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"ונהגו שהחתן והכלה מתענין ביום חופתן" )רמ"א אהע"ז סי' ס"א ס"א(. 
היכן מוכח ע"פ פרשתינו, האם מתענים כל היום או לאו.

רמז: דמות הקשורה לפרשה

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

ע"ש השלילה נקרא אבי,
ועל העתיד אני ובני.

למרות שכאחי יזכרו לבד,
כשמי נזכר רק יחד.

זרעי משלושת בני,
לא מתייחסים אחרי

"וַיְִּהיוּ ַחיֵּי שָָׂרה ֵמָאה שָׁנָה וְֶעשְׂרִים שָׁנָה וְשֶַׁבע שָׁנִים שְׁנֵי ַחיֵּי שָָׂרה". בראשית כ"ג א'.

איתא במדרש רבה )אסתר ז' י"א(, אודות הפור שעשה המן הרשע, "תני, כשאמר 
גורלות,  מפיל  הריני  בהן,  שולט  אני  היאך  אמר  ישראל,  את  לאבד  הרשע  המן 
ורוה"ק צווחת )יואל ד' ג'(, ְוֶאל ַעִּמי ַיּדּו גֹוָרל. אמר לו הקב"ה, רשע בן רשע, גורלך 
עולה להצלב... בתחלה הפיל פור בימים, שנאמר )אסתר ג' ז'(, ִמּיֹום ְליֹום, הפיל 
פור ביום אחד... כיון שראה אותו רשע שאין הגורל נופל בו בימים, חזר לחדשים, 
התחיל בחדש ניסן, ועלה בו זכות פסח. באייר, זכות פסח קטן וזכות ַהָמן שניתן 
להם לישראל בט"ו בו. בסיון, זכות התורה. בתמוז, זכות הארץ ועוד... עלה אלול, 
זכות השלמת החומה של ירושלים שבו נשלמה... וגם זכות מעשר בהמה... עלה 
זכות שרה אמנו שבו מתה.  ורגלים. עלה במרחשון,  וכפור  זכות שופר  בתשרי, 
כסלו, זכות חנוכה. עלה טבת, זכות עזרא... עלה שבט, זכות אנשי כנסת הגדולה... 
עלה ראש חדש אדר, ולא מצא בו שום זכות, התחיל הרשע לשמוח. חזר ובדק 
במזלות, טלה זכות פסח... בא לו מזל דגים, שהוא משמש בחדש אדר, ולא נמצא 
לו זכות, ושמח מיד, ואמר, אדר אין לו זכות, ומזלו אין לו זכות, ולא עוד, אלא 
ובאחד  בז'( באדר מת משה  )וי"ג  ידע שבאחד  והוא לא  שבאדר מת משה רבן, 
)וי"ג בז'( באדר נולד משה. ואמר, כשם שהדגים בולעין, כך אני בולע אותן. אמר 
לו הקב"ה, רשע, דגים פעמים נבלעין ופעמים בולעין, ועכשיו אותו האיש נבלע 
מן הבולעין. א"ר חנן, הדא הוא דכתיב )אסתר ט' א'(, ְוַנֲהפֹוְך הּוא ֲאֶׁשר ִיְׁשְלטּו 

ַהְּיהּוִדים ֵהָּמה ְּבׂשְֹנֵאיֶהם...".

הנה דברי המדרש הללו טעונים הבנה, מדוע המן הרשע חשש מזכותו של חודש 
מרחשון, מפני שבו נפטרה שרה, ועל כן חשש לקבוע בו את זמן גזירתו להשמיד 
להרוג ולאבד, שמא זכות זו תעמוד לישראל להנצל מידו, ויחד עם זאת, לא חשש 
כלל מפטירתו של משה בחודש אדר, ואדרבה, במדרש כתוב, שהוא שמח שעלה 

בידו חודש אדר, מפני פטירתו של משה.

כתבי  בכל  גדול  בקי  היה  שהמן  במדרשים,  שאיתא  מה  ע"פ  לתרץ  מקום  היה 
הקודש, ואף במאורעות שעברו על ישראל בכל הדורות, ועל כן, בודאי שגם ידע 
את פרשת 'מי מריבה', שבעבורה נגזר על משה שלא יכנס לארץ ישראל, ולכאורה 
מחמת כן נפטר, ומכח זה הסיק אותו רשע, שחלילה משה רבינו לא היה צדיק 
גמור, ועל כן בודאי שלא הושלמו ימיו, ואין מקום לחשוש מיום מיתתו, ויחד 
אודות שרה  בריש פרשתינו  אותו רשע, את מה שכתבה התורה  ידע  זאת,  עם 
אמנו ע"ה, "ַוִּיְהיּו ַחֵּיי ָׂשָרה ֵמָאה ָׁשָנה ְוֶעְׂשִרים ָׁשָנה ְוֶׁשַבע ָׁשִנים ְׁשֵני ַחֵּיי ָׂשָרה", 
וכפי שדרשוהו חז"ל, שכולן שוות לטובה, ויחד עם מה שה' ממלא שנותיהם של 
צדיקים, נמצא שהיא אף נולדה בחודש מרחשון, על כן חשש אותו רשע מזכותה 

של צדקת זו.

אלא שביאור זה קשה, שא"כ יצא שהמן הרשע חשש מיום לידתה של שרה ולא 
מיום פטירתה, ופשטות דברי המדרש, שחשש מיום מיתתה, כדאיתא שם, "עלה 

במרחשון, זכות שרה אמנו שבו מתה".

)ר"מ  זצ"ל  זייטשיק  חיים  רבי אפרים  הגאון  בביאור הדברים כתב  נפלאה  ודרך 
חיפה  תמ"ט,  עמ'  )ח"ב,  הארץ'  'פרי  בספרו  בנובהרדוק(,  יוסף'  'בית  בישיבת 
וירא סוף צ"ח )אות  'זכויות כחומה', וזאת ע"פ דברי הילקוט  תשכ"ה(, במאמר 
קע"ה(, וכן 'ילקוט סיפורים' שם, "ויאמר אברהם בלבו, איך אעשה להפריד את 
אליה,  וידבר  שרה  לפני  וישב  האוהל  ויבוא  ה'.  לפני  להעלותו  אמו  משרה  בני 
בנינו יצחק גדול ולא למד עבודת ה', אלך לי ואביאהו לֵשם ועבר בנו, וָשם ילמוד 
דרכי ה' וכו'. ותאמר שרה, 'טוב דברת' וכו', ותקח שרה את יצחק בנה, וילן אתה 
להפרד  אוכל  איך  בני,  ותאמר,  הבקר,  עד  ותלווהו  ותחבקהו  ותנשקהו  הלילה, 
ממך, ותנשקהו ותחבקהו עוד ותבך עמו וכו', ותחזק שרה ביצחק, ותאחזהו בין 
עוד  אראך  יודע אם  'מי  ותאמר שרה,  לבכות,  עוד  ותוסף  ותחבקהו,  זרועותיה 

מהיום', ויבכו כולם עוד...".

גירושו  כדי  עד  ישמעאל,  יצחק מהשפעת  נמצא, שכל מעשי שרה בשמרה את 
ציפתה  ליבה  שבכל  יצחק,  של  וטהרתו  לקידושו  רק  היה  זה  כל  הגר,  עם  יחד 
ויחלה שיצחק יגדל בתורה, ואף כשיודעת שלא תראה את יצחק עוד, בכל זאת 
התורה  מזבח  על  להקריבו  היא  ונכונה  ממנו,  להפרד  הסכימה  ורצונה  מדעתה 
והיראה, ומוכנה היא להסכים שלא תזכה לראותו עוד בחייה עלי אדמות, בשמחה 

שלחתהו ללמוד תורה.

כשעמד המן הרשע והפיל פור לאבד את ישראל, הוא חשש מאוד מחודש מרחשון, 
שבו נפטרה שרה, שפטירתה מסמלת עד היום את מסירות נפשה של אמא יהודיה 
בעבור בניה, לגדלם לתורה ולמצוות, ומעשה קדמון זה הוא כחומה בצורה ושגב 

עוז לעם ישראל לכל הדורות.

אבל כשהגיע המן לחודש אדר, בּשתּומת עינו ראה את פטירת משה ומה שהיה 
שלוש  נשתכחו  משה,  של  אבלו  שבימי  א',  ט"ו  בתמורה  כדאיתא  כך,  בעקבות 
מאות הלכות ונולדו שבע מאות ספקות, חשב בליבו שאין תאריך טוב יותר ממנו 
לגזור גזירת להשמיד להרוג ולאבד על ישראל, אלא שהוא לא ידע, שבחודש אדר 
משה רבינו נולד, והוא חודש של ששון ושמחה, ונתווסף בו ששון ושמחה כשהפך 

ה' את הפור עליו ועל שונאי ישראל, כן יאבדו כל אויביך ה'.

מהברכות  באיזה 
יום,  בכל  שאומרים 
ב'תיבה'  משתמשים 
בני  של  מלשונם 

ישמעאל.

 פרשת חיי שרה תשע"ב

חילוקא דרבנן

שנה
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"וֻיישם  ל"ג(,  כ"ד  )בראשית  כתיב 
לפניו לאכֹל ויאמר לא אֹכל עד אם 

בר". דברתי דבָרי ויאמר דַּ

עי' פסחים פ"ו ב', "כל מה שיאמר 
כיון  לך בעל הבית עשה...", וא"כ 
שהניחו לפני אליעזר לאכול, איך 
לו  שירשו  עד  אכילתו  את  התנה 
לדבר, הלא כל מה שאומר בעה"ב 
צריך לעשות, ואינו תלוי ברצונו.

וצריך ביאור!!!

גליון
קפ"ז

ישראל,  עמך  רבבות  עם  יחד  צעד  ראובן  ר' 
ראש  רבו,  מיטתו של  דרבי', אחר  ב'אשכבתיה 
הדרך  כל  כאשר  הדור,  מיחידי  הגדול,  הישיבה 
מהרהר אחר איזו הנהגה טובה מהנהגותיו יקח 

על עצמו לעילוי נשמתו הטהורה.

הגיעו  החיים',  'בית  עבר  אל  הלויה  במהלך 
המלווים אל שני רחובות מקבילים אשר בהמשך 
וההמון,  הצפיפות  ומרוב  לאחד,  מתחברים 
הרחובות,  שני  לתוך  המלווים  ציבור  נכנסו 
'ארון  רבבות אחר  באחד מהם מהלכים  כאשר 
בלא  הרבבות  הלכו  השני,  וברחוב  הקודש', 

שהארון לפניהם.

מתוך הבנה שרק מי שמלווה את 'ארון הקודש' 
בפועל, מקיים את מצות הלויה, ניסה ר' ראובן 
לברר באיזה מהרחובות מהלך ה'ארון הקודש', 
אלא שר' שמעון ידידו טען לו, שאין כל נפק"מ 
בזה, הואיל וכל ההליכה בלויה היא לכבודו של 
מקובצים  ישראל  עמך  ורבבות  הגדול,  הנפטר 
אל  מועדים  ופניהם  הסמוכים,  הרחובות  בכל 
ביניהם  שיש  בעובדא  אין  מקום,  אותו  עבר 
המצוה  חלוקת  בכדי  בנינים,  של  הפסקה 

שמקיימים בשעה קשה זו.

גם מי  אזי  ר' ראובן טען, שאם כדבריך,  ואילו 
שמהלך לפני המיטה, גם הוא מקיים מצות לויה, 
בדיוק כמו אלו ההולכים אחר המיטה, וראיתי 
ואף  מופלגים,  ביניהם תלמידי חכמים  שרבים, 
המיטה  שתעבור  עד  הממתינים  תורה,  גדולי 
לפניהם, ורק אח"כ מתחילים ללוות את המיטה, 
שמהלך  מי  רק  שלכאורה  מוכח  וממעשיהם 
זה שיקיים את המצוה של  אחרי המיטה, הוא 
'חשב  בכלל  רק  הם  השאר,  כל  ואילו  לויה, 
הכתוב  עליו  מעלה  עשאה,  ולא  מצוה  לעשות 

כאילו עשאה'. 

השאלה היא, הצדק עם מי ?



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

במנעלים,  כפים  לישא  לכהנים  מותר  אם  לשאלה,  בתשובה 
כשרצפת ביהכ"נ רטובה במים.

א[ בסוטה מ' א' איתא, "רבנן אמרי מהכא, דת"ר אין הכהנים רשאין לעלות 
משום  לאו  מ"ט  ריב"ז,  שהתקין  תקנות  מתשע  אחת  וזהו  לדוכן,  בסנדליהן 
כבוד צבור, א"ר אשי לא1, התם שמא נפסקה לו רצועה בסנדלו, והדר אזיל 

למקטריה, ואמרי בן גרושה או בן חלוצה הוא”.
עליו  ומתלוצצים  לעצמו,  הוא  וגנאי  רצועה,  מפסקא  “דילמא  פרש”י, 
ויתיב למקטריה, וחביריו מברכין, ואתי למימר אינו ראוי  כשסנדלו מותרת, 

לנשיאות כפים, והלך וישב לו”.
ללא  לעלות  או שהיתה  יחפים,  לעלות  היתה  ריב”ז  לעיין אם תקנת  ויש 
סנדלים עם רצועות2, ויש לדקדק לשון “אין הכהנים רשאין לעלות בסנדליהן 
לדוכן", ולא אמר שיעלו יחפים, ואמנם המנהג נשארים עם הגרביים3, וא”כ יש 
לעיין מהו לעלות במנעל שאין בו רצועות, דאפשר דמעיקרא לא תיקן ריב”ז 

אלא בסנדל, שסתם סנדל יש בו רצועות.
ב[ והנה הב”י באו”ח סי’ קכ”א, כתב, “אי נמי דבתי שוקים ומכנסים יחד 
שאינם נקשרים אלא במתנים לבד, דליכא למיחש בהו לפסיקת הרצועה כלל, 
ואיצטריך לאשמועינן דלא תימא דתקנת ריב”ז היתה שיעלו יחפים ממש בלא 
שום דבר ברגליהם, קמ”ל דכיון דטעמא משום שמא תפסק רצועה מסנדלו, 
בפי”ד  כתב  והרמב”ם  גזר...  לא  להכי  בהו  למיחש  דליכא  שוקים  בתי  בהני 
מהל’ תפילה )ה”ו(, שלא יעלו הכהנים לדוכן בסנדליהם, אלא עומדים יחפים, 
ומשמע מדבריו, שלא יהיו בתי שוקים ולא שום דבר על הרגלים, אלא יחפים 
לגמרי, אלא שה”ר מנוח פירש דלא כתב הרמב”ם יחפים אלא למעט מנעל, 

אבל בבתי שוקים יכולים לעמוד”.
והנה הב”י פירש להדיא שמעיקר הדין באופן שאין חשש לפסיקת הרצועה 
וסתם  רבנן,  פלוג  “לא  מותר, אמנם  היה  רצועות  בו  במנעל שאין  אף  כלל, 
שלא  י”ל  שוקים,  בבתי  דמ”מ  כתב,  ובפר”ח  ומנעלים”,  סנדלים  בכל  גזרו 
נכנסו בכלל מנעלים4 כדי שנאמר בהם לא פלוג, לפי שלא דמו כלל למנעלים 
]ובפוסקים דנו במקום שהוא קרוב למנעל, שראוי לאסור, עי’ שע”ת סק”ז, 
ועי’ לשון הרמ”א שם בס”ה, וע”ע במ”א סק”ה ובמחצה”ש שם[, וע”ע במ”ב 

סקי”ז וסקי”ח, ובערוך השלחן סעיף י”א - י”ב.
ג[ והנה בנידו”ד שהוא לעלות במנעלים שנועל בהם, לכאו’ ברור לפי הנ”ל 
שכל שהוא ב’שם מנעל’ אסור, אלא שבכה”ח אות כ”ט מביא משו”ת כנסת 
מ”מ  ֶלבד,  של  במנעלים  לעלות  לכהנים  שאסור  שאע”פ  י”א,  סי’  יחזקאל 
כפים5,  לנשיאות  לבד  של  מנעל  לנעול  להם  קשה  שהצינה  למצוננים  מותר 
אבל לא ילכו עם זה שהולכים בשאר היום, ומ”מ כותב, “אבל של עור, אסור 
התירו  לא  כצינה,  צער  במקום  שאף  לנו  הרי  חוצה”,  עמה  הולך  שאין  אף 

הפוסקים במנעל של עור.
אכן בכה”ח שם באות ל”ב, מביא, “כתב הפר”ח אות ה’, דדעת מרן ז”ל 
בב”י דבתי שוקיים של עור, אע”פ שאין בהם רצועות, דליכא למיחש שמא 
תפסק, אסור, דלא פלוג רבנן, אבל נהגו היתר בדבר, יעו”ש, והביאו הברכ”י 
אות ג’, וכתב שכן כתב ג”כ הרדב”ז כת”י סימן ב’ אלפים רס”ד, וכתב, דמ”מ 

אם אינו זמן קור, ושאר הכהנים יחפים, יעמוד גם הוא יחף, עכ”ד”.
“ונהגו  זה,  בכעין  שכתב  ע”ש  ה’,  בסעיף  ברמ”א  ג”כ  מבואר  כן  ולכאו’ 
קור,  בהם  שיש  מקומות  לאותם  ג”כ  הכוונה  אולי  מקומות”,  בקצת  להקל 
ומבואר דעכ”פ להב”י, במקום שאסור מצד לא פלוג, חזי לאיצטרופי סברת 
צער צינה להקל6, וא”כ מזה יש לדון גם בנידו”ד, שבמנעל שאין בו רצועות, 

יהא מותר לישא כפיים.
ד[ וראיתי בשו”ת ציץ אליעזר חי”ד סימן י”א, שכתב לענין נשי”כ במנעלים 
והוא,  להם,  תקנה  “מצאתי  חולי[,  ]של  הדחק  בשעת  רצועות  ללא  עור  של 
שחולים כאלה, לא יעלו למעלה על הדוכן, אלא ישארו לעמוד למטה בשוה 
זצ”ל,  הכהן  פרחיה  יהושע  ר’  הגאון  דברי  על  בזה  ונסמך  ביהכ”נ”,  לרצפת 
אינו  שאם  “שכתב,  לב(,  תעלומות  בשו”ת  )והו”ד  יהושע’  ‘ויקרא  בשו”ת 
)בגמ’  קמא  דללישנא  לחלוץ,  אין  ומברך,  בקרקע  עומד  אלא  לדוכן,  עולה 
דסוטה הנ”ל(, משום כבוד ציבור ליתא אלא בשעולה לדוכן, שנראה בעלייתו 
במנעלים, וכן לאידך גיסא, שמא תפסק לו רצועה, ליתא אלא דוקא בעלייתו”, 
ובשו”ת תעלומות לב )ח”ג קונט’ הליקוטים או”ח סימן ט”ו(, מוסיף על כך 
“וכן אני רואה להקת הכהנים הבאים לישא כפיהם, כי מי שחולץ מנעלו עולה 

לדוכן, ומי שלא יוכל לחלוץ, נשאר עומד לפנים להיכל במנעליו...”.
לעשות  יש  הנזכר,  לב  בתעלומות  “מהאמור  אליעזר,  בציץ  מזה  ומסיק 
סמוכים גם לנדוננו, ולומר, שהיות ואין המדובר שלנו להתיר בתדירות כזאת, 
בהוראת  רק  והמדובר  תדיר,  כן  לנהוג  מכוונים  אינם  בעצמם  אלה  וכהנים 
יש  א”כ  בביה”ח,  והמצאותם  חליים,  בסיבת  המיוחד,  זה  מצבם  לפי  שעה, 
מקום ללמוד ג”כ מהאמור להתיר להם לישא כפים אם לא יעלו לדוכן, אלא 
יעמדו בשוה לרצפת ביהכ”נ, ובצירוף גם זה שהמדובר בשלאו הכי איכא חדא 

למעליותא, או שהסנדל הוא בלי רצועות, או שהוא לא של עור”.

סי’  או”ח  ללב  יפה  ספר  בשם  דבריו  בסוף  הצי”א  מוסיף  מזה,  ויותר  ה[ 
קכ”ח סכ”ט, שכותב, “וכיון שאינו עולה לדוכן, אינו צריך נמי לחלוץ מנעליו, 
וכ"כ  לדוכן,  בסנדליהן  לעלות  רשאין  הכהנים  דאין  שם,  בסוטה  איתא  שכן 
ש"מ  במנעלים,  לדוכן  הכהנים  יעלו  לא  בס"ה,  כאן  בשו"ע  ומרן  הרמב"ם... 
כאמור7”,  לדוכן  כשיעלו  דוקא  אלא  אינו  במנעלים  יהיה  שלא  זו,  באזהרה 
והיפה ללב היקל אף במנעל עם שרוכים, ואף גם בתדירות, וצ”ל דאין לא פלוג 
ביחס לדוכן, שהרי להדיא כתוב דהאיסור הוא לעלות כן לדוכן8 ]שו”ר בכה”ח 

שם אות ק”ז, שנוקט שגם לענין זה אמרינן לא פלוג, וצ”ע[.
כהן  לענין  ד’, שכתב  סי’  מדברי  איזוב’,  ‘אגודת  מובא משו”ת  וראיתי  ו[ 
שרגליו עקומות וא”א לו לחלוץ מנעליו, שישא כפים במנעלים, שלא יתבטל 
לגמרי מנשיאות כפים, אולם בבית הלוי עה”ת, סוף בראשית )הובא במנחת 
ישא, ע”ש. אבל  בזה, שאפי’ בשעת הדחק לא  י”א(, מחמיר  סי’  יצחק ח”י 
ל”ב, שבאופן שיתבטל  סי’  ח”ב  או”ח  אגרות משה,  בעל  מרן  מדברי  נראה 
לגמרי הנשיאות כפים, אפילו ליום אחד, יש לסמוך להקל בשעת הדחק, באופן 

שאיסורו רק משום לא פלוג, ע”ש.
ז[ שו”ר בשבט הקהתי ח”א סי’ ע”ד, שמביא את האגודת איזוב, ומקשה 
עליו דאם אין יכול לחלוץ מנעליו הו”ל כמום ברגליו, ונוקט לאסור לכהן כזה 
לישא כפיו, אלא צריך הכהן לצאת מביהכ”נ ]ומביא שכ”כ גם בשו”ת מאורות 
נתן סי’ צ”ג[, וגם נוקט שם לאסור לישא כפיו במנעליו גם “באופן שהרצפה 
מלוכלך עם מים, ומצטער את עצמו לעמוד על מקום רטוב”, אבל לא מזכיר 
שם כלל מדברי הפוסקים שמתירים באופן שאינו עולה לדוכן, שבאופן כזה 

לפמשנ”ת, יכול לישא כפיו לפי התנאים הנ”ל9.

תשובה ל"חילוקא דרבנן"

בתשובה לשאלה, לשם מה הוצרך אברהם אבינו למלאך מיוחד 
לרפואתו ]כמ"ש רש"י בראשית י"ח ב', ומקורו בב"מ פ"ו ב'10[ 
הרי בב”ב ט”ז ב’ איתא, “אבן טובה היתה בצוארו של אברהם 

אבינו, שכל חולה הרואה אותו מיד מתרפא”.
ועי' בפענח רזא שהקשה כן, ונשאר בקושיא, אבל הגר"י כ"ץ זצ"ל, חתנו 
של המהר"ל מפראג, בהגהותיו לפענח רזא, כתב, "וי"ל דאין חבוש מתיר עצמו 
רפאל  ידי  על  אם  כי  יתרפא  שלא  רצה  יתברך  דהוא  ועוד,  האסורים,  מבית 

לכבודו".
יעקב  )לרבי  מווינא  יעקב  מרבינו  וביאורים  ]פשטים  נועם'  וב'אמרי 
ש'[, תירץ, שדוקא חולה מחמת מכה מבני  זצ"ל(, קושטא, שנת  דילישקאש 
אדם וחיות, היה מתרפא, משא"כ מילה, "כי המילה היתה מאת הקב"ה, וע"כ 
לא הביט באבן טובה עד שבא רפאל ורפאו". ובח"א מהרש"א בב"ב שם, כתב 
שפירושו דחוק, וכתב המהרש"א, שאברהם אבינו ממידת תמימותו לא רצה 
להשתמש ברפואות, ורק לבקש רחמי שמים, ע"כ נשלח רפאל לרפאותו, ע"ש 
שמבאר עפי"ז טעם הדרשות בגמ' ]וראה ב'דרש משה' למרן הגר"מ פיינשטיין 
האורחים,  לקראת  רץ  אבינו  שאברהם  במה  נפלאה,  מוסרית  הערה  זצ"ל, 

למרות שלא רצה להתרפאות מהר ויהיה לו כח להכניס אורחים, ע"ש[.
והרב י. מ. ינקלביץ שליט"א, כתב לנו בשם ס' 'תורת הראשונים', דשמא 
האבן טובה נתלתה לאברהם רק אח"כ. שו"ר בספר 'אפריון' עה"ת )לרבי שלמה 
גאנצפריד זצ"ל, בעמח"ס 'קיצור שולחן ערוך'(, שכתב, "ולפענ"ד לא קשה מידי, 
דאיתא בתוספתא סוף קידושין, שזה ]היינו האבן טובה[, היה לעת זקנותו", 
וצ"ע, דגם המילה היה בעת זקנותו, ואולי שסובר שבזכות המילה קיבל האבן 
טובה. והרב ש. כהן שליט"א כתב לנו בשם ס' 'חכמה ודעת' להגר"מ שטרנבוך  

שליט"א, דשמא חולי של חולשה, לא היה האבן מרפא, וצ"ע.

תשובה ל"מבין חידות"

למצות',  עשרה  שלש  'בן  בין  הקשר  מה  לשאלה,  בתשובה 
למלקות שמלקין בי"ד.

יהודה  ר'  "והרב  כתב,  א'(  י"ט  )בראשית  התוספות'  מבעלי  זקנים  ב'דעת 
החסיד אמר טעם11, למה מלקין למעלה ששים ובי”ד של מטה מלקין ארבעים 
אחד, שלשה  חסר  ארבעים  מלקין  י”ג,  מבן  עונשין  לפי שלמטה  אחד,  חסר 
פעמים י”ג, ולמעלה אין עונשין כי אם מבן עשרים, ולכן מלקין ששים, שהם 

שלשה פעמים עשרים”.

תשובה ל"מענינא דסדרא"

בתשובה לשאלה, בהא דאיתא באבות )פ"א מ"ג(, "אל תהיו 
כעבדים המשמשין את הרב על מנת לקבל פרס, אלא הוו כעבדים 
המשמשין את הרב שלא על מנת לקבל פרס", היכן מוכח ע"פ 

פרשתינו, שלכאורה יכול האדם לקיים מצוות ע"מ לקבל שכר.
הנה נאמר בפרשתינו )י"ח י"ט(, "כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו ואת 
ביתו אחריו ושמרו דרך ה' לעשות צדקה ומשפט למען הביא ה' על אברהם את 
אשר דבר עליו". ופרש"י, "למען הביא. כך הוא מצוה לבניו, ִשמרו דרך ה', כדי 

שיביא ה' על אברהם וגו'".
ציוה  שאברהם  היא,  הדברים  דמשמעות  מהמפרשים,  רבים  בזה  ותמהו 
אין  והלא  כן,  יתכן  וכיצד  לזרעו שישמרו את המצוות, על מנת לקבל שכר, 
לקיים מצוות ע"מ לקבל פרס, וודאי אי אפשר לומר כן באברהם, שהיה עובד 

הקב"ה מאהבה12.
א. ויעוין בפנים יפות בפרשתינו כאן, שכתב ליישב, "ולפי פשוטו יש לפרש, 
כי אמרו במשנה )שם פ"ד מ"ב(, מצוה גוררת מצוה וכו', ששכר מצוה מצוה 
וקבלת  לבריותיו,  להטיב  ברצונו  הקב"ה  שמדת  עניינו  עבירה,  עבירה  ושכר 
השכר היא מצוה, שעושה נחת רוח לקונו בתיקון מידותיו של השי"ת להשפיע 
אליו טוב, וכן להיפוך ח"ו, הרשע שמהפך מדת הרחמים למדת הדין היא עצמה 
עבירה, כמ"ש הכתוב )במדבר י"ד י"א(, עד אנה ינאצוני העם הזה ועד אנה לא 
ישמעו בקולי, שהניאוץ יותר עבירה מן העבירה עצמה, שפוגם ממידת טובו 
של השי"ת. ולפ"ז אם כוונתו בקיבול שכרו לא להנאת עצמו, כי אם לעשות 

נחת רוח לקונו, שישפיע טובו במדת הרחמים, הוי כעושה מצות לשמה".
לבניו שיקיימו המצוות  ציוה  כאן, שאברהם  כוונת הכתוב  ומבואר, שאין 
ע"מ לקבל שכר, אלא רק ע"מ שיביא ה' על אברהם את אשר דיבר עליו, דהיינו 

רק להביא למצב שיתקיים רצון ה' יתברך להשפיע ממידת טובו.
וכיסוד זה מצינו גם בדברי הגר"ח מואלאזין זצ"ל, בביאור רוח חיים )אבות 

פ"א מ"ג, ד"ה ונעמיק(, עיי"ש בדבריו.
ב. והחיד"א בחומת אנך בפרשתינו כאן, כתב ליישב באופן אחר, דבאמת 
ע"מ  שלא  אותם  מצוה  היה  הגדולים  דכלפי  בגדולים,  רק  קאי  דקרא  רישא 
לקבל פרס, וסיפא דקרא למען הביא וגו', זה קאי על בנים הקטנים, שעליהם 
צריך לדבר בלשון רכה, ולפתותם בכל מיני פתויים שיקיימו המצוות, וכלפיהם 
בלבד תלה הכתוב קיום המצוות בקבלת שכר, משא"כ כלפי הגדולים שבאמת 

אין להם לקיים המצוות ע"מ לקבל שכר13.
וכיסוד זה כבר מצינו להרמב"ם בפה"מ בסנהדרין )פ"י מ"א(, שכתב, דדברי 
התנא דאל תהיו כעבדים וכו', נאמרו כלפי החכמים שיודעים דרך האמת, אבל 
להמון העם יש לנהוג כדרך שנוהגים בנערים, שפעמים מפתים אותם ללמוד 
ע"מ לקבל שכר, כך בהמון העם, שלולי יצפו לקבלת שכר בעבור המצוות, לא 
יזדרזו בקיומם, לכן מותר לפתותם ולהרגילם למצוות מצד קבלת השכר, עד 

שיעמדו על דרך האמת14.
ואולם יש לתמוה, דבשלמא בקרא הנ"ל, שמא יש לדחוק ולחלק בין רישא 
דוכתי שהכתוב תולה השכר בקיום המצוה,  לסיפא, אבל הלא מצינו בכמה 
וכגון כיבוד או"א, דכתיב )שמות כ' י"א(, "כבד את אביך ואת אמך למען יאִרכון 
ימיך", או כגון שילוח הקן, דכתיב )כ"ב ז'(, "שלח תשלח את האם ואת הבנים 
תקח לך למען ייטב לך והארכת ימים", ובמצוות אלו אי אפשר לחלק הכתוב 

לגדולים וקטנים, אלא כולו קאי בעיקר הציווי לגדולים.
וכמו"כ מצינו בחגיגה )ג' א'(, לענין מצות הקהל, "טף למה באין, כדי ליתן 
שכר למביאיהן", והיינו ליתן שכר לגדולים שמביאים הקטנים, ובסוטה )י"ד 
א'(, "דרש רבי שמלאי, מפני מה נתאוה משה רבינו ליכנס לא"י וכו', אמר לו 
הקב"ה, כלום אתה מבקש אלא לקבל שכר, מעלה אני עליך כאילו עשיתם...", 
הרי דמשכחת לה שפיר קיום מצוות ע"מ לקבל שכר ואף בגדולים, וא"כ הדרא 

קושיין15.
ג. והנה בפירוש אברבנאל עמ"ס אבות )שם(, כתב לחדש בביאור ענין אל 
תהיו כעבדים וכו', דאפשר שהכוונה דוקא על שכר הגשמי בעוה"ז, וכמאמרם 
ז"ל )קדושין ל"ט ב', ועוד(, "שכר מצוה בהאי עלמא ליכא", ואע"פ שמצינו כמה 
מקומות בתורה שהבטיחה על שכר המצוות, יש לפרש דהיינו על שכר עולם 

הבא )ועיי"ש עוד בדבריו מה שהוסיף לפרש בזה(.
ולפי"ז ניחא, דכל היכא שהזכירה התורה ענין קיבול השכר, וכן מה שמצינו 
במשה רבינו שנתאוה לשכר, היינו לשכר עולם הבא, שאינו שכר גשמי, אלא 
רוחני, ולענין זה יכול האדם לקיים המצוה על מנת לקבל שכר, כי זה כל יסוד 
האדם, להוסיף לו בעוה"ז חיים לעוה"ב, שהם חיי הנצח. משא"כ לענין שכר 

הגשמי, שאין להאדם לקיים המצוה על מנת לקבל שכר בעוה"ז.
וסמך לדבר, מהא דאיתא בשלהי חולין )קמ"ב א'(, "תניא ר' יעקב אומר וכו', 
...הרי שאמר לו אביו, עלה לבירה והבא לי גוזלות, ועלה, וִשלח את האם ולקח 
את הבנים, ובחזרתו נפל ומת, היכן אריכות ימיו של זה, והיכן טובתו של זה, 
אלא, למען יאריכון ימיך, בעולם שכולו ארוך, ולמען ייטב לך, לעולם שכולו 
טוב", הרי להדיא דמוקמינן קראי דשכר שילוח הקן, ושכר כיבוד או"א, לענין 

חיי העולם הבא, ולא לענין שכר דהעוה"ז.
איברא, שעדיין אין זה מיישב לענין נידון דידן, במה שנאמר גבי אברהם, 
המדובר  השכר  דלכאורה  עליו',  דבר  אשר  את  אברהם  על  ה'  הביא  'למען 
בפסוק, היינו שהבטיחו בזרע, ובירושת הארץ, דשניהם לכאורה חשיבי שכר 

בעוה"ז.
ואכן בגור אריה בפרשתינו כאן, עמד להדיא בקושיא הנ"ל, וכתב ליישב כעין 
דברי האברבנאל, דכל שמצפה לשכר הרוחני, אין בכך רעותא כלל, ואשר לפי"ז 

1  מבואר בפוסקים, דאין כוונת רב אשי לדחות הטעם הראשון, וע”כ כתבו דיש 
כלל  שבדרך  שכיום  ויתכן  סק”ו,  באה”ט  עי’  הספסלים,  תחת  המנעלים  להצניע 
המנעלים נקיים, לכך יש מקילים בזה, אכן בימות החורף יש להקפיד יותר לראות 
אם לא נטנפו בבוץ וכדו’, ועי’ בפמ”ג א”א סק”ה, ועי’ היטב בפר”ח שם סוף סק”ה, 

ובכה”ח אות ו’, וע”ע שו”ת מנחת יצחק ח”י סי’ י”א.

יש  א”כ  יחף,  לעלות  התקנה  דאם  נעלים,  לחלוץ  מצוה  יש  האם  מזה,  ונ”מ    2
מצוה לחלוץ, וכידוע שבמצוה ימין קודם, ועל כן, אע”פ שבשו”ע סי’ ב’ ס”ה כתב 
עפ”י הגמ’ בשבת ס”א א’, דבחליצה מנעל, שמאל קודם, מ”מ בזה שאני, וכעי”ז 
ושמא  עיוכ”פ,  מנעלים  חליצת  לגבי  זצ”ל,  טוקצינסקי  להגרי”מ  א”י  בלוח  כתב 

יש לחלק.

3  עי’ במ”ב סקי”ח, דאין לעלות יחף לגמרי לנשי”כ, וראה תשובות והנהגות ח”ג 
סי’ מ”ט, שראוי לעורר לכהנים שיתלבשו בבגדי כבוד וכו’, ע”ש.

4  ועי’ בשו”ע בסעיף ה’ וסעיף ל’, ובאג”מ ח”ב סי’ ל”ב.

ואז גם אותו  נושאים כפים במנעלים, אינו נראה כמשונה,  ולכאו’ כשכל הכהנים 
יוכל לשאת כפיו במנעלים, אף כשאינו דש בעירו ]משא”כ  שיש לו מומין ברגליו 
כשהוא שונה משאר כהנים, וכגון אם אין לו טלית, ורוצה לישא כפיו ע”י שמכסה 

בחליפה, שהוא משונה, צ”ע אם יכול לישא כפיו כך.

ישפה’  אבני  ב’כתבי  מש”כ  המביא  קכ”ג,  עמ’  ח”א  האיש’  ‘אשרי  בס’  וראיתי 
)לגרי”פ פיינהנדלר זצ”ל(, בשם רבינו הגרי”ש אלישיב שליט”א, שאמר, “כהן שאין 
טלית,  בלא  כפיו  לישא  הפרוכת  למאחורי  ילך  לא  הדחק  בשעת  אפילו  טלית,  לו 
ביהכ”נ אות  ו’, מערכת  כרך  לעיין ממש”כ בשד”ח  ]ויש  כי אסור להשתמש בה” 
ל”ט[, ולא דן מצד שהוא משונה משאר כהנים שמתעטפים בטלית, ועי’ מ”ב סי’ 

קכ”ח ס”ק קי”ד.

לו  כהן ש”ץ, שקשה  לגבי  קל”ב, שכתב  עמ’  תפילה,  ב’הליכות שלמה’,  וראה    5
לעמוד יחף במשך כל חזרת הש”ץ מפני הקור וכיו”ב, מכיון שאין נכון שיחלוץ נעליו 

באמצע חזרת הש”ץ מפני כבוד הצבור, לכן ינעל מנעלים הכשרים לנשיאת כפיים.

6  וה”ה כשנושאין כפים במקום שיש קרקע לא מרוצפת, וקשה להם לעמוד שם ללא 
מנעלים, וכגון שמתפללין בדרך באופן המותר, וכיו”ב )עי’ שו”ע סי’ צ’ ס”ה(.

7  והנה אע”פ שדוכן אינו מעכב את הנשיאות כפים, כמ”ש בשו”ת הרדב”ז ח”א 
סי’ רל”ז ]וע”ע בחינוך מצוה שע”ח[, מ”מ כבר כתב בתשובות והנהגות ח”ב סוף 
כמנהג  במדריגות,  לעלות  ארון הקודש  לפני  דוכן  לבנות  לביהכ”נ  “דראוי  ק’,  סי’ 
ישראל דור דור, וזהו הידור מצוה לפאר ביהכ”נ כן, שאז המקום כהיכל בביהמ”ק, 
ומיוחד בקדושתו”. ע”ש. ובמקום שפורשין שטיח, צ”ע אם ניתן להחשיב זה כדוכן, 
שאין כאן עליה, ופרישת השטיח הוא רק שלא יטנפו הגרביים ]ויש לדון איזה גדר 
יש לשטיח, אם כמו כסאות ביהכ”נ, כיון שהוא רק לצורך שלא יטנפו רגלי הכהנים, 

ואינו משום כבוד ביהכ”נ, וצ”ע[.

לומר, שבאופן שכל הכהנים עולים במנעלים משום הרטיבות, ה”ז  ויש סברא    8
כמו דש בעירו, שאינו מעורר תמיהה, וראיתי בשו”ת שאלת שאול )להגאון ר’ שאול 
ברייש שליט”א(, ח”א סי’ י”ז, שמדקדק מדברי האור גדול על המשניות פ”ד דמגילה 
מ”ז, דאע”פ שאין לעלות במנעלים, מ”מ אין זה מעכב את הנשיאות כפים, באופן 
שעכ”פ בשעת דחק גדול, כמו כהן שאינו יכול לעלות לדוכן רק במנעלים, אז בצירוף 

דש בעירו יש להקל ולהתיר.

סי'  זצ"ל(, ח"ב  )להג"ר אפרים אשרי  'ממעמקים'  דידן בשו"ת  בנדון  וע"ע מש"כ   9
כ"ח, וכן בשו"ת משנה הלכות, חלק י"א סי' צ"ו )ותשו"ח להרב ש. ליבוביץ שליט"א, 

שהעירנו לזה(.

10  בגמ’ איתא, “מיכאל שבא לבשר את שרה, רפאל שבא לרפא את אברהם, גבריאל 
אזל למהפכיה לסדום, והא כתיב ויבואו שני המלאכים סדומה בערב, דאזל מיכאל 

בהדיה לשזביה ללוט".

ובחזקוני כתב, "מה ששנינו בהשוכר את הפועלים ויבאו וגו', דאזל מיכאל לשיזביה 
ללוט ]וזה לכאו' דלא כרש"י שכתב "ורפאל שריפא את אברהם הלך משם להציל את 
לוט"[, ועוד ]קשה[, מי איתא דמיכאל הוה, א"כ עשה הוא שתי שליחויות, בשורת 

שרה והצלת לוט, ונראה דלא גרסינן התם מיכאל אלא רפאל".

ויעויין בעץ יוסף שעל העין יעקב שם, המעיר דבב"ר אמרו שרפאל הלך עם גבריאל 
ד'שני  משום  אפשר  הכי,  ס"ל  לא  "והגמ'  תואר,  יפה  בעל  וביאר  לוט,  את  להציל 
שהוא  שגבריאל  שכמו  ועוד,  וגבריאל.  מיכאל  דהיינו  הגדולים,  משמע  המלאכים', 
של אש הולך לאבד סדום באש, יאות שמיכאל שהוא של שלג ילך להציל מהאש". 
גם ב'בראשית זוטא' עמ' קכ"א )לרבי שמואל ב"ר נסים מסנות, מתקופת הראשונים 
}ראה 'שמות חכמים' )להרא"מ וייס שליט"א, ב"ב תשס"ט, שזכה להערות והארות 
 ,)}22 הערה  קצ"ו  עמ'  סלובודקא(,  ישיבת  מראשי  שליט"א,  לנדו  דוב  ר'  מהגאון 
"דאזיל מיכאל בהדי גבריאל למשזביה ללוט" ]וראה שבלי הלקט ענין תפלה, סי' י"ח, 
מביא מדרש אגדה, "כשנצטער אברהם צער מילה, בא רפאל ורפאו, מיד פתחו מלאכי 

השרת ואמרו, בא"י רופא חולים"[, ועי' בכלה רבתי פ"ז.

]במה שהקשה החזקוני, "מי איתא דמיכאל הוה, א"כ הוא עשה שתי שליחות, בשורת 
שרה והצלת לוט", עי' ברבינו בחיי פ' וירא שכתב, "מה שאמרו רז"ל שאין מלאך 
וכו', לא אמרו אלא כשזה היפך זה, האחד רחמים והשני דין, אבל בשוים, עושים 
כמה שליחות", ומתורץ לפי"ז קושיית החזקוני על גירסת הגמ' בב"מ, וראה בשפתי 
שליחויות,  שתי  עושה  אחד  מלאך  דאין  "והטעם  שכותב,  שם,  פרש"י  על  חכמים 

להודיע שאין מספר לגדודיו של הקב"ה, ואין עניות במקום עשירות, מצאתי"[.

11  עי’ ח”א מהרש”א ב”מ פ”ה ב’ ד”ה מחיוה, שכתב כטעם זה ממש מסברת עצמו, 
ולפנינו מבואר  ובשו”ת חת”ס חו”מ סי’ קכ”ד כתב טעם זה בשם התורת חיים, 
שכבר עמדו על זה הראשונים. שו”ר ב’קובץ לקוטי מדרשים – כבוד חופה’ )פפד”מ 
תרמ”ח, צילום כת”י(, שמעתיק טעם כזה ממדרש, והובא ג”כ בילקוט מדרשים ח”א 

עמ’ קמ”ג, וע”ע שו”ת חות יאיר סוס”י קס”ו.

וע”ע ‘ארץ חמדה’ להמלבי”ם, בדרוש לשבועות )אחרי פ’ פינחס(, ובשו”ת יד אליהו 
גליס  י.  והרב  כהן  ש.  להרב  )תשו”ח  תל”ז  סי’  יו”ד  שערים,  בית  ושו”ת  ד’,  סי’ 

שליט”א, שהעירונו לכמה מהמ”מ הנ”ל(.

12 וכמו"כ מבואר ע"פ מה דכתיב בתהלים )קי"ב א'(, "הללויה אשרי איש ירא את ה' 
במצותיו חפץ מאד", ובילקוט תהלים )רמז תתע"א(, דרשו ד'במצותיו חפץ מאד' זהו 
אברהם, ובע"ז )י"ט א'(, דרשינן, "במצותיו חפץ מאד, אר"א, במצותיו, ולא בשכר 
מצותיו, והיינו דתנן, הוא היה אומר, אל תהיו כעבדים המשמשין את הרב על מנת 
לקבל פרס, אלא היו כעבדים המשמשין את הרב שלא על מנת לקבל פרס", הרי דגבי 

אברהם גופיה מפורש שהיה מקיים המצוות שלא עבור שכרן כלל.

13 ועיי"ש שדקדק דלכן כפל הכתוב לשון 'למען'.

14 ותשו"ח להר' ש. כהן שליט"א, שציין לנו בשם הגרח"ק שליט"א, שאמר שאכן 
מקור דברי הרמב"ם אלו, הם ע"פ קרא הנ"ל, ד'למען אשר יצוה את בניו' וגו'.

15 ואכן במהרש"א בח"א בסוטה שם )ד"ה וא"ל(, כבר עמד בזה, וכתב, "ומיהו קשה, 
דהיאך קאמר שהיה מבקש לקיים המצות כדי לקבל שכר עליהן, הא אמרינן אל תהיו 
כעבדים המשמשים את הרב ע"מ לקבל פרס. וי"ל דהיינו במצוה שנתחייב בה כבר, 
אבל הכא שעדיין לא בא לא"י, ששם חיובה, והקב"ה לא רצה שיהיה חייב בהו, שפיר 

מצי לבקש משום קבול שכרן".

ואמנם לכאורה אין ישוב בדברי מהרש"א לגבי מצות הקהל, שכבר מחוייב בהבאת 
הטף. וצ"ל דקושיית המהרש"א היא רק לענין שאין ראוי לבקש המצוה ע"מ לקבל 
שכר, אבל מה שהכתוב מבטיח שכר על קיום המצוה, זה לא היה קשה למהרש"א 

כלל.

ואולם עי' בבאר שבע שם מה שהאריך בזה.

שליט"א  כהן  ש.  להר'  ותשו"ח  הולך.  ד"ה  ב'  )כ"ג  מכות  מהרש"א  בח"א  עוד  ועי' 
'לעשות  כדכתיב  דכיון דקאי בצדקה,  הנ"ל,  לדבריו(, דמשמע שמיישב קרא  שציין 
צדקה ומשפט', והרי לענין צדקה שפיר שרי ע"מ לקבל שכר, וכמו דשרי ע"מ שיחיה 

בני, עיי"ש בדבריו.

16 ואמנם עי' ברמב"ן פ' עקב )ו' ה'( עה"פ ואהבת וגו', מה שהביא בשם הספרי, שלא 
וכו', ועיי"ש מה שביאר  יאמר אדם הריני לומד תורה בשביל שאזכה לעולם הבא 

לפי"ז ענין השכר המוזכר בתורה.

ובענין אם אכן היה מעכה בנו הקטן, לא מצאתי לכך ראיה ברורה, מלבד מה   17
שהוזכר באחרונה, שדרך הפסוקים לכתוב את סדר הילדים כתולדותם, אלא אם כן 

ישנה סיבה מיוחדת, או שדורשים מכך דרשה.

לכך  ראיה,  אינה  מצאתי  ולא  כסדר,  שלא  בניו  בענין  שדרשו  מצאתי  שלא  והיות 
כתבתי רק לשון 'אחרון', שפשטותו הוא שהיה הצעיר והקטן בבניו, אך יחד עם זאת, 

הוא נכון גם אילו היה גדול הבנים אלא נמנה באחרונה. 

18 אכן מדברי התנחומא תזריע ג', שכתב בדומה, אין ראיה, שיתכן יותר לומר שכל 
דברי המדרש, הם רק על הפסוקים הקודמים, עיי"ש.

19 ועיין במשך חכמה שם, שגם למד כן בפשיטות )בלא להביא את דברי הספורנו(, 
שכתב, "ספר לנו הכתוב כי לא נשתדל אברהם ליקח אשה לישמעאל ממשפחתו, 

אע"ג שהיה לו ליקח אשה לישמעאל בן פלגשו את מעכה בת פלגש נחור...".

וממה שאיתא בפירוש רבינו בכור שור כ"ב כ"ג, אין ראיה לנידון, שכתב "כי הנה 
לאברהם,  ובשרוה  ונפקדה  עקרה  היתה  היא  שאף  נראה  היא.  גם  מלכה  ילדה 
שידע  לפרש  שיתכן  אשה",  לקחת  ָשם  שלח  ובנות,  בנים  להם  שהיו  שידע  ומפני 
מזכיר  כדרך המקרא שלא  בפירוש  הוזכרו  בנותיו שלא  או  נחור,  שבמשפחתו של 
כמעט את הנקבות, או בנכדותיו, יוכל למצוא אשה לבנו, לכך שלח אליהם. וע"ע מה 

שהבאנו לעיל מספר הישר.

ובענין ראומה אמו, ברוקח שער הפשט כ"ב כ"ד כתב, "ושמה ראומה, שהיתה   20
חשובה". וברבינו אפרים שם כתב, "ראומה. קרי ביה ראו מה, שהעולם היו צועקים 
ואומרים, ראו מה ילדה זאת, שהיו בניה שופכי דמים ומגלי עריות ועובדי ע"ז...". 
וע"ע בס' 'פירושי התורה לבעלי התוספות', שהביאו שם באות ב', שרשעותה מוכח 



גם לענין אברהם שהובטח על ירושת הארץ, ודאי גם זה אינו כלפי חלק הגשמי 
כלל, אלא כלפי חלק הרוחני שבדבר, שהארץ יש בה כמה קדושות ומצוות, 
וא"כ על זה היתה תקוותו של אברהם, שע"י קיום רצונו יתברך, יזכה בזרע 
ישראל, שגם יקיימו המצוות התלויות בארץ, וא"כ הכל 'הכשר מצוה' לעבודתו 

יתברך, ולא שמצפה לתגמול גשמי ח"ו, עכת"ד16.

תשובה ל"כתב חידה"

מי אני: "מעכה ]בן נחור וראומה[".

דמות הקשורה: "ּוִפיַלְגׁשֹו ּוְׁשָמּה ְראּוָמה ַוֵּתֶלד ַּגם ִהוא ֶאת ֶטַבח ְוֶאת ַּגַחם 
ְוֶאת ַּתַחׁש ְוֶאת ַמֲעָכה". בראשית כ"ב כ"ד.

אחרון הבנים לאבי הייתי – שמעכה היה אחרון הבנים של נחור אביו.
ּוִפיַלְגׁשֹו  כ"ד(,  כ"ב  )בראשית  בקרא  כמפורש  נחור,  של  בנו  היה  שמעכה 
ּוְׁשָמּה ְראּוָמה ַוֵּתֶלד ַּגם ִהוא ֶאת ֶטַבח ְוֶאת ַּגַחם ְוֶאת ַּתַחׁש ְוֶאת ַמֲעָכה", ואחרון 
מִמלכה,  בניו  שמונת  לאחר  נחור,  בני  במנין  אחרון  שנזכר  ממה  היה,  בניו 

וכאחרון מבניו מראומה17.
והנה פשטות הדברים שמעכה זה, זכר היה, כלשון התורה בתחילת פרשה 
זו )שם כ'(, "ַוְיִהי ַאֲחֵרי ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ַוֻּיַּגד ְלַאְבָרָהם ֵלאמֹר ִהֵּנה ָיְלָדה ִמְלָּכה 
ַגם ִהוא ָּבִנים ְלָנחֹור ָאִחיָך", וכרגילות התורה להזכיר ולמנות רק את הזכרים 

במשפחה.
ואף אם נאמר שאין בהכרח ראיה שזכר היה, שיתכן לפרש שלשון התורה 
'בנים', הכוונה רק על בני מלכה, לא על בני ראומה, בב"ר נ"ז ג' נכתב להדיא 
לשון 'בנים' על ילדי ראומה, "בני פילגשים ארבעה", וכפרש"י ושאר ראשונים 
שם, וכן בויק"ר י"ד ט', שהמדרש אומר ש"לעולם הנקבה מן איש והזכר מן 
ילדה  שהנקבה  כתוב  זכרים,  שנולדו  בתורה  כשמוזכרים  שתמיד  האשה", 
ילד אותם,  נקבות, כתוב שהזכר  ומאידך כשמוזכרים בתורה שנולדו  אותם, 
ועל כך מביא המדרש ראיה מהפסוק )שם כ"ב כ"ד(, "ּוִפיַלְגׁשֹו ּוְׁשָמּה ְראּוָמה 
ַוֵּתֶלד ַּגם ִהוא ֶאת ֶטַבח ְוֶאת ַּגַחם ְוֶאת ַּתַחׁש ְוֶאת ַמֲעָכה". שהזכרים הוזכרו על 
שם הנקבה שילדתם. נמצא שדעת המדרש18 שכל הארבעה שהוזכרו בפסוק 

היו זכרים.
וכן מפורש במדרש ספר הישר וירא ד"ה ונחור, "ותהי לנחור פילגש ושמה 
ראומה ותלד גם היא לנחור טבח וגחם ותחש ומעכה בנים ארבעה". והוסיף 

שם, "ויהיו כל בני נחור אשר יולדו לו בנים שנים עשר מלבד בנותיו".
נקבה, שלמד שטעם מה שהודיעו  אכן דעת הספורנו שם, שמעכה היתה 
לאברהם שנולד לנחור ילדים, היה זה מטעם שבשרוהו שנולד זיווגו של יצחק, 
נחור  בת  מעכה  את  ליקח  יוכל  בה,  יחפוץ  לא  ואם  בתואל,  בת  רבקה  או 
וראומה, "ופילגשו ותלד גם היא. והגיד המגיד שגם פילגשו ילדה את מעכה, 

שהיתה כמו כן ראויה לבנו, אם לא יבחר ברבקה ולא יצטרך לזרע כנען"19.
ובענין ראומה אמו, עיין בהערה20 .

שנתמעך  סופו  רמוז  מעכה,  של  שבשמו   – ורשעותי  סופי  רמוז  ובשמי 
מהעולם, וגם רשעותו, שהיה ראוי למעיכה.

שמעכה היה רשע, שכל בני ראומה, רשעים היו, כדאיתא בב"ר נ"ז ד' וילקוט 
וירא ק"ב ד"ה ויהי, "א"ר יצחק, כולהון לשם מרדות הן". ובמתנות כהונה שם, 
אפרים  וברבינו  רשעים".  כולם  "שהיו  כתב,  ובמהרז"ו  וקללה".  מכה  "לשון 
עה"ת כתב על כל בניה של ראומה, "שופכי דמים ומגלי עריות ועובדי ע"ז", 

ועל מעכה בפירוש כתב, "שהיה מגלה עריות".
ורשעותו רמוזה בשמו, כדאיתא בב"ר שם, שרבי יהודה דורש זאת בשמו, 
וראוי למעיכה.  - מעכון". ובמפרשים על המדרש ביארו, שהיה רשע  "מעכה 
הכתוב  שאמר  כמו  עריות,  מגלה  שהיה  "מעכה,  כתב  שם  אפרים  וברבינו 

)יחזקאל כ"ג ג'(, ָׁשָּמה מֲֹעכּו ְׁשֵדיֶהן".
ואומה,  משפחה  להקים  בלא  העולם  מן  שאבד  היה,  מעכה  של  וסופו 

כדאיתא במדרש אגדה כ"ב כ"ד, וכדלהלן.
וסופו של מעכה רמוז בשמו, כדאיתא במדרש אגדה שם, "מעכה. שמיעכו 
שלא היו אומות ולא משפחות, כי ִאבדם מן העולם". ובמתנות כהונה על ב"ר 

שם פירש, "מעכון. לשון מעוך וכרות, ושמם מורה על תגמולם".

ממספרם וכבודם של בני אבי – שממספרם וכבודם של בני נחור אבי מעכה, 
ניתן ללמוד כדלהלן.

כ"ב,  )בראשית  בקרא  כמפורש  בנים,  עשר  שנים  היו  מעכה  אבי  שלנחור 
כ' – כ"ד(, "ַוְיִהי ַאֲחֵרי ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ַוּיַּגד ְלַאְבָרָהם ֵלאמֹר ִהֵּנה ָיְלָדה ִמְלָּכה ַגם 
ִהוא ָּבִנים ְלָנחֹור ָאִחיָך. ֶאת עּוץ ְּבכֹרֹו ְוֶאת ּבּוז ָאִחיו ְוֶאת ְקמּוֵאל ֲאִבי ֲאָרם. ְוֶאת 
ֶּכֶׂשד ְוֶאת ֲחזֹו ְוֶאת ִּפְלָּדׁש ְוֶאת ִיְדָלף ְוֵאת ְּבתּוֵאל.  ּוְבתּוֵאל ָיַלד ֶאת ִרְבָקה ְׁשמָֹנה 
ֵאֶּלה ָיְלָדה ִמְלָּכה ְלָנחֹור ֲאִחי ַאְבָרָהם. ּוִפיַלְגׁשֹו ּוְׁשָמּה ְראּוָמה ַוֵּתֶלד ַּגם ִהוא ֶאת 

ֶטַבח ְוֶאת ַּגַחם ְוֶאת ַּתַחׁש ְוֶאת ַמֲעָכה".
ושנים עשר בנים הללו של נחור, מחולקים לשנים, שמונה בני ִמלכה הגבירה, 

עוץ, בוז, קמואל, כשד, חזו, פלדש, ידלף ובתואל, וארבעת בני השפחה, ראומה 
פלגשו, טבח, גחם תחש ומעכה, כדאיתא בב"ר נ"ז ג', וכן פרש"י שם21.

של  אביו  נחור  בני  של  וכבודה  שממספרם   – לדודי  נתגלו  נוספים  בנים 
מעכה, ניתן ללמוד ולגלות שלאברהם דודו של מעכה היו ארבעה בנים נוספים, 

שאינם ידועים, בנוסף לשמונת בניו הידועים.
שאברהם היה דוד מעכה, שהרי היה אחיו של נחור אביו, כמפורש בקרא 
ְוֶאת  ָנחֹור  ֶאת  ַאְבָרם  ֶאת  ַוּיֹוֶלד  ָׁשָנה  ִׁשְבִעים  ֶתַרח  "ַוְיִחי  כ"ו(,  י"א  )בראשית 

ָהָרן"22.
ששמונה בנים ידועים היו לאברהם, יצחק )שם כ"א ב' – ג'(. ישמעאל )שם 
יקשן, מדן, מדין, ישבק ושוח )שם כ"ה  זמרן,  ט"ז ט"ו(,  וששת בני קטורה, 

א' – ב'.
בני  וארבע  גבירה  בני  שמונה  לו  שהיו  נחור,  בני  של  וכבודם  וממספרם 
שפחה, לומדים חז"ל שהיו לו לאברהם עוד ארבעה בני שפחה, וכדאיתא בב"ר 
נ"ז ג', "הנה ילדה מלכה גם היא. היא, גם היא, מה זו בני גבירה שמונה ובני 

פילגשים ארבעה, אף זו בני גבירה שמונה ובני פילגשים ארבעה".
והנה, פשטות דברי המדרש, שיש דימוי בין בני אברהם לבני נחור, וכתב רש"י 
בביאורו על המדרש, שדברי המדרש הנ"ל הם על אברהם עצמו, שלאברהם היו 
שמונה בני גבירה, שאף בני הגר וקטורה נקראים בני הגבירה, כדכתיב )שם ט"ז 
ַוִּתֵּתן אָֹתּה ְלַאְבָרם  ָהָגר ַהִּמְצִרית ִׁשְפָחָתּה...  ג'(, "ַוִּתַּקח ָׂשַרי ֵאֶׁשת ַאְבָרם ֶאת 
ולא  ודרשו חז"ל, ששרה נתנה את הגר לאברהם, "לאשה  ְלִאָּׁשה",  לֹו  ִאיָׁשּה 
לפלגש", וכן לגבי קטורה כתיב )שם כ"ה א'(, "ַוּיֶֹסף ַאְבָרָהם ַוִּיַּקח ִאָּׁשה ּוְׁשָמּה 
אברהם  בני  שכל  נמצא  לפלגש.  ולא  אישות  לשם  שלקחה  ודרשו,  ְקטּוָרה", 
המפורשים בשמותם בתורה וכדלעיל, הם בני גבירה. ועל כך מוסיפה התורה 
ַהִּפיַלְגִׁשים ֲאֶׁשר ְלַאְבָרָהם...", הרי שהיו לו לאברהם  "ְוִלְבֵני  ו'(,  וכותבת )שם 
המדרש  בא  כן  על  היו,  הם  כמה  יודעים  אנו  שאין  אלא  פלגשים,  בני  עוד 
ומלמדינו בדרשת הפסוק שנאמר על לידת בניו של נחור, שכפי שלנחור היו 
שנים עשר בנים, שמונה בני גבירה וארבעה בני פילגש, כך אף לאברהם היו 

שנים עשר בנים, שמונה בני גבירה וארבעה בני פלגש.
נמצא, שממספרם וכבודם של בני נחור, שהיו לו שמונה בני גבירה וארבעה 

בני פלגש, נתגלו, שהיו לאברהם ארבעה בנים נוספים, ארבעת בניו מפלגש.
בני  בין  היא  כן23, שההשוואה  פירש  לא  עה"ת  בפירושו  עצמו  רש"י  אכן, 
של  בניו  בין  היא,  שהשוואה  המדרש,  בדברי  למד  אלא  אברהם,  לבני  נחור 
נחור לזרעו של אברהם, בניו של יעקב, שכתב )שם כ"ב כ'(, "גם היא. אף היא 
השוותה משפחותיה למשפחות אברהם שתים עשרה, מה אברהם שנים עשר 
אלו  אף  שפחות,  בני  וארבעה  הגבירות  בני  שמונה  מיעקב,  שיצאו  שבטים 
שמונה בני גבירות וארבעה בני פלגש", וכן כתב ברבינו בחיי שם, וגם במפרשי 
המדרש, היפה תואר, מהרז"ו, רש"ש ורד"ל, למדו בדרך זו, שהכוונה על יעקב 
שהיה מזרעו של אברהם, שהיו לו שמונה בני גבירה, שני בני רחל וששת בני 

לאה, וכן ארבעה בני הפלגשים, שני בני בלהה ושני בני זלפה.

כפי  רבות,  נשים  נקראו  מעכה  של  שבשמו   – רבות  נשים  נקראו  בשמי 
שמצאנו בכתבי הקודש.

ששמו של מעכה, היה שם נפוץ לנקבה, ומוזכרות נשים רבות בכתבי הקודש 
שנקראו בו, וכדלהלן.

ואם אבשלום, המוזכרת  דוד המלך,  גשור, אשת  ַּתְלַמי מלך  בת  א. מעכה 
בש"ב ג' ג', "...ְוַהְּׁשִלִׁשי ַאְבָׁשלֹום ֶּבן ַמֲעָכה ַּבת ַּתְלַמי ֶמֶלְך ְּגׁשּור".

ָמַלְך  ָׁשִנים  ב. מעכה בת אבשלום בן דוד, המוזכרת במ”א ט”ו ב’, "ָׁשֹלׁש 
'מעכה  בסמוך  ]ועיין  רלב"ג  ע"פ  ֲאִביָׁשלֹום",  ַּבת  ַמֲעָכה  ִאּמֹו  ְוֵׁשם  ם  ִּבירּוָׁשלִָ

בת אבישלום'[.
שם  המוזכרת  אביה,   – ֲאִבָּים  ואם  רחבעם  אשת  אבישלום,  בת  מעכה  ג. 
א' - ב', "ּוִבְׁשַנת ְׁשמֶֹנה ֶעְׂשֵרה ַלֶּמֶלְך ָיָרְבָעם ֶּבן ְנָבט ָמַלְך ֲאִבָּים ַעל ְיהּוָדה. ָׁשֹלׁש 

ם ְוֵׁשם ִאּמֹו ַמֲעָכה ַּבת ֲאִביָׁשלֹום". ָׁשִנים ָמַלְך ִּבירּוָׁשלִָ
והנה פשטות הדבר הוא, שאשת רחבעם ואם אביה, היא מעכה בת אבשלום 
בן דוד, אלא שיש בזה מחלוקת ראשונים ואריכות גדולה במפרשים, ואף אנו 
הארכנו בסוגיא זו בגליון קי"ג, פרשת יתרו תש"ע, בתשובה לכתב חידה, ונביא 

דבריהם בהערה24.
ַמֲעָכה  “ְוַגם  ט”ז,  ט”ו  בדהי”ב  המוזכרת  אביה,   – אבים  אשת  מעכה  ד. 
ֵאם ָאָסא ַהֶּמֶלְך ֱהִסיָרּה ִמְּגִביָרה ֲאֶׁשר ָעְׂשָתה ָלֲאֵׁשָרה ִמְפָלֶצת ַוִּיְכרֹת ָאָסא ֶאת 
ִמְפַלְצָּתּה ַוָּיֶדק ַוִּיְׂשרֹף ְּבַנַחל ִקְדרֹון”, שביאר המלבי”ם, שיש לומר, שגם אשת 

אביה נקראת מעכה ]מלבד אמו של אביה, וכדלעיל[.
וצ”ב מדוע המלבי”ם למד כן דוקא בדה”י, ולא ביאר כן כבר במ”א, שכתוב 
ָעְׂשָתה  ֲאֶׁשר  ִמְּגִביָרה  ַוְיִסֶרָה  ִאּמֹו  ַמֲעָכה  ֶאת  “ְוַגם  י”ג(,  )ט”ו  כך  כן  גם  שם 

ִמְפֶלֶצת ָלֲאֵׁשָרה ַוִּיְכרֹת ָאָסא ֶאת ִמְפַלְצָּתּה ַוִּיְׂשרֹף ְּבַנַחל ִקְדרֹון”.
ה. מעכה אם אכיש מלך גת. המוזכרת במ"א ב' ל"ט, "ַוְיִהי ִמֵּקץ ָׁשֹלׁש ָׁשִנים 
ֵלאמֹר  ְלִׁשְמִעי  ַוַּיִּגידּו  ַּגת  ֶמֶלְך  ַמֲעָכה  ֶּבן  ֶאל ָאִכיׁש  ְלִׁשְמִעי  ֲעָבִדים  ְׁשֵני  ַוִּיְבְרחּו 

ִהֵּנה ֲעָבֶדיָך ְּבַגת".
אכן בנביא לא מפורש אם ‘מעכה’ זו אכן היתה אמו של אכיש, או שהיה זה 
שמו של אביו, אלא שתמכתי יתידותי שאכן מדובר באמו, על דברי רבותינו 
הכתובים  שרגילות  שכתבו,  כ”ג,  ו’  שמות  בחיי  ורבינו  הרמב”ן  הראשונים, 
את  כתב  י”א  כ”ד  ויקרא  בחיי  וברבינו  אימותיהם.  שמות  במלכים  להזכיר 

הטעם, “וטעם הדבר, לפי שהעובר נוצר מדם הוסת ומתגדל בבטן אמו זמן 
קצוב, גם אחרי הולדו וצאתו לאויר העולם יונק שדי אמו, ולכך יתחייב שיהיה 
יותר  יותר מטבע האב, ומעשיו דומין למעשי האם  טבעו נקשר בטבע האם 
ממה שדומין למעשי האב, ומזה הזכיר הכתוב במלכי ישראל שמות אמותם, 
הוא שאמר... לבאר כי טבע האדם מתדמה לטבע האם ונמשך אחריו, והוא 
הדין אצל הטובה, כי כשהאדם צדיק ובעל ענוה ואיש מדות, הנה זה מופת על 
אמו שהיתה צנועה ובעלת מחשבה טובה, ועל כן זכתה אליו, כי הענף הטוב 
יעיד על מעלת השרש, וזהו שכתוב...”. אכן יש לעיין אי טעם זה שייכא נמי 

במלכי אומות העולם, וצ”ע.
ו. מעכה פלגש ָּכֵלב, אם ֶׁשֶבר בנה וִּתְרֲחָנה בתה. המוזכרת בדהי”א ב’ מ”ח, 

“ִּפֶלֶגׁש ָּכֵלב ַמֲעָכה ָיַלד ֶׁשֶבר ְוֶאת ִּתְרֲחָנה”, עפ”י רד”ק, הגר”א ומצו”ד.
כלב מעכה שמה, אלא  פלגשו של  במלבי"ם שם שלמד, שאכן  יעויין  אכן 
שלא היתה אם שבר ותרחנה, אלא היתה בתם של שבר אביה ותרחנה אמּה, 
שהיו מגדולי הייחוס. ובניה מעכה זו היו, 'ַׁשַעף ֲאִבי ַמְדַמָּנה', 'ְׁשָוא ֲאִבי ַמְכֵּבָנה', 
הפסוק  ע"פ  וזאת  עכסה,  בתה  גם את  לה  והיה  ִגְבָעא',  'ֲאִבי  גם  היה  שהוא 
שם מ"ט, "ַוֵּתֶלד ַׁשַעף ֲאִבי ַמְדַמָּנה ֶאת ְׁשָוא ֲאִבי ַמְכֵּבָנה ַוֲאִבי ִגְבָעא ּוַבת ָּכֵלב 

ַעְכָסה".
ז. מעכה אשת מכיר, אחות ֻׁשִּפים, ֵאם ֶּפֶרׁש וָׁשֶרׁש, המוזכרת בדהי"א ז' ט"ו 
- ט"ז, "ּוָמִכיר ָלַקח ִאָּׁשה ְלֻחִּפים ּוְלֻׁשִּפים ְוֵׁשם ֲאחֹתֹו ַמֲעָכה ְוֵׁשם ַהֵּׁשִני ְצָלְפָחד 
ַוִּתְהֶיָנה ִלְצָלְפָחד ָּבנֹות. ַוֵּתֶלד ַמֲעָכה ֵאֶׁשת ָמִכיר ֵּבן ַוִּתְקָרא ְׁשמֹו ֶּפֶרׁש ְוֵׁשם ָאִחיו 
מה  להלן,  שביארנו  מה  ]עיין  הגר"א  ביאור  פי  על  ָוָרֶקם",  אּוָלם  ּוָבָניו  ָׁשֶרׁש 
שלמד הגר"א בפסוקים אלו, וכן עיי"ש אודות אחותה, שאף היא נקראה בשם 

מעכה, וילדה רק בנות[, ובענין מי היה אביה, עיין בהערה25.
בנים26,  תשעה  ועוד  עבדון  של  ואמו  גבעון,  אבי  יעיאל  אשת  מעכה  ח. 
המוזכרת בדהי"א ט' ל"ה - ל"ז, "ּוְבִגְבעֹון ָיְׁשבּו ֲאִבי ִגְבעֹון ְיִעוֵאל ְוֵׁשם ִאְׁשּתֹו 
ּוְזַכְרָיה  ְוַאְחיֹו  ּוְגדֹור  ְוָנָדב.  ְוֵנר  ּוַבַעל27  ְוִקיׁש  ְוצּור  ַעְבּדֹון  ַהְּבכֹור  ּוְבנֹו  ַמֲעָכה. 
ּוִמְקלֹות" )והיא נזכרת גם שם ח' כ"ט – ל"א, עם שינויים קלים, ובמיעוט שני 
ִגְבעֹון ְוֵׁשם ִאְׁשּתֹו  ָיְׁשבּו ֲאִבי  בנים, ובשינוי שמו של 'זכריה' ל'זכר', "ּוְבִגְבעֹון 

ַמֲעָכה. ּוְבנֹו ַהְּבכֹור ַעְבּדֹון ְוצּור ְוִקיׁש ּוַבַעל ְוָנָדב. ּוְגדֹור ְוַאְחיֹו ָוָזֶכר".
הגר"א  ביאר  וכן  בפסוק,  כמפורש  'יעיאל',  של  כינויו  היה  גבעון'  ו'אבי 
והמלבי"ם שם )שלא תפרש שיעיאל היה אביו של גבעון(. ועיין בתרגום רב 
יוסף, שלמד ש'גבעון' היה שמו, וכתבו המפרשים, שהיות והוא בנה את עיר 
מפני שהיה  ולמצוד"ד,  ולרד"ק  על שמו.  העיר  נקראה  לכך  גבעון שבבנימין, 

שר העיר גבעון.
שם  ו"נר".  "אבאל"  בשמות  גם  ונקרא  'יעזיאל',  היה  שמו  הרד"ק,  ולדעת 
עיין במלבי"ם  בנו או שניהם,  נר היה אביו או  ]ובענין אם  ל"ג למלבי"ם  ח' 

שם שם ל"ג[.
ט. אכן בענין חנן בן מעכה, מגיבורי דוד, המוזכר בדהי"א י"א מ"ג, "ָחָנן ֶּבן 
)ע"פ  ונשיאו ומשרי דוד  וכן, שפטיה בן מעכה, ראש שבט שמעון  ַמֲעָכה...", 
הרלב"ג ורד"ק(, המוזכר שם כ"ז ט"ז, "ְוַעל ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל ָלראּוֵבִני ָנִגיד ֱאִליֶעֶזר 
ֶּבן ִזְכִרי ַלִּׁשְמעֹוִני ְׁשַפְטָיהּו ֶּבן ַמֲעָכה", יש לדון אי הוי 'מעכה' שם אביהם או 

אמותיהם, וצ"ע.
וע"ע בהערה שכתבנו אודות מקום שנקרא כן, ואף מלכות שנקראה כך28

ואחת שילדה רק נקבות – שבשמו של מעכה נקראו נשים רבות, וכדלעיל, 
וכן נקראה בשמו אשת צלפחד, שילדה רק נקבות.

שאשת צלפחד ילדה רק נקבות, כמפורש בקרא )במדבר כ"ו ל"ג(, "ּוְצָלְפָחד 
ְונָֹעה ָחְגָלה  ֶּבן ֵחֶפר ֹלא ָהיּו לֹו ָּבִנים29 ִּכי ִאם ָּבנֹות ְוֵׁשם ְּבנֹות ְצָלְפָחד ַמְחָלה 

ִמְלָּכה ְוִתְרָצה".
ואשת צלפחד, מעכה שמה, כפי שלמד הגר"א בביאורו על הפסוק )דבהי"א 
ז' ט"ו - ט"ז(, "ּוָמִכיר ָלַקח ִאָּׁשה ְלֻחִּפים ּוְלֻׁשִּפים ְוֵׁשם ֲאחֹתֹו ַמֲעָכה ְוֵׁשם ַהֵּׁשִני 
ְצָלְפָחד ַוִּתְהֶיָנה ִלְצָלְפָחד ָּבנֹות. ַוֵּתֶלד ַמֲעָכה ֵאֶׁשת ָמִכיר ֵּבן ַוִּתְקָרא ְׁשמֹו ֶּפֶרׁש 
ָוָרֶקם". שביאר את הפסוק, שחפים ושפים היו  ּוָבָניו אּוָלם  ָׁשֶרׁש  ְוֵׁשם ָאִחיו 
אחים30, כמפורש שם י"ב, והיו להם שני אחיות, ששניהם נקראו בשם מעכה 
]אחת נקראה אחותו של חפים והשניה אחותו של מפים[, אחת לקחה מכיר 
לאשה, והשניה לקח צלפחד לאשה, ולצלפחד היו בנות ממעכה אשתו, ולמכיר 
היו בנים ממעכה אשתו, וכך למד בביאור הפסוק, "ּוָמִכיר ָלַקח ִאָּׁשה ְלֻחִּפים 
ּוְלֻׁשִּפים", שמכיר לקח אשה מחפים ושפים. "ְוֵׁשם ֲאחֹתֹו ַמֲעָכה", ששמה של 
אחותו של שפים, היה מעכה. "ְוֵׁשם ַהֵּׁשִני", וכן היה שם אחות השני, והיינו של 

חפים. "ְצָלְפָחד", והיא היתה אשת צלפחד.
ולפי"ז מבאר הגר"א, זה מה שנאמר בפסוק אח"כ, "ַוֵּתֶלד ַמֲעָכה ֵאֶׁשת ָמִכיר 
ֵּבן...", שהיות ושני האחיות נקראו מעכה, על כן מפרש הפסוק על איזה מעכה 

הוא מדבר, מעכה אשת מכיר.
העולה מן הדברים, שרבינו הגר"א למד בפסוק, שאשתו של צלפחד בן חפר, 

מעכה שמה.
הגר"א, אלא  ביארו בדרכו של  לא  לציין, שרבים ממפרשי הנביא  יש  אכן 

באופן אחר, שלא מדובר כלל בשתי אחיות בעלי אותו שם, וכדלעיל.
זו,  )ודרכו  אחרת31  בדרך  הפסוק  דברי  את  שם, שמבאר  במלבי"ם  ויעויין 
יש בה דמיון לדרכו של הגר"א, אלא שיש ביניהם שינויים מהותיים(, עיי"ש 

ותרוה נחת.

מהדרשות שדרשו על בניה, וע"ע שם באות ג', שהביאו, ש"גדולה היתה, ראומה, ראו 
מה, ראו כמה היא גדולה כקרני ראם. ראו מה".

ובספר שערי אהרן סו"פ וירא )עמ' תתרי"ז(, הביא בשם ס' 'מנחה בלולה', שכתב, 
"ְוֶאת ַּתַחׁש ְוֶאת ַמֲעָכה. 'תחש' ר"ת, תקעו חדש שופר, ומעכה ר"ת, מלך על כל הארץ, 

לכך קורין פרשה זו בראש השנה".

21 וע"ע בענין בני נחור, מי הם כל אחד מאלו הנזכרים, בגליון קמ"ו, פרשת וישלח 
תשע"א, בתשובה לכתב חידה.

וישלח  פרשת  קמ"ו,  בגליון  עיין  והרן,  נחור  אברהם  של  תולדותן  סדר  ובענין   22
)בהערות(,  חידה  לכתב  בתשובה  תשע"א,  שפטים  פרשת  קע"ח,  ובגליון  תשע"א, 

שהארכנו בזה.

ע"י  אלא  רש"י,  ע"י  נכתב  הטוענים שלא  ישנם  המדרש,  על  פרש"י  בענין  הנה   23
עה"ת  בפירושו  אלו  מדבריו  ולכאורה  לרש"י,  'מיוחס'  רק  והוא  אחד מהראשונים, 
ניתן להביא סייעתא לדבריהם, שלא פירש כדבריו על המדרש, ויש לדחות סייעתא 

זו, ואכמ"ל.

24 הנה פשטות הפסוקים היא, שבתו של אבשלום, אשת רחבעם, ואמו של אביה, 
נקראה בשם מעכה, כדכתיב )מ"א י"ד ל"א - ט"ו ב'(, "ַוִּיְׁשַּכב ְרַחְבָעם ִעם ֲאבָֹתיו ַוִּיָּקֵבר 
ִעם ֲאבָֹתיו ְּבִעיר ָּדִוד ְוֵׁשם ִאּמֹו ַנֲעָמה ָהַעּמִֹנית ַוִּיְמֹלְך ֲאִבָּים ְּבנֹו ַּתְחָּתיו. ּוִבְׁשַנת ְׁשמֶֹנה 
ם ְוֵׁשם ִאּמֹו  ֶעְׂשֵרה ַלֶּמֶלְך ָיָרְבָעם ֶּבן ְנָבט ָמַלְך ֲאִבָּים ַעל ְיהּוָדה. ָׁשֹלׁש ָׁשִנים ָמַלְך ִּבירּוָׁשלִָ
ַמֲעָכה ַּבת ֲאִביָׁשלֹום". וכעי"ז כתיב בדהי"ב )י"א י"ח - כ"ב(, "ַוִּיַּקח לֹו ְרַחְבָעם ִאָּׁשה 
ֶאת... ְוַאֲחֶריָה ָלַקח ֶאת ַמֲעָכה ַּבת ַאְבָׁשלֹום ַוֵּתֶלד לֹו ֶאת ֲאִבָּיה ְוֶאת ַעַּתי ְוֶאת ִזיָזא ְוֶאת 

ְׁשֹלִמית... ַוַּיֲעֵמד ָלרֹאׁש ְרַחְבָעם ֶאת ֲאִבָּיה ֶבן ַמֲעָכה ְלָנִגיד ְּבֶאָחיו ִּכי ְלַהְמִליכֹו".

ואם  רחבעם  שאשת  הנ"ל,  הפסוקים  דברי  שלכאורה  הראשונים,  רבותינו  והקשו 
אבים היא מעכה בת אבשלום, נסתרים מדברי הפסוקים במקום אחר )דהי"ב י"ג א' 
- ב'(, שנאמר שם שאשה זו נקראה בשם 'מיכיהו בת אוריאל מגבעה', "ִּבְׁשַנת ְׁשמֹוֶנה 
ִאּמֹו  ְוֵׁשם  ם  ִּבירּוָׁשלִַ ָמַלְך  ָׁשִנים  ָׁשלֹוׁש  ְיהּוָדה.  ַעל  ֲאִבָּיה  ַוִּיְמֹלְך  ָיָרְבָעם  ַלֶּמֶלְך  ֶעְׂשֵרה 

ִמיָכָיהּו ַבת אּוִריֵאל ִמן ִּגְבָעה ּוִמְלָחָמה ָהְיָתה ֵּבין ֲאִבָּיה ּוֵבין ָיָרְבָעם".  

ובאמת כבר נתקשה בזה רב יוסף בתרגומו בדה"י שם, וכתב, "...ושום אימיה מיכיהו 
ברת אוריאל מן גבעתא היא הות מיכה )ס"א מעכה( ברת אבשלום, ואמטול דהות 
אתהפך  אבוהא  ושום  דמעלי,  שמא  מיכיהו,  למתקרי  אתהפכא  כשרתא  איתתא 
אמו  ושם  )תרגום:  דאבשלום..."  למדכר שמיה  דלא  גבעתא,  דמן  אוריאל  למתקרי 
מיכיהו בת אוריאל מגבעה, היא היתה מיכה )ס"א מעכה( בתו של אבשלום, ומשום 
שהיתה אשה כֵשרה, התהפך לקרוא לה מיכיהו, שהוא שם משובח, וכן שם אביה 

התהפך להקרא אוריאל מגבעה, שלא להזכיר את שמו של אבשלום(.

ַהֶּמֶלְך  ָאָסא  ֵאם  ַמֲעָכה  "ְוַגם  הפסוק  דברי  על  ט"ז,  ט"ו  משנתו שם  יוסף  רב  וכפל 
ֱהִסיָרּה ִמְּגִביָרה ֲאֶׁשר ָעְׂשָתה ָלֲאֵׁשָרה ִמְפָלֶצת ַוִּיְכרֹת ָאָסא ֶאת ִמְפַלְצָּתּה ַוָּיֶדק ַוִּיְׂשרֹף 
ְּבַנַחל ִקְדרֹון", "...ומן בתר דתבת מעכה אמיה דאסא למהוי כשירתא אהדר ית שמה 
מיכיהו בת אוריאל דמן גבעתא מן בגלל דלא למדכר ית שמהא קדמאי דלא למתגניא 
ביה" )תרגום: ומלאחר שחזרה מעכה אם אסא להיות כשירה, החזירו לה את שמה 

מיכיהו בת אוריאל מגבעה, בכדי שלא להזכיר את שמה הקודם שלא תתגנה בו(.

ויעויין בפרש"י בדה"י שם, שלמד ששמה היה 'מיכיהו בת אוריאל', אלא שכינו אותה 
וזאת ע"ש כלתה, אשת בנה אביה ואם  'אבישלום',  'מעכה בת אבשלום' או  בשם 
אסא, שהיתה אשת חיל וגברתנית, ומשום כבודה של כלתה קרא הכתוב לחמותה 

על שם כלתה.

וטעם החילוק בין השמות בספרים, ביאר רש"י, שבספר דה"י, שהוא ספר היחס של 
יהודה, כתב את שמה, ואילו בספר מלכים, שהוא ספר מלכי ישראל ויהודה, קראה 
"כך מפורש בירושלמי, והמסורת הזה  וסיים רש"י את ביאורו וכתב,  בשם כינויה, 
תקח בידך בשם רבינו אלעזר, וכן אמר לי בשם אביו, וכן מצאתי בפירוש אביו, בכל 
מקום שהוסיף וי"ו בשם אשה, זו משום שבחה, כמו עתליה - ועתליהו מולכת על 
הארץ, כי אשת חיל היתה, וכן יכליה -  יכליהו, לפי שהיתה גברתנית, כי אמציהו 
בעלה נס לכישה ויהי שם חמש עשרה שנה עד שמת, והיא שפטה את העם כל אותן 

חמש עשרה השנים...".

הרד"ק שם כותב, ש'מיכיהו בת אוריאל', "היא 'מעכה בת אבשלום' הנזכרת למעלה, 
בזה  נמצאים  והרבה  בלשון,  קרובים  ומעכה  ומיכיהו  ולאביה,  לה  היו  ושני שמות 

הספר אדם אחד נזכר בשתי שמות", וכעי"ז כתב ברלב"ג שם ב' י"ח ובמ"א ט"ו ב'.

ואף אמו של אבשלום נקראה כן, כמפורש בפסוק )ש"ב ג' ג'(, "ּוִמְׁשֵנהּו ִכְלָאב לאביגל 
)קרי: ַלֲאִביַגִיל( ֵאֶׁשת ָנָבל ַהַּכְרְמִלי ְוַהְּׁשִלִׁשי ַאְבָׁשלֹום ֶּבן ַמֲעָכה ַּבת ַּתְלַמי ֶמֶלְך ְּגׁשּור".

ואכתי צ"ב אודות אשת אבים, שלמעלה הבאנו שאמו היתה 'מעכה בת אבישלום', 
ואילו בפסוקים אח"כ כתוב, שהיא היתה אשתו, כדכתיב )מ"א ט"ו ח' – י'(, "ַוִּיְׁשַּכב 
ֶעְׂשִרים  ּוִבְׁשַנת  ַּתְחָּתיו.  ְבנֹו  ָאָסא  ַוִּיְמֹלְך  ָּדִוד  ְּבִעיר  אֹתֹו  ַוִּיְקְּברּו  ֲאבָֹתיו  ִעם  ֲאִבָּים 
ם ְוֵׁשם  ְלָיָרְבָעם ֶמֶלְך ִיְׂשָרֵאל ָמַלְך ָאָסא ֶמֶלְך ְיהּוָדה. ְוַאְרָּבִעים ְוַאַחת ָׁשָנה ָמַלְך ִּבירּוָׁשלִָ

ִאּמֹו ַמֲעָכה ַּבת ֲאִביָׁשלֹום", והיתכן שנשא את אמו ואשת אביו.

וביארו רבותינו הראשונים )עי' רד"ק ורלב"ג(, שודאי שמעכה זו לא היתה אמו, אלא 
רק ֵאם ֲאִבָּים אביו, כדלעיל, והטעם מדוע נכתב עליה שהיתה אמו, משום שגידלתו, 
ועוד, שאף ֵאם אביו נקראת אמו, והוסיפו וכתבו רבותינו הראשונים, שבמיוחד בא 
הנביא לכתוב לנו זאת, ללמדינו, שאע"פ שאסא גדל אצל ֵאם אביו שהיתה עובדת 
עבודה זרה, בכל זאת היה אסא צדיק, והכרית את הע"ז ואפילו את המפלצת שעשתה 
מעכה אם אביו, וכפי שנכתב עליו )שם י"א – י"ג(, "ַוַּיַעׂש ָאָסא ַהָּיָׁשר ְּבֵעיֵני ה' ְּכָדִוד 
ֶאת  ְוַגם  ֲאבָֹתיו.  ָעׂשּו  ֲאֶׁשר  ַהִּגֻּלִלים  ָּכל  ֶאת  ַוָּיַסר  ָהָאֶרץ  ִמן  ַהְּקֵדִׁשים  ַוַּיֲעֵבר  ָאִביו. 
ִמְפַלְצָּתּה  ֶאת  ַוִּיְכרֹת ָאָסא  ָלֲאֵׁשָרה  ִמְפֶלֶצת  ָעְׂשָתה  ֲאֶׁשר  ִמְּגִביָרה  ַוְיִסֶרָה  ִאּמֹו  ַמֲעָכה 

ַוִּיְׂשרֹף ְּבַנַחל ִקְדרֹון".

איברא, שיעויין ברד"ק בדהי"ב ט"ו ט"ז, שבריש דבריו ביאר כדלעיל, ובסוף הוסיף 
וכתב, "גם יתכן לפרש כי אחרת היתה, שנקראת גם כן מעכה בת אבשלום".

כתב  כבר  אבישלום',  'בת  ובמקום אחר  'בת אבשלום'  במקום אחד  ומה שנקראה 
הרלב"ג במ"א שם שהוא אחד.

איברא, שדעת התוס' בכתובות ק"ד ב', שאין אבישלום זה אבשלום בן דוד, שתוס' 
מבארים שלא יתכן לומר ששמו של אותו דיין מדייני גזירות היה 'חנן בן אבשלום', 
אבישלום',  בן  'חנן  היה  אלא שמו  בשמיה,  מסקינן  ולא  היה  רשע  אבשלום  שהרי 
עוד בשיטת התוס',  לעיין  ]ויש  ואבישלום אינו אבשלום, אלא שם של אדם אחר 

אך אין הז"ג[.

אותו  אבל  אחד,  אדם  הוא  ואבישלום  ואבשלום  שיתכן  שלמד,  מצאנו  ובמלבי"ם 
אבשלום או אבישלום, אינו אבשלום בן דוד, אלא הוא אדם אחר לחלוטין, שבדהי"ב 
י"א כ' כתב, שהטעם שהזכיר את מעכה בת אבשלום כשלישית הנמנית בנשיו, וזאת 
להגיע  צריכים  היו  לא  בניו ממנה  ולכך  דוד,  מזרע  ולא  הדיוט,  בת  משום שהיתה 
למלוכה, אך מחמת שאהב אותה יותר מכל נשיו ופלגשיו, כמפורש בפסוק שם )כ"א(, 

"ַוֶּיֱאַהב ְרַחְבָעם ֶאת ַמֲעָכה ַבת ַאְבָׁשלֹום ִמָּכל ָנָׁשיו ּוִפיַלְגָׁשיו ִּכי ָנִׁשים ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה 
ָנָׂשא ּוִפיַלְגִׁשים ִׁשִּׁשים...", לכך נתן את משפט הבכורה לאביה בנה, ולכך גם שינה את 

שמה ושם אביה, כשם של גבירה, לשבח ולתהילה.

"ְוֻׁשִּפם  י"ב(,  25 פשטות הפסוקים שלכאורה היתה בתו של עיר, ע"פ הפסוק )שם 
ְוֻחִּפם ְּבֵני ִעיר ֻחִׁשם ְּבֵני ַאֵחר", שהרי היתה אחותו של שפים, ושפים היה בנו של 
עיר. אלא שביארנו להלן בשם המפרשים, שמעכה היתה אחותו מהאם ולא מהאב, 

א"כ לא היתה בתו של עיר.

26 ולמפרשים שכל שינוי שם, הוא אחד אחר, ולדעת הרד"ק שהובאה להלן אודות 
'ובעל', נמצא שהיו לה אחד עשר בנים.

27 עי' ברד"ק שלמד, ש'ובעל' היה שמו, שהו"ו הוא לא ו"ו החיבור, אלא חלק משמו, 
וא"כ מה שהוזכר במנין השני 'בעל', מדובר באח נוסף.

28 עוד מצאנו מקום ששמו 'מעכה', או 'בית המעכה', כדכתיב )ש"ב כ' י"ד(, "ַוַּיֲעבֹר 
ַאף  ַוָּיבֹאּו  ַוִּיָּקֲהלּו(  )קרי:  ויקלהו  ַהֵּבִרים  ְוָכל  ַמֲעָכה  ּוֵבית  ָאֵבָלה  ִיְׂשָרֵאל  ִׁשְבֵטי  ְּבָכל 
ַאֲחָריו", וכן במ"א ט"ו כ', "ַוִּיְׁשַמע ֶּבן ֲהַדד ֶאל ַהֶּמֶלְך ָאָסא ַוִּיְׁשַלח ֶאת ָׂשֵרי ַהֲחָיִלים 
ֲאֶׁשר לֹו ַעל ָעֵרי ִיְׂשָרֵאל ַוַּיְך ֶאת ִעּיֹון ְוֶאת ָּדן ְוֵאת ָאֵבל ֵּבית ַמֲעָכה ְוֵאת ָּכל ִּכְנרֹות ַעל 

ָּכל ֶאֶרץ ַנְפָּתִלי", וכן שם כ"ט.

וכן מצאנו 'מלך מעכה', בש"ב י' ו', "ַוִּיְראּו ְּבֵני ַעּמֹון ִּכי ִנְבֲאׁשּו ְּבָדִוד ַוִּיְׁשְלחּו ְבֵני ַעּמֹון 
ַוִּיְׂשְּכרּו ֶאת ֲאַרם ֵּבית ְרחֹוב ְוֶאת ֲאַרם צֹוָבא ֶעְׂשִרים ֶאֶלף ַרְגִלי ְוֶאת ֶמֶלְך ַמֲעָכה ֶאֶלף 

ִאיׁש ְוִאיׁש טֹוב ְׁשֵנים ָעָׂשר ֶאֶלף ִאיׁש", וכן שם ח'.

זה אודות אשת צלפחד שלא היו  יתכן לומר שאין ראיה מוחלטת מפסוק  29 אכן 
כל  כי  בנים,  לו  וילדה  לאחריו,  או  צלפחד  לפני  לאחר,  ונישאה  שיתכן  בנים,  לה 

ההתייחסות של התורה היא רק לצלפחד עצמו, לא לאשתו.

כן כתבנו  ועל  נישאה לאחר מלבד צלפחד,  אלא שאין סיבה לומר שאשת צלפחד 
בפשיטות, שלא היו לה בנים.

מן האם, שכל אחד מהם  לא  מן האב,  רק  היתה  ושפים,  זו של חפים  ואחווה   30
היה מאם אחרת, וכל אחד מהם היתה לו אחות מהאם, ואחיות אלו, שתיהן נקראו 

בשם מעכה.

ששני  אמותיהם,  דרך  קרובות  רק  אלא  אחיות,  כלל  היו  לא  המעכה  ששני  נמצא 
האמהות היו נשואות לאדם אחד.

31 וכך ביאר המלבי"ם את הפסוקים: ראשית הוא לומד, שחפים ושפים היו אחים 
מן האב, לא מן האם, ולכל אחד היתה אחות מן האם, ולא מן האב )עד כאן הוא 
כדברי הגר"א(, אלא שאחותו של חפים קראו צלפחד ואחותו של שפים קראו מעכה, 
ומכיר נשא את שתי הנשים הללו )שלא היתה כל אחוה בין נשים אלו, וכדלעיל הערה 

קודמת, לכך יכל מכיר לישא שתיהן(.

וכך הוא מפרש את הפסוק, "ּוָמִכיר ָלַקח ִאָּׁשה", שהיא היתה אחותו של "ְלֻחִּפים". 
חפים  של  ֲאחֹתֹו"  "ְוֵׁשם  "ּוְלֻׁשִּפים".  של  אחותו  היתה  לקח, שהיא  הוא  ועוד אשה 
"ַמֲעָכה". "ְוֵׁשם ַהֵּׁשִני", ושמה של האחות השניה, של שפים, "ְצָלְפָחד". ומכיר נשא 
ָּבנֹות", ואשת מכיר זאת ילדה רק בנות". ואילו  ִלְצָלְפָחד  "ַוִּתְהֶיָנה  שתי נשים אלו, 
אשתו השניה של מכיר, ילדה גם בנים, "ַוֵּתֶלד ַמֲעָכה ֵאֶׁשת ָמִכיר ֵּבן ַוִּתְקָרא ְׁשמֹו ֶּפֶרׁש 

ְוֵׁשם ָאִחיו ָׁשֶרׁש". "ּוָבָניו" של שרש היו, "אּוָלם ָוָרֶקם".
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אצל משפחת לרנרבוך ישנה יחודיות בציפייה ל"שמחה". הסבא 
הידוע  שליט"א,  לרנרבוך  שלום  רבינו  האדיר  הגאון  הגדול, 
בידיו,  כך  כל  עיתותיו  אין  בעירו,  ואב"ד  מגדולי הרבנים  כאחד 
ולכל  דין  לבית  ביומו,  יום  דבר  הרבים  לשיעוריו  הוא  משועבד 
שאר העיסוקים הרבניים. ועל כן, בכל השנה אין הוא מגיע לבקר 
אצל ילדיו ונכדיו. רק המבצע למצוא שמונה מחליפים שימסרו 
שלא  מספקת  סיבה  מהוה  אחת,  לשבת  שיעוריו  את  במקומו 

לנסוע לביקורים.
ברכות'  'שבע  או  'אופרוף'  שבת  שמחה,  בשבתות  הכל,  למרות 
של אחד מהצאצאים, הסבא הגדול טורח ומוצא מחליפים ומגיע 
לשבות ולשמוח בשמחת המשפחה המורחבת בלעה"ר. בשבתות 
זוכה המשפחה לקרבתו של  אלו השמחה מרובה, שבת שלימה 
הסעודות  להיפך.  אלא  לסיים,  ממהר  הוא  אין  הגדול.  הסבא 
מתארכות כפל כפליים מתוך הנאה מרובה של כל המשתתפים 

הרבים. 
השבתות  את  המאפיינים  והמענינים  המיוחדים  הדברים  אחד 
הללו הוא, שבכל סעודה וסעודה מספר הסבא הגדול ממאורעות 
בתקופה  אליו  שהגיעו  מעניינים  סיפורים  הכוללים  הדין  בית 
האחרונה. ולפעמים אף מציע בפני השומעים את השאלה, כדי 
לשמוע את דעתם, מה הם היו משיבים אילו היתה באה שאלה 

זו לפתחם.
היו  הם  אלו.  משבתות  מרובה  נחת  שבעו  הם,  אף  המחותנים 
שכולם  כדי  ובזקניהם,  בנעריהם  בסעודות  להשתתף  מבקשים 
יזכו להתקרב לגר"ש, ליהנות מזיוו, לשמוע מדברי תורתו, ואף 
ארוכה  שעה  להמתין  צורך  בלא  מיוחדת  בברכה  מפיו  להתברך 

בתור.
בנו  יעקב,  אברהם  הראשון,  הנכד  של  אופרוף  בשבת  היה  כך 
בכורו של ר' זבולון, הבן הגדול למשפחת לרנרבוך, וכך גם היה 

בשבתות השמחה עם נישואי שאר הנכדים.
שמחה  לשבתות  זכתה  בלעה''ר,  והגדולה  המורחבת  המשפחה 
הרבים  הנכדים  כאשר  בשנה,  פעמים  ארבע  כשלש  אלו  מעין 
החלו להינשא בזה אחר זה. ככל שחלפו השנים, גדלה המשפחה 
ונינות, עד שבשבתות השמחה  נינים  עוד ועוד בחתנים וכלות, 
בני  כל  את  להכיל  שיוכל  גדול  לאולם  הוצרכו  האחרונות 

המשפחה.
כשקרבה עת נישואיהם של צעירי הנכדים ולא רחק הזמן לתחילת 
להשתתף  זו  שהנהגתו  הגדול,  הסבא  הודיע  הנינים,  נישואי 
בשבתות השמחה, היא אך ורק לנכדים. בדור שאחריהם - הנינים, 
הודיע הסבא, בעזהי"ת ישמח עמם בשמחתם בביאתו לחתונה, 
אך לא יוכל להשתתף בשבתות. הסבא נימק את דבריו בכך שאינו 
צעיר, זקנו כבר לבן, והוא צריך לנצל ביתר שאת ועוז את הימים 

שנשארו לו בעולם הזה.
כל הנכדים כבר נישאו ונשארה רק מרים לאה, הנכדה הצעירה. 
כל בני המשפחה המתינו בציפייה מיוחדת לעת נישואיה, ביודעם 
כי תהיה זו השבת האחרונה שיזכו ליהנות כולם יחדיו עם הסבא 

הגדול.
למרות כל הציפיות והרצונות, השנים חלפו ומרים לאה עדיין לא 
מצאה את זיווגה. מרים לאה וכל משפחתה הגדולה והמורחבת 
התפללו על כך רבות, אך הישועה בוששה לבוא, עדיין לא נמצא 

החתן המתאים.
הנינות הראשונות כבר נישאו, ביניהם גם אחייניותיה של מרים 
לאה, אך כמין מעשה שטן, השידוך המתאים למרים לאה עדיין 

לא נמצא.
היו באותה  לא  להגיע, אך הבחורים שהוצעו  ההצעות המשיכו 
איכות של ההצעות בשנים עברו. בהוראת הסבא הגדול  לא דחו 
שום הצעה, אלא שמעו את כולן, גם את הפוגעות שבהן, והשתדלו 

למצוא ביניהן את החתן, אך לעת עתה עדיין לא מצאו.
באחד הימים, שמעה מרים לאה את ִאמה שתחי' משוחחת קשות 
בטלפון. היות ואמה דברה בקול ובסמוך אליה, לא חששה מרים 
לאה להאזין לשיחה. מתוך הדברים הבינה, שהמדברת מעבר לקו 
היא שדכנית, המנסה לדוחפם בכח לגשת להצעתה, ואמה מנסה 

לדחותה בעדינות.
מתוך הדברים של אמה, הבינה מרים לאה שמדובר בבחור שר"ל 
לאה  מרים  כשראתה  ה"י.  קצרים,  וימיו  הנוראה  במחלה  חולה 
שהדבר קשה לאמה, ביקשה ממנה שתעביר אליה את הטלפון, 
של  לאמיתו  מהרעיון.  השדכנית  את  להוריד  תוכל  כבר  והיא 
דבר, הבחור המדובר לא היה חולה, אך היה מעשן בקביעות, מה 

שכידוע מגביר את סיכוייו לחלות רח''ל.
כשלקחה את השפופרת, שאלה מרים לאה את השדכנית מדוע 
בגלל שהיא  וכי  ימיו ספורים.  בפניהם בחור שר"ל  היא מציעה 
בת מתבגרת, עליה להיות גם אלמנה צעירה? אך השדכנית לא 
השתכנעה, ושאלה: מדוע את רואה בחור מעשן, כבחור שכבר 
חולה במחלה וימיו ספורים? נכון שאחי וגיסי נפטרו בגיל צעיר 
מחמת העישון, אך לא כל המעשנים מתים בגיל כה צעיר, ישנם 

רבים מהם שמאריכים חמישים שישים שנה ואף יותר.
צעירות  כשבנות  בשכנועה,  השדכנית  ממשיכה  ועוד,  זאת 
מואסות ואינן רוצות לשמוע על בחור שמעשן, ניחא. אני כבר 

מעלות  עם  כאלו  ביניהם  שיש  למרות  שהמעשנים,  לכך  רגילה 
מיוחדות, ברוב מוחלט של המקרים היחס אליהם הוא של סוג 
מתבגרת  בת  ע''י  נדחית  כשההצעה  אך  אותם.  דוחים  ולכן  ב' 
כזה  בדבר  ביותר,  דל  הינו  לפתחה  העומדות  ההצעות  שמספר 
טרם נתקלתי, סיימה השדכנית. אך דעתה של מרים לאה היתה 
ברורה ונחרצת. מבחינתה, בחור ה''שואף'' ]תרתי משמע[, לזכות 
במחלה הנוראה רח''ל, נחשב ל'חולה', אלא שעדיין לא גילו את 
מחלתו. ומה גם שסבה הגדול כבר אמר לאביה, שאין שום סיבה 
כך  ומשום  לחולי.  מיועד  או  חולה  תקח  בריאה  שבת  בעולם 

דחתה את ההצעה בשתי ידים.
הכנסת  בבית  ותחנונים  בתפילה  לבה  את  שפכה  לאה  מרים 
ובבית, בכותל המערבי ובקברי צדיקים. ביקשה מחילה מכל מי 
שרק הכירה, מהגננת בגן, ועד המנקה של הסמינר, מכל מי שרק 
היה לה עמה קשר, ויתכן אולי פגעה בה בעבר. אמרה 'תהלים' 
קופות  לכל  תרמה  שירה',  ו'פרק  'נשמת'  החיד"א',  ו'תהלים 
הצדקה שהכירה וידעה עליהם, ניסתה את כל הסגולות הידועות 

ושאינן ידועות, ועדיין הישועה בוששה לבוא.
שיעתיר  בבקשה  הגדול  לסבה  לאה  מרים  פנתה  רבות  פעמים 
עליה בתפילותיו. והסבא הגדול היה מביט בה בעיניו הטהורות 
ואומר לה, מרים לאה היקרה, פעמים רבות בכל שבוע אני מתפלל 
עליך, גם אני ממתין ליום שבו תמצאי את זיווגך הטוב והנכון. 
נפלאים דרכי ה', איננו יודעים למה נגזר עלייך כך, אך דבר אחד 
ברור לנו, שגזירה זו נגזרה על  כולנו על ידי אבינו האב הרחמן, 
החפץ אך בטובתנו. מי יודע, אולי כפי שמרים הצדקת, אחותם 
של אהרן ומשה, המתינה שנים רבות לנישואיה, וזאת עד שבעלה 
כלב נולד וגדל, ויכלה להנשא לו, אולי גם את צריכה לחכות מעט 
עד שבעלך יגדל עוד קצת, ילמד עוד יותר ויתפתח בתורה ויראת 
שמים, סיים הסבא את דבריו, תוך כדי שהוא מברכה מעומק הלב 

לזיווג הגון במהרה.
המיוחדות  על שבתות השמחה  ושמעו  גדלו,  הנינים שכבר  בני 
שהוריהם זכו יחד עם הסבא הגדול, אמרו במשובת ילדות, שאולי 
בני  ועוד  כדי שעוד  היא,  לאה  מרים  נישואיה של  עיכוב  סיבת 

נינים יוכלו להשתתף בשבת השמחה האחרונה.
כשאחייניתה יוכבד, זו שנולדה ביום הבת מצוה שלה, התארסה, 
היה הדבר קשה שבעתיים למרים לאה, שכבר הגיעה לגיל הל"ב. 
צערה  את  בפניו  לתנות  הגדול,  לסבה  שוב  פנתה  יום  באותו 

הגדול, על שעדיין לא זכתה למצוא את זיווגה.
ככל שהסב ניסה לנחמה, ראה שמרים לאה ממאנת להינחם והיא 
סגולה,  ביקשה  היא  הפעם  ומוחלטת.  ברורה  להבטחה  מצפה 
אחייניתה,  יוכבד  נישואי  יום  שעד  סופית,  ותעזור  שתסייע 
היא תבוא בברית האירוסין. "לא איכפת לי לנסוע ארבעים יום 

רצופים לעמוקה, העיקר שזה יועיל".
מה  שכל  באמונה,  ולעודדה  ליבה  על  לדבר  ניסה  הגדול  הסבא 
שה' עושה עבורנו, הוא הטוב ביותר, למרות שלפעמים זה לא כל 
כך נראה לעינינו. עם זאת, הוסיף ואמר לה סבה, שיש לו סגולה 
כבר  רבות  שנים  שלפני  סגולה  לציבור.  ידועה  שאינה  ישנה, 
נתעורר עליה. ואולי בזכות כל התפילות, יעזור לך ה' שתיוושעי 

באמצעות סגולה זו.
ידועה לך נכדתי היקרה, אמר הסב, גדלותו המפורסמת של התנא 
הקדוש רבי פנחס בן יאיר, שמקום מנוחתו כבוד, בעיר הקודש 
צפת תובב"א. ודאי זוכרת את עוד מהגן את הסיפור אודותיו עם 
גינאי הנהר, ועם העכברים שאכלו במקומות שלא עישרו. התנא 
תדשא",  "מדרש  הנקרא  'מדרש'  כתב  הסב,  אמר  הזה,  הקדוש 
ע"ש הפסוק הראשון שעליו כותב המדרש, והוא, "תדשא הארץ 
דשא...". מדרש זה מדבר על הרבה ענינים חשובים, אך משום מה 

לא זכה עדיין לעדנה, ואינו מצוי וידוע אצל כל הלומדים.
שכתב,  המדרש  את  יום  בכל  לקרוא  הסב,  אמר  היא,  הסגולה 
הקדושים.  דבריו  את  מעט  להבין  ולהשתדל  תדשא'',  ''מדרש 
המדרש הוא רק כמה דפים בודדים, הרבה יותר קל וזול מאשר 
לנסוע לעמוקה. ובנוסף, חשוב מאוד שלא לשכוח בסוף הלימוד 
רבי  הקדוש  התנא  של  תורתו  לימוד  שבזכות  ולבקש,  להתפלל 
פינחס בן יאיר זכותו תגן עלינו, ירחם ה' עלינו ויקבל תפילותינו, 

ונזכה שתדשא לנו ישועה בקרוב בענין.
אולי  הסגולה.  לימי  קיצבה  שאין  הסב,  אמר  הסגולה  בפרטי 
שלשה ימים, אולי שבוע, אולי חודש ואולי אף ארבעים יום. כמו 
כן, אין הבטחה שהסגולה תועיל מיידית, אך ככל שאר הסגולות, 
את  שיקרבו  ודאי  טובים,  ומעשים  התפילות  עם  המצטרפות 

הישועה, סיים הסבא את דבריו.
לא קל היה למרים לאה להשיג את המדרש, אך לאחר מאמצים 
מצאה ספר שבו מודפס המדרש, וצילמה מתוכו. מאז, הקדישה 
דברי  ללימוד  רבעי שעה  ועד שלושת  כמחצית השעה  יום  בכל 
שבזכות  ה',  לפני  ליבה  את  שפכה  הלימוד  עת  ובסוף  המדרש, 

התנא הקדוש ישלח לה ישועה.
כלה.  נהייתה  לאה  מרים  הגיעה.  הישועה  חודשים,  כמה  לאחר 
יונגרבוחר,  טרפון  עולם התורה,  בחיר  עם  להתארס  זכתה  היא 
דברי הסבא שאמר  צדקו  אכן,  צעיר ממנה בעשר שנים.  שהיה 
שמחת  יגדל.  שחתנה  בכדי  היתה  לאה  מרים  של  המתנתה  כי 

בבחור  שזכתה  על  ומיוחדת  עצומה  היתה  הגדולה  המשפחה 
הזה  הנער  "אל  בגדר,  ותפילתו.  לימודו  במעלותיו,  מיוחד  כה  
לחכות  שווה  היה  כי  בבירור  חשה  לאה  מרים  ואף  התפללתי". 

ולהמתין עבור פנינה שכזו.  

בהתקרב מועד הנישואין, התעוררה כל המשפחה לחיים, לארגן 
אירוע היסטורי כביר של שבת שבע ברכות, שבו ישתתפו הסבא 
לשבת  ציפו  כולם  בלעה"ר.  הענקית  המשפחה  כל  עם  הגדול 
למשפחה  שהתווספו  הנינות  חתני  כל  ובמיוחד  זו,   מיוחדת 
בשנים האחרונות, שרק שמעו על קיומה של שבת כזו, אך טרם 
זכו לטעום מטעמה, לשמוע את אמרי פיו והגיגיו הנפלאים של 

הסבא הגדול במשך שבת שלימה. 

וכבר  עצמה,  החתונה  לחתונה,  ההכנות  מאוד.  מהר  עבר  הזמן 
נמצאים בעיצומה של 'שבת שבע ברכות' שכל כך ציפו לבואה.

לאחר שבסעודת ליל שב"ק, נהנו כולם מדבריו של הסבא, בקושי 
יכלו להמתין לסעודת הבוקר. ואכן, שוב כובד הסבא לשאת דברים 
להנאת כולם. הסבא, שידע היטב כי כולם מצפים לסיפור מעניין 
ומרתק, לא אכזב, ובסיום דרשתו לכבוד החתן והכלה אמר כי 
ברצונו לספר להם את השאלה האחרונה שנשאל בערש"ק סמוך 
בשעה  נשאלה  והשאלה  שהיות  ואמר  הוסיף  הסבא  לנסיעתו. 
דחוקה, לא היתה לו מנוחת הנפש בכדי להשיב עליה, וע"כ הוא 
מקווה שכאשר יציע את השאלה לפני כל המסובים, ודאי יוכל 

להגיע לתשובה נכונה.

המעטירה,  בעירנו  הכנסיות  מבתי  באחד  השאלה:  דבר  וזה 
ביותר,  מכובד  ספרים  אוצר  ויגיעה  עמל  ברוב  הגבאים  הקימו 
שתוך זמן קצר נהיה לאוצר הספרים הגדול ביותר בעיר. בכניסה 
לבית הכנסת הניחו הגבאים ארון ספרים המלא בספרים חדשים, 
כאשר על כל ספר מודבקת מדבקה עם מחירו בתוספת כיתוב, 
ולאורחים לתרום  "אני ממתין לתרומתך", הקוראת למתפללים 
וקטנים,  גדולים  ספרים,  במבחר  מלא  היה  הארון  הספר.  את 
"נ"ך  האחד,  גדולים,  סטים  שני  בלטו  ביניהם  ויקרים.  זולים 
מפואר ח"י כרכים" שגודלו כרוב מדף ספרים ועליו מחירו שש 
מאות וחמשים שקלים. והשני, סט "כל ספרי החיד"א מ' כרכים" 
ועליו מחירו אלף מאה וחמשים שקלים,  שגודלו כמדף ומחצה 
במחיר  ספרים  מדף  לתרום  קראה  במקום  המודעה  זאת  מלבד 

שמונה מאות שקלים.

בשבת האחרונה הגיע אורח לא מוכר לבית הכנסת שלא היה ידוע 
אצל מי התארח. בסיום התפילה פנה האורח לגבאים בשאלה, 

מה הם חפצים שיתרום לאוצר הספרים שע"י בית הכנסת.

הסטים  שני  עם  המדובר  הספרים  ארון  את  לו  הראו  הגבאים 
הגדולים, ואמרו לו שהיו שמחים אילו היה תורם להם מדף שלם 
בפניהם שהיות  ואמר  או סט מכובד. התורם התלהב מהרעיון, 
בל"נ  יתרום  הוא  ללומדים,  הספרים  חשיבות  את  יודע  והוא 
עבור סט מכובד. ואכן במוצש"ק הביא התורם לביתו של הגבאי 

מעטפה עם תרומתו. 

כנראה  פתוח.  צ'ק  שם  מצא  המעטפה  את  הגבאי  כשפתח 
שהתורם לא זכר במדויק את מחיר הסט שהתחייב לתרום, ולכן 

השאיר את הצ'ק פתוח.

התורם,  של  דעתו  היתה  מהסטים  איזה  על  ידע  שלא  הגבאי, 
הצ'ק,  על  שהיו  הפרטים  לפי  לאתרו  מרובים  מאמצים  השקיע 
אך לא עלתה בידו. כנראה שהפרטים לא היו מדויקים. בערש"ק 
הגבאי  אלי  הגיע  המרתקים,  בדבריו  הסבא  המשיך  האחרון, 
ושאלתו בפיו: מה הסכום שימלא בצ'ק, האם שש מאות וחמשים, 

כמחיר הסט הזול, או אלף מאה וחמשים, כמחיר הסט היקר. 

 נו, מה דעתכם, פנה הסב למסובים. מהו גובה הסכום אותו ימלא 
הגבאי בצ'ק שניתן ע''י התורם האלמוני?

ראיות מגמרות  היושבים בסעודה.  בין  גדול בהלכה החל  ויכוח 
עברו  ופירכות  יסודות  ותירוצים,  קושיות  ופוסקים,  ראשונים 
בין השולחנות. רק סטנדרים וספרים היו חסרים, בכדי שהמקום 

יהיה 'בית מדרש' מושלם.

ידון בדבר לאחר הסעודה,  לאחר זמן מה אמר הסב, שכל אחד 
ובסעודה השלישית ננסה להכריע את הדין.  

בסעודה השלישית, נעמד החתן לשאת את דרשתו, לאחר מאבק 
קשה לדחות את נסיונות המפריעים. הדרשה היתה בטוב טעם 
ודעת ונישאה ע''י החתן כזקן ורגיל. בסיום דבריו, לאחר שהודה 
ולכל  עמם  להשתתף  שטרח  הגדול  ולסבא  למחותנים  להורים, 
הספיק  לסעודה  התפילה  שבין  שבזמן  החתן  אמר  האורחים, 
ללמוד את הפרשה עם פרש"י, ונראה לו שיש בידיו ראיה מלימודו 

זה לפשוט את ספקו של הסב.

השאלה היא: היאך ניתן לפשוט את ספקו של הסב מפרשתנו ע"פ פרש"י ?

תשובה ל"סיפור ושאלה בצידו" מגליון משבוע שעבר
בתשובה לשאלה, מנין בפרשתינו עפרש"י הוכיח המרא דאתרא את מסקנתו הקשה, שהאמת המרה היא, שאין בכל קהילתו אפילו צדיק אחד, וזאת לאחר המעשה הנוראי שאירע, שרצחו בפני רבים יהודי, כשביזוהו בבזיונות קשים 
ומרים. המרא דאתרא הוכיח את מסקנתו הקשה, שהאמת המרה היא, שאין בקהילתו אפילו צדיק אחד, וזאת מדברי רש"י י"ט ד', עה"פ, "ֶטֶרם ִיְׁשָּכבּו ְוַאְנֵׁשי ָהִעיר ַאְנֵׁשי ְסדֹם ָנַסּבּו ַעל ַהַּבִית ִמַּנַער ְוַעד ָזֵקן ָּכל ָהָעם ִמָּקֶצה", וביאר רש"י, 
"כל העם מקצה. מקצה העיר עד הקצה, שאין אחד מהם מוחה בידם, שאפילו צדיק אחד אין בהם". מבואר בדברי רש"י, שאם נעשה דבר מסוים בעיר בגילוי ובפרהסיא, ואין מי שמוחה בידם, אות ומופת הוא, שאין בעיר זו אפילו 

צדיק אחד, ומכאן הוכיח המרא דאתרא, שאם אירע דבר נוראי כזה בקהילתו, שבריש גלי ולעיני כל הקהל, ביישו יהודי באופן הקרוב לרציחה, אות ומופת הוא שאין אפילו צדיק אחד בקהילתם.
בענין מה שכתבנו ב'סיפור' בשבוע שעבר, "שמקובל בשם החתם סופר זצ"ל, שאם אחד 'חטף' לשני תפילה או קדיש, אין התפילה והקדיש עולים לעילוי נשמת מי שהחוטף התפלל עבורם, אלא לעילוי נשמת מי שהיה מגיע לו תפילה 
או קדיש זה על פי דין...". והעירונו הרב ב. גבירץ שליט"א, שהוא 'תשובה מפורשת בשו"ת חת"ס' )ח"ב, יו"ד, סי' שמ"ה, ד"ה ובענין(, שכתב, "...כי שמעתי כד הוינא טליא בפפ"ד, בשם הגאון שב יעקב, בהיותו שם אמר להאבלים, 
שכל מי שאומר קדיש שמגיע לחברו, לא הועיל לעצמו, ולא הפסיד לחברו, דמ"מ עולה לנשמת מי ששייך לו. ולפע"ד הוא מש"ס בב"ק, הגונב עולתו של חברו והקריבה פטור, שהרי חזרה קרן לבעלים, פי' קמי שמיא גליא למי העולה, 

וה"נ דכוותיה".

מועלם י. – ירושלים – שו"ת רב פעלים, ד"כ.
ינקלביץ י.מ. – ליקוואוד – חידושי מהרי"ל דיסקין עה"ת.
דיין א. – מודיעין עילית – חידושי מהרי"ל דיסקין עה"ת.
שמידט ד.ב. – ליקוואוד – חידושי מהרי"ל דיסקין עה"ת.

אדרי י. – חיפה – שו"ת תורה לשמה.
טיקוצקי ג. – ליקוואוד – שו"ת תורה לשמה.

כהן נ. – מודיעין עילית – בן יהוידע ובניהו על הש"ס, ד"כ.
שחר י. – ירושלים – סדר עולם רבה וזוטא השלם.

ברקלי ש.ח. – קרית ספר – סדר עולם רבה וזוטא השלם.
אדלר מ. – בני ברק – סדר עולם רבה וזוטא השלם.

כהן מ. – מודיעין עילית – סדר עולם רבה וזוטא השלם.
אסרף י. – בני ברק – סדר עולם רבה וזוטא השלם.

ארליך ש. – בני ברק – ספר הישר.
גולדשטוף י. – מודיעין עילית – ספר הישר.

מלול מ. – בני ברק – ספר הישר.

שמות הזוכים לפרשת לך לך - וירא הרבנים \ הבה"ח     הודעה נשלחה/תשלח לזוכים. )במהלך החודש הקרוב(

הפרסים לשבוע זה:  ספר "טעם ודעת עה"ת", ג"כ.

עוד  ארבעה  זוכים נוספים, כל אחד בספר "מסורת החינוך במשנתו של מרן הגרא"מ שך זצוק"ל".

הפרס לשבוע זה על "סיפור ושאלה בצידו":  שני  זוכים, כל אחד בספר "רב ברכות", כללים וחידושי הלכה, לרבינו יוסף חיים מבגדד".


