע"אלע"נ ר' שמעון יהודה בן הגה"צ ר' אברהם יעקב (זיידל) עפשטיין זצוקלה"ה  
גליון
קמ"ו
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ויירא  ויצר.  "ויירא  המדרשים,  ע"פ  הפסוק  דברי  את  מפרש   È"˘¯
שמא ֵיָהֵרג, ויצר לו, אם יהרוג את האחרים".

ÏÎ מי שלומד את דברי רש"י הללו, מיד מתקשה, שחששו של יעקב 
שמא יהרג מובנת, אבל מה חששו של יעקב שמא יהרוג אחרים, הרי 

היא,  פסוקה  והלכה  חלילה,  להורגו  לקראתו  באים  אחרים  אותם 

שאפילו אם הם היו יהודים, שיש לו להרגם מדין 'הבא להרגך השכם 

להורגו'.

¯·ÌÈ מרבותינו מפרשי התורה התקשו בקושיה זו, וביארו כל אחד 
בדרכו, ונביא בזאת כמה ביאורים.

עשו  את  יהרוג  הוא  שאילו  חשש  שיעקב  מבאר,  חכמים   È˙Ù˘·
יצחק  שמה  עבורו,  גדולה  סכנה  בכך  יש  מכך,  ישמע  אביו  ויצחק 

לא ישמע אלא שהרגו, בלא לדעת את הסיבה שבשלה הרגו, ויצחק 

חלילה יכעס עליו ויקללו, וקללת צדיק אפילו על חנם, יכולה להזיק 

מאוד, ולכך חשש.

ÂÚ„ ביארו, שרבקה אמרה בנבואה ליעקב (כ"ז מ"ה), "...ָלָמה ֶאְׁשַּכל 
ַּגם ְׁשֵניֶכם יֹום ֶאָחד", ששני בניה, יעקב ועשו ימותו באותו יום, אם 

כן, חשש יעקב שאם יהרוג את עשו, הרי באותו יום גם הוא יצטרך 

למות, לכך ביקש יעקב והתחנן לה' שלא יגיע לידי כך.

את  קנה  שיעקב  הסיבה  שכל  העומר',  ה'מלא  מבאר  נוסף   ¯Â‡È·
הבכורה מעשיו היתה, בכדי שיוכל לעשות את עבודת הכהונה בבית 

היא  פסוקה  והלכה  הבכורים,  ידי  על  רק  נעשית  שהיא  המקדש, 

(אור"ח קכ"ח ל"ה), שכהן שהרג את הנפש לא ישא את כפיו, שדרשו 

כן את הפסוק (ישעיה א' ט"ו), "...ְיֵדיֶכם ָּדִמים ָמֵלאּו". ואם בנשיאות 

יותר, שרוצח  כפים כן, קל וחומר שלעבודת המזבח שהיא חמורה 

לא יוכל לעשותה. והיות וכל תחילת השנאה בין עשו ליעקב היתה 

ממכירת הבכורה, ואח"כ בנטילת הברכות, ואם כעת הוא יהרוג את 

עשו, לא היה כל זה כדאי, שבין כך הוא יפסל לעבודה, ונמצא שהוא 

לא הרויח מאומה מקניית הבכורה, על כן התפלל יעקב, שה' יצילו 

שלא רק שלא ייהרג, אלא שאף לא יהרוג אחרים.

‰‚‡ÔÂ רבי שלמה קלוגר זצ"ל בספרו 'אמרי שפר', מקשה על עצם 
יכל יעקב לקנות מעשו את הבכורה, כאשר  מכירת הבכורה, היאך 

שישנם  והזכויות  לעולם,  בא  שלא  דבר  מקנה  אדם  שאין  קימ"ל 

את  יעקב  קנה  היאך  א"כ  האב,  מיתת  לאחר  רק  באים  בבכורה, 

הבכורה.

‡È·¯‡, שבשולחן ערוך (חו"מ סי' ר"ט) מבואר, שאפילו בדבר שלא 
כי  ויקנה,  יועיל  הקנין  המכירה,  על  שבועה  יעשו  אם  לעולם,  בא 

הקנין,  לקיום  נוסף  לקיים את השבועה, אלא שיש תנאי  חיוב  יש 

שהדבר צריך לבוא לעולם בחיי הנשבע, אבל אם הנשבע מת עוד 

היא  חלותו  כל  כי  יחול,  לא  הקנין  אזי  לעולם,  בא  שהדבר  קודם 

קיים  לא  כבר  הנשבע  לעולם,  בא  שהדבר  ובשעה  השבועה,  מכח 

שהשבועה תחייבו, ואילו יורשיו, אינם מחוייבים בקיום השבועה.

ÏÚÂ פי דברים הללו, מבאר הגרש"ק ביאור נפלא, שמפורש בתורה 
כדי  וזאת  השבועה,  מכירת  על  לו  שישבע  מעשו  דרש  שיעקב 

שהמכירה תועיל על הבכורה שהיא דבר שלא בא לעולם. וכל שבועה 

זו רק תועיל, אילו עשו יהיה עדיין בחיים בשעת מיתת יצחק אביהם, 

בשעה שעשו זוכה בבכורה. אך אילו כעת במלחמה יהרוג יעקב את 

עשו, נמצא שכל מה שקנה את הבכורה והיה במריבה ובסכנה כל 

ימיו מאחיו בשביל הבכורה, לא הועיל דבר, שכל קנין הבכורה לא חל 

כלל, שהרי בשעה שהבכורה תבוא לעולם עשו כבר לא יהיה בחיים, 

שיצילו  לה'  יעקב  כן התפלל  על  תועיל השבועה שנשבע,  לא  ואף 

שלא יהרג ואף לא יהרוג את עשו אחיו, אלא יזכה בבכורתו עם כל 

משמעותה הרוחנית, של עבודת ה' בבית המקדש, ושאר מעלותיה.

שנה
חמישית

ל
א

ר
ש

 י
ץ
ר
א

 -
ת 

לי
עי

ן 
עי

די
מו

 –
ם 

בי
ת

כו
ה
ם 

ני
ב
ר
ל
 ו

ד"
דו

חי
ב
ד 

חו
אי

ל"
ת 

רו
מו

ש
ת 

יו
כו

הז
ל 

כ
 ©

רשעותי עצומה משל אבי,

וכאשת נציב החודש שמי.

רבים מזרעי שמותי,

וכשניהם יחדיו צרותי.

אחי היחיד ואחי האחרים,

יחדיו ממנין נכדי משולשים.

דחנוכה,  א'  בליל  עשרה'  'שמונה  בתפלת 

נוכח  הניסים'  'על  לומר  ראובן  כשהחל 

הנוסח,  את  פה  בעל  זוכר  שאינו  פתאום 

אחרי  בעיניו  תר  ולכך  לסידור,  נזקק  והוא 

מה  זמן  סיים  שכבר  ידידו,  שמעון  סידור. 

קודם לכן את התפילה, הבחין בכך, והושיט 

לו את הסידור שהיה בידיו.

להודות  בא  כשראובן  התפילה,  לאחר 

סידורו,  את  לו  שהושיט  על  לשמעון 

הוסיף והסביר, שהיות והוא רגיל להתפלל 

לכן  הכוונה,  לעורר  בכדי  עיניים,  בעצימת 

בחושבו  זו,  בתפלתו  גם  כמנהגו  המשיך 

'על  נוסח  לגבי  זכרונו  על  להסתמך  שיוכל 

הניסים', ובמיוחד שהזכרה זו אינה מעכבת 

את התפילה.

שמעון השיבו, שדעתו אינה כן, אלא, כשם 

הוא  גם  לדוגמא,  נוראים  ימים  שבתפלות 

פעם  בכל  גם  כך  הסידור,  מתוך  מתפלל 

טובים,  בימים  כמו  בתפילה  תוספת  שיש 

ובתעניות, יש להתפלל מתוך הסידור, ע"מ 

שלא לטעות בלשון התפילה, שאינה שגורה 

בפיו.

שמעון  הוסיף  הניסים',  'על  בתפלת  גם 

ואמר, שהגם שהיא תוספת שאינה מעכבת, 

מכל מקום תקנה היא ככל תקנות חז"ל, ויש 

לחוש בה ולהתפלל מתוך הסידור.

‰˘‡È‰ ‰Ï‡, הצדק עם מי ?

 

אביי  "אמר  איתא,  ב')  (כ"ד  בנדה 
דאמר  מדרבנן  צורבא  מינה  שמע 

מילתא לימא בה טעמא".

לפי"ז יש צורך ליישב עובדא באדם 
גדול מסוים.

? Â‰ÈÓ Ú„˙‰

שהשיב  הגדול  החכם  מיהו  תדע  [ואם 
בחידות ורמזים, תגלה מיהו].

ענין  שיש   ÂÈˆÓ  ÔÎÈ‰
לארץ  שבא  ליהודי 

ישראל, לקנות בה מקום 

שיהיה בבעלותו (גם אם 

לא יתגורר בו).

"רשב"ג אומר, אין עושין נפשות לצדיקים, דבריהן הן זכרונן" (ירושלמי שקלים פ"ב ה"ה).

.‚"·˘¯Î ‡Ï„ ÂÈ˙˘¯Ù· ÁÎÂÓ ‰¯Â‡ÎÏ ÔÎÈ‰

רמז: דמות הקשורה לפרשה

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

לרפואת הילד רפאל שמואל בן שרה בתוך שאר חולי ישראל



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

 ˙ÏÈÙ˙ ˙Î˘Ó˘Î ,˙Â„Ó ‚"È „·ÚÈ„· ¯ÓÂÏ Ô˙È Ì‡‰ ,‰Ï‡˘Ï ‰·Â˘˙·
.‰ÓÁ‰ ˙ÚÈ˜˘ ¯Á‡Ï ‰ÁÓ‰

א] הנה הטעם שיש למנוע מלומר אחר השקיעה, הוא משום דמצינו דאין 
סי"ב  סי' תקס"ה  במ"ב  כמ"ש  עד חצות,  הלילה  י"ג מדות מתחילת  לומר 
בשם האחרונים, "אין לומר קודם חצות לילה שום סליחות ולא י"ג מדות 

בשום פנים לעולם, חוץ מביום הכפורים". ומקורו במג"א שם סק"ה, ע"ש.
ד"אין  ס"ג,  קל"א  סי'  או"ח  בשו"ע  כתוב  אפיים  נפילת  לגבי  גם  והנה 
ע"ש  סוד,  עפ"י  הוא,  אחד  הענינים  בשני  והטעם  בלילה",  אפיים  נפילת 

במ"ב סקט"ז.
ולגבי נפ"א, כתב במ"ב שם סקי"ז, "ולכן אם נמשכה תפלת המנחה עד 

הלילה, אין נופלין על פניהם, ובין השמשות של לילה נוהגין ליפול".
וכן כתב בערוך השלחן שם סי"א, "אין נפ"א בלילה, ולכן בערבית ליכא 
נפ"א, שכן מקובל לחכמים, כי נפ"א רמז למדת הלילה, ואין נופלין על פניהם, 
באשמורת,  הסליחות  בימי  אך  יוסף],  [בית  בנטיעות  לקצץ  הדבר  וקרוב 
אבל  רחמים,  זמן  לילה  חצות  ואחר  ליום  קרוב  מפני שהוא  ליפול,  מותר 
בתחלת הלילה תגבורת הדינים, ומיהו אם נמשך התחנון מהמנחה עד בין 
השמשות, אין לחוש כל זמן שעדיין אינו ודאי לילה", ומקור דבריהם בט"ז 

סק"ח, ע"ש.
ומסברא י"ל, דמטעם זה, גם לגבי אמירת י"ג מדות, כל זמן שאינו ודאי 
לילה, עכ"פ כשנמשך התפלה יוכ"ק עד ביה"ש, אין לחוש ולהימנע מלומר 

אז, רק שצריך ביאור עד כמה זמן לאחר השקיעה.
ב] אמנם ראה מש"כ ב'בן איש חי' (שנה א' פ' כי תשא, אות ח'), "אסור 
עם  היום  בסוף  מנחה  המתפללים  אותם  ולכן  בלילה,  מדות  י"ג  להזכיר 
שקיעת החמה, אם בעת שהגיעו לודוי עבר קריאת המגר"ב (כעשר דקות או 
קצת פחות, לאחר שקיעת החמה, שהוא עוד זמן ביה"ש), שהוא בסוף י"ב 
שעות ממש, לא יאמרו י"ג מדות, אלא יאמרו ודוי לבדו", מבואר עכ"פ דגם 

אחרי שקיעה"ח עדיין אפשר לומר י"ג מדות עד כעשר דקות אח"כ.
וע"ע בכף החיים סי' קל"א אות כ"ו, שכתב, "מקום שנהגו לומר סליחות 
בערבית, הוא מנהג רע ומר, ישתקע ולא יאמר, ואין ראוי להזכיר י"ג מדות 
אלא בעת רצון, וקרוב הדבר האומרים בערבית לקיצוץ ח"ו, הרב החסיד 
ולכן  א'...  סי' תקפ"א אות  ברכ"י  ל',  סי'  ז"ל בתשו' הנד"מ  זכותו  מהר"ם 
בא"ח  הבא"ח],  מדברי  לעיל  שציטטנו  [כמו  וכו'  מנחה  המתפללים  אותם 

פ' כי תשא אות ח'.
ולי נראה, דיכול לומר עד שיעבור שלשה מינוטין וחצי אחר השנים עשר, 
לפי עיר קודשנו ירושת"ו, שביאת השמש הוא עשרה מינוטין קודם השנים 
עשר, מפני שכל זמן זה הוא בין השמשות, כמ"ש סי' רס"א". כלומר, שעד 

י"ג וחצי דק' לאחר השקיעה עדיין אפשר לומר1.
נפ"א  "אין  כתב,  ס"ג,  קל"א  סי'  או"ח  תורה  בדעת  המהרש"ם  והנה  ג] 
היו  בזה"ל,  שכתב  תר"ג,  סי'  הישנות  ברוך  בר  מהר"ם  שו"ת  עי'  בלילה, 
יודעים, בחול מותר ליפול על פניו אחר תפלת ערבית, ואפילו בצבור, וכן 
מנהג בבית רבינו בבבל וכו', עכ"ל, והוא תשובת רב שלם גאון". וכתב עלה 
ז"ל,  אאזמו"ר  כוונת  "אין  זצ"ל,  שבדרון  הכהן  רש"מ  הגה"צ  המו"ל,  נכדו 
דיש מחלוקת בזה, דהא גם לדברי השו"ע, בין השמשות אומרים נפ"א, ורק 
דאע"פ שכבר התפללו  לציין  כוונתו  אלא  כאן,  ומג"א  ט"ז  עי'  לא,  בלילה 
מעריב (מבעוד יום כמו שנהגו בזמנם), מ"מ מותר לומר נפילת אפיים כל 

זמן שאינו לילה".
לאחר  על  מבואר  לא  המהרש"ם,  שהעתיקו  כפי  מהר"ם  מתשו'  ולכאו' 
שקיעה"ח, דיתכן דלאחר שקיעה"ח כבר אסור, ומעריב היו מתפללים מפלג 
המנחה, רק שבא המהר"ם לאפוקי דלא תימא דכבר שולט בחינת לילה אז, 
וממילא דאין לומר נפ"א, קמ"ל דאין שייכות בין תפלת ערבית לזה, ורק זמן 

ערבית הוא הקובע.
ד] וראיתי בס' מקור חיים [לבעל חות יאיר] או"ח סי' קל"א אות ג', שכתב, 
"ובשו"ת מהר"ם סי' תר"ג, ראיתי, דיש נפ"א אחר תפלת ערבית, ומפני כך 
לא מחיתי בחבורה יו"כ קטן בער"ח שחל ביום ה', ר"ל שחל ר"ח יום א', 
שאז נוהגין להתענות ולומר תחנונים יום ה' ונמשך לפעמים עם חשיכה2 

טרם יגיעו לתחנון".
ואמנם המקו"ח דיבר מפורש רק על תחנון, שהוא לאחר כל הסליחות, 
ואין י"ג מדות אחרי זה, אבל לפמשנ"ת שהוא שוה לענין תחנון, א"כ כמו 

שבדיעבד לא מחה ע"ז, לכאו' ה"ה לענין י"ג מדות3.
דמשמע  ח',  אות  שם  מהא"ר  הביא  נ"א  באות  שם  שבכה"ח  וביותר, 
הכה"ח,  וכתב  פניהם,  על  נופלים  אין  השמשות  דבבין  בסק"ט,  מהמג"א 
"ומ"מ נ"ל, כיון דאיסור נפ"א בלילה חמור מאד כמקצץ בנטיעות ח"ו, וקי"ל 

רשות,  דנפ"א  יש אומרים  כי  וגם  הלילה,  מן  הוא  בין השמשות ספק אם 
ואין  עדיף,  תעשה  ואל  שב  וע"כ  גאון],  ר"נ  [בשם  ג"ן  אות  לעיל  כמש"כ 
לעשות נפ"א בין השמשות, וכן נראה דעת המש"ז [לבעל פמ"ג] אות ח', וכן 
י"ג מדות נקט הכה"ח  י'", ואילו לגבי  הסכים הרב בא"ח פ' כי תשא אות 
שם אות כ"ז, דעד י"ג וחצי דק' לאחר השקיעה מותר, משא"כ כאן לא חילק 

בהכי, הרי דלענין זה, י"ג מדות עכ"פ קיל טפי.

תשובה ל"לחכימא ברמיזא"
 ÌÚ ‰È„È„ ‡„·ÂÚ ·˘ÈÈÏ Í¯Âˆ ˘È˘ ,ÏÂ„‚ Ì„‡‰ Â‰ÈÓ ,‰Ï‡˘Ï ‰·Â˘˙·
 ÔÂ¯‡ ˘È˘ ÌÂ˜Ó· ‡Ï‡ ‡"Ù ÔÈ‡„ ‡"È" ,·"Ò ‡"Ï˜ 'ÈÒ Á"Â‡· ‡"Ó¯‰ ˘"Ó

."ÌÈ‚‰Â ÔÎÂ ,ÌÈÙ ÈÂÒÈÎ ÈÏ· ‰ÈÁ˙ ÌÈ¯ÓÂ‡ ,‰Ê ‡Ï· Ï·‡ ,ÂÎÂ˙· ˙"ÒÂ
המדובר הוא בר' אליעזר הגדול, כדמצינו בב"מ נ"ט ב', דלאחר העובדא 
דברכוהו לר"א, איתא שם, "אימא שלום דביתהו דר"א, אחתיה דר"ג הואי, 
מההוא מעשה ואילך לא הוה שבקה ליה לר"א למיפל על אפיה...", ומבואר 
שם  מש"כ  שעל  סק"ו,  קל"א  סי'  במג"א  ועיין  בביתו.  נפ"א  עושה  שהיה 
בשו"ע דאין נפ"א אלא במקום שיש ארון וס"ת בתוכו, כתב, "אפילו יחיד 

בביתו נופל, כן משמע בעובדא דר' אליעזר4".
מדכתב  בביתו,  עצמו  לבין  בינו  סק"ה,  "ט"ז  שם,  שרד  בלבושי  וכתב 
הרא"ש סתם, דבינו לבין עצמו בביתו שפיר דמי, ולא פירש דוקא אם יש 
ס"ת בביתו, דלא ליתי למיטעי, דפוסק צריך לפרש דבריו, אבל עובדא דר"א 
כ"כ  צריך  אין  ס"ת, דהתלמוד  לו  דמיירי שהיה  מוקי המג"א בסק"ו  שפיר 
לפרש. ותו, דהתם [בעובדא דר"א] אגדה הוא, ולא פסק דין5. ותו, דגברא 

רבא כר"א מסתמא היה לו ס"ת בביתו".
האריז"ל,  מסידור  הביא  ס"ח,  עמ'  אלעזר],  מנחת  [לבעל  או"ח  ובנמוקי 
שמי שהוא מוחזק בחסידות ובהנהגת קבלה, יכול ליפול אף בלא ס"ת, וכתב 
בנמוקי או"ח, "דבא לתרץ קושיית הט"ז [וע"ש בלבושי שרד] ממה דאמרי' 
בב"מ גבי ר"א הגדול, שנפל על פניו גם בביתו, וע"ז מחלק דרק מי שמוחזק 

בחסידות, וע"כ ר"א נפל גם בביתו, ואין ראיה ממנו"
תלמידו,  מקושיות  שחשש  החכם  כתפלת  מלהתפלל  שמנעוהו   :ÊÓ¯‰Â
תפלה  שהיא  פניו,  על  מליפול  הגדול  ר"א  מבעלה  מנעה  שלום  דאימא 
המסוגלת6 לינצל מהגורם רע לזולתו, וכן אשכחן לאחד מחכמינו ז"ל, והוא 
רב פפא שהתפלל בנפ"א, שהקב"ה יעזרהו להינצל מקושיותיו של תלמידו 

רב שימי, כמ"ש בתענית ט' ב'.

תשובה ל"מבין חידות"
 Ì‚ ,Ê"‰ÂÚ· ‰ÂˆÓ ¯Î˘ ÌÈÏ·˜Ó ÌÈ˜È„ˆ˘ ÂÈˆÓ ÔÎÈ‰ ,‰Ï‡˘Ï ‰·Â˘˙·

.7‡ÎÈÏ ‡ÓÏÚ È‡‰· ‰ÂˆÓ ¯Î˘ ('· Ë"Ï ÔÈ˘Â„È˜·) „"ÓÏ
א) הפמ"ג בפתיחה לחיבורו, אגרת ב' אות ט', כתב, "אם מתאמץ במצות 
יותר מדאי, יש לו קצת פירות בעוה"ז ג"כ8, כעין מ"ש הר"מ ז"ל סוף הל' 
שכירות, יעקב הצדיק עבד לבן בכל כחו, לפיכך נטל בעוה"ז, ויפרץ האיש 

וכו', וע"ש".
ב) עוד כתב שם באות ס', "על הסייגים מדברי רז"ל אדם נוטל שכר בעוה"ז 
ג"כ, כי שכר מצוה גופא בהאי עלמא ליכא, כי אם ההכרח [מה שצריכים] 
להחיות נפשם9. משא"כ הסייג והיתרון שעושה האדם בשמחה וטוב לב, ע"ז 
מקבל שפע בריוח בעוה"ז10, כמ"ש בחו"מ סי' של"ז ס"כ, בפועל, שהרי יעקב 
אבינו הצדיק אמר, בכל כחי עבדתי, וכתוב ויפרץ האיש מאד, והוא לשון 

הר"מ ז"ל סוף הל' שכירות, ק"ו לפועל במלאכת ה', ה' ירחם אמן".
בס'  וכ"מ  פאה,  ריש  פיהמ"ש  (רמב"ם  לחבירו  אדם  בין  של  במצות  ג) 

חסידים סי' ר"י, ע"ש).
ובמקנה  במהרש"א  וכ"מ  ל',  פס'  פ"ה  ואתחנן  (אוה"ח  גמור  לצדיק  ד) 

קידושין ל"ט ב', וע"ע משכיל לדוד בראשית ל"ז).
ה) עמל התורה (כת"ס עה"ת פר' בחוקותי, ועי' בס' שמן המאור להגה"צ 

ר' מנצור בן שמעון זצ"ל בראשית, עמ' תי"ב - תי"ג).
ו) מצוות שאדם לא חייב עליהם, והכניס עצמו לחיוב (מהרש"א סוטה 

י"ד א'11).
ז) מצוות שרבים מכלל ישראל עושין מקבלין שכר בעוה"ז12, ורק ליחיד 

העושה בפנ"ע שכר מצוה בהאי עלמא ליכא (מהרש"א קידושין שם).

תשובה ל"מענינא דסדרא"
 ‰ÏÂÎ ‰¯Â˙‰ ÏÎ ÂÈ·‡ ·˜ÚÈ ÌÈÈ˜  ̆,Ï"ÊÁ· ‡˙È‡„ ‡‰· ,‰Ï‡˘Ï ‰·Â˘˙·
 ÔÈ‡  ‰¯Â‡ÎÏ˘  ,ÂÈ˙˘¯Ù·  ÂÈˆÓ  ÔÎÈ‰  ,(„ÂÚÂ  ,13'‰  ·"Ï  ÁÏ˘ÈÂ  È"˘¯  Ù"Ú)

.'‰¯Â˙ Ï‡¯˘È ‚‰Ó'˘ Ù"Ú‡ ,ÌÂ„˜ ‚‰Ó Û‡Â ,‰Ê ÏÏÎ· 'ÌÈ‚‰Ó'‰
הנה נאמר בפרשתינו (כ"ט כ"ו), "ויאמר לבן לא יעשה כן במקומנו לתת 
הצעירה לפני הבכירה", ויעוין מש"כ התוס' בקדושין (נ"ב א', ד"ה והלכתא), 
בענין אדם שנתן קדושין לפלוני בעבור אחת מבנותיו, ולא פירש לאיזו בת 
כוונתו, אם לבת הגדולה או לצעירה ממנה, דלדעת ר"ת פשוט שעל דעת 
"...דיש לנו לומר דקידש הגדולה,  הבת הגדולה נתן הקדושין, וזהו מאחר 

משום דלא יעשה כן במקומנו לתת הצעירה לפני הבכירה".
מבואר בדברי התוס', שענין זה של קדושי הצעירה קודם הבכירה, אינו 
ענין של מה בכך, שהיה בו רק טענת סרק בפי לבן הארמי, אלא הוא דבר 
שיש לחוש לו, ש'לא יעשה כן במקומינו'14. ולא זו בלבד, אלא שלשיטת ר"ת 
יש קולא גדולה באיסור אשת איש, שאדם שקידש אחת מן האחיות, ולא 
פירש איזו מהם, לא מצריכים שיתן גט לשאר האחיות מספק שמא קידש 
ואמדינן שודאי  להקדים הצעירה,  זה שאין  ענין  על  סומכים  אותם, אלא 

קידש בדוקא את הגדולה שבהם.
ועי' בשו"ת מהר"ש ענגיל (ח"ו סי' ק"ב אות ג'), שכתב, שאף לשיטת הר"ר 
מנחם מיוני שהביאו התוס' שם, שחלק על ר"ת, שאין לסמוך על סברא זו, 
לחומר איסור אשת איש (וכן ר"ת חזר בו ולא עביד מעשה על פי זה), מ"מ 
זהו דוקא לחומרא, שלא נקל על סמך זה לומר שהגדולה מקודשת, אלא יש 
לו ליתן גט לשאר האחיות מספק, ואולי גם לקדש שוב את הגדולה מספק, 
שאין  קיים,  הדין  עצם  וא"כ  ר"ת,  לסברת  לחוש  יש  לכו"ע  לחומרא  אבל 

להקדים הצעירה לפני הבכירה.
וכמו"כ מבואר ברשב"ם ב"ב (ק"כ א', ד"ה להלן), שכתב, "כשנישאו בנות 
צלפחד מנאן הכתוב דרך גדולתן, דכתיב ותהיינה מחלה תרצה חגלה ומלכה 
נולדו, כדכתיב לא  דכך  ומסתבר  דודיהן לנשים,  לבני  בנות צלפחד  ונועה 
היה  דנא  הרי שמקדמת  הבכירה",  לפני  הצעירה  לתת  במקומנו  כן  יעשה 
מקובל דבר זה בקרב ישראל, שאין להקדים הצעירה לפני הבכירה. וכעין 
זה ברש"י במדבר (ל"ו י"א), "מחלה תרצה וגו'. כאן מנאן לפי גדולתן זו מזו 

בשנים ונשאו כסדר תולדותן"15.
(סי' רמ"ד) הביא דברי הרשב"ם אלו, וע"פ זה ביאר דברי  והב"ח ביו"ד 
הטור שם שכתב, "ובמסיבה של משתה או של נישואין הולכין אחר הזיקנה 
להם  יעשו  אחיות  או  אחים  "אם  הב"ח,  זאת  וביאר  בראש",  להושיבו 
נישואין  לעשות  יקדימו  לא  בחכמה,  מחבירו  גדול  שאחד  אע"ג  נישואין, 
לקטן בשנים מפני שהוא גדול בחכמה, אלא יקדימו לעשות נישואין לגדול 

בשנים, אע"פ שהוא קטן בחכמה", והביא דבריו בש"ך יו"ד שם (סקי"ג).
וע"פ זה הקשו רבים מהמפרשים, היאך לא חשש יעקב אבינו לדין זה. 
ואפילו לא יהא אלא כ'מנהג ישראל' בעלמא, אבל הלא 'מנהג ישראל תורה', 
ועוד, דאיתא בב"מ (פ"ו ב'), "אמר רבי תנחום בר חנילאי, לעולם אל ישנה 
אצל  שהיו  מהמלאכים  גם  זה  ענין  שלמד  שם  ומבואר  המנהג",  מן  אדם 
אברהם, שעשו עצמם כאילו אוכלים כאחד האדם, וא"כ ודאי היה זה בכלל 
כן  המנהג  היה  נאמר שלא  אפילו  והלכך  יעקב מאבותיו,  הדברים שקיבל 
בשאר מקומות, מ"מ לכל הפחות מצד שנהגו כן במקומו של לבן, הרי אין 

לשנות ממנהג המקום.
ואין לדחות שחיוב זה הוא רק על האב, ולכן יעקב לא חשש לכך כיון 
שדיבר במפורש עם לבן 'ברחל בתך הקטנה', והסכים עמו לבן כלפי חוץ, 
ורק שנהג עמו ברמאות. זה אינו, שהרי מבואר בלשון הב"ח הנ"ל, שאף בין 
'אחים ואחיות' הדין כן, ואינו דין רק על האב, וכן דקדק בשו"ת מהרש"ם 

(ח"ג סי' קל"ו).
ואכן יעוין להמהרש"ם שם, שכתב לדון בב' אחיות, שהגדולה מתעכבת 
מלהינשא, והצעירה כבר מצאה לה בן זוגה, והגדולה רוצה לעכב הצעירה 
שלא תעשה הנשואין, והכריע שם, שאין לה רשות לעכב, היות "...ואיסור 
זה אינו, רק בכלל נימוס ודרך ארץ, והגם שבשו"ע יו"ד סי' רמ"ד הובא דין 
זה, מ"מ אינו דין גמור", וכיו"ב כתב בשו"ת מהר"ש ענגיל הנ"ל, וכן בשו"ת 
הרי בשמים (להגאון הרא"ל הלוי הורוויץ זצ"ל, אב"ד סטריא, מהדו"ת סי' 

פ"ד).
ועל פי זה היה אפשר לישב לכאורה, דהא דלא הקפיד בזה יעקב אבינו, 
משום שדוקא בשאר דיני התורה, וכמו"כ איסורי חכמים שאסרו מצד הדין, 
בזה שפיר י"ל שנהג בהם יעקב אבינו, כמו שנהגו אבותיו אברהם ויצחק, 
אבל בנידון דידן, שבאמת אין דבר זה אסור מדינא כשאר איסורי חכמים, 

אלא מחמת 'מנהג' בעלמא16, בכגון דא לא הקפידו האבות.
אולם בפשוטו י"ל, שאין הטעם משום שלא הקפידו האבות על מנהגים 
נזהרים כדין מנהג  בכלל, כמו על שאר דינים, דאפשר שגם במנהגים היו 
ישראל תורה, אלא דכיון שענין זה של לתת הצעירה לפני הבכירה אינו דין 

איסור ממש, לכן לפי הצורך אם יש הכרח, לא יגונה להקל בזה.
וכן נראה בכוונת האור החיים בפרשתינו כאן, שעמד בזה להדיא וכתב, 
"ויש לנו לדעת, איך לא חש יעקב מקודם לטענה זו, שאין דרך לתת הצעירה 
זה  דבר  אין  זה  וזולת  הדבר,  לו  לגלות  לבן  שעל  שחשב  לומר,  יש  וכו', 

1. ועע"ש אות נ"א מש"כ לענין נפ"א בין השמשות.
2. משא"כ בר"ח, דכיון דנכנס ליל ר"ח, אין לומר תחנונים, וכמו"כ אין נפ"א 

ביוכ"ק שהוא בער"ח.
3. ועי' בשו"ת אגרות משה, או"ח ח"ב סי' ק"ה, שנשאל לגבי הנוהגים לומר 
סליחות קודם חצות, אם בדיעבד יש להתיר להם לומר י"ג מדות אז, וכתב, 
שבאופן שאם לא יאמרו אז, יתבטלו לגמרי מהסליחות, יש להתיר בגדר 
הוראת שעה, "כי בדברים אלו אין מקור מגמ', אלא הם מדברי רבותינו 
אלא  איסור,  ענין  בזה  שאין  שמסתבר  הקבלה,  ספרי  עפ"י  האחרונים, 
שאין מועילין בכח י"ג מדות, שיש הבטחה שלא יחזרו ריקם, אלא כסתם 
תפלה" (ונ"מ להלכה למי שאינו מתפלל עמהם, ורק שומע שאומרים הי"ג 
מדות, דבכה"ג שאינו אלא כסתם תפילה, אי"צ לענות עמהם, ולדינא צ"ע, 

ואכמ"ל). 
4. בברכ"י או"ח סי' קל"א אות י' כתב, "יש נוהגים ליפול על פניהם אף אם 
מתפללים ביחיד בביתם שלא בשעה שהצבור מתפללין, ויש להם על מה 
שיסמוכו, בין לפי הפשט בין ע"ד האמת, והכי רהטא עובדא דר' אליעזר 
[ועי'  ביחיד"  בביתו  מתפלל  דהיה  קצת,  ומשמע  אפיה,  על  נפיל  דהוה 

במחשה"ק שם ע"ד המג"א בסק"ו].
5. כלומר, ואין למדין מן האגדות, כדאי' בירושלמי פ"ב דפאה.

6. בביאור הרד"ל לפרקי דר"א, קונט'  'שם האחד אליעזר' אות ו'.
7. הרב יחזקאל מועלם שליט"א, כתב לנו, שבקונט' טוב להודות להרה"ג 
מהרי"ח סופר שליט"א, סי' ב', אסף איש טהור, שמונים מקומות מדברי 
תח"י,  מצוי  ואינו  עלמא,  בהאי  מצוה  שכר  בהם  שיש  והספה"ק,  חז"ל 
הקוראים  לידינו  מדברים שהמציאו  הם  ברובה  להלן,  הרשימה שהבאנו 
קופמן,  הר"י  מועלם,  הר"י  חשאי,  הר"נ  דיין,  הר"א  שליט"א  החשובים 
הב' מ. כהן, הר"מ מלול, הר"ש כהן, הרש"ח אומן, ועוד, כולם יבואו על 

הברכה.
8. וכ"כ הגאון חיד"א באהבת דוד, עה"פ צדק צדק תרדף, דזהו 'תרדוף', 
בפנינים  וע"ע  בעוה"ז,  כבר  שכר  תקבל  הארץ,  את  וירשת  תחיה  למען 
משלחן הגר"א עמ' נ"ה, דלגבי זריזות במצוה מקבלים שכר בעוה"ז, ובכלל 
דוד דף מ"ט ע"ב, דמה שמוסיף  גם מש"כ הגאון חיד"א בכסא  נראה  זה 
הידורים על המצוה יש שכר בעוה"ז, וכמו"כ במצוות שעושה מתוך הדחק, 

כמ"ש בבן יהוידע גיטין ז' א'.
9. ראה במכתב מאליהו ח"א מאמר 'שכר מצוה בעוה"ז' ומאמר 'שכר מצוה 

מצוה', מש"כ בזה.
10. וכ"כ הגאון חיד"א בס' דבש לפי אות מ' סי"ד בשם ספר זרע בירך, וכ"ה 

בבן יהוידע ע"ז י"ז ב' בדברי הגמ' שם "ניכוף יצרא ונקבל אגרא".
11. וכ"כ בבן יהוידע ברכות כ"ח א', בביאור מה שאמר ר' זירא כשנחלש 

מתלמודו, שֵישב בפתח ביהמ"ד, ויקום לכבוד ת"ח, ויקבל שכר, ע"ש.
'בדין  12. בברכת פרץ פרשת פינחס מבאר, מה שאמרו חז"ל על פינחס, 
הוא דשיטול שכרו', דבמעשה שגורם טוב לכלל ישראל, מקבל שכר כבר 
העולם,  כל  את  מחזיק  בזה  שהרי  כן,  ת"ח  בכל  שגם  ועיי"ש  בעוה"ז, 

כדאיתא בסנהדרין צ"ט ב'.
13. הא דקיימו כל האבות את התורה כולה, אינו מפורש להדיא לגבי יצחק 
ויעקב, דמקור הדברים ביומא (כ"ח ב', ועוד), ושם הוא מבואר רק לגבי 
'עם לבן גרתי ותרי"ג  אברהם, ולכן כתבנו ע"פ רש"י הנ"ל, שאמר יעקב 

מצוות שמרתי'.

אך בפשוטו כיון דכתיב באברהם בפ' וירא (י"ח י"ט), "למען אשר יצוה את 
בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך ה' לעשות צדקה ומשפט", הרי משמע 
שהיה מלמד את בניו לילך בדרכיו גם בקיום כל התורה קודם שניתנה, כמו 
שקיים בעצמו, וכענין זה כתב הרמב"ן בפ' תולדת (כ"ו ה'), "...ויש לשאול, 
אם כן איך הקים יעקב מצבה, ונשא שתי אחיות, ולדעת רבותינו (ב"ר ע"ד 
י"א) ארבע (אחיות), ועמרם נשא דודתו (שמות ו' כ'), ומשה רבינו הקים 
שתים עשרה מצבה (שם כ"ד ד'), והאיך אפשר שיהיו נוהגים היתר בתורה 
במה שאסר אברהם אביהם על עצמו, וקבע לו השם שכר על הדבר, והוא 

יצוה את בניו ואת ביתו אחריו ללכת בדרכיו" (עיי"ש מה שתירץ).
14. ודברי התוס' שנקטו הלשון "לא יעשה כן במקומינו...", אין זה לשון 
שאולה בלבד, אלא כוונתם לקרא דגבי לבן, וכמש"כ הט"ז יו"ד ר"ח סק"א 

עיי"ש, וכן ברשב"ם ובפוסקים דלהלן.
'אגרות  בספר  גם  ונדפס  ה',  סי'  (לקוטים  חת"ס  תשובות  בקובץ   .15
סופרים' במכתבי החת"ס אגרת כ"ט, וכן בקובץ מוריה פ"ד, שנה ט"ו א-
"...והיות קשה עלי מאוד לעבור על דבר  ב, אב תשמ"ו, עמ' צ"ו), כתב, 
מפורש בתורה, בפרש"י סוף פ' מסעי, על בנות צלפחד, אע"פ שמתחילה 
נכתבו דרך חכמתן, מ"מ נשאו דרך גדולתן, להורות נתן קיום וחיזוק למנהג 
שקודם מתן תורה, שלא לתת הצעירה לפני הבכירה, וגם סיפר לי מו"ר 
גאון ישראל מו"ה נתן אדלר זצ"ל, דבדידיה הוה עובדא ונכשל, ע"כ אין 

דעתי לעבור ע"ד תורה מפני שיחת נשים...".
ואמנם עי' באב"ע ורבינו בחיי שם, שפירשו הפסוק בענין אחר.

"...שאינה  אחת,  אשה  דבר  על  קס"ו)  (ח"א  חזו"א  אגרות  בקובץ  ועי' 
נכון",  זה  יש להסביר לה שאין  ואולי  לפני הבכור,  ליתן הצעיר  מסכמת 
משמע דלא חש לאיסור זה. ואמנם אין למדין מפי מעשה, ויתכן ולפי הענין 

שם סבר שאין לחוש לכך.
ועוד י"ל, דשם קאי באחים, ולא באחיות, ויתכן שאין ענין זה שייך בבנים, 
כיון דמצווים אפו"ר, וכמש"כ בזה באג"מ אהע"ז ח"ב סי' א', ועיי"ש דפשוט 

שגם באחיות אם הגדולה מתעכבת לית לן בה, ופוק חזי מאי עמא דבר.
16. ומה שכתב ר"ת בקדושין שם, שדנים ע"פ זה שסתמא קידש להגדולה, 
זהו רק מחמת המנהג, דדוקא כשהנידון בסתם י"ל שבסתמא היתה כוונתו 

להגדולה.
שם  מהרי"פ  ביאור  בהגהות  ב',  סי'  מינץ  מהר"י  בשו"ת  בזה  ועי'   .17
(סקי"ב), שהביא בשם מהר"י חאגיז זצ"ל, "...שהתמרמר על המנהג הרע 
הזה, ולומדים מלבן הארמי. בזה יפה כתב, דיותר יש ללמוד ממה שרצה 
יעקב לעשות, ממה שעשה לבן...", ועיי"ש מה שביאר בזה. אמנם לדברי 
המדרש שכל טוב הנ"ל, וכן להמהרש"ם כאן, בלא"ה ניחא. ועי' עוד מה 

שציין בכ"ז בשו"ת ציץ אליעזר כ"ב נ"ג.
ועי' גם בלקט יושר (לתלמיד בעל תרוה"ד, ח"א או"ח, עמ' קי"ז ד"ה וזה 
דרש), שכתב, "וגם לבן אע"פ שהוא רשע, מ"מ אמר ליעקב לא יעשה כן 
במקומינו לתת הצעירה לפני הבכירה, ויעקב לא השיב לו תשובה, אלא 

ע"כ הדין עם לבן".
ועי' עוד בספר רביד הזהב עה"ת (להג"ר דוב טריוויש זצ"ל, שהיה אב"ד 
וילנא בתקופת הגר"א), אשר בראש ספרו 'הקדמת הכללים מדרכי התלמוד 
בדרשות התורה', ושם אות ט' כתב, "נראה דכל הדרשות לדינא דמייתי 
התלמוד מריש התורה עד 'החודש הזה לכם', לא מיבעי מן האבות שהיו 
א'), שקיים אברהם אבינו  (פ"ב  קודם הדיבור, הרי שנינו שלהי קידושין 

שלא  ממי  אף  אלא  אחריו,  זרעו  וכן  ניתנה,  שלא  עד  כולה  התורה  כל 
היה מהם, מייתי גמרא ילפותא. וצריך לפרש, דלאו מינייהו גמרינן, אלא 
ויצא,  בפרשת  ככתוב  דגמרינן,  הוא  מינה  בתורה,  רבינו  משה  מדכתבה 

ויאמר לבן לא יעשה כן במקומינו לתת הצעירה לפני הבכירה...".
מתן  מקודם  למדין  דאין  ה"ה),  פ"ג  (מו"ק  בירושלמי  דאיתא  הא  ולענין 

תורה, יש אריכות בזה באחרונים, ואכמ"ל.
18. ואף דמבואר במגילה (י"ג ב'), שידע יעקב מתחילה שרחל היא הצעירה, 
שאמרה לו "אית לי אחתא דקשישא מינאי, ולא מנסיב לי מקמה", מ"מ 

יעקב סבר שזהו רק לפי סדר לידתן, ולא לפי יצירתם.
הוא  ללידה  שהשני  תאומים  בלידת  קיי"ל  לא  שודאי  יל"ע,  ואמנם   .19
הבכור, דבאמת לא אזלינן בתר יצירה, אלא בתר לידה, וכן מפורש ברש"י 
שהיה  עשו,  את  לעכב  בא  שיעקב  הטעם  גופא  שזה  הנ"ל,  תולדת  בפ' 
חפץ להיות גם 'ראשון ללידה', ולא רק 'ראשון ליצירה', וזאת כדי ליטול 
הבכורה 'מן הדין', הרי מבואר, שאם לא היה בא לעכב את עשו, היה עשו 
מקבל את הבכורה מן הדין, כפי שאכן היה, שלא הצליח יעקב לעכב את 

עשו לגמרי, ולכך הוצרך לקנות ממנו את הבכורה.
איברא, שבאמת לא הוצרך יעקב לעכב יציאת עשו לפניו, אלא כדי לזכות 
כגון  לבכורה,  תמצי  היכי  היה  לא  שבלא"ה  יצוייר  לו  אבל  'בכור',  בדין 
שהיה לרבקה בן או בת לפניהם, לא היה נזקק יעקב לעכב ביד עשו, שהרי 
אין 'בכורה', אבל מאידך גיסא עדיין היה יעקב אוחז בדעתו שהוא הגדול 

מביניהם, וכמש"כ במהרש"ם, שכך סבר יעקב לגבי רחל ולאה.
אך עדיין יל"ע, שמעולם לא שמענו שרגילים להחשיב הנולד השני כגדול, 

ואף שלא במקום 'בכורה', לעולם אזלינן בתר ראשון ללידה, ועי'.
'נחור בן שרוג אבי תרח', היה  ימים,  וה'נחור' הנוסף שהיה באותם   .20

זקנו, אבי אביו.
21. זו פשטות דעת הבבלי בסנהדרין ס"ט ב' ועוד.

ויעויין בספר הישר שכתב, שהיה הרן אחיהם הגדול, שאיתא שם (פרשת 
ויולד את  "ויהי תרח בן שלשים ושמנה שנה  ל', סוד"ה ואלה),  נח, עמ' 
הרן ואת נחור", ועוד כתב שם (עמ' ל"ו, ד"ה והרן), "והרן בן תרח אחי 
אברם הגדול ממנו, לקח אשה בימים ההם. בן שלשים ותשע שנים היה 
הרן בקחתו אותה. ותהר אשת הרן ותלד לו בן ויקרא את שמו לוט. ותהר 
עוד ותלד בת ותקרא את שמה מלכה. ותהר עוד ותלד בת ותקרא את 
שמה שרי. בן ארבעים ושתים שנה היה הרן בלידתו את שרי היא שנת 

עשר לחיי אברהם.
בשם  עתיק  בלמכסה  כתב  כן  שמה,  'טסה'  שרה,  של  אמה  הרן,  ואשת 

מדרש כת"י.
22. יעויין במלבי"ם כאן שכתב לפרש, "...ובאשר נשארו שתי בנות מהרן, 
לקחום אברהם ונחור לנשים, לגמול חסד עם אחיהם המת. ומ"ש בת הרן, 
מוסב על שניהם, ששרי וכן מלכה היתה בת הרן, שהרן היה אבי מלכה 
ומשנשאה  חז"ל,  וכמ"ש  יסכה  נקראת  שבילדותה  שרי  היא  יסכה.  ואבי 

אברהם, קראה שרי ע"ש שררה, וכן מלכה מענין מלכות קראוה לכבוד.
וזה מוכרח, שאם יכוין על הרן אחר, למה יאמר שהיה אבי יסכה, שלא 

נודע כלל מי היא יסכה זאת".
וע"ע בפנים יפות שם, שביאר מדוע חזרה התורה וכתבה 'אבי מלכה ואבי 
יסכה', שיש לפרש ע"ד דברי רש"י בפרשת יתרו (שמות י"ח א'), שבתחילה 
משה התכבד ביתרו חמיו, אבל כשנתגדל משה, התכבד יתרו בחתנו, ולכך 



מההקפדה המעכבת כשירצה האב לתת הצעירה, וכששאל הבה את אשתי 
מן הסתם על רחל הוא אומר, והיה לו ללבן לומר אליו, כי לא יכול לתת לו 
רחל קודם שתנשא לאה, והיה הדבר תלוי ביד יעקב או להמתין עד שתנשא 

לאה או לקחת לאה".
עוד יש ליישב ע"פ המבואר במדרש שכל טוב בפרשתינו, "ויאמר לבן לא 
יעשה כן במקומנו לתת הצעירה לפני הבכירה. שגנאי הוא בדבר, מכאן שאין 
משנין מנהג המקום במקום שאין חילול השם, שהרי משה עלה למרום ולא 
אכל ולא שתה, והמלאכים באו לבית אברהם ולוט והראו עצמן כאוכלין 

ושותין", ושם בפסוק כ"ח, "ויעש יעקב כן. לא רצה לשנות מנהג המקום".
הרי מבואר שאכן יעקב תיכף כששמע מפי לבן שמנהג המקום שמקפידים 
שלא לתת הצעירה לפני הבכירה, מיד סבר וקיבל, משום שלא רצה לשנות 
ממנהג המקום, וא"כ מסתברא שקודם לכן לא היה יעקב רגיל במנהג זה, 
וא"כ אמנם דהמקור למנהג זה הוא מהנאמר בלבן, אבל זהו מכח שקיבל 
יעקב מנהג זה מכאן ואילך, ושוב אין לשאול למה מתחילה סבר ליקח את 

רחל הצעירה.
ואכן עי' עוד להמהרש"ם עצמו בספרו תכלת מרדכי בפרשתינו, שעמד 
להבין,  "יש  וז"ל,  חומר,  כמין  אחר,  בענין  כיו"ב  וביאר  בנידו"ד,  להדיא 
...והלא יעקב רצה לישא את רחל הצעירה לפני הבכירה, אלא שלבן אמר 

כן, ומדוע קיי"ל כדעת לבן, ולא כדעת יעקב17.
ונראה לפי מש"כ החיד"א בנחל קדומים בפרשה זו בשם רבינו אפרים, 
דרחל ולאה היו תאומות, אלא שלאה נולדה לפני רחל עיי"ש, והנה ברש"י 
(כ"ה כ"ו), כתב, דהקודם בלידה בתאומים הוא אחרון ביצירה,  פ' תולדת 
ומי שנולד אחרון הוא ראשון ליצירה, משל לשפופרת וכו', ויעקב חשב את 
עצמו לבכור נגד עשו, מפני שהוא בכור ליצירה, ולכן יעקב לשיטתו חשב 
ללאה  לבן חשב  אותה, אבל  לישא  רצה  ולכן  לאה,  נגד  לבכורה  רחל  את 
לבכורה, לפי שנולדה קודם, לכן אמר לא יעשה כן במקומינו, א"כ גם יעקב 
הסכים שלא להשיא הצעירה לפני הבכירה, אלא שהיה סובר שרחל היא 

הבכירה18, ולכן קיי"ל כן"19.

תשובה ל"כתב חידה"
."[Á¯˙ Ô·] ¯ÂÁ" :È‡ ÈÓ

ָיָדְענּו".  ַוּיֹאְמרּו   …̄ÂÁ» ֶּבן  ָלָבן  ֶאת  ַהְיַדְעֶּתם  ָלֶהם  "ַוּיֹאֶמר   :‰¯Â˘˜‰ ˙ÂÓ„
בראשית כ"ט ה'.

‚ÌÈ‡Â˘È ˙ÓÁÓ Ì – שקירבתו המשפחתית של נחור בן תרח לאברהם 
אחיו, היתה גם מחמת נישואין, וכדלהלן.

שנחור היה בנו20 של תרח, ואברהם היה אחיו, מפורש בקרא (בראשית 
י"א כ"ו), "ַוְיִחי ֶתַרח ִׁשְבִעים ָׁשָנה ַוּיֹוֶלד ֶאת ַאְבָרם ֶאת ָנחֹור ְוֶאת ָהָרן".

‡ÌÈ·Â¯˜ ÈÁ‡Â È – שקירבתו של נחור לאברהם אחיו, היתה גם מחמת 
ובכפל, שלא רק שנשאו שתי אחיות, אלא אותן האחיות היו  נישואיהם, 

בנות אחיהם הרן.
שאברהם ונחור נשאו שתי אחיות, אברהם את שרי זו יסכה, ונחור את 
מלכה, מפורש בקרא (בראשית י"א כ"ט), "ַוִּיַּקח ַאְבָרם ְוָנחֹור ָלֶהם ָנִׁשים ֵׁשם 

ֵאֶׁשת ַאְבָרם ָׂשָרי ְוֵׁשם ֵאֶׁשת ָנחֹור ִמְלָּכה ַּבת ָהָרן ֲאִבי ִמְלָּכה ַוֲאִבי ִיְסָּכה".
ופשטות  דלעיל,  הפסוק  כדברי  הרן,  של  בנותיו  היו  אלו  ומלכה  ויסכה 
הפסוקים שהרן הלזה היה אחיהם הנוסף והצעיר21 של אברהם ונחור22, אבי 
לוט, שנזכר בפסוקים (שם שם כ"ו - כ"ז), "ַוְיִחי ֶתַרח ִׁשְבִעים ָׁשָנה ַוּיֹוֶלד ֶאת 
ַאְבָרם ֶאת ָנחֹור ְוֶאת ָהָרן. ְוֵאֶּלה ּתֹוְלדֹת ֶּתַרח ֶּתַרח הֹוִליד ֶאת ַאְבָרם ֶאת ָנחֹור 

ְוֶאת ָהָרן ְוָהָרן הֹוִליד ֶאת לֹוט", וכן איתא בסנהדרין ס"ט ב'.
והוא זה שנהרג באור כשדים, כמפורש בקרא (שם כ"ח), "ַוָּיָמת ָהָרן ַעל 
מיתתו,  בענין  אריכות  וע"ע  ַּכְׂשִּדים",  ְּבאּור  מֹוַלְדּתֹו  ְּבֶאֶרץ  ָאִביו  ֶּתַרח  ְּפֵני 
מדרש  י"ג,  ל"ח  בב"ר  במדרשים,  בזה  שנחלקו  כשדים,  באור  נהרג  מדוע 
תהלים קי"ח י"א, וכפרש"י עה"פ שם, שנשרף על ידי נמרוד לאחר הצלתו 
של אברהם, מפני שאמר שהוא מאמין בה'23, ובספר הישר כתוב, שנמרוד 
הרגו מטעם אחר, שלדברי תרח השיקריים, הוא היה זה שיעץ לו לסתור את 
הציווי להרוג את אברהם כשנולד24, ואילו לתרגום יונתן שם, ירדה אש מן 
השמים והרגתו, כדי להוציא מלב אלו שאמרו, שהרן הצילו לאברהם על ידי 
כשפיו25, ובפירוש הרוקח כתב בדרך נוספת, שהרן הבעיר את האש לשרוף 

את אברהם, וליהטה אותו השלהבת ומת26.
אכן יש מרבותינו הראשונים הלומדים שיסכה [זו שרה] ומלכה לא היו 
בנותיו של הרן בן תרח ואחיותיו של לוט, אלא היו בנותיו של הרן אחר, 
והוא דעת האבע"ז שם, שכתב, "גם כן אלו היתה אחות לוט, היה הכתוב 
אומר ואת שרי בת בנו, כאשר כתב על לוט", וכן דעת הרב ר' משה מבעלי 
התוס', הובא במושב זקנים, "ותירץ הרב ר' משה, שיכול להיות ששני הרן 
הכתוב  שאמר  כמו  שמותם,  הזכירו  שלא  נולדו  אנשים  הרבה  שהרי  היו, 
ויולד בנים ובנות, ולא הזכיר הכתב בהרן אבי מלכה ואבי יסכה", וכעי"ז 
כתב באברבנאל שם, "...שבהיות שאברם ונחור לקחו להם נשים, שם אשת 
אברם שרי ושם אשת נחור מלכה בת הרן, וביאר הכתוב מיד, שלא היה 

אותו הרן בן תרח ואחי אברהם, כי הוא לא הוליד רק לוט, אבל היה הרן 
אחר, אבי מלכה ואבי יסכה".

מרבותינו  מאחד  שהביאו  התוספות,  לבעלי  התורה  בפירושי  וע"ע 
הראשונים שלמד, שהרן לא היה בנו של תרח, אלא רק 'בן חורג'27 [וכנראה 

שהכוונה שהיה בן אשתו].
ובנותן טעם להביא את דברי הרד"ק שם, שכתב28, "אולי היתה שרי בת 

בתו של תרח, ואע"פ שלא זכר לתרח בנות אולי היה לו".
ובענין זמן נישואיהם של אברהם ושרה, נאמרו בזה דעות רבות במדרשים 
החשבונות  כל  לפני  אך  השנים,  סדר  לפי  בס"ד  ונביאם  רבותינו,  ובדברי 
שנה,  בעשר  משרה  גדול  היה  שאברהם  הוא,  ברור  שדבר  לדעת,  עלינו 
ַהְּלֶבן  ְּבִלּבֹו  ַוּיֹאֶמר  ַוִּיְצָחק  ָּפָניו  ַעל  ַאְבָרָהם  "ַוִּיּפֹל  י"ז),  (י"ז  בקרא  כמפורש 

ֵמָאה ָׁשָנה ִיָּוֵלד ְוִאם ָׂשָרה ֲהַבת ִּתְׁשִעים ָׁשָנה ֵּתֵלד".
א. שנישאו כשאברהם היה בן שלוש עשרה שנה ושרה בת שלוש שנים, 

כך למד הידי משה על המדרש, בדברי הב"ר ל"ח  י"ד.
ב. שנישאו כשאברהם היה בן חמש עשרה שנה ושרה בת חמש שנים, 
כדאיתא בתדא"ר י"ח ד"ה פעם אחת (השלישי), "צא ולמד מאברהם אבינו 
ושרה אמנו, שהיו עקרים שמונים וחמש שנה29, והרבו רחמים עד שבא יצחק 
כמפורש  שנה,  מאת  בן  יצחק  בלידת  היה  אברהם  והרי  בו",  ושמחו  להם 
בקרא (כ"א ה'), ְוַאְבָרָהם ֶּבן ְמַאת ָׁשָנה ְּבִהָּוֶלד לֹו ֵאת ִיְצָחק ְּבנֹו", נמצא שנשא 

את שרה כשהיה בן חמש עשרה שנה, ושרה היתה בת חמש שנים.
שנה,  ט"ו  בת  ושרה  שנה  וחמש  עשרים  בן  היה  כשאברהם  שנישאו  ג. 
לך לך ע"ח ד"ה כתיב, שגרס את דברי התדא"ר  כדאיתא בילקוט שמעוני 
באופן אחר, "צא ולמד מאברהם ושרה שהיו עקרים מיצחק ע"ה שנה" (ואכן 
כך כתב בזית רענן שם אות א' שלפי"ז משמע שהיה אברהם בנישואין בן 

כ"ה שנה)30.
ד. שנישאו כשאברהם היה בן ארבעים שנה ושרה בת שלושים שנה, וזה 
דעת האברבנאל (י"א כ"ז ד"ה אלה תולדות), שכתב, "ואין ספק שאברהם 
לא נשא אשה בבחרותו, כי תמיד הלך בה מרעה אל רעה עם מלך הארץ, 
וגם העם שהיו אומרים נגדו שהיה אפיקורוס לאלהיהם, אבל כמעט אומר 

שלקח את שרה בהיותו בן ארבעים שנה...".
שנה,  ארבעים  בת  ושרה  שנה  חמשים  בן  היה  כשאברהם  שנישאו  ה. 
כדאיתא בספר הישר, פרשת נח עמ' נ"ג, שלאחר מעשה אור כשדים, שבו 
נחור ואברם אחיו  ויקחו  "ויהי בעת ההיא,  היה אברהם בן חמשים שנה, 

להם נשים, בנות הרן אחיהם...".

ÌÈ·Ï È˙ÈÎÊ ÌÈ˘ ¯Á‡Ï – שרק לאחר שנים רבות מנישואיו, זכה נחור 
ללידת בניו.

שרק לאחר שנים רבות מנישואיו זכה נחור ללידת בניו, שכל אותם שנים 
היתה ִמלכה אשתו עקרה, ורק כאשר נפקדה שרה אחותה, בגיל תשעים, 
ח',  נ"ג  בב"ר  כדאיתא  עמה,  שנפקדו  העקרות  כל  עם  יחד  עמה,  נפקדה 
פסיקתא דר"כ כ"ב א' (שוש אשיש), הובא בילקוט וירא צ"ג [וענין פקידתה 
של מלכה בזכות שרה, איתא להדיא בתרגום יונתן בראשית כ"ב כ', "ְוַתְנָיא 
ְלַאְבָרָהם ְלֵמיַמר, ָהא ְיִליַדת ִמְלָּכה, אּוף ִהיא ִאְתְרָווַחת ִּבְזכּות ְדַאְחָתּה, ְלֵמיַלד 
ְּבִנין ְלָנחֹור ָאחּוְך [תרגום ע"פ כתר יונתן, ויוגד לאברהם לאמור, הנה ילדה 

מלכה, גם היא נסתייעה בזכותה של אחותה, לילד בנים לנחור אחיך]".
ומפורש יותר במדרש משנת רבי אליעזר, פרשה שביעית (סוף עמוד 134), 
"ד"א, לבן עצמו לא נולד אלא בזכותו של אברהם. כיצד, מלכה עקרה היתה, 
שרה,  אמנו  שנפקדה  וכיון  ילדה,  ולא  נחור  עם  השנים  אותן  כל  ועשתה 
הגדול,  במדרש  וכעי"ז  עמהן..."  נפקדה  היא  אף  העקרות,  כל  עמה  נפקדו 

הובא בתוספת דברים בילקוט31.
לכה"פ ארבעים שנה,  רבות,  לאחר שנים  היתה  זו של אשתו  ופקידתה 
נישואי  בזמן  הדעות  כדלעיל  שנה,  ושבע  שמונים  עד  האחרות,  ולדעות 
שרה,  את  נשא  כשאברהם  מלכה  את  נשא  נחור  שהרי  ושרה,  אברהם 
כפשטות הפסוק (י"א כ"ט), "ַוִּיַּקח32 ַאְבָרם ְוָנחֹור ָלֶהם ָנִׁשים, ֵׁשם ֵאֶׁשת ַאְבָרם 
ָׂשָרי ְוֵׁשם ֵאֶׁשת ָנחֹור...", שנישואי שניהם היו כאחד, וכן איתא בספר הישר, 
פרשת נח עמ' נ"ג, "ויהי בעת ההיא, ויקחו נחור ואברם אחיו להם נשים, 
בנות הרן אחיהם...", והיות והם גם נפקדו באותה שעה, נמצא שמנין השנים 

בהם המתין אברהם להפקד ביצחק, המתין נחור אחיו להפקד בבנים.
ועוד ארבעה מראומה פלגשו,  בנים ממלכה אשתו,  זכה לשמונה  ונחור 
כמפורש בקרא (שם כ"א - כ"ד), "ֶאת עּוץ ְּבכֹרֹו ְוֶאת ּבּוז ָאִחיו ְוֶאת ְקמּוֵאל 
ֲאִבי ֲאָרם. ְוֶאת ֶּכֶׂשד ְוֶאת ֲחזֹו ְוֶאת ִּפְלָּדׁש ְוֶאת ִיְדָלף ְוֵאת ְּבתּוֵאל... ְׁשמָֹנה ֵאֶּלה 
ָיְלָדה ִמְלָּכה ְלָנחֹור ֲאִחי ַאְבָרָהם. ּוִפיַלְגׁשֹו ּוְׁשָמּה ְראּוָמה ַוֵּתֶלד ַּגם ִהוא ֶאת 

ֶטַבח ְוֶאת ַּגַחם ְוֶאת ַּתַחׁש ְוֶאת ַמֲעָכה".
ומה שכתבנו 'זכה' על לידת בניו, למרות שהיו ביניהם רשעים וכדלהלן, 
מ"מ היו ביניהם נביאים כדלהלן, ואף יצאו מהם רוב האמהות, רבקה, רחל 
ולאה, אשר מהם נבנה כל כלל ישראל, ואף בלהה וזלפה, למ"ד שאף הם היו 
בנותיו של לוט מִשְפָחתֹו (ב"ר ע"ד י"ג, ופרש"י ל"א נ'), לכך שפיר נחשבת 

לידתן ל'זכיה'.

·ÌÈ‡È· ‰ÓÎÂ ÍÏÓ Ì‰ÈÈ – שנחור זכה לאחר שנות נשואי רבים ללידת 
בניו, כדלעיל, שביניהם היה מלך וכמה נביאים.

שבין בניו של נחור היה מלך, זה בתואל בנו הקטן [מאשתו], שהיה מלך 

בארם נהרים, כדאיתא בילקוט חיי שרה ק"ט ד"ה כיון [אות נ"ד]. 
אחיו  בוז  בכורו,  עוץ  הם,  ואלו  נביאים,  כמה  היו  נחור  של  בניו  ובין 

וקמואל אבי ארם, שנביאים היו.
א'  באיוב  וכפרש"י  י"ד,  סוף  שלח  בתנחומא  כדאיתא  איוב,  זה  שעוץ 
א', ובדעת זקנים מבעלי התוספות בראשית כ"ב כ"א, הובא בילקוט בלק 
תשס"ו סוד"ה מהררי קדם [אות ל"ח]. ואיוב נביא היה, שנמנה במנין שבעת 
אליפז  איוב,  אביו,  בלעם,  הם:  ואלו  העולם,  לאומות  שנתנבאו  הנביאים 
כדאיתא  הבוזי,  ברכאל  בן  ואליהוא  הנעמתי  צופר  בלדד השוחי,  התימני, 
בב"ב ט"ו ב' [ועיי"ש שאיכא למ"ד שלא כל המנוין היו גויים, ואף איכא למ"ד 

שאיוב ישראל היה, אלא שנתנבאו לאומות העולם].
ובוז הוא אליהוא בן ברכאל הבוזי, רעו של איוב [המוזכר באיוב ל"ב ב' 
ועוד הרבה], וכפרש"י איוב א' א', הובא בילקוט שם (ודלא כמדרש שכל טוב 
בראשית י"ט כ"א, שהיה בוז זקנו של אליהוא בן ברכאל הבוזי, ודלא כב"ב 
ט"ו ב' שהיה מישראל, ועיי"ש בתוד"ה אליהוא). ואליהוא בן ברכאל הבוזי, 

נביא היה, שנמנה במנין הנביאים שנתנבאו לאוה"ע בב"ב שם, וכדלעיל.
התוספות  מבעלי  זקנים  בדעת  כדאיתא  בלעם,  הוא  ארם  אבי  קמואל 
ובילקוט שם, "ואת קמואל, זה בלעם, ולמה נקרא שמו קמואל, שקם כנגד 

אומתו של קל..." (ודלא כב"ר נ"ז סוף ד', שקמואל הוא לבן).

Ú˙‰ Ú˘¯‰ È„Î˘¯ – שנכדו של נחור, לבן, שהיה רשע, התעשר עושר 
רב בעת בוא יעקב לביתו.

שלבן היה נכדו של נחור, שהיה בן בתואל בנו, כמפורש בקרא שבתואל 
ַוֻּיַּגד  ָהֵאֶּלה  ַהְּדָבִרים  ַאֲחֵרי  "ַוְיִהי  וכ"ב),  כ'  כ"ב  (בראשית  נחור  בן  היה 
ְלַאְבָרָהם ֵלאמֹר ִהֵּנה ָיְלָדה ִמְלָּכה ַגם ִהוא ָּבִנים ְלָנחֹור ָאִחיָך... ְוֵאת ְּבתּוֵאל", 
ולבן היה בן בתואל, ג"ז מפורש בקרא (שם כ"ה כ'), "ַוְיִהי ִיְצָחק ֶּבן ַאְרָּבִעים 
ָהֲאַרִּמי  ָלָבן  ֲאחֹות  ֲאָרם  ִמַּפַּדן  ָהֲאַרִּמי  ְּבתּוֵאל  ַּבת  ִרְבָקה  ֶאת  ְּבַקְחּתֹו  ָׁשָנה 

לֹו ְלִאָּׁשה".
ולבן היה רשע, כמשמעות דברי חז"ל בכמה דוכתי, ולשון 'רשע' להדיא, 
איתא בתנחומא ויצא י', "וכן יעקב, כל זמן שהיה בבית לבן, לא היה הִדבור 
נגלה עליו, אף על פי שהבטיח ואמר לו הנה אנכי עמך, אמר הקב"ה, איני 
(בראשית  וע"ע במדרש אגדה  יכול לטמא את כבודי בבית לבן הרשע...", 
ל"ב ה'), "עם לבן גרתי. אעפ"י שהייתי דר עם לבן הרשע, קיימתי כל התורה 
כ',  כ"ה  פרש"י  וע"ע  שם,  וכפרש"י  מצות",  תרי"ג  בגימטריא  גרתי  כולה, 
וכי עדיין לא נכתב שהיא בת בתואל  "בת בתואל מפדן ארם אחות לבן. 
ואחות לבן ומפדן ארם, אלא להגיד שבחה, שהיתה בת רשע ואחות רשע 
ומקומה אנשי ֶרַשע, ולא למדה ממעשיהם", והוא מדברי הב"ר ס"ג ד' [אלא 

שבמדרש כתבו לשון 'רמאי', ולא 'רשע'].
שבא  קודם  שבתחילה,  לביתו,  יעקב  בא  בעת  רב  עושר  התעשר  ולבן 
יעקב לביתו בחרן, הוא היה עני ואביון, כדאיתא בפרדר"א ל"ו, "רב הונא 
אומר, הכל צפוי לפני הקב"ה, קדם שבא יעקב לחרן מה עשה הקב"ה, שלח 
מגפה בצאנו של לבן, ונשתירו מעט מהרבה מה שהיתה רחל רועה... ומנין 
שנשתירו מעט מהרבה, שנאמר (ל' ל"ו), ְוַיֲעקֹב רֶֹעה ֶאת צֹאן ָלָבן ַהּנֹוָתרֹת, 
מן המגפה", וכעי"ז איתא בתרגום יונתן כ"ט ט'33, והובא ג"כ בילקוט ויצא 

ק"ל [אות צ"ה].
ולאחר שבא יעקב לביתו, התעשר לבן עשר רב, כמפורש בקרא (ל' ל'), 
וכן איתא במדרש אגדה שם,  ָלרֹב...",  ַוִּיְפרֹץ  ְלָפַני  ְלָך  ָהָיה  ֲאֶׁשר  ְמַעט  "ִּכי 
"לרגלי. בשעה שהלך לבן לקראת יעקב ויחבק לו וינשק לו לידע אם הביא 
ממונו  שהטמין  בידוע  אמר,  לביתו,  שבא  עד  לו  המתין  מצא,  ולא  ממון 
במקום שהוא לרגליו, והלך וחפר מרגלותיו, ומצא מטמון זהב וכסף, לכך 

אמר לרגלי...", ועיין בסמוך.

Î‰ 34ÈÈ ˙ÓÁÓ˘¯ – שכל עשירותו זו של לבן כשבא יעקב לביתו, היתה 
מחמת יעקב הכשר, שהיה נינו של נחור.

שיעקב היה נינו של נחור, נכד בתואל בנו, שהיה בן רבקה בתו, כמפורש 
ֶאת  ְּבַקְחּתֹו  ָׁשָנה  ַאְרָּבִעים  ֶּבן  ִיְצָחק  "ַוְיִהי  כ"ו),   - כ'  כ"ה  (בראשית  בקרא 
ִרְבָקה ַּבת ְּבתּוֵאל ָהֲאַרִּמי ִמַּפַּדן ֲאָרם ֲאחֹות ָלָבן ָהֲאַרִּמי לֹו ְלִאָּׁשה... ְוַאֲחֵרי 
ֵכן ָיָצא ָאִחיו ְוָידֹו אֶֹחֶזת ַּבֲעֵקב ֵעָׂשו ַוִּיְקָרא ְׁשמֹו ַיֲעקֹב ְוִיְצָחק ֶּבן ִׁשִּׁשים ָׁשָנה 

ְּבֶלֶדת אָֹתם".
ויעקב היה כשר, כמשמעות דברי חז"ל בכמה דוכתי, ולשון 'כשר' להדיא, 
איתא במכילתא דרשב"י י"ג ד', שאברהם יצחק ויעקב נקראו כשרים, וכן 
יצא  לא  יעקב,  "וכשבא  נ"ג],  [אות  כי חלק  ד"ה  בילקוט האזינו תתקמ"ב 

ממנו פסלת, אלא נולדו כל בניו כשרין כמותו".
וכל עושרו הרב של לבן שהגיע אליו כשבא יעקב לביתו, היה רק מחמת 
ובזכות יעקב אבינו, כמפורש בקרא שיעקב אמר כן ללבן (שם ל' כ"ט - ל'), 
ִּכי  ִאִּתי.  ִמְקְנָך  ָהָיה  ֲאֶׁשר  ְוֵאת  ֲעַבְדִּתיָך  ֲאֶׁשר  ֵאת  ָיַדְעָּת  ֵאָליו ַאָּתה  "ַוּיֹאֶמר 

ְמַעט ֲאֶׁשר ָהָיה ְלָך ְלָפַני ַוִּיְפרֹץ ָלרֹב ַוְיָבֶרְך ה' אְֹתָך ְלַרְגִלי...".
ובנותן טעם להוסיף כאן את דברי חז"ל, שמיד שיצא יעקב מבית לבן, 
שב לבן למצבו הקודם שהיה קודם בואו, ודרשו זאת מדברי הפסוק (ל"ב 
א'), "...ַוֵּיֶלְך ַוָּיָׁשב ָלָבן ִלְמקֹמֹו", ששב למקומו, למצבו הקודם, כדאיתא בב"ר 
ע"ד ט"ז, "וילך וישב לבן למקומו, לסורו, מלמד שנכנסו לסטים בתוך ביתו 
והיו מקרקרים בו כל הלילה", ובמפרשי המדרש שם, שנטלו כל אשר היה 

לו, וחזר והעני כבתחילה.

ונקראו  התכבדו  שהאבות  הרבה,  עוד  הדרך  ע"ז  וכן  משה',  'חתן  נקרא 
ע"ש בניהם (עי' שבת קנ"ז א' 'אביו של רבי צדוק', ועוד). וכן בפרשתינו, 
שמתחילה נקראו בנותיו של הרן, אך לאחר ונתגדלו הבנות, נקרא ונתכבד 

אביהן בשמן, 'אבי מלכה ואבי יסכה'.
23. איתא בב"ר שם, שלאחר המעשה בו אברהם שבר את כל פסילי תרח 
אביו, מסרו תרח לידי נמרוד, ונמרוד החל להתוכח עמו, כאשר אברהם 
אבינו הוכיח לו, שאין כל כח בעולם זולתי ית"ש, עד שאברהם ניצח את 
לאברהם,  נמרוד  אמר  שעה  באותה  לענות,  מה  עוד  לו  היה  ולא  נמרוד 
"מילין את משתעי", והוסיף ואמר, "אני איני משתחוה אלא לאור, הרי אני 

משליכך בתוכו, ויבוא אלוה שאתה משתחוה לו ויצילך הימנו".
באותה שעה עמד שם הרן, וליבו היה חלוק, ואמר בליבו, מי שינצח הוא 
יאמר שהוא עמו, וכאשר ניצל אברהם מכבשן האש ושאלוהו עם מי הוא, 
השיב שהוא עם אברהם, "נטלוהו והשליכוהו לאור ונחמרו בני מעיו, ויצא 
ומת על פני תרח אביו...", ובמדרש תהלים, "מיד נטלוהו והשליכוהו לתוך 
לפני  המלאך  והשליכו  האש,  שהמיתו  עד  לירד  הספיק  לא  האש,  כבשן 

אביו...".
[וכתב במהרז"ו שם, לבאר בשיטת המדרש רבה, היאך יתכן והרן יצא מן 
הכבשן ורק לאחר מכן מת, ממ"נ, אם היה לו נס, מדוע לא ניצל, ואם לאו, 
מדוע לא נשרף ונהיה לאפר, אלא, שמצד אחד עשה הרן מעשה גדול עד 
מאוד, שמסר נפשו על קידוש שמו ברבים, ומאידך, הוא מסר נפשו על דעת 
הנס, ובכה"ג ליכא ניסא, אשר על כן, היות והוא מסר נפש, לכך הוא לא 
נשרף באש העצום שהיה שם, ומחמת שהוא לא עשה את מעשיו לגמרי 

לש"ש, לכך נחמרו מעיו והוא מת לאחר זמן קצר].
המעשה  שלאחר  ואילך,  מ"ח  עמ'  נח  פרשת  הישר,  בספר  כתוב   .24
ונגזר דינו לההרג בכבשן  שאברהם אבינו שבר את כל צלמי תרח אביו, 
האש, כשהוציאוהו לההרג אמרו חרטומי המלך וכל החכמים למלך נמרוד, 
שאברהם זה האיש שבשעת לידתו, לפני כחמשים שנה, כבר נרמז באותו 
כוכב שבלע ארבעה כוכבים, ובאותה שעה ציוה המלך להורגו, ותרח אביו 

הביא לו תינוק אחר תמורתו להורגו.
לפניו  תרח  את  להביא  וציוה  מאד  אפו  חרה  דבריו  את  נמרוד  וכשמוע 
ושאלו אם אמת נכון הדבר, והשיבו תרח שנכמרו רחמיו על בנו, ונתן לו 

להריגה תמורת בנו את בן שפחתו שנולד באותם ימים.
ואמר לו נמרוד, שאם הוא יאמר לו מי יעץ לו את הדבר הזה, להפר את 
דבריו ולהביא לו את בן השפחה, הוא לא יהרגהו. ויאמר לו תרח, דברי 
שקר ועלילה על הרן בנו, שהוא זה שיעץ לו כן [שלשיטתו, הרן היה בנו 
של תרח מאשה אחרת, והיה גדול בשלשים ושתים שנה מאברהם]. ואמר 
נמרוד, שהרן אשר יעץ לו כדבר הזה, יהרג יחד עם אברהם בכבשן האש, כי 

משפט מות עליו על שהמרה את פי המלך במעשהו ובעצתו זו שנתן.
באותה העת, דעתו של הרן היתה אחר אברהם, אך הסתיר הדבר בליבו, 
יגבר,  נמרוד  ואם  אחריו,  ילך  הוא  יגבר,  אברהם  שאם  בדעתו,  והחליט 

הוא ילך אחריו.
וכאשר השליכו את אברהם והרן לתוך כבשן האש, הציל ה' את אברהם 
מהאש, ולא נשרף כלל, רק החבלים שהיה אסור בהם נשרפו, ואילו הרן 

מת בשריפה והיה לאפר, "כי לא היה לבבו שלם את השם".
25. הכי איתא בתרגום יונתן שם, "ַוֲהָוה ַּכד ָרָמא ִנְמרֹוד ַית ַאְבָרם ְלַאּתּוָנא 
ְדנּוָרא, ְדָלא ְפַלח ְלַטֲעָווֵתיּה, ְוָלא ֲהָוה ְרׁשּוָתא ְלנּוָרא ְלמֹוְקֵדיּה, ּוְבֵכן ִאְתְּפַלג 

ַאְבָרם,  ָנַצח  ְוִאלּו  ִסַיְעֵּתּה,  ִמן  ֱאֵהא  ִנְמרֹוד,  ָנַצח  ִאילּו  ְלֵמיַמר,  ְדָהָרן  ִלָּבא 
ֱאֵהא ִמן ִסַיֲעֵּתּה. ּוְכִדי ָחמּון ָּכל ַעְמַמָיא ַדֲהוֹו ַתָמן ְדָלא ָׁשְלַטת נּוָרא ְּבַאְבָרם, 
ָלַחׁש  ְוִאיהּו  ְוַחְרִׁשין,  ָמֵלא קּוְסִמין  ְדַאְבָרם  ֲאחֹוי  ָהָרן  ֲהָלא  ְּבִלְּבהֹון,  ָאְמרּו 
ֲעלֹוי ֵאיָׁשָתא ְדָלא ְלֵמיַקד ַית ָאחֹוי. ִמן ַיד ָנְפַלת ֵאיָׁשָתא ִמן ְׁשֵמי ְמרֹוָמא, 
ּוְגַמְרֵּתיּה, ּוִמית ָהָרן ְלֵמיְחֵמי ֶּתַרח ֲאבֹוי ֵהיְך ִאּתֹוָקד ְּבַאְרָעא ַיְלדּוֵתיּה ְּבַאּתּון 

נּוָרא ְדָעְבדּו ַּכְׂשָדֵאי ְלַאְבָרם ָאחֹוי".
תרגום הדברים ע"פ כתר יונתן, ויהי כאשר השליך נמרוד את אברם לכבשן 
האש, שלא עבד לאלילו, ולא היה רשות לאש לשרפו, ובכך נחלק לבו של 
הרן לאמור, אילו ניצח נמרוד, אהיה בחבורתו, ואילו ניצח אברם, אהיה 
באברם,  האש  שולטת  שלא  שם  שהיו  הגוים  כל  ראו  וכאשר  בחבורתו. 
אמרו בלבם, הלא הרן אחיו של אברם מלא קסמים וכשפים, והוא לחש 
על האש שלא לשרוף את אחיו. מיד נפלה אש משמי מרום, ותכלהו, וימת 
הרן למראה תרח אביו איך נשרף בארץ מולדתו בכבשן אש שעשו הכשדים 

לאברם אחיו".
מבואר בתרגום, שמיתתו של הרן לא היתה על ידי נמרוד ואנשיו, אלא 
ירדה עליו אש מן השמים והרגתו, כדי שלא יאמרו שהוא הציל את אברהם 

בכשפיו.
וזה  בן בחיי אביו,  פני תרח אביו. שעדיין לא מת  "על  26. כתב הרוקח, 
למה מת. על מעשה כשדים, שהיה אברהם משבר אלילי תרח, ונתקנאו בו 
והשליכו לכבשן האש, והרן עומד ומבעיר האש, וליהטה אותו השלהבת".

27. עיין בפירושי התורה לבעלי התוספות (י"א כ"ט אות ו') שכתבו, "ידוע 
כי יסכה זו שרה, וא"כ שרה גם היא בת הרן, למה ייחס את לוט אחר תרח, 
לומר 'ואת לוט בן הרן בן בנו', ובשרה אמר, 'ואת שרי כלתו אשת אברהם 
בנו', ולא אמר עליה 'בת בנו' לייחסה במה שהוא תולדת תרח. י"מ דהרן 
לא היה בנו של תרח ממש, רק בנו חורגו, ואעפ"כ קרא לו בן. לכן, אצל 
לוט, אשר גם הוא לא היה צדיק כמו תרח, ייחסו הכתוב לבן בנו של תרח, 
על שם הקריאה שקרא לו להרן בן לבד, אף שלא היה בן באמת, אבל שרה 
הצדקת לא רצה לייחסה אחריו, מכיון שאינה באמת בת בנו, דודאי אם 
היה האמת כך, היה מייחסה אחריו, אעפ"כ כמו אברהם, אבל עתה לא רצה 

לייחסה אחר תרח על שם קריאה להרן בן".
28. ודברי הרד"ק הללו הם בביאור לשון הפסוק, 'בת הרן אבי מלכה ואבי 
יסכה', שהוא לכאורה כפל לשון, שאחר שאמר 'בת', מה יש צורך לחזור 
'אבי...', שאפשר לומר שלאחר ואמר הכתוב שלוט היה בנו של  ולכתוב 
הרן, שהיה מקום לומר שלא היה לו עוד זרע, חזרה התורה וכתבה 'אבי...', 
שהוא היה גם אביהם של מלכה ויסכה. אך הוסיף להקשות, מדוע כתוב 
'בת' ולא 'בנות', ולכך כתב, "אולי היתה שרי בת בתו של תרח, ואע"פ שלא 

זכר לתרח בנות אולי היה לו".
על  הדברים  את  שביאר  ס"ג,  אות  תדא"ר  על  יעקב  בישועות  יעויין   .29
שנות העקרות של אברהם עד שנולד ישמעאל, שהיה זה בשנת שמונים 
ושש לאברהם, ואם נוריד מהם שמונים וחמש שנה כמנין שנות עקרותו 
שאיתא בתדא"ר, נמצא ששנים אלו נמנו לו מלידתו ועד תחילת ההריון 

של ישמעאל.
אך לפי"ז קשה, מדוע בכלל הזכיר המדרש את שרה, ועוד, ששנות עקרותה 
של שרה, לפי חשבון זה, שהוא מהלידה ועד תחילת ההריון, ימצא בידינו 

שמונים ותשע שנה, ועיין מה שנכתוב בזה בסמוך.
30. אכן עיין בישועות יעקב על תדא"ר (שהובא בהערה הקודמת), שביאר 

את גירסת הילקוט, שהילקוט מחשב את שנות עקרותו של אברהם עד 
שנולד ישמעאל, אך מונם רק מזמן שאברהם היה בן תשע שנים, שהיה 

ראוי לביאה וללידה.
בן  ישמעאל  בלידת  היה  שאברהם  יצא  זה  חשבון  שלפי  בדבריו,  וצ"ב 
לנו פ"ח  יצא  י"ג שנה על ע"ה שנה,  נוסיף  שמונים ושמונה שנה (שאם 
שנה  ושש  שמונים  בן  שהיה  מפורש  ט"ז)  ט"ז  (בראשית  ובקרא  שנה), 

בהולדת ישמעאל.
בילקוט  אף  שהרי  הקודמת),  בהערה  שהערנו  (כפי  בדבריו  צ"ב  ועוד 
הגירסא היא על עקרותם של אברהם ושרה. ואת"ל שהכוונה על שנותיו 
עד לידת ישמעאל, א"כ מה ענין שרה לכאן, הרי עקרותה של שרה נמשכה 

עוד ארבע עשרה שנים עד ללידת יצחק.
זה  גם  רבקה,  אצל  על חשבון השנים  דבריו  בהמשך  (ומה שהקשה שם 
תלוי בדעות בת כמה היתה בנישואיה, וכנראה שמה ששלח לעיין בתוס' 
ביבמות, כוונתו לתוס' ביבמות ס"א ב' ד"ה וכן, וס"ד א' ד"ה ולילף {ולא 

כפי שכתבו המדפיסים בדבריו, שהוא על ס"ד א' ד"ה אע"פ}.
ועוד מה שכתב שם שיש להוריד משנות שרה י"ג עד שתהא ראויה להריון, 
התוס' ביבמות ס"ד א' ד"ה ולילף ועוד, כותבים שיש להוריד רק י"ב שנה 

{ולא י"ג שנה}.
.·˘ÈÈÏ ‰ÂˆÓÂ ,ולא זכיתי להבין את דבריו שם

31. במדרש הגדול בראשית שם איתא, "ויגד לאברהם. אין לך קשה לעולם 
אבינו.  שלאברהם  בזכותו  אלא  נולד  לא  עצמו  לבן  שהרי  טובה,  מכפוי 
כיצד, מלכה היתה עקרה, ועשת כל אותן השנים עם נחור ולא ילדה, וכיון 
שנפקדה אמינו שרה, נפקדו עמה כל העקרות, ונפקדה אף היא עמהן, הדא 

היא, ויהי אחרי הדברים האלה ויגד לאברהם לאמר".
ליה  אמר  "ד"א,  יותר,  ומפורש  דבר  בהרחב  תשס"ו,  בלק  בילקוט  וע"ע 
[בלעם לבלק], אתה אומר לי לקללם, אילולי הם לא הייתי בעולם, כיצד, 
מלכה ושרה היו אחיות, שנאמר ויקח אברם ונחור להם נשים, ושתיהן היו 
עקרות, וכיון שנעקד יצחק על גבי המזבח, אמר הקב"ה לאברהם והתברכו 
בזרעך כל גויי הארץ, היה אברהם מהרהר ואומר, אחרים מתברכין בזכותי, 
ומלכה קרובתי אחות אשתי לא היתה צריכה להפקד, מיד ילדה מלכה גם 
היא, ילדה מלכה בנים אין כתיב כאן אלא גם היא, שכשם שהיתה שרה 

עקרה ונפקדה כך מלכה נפקדה...".
וע"ע בגליון י"ט, פרשת חיי שרה, ובגליון כ"ו, פרשת ויחי ס"ח, בתשובה 

לכתב חידה.
ולפי מה שנתבאר שנישואי שניהם היו כאחד, ביארו בספר פירושי   .32
'ויקחו',  בתורה  נכתב  לא  מדוע  ב'),  (אות  שם  התוספות  לבעלי  התורה 
זנות,  לשם  לקח  ונחור  קידושין,  לשם  לקח  אברהם  "וי"ל,  'ויקח',  אלא 

לכך לא נאמר ויקחו".
33. הכי איתא בתרגום יונתן, "...ְוָרֵחל ָאַתת ִעם ָעָנא ִדְלָאבּוָה ֲארּום ָרִעיָתא 
ִהיא ְּבַההּוא ִזְמָנא, ֲארּום ֲהָוה ַמֲחָתא ַדה' ְּבָעָנא ְדָלָבן, ְוָלא ִאְׁשַּתְיירּו ִמְנהֹון 

ֱאָלֵהן ַקִליִלין, ְוָתִריְך ַרֲעָיא ִדיֵליּה, ּוַמה ְדִאְׁשַּתֲארּו ַׁשִוי ֳקָדם ָרֵחל ְּבַרֵּתיּה".
תרגום ע"פ כתר יונתן, ורחל באה ִעם הצאן של אביה כי רועה היא בזמן 
ההוא, כי היה מכה של ה' בצאן של לבן, ולא נשארו מהם אלא מעט, וגרש 

הרועים שלו, ומה שנשארו שם לפני רחל בתו.
ס"ט,  בלק  פרשת  צ'  בגליון  בזה  אמורה  מילתינו  כבר  'נין',  ובענין   .34

ב'משיב דבר', הערה 20.
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הפרסים לשבוע זה:  ספר ”חידושי הרשב“א עהש“ס“, ה“כ. 

עוד  ארבעה  זוכים נוספים, כל אחד  בספר ”חיי אדם השלם“, הוצאה חדשה.

הפרס לשבוע זה על "סיפור ושאלה בצידו":  שלושה זוכים, כל אחד בספר ”ובא לציון גואל“, בעניני ’אמונת הגאולה וציפיה לישועה‘.

„Â¯ דור ודורשיו, דור דור וחכמיו, ודור דור ונסיונותיו, בכל תקופה ותקופה 
הנסיונות לובשים צורה וסגנון אחר, אך הצד השוה שבהם, שדרכם אותו 
המלך הזקן, שמאז בריאת העולם שולט על רובם המוחלט של האנושות, 

מנסה ומצליח להביאם לידי דרכו הכסילית, זה דרכם כסל למו.
על  הוא  דברו,  עושי  בכל  אותו המלך  בהם שולט  הידועים  הדרכים   ˙Á‡
שנה,  אלפי  משלשת  יותר  לפני  הכריז  כבר  שעליו  נושן,  הישן  הכלל  ידי 
אחד מראשוני צוררי ישראל, פרעה הרשע, באומרו (שמות ה' ט'), "תכבד 
העבודה על האנשים ויעשו בה ואל ישעו בדברי שקר", שהכבדת העבודה 
והתעסוקה, היא סגולה הוגנת וכמעט מוחלטת למנוע אדם מלשוב בתשובה 

שלימה.
‰¯„ÙÈ‰ המתמדת של האנושות אחר הפרנסה ומילוי התאוות, אינה נותנת 
להם פסק זמן למחשבה ולהתבוננות. בשנים האחרונות, גם כשאדם מהלך 
ולמחשבה,  לנצל את הזמן למנוחה  נוסע למחוז חפצו, במקום  או  בדרכו 
הבריאה  פלאי  את  לראות  מהחלונות,  הנשקף  הנוף  אל  להביט  אפילו  או 
הרהורים  לידי  כך  ידי  על  להגיע  ואולי  לבירה,  שיש  המנהיג  על  הזועקים 
ומחשבות על מעשיו וייעודו, הוא עסוק וטרוד בלשוחח שיחות "חשובות" 

באחד מהמכשירים הסלולרים הניידים שברשותו.
‰Â‡ÈˆÓ˙ הזו, של הרדיפה המתמדת, נעצרת לה ברמה כל שהיא, בשערי 
בית חולים. כל מי שנאלץ אי פעם לשהות עם חולה בבית החולים, יודע 
שאין מקום בו הזמן עוצר מללכת יותר מאשר בבית זה. הכניסה הראשונית 
דרך 'חדר מיון', בו אין כמעט שום משמעות לשעה ושעון, מלמדת את הבא 
בשעריו, שבמקום זה יש להתחזק ולהתנסות במדת הסבלנות, 'עוד מעט' 

הוא כינוי לכמה שעות, ו'שעה' הוא כינוי ליום ופעמים ליממה.
Î‡˘¯ ב'שעה טובה' עולים ל'מחלקה' לאשפוז, סדר היום מתחלק בין שעות 
ביקורי הרופאים, בדיקות שגרתיות כל כמה שעות, נקיון וארוחות וחוזר 

חלילה, כאשר השגרה תופסת חלק נכבד מסדר היום.
‰ÈÒ·‰ שבשעת השהות בבית החולים היצר מניח מעט מהרדיפה המתמדת, 
הוא משום שגם בלא הרדיפה אחר החיים עדיין אחוזים ותפוסים ברשתות 
שהוא פורס. השהות הקבועה עם אוירת החולין שבבית החולים, יחד עם 
ההפקרות והפריצות המצויים בכל מקום, וסגנון התנהגותם ודיבורם של 
אנשי הצוות הרפואי ושאר יושבי המקום, הוא בדרך כלל סיבה לירידה יותר 
מאשר לעליה ולחיזוק. זאת ועוד, שבמצבים כאלו אדם מרשה לעצמו להקל 
יותר, לוותר על הנהגות ואפילו הלכות שבאופנים אחרים לא היה מעלה 
בדעתו להקל בהם. הניתוק מהמסגרת הקבועה וההכנסה אל תוככי נסיונות 
מסוג אחר, לפעמים יכולים להפיל גם אנשים די יציבים, אלא אם כן הם 

מוכנים להלחם עבור רוחניותם גם במקום זה.
החולים  את  הסועדים  אלו  לצרה',  'אחים  עם  שהשיחה  רבות   ÌÈÓÚÙ
האחרים שבמחלקה ובחדר, מביאה לידי ויכוחים היכולים חלילה להחליש 
את האמונה, ואף לדיבורים שהשפעתם הקלוקלת וההרסנית יכולה להמשך 
ל'רווחת  חינם  המחולקים  זבלים  אותם  לכל  קלה  הצצה  מרובה.  לזמן 
החולים ובני משפחותיהם', בכחה להרוס 'עבודה' של תקופה ארוכה, ראיה 
אחת מזיקה יכולה להוריד לטמיון עליה מרובה. מה גם שכבר לימדונו חז"ל 
שהשיעמום מביא לידי שגעון החטא והעבירה, שפעמים רבות, במצבים אלו 
הלימוד קשה, אין ריכוז, ואף לומר תהלים, כבר סיימו וכפלו ושילשו את 
אמירת התהילים, ומרגישים תחושת כבדות שאין כח להמשיך, וצריך קצת 
לנוח ולהתאוורר, אך צריך משנה זהירות שהאוורור הנצרך לא יהא בבחינת 

בור ציה וצלמות שכל באיה לא ישובון.
גדולה  התעוררות  כנגדו  ישנו  ומסוכן,  גדול  כה  הנסיון  גיסא  מחד   ¯˘‡Î
גדול מימדים,  ורבה של האדם, בדבר אפסיותו של האנושות, אותו אדם 
בריא ושלם בכל גופו, ברגע קט של אירוע מוחי, או כל מחלה אחרת, הריהו 
מוטל כמת על מיטת בית החולים, מחובר למכשירים רבים, ואין לאל ידו 
רק  אלא  מאומה,  לסייע  יכולים  לא  הרופאים  טובי  וגם  מאומה,  לעשות 
להצביע בידיהם כלפי מעלה, באומרם, שהדבר היחיד שיכול לעזור ולסייע 
בשעה ובמצב זה, הוא תפילת קרוביו ובני ביתו לפני בורא רפואות שישלח 

לו מזור ורפואה שלימה במהרה.
‚Ì הזמן הרב הפנוי העומד לרשות שוכני בית החולים, אלו שנמצאים שם 
בכדי לסעוד ולעזור לקרוביהם החולים, יכול להיות מנוצל לטוב, לחשוב 
ולכווין לשם מצוה על כל מה שעושה לחולה, לנסות לעזור גם לאחרים, 
ולהתחזק באמונה ברורה בה', שברא את השמים והארץ ואת כל הבריות, 
וכל מה שה' עושה לאדם, זה לטובתו, ומטרת הכאב והייסורים הם לעורר 
לשנות את הדרכים ולשוב בתשובה שלימה, וגם בכדי לכפר לנקות ולזכך 

את הנשמה.
קלים.  היו  לא  בהחלט  דערמחילהבייטער*  יצחק  התנסה  בהם   ˙ÂÂÈÒ‰
כל חייו עברו עד כה בהיכלי בית המדרש, בהוויות אביי ורבא, ולאחרונה, 
בבית  ארוכה  תקופה  למשך  האב  אושפז  בליבו,  לקה  הקשיש  כשאביו 
החולים, כאשר כל המשפחה דואגים עבורו שלא להשאירו רגע קט בבית 
החולים בלא שמירה מעולה, וכאחד מהבנים, גם עליו מוטלת מצוה חשובה 
מיטת  ידי  על  החולים  בבית  לשהות  ולעבור  המדרש  בית  את  לעזוב  זו, 

הרב.
‰˜È˘Â הגדול בנסיון הוא, עקב היות האב במצב סיעודי, ובחדר עם חולים 
סיעודיים, כך שצד אחד היה עליו לשהות בחדרו של האב בכל עת, ויחד 
עם זה, אסור היה לו להתפלל או ללמוד בחדר ואף לומר כל דבר שבקדושה 
מחמת המצב. האפשרות היחידה שעמדה לידו, היה להרהר בדברי תורה, 

בלא להוציאם מפיו.
‚Ì במסדרון הסמוך למיטת האב, כמעט לא היה שייך לומר דבר קדוש, עקב 
אנשי הצוות הרפואי ושאר אנשי המחלקה ומבקריה שעברו ושבו בכל עת, 
שלא היו לבושים כדת וכדין. בקושי ניתן היה למצוא פינה בה יכל לברך 

ברכה ראשונה ואחרונה על מה שאכל ושתה. 
הממושך  שההרהור  במיוחד  ארוכים,  ימים  שנמשכו  אלו  קשים   ÌÈÓÊ·
בלימוד, בלא יכולת עיון בספר או להוציא מפיו, היו קשים ליצחק עד מאוד, 
ולכן, באחת הלילות, ליל שישי פרשת וישלח, כשארז קרומטראכטער* שכנו 
בעניני  מעט  עמו  לשוחח  החל  הקשיש,  אביו  את  הוא  אף  שסעד  לחדר, 

'מחשבות', הקשיב לדבריו ושוחחו יחדיו.
‡¯Ê סיפר ליצחק אודות המחשבות העולות לו בראשו בימים אלו בשהותו 
כאן בבית החולים, כשהוא רואה את החולים וסבליהם, הוא מגיע לידיעה 
הברורה ש'יש דין ויש דיין', ושכל מה שאדם עושה בחייו, לבסוף הוא משלם 

על כך מחיר יקר!
·¯‚Ú הראשון היה יצחק מופתע מהדברים ששמע, וחשב בליבו, האם באמת 
אותו ארז, שלצערו הרב ראהו מחלל שבת ועובר עבירות חמורות בשאט 
נפש, משהות של כמה ימים במקום זה כבר עלו בו הרהורי תשובה בדרגה 

כזו עד שהגיע למסקנא המתבקשת שיש דין ויש דיין.
Â„ÂÚ מהרהר בדברים ששמע, הבהיר לו ארז את כוונת דבריו כשהוא מבאר 
ומנמק את 'משנתו'. הנה, תראה כאן במיטה האחרונה, אותו החולה השוכב 
בה, כל ימיו עישן סיגריות להנאתו, זלזל בדברי הרופאים ובאזהרותיהם, 
כעת, כשרק מלאו לו כחמשים שנה, הוא מוטל במיטתו חולה במצב אנוש, 

עקב מחלה קשה בריאותיו, וברור לי הדבר, הוסיף ארז ואמר, שאילו כל 
מעשן היה מבקר כאן ורואה את אותו חולה מתייסר בייסורי איוב קשים, 
וימיו ספורים, כל החשק והתאוה לעישון היו נעלמים לו כאבק פורח, וכבר 

יתרחק מעישון ככל יכלתו.
‚Ì החולה בקצה השני של החדר, לא נזהר לאכול דברים ממותקים, הפריז 
באכילת סוכרים, וכעת מסכן, לא רק שאינו יכול לאכול שום דבר מתוק, 
לו את רגלו  ימים קטעו  רגליו, לפני כמה  יוכל ללכת על  אלא לעולם לא 
השניה בגלל נמק שהתפשט בה בעקבות הסכרת שיש לו. וזה ששוכב על 
ידו, אכל כל ימיו דברים שומניים, לא שמר על הכולסטרול, ובודאי שלא 
היקר, באשפוז לאחר סדרת  וכעת הוא משלם את המחיר  ָסַפר קלוריות, 

התקפי לב קשים, שככל הנראה הוא בקושי יצא מהם.
ÏÎÎ שאני מביט כאן על חולים, סיכם ארז, אני רואה שכל אחד מהם משלם 
הברורה,  למסקנא  הגעתי  לכך  שעשה.  שטויות  על  מאוד  עד  יקר  מחיר 

שהעולם אינו הפקר, אלא יש דין ויש דיין!
ÌÈÈÒ˘Î ארז את נאומו המשכנע, החליט יצחק לשכנעו שמסקנה נוספת 
וחשובה יותר ניתן להגיע מהדברים, ושאלו, אם כדברך, שאכן יש דין ויש 
דיין, וכל אדם משלם ביוקר על כל הנאה שהוא נהנה בעולם, אשר על כן, 

מהי המסקנא שאדם צריך להגיע אליה בעקבות דברים חשובים אלו.
לאכול  הנכונה,  בדרך  ימיו  כל  לחיות  צריך  אדם  ארז,  השיב  מאוד,   ËÂ˘Ù
ארז  הביא  הנה,  לעשות שטויות.  ולא  להתעמל,  בריאים,  בעיקר מאכלות 
ראיה, תסתכל על אבי, הוא כבר בן שמונים, ועדיין כוחו במותנו, וזה לא 
פלא, כי הוא תמיד שמר על הבריאות, לא עישן ולא אכל מאכלים עתירי 
ריצה'  'עשה  וערב  בוקר  בכל  ובנוסף,  נכונה,  תזונה  על  הקפיד  שומנים, 

ו"בזכות" זה שמר על בריאותו האיתנה עד היום.
בבית  כעת  עושה  הוא  מה  יצחק,  שאל  ואיתן,  בריא  כך  כל  אביך   Ì‡

החולים?
‡¯Ê לא התבלבל מהשאלה, אלא החל להסביר, שזה דבר פשוט וברור שאדם 
לא חי לעולם, אלא רק כמה עשרות שנים, כאשר כל אחד מקווה שיאריך 
ימים, אך אלו שלא שומרים על בריאותם ועושים שטויות, מתחילים לסבול 
ממכאובים ומחלות כבר בשנות חייהם הצעירים, בשנות החמשים והששים, 
ואפילו בשנות הארבעים לחייהם, לעומתם, אותם אלו ששמרו על עצמם 
ועל בריאותם, עד שנות השמונים ולפעמים גם בשנות התשעים, בריאותם 
עדיין איתנה, עד שמגיע הזמן בו האדם מתחיל להזדקן, ומתחיל לסבול בכל 
מיני מיחושים וכאבים, הלב מתחיל לעשות בעיות וכן שאר האיברים, ולכך 

באים לבית חולים...
Ú˙ÙÏ, ציפצוף חד של אחד המכשירים פלח את הדממה שהיתה בחדר וקטע 
שהמוניטור  וכשראה  אירע,  מה  לבדוק  מיהר  יצחק  ביניהם.  השיחה  את 
הלבבי שמעל למיטת אביו מהבהב ומצפצף, מיהר לדלפק הרופאים, לקרוא 
להם שיבואו מהרה לבדוק מה אירע לו. הרופא התורן הגיע מהרה לחדר, 
וברגע הראשון נבהל, הצג הראה שהלב כמעט הפסיק מלפעום, אך לאחר 
סדירים,  היו  המדדים  ושאר  כרגיל,  נראה  שהחולה  כשראה  רגעים  כמה 
הבחין, שבסייעתא דשמיא לא אירע מאומה, רק עקב תזוזתו של החולה 
אין  נראה שכמעט  היה  ולכך  החיישנים,  אחד  ממקומו  זז  שנתו,  כדי  תוך 

פעילות לבבית והמכשיר השמיע את ציפצופו.
יד מיטת אביו, להשגיח שאכן אין כל בעיה  יצחק על  זמן מה נשאר   „ÂÚ
בתפקודו הלבבי, כאשר כל אותה העת הוא מחשב בליבו מה הדבר הטוב 
שוכן  לפני  תפילה  נושא  הוא  בלבו  כאשר  דבריו,  על  לארז  להשיב  ביותר 
מרומים שיכניס בליבו ובפיו את המילים הנכונים, שיפלסו לעצמם מסילה 
בליבו של ארז, ואולי אף יקרבוהו למוטב, לשמירת תורה ומצוות. וכשראה 
שהכל כשורה עם אביו, חזר לישב על הספסל במסדרון, להמשיך בשיחה 

עם ארז.
יצחק בדבריו,  ·„˜Â˙ האחרונות חשבתי הרבה על מה שאמרת, כך פתח 
נכונה מאוד, שהשהייה בבית  והמשיך ואמר, שהוא חושב שאכן מסקנתו 
ויש  דין  אינו הפקר, שיש  החולים מחזקת את האמונה הברורה שהעולם 

דיין!
Â˙ÁÓ˘Ï של ארז שיצחק הסכים עמו, המשיך בדבריו, שבודאי אף מסקנותיו 
יש  גופו בכל מיני משחית, אלא  נכונות, שאסור לו לאדם להזיק את  הם 
מצוה מהתורה לשמור על הנפש, והרמב"ם האריך בחיבורו אודות זאת, ואף 
בשולחן ערוך, ספר ההלכות שעל פיו ולאורו הולך כל יהודי, ישנם הלכות 

רבות הקשורות לענין זה, שיש לאדם חיוב לשמור את גופו שלא ינזק.
תכלית  כל  אם  בעולם,  תכליתו  מה  ולהתבונן  לחשוב  צריך  ‡Ï‡ שהאדם 
החיים היא להנות ולבלות, ואין לאחר המיתה כלום, האדם הוא כמו כל 
'נהנתנים', החשבון הפשוט  כל אותם  על  כל טענה  אין  אזי  בעלי החיים, 
שנה  שמונים  לחיות  פני  על  ולמות,  חמשים,  גיל  עד  להנות  שעדיף  הוא 
לו אין ביטוח שיחיה  עם הגבלות. במיוחד שגם מי שחי עם הגבלות, גם 
שמונים שנה, ואף אם יחיה אפילו תשעים שנה, הוא לא יחיה לעד, אלא 
באיזה שהוא שלב ימות, וגם זה מתוך יסורים. וכמובן שגם אין שום ענין 
לקבור מת, ובודאי שלא לבזבז כסף להקים עליו מצבה, אלא 'לתרום' את 
גופו למדע, לנסיונות פתלוגים, או לבשר לחיות רעבות בגן החיות. אבל אם 
תכלית החיים הם לחיי העולם הבא, יש חיים ארוכים לאחר החיים בעולם 
לו לאדם להשתדל שיהיה בריא, שמלבד החיוב המוטל  הזה, בודאי שיש 
עליו לנהוג כן, חשבון פשוט הוא שזה מחייב, כי כל רגע חיים בעולם הזה, 
ניתן ללמוד בו תורה ולעשות בו מצוות, שיעמדו לאדם לנצח נצחים. מי 
ולברך,  יכל להתפלל  ימים בהם  יותר  לו  היו  לחיות שמונים שנה,  שזוכה 
ללמוד ולעשות מצוות, ולרכוש בהם זכויות עצומות לחיים שלאחר המות, 
לעולם שכולו טוב, וכמובן שיש לקבור את הגוף היהודי שעשה כה הרבה 

מצוות, ולמד תורה, בקבר ישראל, ולהקים עליו מצבה.
שמהנהגותינו  ונראה  נגלה  ואמר,  יצחק  המשיך  עצמינו,  את  נבדוק   Ì‡
והרגשותינו ישנה ראיה גדולה ביותר ל'השארות הנפש'. כל אדם שעשה אי 
פעם במהלך ימי חייו מעשה טוב במיוחד, הרגשתו הטובה מאותו מעשה 
זוהי הרגשה מיוחדת של סיפוק רוחני  יכולה להמשך לאורך כל ימי חייו. 
שבאה רק ממעשים טובים ומועילים. לעולם אדם לא יוכל להרגיש טוב כי 
לפני שבוע הוא אכל מעדני מלכים, הוא נהנה איזו שהיא הנאה מיוחדת, 
או כל הנאה גשמית אחרת. הנאות גשמיות הם קצרצרות עד מאוד, וברגע 
הם חולפים, ואין אפשרות כלל להשוות ביניהם לבין הנאות רוחניות. וכעת 
נחשוב, אם האדם הוא יצור ככל שאר בעלי החיים שבעולם, וכי יש אצל 
בעלי החיים איזו שהיא הרגשה של עזרה, סיפוק רוחני. זאת ועוד, באיזה 
איבר בגוף, אדם מרגיש את ההנאה הרוחנית, האם בחישני הטעם שבלשון, 
או בקולטני הריח שבחלל האף. אלא כל אחד יודע ומבין שהנאה רוחנית 
היא זו המעידה על היות האדם בחיר הבריאה, ובקרבו הכניס הקב"ה נשמה, 
שהיא זו המעוררת אצל האדם כמיה וערגה לסיפוק רוחני, והיא המשפיעה 

על האדם ומצב רוחו לטובה, כשהוא עושה מעשה טוב.
ÏÚÂ כן, סיים יצחק את דבריו, אני הגעתי למסקנא אחרת משהותי כאן בבית 
החולים, התחזקו אצלי דברי חז"ל ש'סוף בהמה לשחיטה וסוף אדם למיתה', 
ועל כן מסקנתי היא, לחטוף ולחטוף עוד מצוות ועוד מעשים טובים, לעסוק 

יותר בתורה ועמלה, ולקנות קניינים נצחיים לעולם שכולו טוב.
ÎÈ¯ היה על ארז שהוא מעולם לא שמע על רעיון שכזה, ומחשבה בסגנון 
המצב  אבל  קמעה.  כמשונים  לו  ונשמעו  עבורו  חדשים  היו  הדברים  זה. 
והמקום בו היו, גרמו לכך, שסדק קטן נפתח בשריון הכפירה שעטף אותו כל 

השנים, ובו יכלו לחלחל קמעה דבריו הנכונים והאמתיים של יצחק.
ועברה מזמן, צוות אחיות בית החולים  ‰˘Ú‰ שתים לאחר חצות חלפה 
נכנס לחדר לביקורת שגרתית של בדיקת לחץ דם, דופק, סיטורציה וחום, 
וכן רמת הסוכר בדם עם עוד כמה בדיקות, נתינת תרופות והחלפת שקיות 
בכורסאות  לנוח  ללכת  חשבו  השניים  הנצרכים,  דברים  ושאר  האינפוזיה 
שעל יד ההורים המאושפזים, ונפרדו בידידות, כאשר ארז מודה ליצחק על 
הארוך  הלילה  להמשך  למחשבה'  כ'חומר  עבורו  לו, שהם  הדברים שאמר 

בשבתו כאן בבית החולים.
ÁˆÈ˜ פנה אל עבר המסדרון, לחפש מקום 'נקי' לקרוא קריאת שמע שעל 
בתפקיד  כאן  שהוא  מהסיבה  רבו,  לו  שהורה  כפי  המפיל,  בלא  המיטה, 
של 'משמשי החולה', ושמא אביו יצטרך דבר מה ויאלץ להפסיק בדיבור. 
וניסה  כשסיים לקרוא קר"ש, התיישב על הכורסא שבסמוך למיטת אביו 

להרדם.
Â¯ÓÏ˙ עייפותו הרבה, לא הצליח יצחק להרדם, ולא בגלל שהוא מפונק, 
שהרי ב'כולל' הוא מצליח להרדם גם על ספסל העץ הקשה, ואילו כאן יש 
והלאה.  ולמרות הכל, השינה ממנו  נוחה,  לו ספה חצי שוכבת, עם כרית 
הצליח  לא  הוא  הועיל,  ללא  אך  תנוחתו,  את  משנה  הוא  דקות  כמה  כל 

להרדם.
·˘Ï· כלשהוא מחשבותיו החלו משוטטות אודות מה שעבר עליו בלילה 
להסיק  ועל המסקנות שאמר שעליו  ותשובותיו,  ארז  עם  דיבוריו  על  זה, 
ולשנות את דרכיו. הוא החל להרהר רבות בדברים, והגיע למסקנא העגומה, 
ימיו ישב באהלה של  לו, כיהודי שומר תורה ומצוות מילדות, שכל  שאף 
תורה, יש עדיין הרבה מה לשנות ולתקן, וכעת, כל זמן שהנשמה בקרבו, 
יחד עם הכוחות הבריאים והצעירים שקיבל במתנת שמים, יש לו לעבוד 

ולעמול על כך.
זורמות, לא תמיד יש לאדם שליטה עליהם. בדיוק באותם   ˙Â·˘ÁÓ‰˘Î
רגעים נזכר במעשה נשכח, באותו מאורע שהיה לו עם שכנו בימי נערותו, 
ברוב  צדק  הוא  לטענתו  כאשר  בו,  ופגע  שהזיקו  שנה,  כחמשים  לפני 
שלא  דברים  כמה  לו  ועשה  הוסיף  הוא  המריבה  שמלהט  אלא  טענותיו, 

כדת של תורה.
ÈË¯Ù המאורע עלו לפניו בלא שרצה, היאך אותו שכן נפגע עמוקות וקשות, 
גם  דבר.  לשמוע  סירב  השכן  בתוהו.  עלו  ולרצותו  לפייסו  נסיונותיו  וכל 
בערב יום כיפור של אותה שנה, למרות רוב טרדותיו באותו היום, הוא הגיע 
לביתו שעה קלה טרם כניסת היום הקדוש וביקש את סליחתו, אך אותו 
שכן, לא רק שנשאר בסירובו, אלא אף טרק לו את הדלת לאחר שהזהירו 

לבל יעיז שוב להטרידו.
אותה  עם  כולם  שבו  ולרצותו,  לפייסו  שכן  לאותו  ששלח  שליחים   ‰ÓÎ
התשובה, שהשכן פגוע עד עמקי נשמתו, ולא מסכים לשמוע דבר על פיוס 
וריצוי. הצעות של תשלומי ריצוי נדיבים לא שינו את המציאות, וכבר היו 
כאלו שאמרו לו, שהוא הגזים בנסיונות בבקשת המחילה, וכבר עשה מעל 

ומעבר, ואם אותו יהודי לא רוצח לסלוח, שלא יסלח!
‚Ì לפני כשלושים שנה, כעשרים שנה לאחר המאורע, כשהוא עבר איזה 
עדיין  מוטלת  הפיוס  חובת  שאולי  מחשבה  לפניו  עלתה  'סיפור',  שהוא 
תשלומים  על  הבטחה  עם  לפייסו,  שליח  שוב  שלח  חכם  ובהוראת  עליו, 
מכובדים בכדי להגיע לידי ריצוי. אבל כשאך שמע אותו יהודי במה המדובר, 
הוא הכריז שאין על מה לדבר, הוא לא ימחל לו עולמית על מעשיו אלו, 
שפגעו בו אנושות באותה תקופה, ועד היום הוא סוחב עמו עוד תוצאות 
מהמעשים הנוראים הללו, כך שאינו רואה כל סיבה שימחול אי פעם על 

מה שנעשה.
ÂÈÂÎÊ˙ רבות היו לאותו יהודי, שבזכות סירובו המוחלט והתקיף להתפייס, 
למד יצחק בדרך הקשה לשמור את פיו ולשונו, ולשמור מצרות נפשו. מנער 
מעמד,  ובכל  אדם  לכל  ליבו,  על  עלה  אשר  כל  לומר  מהסס  שאינו  פזיז 
היטב  ומבין  ומעשיו,  לשונו  על  ואחראי, ששומר  בוגר  לנער  הוא השתנה 
את הנפילה הגדולה והאיומה שיכולה לצאת מדיבור אחד שאינו כשורה, 
שעשרות שנים אחר כך, עדיין מנסים לחפש דרך לתקן את אשר קלקלו, 

גם במחיר גדול ועצום.
ÚÎ˙ החליט יצחק החלטה נחושה, שמיד לאחר שיסיים להתפלל תפילת 
שחרית, הוא ינסה לאתר את אותו יהודי, לראות אם הוא עודנו בין החיים, 
ואם כן, הוא ינסה לעשות ככל אשר לאל ידו, להרבות עליו רעים ומפייסים, 

שימחול לו על אשר פגע בו.
ÔÎ˙È, כך העלה יצחק בליבו מחשבה, שכעת, כאשר אותו יהודי כבר הגיע 
לשנות הגבורות, אולי יסכים לחזור בו מסירובו המתמשך זה שנים למחול 

ולסלוח, ויעתר לבקשה ותחנונים שאבקש ואתחנן לפניו.
·˘ÁÈ‰ טלפונית אחת הוברר ליצחק, שאותו יהודי פגוע, חי ומתגורר עדיין 
באותו מקום בו התגורר זה יותר מחמשים שנה, מתפלל באותו בית הכנסת 

ושייך לאותה קהילה.
‰¯‰¯ יצחק רבות בדבר, היאך כדאי ומומלץ לו לפנות לאותו יהודי בכדי 
בכל  שנה,  כחמשים  כבר  שעברו  שאף  הבין  הוא  היטב  ולרצותו.  לפייסו 
זאת עדיף שיפנה אליו דרך שליח, ולא שיבוא בעצמו, ורק לאחר שהשליח 
ולהתפייס  לבוא אף בעצמו  יוכל  הוא  ולבקש את מחילתו,  לפייסו  יצליח 

עמו בשלימות.
˘ÂÓ˙ רבות עלו ברעיונו, אולי יבקש מאחד מחבריו מימי הנערות שיש לו 
הכרות עם אותו קשיש, או שבכלל עדיף מישהו בן גילו של אותו יהודי, או 
שעדיף לו לפנות ל'בעל מקצוע' בנושא, אדם שמקצועו הוא 'מגשר', שכל 

ימיו עוסק בלגשר ולפייס בין בעלי מריבה ומחלוקת.
·Ï· כבד התיישב יצחק ללימודו, כאשר מחשבותיו מציקות לו ללא הרף, 
היאך יוכל לפייס ולרצות את אותו יהודי פגוע, וכשראה שהמחשבות לא 
לא  כמעט  שהוא  האחרון  מהלילה  עייפותו  שלרוב  במיוחד  ממנו,  מרפות 
הספיק לישן בה, החליט בליבו ללמוד דבר מה קל יותר, את פרשת השבוע 
שנים מקרא ואחד תרגום עפרש"י, כחיובו של כל יהודי ללמוד בכל שבוע, 
כניסת  שעד  כדי  ס"ב,  רפ"ה  סימן  חיים  אורח  ערוך  בשולחן  שנפסק  כפי 

השבת יסיים את הפרשה כדת וכדין.
‚Ì לימוד זה לא היה לו כל כך קל, העייפות הרבה הכריעתו, כמה פעמים 
עד  חלילה,  וחוזר  בתלמודו  והמשיך  התעורר  החומש,  גבי  על  נרדם  הוא 

שלאחר כמה שעות הוא הספיק לסיים את הפרשה עם תרגום ופרש"י.
ÁˆÈ˘Î˜ קם מתלמודו, מלב הסיפוק הרב שהיה לו, שלמרות רוב טרדותיו 
ועייפותו הרבה, הצליח ללמוד את כל הפרשה כדת, עוד עלה בליבו רעיון 
טוב  כשליח  עבורו  שישמש  ממנו  שיבקש  הדבר  וכדאי  ראוי  ממי  נפלא, 
וימחל  וירחם עליו  ומועיל, לפייס את אותו יהודי ולדבר על ליבו שיחוס 

ויסלח לו על מה שפגע בו קשות לפני כחמשים שנה.

השאלה היא: מה הרעיון שעלה ליצחק מלימוד בפרשתינו עפרש"י?

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

תודת המערכת נתונה

למשפחת לוי

על הסיפור המתפרסם בגליון זה.

תשובה ל"סיפור ושאלה בצידו" משבוע שעבר: 
 ˙Â·ÂË ˙Â¯Â˘·Ï ·Â¯˜· ÂÎÊÈ ‰Ê ˙ÂÎÊ·Â ,˙ÈÁÓ˜ ÈÎ¯„· ÍÏÈÏ ¯˙ÂÈ· ÂÏ„˙˘È Â˙È· È·Â ,‰¯Â˙ Ì„ÓÏÈÂ ‰¯Â˙Ó ÌÈ¯ÚÂÓ‰ ÌÈ¯Ú‰ ˙‡ ÛÂÒ‡È ÏÚ·‰˘ ,‡ÓÈÈ˜ Ï˘ Ú¯ÊÏ ˙„ÁÂÈÓ ‰ÏÂ‚ÒÏ ÚÈ‚‰Ï Ô˙È È"˘¯ÙÚ ÂÈ˙˘¯Ù· ÔÈÓ ,‰Ï‡˘Ï ‰·Â˘˙·
ÌÈÓÁ¯Â ‰ÚÂ˘È ¯·„· „˜Ù‰Ï ,˙ÂÓÁÂ ˙ÂÚÂ˘È. ניתן להגיע לסגולה זו לזרע של קיימא, במעשים טובים אלו שהבעל ובני ביתו יעשו, וזאת מדברי רש"י ל' א', עה"פ, "ותרא רחל כי לא ילדה ליעקב ותקנא רחל באחתה ותאמר אל יעקב הבה 
לי בנים ואם אין מתה אנכי", וביאר רש"י, "ותקנא רחל באחתה. קנאה במעשיה הטובים, אמרה, אלולי שצדקה ממני, לא זכתה לבנים". מבואר בדברי רש"י, שהסגולה הבטוחה לזרע של קיימא, הוא בעשיית מעשים טובים, ומעשים אלו, 

ללמד תורה לילדים מנוערים מתורה, והשתדלות לילך בדרכי קמחית, הם מהדברים עליהם חז"ל אמרו שהם 'מעשים טובים', א"כ מבואר שעשיית מעשים אלו היא סגולה בדוקה להפקד בדבר ישועה ורחמים, בזרע של קיימא במהרה.

שמות הזוכים לשבוע שעבר: 

˘Ï ˜¯ÂË. – בני ברק – משנה תורה להרמב“ם, ה“כ.
·¯È ¯. – קרית ספר – ילקוט מדרשים א‘.
‡Ï‚¯„ ‡. – בני ברק – ילקוט מדרשים א‘.
 Ô‰Î. – קרית ספר – ילקוט מדרשים א‘.

̆. – בני ברק – השעטנז בעידן המודרני.  È˜ÒÈ·Â¯
. – מודיעין עילית – השעטנז בעידן המודרני. .̆Ó Ï‚Ò

Ù Ô‡Ó. – מאנצסטער – השעטנז בעידן המודרני.

.ÌÈÎÂÊÏ ÁÏ˘˙/‰ÁÏ ̆ ‰Ú„Â‰

„ÚËÈÈ·‰ÏÈÁÓ¯Ú¯ - המבקש מחילה. ˜¯ÚËÎ‡¯ËÓÂ¯ - החושב עקום.


