
לע"נ ר' שמעון יהודה בן הגה"צ ר' אברהם יעקב )זיידל( עפשטיין זצוקלה"ה  

אל
שר

 י
רץ

א
 -

ת 
לי

עי
ן 

עי
די

מו
 –

ם 
בי

ת
כו

ה
ם 

ני
רב

ול
 "

וד
יד

ח
 ב

וד
ח

אי
ל"

ת 
רו

מו
ש

ת 
יו

כו
הז

ל 
 כ
©
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נהגו  דבר  איזה 
ב'קידוש  להזכיר 
למרות  לבנה', 
ה  ר ו א כ ל ש
שייך  זה  אין 
ל'קידוש  אלא 

החודש'.

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

הגעתי ממקום מקולל,
שעליו לא גזרו כחלל.

משנה הייתי לצדיק שנענש,
ועלי התפלל הצדיק הנקדש.

על האחד ממני ראיה,
שרצה אף את הכלה.

"וַיַַּעשׂ גַּם הוּא ַמְטַעמִּים וַיֵָּבא ְלָאִביו וַיֹּאֶמר ְלָאִביו יָֻקם ָאִבי וְיֹאַכל 
ִמצֵּיד בְּנוֹ בֲַּעבוּר תְָּבֲרַכנִּי נְַפשֶָׁך". בראשית כ"ז ל"א.

דברי  בין  שיש  החילוקים  את  לפרש  האריכו  הראשונים  ורבותינו  חז"ל 
יעקב ליצחק אביו, לבין דברי עשו הרשע ליצחק אביו, למרות מה שהפליגו 
בעולם שכיבד את  בריה  היה  אביו, שלא  בכבוד שכיבד עשו הרשע את 

אבותיו כמותו, כדאיתא בדב"ר )א' ט"ו( ובזוה"ק )ח"א קמ"ו ב'( ועוד.
כשנתבונן נראה חילוק נוסף ביניהם, כאשר יעקב בא לאביו, הוא אומר 
לו )שם י"ט(, "...קּום ָנא ְׁשָבה ְוָאְכָלה ִמֵּציִדי ַּבֲעבּור ְּתָבֲרַכִּני ַנְפֶׁשָך", שאביו 
אומר  הרשע  עשו  ואילו  במיטתו(,  שכב  יצחק  )שהרי  לאכול  וישב  יקום 
לאביו, "...ָיֻקם ָאִבי ְויֹאַכל ִמֵּציד ְּבנֹו ַּבֲעבּור ְּתָבֲרַכִּני ַנְפֶׁשָך", שיקום ויאכל 
שהצטיין  הרשע  שעשו  יתכן  איך  הבנה,  טעונים  אלו  ודבריו  בעמידה. 

במצות כיבוד אב, יאמר לאביו לקום ולאכל בעמידה.
עוד צריך להבין, שמפורש בפסוקים שעשו הרשע נכנס לבית יצחק בדיוק 
כשיעקב יצא )וע"ע בב"ר ס"ז ב'(, והיה זה סמוך לעת בו סיים יעקב לאכול 
את ה'שולחן ערוך' של ליל הסדר )ע"פ תרגום יונתן שם א'(, נמצא שכאשר 
הרשע  עשו  לו  אומר  ומה  במקומו,  ישוב  היה  יצחק  נכנס,  הרשע  עשו 

שיקום.
בסוף מסכת סופרים )פ' כ"א ה"ט( איתא, "עוג הוא אליעזר... ופעם אחת 
גער בו ומיראתו נפל ממנו שינו, ונטלו אברהם אבינו ועשאו מטות שהן 
של שן והיה ישן שם. וי"א כסא עשאו וישב בו כל ימיו...". והקשה הגר"ח 
הפיל  שאם  הוא,  והדין  כנעני,  עבד  היה  אליעזר  הרי  שליט"א,  קניבסקי 
היאך  א"כ  התורה,  כל  את  קיים  אבינו  ואברהם  לחרות,  יוצא  שינו  את 
הותר לאברהם ליטול את השן לעצמו, הרי בדין הוא של אליעזר ולא של 

אברהם.   
ועין, אם הוא  כנעני היוצא בשן  ב' נחלקו בדין עבד  כ"ד  הנה בקידושין 
צריך גט שחרור או לאו, לר"ע ור"א צריך גט שחרור, ואילו לר"מ אין צריך 
גט שחרור, וקיימ"ל להלכה כר"ע ור"א שצריך גט שחרור, וא"כ, לשיטתם, 
היות ועדיין צריך גט שחרור, נמצא שהשן שייכת לאדון, ועל כן יכל אברהם 
אבינו להשתמש בה, אבל לדעת ר"מ, שאינו צריך גט שחרור, הרי האבן 

שייכת לעבד, וא"כ צ"ב היאך יכל אברהם אבינו להשתמש בשן.
ומהיכן  לו,  היה  לא  ורב  למדו,  לא  אב  "...אר"ש,  א',  ס"א  בב"ר  איתא 
שני  כמין  כליותיו  לו הקב"ה שתי  זימן  אלא  התורה,  ]אברהם[ את  למד 
צדוק  רבי  וביאר  וחכמה...",  תורה  אותו  ומלמדות  נובעות  והיו  רבנים, 
הכהן )ב'תקנת השבים, פ"ו ד"ה וזהו סוד, וב'פרי צדיק' דברים אות ד'(, 
בשם האריז"ל, שהכוונה על זרעו, שלמד את התורה מכח זרעו שהם היו 
רבנן והיו בקרבו, ובזה הצליח עשו הרשע לרמות את יצחק, שהרי בקרבו 
היה איזה ניצוץ של שורש מרבי מאיר שיצא ממנו, שר"מ היה גר אדומי, 
ומחמת ניצוצות אלו המאירים של רבי מאיר, חפץ יצחק אבינו לברך את 
שהדברים  ידע  ולא  המאירה,  זו  היא  עשו  שתורת  סבר  כי  הרשע,  עשו 
מגיעים לרבי מאיר שנתגייר, וזהו ה'ציד בפיו' שעשו הרשע צד את יצחק 
ב'פיו', בתורה שבעל פה, שרבי מאיר הוא עיקרה, ד'סתם משנה  אבינו, 

רבי מאיר היא'.
כשנתן אברהם את כל אשר לו ליצחק, כמפורש בקרא )שם כ"ה ה'(, כלל 
בזה גם את כסאו שעשה מאותו השן שנפל לעוג, שבו ישב כל ימי חייו, 
ומסתבר שאף יצחק ישב בו, נמצא, שכאשר עשו הרשע נכנס ליצחק עם 
הציד, ישב יצחק בכסא מיוחד זה, ולא היה בכך כל פקפוק, דהרי קיימ"ל 

כר"ע ור"א שהשן שייך לאדון, וכפי שביארנו.
ליצחק אביו בכדי לקבל את הברכות, חשב שסופו  נכנס  כשעשו הרשע 
)עי' רמב"ן(, וזאת בזכות ר"מ שיצא ממנו, א"כ נמצא  לקבל את התורה 
נמצא  כן  על  ואשר  כמותו,  והלכה  ר"מ,  של  תורתו  היא  התורה  שעיקר 
שהשן שייכת לאליעזר ולא לאברהם, שהרי לר"מ המפיל שן עבדו יוצא 
לחרות ואינו צריך גט שחרור, על כן אומר עשו הרשע לאביו, 'יקום אבי', 
אם אתה רוצה לברכני ובזכות זאת אקבל את התורה, אתה לא יכול לשבת 

על כסא זה שלשיטת ר"מ הוא שייך לאליעזר.

ממנהגי  'מנהג'  איזה 
מקורו  השנה',  'ראש 

מברכות יצחק אבינו.

 פרשת תולדת תשע"ב

חילוקא דרבנן

שנה
שישית

שנה
שישית

כתיב )בראשית כ"ו כ"ח(, "...תהי נא 
אלה בינותינו, בינינו ובינך ונכרתה 

ברית עמך".

אבוה  "דאמר  ב',  ס"ג  סנהדרין  עי' 
שיעשה  לאדם  אסור  דשמואל, 
שותפות עם ה'עובד כוכבים', שמא 
ונשבע בעבודת  לו שבועה,  יתחייב 
והתורה  שלו,  ומזלות  כוכבים 
אמרה, לא ישמע על פיך". וא"כ איך 
יצחק אבינו עשה עם אבימלך ברית 

ע"י שבועה.

וצריך ביאור!!!

גליון
קפ"ח

עורר  בה  הקהילה,  רב  של  השבועי  בשיעורו 
הרב את בני עדתו במאמר חז"ל 'שלא לעשות 
שהוא  תוך  בה',  לחפור  קרדום  התורה  את 
מבאר את הדברים מפי סופרים וספרים, שכל 
ולומדיה,  התורה  סביב  היא  שפרנסתם  אלו 
לשם  מלאכתם  יעשו  שלא  ליזהר  עליהם 
פרנסה גרידא, אלא יש להם לכוין שמלאכתם 

היא לשם שמים.

לשמוע  נדהם  הרב,  דברי  את  ראובן  כשמוע 
שיש לכאורה שאלה קשה על כל עיסוקו, שבו 
שאם  קודש',  'ספרי  ממכירת  מתפרנס  הוא 
עושה  שהוא  הרי  הפרנסה,  לשם  רק  כוונתו 
דבר שאינו הגון, ואם חפץ להמשיך במלאכתו, 
בכל  שיכוין  הוא,  למעשה  קודם  התנאי 
מלאכתו שהיא רק 'להגדיל תורה ולהאדירה'.

שמעון,  בפני  חששותיו  את  ראובן  כשסיפר 
חז"ל  כוונו  שלא  שכמדומה  האחרון,  השיבו 
לאלו הסוחרים בספרי קודש, כי אם ללומדים 
יכתבו  שלא  הספרים,  למחברי  גם  ובכללם 
ואילו  להתפרנס,  דעת  על  רק  ספריהם  את 
אינם  לכאורה  הספרים,  ומוכרי  המדפיסים 
לומר  מקום  כל  שאין  כך  בתורה,  עוסקים 
עליהם שהם עושים את התורה קרדום לחפור 

בו.

ידי  על  ובפועל  שהיות  ראובן,  טען  לעומתו 
הדפסת הספרים ומכירתם, ובודאי בחומשים 
ראשונים  ומדרשים,  גמרות  ומשניות, 
ועמליה,  התורה  ללומדי  מסייעים  ואחרונים, 
וא"כ נחשבים אף הם כעוסקים במצות תלמוד 
תורה, ולכאורה עליהם ליזהר לעשות מלאכתן 

לשם שמים.

השאלה היא, הצדק עם מי ?



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

רבבות  שם  שנשתתפו  גדול  אדם  בהלווית  לשאלה,  בתשובה 
מקבילים,  לרחובות  שיוצאים  לצומת  וכשהגיעו  ישראל,  בית 
וחלק  אחד  ברחוב  הקודש'  'ארון  עם  מהמלוים  חלק  המשיכו 
ברחוב השני, האם מדין מצות לויה יש לילך ברחוב בו נושאים 
המקביל  ברחוב  ההולכים  אותם  שגם  או  הקודש,  ארון  את 

מקיימים מצות הלויה.
יהושע,  ר'  לפני  הדברים  "...וכשנאמרו  איתא,  ב'  י"ד  בחגיגה  א[ 
היה הוא ור' יוסי הכהן מהלכים בדרך, אמרו אף אנו נדרוש במעשה 
ובאין  מתקבצין  השרת  מלאכי  והיו   ... ודרש  ר"י  פתח  מרכבה, 
וכלה".  חתן  במזמוטי  לראות  ובאין  שמתקבצין  אדם  כבני  לשמוע, 
ואולי,  ד"ת,  לשמוע  ובאין  שמתקבצין  לבנ"א  השוו  לא  מדוע  צ"ב 
כמשתתפים  נחשבים  ואינם  ללמוד,  מצווין  אינם  משום שמלאכים 
בעצם השיעור, אלא הוא רק גדר של 'באין לראות', ולכן דימה הש"ס 
עצם  ומ"מ  וכלה",  חתן  במזמוטי  לראות  ובאין  "לבנ"א שמתקבצין 
רק  בכִדי באו המלאכים שם,  לזה. שהרי לא  נותן חשיבות  ביאתם 
לחשיבות הענין, וכן בנ"א שמתקבצין לראות, הוא משום שנותנים 

חשיבות לענין זה.
בדומה לזה ראה בפירוש הרא"ש לנדרים כ"ג א', "שהיו מתקבצים 
]האנשים[ לשמוע הדרשה ]בזמן הרגל[, ואף הנשים היו נוהגות מצוה 
בזה,  המצוה  מה  וצ"ב,  תורה",  של  בכבודה   ולראות  שמה,  לבוא 
וי"ל שהוא ענין של ברוב עם הדרת מלך, ששייך זה בכל ריבוי עם, 
אפילו נשים שאינן מבינות הדרשה )עי' פרש"י ברכות ו' ב' ד"ה אגרא, 
ויש ללמוד מזה, שבעצם ההתכנסות  גולפי(.  ד"ה  א'  פ"א  וקידושין 

לכבוד המצוה, כבר יש קיום מצוה.
ר"י אומר הבאים  וכו'  ב', "ת"ר שורה הרואה  י"ט  ועי' ברכות  ב[ 
מחמת האבל פטורים, מחמת עצמן חייבים", פרש"י, "מחמת עצמן, 
ולא מחמת כבוד, שלא באו לנחם, אלא לראות את המאורע", לכאו' 
מחשיבם  זה  אין  עם,  ריבוי  יש  בואם  דאע"פ שבעצם  מזה,  משמע 
לחלק מהמשתתפים במצוה. אמנם זה מבואר, שכשבאו מחמת האבל, 
בעצם מציאותם שם יש כבר מצות כבוד המת. אכן אי' בברכות י"ח 
לרש, משמע  לועג  עובר משום  מלוהו  ואינו  דהרואה את המת  א', 

דאין זה מספיק מה שיוצא לכבודו, אלא גם צריך ללוותו.
יקברוניה,  דקבר  יספדוניה,  "דספד  א',  ע"ב  בכתובות  מצינו  עוד 
דידל ידלוניה, דלואי ילווניה, דטען יטענוניה", ומנו כאן חז"ל חמשה 
'הספד',  דברים, שכל אחד מהם בפני עצמו הוא מצות כבוד למת, 
'קבורה', 'הרמת קול בכי', 'הלויה', 'נשיאת המיטה', הרי שיש כמה 

ענינים של כבוד.
לפני  שהולך  במי  גם  שייך  ודאי  לויה  של  הכבוד  שענין  ונראה 
לצאת  נשים  שנהגו  מקום  "ת"ר  א',  כ'  בסנהדרין  וכדאי'  המיטה, 
אחר המיטה יוצאות, לפני המיטה יוצאות, ר' יהודה אומר, לעולם 
נשים לפני המיטה יוצאות", וגם פשטות מתני' בברכות י"ז ב' מבואר 
כן, כדתנן, "נושאי המטה... את שלפני המטה ואת שלאחר המטה", 
אצלם",  המטה  כשתגיע  בו  שיתעסקו  המטה,  שלפני  "את  פרש"י 
ההולכים  ויש  מלפנים,  ההולכים  שיש  הלויה,  דרך  הוא  שכן  הרי 
נ”ח  בברכות  כדאי’  בכבוד המלכים,  מצינו  לזה  ודוגמא  מלאחריו1. 
א’, שקודם שבא המלך, עוברים כמה גדודים לפניו דרך כבוד, וכמו”כ 
אותם שממתינים לבואה של המיטה, עצם ההמתנה הוא דרך כבוד, 
כעין שיוצאים לקראת מלכים )עי’ ברכות שם(, אבל אין להביא מזה 
ראיה שכשהולך בדרך אחרת, שאין שם המיטה כלל, שיהיה מקיים 

בזה מצות לויה.
ג[ והנה בברכות י”ט ב’ איתא, “קברו את המת וחזרו, ולפניהם 
]שיש בה קבר – רש”י[, בא  ואחת טמאה  דרכים, אחת טהורה  ב’ 
]האבל[ בטהורה, באין עמו בטהורה, בא בטמאה, באין עמו בטמאה, 
משום כבודו”, והנה התם ודאי מיירי דב’ הדרכים מובילים לאותו 
מקום, ואף אם לא ילכו עמו, הלא מובן שהוא משום הטומאה ]ומיירי 
בטומאת בית הפרס דרבנן, כדתרגמה ר’ אבא בגמ’ שם[, א”כ אין 
רוצים  שאין  משום  לא  כי  לאבל,  בזיון  משום  עמו  הליכתם  באי 

ללוותו עושין כן, ועוד כשמגיע לביתו ינחמוהו2.
קרובה  בדרך  המלווים  ילכו  אם  דאף  זו,  בסוגיא  מבואר  הנה 

ומקבילה, מ"מ ודאי לא היה נחשב זה שהולכים באותו דרך לאותו 
מקום, גם אם בדעתם לנחמו אח"כ, דמ"מ אין זה ניכר שהוא לכבודו, 

ובפרט שמשאירים אותו לילך ביחידות.
אכן בנידו"ד יתכן שאם מאחוריהם ומלפניהם יש ציבור כזה גדול 
ציבור  עם  הם  מחוברים  עדיין  המקביל,  ברחוב  עוברם  עת  שכל 
המלוים, שפיר נקרא שגם הם בלויה עצמה. שניכר בזה שהוא ליווי 
ויש מי  לכבודו, אלא שזה כמו שיש מי שהולך ממש אחר המיטה, 
שמחמת  וה"נ  בצדדים,  הולך  דוחק  שמחמת  מי  וכן  בצידו,  שהולך 
עם  הוא  מחובר  עכ"פ  אבל  המיטה,  נמצאת  היכן  רואה  לא  ההמון 
רואין  דבזמן שמקצתן  מ"ח,  דברכות  בפ"ז  ודומיא דאשכחן  ההמון, 

אלו את אלו, הרי אלו מצטרפין לזימון.
שכותב,   ,326 עמ'  זצ"ל(,  האן  יוזפא  )לרבי  אומץ'  ב'יוסף  שו"ר 
אותם  עבדי  יאות  דלא  בעיני,  נראה  המת,  את  ללות  "כשהולכין 
העומדים לפני המטה, וממתינים עד בוא המטה להעביר אותה על 
פניהם, ואח"כ הולכים אחריה, רק ילכו להמתין באופן שיהיו אחורי 

המטה תיכף יציאתה מן הבית, וטעמא דמסתבר הוא".
ויש לזה נ"מ לדינא, שכל שנקרא שמלוה את המיטה, פטור הוא 
מן התפילה, ואף אם עבר זמן תפילה עי"ז, אין צריך להשלים בתפלה 
הסמוכה, כיון דבשעת חובתו היה פטור מן הדין, כמ"ש המ"ב בסימן 

ק"ו סק"ג.
ד[ ואגב דאיירינן באלו הדברים, אמרתי להעיר, דהנה המנהג הוא, 
שמי שרוצה לשוב לדרכו, ממתין עד שאחרון המלוים עובר מכנגד 
)יו"ד עמ' 88(, שמעיד על  פניו, ואינו רואהו ]ומצאתי ב'לקט יושר' 
רבו ה'תרומת הדשן', "וזכורני כשעשה לויה למת, עמד עד שאינו יכול  
לראות המטה של מת", וכנראה שכן היה המנהג, ומזה נשתרש מה 

שנוהגין שממתינים עד שכל המלוים עוברים, וצ"ע3[.
ומניח השאר,  יוצא  ונראה דזה דוקא כשהוא בעת שמלוין, דאם 
טפי  ללוות  חייב  שאינו  אע"פ  ממצותן,  איכפ"ל  שלא  כמו  נראה 
ואז אף כשראה  זה,  ענין  ומספידין, אין  מד' אמות, אבל כשעומדין 
המיטה, אין לו איסור לילך, אף שלא ליוה, כיון שאין עוסקין בלויה 
אז, דנראה שכיון שבשעת ההספד אי אפשר לשער כמה זמן ימשך, 
עדיין  שהספדן  אף  ההספד4,  גמר  עד  להמתין  גם  הקפידו  לא  ע"כ 
עומד ומספיד, ואין זה נראה כזלזול בכבוד המת, ולא בכבוד הספדן, 
גדולה,  לפעמים  והטירחא  קצבה,  לו  שאין  דבר  כאמור  שהוא  כיון 
וכיון שהכל יודעים זה, הוא דומה למש"כ בשו"ת חת"ס יו"ד סוס"י 
שכ"ז, "במקום שהחיים יודעים שכך מנהגים ]אצ"ל מתנהגים[, וידעי 

במיתתם כי כך הוא, ומוחלים על כבודם, הכל מותר".
לאלפים  שמשתתפים  גדול,  אדם  דבלווית  לומר,  עפי"ז  ואפשר 
המלוים,  ההמון  כל  שחולפים  עד  רב  זמן  הוא  ופעמים  ולרבבות, 
גם  דהרי  המלוים,  אחרוני  שיעברו  עד  להמתין  אי"צ  דאז  אפשר 
מאן  לכל  אפילו  רבא,  גברא  להלוית  שנוגעות  מפורשות  בהלכות 
ומ"מ  א',  י"ז  בכתובות  כדאי'  שיעור  ללא  דמבטלין  דין  דיש  דתני, 
נהגו להקל בזה, וכמו שראיתי תשובה קצרה ע"ז בשו"ת 'ודברת בם' 
סי' רע"ז, מה שהשיב הג"ר דוד פיינשטיין שליט"א, "דאנן אין יכולים 
מי  לענין  אפלו  כדין  לבטל  וא"א  היום,  כל  יבטל  דא"כ  כן,  לעשות 
שאינו לומד תורה, אבל אה"נ יש ענין לעשות כל מה דאפשר, והעיקר 
תלוי בקורבה... וזה שייך לתלמיד אצל רבו, או מי דהוי קרוב ביותר... 
וכבוד גדול לתלמיד לילך אפילו לעיר אחרת בעבור רבותיו"5, ומזכיר 
דיש  ע"ז, דאע"ג  סי'  זצ"ל באג"מ או"ח ח"ג  שם בסו"ד מש"כ אביו 
חיוב מדין הגמ' למי שקרא ושנה, ששים ריבוא, מ"מ בזמנינו, אם יש 
ולפי"ז כ"ש לענין  נמנעים מלילך, ע"ש מילתא בטעמא,  שום צורך, 

המתנה עד שיעברו אחרוני המלוים דאינו אלא מנהג.
מחדש,  סק"ג(  י"ד  )שאילתא  השאלתות  על  שאלה'  וב'העמק  ה[ 
ששיעור לויה למת, בר מינן, למדו חז"ל מדין לויה של אורח האמור 
בסוטה מ"ו ב'6,  ולדעתו לכן נתנו חז”ל שיעור ד’ אמות לרואה את 
המת, שילוהו לכהפ”ח ד’ אמות, דבסוטה שם איתא, “כל המלוה את 
חברו ד’ אמות בעיר אינו ניזוק”. ולפי דבריו יוצא, דבתלמיד לרב, 

דאי’ שם עד פרסה, ולרבו מובהק עד ג’ פרסאות.
ולפי יסוד זה של הגאון הנצי”ב בהעמק שאלה, שהכל נלמד מדין 
לויה האמור לגבי אורח, נראה שיש מקור חדש למה שנהגו לעמוד 
עד שאחרוני המלוים אינם נראים, שבחזקוני )דברים כ”א ז’( כותב 
על הפסוק “ועינינו לא ראו”, “מכאן למלוה את חבירו שצריך לעמוד 

ולא  הנ”ל,  למנהג  מקור חדש  וזהו  מעיניו”,  עד שיתעלם  במקומו, 
מצאתי מי שהביא מקור כזה7, עכ"פ לפי יסודו של הנצי"ב הוא מקור 
נאמן. ויה"ר שמהרה יקויים הפסוק בישעיה כ"ה ח', "בלע המות לנצח 

ומחה ה' אלקים דמעה מעל כל פנים...", ובא לציון גואל בב"א.

תשובה ל"חילוקא דרבנן"

בתשובה לשאלה, איך ליישב מש"כ בפסוק )בראשית כ"ד ל"ג(, 
"ויישם לפניו לאכל ויאמר לא אכל עד אם דברתי דברי", עם מה 

שאמרו בפסחים פ"ו ב', "כל מה שיאמר לך בעה"ב עשה".
כן הקשה בפירוש רבינו אפרים עה"ת, וכתב "ויאמר לא אוכל עד אם 
דברתי, דברי תימה, היאך עבר על מ"ש חז"ל, כל מה שיאמר בעה"ב 
עשה, נ"ל כדי לצאת ידי שמים מיד, ולפטור עצמו מן השבועה". נראה 
שנשבע  השבועה  את  לקיים  ועומד  מושבע  שהוא  שכיון  שכוונתו 
לאאע"ה למצוא שידוך לבנו, מוטל עליו להזדרז לקיימו, וכל עיכוב 

הוא איסור, ולדבר איסור אין לעשות מה שאומר בעה"ב.
)בס'  מובא  אבי המהרי"ל,  זצ"ל,  דיסקין  בנימין  רבי  הגאון  ובשם 
'חידושי מהרי"ל דיסקין עה"ת(, שכמו בכל דבר מצוה אסור לאכול 
קודם ]כמ"ש בשו"ע אור"ח תרנ"ב ב' לענין לולב[, לכן גם כאן שהיה 
מוטל עליו לקיים את השבועה, מיד כשתזדמן לפניו קיום המצוה, 
לא יכל לאכול קודם, ובשו"ת בצל החכמה ח"ה סי' קנ"ג, זכה לכוין 

לתירוץ זה מדעתו.
והרשב"ם כתב, "עד אם דברתי דברי, אחרי שראה שהסכים הקב"ה 
על ידו, לא היה לו להתעסק באכילה ושתיה תחילה", וכנראה שהוא 

ג"כ כעין איסור שיתעכב בחינם.
ולכאו' היה אפשר לומר, דכיון שאליעזר עבד הוא, אינו ככל אדם, 
שבהיותו עבד משועבד הוא בכל לאדונו, וע"כ קודם שעושה שליחותו, 
דברתי  עד אם  אוכל  "לא  ע"כ אמר  דבר,  לו להתעסק בשום  אסור 
אנוכי",  אברהם  "עבד  לאמור  הקדים  דבריו  בתחילת  ותיכף  דברי", 
שבזה יש התנצלות מספקת למה מסרב לאכול קודם שידבר. שו"ר 
בתוס' השלם כאן, שכתב "עבד אברהם אנכי, לפי הפשט, לפי שאמר 
לא אוכל עד אם דברתי דברי, שלא יתמהו עליו למה הוא ממהר כ"כ, 
שלא היה ממתין לדבר עד אחר אכילה, ולכך אמר עבד אברהם אנכי, 

ואין לי לעשות כלום לעצמי עד שאעשה מצות אדוני".
עבד  טעם  כי  "וי"א  שכתב,  כאן,  עזרא  האבן  דברי  עפ"י  י"ל  עוד 
מאכלים  יש  כי  והטעם,  המאכל,  דבר  עם  נדבק  אנכי  אברהם 
האב"ע,  על  אור'  וב'קרני  לאכול.  יכל  שלא  ומובן  לנו",  אסורים 
לא  לאכול,  לפניו  שמו  כאשר  "שהעבד  שכתב,  מהאברבנאל  מביא 
רצה לאכול ממה שלהם עד שהסכים הנישואין, כדי שאם לא יסכימו 
בדבר, יצא מביתם פתאום, ולא יאכל לחם רשעים". ולכאורה משמע 
מזה, דישקראו רשעים רק אם לא יתרצו לנישואין, והלא כבר מקודם 
ק"ע  סי'  בכה"ח  וע"ע  כ',  כ"ה  להלן  כדפרש"י  הם,  שרשעים  נודע 

סקכ"ח.
היה  לפניו'  ש'ויישם  הרד"ק  דברי  ע"פ  לומר,  יש  נוספת  ובדרך 
ע"י נערי הבית, ואין זה כמו שבעה"ב שם לפניו. ואמנם במ"א סי' 
לכותבים  ]וייש"כ  ואכמ"ל  בפמ"ג,  וע"ש  כן,  לא משמע  סקי"ח  ק"ע 
ר"י  טיקוצקי,  ר"ג  חיון,  ר"י  ויצמן,  ר"ש  אומן,  רש"ח  הנכבדים: 
ינקלביץ, ר"ש ליבוביץ, ר"י מועלם ןרא"ל רוטמן שליט"א, שהעירונו 

לכמה מהמ"מ הנ"ל[.

תשובה ל"מבין חידות"

יום,  בכל  שאומרים  מהברכות  באיזה  לשאלה,  בתשובה 
משתמשים ב'תיבה' מלשונם של בני ישמעאל.

כתב במ"ב סי' מ"ו סק"ד, "הלב נקרא שכוי בלשון המקרא, דכתיב 
)איוב ל"ח ל"ו(, או מי נתן לשכוי בינה, והלב הוא המבין וע"י הבינה' 
אדם מבחין בין יום ובין לילה, ומפני שהתרנגול מבין8 גם כן זה9 וגם 
יש בשמיעתו לאדם הנאה, שיודע שהוא קרוב ליום, ובערבי קורין 
ועיין  התרנגול”.  קול  בשמיעת  זו  ברכה  תקנו  להכי  שכוי  לתרנגול 

ברא”ש בברכות פ”ט סי’ כ”ג ובטור וב”י או”ח סי’ מ”ו.
וצ”ב דבר”ה כ”ו א’ איתא, דבמקום אחר קורין כן, לא בערביא, 
תרנגול שכוי.  קורין  דברומי  איתא,  ה’  דברכות  פ”ט  בירושלמי  וכן 

1 בארחות רבינו ח”ד עמ’ צ”א, מספר, שבהלווית הרבנית מרים פעשא קנייבסקי 
עד  “נעצר  המיטה,  אחרי  דוקא  ללכת  זיע”א  הסטייפלר  בעלה  הקפיד  ע”ה, 

שהמיטה הקדימתו, ואח”כ המשיך”.
2 ודומיא לזה הא דאי' ביו"ד שנ"ז ס"א, דמותר להלין המת כדי שיבואו קרובים, 
חג  לאסרו  להלינו  אסור  שני  ביו"ט  מת  אבל  למחרתו,  עד  בלילה  דוקא  ואפ"ה 
דניכר דמשום  "כיון  ביו"ד שם,  בגליון מהרש"א  ובניו, כמ"ש  כדי שיגיעו אשתו 
איסורא דיומא אינם מלווים, אין ]זה[ נגד כבודו", וע"ש בראיותיו. עכ"פ גם בענין 
זה יודעים דמשום איסור דרבנן הוא, ואפילו הכי אחלוה רבנן ליקרייהו גבי אבל, 

כדמבואר בגמ' דברכות, וע"ש ברש"י.
3 בשד”ח, אסיפת דינים, מערכת אבלות אות ק”צ, כתב, “ומה שנוהגים שהמלוים 
המת ד’ אמות, ממתינים עד כדי שיתעלם מן העין, כעת לא ידעתי הטעם, וגם לא 
ראיתי שהוזכר מנהג זה בספרי הפוסקים ז”ל, ואולי עושים כן מפני כבוד המת, 

כדקימ”ל בסי’ רמ”ד ס”ב לענין קימה בפני ת”ח, עד שיעבור מכנגד פניו”.
מן העין, אבל  יתעלמו  מיירי כשממתינים עד שהמלוים  לא  גם השד”ח  ואמנם 
בפ”ג  הרע”ב  לפמש”כ  זה,  בענין  גם  לומר  אולי  שייך  השד”ח,  שכתב  הטעם 
דביכורים מ”ג, דבעלי אומנויות שבירושלים, אע”פ שאין חייבין לעמוד בפני ת”ח, 
חייבין לעמוד לפני מביאי ביכורים, משום דחביבה מצוה בשעתה, וכותב הרע”ב 
שם, “ומטעם זה עומדים מפני נושאי המטה שהמת בה”, וא”כ י”ל שאם מכבדים 
את נושאי המטה יותר מת”ח משום ‘חביבה מצוה בשעתה’, א”כ לא רק ביחס 
למטה ממתינין עד שתעבור, אלא גם עד שיעברו נושאי המטה, וכמו”כ גם לשאר 
המלווים, דגם לגבי דידהו שפיר שייך סברא ד’חביבה מצוה בשעתה’ ]ועיין רבינו 
בחיי )דברים ז’ י”ב(, “ועוד יכלול עוון עקבי יסובני, שבא להזהיר על אותן מצות 
שהוא חייב לפסוע בהן, והן פסיעות של מצוה, כגון ללכת אל בית הכנסת ולבית 
המדרש, ולבקר את החולים וללוות את המתים ולנחם אבלים, כל אלו מצוות של 

פסיעות, ושכרן גדול[.
וצ"ע במש"כ הרע"ב שעומדים בפני המטה, הא תיפו"ל דצריך ללוותו ד' אמות, 
ואולי מיירי שמקודם כבר ליוהו, ועכשיו שוב רואהו, או שהלך לפני המטה וישב 
לנוח, דצריך לעמוד כשרואה את נושאי המטה. שו"ר בבאר משה ח"ד סי' צ"ח 
שכתב ליישב, "שאם הוא יושב או עומד ברשות אחר, והמת ברשות אחר, סגי 

שיעמוד לפניו,, ועע"ש שכבר עמד בזה בשו"ת יד אליהו סי' נ"ד. 
4 שו”ר בס’ ‘שאלת רב’ עמ’ פ”ו, בתשובת הגר”ח קנייבסקי שליט”א בענין זה, 

שכתב, “סגי שנמצאים קצת בהספד”.
אלישיב  הגרי”ש  רבנו  בשם  שכ”ה,  עמ’  משה’  ‘וישמע  בשו”ת  מש”כ  ראה   5

שליט”א.
6  קצת סמך לזה יש במה שהרמב”ם קבע דין ליווי אורח בפי”ד משמחות ה”א, 

וע”ש בה”ב שמביא, “והוא החוק שחקקו אברהם אבינו, ודרך החסד שנהג בה, 
מאכיל עוברי דרכים ומשקה אותן ומלוה אותן” ]ועי’ היטב כתובות ח’ ב’ וברש”י 

שם ד”ה בבריתו של אברהם, ודו”ק[.
7 שו”ר בס’ ‘דולה ומשקה’ עמ’ רפ”ג, ששאל להגר”ח קנייבסקי שליט”א מהו 
מקור המנהג, והשיב, “המלוה את המת לא יחזור כל זמן שרואה המלוים, שנאמר 

ועינינו לא ראו, כ”כ בראשונים )כמדומה במררדכי(”..
ולא מצאתי בראשונים בענין זה, זולת ההוכחה מדברי החזקוני הנ”ל, וצ”ע.

8  וכתב בפירוש סידור התפלה לרוקח, עמ’ י’, “ולפי שנתן לו בינה וקורא להבריח 
המזיקים, מברכים עליו לשכוי בינה, הוא תרנגול , שכן בכרכי הים קורים שכוי 
לתרנגול, שיש לו עינים להבחין בין יום בין לילה... ולתרנגול בינה יתירה ]בענין 
זה יותר משאר בעלי חיים[ לכך מברכים לשכוי בינה” ]מענין שברוקח שם עמ’ ז’ 

כותב, “שכוי, הוא הנשמה”, וצ”ב ליישב הכוונה[.
)שזכה  סרעדניק  אב”ד  זצ”ל,  ליבשיץ  דובער  ר’  מהגאון  חיים’  ‘פרי  בספר    9
לפידות  ומהג”ר אלכסנדר משה  זצ”ל,  בדורו המלבי”ם  למכתבי תהלה מהגאון 
זצ”ל, ועוד(, על עניני תפלה )הנדמ”ח, עמ’ ט”ז(, כתב בזה הערה נפלאה, ואלו 
מזה  כ”כ  לנו  הטובה  מה  מובן  אינו  לכאורה  בינה,  לשכוי  נתן  “אשר  דבריו: 
שנצטרך לברך על זה, וביותר שתהיה קודמת לברכת שלא עשני עובד כוכבים. 
ואף שכן הסדר בפ’ הרואה, מ”מ עכשיו שנתקנו על סדר הברכות מדוע תהיה 

זאת הקודמת.
ויש לבאר, דהנה כמעט רובי המצוות תלוי בזמן, ויש אשר הזמן מהפכם מהיפוך 
אל היפוך, כמו שאשה מדלקת נרות בעש”ק, מקבלת שכר, ואם תדליק בשבת, אז 
תתחייב כרת. או אכילת ערב יוה”כ הוא מצוה, והאוכל בליל יוה”כ חייב כרת. 
וכבר האריך בזה הגאון ר’ חיים מוולאזין זלה”ה בהקדמתו לביאורי הגר”א ז”ל 
על שו”ע או”ח ]ובזה י”ל הרמז אשר ר”ת מן שתא סדרי משנה הוא ‘זמן נקט’. 
וכבר הביא זאת הגאון הנודע ביהודה ז”ל בהקדמתו לס’ צל”ח וביאר לפי דרכו, 
אם  טוב  הכל  אמנם  שבע”פ,  תורה  הוא  התורה  שעיקר  שידוע  נרמז  ולדברינו 

תשמור הזמן, לזה רמז ‘זמן נקט’[.
אמנם ע”ז יש לבע”ד אפיקורוס לחלוק, מי יימר דהאידנא שבתא, הלא במקומות 
אשר היום קצר מאשר כאן הוא כבר מוצאי שבת, או באמעריקא הזמנים נשתנו 
לגמרי ממחוז אירופא. אכן גם זה יש למילף מעוף השמים, וכמאמר הכתוב )איוב 
אמרו  דהנה המחקרים  יחכמנו,  ומעוף השמים  ארץ  ַמְּלֵפנּו מבהמות  י”א(,  ל”ב 
אשר אין להתרנגול שום תענוג ותועלת מקריאתו, אך ללמד לנו דעת ועצה אשר 
היום והלילה נחשב לפי המקום אשר הוא כעת, ויש ללמוד זאת מתרנגול שכוי, 
בעת  כאן  התרנגול  יקרא  מ”מ  חושך,  ומקום  ומסוגר  סגור  בחדר  הוא  שאפילו 
נתן  אשר  מברכין  אנו  לזה  שם,  היום  שיאיר  עת  ובאמעריקא  פה,  היום  שיאיר 

לשכוי בינה להבחין בין יום ובין לילה, לפי המצב והמקום שהוא בו, ואח”כ אנו 
מברכין שלא עשני נכרי”.

10 וצ”ב למה קבעו נוסח הברכה בשפת בני ישמעאל, דגם אם יש טעם מיוחד 
לקבוע ברכה על בינת התרנגול, למה לא קבעו לברך, 'אשר נתן לתרנגול בינה'.

וי"ל דאם קאי על אדם, נקטו לשון הפסוק דאיוב הנ"ל, וגם לטעם דמשום קריאת 
התרנגול, י"ל ששכוי הוא מלשון 'שכיה', שענינו ראיה שכלית, וכמשנ"ת בספר 
פרי חיים )המובא בהערה הקודמת(, דהתרנגול מבחין בין יום ללילה גם בהיותו 
בחדר סגור ומסוגר, משום שאינו ראיה חושית, ובשאר בעלי החיים לא מצינו 
כן, ע"כ גם נוסח הברכה 'אשר נתן לשכוי בינה להבחין בין יום ללילה", דהיינו, 
לא 'דעת להבדיל', אלא 'בינה להבחין', כי זה יותר עמוק מסתם הבדלה, שבשעה 
לראות  בשביל  הבחנה  דרגת  שצריך  יותר,  מוקדם  זמן  הוא  קורא,  שהתרנגול 
למלכי  ישראל  מלכי  בין  יבחין  יזכה,  "שאם  ב',  ט'  ברכות  )ועי'  היום  שמתקרב 
עכו"ם", והיינו שלאו כל אחד זוכה להבחין, משא"כ להבדיל, שהוא נראה לעינים, 

עיי"ש בפרש"י ודו"ק(.
שו”ר כעי”ז ב’סידור אוצר התפילות’, בפירוש ‘עץ יוסף’, עיי”ש.

11 ובפרט דאפשר שיש בזה משום ‘כל מה שיאמר לך בעה”ב עשה’, וכמו שהקשה 
במושב זקנים בפרשתינו כאן, ועי’ בזה בתשובה ל’חילוקא דרבנן’. 

12 אבל אין ראיה שאכל ממה שנאמר )שם נ”ד(, “ויאכלו וישתו הוא והאנשים 
אשר עמו...”, דאפשר שזה היה כבר בלילה לאחר צאת הכוכבים, וכדסמיך ליה, 

וילינו וגו’.
כאן הבאנו רק הטעמים שנזכרו  נוספים, אך  וכמה טעמים  עוד כמה  וישנם   13

בפוסקים.
14 ובפרט דבלא”ה לא שייך כלל טעמא ד’יום סליחה וכפרה’, אלא ביום הנשואין, 
ולא ביום הקדושין, וכאן לא היה באותו היום אלא הקדושין, שהרי נשארו ללון 
ויאמר שלחני  ויקומו בבקר  “וילינו  )שם(,  בבית בתואל באותו הלילה, כדכתיב 

לאדני”, ורק למחר באו אצל יצחק ונשאה.
15 ועל פי זה, יש שכתבו )עי’ פרדס יוסף בפרשתינו כאן(, ליישב מה שקשה עוד, 
שהרי מצינו שאליעזר כבר שתה קודם לכן, כדכתיב )שם י”ח(, “ותאמר שתה אדני 

ותמהר ותרד כדה על ידה ותשקהו”.
דינו של שליח, מדינו של החתן, דבחתן  ולהאמור אין כאן קושיא כלל, דחלוק 
עצמו שיש גם ענין תענית ממש, הלכך אף בשתיית מים הוא אסור. לא כן השליח, 
שענין תעניתו הוא רק מצד שכרות, שאין שום חשש בשתיית מים בעלמא, ולכן 

לא ביקש אליעזר אלא מים, כדכתיב )שם י”ז(, “הגמיאיני נא מעט מים מכדך”.
הכוכבים,  צאת  לאחר  דכשהחופה  ס”ב(, שכתב,  קכ”ט  )כלל  אדם  בחכמת  ועי’ 
י”ל  יום,  יוכל החתן לשתות מים קודם החופה, דמשום תענית מצד עצמו של 



שוב מצאתי במדרש ויקרא רבה פכ”ה, דאי’ שם, “או מי נתן לשכוי 
בינה, הדא תרנגולתא ]זהו תרנגול[, אמר ר’ לוי בערביא צוחין ]קורין[ 

תרנגלתא שכוי"10.

תשובה ל"מענינא דסדרא"

בתשובה לשאלה, בתשובה לשאלה, במשכ"ת הרמ"א )אהע"ז 
סי' ס"א ס"א(, "ונהגו שהחתן והכלה מתענין ביום חופתן", היכן 

לכאורה מוכח ע"פ פרשתינו, האם מתענים כל היום או לאו.
הנה נאמר בפרשתינו )כ"ד ל"ג(, "וּיישם לפניו לאכל ויאמר לא אֹכל 
עד אם דברתי דברי ויאמר דבר", וכבר עמדו בזה רבים מהמפרשים, 

מה הטעם שלא אכל אליעזר קודם שדיבר דבריו11.
ובספר קדושת לוי בפרשתינו כאן, כתב לבאר, "לא אוכל עד אשר 
]צ"ל אם[ דברתי דברי. כי אליעזר קידש את רבקה בשליחות יצחק, 
והחתן ביום קדושין אסור לו לאכול עד אחר קדושין, וזהו 'לא אוכל 

עד אם דברתי דברי', וזהו הקדושין".
ויצחק  יצחק,  ומבואר לכאורה, דמכיון שאליעזר היה שלוחו של 
היה צריך להתענות באותו היום כדין חתן, לכן התענה אליעזר תחת 
יצחק, מחמת שהוא שלוחו, ומשמע לכאורה שזהו על דרך שאמרו 
כמו  להתענות  צריך  השליח  אף  וכאילו  כמותו',  אדם  של  'שלוחו 

המשלח.
והנה לפי"ז נמצא, דאליעזר לא נתענה אלא עד לאחר הקדושין, 
ולא השלים התענית עד סוף היום, שהרי אמר שיאכל לאחר שידבר 
דבריו12, דהיינו הקדושין, וא"כ לכאורה מוכח מזה, שאף דין החתן כן, 

שאינו צריך להתענות אלא עד לאחר הקדושין, ותו לא.
ואולם נראה, שאין ראיה כלל, ואין כוונת ה'קדושת לוי' דאליעזר 
נתענה מצד ד'שלוחו של אדם כמותו', ולעולם החתן עצמו ודאי דינו 

להשלים התענית, ורק שליח לקדושין אינו צריך להשלים התענית.
דהנה בטעם שהחתן והכלה מתענים ביום חופתם, כתבו הפוסקים 
וכן במג"א ריש סי'  )עי' בית שמואל באהע"ז שם סק"ו,  ב' טעמים 
דיום  ודומיא  להם  וכפרה  סליחה  יום  שהוא  מפני  א.  תקע"ג(13, 
הכפורים. ב. מחשש שכרות, דשמא ישתכרו ולא יהיו ראויין לקבל 

הקדושין כראוי.
והפוסקים כתבו כמה נפק"מ בין הטעמים, ואחד מהם, לענין אם 
אף  התענית  להשלים  צריכין  הא'  דלטעם  התענית,  להשלים  צריך 
אם גמרו הקדושין מבעוד יום, כיון דהתענית באה מצד עצם היום, 
וכל שלא נגמר היום, לא נגמר זמן התענית. אבל לטעם הב' דמשום 

שכרות, כל שגמרו הקדושין, שוב אין צריכים להשלים התענית.
משום  טעמא  נמי  דאיכא  דכיון  לוי,  הקדושת  דברי  כוונת  וזהו 
גם  שייך  זה  שענין  הרי  הקדושין,  מעשה  לעצם  נוגע  שזה  שכרות, 
אליעזר,  נתענה  זה  ומטעם  לבדו,  בחתן  רק  ולא  הקדושין,  בשליח 
גם אידך  בו  אך באמת לא השלים התענית, דבשלמא בחתן דשייך 
טעמא דסליחה וכפרה, הרי שמצד זה אכן יש לו להשלים התענית, 
אבל באליעזר שהיה רק שליח, שלא שייך בו טעם זה, אלא רק אידך 
טעמא דמשום שכרות14, הרי שלאחר הקדושין אינו צריך להשלים 

התענית15.
ומיהו להלכה נהגו דאף להטעם שהתענית מחמת כפרה וסליחה, 
מ"מ לאחר החופה שוב א"צ להתענות, ואף שעדיין היום גדול, שהרי 
או"ח  וברמ"א  ס"ב(,  קכ"ט  )כלל  אדם  חכמת  עי'  אצלם,  הוא  יו"ט 

תקס"ב ס"ב ובנו"כ שם.
ויעוין בשו"ת דברי יציב )אהע"ז סי' ע"ג אות ב'(, שהקשה השואל 
בעיקר דברי הקדושת לוי הנ"ל, דמהיכי תיתי שהקדושין היו באותה 
שנתן  בשעה  לכן,  מקודם  כבר  הקדושין  היו  בפשוטו  והרי  שעה, 
זהב בקע  נזם  "ויקח האיש  כ"ב(,  )שם  לעיל  כדכתיב  לה הצמידים, 
וא"כ להאמור  זהב משקלם",  ידיה עשרה  על  ושני צמידים  משקלו 
שוב לא היה לו לאליעזר להתענות עד שעה זו שבא לבית בתואל 

לדבר דבריו.
ותירץ בזה בדברי יציב שם, "הנה אין הכרח לזה, די"ל שהקידושין 
וכ"ה  נ"ג(,  )שם  לרבקה...'  ויתן  כסף...  כלי  העבד  'ויוצא  כאשר  היו 
נתנן,  קידושין  לשם  כסף',  כלי  העבד  'ויוצא  דהך  בחזקוני,  להדיא 
דמסבלי  ושדוכים,  מתנה  לשם  וגו'(,  נזם  האיש  )ויקח  והראשונים 

והדר מקדשי". ועי' עוד בהמשך דבריו שם.
)שם  בפרשתינו  התוספות  לבעלי  זקנים'  ב'מושב  בזה  יעוין  ואכן 
והא אמרי'  ידי שליח,  על  לרבקה  יצחק  קידש  היאך  ס"ז(, שהקשו, 

שיראנה",  עד  האשה  את  שיקדש  לאדם  "אסור  א'(,  )מ"א  בקדושין 
בתורת  לרבקה  אליעזר  קדשה  לא  שבאמת  י"ל,  זה  דמכח  ותירצו, 

שליחות ליצחק, אלא יצחק עצמו קידשה כשבאה אצלו.
ונראה בכוונתם, דדייקי לה בהאי קרא דכתיב )שם(, "ַוְיִבֶאָה יצחק 
האֹהלה שרה אמו ויקח את רבקה ותהי לו לאשה...", דמשמע שפיר 
לתוך  אצלו  שהביאה  היינו  הקדושין,  מעשה  בה  עשה  זו  שבשעה 

האהל, וכן לשון 'ויקח', הוא לשון קנין, והיינו הקידושין.

תשובה ל"כתב חידה"

מי אני: "דדן ]בן יקשן[".

דמות הקשורה: "ְוָיְקָׁשן ָיַלד ֶאת ְׁשָבא ְוֶאת דְָּדן ּוְבֵני ְדָדן ָהיּו ַאּׁשּוִרם 
ּוְלטּוִׁשים ּוְלֻאִּמים". בראשית כ"ה ג'.

ע"ש  בשמו,  נקרא  דדן  אבי  שיקשן   – אבי  נקרא  השלילה  ע"ש 
הנהגתו השלילית והרעה.

שיקשן היה אביו של דדן, מפורש בקרא )בראשית כ"ה ג'(, "ְוָיְקָׁשן 
ָיַלד ֶאת ְׁשָבא ְוֶאת ְּדָדן ּוְבֵני ְדָדן ָהיּו ַאּׁשּוִרם ּוְלטּוִׁשים ּוְלֻאִּמים".

ויקשן נקרא בשמו ע"ש הנהגתו השלילית והרעה, כדאיתא בב"ר 
לעבודת  בתוף  מקשין  "שהיו  ע"ש  כן  נקרא  רבנן  לדעת  ה',  ס"א 
]ובמדרש  יחזקאל, "שהן מתקשין בעולם"  ולדעת רמי בר  כוכבים". 
תהלים צ"ב י"ג איתא בשינוי קצת, "רמי בר יחזקאל ורבנן, חד אמר... 
יקשן, שהיו בני אדם קשין, וחד אמר... יקשן, שהיו מקישין לעבודה 
זרה"[, ופרש"י על המדרש רבה, "שהיו מוחזקין בעולם". וביפה תואר 

ביאר "שמתקשין בעולם. שהן מקשין ומזיקין לכל העולם". 
כן ע"ש ש"עתידין להקשות  ב' כתב, שנקרא  וברבינו אפרים כ"ה 

ערפן כנגד הקב"ה ולשעבד את ישראל בעול קשה".

ולאומים,  לטושים  אשורים  ובניו,  שדדן   – ובני  אני  העתיד  ועל 
נקראו על שם העתיד.

בקרא  מפורש  דדן,  של  בניו  היו  ולאומים  לטושים  שאשורים 
)בראשית כ"ה ג'(, "ְוָיְקָׁשן ָיַלד ֶאת ְׁשָבא ְוֶאת ְּדָדן ּוְבֵני ְדָדן ָהיּו ַאּׁשּוִרם 

ּוְלטּוִׁשים ּוְלֻאִּמים".
ודדן ובניו נקראו ע"ש העתיד, כפי שכתב רבינו אפרים על הפסוק 
ודדן  העתיד...  שם  על  נקראים  קטורה[  בני  ]של  בניהם  "אבל  שם, 
אשר  הָחמֹוץ16  לאשר  שעתידין  אשורים  אמת.  דין  לדון  שעתידים 
בידם. ולטושים שהיו חריפים בתורה. ולאומים ע"ש שעתידין להיות 

לעם אחד".
עוד בענין דדן ובניו, איתא ב'פירושי התורה לבעלי התוספות' שם, 

עיין בהערה שהעתקנו דבריהם17.

למרות שכאחי יזכרו לבד – שאחיו של דדן, שבא, כמותו מצאנו 
שהיה מי שנקרא כשמו לבד, וכדלהלן.

ששבא היה אחיו של דדן, מפורש בקרא )בראשית כ"ה ג'(, "ְוָיְקָׁשן 
ָיַלד ֶאת ְׁשָבא ְוֶאת ְּדָדן ּוְבֵני ְדָדן ָהיּו ַאּׁשּוִרם ּוְלטּוִׁשים ּוְלֻאִּמים".

כדכתיב  יקטן,  של  העשירי  בנו  והוא,  כשמו,  שנקרא  מי  ומצאנו 
שבא',  'מלכת  ]בענין  ְׁשָבא"  ְוֶאת  ָיַלד...  "ְוָיְקָטן  כ"ח(,   - כ"ו  י'  )שם 

עיין בהערה18[.

כשמי נזכר רק יחד – שלמרות ששבא אחיו של דדן מוזכר לבד, 
וכדלעיל, כשמו של דדן עצמו, מצאנו רק כשהוא נזכר יחד עם השם 

שבא.
'שבא',  עם השם  יחד  רק  הקודש  בכתבי  מוזכר  דדן,  שכשמו של 
אחיו  ובשניהם  דדן,  בשם  נקרא  שאדם  בלבד  מקומות  ב'  שמצאנו 
נקרא בשם שבא, הראשון הוא דדן בן רעמה ]ורעמה הוא בנו הרביעי 
של כוש בן חם[, ואחיו נקרא שבא, כדכתיב )בראשית י' ז'(, "ּוְבֵני כּוׁש 
ְסָבא ַוֲחִויָלה ְוַסְבָּתה ְוַרְעָמה ְוַסְבְּתָכא ּוְבֵני ַרְעָמה ְׁשָבא ּוְדָדן". והשני 
הוא דדן מיודעינו בן יקשן, שאף הוא אחיו נקרא בשם שבא, כדכתיב 

)שם כ"ה ג'(, "ְוָיְקָׁשן ָיַלד ֶאת ְׁשָבא ְוֶאת ְּדָדן..."19.
ולכאורה לא דבר ריק הוא, שיקשן קרא לבניו בדיוק בשני שמות 

אלו, כשמות שקרא רעמה לשני בניו20. 
ובענין מקום ששמו דדן, עיין בהערה21.

אשורים  בניו,  משלושת  דדן  של  שזרעו   – בני  משלושת  זרעי 
לטושים ולאומים, יחוסם היה כדלהלן.

בקרא  מפורש  דדן,  של  בניו  היו  ולאומים  לטושים  שאשורים 
)בראשית כ"ה ג'(, "...ּוְבֵני ְדָדן ָהיּו ַאּׁשּוִרם ּוְלטּוִׁשים ּוְלֻאִּמים".

והנה בענין אשורים לטושים ולאומים, אם היה זה שמות בני דדן, 
או שמות מדינותיהם, או כל דבר אחר, נאמרו בזה דעות רבות.

בתרגומים מצאנו ד' ביאורים בהם22, אונקלוס תרגם, "...ובני דדן 
הוו למשירין ולשכונין ולנגון", והיינו )ע"פ הרמב"ן שם(, 'למשירין', 
מאנשי השיירות הולכי דרך מעיר לעיר. 'לשכונין', השוכנים באהלים, 
ולמחר  ההוא  במקום  ישכנו  היום  האדמה,  פני  על  נטושים  שהם 

במקום אחר. 'לנגון', יושבי האיים.
יונתן תרגם, "...ּוְבֵני ְדָדן ֲהוֹון ַּתָגִרין ְוִאְמּפּוִרין ְוֵריֵׁשי אּוִמין", והיינו, 

סוחרים ואומנים וראשי אומות. וכעי"ז בתרגום ירושלמי שלפנינו.
לופרין  תגרי  "אימרין23  התרגום,  בשם  איתא  ה'  ס"א  ובב"ר 
וראשי אומין", והיינו, מוכרים, רוצחים24 וראשי אומות. וברש"י על 
היו  מאושרים  "אשורים,  ירושלמי,  תרגום  בשם  הביא  שם  המדרש 
בדרכים. לטושין, לוטשי נחושת". ופשטות דברי התרגומים שאין זה 
)וכעין  מוכיח  'הוו'  והלשון  ומעשיהם,  תוארם  רק  אלא  שמותיהם, 

שכתב בשפ"ח אות פ'(. 
משמעות  שיש  שאע"פ  שם,  בב"ר  נחמן  בר  שמואל  ר'  דעת 
לשמותיהם לפי מעשיהם, כדעת התרגומים, מכל מקום הם היו ראשי 
בניו,  היו שמות  היפה תואר, שאכן אלו  ע"פ  דבריו  וכוונת  אומות, 
שכל אחד מהם היה ראש אומה, אשור ראש לכל האשורים וכן כולם, 

וכעי"ז ביאר בהעמק דבר כאן, עיי"ש. 
שאלו  והרמב"ן,  האבע"ז  וכן  עה"ת,  בפירושו  רש"י  דעת  אך 
שמותיהם של ראשי האומות, ולא שמות תוארם ועיסוקיהם ]וזה מה 
שכתב רש"י ש"תרגום של אונקלוס אין לי לישבו..."[, ונקראו כולם 
ע"ש אביהם, אשור ראש לכל האשורים וכן כולם. ולכך נקראו בלשון 

רבים, כפי שביאר בדבריו השפ"ח בשם המזרחי.
ולאומים'  לטושים  ש'אשורים  ל"ג,  א'  בדהי"א  הרלב"ג  דעת  אכן 
ודלא  ומעשיהם.  תוארם  שמות  רק  אלא  אנשים,  שמות  אינם 

כמדרש.
זו בתורה, ימצא ששה עשר שמות מוזכרים  אכן המעיין בפרשה 
בבני קטורה, ואילו בספר דברי הימים )א' א' ל"ב - ל"ג(, כשהנביא 
כותב לנו את סדר תולדותם של בני קטורה, לא הזכיר כי אם שלושה 

עשר, ולא מנה את 'אשורים לטושים ולאומים', וצריך ביאור מדוע.
הרלב"ג בדה"י מיישב קושיה זו, וזאת ע"פ ביאורו, שהיות ו'אשורים 
לטושים ולאומים' אינם שמות אנשים, לכך לא מנה אותם הנביא. 

וכעי"ז ביאר באבי עזר על האבע"ז בבראשית שם. 
ולא בדה"י, שהרי  נמנו בני דדן לא בתורה  זו, מה שלא  ולשיטה 
לא  עצמם  והם  דדן,  לבני  התואר  הוא  ולאומים  לטושים  אשורים 
דדן  מבנות  היו  הם  שאולי  שם,  עזר  באבי  כתב  הוזכרו.  ולא  נמנו 
זו יש ראיה  ולכך לא הוזכרו, ובמלבי"ם בדה"י כתב, שמכח קושיה 
כדברי הרלב"ג שאינם שמות אנשים, אלא רק שמות אומנותם, ולכך 

לא הוזכרו.
אינם  ולאומים'  לטושים  ש'אשורים  הסוברות  לשיטות  גם  אכן, 
שמות אנשים, אלא שמותם של ראשי אומות, צריך ביאור מדוע לא 
נכתבו בדה"י. ע"כ כתב העמק דבר, "משום שלא היו אומות חשובין 

אלא איזה דורות מועטין".
איברא, לשיטות הסוברות שאשורים לטושים ולאומים הם שמותם 
של בני דדן, יש ליישב מדוע לא הוזכרו בדה"י, ע"פ דרכו של העמק 

דבר, שכנראה שלא היו אנשים חשובים, ולכך לא נמנו בדה"י.
ובענין בניו הנוספים של דדן, איתא בספר הישר פרשת חיי שרה 
וגוחי  ויוב  "ובני דדן, אמידע  ויהי בעת, שחמשה בנים היו לו,  ד"ה 

ואלישה ונותח"25.

לא מתייחסים אחרי – ש'אשורים לטושים ולאומים' בניו של דדן, 
אינם מתייחסים אחרי אביהם, אלא כמשפחה בפני עצמה.

שאשורים לטושים ולאומים אינם מתייחסים אחר אביהם, כחלק 
משפחתו, שהתורה מונה אותם בנפרד, שהם משפחה חדשה, דהיינו 
אשורים  בני  שכל  אביהם,  שם  על  ולא  שמם  על  מתייחס  שזרעם 
וזרעם מתייחסים למשפחת אשורים, וכן כולם. ובזה בא הדבר לידי 

ביטוי שנחשבים כמשפחה.
אכן כל זה הוא לזרעם, אך שאר בני דדן וזרעם, התייחסו על שם 

דדן, ובזה בא לידי ביטוי שאף דדן נחשב למשפחה26.

שלא קיבלו עליהם להתענות יותר משאר תענית, דהיינו עד צאה”כ, ותו לא שייך 
מעתה אלא חשש שכרות, והלכך יזהרו עכ”פ ממשקה המשכר. ומבואר שאף בחתן 
עצמו משכחת לה חילוק זה. ועוד מבואר, דכשהחשש רק מחמת שכרות, באמת 

א”צ להתענות כלל, ורק צריך להזהר ממשקה המשכר בלבד.
ואולם בדברי הפוסקים הנ”ל שכתבו דטעמא דשכרות הוא טעם לעצם התענית 
שנהגו בחתן וכלה, הרי מבואר שאסור בכל דבר ולא רק במשקה המשכר. וצ”ל 
שכל דברי החכמת אדם, משום דמיירי בשעת הדחק שנתאחרו, אבל גבי שליח 

בעלמא, לכל היותר אינו מותר אלא בשתיית מים, ולא בשאר דברים.
תקע”ג  סי’  ריש  במג”א  הנה  להתענות,  קדושין  שליח  צריך  אם  הדין  ובעיקר 
דצריך להתענות, שכתב, דלטעמא דמשום שכרות, “מי שקיבל  לכאורה מבואר 
קדושי בתו הקטנה צריך להתענות”, וא”כ ה”ה בשליח בעלמא. ועי’ מה שכתב 
לדחות  שיש  מה  בדבריו  ועיי”ש  קנ”ג,  סי’  ח”ה  החכמה  בצל  בשו”ת  זה  בדין 
הראיה מאליעזר עבד אברהם. וע”ע בשו”ת התעוררות תשובה אהע”ז סי’ כ”ה.

16 ע"פ הפסוק בישעיה )א' י"ז(, "ִלְמדּו ֵהיֵטב ִּדְרׁשּו ִמְׁשָּפט ַאְּׁשרּו ָחמֹוץ ִׁשְפטּו ָיתֹום 
ִריבּו ַאְלָמָנה", ופרש"י, "החזיקו את הגזול".

לע"ז.  מחשבתן  שכל  העולם  לאומות  להם  אוי  ילד.  "ויקשן  כתוב,  א'  באות   17
דדן,  ומדדין אתם.  מסייעין  דדן, שהן  שיבה.  לשון  לישראל. שבא,  ד"א, שקסמן 
נו"ן הפוכה, דעתידין בני קטורה להיות עבדים לישראל ולמשיח באחרית הימים, 

כדאיתא פרק משיח.
ויש במסכת סופרים, יש"ו ומחמד שכתוב בו, שלכך הנו"ן הפוכה, שיחזרו להיות 

כפופים לעברים למשיח.
אשורים ולטשים, חסר ו', כלומר כי פגומים הם, אבל בני ישראל, שלמים ותמימים 

שנמולים..."
ובאות ג' כתוב, "...ובני דדן, כי דדנים מנתקין או מחנקין בניהן כשהן קטנים. אימן 

שומטת דדיהם מפיהם ומתחנקין. דדן, דנים אתם כן את בניהם".
18 ובענין 'מלכת שבא', שענינה נכתב במ"א י', וכדכתיב )פסוק א'(, "ּוַמְלַּכת ְׁשָבא 
אלא  אדם,  זה שם  שאין  הדברים,  פשטות  ה'...",  ְלֵׁשם  ְׁשֹלמֹה  ֵׁשַמע  ֶאת  ׁשַֹמַעת 

שם מדינה ומלכות.
יונתן, כל האומר מלכת שבא אשה היתה, אינו אלא  ויעויין בב"ב ט"ו ב', "א"ר 
טועה. מאי מלכת שבא, מלכותא דשבא". ופשטות דברי חז"ל אלו נראה, שהמלך 
ולא אשה, אלא שצ"ב, שהרי משמעות הפסוקים הוא שמדבר  בשבא היה איש 
באשה מלכה, ולא באיש מלך, ובי"ח מקומות דיבר הפסוק בלשון נקבה, 'שומעת', 

'ותבא', 'ותדבר', וכהנה רבות.
וביאר המהרש"א בח"א שם, "ויש לפרש דה"ק, כל האומר מלכת שבא אשה היתה, 
וע"כ נקראת מלכת שבא, שפי' מלכת  שאין היא מולכת אלא היא אשת המלך, 
אשת המלך שבא, כדרך כל המלכיות, אינו אלא טועה, ומאי מלכת שבא, שהיא 

שאשה  מלכיות  יש  היום  עוד  וכן  מולכת,  בעצמה  והיא  דשבא,  מלכתא  עצמה 
מולכת שם, וק"ל.

זמן היתה אשה  לומר, דאולי באותו  יש  "...ולזה  ובבניהו שם כתב באופן אחר, 
מושלת והיא באה, אך שבא אינו שמה של המלכה, אלא שם המלכות. והא דלא 
אמר הכתוב שם המלכה, אלא אמר שבאה 'מלכותא דשבא', אפשר שבמלכותא 
דשבא לא היה להם מלך, אלא היו כמו שנוהגים עתה באמריכאן ובצרפת, ובאותו 
ע"ה,  המלך  אצל שלמה  דשבא  מלכותא  אמר שבאה  ולכך  אשה,  ראש  היה  זמן 

ודיבר כל הדברים דקאו עלה בלשון נקבה".
עוד בענין מלכת שבא, כתיב )מ"א י' י"ג(, "ְוַהֶּמֶלְך ְׁשֹלמֹה ָנַתן ְלַמְלַּכת ְׁשָבא ֶאת ָּכל 
ֶחְפָצּה ֲאֶׁשר ָׁשָאָלה ִמְּלַבד ֲאֶׁשר ָנַתן ָלּה ְּכַיד ַהֶּמֶלְך ְׁשֹלמֹה ַוֵּתֶפן ַוֵּתֶלְך ְלַאְרָצּה ִהיא 
נתן  'כל חפצה אשר שאלה', ששלמה  וביארו רבותינו הראשונים מהו  ַוֲעָבֶדיָה", 

למלכת שבא, דהיינו לימוד חכמה ודברי חכמה ועצה.
ויעויין ב'אלפא ביתא דבן סירא' )אלפא ביתא אחרת, בתשובה הראשונה שהשיב 
בן סירה על שאלותיו של נבוכדנצאר, הובא באוצה"מ עמ' 46(, שהיא היתה אמו 
של נבוכדנצאר ושלמה המלך בא עליה, ובמדרש שהובא בסדר הקבלה דף מ"ד 

איתא, ששלמה ילד ממנה בת שהיא היתה אמו של נבוכדנצאר.
וברש"י עה"פ ששלמה נתן למלכת שבא כל אשר חפצה, ישנה הוספה בסוגריים, 
וכדלהלן, "בא אליה ונולד ממנה נבוכדנצר והחריב הבית שעמד ארבע מאות ועשר 

שנים, בחלק כל י"ב שבטים. בהאר"י ז"ל".
19 ומה שמצאנו ביחזקאל ל"ח י"ג, "ְׁשָבא ּוְדָדן ְוסֲֹחֵרי ַתְרִׁשיׁש...", ביארו המפרשים, 
אין הכוונה על שבא ודדן נוספים, אלא על זרעם של שבא ודדן בני יקשן. וכן מה 
שהוזכר דדן בנבואת ירמיה )כ"ה כ"ג(, "ְוֶאת ְּדָדן ְוֶאת ֵּתיָמא ְוֶאת ּבּוז ְוֵאת ָּכל ְקצּוֵצי 

ֵפָאה", ביאר המלבי"ם שם, שהכוונה על זרעו של דדן בן יקשן בן קטורה.
20 וביאור נפלא בזה שמענו מהרב יצחק זאב דוידוביץ שליט”א, אודות הקשר בין 
השמות, וזאת ע”פ מה דאיתא בב”ר ל”ח י’ ועוד, שה’ הציף את הים על שלושים 
משפחות מבני חם ואבדו, וכל אותן משפחות שהיו חסרות בעולם, חזרו מאברהם 
יצחק  שנים,  ועוד  ישמעאל  מבני  עשרה  קטורה, שתים  מבני  עשרה  וזרעו, שש 
והיות  ויעקב, נמצא שנכדי קטורה באו למלאות את מקומם של משפחות חם, 
ובמשפחות חם היה את בני רעמה, שבא ודדן, אולי לכך יקשן קרא לבניו אף הוא 

שבא ודדן, שבאו למלאות את מקום שבא ודדן שאבדו.
עוד בענין שמות בני רעמה, התרגום יונתן בראשית י’ ז’ מתרגם את הפסוק  “ובני 
רעמה שבא ודדן”, “ּוְבנֹוי ִדְמָוִריִטינֹוס ִזְמְדַגד ּוְמָזג”. וקצת צ”ב בדבריו, שלמרות 
ולא  הדרש  את  אדם  בני  שמות  על  כותב  שהתרגום  מצאנו  רבים  שבמקומות 
מעתיק את השמות ככתבם, מכל מקום כאן שינה ממנהגו, שבתחילה כשהזכיר 
הפסוק את שמות בני כוש, תרגם אותם ככתבם וכלשונם, והוסיף עליהם שמות 
מלכויותיהם, ומאידך בהמשך כשהזכיר הפסוק את בני רעמה, תרגם את שמותיהם 

ע”פ הדרש, ואף את שמו של רעמה. שלכאורה מקום הדרש על שמו של רעמה 
צריך להיות כשהזכירו יחד עם אחיו, ולא כאשר הוזכר מפני בניו.

עוד בענין, חיפשתי מהו המשמעות של דברי התרגום הנ”ל, ולא מצאתי, והיודע 
ביאור בכל זה, נודה לו אם יודיעינו, להגדיל תורה ולהאדירה. 

ָאַמר  ּכֹה  "ָלֵכן  י"ג,  כ"ה  ביחזקאל  דדן,  עוד מצאנו מקום בארץ אדום ששמו   21
ה' אלקים ְוָנִטִתי ָיִדי ַעל ֱאדֹום ְוִהְכַרִּתי ִמֶּמָּנה ָאָדם ּוְבֵהָמה ּוְנַתִּתיָה ָחְרָּבה ִמֵּתיָמן 
ּוְדָדֶנה ַּבֶחֶרב ִיּפֹלּו", וביארו רש"י ורד"ק שם, שהוא מקום בארץ אדום ששמו דדן, 
]ודלא כמצו"ד שלמד שהכוונה על העיר 'דן' שבארץ ישראל[. וכן בירמיה מ"ט ח', 
"ֻנסּו ָהְפנּו ֶהְעִמיקּו ָלֶׁשֶבת יְֹׁשֵבי ְּדָדן ִּכי ֵאיד ֵעָׂשו ֵהֵבאִתי ָעָליו ֵעת ְּפַקְדִּתיו", וביאר 

ברד"ק שם, שגם פסוק זה הוא על אותו מקום בארץ אדום שדדן שמו.
ברוכלות  עסקו  דדן  שבני  י"ג,  ול"ח  כ'   - ט"ו  כ"ז  יחזקאל  י"ג,  כ"א  ישעיה  וע"ע 
העמידו  שחלקם  במפרשים  ועיין  למקום.  ממקום  סחורות  ומכירת  והעברת 
בארץ  דדן  ששמו  המקום  בבני  העמידו  וחלקם  יקשן,  בן  דדן  בבני  הפסוקים 

אדום.
22 עיין בספר 'שערי אהרן' שהאריך לבאר את שיטות התרגומים ומה הכריחם 

לפרש כן.
23 עי' במתנות כהונה, שהגירסה היא, 'אומרים'.

24 עי' ספר 'הערוך', ערך 'ארך', שמבאר שהוא רוצח.
היו  ולאומים  לטושים  שאשורים  כמפרשים  דלא  הישר  ספר  דברי  פשטות   25
שמותיהם של בני דדן, שהרי הוא מונה שמות אחרים, אלא רק כדעות שהם היו 

ראשי אומות או תוארם.
26 ודוגמא לדבר מצאנו אצל יוסף, שכל בני יעקב נקראו שבט בפני עצמם, שכל 
בני ראובן התייחסו אחריו וכן כולם, ואצל יוסף, יעקב אבינו נתן לו מתנה מיוחדת 
שב' בניו יחשבו אף הם כשבטים, שכל זרעו של מנשה יתייחס אחריו וכן אצל 
אפרים. ומוסיף יעקב ואומר )בראשית מ"ח ו'(, "ּומֹוַלְדְּתָך ֲאֶׁשר הֹוַלְדָּת ַאֲחֵריֶהם 
תאמר  שלא  שם,  המפרשים  וביארו  ְּבַנֲחָלָתם",  ִיָּקְראּו  ֲאֵחיֶהם  ֵׁשם  ַעל  ִיְהיּו  ְלָך 
שהבנים הנוספים שיולדו ליוסף יחשבו כשבטים נוספים, וכן אל תאמר שיחשבו 
כשבט יוסף, אלא יחשבו כאחד משני השבטים, מנשה או אפרים. ואילולי שיעקב 
היה מוסיף לומר את דבריו הנוספים, היה מקום לומר ששאר בניו יחשבו כשבט 

יוסף, וזה בא יעקב למעט.
אך בנידון דידן לא היה מיעוט על משפחת דדן, אלא אדרבה, מצינו שאף משפחת 
דדן נמנית במנין משפחות בני קטורה, שהרי בב"ר ל"ח י' ועוד נמנו שש עשרה 
לטושים  אשורים  את  או  דדן  את  נמנה  לא  ואם  קטורה,  בני  במנין  משפחות 
ולאומים, לא נגיע למנין זה, בע"כ ששאר בני דדן נתייחסו ונחשבו במשפחת דדן, 
רק זרעו מאשורים לטושים ולאומים לא נתייחסו ונמנו אחריו ובמשפחתו, אלא 

כמשפחות בפני עצמן.
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כל אחד מדרי העולם, כך מלמדים אותנו חז"ל, בטוח בעצמו שהוא יחיה לעולמי 
עד. הידיעה שמכל אלו שחיו בעולם לפני מאה וחמשים שנה, אין אחד מהם שעדיין 
חי עמנו, לא מציקה לו במיוחד. בתוככי הנפש ישנה הרגשה מיוחדת שאני לא כמו 

כולם, 'אני לא חבר באגודת המתים', ובודאי אחיה לעולמי עד.
לרמות את  הוכחה, אבל אם אדם מנסה  כל  צריכים  ואינם  חז"ל אמת הם,  דברי 
עצמו באומרו, שחז"ל התכוונו על אחרים, לא עליו. הוא אינו חושב מחשבות אלו, 
אלא אדרבה, כל ימיו הוא עומד ומזכיר לעצמו את יום המיתה, במיוחד כשמצרף 
לכך את פחדיו הרבים ממחלות ותאונות, מגיפות ופיגועים, ומכל מיני מרעין בישין 
הוא  בטוח  קטן,  כאב  קל,  מחוש  שהוא  איזה  כשחש  ימיו,  שכל  גם  ומה  אחרים, 
שבמחלות,  הנוראה  המחלה  בקרבו  נתגלתה  וכעת  סופו,  הגיע  שחלילה  בעצמו 
וימיו ספורים עלי אדמות, וממהר לדרוש ברופאים ורפואות, בכדי להקל את סבלו 
בתקופתו האחרונה בימי חלדו. ואם הכאב מוחשי יותר, אינו מוותר על כל בדיקה 
רוחו עד  נחה  ולא  טי,  וסי  רנטגן  לגלי  גופו  ופולשנית, מרצונו חושף את  חזותית 
שלא יבדקוהו גם ב'אמ אר אי', ואף צוואה הוא ממהר לכתוב, ובודק את ה'חלקות' 

שעדיין יש בהם קברים פנויים ב'בתי החיים'.
הבדיקה וההוכחה לכל זה אינו בחששותיו ופחדיו אלו, אלא בתוכניותיו והשקעותיו 
בגבורות  ואם  שנה,  שבעים  בהם  ימינו  שכל  בעצמו  בטוח  היה  אדם  אם  לעתיד. 
לא  אדם  של  ורובו  ראשו  לגמרי.  אחרת  היה  החיים  אורח  כל  אזי  שנה,  שמונים 
היה ברדיפה אחר ממון וכבוד, מחשבה והשקעה עבור כל שאר הנאות העולם הזה, 
ובביטול זמנו היקר על דברי הבל ורעות רוח, בתענוגות ועינוגים, וב'בילוי' כדרכי 
בימיו  ורוכש  שזוכה  הנצח  בקניני  היתה  ומחשבתו  מגמתו  כל  אלא  עולם',  'מבלי 
הקצרים עלי אדמות, עבור הזמן הארוך והבלתי מוגבל שאינו ניתן להערכה וקצבה, 
התענוג  שזהו  שכינתו,  מזיו  ולהנות  ה'  על  "להתענג  לזכות  נצחים',  ל'נצח  מזון 
האמיתי והעידון הגדול מכל העידונים שיכולים להמצא", כפי שכתב המסילת ישרים 

בתחילת הספר.
זאת ועוד, ש'ביטוחי החיים' שאדם רוכש לעצמו ודואג לבטח את עצמו, אם חלילה 
יקרה לו אסון כבד, שהאמת היא שאותם ביטוחים צריכים להקרא 'ביטוחי מתים', 
שכל מטרתם היא לשלם לבני המשפחה סכום כלשהוא כאשר הוא ימות, כל מהותם 
מהווה לכאורה ראיה על כך שהחיים עוברים וחולפים, וגם מי שהיום בריא ושלם, 
אין לו כל ערובה שלמחרת לא יהא בין המתים וקבור לו תחת רגבי האדמה הטריה, 
בכל זאת, רבים בחוסר דעתם דוחקים את המחשבה על העתיד והבא בעקבותיו, 
ומאבדים את  ימיהם לבהלה,  ביטוח חיים', מבלים את  'פוליסת  ויחד עם רכישת 
זמנם להבל וריק, במקום לבטח את נפשם ב'ביטוח החיים' האמיתי, לדאוג לחיים 
שלאחר חייהם בזה העולם, שיהיה להם מזון רוחני, שמזוודתם לא תהיה כה קלילה, 

לכל אותה דרך ארוכה ואין סופית.
לפעמים כואב לראות, איזה 'זקן אשמאי', המבלה את כל ימיו בשטויות והבלים, 
וקרוב למאה שנים שאינו מפסיק להגות באמרי כזב ומדוחים, קורא 'שנים מקרא' 
את כל העיתונים, החדשות והפרשנויות, ואף את האותיות הקטנות אינו מפספס, 
בהתאמצותו לקוראם ב'זכוכית המגדלת' שברשותו, ולא נחה רוחו עד שיקרא את 
כל המודעות 'דירה למכירה' ואת כל 'מודעות הלוח', ומרגיש 'משכיל' ו'נאור', בכך 
ש'מילא את כריסו' בכל אותם הבלים שאין לו בהם כל תועלת ותקוה, ולמרות כל 
על  ולרטון  לכעוס  הוא  יכול  ועשרים',  מאה  'עד  הולדתו  ביום  יברכוהו  אם  זאת, 
הזה,  כדבר  לעולמים  היה  וכבר  לעוד עשרים שנה,  רק  חייו  שמגבילים את שנות 
שתגובתו של המתברך היה, מתוך כעס גדול, 'שאתה תחיה עד מאה ועשרים – לא 

אני'.
להבדיל אלף אלפי הבדלות, זקני תלמידי החכמים, שכל ימיהם עברו עליהם בעסק 
התורה ועמלה, וביניהם אלו שקרוב למאה שנים שאינם מפסיקים להגות באמרי 
שפר ונופת צופים, עמלים ללמוד ולשנן את כל חלקי התורה, תלמוד והלכה, בבלי 
וירושלמי, מכילתא ספרא וספרי, מדרש רבה ותנחומא, ראשונים ואחרונים, פשט 
גליונות השולחן ערוך  ודרש, ואף את האותיות הקטנות שבשולי דפי הגמרא, או 
אינם מפספסים, בהתאמצותם לקוראם גם ב'זכוכית המגדלת' שברשותם, ולא נחה 
רוחם ודעתם עד שילמדו אלפי 'תשובות' של גדולי הדורות, הקדמונים והאחרונים, 
וכל עוד שלא יהיו בקיאים בכל התורה, לא ימצאו מנוחה לנפשם, וגם אחר כך, כל 
ימיהם יעסקו בלימוד וחזרה, שלא ישכח מהם דבר מכל התורה הקדושה, ודוקא הם, 
אינם בטוחים בחייהם, ומודים להקב"ה על כל רגע ורגע שקיבלו, ומנסים לנצלם 
עד תום, ואם יברכום לאריכות ימים ושנים, יאמרו 'אמן' בכוונה על הברכה, ויקוו 

לישועת ה', שיתן להם עוד ועוד שנים לעמל התורה וקיום המצוות.
גם אותם אלו שומרי התורה והמצוות, שלא זכו שכל ימיהם ישבו בשבת תחכמוני 
ביומו,  יום  דבר  לתורה  עתים  בקביעת  להסתפק  הוכרחו  אלא  תורה,  באהלה של 
שהם  התקופה  כשמתקרבת  לפרנסה,  לעבוד  מפסיקים  בהם  הימים  כשמגיעים 
עומדים 'לצאת לפנסיה', רבה שמחתם עד מאוד, שהנה מתקרבים הימים בהם יוכלו 
לעסוק בתורה שעות רבות בכל יום, להשתתף בשיעורי תורה בבוקר ובצהרים ואף 
בערב, ללמוד גמרא משניות והלכה, לזכות ללמוד את 'הדף היומי' כמה פעמים ביום, 
יום או לכל הפחות פעם  'ספר התהלים' כל  ולזכור את תלמודם, ואף לסיים את 

בשבוע, לזכות עצמם ובני ביתם, ילדיהם ונכדיהם.
כשישנה תוכנית ברורה מה עושים עם החיים, לא פלא שאדם רוצה עוד ועוד חיים, 
ומבקש מה' בתפילתו, בימי הדין ובכל ימות השנה, שיזכה לחיים עבור לימוד התורה 
וקיום המצוות, כאשר כל העת עומד לאדם מול עיניו הידיעה, אודות שעון החול 
ההולך ומתרוקן, שכל יום שעובר מקרב את האדם אל יום מותו, לעת בו יצטרך לתת 
דין וחשבון על כל מעשיו בימי חייו, ויחד עם זאת מתערבת המחשבה הזרה אודות 

זאת שהוא יהיה זה שיחיה לעולם.
גם ר' עובדיה היה אחד מאלו שזיכהו ה' להגיע לימי השיבה ואף לימי הגבורה, ועדיין 
כוחו במותנו, כשהוא מנסה בעשרות השנים האחרונות להשלים קמעה את אשר 
הפסיד בשנים הצעירות יותר, בהם טרדות החיים מנעוהו מלישב בשבת תחכמוני 
בבית המדרש, ונמנע ממנו העונג הגדול לישב על התורה והעבודה כל ימיו. וכעת, 
בשנותיו אלו, הוא השתדל למלאותם ולנצלם עד כמה שיכל, החל מהבוקר השכם 
ויגיעה, ואף זכה  ועד שעת ערב מאוחרת, כעלם צעיר לימים, עסק בתורה בעמל 

לחבר ספר חשוב בסוגיות עליהם עמל ויגע.
כל הנהגתו בכל תקופת החיים, היתה בזכות ידידותו רבת השנים עם מרן שליט"א, 
ילדותם, כשישבו יחדיו לפני המלמד בעיירה, ומרן שליט"א נקרא עדין  עוד מימי 
'זעליגעל', ובימי נערותם, כשלמדו יחד בישיבה, עד אשר המלחמות הקשות שעברו 
עליהם הפרידו ביניהם, כאשר כל אחד נמלט בעור שיניו לקצה אחר של העולם, 
ובחסד ה' עליהם, לאחר כמה שנים של גלויות קשות ומרות, שוב נפגשו השנים 
ואף  התורה,  בעמל  להמשיך  שנים  אותם  כל  שהצליח  וזעליגעל  הקודש,  בארץ 
בשנים שלאחר המלחמה, ויתר על כל תענוגות העולם, הסתפק בלחם צר כפשוטו 
ממש, והמשיך לשקוד על תורתו יומם וליל, לעומת ר' עובדיה שלא זכה לכל זאת, 
עבורם  להשיג  קשה,  עבד  פרנסתם  שבעבור  בבנות,  מלא  בית  לו  שהיה  ובמיוחד 

את כל צרכיהם.
השנים שעברו וחלפו, הצמיחו את זעליגעל לתלמיד חכם מופלג. מתוך עמל התורה 
התנא  וכדברי  תמידי,  ומחסור  רעב  מתוך  הכוחות,  כל  כלות  עד  הרבה  ויגיעתה 
והתאמצות,  קושי  ודלות,  עניות  ומחסור,  בצער  חיי התורה שהם  אודות  באבות, 
עמל ומסירות, ועמידה עזה בכל הנסיונות הרבים והקשים. ואילו ר' עובדיה שלא 
שכבר  זעליגעל  ר'  עם  לו  שהיה  והאמיץ  החם  הקשר  את  המשיך  זאת,  לכל  זכה 
באותם ימים היה לו לרב ומורה דרך, וכל ימיו המתין וצפה לימים בהם יוכל אף הוא 
לעסוק בתורה ועמלה בכל השעות והזמנים, ובזכות כל מעשיו אלו, זכה ר' עובדיה 
למה שרבים אחרים מחבריו וידידיו לא זכו, והוא, להקים את ביתו הנפלא בישראל, 

דורות ישרים של עמלי תורה ומדקדקים במצוות.

גם כל אותן שנים רבות בהם עמל ר' עובדיה קשות לפרנסתו, ניצל הוא את השבתות 
והימים טובים לעמול בתורה ולשגות באהבתה. לילות השבת הארוכים של החורף, 
שימשו עבורו כ'חמצן' לכל ימי השבוע. בליל חורף מוצלח, היה ר' עובדיה מספיק 
זליג,  ללמוד למעלה משש שעות רצופות, כאשר חלקם היה לומד יחדיו עם הרב 

ידידו וריעו משכבר הימים.
ניגון חרישי  נוהג לפזם לעצמו  זליג  ידידו הרב  כי  ר' עובדיה  פעמים רבות הבחין 
בארמית, ותמיד ניגון זה היה מעוררו להמשיך בתלמודו ביתר שאת ועוז, ובכל פעם 
מחדש חפץ ר' עובדיה לשאלו מהו ניגון זה ומהיכן מקורו, ומדוע הוא כה מעורר 

ומחזק להמשיך ללמוד, אך עדיין לא נמצאה השעה הכשרה.
ולאחר  עובדיה,  ר'  עם  זליג  הרב  ישב  בה  קודש,  החורף של שבת  מלילות  באחת 
שעמלו בתורה במשך למעלה משש שעות רצופות, בהם לא הבחינו שכל הלומדים 
כבר עזבו את בית המדרש לקיים מצות עונג שבת בשנתן, ומערכת ההסקה כבר 
כבתה לפני שעה ארוכה, והקור הירושלמי חדר לעצמות, בשלב מסוים הקור התחיל 
זליג  ולימודם כבר לא היה כמקודם. באותה שעה החל הרב  גם עליהם,  להשפיע 

לפזם לעצמו את ניגונו הקבוע, ומיד לאחריו חזר לתלמודו ביתר שאת ועוז.
באותה שעה החליט ר' עובדיה שהשעה משחקת לו, וכעת זה הזמן והעת לשאול 
את הרב זליג מה טיבו של ניגון זה שהוא מנגן לעצמו בכל פעם שמרגישים ירידה 
חוזר  והוא  מחודשים,  כוחות  בו  נסקו  כאילו  נראה  הוא  לאחריו  ומיד  בלימודם, 

לתלמודו בכח גדול וביד חזקה.
בלב כבד הוא שאל את הרב זליג אודות ניגונו הקבוע, והרב זליג השיבו, שחכמי 
ומנסה להפילו לבאר שחת,  ושעל  לימדונו, שהיצר אורב לאדם בכל צעד  המוסר 
לעשותו אחד מאנשי דמים ומרמה, ואדם צריך להתגבר עליו בכל יום, וכשהקב"ה 

עוזרו, אז הוא יכול לו.
ליום  ואמר, אדם צריך לעשות לעצמו איזו שהיא תזכורת  זליג  אלא, הוסיף הרב 
הזוהר  דברי  את  לעצמי  ולקחתי  היום,  כל  יצרו  על  להתגבר  יוכל  שבה  המיתה, 
הקדוש בפרשת נשא )קכ"ו א'(, בהם נאמר על סופו של בשר ודם, "תא חזי )בוא 
תראה(, בר נש אזיל בהאי עלמא )אדם הולך בזה העולם(, והוא חשיב דדיליה הוא 
תדיר וישתאר בגויה לדרי דרין )והוא חושב שהעולם הוא שלו בתמידות, והוא ישאר 
בו לדורי דורות(...". דברי חז"ל הללו, מזכירים לי ומעוררים אצלי ביתר שאת והעוז, 
שאדם לא נשאר לעולם ועד בעולם השפל הזה, אלא ימיו עוברים וחולפים ביעף, 
בקברי,  ושלוה  בשקט  אשכב  בהם  חפץ,  בהם  אין  אשר  הימים  יגיעו  מאוד  ומהר 
ולאזור  כן אני משתדל להתחזק  ועל  כנפי השכינה,  נכונה על  ואנוח בהם מנוחה 
כגבר חלצי ולעסוק בתורה ועמלה ובקיום מצוותיה, גם כאשר קר והעייפות שולטת 
ומתגברת, וגם כאשר 'שערי התירוצים' לא ננעלו, בכל זאת, כשהאדם יתן אל ליבו 
מה אחריתו, שאינו נשאר כאן בעולם השפל לנצח, זה יועיל ויקל עליו להתגבר על 

יצרו המבקש לבולעו ולהעבירו מעץ החיים.
לילות השבת היו התענוג הגדול של ר' עובדיה, כאשר נפשו עלזה ושמחה מהלימוד 
לימודם המשותף  זליג. מה גם שמאחורי  והפורה שזכה ללמוד עם הרב  המשותף 
בניו.  ללידת  עובדיה  ר'  זכה  זה,  בלימודם  שהתחילו  שמאז  גדול,  סוד  עמד  הלזה 
בנו הראשון, דוד יהודה, שנולד לאחר שבע בנותיו, לידתו היתה בדיוק שנה לאחר 
שהתחילו בלימודם זה, גם לידת בנו השני, רפאל שמעון, נולד בשנים לאחר מכן, 
ובליבו הרגיש שאף מה שזכה ללידת שני בניו הצעירים, ירחמיאל ויקותיאל, היה 

בזכות לימודו זה.
ישיבה', כמה פעמים  'בחורי  וכבר היו  גדלו  ר' עובדיה  במשך השנים, כשבניו של 
הביאם עמו ללימודו בלילות השבת, כאשר הרב זליג מכירם כל אחד בשמו ובמקום 
תלמודו, ובכל פעם שהיו מספיקים להגיע לפני עת תחילת הלימוד, היה הרב זליג 
מתעניין בהם ומאחל להם המשך הצלחה בתלמודם ובעבודתם, עבודת הקודש של 

בני התורה.
מלמדי  "מכל  צ"ט(,  )קי"ט  בתהלים  הפסוק  דברי  היו  עובדיה  ר'  של  לרגליו  נר 
השכלתי". תמיד התבונן וניסה ללמוד מכל מי שרק יכל, גם אם זה היה בנו, מה 
היא דרכה של תורה, ואיה הדרך אשר ילך בה ומהו המעשה אשר יעשה, וכל שאלה 
שנקראתה לפניו, שאול שאל עליה לרבותיו, וכאשר נאמר לו כן עשה, בלא לנטות 

ימין ושמאל.
באחד מהשבתות, תוך כדי שר' עובדיה ומשפחתו היו מסובים סביב שולחן השבת, 
ועינגו את השבת באכילת ה'טשולנט', ושימחו את לבבם בדברי התורה הנפלאים 
שנאמרו, לפתע השמיע השולחן כמה גניחות רמות, ולאחר כמה שניות, נפל השולחן 
בקול רעש גדול והתפרק ונשבר, כאשר כל הכלים ושאריות המאכלים מתפזרים לכל 
וכלי הזכוכית מתנפצים ונשברים. צער רב היה לר' עובדיה ומשפחתו ממה  עבר, 
שאירע, ומסקנתם היתה, שלמרות והשולחן היה כבר ישן ורעוע, בכל זאת, שבירתו 
באמצע הסעודה, בבזיון ועגמת נפש גדולה זו, לא דבר ריק הוא, אלא היה זה עונש 
משמים על כך שזילזלו בכבוד השבת וסעודת השבת, בכך שדיברו באותה שבת דברי 

חול האסורים, והשבת תבעה את עלבונה.
וראוי  יציב  יהיה  לא  כבר  הוא  יתקנוהו,  אם  שאף  באופן  היתה  השולחן  שבירת 
שיש  ורעייתו  עובדיה  ר'  החליטו  השבת  במוצאי  כן,  על  רגילה,  בצורה  לשימוש 
בין  עובדיה סקר מחירים  ר'  ערך  לקנותו,  ובכדי  לביתו,  לקנות שולחן חדש  צורך 
החנויות, בהם התוודע ל'מושגים חדשים' בשולחנות לבנית, כאשר מוכרים רבים 
ריפוד  עם  מתאימים  מיוחדות  חדשות  כסאות  גם  יקנה  הוא  שאם  לשכנעו,  ניסו 

מיוחד, יעשו לו הנחה גדולה, וזה מאוד ישתלם לו.
תוך כדי עיסוקו בבירור אודות שולחן וכסאות חדשים, לפתע תפס ר' עובדיה את 
עצמו והחל להרהר במעשיו, האם הם אכן כדת של תורה, או שהשטן מצא לו בקעה 
לשנות את אורחותיו בשולחן החדש שעליו לרכוש, ובעקבותיו יצטרך לשנות את 
כל ביתו. אם השולחן גורר בעקבותיו כסאות מתאימים, השלב הבא יהיה ספריה 
וספה מתאימה, ואף וילונות, ובשלב מאוחר יותר גם את הבלטות יצטרך להחליף 
לקרמיקה בעיצוב חדשני, עד שלבסוף הוא יהפך לאדם אחר לחלוטין, לאחד שראשו 
ורובו בעניני העולם הזה, מלבד מה שכל הרכישות הללו דורשות ממון רב, שעליהם 

עליו להתבטל רבות מתלמודו, ומה יהא בסופו.
רב  וממון  מחשבה  שהשקיעו  אלו  כל  של  בתיהם  מראה  לפניו  עלו  העת  באותה 
והריהוט  עיצובים אלו של הבית  רובם המוחלט,  זאת,  ביתם, שיחד עם  ב'עיצוב' 
היו על חשבון עיצובם מחדש של המצוות וכל יהדותם. אורחות חייהם הסתובבו 
סביב העולם הזה, ובעקבות כך גם כל מעשיהם וצורת לבושם ולבוש בני ביתם, 
כאשר במקרים רבים הגיעו בשל כך למצב בו פרצו פרצות רבות בקדושת המחנה, 
הרחוקים  אותם  כל  לבין  ביניהם  להבחין  שקשה  עד  גבול,  כל  בלא  פרוץ  בלבוש 
ועוד  עוד  עליהם  אלו השפיעו  הוא, ששינויים  ופשוט  והמצוות,  משמירת התורה 

בזלזול במצוות נוספות, עד כדי בזיון וקצף.
החלטה עזה החליט ר' עובדיה, שבכדי לעצור את הסחף לפני שיהיה מאוחר, עליו 
לעשות מעשה קיצוני, ומיד באותו יום הלך לחנות רהיטים 'יד שניה', רכש שולחן 
משומש ופשוט, והביאו לביתו, כשהוא מכריז, שקניית שולחן הריהו לכבודה של 

השבת ולשמירה על מצבם הרוחני הגבוה של כל בני המשפחה.
באותיות  עליו  כתב  גדול,  'בריסטול'  גליון  עובדיה  ר'  נטל  יום  באותו  ועוד,  זאת 
גדולות את הפסוק בתהלים )פ"ט מ"ט(, "ִמי ֶגֶבר ִיְחֶיה ְוֹלא ִיְרֶאה ָּמֶות ְיַמֵּלט ַנְפׁשֹו 
הלימוד  ב'חדר  מרכזי  במקום  הכיתוב תלה  עם  הבריסטול  ואת  ֶסָלה",  ְׁשאֹול  ִמַּיד 
והשבת' שבביתו, שתמיד יעמוד מול עיניו ענין חשוב זה, שסוף אדם למיתה, ואין 
מי שישאר בעולם ו'לא יראה מות', ובזכות ידיעה ברורה זו, ינצל טוב יותר את חייו, 

ולא יבזבזם על הבל וריק, מותרות והבלי העולם הזה.
בביתו,  שהתארחו  הרבים  ונכדיו  ביתו  לבני  עובדיה  ר'  הסביר  קודש  שבת  בליל 
שכך היא דרכו של השטן, הוא עושה פעולה שאדם יהיה מוכרח לקנות דבר מה, 

ובעקבות כך הוא מצליח לשנות את כל אורחותיו ודרכיו, עד שמביאו לידי אבדון 
והרס מוחלט. וההצלה בנסיון כזה הוא, לקנות רק את אשר צריכים וחייבים, וכמה 
שפחות להשקיע בזה את הראש, אלא לשומרו שיהא שקוע בתורה ועמלה ובקיום 

המצוות.
ויחיה את חייו בהרגשה שכל תקופת היותו בעולם הזה, הוא רק  יזכור  אם אדם 
כפרוזדור צר לעולם הבא, שאין מי שיחיה ולא יראה מות, מחשבות אלו יצילוהו 

למלט את נפשו שלא יפול ויכשל בשאול, ולא יאבד את חלקו בכל עמלו.
חינוכו זה של ר' עובדיה השפיע רבות על בניו ובנותיו וכל משפחתו, להכיר לידע 
ולהפנים, מה עיקר החיים ומה הטפל, במה יש להשקיע ואת מה יש לבכר, על מה 
ישימו מגמתם ועיסוקם, וממה עליהם ליזהר ולהשמר מכל משמר, ואכן זרע ברך ה', 
כולם היו כשתילי זתים סביב לשולחנו, והעמידו בתים נאמנים לה' ותורתו, כשר' 
עובדיה ורעייתו לא מפסיקים להודות לה' על העבר, ולבקש על העתיד, שלא תמוש 
התורה מפיו ומפי זרעו עד עולם, ושיהיו בניו ובני בניו, בעלי תורה ומידות טובות, 

ותהיה יראת ה' על פניהם לבלתי יחטאו.
למרות  עובדיה,  ר'  של  חייו  אורח  את  לשנות  הצליחו  לא  וחלפו,  שעברו  השנים 
עובדיה  ר'  השתדל  זאת  בכל  כבעבר,  היתה  לא  כבר  והסביבה  השתנה  שהעולם 
להשאר אותו ר' עובדיה משכבר הימים, שכל מגמתו בעולמו לעבוד את ה' ולקיים 
מצוותיו ולעמול בתורה כל ימיו, כאשר החברותא בלילי שבת עם הרב זליג, היא 
הבריח התיכון של כל ימות השבוע, והנותנת לו את החוזק והעוצמה לילך בדרך 

התורה והיראה, כנגד כל הנסיונות המתחדשים.
הרב זליג שהמשיך כל הימים בדרכו בעמלה של תורה, ברבות הימים זכה לעלות 
ולהתעלות ולהיות אחד מחשובי הרבנים בעירו, ולאחר עוד עשרות שנים של עמל 
ויגיעת התורה בלא הפסקה, זכה להגיע לפסגות רוחניות גבוהות עד מאוד, כאחד 
ורבים  ופליט מכל דור הדעה,  לנו הקב"ה שריד  מזקני התלמידי חכמים שהשאיר 
שאלוהו דבר ה' זו הלכה, את הדרך אשר ילכו בה והמעשה אשר יעשון, כאשר יחד 
עם זאת, מפני היותו בבחינת צדיק שעושה כל מה שה' גוזר, זיכהו ה' בכח הברכה, 
וביקשו  לביתו  באו  עד שרבים  וברכתו תתקיים,  לברכה,  הזקוק  את  לברך  שיוכל 
את  ולקבל  ביתם,  לבני  או  להם  ברכה  ממנו  לבקש  חיים,  אורחות  ממנו  ללמוד 

הכרעתו כ'דעת תורה' מוחלטת.
שליט"א',  'מרן  בתואר  נתכנה  כבר  שליט"א  זליג  הרב  הגדול  שהגאון  אלו  בימים 
רבים היו אלו שרצו את קרבתו, הטרידוהו בשאלות בכל העתות והזמנים, וכבר לא 
היתה בידו ברירה רבה, אלא למנות לו 'גבאי' ו'משמש', שיוכל לסייע בעדו להמשיך 

באורחות חייו, בלימוד התורה ועמלה, בלא שיופרע בכל עת על ידי אדם אחר.
לתפקיד  יקח  מי  אודות  בדעתו  שקל  'גבאי',  לעצמו  לבחור  רצה  שליט"א  כשמרן 
חשוב זה, שצריך שיהיה לו בינה ודעת מתי מדובר במקרה דחוף, שיש צורך בהכרעה 
מיידית, גם באמצע לימוד עם חברותא, ומתי ניתן לדחות את השואל לשעות 'קבלת 
קהל'. ויחד עם זאת צריך שיהיה לו את המידה של 'שונא בצע', אחרת הוא יקדם את 

אלו שישלמו לו ממון, וידחה את כל הנדכאים, המסכנים והחולים.
זכרו של ה'גבאי' של אלישע הנביא, 'גיחזי' הידוע, עמד מול עיניו של מרן שליט"א 
כשבחר לעצמו את הגבאי, ויחד עם זאת חשש שלא לקחת אדם ולהוציאו מתלמודו 
למען מטרה חשובה זו של גבאות, ולאחר מחשבה רבה החליט מרן שליט"א, לקחת 
יהודי מסכן שיש צורך לעודדו ולתת לו הרגשה טובה של חשיבות, ויחד עם זאת 
לשמור עליו שלא יתדרדר חלילה, ובתפקידו זה יכול לשמור עליו, שיתחזק יותר 

ויותר ויחיה כדת של תורה.
בחירתו של מרן שליט"א נפלה על ר' גרשון, שבחרו לתפקיד חשוב זה, בשל רגישותו 
מחד לאחרים, ומאידך, קירבתו זו למרן שליט"א תשמור על רמתו הרוחנית הגבוהה 

שלו, ובעקבות כך גם של כל בני ביתו.
ר' גרשון הצליח לנהל את הגבאות באופן הטוב והמוצלח ביותר, כאשר ניצל את 
מידותיו הטובות לעזור ולסייע לכל מי שהיה צריך עזרה וסיוע, וככל שעברו הימים 
ודרכו  צדקה,  כגבאי  לשמש  גם  זכה  הוא  עליו,  לסמוך  שניתן  ראה  שליט"א  ומרן 

העביר מרן שליט"א את כספי הצדקות הרבים שנמסרו בידיו.
אליו,  מהמקורבים  ולהיות  שליט"א  למרן  להתקרב  שרצו  רבים  היו  שנים  באותן 
אבל מרן שליט"א לא ראה בכך תועלת, במיוחד שהוא סבר שכל אלו אינם רוצים 
באמת את קירבתו בכדי להתקרב לה', אלא חושבים לעשותו קרדום לחפור בו. מה 
גם שאם מרן שליט"א היה חושב שעל ידי כך הם יתקרבו לה' ולתורתו, לא היה 
איכפת לו מעשיתו קרדום לחפירתם, אלא שחשש שמתוך כך יגרמו תקלות וחילול 
בתורת  בשמו,  דברים  בציבור  ויגידו  כבשמו,  ישתמשו  אלו  אותם  כל  כאשר  ה', 
'אנשי החצר שלו', על כן העדיף שלא לצרף אליו 'מקורבים' נוספים, מלבד ר' גרשון 
ששימש כיד ימינו, וכל אלו שהיו קשורים אליו עשרות שנים עוד קודם שנתפרסם.
כל אותם שנים נמשכה החברותא בין מרן שליט"א לבין ר' עובדיה, כאשר בזכות 
לימודם הקבוע והמשותף יכל ר' עובדיה להיות מקורב למרן שלט"א, להכנס אליו 
בכל עת ושעה, לשאלו דבר הלכה, את הדרך אשר ילך בה והמעשה אשר יעשה כדת 
של תורה, כאשר ר' גרשון שידע על קירבתו הגדולה למרן שליט"א, נהג בו כראוי, 

וסייע בעדו להכנס למרן שליט"א בשעות בהם היה צריך להכנס.
לא רק ר' עובדיה זכה לקירבה זו אצל מרן שליט"א, אלא אף ארבעת בניו ושבעת 
חתניו. ולמרות שכל אחד מהם היה גר בקצה אחר של הארץ, ר' גרשון הכירם היטב, 
ודאג גם עבורם שיוכלו להכנס אל מרן שליט"א בכל עת שהיו צריכים לשאלה עצה 

או ברכה, או כל דבר אחר.
כשזכה ר' עובדיה שיקותיאל צעיר בניו, הכניס לחופה את בנו, היתה שמחה גדולה 
מאוד במשפחה, וכל בני המשפחה התקבצו יחד לבוא לשמחת הנישואין, חשב ר' 
עובדיה, שבהזדמנות זו יוכלו כל נכדיו לקבל את ברכתו של מרן שליט"א, ובתיאום 

עם ר' גרשון, ביום החתונה הגיעו כולם לבית מרן שליט"א, לקבל את ברכתו.
כשראה ר' גרשון את כל ההמון שהתקבץ בחצרו של מרן שליט"א להכנס להתברך 
מפיו, חשב בליבו שלא כדאי שכולם יכנסו יחדיו, על כן הציע שיכנסו כל משפחה 
לחוד, כל בן וחתן עם יוצאי חלציו. ומהיכרותו הרבה עם ר' רפאל שמעון, בנו של ר' 
עובדיה שהתגורר בסמוך, הכניסו ראשונה עם כל יוצאי חלציו, לקבל את ברכתו של 
מרן שליט"א, ולאחר מכן המשיך במשך זמן לא קצר עם יתר האחים והחתנים, עד 
אשר כולם זכו לראות את פני מרן שליט"א ולהתברך מפיו בברכות רבות ומיוחדות, 

כל אחד לפי מה שהיה זקוק וצריך.
כשיצאו כולם ועזבו את בית מרן שליט"א, הרגיש ר' גרשון הקלה שהצליח לסדר 
את כניסתם של כל הבנים והחתנים הרבים עם כל בני משפחותיהם, בלא טענות 

ומריבות, באופן הטוב והמסודר ביותר, היתה לו מזה קורת רוח מיוחדת.
בסיומו של אותו ערב, כשנפרד ר' גרשון ממרן שליט"א, כיבדו מרן שליט"א לישב 
בסמוך אליו והחל לדבר עמו על החשיבות של ההלכה ללמוד את הפרשה שנים 
מקרא ואחד תרגום או פירוש רש"י, והזכיר לו את דברי השולחן ערוך הכותב שירא 
שמים ראוי לו לקיים שניהם, ללמוד גם עם תרגום וגם עם פרש"י, ואמר לו, שכפי 
הנראה לו, יש לו מספיק יראת שמים בכדי שלא יהיה לו חשש של יוהרא אם ינסה 
להספיק ללמוד כירא שמים המוזכר בשולחן ערוך, את הפרשה עם תרגום ויחד עם 
פרש"י, ובזכות זאת יזכה לשפע ברכה והצלחה בכל מעשי ידיו, וה' יאריך לו את 

ימיו ושנותיו בטוב ובנעימות.
האם  גרשון  ר'  שאלו  שליט"א,  פרן  לפני  רצון'  'עת  הוא  שכעת  גרשון  ר'  כשראה 
מהצעתו זו ניתן להוכיח את מה שה'עולם' אומר, שמרן שליט"א זכה ל'רוח הקודש', 
שליט"א,  מרן  השיבו  כתיקונה,  זו  הלכה  על  מקפיד  שאינו  יודע  הוא  שמחמתה 
שלאחר והוא ילמד את הפרשה כדין, הוא יבין מהיכן בהנהגתו היום בגבאותו הוא 

ידע להציע לו את הצעתו זו.

מנין בפרשתינו עפרש"י הגיע מרן שליט"א להציע את הצעתו לר' גרשון?

תשובה ל"סיפור ושאלה בצידו" מגליון משבוע שעבר
בתשובה לשאלה מנין בפרשתינו ע"פ פרש"י, ניתן להוכיח, שאם הגבאים הציעו בפני התורם, שיתרום להם מדף או סט, והתורם הסכים לתרום סט, כוונתו היתה לסט הקטן - נ"ך מפואר, שמחירו זול 
יותר ממחיר מדף ספרים, ולא לסט הגדול שמחירו יקר יותר ממדף ספרים. ניתן להוכיח זאת מדברי רש"י כ"ד נ"ה, עה"פ, "ַוּיֹאֶמר ָאִחיָה ְוִאָּמּה ֵּתֵׁשב ַהַּנֲעָר ִאָּתנּו ָיִמים אֹו ָעׂשֹור ַאַחר ֵּתֵלְך ", ומבאר רש"י, מה 
היתה בקשתם של אחיה ואמה, "או עשור. י' חדשים. ואם תאמר ימים ממש, אין דרך המבקשים לבקש דבר מועט, ואם לא תרצה, תן לנו מרובה מזה". מבואר בדברי רש"י, שכאשר הגבאים באו לנדיב 
בהצעה שיתרום להם מדף או סט, לא היתה כוונתם שיתרום מדף ספרים, ואם לאו יתרום סט עוד גדול יותר, שהרי אין כך דרך המבקשים, אלא כוונתם היתה, שיתרום מדף ספרים, ואם לאו, יתרום 

לכה"פ את הסט היותר קטן.
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