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התיקרות המחירים לצד צמצום המשכורות, הביאה 
שמעון,  ר'  הטוב  ידידו  עם  להתיעץ  ראובן  ר'  את 
באשר לדברים בהם צריך וניתן לחסוך. כבן תורה 
לכלכל  חובתו  כי  ראובן  ר'  ידע  התורה,  עפ"י  החי 
את הוצאותיו אך ורק לפי מה שיש לו, ולא להיגרר 
אחרי הלוואות, כמו גם אחרי הפרסומים ה'מיוחדים 
לאברכים בני תורה', 'לוה והחזר לכשירווח' וכיו"ב, 
שנובעים מרוח עשקני צבור, שאינם חפצים ביקרא 

דאורייתא...

בין יתר הדברים שהעלה ר' ראובן בשיחה עם ידידו 
של  לימוד'  ב'שכר  'הנחה'  לבקש  הציע  שמעון,  ר' 
ילדיו. ר' שמעון התפלא, הלא חז"ל למדונו )ביצה 
לקצבה,  מחוץ  הוא  לת"ת,  בניו  א'(, שהוצאת  ט"ז 

ואדרבה, אם הוסיף מוסיפין לו.

לעומתו, טען ר' ראובן, שאם אכן כל התשלום היה 
עבור 'לימוד התורה', אכן זה צודק, אבל היות וחלק 
בלתי  שיפוצים  כגון  שונים,  לצרכים  הולך  ממנו 
הכרחיים, שנעשים כדי לרצות את 'צרי החינוך', וכן 
עבור 'לימודי חול' מעבר לנצרך באמת עבור לימוד 
התורה והצורך היומיומי, ובפרט בשנים האחרונות, 
להוסיף  יש  למיניהם,  מה'צוררים'  הוראה  שעפ"י 
'כוחות עזר' ו'אנשי מקצוע' בתחומים רבים שבעבר 
היו בגדר 'בל יראה ובל ימצא', ולכל אלו קשה לומר 

שהם בכלל הוצאת בניו 'לתלמוד תורה'.

הם  שמוכרחים  מכיון  שמעון,  ר'  טען  סוף,  סוף 
בדבר, והיראים נוטלים עצה מפי הזקנים עד כמה 
מותר לרצות פני שלטון ה'ערב רב', הרי זה דומה 
להוצאת דמי ההסעות לת"ת וכיו"ב, שכל זה בכלל 
בכלל  להיות  חוזר  ושוב  לתורה.  החינוך  הכשר 

כהוצאת בניו לת"ת.

השאלה היא, הצדק עם מי ?

איתא בנדה )ס"א א'(, "סיחון ועוג אחי הוו, ...ויבא הפליט ויגד לאברם העברי, 
ואמר רבי יוחנן, זה עוג שפלט מדור המבול".

אם אכן סיחון ועוג היו אחים, מהיכי תיתי ש'עוג' הוא הנקרא 'הפליט', וכי סיחון לא נפלט מן המבול

רמז: דמות הקשורה לפרשה

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

 לרפואת 
התינוק אליעזר מנוח בן רחל בתשאח"י

לע״נ אבינו הכ״מ ר׳ יוסף בן החבר ר׳ אהרן דוד קולמן זצ״ל
רב ביהכ״נ “אהל מנחם״ מודיעין עילית וראש כולל ׳ברכת אריה׳

נלב״ע כ״ג טבת תשע״א

בדרכו של אבי הלכתי,
ואת הגדולה מאבי קיבלתי.

מאחד מהשלושה אני שלישי, 
ומזרעי יוותרו פחות משליש.

יותר מכל חיי הבלי,
זכה אבי לאחר לידתי.

"וַיַַּעשׂ נַֹח כְּכֹל ֲאשֶׁר ִצוָּה אֹתוֹ ֱאלִֹהים כֵּן ָעשָׂה". )בראשית ו' כ"ב.(.

איתא במדרש )ב"ר ל' ז'(, "איש. כל מקום שנאמר איש, צדיק )ומומחה( ]וממחה[, שכל 
ק"ך שנה היה נח נוטע ארזים וקוצצן, אמרו למה כדין )ששאלוהו בני דורו, מה הוא 
עושה(, אמר להון, כך אמר מאריה דעלמא, דהוא מייתי מבולא על עלמא )השיבם נח, 
כך אמר אדון העולם, שהוא עתיד להביא מבול על העולם(, אמרו לו, אין איתי מבולא 
לא אתי אלא על ביתיה דההוא גברא )אמרו לו בני דורו, אם יבוא מבול, הוא לא יבוא 
אלא על ביתו של אותו אדם, והיינו נח – עי' במפרשי המדרש שביארו כן(. כיון שמת 
מת  )כאשר  גברא  דההוא  ביתיה  על  אלא  מבולא  אתי  לא  הא  ליה,  אמרו  מתושלח, 
מתושלח זקנו של נח, אמור לו בני דורו, הנה אסון זה של מיתת מתושלח, הוא כמבול, 
שלא בא אלא על ביתו ומשפחתו של נח(, הה"ד )איוב י"ב ה'(, ַלִּפיד ּבּוז ְלַעְׁשּתּות ַׁשֲאָנן 
ָנכֹון ְלמֹוֲעֵדי ָרֶגל. א"ר אבא בר כהנא, כרוז אחד עמד לי בדור המבול, זה נח, תמן אמרין 
כרוז ליה לפיד ליה, בוז שהיו מבזים עליו וקרו ליה ביזיא סבא, לעשתות שאנן, שהיו 
קשים כעשתות, נכון למועדי רגל, שהיו מוכנים לשני שברים לשבר מלמעלה ולשבר 

מלמטה".

וצריך ביאור, למה אמרו אנשי דורו של נח, שאם ה' יביא מבול על העולם, יהא זה 
על ביתו של נח. האם הם היו בטוחים בעצמם שהם הצדיקים ונח הוא הרשע, שאם 
יבוא מבול, הוא יהיה בכדי לכלות את נח ומשפחתו, ולא אף אחד אחר מדורו, בעלי 

החמס ושאר העבירות.

לֹו...",  ִנְתַחְּכָמה  "ָהָבה  י'(,  א'  )שמות  דרשו את הפסוק  א', שחז"ל  י"א  איתא בסוטה 
שהמצריים רצו להתחכם לה' שהוא מושיען של ישראל. שכאשר רצו המצריים לענות 
דעתם  שע"פ  באופן  בישראל  לפגוע  יוכלו  היאך  בליבם  חשבו  ישראל,  את  ולכלות 
המעּוותת, ה' לא יוכל להענישם, שידעו שדרכו של ה' להעניש ב'מדה כנגד מדה' כפי 
שהעניש את דור המבול ואנשי סדום, שהרי אם יפגעו בישראל באש, ינקום ה' בהם את 
נקמתם באש, וכדכתיב )ישעיהו ס"ו ט"ו(, "ִּכי ִהֵּנה ה' ָּבֵאׁש ָיבֹוא...", ואם יפגעו בישראל 
בחרב, ינקום בהם ה' את נקמתם בחרב, כדכתיב )שם(, "...ּוְבַחְרּבֹו ֶאת ָּכל ָּבָׂשר", על כן 
החליטו שיפגעו בישראל במים, "אלא בואו ונדונם במים, שכבר נשבע הקב"ה שאינו 
מביא מבול לעולם, שנאמר )ישעיהו נ"ד ט'(, ִּכי ֵמי נַֹח זֹאת ִלי וגו'...". ומסיימת הגמ', 
"והן אינן יודעין שעל כל העולם כולו אינו מביא, אבל על אומה אחת הוא מביא. אי 
נמי, הוא אינו מביא, אבל הן באין ונופלין בתוכו ]עי' מהרש"א בח"א[, וכן הוא אומר 
)שמות י"ד כ"ז(, ּוִמְצַרִים ָנִסים ִלְקָראתֹו..." )וע"ע בשמו"ר כ"ב א' בדומה לזה(. ומבואר, 
שעונשם של המצריים בים סוף, היה בבחינת 'מבול', אלא שמבול זה לא היה על כל 

העולם, ולא בא עליהם, והם אלו שבאו ונפלו לתוכו.

עוד מצאנו בחז"ל שמצות מילה כחה רב, שיכולה לבטל גזירת טביעה בים, כדאיתא 
במדרש אגדת בראשית )י"ז נביאים(, ")ירמיהו ל"ג כ"ה( ּכֹה ָאַמר ה' ִאם ֹלא ְבִריִתי יֹוָמם 
ַלְּבִרית  ַהֵּבט  ָׂשְמִּתי. זה שאמר הכתוב )תהלים ע"ד כ'(,  ָוָאֶרץ ֹלא  ָׁשַמִים  ָוָלְיָלה ֻחּקֹות 
ִּכי ָמְלאּו ַמֲחַׁשֵּכי ֶאֶרץ ְנאֹות ָחָמס. הבט לברית, אעפ"י שאין לישראל מעשים טובים, 
משתחווים  היו  במצרים,  ישראל  כשהיו  לברית,  הבט  המילה.  בזכות  גואלן  הקב"ה 
לע"ז... ולא גאלן אלא בזכות מילה... יצאו ממצרים ובאו לים והיו ממרים, שנאמר )שם 
ק"ו ז'(, ַוַּיְמרּו ַעל ָים ְּבַים סּוף וגו', וביקש הים לחונקן, שנאמר )שמות י"ד כ"ב(, ְוַהַּמִים 
ָלֶהם חָֹמה, שנתמלא עליהם חימה ובקשו לחונקן, כיון שהגיעו המים לבגדיהם, תלו 
בגדיהם מן המים, כיון שראה המים את המילה ברח, שנאמר )תהלים קי"ד ג'(, ַהָּים 
ָרָאה ַוָּינֹס וגו', ומה ראה הים מילה וברח, ולא נקרע אלא בזכות מילה, שנאמר )שם 
קל"ו י"ג(, ְלגֵֹזר ַים סּוף ִלְגָזִרים...", ומבואר, שכל מה שישראל לא טבעו בים סוף אלא 
ניצלו באותות ובמופתים, היה בזכות מצות מילה, שגם בשעבוד מצרים, מלו עצמם 
במסירות נפש, ועל כן ניצלו. ורמז רמזו לזה, בתיבת 'אז' ישיר משה, שאז בגימטריה 
שמונה, שמצות מילה שהיא ביום השמיני, בזכותה זכו לנסים ונפלאות שמחמתן עמדו 
משה וישראל להודות על הצלתן )ועיי"ש עוד במדרש, שאף נס מי הירדן היה בזכות 

המילה(.

והנה, נח היה אחד מהנולדים מהולים, כדאיתא באבדר"נ פ"ב ה"ה ובתנחומא נח ה', 
והלכה היא, שישראל שנולד מהול, חייב ב'הטפת דם ברית', כדאיתא בשבת קל"ה א' 
)וכן פסק בטור יור"ד רס"ג ובשו"ע שם ס"ד(, אבל גוי, אם הוא חפץ להתגייר, שדינו 
הוא, שמלבד קבלת מצות וטבילה, חייב למול, אם הוא כבר נולד מהול, כתב הטור )שם 
רס"ח( שנחלקו בזה הקדמונים, לדעת רבינו חננאל, אין לו תקנה, ולא שייך שיתגייר, 
ולדעת ההלכות גדולות תקנתו בהטפת דם ברית, ואילו לדעת העיטור, אינו צריך אפילו 
להטיף דם, אלא מתגייר כאשה, בקבלת מצות וטבילה בלבד, ופסק השו"ע )שם ס"א( 

כבה"ג לחומרא, שצריך להטיף דם, אבל אין מברכים עליו.

ולפי דברים הללו מתבארים שפיר ע"ד הדרש דברי בני דורו של נח, שכאשר נח אמר 
להם שעתיד הקב"ה להביא מבול על העולם, אמרו לו לנח, שהמבול רק יבוא על ביתו 
של נח, שהרי להם, לכל בני דורו, יש תקוה ותקנה להנצל מהמבול, על ידי שימולו 
עצמם, וכידוע שזכות המילה בכוחה להציל ממבול, כפי שהצילה את ישראל, אבל נח 
עצמו, שנולד מהול, לכל הדעות אין לו כל עצה להנצל, לא רק לדעת ר"ח שאין לו תקנה 
כלל, אלא אפילו לבה"ג, שיכול להטיף דם, לא מצאנו שזכות הטפת דם בכחה להציל 
ממבול, ובודאי שלא לדעת העיטור, שאינו בפרשת מילה כלל, על כן אמרו לו לנח, 

שאם ה' יביא מבול על העולם, היחידי שלא יוכל להנצל ממנו, יהיה נח ומשפחתו.

אלא שאנשי דורו של נח לא ידעו ב' דברים, האחת, שכל הכח של מילה להציל מגזירת 
המצוה  זכות  גדולה,  מצוה  והיא  המילה,  על  נצטווה  שאברהם  לאחר  רק  הוא  מים, 
שבה מצילה, אבל מילה לפני שנצטוו עליה, אין לה את הכח והזכות להציל. והשנית, 
שבשביל גירות לא די במילה, אלא צריך קבלת מצות, ועל כן, גם אם מילה בזמנם יש 
בה כח, היא לא תועיל אם היא לא נעשית כדת, וכפי שאכן עלה בסופם, שמתו במיתה 

משונה, ואפילו קבורה לא היה להם, ואילו נח ומשפחתו ניצלו.

איך יתכן שע"י 'שב 
מתעכב  תעשה'  ואל 

ביאת המשיח

 פרשת נח תשע"ב

חילוקא דרבנן

שנה
שישית

שנה
שישית

גליון
קפ"ד

לע"נ הרבנית החשובה מרת בת שבע אסתר ע"ה, בת יבלחט"א מרן רבינו הגאון רבי יוסף שלום אלישיב שליט"א, 
ו'אשת חבר' מרן רבינו הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א

)פ"ד דב"מ ה"ב( איתא על  בירושלמי 
מלאה  "כי  י"ג(,  ו'  )בראשית  הפסוק 
בסדום  הוציא  שאדם  חמס",  הארץ 
קופת קטניות למכירה, וכל אחד היה 
'שוה  שאינו  אחד,  גרגיר  'רק'  נוטל 
פרוטה', כדי שלא יוכל להוציאו ממנו 

בדיינים.

בן  ד"ה  א'  ס"ב  עירובין  בתוס'  עי' 
נח, דגוי הגוזל מגוי, אף פחות משוה 
וחייב  פרוטה  שוה  כמו  דינו  פרוטה 
החמסנין  הועילו  מה  וא"כ  בהשבה, 

בערמתם. 

וצריך ביאור!!!



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

בימים  ומטר'  טל  'ותן  שאמר  ש"ץ  בענין  לשאלה,  בתשובה 
'ימות החמה'  לז' במרחשון, אם צריך לחזור כדין  שבין סוכות 

או לא.
א[ יש לעיין בהאי דינא, דהשואל גשם בהזכרת טל ומטר בימות החמה 
שצריך לחזור, וכמ"ש בשו"ע סי' קי"ז ס"ג, אם הוא מטעם דהגשמים 
בזמן זה סימן קללה, או דהוא משום שמשנה ממטבע התפילה שקבעו 
חז"ל, דבברכת ברך עלינו, יש נוסח ששייך לימות החמה, ונוסח אחר 

לימות הגשמים.
והנה הב"י באו"ח סי' קי"ד אות ד', כתב, "וכתב ה"ר יונה בפרק תפלת 
השחר, שאפילו במקום שצריכין הגשם בימות החמה, אם הזכיר גשם 
אותם  ישאל  לגשמים,  צריכין  הם  שאם  אותו,  מחזירין  טל,  במקום 
בפ"ק  וכדאמרי'  חכמים,  שטבעו  ממטבע  ישנו  ולא  תפילה,  בשומע 
דתעניות )י"ד ב'( גבי בני נינוה", מבואר שנקט בה שהטעם שמחזירין 

אותו, הוא משום שינוי מטבע התפילה.
אמנם בסמוך שם כותב הב"י עוד, בשם הר"ן בריש תענית, שכתב, 
]של  יום  כל שלשים  בימות החמה למה מחזירין אותו  למידק,  "איכא 
תחילת ימות החמה[ אם הזכיר גשם, והלא אינו סימן קללה אא"כ יצא 
ניסן, ואע"פ שהוסיף ואמר מה שלא נתקן, הרי 'מעביר הרוח ומפריח 
הטל' שלא נתקן, ואם אמר אין מחזירין אותו ]וא"כ ה"ה בהזכיר גשם[. 
י"ל שכיון שרוב הזמן שפוסק מלהזכיר גשם הוא סימן קללה, לא פלוג 
רבנן, ואמרי, שמשעה שפוסק מלהזכיר גשם, אם הזכיר מחזירין אותו". 
ולכאו' לפי תירוץ זה אינו משום משנה ממטבע, אלא הוא תקנה מיוחדת 
שתיקנו חז"ל שיחזור, משום דרוב פעמים הוא סימן קללה, ולא פלוג 

רבנן בתקנתא. וכעי"ז כתב רבינו מנוח על הרמב"ם פ"י מברכות ה"ח.
ב[ והנה הטור בסי' קי"ז, כתב, "ויחידים הצריכים למטר אח"כ ]אחרי 
כנינוה,  גדולה  אחת  עיר  אפילו  תפילה,  בשומע  אותו  שואלין  פסח[, 
כיחידים דמו, ושואלין אותו בשומע תפלה, אבל ארץ אחת כולה, כמו 
ספרד בכללה, או אשכנז בכללה, אם צריכין למטר אח"כ, כתב אדוני 
אבי הרא"ש ז"ל בתשובת שאלה, שיכולין לשאול אח"כ בברכת השנים 

כפי הצורך להם".
וכתב ע"ז בב"י, "וכתב הרב רבינו נסים, ואע"ג דאמרינן בפ"ק דע"ז )ח' 
א'( שאם היה צריך לפרנסה אומרה בברכת השנים, שאני מטר שהוא 
מזיק לרוב העולם בתקופת תמוז וכו', ע"כ. ולי נראה דלא דמיא כלל 
מעין  שמוסיף  אלא  הציבור,  ממטבע  משנה  אינו  דהתם  דע"ז,  לההיא 
מה ששואלים הציבור, הילכך אומרה בברכת השנים, אבל הכא שהוא 
משנה ממטבע הציבור, שהרי אינם שואלים מטר, ומי ששאלו מחזירין 
אותו, אינו בדין שיהיו היחידים משנים מטבע הברכה מפני צורך עצמן, 
נמי,  דבנדו"ד  י"ל  לכאו'  ולפי"ז  עצמה".  ברכה  באותה  מטר  וישאלו 
שמבקש על הגשמים לאחר סוכות, אף אם אינו סימן קללה, מ"מ "אינו 

בדין שיהיו היחידים משנין מטבע הברכה...".
והנה דהב"ח שם באות ו' כתב, "ואם שאל מטר בימות החמה מחזירין 
הגשם  מוריד  אמר  החמה  בימות  דתענית,  רפ"ק  דר"ח  מימרא  אותו, 
מחזירין אותו, ופרש"י דכיון דבעא אמיטרא, לא התפלל תפילתו כהוגן, 
לפי שהגשמים בקיץ סימן קללה הן מפני הקציר". משמע דנקט בטעם 
החזרה, לא משום משנה ממטבע הציבור וכיו"ב, אלא משום דהתפילה 

שהתפלל אינה כהוגן.
ג[ וע"ע בב"ח שם קודם לכן באות ה', שכתב בתו"ד, "ונראה דלפי"ז 
כ"ש שיש לנו ]בני חו"ל[ לשאול מטר משבעה במרחשון בשומע תפלה 
כשצריכין לכך, דהא אפילו בתקופת תמוז דסימן קללה הם הגשמים, 

שואלין בשומע תפילה כשצריכים למטר, כ"ש בימות הגשמים.
מיהו קבלתי, דיש ליזהר שלא לשאול גשמים כלל שלא בזמן שתקנו 
חכמים, אפילו בשומע תפילה, אלא מרצין לפניו ית' בתעניות ובסליחות 
בי"ג מדות, ואומרים פסוקים ומזמורים של מטר, אבל אין שואלים ותן 
ב'(, דבעא רחמי  )כ"ד  פ"ג דתענית  דרבא  עובדא  לדבר  זכר  ומטר,  טל 
מן  עליך  דרתחי  דוכתך  אשני  א"ל  וכו',  תמוז  בתקופת  מיטרא  דליתי 
אלא  השנים,  בברכת  שואל  דהיה  תלמודא  קאמר  לא  והתם  שמיא... 
ומסתמא  תמוז,  בתקופת  מיטרא  דליתי  רחמי  דבעא  קאמר  סתמא 
ואע"ג  מן שמיא.  עליה  רתחי  ואפ"ה  היה שואל מטר,  דבשומע תפלה 
דרש"י פירש דרתחי עליה לפי שביקש הגשמים בתמוז שלא לצורך, אלא 
כדי למלאות רצונה של איפרא הורמיז, אמיה דשבור מלכא, כדאיתא 
בדאטרח  התלמוד  לחכמי  אף  סכנתא  דאיכא  דחזינן  כיון  אפ"ה  התם, 
שלא לצורך אפילו בשומע תפלה, כ"ש דאיכא סכנתא לדידן אף בדאטרח 

לצורך.
בימות  גשמים  עצירת  כשהיה  מעשה  עשו  גדולים  ששני  ושמעתי, 
אחד  כל  ונאסף  תפלה,  בשומע  ומטר  טל  ותן  בציבור  לשאול  החמה, 

לעמיו באותה שנה, ותלו הדבר בדאטרחו קמי שמיא".
ואולם לכאו' י"ל, שמדברי הב"ח אין ראיה כלל לנדו"ד, דהא דחשיב 
לאחר  משא"כ  הגשמים,  זמן  שאינו  הטבע  שינוי  מפני  הוא  טירחא, 
דהיכא  י"ל  גשמים,  גבורות  מזכירין  וכבר  הגשמים,  זמן  שהוא  סוכות 
דצריך לגשם, אין מניעה מלהזכיר, וממילא גם כשהזכיר בטעות, אין בזה 
גדר הטרחה, ולכן אין להביא ראיה מעובדא דשני גדולים בימות החמה. 
וצ"ע. ועי' במ"ב סי' קי"ד סכ"ב דבטעה והזכיר מוריד הגשם במעריב של 
שמיני עצרת או בשחרית שאינו חוזר, הגם שעד מוסף לא תקנו, מ"מ 

סימן קללה כבר אינו, ע"ש.

ד[ והנה בהגהות רעק"א לשו"ע סי' קי"ז ס"ג, מציין לשו"ת מהרח"ש 
ח"ג סי' ג', דאם שאל מטר ]בחו"ל[ לאחר החג, אף קודם יום ס' דאחר 
הנוגע  שם  המהרח”ש  לשון  ונעתיק  אותו1,  מחזירין  אין  התקופה, 
לענינינו, ע”ש בתו”ד שכתב, “ואגב עיוני בזה, עמדתי על מ”ש בגמ’ 
תענית י’ א’ ובגולה עד ששים בתקופה, אם אירע ששאל גשם בברכת 
השנים בתוך זמן זה אם מחזירין אותו, ויראה לי שאין מחזירין אותו, 
שהרי באותו זמן הגשם לאו סימן קללה הוא, אלא שאין צורך בו, וראיה 
לזה, שהרי בהזכרה אמרו שמזכירין גשם בתפילת המוספין של חג, אף 
בגולה, ואם היה סימן קללה, לא היו מזכירין, דהרי בימות החמה אם 
הזכיר גשם מחזירין אותו, אלא ודאי דאינו סימן קללה... ויש לי ראיה 
דהתפלל  דירושלמי  ההיא  על  קי”ד  בסי’  הב”י  שהביא  הר”ן  מדברי 
ואינו יודע מה הזכיר וכו’ שהקשה וכו’, ותירץ דכיון דרוב הזמן שפוסק 
מלהזכיר גשם הוא סימן קללה, לא פלוג רבנן, ואמרו, שמשעה שפוסק 
להזכיר גשם, אם הזכיר מחזירין אותו, ע”ש, והכא הוא להיפך. שמשעה 
ואילך, אינו סימן קללה,  שפסק מלהזכיר טל, דהיינו ממוספין של חג 
פסק  וכן  אותו”,  מחזירין  אין  השנים  בברכת  גשם  הזכיר  אם  ולהכי 
בשו”ת חיים לעולם סי’ א’, הו”ד באורחות חיים החדש )להגאון ר”נ 

כהנא זצ”ל, אב”ד ספינקא(, רס”י קי”ז.
ה[ אכן אכתי יש לחלק ולומר דהמהרח”ש דיבר דוקא מיחיד שהזכיר, 
אבל ש”ץ שבהזכרתו בתפלת הצבור, בזמן שחכמים אמרו שעדיין לא 
יאמר, אפשר דגם מהרח”ש מודה שצריך להחזירו. ועי’ בט”ז סי’ קי”ז 
סק”ב, שמביא לענין מש”כ שם בשו”ע דיחידים הצריכים למטר בימות 
החמה שואלים בשומע תפלה, דמ”מ “לא יאמר אותו הש”ץ בקול רם 
אפילו בשומע תפלה, דאי’ סוף פ”ק דתענית, שלחו ליה בני נינוה לרבי 
וכו’ דהא דאמרינן שאלה בברכת השנים אפילו ביחיד, משום דזמן צבור 
כי הכא דתקופת  ולא לצבור,  ליחיד  הוא, אבל במלתא אחריתי דהוה 
תמוז לאו זמן שאילת צבור הוא, בשומע תפילה הוא דמדכר ליה ולא 
בברכת השנים עכ”ל ]הגמ’ בתענית[, הרי שאין לנו כח לעשות תפלת 
צבור מזה, אפילו ארץ בכללה ]כלומר, ארץ שלימה שצריכה מטר בימות 
יעשה מזה  בקול רם כשחוזר תפלתו,  יאמר אותה הש"ץ  החמה[, אם 
תפלת ציבור, וחמור טפי מיחיד האומר אותה בברכת השנים בזה, כי 
הקפידו חכמים שלא לעשות תפלת ציבור מזה רק בזמנם", וא"כ י"ל דגם 

שהיקל מהרח"ש ליחיד, אבל בש"ץ חמיר טפי.
ג'(, מעובדא דשני  וע"ש עוד בט"ז שמצטט דברי הב"ח )הנ"ל באות 
פשוט  נראה  זו2,  לקבלה  עיקר  יש  "אם  הט"ז,  עלה  וכתב  הגדולים, 
שבתפלה של הש”ץ קאמר, ולא מטעם הטריחו כלפי שמיא, דלא נמצא 
דבר זה אלא בההיא דרבא פ”ג דתענית... שהיה רוצה להראות למלך 
שיש לו כח להתפלל על הנס כמו דאיתא שם ]ולא היה צורך לגשם[, 
אבל במקום שיש צורך גשמים, אין שום טעם או ריח טעם למנוע בקשה 
של גשמים בשומע תפלה כדאי’ בסי’ קי”ט, ששואל אדם צרכיו בשומע 
תפלה, ועמ”ש שם, וחלילה שיהיה אדם נענש על ככה, אם לא שהש”ץ 
בטעמא,  מילתא  ע”ש   ,”... נכון  אינו  זה  התפילה,  בחזרת   זה  מזכיר 

דמינה חזינן דחמיר טפי ש”ץ מיחיד לענין זה.
ו[ ואולם בסי’ קי”ז ס”ב, כתב השו”ע, “ומיהו אם בארץ אחת כולה 
הצריכים מטר בימות החמה, טעה בה יחיד, ושאל מטר בברכת השנים, 
חוזר ומתפלל בתורת נדבה בלא שאלה בברכת השנים”, וברמ”א כתב, 
“אבל אינו מחויב לחזור כלל”, וכתב בביה”ל שם, “נראה פשוט דה"ה 
אם כל הצבור או הש"ץ טעו ושאלו טל ומטר, ג"כ אין חייב לחזור, דהא 
הטעם הוא כמ"ש מהר"י אבוהב, דבאמת נראין דברי הרא"ש )שהובאו 
בטור הנ"ל באות ב'(, ויש לסמוך עליו עכ"פ לענין דיעבד, וא"כ  מה לי 
דדוקא  והדרך החיים שכתבו  ולפלא על הפמ"ג  וצבור...  יחיד או ש"ץ 

יחיד אבל ש"ץ חוזר, דאין להם שום מקור לזה".
וא"כ י"ל ה"ה בנידו"ד, דעכ"פ לדעת המהרח"ש, שגם העתיקו הגרע"א, 
גם ש"ץ שטעה בזמן זה ואמר 'ותן טל ומטר', אינו צריך לחזור. ולמעשה 
במדינה  מטר  משאלת  טפי  קיל  צד  מחד  בנידו”ד  כי  אף  צ"ע3,  עדיין 
הצריכה לכך בימות החמה, דהריטב”א בתענית כתב דהאידנא דליכא 
וכ”כ  ע”ש,  גשמים,  זמן שאלת  כבר  הוא  סוכות  ממוצאי  רגלים  עולי 
הרמב”ן, הובא בא”ח סי’ ק”ט, ואע”פ דלא קיי”ל כן, מ”מ עכ”פ היכא 

דטעה, חזי לאיצטרופי להקל, וצ”ע.

תשובה ל"חילוקא דרבנן"

נ"ז ב', דמבואר שם  בתשובה לשאלה, איך לתרץ הגמ' בע"ז 
בחזקתם,  ישראל  ארץ  היתה  במדבר  ישראל  שהיו  מזמן  דכבר 
לעומת פשטות דברי רש"י ר"פ בראשית, דמשמע דכל עוד לא 

ניטלה הארץ מז' אומות היתה נחשבת של הגוים.
לארכה  בה  הלך  "דתניא,  א',  ק'  בב"ב  דאיתא  מה  ע"פ  ליישב,  יש 
הילוך מועיל  אין  וחכ"א  ר' אליעזר,  דברי  הילוכו,  ולרחבה קנה מקום 
בארץ  התהלך  קום  דכתיב  דר"א,  מ"ט  אלעזר,  א"ר  שיחזיק.  עד  כלום 
ורבנן, התם משום חביבותא דאברהם  לך אתננה.  כי  ולרחבה  לארכה 
הוא דקאמר ליה הכי, כדי שיהא נוח לכבוש לפני בניו", ופירש רשב"ם, 
"כדי שיהא נוח כו' דהוו להו כיורשין ולא גזלנין ...". וא"כ בין לר"א בין 
לרבנן, לאברהם כבר ניתנה הארץ, רק נחלקו אם ההליכה היתה מעשה 
'לסטים  י"ל דטענת האומות  קנין, וה"נ אי' בב"ב קי"ט ב', ע"ש. וא"כ 
אתם', הוא רק משום שאין יודעים שהארץ ניתנה לאברהם, אמנם צ"ע 

ברש"י פ' לך לך )י"ג ז'(.

תשובה ל"מבין חידות"

שאוכלים  משום  מיוחדת  לברכה  זכה  מי  לשאלה,  בתשובה 
אותו ]בין ישראל ובין להבדיל אומה"ע[

כדכתיב  מיוחדת,  לברכה  שזכו  ו'בדגים',  ב'עופות'  הוא  המדובר 
)בראשית א' כ"ב(, "ויברך אתם... פרו ורבו...", ופרש"י, ויברך אותם, לפי 
שמחסרים אותן, וצדין מהם ואוכלין אותן הוצרכו לברכה, ואף החיות 
הוצרכו לברכה, אלא מפני הנחש שעתיד לקללה לכך לא ברכן4, שלא 

יהא הוא בכלל”.
]ב’שפתי חכמים’ שם מוסיף על כך, “והא דנתברך האדם אע”פ שאין 
הדעת,  מעץ  שיאכל  הקב”ה  לפני  דגלוי  משום  אפשר  מהם...  מחסרין 
מלחמות  ויתרבו  הרע,  ביצר  אותם  וילביש  זוהמא,  בהם  הנחש  ויטיל 

בעולם”[.

תשובה ל"מענינא דסדרא"

בתשובה לשאלה, בהא דאיתא בנזיר )י"ט א'(, "ומה זה שלא 
ציער עצמו אלא מן היין נקרא חוטא, המצער עצמו מכל דבר על 

אחת כמה וכמה", היכן יש רמז לענין זה מפרשתינו.
התשובה היא, מהפסוק )ב' ז'(, "ויהי האדם לנפש חיה". דהנה איתא 
בתענית )כ"ב ב'(, "על כולן יחיד רשאי לסגף את עצמו בתענית. רבי יוסי 
אומר, אין היחיד רשאי לסגף את עצמו בתענית, שמא יצטרך לבריות 
ואין הבריות מרחמות עליו. אמר רב יהודה אמר רב, מאי טעמא דרבי 

יוסי, דכתיב ויהי האדם לנפש חיה, נשמה שנתתי בך ַהְחֶייָה".
מן  שאינו  בגדר  רק  הוא  עצמו  כשמסגף  באמת  אם  לעיין,  יש  ואכן 
הראוי, כיון ד'נשמה שנתתי בך ַהְחֶייָה', אבל עדיין לא 'נקרא חוטא', או 
שבאמת ענין אחד הוא, דנרמז בזה דכל שמסגף עצמו גם נקרא חוטא, 

מהאי טעמא ד'נשמה שנתתי בך ַהְחֶייָה'.
יש לעיין לדעת ת"ק דס"ל שרשאי היחיד לסגף עצמו, אם  ותחילה 
מצי סבר גם כמ"ד דהמצער עצמו נקרא חוטא. וכן יל"ע לדעת ר' יוסי, 
שאין רשאי לסגף עצמו, האם גם נקרא 'חוטא', או שרק 'אין רשאי' אבל 

עדיין לא נחשב ל'חוטא'.
בזה,  בכיוצא  אמוראי  שנחלקו  א'(,  )י"א  בתענית  עוד  מצינו  והנה 
דלדעת שמואל "כל היושב בתענית נקרא חוטא", ואילו לדעת ר' אלעזר 
"נקרא קדוש", וגם בדבריהם יש לעיין, האם פליגי בפלוגתת תנאי הנ"ל, 
דשמואל אית ליה כר' יוסי דאין רשאי לסגף עצמו, ולהכי ס"ל דנקרא 
חוטא, ואילו ר' אלעזר ס"ל כדעת ת"ק דרשאי לסגף עצמו, ולכן ס"ל 

דנקרא קדוש.
ואכן בתוס' )כ"ב ב' ד"ה ר' יוסי(, כתבו, דת"ק ור' יוסי שנחלקו אם 
רשאי לסגף עצמו או לאו, לא נחלקו באותו ענין שנחלקו שמואל ור' 
אלעזר, דשמואל ור' אלעזר נחלקו באופן שיכול לסגף עצמו, אבל באופן 
שקשה עליו הסיגוף, כו"ע מודו שנקרא חוטא, ואילו ת"ק ור' יוסי נחלקו 

באופן שקשה עליו הסיגוף, דבזה לת"ק רשאי, ולר' יוסי אינו רשאי.
ומבואר בדברי התוס', דלת"ק לעולם אין המסגף עצמו נקרא חוטא, 
שהרי  רשאי,  שאינו  רק  ולא  ג"כ,  חוטא  נקרא  באמת  יוסי,  לר'  ואילו 
התוס' לא חילקו בין 'נקרא חוטא', לבין 'אין רשאי', אלא כתבו התוס', 
שבאותה מחלוקת שנחלקו אמוראי ב'יכול לסגף עצמו' אם נקרא חוטא, 
באותה מידה נחלקו תנאי היכא ש'אינו יכול לסגף עצמו', ומשמע דלרבי 
ביכול  כמו שלדעת שמואל  עצמו,  לסגף  יכול  באינו  חוטא  נקרא  יוסי 
לסגף עצמו נקרא חוטא, אלא שלדעת ר' יוסי ביכול לסגף עצמו באמת 

אין נקרא חוטא ורשאי לסגף עצמו.
וכמו"כ נראה לכאורה, שלר' אלעזר דביכול לסגף עצמו נקרא קדוש, 
אתי כדעת ר' יוסי, שדוקא באין יכול לסגף עצמו אינו רשאי, אבל ביכול, 
שפיר דמי. ולכאורה גם ר' יוסי מודה ש'קדוש יאמר לו', באותה מידה 

שבאין יכול לסגף עצמו ס"ל לר' יוסי שנקרא חוטא, וכאמור.
וביותר מבואר בלחם משנה )פ"א מהלכות תעניות ה"ו(, שעמד בזה 
בדעת הרמב"ם וכתב, "בגמרא איפליגו ר' יוסי ורבנן אי יחיד רשאי לסגף 
ונראה שטעמו משום  הזכירו.  לא  ז"ל  )הרמב"ם(  ורבינו  לא,  או  עצמו 
נקרא  בתענית  יושב  אי  דאמוראי  בפלוגתא  פליגי  תנאי  דהנהו  דס"ל 
חוטא או לא, דלר' יוסי נקרא חוטא, ולית ליה מאי דכתבו התוספות 
ז"ל דלא פליגי בהכי אלא פליגי בהיכא דלא מצי מצער נפשיה, אלא ס"ל 
דפליגי בהכי, וכיון דהוא פסק בהל' דעות דנקרא חוטא, ממילא משמע 
דקי"ל כר' יוסי, וכיון דכן, אין היחיד רשאי לסגף עצמו, ולהכי לא הזכיר 

חילוק בין יחיד לציבור, ומדסתם משתמע כר' יוסי".
הרי שלפירושו דהלח"מ, לא ראה הרמב"ם צורך להזכיר פלוגתת רבנן 
ור' יוסי, מאחר וסמך על כך שנקט כבר להלכה במקום אחר, שהמצער 
'נשמה  של  הדרשא  שענין  נמצא  בהכרח  וא"כ  חוטא',  'נקרא  עצמו 
שנתתי בך ַהְחֶייָה', בא ללמד שהעובר על זה גם נקרא חוטא, ואינו רק 

ענין בעלמא שאינו הגון.

תשובה ל"מענינא דירחא"

בתשובה לשאלה, איזה מנהג של מצוה, הנוהג פעמים רבות 
בשנה, פעמים הותר בשבת ופעמים לא.

1  וכן דעת הברכ”י בשם הרדב”ז, עי’ ברכ”י סי’ קי”ז סק”ג, 
שכתב כן לענין בני חו”ל שהזכירו מז’ מרחשון, וע”ש בביה”ל 
ז’  קודם  אפי’  טפי  עדיף  בא”י  ולכאו’  מטר,  הצריכים  ד”ה 
מרחשון, דבריטב”א תענית י’, ובאורחות חיים )להר”א מלוניל 
רגלים,  עולי  שכיחי  דלא  דבזמה”ז  הרמב”ן,  בשם  ק”ט(  סי’ 

מזכיר ממוצאי סוכות, ע”ש.
2  הנה מאד קשה לומר שהט”ז פקפק באמיתות קבלת דברי 
בשנה  פטירתם  דבר  שתלו  במה  שפקפק  נראה  ויותר  הב”ח, 

ההיא כעונש על זה, דאפשר שאין קשר בין הדברים.
כיו”ב ראה בשו”ת מנחת אליעזר ח”ג סי’ נ”ב, לגבי גדול אחד 
שפסק לקבור ס”ת פסולים כדינא דשו”ע, ופרצה שם מגיפה 
רח”ל, וכותב, “ורעשה עליו העיר והגליל”. ובשו”ת מהרש”ג 
ח”ג סי’ ס”ג, מביא שכתב לו רב אחד מעובדא הנ”ל, שייחסו 
בבית  לקברם  הוא  כן  דעתי  “גם  מסויים,  הלכה  לפסק  עונש 
מרבותינו  אצלינו  ומקובל  ובשו”ע,  בש”ס  כמפורש  החיים 
הגאונים, דאין לעיין באחרונים רק כשהדין מסופק אצלינו, ולא 
כשהדבר מפורש בפוסקים, ואין ספק בדבר, ומעשה ד’בעל חסד 
דהמחלה  יימר  דמי  חלום,  בלי  כפתרון  אצלי  הוא  לאברהם’, 
בתינוקות היה בשביל כן, ואיך נדחה דינא דש”ס ושו”ע בשביל 
שיחה מפי הבריות, ואם נעמיד יסוד על דברים כאלה, יתבטל 

ח"ו כל דיני התורה, ואיך נוכל לומר שדינא דשו"ע מזיק".
ומעשה בחתן אחד שנתקשר בשידוך עם בת ישראל, ול"ע נחלה 

תקנה  לו  שאין  ואמר  הדור,  מצדיקי  אחד  אצל  והלכו  מאד, 
אא"כ יתיר הקשר, בצר לו פנה החתן לרבו, הגאון בדורו, מהר"י 
אסאד זצ"ל, והשיבו )שו"ת מהרי"א – יהודה יעלה – אה"ע סי' 
י"ג(,"נצטערתי על המאורע... אבל באמת ג"ז לטובה, כי ראשיתך 
חיים  ראה  טוב,  לדבק  אומר  והנני  מאד,  ישגא  אחריתך  מצער, 
עם אשה אשר אהבת, תמים תהיה עם ה' אלקיך, ולא תירא ולא 
תחת, גם אתה גם כלתך רעיתך, כי לא תאונה אליך רעה, ונגע 
לא יקרב באהלך, כי לבכם אל  ה' ועונה אל יראיו, והנה הרה"ג 
אב"ד ליסקא והגאון אב"ד מישקאלץ יצ"ו, ואני מסכים עמהם, 
הרי בי"ד של שלשה רבנים מפורסמים, אומרים לך חזק וקני... 

והתורה אמרה אחרי רבים להטות, ודברי היחיד בטלים.

והן לבי בטוח בצדקת איש תם וקדוש ה' מכובד, ידי"נ וחביבי 
שיעץ  הצדיק  ]הוא  נ"י  סיקס  אבד"ק  החסיד  המאוה"ג  הרב 
הוא  גם  אלה,  דברינו  בשמי  לו  תודיעו  שאם  הקשר[,  להתיר 
יחזור מדעתו, ויודה להסכים לדברינו ועצתינו... וכתיב שומר 
מצוה לא ידע דבר רע, וגם מחותנך היקר וכו' ישים דברינו אלו 
על לבו, ויתחזק בטחונו בהשי"ת שמו תמיד, והוא יעזור ויגן, 
ולומדיה  התורה  תופשי  לכל  ובפרט  בו,  המאמין  לכל  ויושיע 
ומחזיקים הצדיקים, בה' אלקים עזרם ומגינם הוא, והוא יגמור 

בעדכם הנשואין למז"ט ולברכה...".
משה  מרבי  מספר  שע"ט,  עמ'  הלוי'  משמר  'דרשות  )בספר 
זצ"ל,  הסטייפלר  את  לשאול  חליו  בעת  ששלח  ז"ל,  שינפלד 

אולי מחלתו היא כעונש על מאמרים שכתב בימי חייו, שודאי 
]הוא כתב את האמת הצרופה, והרב  יש אנשים שנפגעו מזה 
מבריסק זצ"ל עודד את בניו לקרוא את המאמרים שלו שכולם 
דעת תורה[, שלח לו הסטיפלר במכתב, "ח"ו לומר כן, בשמים 
לא מענישים על מצוות, בשמים מענישים רק על עבירות, וכל 
המאמרים שכתבת כל ימי חייך הם מצוות גדולות, אתה הארת 
את העיניים.... מה החשבונות שמים של יסורים ששולחים על 
בן אדם, אם זה על גלגול זה, או על גלגול קודם, זה אנחנו לא 
יודעים, אבל עכ"פ... הקב"ה לא עושה דין בלי דין ח"ו, והקב"ה 
וידועים דברי הרמב"ן  מעניש רק על עבירות לא על מצוות", 

סו"פ בא, וע"ש בדרשה ח', ואכמ"ל(. 
והנהגות  דינים  )עי’  בזה  החמיר  שהחזו”א  מעידים  יש  כי    3
חזו”א ד’ כ”ו(, וראה עוד בשו”ת להורות נתן ח”ז סי’ ה’, וכ”כ 
ברבבות אפרים ח”ו סי’ ת”י אות ו’ מפי השמועה בשם מרנן 
הגרי”ש אלישיב שליט”א וחדב”נ הגר”ח קנייבסקי שליט”א, 
שדעתם דצריך לחזור, ואולם בשו”ת אבני ישפה ח”א סי’ ט”ז 
מביא בשם ‘גאון אחד’ ]הוא רבינו הגרי”ש שליט”א[ שדוקא 

בתורת נדבה יחזור ויתפלל, וצ”ע.
וע”ע בהליכות שלמה, פ”ח אות י”ח, שלדעת הגרש”ז אוירבך 
כתב  א’  י’  בתענית  שהר”ן  דאע”פ  לחזור,  צריך  אין  זצ”ל, 
הטעם דשייך גם לאחר החורבן לחוש לעולי רגלים, “לפי שהיו 
מתאספים בכל הסביבה ברגל לירושלים, כמו שעושין גם היום, 



המדובר הוא במה שנהגו לרקוד בשעת קידוש לבנה. דיעויין בשער 
הציון סי' תכ"ו אות י"ב, שכתב בטעם שאין אומרים קידוש לבנה בליל 
שבת, "ועל פי פשוטו יש לומר, משום דעושין את המצוה בשמחה, ורגיל 
לבא לידי ריקודין, וכמו דמשמע אחר כך בהג"ה, וזה איסור בשבת. ואף 
דריקודין של מצוה התירו, וכמו בשמחת תורה, שאני התם דאי אפשר 
לדחות היום, מה שאין כן הכא דאפשר לעשות המצוה מקודם השבת, 

או לדחות לאחר השבת".
'ריקודין  הוי  לבנה,  בקידוש  לרקוד  מבואר, דאע"פ שריקודין שנהגו 
]וביותר מבואר ברמ"א  לריקודין של שמחת תורה  בדומה  של מצוה', 
תורה  בשמחת  דוקא  מ"מ  נשואין"5[,  "דוגמת שמחת  שהם  שם(  )ס"ב 
התירו, כיון שא"א לדחות את היום, משא"כ בקידוש לבנה שאין הכרח 
ולכך  או אחר השבת,  קודם  לומר  יוכלו  בליל שבת, אלא  דוקא  לומר 

לא התירו.
ולפי"ז נראה מבואר יותר, דמטעם זה יתכן שאף ריקודין של קידוש 
לבנה, פעמים שהותר בשבת, שהרי להאמור עיקר הטעם מצד שאפשר 
לדחות ואין הכרח לומר הקידוש לבנה בליל שבת, אבל בגוונא שבהכרח 
לומר דוקא בליל שבת, לכאורה לא נימא שיהא אסור לרקוד ג"כ. ואכן 
במ"ב )שם סקי"ב( כתב, "ומ"מ אם לא קידשו עד שבת ויו"ט, ויעבור 
הוא  וכן  ביחידי,  ואפילו  ויו"ט,  בשבת  גם  לקדש  מותר  בודאי  הזמן, 
שגם  תמצי  היכי  שיש  בזה,  מבואר  לכאורה  הרי  הפוסקים",  מסקנת 
בקידוש לבנה יוכלו לרקוד בשבת, שהרי כאמור הטעם לאסור הוא רק 
זמן  יעבור  ניתן לדחות, שהרי  משום שניתן לדחות, אבל בכה"ג שלא 

קידוש לבנה, שפיר דמי.
ואמנם יעוין בערוך השולחן )תכ"ו ס"י(, שכתב, "...אך זה פשוט דאם 
מקדשין בשבת, לא יאמרו רק הברכה בלבד, ולא התפלות והפסוקים, 
ולפי"ז  הברכה",  רק  מעכב,  ואין  האפשר,  בכל  לקצר  שיש  ודאי  דזהו 
לכאורה אין ראיה לענין הריקודין, דאפשר כיון דאין אומרים רק הברכה, 
וכו', וממילא אין רוקדין כנגד  א"כ הרי אין אומרים כשם שאני רוקד 

הלבנה, וגם יתכן שאין רוקדים אחר הקידוש לבנה כנהוג.
וביותר מצאתי בשו"ת התעוררות תשובה )ח"א סי' ר'(, שעמד בזה 
זמן קידושה, וחל  "יל"ע, אם לא נראית הלבנה עד סוף  וכתב,  להדיא 
בליל שבת, שעל פי עיקר ההלכה מקדשין אותה בשבת, א"כ לפי המנהג 
שכשאומרים בקידוש לבנה ג' פעמים כשם שאני רוקד6 וכו' והוא ע"פ 
ואומר  כנגדה  רקידות  ג'  ורוקד  ה"ב( שכתוב שם  )פ"כ  סופרים  מסכת 
כשם שאני רוקד וכו', האם מותר לעשות כן בשבת, כיון שרקידה אסור 
בשבת, וכדנפסק בשו"ע או"ח )סי' של"ט ס"ג(, ורקידה זו נראה שהיא 
תכ"ו  )סי'  או"ח  משה  בדרכי  דאיתא  להא  בדומה  שמחה,  של  רקידה 
סק"ג(, שעושין שמחות ורקודין לקידוש לבנה, שהוא מורה על העתיד 
כמשוש חתן על כלה ישיש עליך אלקיך. ומסתברא שבשבת לא יעשה 
ריקודין אלו, כי הוא רק מנהג משום סגולה, ולא מצוה, ואינו מוכרח 
לעשותה, ובפרט שבלאו הכי יש לעשות היכר לשנות בשבת מבחול, ויש 

פלפול בדברי רבותינו האחרונים אם לקדש הלבנה בשבת".
ומבואר מדבריו, דבאמת אף אם אירע שעושין הקידוש לבנה בשבת, 
לפי מה  רק  נראה שזהו  דלכאורה  איברא,  הריקודין.  אין לעשות  מ"מ 
רק  כ"כ,  כרקודין של מצוה  ריקודין אלו  בדבריו שאין לחשוב  שנוקט 

כ'מנהג משום סגולה'.
יש  אלו  שריקודין  בפשיטות  דמבואר  הנ"ל,  המ"ב  דברי  לפי  אולם 
לריקודין של שמחת  אותם  עד שהשוה  מצוה,  של  כריקודין  לחושבם 
תורה, וביותר מבואר ברמ"א שענין הריקודין הוא בדומה לענין שמחת 
נשואין. א"כ שמא אין להחמיר בזה כל היכא שאירע שמקדשין בשבת, 

וצ"ע.

תשובה ל"כתב חידה"

מי אני: "מחויאל ]מחייאל[".
דמות הקשורה: "וַיִּוֵָּלד ַלֲחנוְֹך ֶאת ִעיָרד וְִעיָרד יַָלד ֶאת ְמחוּיֵָאל 
בראשית  ָלֶמְך".  ֶאת  יַָלד  וְּמתוּשֵָׁאל  ְמתוּשֵָׁאל  ֶאת  יַָלד  וְּמִחיָּיֵאל 

ד' י"ח.

משמעות שמי לרעה – שמשמעות שמו של מחויאל הוא לרעה, על 
העתיד, מלשון מחיה מהעולם.

העולם,  מן  מחיה  על  לרעה,  הוא  מחויאל  של  שמו  שמשמעות 
כדאיתא בב"ר כ"ג ב', "ַוִּיָּוֵלד ַלֲחנֹוְך ֶאת ִעיָרד וגו'. אמר רבי יהושע בן 
לוי, כולן לשון מרדות הן, עירד, עורדן אני מן העולם. מחויאל, מוחן 
ללמך  לי  מה  למך,  העולם.  מן  אני  מתישן  מתושאל,  העולם.  מן  אני 
ולתולדותיו...", וכעי"ז איתא גם שם כ"ו ז' ]וע"ע בתנחומא ישן בראשית 
מ', שדרשו שמו על העבר לרעה, "מחויאל, שמיחה הקב"ה שמותן מן 

העולם"[.
שמרדו  שם  ש"על  שביאר,  ב',  כ"ג  רבה  המדרש  על  בפרש"י  ועיין 
ערוד  כמו  יאבדם  שה'  מחויאל,  שמו  ויתבאר  כך".  נקראו  בהקב"ה 
במדבר, שאין אדם יודע מאבדונו. ובפירוש המהרז"ו שם ביאר "עודרן, 
עירד  בשם  "והנה  לבאר,  המהרז"ו  ומוסיף  וחפירה".  חרישה  לשון 
ומחויאל ומתושאל יש בשם התיבה עצמה משמעות לרעה, דורש כל 

התיבה על פי מדת ממעל לרעה...".
ששמו  שכתב,  ג'   – א'  ו'  התורה  על  אפרים  רבינו  בפירוש  ]ועיין 
מחויאל נדרש, "לפי שהיו מכים בבני שת ובני שת בהם, לפי שלא רצו 

להתחתן בבני קין שהיו רצחנים וגזלנים ונואפים...."[. 

ובו רמוז דור הכליה – שבשמו של מחויאל נרמז הדור בו היה המבול 
שהביא כליה לעולם.

שהמבול היה כליה7 לעולם, כמפורש בקרא )בראשית ז' כ"א – כ"ג(, 
"ַוִּיְגַוע ָּכל ָּבָׂשר ָהרֵֹמׂש ַעל ָהָאֶרץ ָּבעֹוף ּוַבְּבֵהָמה ּוַבַחָּיה ּוְבָכל ַהֶּׁשֶרץ ַהּׁשֵֹרץ 
ַעל ָהָאֶרץ ְוכֹל ָהָאָדם. ּכֹל ֲאֶׁשר ִנְׁשַמת רּוַח ַחִּיים ְּבַאָּפיו ִמּכֹל ֲאֶׁשר ֶּבָחָרָבה 
ֵמתּו. ַוִּיַמח ֶאת ָּכל ַהְיקּום ֲאֶׁשר ַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה ֵמָאָדם ַעד ְּבֵהָמה ַעד ֶרֶמׂש 

ְוַעד עֹוף ַהָּׁשַמִים ַוִּיָּמחּו ִמן ָהָאֶרץ ַוִּיָּׁשֶאר ַאְך נַֹח ַוֲאֶׁשר ִאּתֹו ַּבֵּתָבה".
ודור המבול שבו היתה הכליה, היה דור עשירי מבריאת העולם, כפי 
שהתורה מונה את העשרה דורות מאדם ועד נח )אדם, שת, אנוש, קינן, 
סדר  את  כן  מנו  חז"ל  ואף  ונח(,  למך  מתושלח,  חנוך,  ירד,  מהללאל, 
עד  מאדם  דורות  "עשרה  מ"ב,  פ"ה  באבות  במשנה  כדאיתא  הדורות, 
נח, להודיע כמה ארך אפים לפניו, שכל הדורות היו מכעיסין ובאין, עד 

שהביא עליהם את מי המבול...".
ודבר זה, שהכליה של העולם במבול תבוא בדור העשירי של העולם, 
בתחילה  שמו,  את  מזכירה  התורה  שכאשר  מחויאל,  של  בשמו  רמוז 
נקרא מחויאל, ובפעם השני )באותו פסוק(, שינתה התורה וכתבה שמו 
מחייאל. אלא רמז רמזו בזה, שבדור הי' ימחו מן העולם. ע"פ הרוקח 

בשער הלקט ד' י"ח )עמ' צ"ג(.
ג'  )תלמיד המהר"מ מרוטנבורג(,  וע"ע בפירושי רבינו חיים פלטיאל 
כ"ו, שכתב, "אז הוחל לקרוא בשם ה', שקראן מחויאל, מתושאל, שכללו 
ה' בשמם". ובפירוש רבינו יוסף בכור שור שם כתב, שאע"פ שבדורו של 
ה',  בשם  ה', שהיו משתפים שמותם  בשם  כולם שמותם  קראו  אנוש 
ומגיד לך חשיבותו של שת, שלא עשה כן, אלא להיפך קרא לבנו בשם 
'אנוש', שלא יעלה במחשבתו כלל שיש לו שייכות לה', אלא הוא רק 

אדם, ועי"ז יתחזק באמונתו בה'[.
היו  המאורע  פי  על  השמות  אלו  "וכל  שכתב,  י"ח  ד'  ברד"ק  ועיין 
כתוב  ובמקומות  הראשונים,  הדורות  מנהג  היה  כן  כי  אותם,  קוראין 

]בתורה[ הטעם, ובמקומות אינו כתוב".  

של  למשפחתו  שכפי שאירע   – למשפחתי  אירע  העשיר  כלמשפחת 
קרח, שהיה עשיר, שהארץ פתחה את פיה ובלעה אותם, כך גם אירע 

למשפחתו של מחויאל.
שהארץ פתחה את פיה ובלעה את משפחתו של קרח, כמפורש בקרא 
ְוֶאת  אָֹתם  ַוִּתְבַלע  ִּפיָה  ֶאת  ָהָאֶרץ  "ַוִּתְפַּתח  ל"ג(,   – ל"ב  ט"ז  )במדבר 
ָּבֵּתיֶהם ְוֵאת ָּכל ָהָאָדם ֲאֶׁשר ְלקַֹרח ְוֵאת ָּכל ָהֲרכּוׁש. ַוֵּיְרדּו ֵהם ְוָכל ֲאֶׁשר 

ָלֶהם ַחִּיים ְׁשאָֹלה ַוְּתַכס ֲעֵליֶהם ָהָאֶרץ ַוּיֹאְבדּו ִמּתֹוְך ַהָּקָהל".
מכל  עשיר  שהיה  ג',  ל"א  בשמו"ר  כדאיתא  גדול,  עשיר  היה  וקרח 
ישראל. וע"ע פסחים קי"ט א' וסנהדרין ק"י א' , "ואמר רבי לוי, משוי 
שלש מאות פרדות לבנות היו מפתחות של בית גנזיו של קרח, וכולהו 
אקלידי וקילפי דגילדא )וכל המפתחות והמנעולים היו של עור, ואעפ"כ 
היו שלש מאות פרדות טעונות -  רש"י(". עוד שם, "אמר רבי חמא ברבי 
לקרח,  נתגלתה  אחת  במצרים8,  יוסף  הטמין  מטמוניות  שלש  חנינא, 
גנוזה לצדיקים לעתיד  ואחת נתגלתה לאנטונינוס בן אסוירוס, ואחת 
לבוא". ובירושלמי סנהדרין פ"י ה"א )דף נ' א'(, איתא, "רב אמר, קרח 
עשיר גדול היה, תיסברין של פרעה נגלה לו בין מגדול ובין הים", וביאר 
בפני משה, "תיסברין. אוצר של פרעה שהיה בין מגדול ובין הים, ויוסף 

הטמינו, נגלה לו".
ְדַאְׁשַּכח  ְּבעּוְתֵריּה,  "...ְוִאְתַנַטל  י"ט,  ט"ז  במדבר  יונתן  בתרגום  וע"ע 
ְּתֵרין אֹוְצִרין ִמן אֹוְצרֹוי ְדיֹוֵסף, ַמְלָיין ְּכַסף ּוְדַהב, ּוְבָעא ְלִמְטַרד ְּבַההּוא 
שני  בעושרו, שמצא  )ויתנשא  ַעְלָמא...  ִמן  ַאֲהרֹן  ְוַית  מֶׁשה  ַית  עּוְתָרא 
וזהב, ובקש לסלק בההוא  יוסף, מלאים כסף  אוצרות מן אוצרות של 

עושר את משה ואת אהרן מן העולם – ע"פ כתר יונתן(".
וכפי שאירע למשפחת קרח, כך אירע למשפחתו של מחויאל, שהאדמה 

פתחה את פיה ובלעתם יחד עם עוד שלשה משפחות וכדלהלן.

נבלעה  מחויאל  של  שמשפחתו   – ניני9  של  הריגתו  בעקבות  וזאת 
באדמה בעקבות הריגתו של תובל קין נינו של מחויאל.

של  בנו  בן  למך,  של  בנו  שהיה  מחויאל,  של  נינו  היה  קין  שתובל 
כ"ב(,  י"ח –  ד'  )בראשית  ונינו של מחויאל, כמפורש בקרא  מתושאל, 
"ַוִּיָּוֵלד ַלֲחנֹוְך ֶאת ִעיָרד ְוִעיָרד ָיַלד ֶאת ְמחּוָיֵאל ּוְמִחָּייֵאל ָיַלד ֶאת ְמתּוָׁשֵאל 
ּוְמתּוָׁשֵאל ָיַלד ֶאת ָלֶמְך. ַוִּיַּקח לֹו ֶלֶמְך ְׁשֵּתי ָנִׁשים ֵׁשם ָהַאַחת ָעָדה ְוֵׁשם 
ַהֵּׁשִנית ִצָּלה...  ְוִצָּלה ַגם ִהוא ָיְלָדה ֶאת ּתּוַבל ַקִין ֹלֵטׁש ָּכל חֵֹרׁש ְנחֶֹׁשת 

ּוַבְרֶזל ַוֲאחֹות ּתּוַבל ַקִין ַנֲעָמה".
ותובל קין נהרג בשוגג על ידי למך אביו, כדאיתא בתנחומא בראשית 
י"א, וכפרש"י שם ד' כ"ג, שלמך היה סומא, והיה תובל קין בנו אוחזו 
בידו ומוליכו, וכשהיה רואה תובל קין חיה, היה אומר ללמך אביו, והיה 
ואמר  חיה  כדמות  קין  תובל  ראה  היום  ובאותו  וצדו.  חציו  יורה  למך 
לאביו, ומחמת כן מתח את הקשת כנגדו והרגו, וכשראה תובל קין במי 
פגעו, אמר לאביו שפגע בדמות אדם שֶקרן במצחו, וכששמע למך הדבר, 
הבין שבטעות הרג את זקנו קין ]שהיה לו ֶקרן במצחו[, וטפח שני ידיו 

בחרטה ונגע בראש התינוק והרגו בשוגג.
ובעקבות מותו01 של תובל קין נינו של מחויאל, איתא במדרש שם, 
וכפרש"י שם )ברובו(, "באותה שעה פתחה הארץ את פיה ובלעה ארבע 

משפחות, חנוך ועירד ומחויאל ומתושאל, ונעשה למך מלאך המות".
וגזירה זו, שארבעה משפחות מקין יבלעו באדמה, נגזרה על קין לאחר 
שהרג את הבל, שאמר לו הקב"ה "ארבע משפחות עתידות לצאת מהבל 
ובטלתן מן העולם, כך תפתח הארץ את פיה ותבלע לך ארבע משפחות", 

תנחומא שם. 

כשחפץ להנשא נכדי הגיבור – שכאשר למך הגיבור, שהיה נכדו של 
מחויאל, חפץ להנשא, עשה מעשה חמּור, וכדלהלן.

של  בנו  שהיה  לעיל,  נתבאר  כבר  מחויאל,  של  נכדו  היה  שלמך 
מתושאל בן מחויאל.

ולמך היה גיבור, כך כתבו רבותינו הראשונים, עיין בפירוש הרוקח, 
שער הפשט ד' כ"ג )עמ' צ'(, שכתב, "היה למך גיבור ושר...", וכעי"ז כתב 

בפירוש רבינו אפרים שם )עמ' כ"ט(.
וכאשר חפץ למך להנשא, הוא עשה מעשה חמּור, שחיפש לקחת אשה 
היו  קין  שבני  קין,  בני  עם  להתחתן  רצו  לא  שת  בני  אך  שת,  מבנות 
בכל  ומטמאים  כבהמות  בשר  בגילוי  והולכין  ומורדין  פושעים  רשעים 
זנות, כדאיתא בפרקי דרבי אליעזר כ"ב. וע"ע בפירוש הרוקח ובפירוש 

רבינו אפרים שם ו' א' – ג' )עמ' ל'(, ועוד ראשונים.
וטעם נוסף שבני שת לא חפצו להנשא עם בני קין, הוא משום שנגזר 
על זרעו של קין כליה במבול, ואילו אכן לא היו מתערבים יחדיו, רק 
זרעו של קין היו מתים במבול, אך מחמת שנתערבו בזרעו של קין, בכדי 
ימותו  זרעו של שת  כל  הוכרח שאף  קין,  בזרעו של  הכילוי  שיתקיים 
במבול ]מלבד נח ומשפחתו, ולמרות שאף אשתו של נח היתה מבני בניו 

של קין[. ע"פ הרוקח שער הפשט ד' כ"ג ועוד ראשונים.
קין  בני  היו  קין,  זה, שבני שת נשמרו מלהתערב בבני  ומחמת דבר 

מכים בבני שת, ובני שת מכים בבני קין. רבינו אפרים שם.
דייניהם  שמתו  לאחר  שבתחילה,  הביא,  ג'   – א'  ו'  אפרים  וברבינו 
של בני שת, באו בניהם ואמרו שיקחו מבנות קין הצדקניות והצנועות 
והיפות ]שהרי בנות קין היו יפות ביותר וכדמבואר בתרגום יונתן עה"פ 
ְלהֹון"[,  ִאיְתְיִלידּו  ַׁשִּפיְרָּתא  "ּוְבָנָתא  ָלֶהם",  ֻיְּלדּו  "...ּוָבנֹות  א'(,  ו'  )שם 
וזה לא יזיק להם, וזהו מה שכתוב )שם ב'(, "...ַוִּיְקחּו ָלֶהם ָנִׁשים ִמּכֹל 
ֲאֶׁשר ָּבָחרּו". וכעי"ז כתב הרא"ש בפירושו, שבתחילה בני שת לא רצו 
להתערב, ואח"כ חמדו ולקחו בתחילה הכשרות והצנועות ואח"כ מכל 

אשר בחרו.
והנה כל מה שכתבנו בזה בענין נישואי בני שת עם בני קין, הוא דלא 
כתנחומא י"א שהרג למך את קין, שלפי דברי התנחומא, שת עדיין לא 
נולד כלל באותה העת, שהרי מפורש בקרא ששת נולד רק לאחר מאה 
ושלושים שנה, כדכתיב )שם ה' ג'(, "ַוְיִחי ָאָדם ְׁשֹלִׁשים ּוְמַאת ָׁשָנה ַוּיֹוֶלד 
ִּבְדמּותֹו ְּכַצְלמֹו ַוִּיְקָרא ֶאת ְׁשמֹו ֵׁשת". ולפי דברי התנחומא, כל מה שגרם 
ללידתו של שת, היו דברי התוכחה שאמרו נשות למך לאדה"ר, קשוט 

עצמך תחילה, שמחמת זה מיד הפסיק עם פרישתו.
וכן דברינו אלו הם אף לא כדאיתא בב"ר כ"ג ד', שלמך לא הרג כלל, 
שנגזר  מפני  לבהלה,  לילד  רצו  שלא  מחמת  ממנו  פרשו  נשותיו  אלא 
כליה על כל זרעו של קין, ובאו לדין לפני אדה"ר, ומחמת דבריהם כנ"ל, 
לידת שת. אלא הדברים מבוארים  יוצא שכל המעשה היה לפני  שגם 
רק לפי השיטה שרבותינו הראשונים הביאו, שכל הדין ודברים בין למך 
לנשיו היה, בענין הבריחה ממנו מחמת שהוא רצח וחטף, כאשר היה זה 

שנים רבות לאחר לידת שת, שכבר הספיק להעמיד תולדות.
רבה  מדרשי  שלפי  המדרשים,  בין  נוסף  גדול  חילוק  יצא  זה  ]ולפי 
כדרך  שלא  היו  קין,  של  משפחתו  והקמת  תולדותיו  סדר  והתנחומא, 
בקירוב  היה  ההולדה  גיל  דורות  באותם  שהרי  כלל,  עולם  של  מנהגו 
למאה שנה, ואילו אצל קין, בתוך מאה ושלושים שנה, הגיע כבר לדור 
שביעי11, ואילו לפי המדרש שהובא ע"י רבותינו הראשונים, הכל היה 

לפי מנהגו של עולם, באופן יחסי לאותם דורות[.

אף לא נדמה לבן חמור – שכאשר למך נכדו של מחויאל חפץ להנשא, 
בן  שכם  של  מעשיו  נדמה  לא  שאף  מאוד,  עד  חמּור  דבר  עשה  הוא 

חמֹור.
כפי  מאוד,  עד  חמּור  מעשה  עשה  הוא  להנשא  רצה  למך  שכאשר 
שכתבו רבותינו הראשונים, הרוקח בפירושו עה"ת, שער הפשט ד' כ"ג 
]ועיין בחיד"א בספרו  )עמ' כ"ט(  - כ"ד  י"ט  ד'  ורבינו אפרים  צ'(,  )עמ' 
עליהם,  וכתב  דבריהם,  שהביא  י"ח(,  ג'  )שם  התורה  על  אנך'  'חומת 
ענין  ז"ל  אשכנז  קמאי  גאוני  מלקוטי  ז"ל  אפרים  רבינו  בספר  "ראיתי 
מחודש, ובודאי שהוא ממדרש חז"ל, שהיה להם כמה מדרשים, וחסרים 
לנו כידוע[, שכאשר למך ראה את עדה וצלה שהיו נשואות לאב ובן, 
והיו מבנות שת, חפץ להנשא להם, ורצה לקחתם בע"כ, בא האב ופצע 
בלמך  ועשה  לאביו  לעזור  הבן  ורצה  והרגו,  למך  עליו  וקם  למך  את 

חבורה, והרגו למך ולקח הנשים. 
יותר ממעשה שכם בן חמֹור, ששכם  ומעשיו אלו של למך חמּורים 
לקח 'פנויה' בחזקה, ואילו למך לקח בחזקה שתי 'אשת איש' והרג את 

בעליהם.
שהביאו  למך  על  המדרש  דברי  המשך  את  להביא  טעם  בנותן  ויש 
הראשונים, שהיו נשיו של למך רוצות לברוח ממנו, לפי שהרג בעליהם 
ולא רצו לחיות עמו בחיבה ולהודות שהם נשיו, אמר להם למך, דעו 
לכם, שכל מי שישא אתכם אהרגנו כמו שהרגתי איש ]האבא[ לפצעי 
ונחיה  נשי  לדברי שאתם  תודו  כן  על  לי,  שעשו  לחבורתי  ]הבן[  וילד 

בשלום ]וגם זה הובא בחיד"א הנ"ל[.
עוד בענין לקיחת נשי למך, כתב ברוקח שער הפשט ד' י"ט, שלקח 
שניהם בפעם אחת, והיו חשובות ושוות זו לזו. ובשער ריבוי ומיעוט 
ד' כ"ב כתב, שהיו ללמך נשים אחרות, אך לא נקראו בניהם על שמו, 
ולפני שילדה צלה את תובל קין, הפילה. ובשער לקט ד' כ' כתב, שעדה 
וכן  תאומים,  היו  ויובל  שיבל  כתב,  כ"א  ד'  ובחזקוני  בנות,  גם  ילדה 

תובל קין ונעמה.

במרחשון[,  ז’  ]עד  השאלה  שנאחר  ראוי  הללו  עולים  ומפני 
שהיא היתה עיקר התקנה”, ומ”מ בזמנינו, אין מפריע כל כך 

להולכי דרכים אם יתחיל לרדת גשמים קודם.
האדם  גם  שהרי  “צ”ב,  שם,  עה”ת  השחר’  ב’אילת  כתב    4
משמע  הרי  התברך,  הוא  ואפ”ה  הדעת,  מעץ  כשאכל  התקלל 

דאין זה סתירה, דשייך להתברך אע”פ שאח”כ יתקלל”.
לפניו שיעשה תשובה, ממילא  וידוע  דכיון שגלוי  י”ל,  ולכאו’ 
אין מניעה לברכו, ]ואדרבה, איפכא מצינו, שבפרשת הקללות 
בהר גריזים, מרע”ה נמנע מלומר ‘ארור’ כנגד שמעון, לפי שלא 

היה בדעתו לברכו, כמ”ש רש”י בדברים כ”ז כ”ד[.
בשמחת  שנוהגים  כדרך  לרקוד  כוונתו שהמנהג  אין  ואמנם   5
נשואין, אלא שענין קידוש וחידוש הלבנה והשמחה שבזה, הוא 
וכמבואר  לבעלה,  המתחדשת  כאשה  נישואין,  מענין  בשורשו 
ללמוד  יש  מ"מ  אבל  סק"ג.  תכ"ו  משה  בדרכי  להדיא  בדבריו 
מדבריו שהם ריקודין של מצוה, בבחינת ריקודין של נשואין, 

שהם ג"כ של מצוה.
6 לכאורה משמע מדבריו דלא כערוך השולחן הנ"ל שיש לקצר 
הפסוקים.  כל  אומרים  בשבת  כשחל  גם  באמת  אלא  בשבת, 
ובאמת דכן הוא גם סתימת דברי המ"ב הנ"ל, שאם עושין בשבת, 

מקדשים כדרכם, שלא הזכיר כלל שיש לקצר בפסוקים. 
7 ובעיקר כינוי 'כליה' על המבול, עיין ילקוט בשלח רמ"ו ד"ה 

תהומות, שאכן המבול נקרא בלשון כליה.

8 עוד בענין עושרו של קרח, יעוין במדרש 'אל יתהלל' )הובא 
באוצה"מ עמ' 17, וגירסה ב' בעמ' 18(, ד"ה אל יתהלל עשיר, 
)גירסה ב'(, "אל יתהלל עשיר בעשרו. זה קרח הלוי, שהיה לו 
שלש מאות פרדות לבנות טוענות מפתחות גנזיו. מפתחות כך 
מן  הממון,  זה  כל  לו  היה  ומאין  וכמה.  כמה  אחת  על  הממון 
הממון שקבץ יוסף הצדיק במצרים, ומלאו שלשה מגדלות, וכל 
מגדל ומגדל עומקו מאה אמה ורחבו מאה וחללו מאה אמה, 
כסף,  חמשה  אפילו  לבניו  נתן  ולא  פרעה,  לבית  נתנם  וכולם 
י"ד(,  מ"ז  )בראשית  שנאמר  באמונה,  שעשה  מפני  מה,  ומפני 
ַוָּיֵבא יֹוֵסף ֶאת ַהֶּכֶסף ֵּביָתה ַפְרעֹה. וכיון שמצא קרח מגדל אחד 
נתגאה בעשרו. והשני נתגלה לאנטונינוס והשלישי גנוז לעולם 

הבא".
תיבת  בביאור   33 הערה  פ"א,  בגליון  שכתבנו  מה  עיין   9
נכד',  'בן  על  ולא  'בן'  על  מורה  שכוונתו  הקודש,  בכתבי  'נין' 

שהשימוש בו בכינוי לבן הנכד הוא מלשון הרשעים.
בכינוי  להשתמש  עדיף  זאת,  כל  שלמרות  רבים,  הערונו  שוב 
זה אודות בן הנכד, בכדי להקל על הקוראים בהבנת הדברים, 
ובחילוק בין נכד לבין הדור שלאחריו, ולאחר ההתיעצות קיבלנו 

דבריהם למרות החסרונות שבכך.
קין  למך את  10 מלשון המדרש משמע, שבאותה שעה שהרג 
זקנו, אירע כן, אלא שלא נתבאר אם היה רק מחמת עונשו של 
קין, כדאיתא בהמשך דברי התנחומא, ונתקיים עונשו במיתתו, 
בזה  ולא מצאתי  קין,  לזה שייכות למותו של תובל  או שהיה 

דברים ברורים.
תורה  להגדיל  יודיעינו,  אם  לו  נודע  דבר,  פשר  לבאר  והיודע 

ולהאדירה.
11 וחשבתי לומר שיתכן וזהו כוונת אדם הראשון בדבריו שאמר 
בתהלים צ"ב א', "ִמְזמֹור ִׁשיר ְליֹום ַהַּׁשָּבת", שאדה"ר אומר )שם 
ו' –  ח'(, "ַמה ָּגְדלּו ַמֲעֶׂשיָך ה' ְמאֹד ָעְמקּו ַמְחְׁשבֶֹתיָך. ִאיׁש ַּבַער 
ֹלא ֵיָדע ּוְכִסיל ֹלא ָיִבין ֶאת זֹאת. ִּבְפרַֹח ְרָׁשִעים ְּכמֹו ֵעֶׂשב ַוָּיִציצּו 
ָּכל ּפֲֹעֵלי ָאֶון...". עומד אדה"ר ורואה מה עולה בגורלו של קין 
הרשע, היתכן כדבר הזה, קין שרצח את אחיו יחידו, הכל הולך 
לו על הצד היותר טוב, הוא מקים משפחה שלימה, דורות ע"ג 
דורות והכל תוך זמן קצר מאוד, איך ניתן להבין 'ִּבְפרַֹח ְרָׁשִעים 
ְּכמֹו ֵעֶׂשב ַוָּיִציצּו ָּכל ּפֲֹעֵלי ָאֶון', השאלה זועקת, ימיה כימי עולם, 

'רשע וטוב לו, וצדיק ורע לו'.
הקב"ה  ַעד".  ֲעֵדי  "...ְלִהָּׁשְמָדם  ח'(,  )שם  אדה"ר  משיב  כך  ועל 
הבטיח לקין שלא יענישו עד שבע דורות, אזי בכדי שיוכל למהר 
כי  עד  דורות,  דורות אחר  לו הקב"ה מהר מהר  נותן  לעונשו, 
יבוא דור שביעי, שיוכל לקבל את עונשו. נמצא שכל מה שפרח 
הרשע כמו עשב, מהר מהר, היה זה להשמדם עדי עד, וזה 'ִאיׁש 
ַּבַער ֹלא ֵיָדע ּוְכִסיל ֹלא ָיִבין ֶאת זֹאת', אלא רק מי שמאמין שיש 
דין ויש דיין, והקב"ה מאריך אף וגבי דיליה, מי שבודק ומסתכל 
הנהגותיו של הקב"ה  לראות  ושלושים שנה  זמן מאה  לו  ויש 

בעולמו, הוא יוכל לראות ולהבין זאת.
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משכניהם,  סבלו  תמיד  ישראל,  של  מושבותיהם  מקומות  בכל 
ה'ארצות  ושאר  ה'אירופאים'  ה'נוצרים',  עשו,  בני  במדינות 
הנאורות', בכדי לקיים את מסורת אבותיהם, את הברכה שברכם 
בשמדות  מאוד  עד  לנו  הרעו  תחיה",  חרבך  "ועל  אבינו,  יצחק 
ושחיטות, ואילו במדינות בני ישמעאל, ה'מוסלמים', ה'ערביים', 
יומיומיות,  צרורות  צרות  ולמעט  גורלינו,  עלינו  שפר  יחסית, 

כמעט לא אירעו בהם שמדות ושחיטות.
שבמדינת  לא',  גדולה  עיר  ב'קזבלנקה',  החיים  התנהלו  גם  כך 
חמיס'  אל  'מוחמד  המלך  מעלתו,  הוד  'מארוקו', תחת ממשלת 
בה,  התגוררו  ישראל  בית  עמך  אלפי  רבים  שדורות  הודו,  ירום 
בין רבבות המוסלמים, ועמדו בגבורה בסערות הזמן ומצוקותיה, 

גדלו את בניהם ובנותיהם לתורה לחופה ולמעשים טובים.
חייהם  על  העיב  מרכזי  אחד  דבר  ישראל,  בית  כל  עם  יחד 
לקיים  ישראל,  לארץ  לעלות  לזכות  לגאולה,  ושמחתם, הצפייה 

מצוותיה, וללמוד תורת ה' תמימה בקדושה וטהרה.
החל מזמן קצר קודם 'חצות הלילה', עת שרבים מהיהודים היו 
מקדשינו  בית  חורבן  על  בבכי  וממררים  הארץ  על  מתיישבים 
בברכת  התפילות,  בעת  במיוחד  היום,  כל  ובמשך  ותפארתינו, 
הגאולה, "ראה נא בענינו וריבה ריבנו ומהר לגאלנו גאלה שלמה 
למען שמך...", ובברכת קבוץ גלויות, ובמיוחד היו מברכים בכוונה 
את סיום ברכת העבודה, "ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים", 
ועיניהם היו זולגות דמעות. בסיום תפילת העמידה, היו מתיפחים 
מבכי בעת שהיו מתחננים, "שתבנה בית המקדש במהרה בימינו 

ותן חלקנו בתורתך לעשות חקי רצונך ולעבדך בלבב שלם".
ויושבי  בכלל,  מארוקו  בני  של  הטהורה  ואמונתם  תמימותם 
קזבלנקה בפרט, היתה ידועה בשער בת רבים, מתוך אלפי תושביה 
היהודים, לא ניתן היה למצוא מחלל שבת אחד בפרהסיא, כולם 

אהובים כולם יקרים ומקפידים על מצוות.
'הכנסת  במצוות  מצוינים  ויעקב  יצחק  אברהם  שזרע  ככל 
בקיום  מהמיוחדים  היו  קזבלנקה  ואנשי  מארוקו  בני  אורחים', 
קירות  עם  יחד  ביתו  דלתות  את  פותח  היה  אחד  כל  זו,  מצוה 
לבבו, להכניס כל אורח, 'לפתוח שולחן' עבורו, להכין לו את כל 
המטעמים כאשר אהב, ולבסוף אף לציידו בצידה לדרך, שתספיק 

לו לעוד כמה ימים.
תלמידי  'כיבוד  במצות  מארוקו  בני  הצטיינו  כולנה,  על  ועולה 
חכמים', כשאך ראו 'תלמיד חכם', היו קמים מלא קומתם בפניו, 
מנשקים את כפות ידיו, ומכבדים אותו ואת תורתו בכל הכבוד 
הנאמרים  חיים  א'  לדברי  ומקשיבים  לשיעוריו  באים  הראוי, 

בפניהם.
היהודים  היו  פנוי,  זמן  ובכל  קודש,  שבת  ובלילי  בערבים 
שיעורי  בכל  להשתתף  וללמד,  ללמוד  כנסיות,  לבתי  מתקבצים 
התורה הרבים שהיו, ואף לשיר ולשורר שירי שבח והודיה לבורא 
עולמים, לכבוד התורה ולומדיה, 'מאקאמים' של תחנונים לבנין 
דוד  בית  ומלכות  השלימה,  ולגאולה  ותפארתינו  מקדשינו  בית 

משיחינו, במהרה בימינו.
בשנות הזעם שעברו על יהדות אירופא, בתחילה עם התפשטות 
עמינו  מבני  רבבות  ריבי  שהעבירו  והציונות,  ההשכלה  תנועות 
על דעתם ודתם, השמידו מליונים בשואה רוחנית, ועד להריגתם 
על  גם  תקופה,  באותה  הנאצים,  החבלה  מלאכי  ע"י  הגופנית 
מ'כוס  שתו  הם  גם  המתהפכת,  החרב  עברה  ה'מזרח'  יהדות 
התרעלה', בהקמת בתי הספר של 'כל ישראל חברים', ו'אליאנס', 
הזכורים לשמצה, אשר ערערו את יסודות התורה והבית היהודי 
ומכות  חסרונות  חלאות  כל  את  תמימים,  יהודים  אותם  אצל 
המדינות האחרות, הם ניסו להביא אל תוככי הקהילות הקדושות 
והטהורות, ובזכות הרבנים הגדולים שה' הקים להם גם באותו 
ה'  בחסד  מוסדות,  באותם  חרמה  מלחמת  שנלחמו  קשה,  דור 
הגדול,  לצערינו  אך  מצפרניהם,  רבים  להציל  הצליחו  עליהם 
בחלקם הם הצליחו לגרום פירוד בין ישראל לאביהם שבשמים, 
בין אב לבנו, בין אם לבתה, וכבר נשמע כדבר הנורא הזה, שבני 
דור תהפוכות הזה, חדלו דרכם מלילך לבתי כנסיות, מלהקפיד 
על כל מסורת בית אבותיהם, אך בסייעתא דשמיא, בפרהסיא, 
ברוב מוחלט של המקומות, גם הפריצים שמרו על קדושת השבת 
והמועד, הם לא העיזו לחלל את השבת או לפרוץ פרצות גלויות 

בגדירות בני ישראל.
עם היוודע הדבר שבארץ ישראל הוקמה 'מדינה', כקהילות רבות 
ברחבי העולם, לא ידעו בני מארוקו את נפשם מרוב שמחה, הם 
חשבו שזו תחילה של הגאולה השלימה, עוד רגע קט יעלו על כנפי 
נשרים ויגיעו אל ארץ ישראל, ויזכו לחזות ולראות את בנין בית 

קדשינו ותפארתינו, כהנים בעבודתן ולווים בשירם ובזמרם.
ודאי שהמלך או ראש המדינה ב'מדינת ישראל' הוא הצדיק הגדול 
ביותר, החכם בתורה ועמלה, כך דימו בנפשם בני ארצות הגולה 
הרחוקה, הכל מתנהל כדת של תורה, על אדני ההלכה, בדמיונם 
הגרוע ביותר הם לא חשבו, שראשי המדינה ופקידיה הבכירים 
הם כמה אנשי 'ערב רב', רוצחים ומויסרים שפלים, מחללי שבת 
שייכות  שום  ביניהם  שאין  וטריפות,  נבילות  האוכלים  ומועד, 
לארץ ולקדושתה, ואדרבה, עליהם ועל כיוצא בהם כבר הבטיחה 
התורה, שהארץ תקיא אותם כאשר הקיאה את הגוי שהתגורר 

בה.

יחד עם שמחתם הרבה בדבר הקמת המדינה, התחילו שכניהם 
להצר את צעדיהם, בעיקר בשל הסיבה שמדינות ערב בכללותם 
הפולשים  מיד  הארץ  את  להציל  הלאומי,  למאמץ  נרתמו 
הציוניים, ובמיוחד לאחר מפלתם של כל מדינות ערב, שבחסדו 
הגדול עלינו, בניסים ונפלאות ובכח עמל התורה של גדולי ישראל 
ועמליה, הצליחו עם שרידי חרב, אותם חיילים שאינם מאומנים, 
ולכבוש  וחמושים,  גדולים  צבאות  להניס  המחנות,  ומניצולי 

חלקים נוספים מארץ הקודש.
בתחילה  שכיניהם,  את  ולהזיק  להציק  החלו  הערביים  השכנים 
יהודי  חששו  הימים,  שנקפו  ככל  אך  נסבל,  היה  המצב  עדיין 
מארוקו, שכל יהודי העולם יעלו לציון, ואילו הם יאלצו להשאר 

בגלות, ולכך ניסו להתארגן בכדי לעלות לארץ הקודש.
שאינו  בטענה  ישראל,  לארץ  העליה  את  מנע  המקומי  השלטון 
מעוניין לחזק את הפולשים הציוניים, אך רצונם הכביר של בני 
דרכים  למצוא  ניסו  והם  המקומי,  על השלטון  התגבר  מארוקו, 

בלתי ליגיאליים בכדי לעלות.
רבתית  עליה  למנוע  הגבולות  שוטרי  הצליחו  תקופה  באותה 
שהרצון  חשב  כשהשלטון  שנים,  כמה  לאחר  אך  ישראל,  לארץ 
ואף  העליה,  במניעת  פחות  השקיעו  הם  ופוחת,  הולך  לעלות 
נעשו, בחשבם  עליה אשר  עין מפעולות  חלק מראשיה העלימו 
עולים,  אלפי  במאות  שהוקמה  הזעירה  המדינה  של  שהצפתה 

יביא לקריסתה והעלמותה.
עלו  העולים  ממארוקו,  העליה  החלה  תשי"ג,  שנת  בתקופת 
בדרכים רבות, ניסים ָדראִוויש חשב גם הוא לעלות, ולאחר שמכר 
יודאיקה,  בפרוטות את כל רכושו, מלבד כמה דברי ערך וחפצי 
ברכיבה  שהחל  והמפחיד,  הקשה  למסע  משפחתו  בני  את  לקח 

ארוכה של שבועות עד לעיר החוף.
המקומות  באחד  משפחתו  את  מיקם  החוף,  לעיר  בהגיעם 
אחר  לעקוב  החלו  מחבריו,  כמה  עוד  עם  ויחד  לים,  הסמוכים 
בודקים, מה הם  חיילי משמר החופים, היאך הם  פעילותם של 

דפוסי פעולתם, וכן עוד פרטים חשובים.
לאחר שידעו את כל הנצרך, הכינו לעצמם תוכנית בריחה, בליל 
למקום  משפחותיהם  בני  את  וחבריו  ניסים  הביא  חודש  ראש 
מסתור שעל חוף הים, מאות אנשים נשים וטף, ובמחילה שחתרו 
האנשים,  הסתתרו  הקודמים,  בימים  העבותה  הצמחיה  בתוך 
בהינתן האות עלו כולם על סירות גומי קטנות, שהושכרו מבעוד 
יום למטרה זו, כאשר הם מצטופפים בהם בצפיפות מסוכנת, וכך 

חתרו ללב ים.
במהלך השייט המסוכן בסירות הגומי, איבד ניסים את בנו אלברט 
ע"ה שנפל למצולות, ואף לא זכה להגיע לקבר ישראל, עוד כמה 
וכמה מהנוסעים נפלו הימה, חלקם ניצלו, וחלקם לא נודע מה 

עלה בגורלם, עד יקיצו בביאת הגואל, יחד עם שאר ישיני עפר.
בהגיעם ללב ים, הרחק הרחק מן החוף, המתינה עבורם אוניה 
גדולה אשר הפליגה במשך שבוע עד הגיעה אל חופי ספרד, שם 
ירדו הנוסעים תשושים מהנסיעה וממה שעבר עליהם, ושמחים 

על שזכו להיות בדרכם לארץ הקודש.
הסוכנות  שליחי  של  המסור'  ל'טיפולם  הועברו  הם  בספרד 
האחראים על העליה, שניסו להטיל מום באמונת אבותם לקעקע 
את מסגרת המשפחה, ולקלקל כבוד הורים ותלמידי חכמים עם 

המידות הטובות שהיו בידם.
לאחר תקופה של כמה שבועות, יחד עם מאות רבים שהמתינו 
לארץ  לטוס  בכדי  התעופה,  לשדה  המשפחה  הוסעה  לעליה, 
הקודש, וטרם עלותם על המטוסים, שדדו מהם שליחי הסוכנות 
את כל דברי הערך וחפצי היודאיקה שהיו בידם, ובעיקר 'כתבי 
יד' עתיקים, ספרי תורה בני מאות שנים, מתוך טענה שהחפצים 
הדברים  ממש  שבקרוב  נאמנה  והבטחה  המטוס,  על  מכבידים 
לשאר  הצטרפה  זו  הבטחה  שגם  הקודש,  בארץ  אליהם  יחזרו 
יותר  אנו,  ימינו  עד  התממשה  ולא  רשעים,  אותם  הבטחות 

מחמשים וחמש שנה.
העולים  כל  ישבו  במטוס,  שהיתה  הנוראה  הצפיפות  למרות 
זכו,  לא  רבים  שדורות  למה  זוכים  הם  הנה  ובששון,  בשמחה 
הם זוכים לעלות לארץ הקודש, ומיד עם ירידתן מכבש המטוס, 
כדי שהם  תוך  הקודש,  ארץ  אדמת  את  ונישקו  ארצה  נשתטחו 
מזכירים את הפסוק בתהלים )ק"ב ט"ו(, "כי רצו עבדיך את אבניה 

ואת עפרה יחננו".
לאחר קבלת מסמכי העליה, הועברו כל העולים לעבר המושבה 
'קרית שמונה', אי שם בגבול הצפוני, במקום ציה וצלמות, ממש 
ופחונים,  בביתנים  שנבנה  ענק  לאתר  אותם  הביאו  ובהו,  תהו 
ונתנו לכל משפחה ביתן או פחון, עם כמה 'מיטות סוכנות', לפי 

מספר נפשות ביתו, כמה פריטים חיוניים, ושיתחילו להסתדר.
למרות המקום הנורא שהם הועברו אליו, ללא התחשבות כלל 
ולאחיו  יעזורו  במצבם, החלו להתמקם במקום, איש את רעהו 
יאמר חזק, בעלי ידי הזהב באו לעזור לאחיהם בשרם, אלו שבאו 
מארצם, ואלו מארצות אחרות, לסייע בידם להתגבר על השברים 

והסדקים, לאטום את הדליפות ומקום כניסת הרוח.
מהטעם  רק  היתה  לא  אוכלוסיה,  פיזור  של  הברורה  המדיניות 
של ישוב מקומות רבים וישובי סַפר, אלא היה זה חלק מהתכנית 

קשה  רצונך,  מחוקי  ולהעבירם  תורתך  השכיחם  של  המלאה 
להעביר קהילה שלימה על דעתה ודתה, אך ליחידים, קשה יותר 
להתמודד, קשיי הקליטה, כך קיוו אותם רשעים ארורים, יעזרו 

בידם לצוד את הנשמות ולעשות בהם שמות.
הזכורה  ה'הסתדרות'  שליחי  למקום  הגיע  ימים  כמה  לאחר 
לשימצה, וקראו לכל הגברים והודיעו, שכל החפץ לצאת לעבודה, 
יצטרף אליהם, וכך יצאו כולם, בני כל המעמדות, לעבוד עבודת 
וכלים, רק עם טוריה  ולעדר בלא מחרשה  פרך בשדות, לחרוש 

ומעדר, וכך הצליחו להשפיל ולרמוס את כבודם של העולים.
כשהחלו שליחי ההסתדרות לסדר את ילדי העולים בבתי ספר, 
הילדים הטהורים הושלכו למאורות חיות, לבית ספר ממלכתי, 
'ִתיטַעַלם'  היתכן,  עיניהם,  למראה  הזדעזעו  כניסתם  עם  ומיד 
יחדיו,  ונערות  נערים  וילמדו  היתכן  וזקן,  כיפה  בלא  מלמד,   -
ובשובם בסיומו של היום הראשון לביתם, סיפרו להוריהם את 
אשר ראו ושמעו, ולא רצו הילדים וההורים שרגליהם תדרכנה 

עוד במקומות אלו.
ההורים יצאו למשרדי ההסתדרות לצעוק ולזעוק על העוול אשר 
נעשה להם ולילדיהם, אך שליחי ההסתדרות הודיעו, שמי שלא 
ובני  וירעב הוא  יקבל עבודה,  ילדיו לבתי הספר, לא  ישלח את 

ביתו ללחם.
רבים לא עמדו בנסיון, ובלב קרוע ומר שלחו את בניהם לבתי 
הספר הממלכתיים, אשר קרעו אותם מחיק אבותם ואימותיהם, 
שבתות  למחללי  בניהם  את  והפכו  והמצוות,  מהתורה  ניתקום 

ועוברי עבירה.
דתי,  ספר  בית  לקבל  בדעתו  נחוש  שהיה  מההורים,  אחר  חלק 
דרכם,  את  ההסתדרות  שליחי  ניסו  ולכך  מהאיומים,  נבהל  לא 
דרך החילון והקלקול, באופן אחר, הם ידעו נאמנה שמהמוסדות 
בפני  הציעו  ולכך  הרעה,  לדרכם  סכנה  אין  דתי'  ה'ממלכתי 
לבית  ילדיו  את  לשלוח  יוכל  דתי,  ספר  בית  שהרוצה  ההורים, 

הספר הממלכתי דתי המרוחק, ולהמשיך בעבודתו ולהתפרנס.
הנזק  את  ידעו  שלא  תמימים,  יהודים  אותם  של  הארי  חלקו 
במסירות  ילדיהם  את  שלחו  ספר,  בתי  באותם  הקיים  הנורא 
נפש, בנסיעות ארוכות אל הישוב הרחוק, לבית הספר הדתי, אך 
לדאבון כל ישראל, אף הם נחלו אכזבה מרה, רובם ככולם במהלך 
השנים, אם בבית הספר ואם בשירות הצבאי, פרקו מעליהם עול 

תורה ומצוות, נטשו את דרך הוריהם, ונעלמו בתהום הנשיה.
מיעוט דמיעוט, אותם אלו שהתעקשו עד הסוף, שרעבו ללחם, 
ולבסוף שלחו את ילדיהם לבתי ספר תורניים, הם זכו שבניהם 
ממשיכים בדרכם, דרך התורה, וזוכים לנחת יהודי, דורות ישרים 

מבורכים.
ניסים שהיה מההורים שהיו נחושים בדעתם, אך התפשרו לבסוף 
אט  נושרים  בניו  ליבו,  שלדאבון  איך  ראה  הדתי,  הספר  בבית 
מקיום  ומתרחקים  מתקררת,  שלהם  השמים  יראת  מדרכו,  אט 

המצוות.
כשגדלו הנערים, לצערו הרב התרחקו לחלוטין, זרקו את הכיפה 
היה  לא  קודש,  שבת  ולשמור  תפילין  להניח  והפסיקו  מראשם, 
נח  וכשהיה  בעבודתו  עובד  כשהיה  וימים,  ולילות  לצערו,  גבול 

בביתו, עיניו היו זולגות דמעות לרוב על מצבם הרוחני הקשה.
בשעות הקשות ביותר, היה מתעודד שהקב"ה ברוב רחמיו הציל 
ממנו בן אחד, שזכה כל ימיו רק לקיים מצוות, ומעולם לא חילל 
אף שבת אחת, הרי זה אלברט מחמדו, שטבע באישון ליל, אי שם 
בחוף ימה של מארוקו, אלברט היושב ב'גן עדן', בטביעתו ומיתתו 

ניצל ממות רוחני הגרוע מכל.
לאחר ועברו השנים, וניסים ומשפחתו התמקמו במושבה 'ראש 
אך  משפחה,  אחוות  בסביבה,  התגוררו  וחתניו  בניו  רוב  פינה', 

בלא קיום מצוות.
את  רעיתו  עם  יחד  שיעזוב  בליבו,  רעיון  עלה  הימים  באחד 
המושבה, ויעבור להתגורר במקום אחר, הרחק מילדיו, שלא יראם 
מחללים  שהם  שיודע  פעם  בכל  ליבו  יקרע  שלא  בעוונותיהם, 
שבת ומועד, שרואה את נכדיו הממשיכים בדרך הכסילים והרוע, 

הרחק מדרך התורה והיראה.
כשהציע את הדברים בביתו, אמרה לו רעיתו, יתכן ועדיף שנשאר 
נראית  היאך  יזכרו  הם  בזה  אותנו,  יראו  ונכדינו  שילדינו  כאן, 
זו תפילה,  ומה  זה שבת  ידעו מה  יהודי אמיתי, הם  דמותו של 

אולי בשביל זה שווה כל הצער שיש לנו בכל יום.
ניסים טען באוזנה, שאם הייתי רואה תועלת מעצם התגוררותינו 
במקום, לא הייתי חושב לעזוב, אך כמדומה לי שאין בכך שום 
תועלת, אך היות וכעת עומד ספק בפני היאך לנהוג, אנהג כאביך 
ע"ה, שתמיד כשהיה לו ספק ושאלה, למד את הפרשה עפרש"י, 

וניסה למצוא הכרעה לספקו.
אתיישב כעת, אמר ניסים, אלמד את הפרשה, ואתפלל שהקב"ה 

יתן לי סייעתא דשמיא למצוא את התשובה הנכונה בפרשה.
לאחר שניסים סיים ללמוד את הפרשה, פנה לאשתו ואמר לה, 
בפרשתינו  הכרעה  מצאתי  יתכן  הספקות',  כהתרת  שמחה  'אין 

עפרש"י כדת מה עלינו לעשות כעת.

מה ניתן להביא ראיה מפרשתינו עפרש"י לספקו של נסים?

תשובה ל"סיפור ושאלה בצידו" מגליון חג הסוכות ושמחת תורה
מנין בפרשתינו עפרש"י מצא מורי סעדיה את שני סודותיו המיוחדים בגידול פירותיו, גם שיהיו מרובים ועוד יותר שיהיו מתוקים. מורי סעדיה מצא את שני סודותיו בפרשתינו עפרש"י, הסוד הראשון בדבר ריבוי הפירות, למד 
מדברי רש"י ל"ג כ"ה, עה"פ, "ַּבְרֶזל ּוְנחֶֹׁשת ִמְנָעֶליָך ּוְכָיֶמיָך ָּדְבֶאָך", וביאר רש"י, "וכימיך דבאך... דבר אחר, וכימיך דבאך. וכימיך שהם טובים לך כמנין ימיך, כל הימים אשר אתם עושים רצונו של מקום, יהיו דבאך, שכל הארצות יהיו 
דובאות כסף וזהב לארץ ישראל, שתהא מבורכת בפירות. וכל הארצות מתפרנסות הימנה וממשיכות לה כספם...". מבואר בדברי רש"י, שכאשר עושים רצונו של מקום, בין כל הברכות שמתברכים בהם, הוא ריבוי הפירות, ומורי 
סעדיה שהשתדל מאוד לעשות רצונו של מקום, זכה בזכות זה גם לריבוי הפירות. והסוד השני בדבר מתיקותם המיוחדת של הפירות, למד מדברי רש"י שם י"ד, עה"פ, "ּוִמֶּמֶגד ְּתבּואֹת ָׁשֶמׁש ּוִמֶּמֶגד ֶּגֶרׁש ְיָרִחים", וביאר רש"י, "וממגד 
תבואת שמש. שהיתה ארצו פתוחה לחמה וממתקת הפירות". מבואר בדברי רש"י, שהחמה ממתקת את הפירות, ועל כן טרח מורי סעדיה לסדר את ענפי האילנות באופן שכל פרי ופרי יהיה חשוף לשמש, ולא יֵצלו עליו העלים, 

ובזכות עצה זו המתיקו פירותיו.

שמות הזוכים למגליון חג הסוכות ושמחת תורה: 
הרבנים \ הבה"ח

אומן ש.ח. – מודיעין עילית – לתתך עליון - על חומש בראשית.

איינשטיין י. – בני ברק – לתתך עליון - על חומש בראשית.

שמואליאן ר. – קרית ספר – לתתך עליון - על חומש בראשית.

הודעה נשלחה/תשלח לזוכים. )במהלך החודש הקרוב(

תודת המערכת נתונה למשפחת ס. שיחי'. 
ששלחו לנו את סיפורם המשפחתי המתפרסם בשבוע זה.

הפרסים לשבוע זה:  ספר חומש העמק דבר", ו"כ.
עוד  שלושה  זוכים נוספים, כל אחד  בספר ומתוק האור - בראשית

הפרס לשבוע זה על "סיפור ושאלה בצידו":  שני זוכים, כל אחד בספר " בספר "לתתך עליון", על חומש בראשית
לימודי פרשת השבוע מכבשונם של רבותינו בעלי המוסר ותלמידיהם


