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ר' ראובן שישב בתורה בביתו ועסק בסוגיא 
סבוכה, רצה לעיין בכמה ספרים שלא היו 
לו בביתו, ועל כן רשם את ה'מראי מקומות' 

על דף קטן.

בסיום העיון בספרים חשב ר' ראובן לזרוק 
את הנייר הלזה לאשפה, שהרי לא כתוב בו 
שום דבר קודש, רק עשרות ציונים למקום 
לעיין בספרים הקדושים, ע"ד עי' בס' פלוני 

סי' פלמוני וכדו'.

כשהציע את הדברים לפני ר' שמעון חבירו, 
מספרי  חלק  דבריו  שלפי  שמעון,  ר'  טען 
'יפה  מ"מ שנכתבו ע"י גדולי ישראל, וכגון 
עינים', ו'מאיר נתיב', אין בהם קדושה, ולא 

יעלה על הדעת לומר כן.

יש לחלק בין הדברים, טען ר' ראובן. חיבור 
מקומות',  'מראי  בצורת  שנכתב  שלם 
מגמ'  קטע  עם  ד"ה  כשבראשם  במיוחד 
עשוי  בציון,  והמעיין  תוספות,  או  ורש"י 
לדעת ממנו אם יש ראיה או פירכא מהמ"מ 
שם וכיו"ב, פשוט הוא שיש בו קדושה וטעון 
גניזה, אבל דף בעלמא עם מראי מקומות, 

יתכן ואינו קדוש ולא טעון גניזה.

השאלה היא, הצדק עם מי ?

"...אבל לשכון בחוצה לארץ אסור, אלא אם כן חזק שם הרעב, ...ואף על פי שמותר לצאת, אינה מדת חסידות, 
שהרי מחלון וכליון שני גדולי הדור היו, ומפני צרה גדולה יצאו, ונתחייבו כלייה למקום" )רמב"ם פ"ה ממלכים ה"ט(. 

היאך א"כ יצא אברהם אבינו מא"י לחו"ל, מפני הרעב.

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

אמי מזרע העבד השפל,
ומאבי קיבלתי דבר טפל.

נתחייב אבי אותי למול,
ועלי חיוב זה לא יחול.

הכינוי שאפשר לתת לבנותי,
לא אקבלנו למרות מעותי.

אִֹתי  וְָהְרגוּ  זֹאת  ִאשְּׁתוֹ  וְָאְמרוּ  ַהמְִּצרִים  אָֹתְך  יְִראוּ  כִּי  "וְָהיָה 
וְאָֹתְך יְַחיּוּ". בראשית י"ב י"ב.

באים  שהם  שכעת  ע"ה,  אמנו  לשרה  אומר  ע"ה  אבינו  אברהם 
מצריימה, עליהם להזהר מהמצריים, שכאשר יראו את שרה, יהרגו 
את אברהם בכדי לקחת את שרה לאשה, ועל כן שהיא תאמר שהיא 

אחותו ולא אשתו, ובעבור זאת ייטב לו ונפשו תחיה בגללה.

והביאור בחששו של אברהם היה, היות שאחת משבע מצוות בני נח 
הוא 'גילוי עריות', ואנשי מצרים ככל הנראה מקיימים שבע מצוות 
אלו, לכך חשש אברהם שמא יהרגו אותו, כדי שלא להכשל באיסור 

גילוי עריות בלקיחת שרה.

כל הלומד פסוקים אלו מיד מתקשה, מדוע חשב אברהם שהמצריים 
יחששו מאיסור גילוי עריות, ובכדי שלא לעבור על איסור זה, יעברו 
על איסור רציחה. הרי איסור רציחה הוא אחד משבע המצוות, בדיוק 

כמו איסור גילוי עריות.

איתא במדרש, "אמרי נא אחותי את. מכאן ששוחטין לחולה בשבת". 
ולכאורה הוא מדרש פליאה, מהיכן ניתן ללמוד מדברי אברהם לשרה 

שתאמר במצרים שהיא אחותו, ששוחטים לחולה בשבת.

סכנה  בו  שיש  חולה  "היה  י"ד(,  ס'  שכ"ח  סי'  )או"ח  השו"ע  פסק 
והאריכו  נבילה...".  נאכילנו  אומרים  ואין  לו.  בשר, שוחטים  וצריך 
הראשונים בביאור הלכה זו, הרא"ש ביומא סי' י"ד ובתשובותיו כלל 
כ"ו סי' ה' כתב, ששמע שהטעם הוא, "שמא יהיה החולה קץ באכילת 
משום ששבת  דהוא  כתב,  הרמב"ם  ובשם  ויסתכן".  ויפרוש  איסור 
כדרך ששוחטים  לחולה  שוחטים  כן  ועל  נפש,  פיקוח  אצל  הותרה 
ביו"ט. ומטעם זה, אם יש להם בשר שיש בו איסור דרבנן, או ששחטו 
ונמצא בו איסור דרבנן, מותר לחזור ולשחוט, וכן פסק הטור שם. 
ותקלת  כתב, שהיות  בב"ח שם(  הובא  )סי' תס"ג,  ובהגהות מרדכי 
איסורי אכילה מגונה, כדאיתא בחולין ז' א', שלצדיקים אין הקב"ה 
ידם, למרות שמביא עליהם תקלת  על  איסור  מביא תקלת אכילת 
איסורים אחרים, אפילו איסורי סקילה, כרבי ישמעאל שקרא והטה 
)שבת י"ב ב'(, לכך עדיף לחלל שבת מאשר להכשל באיסור אכילת 

נבלה.

וכתב הר"ן )ביומא ד' ב' ד"ה וגרסינן( טעם נוסף, שלמרות שבעצם 
האיסור חמור יותר איסור שבת מאיסור נבילה, ששבת הוא איסור 
להתיר  ראוי  היה  לכאורה  כן  ועל  לאו,  איסור  הוא  ונבילה  סקילה 
שיאכל נבלה מאשר לחלל שבת בשחיטה, מכל מקום היות ושחיטה 
עבור החולה היא רק איסור אחד של הוצאת נשמה, לעומת איסור 
זיתים,  כמה  בה  שיש  ראויה  חתיכה  לאכול  צריך  שהחולה  נבילה, 
נבלה לא  וזית איכא איסורא דנבלה, איסורים רבים של  זית  ובכל 
נחשבים כאיסור קל מול איסור אחד של שבת, ועל כן עדיף שיעבור 
על איסור שחיטה בשבת במקום שיעבור על איסורי נבילה רבים, כי 

הכפלת האיסור עושהו לחמור יותר.

ע"פ דברי הר"ן הללו, מסביר רבינו יהונתן אייבשיץ זצ"ל את חששו 
של אברהם. אברהם חשש שהמצריים יעשו את החשבון של הר"ן, 
שהיות ואם יקחו אשת איש, הרי כל עוד שבעלה בחיים עוברים בכל 
יהרגו את בעלה,  ומאידך, אם  גילוי עריות,  פעם מחדש על איסור 
יעברו רק פעם אחת על איסור רציחה, על כן, גם אם איסור רציחה 
חמור יותר מאיסורי גילוי עריות, בכל זאת עדיף לעבור פעם אחת 
את האיסור החמור של רציחה על פני לעבור בכל פעם את האיסור 
של גילוי עריות, ומחשבון זה חשש אברהם, על כן הוא אמר לשרה 

שתאמר שהיא אחותו, ומחמת כן לא יהרגוהו.

ולפי"ז מובנים היטב דברי המדרש, שאותו החשבון שחשב אברהם 
שמחמתו יהרגוהו המצריים, מחמת חשבון זה הדין הוא ששוחטים 

לחולה בשבת, וכביאורו של הר"ן.

מהברכות  ברכה  לאיזה 
יום,  כל  מברכים  שאנו 
מלחמת  בזכות  זכינו 

המלכים.

 פרשת לך לך תשע"ב

חילוקא דרבנן

שנה
שישית

שנה
שישית

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

בכתיב )בראשית י"ד כ"ב – כ"ג(, "ויאמר אברם 
אל מלך סדם... אם מחוט ועד שרוך נעל ואם 
אקח מכל אשר לך", ופרש"י בחולין פ"ט א', ד"ה 

אם מחוט, "שלא רצה ליהנות מן הגזל".

עי' שו"ע חו"מ סי' קפ"א ס"א, "שיירא שהיתה 
אם  וטרפה,  גייס  עליה  ועמד  במדבר  הולכת 
מהם  אחד  ועמד  מידם,  להציל  יוכלים  אינם 
והציל, הציל לעצמו", והרי כל רכוש סדום נפל 
מידם,  מציל  היה  ולא  המלכים,  ארבעת  בידי 
ומדוע  אבינו,  אברהם  של  רכוש  חשיב  ושפיר 

החשיב זאת כגזל שלא רצה להנות ממנו. 

וצריך ביאור!!!

גליון
קפ"ה



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

בתשובה לשאלה, האם כשר הדבר לבקש הנחה בשכר לימוד 
המוסד  מהוצאות  שחלק  בעובדא  בהתחשב  הת”ת,  מהנהלת 
אינו חיוני לצורך הת”ת, ונעשה משיקולים אחרים, שלא בהכרח 

לדרכים מחוייבי המציאות1.
א[ איתא בביצה ט"ז א', "כל מזונותיו של אדם קצובין לו מר"ה 
פחת  שאם  לת"ת,  בניו  והוצאת  וכו',  שבתות  מהוצאות  חוץ  וכו', 
פוחתין לו, ואם הוסיף מוסיפין לו". פרש"י, "כל מה שעתיד להשתכר 
לו  ויש  זו,  בשנה  ישתכר  וכך  כך  לו  קצוב  משם  נזון  שיהא  בשנה 
יוסיפו לו שכר למזונות, אלא  יציאה מרובה, שלא  ליזהר מלעשות 

מה שפסקו לו".
בניו  והוצאת  וכו'  שבתות  הוצאות  דלגבי  רש"י,  מדברי  משמע 
דכל  י"ל,  ומסברא  מרובה,  יציאה  מלעשות  ליזהר  צריך  אין  לת"ת, 
שכוונתו לכבוד השבת, ונראה ג"כ כבוד שבת, וכן לגבי הוצאת בניו 
לת"ת, אינו צריך ליזהר בזה מיציאה מרובה. ואם כנים הדברים, א"כ 
כשפוחת עלול שיפחתו לו. ובפשטות הכל לפי המקום והשעה, דיש 

מקומות שהוצאת ת"ת כלול כל מה שהוא נראה כהכשר למצוה.
ב[ והנה בתוס' פסחים קי"ג א' כתבו, "עשה שבתך חול ואל תצטרך 
לבריות, והא דאמרינן בפ"ב דביצה דבהוצאת שבתות ויו"ט, אם פחת 
פוחתין לו, היינו בשלו, אם יש לו", ולפי"ז י"ל דכל שדחוק בממון, 
לצורך  הנחה  בקשת  באמצעות  בהוצאותיו  לפחות  להשתדל  רשאי 
הוצאת בניו לת"ת, ובפרט אם אין בזה חשש שיפגע בתלמודם, כי לא 

בשביל כך יַלמדו אותם המלמדים פחות.
ג[ ועי' במד"ר אמור פ"ל סי' א', "ופקדתי על כל לוחציו, אפי' על 
שכר  אלא  נוטלין  שאינן  ומשנים,  סופרים  משכר  חוץ  צדקה,  גבאי 
ללחוץ",  מותר  זה  שעל  "משמע  שם,  הרד"ל  וכתב  בלבד",  בטלה 
שם,  המדרש  על  זצ"ל(  אשכנזי  יפה  שמואל  )לרבינו  תואר'  וב'יפה 
כותב, "וטעמא, משום דהא צריכה טפי, שאין העולם מתקיים אלא 
בהבל פיהם של תינוקות... א"נ טעמא קאמר, מכיון דאין נוטלין שכר 
אלא פורתא, דהיינו שכר בטלה, דאילו שכר כל דבר אין לו סוף, ראוי 
לבלתי קפח שכרם, ולמשכן עליו". והנה לב' הפירושים ודאי מיירי 
רק כלפי שכר ת"ת, שלא יוכלו בלעדי זה להמשיך ללמד, אשר לפי"ז 
י"ל דהה"נ כלפי הענין של כל המוסיף מוסיפין לו וכו', שזה רק כלפי 
שכר עצם הלימוד, לא מה שמחוץ לזה, וכמו שבמדרש שם מסמיך ב' 

מאמרי חז"ל אלו, ולא בכדי, שענינם שוה בזה2.
יעקב  קהלות  בעל  מרן  נשאל  דנן  שבשאלה  בס"ד  ומצאתי  ד[ 
זצ"ל, וכתב בזה תשובה ערוכה ]ונדפסה לראשונה בס' 'יאמר ליעקב 
ואלו  ד'[  אגרת  ח"ג  דאגרתא  בקריינא  ואח"כ  פ"ד,  סי'  ולישראל' 

דבריו:
להוריד  לדון  רשאים  אם  רב,  סכום  מבקשת  שהישיבה  "ובדבר 
בניו לת"ת מחזירין כמה שיוציא.  המחיר, מכיון שאחז"ל שהוצאת 

הנה העולם נוהגין לדון ולהוריד עד כמה שאפשר.
נראה טעמא דידהו, דרק מה שהוא מוכרח לשלם בשביל ת"ת, זה 
לא מהקצוב מר"ה לר"ה, אבל למשל אם יכול להשיג בזול מלמד זה, 
והוא מצד נדיבות או רחמנות, רוצה לההנות את המלמד, וקוצב לו 
סכום גדול, אין זה היתרון בגדר הוצאת ת"ת, רק מתנה בעלמא. וה"נ 
כשיודע שיכול להוריד המחיר, הוא מסכים תיכף למה שדורשים, אין 
זה אלא כנתינת מתנה יותר על מה שנדרש לצורך ת"ת, ועל כיו"ב  

לא הובטח שיחזירו לו3.
ישתדל  שלא  האריז"ל,  בשם  כמדומה  בספה"ק,  כתוב  ואמנם 
להוריד הסכום היכא שקונה דבר מצוה כאתרוג4 ומצה כו’. אבל זהו 

ענין של מדת חסידות ולא מדינא כלל.
וגם כי הכא, כיון שמתחילה קבעו מחיר גבוה בשביל שיהא יכולים 
והמחיר  כפי מה שרוצים בסוף,  נראה שעיקר המחיר הוא  להוריד, 
שאומרים מתחילה, אינו מחיר כלל אלא פטומי מילי, ואין כאן אפי’ 
מדת חסידות שע”פ קבלה ליתן מה שדורשין מתחילה, כיון שבאמת 

אינם מתכוונים מתחילה כלל לזה המחיר.
חול,  לימודי  בזה הוצאת  נפשי שליט”א, שכולל  ידיד  וגם מש”כ 

אשר מזה ודאי אפשר ואפשר להוריד, הדברים נכונים מאוד.
אך מה שהוסיף שכלול בסכום זה הוצאת אש”ל ]אכילה, שתיה, 
כיון שא"א  לת"ת,  בניו  בכלל הוצאת  הוא  זה  דגם  לדון  יש  לינה5[, 

ללמוד תורה שם אלא עם אש"ל ויש לפלפל בזה".

תשובה ל"חילוקא דרבנן"

א',  ס"ב  בעירובין  התוס'  דברי  לתרץ  איך  לשאלה,  בתשובה 
שגוי הגוזל מגוי, אפילו פחות משוה פרוטה, דינו כשוה פרוטה 
וחייב בהשבה, עם מה שמבואר בירושלמי פ"ד דב"מ ה"ב, שאדם 
היה מוציא קופת קטניות למכירה, וכל אחד נטל 'רק' גרגיר אחד, 
שאינו שוה פרוטה, כדי שלא יוכל להוציאו בדיינים, וצ"ב שהרי 

להתוס', בב"נ חייב אפחות משו"פ6. 
ביפה תואר ]לרבינו שמואל יפה אשכנזי[ על המדרש )ב"ר ל"א ד', 
עה"פ 'קץ כל בשר'(, כתב, "ואע"פ שהיו חייבי מיתה אפילו על פחות 
משוה פרוטה, לא היו חוששים, שלא היו דייניהם דנין הגזלן במיתה 
כדין התורה", לפי"ז י"ל דחז"ל בדרש זה לא נתכוונו לומר שהגוים 
פחות  שעל  אז,  המעוקל  משפטם  היה  שכן  אלא  נח,  בן  כדין  עשו 

משוה פרוטה, אינם דנים.
"הקשה הרב  )שם(,  על המדרש  בנחמד למראה  י"ל לפמש"כ  עוד 
יפ"ת ז"ל, דב"נ נהרג אפילו על פחות משו"פ, ומה הועילו בתקנתם 
]שהתאמצו ליטול רק פחות משו"פ[ וכו'. ולי נראה דאין הכי נמי, דבן 
נח נהרג על פחות מש"פ, ]אולם זה דוקא[ כשגזל בע"כ של בעה"ב, 
אבל אם נוטל בפני בעה"ב וברצונו, שלא עכב על ידו, אינו נהרג ע"ז. 
וזה היה ערמת דור המבול, כשהיה אחד מהם מוציא קופתו מלאה 
תורמוסין, והיה בא כל אחד ונוטל פחות משו"פ, לא היה מקפיד בעל 
ממנו,  לקנות  כדי  לטעום  שרוצים  סבור  שהיה  מה  על  התורמוסין 
כדרך הקונים, ולפעמים קונים, ולפעמים אינם קונים, ואינו מקפיד, 
מקפיד,  היה  למפרע  הקופה,  כל  מריקים  שהיו  מאחר  בכאן,  אבל 

שהיה מפסיד הכל, והרי זה גזל, ולכך נענשו".
דוקא  הוא  לב"נ,  משו"פ  פחות  חיוב  לענין  דגם  י"ל,  ולפי"ז 
כשמקפיד, לא כשמוחל לכתחילה, ומה שלבסוף מקפיד, הלא כלפי 
הרשה  מתחילה  דהא  לתובעו,  בשביל  בזה  סגי  לא  ואחד  אחד  כל 
ומחל, משא"כ בשאר ב"נ, דמתחילה כבר מקפידים על הפחות משו"פ 

שנוטלים מהם, ע"כ חייבים בהשבה.

תשובה ל"מבין חידות"

בתשובה לשאלה, איך יתכן שע"י 'שב ואל תעשה' גורם במיוחד 
לעיכוב ביאת משיח ח"ו.

איתא ביבמות ס"ב א', "אין בן דוד בא עד שיכלו כל נשמות שבגוף, 
מפרש  רוח,  כי  ד"ה  ב'  י"ג  ובנדה  יעטוף...",  מלפני  רוח  כי  שנאמר 
יעטוף, מעכב  נולדים קודם,  רש"י, "הרוחות שלפני, שגזרתי להיות 
כמו  איחור,  לשון  "ויעטוף,  כתב,  'גף'  ערך  ובערוך  הגאולה".  את 
שיעכב  מלפני  הוא  רצון  וה"ק,  הצאן',  'ובהעטיף  מ"ב(  ל'  )בראשית 
והאי  להולד,  שעתידין  שעשיתי,  נשמות  כל  שיכלו  עד  לבא  משיח 
קרא בגאולה קא מיירי", מבואר מזה שמי שאינו עוסק בפר"ו, מעכב 

את ביאת משיח7.
“וגם ענוש לצדיק  נפלא מצינו בספר חסידים אות ס”ז,  וחידוש 
לא טוב, כל המעניש את הרבים, מעכב המשיח, שאילו היה חי, היה 
מוליד”, וב’פירוש קדמון’ שם מבאר, “דאין בן דוד בא עד שיכלו כל 
הנשמות שבגוף, ואם הוא מעניש את הרבים למות קודם זמנם, ואין 

מניחם להעמיד תולדות, מעכב המשיח”8. 

תשובה ל"מענינא דסדרא"

ועוג  "סיחון  א'(,  )ס"א  בנדה  דאיתא  בהא  לשאלה,  בתשובה 
יוחנן,  רבי  ואמר  העברי,  לאברם  ויגד  הפליט  ...ויבא  הוו,  אחי 
אחים,  היו  ועוג  סיחון  אכן  ואם  המבול",  מדור  שפלט  עוג  זה 
נפלט  לא  סיחון  וכי  'הפליט',  הנקרא  הוא  ש'עוג'  תיתי  מהיכי 

מן המבול.
הנה התוספות בנדה )שם, ד"ה זה עוג(, עמדו בזה להדיא, וכתבו, 
"הכי נמי נפלט סיחון מדור המבול, כיון דאחי הוו, אלא דהך הפליט 
קים ליה דהוא עוג, ולא סיחון, מהאי טעמא גופיה, כיון דדחיל ליה 
כן  ואמנם  שם,  ליתא  )לפנינו  אליעזר  רבי  בפרק  אמר  ועוד  משה. 
איתא בב"ר לך לך מ"ב ח'( שעוג מצאו לאברהם אבינו שהיה עומד 

בגרנות לתקן עוגות לפסח, ועל שם זה נקרא עוג...".
הא  אבל  המבול,  מן  נפלט  סיחון  גם  דאמנם  בתוספות,  ומבואר 
דקים להו לחז"ל דאותו הפליט דכתיב בקרא, היינו עוג, זהו משום 
עצם מה דחזינן שהיה ירא משה ממנו, דעל כרחך הוא משום דקים 
ליה למשה דאותו הפליט היינו עוג, דלכך היה ירא ממנו דוקא ולא 
מסיחון, מאחר ועוג הוא זה שבא והגיד לאברהם שנשבה אחיו לוט, 
ומזה חשש משה שיעמוד לו לעוג זכות זו גם עכשיו כשבא להלחם 

בו.
ובפרושם השני כתבו התוספות, דקים לן שעוג הוא הפליט, והוא 
ע"פ המדרש )בב"ר הנ"ל(, שנקרא עוג על שם שבשעה שבא לספר 
לאברהם על שבייתו של לוט, היה זה בערב פסח, והיה אברהם עושה 
עוגות מצות, וא"כ הפליט היינו עוג, כי הרי על שם שבא באותה שעה 

לאברהם כשעשה ה'עוגות', נקרא 'עוג'.
ואולם יש לעיין עדיין, שהרי איתא להדיא בזבחים )קי"ג ב'(, דעוג 
נס שנצטננו  לו  ונעשה  לתיבה בשעת המבול,  חוץ  היה  מלך הבשן 
צידי התיבה ולא נכוה ברותחין דמי המבול, וכן הראם, אבל סיחון 
לא הוזכר כלל, וא"כ בהכרח דהפליט היינו עוג ולא סיחון, דבסתמא 
חוץ  שהיה  שלמרות  בתיבה,  היה  שלא  מי  אלא  'פליט'  נחשב  אין 
בתיבה  שהיו  אותם  גם  דאם  המבול,  מן  וניצל  נפלט  מ"מ  לתיבה, 
נחשבים כ'פליטי המבול', א"כ מדוע נאמר שעוג הוא 'הפליט', והלא 
ישנם כמה וכמה 'פליטים', דידוע דנח ובניו היו ג"כ בזמן אברהם9, 
אלא בהכרח ד'הפליט' היינו אותו שנשאר חוץ לתיבה אצל המבול, 

ואעפ"כ נשאר חי וקיים10.
וא"כ הדרא קושיין לדוכתא, דהיכן היה סיחון באותה שעה, והרי 
שיצאו  אחר  שנולד  לומר  ואין  וכאמור.  היה  לא  הוא  לתיבה  חוץ 
מן  היה  כמו שעוג אחיו  הנפילים,  מן  היה  סיחון  מן התיבה, שהרי 
הנפילים, וכמבואר בנדה שם, דשניהם היו מבני 'אחיה בר שמחזאי', 
ושמטעם זה היה משה צריך לכאורה לפחד מסיחון כמו מעוג, והלא 

אחר המבול שוב לא נולדו מהנפילים, רק קודם המבול.
ואכן כבר עמד בזה במהרש"א )בח"א לנדה שם(11, וכתב על דברי 
זבחים  במסכת  תלמודא  לישתמיט  דלא  דחוק,  "והוא  התוספות, 
למימר דסיחון נמי נפלט מדור המבול בצידי התיבה, כדאמרינן שם 

בעוג וראם.
ושמעתי דאיתא במדרש12, שזה אחיה בר שמחזאי אביו של עוג, 
ממנו  הרה  והיתה  המבול,  קודם  נח13  בן  חם  אשת  על  בזנות  בא 
בבואה אל התיבה, וילדה בתיבה את סיחון, ומזה הטעם כשראה חם 

שאשתו כבר הרה, שימש עמה בתיבה".
אחר  נולד  לא  וגם  לתיבה,  חוץ  סיחון  היה  לא  שאכן  ומבואר 
המבול, אלא נולד תוך התיבה ממה שהיתה אמו מעוברת עוד מקודם 

המבול.
והנה בעצם דברי המהרש"א, כבר קדמוהו כמה ראשונים עה"ת, 
שהביאו דברי המדרש הללו, דיעוין בבעלי התוספות עה"ת, שלהי פ' 
חקת )עה"פ כ"א ל"ד(, שכתבו, "ומיהו תימה, למ"ד דעוג נקרא פליט 
על שפלט מן המבול, דבמס' נדה )שם( מסיק דעוג וסיחון אחי הוו, 
וא"כ סיחון פלט מן המבול, ובשלמא עוג מצינו סמך ורמז, כדאיתא 

1  חשוב להדגיש, שבדרך כלל יש לסמוך על מנהלים יראים ושלמים, שאינם עושים 
שפעמים  אלא  התלמידים,  של  הטהור  חינוכם  לשם  שלא  מטרות  הציבור  בממון 

שיקולים שונים נצרכים דוקא להוראת חכמי הדור, איך לכלכל את צעדיהם.

וכדאי להעתיק בענין זה מש"כ בספר 'במחיצת רבינו' ]מאמרות מרן הגר"י קמינצקי 
עניני  הם  התורה  ומוסדות  ישיבות  של  והכלכלה  הממון  "עניני  ל"ד,  עמ'  זצ"ל[ 
'רוחניות', וכל התערבות מבחוץ בעניני הממונות של הישיבה, הרי היא כהתערבות 
בלימודי הישיבה, מצינו בחז"ל )ירושלמי פ"י דסנהדרין ה"ב( למה נקרא שמו אחז, 
שאחז בתיכ"נ ובתימ"ד... ואמר רבינו )בשם הרב הורביץ זצ"ל מטורונטו(, דפירוש 
דחז"ל הוא, שאחז ביקש שיניחו את בתי הכנסיות ובתי המדרשות תחת אחריותו, 
והוא יכלכל ויחזיק אותם, הוא יאחוז בהם, ובסוף היה שמתוך כך קיבל אחז הרשע 
שליטה גמורה על מקומות התורה האלו, עד שסגרם לגמרי, וזה חשוב מאד לדעת 
שאינם  דפה(  רב'  ה'ערב  שלטון  מימסדי  )כמו  וגבאים  מוסדות  שישנם  בזמנינו, 
שומרי תורה, והם הם השולטים במעות צדקה, ומחלקים אותם לישיבות ומקומות 

התורה".
2 וצ"ב, שהפוסקים הקדמונים השמיטו דין זה מהל' ת"ת, והטור אמנם הזכיר באו"ח 
סי' רמ"ב, וסי' תי"ט, הענין ששכר תשב"ר אינו בכלל הגזירה, אך ביו"ד בהל' מלמדים, 
רמ"ה  ביו"ד  והש"ך  תי"ט,  בסי'  המ"א  ]רק  לגמרי  השמיט  והשו"ע  מידי,  כתב  לא 

סק"ו הזכירו זה[.
זילברשטיין שליט"א, בשו"ת שבסו"ס  3 וסברא כעין זה כתב גם הגאון רבי יצחק 

'עלינו לשבח', ויקרא סי' ק"נ, ותשו"ח להרב ש. כהן שליט"א שהעירנו לדבריו.
“הנה שמענו  כותב,  ל”ד,  סי’  ח”ח  יו”ד  לאורו(,  עתה  )שזכינו  ט’  כרך  באג”מ    4
שקהלות אחדות עשו תקנה לקבוע מחיר מקסימום בעד ד’ מינים, כדי לאפשר לכל 
אדם לקיים המצוה כתיקונה, כדאי’ ברמ”א סוס”י תרנ”ח... דבר נכון ונחוץ הוא, 
וטוב הדבר שלא יבטלו תקנה זו, וממנו יראו וכן יעשו בקהילות אחרות”. לעומת 
זאת, בספר ‘הליכות חנוך’ ]מהליכות חייו של הגרח”ד פדווא זצ”ל[, פ”א אות קמ”ו, 
כותב, “דעת הרב, דאין תביעה על סוחרי האתרוגים שיורידו מחיר האתרוגים, כי 

לדעתו כיון דאפשר לצאת עם אתרוג חבירו, אין בי”ד מחוייבין להוריד המחיר”.
5 בס' במחיצת רבינו' הנ"ל, עמ' צ"ז, מביא ממרן הגר"י קמינצקי זצ"ל, שהורה: "לפי 
שורת הדין, אי אפשר לחייב הורים לשלם סכום נוסף בשביל קרן הבנין", וטעמו, 
משום דדבר שעשוי לשימוש שנים רבות, גם לאחר שהאב של היום כבר יהיה סבא, 

אי אפשר לחייבו עבור דורות הבאים, גם אם יש בזה משום צדקה.
מהרצ"א  להגאון  דפרקא'  ב'אגרא  הקשה  שכן  נ"י,  ברנשטיין  ד.  הבה"ח  העירנו   6

מדינוב זצ"ל, אות של"ג. ותשו"ח לו.
אלמלא  ב’(  קי”ח  )שבת  דאמרינן  “תימה,  כתב,  א’  ס”ב  יבמות  ישנים  בתוס’    7
והלא צריך שיכלו כל הנשמות שבגוף,  נגאלין,  ישראל משמרים שתי שבתות מיד 
וי"ל שהיו יולדות ששה בכרס אחד, ויכלו הנשמות שבגוף מיד" )וכעי"ז כתבו תוס' 

בנדה י"ג ב' ד"ה עד(.
והתוס' הרא"ש בנדה )שם(, כתב באופן אחר לתרץ הקושיא, "והא דאמרינן בפ' כל 
כתבי אלמלי שומרים ישראל שתי שבתות מיד נגאלין, שמא אותה גזירה דעד שיכלו 
היתה בטילה בזכות שהיו שומרים שתי שבתות כהלכתן" ]וע"ע בח"א מהרש"א שם 

דברים נפלאים[.
ב', "אלמלי משמרים ישראל שתי שבתות  ויש להמתיק בזה מאחז"ל בשבת קי"ח 
כהלכתן מיד נגאלים, שנאמר כה אמר ה' לסריסים אשר ישמרו את שבתותי, וכתיב 
בתריה והביאותים אל הר קדשי", והיינו דהסריסים שלא זכו לקרב משיח ע"י פר"ו, 
יכולים ע"י שמירת שבת לקרב ביאת משיח, וז"ש בהמשך הפס' שם, "ונתתי להם 
בביתי ובחומותי יד ושם, טוב מבנים ומבנות", להורות שהם גרמו ע"י שמירת שבת 
ע"י  שקירבו  מאותם  ועדיפא  הרא"ש,  בתוס'  וכמ"ש  שבגוף,  נשמות  דיכלו  שאי"צ 
פר"ו. וגם להתירוץ דיולדות ו' בכרס אחד, א"כ בזכות שמירת השבת גלגלו הם למהר 

הפר"ו שממהרת ביאת המשיח.
במחזור ויטרי, מוסף לשבת, כתב, "תכנת שבת, לכן מיוסד באלפא ביתא, זו תשר"ק, 

ד'(  נ"ו  )ישעי'  כדמתמר  השבת,  בזכות  והגאולה  הגאולה.  על  נשמעת  שהיא  לפי 
לסריסים אשר ישמרו את שבתותי, וכתיב )שם ז'( והביאותים אל הר קדשי, וכתיב 
)שם ל' ט"ו( בשובה ונחת תושעון, וכיצד נשמעת על הגאולה, תשר"ק, ביום ההוא 

ישרק ה'" )שם ז' י"ח(.
8  דעת לנבון נקל, שה”ה מי שיש לו ‘תרעומת’ ומקפיד על השני, ומחמת כך לא 
זוכה לילדים, יש לו לירא אולי לעתיד יתבעוהו שגרם עיכוב בביאת משיח, ויעשה 
שאלת חכם מובהק, אם מותר לו להקפיד )ומרגלא בפומיה דמרן הגרא”מ שך זצ”ל, 
שמעולם לא ראה מי שויתר, והפסיד בגלל מידה טובה זו, וכל המעביר על מדותיו 
וכו’(, ולהיפך מזה, המתפלל בעד חבירו עבור זה, הרי מלבד עצם המצוה שמתפלל 

על חבירו מצד ‘בין אדם לחברו’, עוד מצותו כמתפלל לקירוב הגאולה.
]ובס' 'עץ חיים' לרבינו יעקב בר יהודה חזן מלונדרץ )הל' פר"ו פ"א(, כתב, "אע"פ 
שקיים אדם פר"ו, מצוה מדברי סופרים שלא יבטל מלפרות ומלרבות כל זמן שיש בו 

כח, שכל המוסיף נפש אחת מישראל, כאילו קיים העולם מלא".
בחז"ל )ב"ב י"א א'( מצינו, "כל המקיים נפש אחת...", אולם ראה בבאה"ט סי' רפ"ח 
צדיק,  הוא  שהתינוק  מותר,  לכו"ע  ]בשבת[,  לילד  המקשה  "ולברך  שכתב,  סקי"ג, 

ויכריע כל העולם לכף זכות, מהר"י על הסמ"ג"[.
9 ואמנם לומר דהיה זה שם בן נח זהו דוחק, שהרי הוא נזכר באותה פרשה ד'ויבא 
ויין  הוציא מלכי צדק מלך שלם לחם  מן המלחמה,  הפליט', דאחר שחזר אברהם 
וא"כ  יש חולקים(,  ואולי  )כדהביא רש"י שם,  נח  בן  היה שם  והוא  י"ח(,  )י"ד  וכו' 
שהיה  הכרח  אין  אכתי  מ"מ  אך  'הפליט'.  לו  קורא  הפרשה  דבתחילת  לומר  דוחק 

זה עוג בדוקא.
דופן,  ויוצא  לן דהוא פליט חשוב  'הפליט' בה"א הידיעה קים  י"ל, דאמנם  10 עוד 
וא"כ סתמא היינו עוג שהיה חוץ לתיבה והיה מהנפילים, אבל אכתי הדרא קושיין, 
דא"כ נימא דהוא סיחון, דאם לאו, היכן היה )והתירוץ כדלהלן, דנולד רק בתיבה, 

ושוב אינו נחשב 'הפליט'(.
דהפליט  הלשון  שדקדקו  משמע  חקת,  בסו"פ  התוס'  מבעלי  זקנים'  ב'מושב  אבל 
היה מ'דור המבול', וכלשון ר' יוחנן בגמ', ולפי"ז תהא הקושיא, שהרי סיחון גם היה 
ונמצא  נולד רק בתיבה,  זה בא התירוץ דלהלן, דבאמת סיחון  ועל  מ'דור המבול', 
דמעתה אינו הפליט שמ'דור המבול', אלא נולד אחר דור המבול, ובהכרח שעוג הוא 

זה שפלט מ'דור המבול'.
11 ועי' מש"כ הרא"ם בהך קרא דויבא הפליט.

בנדה  לנר  בערוך  וכ"כ  נודעו,  לא  המהרש"א,  שהביא  אלו  המדרש  דברי  מקור   12
שם )ד"ה שפלט(, "ולא ידעתי מקום המדרש". ואמנם כבר הובא מדרש זה בדברי 

הראשונים, וכדלהלן.
וכמו"כ הובא כבר בגליון הקודם, בתשובה לכתב חידה, מדברי החיד"א בספרו 'חומת 
אנך' על התורה )בראשית ג' י"ח(, שכתב, שהיה להראשונים כמה מדרשים, שחסרים 

לנו.
13 והיינו שסיחון באמת לא היה אחיו של עוג מצד האם ג"כ, אלא היו אחים רק 

מן האב.
14 לפנינו ליתא ברש"י, אבל כן הוא בבעל הטורים בהך קרא ד'וישאר אך נח'.

15 ורצונו לומר, דא"כ שלא היה בתיבה, היכן היה, ומדוע לא נרמז עליו כלום כמו על 
עוג, והיינו דמדכתיב )ז' כ"ג( 'וישאר אך נח', משמע דמלבד נח ובני ביתו לא נשאר אף 
שריד ופליט, וא"כ בשלמא עוג, אפשר לומר שנכלל בקרא ד'אך נח', שהוא בגמטריא 
דעוג, אבל סיחון מאי איכא למימר. ובכלל זה, דהדרא הקושיא, דמהיכי תיתי דעוג 

הוא 'הפליט', שמא סיחון הוא הפליט וכנ"ל.
עוג לא  נח' משמע שגם  דמ'וישאר אך  זו,  ג"כ בקושיא  אבל במהרש"א הנ"ל עמד 
וראם,  בעוג  בזבחים  כדאמרינן  התיבה,  צידי  על  דניצולו  כיון  "די"ל  ותירץ,  נפלט, 
הו"ל כאילו ]נ[יצולו בתוך התיבה, אלא שא"א היה להם ליכנס בתוכה". ולפי"ז ניחא, 
דגם הראם נכלל בקרא, אבל לדברי בעלי התוס' קשה, דבשלמא עוג י"ל דבא ברמז 

בגימטריא, אבל הראם היכן רמוז.

דהיינו  נח'  ד'אך  גמטריא  על  משענתם  שבנו  התוספות,  בעלי  דברי  פי  על  והנה 
עוג, לפי"ז יש מקום לעורר דבר פלא, דהא בקרא ד'ויבא הפליט', ג"כ יש גמטריא, 
בידינו  דקבלה  הנ"ל  התוספות  כתבו  ואעפ"כ  'סיחון',  בגימטריא  הוא  ד'הפליט' 

ד'הפליט' הוא עוג, והוא פלא.
ותוכן  )ובכמה דוכתי(, שעמד בזה,  )עה"ת( בפ' חקת  ואכן מצאתי במגלה עמוקות 
דבריו, שאין הכוונה ד'הפליט' בגימטריא סיחון, אלא דמנין 'הפליט' הוא כמנין קד"ל, 
קשה  'עם  מתרגמינן  ט',  ל"ב  בשמות  )כגון  בתרגום  'עורף'  לשון  הוא  'קדל'  ולשון 
'עורף', וכן סיחון שעולה בגימ'  עורף', 'עם קשי קדל'(, א"כ בא לרמז דעוג מהותו 

קד"ל מהותו עורף כמו אחיו עוג, עיי"ש בדבריו, ואכמ"ל.
16 ורצונו לומר, משום דבבאי התיבה נזכרו רק נח ובניו, ואשתו ונשי בניו, ותו לא, 

וא"כ בהכרח דאמו של סיחון נשאת לאחד מבני נח.
17 במושב זקנים הנ"ל הביא גירסא אחרת בהך עובדא בשם 'יש מתרצים', דאשתו 
של נח מתה קודם המבול, ונשא נח לאמו של עוג, ונתעברה אשה זו את סיחון מנח 

עוד קודם המבול וילדתו בתיבה.
האלהים'  מ'בני  באו  אשר  להענקים  שייך  היה  סיחון  בפשוטו  דהא  צ"ב,  ולכאורה 
וכנ"ל, ומשמע שלא היה זה מצד אמו שהיתה מהענקים, אלא היא היתה ככל בנות 
)ו'  דלשון הכתוב  ענקים מצד אביהם,  היו  ועוג  סיחון  הדור, אלא  האדם שבאותו 
ב', וד'(, שבאו 'בני האלהים אל בנות האדם', וכן בנדה שם אמרו, דסיחון ועוג היו 
מבני 'אחיה בר שמחזאי', ו'אחיה' היינו אביהם, ולא אימם היתה )ולא קתני 'אחיה 

בת שמחזאי'(.
ויעוין עוד בגליון פ"ח לפ' קרח תשס"ט, בתשובה ל'כתב חידה', מה שהובא באריכות 

לגבי סיחון ועוג.
18 ועי' גם ברבינו בחיי פ' חקת שם, שכתב כענין זה בשם המדרש, וכן ברא"ש עה"ת 

בפרשתינו עה"פ )ז' כ"ג( וישאר אך נח.
19 אולי כוונתו ממה שהוזכר בגמ' סיחון קודם לעוג.

20 או י"ל, דאמנם עוג היה במבול ע"ג התיבה, אבל סיחון היה לבדו בא"י, ולכן לא 
נחשב 'הפליט' כיון שלא היה במבול עצמו, ואילו עוג היה תוך המבול, חוץ לתיבה, 

ואעפ"כ ניצול, א"כ הוא שפיר נחשב 'הפליט'.
21 ואמנם צ"ב, דהא היו מי המבול רותחין, וא"כ לכל הפחות למטה מקרסוליהן היו 
נכוים, ואין לומר שעמדו על הר גבוה מעט מן המים, שהרי להדיא בקרא דכוסו כל 

ההרים ט"ו אמות מלמעלה.
ושמא אף שלא היו עומדין ע"ג התיבה אבל מ"מ היו עומדים לצד התיבה וכמ"ש 
למטה  עד  התיבה  צידי  שכל  והיינו  רותחין,  היו  לא  התיבה  דבצידי  הנ"ל  בזבחים 

לארץ לא היו רותחין.
22 כשנתבונן בפסוקים בהם מזכרים דורות הקדמונים, בדרך כלל כתוב לשון 'ויחי', 
ג'(,  ובמיוחד בעשרה דורות מאדם ועד נח, שעל כולם כתוב כן, כגון )בראשית ה' 
"ַוְיִחי ָאָדם ְׁשֹלִׁשים ּוְמַאת ָׁשָנה ַוּיֹוֶלד ִּבְדמּותֹו ְּכַצְלמֹו ַוִּיְקָרא ֶאת ְׁשמֹו ֵׁשת", )שם ו'( 
דורות  ואף בעשרה  ֵקיָנן...".  "ַוְיִחי  י"ב(  )שם  ֱאנֹוׁש...",  "ַוְיִחי  ט'(  )שם  ֵׁשת...",  "ַוְיִחי 
שמנח ועד אברהם, על רובם כתוב כן, כגון )שם ט' כ"ח(, "ַוְיִחי נַֹח ַאַחר ַהַּמּבּול ְׁשֹלׁש 
ֵמאֹות ָׁשָנה ַוֲחִמִּׁשים ָׁשָנה", )שם י"א י"א(, "ַוְיִחי ֵׁשם...", )שם ט"ז( "ַוְיִחי ֵעֶבר...", )שם 
י"ח( "ַוְיִחי ֶפֶלג...". אלא שאצל שנים מהן מצאנו שנכתב לשון שונה, ארפכשד ושלח, 
ללמדינו  רצתה  קפרא, שהתורה  בר  דרש  זה  ושינוי  'חי',  לשון  נכתב  שניהם  שעל 

שאלו השנים צדיקים היו.
וחיפשתי רבות בכתבי הקודש, ולא מצאתי עוד מי נכתב עליו חי, מלבד שני אלו 
]מלבד אלו שתיבה זו היא חלק נצרך מסיפור הדברים, כגון )בראשית מ"ה ג', כ"ו 
וכ"ח(, "ַוּיֹאֶמר יֹוֵסף ֶאל ֶאָחיו ֲאִני יֹוֵסף ַהעֹוד ָאִבי ָחי...", "ַוַּיִּגדּו לֹו ֵלאמֹר עֹוד יֹוֵסף 
ַחי...", "ַוּיֹאֶמר ִיְׂשָרֵאל ַרב עֹוד יֹוֵסף ְּבִני ָחי...", וכהנה רבות, אלא שפשוט הוא שאין 
כוונת דברי המדרש עליהם[, שלכאורה משמעות דברי המדרש, שכלל הוא שכל מי 
שכתוב עליו חי, צדיק הוא, וכדוגמא כותב המדרש אודות ארפכשד ושלח, אלא שאם 
לא נמצא כן עוד, נמצא שדברי המדרש אודות ארפכשד ושלח אינם כדוגמא בעלמא, 



בפ' נח, דפרש"י14 'וישאר אך נח' שעולה בגמטריא 'עוג', אבל לסיחון 
לא מצינו רמז15.

ואומר הרב ר' יחיאל בר יוסף, שעוג נולד קודם המבול ואמו היתה 
מעוברת מסיחון בשנת המבול, והלכה ונשאת לאחד מבני נח16, וכבר 
היתה מעוברת מאותן בני האלהים )בני השרים והשופטים, רש"י ו' 

ב'( 17, אשר לקחו מבנות האדם, ונולד סיחון בתיבה"18.
איברא, דיעויין ב'מושב זקנים' שלהי פ' חקת, שהביא דברים הנ"ל, 

וסיים דזה קשה, דהא בנדה הנ"ל מוכח, דסיחון היה גדול מעוג19. 
ושמא לפי"ז נצטרך לומר כמ"ד בזבחים )קי"ג א'( דבארץ ישראל 
לא היה מבול, ולדידיה ניחא אם נימא דעוג שפלט, ברח לא"י, וכמו 
שפרש"י בנדה שם, וא"כ שמא גם סיחון ברח עמו לא"י, אלא דקים 
לן ד'הפליט' דקרא היינו עוג בדוקא, אף שגם סיחון נפלט עמו לא"י, 

ומטעמים שכתבו התוס' בנדה וכנ"ל20.
י'(, דבתוך  )י"א  עוד אפשר, ע"פ המבואר בדב"ר פ' וזאת הברכה 
..." הדברים שאמר משה למלאך המות בשעה שבא ליטול נשמתו, 
ועשיתי מלחמה עם סיחון ועם עוג, שני גבורי עובדי כוכבים, שבשעת 
המבול לא הגיעו מים לקרסוליהן מפני גובהן", משמע דשניהם נפלטו 
מן המבול מצד גובהן לבד, ולא הוצרכו לימלט לא"י, או ע"ג התיבה21. 

ואלא דקים לן ד'הפליט' דקרא היינו עוג וכנ"ל.

תשובה ל"כתב חידה"

מי אני: "ארפכשד ]בן ֵשם[".

דמות הקשורה: "ְּבֵני ֵׁשם ֵעיָלם ְוַאּׁשּור וְַאְרפְַּכשַׁד ְולּוד ַוֲאָרם". 
בראשית י' כ"ב.

בדרכו של אבי הלכתי – שארפכשד הלך בדרכי אביו, שם הצדיק, 
ואף הוא היה צדיק.

שארכפשד היה בנו של ֵשם, כמפורש בקרא )בראשית י' כ"ב(, "ְּבֵני 
ֵׁשם ֵעיָלם ְוַאּׁשּור ְוַאְרַּפְכַׁשד ְולּוד ַוֲאָרם".

שהוזכר  בחז"ל,  רבים  במקומות  שמצאנו  כפי  צדיק,  היה  ושם 
בצדקותו, וכגון בתנחומא נח ה', "אמר רב אחוה בר רב זעירא, אף 
בני נח... צדיקים היו". עוד שם סוף י"ב, "לפי שהיה ]שם[ כשר ושלם 
לבוראו", וע"ע תנחומא ישן תולדות כ"ג, וכן באריכות גדולה במדרש 
משנת רבי אליעזר, פרשה ח', עמ' ק"ד )145( ואילך. וכן בתרגום יונתן  
שם י"ד י"ח, "ּוַמְלָּכא ַצִדיָקא הּוא ֵׁשם ַּבר נַֹח ַמְלָּכא ִדירּוְׁשֶלם... )והמלך 
הצדיק, הוא שם בן נח המלך של ירושלים(". וע"ע בפרש"י שם ה' 
צדיק...",  שהוא  שם  את  דורש  אתה  בתחילה  "...אלא  שכתב,  ל"ב, 

וכהנה עוד הרבה מאוד.
ואף ארכפשד הלך בדרכי שם אביו והיה צדיק, ע"פ הכלל שלימדונו 
ומביא  צדיק,  היה  'חי',  עליו  שנכתב  מי  שכל  ג',  כ"ד  בב"ר  חז"ל 
)שם  וכדכתיב  'חי',  עליו  שנאמר  ארפכשד,  את  כדוגמא  המדרש 
ָׁשַלח", והיה  ֶאת  ַוּיֹוֶלד  ָׁשָנה  ּוְׁשֹלִׁשים  ָחֵמׁש  ַחי  "ְוַאְרַּפְכַׁשד  י"ב(,  י"א 
חי,  ארפכשד  צדיק,  חי,  שנאמר  מקום  בכל  קפרא,  בר  "תני  צדיק, 

שלח חי22...".
אכן יש לציין, שמצאנו בחז"ל אף דעה חולקת, וסוברת שמי שכתוב 
עליו 'חי', לא זו בלבד שאין זה סימן לצדקות, אלא להיפך, שאין לו 
חלק לעוה"ב, כדאיתא במדרש בראשית רבתי, נח, י"א י"ב )עמוד 65(, 
"כל מי שכתוב בו חי23, אין לו חלק לעוה"ב. וכל מי שנאמר בו ויחי, 
יש לו חלק לעוה"ב. ארפכשד ושלח נאמר בהם חי24, אין להם חלק 
יש להם  ויחי,  נאמר בהם  ותרח  נחור  רעו שרוג  פלג  לעוה"ב, עבר 

חלק לעוה"ב"25.
עוד בענין צדקותו של ארפכשד, יעויין בילקוט נח )ס"א, אות ק"א(, 
שהביא בשם ברייתא דמ"ט מידות, "אמר מעתה, שם וארפכשד ושלח 
מברייתא  "לקוטים  באוצה"מ,  כתוב  וכעי"ז  היו...",  צדיקים  ועבר, 
דמ"ט מדות" אות א' )עמוד 293(. וע"ע במחזור ויטרי סימן תכ"ח ד"ה 
עשרה דורות, שמונה את ארפכשד, יחד עם שם, שלח, עבר ויקטן, 

במנין הצדיקים שהיו בימי אברהם אבינו.

קיבל מאביו,  בכור  – שהגדולה שכל  קיבלתי  הגדולה מאבי  ואת 
יחד עם הקרבת הקרבנות, קיבל ארפכשד מֵשם אביו, למרות שלא 

היה בכור.
שכל בכור קיבל את הגדולה מאביו, והוא היה מקריב את הקרבנות, 
ברייתו של  בימים, "מתחלת  ד"ה  בילקוט אסתר תתרמ"ה  כדאיתא 
אתה  וכן  הגדולה,  נוטלים  היו  והם  מקריבים,  הבכורות  היו  עולם 
מוצא כשהרג קין את הבל נתנה לשת, שנאמר )בראשית ד' כ"ה(, ִּכי 
ָׁשת ִלי ֱאֹלִהים ֶזַרע ַאֵחר ַּתַחת ֶהֶבל26, ושת נתן הגדולה לאנוש, ואנוש 
לקינן עד נח, ונח לשם27...". וכעי"ז איתא בספרי דאגדתא על אסתר - 
מדרש פנים אחרים פרשה א' ד"ה בימים, ובמדרש משנת רבי אליעזר 

פרשה שמינית )עמ' ק"ו, 146(.
וארפכשד לא היה בכורו של שם, אלא בנו השלישי, כמפורש בקרא 
וע"ע  ַוֲאָרם",  ְולּוד  ְוַאְרַּפְכַׁשד  ְוַאּׁשּור  ֵעיָלם  ֵׁשם  "ְּבֵני  כ"ב(,  י'  )שם 

בסמוך בענין סדר בני שם.
ולמרות שארפכשד לא היה בכורו של שם, הוא קיבל את הגדולה 
עם הזכות להקריב קרבן, כדאיתא בילקוט שם, "...ושם היו לו שמנה 
ממנו...".  יוצא  שאברהם  לארפכשד,  אלא  הגדולה  נתן  ולא  בנים, 
ובמדרש משנת רבי אליעזר שם איתא, "...ולא עוד, אלא חמשה בנים 
עילם  והניח את  זה ארפכשד,  הכתוב את השלישי,  הקדים  לו,  היו 

שהיה בכור, בשביל כבודן של ישראל, שהן עומדים ממנו...".
זכה  מדוע  הדבר  בטעם  שנחלקו  המדרשים,  דברי  פשטות  והנה 
ארפכשד למעלתו זו, למרות שלא היה בכור, שלשיטת הילקוט הוא 
מפני שאברהם יוצא ממנו, ואילו לשיטת מדרש משנת רבי אליעזר, 

הוא מפני כבודן של ישראל28.

מאחד מהשלושה אני שלישי – שארפכשד הוא השלישי בבני שם, 
שהוא אחד משלשה בניו של נח.

ששלשה בנים היו לנח, כמפורש בקרא )בראשית ה' ל"ב(, "ַוְיִהי נַֹח 
ֶּבן ֲחֵמׁש ֵמאֹות ָׁשָנה ַוּיֹוֶלד נַֹח ֶאת ֵׁשם ֶאת ָחם ְוֶאת ָיֶפת".

וארפכשד הוא השלישי29 מתוך חמשת בני שם, כמפורש ג"ז בקרא 
)שם י' כ"ב(, "ְּבֵני ֵׁשם ֵעיָלם ְוַאּׁשּור ְוַאְרַּפְכַׁשד ְולּוד ַוֲאָרם".

אכן יעויין בדבה"י )א' א' י"ז(, שבפסוק נמנים תשעה בנים לשם, 
"ְּבֵני ֵׁשם ֵעיָלם ְוַאּׁשּור ְוַאְרַּפְכַׁשד ְולּוד ַוֲאָרם ְועּוץ ְוחּול ְוֶגֶתר ָוֶמֶׁשְך", 
ויתרה מזאת, שארבעת בני שם המוזכרים באחרונה, עוץ, חול, גתר 
ומשך, בתורה הם מוזכרים כבניו של ארם בנו החמישי והאחרון של 

שם, כדכתיב )בראשית י' כ"ג(, "ּוְבֵני ֲאָרם עּוץ ְוחּול ְוֶגֶתר ָוַמׁש30", 
וביארו רבותינו הראשונים בפירושם על דברי הימים )רלב"ג ורד"ק 
שם, רמב"ן במדבר כ"ו י"ג ד"ה אבל, וכן כתבו המצו"ד והמלבי"ם(, 
שאין כל שאלה מספר דבה"י למה שכתוב בתורה, שהן הן הדברים, 
בנו  בניו של  בניו של שם, אלא  אינם  שארבעת הבנים האחרונים, 

ארם, רק הזכיר הכתוב בני הבנים עם הבנים כדי לקצר. 
אסתר  בילקוט31  שאיתא  מה  יישב  לא  בזה  האמור  דכל  איברא 
לו  היו  "ושם  בנים,  שמנה  לשם  שהיו  ההם,  בימים  ד"ה  תתרמ"ה 
לא  לכאורה  הילקוט  שדברי  אלא...",  הגדולה  נתן  ולא  בנים  שמנה 
מובנים, לא על פי הנאמר בחומש, ולא על פי הנאמר בדה"י, שבחומש 
מוזכר שהיו לשם רק חמשה בנים, ואילו בדה"י מוזכר שהיו לו תשעה 
בנים ]שאף לפי מה שהבאנו לעיל, הרי הם היו רק חמשה[, והיודע 
ביאור בזה נודה לו אם יודיענו, להגדיל תורה ולהאדירה.

ומזרעי יוותרו פחות משליש – שמזרעו של ארפכשד, לעתיד לבוא, 
ישארו פחות משליש.

שלעתיד לבוא ישארו מזרעו של ארפכשד פחות משליש, כנבואת 
זכריה על אותה העת, שרוב העולם יכרתו, כדכתיב )י"ג ח'(, "ְוָהָיה ְבָכל 
ָהָאֶרץ ְנֻאם ְיקָֹוק ִּפי ְׁשַנִים ָּבּה ִיָּכְרתּו ִיְגָועּו ְוַהְּׁשִלִׁשית ִיָּוֶתר ָּבּה", ואיתא 
בסנהדרין קי"א א', שריש לקיש דרש, שאותן השלישית שישארו, יהיו 
מזרעו של שם, וביאר רש"י שם בד"ה אמר, שאין כוונת ר"ל ששליש 
ארפכשד, שמכל  של  מזרעו  שליש  רק  אלא  ישארו,  של שם  מזרעו 

חלוקה לשלוש, יכרתו שני השלישים האחרים.
והחשבון הוא32, וכדפרש"י שם ד"ה לא ניחא ]בתרא[, שמנח נפרדו 
כל העולם ע"י שלושת בניו, נמצא שמשלושת בניו אלו יכחדו שנים, 
חם ויפת, ומהשלישי שנשאר, ֵשם, יכחדו כל זרעו מלבד זרע ארפכשד 
ישראל  שהרי  מזרעו,  יהיו  שישארו  שאלו  שמסתמא  השלישי,  בנו 
יוצאים ממנו, וגם מזרעו של ארפכשד, שני שליש יכרתו, ורק השליש 
זרעו  כל  נחשב את  יהיו אף מישראל, שאם  וביניהם  ישאר.  הנותר 
של ארפכשד, כל האומות שיצאו ממנו, יהיו ָשם מלבד ישראל, אף 

זרעם של לוט, הרן, נחור, ישמעאל ועשיו, ואם באותה העת מנין בני 
יכרתו  גם  יותר מאשר שליש מזרעו של ארפכשד, אזי  יהיו  ישראל 

מזרע ישראל, וישארו רק עד למנין שליש. ע"פ רש"י שם.
והנה כל זה הוא לדעת ר"ל, אך רבי יוחנן הקשה לו על כך, "לא 
ממעט  שהוא  להקב"ה  נח  שלא  הכי",  להו  דאמרת  למרייהו  ניחא 
את ישראל כל כך, אלא ביאור הנבואה הוא, וכדפרש"י שם, שאלו 
שישארו לעתיד לבוא, יהיו שליש מכל בני נח, דהיינו מכל באי עולם, 
ומסתמא שישראל יהיו מהשליש הנותר33. ואם ישראל לא יהיו כל 
כך מרובים עד למספרם של שליש העולם, אזי יצטרפו הגרים וחסידי 
גיסא,  ומאידך  הנותרים.  של  השליש  להשלמת  עד  העולם  אומות 
אם ישראל יהיו באותה שעה מרובים כל כך עד שיהיו יותר משליש 

העולם, אזי יתמעטו מישראל עד שישארו רק שליש מהעולם34.

יותר מכל חיי הבלי – שיותר מכל שנות חיי הבלו של ארפכשד, 
שהיו ארבע מאות שלושים ושמונה שנה, זכה אביו וכדלהלן.

שארפכשד חי ארבע מאות שלושים ושמונה שנה, כמפורש בקרא 
)בראשית י"א י"ב – י"ג(, "ְוַאְרַּפְכַׁשד ַחי ָחֵמׁש ּוְׁשֹלִׁשים ָׁשָנה ַוּיֹוֶלד ֶאת 
ָׁשַלח. ַוְיִחי ַאְרַּפְכַׁשד ַאֲחֵרי הֹוִלידֹו ֶאת ֶׁשַלח ָׁשֹלׁש ָׁשִנים ְוַאְרַּבע ֵמאֹות 
ָׁשָנה ַוּיֹוֶלד ָּבִנים ּוָבנֹות", שאם נצרף את חמש ושלושים שנותיו לפני 
לידת שלח, לשלש וארבע מאות שנה שחי אחרי לידתו, יעלה לנו יחד 

מנין שנותיו שהם ארבע מאות שלושים ושמונה שנה.

זכה אבי לאחר לידתי – שיותר מכל שנותיו של ארפכשד, זכה ֵשם 
אביו לחיות לאחר לידתו.

ששם היה אביו של ארפכשד, מפורש בקרא וכדלעיל.
וֵשם זכה לחיות חמש מאות שנה לאחר לידת ארפכשד בנו, כמפורש 
בקרא )בראשית י"א י"א(, "ַוְיִחי ֵׁשם ַאֲחֵרי הֹוִלידֹו ֶאת ַאְרַּפְכָׁשד ֲחֵמׁש 
ֵמאֹות ָׁשָנה ַוּיֹוֶלד ָּבִנים ּוָבנֹות", וחמש מאות שנה הללו, הם יותר מכל 
ימי חייו של ארפכשד, שהיו רק ארבע מאות שלושים ושמונה שנה 

]ולפי"ז יוצא שמת ארפכשד בימיו של אביו35[.
ארפכשד,  של  ימים  שבאותם  יראה,  בפסוקים  המתבונן  והנה, 
דורות,  אותם  של  חייהם  ימי  לכמחצה  שנחלקו  הארץ',  'נפלגה 
וכפרש"י דבה"י )א' א' י"ט(, שבתחילה חיו כתשע מאות שנה ויותר 
וכגון: אדם 930, שת 912, אנוש 905, קינן 910, מהללאל 895, ירד 962, 
]חנוך 365, נלקח צעיר[, מתושלח 969, למך 777 )שם ה' ה' - ל"א(. נח 
950 )שם ט' כ"ט(. וכבר אצל ֵשם היתה ירידה גדולה בשנים, שחי רק 
600 )שם י"א י' - י"א(. ואצל ארפכשד היתה ירידה נוספת עד לפחות 
מאות  ארבע  רק  חי  ארפכשד  שהרי  הקודמים,  מהדורות  ממחצית 
שלושים ושמונה שנים. וכך שתי הדורות אחריו וכגון: שלח 433, עבר 
464 )שם י"ד - י"ז(. ובימי פלג שוב 'נפלגה הארץ', שנחלקו למחצה 
ימי חייהם של אותם דורות, וחיו רק כמאתים שנה וכגון: פלג 239, 

רעו 239, שרוג 230, נחור 148 )שם י"ח - כ"ה(. תרח 205 )שם ל"ב(. 
רש"י  דברי  על  שהקשה  כ"ה,  י'  שם  והקבלה  הכתב  בספר  ועיין 
בני  "נפלגה שני חיי  ולכך פירש,  זה",  נופל על  הללו, ש"אין הלשון 
הארץ, כי עד פלג תמצא כלל השנים ד' מאות לבד הפרטים, ומפלג 
ואילך לא תמצא כי אם מאתים. גם יתכן שהודיע בזה מעלת עבר, 
שכיון ברוח הקודש מה שעתיד להיות בימי בנו, וקרא שם בנו פלג, 
להודיע סבת קצור שני חיי האדם מפלג והלאה, כי אמנם סבה זאת 
היתה חטאת בני דור הפלגה, וענשם שקלקל מזגם בהשתנות פתאומי 
מאויר לאויר. יקטן. כי בימיו נתקטנו מספר שני הדורות, עד ימי חייו 

עד ת"מ שנה, ואחר כך לא חיו יותר מן ר"מ שנה".
ביום  הזה  בשם  פלג  שנקרא  "ויתכן  כתב,  י'  י"א  עזרא  ובאבן 
שנה,  תל"ח  וארפכשד  המבול,  אחר  שנה  ת"ק  חי  ֵשם  כי  שנאסף, 
ושלח בנו תל"ג ועבר בנו תס"ד, והנה כל ימי פלג רל"ט שנה, והנה 
הם חצי ימי אבותיו, גם רעו בנו חי אחריו כמספר שני פלג, וגם שרוג 
קרוב מהם. וזה הכלל אין אחר פלג מי שחיה רל"ט שנה כמו פלג כי 

אם בנו לבדו". 
וכעת אינה ה' לידי מדרש ספר הישר פרשת נח ד"ה ואלה שמות בני 
נח )עמ' ל'(, שאיתא שם כדוגמת דברי הכתב והקבלה, ששמותיהם 
ענין התפלגות שנות החיים באותה  גם על  נדרשים  ויקטן  של פלג 
התקופה, "ולעבר יולד שני בנים, שם האחד פלג, כי בימיו נפלגו חיי 
בני האדם, ובאחרית ימיו נפלגה הארץ. ואת שם השני קרא יקטן, 

לאמר ֻהְמֲעטּו ְוֻהְקְטנּו חיי בני האדם בימיו".

אלא כוונת המדרש, שרק עליהם נאמר כן, ודרשה זו רק באה לרבות אותם.
אכן לכאורה דבר פשוט הוא, שבר קפרא בדבריו אלו, לא בא לומר שרק מי שכתוב 
רבים שהיו  רשע, שמצאנו  הוא  כן  עליו  כתוב  מי שלא  ואילו  צדיק,  הוא  חי  עליו 
צדיקים ולא נכתב עליהם חי, שלא כתוב עליו חי לא היה צדיק, וכגון חנוך, שעליו 
כתוב )שם ה' כ"ב וכ"ד(, "ַוִּיְתַהֵּלְך ֲחנֹוְך ֶאת ָהֱאֹלִהים...", ובכל זאת לא כתוב עליו לשון 
ֲחנֹוְך...". וכן מתושלח, שהיה צדיק וכתוב עליו ויחי,  "ַוְיִחי  חי, כדכתיב )שם כ"א(, 

)שם כ"ו( "ַוְיִחי ְמתּוֶׁשַלח...", 
וכן נח, שאף הוא היה צדיק, וכפי שהתורה מעידה עליו כן, כדכתיב  )שם ו' ט'(, "...
נַֹח ִאיׁש ַצִּדיק...", ובכל זאת כתוב עליו )שם ט' כ"ח(, "ַוְיִחי נַֹח...", וכן עוד צדיקים 
רבים, ומכאן, שדרשתו של בר קפרא היתה רק על החלק שמי שכתוב עליו 'חי', הוא 

צדיק. וע"ע בהערה 25.
23 בהערות לבראשית רבתי, מצוין לדברי ספר 'צרור המור' )לרבי אברהם ב"ר יעקב 
סבע זצ"ל, מגדולי דור מגורשי ספרד, ובנו ר' יצחק היה חמיו של רבינו יוסף קארו 
זצ"ל, הבית יוסף(, שכתב בסוף פרשת נח, "אחר כך אמר ויהי כל ימי נח, ולא אמר 
ויהיו, כמו שאמר בלמך אביו, ויהיו כל ימי למך. להודיע על צדקתו שכל ימיו היו 
כיום אחד בלי שינוי לעבוד את ה'..." ]ובעצם דבריו שאצל למך כתוב ויהיו, צ"ב, 
שלא מצאתי כן, אלא במקרא לפנינו כתוב )שם ה' ל"א(, "ַוְיִהי ָּכל ְיֵמי ֶלֶמְך...", ומצוה 
גדולה לברר מקחו של צדיק, והיודע ביאור בזה, נודה לו אם יודיענו, להגדיל תורה 

ולהאדירה[.
עוד כתב שם, "ואמר )שם י"א י"א(, ַוְיִחי ֵׁשם, לפי שהיה צדיק גמור אמר שחייו קדמו 
לשניו. אבל בארפכשד ושלח, שלא היו כל כך צדיקים אמר בהם )שם י"א י"ב – י"ד(, 
ַחי. ואחר שבא עבר שהיה צדיק, ועליו נקרא אברהם העברי,  ְוֶׁשַלח  ַחי,  ְוַאְרַּפְכַׁשד 
אמר בכלם )שם י"ז - כ"ב(, ַוְיִחי ֵעֶבר ]ַוְיִחי ֶפֶלג, ַוְיִחי ְרעּו[, ַוְיִחי ְׂשרּוג, להורות שחייהם 

קדמו לשנותם עד שבא לתרח שהוליד אברהם כי כלם נתיחסו בעבורו...".
ליישב את הבראשית רבתי  וכוונת הצרור המור היתה  וכתב בהערות שם, שיתכן 
עם הבראשית רבה, שלעולם אין סתירה ביניהם, שמי שכתוב עליו 'חי', היה צדיק, 
אבל לא כל כך צדיק, וכפי שכתב, "שלא היו כל כך צדיקים", ועל כן, לא היה לו חלק 
לעולם הבא, אבל מי שכתוב עליו רק ויחי, היה צדיק יותר גדול והיה לו אף חלק 
לעולם הבא ]במיוחד יתכן לפרש כן, שיתכן ואדם יהיה קצת צדיק, ובכל זאת לא 
יהיה לו חלק לעוה"ב, משום שמדובר בבני נח, ולא בישראל, שעליהם נאמר בריש 
פרק חלק, שלכל ישראל יש חלק לעוה"ב, אבל בני נח, רק מי שהיה צדיק גמור, יש 

לו חלק לעוה"ב, ואכתי צ"ב[.
24 פשטות כוונת המדרש, שנאמר עליהם גם 'חי', והוא מלמד אותנו שהם רק חיו 
בעולם הזה, ולא היה להם חלק לעולם הבא, שאי אפשר לפרש את דברי המדרש על 
אותם אלו שרק נאמר עליהם 'חי', שהרי בשניהם נאמר גם 'חי' וגם 'ויחי', כדכתיב 
)בראשית י"א י"ב – ט"ו(, "ְוַאְרַּפְכַׁשד ַחי ָחֵמׁש ּוְׁשֹלִׁשים ָׁשָנה... ַוְיִחי ַאְרַּפְכַׁשד ַאֲחֵרי 

הֹוִלידֹו ֶאת ֶׁשַלח... ְוֶׁשַלח ַחי ְׁשֹלִׁשים ָׁשָנה... ַוְיִחי ֶׁשַלח ַאֲחֵרי הֹוִלידֹו ֶאת ֵעֶבר...".
25 עיין הערה 22, בה ביארנו שלפי בר קפרא הלומד שמי שכתוב עליו 'חי' הוא צדיק, 
רבתי,  דברי הבראשית  לפי  רשע, אבל  הוא  חי  עליו  כתוב  בהכרח שמי שלא  אינו 
הלומד ש'חי' הוא ראיה על רשעות ואיבוד החלק לעולם הבא, ומוסיף המדרש וכותב, 
שכל מי שכתוב עליו 'ויחי', יש לו חלק לעוה"ב, והמדרש מונה את: עבר, פלג, רעו, 
שרוג, נחור ותרח, לכאורה יש להקשות על כך, מדוע לא מנה את שם בן נח ]ומה 
שלא מנה את נח, שאף עליו נכתב 'ויחי', למרות שהתורה כתבה עליו להדיא שצדיק 
היה, יתכן והוא משום שהמדרש רק מנה את אותם אלו שיש להסתפק בהם מי היו, 

אבל מי שהתורה כתבה עליו להדיא שהיה צדיק, לא חזר המדרש ומנאו[.
והיודע ביאור בדבר, נודה לו אם יודיענו, להגדיל תורה ולהאדירה.

ובעיקר הדבר מדוע לא מנה המדרש גם את עשרת הדורות מאדם ועד נח, שעל כולם 
ַוְיִחי ֱאנֹוׁש...  ַוְיִחי ֵׁשת...  נאמר 'ויחי', כדכתיב )בראשית ה' ג' – כ"ח(, "ַוְיִחי ָאָדם... 
ַוְיִחי ֵקיָנן... ַוְיִחי ַמֲהַלְלֵאל... ַוְיִחי ֶיֶרד... ַוְיִחי ֲחנֹוְך... ַוְיִחי ְמתּוֶׁשַלח... ַוְיִחי ֶלֶמְך...", וא"כ 
לכאורה אף הם היו צדיקים, יתכן לפרש שהכלל שכל מי שכתוב עליו 'ויחי', שיש לו 

חלק לעולם הבא, הוא רק מנח ואילך, ולא קודם המבול, ואכתי צ"ב.
והיודע ביאור בדבר, נודה לו אם יודיענו, להגדיל תורה ולהאדירה.

אלא  כבכור,  נחשב  והוא  הבל,  תחת  קם  ששת  הפסוק,  מדברי  המדרש  ראיית   26
א'  ד'  )בראשית  בקרא  כמפורש  קין,  רק  הבכור,  היה  לא  הבל  דהלא  צ"ב,  שעדיין 
ָאִחיו  ֶאת  ָלֶלֶדת  ַוּתֶֹסף  ַקִין...   ֶאת  ַוֵּתֶלד  ַוַּתַהר  ִאְׁשּתֹו  ַחָּוה  ֶאת  ָיַדע  "ְוָהָאָדם  ב'(,   –

ֶאת ָהֶבל...".
ויתכן לפרש שלעולם קין היה הגדול ודינו כבכור, אך לאחר ששפך דם אחיו, נאסרה 
יוחנן, כל כהן  עליו העבודה, כדין כהן שרצח, כדאיתא בברכות ל"ב ב', "אמר רבי 
שהרג את הנפש, לא ישא את כפיו, שנאמר )ישעיהו א' ט"ו(, ְיֵדיֶכם ָּדִמים ָמֵלאּו", ועל 
כן נאמר בדברי הפסוק הללו, ששת קם תחת הבל, כפי שאם קין היה הורג אדם אחר 
היה הבל קם תחתיו לענין העבודה, כך גם כאשר קין הרג את הבל, שת שהוא קם 

במקום הבל, יקבל את הכהונה והעבודה.
שוב העירוני, ע"פ דברי הזוה"ק )ח"ב דף רל"א ע"א(, שקין לא היה בנו של אדה"ר, 
פ'  )ריש  וכן איתא בפרדר"א  זוהמא,  והטיל בה  אלא שנולד מהנחש שבא על חוה 
כ"ב(, "מכאן אתה למד שלא היה קין מזרעו ולא מדמותו ולא מצלמו של אדם, ולא 
ה'  )בראשית  יהונתן  וכן ע"פ דברי תרגום  היו מעשיו דומין למעשה הבל אחיו...", 
ג'(, עה"פ "ַוְיִחי ָאָדם ְׁשֹלִׁשים ּוְמַאת ָׁשָנה ַוּיֹוֶלד ִּבְדמּותֹו ְּכַצְלמֹו ַוִּיְקָרא ֶאת ְׁשמֹו ֵׁשת", 
שכתב, "ַוֲחָיא ָאָדם ְמָאה ּוְתָלִתין ְׁשִנין ְואֹוִליד ַית ֵׁשת ְדָדֵמי ְלִאקּוֵניּה ְוִלְדמּוֵתיּה, ֲארּום 
ִמן ַקְדַמת ְדָנא אֹוֵליַדת ַחָוה ַית ַקִין, ְדָלא ָדֵמי ֵליּה, ְוֶהֶבל ִאְתְקֵטיל ַעל ְידֹוי, ְוַקִין ִאְטַרד 
ְוָלא ִאְתַייְחסּו ַזְרִעיֵתיּה ְּבֵסֶפר ֵייחּוס ָאָדם, ּוָבַתר ֵּכן אֹוִליד ַית ְדָדֵמי ֵליּה ּוְקָרא ַית ְׁשֵמיּה 
ֵׁשת )ויחי אדם מאה ושלשים שנה ויולד את שת שדמה לדיוקנו ולדמותו, כי מלפני 
כן ילדה חוה את קין, שלא דמה לו, והבל נהרג על ידו, וקין גורש ולא התיחסו לזרעו 
לו וקרא את שמו שת – ע"פ כתר  יחוס האדם, ואחר כן הוליד את שדמה  בספר 
יונתן(", נמצא שקין לא היה הבכור, אלא רק הבל, ולאחר שהבל נהרג ונולד שת, קם 

שת תחת הבל וקיבל את מעלת הבכורה.
27 פשטות דברי המדרש ששם קיבל מעלה זו מפני בכורתו, כשאר אלו שירשו זאת 

מאביהם בזכות בכורתן, ומשמע שדעת המדרש היא, ששם היה בנו בכורו של נח.
עיין  הדעות,  בזה  רבו  הקטן,  ומי  הגדול  היה  מי  נח,  בני  סדר  של  זה  בענין  והנה 
וכבר  ואילך(,   146 ק"ה,  )עמ'  שמינית  פרשה  אליעזר  רבי  משנת  במדרש  בארוכה 
הארכנו בזה במקומות רבים, וכגון בגליון קכ"ג, פרשת בהר בחקתי תש"ע, בתשובה 

לכתב חידה.
והנה בענין זה, ששם קיבל הירושה מנח, כתב להדיא במדרש משנת רבי אליעזר, 
הקטן,  היה  גדולתו של שם, אלא מטעמים אחרים, שהרי שם  מפני  זה  היה  שלא 
עיי"ש, אלא שלדברי הילקוט יש לעיין, שלפי הגירסה שלפנינו משמע, ששם קיבל 

הירושה מחמת בכורתו, וצ"ב.
עילם  את  אחרתי  כלום  הקב"ה,  "אמר  אחשורוש,  בזמן  ישראל  כשחטאו  ואכן   28
)שהיה בכור( והקדמתי את ארפכשד, אלא בשביל כבודן של ישראל, עכשיו ]תחזור[ 

גדולה לעילם, שנאמר...".
בנו  הוא  שארפכשד  הפסוקים,  דברי  שפשטות  ארפכשד:  בענין  נוספת  הערה   29
השלישי של ֵשם, אך ברמב"ן בראשית י' ז' ד"ה ובבראשית רבה, כתב, שהיה זה שמם 
של 'ראשי אומות' ]ויתכן שכוונת דבריו הקדושים, שהיות ומארפכשד יצאו אומה 
שלימה, ואומה זו נקראה על שם אביה, לכך יש אומה בשם זה, אך וודאי שהיה זה 

שמו של בנו השלישי של שם[.
30 והנה מה שאחרון בניו של ארם נקרא בתורה 'מש', ואילו בדה"י נקרא בנו של 
שם 'משך', אין בכך כל דחיה מלומר שמדובר באותן ארבעה, וזאת משום שמצאנו 
בספר דה"י הרבה כן, שבתורה נקראו בשם אחד ואילו בספר דה"י נקראו בשם דומה, 
וכן דעת המפרשים בדרך כלל לבאר בספר דה"י חילוקי שמות אלו, מלבד במקומות 

שדורשים את שינוי השם, ועיין עוד בסמוך מה שכתבנו בזה.

שוב מצאתי שרבותינו הראשונים וגדולי האחרנים, כבר ביארו ענין זה, מדוע בנו 
הרביעי של ארם נקרא בתורה 'מש', ובדה"י 'משך'. הרלב"ג והרד"ק שם כתבו, שאכן 

נקרא בב' השמות, והוסיף הרד"ק ש"קרובים הם בלשון". ובמלבי"ם ביאר, שהיות 
והיה במשפחה הרחוקה 'משך' נוסף, בנו של יפת, כדכתיב )שם י' ב'(, "ְּבֵני ֶיֶפת ּגֶֹמר 
ּוָמגֹוג ּוָמַדי ְוָיָון ְוֻתָבל ּוֶמֶׁשְך ְוִתיָרס", לכך קצרה התורה את שמו, בכדי להבדיל בינו 
לבין משך בן יפת ]אך בדה"י הוזכרו שניהם בשמם המלא, משך בן שם בפסוק י"ד, 

ומשך בן יפת בפסוק ה'[.
31 יש לציין שכ"ז רק לגירסת הילקוט, אבל למדרש משנת רבי אליעזר שם כתוב 

מפורש ש"חמשה בנים היו לו...".
32 ועיין במהרש"א בח"א חשבון אחר בשלישית.

מהשליש  יהיו  שישראל  מסתמא  שליש,  ישאר  שאם  הללו,  רש"י  דברי  ובעיקר   33
"ומה הן השלישית, אלו ישראל". ובדב"ר  י"ד,  הנותר, כן הוא להדיא בבמד"ר ט"ו 
ואתחנן ל"ג, "אלו ישראל שנקראו שלישין, שהם משולשין כהנים לוים וישראלים, 
שהן מג' אבות אברהם יצחק ויעקב. ד"א, שהן מקלסין להקב"ה בג' קדושות קדוש 
קדוש קדוש". וכן הוא בתנחומא צו ב', בהעלתך ט', שופטים ט'. וקצת צריך ביאור 

מדוע רש"י העדיף את ה'מסתמא' על פני המדרשים המפורשים.
34 ולפי"ז יוצא שאף לרבי יוחנן, אם יתמעטו מישראל, יהיה זה מעט, ופחות מאשר 
חשש  יותר  שיש  ארפכשד,  של  לזרעו  ביחס  רק  הוא  השליש  שחישוב  ר"ל,  לדעת 

ומקום למיעוטם.
35 ובנותן טעם להביא בזה את דברי רבינו הגר"א, שהובאו בספר 'פנינים משולחן 
)בראשית  ע"ב(,  עה"פ  ע"ז  דף  )ח"א  לך  לך  הזוהר בר"פ  דברי  הגר"א, שהקשה על 
י"א כ"ח(, "ַוָּיָמת ָהָרן ַעל ְּפֵני ֶּתַרח ָאִביו ְּבֶאֶרץ מֹוַלְדּתֹו ְּבאּור ַּכְׂשִּדים", וכפרש"י ועוד 
ראשונים, שמת בחיי תרח אביו, וכתב הזוה"ק, שהרן היה הראשון שבעולם שמת 
בחיי אביו, "...אלא עד ההוא יומא לא הוה בר נש דמית בחיי אבוי בר דא...". דדברי 
הזוהר הללו טעונים ביאור, שהרי הבל מת בחיי אדם אביו וחנוך בחיי ירד אביו ולמך 

בחיי משותלח אביו.
איברא, ששלשת אלו אפשר ליישב, שכוונת הזוהר הוא מאחרי המבול, שמאז נחשב 

שנברא עולם חדש, ובעולם זה הרן היה הראשון שמת בחיי אביו.
אלא שהוסיף הגר"א ושאל, שאף בעשרה דורות מנח ועד אברהם מצאנו כאלו שמתו 
בחיי אביהם, כארפכשד שמת ס"ב שנה לפני שם אביו, ששם חי חמש מאות שנה 
ושמונה  מאות שלושים  ארבע  אלא  אינם  ארפכשד  של  שנותיו  וכל  הולידו,  אחרי 
שנה. וכן עבר חי קצ"א שנה אחרי מות פלג בנו ושרוג חי פ"ב שנה אחרי מות נחור 

בנו, וזה תימה רבתי.
וביאר הגר"א, שאם נתבונן בסדרם של דורות, נמצא שהזמן בו מת הרן בחיי תרח 
אביו, היה עוד בחיי ארפכשד, פלג ונחור שמתו בחיי אביהם, ודברי הזוה"ק שרירין 
ועד מיתת הרן, לא היה אחד  ומדויקים בתכלית הדקדוק, שמעת המבול  וקיימים 

שמת בחיי אביו.
ותשו"ח להרב יצחק אריה עפשטיין שליט"א, שציין לנו לדברי הגר"א הנ"ל.

תוספת לתשובה ל 'מעשה רב' מגליון פרשת נח

בענין הטועה ומזכיר 'ותן טל ומטר' בין סוכות לז' מרחשון, שלח 
לשולחן  'נר  הנפלא  העלון  עורך  רוזנבליט שליט"א,  נתנאל  הרב  לנו 
שבת', צילום ממה שפרסם בענין זה, בגליון פרשת נח תשע"א, עובדא 

מעניינת מהגאון בעל שבט הלוי שליט"א, וכדלהלן:
חכמי  ב'ישיבת  בחור  היותו  בעת  שפעם  שטיין,  הגר"מ  לי  "סיפר 
הזכיר  אלו,  בימים  ש"ץ  כששימש  וואזנר,  הרב  של  ישיבתו  לובלין', 
שהתפלל  שנייבלג,  הגרד"צ  לברכה.  ומטר  טל  ותן  הש"ץ  בחזרת 
בישיבה, סימן לו לחזור, אך הוא לא הבין מה ר"ד רוצה ממנו. ניגש 

ר"ד לרב וואזנר, והוא השיבו, שהש"ץ ימשיך ולא יחזור".
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חלק מהנסיונות בהם ה' מנסה את האדם, הוא מה יעשה בזמן ספק וחוסר ודאות. האם גם 
אז הוא ימשיך לילך בדרך התורה והמסורה, או חלילה בדרך אחרת. גם בשביל מצבים אלו 
כבר קבע התנא במסכת אבות, 'עשה לך רב', ודורשי רשומות אמרו, שהדברים עולים עם 
המשך דברי התנא 'והסתלק מן הספק', שמי שעשה לו רב, הריהו מסולק מהספק, הוא יודע 

את הדרך אשר ילך בה והמעשה אשר יעשה.
החלק הקשה ב'עשה לך רב' הוא, שאחרי שאדם בחר לו רב, וכפי שקיבל מאבותיו ורבותיו, 
מדובר בתלמיד חכם משכמו ומעלה, אשר דעתו דעת תורה. עליו לעשות ככל אשר יאמר 
לו הרב, גם על ימין שהוא שמאל, וגם על שמאל שהוא ימין, ואף כאשר לו נראה בסברא 
לילך  לנטות ממנה, אלא  לו  ואסור  לעשות ההיפך, הכרעת הרב מחייבתו  פשוטה שצריך 

בדרכו ובנתיב שסלל לו. 
לא  תורה,  לדעת  שומעים  לא  כאשר  קורה  מה  מיד  ולהרגיש  לראות  ניתן  רבות  פעמים 
מהלכים בנתיבות התורה, לאורם של גדולי וזקני ישראל, ולפעמים, ובמיוחד כשזה חלק 
מהעצמת הנסיון, יכול לקחת שנים רבות עד שיתגלו הדברים, אך בנפש פנימה, כל אחד יכול 
לחוש לאחר ששמע לאדם גדול, האם מעשהו זה נחשב למעשה טוב או חלילה רע. האם 
הוא מרגיש סיפוק רוחני מעשייתו, או חלילה הרגשת ריקנות ורעה, כמו שמרגישים לאחר 

שגמרו לקרוא כתבה שלימה באחד הזבלונים.
לאחר  למעשיהם,  שתבוא  הכאובה  התזכורת  על  חשבו  לא  שעלבים',  'קיבוץ  אנשי  גם 
הרבים  הנזקים  מלבד  וזאת  ישראל,  גדולי  מדברי  התעלמו  בה  הדרך  על  שנה,  כארבעים 

והנוראים שהיו להם מיד לאחר המעשה שעשו.
ישנם מקומות שדי להציץ ב'מפה', להבין את המקום ומשמעותו, אך ישנם מקומות, שאם 
אתה לא 'מבין' גדול, אינה דומה ראיה בשטח לבין הסתכלות במפה, גם אם היא מפורטת 
ככל האפשר. ההרגש המציאותי של העין, נותן את הכיוון והיחס הנכון להבין את הדברים.
אחד מהמקומות הללו, הוא איזור 'תחנת משטרת לטרון', שהוקם על ידי הבריטים בתקופה 
הכביש  מעל  איילון',  'עמק  כל  על  החולשת  גבעה  על  השניה.  העולם  למלחמת  שקדמה 
העולה ירושלימה, בנו הבריטים מצודה גדולה ומבוצרת, בה הקימו את תחנת המשטרה 
המקומית, יחד עם בית מעצר ענק, ובעיקר שימש המקום, כנקודת אחיזה ושלטון צבאי 

שחלש על כל האיזור הענק שלמרגלותיו.
כל מי שעולה על הגבעה ומביט ממנה לצדדים, אינו יכול לכלוא את התפעלותו מהמיקום 
הכיוונים  לכל  ממנו  לראות  ניתן  האיזור,  כל  על  חולש  הוא  היאך  המבנה,  של  המיוחד 
למרחקים ניכרים, וכל העמקים הסמוכים, ובמיוחד הכביש העולה ירושלימה, פרוש לפניהם 

כעל כף ידם. 
הירדנים,  לידי  הלזה  הענק  המבנה  את  העבירו  הם  ישראל,  ארץ  את  עזבו  כשהבריטים 
וממנה  זו,  ארץ  חבל  שיתפסו  לירדנים  לעזור  ישראל,  משנאת  היתה  בזה  כשכוונתם 
גם  מה  שסביבותיו.  מה  כל  על  ממנו  ולחלוש  האיזור,  כל  את  יותר  בנקל  לכבוש  יוכלו 
שבתכנית החלוקה היה איזור לטרון בשטח המדינה הערבית, כך שמעשיהם אלו של עזרה 

לישמעאלים, לא נגדה כל חוק. 
ירושלימה,  העולה  הכביש  מעל  שהיה  זה,  במבצר  הירדני  שלטון  של  הראשונה  התוצאה 
כבר  הבריטי,  השלטון  סיום  לפני  האחרונה  בתקופה  ירושלים.  על  המצור  חיזוק  היתה 
'תוכנית  ימים, שבסמוך אליהם היתה אמורה להתחיל  ירושלים. באותם  החל המצור על 
הישמעאלים,  לבין  היהודים  בין  ישראל,  ארץ  את  העולם  אומות  "חילקו"  בה  החלוקה', 
כאשר בה הוחלט שירושלים תהיה עיר משותפת. הישמעאלים שלא חפצו בתוכנית זו, הן 
מחמת עצם התוכנית, שלא היה מקובל עליהם שהיהודים יקבלו שלטון בארץ שהחזיקו בה 
אבותיהם זה מאות שנים, ובמיוחד מחמת השלטון הצפוי בירושלים, על כן החליטו בדעתם, 
שמיד עם סיום השלטון המנדטורי הבריטי, הם יפלשו עם צבאותיהם הרבים, יכבשו את 
באירופה,  הארצות  גויי  הרציחה שהתחילו  פעולות  את  וימשיכו  ביניהם,  ויחלקוה  הארץ 

וישליכו את כל היהודים לים, ח"ו.
הישמעאלים היו בטוחים בנצחונם, לחמשת המדינות הישמעאליות הסמוכות היה צבא ענק 
ומסודר, מחומש בכל מיני משחית לרוב, לעומת היהודים שכמעט לא היה בידם כלי נשק. 
במיוחד שהבריטים ניסו בכל כוחם למנוע את התחמשותם של היהודים, ועזרו למדינות 
הבריטים  ורצו  חפצו  ביהודים את אשר  ינקמו  היום  כדי שבבוא  להתחמש,  הישמעאלים 

לעשות אך לא יכלו.
התוכנית של הישמעאלים היתה, שהשלב הראשון למלחמתם, בעוד הבריטים עדיין שלטו 
בארץ הקודש, היא לעשות מצור על ירושלים, הישנה עם החדשה, שהיתה תלויה לחלוטין 
באספקת מים ומזון מהשפלה, כדי שאחר כך, כאשר השלטון הבריטי יתפנה ותחל המלחמה 
המתוכננת, כשיצאו לכבוש את ירושלים, יהיה זה בנקל, אנשי ירושלים הרעבים והתשושים 
יפלו לידיהם כמעט בלא קרב. ועל כן פגעו הישמעאלים בכל העולים לירושלים, ומחמת 
הכפרים הרבים שהיו מפוזרים בפרוזדור ירושלים, שעל ידם הם שלטו על הכבישים העולים 

ירושלימה, הצליחו למנוע הכנסת מזון לעיר.
באותן ימים אחרונים של סיום השלטון הבריטי, ארגנו מספר שיירות של מזון שהועברו 
לעיר הנצורה, כאשר המצור לא היה עדיין מוחלט, אבל כאשר הופסק השלטון הבריטי, 
היתה  ירושלים  מדם,  עקובות  מלחמות  של  מאוד  עד  קשה  לתקופה  עברו  הארץ  ויושבי 
במצור מוחלט, כל רכב שניסה לעבור דרך הכביש, נורה מיידית. המחסור והרעב שהיו בעיר 
התחזק  זמנית,  בו  החזיתות  מחמש  המלחמה  ופריצת  החדש  השלטון  הכרזת  קודם  עוד 

והתעצם מיום ליום, ומאת אלף תושבי ירושלים, היו במצב קשה עד מאוד.
בעיר,  לנצורים  נשק  ואף  מזון  לירושלים  ולהעלות  המצור  את  לבקוע  ניסו  פעמים  כמה 
פעם  אבל  הצליחו,  אלו  שנסיונות  בודדות  פעמים  וברכבים משוריינים,  גדולות  בשיירות 
של  זה  ממבנה  בעיקר  הדרך,  על  ששלטו  הירדנים  כאשר  כשלו,  אלו  נסיונות  פעם  אחר 
עליהם  ירו  לרוב,  כבד  בנשק  מחומשים  והיו  הגיא',  'שער  מאיזור  וכן  בלטרון,  המשטרה 
ממטרות אש של מאות פגזים, ופגעו והרגו את כל אותם יהודים, שמסרו את נפשם בעד 
אחיהם, להביא להם מזון לעיר הנצורה, הי"ד, כאשר עד היום ניתן לראות את השרידים 
מאותם נסיונות, המשורינים השרופים והמרוססים מהפגזים, המונחים על אם הדרך בואכה 

ירושלימה.
המסקנה המתבקשת היתה, שיש צורך דחוף וחיוני לכבוש את העמדה של הירדנים בלטרון, 
אלא שהדבר לא היה כל כך מעשי. הלגיונרים הירדנים ביצרו את המקום והביאו אליו כלי 
ומילכדו את כל הדרכים המובילות אל עבר הגבעה  נשק כבדים ותחמושת לרוב, מיקשו 
בה התמקמו, חפרו והכינו שוחות הגנה רבים, ואיישו אותם בכאלפיים חיילים מאומנים 

ומצוידים בכל כלי משחית וחבלה.
למרות היסוד ש'אין סומכים על הנס', סמכו בני אותו דור על ניסים, במיוחד שראו בחוש 
ויחד עם המציאות המרה שהיתה  רודפים אחריהם בכל מקום,  הניסים  ה', היאך  יד  את 
באותן ימים, שאילולי רחמי ה' הגדולים שהיו על שארית עמו ישראל שהיו בארץ הקודש, 
שרובם היו שרידים מוצלים מהאש הגדולה שה' כילה בה בחמתו את רוב מנין ובנין יהודי 
אירופה, לא היה נשאר יהודי אחד יושב בציון. על כן, מחוסר ברירה עשו פעולות צבאיות 
רבות, שלא היה להם כל סיכוי להצליח, וקיוו שבמסירות נפשם למען כיבוש ארץ ישראל, 
והצלת כל העם היושב בציון ובארץ הקודש, יחד עם זכות התפילות הרבות שבקעו מעומק 
לבבות שבורים, וזכות התורה של עמלי התורה, ה' יהיה בעזרם ויצליחו שלא כדרך הטבע, 

אלא בניסי ניסים.
באותם ימים הגיעו לארץ ישראל עשרות אוניות שעל סיפונם מאות ואלפי יהודים, כל אלו 
שהשלטון הבריטי מנע מהם עד ימים אלו לעלות לארץ הקודש, ביניהם גם אלפים רבים 
והוגלו  ונעצרו  הבריטים  ידי  על  ונתפסו  ליגיאליות,  בלתי  באוניות  שהגיעו  אלו  מאותם 
למחנות ההסגר בקפריסין, כל אלו ועוד, עלו לארץ הקודש, ומיד עם מדרך כף רגלם על 

אדמת הקודש, שלחו אותם אל שדות הקרב, לעמוד ולהלחם כנגד האויבים.
אבל  ירוד,  היה  הגופני  מצבם  נשק,  מימיהם  בידם  אחזו  לא  העולים,  של  המוחלט  רובם 
מחוסר הברירה שהיתה ביד הממונים על אספקת לוחמים למלחמה, נטלו מכל הבא לידם, 
וקהילות  לעיירות  ונשרפו,  שנהרגו  למשפחות  יחידים  שרידים  מוצלים,  אודים  ביניהם 
שאבדו, וכל אלו, לאחר 'קורס מזורז' של דקות ספורות בהפעלת נשק, הועלו על משאיות 
אל עבר שדה הקרב. כשרבים מהם, למרות מצבם, נעשה על ידם נסים ונפלאות, כשהצליחו 
ללחום ולכבוש מקומות רבים, ויחד עם זאת גם היו אלפים מהם שנפלו במלחמות הקשות, 

בלא להשאיר אחריהם כל זכר, כאשר פעמים רבות אף לא נודעו בשמותיהם.
התוכנית לכבוש את גבעת לטרון היתה, שבחסות החשכה יגיעו למקום מאות רבות של 
וינסו  יתפרסו בשטח,  עולים חדשים שזה הְקרב הראשון שלהם,  ביניהם מאות  לוחמים, 
גורם  כאשר  בם,  להלחם  ויצליחו  והמזויינים,  הרבים  הירדנים  הלגיונרים  את  להפתיע 
ההפתעה יסייע בידם לכבוש את המקום. כאשר הלילה שנקבע לפעולה היה, ליל שלישי, 
אור לט"ז באייר תש"ח, שאור הלבנה הזורח יסייע בעד התוקפים למצוא את המקום, אבל 

עדיין חשכת הלילה תסייע בעדם להסתתר.
הקרב הראשון לכיבוש הגבעה נחל כשלון מוחץ. הלוחמים נתגלו ונמטר עליהם אש תופת, 

זאת,  ולמרות  נפלו עשרות רבות,  כאשר במכת האש הראשונה של חיילי הלגיון הירדני, 
ניסו הלוחמים להמשיך להלחם ולנסות לכבוש את המקום, אך כל נסיונותיהם עלו בתוהו, 
במיוחד שהתרבו ההרוגים עד מאוד, ורבים אחרים נפצעו קשה, שחלקם הגדול מתו במקום 
ביסורים קשים, ואף כמה חיילים נתפסו בשבי, כך שלא היתה ברירה אלא לסגת, כאשר גם 
בנסיגה זינבו בהם חיילי הלגיון, והרגו בהם רבים, כאשר בלחימה זו, לפי נתונים רשמיים 
נהרגו שבעים וארבע יהודים, הי"ד, נפצעו עשרות וששה נלקחו בשבי, ולפי נתונים בלתי 

רשמיים, זכרונות של החיילים מהקרב, מדובר על מאות רבות של יהודים הרוגים, הי"ד.
למרות התוצאות הקשות של הקרב, החלו להערך לקרב נוסף, בו קיוו שיצליחו לכבוש את 

המקום ולהסיר את המצור מעל ירושלים. 
לאחר ארבעה ימים מהקרב הראשון, ביום ראשון כ"א אייר, נעשה נסיון שני לכבוש את 
מתחם לטרון, כאשר לצורך קרב זה הביאו למקום כמה מאות חיילים ועמם כאלפיים עולים 
קבוצה  התייחדו  ביניהם  הקרב,  שדה  אל  מהאוניות  ישר  הגיעו  הגדול  שחלקם  חדשים, 
שלימה של כמה מאות שומרי תורה ומצוות, שרידים מעשרות קהילות ומשפחות, שהגיעו 
באותו יום באוניה אל חופי ארץ הקודש. במסירות ובנחישות רבה נלחמו, במטרה להציל 
את יושבי הארץ ואת מאת אלף תושבי ירושלים מהמצור הקשה בו הם נתונים. כל אותם 
אלפי לוחמים היו בסכנה גדולה, כאשר הלגיונרים הירדנים השיבו בפגזים ויריות עליהם, 
ולמרות ההרוגים הרבים שהיו, המשיכו האחרים לסכן את עצמם ולהמשיך בלחימה, עד 
אשר חלקם הצליחו להגיע עד בנין המשטרה, אך לצערינו הרב, הקרב נכשל, וכמעט כל אלו 
שהצליחו להתקדם ולכבוש, נהרגו, הי"ד, ואף אחרים רבים נהרגו ונפצעו, כאשר בלחימה זו, 
לפי נתונים רשמיים נהרגו שבעים ושש יהודים, הי"ד, ועשרות פצועים, ולפי נתונים בלתי 

רשמיים, זכרונות של החיילים מהקרב, מדובר על קרוב לאלף יהודים הרוגים, הי"ד.
ככל שנמשך המצור על ירושלים, והחריף המחסור במזון בעיר, החליטו לצאת לנסיון שלישי 
לכיבוש המקום, כאשר הם ניסו ללמוד מהלקחים המרים בנסיונות הכיבוש הקודמים, וקיוו 
הפעם  מירושלים.  המצור  את  ויסירו  המקום  את  ויכבשו  דרכם  יצליח  ה'  הזאת  שבפעם 
נשלחו חיילים שהספיקו להתאמן וכבר עברו כמה קרבות, וזאת מלבד שקבעו את התאריך 
ללילה חסר ירח, ליל רביעי ב' בסיון, שגורם ההפתעה יהיה מוחלט והלגיונרים הירדנים 

לא יוכלו לראותם.
התוכניות היו מוצלחות, אלא שמשמים לא רצו שיצליחו בכיבוש זה, ולמרות שבתחילה 
התוכנית הצליחה למעלה מהמשוער, טעות מסויימת בניווט גרמה שהקרב נכשל, ועשרות 
לטרון,  את  לכבוש  נעשו  נסיונות  שני  עוד  רבים.  פצועים  מלבד  הי"ד,  בו,  נפלו  לוחמים 
האחד באור ליום שישי ט' תמוז, והשני שלשה ימים לאחר מכן, ביום א' י"א תמוז, כאשר 
כל הנסיונות נחלו כשלון צורב, כל פעם מסיבה זו או אחרת, כך שלמרות ההרוגים הרבים 
שנפלו במלחמה על כיבוש המקום, לפי נתונים רשמיים נהרגו מאה ששים ושמונה יהודים, 
הי"ד, וזאת מלבד אלו שנלקחו בשבי, שרובם המוחלט נרצח, ולפי נתונים בלתי רשמיים, 
לא  זאת  בכל  הי"ד,  הרוגים,  יהודים  כאלפיים  על  מדובר  מהקרב,  החיילים  של  זכרונות 

הצליחו לכבוש את המקום, ולטרון נשארה מובלעת ירדנית על אם הדרך לירושלים.
במסגרת הסכמי 'שביתת הנשק' שנעשו עם ממלכת ירדן, סוכם שהחלק של הכביש העולה 
הארץ  ליושבי  רשות  יתנו  הם  אבל  הירדנים,  בשליטת  ישאר  ללטרון,  הסמוך  ירושלימה 
ובעקבות  בכביש,  המעבר  את  מנעו  והירדנים  בוצע,  לא  ההסכם  בפועל  בו.  להשתמש 
על  המצור  את  פרצו  ובכך  לירושלים,  אחרת  דרך  סללו  המלחמה,  שנסתיימה  לאחר  כך, 

ירושלים.
עוד סוכם בהסכם שביתת הנשק, שרובו של 'עמק איילון' יהיה 'שטח הפקר', שמשמעותו, 
בהסכמים  בפועל,  אך  אליו.  להכנס  צד  לשום  אסור  אך  הצדדים,  מן  לאחד  שייך  שאינו 
שבשתיקה היה, שהישובים היהודים ִעְּבדו את השטחים הקרובים אליהם שבעמק, ואילו 
של  רובו  נשאר  באמצע  כאשר  אליהם,  הקרובים  השטחים  את  עבדו  הירדנים  הישובים 

העמק שטח הפקר, שאינו מעובד כלל.
מצב זה נמשך שנים רבות, מאז תש"ט ועד תחילת תשכ"ו, יותר משבע עשרה שנה, כאשר 
הישובים  תושבי  לבין  הירדנים  בין  זה,  באיזור  תקריות  היו  ולא  כמעט  שנים,  אותן  כל 
הסמוכים, שבמשך הזמן הוקמו בסמוך לגבול, קיבוץ שעלבים בצד הצפוני וקיבוץ נחשון 
תושביו  ידי  על  עובדו  שקצותיו  הגדול,  העמק  היה  ובתווך,  הדרומי,  בצד  ָצרעה  וקיבוץ 
ְסַפר רבים אחרים, על  היהודים, כאשר במשך השנים שחלפו, הגבולות הורחבו כבאזורי 

ידי שקבעו עובדות בשטח.
היה זה בתחילת שנת תשכ"ו, הישובים הסמוכים לעמק איילון קיבלו הוראה מאנשי הצבא, 
שעומדים לבצע 'מבצע' של הרחבת הגבולות, על ידי חרישה של שטחים בעמק, כאשר כל 
יישוב יזכה 'מן ההפקר' בחלק אותו הוא יכבוש ויעֵבד. לצורך כך, נדרשו אנשי הישובים לרכז 

טרקטורים וכלי מחרישה לרוב, כדי שיוכלו לכבוש כמה שיותר שטח תוך זמן קצר.
היתה  התחילה  עתה  שזה  תשכ"ו  שנת  שעלבים,  קיבוץ  תושבי  בפני  עמדה  קשה  שאלה 
שנת שמיטה, וכידוע שבשנת שמיטה אסור לחרוש. לפי מה שפורסם, רב הישוב באותם 
הימים קבע, היות וכוונתם בחרישה זו רק לכבוש את הקרקע, לא לזרוע, לכך התיר להם 

לחרוש את השדות.
מחרשות  עם  טרקטורים  עשרות  יצאו  יום  של  בבוקרו  תשכ"ו,  תשרי  כ"ח  ראשון  ביום 
מהישובים הסמוכים אל עבר העמק והחלו לחרוש בו. מחמת שהקרקע לא עובדה קרוב 
לשני עשורים, החרישה היתה קשה והתקדמה בעצלתיים. הירדנים שראו את הנעשה, גם 
הם גייסו בעלי טרקטורים ירדנים, חלקם אף היו נהוגים בידי חיילים ירדנים, וגם הם ניסו 

להרחיב את השטח הירדני בחרישה אל תוך העמק.
ביום החמישי של המבצע, כאשר היהודים התקדמו רבות אל תוך העמק, החלו הטרקטורים 
הירדנים להכנס גם אל שטחים שהיו ב'חזקת' הישובים היהודים, וביום השישי התקדמו 

הצדדים עוד ועוד, עד שהמרחק ביניהם הצטמצם והתקטן.
בסיום היום השישי של המבצע, שהיה יום שישי בשבת, נדהמו בעלי הטרקטורים של קיבוץ 
שעלבים לשמוע ממפקדי הצבא, שהתוכנית היא להמשיך את המבצע גם למחרת, בשבת 
קודש. ראשי הקיבוץ ניסו לדבר ולשכנע את המפקדים בדבר חוסר הכדאיות להמשיך את 
לידי  המצב  את  לגרור  יכול  בו  וההמשך  מיצוי,  לידי  כמעט  הגיע  שהוא  במיוחד  המבצע, 
מלחמה חלילה, מה גם שחילול שבת אינו מביא ברכה, ובודאי שלא חילולי שבת בהיקף 
גדול שכזה, שעלולים להביא רק צרות ובעיות, אך מפקדי הצבא, ששמירת שבת לא היתה 

כלל חשובה בעיניהם, התעקשו על כך שהמבצע ימשך גם בשבת קודש.
ומצוות, הביאו אנשי  ותורה  בכדי לשכנע את תושבי קיבוץ שעלבים, שהיו שומרי שבת 
הצבא את 'הרב הראשי לצה"ל', ה"רב" הצנחן, שהגיע במיוחד בצהרי יום שישי לקיבוץ, 
ו"הורה" ו"פסק" ש"איסור גמור" להפסיק את המבצע, ואין בכך כל חילול שבת קודש, אלא 

אדרבה, יש בכך מצוה גדולה של כיבוש ארץ ישראל.
מרן רבינו יעקב ישראל קנייבסקי זצוק"ל, יצא אז בקול רעש גדול כנגד היתר מפוקפק זה. 
לטענתו של מרן זצ"ל, המציאות אינה כפי שתיארו אותה, והויכוחים על בעלות הקרקע, 
יכולים היו להפתר במסגרת האו"ם או גופים אחרים, ובודאי אסור באיסור גמור וחמור 

לחלל שבת עבור פעולות אלו.
צריך  היה  והדבר לא  במיוחד, שאף אנשי שעלבים הסתפקו האם הדבר מותר או אסור, 
הכרעה מיידית, אם כן, היה עליהם לפנות לגדולי ישראל, להציע בפניהם את ספקם, ולא 
לשמוע "פסק הלכה" ממי שהשבת אינה חמורה, יקרה וחשובה דיה בעיניו, במיוחד לא כנגד 
שיקול דעתו של מפקד זה או אחר, ופעולה זו או אחרת )עיקרי הדברים מוזכרים עלי גליון 

בספר 'אורחות רבינו', ח"א עמ' קנ"ט אות רכ"ו(. 
תושבי קיבוץ שעלבים, שבעיניהם היה ה"רב" הצנחן 'דמות תורנית', שמעו לקולו, מה גם 
שיתכן ולא העלו בדעתם שגדולי ישראל אוסרים זאת מכל וכל, ובמיוחד שלטענתם, אף 
לא הגיע לאוזניהם דעתו הנחרצת של מרן זצוק"ל, ועל כן, בבוקרו של שבת קודש פרשת 

נח, יצאו לחרוש בעמק.
בבוקרו של שבת קודש פרשת נח, ידוע ידעו מפקדי הצבא, שיש סיכון רב בהמשך מבצע 
הטרקטורים, ועל כן גייסו חיילים רבים על נשקם, שיהיו מוכנים לכל התפתחות צבאית 
עבר  אל  מוסתר  מבונקר  צופים  במקום,  היו  הצבא  של  הבכירים  המפקדים  גם  שתהיה. 

העמק, על הטרקטורים שיצאו לחרישה.
לא עברה שעה קלה מאז שהטרקטורים החלו בחרישתם, ולפתע נפתחה אש מקלעים עזה 
מהירי.  נפגעו  הטרקטורים  מנהגי  כמה  כאשר  הטרקטורים,  נהגי  עבר  אל  הירדנים  מכיון 
בעקבות כך, השיבו החיילים היהודים בירי אל עבר הירדנים, ותוך מעטה עשן כבד מרימוני 

עשן, בקושי רב נסוגו הטרקטורים חזרה, וכמעט שפרצה שוב מלחמה בין ישראל לירדן.
גם הפעם הירדנים  ניסו שוב טרקטורים להכנס את העמק, אך  ה' מרחשון,  ביום ראשון 

פתחו עליהם באש, ומנעו בעדם מלהמשיך לחרוש.
בלבד  זו  לא  הכל.  את  הפסידו  זה,  במבצע  שנערכו  השבת  חילולי  שבעקבות  היה,  הסוף 
מתוך  שעיבדו  הגדולים  השטחים  כל  אף  אלא  לעיבוד,  שטחים  עוד  לספח  הצליחו  שלא 
העמק בשטח ההפקר במשך יותר מעשר השנים האחרונות, מתוך הסכמה שבשתיקה, גם 

את זה מנעו מהם. ועדת שביתת הנשק של האו"ם שדנה בתקרית, החליטה להחזיר את 
המצב לקדמותו כפי שסוכם בהסכמים הראשוניים, שכל העמק ישאר 'שטח הפקר', ואסור 
לשום צד להכנס אליו. כל מי שהיה נכנס במשהו לשטח ההפקר, היה מסתכן בירי מכוון 

מהירדנים.
באותם ימים ראו כל תושבי הקיבוץ היאך יד ה' היתה בהם על שחיללו את השבת, והשבת 
גם,  מה  לרוב.  הפסדים  להם  ובא  הברכה,  מהם  נסתלקה  בחילולה  הברכה,  מקור  שהיא 
עוד היה בא להם  ניצלים מחילולי השבת,  היו שואלים דעת תורה, לא רק שהיו  שאילו 

ברכה בכל.
לימים התברר, שכל מטרת פעולה זו של הנסיון לכבוש את המקום על ידי החרישה, לא 
היתה כלל ִמסיבות בטחוניות, אלא מסיבות פוליטיות, כאשר תאריך המבצע נקבע כשבוע 
לפני הבחירות הכלליות בארץ הקודש, כשראשי השלטון גרמו ליהודים שומרי תורה ומצוות 
לחלל שבת בפרהסיא, ואף סיכנו יהודים רבים, וכל זה  בכדי לחזק את כוחם בבחירות, 

שפעילות צבאית מעוררת את הציבור הכללי לתמוך במפלגת השלטון, כפי שאכן היה.
אדמותיהם  את  לעבד  יכלו  לא  הקיבוץ  תושבי  בו  זה,  מצב  נמשך  ומחצה  כשנה  במשך 
בעקבות חילול השבת שחיללו, עד אשר בכ"ז באייר תשכ"ז, היום השני של 'מלחמת ששת 
הם  כאשר  לעבדם,  שיכלו  בעליהם,  לידי  השדות  חזרו  ושוב  המקום,  את  כבשו  הימים', 

נזהרים שבעתיים בשמירת השבת ומניעת חילולה.
עשרות השנים שחלפו, לא השכיחה מליבות תושבי הקיבוצים הסמוכים את אשר אירע, 
שבת זו של 'מלחמת הטרקטורים', צרובה היתה בתודעתם, והיו כאלו, שבכדי לחזק את 
ורק  אך  הידיעה שיש לשמוע  יחד עם  בני משפחותיהם,  בליבות  חשיבות שמירת השבת 
להוראותם של גדולי ישראל, עיני העדה, בכל שבת פרשת נח, היו חוזרים ומספרים את 

סיפור הדברים לבניהם ובשנים לאחר מכן אף לנכדיהם.
לפני כעשור ויותר, במסגרת הסכמי השלום שנחתמו עם הירדנים, יצאה משלחת של אנשי 
ניתן  היאך  ללמדם  השכנה,  ירדן  מדינת  עבר  אל  מודרנית,  לחקלאות  מומחים  חקלאות, 
לפתח את החקלאות ולהרבות ולחזק את הגידולים החקלאיים. אנשי החקלאות היהודים, 
שברובם רגילים לעבוד עם פועלים ערביים זה עשרות שנים, היו בקיאים בשפה הערבית, כך 
שיכלו לשוחח ישירות עם פלאחים הירדנים, ללמדם את רזי המקצוע, ולהתפרנס מלימוד 

זה בכבוד.
כאשר נערך כנס וימי עיון של מומחי חקלאות ערבי איזורי, ביקשו המארגנים מכמה מומחי 
חקלאות יהודים, שיבואו לכנס לתרום מנסיונם הרב, כאשר השתתפותם זו בכינוס, שכר 
מכובד בצידו. על כן יצאו כעשרה מומחי חקלאות לכינוס, בו הסבירו ולימדו כללי חקלאות 
בגידול זרעים וירקות, כאשר דבריהם נשמעו בקשב רב על ידי מומחי החקלאות הערביים.

מכל ארצות ערב, היו הירדנים והמצרים אלו שהמומחים שלהם במיוחד באו ללמוד מהידע 
האחרות  המדינות  מומחי  וירקות.  זרעים  בגידולי  ללמדם  ליהודים  שהיה  הרב  המקצועי 

התעניינו בעניני חקלאות אחרים שנידונו בהם באותם כינוסים וימי עיון.
כאשר שר החקלאות המצרי נשא דברים בפני באי הכנס, דיבר אודות היכולות המצריות 
המשגשגות בעניני חקלאות, שאצלם מכל דונם אדמה הם מוציאים כפל כפליים מכל מדינה 
אחרת, והזרעים והירקות הגדלים אצלם, הם משובחים יותר מכל המדינות האחרות. כל 
המומחים שישבו בכינוס ידעו היטב, שאין כל קשר מציאותי בין הדברים בהם מתרברב 
לכל,  שידוע  במיוחד  מצוי,  ישמעאלי  ככל  המפותח,  המזרחי  מדמיונו  הנובעים  השר, 
כנגד  כן  ובודאי שהיא  ביותר במדינות האיזור,  שהחקלאות המצרית היא מבין המפגרות 

מדינות אחרות מפותחות.
כשראה שר החקלאות שדבריו גורמים לנוכחים להעלות חיוך, הפנה את פניו אל היציע בו 
ישבו המומחים היהודים, ושאלם, תאמרו אתם, האם דברי הם נכונים או לאו. מה כתוב 
בתורה של היהודים, אותה תורה בה כתוב שהיהודים היו עבדים בארץ מצרים מאות שנים, 

האם כתוב שם על העליונות הצבאית והחקלאית של המצרים או לאו.
והיכולות  העוצמה  את  ואמר,  החקלאות  שר  הוסיף  בכינוס,  היושבים  לכל  כאן  תספרו 
הגדולות שהיו לאומה המצרית, כפי שכתוב בתורה ובתלמוד שלכם. כך שגם אם כעת ישנה 
המיוחדת  העוצמה  על  וגיחוך  לצחוק  סיבה  זו  אין  המצרית,  לאומה  טובה  פחות  תקופה 

שישנה לאומה המצרית, החשובה והגדולה בין האומות הערביות.
בסיום דבריו של שר החקלאות, פנו רבים ממשתתפי הכינוס אל עבר היציע של המומחים 
היהודים, וביקשו לשמוע מהם מה כתוב בתורה הקדושה על היכולת הגדולה של האומה 
היו  חקלאות,  מומחי  אותם  כל  אך  וזרעים.  ירקות  גידולי  של  בחלק  ובמיוחד  המצרית, 
דבר  לענות  יכלו  שלא  שם,  אחזתם  וחרפה  ובושה  הקדושה,  בתורה  מופלגים  'עמרצים' 

לשאלותיהם של המומחים הערביים.
מבוגר  ערבי  מג'אלי,  אל  חביס  הגנרל  עם  הישראלים  נפגשו המומחים  הדברים,  כדי  תוך 
שֵבע מלחמות, שעבר 'הסבת מקצוע' ועסק בפיתוח החקלאות בירדן. הגנרל חביס התעניין 
רבות בתחומי חקלאות מגוונים, ובסיום הכינוס ביקש מעמיתיו שיבררו עבורו את דבריו 

של שר החקלאות המצרי.
אינדיעלטערצוריקגייער*, מאנשי  יומפלה  היה  הגנרל,  מיוחד עם  אחד מאלו שיצרו קשר 
קיבוץ נחשון, אחד מאלו שחרשו באותה שבת גורלית את העמק, יחד עם אנשי הקיבוצים 
הסמוכים, וכעת, לעת זקנותו, יצא לו שם עולמי כמומחה לעניני חקלאות. ואינה ה' שהוא 

ישב עם הגנרל והזמינו לבוא לבקר בביתו בקיבוץ.
לשאלת הגנרל היכן הוא קיבוץ נחשון, השיבו שהוא סמוך לתחנת משטרת לטרון, בה שלטו 
הירדנים שנים רבות. כששמע כן הגנרל, השיבו שהוא נזכר מהקיבוץ, שהלא הוא היה מפקד 
על הטרקטורים  הירדני  הירי מהצד  על  זה שפיקד  הירדני,  הלגיון  'הרג'ימנט הרביעי' של 

שחרשו באותה שבת.
יומפלה הרים את השרוול מעל ידו, והראה לגנרל צלקת גדולה וישנה, שאותה הוא קיבל 
מהיריות באותה שבת, בה הוא חרש את העמק, כשהוא מפטיר, אני לא שכחתי את אותה 
שבת. הגנרל התנצל בפניו על הירי שירו עליו בפקודתו, אבל הוסיף דברי הסבר על מה 

שאירע.
תבין, אמר הגנרל, כשראינו את היהודים יוצאים עם טרקטורים לחרוש את העמק, בתחילה 
חשבתי שמדובר בפעילות לתפוס שטח הפקר, ועל כן אמרתי בליבי, שיתפסו להם קצת 
נוסף. כך  יתפסו שטח  ירויחו גם הפאלחים הירדנים, שאף הם  זו  ובחסות תפיסה  שטח, 
גם בימים הנוספים, אך כשבשבת בבוקר ראיתי את הטרקטורים של אנשי קיבוץ שעלבים 
כשהם יוצאים לחרישה, הבנתי שיש כאן מטרה אמיתית של מלחמה, שהרי שנים רבות, 
בהם ראינו את אנשי הקיבוצים השונים שעובדים בשבת, את אנשי קיבוץ שעלבים מעולם 
לא ראינו נוסעים אף ברכב בשבת, מלבד רכב חרום, כפי שראינו ותיצפתנו עליהם זה שנים 
רבות, ובודאי שלא חורשים את שדותיהם. ואם אנשי שעלבים יצאו לחרוש בשבת, אות 
בשעת  שמגיבים  כמו  באש  השבנו  במלחמה,  מדובר  ואם  במלחמה,  שמדובר  הוא  וסימן 

מלחמה.
השרוול בידי יומפלה חזר למקומו, אך יחד עם זאת משהו זז לו בליבו. כל ההפסד שהיה 
לנו במבצע הזה, היה אך ורק בגלל שחיללנו את השבת. אילו היינו שומרים את השבת, 
היינו זוכים ברוב השטח הענק של העמק, אותו תפסנו וחרשנו בששת הימים הראשונים 
של המבצע, והיה נמנע מאתנו כל הכאב והצער, הפחד והחרדה, ההפסדים והנזקים שיצאו 

בסופו של דבר מהמבצע.
הגנרל הירדני נפרד מיומפלה בבקשה, שהוא ממתין ממנו למכתב תשובה, האם דבריו של 

שר החקלאות נכונים או לאו.
עוד באותו יום בו שב יומפלה לארץ הקודש, נסע אל עבר קיבוץ שעלבים הסמוך לביתו, 
נכנס לבית הרב, סיפר לו את הדברים ששמע מפי הגנרל הירדני. לאחר סיום דבריו, הוסיף 
וסיפר את הבזיונות הרבים שהיו להם מול דברי שר החקלאות המצרי, ואף אמר את בקשתו 

של הגנרל, שמבקש ממנו תשובה, האם דברי שר החקלאות המצרי נכונים או לאו.
דוד לערנענחאפטער*, אחד מהמיוחדים שבחברי קיבוץ שעלבים, שהיה נוכח בפגישה עם 
לו, ששר החקלאות המצרי צודק, הכל כתוב בתורה הקדושה,  ואמר  ליומפלה  פנה  הרב, 
ובמיוחד אם לומדים אותה עם פרש"י, וציע לו, שאם הוא רוצה לקבוע שעה בשבוע ללימוד 
משותף של מעט חומש עפרש"י, לא זו בלבד שיחכים רבות בתורה הקדושה, אלא אף ימצא 

תשובה לשלוח לגנרל הירדני.
שעת רצון היתה באותה שעה ליומפלה, והוא קיבל על עצמו ללמוד עם דוד בכל יום חמישי 
את הפרשה עם פרש"י. לראשונה זה שמונים שנה הוא למד על בריאת העולם, ועל מה היה 
בדיוק במבול, על לידת אברהם והנסיונות שעבר, ובשבוע זה, עקב אירוע משפחתי שהיה 
לו ליומפלה, הם הקדימו את הלימוד ליום שני, שחל השנה בד' מרחשון, בדיוק ה'יארצייט' 

הארבעים ושש של המבצע.
יכול להשיב תשובה לגנרל  יומפלה לדוד, כעת אני כבר  בסיום לימודיהם המשותף, אמר 

הירדני, האם נכונים דבריו של שר החקלאות המצרי או לאו.

מנין בלימוד פרשתינו עפרש"י יכול יומפלה להשיב לשאלת הגנרל הירדני?

תשובה ל"סיפור ושאלה בצידו" מגליון משבוע שעבר
בתשובה לשאלה, מנין בפרשתינו עפרש"י יוכל ניסים להביא ראיה לספקו, האם עדיף שישאר לגור במקומו, יחד עם בניו ונכדיו, בזמן שלצערו הגדול הם פרשו מדרך עץ החיים, ועזבו מקור מים חיים לחצוב להם בורות נשברים, ואינם מקיימים תורה ומצוות, כדי 
שיראו לפניהם דמות של יהודי אמיתי, למרות שהוא לא רואה שהדבר השפיע עליהם עד היום הזה, או שעדיף ויעבור להתגורר בעיר אחרת, בין יהודים שומרי תורה ומצוות. ניסים יכול להביא ראיה לספקו, שהיות ואינו משפיע לטובה על יוצ"ח, עדיף שיעקור 
ממקומו למקום אחר, וזאת מדברי רש"י י' י"א, עה"פ, "מן הארץ ההוא יצא אשור ויבן את נינוה ואת רחבת עיר ואת כלח", וביאר רש"י, "מן הארץ. כיון שראה אשור את בניו שומעין לנמרוד ומורדין במקום לבנות המגדל, יצא מתוכם". מבואר בדברי רש"י, 

שכאשר אין לאדם השפעה על צאצאיו להדריכם בדרך הישר, אלא הם פורשים והולכים במרדם על ה', רצוי שיצא ממקומו ויעבור למקום אחר.
ורבים העירו שניתן להביא ראיה לצד שני, שעדיף שישאר במקומו, וזאת מדברי רש"י ו' י"ד, עה"פ, "עשה לך תבת עצי גפר קנים תעשה את התבה וכפרת אתה מבית ומחוץ בכפר", וביאר רש"י, "עשה לך תבת. הרבה ריוח והצלה לפניו ולמה הטריחו בבנין זה, כדי 

שיראוהו אנשי דור המבול עוסק בה ק"כ שנה, ושואלין אותו מה זאת לך, והוא אומר להם, עתיד הקב"ה להביא מבול לעולם, אולי ישובו". מבואר בדברי רש"י שעד מאה ועשרים שנה יש עדיין סיכוי שישפיע על אנשי דורו.
איברא שיש גם מקום לחלק, א. שהיה זה בהוראת שעה מה'. ב. שבכל אותם שנים נח היה עסוק בבנית התיבה, שפעולתו זו היתה למטרה זו, אך אם אין דבר בדומה, עדיין אין לנו ראיה שישאר כדי להשפיע.
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