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גליון
קמ"ז

 ÌÈƒÃÂ¿ÊƒÏ ‰»̄»‰ ‰≈Ãƒ‰ Ì«‚¿Â  »ÍΔ̇»ÃÏ«ÃÎ ¯»Ó»Ã̇  ‰»̇¿»Ê  …̄Ó‡≈Ï ‰»„ÃÂ‰ÈƒÏ „«Ã‚ÀÃÈ«Â  ÌÈƒ—̆»„√Á —̆…Ï¿—̆ƒÓ¿ÃÎ Èƒ‰¿È«Â"
Û≈̄»“Ã̆". בראשית ל"ח כ"ד. ƒ̇¿Â »‰ÃÂ‡Èƒ̂…Â‰ ‰»„ÃÂ‰¿È ¯ΔÓ‡…ÃÈ«Â

דינה  שעה  באותה  הרי  שריפה,  מחוייבת  היתה  תמר  מדוע  התקשו,  ז"ל   ÂÈ˙Â·¯
היה 'שומרת יבם', שבעלה מת והיא ממתינה ליבום, ופסוק מפורש הוא ששומרת 

יבם שזינתה, עוברת רק בלאו (דברים כ"ה ה'), "ֹלא ִתְהֶיה ֵאֶׁשת ַהֵּמת ַהחּוָצה ְלִאיׁש 

ָזר", ואינה בפרשת מיתה כלל וכלל. אלא תירצו בבראשית רבה (פ"ה י'), "הוציאוה 

בתו  תמר  מאיר,  רבי  משום  אמר  מאיר  רבי  של  תלמידו  מקשאה  אפרים  ותשרף. 

של ֵשם היתה, דכתיב (ויקרא כ"א ט'), ּוַבת ִאיׁש ּכֵֹהן [ִּכי ֵתֵחל ִלְזנֹות ֶאת ָאִביָה ִהיא 

ְמַחֶּלֶלת ָּבֵאׁש ִּתָּׂשֵרף], לפיכך, הוציאוה ותשרף".

יודע  ס"ב,  רפ"ה  סי'  באור"ח  כדברי השו"ע  פרש"י,  בלימוד  הרגיל  יר"ש,  יהודי   ÏÎ
חז"ל  דברי  את  בקביעות  להביא  בפירושו,  רש"י  של  שדרכו  עת,  בכל  ומרגיש 

מהתלמודים והמדרשים, ובדרך כלל הוא לא כותב את הדברים בשם אומרם, למעט 

תשעים ושנים פעמים בכל פירושו על התורה, בהם הוא מביא את הדברים בשם 

אומרם, ולא דבר ריק הוא.

הביא  לשריפה,  תמר  את  שיוציאו  שאמר  יהודה  דברי  מוזכרים  כאשר   ,ÂÈ˙˘¯Ù·
רש"י את דברי המדרש שהזכרנו, ואומר שמועה זו בשם אומרו, "ותשרף. אמר אפרים 

מקשאה משום רבי מאיר, בתו של שם היתה, שהוא כהן, לפיכך דנוה בשרפה", וצ"ב 

מה נשתנו דברי מדרש הללו, שרש"י מביאם בשם אומרם.

Ï·Â˜Ó לפרש, שבכל פעם שרש"י מביא מימרא בשם אומרו, נרמז בזה, שפירוש זה 
'לשיטתו' של אותו בעל מימרא  ואינו עולה אלא  ונסתר מפירושים אחרים,  קשה 

כפי שכתב במקום אחר, ועל כן רש"י טורח וכותב מי הוא בעל המימרא, כדי שנדע 

ונבין שלשיטתו הדברים ברורים (ויעויין בספר 'אילנא דפלפלא', שטרח לבאר את כל 

הצ"ב מקומות הללו {'אילנא' בגימטריה צ"ב}, היאך הדברים עולים יפה בקנה אחד), 

ונבאר בסייעתא דשמיא היאך גם בנידו"ד הדבר כן.

·˙Â¯‰ מפורש שמלכי צדיק, שהוא ֵשם בן נח, היה כהן, כדכתיב (בראשית י"ד י"ח), 
ָוָיִין ְוהּוא כֵֹהן ְלֵקל ֶעְליֹון", ואיתא בנדרים ל"ב  "ּוַמְלִּכי ֶצֶדק ֶמֶלְך ָׁשֵלם הֹוִציא ֶלֶחם 

ב', "אמר רבי זכריה משום רבי ישמעאל, ביקש הקב"ה להוציא כהונה משם... כיון 

שהקדים ברכת אברהם לברכת המקום, שנאמר (שם י"ט - כ'), ַוְיָבְרֵכהּו ַוּיֹאַמר ָּברּוְך 

ַאְבָרם ְלֵקל ֶעְליֹון קֵֹנה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ, ּוָברּוְך קל ֶעְליֹון, אמר לו אברהם, וכי מקדימין 

ברכת עבד לברכת קונו. מיד נתנה לאברהם, שנאמר (תהלים ק"י א'), ְנֻאם ה' ַלאדִֹני 

ִנְׁשַּבע ה' ְוֹלא  ְלַרְגֶליָך, ובתריה (פסוק ד') כתיב,  ִליִמיִני ַעד ָאִׁשית אֹוְיֶביָך ֲהדֹום  ֵׁשב 

ִיָּנֵחם ַאָּתה כֵֹהן ְלעֹוָלם ַעל ִּדְבָרִתי ַמְלִּכי ֶצֶדק, על דיבורו של מלכי צדק, והיינו דכתיב 

והוא כהן לקל עליון, הוא כהן, ואין זרעו כהן". ולפי דברי הגמ' הללו קשה, מה שייך 

כלל דין בת כהן אצל תמר בת שם, הרי הכהונה נלקחה משם ונתנה לאברהם זה 

שנות דור לפני מעשה תמר.

ÓÈÓ¯‡ נוספת מ'אפרים מקשאה בשם רבי מאיר', מצאנו בב"מ פ"ז א' (וכעי"ז בב"ר 
ובן  וחלב  החמאה  את  רק  אורחיו  בפני  הביא  אברהם  מדוע  שנתקשה,  י"ד),  מ"ח 

תלמידו  מקשאה  אפרים  "אמר  להכין,  לשרה  שאמר  הלחם  את  הביא  ולא  הבקר, 

ושרה  היה,  חולין בטהרה  אוכל  אבינו  דרבי מאיר, אברהם  רבי מאיר משמיה  של 

אמנו אותו היום פירסה נדה", לכך הוא לא יכל להביא את הלחם שנטמא לאורחים. 

ולכאורה דבריו צריכים ביאור, שהרי למדנו לעיל שכבר לפני כעשרים ושש שנים, 

במלחמת סדום, נתכהן אברהם, כשהקב"ה נטל את הכהונה משם ונתנה לו, וא"כ, 

מניעת אכילת העיסה אינה בדין חומרא והנהגה טובה לאכול חולין בטהרה, אלא 

חיוב גמור מדאורייתא, כדאיתא בחולין ל"ה א' ובפרש"י שם ד"ה בדליכא (וע"ע ראש 

יוסף שם ומקדש דוד ח"ג סי' מ"א), אלא צ"ל שאפרים מקשאה בשם רבי מאיר חולק 

על מימרתו זו של רבי זכריה משום רבי ישמעאל, וסובר שלא ניטלה הכהונה כלל 

משם, וצ"ב, מדוע חלק אפרים מקשאה בשם רבי מאיר על דרשה זו.

שתמר  בפרשתינו,  ר"מ  בשם  מקשאה  אפרים  של  שדרשתו  הוא,  הביאור   ‡Ï‡
לא  מה שאברהם  שכל  ללמוד,  שהכריחתו  זו  היא  כהן,  בת  כדין  שריפה  נתחייבה 

הביא את הלחם לאורחיו, הוא מטעם החומרא שלא לאכול חולין בטומאה, שאילו 

נתכהן אברהם במקום ֵשם, לתמר בתו כבר בטל דין בת כהן, ואין מיתתה בשריפה, 

וזו גם הסיבה שרש"י שינה מדרכו וכתב מימרא זו של חיוב שריפה ל'תמר בת שם' 

בשם אומרו, 'אפרים מקשאה בשם רבי מאיר', וזאת משום שכל חיוב שריפה אצל 

תמר, שייך רק לשיטתו ששם נשאר בכהונתו.

‡ÔÎ, במאי דאיתא בסנהדרין (נ"א א'), שנחלקו ר"מ וחכמים בדין בת כהן, מה דינה 
באופן שעוד לפני שזינתה כבר נעשתה חללה, שלחכמים, עדיין שם בת כהן עליה, 

ובקדושתה,  בה  תלוי  אינו  כהן,  כבת  דינה  את  שהקובע  בשריפה,  מיתתה  כן  ועל 

אלא באביה ובקדושתו, ואילו לר"מ, בת כהן שנתחללה, בטל ממנה שם בת כהן, 

ועל כן מיתתה בחנק ככל ישראל, שהקובע את דינה כבת כהן, תלוי בקדושתה, ולא 

בקדושת אביה. ויש לעיין במחלוקת זו, היאך יסברו באופן שכהן ילד בת ולאחר מכן 

נתבטלה הכהונה ממנו, כמעשה שם, האם יהיה לה דין בת כהן או לאו, שבפשטות 

ניתן לומר, שלדעת חכמים, דבר פשוט הוא שדינה כבת ישראל, שהרי הדבר תלוי 

בקדושת האב, לא בקדושת הבת, אבל לר"מ, יתכן לומר שיסבור שאף בכה"ג ישאר 

וכמו  זה הוא קדושת הבת ולא קדושת האב,  ודין בת כהן, שהקובע לדין  לה שם 

וא"כ שוב יקשה, שלדעת ר"מ, אף אם נלקחה הכהונה משם, בכל זאת  שנתבאר, 

אפרים מקשאה  הכריח את  ומה  בשריפה,  בתו, שמיתתה  בתמר  הקדושה  נשארה 

בשם ר"מ לפרש שלא נלקחה הכהונה משם.

ÍÈ¯ˆÂ לומר, שאף לדעת ר"מ, דין בת כהן תלוי גם באבא, לא רק בבת, שהרי היא 
צריכה להיות 'בת כהן', ועל כן, באופן שנתבטלה מהאב כהונתו, אין לבתו שם 'בת 

כהן' כלל, ובכדי לבאר מדוע תמר התחייבה בשריפה, הוכרח ר"מ ללמוד שלא נלקחה 

הכהונה מֵשם, אלא שם נשאר בכהונתו, ולכך דין תמר בתו בשריפה, ככל בת כהן.  
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המתגורר  ראובן  הדליק  חנוכה  בערש"ק 

בחלון  החנוכה  נרות  את  כניסה  בקומת 

לא  מדוע  ותמה,  עמד  שמעון  שכנו  ביתו, 

הדליק את הנרות בפתח ביתו כבימי החול.

ומביט  כשעומד  שמעון  את  ראובן  כשראה 

כידוע  והשיב,  לתמיהתו,  הבין  בנרותיו, 

יום  ובכל  מכסף,  במנורה  מדליק  אני  לך 

באפשרותינו לשמור עליה, אך בשבת קודש, 

שאי אפשר להכניסה לבית לשמירה לאחר 

אי  תגנב,  שהיא  סביר  חשש  יש  ההדלקה, 

לכך הנחתיה בתוך ביתי.

לטענת שמעון שהיה עליו להדליק בכוסיות 

פשוטות ולהניחם בפתח הבית, השיב ראובן, 

מכיון שאפשר להדליק גם בחלון, הריני נוהג 

כמנהגי להדר ולהדליק במנורת הכסף, ואילו 

את ההדור של פתח הדלת, אני מקיים ביום 

חול, כשאפשר לקיים שניהם.

הדלת  פתח  שמעון,  השיב  ידיעתי,  למיטב 

הינך  אם  ולכן,  מהידור,  ולא  מדינא,  הוא 

ההדלקה  על  לוותר  עליך  לגנבה,  חושש 

במנורת הכסף, לצורך קיום עיקר הדין.

‰˘‡È‰ ‰Ï‡, הצדק עם מי ? 

 

"חברותא  איתא,  א')  (ל"ד  בברכות 

כלפי שמיא מי איכא", ופרש"י, "מנהג 

שנוהג אדם בחבירו ינהג אצל המקום 

ולא יזהר בתפלתו".

באדם  עובדא  ליישב  צורך  יש  לפי"ז 

גדול מסוים.

? Â‰ÈÓ Ú„˙‰

בעת  ד"ת  לשמוע  נזדמן  למי  תדע  [ואם 
שהלך לסחורה, תגלה מיהו].

‰ÂÈˆÓ ÔÎÈ שגם אדם 
להוציא  צריך  רגיל 

עצמו מחשד 'אי קיום 

מדת חסידות'.

איזו מצוה נרמזה בפרשתינו, שיש בה ענין להתחיל הסעודה לפני קיום המצוה.

ממני נלמדת ההלכה,

על נאמנות אחת מהשלושה.

גמלתי חסדים בחכמתי,

ורבות בתורה כמותי.

בעקבות דיבורי ומעשי,

שמות ניתנו לניני הרמאי.

מענינא
דירחא

רמז: דמות הקשורה לפרשה

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

מענינא
דירחא

הגליון יו“ל לזכות הרב יוסף בן שיינדל לרפואה שלימה
הציבור מתבקש לעורר רחמי שמים בתפילה ובלימוד התורה, לרפואתו השלימה בתוך שאר חולי ישראל

מענינא דמועדא א׳
להוסיף  צריך  לכאורה  ב'חנוכה'  מתי 

שני מאכלים מיוחדים לסעודה.

ה'חנוכה',  ממצוות  מצוה  באיזה 

הדלקת  (מלבד  הנשים  גם  שייכות 

נרות).

בערש״ק הבעל״ט, 
׳פרשת מקץ – חנוכה׳, 

.ÔÂÈÏ‚‰ ÚÈÙÂÈ ‡Ï
הגליון הבא יופיע אי״ה 

בערש״ק פרשת ויגש.

מענינא דמועדא ב׳

לעוסקי
תורתך

גליון מוגדל



תשובה ל"מעשה רב"
 ‰ÎÂÁ·  ÏÏÙ˙‰Ï  ÍÈ¯ˆ  Ì‡‰  ,‰Ï‡˘Ï  ‰·Â˘˙·
 ,'ÌÈÒÈ‰  ÏÚ'  ˙ÏÙ˙  ˙‡  ¯ÓÂÏ  È„Î  ,¯Â„ÈÒ‰  ÍÂ˙Ó
 ,1˙ÂÓ„Â˜  ÌÈ˘Ó  ÂÂ¯ÎÊ  ÏÚ  ÍÂÓÒÏ  ÏÂÎÈ˘  Â‡
 Ì‡ ¯ÂÊÁÏ  ÍÈ¯ˆ  ÔÈ‡˘ ÔÂÈÎÓ˘ ,„„ˆÏ  ¯˘Ù‡ Ì‡‰Â
 ‰È‡  ÂÊ  ‰ÏÈÙ˙˘ Á¯ÎÂÓ ,ÌÈÒÈ‰  ÏÚ  ¯ÓÂÏÓ ÁÎ˘
 ÔÈÚ  ˘È˘  ÂÈˆÓ˘  ,·"ÂÈÎÂ  ÌÈ·ÂË  ÌÈÓÈ  ˙ÂÏÈÙ˙Î

.Â˙ÏÙ˙ ¯È„ÒÈ˘
על  ולעמוד  להקדים  כדאי  זה,  נידון  לברר  כדי 
שורש תקנת אמירת על הניסים, ואגב דרכינו יתבאר 
בעזה"י מתי נתקן, ומהי כוונת התקנה, ומתי נאמרת, 

ועד כמה אמירתה מעכבת.
א] בשבת כ"א ב' איתא, "מאי חנוכה, דת"ר בכ"ה 
בכסליו יומי דחנוכה תמניא אינון דלא למספד בהון 
ודלא להתענות בהון, שכשנכנסו יוונים להיכל טמאו 
כל השמנים שבהיכל, וכשגברה מלכות בית חשמונאי 
ונצחום, בדקו ולא מצאו אלא פך אחד של שמן שהיה 
מונח בחותמו של כהן גדול, ולא היה בו אלא להדליק 
יום אחד, נעשה בו נס והדליקו ממנו שמונה ימים. 
בהלל  טובים  ימים  ועשאום  קבעום  אחרת  לשנה 

והודאה".
וכו',  קבעוה  נס  איזה  על  חנוכה,  "מאי  פרש"י, 
ועשאום י"ט בהלל והודאה, לא שאסורין במלאכה, 
הנסים  על  ולומר  הלל,  לקרות  אלא  נקבעו  שלא 

בהודאה".
חנוכה,  שכשקבעו  רש"י,  בדברי  בפשטות  ומבואר 
התפלה,  בתוך  הנסים  על  תפלת  לומר  קבעו  כבר 
ראשונה  משנה  שכבר  ומשמע  ההודאה2,  בברכת 
שלאחר חנוכה קבעו כן, כמ"ש 'לשנה אחרת3 קבעום 
מדקדוק  משמע  וכן  והודאה',  בהלל  י"ט  ועשאום 
לשונו לקמן כ"ד א' ד"ה בברכת המזון, ועמ"ש בעזה"י 

להלן.
'בהלל  התיבות  את  לפרש  רש"י  כוונת  אם  ויל"ע 
היוצא  הענין  שמבאר  או  הברייתא,  של  והודאה' 
למעשה מקביעת ימים אלו כימי הלל והודאה, דהיינו, 
שבשעתו נקבעו הימים להלל ולהודות, ואח"כ קבעו 
הלל',  ב'אמירת  שנהלל  באופן  והודאה  ההלל  את 
ונודה באמירת 'על הנסים', אבל אינו בא לפרש את 
התיבות  אלא  שבברייתא,  והודאה'  'בהלל  התיבות 
מתפרשות כמשמעותם4, להודות ולהלל, רק שהנ"מ 
נאמר  ואם  הניסים.  ועל  הלל  אמירת  הוא  לדידן 
שרש"י התכוין לפרש התיבות בברייתא, יוקשה לנו 
הניסים'  'על  הא  להודאה,  הלל  הקדימו  למה  לכאו' 
אומרים כבר מבערב, ואף בשחרית אומרים כן עוד 

קודם הלל.
לנו  יש  לפרש התיבות,  בא  ננקוט שרש"י  ואם  ב] 

עדיין מקום להסתפק, האם כשתיקנו אמירת נוסח על 
הניסים, תיקנוה בתור צורת נוסח אמירה של הודאה 
כשלעצמה, שכל יום מימי החנוכה יש לאומרו [וכשם 
לאו  שחרית],  בקומו  אני  מודה  יום  כל  לומר  שיש 
דוקא בתוך תפילה, אלא שלימים, כדי שלא ישכחו, 
קבעו לאומרה בתפילה, אבל אין זה מדיני התפילה, 

אלא מדיני היום של חנוכה5.
טובים  הימים  ענין  שפירש  שרש"י  צ"ב  עוד  ג] 
דחנוכה, לא הזכיר כלל שבחנוכה יש מצוה להדליק 
אינה  הנרות  שהדלקת  הדברים,  ומשמעות  נרות, 
צ"ב מה הענין של הדל"נ  וא"כ  והודאה,  בכלל הלל 
חנוכה אם לא להודאה והלל על הנס, ובפרט שהרי 
מברכין בשעת הדלקה 'שעשה נסים לאבותינו בימים 

ההם בזמן הזה', שהיא לכאו' ברכת ההודאה.
ואמנם זה גופא צ"ע, למה קבעו לברך שעשה ניסים 
מברכין  בפורים  הרי  ההלל,  אמירת  קודם  ולא  שם, 
שעשה נסים קודם קריאת המגילה, ואיתא במגילה 
שאין  בחנוכה  וא"כ  הלילא6,  זו  דקרייתא  א',  י"ד 
נסים  שעשה  לברך  לכאו'  צריך  היה  מגילה,  קריאת 

קודם הלל ולא קודם הדלקת הנרות.
ד] ואולי אפשר לומר, שבחנוכה יש ב' הלכות, יש 
דין פרסום נס, ויש דין הלל והודאה, רק שיש שייכות 
למי  ומהללים  מודים  הנס  פרסום  שע"י  ביניהם, 

שעשה את הנס7.
ונראה דפרסום הנס קבעו שיהא נעשה ע"י הדלקת 
'הנרות הללו' שמקורו  הנרות, כמו שמבואר מנוסח 
במס' סופרים והובא ברא"ש פ"ב דשבת סי' ח', ע"ש, 
שכתב "ובמס' סופרים כתוב, כיצד מברכין, המדליק 
מברך שלש וכו', ואומר הנרות הללו אנו מדליקין על 
הללו  הנרות  חנוכה  ימי  שמנת  וכל  וכו',  התשועות 
לראותן  אלא  בהן  להשתמש  רשות  לנו  ואין  קודש, 
בלבד כדי להודות לשמך על נפלאותיך...", כלומר, אין 
נרות אלו לשמחת יו"ט כבכל יו"ט, שיהיה הרבה אור, 

אלא ענינם 'פרסום הנס'8.
נקבעה  הניסים,  על  שברכת  לומר,  נוכל  ומעתה 
היא,  מצוה  הנס  שפרסום  להורות  הנרות,  על 
ולפיכך קבעוה על הנרות דוקא, שהם באו לפרסומי 
שה'פרסומי  שבפורים  שפיר,  מתורץ  ובזה  ניסא, 
ניסא' הוא קריאת המגילה, מברך על הנסים קודם 
הוא  ניסא  שהפרסומי  ובחנוכה  המגילה,  קריאת 
ההדלקת  על  הנסים  על  מברכים  הנרות,  בהדלקת 
נרות [ובהג"מ רפ"ג דחנוכה משמע, שברכת שעשה 
וחזינן  ההדלקה,  לאחר  מברכין  ושהחיינו,  נסים 
דס"ל דברכות אלו הם משום פרסומי ניסא9, ואינם 
ברכות על ההדלקה כמו ברכת המצוות שצריך עובר 
לעשייתן, אלא ברכת הנס, וכל שהנרות דולקות יש 

כאן פרסום הנס].
ה] וכבר עמדנו על זה שבברייתא לא נזכר ענין הנרות 

בקביעת היו"ט, ויובן, דלא זהו מטרת מצות היו"ט, 
דהוא רק היכי תימצי, שכיון שיש צורך להודות על 
הנסים, נולד מזה צורך לעשות דבר המפרסם הנס10.

ב', שלא  לפי מה שצידדנו באות  עוד  לומר  ויתכן 
אלא  התפילה,  נוסח  בתוך  מתחילה  התקנה  היתה 
נוסח  י"ל שמעיקרא כשנתקן  וא"כ  בפנ"ע,  כהודאה 
אמירת על הנסים, נקבע לאומרו אחר הדלקת הנרות, 
לא בתוך התפילה, ולכן גם לא הזכירו בו הודאה על 
נס הנרות11, שהרי הוא כבר אמור בעצם ההדלקה, 
שכשמברכין להדליק נר של חנוכה, ומורים היות הנר 
נקרא 'חנוכה' כבר הזכירו נס הנרות, וכן הוא מבואר, 
בתיבות 'הנרות הללו' הנ"ל, "הנרות הללו קודש, ואין 
לנו רשות להשתמש בהם, אלא לראותם בלבד, כדי 
להודות לשמך...", כלומר, כל עצמם של נרות עניינם 

פרסום נס פך השמן12.
מהו  להו,  "איבעיא  איתא,  א'  כ"ד  בשבת  והנה  ו] 
להזכיר של חנוכה בברהמ"ז, כיון דמדרבנן הוא לא 
מדכרינן13, או דילמא משום פרסומי ניסא מדכרינן. 
אמר רבא א"ר סחורה א"ר הונא, אינו מזכיר, ואם בא 

להזכיר מזכיר בהודאה".
פירש"י בד"ה בברהמ"ז, "בתפלה פשיטא לן, שהרי 
ולכאו'  לעיל",  כדאמרינן  נקבעו,  ולהודאה  להלל 
הלל  חיוב  מצד  דאי  הוא,  בגמ'  דהספק  מבואר, 
תיתי  ומהיכי  בתפלה,  שמזכיר  בזה  סגי  והודאה, 
הוא',  דמדרבנן  'כיון  בגמ'  שאמרו  וזהו  להוסיף, 
כלומר, כיון דכל החנוכה הוא תקנה דרבנן, א"כ סגי 
'או דלמא  הזכיר בתפלה,  בקיום התקנה מה שכבר 
משום פרסומי ניסא', כלומר, אה"נ מדין הודאה סגי, 
אך אולי ממצות פרסומי ניסא, עדיין כל כמה דאפשר 

להוסיף מוסיף14.
החנוכה'  'יום  כמה  עד  היה  דהספק  י"ל,  עוד  ז] 
הוא יום המחייב בהזכרתו, דאה"נ דבתפלה פשוט 
הא  אבל  ההודאה.  את  תיקנו  שכך  כיון  שמזכיר, 
ברהמ"ז  אבל  יתפלל,  סגי שלא  דלא  ניחא תפלה, 
הרי אינו חייב לסעוד בכל יום [ובשבת חיובו מדין 
בברהמ"ז,  להזכיר  דאי"צ  י"ל  ממילא  השבת15], 
ימים  שאר  ככל  עצמו  היום  היה  אם  ובשלמא 
סעודות  כמה  כל  להזכיר  צריך  לכתחילה  טובים, 
על  ההודאה,  דכשנתקן  אפשר  כאן  אבל  שסועד, 
התפילה נתקנה, לא על היום, אלא שנאמר הלכה 
שיומי דחנוכה הם זמן שמודים בתפילה על הניסים 

שארעו בימים אלו16.
פרסומי  משום  דילמא  'או  הגמ',  של  השני  והצד 
ניסא', היינו דמשום חובת פרסומי ניסא הוא דין על 
היום עצמו, שזה נותן עדיפות ביום עצמו, וסמך לזה, 
דאמרינן לעיל כ"ג ב', דנר חנוכה עדיף מקידוש היום 
'משום פרסומי ניסא', וגם בצד הספק של רבא שם 
לומר דקידוש היום עדיף, נקט רק מה דקידוש היום 

נאמרת  הניסים'  ש'על  הסברא,  את  גם  ונצרף   .1
ועי'  ובברהמ"ז,  החנוכה  ימי  בתפלות  רבות  פעמים 

שע"ת סי' ק', ודו"ק.
2. בס' נר מצוה עמ' 3, מביא מהרוקח בהלכות, שאת 
'על הנסים' חיבר יוחנן כה"ג, ויש בה קכ"ה תיבות, 
כמנין כהנים, ובס' 'אלף כתב' ח"ב אות תשנ"ו, כתב, 
פ"כ  סופרים  ובמס'  תיקנוהו,  דחשמונאי  שסנהדרין 
ה"ח, משמע שחובר מאוחר יותר, וראה ס' דרך שיחה 

ח"א עמ' קפ"ה.
3. לכאו' טפי מדוקדק היה לומר 'לאחר שנה', וי"ל, 
דאולי יש ראיה מזה, דכבר באותו שנה של הנס קבעו 
שלשנה אחרת יהיה כך, כלומר, שכשנשלמו ימי הנס 
החליטו  להם,  היו  נס  של  רצופין  ימים  שח'  וראו 
ימי  ח'  כנגד  לדורות  והודאה  הלל  ימים  ח'  לעשות 
הנס, וכיון שרצו לקבוע את התחלתם ליום מציאת 
פך השמן [ועיין לשון הרי"ף, "ונעשה בה נס והדליקו 
טובים  ימים  ח'  קבעום  אחרת  לשנה  ימים,  ח'  בה 
יומא  כל  אניסא  מברכינן  והלכך  ובהודאה,  בהלל 
ויום  יום  ובכל  הואיל  דחנוכה,  יומי  ויומא מתמניא 
היה הנס מתחדש באותו פך של שמן"], ממילא לא 
יכלו לחוג באותה שנה ח' ימים, והיה מוכרח לתקן 
על שנה אחרת, מובן מכך שהלשון לשנה אחרת, אינו 
'קבעום ועשאום', אלא הולך על ה'שמונה  חוזר על 
שתחלתן  הודאה  ימי  שמונת  לעשות  שרצו  ימים', 
ביום מציאת פך השמן, ולא שכל יום כנגד יום, אלא 
כולם חטיבה אחת של נס שנתחדש לשמונה ימים, 
הכי  "ומשום  הר"ן,  כמ"ש  זה,  לענין  זקוקים  שהיו 
היו שמנה ימים, מפני שהיה להם שמן טהור רחוק 
וחזרה",  הליכה  בין  ימים  שמונה  והוצרכו  ימים  ד' 

ימים  ח'  ידעו שיצטרכו להמתין  וכלומר, שמעיקרא 
שפירש  מי  "ויש  שכתב,  במאירי  ועי'  טהור,  לשמן 
לשמנה  וחילקוהו  השמן,  במיעוט  הרגישו  הם  שאף 
המאירי  (אמנם  והחזרה"  ההליכה  כשיעור  לילות 
עצמו, כותב, "ואין נראה לי, שא"כ היאך היו סומכין 
על הנס בלילה ראשונה"), וכדי לעשות שמונה ימים 
הוצרכו ממילא ל'שנה אחרת' שנה שכ"ה כסלו עדין 

לא חלף.
4. וראיתי ברש"י שעל הרי"ף שכתב, "ועשאום יו"ט, 
שלא  הרי  במלאכה",  אסרום  ולא  ולהודאה,  להלל 
הזכיר ענין אמירת הלל ועל הנסים, ומשמע שביאור 

התיבות בברייתא הם כמשמעם, וכמשנ"ת.
5. והרי בפורים לכאו', אם נוסח על הנסים נתקן ע"י 
מרדכי ואסתר, הא אז בימי גלות בבל, עדיין לא היה 
נוסח מתוקן לתפלות, וכמ"ש הרמב"ם בפ"א מתפלה 
ה"ד, ע"ש, וא"כ ע"כ היה זה תקנה לומר כן כהודאה 

בסתם, לא כחלק מהתפילה.
6. ומבואר במאירי שם, דאם אין לו מגילה בפורים, 
צריך לקרות הלל! ועי' חת"ס או"ח סי' קצ"ב, ובכת"ס 

או"ח סי' ק"מ.
7. ועיין בפסקי ריא"ז שבת, עמ' קכ"א, שכתב, "לשנה 
אחרת קבעום ועשאום שמונה ימים שגומרים בהם 
(א.ה.  הנרות  בהדלקת  הנס  על  ומודים  ההלל,  את 
שעשה  ברכת  ע"י  הדל"נ  בשעת  שכוונתו  נראה 
ניסים, או בגלל הדל"נ, שע"י פרסום הנס, מתחילים 

להודות), ומשבחין אותו בתפלה".
8. ובכל יום מספר אחר לנרות, ובהיותו מוסיף והולך 
ועי'  נס,  על תוספת  להורות  הנרות  כב"ה, מתרבים 
גומרים  בחנוכה  זה  דמטעם  סק"א,  תרפ"ג  סי'  מ"ב 

את ההלל.
9. ועי' בביה"ל סי' תרצ"ב ס"א ד"ה ושהחיינו, שכתב 
בשם המאירי,  ד"מי שאין לו להדליק, ואינו במקום 
שאפשר לו לראות, י"א שמברך לעצמו שעשה נסים 
ושהחיינו בלילה א', ושעשה נסים בכל הלילות", וכ' 

המ"ב עלה "והדברים נראים".
10. ולפי"ז אמירת עה"נ עדיף בצד מסויים מההדל"נ, 
דזהו עיקר החנוכה, ועי' בפרש"י בשבת כ"ד א' ד"ה 
מה תפלה בברכת הודאה, שכתב, "דהא כולה מילתא 

דחנוכה עיקרה להודאה נתקנה".
הדר,  ד"ה  ב'  כ"ג  בשבת  בתוס'  יעויין  אמנם   .11
מתקיים  ונרות  תיבת  הזכרת  דבעצם  דמבואר, 
הנסים'  'על  בנוסח  ואולם  דחנוכה,  ניסא  פרסומי 
לא  (בסוף ספר אהבה),  שבסדר התפלות להרמב"ם 

נזכר תיבות 'והדליקו נרות בחצרות קדשך'.
12. יעויין בשבת כ"ב א', "אר"י א"ר אסי, אסור להרצות 
כי אמריתה קמיה דשמואל,  חנוכה,  נס  כנגד  מעות 
נוסח  על  וצ"ע  בה...",  יש  קדושה  נר  וכי  לי,  אמר 
הנרות הללו קודש (שו"ר בשד"ח מערכת חנוכה סי' 
ט' אות א', מש"כ בשם הבנין שלמה), אבל לפמשנ"ת 
מדוקדק,  'קודש'  הנוסח  דאדרבה,  י"ל  בעזה"י, 
דלהורות על מטרת הנרות חנוכה בא, שהוא לפרסם 
הנס כדי להודות, ועל דרך שכתבו תוס' בקידושין ב' 
ב' ד"ה דאסר, דלשון מקודשת מתפרש גם על מיוחד 
ומזומן, וכמו"כ כאן י"ל דאמירתו הנרות הללו 'קדש', 
לאו לקדושה של הקדש קאמר, אלא להיות מיוחדים 
אחרים  לענינים  ולא  מסויימת,  למטרה  ומזומנים 
'הנרות הללו קודש הם',  נוסח כמו  (אבל האומרים 
קדושות,  בעצמם  שהנרות  משמע  זה  דנוסח  צ"ע, 

תשובות לשאלות שהתפרסמו בגליון זה בשבוע שעבר



ידע  דע"ז  ביום,  דין  אינו  דחנוכה  חילק  ולא  תדיר, 
שיכל להשיב דמשום פרסומי ניסא נותן גם עדיפות 
ביום עצמו, אלא שעדיין נשאר ספק מאן עדיף, אם 
תדיר או פרסומי ניסא, ומסיק, פרסומי ניסא עדיף17.
ואיתא שם בסמוך נמי, ד"איבעיא להו מהו להזכיר 
ר"ח  צריך,  לא  דרבנן  בחנוכה  את"ל  בברהמ"ז,  ר"ח 
דאורייתא צריך, או דילמא כיון דלא אסור בעשיית 
מלאכה לא צריך", מבואר נמי, דמשום שאינו אסור 
באה  ההזכרה  שאין  סימן  הוא  מלאכה,  בעשיית 
מחמת היום, אלא שיש דין ביום של ראש החודש, 
שיזכירו בו הזכרות מסויימות18, ולא כמו יו"ט רגיל, 
שהיו"ט גופיה מחייב ההזכרות, ולא רק דין להזכיר 

ביום שהוא יו"ט.
וע"ע להלן שם בגמ' "אבעיא להו מהו להזכיר של 
לא  בדידיה  מוסף  ביה  דלית  כיון  במוספין,  חנוכה 
מדכרינן, או דילמא יום הוא שחייב בארבע תפלות", 
פרש"י, "בד' תפלות, ערבית ושחרית ומוסף ומנחה, 
משאר  פחותה  אינה  היום,  זה  תפלה  שחובת  וכיון 
תפלות", ונראה קצת מלשונו, דכיון שנתקן להזכיר 
כל  על  להזכיר  נתקן  זה  ההודאה,  בברכת  בתפלה 
יזכיר  לא  אם  וממילא  אלו,  בימים  תפלה שמתפלל 

מבטל התקנה.
ח] וברמב"ם פ"ג ממגילה וחנוכה ה"ג כתב, "ומפני 
שמונת  שיהיו  הדור  שבאותו  חכמים  התקינו  זה 
הימים האלו, שתחלתן מליל חמשה ועשרים בכסלו, 
ימי שמחה והלל ומדליקין בהן הנרות בערב על פתחי 
הבתים בכל לילה ולילה משמונת הלילות, להראות 

ולגלות הנר...".
הוא  ההדלקה  דענין  הרמב"ם,  מלשון  מבואר 
לפרסומי ניסא בלבד, ואין בזה הודאה, אלא 'להראות 
הרמב"ם  קובע  וההלל  ההודאה  ואת  הנס',  ולגלות 
שמחה  לימי  נקבעו  האלו  שהימים  הימים,  כדין 
הודאה  תיקנו  שלא  סבר  שהרמב"ם  וצ"ל  והלל19, 
מיוחדת בנוסח על הניסים בדור של חשמונאים, רק 

בדורות מאוחרים יותר.
והנה לא מצא הרמב"ם לנכון להזכיר דין אמירת 'על 
הנסים' בהלכות חנוכה כלל, רק הזכירם פעם אחת 
א)  תפלה,  בהלכות  פעמים  וג'  הי"ג,  דברכות  בפ"ב 
בפ"ב הי"ג, שכתב, "בחנוכה ופורים מוסיפים בהודיה 
על הנסים. שבת שחלה להיות חנוכה ופורים, מזכיר 
ב)  כמו שמזכיר בשאר תפלות".  הנסים במוסף,  על 
בחנוכה  הנסים  על  הזכיר  מי שלא  "וכן  הי"ד,  בפ"י 
ומתפלל",  אינו חוזר  וענינו בתפלת תענית  ופורים, 

ג) ב'סדר התפלות'.
אפשר  חנוכה,  שמצד  הרמב"ם,  שסובר  ונראה 
לקיים את ההודאה בכל ענין שרוצה, כיון שהימים 
ימי שמחה בעצמותם, ורק מדיני תפלה, כשמתפלל 
יש רשות להוסיף ולהזכיר הודייה בנוסח על הנסים, 
אבל אין זה מעכב, והא ראיה, דאם לא הזכיר אינו 
חוזר, ואע"פ שאינו חיוב, מ"מ יש כאן נוסח הודאה 
שנתנו רשות להוסיפה, ולכך קבעה בהלכות תפלה, 
לומר שאין זה הפסק, אבל אינו יכול להוסיף הודאה 

בלשון שרוצה, רק בנוסח שהרשוהו חכמים להפסיק 
בו, לכן קבע נוסחתם בסדר התפלות.

ואולי יש לפרש שהוא דין הזכרה כמו ענינו (שכרכו 
רשות,  שהוא  הנ"ל),  מתפלה  בפ"י  כאחד  הרמב"ם 
כעין תפלת ערבית (עמש"כ במרדכי סי' רע"ט בשם 

ראבי"ה).
אבל רש"י שסובר שזה היה מעצם התקנה, ויותר 
תפלה,  מה  ד"ה  ע"א,  כ"ד  בדף  כתב  דלהדיא  מזה, 
ד"כולה מילתא דחנוכה עיקרה להודאה נתקנה", וכן 
מש"כ שהתקנה היתה לקובעה בברכת ההודאה20, י"ל 
בשם  רע"ט  סי'  במרדכי  וכמ"ש  מעכב,  דהוא  דס"ל 
דחנוכה, שאם  בברהמ"ז  הנסים  על  לענין  הראבי"ה 
לא הזכיר חוזר, וכתב שם בבגדי ישע אות י"ב, "די"ל 
חובה  עליה  שווייה  אם  הוא  סברא  יותר  דחנוכה 
דיחזור, מאחר דכל עיקר קביעותו דחנוכה אינה אלא 
קבילה  חובה  עליה  שויה  אם  וא"כ  ולהודות,  להלל 
להלל  שהוא  חנוכה,  קביעות  בברהמ"ז  גם  עליה 

ולהודות, ועי' בהג"מ פ"ב מהל' ברכות".
"ומה שאין  כתב,  ק'  סוס"י  באו"ח  הב"ח  והנה  ט] 
חנוכה  של  אפילו  עיקר  כל  להסדיר  נוהגין  העולם 
ופורים וכו', וסומכין על הסידור שבידם, וכ"כ בהג' 
מנוח,  ה"ר  פסק  שכן  דאע"פ  כלל,  נכון  אינו  שו"ע, 

ומביאו ב"י, הלא בסוף כתב, וצ"ע".
ולפמשנ"ת יתכן דעיקר תמיהתו לשיטת רש"י שהיא 
ממש תפלה דחנוכה, דנתקנה ממצות היום, משא"כ 
להרמב"ם דעיקר התקנה הוא רק רשות להוסיף, גם 
צריך  דבפשטות  לחזור,  אי"צ  באמירתו,  יטעה  אם 
להסדיר התפילה, משום שתהא תפלתו שגורה בפיו, 
תפלתו  שתהא  "כדי  ר"ה,  בסוף  הר"ן  לשון  וכ"ה 
ששייך  אולי  בה",  יטעה  ולא  בפיו  ושגורה  נשמעת 
ק' סק"א,  סי'  ועי' במ"ב  יותר בבקשות מבהודאות, 
האנשים  מנהג  על  תמה  כנה"ג  "ובשיורי  שכתב, 
ואינם מסדרים  זה להתפלל בעל פה,  שמקילין בכל 
בשע"ת,  ועי'  סמכו.  מה  על  יודע  שאינו  מתחילה, 
ולכתחלה בודאי נכון ליזהר להתפלל בחנוכה ופורים 

וכו' עכ"פ תפלה ראשונה מתוך הסידור21, ודי".
ולכאו' לפמשנ"ת בדעת רש"י, ולהמפורש במרדכי 
אע"ג  לחזור,  צריך  הזכיר  לא  דאם  ראבי"ה,  בשם 
כיון  מ"מ  לחזור,  דאי"צ  כהשיטות  פסק  דבשו"ע 
דכך  בתפלה,  הודאה  מדינא  לומר  צריך  שלכתחלה 
מתוך  שיאמר  ראוי  זה  מצד  גם  ודאי  עלייהו,  קבלו 
הסידור שלא ישכח, גם אם בדרך כלל דרכו להתפלל 
בעצימת עיניים. ואלקא דמאיר לנו במלכות יון, בנס 
הנרות של חנוכה, הוא יעננו להציל אותנו בנס מידי 
אויבי ישראל (כעין ל' המהרש"א בח"א לע"ז י"ח ב'), 

ברחמים רבים, אכי"ר.

תשובה ל"לחכימא ברמיזא"
 ·˘ÈÈÏ Í¯Â  ̂˘È  ̆ÏÂ„‚ Ì„‡‰ Â‰ÈÓ ,‰Ï‡˘Ï ‰·Â˘˙·
 Ó"˘ ÈÈ·‡ ¯Ó‡" ,'· „"Î ‰„· ˘"Ó ÌÚ ‰È„È„ ‡„·ÂÚ

."‡ÓÚË ‰· ‡ÓÈÏ ,‡˙ÏÈÓ ¯Ó‡„ Ô·¯Ó ‡·¯Âˆ

המדובר הוא בר' יהושע בן חנניה, כדאי' בע"ז כ"ט 
ב', "א"ר יהודה, שאל ר' ישמעאל ר' יהושע כשהיו 
עכו"ם  גבינות  אסרו  מה  מפני  א"ל  בדרך,  מהלכין 
השיאו  בהנאה,  אסרוה  לא  למה  א"כ  א"ל  וכו', 
לדבר אחר", ופרש"י, "לא רצה לגלות דבר הברור, 
"ולימא  א',  ל"ה  בגמ'  ושם  טעמא",  בגמ'  כדמפרש 
גזרי  כי  עולא  דאמר  כדעולא,  ניקור,  משום  ליה 
גזירתא במערבא, לא מגלו טעמא עד תריסר ירחי 
לזלזולי  ואתי  ס"ל,  דלא  איניש  איכא  דלמא  שתא, 

בה".
ויעוין בהקדמת שו"ת נר למאור (להגרמ"א רבינוביץ 
זצ"ל, שהגרח"ע גרודז'ינסקי זצ"ל בצעירותו, הציע 
ד',  אות  טהורות'  'אמרות  מאמר  קושיותיו),  לפניו 
בנדה  "ועי'  הנ"ל, שכתב,  דע"ז  הגמ'  אחרי שהביא 
כ"ד ב' אמר אביי צורבא מרבנן דאמר מילתא לימא 
בה טעמא, דכי מדכרו ליה מדכרא, ורצה לומר, אף 
דלקבלי  היכי  כי  טעמא,  מגלינן  לא  גזירה  דלענין 
יותר, ולא יבואו לזלזל בה, אבל בדין מחודש שאומר 
צורבא מרבנן, טוב יותר לגלות הטעם, דכי מדכרו 

ליה מדכר".
ÊÓ¯‰Â: החכם הגדול שהשיב בחידות ורמזים, הוא 
ר' יהושע בן חנניה, כמ"ש בחגיגה ה' ב', ובבכורות 

ח' ב', ע"ש. ועי' גם בסה"ד, ואכמ"ל.

תשובה ל"מבין חידות"
 È„Â‰ÈÏ  ÔÈÚ  ˘È˘  ÂÈˆÓ  ÔÎÈ‰  ,‰Ï‡˘Ï  ‰·Â˘˙·
 Ì‚) Â˙ÂÏÚ·· ‰È‰È˘ ÌÂ˜Ó ‰· ˙Â˜Ï ,È"‡Ï ‡·˘

.(Â· ¯¯Â‚˙È ‡Ï Ì‡
"ויקן  י"ט,  ל"ג  בראשית  הגדול,  במדרש  איתא 
ארץ,  דרך  התורה  לימדתך  השדה,  חלקת  את 
כשיהיה אדם בא מחוצה לארץ מפורנס [שיש בידו 
מספיק מעות להתפרנס], צריך לקנות מקום בארץ 
נ"מ  למאי  להמדרש,  שהוקשה  וכנראה  ישראל". 
הזכיר הכתוב קניית שדה שכם, ולזה מתרץ דללמד 
מחו"ל  שבא  למי  שיש  ארץ,  דרך  הנהגת  הלכות 

לקנות מקום בא"י.
ועי' באבן עזרא שם, שכתב, "חלקת השדה, חלק 
בשדה, והזכיר זה הכתוב, להודיע כי מעלה גדולה 
יש לארץ ישראל, מי שיש לו בה חלק22, חשוב הוא 

כחלק עולם הבא"! והוא לימוד נפלא!
והרמב"ן כתב, "ויחן את פני העיר, לא רצה להיות 
ביאתו  תחילת  שתהיה  רצה  אבל  בעיר,  אכסנאי 
בארץ בתוך שלו, ולכן חנה בשדה, וקנה המקום, וזה 
להחזיק בארץ, והמעשה הזה היה רמז, כי המקום 
יושבי  הורישו  טרם  תחילה,  לפניו  יכבש  ההוא 
הארץ מפני זרעו, כאשר פרשתי באברהם (לעיל י"ב 
זה,  הזכיר הכתוב  כי  רבי אברהם אמר,  ו')... אבל 
להודיע, כי מעלה גדולה לארץ ישראל, ומי שיש לו 
חלק בה חשוב הוא כחלק העוה"ב". וכלומר, שלפי 
לרמז,  לא  הכתוב,  זה  שהזכיר  הענין  עזרא,  האבן 

אלא להורות חשיבות קנין חלק בא"י23.

ובשעה"צ סי' תרע"ו אות י"ג, כתב בשם הא"ר, שלא 
יאמר 'קודש הם' דאז יהיה ל"ז תיבות, אבל לא הזכיר 
חסרון הנ"ל, והחסרון שמזכיר המ"ב, עי' קרבן נתנאל 

על הרא"ש אות ח', דאין לחוש).
וכן  להזכיר",  13. רש"י בד"ה לא, מפרש, "לא חייבו 
בפשטות של הגמ' "אינו מזכיר", פרש"י "אינו צריך 

להזכיר".
ונראה שרש"י נזקק לזה, משום שלכאו' קשה, דאטו 
האמוראים לא ידעו איך היה המנהג מימי חשמונאים, 
אם להזכיר בברהמ"ז או לא, לזה פירש, דאה"נ היו 
או  חובה  היא  ההזכרה  מזכירים, אבל הסתפקו אם 
וכלומר  וע"ז השיבו דאינו חיוב אלא רשות,  רשות, 
שחז"ל מתקני ההודאה, קבעו רשות להוסיף בברהמ"ז 
הודאה על הנסים בחנוכה, ואינו הפסק. ובזה מובן 
מה שר"ה בר יהודה "סבר לאדכורי בבונה ירושלים", 
סבר  בברהמ"ז,  להזכיר  הוא  ורשות  דהואיל  כלומר 
שבכל מקום רשות הוא, וא"כ עדיף לסדרה במקום 
וע"ז השיב רב  שבכל מועד מזכירים מעין המאורע, 
ברהמ"ז  אף  בהודאה,  תפלה  מה  "כתפלה,  ששת, 
בהודאה", ופרש"י, "מה תפלה בברכת הודאה, דהא 
ועי'  נתקנה"  להודאה  עיקרה  דחנוכה  מילתא  כולה 

'קונטרס חנוכה ומגילה' (להגרח"א טורצ'ין זצ"ל).
שבת,  מטראני  ר"י  בפסקי  בעזה"י  מצאתי  שוב   .14
מדכרינן,  לא  היא  דרבנן  "כיון  שכתב,  רל"ה,  עמ' 

פירוש דסגי לן, בתפלה לחוד".
15. ועי' מ"ב סי' תרפ"ב סק"ג.

על  הכרזת  לענין  כתב  סק"ז,  רל"ו  סי'  ובמ"ב   .16
להכריז  "אפילו  לתפלה,  גאולה  בין  בערבית  הנסים 

עה"נ שפיר דמי, ואע"ג שאם יטעו ג"כ אי"צ לחזור, 
דמ"מ הוא צורך תפלה".

17. ועי' בתוס' בד"ה מהו להזכיר, שכתבו, "בתפלה 
הוא,  בצבור  דתפלה  משום  דמזכיר,  ליה  פשיטא 
ואיכא פרסומי ניסא (א.ה. ראה מועדים וזמנים ח"ו 
סי' צ"ד, שהגר"א קוטלר זצ"ל הנהיג, שגם בישיבות 
שכל השנה עושים 'מנחה קצרה', בחנוכה יש ליזהר 
לומר כל חזרת הש"ץ, כדי לומר על הנסים בציבור), 
אבל בברהמ"ז שבבית, ליכא פרסומי ניסא כולי האי", 
נראה שלמדו פשט בגמ' 'משום פרסומי ניסא', שבזה 
ניסא,  הפרסומי  מתקיים  הניסים  על  שיאמרו  גופא 
'פרסומי  משום  הגמ'  לשון  קצת  משמע  כן  ואמנם 
ניסא', וכמו שביאר הר"ח לעיל כ"ג ב', את מ"ש בגמ' 
'משום פרסומי ניסא', "ונר חנוכה עדיף מקדוש היום 
אחר,  באופן  פירש  רש"י  אבל  ניסא",  לפרסומי  כדי 
למה הקשו דוקא מברהמ"ז, ויתכן שחלוקים אם יסוד 
שייך  לחש,  בתפלת  גם  בהזכרה  שהוא  הניסים  על 
לדין פרסומי ניסא, ועי' בתוס' להלן ד"ה דתני, ולעיל 

כ"ג ב' ד"ה הדר.
18. ובהיותי בזה, לא אמנע מלהזכיר דבר נחמד אשר 
העירוני, דימי החנוכה אינם כפופים לתאריך שבהם 
חלים בדוקא, דאם אמנם יש ח' ימים שצריך לנהוג 
חנוכה, והתחלתם בכ"ה כסליו, אבל אחרון דחנוכה 
לפעמים חל בב' טבת ולפעמים בג' טבת והוא תלוי 
בביה"ל  (ועי'  ימים  ב'  או  אחד  יום  טבת  ר"ח  אם 
שיש  "מי  שכתב,  טעה,  ואם  סוד"ה  ס"ג  תרפ"ד  סי' 
אלא  החנוכה,  ימי  לפי  יחשוב  לא  בחנוכה  יא"צ  לו 
לפי ימי החודש, שהרי ר"ח טבת לפעמים יום אחד 

ולפעמים שני ימים", דהיינו, שאם לדוגמא יחשב את 
ופעמים  בר"ח,  יוצא  פעמים  דחנוכה,  ז'  על  היא"צ 
בב' טבת, ואע"פ שהנ"מ הוא רק בג' ימים אחרונים 
דחנוכה, נקט משום כך על כל חנוכה, אולי גם כדי 
לומר שלא להתרגל לכתוב כתאריך את ימי חנוכה, 
ספה"ע  בזמן  אגרות  בתחילת  הכותבים  שיש  כמו 
כמה למב"י, או בימי הסליחות א' דסליחות וכיו"ב, 
דמ"מ בחנוכה יש מקום שלא לנהוג כן גם כדי שלא 

יצא קלקול לזמן השטרות וכיו"ב).
והודאה,  הלל  לימי  שנקבע  הגמ'  כלשון  ואינו   .19
אלא ימי שמחה והלל [וכלשון מגלת 'בני חשמונאי' 
הידועה כמגלת אנטיוכס, וראה שו"ת לבושי מרדכי 
פאת  ושו"ת  קי"ט,  סי'  מכת"י  בשו"ת  ב',  כרך  סוף 
עמ'  מתנוססות  אבנ"ז  בקונט'  קל"ז,  סי'  ח"ב  שדך 

ס"ח - ע'].
20. ועי' בתוס' במגילה ד' א' ד"ה פסק, שכתבו "נאמר 

על הנסים בתפלה ובהודאה".
על  מסופר  קכ"ד,  עמ'  שלמה,  ר'  הצדיק  בספר   .21
ש'בחנוכה  חיים',  ה'חפץ  תלמיד  זצ"ל,  בלוך  הגר"ש 
היה מקפיד מאוד לברך ברהמ"ז מתוך סידור, מסתמא 

משום שלא ישכח על הנסים".
ליישב  מש"כ  דלא,  ד"ה  ב'  מ"ד  בב"ב  תוס'  עי'   .22
הענין, דאין לך אדם מישראל שאין לו קרקע, עם מה 

שמצינו בכמה מקומות לא כן.
זצ"ל],  [מהגרמ"מ שולזינגר  23. במשמר הלוי עה"ת 
זצוק"ל,  אברמסקי  יחזקאל  "רבינו  כותב,  ר"ה,  עמ' 
סיפר לי פעם אחת, שכאשר בא להתיישב בארה"ק 
קנה חלקת אדמה קטנה בגליל, מפני דבריו הקדושים 
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הנה נאמר בפרשתינו (ל"ה כ'), "ויצב יעקב מצבה 
על קברתה הוא מצבת קברת רחל עד היום", ועמדו 
בזה רבים מהמפרשים, דלכאורה לדברי רשב"ג הנ"ל, 
ראה  מדוע  לצדיקים',  נפשות24  עושין  ו'אין  מאחר 

יעקב לעשות 'מצבה' על קבורת רחל.
עם  חולק  נתן  דרבי  מבואר,  שם  בירושלמי  והנה 
רשב"ג, "תני בשם רבי נתן, מֹותר המת יבנה לו נפש 
מ"ה).  (פ"ב  שם  דשקלים  במתני'  והוא  קברו",  על 
ואין לומר דרבי נתן מיירי בשאר בני אדם, ורשב"ג 
נתן  ורבי  רשב"ג  דברי  דהנה  דוקא,  בצדיקים  מיירי 
שבירושלמי, הובאו להדיא בב"ר (פ"ב י') בפרשתינו 
התם  תנן  מצבה.  יעקב  "ויצב  גופא,  זה  בפסוק 
מֹותר  אמר  נתן  ר'  וכו',  המתים  מֹותר  (בירושלמי), 
המת יבנה לו בית על גבי קברו וכו', תני רשב"ג, אין 

עושין נפשות לצדיקים דבריהם הן זכרוניהם".
ומעתה הקושיא אלימתא, דמאחר והמדרש מביא 
את דברי רשב"ג ורבי נתן בענין זה גופא שעשה יעקב 
מצבה לרחל, משמע שבזה גופא נחלקו, דלרבי נתן 
אין שום קפידא, ואדרבה מעלה יש בעשיית המצבה 
על הקבר, ולרשב"ג יש קפידא שלא לעשות כן, וא"כ 

כיצד יפרש רשב"ג הא דהקים יעקב מצבה לרחל25.
ואכן יעוין בביאור יפה תואר (למהר"ש יפה זצ"ל), 
במדרש שם, שכתב שענין זה גופא מתבאר בהמשך 
ישראל  שנקראו  "למדנו  שם,  איתא  דהכי  המדרש, 
(ירמיה ל"א י"ט), הבן יקיר לי  על שם רחל שנאמר 
אפרים. דבר אחר, ותמת רחל ותקבר בדרך אפרת, מה 
ראה אבינו יעקב לקבור את רחל בדרך אפרת, אלא 
צפה יעקב אבינו שהגליות עתידות לעבור שם, לפיכך 
קברה שם, כדי שתהא מבקשת עליהם רחמים, הה"ד 
רחל  תמרורים  בכי  נהי  נשמע  ברמה  קול  י"ד)  (שם 
המשך  שייכות  מה  נתקשו  ורבים  בניה".  על  מבכה 

דברי המדרש אלו לפלוגתת רבי נתן ורשב"ג26.
וכתב ביפה תואר, דהמשך דברי המדרש הם ליישב 
לרחל,  מצבה  הקים  שיעקב  הטעם  רשב"ג,  לשיטת 

תירץ  וזה  לצדיקים',  נפשות  עושין  ש'אין  אע"פ 
המדרש בב' פנים. א. משום 'שנקראו ישראל על שם 
"כלומר, מאחר שנקראו כל ישראל על שמה,  רחל', 
לכבוד  למראה,  נחמד  גדול,  אות  לה  לעשות  ראוי 
ולשם  לתהילה  למלכים,  שעושים  כמו  ישראל,  כל 
לזכרה  כלל  אין המצבה  והיינו שבאמת  ולתפארת", 
אלא  לצדיקים,  נפשות  עושין  אין  שהרי  רחל,  של 

המצבה היא לכבוד עם ישראל.
בעיקר  תלוי  המצבה  שטעם  המדרש,  מתרץ  ועוד 
הדבר שראה יעקב לקוברה במקום זה, "...אלא צפה 
לפיכך  שם,  לעבור  עתידות  שהגליות  אבינו  יעקב 
רחמים",  עליהם  מבקשת  שתהא  כדי  שם,  קברה 
עליה  שיבנה  ניחא  זה  לפי  "כי  תואר,  ביפה  וביאר 
ציון, כדי שהעוברים יכירוה, ויבקשו ממנה שתבקש 
עליהם רחמים, כי על ידי זה תתעורר גם היא יותר 

לתפילה"27.
לזה,  ג"כ  שכיוון  כאן  בפרשתינו  במלבי"ם  ועי' 
יעקב  "ויצב  הכתוב,  בלשון  גם  זאת  לדייק  והוסיף 
מצבה על קבורתה. המצבה שעושים על המתים, הוא 
להזכיר מעשיו לדורות, שלא ישכח מן הלב, וזה לא 
לזכר  נזכר  ושמה  שייך ברחל, שהיתה עקרת הבית, 
עולם בלעדי המצבה, וכבר אמרו אין עושים נפשות 
רק  והיתה המצבה  זכרונם,  לצדיקים שדבריהם הם 
זה  ועל  מעשיה,  להזכיר  לא  הקבורה,  מקום  להכיר 
'עליה', ואמר  'על קבורתה', לא  אמר שהציב מצבה 

'היא מצבת קברת רחל' לא 'מצבת רחל'.
ובזה נבדלה מצבה זאת מיתר מצבות שעושים על 
המתים, שענינם הוא להשאיר זכר המת, שיהיה נזכר 
היה  פה  אבל  ע"י המצבה,  נזכר  והמת  ע"י המצבה, 
בהיפך, שהמצבה נתקיימה לזכר עולם ע"י המת, וזהו 

שאמר שהיא מצבת קבורת רחל.
ועוד, ששאר מצבות אין נזכרים רק בדור ההוא, אבל 
נשארה  רחל,  קבורת  מצבת  שהיא  ע"י  זאת,  מצבה 
קיימת עד היום, שבכל דור ודור יחדשו אותה, למען 
כדי  שם  שנקברה  חז"ל,  ולמדו  רחל.  קבורת  ידעו 
שיתפללו ישראל על קברה בלכתם לגולה, אומר כי 
באחרית  היום  עד  קיימת  שתהיה  כדי  מצבה  הציב 

הימים, שיצטרכו לדעת מקום קבורת רחל"28.
אחר,  בענין  שכתב  כאן  בפרשתינו  בספורנו  ועי' 
"מצבה על קבורתה. מפני שהקבר על אם הדרך, ויש 
לחוש לחטוטי קברי", הרי מבואר טעם אחר למצבה, 

אצלה  יהיה  לא  אם  הדרך,  אם  על  ונקברה  דמאחר 
כדי  עד  להשתכח  הציון  מקום  עשוי  כראוי,  מצבה 

'חטוטי קברי'.
והנה לכל האמור לעיל, ודאי צ"ל שאין הנידון על 
עצם ציון הקבר, דפשוט שלא נחלקו בזה ר"נ ורשב"ג, 
שהרי דין הוא לציין הקברים מפני הטומאה, וכדתנן 
את  "ומציינין  מ"ב),  פ"א  מו"ק  מ"א,  פ"א  (שקלים 
(ה' א') למדו זה מקרא דיחזקאל  הקברות", ובמו"ק 
(ל"ט ט"ו), "וראה עצם אדם ובנה אצלו ציון", ואיתא 
בב"מ (פ"ה ב'), "ריש לקיש הוה מציין מערתא דרבנן", 
הרי אף שהיו צדיקים היה צורך לציין הקבר, ופרש"י 
ולהאהיל,  עליהן  לעבור  כהנים  יכשלו  "שלא  שם, 
(נ"ח  ב"ב  ועי'  צדיקים",  ידי  על  תקלה  תארע  שלא 

א') ר' בנאה וכו'.
שעושים  גדול  בנין  תוספת  על  הנידון  ודאי  אלא 
הי"ב),  (פ"ד  שמחות  במסכת  משמע  וכן  הקבר,  על 
"ומציינין את כל בית הקברות, ובונין נפש על הקבר, 
קברותיהם  על  נפש  להם  בונים  אין  והצדיקים 
שדבריהם הם זכרונם", הרי שציון הקבר ובנין 'נפש' 

על הקבר הם ב' ענינים.
וא"כ צ"ל שכוונת דברי הספורנו, דאמנם בעלמא 
סגי בציון לבד, אבל בקבר שהוא על אם הדרך, לא 
יספיק ציון לבד, שהוא עשוי למרמס ויתכן שיאבד 
ההוא,  במקום  לחטט  שיכשלו  עד  העתים,  ברבות 

ולכן צריך בכה"ג לעשות דוקא 'בנין' ממש. 
ואמנם יש שתירצו על פי זה, דאדרבה, לדעת רשב"ג 
צריך  וס"ל שאין  הקבר,  על  בעלמא  בציון  סגי  היה 
שיאבד  לחוש  ואין  ממש,  'בנין'  של  מצבה  לעשות 
הציון מחמת שהוא על אם הדרך, ומה שעשה יעקב 
המצבה, יתפרש שאכן לא עשה אלא מצבה כדי לציין 
'נפש',  היא  נתן הוא שחידש שהמצבה  ורבי  הקבר, 

והיינו בנין ממש.
אלא  הקבר',  'על  דוקא  אינו  הקבר  שציון  ואפשר 
ציון  שענין  משמע  וכן  היכר,  באיזה  הקבר  שמקיף 
לציין  אלא  בפנע"צ,  קבר  לכל  דוקא  אינו  הקברות 
יחד, שהרי עיקר הטעם מפני  את כל בית הקברות 
הטומאה, וכן הוא בלשון מס' שמחות הנ"ל, "ומציינין 
נפש על  'ובונין  ואח"כ אמר  בית הקברות",  כל  את 
הקבר' וכו', וא"כ י"ל דלרשב"ג סגי בציון סמוך לקבר, 
ולא ע"ג הקבר, ואפילו בנין כל שהוא, וכל בנין על 

גבי הקבר הוא בכלל 'נפש' ע"ג הקבר.

חלקת  את  ויקן  עה"פ  וישלח,  בפ'  עזרא  האבן  של 
השדה וכו', ואמר לי רבינו זצוק"ל, שאף פעם לא היה 
שם, ולא ראה את החלקה, ולא קנה אותה אלא רק 

מפני דברי האבן עזרא הנ"ל".
24. בשו"ת הריב"ש (תכ"א) כתב, "...שאין עושין נפש 
לקברי הצדיקים, והוא הבנין שעושין על הקבר, כדי 
שיהיה נזכר שם הנקבר בבנין ההוא, והצדיקים אין 
ועי'  זכרונם",  הם  הטובים  שמעשיהם  לזה,  צריכין 

תוספות עירובין נ"ג א' ד"ה וגשרים.
היא  "ונפש,  כתב,  שם),  (שקלים  להרמב"ם  ובפה"מ 
שהיא  משמע  הקברות",  גבי  על  שעושין  ה'קמירה' 

ה'כיפה' המצויה באיזה קברות.
[ואכן כן הוא בקבר רחל רבות בשנים, וכבר הזכירה 
הרע"ב בספרו 'דרכי ציון' (אותו שיגר למשפחתו ובו 
ביום  מחברון  "נסענו  לא"י),  מסעותיו  סדר  יסופר 
השלישי בבוקר בי"ג בניסן, ...ובאנו עד מצבת קבורת 
שעבר  (אף  עגולה...",  כיפה  כמין  עליה  ובנוי  רחל, 
הבנין איזה שינויים ותקונים ברבות השנים), ולפי"ז 
יתכן שכבר היה כמין 'כיפה' בתקופת התנאים הנ"ל, 
ועכ"פ היה בזמנם איזה בנין ע"ג הקבר, ורק נחלקו 

אם יסוד הבנין מיעקב אבינו, או לאו.
חזן,  משה  (לרבי  הנחלה'  'שארית  בספר  ואמנם 
היא  רחל  "קבורת  כתב,  ס"ד),  עמ'  תרכ"ב,  מצרים 
עד היום הזה על אם הדרך, בדרך אפרת סמוך לבית 
לחם, המצבה על פני השדה כאשר כן נראה מפשטי 
ובראשם  ונראה שמזמן שעלו הספרדים,  הכתובים, 
רבינו הרמב"ן זצל"ה (א.ה. כוונתו למשכ"ת הרמב"ן 
אני  ובאתי  שזכיתי  "ועכשיו  ט"ז),  (לעיל  בפרשתינו 
בעיני  ראיתי  והמטיב,  הטוב  לקל  שבח  לירושלם, 
שאין מן קבורת רחל לבית לחם אפילו מיל", ובהמשך 
לבית  בה, קרובה  "והדרך אשר המצבה  דבריו כתב, 
אל בגבול בנימין"), ...ומאותו הדור (דהרמב"ן) ואילך, 
לא ידענו באיזה ֵמַהדֹורֹות בדקדוק נבנתה על המצבה 
כיפה גדולה בת ארבע כתלים...", משמע דלא היתה 
וא"כ לדבריו נמצא שנעשית  ה'כיפה' בזמן הרמב"ן, 

בין דורו של הרמב"ן להרע"ב.
שהאריך  נ"ז),  סי'  ח"ד  (יו"ד  אג"מ  בשו"ת  גם  ועי' 
בענין מצבת רחל, ובאות ב' שם כתב, דאפשר שיעקב 
לא הניח אלא אבן אחת, "...וכל הדברים שנבנו שם 

מאז, לא בנה יעקב, וגם לא בזמן הנביאים והתנאים 
והאמוראים. והבנין אשר על הקבר, וביהכ"נ להתפלל 
שם, זה נבנה בדורות אחרונים. ואין זה מחיובי מצוה 
לכבוד רחל אמנו. ואם היה כוונתם לכבוד רחל אמנו, 
לא היה כוונה רצויה, כי אין עושין נפשות לצדיקים, 
ולא היו מסכימים לזה גדולי הדור שהיו בזמן הבנין. 
אלא היה זה לטובת אלו שבאין להתפלל שם, שיוכלו 
הקור",  ובזמן  הגשמים  בזמן  אף  שם  להתפלל  לבא 
ובאות ג' שם השיג על ספרי המסעות שאין דבריהם 

קבלה מחז"ל, ועיי"ש עוד מה שהאריך בכ"ז].
רשב"ג  דברי  עיקר  שכל  דכיון  ליישב,  שרצו  יש   .25
תורה  דברי  והיינו  זכרונם',  הם  ש'דבריהם  משום 
המלך  דוד  שאמר  וכענין  המת,  בשם  שאומרים 
ע"ה, (בכורות ל"א ב'), "רבש"ע, יאמרו דבר שמועה 
כל  רשב"י,  משום  יוחנן  ר'  דאמר  הזה,  בעולם  מפי 
תלמיד חכם שאומרים דבר שמועה מפיו בעולם הזה 
שפתותיו דובבות בקבר", א"כ ענין זה לא שייך באשה, 

רק באנשים, ולכן הוצרך יעקב להקים מצבה.
לנו  שציין  שליט"א  בירנבוים  הלוי  להרי"ח  ותשו"ח 
להביא  "...ואין  פתגם',  'יציב  בספרו  היעב"ץ  שכ"כ 
ויצב  מהכתוב  מצבות),  להם  היה  (שהאבות  ראיה 
יעקב מצבה על קבורתה של רחל, ש"מ שנהגו בה, 
דשאני אשה דלא מפקדה אתלמוד תורה ולא שייכא 
שיחה  דרך  בספר  הובא  וכן  זכרונם".  הם  בדבריהם 

בפרשתינו מהגרח"ק שליט"א. 
שהרי  כן,  משמע  לא  הנ"ל,  במדרש  להאמור  אולם 
רשב"ג קאי להדיא על רחל, ובהכרח ש'דבריהם הם 
שצדקתם  הטובים,  מעשיהם  עיקר  היינו  זכרונם', 
עומדת לעד, ובפרט האבות והאמהות שכל מעשיהם 
מהרש"ם  בהגהות  וכ"כ  לדורות,  לבנים  סימן  היו 
דוקא,  לאו  "...דדבריהם  לדחות,  א')  (נ"ג  לעירובין 

אלא גם מעשיהם הטובים בכלל".
אחר',  'דבר  הלשון  המדרש  שנקט  מה  ובפרט   .26
ר"נ  בפלוגתת  דלעיל  הא  עם  שייך  שהכל  דמשמע 
ורשב"ג. ואכן יעוין במפרשי המדרש, דיש שלא גרסו 

תיבות 'דבר אחר', עי' בפי' מהרז"ו, ועוד.
27. וכענין זה פירש גם בעץ יוסף במדרש שם בשם 

'נזר הקודש', וכן במתנות כהונה.
וביאור הדברים צ"ל כמש"כ היפה תואר, שהרי   .28

יעקב אמר בעצמו שידוע לו שיצטרכו ישראל בעתיד 
לידע מקום קבורתה, וכן הביא ברש"י בפ' ויחי (מ"ח 
לחם  לבית  אפילו  הולכתיה  ולא  שם,  "ואקברה  ז'), 
תרעומת,  עלי  בלבך  שיש  וידעתי  לארץ,  להכניסה 
שתהא  שם,  קברתיה  הדבור  פי  שעל  לך,  דע  אבל 
לעזרה לבניה כשיגלה אותם נבוזראדן, והיו עוברים 
דרך שם, יצאת רחל על קברה ובוכה ומבקשת עליהם 
נשמע  ברמה  קול  י"ד)  ל"א  (ירמיה  רחמים, שנאמר 
רחל מבכה על בניה וגו', והקב"ה משיבה (שם ל"א 
ט"ו) יש שכר לפעולתך נאם ה' ושבו בנים לגבולם", 

ולכן הקים יעקב המצבה על קבורתה.
מה  ט"ז  בהערה  בפרשתינו  תמימה  בתורה  ועי' 

שהאריך ליישב בזה.
סי'  ח"א  שאל  חיים  בשו"ת  כיו"ב  דבריו  וכפל   .29

ע"א, עיי"ש.
30. ומזה נתפשט המנהג שעושים גם לצדיקים מצבה 
כשאר העולם. אלא שיש צדיקים שהקימו אצלם בנין 
גדול, וי"א שמקור הדבר ממה שמצינו ברחל, שאינו 
לצורך העם שיהא סימן שהוא  לצורך הצדיק, אלא 
מקום הראוי לתפילה, או על דרך שכתב בשו"ת אג"מ 

הנ"ל.
31. ועי' גם בשו"ת שבט הלוי (ח"ג סי' קס"ב), ושו"ת 
(להגר"נ  סופרים  דברי  ובספר  רכ"ז,  יו"ד  יציב  דברי 

יברוב שליט"א, פרק ס"ח).
והנה היה מקום להוכיח מפרשתינו כרשב"ג, מדכתיב 
קל  לבית  "ותקבר מתחת  רבקה,  מינקת  דבורה  גבי 
מצבה  יעקב  לה  שהקים  מצינו  ולא  האלון",  תחת 
וכמו  מצבה,  הקים  לרחל  דוקא  וע"כ  קבורתה,  על 
שנתבאר מטעמים הנ"ל, אבל לדבורה היה די בציון 

בעלמא.
'תחת האלון', שהאלון הוא  דזהו שאמר  י"ל,  אולם 
המלואים  איל  בספר  שכ"כ  ושו"ר  המצבה.  במקום 
(להר"ר אברהם קארו זצ"ל, מצאצאי מרן הב"י, בפ' 

ויחי, עמ' כ"ח).
תועליות  בספרו  הרלב"ג  לזה  רמז  שכבר  ונראה 
עה"ת',  הרלב"ג  ב'פירוש  (ונדפס  בפרשתינו  הרלב"ג 
עם  חסד  לגמול  לאדם  "ראוי  שכתב  הי"א),  תועלת 
המתים אשר הגיע לו מהם טוב בחייהם, ולזה ִספר 
שכבר קרא יעקב אלון בכות שם האלון אשר נקברה 



עולם'  'ברית  בהגהותיו  החיד"א  כתב  זה  וכעין 
היינו  נפש  לו  "עושין  תשל"ח),  (סי'  חסידים  לס' 
ויחי),  (פ'  המצות  בשער  האריז"ל  הרב  וכו'.  מצבה 
...אפשר דגם  כתב שהוא צורך גדול המצבה עיי"ש, 
רשב"ג מודה דיתנו לצדיקים איזה אבן כמות שהוא 
עושין,  שהיו  ה'נפשות'  אמנם  צדיק,  של  הקבר  על 
זה אמר  ואופן  פלוני,  ומסומן של  בנין מתואר  היה 
שאין צריך לצדיקים, אבל אבן כל שהיא, אפילו אינה 
גדולה, ומאיזה שהוא צורך, כמו שכתב רבינו האר"י 

זצ"ל"29.
ע"פ  סוד  בו  יש  קטנה  מצבה  שענין  מבואר,  הרי 
וא"כ משמע שזהו חוץ מ'ציון' הקבר, שהרי  קבלה, 
ציון הקבר אינו צריך טעם ע"פ קבלה, אלא הוא ע"פ 

דין וכאמור30.
קלוגר  להגר"ש  ודעת  טעם  טוב  בשו"ת  עוד  ועי' 
בענין  הרבה  שהאריך  ר"ז,  סי'  ח"ב  תליתאה  זצ"ל, 
ה'  יבק מאמר  ועי' עוד במעבר  מצבת קבורת רחל. 

פ"ח31.

תשובה ל"כתב חידה"
."[Ï‡ÚÓ˘È ˙·] ˙Ó˘·" :È‡ ÈÓ

ֲאחֹות  ִיְׁשָמֵעאל  ַּבת   ˙«Ó¿“̆»Ã· "ְוֶאת   :‰¯Â˘˜‰  ˙ÂÓ„
ְנָביֹות". בראשית ל"ו ג'.

של  שרשעותה   –  È·‡  Ï˘Ó  ‰ÓÂˆÚ  È˙ÂÚ˘¯
בשמת, עצומה מרשעות ישמעאל אביה, שישמעאל 
נשארה  בשמת  ואילו  בתשובה,  שב  לבסוף  אביה 

ברשעותה.
בקרא  מפורש  ישמעאל,  של  בתו  היתה  שבשמת 
ֲאחֹות  ִיְׁשָמֵעאל  ַּבת  ָּבְׂשַמת  "ְוֶאת  ג'),  ל"ו  (בראשית 

ְנָביֹות".
בהרבה  בחז"ל  כדאיתא  היה,  רשע  וישמעאל 
מקומות, וכגון (ב"ר ס"ב ה'), "ואלה תולדות ישמעאל 
יתבין  הוו  ורבנן  עוקבא  בר  חמא  ר'  אברהם.  בן 
של  תולדותיו  לייחס  הכתוב  ראה  מה  ומתקשין, 
רשע כאן...", וכן (במד"ר י"א ב' בסופו), "...מה עשה 
רשע,  ואחד  צדיק  אחד  בנים,  שני  לו  היו  אברהם, 

יצחק וישמעאל...".
ואף בשמת בתו רשעית היתה32, כדאיתא במדרש 

נשותיו  [ב'  הם  עשיו...  "וילך  ט'),  (כ"ח  אגדה 
הראשונות] היו מרשעות, והוסיף עליהם [את אשתו 
השלישית - בשמת] רשעה", וכעי"ז פרש"י שם "הוסיף 
רשעה על רשעתו", וכן איתא בשכל טוב (שם), "לו 
ברשע",  להתחתן  לרשע  שראוי  במינו,  מין  לאשה. 

ועיין בסמוך בדברי הרוקח.
וישמעאל שב בתשובה, כדאיתא בתוספתא קדושין 
י"ד), שדרשו את הפסוק  (בסוף המסכת, פ"ה הלכה 
(בראשית כ"ד א'), "ְוַאְבָרָהם ָזֵקן ָּבא ַּבָּיִמים וה' ֵּבַרְך 
ַּבּכֹל", מהו ה'בכל' שאברהם נתברך בו,  ֶאת ַאְבָרָהם 
יוחאי  בן  שמעון  "רבי  רבות,  דרשות  שם  ונאמרו 
אומר33... שעשה ישמעאל תשובה בימיו", וכן איתא 
תשובה  ישמעאל  שעשה  אחר,  "דבר  ב',  ט"ז  בב"ב 
ט"ו  ט"ו  בבראשית  וכפרש"י  ז',  נ"ט  ובב"ר  בימיו", 

וכ"ה ט', הובא גם בילקוט חיי שרה ק"ג וק"ו.
שעשה  מניין  מקשה,  שהגמ'  שם,  בב"ב  ויעויין 
בימי אברהם, שרבא אמר, שדרש  ישמעאל תשובה 
אֹתֹו  "ַוִּיְקְּברּו  ט'),  כ"ה  (שם  הפסוק  את  יוחנן  רבי 
ָּבָניו...", והקשה, מדוע הוזכר יצחק  ְוִיְׁשָמֵעאל  ִיְצָחק 
ואין  גדול הבנים,  לפני ישמעאל, הרי ישמעאל היה 
כי  חשיבותם,  לפי  אותם  כותבת  שהתורה  לומר 
אֹתֹו  "...ַוִּיְקְּברּו  כ"ט),  ל"ה  (שם  כתוב  יצחק  בלווית 
ֵעָׂשו ְוַיֲעקֹב ָּבָניו", ומדוע לא מנתה אותם התורה לפי 
חשיבותם, אלא ודאי התורה מונה לפי סדר לידתן, 
ובלווית אברהם התורה הזכירה את יצחק בראשונה, 
מפני שאכן כן היה בלויה, שישמעאל כיבד את יצחק 
שעה  שבאותה  ראיה  אלו  וממעשיו  לפניו,  להוליכו 

כבר חזר בתשובה34.
ודרשה נוספת על תשובתו של ישמעאל, דרשו חז"ל 
את הבשורה שבישר ה' לאברהם בברית בין הבתרים 
(שם ט"ו ט"ו), "...ִּתָּקֵבר ְּבֵׂשיָבה טֹוָבה",  "דא"ר יודן 
בשם רבי אבא בר כהנא... תקבר בשיבה טובה, בשרו 
שישמעאל עושה תשובה", כדאיתא בב"ר (ל' ד', ל"ח 
לך  ולך  מ"ח  (נח  בילקוט  הובא  שם,  וכפרש"י  י"ב), 

ע"ז).
ובענין בן כמה היה ישמעאל בשעה ששב בתשובה, 

עיין בהערה35.
ולמרות שישמעאל אביה עשה תשובה, בשמת בתו, 
תשובה  עשתה  שלא  יותר,  עצומה  היתה  רשעותה 
רט"ז),  עמ'  ט',  כ"ח  (לקט  הרוקח  שכתב  כמו  כלל, 
"מחלת בת ישמעאל, פסק [בין תיבת 'מחלת' לתיבת 

שהיתה  מלשון  בשמת,  נקראת  שתחילה  לפי  'בת'], 
עשו,  ליד  וכשבאתה  טובים,  במעשים  מבושמת 
תפסה רשעותו ונקרא מחלת לשון חולי, לכך פסק, 

שלא עשתה תשובה אלא אביה".

בשמת,  שכשמה   –  ÈÓ˘  ˘„ÂÁ‰  ·Èˆ  ˙˘‡ÎÂ
נקראה גם אשתו של אחימעץ משבט נפתלי, שהיה 

אחד מנציבי החודש במלכות שלמה המלך.
שכשמה בשמת נקראה אשתו של אחימעץ משבט 
נפתלי, והיא אף היתה בתו של שלמה המלך, מפורש 
בפסוק (מ"א ד' ט"ו), "ֲאִחיַמַעץ ְּבַנְפָּתִלי ַּגם הּוא ָלַקח 

ֶאת ָּבְׂשַמת ַּבת ְׁשֹלמֹה ְלִאָּׁשה".
במלכות  החודש  מנציבי  אחד  היה  זה  ואחימעץ 
שלמה המלך, שהיה לו לשלמה המלך י"ב נציבי חודש, 
שכלכלו את המלך ואת ביתו חודש בשנה, וכמפורש 
ִנָּצִבים ַעל ָּכל  בפסוק (שם ז'), "ְוִלְׁשֹלמֹה ְׁשֵנים ָעָׂשר 
ִיְׂשָרֵאל, ְוִכְלְּכלּו ֶאת ַהֶּמֶלְך ְוֶאת ֵּביתֹו, חֶֹדׁש ַּבָּׁשָנה ִיְהֶיה 
ַעל אחד (קרי: ָהֶאָחד) ְלַכְלֵּכל", ופרש"י, "כל סעודתו 
ומאכל הסוסים וכל צרכי היציאה", וכביאור הרד"ק 
והרלב"ג שם ועוד, שאותם נציבי חודש, היו גובים 
הוא  שבו  במקום  אחד  כל  ישראל36,  מכל  המס  את 
היה ממונה כנציב37, ובמה שהיה גובה, היה מכלכל 

את פרנסת המלך וביתו, חודש בשנה.
הנציבים,  במנין  השמיני  כנציב  נמנה  ואחימעץ 
ַּגם  ְּבַנְפָּתִלי  "ֲאִחיַמַעץ  ט"ו),  (שם  בפסוק  כמפורש 

הּוא38 ָלַקח ֶאת ָּבְׂשַמת ַּבת ְׁשֹלמֹה ְלִאָּׁשה".

È˙ÂÓ – שלבשמת היו שמות מרובים   ̆ÈÚ¯ÊÓ ÌÈ·¯
מילדים, שהיה לה רק בן אחד, רעואל, ואילו שמותיה 

היו שתים, בשמת ומחלת.
כמפורש  רעואל,  את  אחד,  בן  רק  היה  שלבשמת 
ֶאת  ָיְלָדה  "...ּוָבְׂשַמת  ד'),  ל"ו  (בראשית  בקרא 

ְרעּוֵאל".
ובשמת נקראה גם בשם מחלת, כמפורש ג"ז בקרא 
(שם כ"ח ט'), "ַוֵּיֶלְך ֵעָׂשו ֶאל ִיְׁשָמֵעאל ַוִּיַּקח ֶאת ָמֲחַלת 
לֹו  ָנָׁשיו  ַעל  ְנָביֹות  ֲאחֹות  ַאְבָרָהם  ֶּבן  ִיְׁשָמֵעאל  ַּבת 

ְלִאָּׁשה".
ולענין מה היה שמה ומה היה רק תוארה וכינויה, 

עיין להלן ד"ה מחלת.

ושמותיה  בניה  שכמנין   –  È˙Â¯ˆ  ÂÈ„ÁÈ  Ì‰È˘ÎÂ

זה ממה שיורה שכבר  כי  שם דבורה מינקת רבקה, 
בכה שם, ולזאת הסבה בעינה הציב יעקב מצבה על 
קבורת רחל, באופן שהציב אותה כדי שישאר זכרה 
זמן ארוך, כי בזה מגמילות חסדים מה שלא יעלם", 
משמע שענין האלון בדבורה הוא שוה לענין המצבה 

ברחל.
ועי' בישעיהו (ו' י"ג), "ועוד בה עשריה ושבה והיתה 
לבער כאלה וכאלון אשר בשלכת מצבת...", ופרש"י 
שלהן,  שלכת  זמן  בעת  אשר  וכאלון,  "כאלה  שם, 
משליכין עלין שלהן בימי הסתיו שילוך אחר שילוך, 

עד שאין נותר בה זולתי המצבה".
כענין  האלון  שהיה  הנ"ל,  הספורנו  לדברי  צ"ל  וכך 
המצבה, שהרי משמע שגם דבורה נקברה על הדרך, 
יבואו ח"ו לחטט בקבר, לכן נקברה  וא"כ כדי שלא 
יחרשו על  ולא  ע"י האלון  ניכר  תחת האלון, שיהא 
הקבר, וכיוצא בזה מצינו (לעיל ד'), שטמן יעקב את 
"...ולכן  הרמב"ן,  וכתב שם  האלה,  שלל שכם תחת 
ולא  בו  יעבד  שלא  במקום  האלה  תחת  אותם  טמן 
יזרע", וכן בשפתי חכמים שם כתב שהאלון הוא אילן 
סרק ואין דרך לחפור תחתיו, וא"כ ה"נ בדבורה י"ל 

כן.
אבל לולי כן י"ל, שלא היה האלון כמצבה וכמו שעשה 

אצל רחל, אלא היה זה כציון בעלמא.
32. וראיתי מי שרצה להביא ראיה לרשעות בשמת, 
ל"ה),  (כ"ו  עשו  נשי  אודות  בקרא  שמפורש  ממה 
בב"ר  וכדאיתא  ּוְלִרְבָקה",  ְלִיְצָחק  רּוַח  מַֹרת  "ַוִּתְהֶייָן 

ס"ה ד' וכן פרש"י שם, שהיו עובדות ע"ז.
אלא שראיה זו רחוקה, שהרי פסוק זה נאמר רק על 
ב' נשיו הראשונות, יהודית ובשמת בת אילון, ואילו 
בשמת - מחלת בת ישמעאל, עדין לא נישאה לו, שרק 
הראשונות,  נשים  שתי  שאותן  ראה  שעשו  לאחר 
מבנות כנען, רעות בעיני יצחק אביו, נשא את בשמת 
- מחלת על נשיו, וכמפורש בקרא (כ"ח ח' - ט'), "ַוַּיְרא 
ֵעָׂשו ִּכי ָרעֹות ְּבנֹות ְּכָנַען ְּבֵעיֵני ִיְצָחק ָאִביו. ַוֵּיֶלְך ֵעָׂשו 
ֶאל ִיְׁשָמֵעאל ַוִּיַּקח ֶאת ָמֲחַלת ַּבת ִיְׁשָמֵעאל ֶּבן ַאְבָרָהם 

ֲאחֹות ְנָביֹות ַעל ָנָׁשיו לֹו ְלִאָּׁשה".
בת  בבשמת  אילון  בת  בשמת  להם  נתחלף  ואולי 

ישמעאל, וצ"ע.
33. לגירסת הגר"א, 'דבר אחר', משמע שלמד בדעת 

לגרסת  אבל  בברכה,  אופנים  ג'  שנאמרו  רשב"י, 
פירש  שהוא  וכפי  שלישית',  'מדה  בכורים,  המנחת 
שם, מבואר שלמד בדעת רשב"י שכל אותם שלשה 

ברכות נכללו בברכת 'בכל'.
ענין  את  שמזכיר  המ"ד  שאותו  ז',  נ"ט  בב"ר  ועיין 
דברים,  דורש שלשה  ישמעאל,  חזרתו בתשובה של 
"ר' לוי אמר תלת, בכל, שהשליטו ביצרו. בכל, שעשה 
ישמעאל תשובה בחייו. בכל, שלא חסר קלרין שלו 

כלום".  
34. בחידושי רע"א שם ציין לסנהדרין ק"ד א', בסוגית 
המלכים שנמנו שאין להם חלק לעוה"ב, שאמון לא 
נמנה מפני כבודו של יאשיהו בנו, ומקשה הגמ', א"כ, 
גם את מנשה לא היה צריך למנות מפני כבודו של 
חזקיהו אביו, ומתרצת הגמ', "ברא מזכי אבא, אבא 
ִמָּיִדי  ְוֵאין  ל"ט),  ל"ב  (דברים  דכתיב  ברא,  מזכי  לא 
יצחק  אין  ישמעאל,  את  מציל  אברהם  אין  ַמִּציל, 

מציל את עשו".
וכבר הקשה בתורת חיים שם, שדברי הגמ' שמביאה 
להציל  גדול  יכולתו של אב  אי  וכדוגמא את  כמשל 
את בנו מעונשו, את אברהם שאינו יכול להציל את 
ישמעאל, לכאורה אינה עולה בקנה אחד עם דברי רבי 
יוחנן שעשה ישמעאל תשובה, דכיון שעשה תשובה, 
דבמקום  להצלתו,  אביו  זכויות  את  צריך  אינו  שוב 
אין  גמורים  צדיקים  אפילו  עומדים  תשובה  שבעלי 

יכולים לעמוד.
שהמ"ד  וכותב,  חיים  התורת  ממשיך  לומר,  ודוחק 
שלעולם  וסובר  ר"י  דברי  על  חולק  בסנהדרין 
תנא  מצינו  דהרי  ועוד,  תשובה,  עשה  לא  ישמעאל 
לומר שישמעאל  צריך  ישמעאל,  רבי  בשמו,  הנקרא 
בן אברהם עשה תשובה, דאם לאו, לא היו קוראים 
בשמו, כדאיתא ביומא (ל"ח ב'), "ושם רשעים ירקב... 

דלא מסקינן בשמייהו".
איברא, מוסיף ומציין רע"א, ששאלתו זו של התורת 
ישנים ביומא שם ד"ה  חיים, כבר הקדימוהו בתוס' 
מעשה, שכתבו, "וא"ת, למ"ד אין אברהם מציל את 
ישמעאל  עשה  שלא  למימר  ליה  ואית  ישמעאל, 
תשובה, ואיך קראו לשם צדיק. י"ל דישמעאל הקב"ה 

קראו כך, ומסקינן בשמיה שפיר. ה"ר אלחנן".
35. בענין בן כמה היה ישמעאל בשעה שעשה תשובה, 

הנה זה תלוי באיזה זמן נאמר עליו כן, וכדלהלן.
את  ישמעאל  שכיבד  שממה  למעלה,  המבואר  לפי 
שאברהם  או  אביהם,  אברהם  בלווית  לפניו  יצחק 
נתבשר שבשעת פטירתו ישמעאל כבר ישוב בתשובה, 
ותשע  שמונים  כבן  כשהיה  בתשובה  שחזר  נמצא 
שנה, והוא חשבון פשוט, שהרי בלידת ישמעאל היה 
(בראשית  בקרא  כמפורש  ושש,  שמנים  בן  אברהם 
ט"ז ט"ז), "ְוַאְבָרם ֶּבן ְׁשמִֹנים ָׁשָנה ְוֵׁשׁש ָׁשִנים ְּבֶלֶדת 
ָהָגר ֶאת ִיְׁשָמֵעאל ְלַאְבָרם", וימי שני חיי אברהם היו 
(כ"ה  בקרא  ג"ז  כמפורש  שנה,  וחמש  שבעים  מאה 
ָׁשָנה  ָחי ְמַאת  ֲאֶׁשר  ַחֵּיי ַאְבָרָהם  ְׁשֵני  ְיֵמי  "ְוֵאֶּלה  ז'), 
לווית  שבשעת  נמצא  ָׁשִנים",  ְוָחֵמׁש  ָׁשָנה  ְוִׁשְבִעים 
ועל  שנה,  ותשע  שמונים  בן  ישמעאל  היה  אברהם 
אותה שעה נאמר שחזר בתשובה, והובטח לו שיקבר 

בשיבה טובה.
שהדרשה  בקידושין,  התוספתא  דברי  לפי  אכן 
שישמעאל עשה תשובה דורשים ממה שנאמר שה' 
ברך את אברהם בכל, שברכה זו נאמרה בשעה שהיה 
כשהלך  העקידה,  לאחר  שנה,  ארבעים  בן  יצחק 
כמשמעות  ליצחק,  שידוך  אחר  לחפש  אליעזר 
היה  ישמעאל  שעה  יוצא שבאותה  וא"כ  הפסוקים, 
בן חמשים וארבע, שהרי ישמעאל היה גדול מיצחק 
בארבע עשרה שנה, שאברהם היה בלידת ישמעאל 
היה  יצחק  בלידת  ואילו  וכדלעיל,  ושש  שמונים  בן 
בן מאה, כמפורש בקרא (כ"א ה'), "ְוַאְבָרָהם ֶּבן ְמַאת 
ָׁשָנה ְּבִהָּוֶלד לֹו ֵאת ִיְצָחק ְּבנֹו", נמצא שלשיטה זו כבר 

בגיל חמשים וארבע חזר ישמעאל בתשובה.
'נציב  יום',  כ'נציב  שנתמנה  שמי  ראיה  ומכאן   .36
חודש', או 'נציב שנה', אינו בהכרח שישלם מכיסו כל 
ההוצאה, אלא אף יתכן אם גובה את הכסף מאחרים, 
כן ראיתי בעבר באחד מספרי התשובות, ולא מצאתי 

כעת מקומו.
מי  בענין  ל"ה,  סי'  שמואל  אמונת  בשו"ת  ועיין 
בית  לבנות  מצוה,וכגון  לדבר  הציבור  את  שמעשה 
שהוא  שמו,  את  עליו  לכתוב  יכול  שאינו  הכנסת, 

בנאו, ויש לחלק. 
37. ויעויין ברד"ק בפסוק ח', המבאר, שמינוי הנציבים 
וגביית המס מכל ישראל, לא היה בחלוקה שווה לפי 
ועל  הנחלות,  עילוי  חשבון  לפי  אלא  לשבט,  חודש 



יחדיו, העולים לשלשה, וכדלעיל, כך היו גם צרותיה, 
נשותיו הנוספות של עשו בעלה.

שלשה,  שהם  יחדיו,  ושמותיה  בניה  שכמנין 
והיו לה שני  בן אחד, רעואל,  וכדלעיל, שהיה לה 
שמות, בשמת ומחלת, זה מנין צרותיה, נשות עשו 

בעלה הנוספות מבלעדיה.
ואשה כלפי רעותה, אשה אחרת של אותו בעל, 
נקראת צרה, כלשון הפסוק (ש"א א' ו'), "ְוִכֲעַסָּתה 
וכן  צרתה,  חנה  את  הכעיסה  שפנינה  ָצָרָתּה...", 
איתא ביבמות ב' א', ועוד הרבה מאוד בכל הש"ס.

לדעת  צורך  יש  בשמת,  צרות  מנין  לידע  ובכדי 
זמנית,  בו  להם  נשוי  היה  והאם  עשו,  נשות  מנין 
[דאל"ה, בפשטות לא  גירש או שמתו  או שחלקם 
נחשבים כצרות], ונביא בזאת בעזהי"ת את המפורש 
הראשונים  ורבותינו  חז"ל  בזה  ביארו  ומה  בקרא, 

והמפרשים.
עשו,  נשי  ענין  פעמים  שלש  נכתבו  בתורה 
בראשונה, בפרשת תולדת (כ"ו ל"ד), "ַוְיִהי ֵעָׂשו ֶּבן 
ַאְרָּבִעים ָׁשָנה ַוִּיַּקח ִאָּׁשה ֶאת ְיהּוִדית ַּבת ְּבֵאִרי ַהִחִּתי 
ְוֶאת ָּבְׂשַמת ַּבת ֵאיֹלן ַהִחִּתי", בשנית, בסוף הפרשה, 
לאחר שראה שבנות כנען רעות בעיני יצחק אביו 
ַוִּיַּקח ֶאת ָמֲחַלת  (כ"ח ט'), "ַוֵּיֶלְך ֵעָׂשו ֶאל ִיְׁשָמֵעאל 
לֹו  ָנָׁשיו  ַעל  ְנָביֹות  ֲאחֹות  ַאְבָרָהם  ֶּבן  ִיְׁשָמֵעאל  ַּבת 
כתוספת  נשיו'',  'על  היו  אלו  שנישואיו  ְלִאָּׁשה", 
נשים.  שלש  המה  יחדיו  הקודמים,  נשיו  שתי  על 
ובפעם השלישית, בפרשת וישלח, בסדר תולדותיו, 
בו מוזכרות שלש נשים אחרות (ל"ו ב' - ג'), "ֵעָׂשו 
ָלַקח ֶאת ָנָׁשיו ִמְּבנֹות ְּכָנַען ֶאת ָעָדה ַּבת ֵאילֹון ַהִחִּתי 
ְוֶאת ָאֳהִליָבָמה ַּבת ֲעָנה ַּבת ִצְבעֹון ַהִחִּוי. ְוֶאת ָּבְׂשַמת 

ַּבת ִיְׁשָמֵעאל ֲאחֹות ְנָביֹות".
יוצא, שהיו לו לעשו שש  לפי פשטות הפסוקים 
בת  יהודית  א.  כתיבתן:  סדר  לפי  וכדלהלן  נשים, 
מחלת  ג.  החתי.  אילן  בת  בשמת  ב.  החתי.  בארי 
בת ישמעאל. ד. עדה בת אילון החתי. ה. אהליבמה 
ישמעאל,  בת  בשמת  ו.  החוי.  צבעון  בת  ענה  בת 
אך יש שינוי גדול בין שלושת הנשים הראשונות, 
תולדותיהן  ומאידך,  שנשאן,  בתורה  כתוב  שמחד 
או  זרע,  להם  היה  שלא  מחמת  (או  מוזכרים  לא 
שהתורה לא החשיבם כזרעו למנותם בתולדותיו), 
ואילו שלשת הנשים האחרונות, לא מוזכר בתורה 

כלל שנשאן, ומאידך תולדותיהם נזכרים ומנויים.
המעיין בדברי חז"ל יראה, שחז"ל למדו שהשמות 
המוזכרים בתורה בפרשת וישלח, בחלקם הם אותם 
השמות המוזכרים בפרשת תולדת, ומחמת טעמים 
מסוימים (וכפי שנביא בס"ד) נכתבו בשינויים. וכבר 
הבנות,  שמות  ששינוי  הראשונים  רבותינו  כתבו 

הוא דבר מצוי, יעוין באבע"ז כ"ו ל"ד, "ויש לה שני 
שמות [ובכל פעם מוזכר שם אחר], ובמקרא נמצאין 
למאות כן", וכעי"ז ברשב"ם ט"ו ב', "הוחלפו שמות 

הבנות, כאשר מצינו בכמה מקומות".
וההכרח לפרש דלא כפשוטו, שאין זה שש נשים 
כותב  שהפסוק  ב',  ל"ו  שם  המזרחי  כתב  שונות, 
(שם), "ֵעָׂשו ָלַקח ֶאת ָנָׁשיו ִמְּבנֹות ְּכָנַען ֶאת ָעָדה...", 
שמע  אלא  נשים',  'לקח  התורה  כתבה  לא  מדוע 

מינה, הן הן נשיו האמורים למעלה.
ורבותינו  חז"ל  דברי  את  בעזהי"ת  ונביא  ונבוא 
הראשונים מה שכתבו בזה, על כל אחת מהנשים 

המוזכרות.
יהודית בת בארי החתי - שהיא המוזכרת כאשתו 
מוזכרת  אינה  תולדת,  בפרשת  עשו  של  הראשונה 
כלל בפרשת וישלח, לא היא ולא אביה. ולעומתה 
החתי,  אילון  בת  עדה  מוזכרת  וישלח,  בפרשת 
המפרשים  דעת  ואכן  עשו.  של  הראשונה  כאשתו 
הוא, שאין שום שייכות בין ב' הנשים הללו (מלבד 
מה ששניהם ִחתיות), רק שיש לדון מי היא בדיוק 

יהודית בת בארי החתי.
רש"י (ל"ו ב') כתב, שיהודית בת בארי המוזכרת 
אהליבמה  היא  תולדת,  בפרשת  הראשונה  כאשתו 
ענה בת צבעון החוי, המוזכרת כאשה השניה  בת 
במנין בפרשת וישלח, ועשו כינה לה שם של שבח 
'יהודית', לומר שהיא יהודיה, שכופרת בעבודה זרה, 
וכל זאת בכדי להטעות את יצחק אביו, וכעי"ז כתב 
יהודית  שקראה  ר"ו),  עמ'  ל"ה,  כ"ו  (לקט  הרוקח 

ע"ש דת יהודית, וכ"כ בשכל טוב (כ"ו ל"ד)39.
אך יש מרבותינו הראשונים, ה"ה, האב"ע כ"ו ל"ד, 
רמב"ן ל"ו ג', רשב"ם שם ב', חזקוני שם ובכור שור 
שם א', שחלקו, וסברו שיהודית איננה אהליבמה, 
אלא אשה בפני עצמה40, שלא הוזכרה כלל בפרשת 
וישלח, אלא רק בפרשת תולדת, ומתה בלא בנים, 
של  תולדותיו  מוזכרים  שבה  וישלח  בפרשת  לכך 

עשו, לא הוזכרה.
"אולי  הרמב"ן,  כתב  בנים,  בלא  מיתתה  וטעם 
ורבקה",  ליצחק  רוח  מורת  בעבור שהיתה  נענשה 
והוסיף הרשב"ם וכתב, שלאחר מיתתה נשא עשו 

את אהליבמה לאשה.
כאשה  המוזכרת  - שהיא  החתי  אילן  בת  בשמת 
שאיננה  ודאי  תולדת,  בפרשת  עשו  שנשא  השניה 
השני  במנין  שניה  הנזכרת  ענה  בת  אהליבמה 
שונות,  נשים  ב'  הם  לכו"ע  שהרי  וישלח,  בפרשת 

אלא שיש לדון מי היא בדיוק.
הנה אם נניח שאכן היא אחת מהנשים האחרות 
השמות  מכל  ביותר  המסתבר  השני,  במנין  שנמנו 

הוא, עדה בת אילון החתי, ששניהם שמות אביהם 
ברש"י  כתב  כך  ואכן  ִחתי41'  היה  ואף  אילון  הוא 
בת  עדה  היא  החתי,  אילון  בת  שבשמת  ב'),  (ל"ו 
אילון החתי, הנמנית ראשונה במנין הנשים השני 
ונקראה  האמיתי,  שמה  זה  ועדה  וישלח,  בפרשת 
בשמים  מקטרת  שהיתה  שם  על  בשמת,  בכינוי 
לעבודה זרה. וכ"כ האבע"ז והרשב"ם שם, וברוקח 
(לקט כ"ו כ"ה עמ' ר"ו) כתב, שנקראת בשמת ע"ש 
מבושמת במעשיה הטובים42, וכ"כ ברלב"ג בביאור 
דברי הספור שם. וע"ע בשכל טוב (כ"ו ל"ד), שכתב 
באופן דומה, אך בשינוי ששמה היה עדה ע"ש עדה 
שמתעדנת  ע"ש  בשמת  הוא  וכינויה  למך,  אשת 
כבשם [והבדל נוסף יש בין הדעות, שלרש"י והשכל 
טוב, שמה היה עדה וכינויה היה בשמת ואילו לאבן 

עזרא והרלב"ג, שניהם היו שמותיה].
בת  שבשמת  וסבר  חלק,  ג')  (ל"ו  הרמב"ן  אכן 
אילון, אינה עדה בת אילון, אלא אשה בפני עצמה, 
שלא הוזכרה כלל בפרשת וישלח, אלא רק בפרשת 
תולדת, ומתה בלא בנים, וכדלעיל, שלכך בפרשת 

וישלח שמוזכרים תולדות עשו לא הוזכרה.
איברא, דאף לשיטת הרמב"ן הנ"ל (שבשמת ועדה 
הם ב' נשים), נשים אלו היו אחיות, ששניהם היו 
בנות אילון החתי, וכפי שכתב שם (ל"ו ב'), שלאחר 

מות בשמת, לקח עשו את אחותה עדה לאשה.
כאשה  המוזכרת  שהיא   - ישמעאל  בת  מחלת 
השלישית שנשא עשו, לאחר שראה שרעות בנות 
פרשת  בסוף  ומוזכרת  אביו,  יצחק  בעיני  כנען 
על  שלישית  כתוספת  נשיו',  'על  שלקחה  תולדות 
וישלח, האשה  ואילו בפרשת  נשיו הראשונות,  ב' 

המוזכרת בשלישית, היא בשמת בת ישמעאל.
ב'  ישנם  נקראו בשני שמות,  הנה, למרות שהם 
סיבות לומר שהם אשה אחת. א. ששניהם היו בנות 
ישמעאל. ב. ששניהם היו אחיות של נביות, שגם 
וגם בהזכרת תולדותיה של  בנישואיה של מחלת, 
בשמת, כותבת התורה שהיתה אחות נביות. וסיבה 
שהסיבה  הראשונה,  מהסיבה  יותר  חזקה  היא  זו 
הראשונה אינה מוכרחת, שיתכן והיו ב' ישמעאל, 
אחד בן אברהם ואחד נוסף אחר. אך הסיבה השניה 
היא חזקה ומוכרחת יותר, שאף אם לשניהם היה 
אח ששמו נביות, מדוע התורה מגלה לנו זאת, הרי 
לכל שאר נשי עשו לא מוזכר מי היה אחיהם, אלא 
צ"ל שבהזכרה זו התורה באה לגלות ולא להסתיר, 
של  אחותו  שהיתה  אחת  אשה  אכן  הם  ששניהם 

נביות43.
ואכן כדברים הללו, שמחלת ובשמת הם ב' שמות 
הראשונים,  ורבותינו  חז"ל  לנו  כתבו  אחת,  אשה 

פי זה חילקו את הארץ לשנים עשר, וכל נציב היה 
ממונה על חלק אחד לשתים עשר.

ענין  את  שמבאר  ז',  פסוק  שם  במלבי"ם  ויעויין 
גדולה,  בחכמה  שלמה  עשה  אותם  שגם  הנציבים, 
גודל  שיספר  טרם  נצבים.  עשר  שנים  "ולשלמה 
שולחנו של המלך וכבד משאו כי רבה מאד, יקדים... 
בני  על  יכביד  שלא  באופן  בחכמה,  הדבר  ערך  כי 
חלקים,  עשר  לשנים  ארצו  את  חלק  הנה  מדינתו. 
המלך  את  יפרנס  חלק  שכל  באופן  חדש,  י"ב  כנגד 
ויכלכל שולחנו חדש ימים, ומינה נציבים שיתעסקו 
בזה, באופן שכל אחד היה מכין כל השנה לחם לחדש 
אחד, ובזה הוקל הדבר מן הכלל, באשר נחו ממשאם 

אחד עשר חדש".
38. ולשון הפסוק 'גם הוא', פשטותו מורה, שלא רק 
'בן אבינדב', הרביעי בנציבי החודש, היה חתנו של 
שלמה המלך, שלקח את 'טפת' בתו, כמפורש בפסוק 
(שם י"א), "ֶּבן ֲאִביָנָדב ָּכל ָנַפת ּדֹאר ָטַפת ַּבת ְׁשֹלמֹה 

ָהְיָתה ּלֹו ְלִאָּׁשה", אלא גם אחימעץ היה חתן המלך.
ויתכן לומר שתפקיד נציב חודש, היה בעל חשיבות 

ומעמד, ולכך מינה שלמה את חתניו לנציבי חודש.
39. ויעוין ברמב"ן שם שהקשה, שא"כ, היאך בפרשת 
בפרשתינו  ואילו  'בארי',  אביה  שם  נקרא  תולדת 

נקרא 'ענה'.
בחזקוני (ל"ו ב') תירץ, דבארי וענה אחד הם, וכן כתב 
שאהליבמה  ב'),  ל"ו  הסיפור  דברי  (בביאור  ברלב"ג 
וגם לאביה",  יהודית, אבל היו לה שני שמות  "היא 
צבעון,  הוא  שבארי  כתב,  ל"ד)  (כ"ו  טוב  ובשכל 
ב') הביא עוד, שרבי טוביה תירץ על  (ל"ו  ובמקו"א 
וענה  בארי  ולכך  הם,  אחד  דבר  ו'באר'  ש'עין'  כך, 

שהוא צבעון הם איש אחד. 
ועדיין צ"ב שהרי יהודית היתה מֵחת, בת בארי החתי, 
ואילו אהליבמה היתה ִחוית, בת ענה בת צבעון החוי, 

והם ב' אומות שונות.
במזרחי תירץ, שבאו חתי וחוי על אשה אחת ונולד 

וגם  לחתי  גם  מתיחס  צבעון  ולכך  צבעון,  ממנה 
אביה  ושם  ושמה  שהיות  ביאר,  אריה  ובגור  לחוי, 
שינה  והוא  החוי,  צבעון  בת  ענה  בת  אהליבה  היו 
את שמה ליהודית לשם של שבח, גם שם אביה ענה 
שהיה ידוע לממזר, שינה לבארי, כך גם שם אומתה 
מהאומה  שהיא  ידעו  שלא  בכדי  להסתיר,  חפץ 
לכך שינה את  חוי,   - כנען  ביותר שבזרע  המקוללת 

שמה לחתי, שיחשבו שהיא מזרע חת.
היה  דאביו  "אפשר  שתירץ,  חכמים  בשפתי  וע"ע 
לכן  החוי,  ממשפחת  היתה  ואמו  החתי  ממשפחת 

מייחסו פעם אחת למשפחת החתי ופעם לחוי".

והאחרונים האריכו עוד בביאור הענין, ואכמ"ל.
40. ולכאורה לכל אותם ראשונים הסוברים שיהודית 
אינה אהליבמה, אלא אשה בפני עצמה, יקשה קושית 
נשיו'  'את  לקח  "עשו  בפסוק  כתוב  מדוע  המזרחי, 
מבנות כנען...", ולא כתב 'נשים', וכלשונו שם [אודות 
"לא  לכאן],  מתאימים  גם  דבריו  אבל  אחרת,  דעה 
ידעתי מה יעשה בפסוק עשו לקח את נשיו שפירושו 

האמורות למעלה".
41. ולא כ"כ מסתבר לומר שהיא בשמת בת ישמעאל, 
למרות ששניהם נקראו בשם בשמת. שהרי ישמעאל 
לא היה חתי אלא אביו הוא אברהם ואמו היא הגר 

המצריה.
42. ומוסיף הרוקח וכותב, שעשו עצמו ידע עד כמה 
היא,  והראיה  לה,  האמין  לא  שהרי  טובים,  מעשיה 
שאת בגדיו החמודים שמר אצל אמו, כמפורש בקרא 

(כ"ז ט"ו), עיין רש"י שם.
ב'  הם  שאכן  לומר  אפשרות  שישנה  איברא,   .43
נשים שונות, ושניהם היו בנות ישמעאל בן אברהם. 
שבתחילה נשא עשו את מחלת, ואח"כ הוסיף ולקח 
את אחותה את בשמת, וזה מה שהתורה כותבת לנו 
בשניהם שהיתה אחות נביות, לומר לך, ששתי נשים 
הללו הם בנות ישמעאל בן אברהם, שהרי לשתיהם 

אח בשם נביות.

וחיפשתי הרבה, אך לא מצאתי מי שפירש כן, אלא 
רק ששתי שמות הללו הם אשה אחת.

44. ומנישואיו אלו של עשו ובשמת, שנשתנה שמה 
למחלת ע"ש מחילת העוונות, למדים שהנושא אשה 
הוא אחד מהשלשה שנמחלין להם עוונותיהם, ועל 
כן נהגו שהחתן מתענה ביום חופתן, שנחשב עבורו 

כיום כיפורים.
לחתן,  רק  הוא  זה  תענית  יצא, שמנהג  לפי"ז  והנה 
לא  נמחלין,  עוונותיו  רק  שלכאורה  לכלה,  לא 
עוונותיהם',  'נמחלו  כתוב  לא  שהרי  הכלה,  עוונות 
נמחלו  לעשו  שרק  'עוונותיו',  אלא  'עוונותיה',  או 
עוונותיו, וכך פשטות דברי רבים מהפוסקים, שהחתן 

מתענה ביום חופתו, ולא הזכירו את הכלה כלל.
גירסה  היה  תס"ה)  (סימן  קטן  שלתשב"ץ  איברא, 
אחרת במדרש, שנמחלים עוונותיה של מחלת הכלה 
הגירסה  וכן  עונותיה",  לה  שנמחלו  מלמד  "אלא 
"אלא  ב'),  אות  פ"א  כלה  הכנסת  (ח"ג  משה  במטה 
מלמד שנמחלו לה עוונותיה" (אכן המטה משה הביא 
זאת כמקור לכך שהחתן מתענה ולובש קיטל בחופה, 
ולא התיחס כלל לכלה ותעניתה. ולפי גירסתו, אולי 
אך  לבנים.  לובשת  בחופתה  שהכלה  המקור  גם  זה 
זה צ"ב קצת, שהרי אף ביוה"כ הנשים לא לובשות 

לבנים).
ואכן כך פסק הרמ"א (אה"ע סימן ס"א ס"א), "ונהגו 
בא"ר  וכ"כ  חופתן",  ביום  מתענין  והכלה  שהחתן 
וכן  וכו'.  החתנים  "שרגילין  סק"ב),  תרע"ג  (אור"ח 
עוונותיהם,  כל  מוחלין  יום  שבאותו  מפני  הכלות, 
שם,  במג"א  משמע  וכן  הוא".  דידהו  כיפורים  ויום 
שרק קטנה שמתקדשת שאין לה עוונות אינה צריכה 

תענית, אך כל כלה אחרת שהיא גדולה, מתענית.
נלמדים  לחתן  עוונות  מחילת  מדוע  הדבר  ובעיקר 
בזה.  נתקשו  הרבה  ובשמת,  עשו  מנישואי  דוקא 
ולדעות שרק לחתן נמחלים העוונות, קשיא טובא, 
מדוע אם כן נרמזה המחילה בשם האשה ולא בשם 



שכך איתא בירושלמי ביכורים ג' ג' (י"א ב'), תרגום 
יונתן בן עוזיאל (כ"ח ט'), אגדת מדרש שמואל (י"ז), 
בחיי  ורבינו  הרמב"ן  ב'),  (ל"ו  החזקוני  וכפרש"י, 
(שם ג'), הרלב"ג (ביאור דברי הסיפור שם), וברוקח 
(לקט כ"ו ט' וכ"ח ט'), וכעי"ז איתא בשכל טוב (כ"ח 

ט' ול"ו ג'). 
איזה  לברר  עלינו  נשאר  האמור,  כל  לאחר 
מהשמות היה שמה (שם עצם) ואיזה היה תוארה 

(שם תואר).
פשטות הכתובים מוכיח, שעיקר שמה היה בשמת, 
שהרי כך נקראה בששה מקומות (כ"ו ל"ד, ל"ו ג', 
ד', י', י"ג, י"ז), ואילו בשמה השני, מחלת, מצאתי 
איתא  וכך  כן.  שנקראה  ט')  (כ"ח  אחד  מקום  רק 
בלשון  ונקראת  בשמת,  היה  ששמה  בירושלמי, 
בנישואיו  עוונותיו  לעשו  שנמחלו  משום  מחלת, 
עמה, שהנושא אשה הוא אחד מהשלושה שנמחלין 
להן עוונותיהם44, וכפרש"י ועוד בשם מדרש אגדת 
ג'), "שם  שמואל, וכן כתב רבינו בחיי להדיא (ל"ו 
ע"ש  התואר,  הוא  ומחלת  בשמת  הוא  העצם 

המחילה".
א.  לשמותיה.  נוספים  טעמים  ב'  הביא  וברוקח 
"לפי שאמו נקראת קטורה, שתפילתה עולה למרום 
בשמת"  נקראת  מעשיה,  תפסה  וזאת  כקטורת, 
נקראת  שתחילה  לפי  ב.  רי"ד).  עמ'  ט',  כ"ו  (לקט 
טובים,  במעשים  מבושמת  שהיתה  מלשון  בשמת 
וכשבאתה ליד עשו, תפסה רשעותו, ונקראת מחלת 
לשון חולי. ולא עשתה תשובה אלא רק אביה (לקט 
כ"ח ט', עמ' רט"ז), וכעי"ז כתב במושב זקנים שם.

בשם  נקראה  שאכן  נוסף,  באופן  ביאר  וברמב"ן 
מחלת, אך שם זה היה רק קודם נישואיה עם עשו, 
זה,  כעור  בשם  עשו  חפץ  לא  נישואיהם  ולאחר 
ולכך קראה בשם בשמת, שהוא השם הנכבד שהיה 
וטעם  החתי.  אילון  בת  בשמת  הראשונה  לאשתו 
שהיתה  בעבור  עליו  חביבה  שהיתה  מפני  זה,  כל 

ממשפחתו ואיננה רעה בעיני אביו יצחק.
למד,  ג')  ל"ו  הסיפור  דברי  (ביאור  הרלב"ג  אכן 
משמע  לכאורה  ג"כ  וכך  שמותיה,  היו  ששתיהם 
ב'  את  שדורשים  י"ג,  ס"ז  בב"ר  המדרש  מדברי 
השמות, "מחלת, שמחל לו הקב"ה על כל עוונותיו. 

בשמת, שנתבסמה דעתו עליו"45.
ראשונה  המוזכרת  שהיא   - אילון  בת  עדה 
מוזכרת  ואינה  וישלח,  בפרשת  עשו  בתולדות 
במנין הראשון בפרשת תולדות. י"א שהיא בשמת 
בת אילון המוזכרת במנין הראשון בפרשת תולדת 
כאשה השניה של עשו (ודבריהם הובאו לעיל בד"ה 
בשמת), ודעת הרמב"ן (ל"ו ג'), שהיא אשה אחרת, 

ונשאה עשו  אילון,  בן  שהיתה אחותה של בשמת 
לאחר מות אחותה בשמת46.

שניה  המוזכרת  שהיא   - ענה  בת  אהליבמה 
בתולדות עשו בפרשת וישלח, ואינה מוזכרת במנין 
בת  יהודית  שהיא  י"א  תולדות.  בפרשת  הראשון 
תולדות  בפרשת  הראשון  במנין  המוזכרת  בארי, 
לעיל  הובאו  (ודבריהם  עשו  של  הראשונה  כאשה 
יהודית  (שהרי  יהודית  וי"א שאינה  יהודית),  בד"ה 
הנזכרים  בנים  היו  ולאהליבמה  בנים,  בלא  מתה 

בשמותיהם בתורה) אלא אשה אחרת.
והרשב"ם מוסיף וכותב, שאהליבמה היתה אשתו 
הלך  מיעקב,  שנפרד  שלאחר  עשו,  של  האחרונה 
להר שעיר ושם נשאה (ולכך התורה מזכירה תמיד 
את בניה אחרונים, שאכן הם היו בניו האחרונים 

של עשו).
שלישית  המוזכרת  שהיא   - ישמעאל  בת  בשמת 
בתולדות עשו בפרשת וישלח, ואינה מוזכרת במנין 
הראשון בפרשת תולדות, והיא מחלת בת ישמעאל 
המוזכרת בסוף פרשת תולדות, שלאחר שראה עשו 
ונשאה  הלך  אביו,  יצחק  בעיני  כנען  בנות  שרעות 

על נשיו (כדלעיל).
ובענין מה היה שמה ומה תוארה, עיין לעיל ד"ה 

מחלת מה שהבאנו בזה.
ומדוע נקראה בשמת, כתב הרוקח בשער הלקט 
כ"ח ט', שלפי שתפסה מעשיה של קטורה, שתפילתה 
עולה למרום כקטורת, לכך נקראה בשמת. עוד שם 
(תנינא) שבתחילה היתה מבושמת במעשים טובים, 

לכך נקראה כך.
לרש"י  עשו,  נשות  שמספר  הנ"ל,  מכל  העולה 
בת  בשמת  אהליבמה,   - יהודית  שלוש:  וסייעתו, 
אילון - עדה בת אילון, מחלת בת ישמעאל - בשמת 
ארבע:  וסייעתם,  והרשב"ם  לאב"ע  ישמעאל.  בת 
יהודית, בשמת בת אילון - עדה בת אילון, מחלת 
ואהליבמה.  ישמעאל  בת  בשמת   - ישמעאל  בת 
מחלת  אילון,  בת  בשמת  יהודית,  חמש:  ולרמב"ן, 
בת ישמעאל - בשמת בת ישמעאל, עדה בת אילון 

ואהליבה בת ענה.
למחלת  היו  והרשב"ם  האב"ע  שלדעת  יוצא 
יחדיו  היו  לא  מעולם  [אך  צרות  שלושה  ובשמת, 
יותר משתי צרות, שרק לאחר מות הצרה הראשונה 
- יהודית, נשא עשו את אשתו הרביעית אהליבמה. 

ע"פ הרשב"ם הנ"ל].
עיין  מחלת,   - ובשמת  עשו  נישואי  טעם  ולענין 

בהערה47.

אח  היה  – שלבשמת   ÌÈ¯Á‡‰  ÈÁ‡Â  „ÈÁÈ‰  ÈÁ‡

יחיד מאב ואם, נביות, ועמו עוד אחת עשרה אחים 
אחרים ונוספים, שהם אחיה רק מאב.

כפי שכתבו  ואם,  שנביות היה אחי בשמת מאב 
רבותינו הראשונים, הרוקח (שער הפשט, כ"ח ט', 
עמ' ר"ט) והאב"ע בפשט השני [וכן משמעות דברי 
התרגום יונתן שם], בדרשת הפסוק (בראשית כ"ח 
ַאְבָרָהם  ֶּבן  ִיְׁשָמֵעאל  ַּבת  ָמֲחַלת  ֶאת  "...ַוִּיַּקח  ט') 
"ְוֶאת  ג'),  ל"ו  (שם  וכעי"ז בפסוק  ְנָביֹות...",  ֲאחֹות 
הוזכרה  מדוע  ְנָביֹות",  ֲאחֹות  ִיְׁשָמֵעאל  ַּבת  ָּבְׂשַמת 
אחותו  אלא שהיתה  נביות,  אחיה  על שם  בשמת 
מן האב ומן האם, בשונה משאר אחיה שהיו רק מן 
האב. וע"ע בגליון קמ"ה, פרשת ויצא ע"א, שהארכנו 
בענין זה, והבאנו גם דברי המדרשים ועוד, אודות 

נשות ישמעאל, שמותם וסדר בני כל אחת מהן.
ורבותינו  חז"ל  דעת  שם  שהבאנו  איברא, 
שהוזכרה  במה  דרשו  אחרת  שדרשה  הראשונים, 
בשמת כאחות נביות, שהשיאה נביות לאחר מיתת 
של  ביאורם  וכן  שמו,  על  נקראה  ולכך  אביהם, 
רבותינו הראשונים שנקראה כן ע"ש אחיה נביות, 

כי הוא היה הבכור והגדול שבאחים. 
אחרים  אחים  עשרה  אחת  עוד  היו  ולבשמת 
ונוספים רק מאב, כמפורש בקרא שמות כל אחיה 
ְׁשמֹות  "ְוֵאֶּלה  ט"ו),   - י"ג  כ"ה  (שם  ישמעאל  בני 
ִיְׁשָמֵעאל  ְּבכֹר  ְלתֹוְלדָֹתם  ִּבְׁשמָֹתם  ִיְׁשָמֵעאל  ְּבֵני 
ְנָביֹת ְוֵקָדר ְוַאְדְּבֵאל ּוִמְבָׂשם. ּוִמְׁשָמע ְודּוָמה ּוַמָּׂשא. 
ֲחַדד ְוֵתיָמא ְיטּור ָנִפיׁש ָוֵקְדָמה", והיות ורק נביות 
רק  היו  בע"כ ששאר אחיה  ואם,  היה אחיה מאב 

מהאב.

אחיה  שנביות   –  ÌÈ˘ÏÂ˘Ó  È„Î  ÔÈÓÓ  ÂÈ„ÁÈ
עשר  אחד  עם  יחד  ואם,  מאב  בשמת,  של  היחיד 
אחיה רק מאב, יחדיו היו שנים עשר, והם משולשים 

ממנין נכדי בשמת, שהיו רק ארבעה.
לעיל,  שנמנו  כפי  עשר,  שנים  היו  בשמת  שאחי 

והם משולשים ממנין ארבעה.
היו לה לבשמת, כמפורש בקרא  נכדים  וארבעה 
..." ד'),  ל"ו  (בראשית  רעואל  אחד,  בן  לה  שהיה 
ּוָבְׂשַמת ָיְלָדה ֶאת ְרעּוֵאל", ולרעואל זה היו ארבעה 
בנים (שם י"ג), "ְוֵאֶּלה ְּבֵני ְרעּוֵאל ַנַחת ָוֶזַרח ַׁשָּמה 

ּוִמָּזה ֵאֶּלה ָהיּו ְּבֵני ָבְׂשַמת ֵאֶׁשת ֵעָׂשו".
ובענין רעואל בנה וארבעת נכדיה, איתא בשכל 
טוב (ל"ו י"ג), שדרשו את שמם, "ואלה בני רעואל. 
שמשתף ריע לקל. נחת וזרח שמה ומזה. נחת לרוח 
הקב"ה  כשיעשה  לישראל,  אורה  וזריחת  בוראו, 

שמה בהם, ויז נצחם על בגדיו".

האיש, שהרי המחילה (לשיטתם) היא רק לחתן ולא 
לכלה.

הראשונים,  עשו  בנישואי  הדבר  נרמז  שלא  ומה 
שנשא את יהודית ובשמת בת אילון, כתב בעץ יוסף 
ג'  פרק  ביכורים  יעקב  שבעין  הירושלמי  אגדות  על 
אות מ"ג, שכל המחילה היא בנשיאת נשים הגונות, 
והב' הראשונות לא היו הגונות, שהרי היו כנעניות, 
וזאת מלבד שהיו עובדי ע"ז, ואילו בשמת - מחלת, 

היתה ממשפחתו והגונה לו, לכך נמחל לו.
ויעויין בשו"ת דברי יציב (יור"ד קכ"ו) שכתב, שהיות 
היא  המצוה  ומחמת  אלו,  בנישואין  מצוה  והיה 
המחילה, לכך נרמז בזה. ועוד כתב (אה"ע ע"ב) שהיות 
ואיתא במדרש שעשו נתן דעתו להתגייר, לכך היתה 
תשובה  שאפילו  עוונות  שישנם  עוונות,  מחילת  לו 
אינה מכפרת בלא יסורים ומיתה, ויום חופה מכפר 
וידוי,  אומר  שהחתן  נוהגים  ולכך  גרידה,  בתשובה 

ולכך, אם אף הכלה עושה תשובה, יועיל אף לה.
ועיין עוד שם שהאריך, שלעולם לשניהם יש מחילה, 
ולא אצל  דוקא אצל מחלת  הדבר  נרמז  כן  ולמרות 
לאיסור,  היתה  אלו  נישואין  מטרת  וכל  היות  עשו, 
להרוג את ישמעאל (וכדלעיל), לכך לא היתה לו שום 
אשתו  שם  את  קרא  שעשו  מה  שכל  ועוד,  מחילה, 
מחלת, היה לרמות, שיחשבו שנשאה בכדי שימחלו 

לו עוונותיו, ולא ידעו את סיבותיו האמתיים.
כתב  ג')  ל"ו  (וישלח  אריה  שבגור  עוד,  שם  והביא 
וטעם  בריה חדשה,  הטעם למחילה, משום שנהיים 
זה שייך אצל החתן והכלה כאחד, ואולי אצל הכלה 
יותר מאשר אצל החתן, כמאמרם ז"ל בסנהדרין כ"ב 
נמחלין  לכלה  אף  שפיר  לכך  כלי,  נעשית  שהיא  א', 

עוונותיה ביום חופתה.
"לא  ב'),  פ"ב  (ב"ר  המדרש  מדברי  ומה שהקשו   .45
ובשמת  ביהודית  שנתחתן  הרשע,  עשו  זה  ינקה, 
עולמית".  נקוי  לו  שאין  עושר,  להרבות  ומחלת 
הם  ומחלת  שבשמת  הדברים  משמעות  שלכאורה 

כראיה  אותם  הביא  המדרש  שהרי  שונות,  נשים  ב' 
אכן  ואם  עושרו,  הרבות  למען  רבות  נשים  שנשא 
בב'  נקראת  שרק  אחת  אשה  הם  ומחלת  בשמת 
שמות, מדוע ב' שמות של אשה מרבות עושר, ובע"כ 

שהם שנים.
והאמת היא שלא קשה מידי, שאמנם המדרש דיבר 
על ב' נשים שונות, מחלת ובשמת, אך לא ששניהם 
אודות  מתייחס  המדרש  אלא  ישמעאל,  בנות  היו 
נישואיו של עשו עם שלשת הנשים המפורשים בתורה 
יחדיו, יהודית בת בארי, בשמת בת אילון ומחלת בת 
ישמעאל, וא"כ אין זו כלל בשמת המוזכרת בפרשת 
וישלח, אלא רק בשמת בת אילון המוזכרת בפרשת 

תולדות והם אכן ב' נשים נפרדות.
"ואלה  שם,  שאיתא  י'),  (ל"ו  טוב  בשכל  יעוין   .46
זה מחלת בת  שמות בני אליפז בן עדה אשת עשו. 

ישמעאל", שעדה היא מחלת בת ישמעאל.
ודבריו אלו לכאו' נסתרים ממה שכתב במקו"א (כ"ו 
ל"ד), "ואת בשמת היא עדה", וכן (ל"ו ב'), "עדה בת 

אלון היא בשמת בת אלון".
במחלת,  בשמת  ונתחלף  בשמת"  "זה  צ"ל  ואולי 
ששניהם שם של אותה אשה, ולאחר שהוחלף, מתוך 
דחוק  זה  אך  ישמעאל.  בת  נכתב  דלישנא  ריהטא 

מאוד.
 ‰¯Â˙ ÏÈ„‚‰Ï ,ÂÚÈ„ÂÈ Ì‡ ÂÏ ‰„Â ,‰Ê· ¯Â‡È· Ú„ÂÈ‰Â
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בזה כמה דעות וכדלהלן.
פשטות הפסוקים הוא, שלאחר שראה עשו שבנות 
כנען רעות בעיני יצחק אביו, נשאה. נמצא שנשאה 
חביב  בן  מהר"י  כתב  וכן  אב,  כיבוד  מצות  לקיום 
בפירוש הכותב על עין יעקב בירושלמי (ביכורים פ"ג 
[ולשיטתו,  אביו"  רצון  לקיים  "שנתעורר  מ"ג),  אות 
למי  רק  היא  זו  שמחילה  עוונותיו,  לו  נמחלו  לכך 
שנושא אשה כדי להשמר מן העריות ולקיים מצות 

פריה ורביה, וא"כ ההד"נ כשהולך לקיים מצות כיבוד 
אב].

ואילו  להתגייר,  דעתו  שנתן  איתא,  י"ג  ס"ז  ובב"ר 
בשמו"ר א' א' ובתנחומא שמות א' איתא, שהוא בכדי 
ללמוד ממנו תרבות רעה, "והלך אף הוא אצל ישמעאל 

ללמוד ממנו תרבות רעה ולהוסיף על נשיו".
קלים  בשינויים  וכעי"ז  ב',  י"ד  תהלים  במדרש  אך 
יעלו ומ"ז  במדרש אגדת בראשית פרק ב' ד"ה ד"א 
אחרת  סיבה  מובאה  תרס"ב,  תהלים  ובילקוט  א' 
לנישואיו, "ויאמר עשו בלבו. מה חשב, אמר אין דרך 
אחיו  לישמעאל  אומר  אני  אלא  אבא,  את  שאהרג 
[ובאגדת בראשית מ"ז, "יצחק אחיך, אבי הוא. ואיני 
יכול להורגו, אלא בא לך עמי והורגו את שאחיך הוא. 
ואני  הורגו,  והוא  מביתו],  אברהם  גרשך  שבשבילו 
יורשין את העולם,  הורג את יעקב אחי, ואני והוא 
בלבו,  מחשב  עשו  אבל  לישמעאל.  אומר  היה  כך 
מאחר שישמעאל הורג את אבי, ואני את אחי, אני 
בא על ישמעאל [ובאגדת בראשית ב', והורגו, לומר 
למה הרגת את אבא] ואהרוג גם אותו ואירש העולם 
המדרש  שהביא  ט'  כ"ח  לקט  ברוקח  וע"ע  לבדי". 

בשינויים.
וע"ע בגליון קמ"ה, פרשת ויצא ע"א, מה שהארכנו 

בענין זה.
ט'),  (כ"ח  החזקוני  כתב  לנישואיו,  נוספים  וטעמים 
"אמר, שמא מעתה אזכה לנחלת אברהם". וברוקח 

(לקט כ"ו ט') כתב, שהיה ירא פן ישאנה יעקב.
והטעם שבשמת - מחלת רצתה להנשא לעשו, במושב 
לפי  אלא  לעשו  נשאת  "שלא  כתב,  ט')  (כ"ח  זקנים 
שהוא בן אברהם (מצאצאיו)". והוא לשיטתו שקודם 
נישואיהם היתה צדקת, ש"בתחילה היתה מבושמת 
ולאחר שנשאה היתה  ידיה קודם שנשאה,  במעשה 
ונקראת מחלה,  הרעים  ותפסה מעשיו  בעלה  בבית 

לשון חולי".
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ישלחו  לקבלו,  המעונינים 
בכתב  וכתובתם  שמם  את 
טלפון  מס'  בתוספת  ברור, 
המערכת  לפקס  לבירורים, 

או למייל:
yaepstein@aol.com 
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הפרסים לשבוע זה:  ספר ”בן יהוידע ובניהו עהש“ס“, ד“כ.

עוד  ארבעה  זוכים נוספים, כל אחד  בספר ”דרוש וחידוש רע“א“, ב“כ, הוצאה חדשה.

הפרס לשבוע זה על "סיפור ושאלה בצידו":  שני זוכים, כל אחד בספר ”ברכה משולשת“, עמ“ס ברכות, הוצאה חדשה.

החשש  קשת,  כמטחוי  מקללות  להתרחק  ובריותיו,  עולם  של   ÂÚ·Ë
להתקלל יכול לסלק ולמלט רבים ממקומם ומביתם, הפחד שמא הקללה 
שלא  בכדי  יעשו  לא  מה  אך  לב,  מחלות  להם  לגרום  יכול  בהם,  תדבק 

להתקלל חלילה.
Â¯ÓÏ˙ כן, ישנם רבים, הרודפים בכל כוחם אחר הקללה, הם נתונים בכל 
ימיהם במין אובססיה כפייתית של התאמצות יתירה לתפוס עוד נתח ועוד 
והשינה,  האכילה  על תאוות  ויתור  של  נפש  במסירות  קללה,   שעה של 
לא מפריע להם להרוס את חיי המשפחה, כמעט לא להכיר את ילדיהם, 
והכל בכדי לזכות למנה גדושה של קללת 'בזעת אפיך תאכל לחם'. עד כדי 
שקללה זו מחיה אותם, ממנה הם מרגישים את סיפוקם ומעמדם, ועל כך 

כל מחשבותיהם במשך ימי חייהם.
זו  שקללה  יודעים  אשר  והמצוות,  התורה  משומרי  רבים   ,Ì˙ÓÂÚÏ
מתקיימת  בה  אשר  מסוימת  עבודה  לעצמם  מוצאים  להתקיים,  צריכה 
בהם הקללה ומוצאת לה מנוחה, ומשתדלים שלא להרבות בקללה יותר 
חיי  לקיים  מצוות,  ולקיים  בתורה  לעסוק  ימיהם  את  ומנצלים  מהנצרך, 
ה'  עובדי  נוסף של  לדור  ילדיהם בדרך התורה,  בגידול  יהודיים,  משפחה 

ועושי רצונו.
˙ÈÓ„ ישנו מיעוט 'חכמים', אשר בטוחים שחכמתם עצומה לאין שיעור, 
ובה יוכלו למלט עצמם מקללה זו, ולא על ידי שעוסקים בתורה, שבעסק 
נקיה',  'אומנות  זו, אלא חושבים בליבם שימצאו  נפטר מקללה  זה אדם 
עתק,  סכומי  להרויח  לעבוד,  ובלא  כספם,  את  להשקיע  יוכלו  בו  מקום 

באופן הבטוח ביותר ותוך זמן קצר.
את  משקיע  ממונות  בעל  אדם  ועיקר,  כלל  רע  אינו  כשלעצמו   ÔÂÈÚ¯‰
כספו בבנק נכרי או אצל יהודי בדרך המותרת על פי ההלכה, ומאותה עת 
הוא שותף פעיל בעסקיו של המשקיע, ומרויח רווחים נאים מידי חודש 
בחודשו, בשיעור הנזקק לו לפרנסתו ופרנסת בני ביתו, והוא יכול לשקוד 

על דלתות התורה, לקיים את מצוות ה' כל ימיו בלא שום טירדה.
‡·Ï החסרון הגדול בפרנסה באופן כזה, שבכדי להרויח כל חודש סכום 
יש צורך בסכום עתק. בימים אלו, שהריבית  המספיק לפרנסת משפחה, 
פעם  וכמאתים  המבוקש,  מהסכום  פעם  מאות  כחמש  נמוכה,  העולמית 
יותר, כך שזה כמעט  גבוהה  מהסכום המבוקש בתקופה שהריבית היתה 
ישנם שינויים  רבות  גם שפעמים  זה. מה  לא מציאותי להתפרנס באופן 
והרווחים  מטבעות,  שערי  ולשינוי  לתנודות  הגורמים  בעולם,  כלכליים 

אינם כצפוי.
ÔÂ¯ÒÈÁ נוסף קיים באפיקי השקעה אלו, שבהם הרשויות יודעים ומבחינים 
חשש  שיש  מלבד  וזאת  רב,  מיסוי  עליהם  לשלם  יש  כן  ועל  ריוח,  בכל 
שיבקשו ממנו הסבר מלא על הממון שנסחר בהם, מהיכן הוא ובאיזה אופן 
הוא הגיע לידיו, כך שאפילו אנשים הנוהגים בעסקיהם בהגינות, מעדיפים 

שלא להתוודע לרשות, ורואים בכך חסרון גדול.
רשמיים  בגופים  בהשקעות  רק  הם  המדוברים,  החסרונות  שכל   ‡Ï‡
יחד עם  יחסית, כאשר  ויציבים  הריביות קבועים  ומסודרים, בהם שערי 
זאת הם נחשבים כאפיקי השקעה סולידיים, בהם כמעט ואין סיכון, שכלל 
ידוע הוא אצל ה'משקיעים', שבמקום שאין סיכון, כמעט ואין סיכוי, ואילו 
במקום הסיכונים, בהם נמצאים הסיכויים הרבים, להרויח ואף להתעשר.

ÂÊ הסיבה שמחמת כן מחפשים רבים אחר אפיקי השקעה, בהם יוכלו לקבל 
אחוזי ריבית גבוהים, ואף מסכומים של עשרות אלפים, כבר יוכלו להנות 
מרווח של אלפים בכל שנה, ומסכומים גבוהים יותר, יוכלו להתפרנס בלא 
להתעסק כלל בקללת העבודה, אלא לנצל את הזמן, כל אחד לעניניו הוא.
‚Ì מנדלה גייטעמגארניישטאן* היה מאלו שרצו להרויח כסף רב ובקלות, 
ולצורך כך לווה סכום עתק שאותו השקיע אצל אחד מה'סוחרים', הנותן 
בידו,  שהפקידו  הכסף  תמורת  גבוהים  ריבית  אחוזי  חודש  בכל  ומשלם 

כאשר הוא חושב שהכל נעשה כדת וכדין.
זהב',  'מכרה  היא  הגדולה  הבין מנדלה שההשקעה  ˙ÍÂ חודשים ספורים 
בהמלצת  מאוד.  עד  גבוהים  היו  בחודשו,  חודש  מידי  הרווחים שהרוויח 
אחד מידידיו הטובים, לא השקיע גם את כספי הרווחים חזרה בהשקעה, 
כמנהג רוב המשקיעים, אלא פרע בהם בכל חודש חלק מההלואה הגדולה 

שנטל.
הלואה  ולקיחת  דירתו  מישכון  בדבר  רבות  מנדלה  הרהר  ימים   Ì˙Â‡·
בשכירות,  לבינתיים  ולהתגורר  הדירה  את  למכור  לחילופין  או  מהבנק, 
כמה שנים  ותוך  סוחר,  אותו  יפקיד אצל  כאשר את הכסף הרב שיקבל, 
ישלש את כספו וירויח הון עתק, ובוודאי שכך יוכל כל ימיו לעסוק בתורה 
בלא שום טרדות, להשיא את ילדיו הרבים ברוב פאר והדר, כמנהג בעלי 
בסייעתא  וטובה, אשר  מיוחדת  מאותה השקעה  זה  וכל  בתים חשובים, 

דשמיא זכה למצוא.
את  למשכן  היא,  עבורו  ביותר  הטובה  שההצעה  מנדלה,  החליט   ÛÂÒ·Ï
דירתו בבנק, בכדי למנוע מעצמו את טירדות מציאת דירה חילופית, מעבר 
הדירה וכל מה שכרוך עם זה, ובכסף הרב שיקבל מהבנק, יפקיד אצל אותו 

סוחר, וירויח כסף רב.
בבנק  הנדרשים  הטפסים  כל  את  למלא  הספיק  כבר  שמנדלה   ¯Á‡Ï
למישכון, ואפילו כבר בא לביתו שמאי שהעריך את ערך הדירה, החליט 
בליבו שמדוע לא יציע הצעה מיוחדת זו לשלום איבערטראכטיגער* חברו 
הטוב, שגם הוא יוכל להרויח ולכלכל את נפשות בני ביתו, שכיום הם חיים 
בדוחק רב ובעוני. שלום שמע את דבריו ואף הודה לו על מחשבתו, אך לא 
התלהב כלל. כשראה מנדלה את פני הדברים, החליט לגלות לו את סודו, 
מהו הסכום שהשקיע אצל אותו סוחר, כמה הוא מרויח בכל חודש, וכמה 

הוא הולך להרויח כעת, עם משכון דירתו.
ואף החל  מוחלט,  באופן  ÚÓ˘˘Î שלום את הדברים, השתכנע לשלילה 
לשכנע את מנדלה שלא יעשה כדבר הזה. ושאלו, היאך הוא הולך למשכן 
את דירתו, כאשר אם חלילה העסק יפול, הבנק יזרוק אותו עם כל משפחתו 
לרחוב. תמיד אבי אמר לי, נימק שלום, שעסקים והימורים אפשר לעשות 
סכומי  עם  לא  בהפסדו,  להתמודד  יכול  שאני  מה  עם  או  שיש,  מה  עם 
ענק שאם חלילה מפסידים אותם, אפשר להתמוטט כלכלית באופן קשה, 

ובודאי שלא עם הדירה בה מתגוררים.
דירתו  את  ימשכן  לבל  מנדלה,  על  שכנועו  כושר  כל  את  השקיע   ÌÂÏ˘
גדולים  כה  הם  שהרווחים  לו  נראה  כאשר  אף  הלואה,  תמורתה  ויקח 
ומפתים, ולשם כך הוא לקחו כמעט בכח לאחד הרבנים החשובים, שרבות 
מתעסק עם כתיבת 'היתר עיסקא', ויודע את הסיכויים הקיימים, אך גם 

את הסיכונים.
ÚÓ˘˘Î הרב את פרטי הדברים, אמר לו, האמת היא שיש לי גם מה לומר 
לך על השקעתך הראשונה, אבל על כגון זה נאמר, 'כשם שמצוה לומר דבר 
הנוסף,  רעיונך  על  אך  נשמע',  שאינו  דבר  לומר  שלא  מצוה  כך  הנשמע, 
על כך אומר לך את דעת תורתינו הקדושה, שאסור לך על פי דין לעשות 
גם,  בה. מה  ומשפחתך מתגוררים  הדירה שאתה  הזה, למשכן את  כדבר 
הוסיך הרב ואמר, אין זה בגדר 'הלכה למשה מסיני', אלא שלפי נסיוני, אם 
חלילה תשקיע את כספי דירתך אצל סוחר זה או אחר, אולי כמה חודשים 
תקבל את כספי הריבית, אבל את הקרן עצמו, איני רואה שום סיכוי טבעי 

שתקבל חזרה.
יהודי עם שטר היתר עיסקא,  ÈÙÏ כמה חודשים, סיפר הרב, ישב אצלי 

לברר על כשרותו, ולאחר שאמר לי את אחוזי הריווח, אמרתי לו, שאין לי 
כלל צורך לקרוא ולעיין בפרטי השטר, היות ודבר פשוט הוא שאין בנתינת 
מעות אלו שום שאלה של היתר עיסקא, כי מובטח לו שלא יקבל אפילו 
חזר,  היהודי  אותו  ואמש,  מתנה.  נתינת  אלא  הלואה,  לא  זו  הקרן.  את 
את  להשקיע  התפתה  אלא  דברי,  את  קיבל  לא  שהוא  לב,  בכאב  בספרו 
הכסף, וכעת הוא בא לומר שעתה הוא מבין את דברי חז"ל ש'חכם עדיף 
מנביא', שלא נשאר בידו פרוטה אחת מכל מה שהשקיע בידי אותו סוחר, 
שברח לחו"ל והשאירו נקי מכל נכסיו, מלבד אותה פתקה בה רשם לו את 

חובו, שאין לה שום תוקף, הלכתי, ולהבדיל, חוקי. 
Á‡Ï¯ שמנדלה שמע את הדברים מפורשים מהרב לאיסור, הוא כבר לא 
יכל לעשות כן, אבל הוא הרגיש בליבו קצת קפידה על הרב, מדוע אסר 
עליו לעשות את עיסקת חייו, וחשב שבמניעתו זו, ההפסד שהוא מפסיד 
הינו לשם שמים, ובודאי שיקבל שכר רב על כך, ועל כגון זה נאמר, שיש 
לשמוע לפסק הדין גם כשיאמר לך על שמאל שהוא ימין ועל ימין שהוא 

שמאל.
כאשר  מחודש,  יותר  מעט  מנדלה  של  בליבו  התגלגלו  אלו   ˙Â·˘ÁÓ
לאחריהם בקול רעש גדול היתה המפולת הגדולה של אותו סוחר שאצלו 
הפקיד מנדלה את הסכום הענק, וחשב אף להוסיף את כספי דירתו. מיום 
להפקיד  יקרים שהתפתו  יהודים  אותם  הם  רבים  כמה  עד  התברר  ליום 
בידיו את כספם וכספי דירותיהם, וכעת הכל התנדף כאבק פורח וכחלום 
יעוף, בדיוק כפי שקורה כל כמה חודשים עם סוחר אחר ובעל השקעות 

נוסף.
‰˘ÂÚÂÓ˙ סיפרו על כמה מהמשקיעים שהפקידו בידיו את חסכונותיהם 
ודמי דירותיהם, שלקו בליבם מרוב צער ויגון, ומאושפזים בבתי החולים. 
אחרים רק סבלו מבעיות רפואיות קלות יותר, הפורצות מלחץ ותוגה, ויש 

כאלו שרק הפסידו את כל כספם.
·‡Â˙‰ שעה, כאשר הצער והיגון על אובדן הכסף הרב היו עדיין בעיצומם, 
הלך מנדלה לרב שאסר עליו להוסיף להשקעה את כספי הדירה, נפל לפני 
רגליו וביקש את סליחתו על מחשבותיו ועל הקפידות שהיו לו עליו, כאשר 
תאוות  ורק  לחלוטין,  התאמתו  דבריו  היאך  רבים  בת  בשער  נודע  כעת 
סליחתו,  דברי  את  קיבל  הרב  דעתו.  על  אותו  שהעבירה  זו  היא  הממון 
דירתך  כספי  את  להשקיע  שלא  להצילך  שהצלחתי  זה  שעצם  ואמר, 
ולהפסידם, זה בשבילי השמחה הגדולה, ומאד הערכתי אותך על שעמדת 
בנסיון לשמוע לדעת תורה שלא להגרר אחר מראה העינים, וזה יהיה תמיד 
נר לרגליך, שההולך בדרך התורה ובהוראת הרבנים, לא מפסיד, אלא רק 

מרויח, בעוה"ב וגם בעוה"ז.
ÚÎ˙ היה למנדלה להתמודד עם אותו חוב עתק של הסכום אותו נטל עבור 
כל  זה  מסכום  לו  שאין  בלבד  זו  לא  כאשר  והתנפצה,  שנפלה  ההשקעה 

רווח, אלא עליו לדאוג כעת להשיגו ולפורעו ממה שאין לו.
ÚÎ˙ שמח מנדלה על שבאותם הימים שקיבל את כספי הריביות, שכנעו 
כך  חובו.  את  עמם  לפרוע  אלא  כמקובל,  חזרה  להשקיעם  שלא  חברו 
שלפחות את אותם אחוזים בודדים שקיבל במשך התקופה, הפחית מחובו 

העתק.
ÁÈ„ עם זאת הבחין היאך כל דמיונותיו בדבר כדאיות ההקשעה שבעקבותיה 
יוכל לשבת וללמוד ללא כל טירדה, היו ללא כל אחיזה מציאותית. כעת 
ביתו,  בני  בכדי לפרנס את  ולעבוד קשה מאוד,  לעזוב את תלמודו  עליו 
ובעיקר בכדי לשלם את הלוואת העתק שנטל. כנגד כל אותם ימים שהוא 

ניצל מקללת בזעת אפיך, הוא הולך לעבוד עשרת מונים ולאורך שנים.
Â·ÚÓ„‰ לעבודה נדד מנדלה, בכל מקום הוא לא מצא את עצמו, עבודה 
אחרות,  בעיות  היו  ובנוספת  מעט,  שילמו  באחרת  מידי,  קשה  היתה  זו 
כך שבאותם ימים קשים בקושי יכל לכלכל את בני ביתו, ואילו לפרעון 

ההלואה, כמעט לא הצליח לחסוך ולשלם.
גבאי  לו  שנתנו  דחיות  וכמה  כמה  עוד  ולאחר  ועבר,  חלף  הפרעון   „ÚÂÓ
אותו גמ"ח, בהתחשב בנפילה הגדולה שעברה עליו, ובהשתדלותו למצוא 

עבודה מצליחה, בסופו של דבר דרשו את כספי הגמ"ח חזרה.
מעשרה  הלוואות  עשר  ליטול  אלא  למנדלה,  לו  היתה  לא  רבה   ‰¯È¯·
גמחי"ם, עם כל הקושי שבזה, כל גמ"ח ושעותיו, כל אחד והערבים שהוא 
וריצה  ויגיעה  עמל  שלאחר  עד  ותנאיו,  כלליו  אחד  וכל  ומאשר,  מכיר 

מרובה, הצליח להשיג את הסכום העצום, ולשלמו לגמ"ח הראשון.
הוא למד מהרה את  בחייו,  נכנס מנדלה למהלך חדש  ואילך  יום   Â˙Â‡Ó
צרור  מהרה  עד  לימדוהו  בענף  הוותיקים  ה'גילגולים',  מקצוע  ורזי  כללי 
'זקן ורגיל בעבודה', מה הדרך לקבל  עצות וטיפים, היאך נהפכים להיות 
יותר מגמ"ח פלוני, ואיך מגמ"ח פלמוני, עם איזה גמ"ח אסור לשחק ומי 
גמיש וניתן למושכו בכפל זמן, מי פונה מהרה לערבים, ומי לא, עד אשר 

למד מנדלה את כל מה שצריך למקצועו "המכובד" החדש.
תוך  אך  החזרים,  ולדחות  הלוואות  לבקש  מנדלה  התבייש  עוד   ‰ÏÈÁ˙·
כמה חודשים כבר לא יכלו להכיר עליו שהוא חדש במקצועו, הוא הכיר 
את כל רשימת הגמחי"ם הגדולה בעל פה, עם שעות הקבלה הקבועות, כך 

שידע לחשב ולתכנן היטב את צעדיו בעולם הגלגולים.
לעבוד  יכול  אינו  אחד,  במקצוע  עסוק  אדם  הקיימת, שכאשר   ˙Â‡ÈˆÓ‰
במלא כוחותיו בעבודה אחרת, היא זו שגרמה שבעקבות עבודתו החדשה 
בגלגולים, הכנסותיו פחתו, ועל כן נאלץ לקחת עוד ועוד הלואות, וכך חי 

והתפרנס ממקצועו זה של גלגולים.
לנהוג  החלו  בצמצום,  די  התקיימו  זו  לתקופה  שעד  ביתו,  באורחות   Ì‚
הכל  שכמעט  וכמובן,  שצריך,  מה  לכל  כסף  יש  כאשר  ברחבות,  יותר 
צריך, במיוחד שעד לאותם ימים הם היו צריכים להתמודד עם ההכנסות 
החודשיות, ואם אירע להם הוצאה חריגה, אזי באותו חודש דאגו לקזזה 
על ידי צמצום בשאר ההוצאות. כעת כלל זה לא עבד, שכאשר אין כסף, 
וממילא נצרכים ללוות, אין בעיה, ילוו עוד קצת ועוד קצת, ויקנו את כל 

מה שנראה ונדמה שצריך.
·‡Ô˙Â השנים חיתן מנדלה כמה מילדיו, וכמובן שלא היתה לו כל מניעה 
גמחי"ם,  עוד כמה  זאת  עבור  יקח  רק  הוא  להתחייב סכומי עתק, שהרי 
ואף את השמחות ערך ברוב פאר והדר, כיאה לגביר כמותו, וחובותיו אלו 
מנישואי ילדיו הצטרפו לחובותיו הקודמים, שאותם הוא עמל לגלגל ללא 

שום דרך ומוצא.
ומפאת  עצום,  חוב  לבעל  מנדלה  את  הפכו  שעברו,  האחרונות   ÌÈ˘‰
הסכום הענק שהיה חייב לכמה מאות גמחי"ם, כמעט לא היה גמ"ח גדול 
שהוא לא נמנה בין לקוחותיו הקבועים, ורק הגלגול מגמ"ח לגמ"ח לקח לו 
את כל שעות אחר הצהרים והערב של כל יום ויום, והוא עמד להתמוטט 

לחלוטין.
·‡Á„ הערבים הוא ישב עם בני ביתו והסביר להם את המצוקה אליה הוא 
נקלע, ואמר להם שבלית ברירה הוא חייב לצאת לגולה לפרק זמן קצר, 
לנסות להשיג איזו שהיא הלוואה גדולה, במקום להתרוצץ כל היום ועל 

ידי זה להמנע כמעט לחלוטין מלהתפרנס.
Î·¯ למחרת עלה מנדלה על טיסה לחו"ל, כאשר גם שם הוא לא השיג 
דבר. אכזבתו הגדולה היתה, שכאשר הוא פנה לעוזר אלעסהלפטער*, אחד 
מרודפי הצדקה וחסד הגדולים, המנסה לעזור ולסייע לכל מי שיכול, וישב 
עמו זמן רב לראות אם יש בכלל מוצא עבורו מכל חובותיו, האם יש איזה 

שהוא דרך ואפשרות בעולם שהוא יוכל לשלם את מה שלווה, אם יתנו לו 
הלוואת ענק בעלת פריסה רחווה וארוכת טווח, אך לצערם הם לא מצאו 
את הדרך והאפשרות הזו, ועל כן הוא נאלץ בצער להשיב את פני מנדלה 

ריקם, מלבד תרומה של כמה מאות דולאר שיכל לתת לו.
חוזרים  אינם  הגמ"ח  שכספי  הגמחי"ם  גבאי  ראו  כאשר  הימים,   Ì˙Â‡·
אליהם כימים ימימה, ניסו להתקשר אל ביתו ולברר אם אירע דבר מה. 
מבקשים  והם  קצרה  לתקופה  טס  שאביהם  הבית  בני  השיבו  בתחילה 
אורכה מסוימת עבורו עד שישוב, אבל כאשר ארכו לו שם הימים, ובני 
הבית לא יכלו לעמוד בעומס של הפונים, לא היתה ברירה רבה בידם, אלא 

לנתק את הטלפונים.
נמלט מארץ  הגמחי"ם, שמנדלה  גבאי  בין  הדבר  קצר התפרסם  זמן   ÍÂ˙
הקודש. גבאי הגמחי"ם פנו לעֵרבים שחתמו על שטרי החובות, ועקב כך 
לשלם  גדולה,  כלכלית  למצוקה  וידידיו  מקרוביו  משפחות  עשרות  נפלו 
סכומי עתק שבוזבזו על ידי מנדלה ומשפחתו במשך השנים, כאשר היה 
הרבים  הבזיונות  עם  יחד  בבריאותם,  גם  לקו  כן  כאלו שמחמת  ביניהם 

שהיה להם על קרבתם וידידותם אליו.
Î‡˘¯ מנדלה הוריד אליו לחו"ל את בני משפחתו, הבינו הכל שבשלב הזה 
הוא אינו מתכונן לשוב ארצה לשלם את חובותיו, ולכך הקימו רבני המקום 
'בית דין מיוחד' שטיפל בכל פרטי חובותיו, ולאחר פניות רבות למנדלה 
מחובותיו  כשליש  בכסף  ולכסות  דירתו  את  למכור  פסקו  ריקם,  ששבו 

העצומים שהשאיר אחריו.
Ï„Ó‰ מצא לו את קהילת 'שערי התורה' להתגורר בה, הקהילה הקטנה 
שהיתה בשלבי גיבוש מתקדמים, כאשר אפילו לא מינו לה עדיין רב, היתה 
ואחוה  אהבה  היתה  כולם  בין  כאשר  חבריה,  שבין  ביחס  מאוד  מיוחדת 
מיוחדת, כמין אי של רוחניות ושלוה בתוך אוירת החולין והרדיפה אחר 
הממון, שמצוי יותר בגולה. במיוחד נהנה מנדלה לראות את האחריות בה 
בעת  ולסייע  לעזור  האחרים,  החברים  כל  כלפי  עצמו  על  נוטל  אחד  כל 
השני  על  המחשבה  בראש  שעומד  מי  כאשר  צער,  בעת  וחלילה  שמחה, 
אחד  מצד  אשר  אויפאלעטראכטער*,  דוד  מיסטר  היה  ההדדית,  והעזרה 
כי  עד  אהבוהו,  כה  הקהילה  בני  ומאידך,  בקהילה,  גבאי  היה  לא  אפילו 
גם  ולדבריו,  לדעתו  שמעו  כולם  שתמיד  כולם,  על  רבה  היתה  השפעתו 

כאשר לא כל כך הסכימו עמו.
Â¯ÓÏ˙ שבני הקהילה ידעו מה עבר על מנדלה, ומדוע הגיע עד אליהם, ומה 
השאיר מאחריו, בכל זאת קיבלוהו בסבר פנים יפות, וניסו שלא לדון אותו 

על מה שעשה, אלא כיבדוהו כאילו שלא יודעים דבר.
אחד  כאשר  בחסדו,  מנדלה  עיני  את  ה'  האיר  קשה  תקופה   ‰˙Â‡·
מהעסקנים בקהילה, הכיר בהגינותו וישרותו, וידע שכל מה שעבר עליו, 
לא היה חלילה מרוע לב, אלא מנפילה בנסיונות החיים שגררוהו למצב ביש 
שכזה, ולכך ניסה לעזור ולסייע בעדו להתחיל במקומו החדש מבראשית, 
להקים עסק קטן לפרנס בו את בני ביתו, כאשר תנאי כפול התנה עמו, 

שאינו נוטל שום הלואה מכל גוף כלשהוא.
·˙˜ÙÂ‰ זו הבין מנדלה, שאם הוא אינו מעונין ליפול שוב, עליו ועל בני 
ביתו ללמוד היאך מכלכלים בית בצורה נכונה ואחראית, ולצורך זה פנה 
אל אחד מחברי הקהילה, שהמליצו עליו שיוכל לעוזרו בדבר זה, ואכן הוא 

סייע בעדו בעצות טובות נכונות ומועילות. 
˙ÍÂ תקופה קצרה ראה מנדלה סייעתא דשמיא עצומה, שהעסק הקטן הלך 
וגדל, ופרנסתו היתה מרווחת. כעת הוא התלבט רבות מה לעשות, מצד 
אחד הוא ידע היטב על החובות העצומים שהשאיר מאחוריו, ומאידך, היה 
לו בליבו כעס גדול על הבזיונות הרבים שביזוהו ואת קרוביו וידידיו, ועל 
מה שמכרו את דירתו בשביל לשלם את חובותיו, ועל כן, באחד הימים 
החובות,  אותם  על  יותר  לשמוע  רוצה  לא  שהוא  להחלטה,  הגיע  הוא 
למרות שבכך הוא העניש את כל קרוביו וידידיו, אלו שחתמו לו ערבות 
בעת מצוקתו, ושמלבד הנזק הגדול שהוא גרם להם, הם אף התבזו עבורו 

בבזיונות גדולים.
גביר  זמן קצר הוא הפך להיות  לו למנדלה, תוך  ‰ˆÁÏ‰ מסחררת היתה 
בעמיו, הוא רכש לעצמו בית גדול, רכב מפואר, ועוד היה בידו ממון רב. 
באותה העת, בכדי לכפר על ייסורי המצפון שהיו לו על החובות שהשאיר, 
החל לחלק כספי צדקה בנדיבות רבה לכל דורש, אך מאידך, הוא לא הסכים 
לשמוע מכל מכתב או פניה שהגיעו אליו מקרוביו וידידיו, אלו שבעמל ויזע 

רב, תוך ויתור על לחם וחלב שלהם ושל ילדיהם, שילמו את חובותיו.
·‡Â˙‰ תקופה הסתפקו כמה מבני הקהילה אם להעיר למנדלה על הנהגתו 
הנלוזה, שאינו משלם את חובותיו למרות מצבו הכלכלי הטוב, אך לאחר 
מחשבה הגיעו למסקנא, שבמקרה כזה, שלא בטוח שישמע לדבריהם, אלא 

אולי זה יגרום לו לריחוק מהקהילה, 'שב ואל תעשה עדיף'.
ÍÎ עברו להם כמה שנים, בהם מנדלה חי כגביר, מפזר מכספו לכל דורש, 
אך מתעלם מחובותיו שאותם פורעים בקושי רב קרוביו וידידיו לשעבר, 
כאשר הידיעה שמנדלה חזר לחיות חיי פאר והדר, והם צריכים לשלם את 

חובותיו, הקשה עליהם נפשית את פרעון החובות.
וכשנתגברו  בגופו,  כאבים  מנדלה  הרגיש  הימים  באחד  חוסן,  לעולם   ‡Ï
הכאבים ופנה לבדיקות, נתבשר בבשורה המרה, על מחלה קשה המקננת 

בגופו, ומצבו אינו פשוט.
‰ÛÒÎ לא היוה למנדלה מחסום, טובי הרופאים הוזעקו את מיטתו, אך 

ישועה גדולה הוא לא ראה מהם. מצבו הלך והתדרדר במהירות.
·‡Ì˙Â הימים נסע מיסטר דוד לנסיעה קצרה לארץ הקודש, במהלכה נכנס 
אל הקודש פנימה, לבית מרן שליט"א, כשמביא עמו תמיכה נכבדת עבור 
עמלי התורה, החשובים ביותר בעיני מרן שליט"א, ואשר עליהם דאגתו 

ומחשבתו כל הימים.
·Â„ÂÚ עומד לפני מרן שליט"א, ביקש ממנו שיתפלל ויברך את בן קהילתם 
מהתורמים  שהוא  גדולה,  סכנה  של  במצב  כבר  והוא  מאוד  עד  שחלה 
נדיבה למען לומדי התורה ועמליה, ואף סכום  ונפש  יפה  הקבועים בעין 

נכבד ממה שהביא, הוא מנדבת ליבו.
Ó‡˘Î¯ מיסטר דוד את שם החולה ואמו, והוסיף לומר את שם משפחתו, 
הבין מרן שליט"א שמדובר במנדלה הידוע, בן עירו לשעבר. אמר לו מרן 
שליט"א, דבר פשוט הוא שהעובר עבירות שהם בין אדם לחברו, מקובלנו 
מרבותינו שהעונש מגיע מיד, ואין הקב"ה משהה את העונש על אונאה של 
אחרים, ובמיוחד שהוא גרם לאותם עשרות משפחות, חלקם בני תורה, 
צריכים להתמודד עם  לרוב, כשהם  תורה  וביטול  מרובים,  וצער  יסורים 
חרפת רעב בחובות שהשאיר להם לשלם כשברח פתאומית, וזאת כעונש 
על שגמלו עמו חסד במצבו הקשה, ואף כעת, למרות מצבו הכלכלי הטוב, 
במקום לשלם את חובותיו, הוא מעדיף לפזר כספי צדקה לרוב. אין רפואה 

למכתו, אלא אם יחזור בתשובה שלימה ויתקן מעשיו.
Ï‡˘Ï˙ מיסטר דוד, מה בכל זאת הוא יכול לעזור לרפואתו של מנדלה, 
האם יקבל על עצמו איזה שהוא חיזוק, או יתן צדקה, השיבו מרן שליט"א, 

שהאמת היא שגם לך יש חלק במצבו זה של מנדלה.
רבינו  נבהל מאוד למשמע דברי מרן שליט"א, ושאלו, מדוע  דוד   ¯ËÒÈÓ
אומר שיש לי חלק במצבו. השיבו מרן שליט"א, שאם ילמד את הפרשה 
חלק  לו  שיש  דבריו,  את  יבין  בודאי  עפרש"י,  תרגום  ואחד  מקרא  שנים 

במצבו של מנדלה.

השאלה היא: היאך על ידי לימוד פרשתינו עפרש"י הבין מיסטר דוד את דברי מרן שליט"א?
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תודת המערכת נתונה

להרב ד.ש. שיחי'

על הסיפור המתפרסם בגליון זה.

תשובה ל"סיפור ושאלה בצידו" משבוע שעבר: 
 ÂÈÏÚ ÌÁ¯ÈÂ ÒÂÁÈ˘ Â·ÈÏ ÏÚ ¯·„ÏÂ ,ÂÏ ÏÂÁÓÏ ·¯ÒÓ Ê‡ÓÂ ,‰˘ ÌÈ˘ÓÁÎ ÈÙÏ Â· Ú‚Ù˘ È„Â‰È Â˙Â‡ ˙‡ ÒÈÈÙÏ ,ÏÈÚÂÓ‰Â ·ÂË‰ ÂÁÈÏ˘ ˙ÂÈ‰Ï ˘˜·Ï ¯·„‰ È‡„ÎÂ ÈÂ‡¯ ÈÓÓ ,È"˘¯ÙÚ ÂÈ˙˘¯Ù „ÂÓÈÏÓ ˜ÁˆÈÏ ‰ÏÚ˘ ÔÂÈÚ¯‰ ‰Ó ,‰Ï‡˘Ï ‰·Â˘˙·
ÍÎ ÏÚ ÂÏ ÏÁÓÈÂ ÁÏÒÈÂ. ליצחק עלה הרעיון לבקש מאחד מצדיקי הדור שיפייס בעבורו את אותו יהודי שפגע בו ומסרב למחול לו זה כחמשים שנה, ובודאי שיצליח בזה, כי הוא יודע לרצות ולפייס באופן הטוב ביותר, וזאת מדברי רש"י 
ל"ג י', עה"פ, "ַוּיֹאֶמר ַיֲעקֹב ַאל ָנא ִאם ָנא ָמָצאִתי ֵחן ְּבֵעיֶניָך ְוָלַקְחָּת ִמְנָחִתי ִמָּיִדי ִּכי ַעל ֵּכן ָרִאיִתי ָפֶניָך ִּכְראֹת ְּפֵני ֱאֹלִקים ַוִּתְרֵצִני", וביאר רש"י, "ותרצני. נתפייסת לי, וכן כל רצון שבמקרא, לשון פיוס, אפיימינ"ט בלע"ז, (ויקרא כ"ב כ') כי לא 
לרצון יהיה לכם, הקרבנות באות לפייס ולרצות, וכן (משלי י' ל"ב) שפתי צדיק ידעון רצון, יודעים לפייס ולרצות". מבואר בדברי רש"י, שהצדיקים יודעים לפייס ולרצות, ועל כן רעיון טוב ומשובח הוא, שאחד שלא הצליח לפייס אדם שפגע 

בו, שיבקש מצדיק שינסה לפייסו ולרצותו בעבורו.

שמות הזוכים לשבוע שעבר: 

È.‡ Ô‰Î. – בני ברק – תפארת ישראל למהר“ל, ג“כ.
¯Ù „ÏÙÊÂ.‡. – מודיעין עילית – חיי אדם השלם, ב“כ.

‡È ÔÓÂ. – בני ברק – חיי אדם השלם, ב“כ.
‡È ÔÈÈË˘ÈÈ. – קרית ספר – חיי אדם השלם, ב“כ.

̆. – בני ברק – חיי אדם השלם, ב“כ.  „ÏÙÈ¯‚
„ÔÈÈ ‡. – מודיעין עילית – ובא לציון גואל.
Ó.È ıÈ·Ï˜È. – לייקווד – ובא לציון גואל.
̆. – קרית ספר – ובא לציון גואל.  ‡È¯ÂÏ

.ÌÈÎÂÊÏ ÁÏ˘˙/‰ÁÏ ̆ ‰Ú„Â‰

‚Ô‡Ë˘ÈÈ¯‡‚ÓÚËÈÈ - לא מעניין אותו דבר. ‡Ú‚ÈËÎ‡¯Ë¯Ú·È¯ - החושב והזהיר מעל ומעבר. ‡ÚËÙÏ‰ÒÚÏ¯ - העוזר לכולם. ‡ÚËÎ‡¯ËÚÏ‡ÙÈÂ¯ - החושב על כולם.


