
פרשת בראשית - תשס"טלע"נ ר' שמעון יהודה בן הגה"צ ר' אברהם יעקב (זיידל) עפשטיין זצוקלה"ה  
גליון
נ"ט

 ÌÈÓ˘‰ ÛÂÚ·Â ÌÈ‰ ˙‚„· Â„¯ÈÂ Â˙ÂÓ„Î ÂÓÏˆ· Ì„‡ ‰˘Ú '‡ ¯Ó‡ÈÂ"
ı¯‡‰ ÏÚ ˘Ó¯‰ ˘Ó¯‰ ÏÎ·Â ı¯‡‰ ÏÎ·Â ‰Ó‰··Â".     בראשית א' כ"ו.

‡È˙‡ במדרש, "רב הונא בשם ר' איבו, בדעת בראו הקב"ה לאדם 
הראשון, שברא מזונותיו ואחר כך בראו, אמרו מלאכי השרת לפני 

הקב"ה, 'מה אנוש כי תזכרנו', הדא עקתא בו למה מיברי, אמר להם 

ודגי  נבראו, צפור שמים  ואלפים כלם למה  כן, צונה  הקב"ה, אם 

הים למה נבראו, מגדל מלא טוב ואין לו אורחים מה הנאה לבעליו 

שמלאו, הושיט אצבעו ביניהן ושרפן, וכן כת שניה וכת שלישית, 

והאחרונים אמרו, 'ה' אדונינו מה אדיר שמך בכל הארץ', עביד מה 

דהניא לך". ילקוט תהלים תרמ"א, וע"ע בסנהדרין ל"ח ב', במד"ר 

י"ט ג', קה"ר ז' [כ"ג] א', תנחומא וירא י"ח וחקת ו'.

Â·Ó‡¯ בדברי המדרש, שכתות מלאכים לא הסכימו לדעת קונם, 
ואף כת אחרונה שאמרה ה' אדונינו וגו', היא לא הסכימה שכן צריך 

להיות, אלא רק 'עשה מה שטוב לך'.

·È‚ÂÒ‡ ד'תנורו של עכנאי' (ב"מ נ"ט ב') איתא, "תנא, באותו היום 
אמר  הימנו,  קיבלו  ולא  שבעולם  תשובות  כל  אליעזר  רבי  השיב 

להם, אם הלכה כמותי, חרוב זה יוכיח, נעקר חרוב ממקומו מאה 

אמה, ואמרי לה ארבע מאות אמה, אמרו לו, אין מביאין ראיה מן 

החרוב, חזר ואמר להם, אם הלכה כמותי, אמת המים יוכיחו, חזרו 

אמת המים לאחוריהם, אמרו לו, אין מביאין ראיה מאמת המים, 

חזר ואמר להם, אם הלכה כמותי, כותלי בית המדרש יוכיחו, הטו 

אם  להם,  אמר  יהושע,  רבי  בהם  גער  ליפול,  המדרש  בית  כותלי 

תלמידי חכמים מנצחים זה את זה בהלכה, אתם מה טיבכם, לא 

רבי  של  כבודו  מפני  זקפו  ולא  יהושע,  רבי  של  כבודו  מפני  נפלו 

אליעזר, ועדין מטין ועומדין, חזר ואמר להם, אם הלכה כמותי מן 

השמים יוכיחו, יצאתה בת קול ואמרה, מה לכם אצל רבי אליעזר 

שהלכה כמותו בכל מקום, עמד רבי יהושע על רגליו ואמר (דברים ל' 

י"ב), 'לא בשמים היא', מאי לא בשמים היא, אמר רבי ירמיה, שכבר 

נתנה תורה מהר סיני, אין אנו משגיחין בבת קול, שכבר כתבת בהר 

סיני בתורה (שמות כ"ג ב'), 'אחרי רבים להטת'. אשכחיה רבי נתן 

לאליהו, אמר ליה, מאי עביד קודשא בריך הוא בההיא שעתא, אמר 

ליה, קא חייך ואמר נצחוני בני נצחוני בני".

ÏÎ הלומד סוגיא זו מבין, שהביאור במה שהקב"ה אמר 'נצחוני בני' 
הוא, שאע"פ שהקב"ה אמר ע"י בת קול שהלכה כר"א, בכל זאת 

במסירת התורה לישראל קבעה חכמתו בעולם, ש'לא בשמים היא', 

שיש כח לחכמים לפסוק הלכה אף כנגד בת קול, בידם לפסוק שאין 

הלכה כר"א, וזהו ה'ניצחוני בני'.

ברעוודא  שלמה  רבי  הגאון  ביאר  ה'דרש'  דרך  על  נוסף   ¯Â‡È·
שליט"א בשיחתו, ב'ניצחוני בני', שאין הכוונה שחכמים ניצחוהו, 

שבניו בתורתו ניצחוהו, לא שייך לנצח כאשר מדובר כלפי שמיא, 

אלא מדובר על ניצוח אחר לגמרי.

כי  אנוש  'מה  השרת  מלאכי  טענת  בדבר  לעיל,  שהבאנו   ˘¯„Ó·
תזכרנו', טענו המלאכים טענה חזקה, בשביל מה כדאי לברוא את 

האדם, הרי אין בזה שום תועלת, ואילו ה' השיב להם, שאין הכי 

וכל  היות  אך  נברא,  עדיף שלא  מצוות,  מקיים  נמי שאדם שאינו 

הבריאה כולה נבראה לשמש את האדם, כאשר האדם זוכה לעלות 

ומידות  שמים  יראת  התורה  בעמל  גבוהות,  לדרגות  ולהתעלות 

למענו  הבריאה  וכל  ממלאכים,  הגבוהה  במעלה  הוא  אזי  טובות, 

ועבורו.

Î‡˘¯ רבי אליעזר ורבי יהושע עמלו בתורה בכל כחם, ורבי יהושע 
לא  ואף  המוטים,  ביהמ"ד  מכתלי  המים,  ואמת  מחרוב  נבהל  לא 

מבת קול, הרי הוא הגיע לדרגה גבוהה ביותר, שבידו הכח לפסוק 

את ההלכה, עבור פאר הבריאה שכמותו נברא כל העולם, וכביכול 

יש בעצם מעשה זה הוכחה וניצחון לטענה בדבר המעלה בבריאת 

האדם, וזה מה שאמר הקב"ה 'ניצחוני בני', שבכח מעשה זה כביכול 

הוכח כטענת הבורא, ובני גרמו שאנצח.
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בצהרי שב"ק חפץ ראובן לנוח, והיות ועדיין לא התפלל 

מנחה, מינה 'שומר' להעירו, וכך יכל לקיים בלב שקט 

את ה'תענוג' שבֵשנת שבת קודש.

לצערו, ה'שומר' התרשל בתפקידו והעירו מאוחר למדי, 

עמד  האחרון  במנין  שהש"ץ  בעת  לביהכ"נ  שהגיע  כך 

ברירה הצטרף  ומחוסר  להתחיל קדיש שלפני שמו"ע, 

עם הציבור לתפילה, שירויח לכה"פ תפילה בציבור.

עם סיומה של ברכת ההודאה, התלבט ראובן המתפלל 

האם  השלום,  ברכת  את  יאמר  כיצד  אשכנז',  ב'נוסח 

'שים שלום' ככל תפילת מנחה של שבת, או 'שלום רב', 

כמנחה של חול, וכדברי הרמ"א בשו"ע (אור"ח קכ"ז ב'), 

שכל הטעם שבשבת אומרים 'שים שלום', מפני קריאת 

ובנוסח שים שלום כתוב על התורה,  התורה שקראו, 

"באור פניך נתת לנו", והיות והוא לא שמע קריאה"ת, 

להתפלל  בדעתו  הכריע  לבסוף  יום,  כבכל  יתפלל  לכך 

וזאת מחמת שהוא מתפלל עם הציבור,  'שים שלום', 

שהם שמעו קריאה"ת.

ידידו את התלבטותו עם  לאחר התפילה שח לשמעון 

הכרעתו, אך שמעון חשב שעליו היה לומר 'שלום רב', 

ובמקרה זה, נוסח הציבור, אינו קובע לו, וכדין 'תענית 

ציבור', שהציבור מזכיר 'עננו', למרות זאת, מי שאינו 

מתענה, אינו אומר.

'עננו',  מתפילת  ראיה  כל  שאין  טען,  ראובן  ואילו 

ח"ו,  שקר  כדובר  ה"ז  מתענה,  ואינו  עננו  שהאומר 

הביאה"ל שם,  פסק  הרי  'שים שלום',  משא"כ האומר 

נזכר  אם  אפי'  שלום,  שים  ואמר  במעריב  שהטועה 

משום  "דכי  לחזור,  צריך  אינו  בא"י,  שאמר  קודם 

שהוסיף בבקשה מגרע גרע".   

 

‰˘‡È‰ ‰Ï‡, הצדק עם מי ? 

"מדמושל  איתא,  ב')  (ד'  בחולין 
מקשיב על דבר שקר כל משרתיו 
משרתיו  אמת  לדבר  הא  רשעים, 

צדיקים".

לפי"ז יש צורך ליישב מה שמצינו 
על אדם גדול מסוים.

? Â‰ÈÓ Ú„˙‰

[ואם תדע מי יצא מהכלל, ונמנה עם הכשרים 
המשרתים בקודש, תגלה מיהו].

קוראים  אנו  זו  בשבת 

ישראל  גאולת  על  ב'הפטרה' 

מכל הגלויות.

 ‰‡ÈˆÈÏ ¯ÎÊ ˙ÈÈ˘Ú ÂÈˆÓ ÔÎÈ‰
 ¯ÎÊ'Ï ‰ÓÂ„· ,˙ÂÈÂÏ‚‰ ˙Á‡Ó

.'ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈÏ

ישראל  לפני  נקרע  הים, שיהא  ה'), שתנאי התנה הקב"ה עם  ה'  (ב"ר  איתא במדרש 
ביציאתן ממצרים.

? ‰Ê È‡˙ ÊÓ¯˘ ÂÈ˙˘¯Ù· ÂÈˆÓ ÔÎÈ‰

מענינא
עצת אחיתופל הצעתי לרשע,דירחא

כעצת הסומא למרות התשורה.

עושרי שהיה כשל המשתטה,

הועבר ליהודי שנהג כשוטה.

חשבתי שפקחותי גדולה מהקודמים,

וששוטה הייתי יאמרו האחרונים.

בכל מקום מצינו, שבין השמשות 

(ר"מ  החמה  בשקיעת  מתחיל 

שבת פ"ה ה"ד ועוד).

 ˘Â„È˜  ˙ÂÎÏ‰·  ‰˙˘  ‰Ó
 ÔÈ˘„˜Ó  ÔÈ‡˘  ˙Â¯ÓÏ˘  ,˘„ÂÁ‰
 Á"‰Â„È˜ Ó"¯) ‰ÏÈÏ· ˘„ÂÁ‰ ˙‡
 ˘"‰È·  ̆ÂÈˆÓ Î"ÙÚ‡ ,(Á"‰ ·"Ù
 ˙‡ÈˆÈ·  ˜¯  ÏÈÁ˙Ó  ‰Ê  ÔÈÚÏ
 ˘„˜Ï Ô˙È Ê‡ „ÚÂ ,È˘‰ ·ÎÂÎ‰

.('Ë 'Ï‰ Ì˘) ˘„ÂÁ‰ ˙‡

מענינא
דירחא

ÔÂ˘Á ˘„ÂÁ „ÏÂÓ
ÈÚÈ·¯ ÌÂÈ

2:42.14 ‰Ú˘·

רמז: דמות הקשורה לפרשה

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

Â˙ÁÙ˘ÓÂ ‡"ËÈÏ˘ ¯ˆÈÊÈÂ ¯È‡Ó '¯ Á"‰¯‰ ˙ÂÎÊÏ
לרגל השמחה הגדולה במעונו, ·‰Â Ô·‰ ˙„ÏÂ‰·˙ במזל טוב

יזכו לגדלם לתורה לחופה ולמעשים טובים, מתוך בריות גופא ונהורא מעליא



דבר המערכת  דבר המערכת  

מתוך הודאה ותהלה לבורא עולמים ית"ש על חסדיו הרבים עמנו, 
בחידוד",  "האיחוד  הגליון  של  בקיומו  לנו  נגלו  ואשר  עניננו  בכל 
והמשכיותו  השלישית,  השנה  של  בפתחה  בעומדינו  כעת  ובמיוחד 
בסייעתא דשמיא מרובה, וכן יעזור השי"ת שנמשיך לזכות את הרבים 

להגדיל תורה ולהאדירה.

כללים  לפרט  ודרשו,  חקרו  לבקרים  חדשים  אשר  הרבים,  לבקשת 
עלינו  שתתחדש  זו  שנה  בפתיחת  בחרנו  דנן,  גליון  בעניני  ופרטים 
בגליון הראשון,  לרענן את הנדפס מאז  ישראל לטובה,  בית  כל  ועל 
וגם לרבות כללים חדשים, שבמשך הזמן נזדקקנו להוסיף ולגרוע לפי 

הענין.

 ,ÁÂ¯ È¯˜È Ì˙Â‡Ï ,‰·¯‰ ‰˙„Â˙ ˙‡ ‰ÚÈ·Ó ˙Î¯ÚÓ‰ ÂÊ ˙ÂÓ„Ê‰·
 ˙‡ „·ÎÏ ,ÚÂ·˘· ÚÂ·˘ È„ÈÓ ÌÈÎÂÊ‰ ,‰˘Â„˜·˘ ¯·„ ÏÎÏ ÌÈÂ˘‡¯
 ˙ÂÓÂ˜Ó· ıÈÙ‰ÏÂ ÒÈÙ„‰Ï ,ÌÈˆÓ‡Ó· ÌÈÎÒÂÁ ‡ÏÂ ,ÌÂ‰ÓÂ ÌÂ‡Ó '‰
 Ì˙ÂÎÊ·˘ ,ÌÈÏ ¯·ÚÓ˘ Ô‰Â ,‰˘Â„˜‰ ÂÈˆ¯‡·˘ Ì˙Â‡ Ô‰ ,Ì‰È¯Â‚Ó
 ,Ï·˙ È·Á¯· ÌÈ¯Ú ˙Â¯˘ÚÂ ˙Â·¯ ˙ÂÈ„Ó· ÌÈˆÙÂÓÂ ÌÈÚÈ‚Ó ˙ÂÂÈÏ‚‰
 '„ ˙Î¯· .ÌÎ· ‰ÈÂÏ˙ ÌÈ·¯· ‰¯Â˙ ˙ˆÙ‰ ˙ÂÎÊÂ ,ÏÈÁ‰ È¯Â·È‚ ÌÎÈ¯˘‡

.¯"ÈÎ‡ ,‚"Â¯· ·ËÈÓ„ ÈÏÈÓ ÏÎ· Í¯·˙‰Ï ÌÎÈÏÚ

זכינו בס"ד לשמש כשופר לאלפים הצמאים לדבר תורה, המצפים 
אלפי  יגידון  יעידון  אשר  כפי  הגליון,  של  להופעתו  לשבוע  משבוע 
האגרות, אשר הגיעונו במשך הזמן מאז זכינו בס"ד להופעת 'האיחוד 
בחידוד', תודות ליוזמתו של מכובדינו הדגול, צורבא מרבנן שליט"א, 
ממשפחת רם, בן גדולים, אשר טורח ללא ליאות בעול החזקת הגליון, 
יברכהו השי"ת בכלל  ושותף גם בכתיבת חלק מהחידו"ת הנדפסים. 
כל מזכי הרבים בכל מילי דמיטב, אורך חיים בימינה בשמאלה עושר 

וכבוד, רוב נחת דקדושה מכל יוצ"ח, אכי"ר.

לשם  המפורסם  הדגול,  לידידנו  העמוקה,  תודתינו  נביע  כמו"כ 
ולתהילה, ‰¯· ¯' ËÈÏ˘ ¯Â„ Ï‡ÎÈÓ"‡, יו"ר ארגון 'דרכי חינוך', המסור 
בלב ונפש חפיצה, ופועל ללא ליאות לטובת הפצת הגליון בארה"ק. 
יבורך מפי עליון בברכות השמורות למצדיקי הרבים, ויזכה לרוב נחת 

מכל יוצ"ח מתוך בריות גופא ונהורא מעליא, אכי"ר.

 ÏÎÏ „ÁÂÈÓ ÔÙÂ‡· ÚÈ·‰ÏÓ ÚÓ‰ ÔÓ ¯˘‡· ,ÌÈ„·Î‰ ÌÈ·˙ÂÎ‰ÏÂ
 ÌÈ·˙ÎÓ Ì˙Â‡ Ë¯Ù· ,‰ÈÂ‡¯‰ ‰Î¯Ú‰‰ ˙‡ Â·˙ÎÓ ¯Â·Ú „Á‡Â „Á‡
 ‰„Â˙ ˙ÂÏÏÎ· ˙‡Ê· ÚÈ· ,·¯ ÔÓÊÂ ıÓ‡Ó Ì‰· ÂÚ˜˘Â‰ ÈÎ ¯ÎÈ ¯˘‡
 ı¯‡Ó ˙ÂÚÈ‚Ó ¯˘‡ ,˙ÂÙÈÏ‡Ó‰ ˙Â¯‚‡‰ ÏÚ ,Ï‡¯˘È ˙È· ÈÙÏ‡Ï ‰Î¯·Â
 ,ıÈÂÂ˘ ,'È‚Ï· ,'ÈÏ‚‡ ,˙Ù¯ˆ ,‰„˜ ,·"‰¯‡) Ï·˙ ÈÂˆ˜ ÏÎÓÂ ˘„Â˜‰
 ˙Â„Â‰Ï ÌÈˆÂ¯ Â‡ ,'ÂÎÂ „Â„ÈÚ È·˙ÎÓÂ ˙ÂÎ¯· „·ÏÓ ,(„ÂÚÂ ,Â˜ÈÒÎÓ
 ÔÈ‡Â  ,ÌÈ¯È‰·ÓÂ  ÌÈ¯¯ÂÚÓ  ,ÌÈ¯È‡ÓÂ  ÌÈ¯ÈÚÓ˘ ÌÈ·¯  Ì˙Â‡Ï  „ÁÂÈÓ·

.¯˙ÂÈÂ ¯˙ÂÈ Ì˜ÂÈ„ ÏÚ ÌÈ¯·„‰ ˙„ÓÚ‰· Ì‰Ï ·¯ ˜ÏÁ˘ ˜ÙÒ

כמובן שאין באפשרותינו להדפיס את החומר הרב שמגיע מידי שבוע, 
יותר  (אשר מפורטים  אם מחמת מועד קבלתם, או מסיבות אחרות 
בכללים המצורפים בגליון הנוכחי), אך כל המכתבים המגיעים, נקראים 
בתשומת לב, ואותם שיש בהם תוספת חידוש וכיו"ב, נשמרים בבית 
אוצרנו, ואי"ה עוד חזון למועד, לכשנדפיס בל"נ במהדורה מיוחדת את 

כלל החידו"ת שנדפסו ויודפסו בעזה"י בעתיד.

 ˜"‰Â˙·  ÏÂÓÚÏ  ‰Î  „Ú  Â¯ÊÚ˘  Ì˘Î˘  ˙"È˘‰  ÈÙÏÓ  ¯"‰È  ÔÎ·Â
 ¯˙È·  ˙"È˘‰  Â¯ÊÚÈ  ÔÎ  ,‰ˆÂÁ  ‰È˙ÂÈÈÚÓ  ˙ˆÙ‰·  ,‰¯„‰ÏÂ  ‰„·ÎÏÂ
 ‰˙ÈÓ‡Ï ˜Â„˜„ ÍÂ˙Ó ,‰¯È„‡‰ÏÂ ‰¯Â˙ ÏÈ„‚‰Ï „ÂÚÂ „ÂÚ ÛÈÒÂ‰Ï ˙‡˘
 ˜¯  ,Â"Á  Ï˘Î  ‡Ï˘  ÂÈ„È  È˘ÚÓ·  ‰ÈÎ˘  ‰¯˘˙˘  ¯"‰ÈÂ  ,‰¯Â˙  Ï˘
 ‰ÎÊÂ ,ÌÈÓ˘ „Â·Î ˙Â·¯Ï ÁÏˆÈ ÂÈ„È· '‰ ıÙÁÂ ,‰È˜Â ‰¯Â¯· ˙ÏÂÒ

.‰¯È„‡‰ÏÂ ‰¯Â˙ ÏÈ„‚‰Ï

,'¯Â‚‡‰' ÏÚ·Ï 'ÔÂÊÁ ¯ÙÒ'Ï ‰Ó„˜‰‰ ÍÂ˙Ó
אשר חיבר ויסד החכם מוהר"ר יעקב בן מוהר"ר יהודה לנדא ז"ל

 Ì‰ ¯ÈÙÂ‡ ·‰Ê· ,Ì˙ ÔÈ„Â ˙„ ÈÚ„ÂÈÏ ,ÌÂ¯˙ÙÂ ˙Â„ÈÁ ˙ÂÚˆ‰ ‡Â‰Â
.ÌÈˆÙÁ ÏÎ ÂÂ˘È ‡Ï Ì‰ÈÏ‡Â ,ÌÈˆ·Â˘Ó

[מנוסח שער הספר].

"·‰ÂÈ˙ כי המצות המעשיות סתומות בפירושיהן. והתלמוד ארוך ארוכה מארץ מדתו 
הם  רבים אשר  ודברים  על אמתתו.  להשיגו  קצרו  אדם  בני  ולבות  ים.  מני  ורחבה 

התלמוד.  בקצוי  ומפורדים  מפוזרים  והסברות  האמת.  מן  הפכים  ונראים  עמוקים 

נערתי חצני ללקט בעמרים אחרי הקוצרים. וקבצתי מהם כפי ההזדמן. לא בכוונה 

ורצון מאשר למדתי מעט מזער. ולמען יהי' לי למשמרת.

È˙˜˜Á הענינים אשר הם זרים לשומעיהם. ונראים הפכים ומכחישים האמת. וכאשר 
וקראתים  וישרים למוצאי דעת.  נכוחים למבין  ימצאם כלם  יתבונן בהם המתבונן. 

ממעשינו.  אתנחם  למען  הלחות  על  חרות  אמת  בכתב  החידות  וחקקתי  חידות. 

ומעצבון ידינו מן האדמה אשר אררה ה' ולא יחשב לי לסכלות. ולא להתפארות ולא 

לסכלות. כי כוונתי לשם שמים ורחמנא ליבא בעי ולא להתפארות כי אין בזה הפועל 

פשעיו  כל  ועל  הפועל  שלמות  על  יורה  הפעולה  ושלמת  הפועל.  בו  שישתבח  דבר 

תכסה אהבה.

החוקר  כשישיגם  הנעלמות  ההשגות  כי   ÔÂÊÁ  ¯ÙÒ הזה  המעט  לקבוץ   È˙‡¯˜Â
אחריהם. נמשלים לחזון ולנבואה כי החזון והנבואה ישיגם החוזה בפתע פתאום מצד 

התגברות עליו השפע האלוקי מה שאי אפשר להשיג לחכם כי אם בטורח וביגיעה 

פעמים רבות ובהקדמות רבות, וכאשר יעמוד אדם על הדברים העמוקים נראה לו 

כאילו בא לו מצד השפע העליון...".

* * *

 ÛÒÂÈ ¯"¯‰ÂÓÎ ...‡·¯Â ‡¯ÓÏ ,'‰È· È¯Ó‡' ¯ÙÒÏ ‰Ó„˜‰‰ ÍÂ˙Ó
.'ÈÁ ˘È‡ Ô·'‰ ÏÚ· „„‚·Ó Ï"˜ÂˆÊ ÌÈÈÁ

 "Á‡Â¯ הדברים והאמת אשר דברתי ושפכתי שיחתי לפני קוני, אגידה ואספה לפי 
וחידותם,  חכמים  דברי  ומליצה  משל  לאהב  מילדותי  דרכי  זה  עמי,  בני  לעיני  תמי 

זכים מים חיים הנובעים  ולהתחכם מעמק סברתם ושכלם וחכמתם, ולשתות מים 

מפומיהו דרבנן תנאי ואמוראי ורבנן סבוראי, חכמי הדורות קמאי ובתראי, על כן כדי 

ודברי חכמה, לקטתי  רב לחדד שכלם בתורה  דבי  ותלמידי  לילדים  ולזכות  להיטיב 

ואספתי מחכמי המשנה והתלמוד, זה הים גדול תלמוד בבלי, וגם מן חכמת נושאי 

כליו, דברים המחכמים את הלב ומחדדים השכל...".

* * *

.'‰¯Â˙ È¯·„· „Â„Á' ‡¯˜‰ ˜ÏÁÏ Â"¯ ¯·ÁÓ‰ ÈÂÈ‚‰ ÍÂ˙Ó
ודרך  ותרוצים בדרך סברה  והוא קשיות  "‰ÏÁ˜ הזה קראתיו חדוד בדברי תורה, 
המצאות שכליות בנויים על פי השכל אשר לקחתים ואספתים מן ים התלמוד, מדברי 

התנאים והאמוראים והחונים עליהם. והן הן אשר הייתי מחדד בהם את שכל בני 

ביתי בתוך הסעודה ואחר הסעודה, בלילות וימים טובים, ולפעמים גם בלילי ימות 

החול על יד על יד.

ביד  מצויים  זמן  לאחר  שיהיו  כדי  למזכרת  ספר  על  אותם  לרשם  טוב   È˙¯Ó‡Â
המלמדים לחדד בהם התלמידים, או לחברים זה את זה כדי שיולידו סברות משכלם, 

וימציאו מיני המצאות מדעתם ובינתם, ובזה יתחדד שכלם ותתרחב הבנתם ותאיר 

חכמתם, כי נודע שהשכל יתחדד מאד כשמוליד המצאות חדשות".

* * *

.ÏÈÂÂ‡˘Ó Ï"ˆÊ Ô¯ÚË˘ Ê"È¯‚‰Ï ÛÒÂ‰È ¯ÎÊ ˙"Â˘ È¯·„Ó
"Â‰‚ מימים מקדם, לנסות שכל האדם ולחדדו, למצוא דבר נפלא בתחילת העיון, 
מצד נושאו או בהיותו סותר את עצמו, והיותו נגלה בהמצא הנקודה מידיעת נושאו, 

כמו חידת שמשון ומרעיו, וכמ"ש בביאורי למשלי כ' א' – ו'.

ומהר"י מברונא סימן קמ"ח  ט',  ומהר"י מינץ סימן  זה השתמשו האגור   ˙ÈÏÎ˙ÏÂ
וקמ"ט, וכמוהם בדורות האחרונים, בפתח השער משו"ת ר"ב אשכנזי מאורלא, ועולת 

שקבצו  זולתם,  ועוד  וחידותם,  חכמים  דברי  דוד,  מגדל  שבסו"ס  רואי  וטוב  יצחק, 

ענינים שונים, לחדד הרעיון, לגלות הסתום בתחילת העיון, ולנסות זכרון התלמידים 

בבקיאותם ולשנן בהם.

Ê·Â‰, הנני נותן קבוצת חידות והיכי תימצא, שהמצאתי אנוכי, יותר מששה עשר 
מאות במספרם, על סדר חלקי השו"ע, וגם בדיני קרבנות וקדשים, וטומאה וטהרה, 

ובתוכם כמה דינים מחודשים, מילתא בטעמא, ואשר כאלה נמצא מפוזר, בדברי חז"ל 

כמדרש משלי סימן א', ותרגום אסתר ממלכת שבא, בבואה לנסות את שלמה בחידות, 

שציירו מענינים שבני אדם רגילים לאמרם, מהו שבעה יוצאין ושבעה נכנסין...".

ליקוט במעלת שאלות וחידות 



רבים מסתפקים ושואלים, האם מותר לענות תשובה על שאלה וחידה שנשאלו, ולקבל על כך תגמול 
או הערכה, כאשר שמעו את התשובה מאחר, ובלעדיו לא היו מגיעים לתשובה.

בכדי לידע מה היא דעת תורתינו הקדושה בשאלה זו, נביא בזה מדברי הגאון רבי יצחק זילברשטיין 
שליט"א, שעמד בשיעורו בענינים אלו, והביא את המקורות העוסקים בעניני חידה ושאלה.

שמשון  עשה  שכאשר  חידה,  עניני  בתוכה  הכוללת  שמשון',  'פרשת  נכתבה  י"ד)  (שופטים  בנביא 
משתה והיו עמו שלשים מרעים, אמר להם שמשון, שהוא יחוד להם חידה, והיה, אם הם יגידו לו את 
התשובה עד סיום שבעת ימי המשתה, הוא יתן להם שלשים סדינים ושלשים חליפות בגדים, אך אם 
הם לא יוכלו לענות לו, אזי כל אחד מהם יצטרך לתת לו סדין וחליפת בגדים, ולאחר שלא יכלו לענות 
על החידה, הלכו לאשתו של שמשון ואיימו עליה שתפתה את שמשון שיאמר לה את פתרון החידה, 

והיא תגלה להם, ואם לאו, הם ישרפו אותה ואת בית אביה באש.
ולאחר שאשת שמשון בכתה והציקה לו בדבר החידה, הגיד לה שמשון את פתרונה והיא אמרה אותה 
להם, ועוד טרם שקיעת החמה של היום האחרון, הם באו ואמרו את פתרון החידה לשמשון, והבין 
שמשון שכל ידיעתם היתה רק ממה ששמעו מאשתו [למרות שהם ניסו לשנות את לשון התשובה 
היתה  ידיעתם  שכל  ירגיש  לא  ששמשון  כדי  זאת  וכל  ועיון,  פלפול  מתוך  ואמרוה  ששמעו,  ממה 
מאשתו, בכל זאת הבין שמשון שמקור דבריהם הם ממנה, ולכך אמר להם "לולא חרשתם בעגלתי" 
– ע"פ האברבנאל], ואעפ"כ הוא הלך אשקלונה, הרג שלשים איש והפשיט מהם את חליפותיהם, 

ונתנם לאותם שלשים מרעים שענו על חידתו, וחרה אפו ועלה לבית אביו.
והנה צריך ביאור בהנהגתו זו של שמשון, שהרי הוא הבטיח להם שלשים סדינים ושלשים חליפות, 
ולבסוף נתן להם רק שלשים חליפות, ממ"נ, אם הוא סבר שעל תשובתם זו שהם שמעו מאשתו מגיע 
להם את התחייבותו, היה לו לתת להם גם סדינים, ואם הוא סבר שעל תשובה זו לא מגיע להם דבר, 

מדוע נתן להם את החליפות.
דינו של  גם במלבי"ם), ששמשון נסתפק בשאלתינו, מה  (והובא  זו מבאר האברבנאל  מכח קושיה 
ואדעתא  להם,  מגיע  שלא  היתה  שדעתו  שהובטח,  הגמול  לו  מגיע  האם  מאחר,  תשובה  השומע 
דהכי הוא לא התחייב, ואילו הם טענו שכל עוד שלא התנה כן, הוא מחוייב לשלם להם את גמולם, 
ולבסוף נתפשרו במיצוע, שרק יקבלו חצי מן הגמול שהובטח, לכך נתן להם רק את החליפות, ולא את 

הסדינים [ובמלבי"ם למד בדבריו, שהיה זה מדין 'ממון המוטל בספק חולקין'].
עוד מצאנו כדבר הזה במדרש, מעשה באחד מבני "אתינס" שהגיע לירושלים, נכנס לבית הספר וראה 
ונעשה  בא  הילדים,  לו  אמרו  השיבוהו,  והם  שאלות  ושאלם  לפניהם,  היה  לא  ורבם  יושבים  ילדים 
עסקה בינינו, שכל מי שישאל את השני שאלה והנשאל לא יוכל לענות עליה, יקח המנצח את בגדיו 
ועליהם  המקום  בני  הם  שהרי  בראשונה,  ישאל  שהוא  להם  ואמר  שהסכים  ולאחר  המנוצח,  של 
ולאחר  ולכך עליך לענות בראשונה,  יותר,  לו הילדים, אדרבה, אתה מבוגר  להשיב ראשונה, אמרו 
שהסכים לדבריהם שהוא יָשֵאל ויענה ראשונה, שאלוהו דבר חידה, וכשלא יכל לענות להם, הוצרך 

לפשוט את בגדיו ולהביאם להם.
אצלכם,  יש  רעה  הרבה  כך  כל  לו,  ואמר  רבם  יוחנן  לרבי  והלך  האורח  של  אפו  חרה  שעה  באותה 
שכאשר מגיע אורח ביניכם אתם נוטלים לו את בגדיו, אמר לו ר"י, אולי שאלוך שאלה ולא ידעת 
לענות להם, וכפי שסיכמתם לקחו את בגדיך, השיב לו האורח שאכן כדבריו. שוב שאלו ר"י בדבר 
השאלה ששאלוהו, וענהו את התשובה הנכונה, מיד הלך אותו האורח לילדים, אמר להם את תשובתו 
של ר"י ולקח את בגדיו, אמרו לו הילדים, עליך נאמר הפסוק "לולא חרשתם בעגלתי לא מצאתם 

חידתי", שאילולא שהיו מגלים לך, לא היית מוצא תשובה לחידתינו. ע"פ איכ"ר א' י"א.
פשטות המדרש נראה, שממה שר"י גילה לאורח את התשובה ומחמתה יכל לקבל חזרה את בגדיו, 
ניתן להוכיח שאפשר לשמוע תשובה מאחר, רק הילדים טענו עליו שאין זה הוגן, דאת"ל שאסור, 
שאפשר  בע"כ  אלא  לילדים,  בגדיו  את  להפסיד  צריך  היה  בדין  כאשר  לאיש,  זאת  גילה  ר"י  היאך 

לגלות.
בשו"ת רב פעלים, ח"ד, חו"מ סימן ה', בריש דבריו רצה להוכיח כן, שתועיל 'שאלת חכם' גם בנידון 
ר"י את תרעומתו של  וכותב שיתכן שלאחר שראה  דוחה דבריו,  זה, אבל בהמשך דברי התשובה 
האורח, למרות שע"פ דין לא היה מקום לתרעומתו זו, בכל זאת חפץ שתלמידיו ינהגו עמו 'לפנים 
וידע ר"י שבעבור רצונו ובקשתו, תלמידיו ימחלו לו לאותו אורח, ולכך גילה לו את  משורת הדין', 
פתרון החידה, אך ר"י חשב לומר זאת אח"כ לתלמידיו, וברור היה לו שלא יקפידו על כך, לכן עשה 
לענות כשיודע מה מטרת  ואסור לחכם  לנשאל לשאול לחכם בכה"ג,  ואסור  יתכן  לעולם  כן, אבל 

השאלה.
המשיך הגר"י זילברשטיין שליט"א את שיעורו וסיפר, ששמע מהגאון רבי יהודא צדקה זצ"ל מעשה 
בארץ  לראשונה  לבקר  הגיע  זצ"ל,  אמת  האמרי  מגור,  כשהאדמור  זה  היה  בילדותו,  עמו  שאירע 
ישראל, באו לראותו רבים מבני הישיבות, והאדמור שאל את כל הצעירים שביניהם שאלות, מספר 
הגרי"צ, כשנכנסתי לחדרו של הרבי שאלני מה אני לומד, וכשהשבתי לו 'מסכת שבת', שוב שאלני 
כמה פרקים יש במסכת, ועניתי לו עשרים וארבע. כעת שאלני הרבי, מדוע יש במסכת שבת עשרים 
וארבע פרקים, באותה שעה 'נאלמתי דומיה', לא ידעתי תשובה לשאלתו, ומיד יצאתי ומיהרתי לרוץ 
ברחובות ירושלים, למקום תלמודו של הגאון רבי יעקב חיים סופר זצ"ל, בעל ה'כף החיים', נכנסתי 

אליו ושאלתיו את שאלתו של הרבי.
גם  לכך  קישוטים',  וארבע  ב'עשרים  מתקשטת  וכלה  'כלה',  נקראת  ושבת  היות  הגרי"ח,  לי  השיב 
למסכת שבת יש עשרים וארבעה פרקים. שמחתי על התשובה כ'מוצא שלל רב', ומיהרתי לשוב אל 
הרבי ולענות לו את תשובתו של הגרי"ח, ואכן הרבי שמח עם התשובה שהבאתי, ונתן לי בחיבה על 

תשובתי שתי מטבעות 'גרוש'.
המטבעות,  את  והבאתי  היום  עמי  שאירע  מה  וסיפרתי  לביתי  כשבאתי  בסיפורו,  הגרי"צ  ממשיך 
לקחה אמי חוט וקשרה בו את המטבע [המטבע היה עם חור], ותלתה אותו בצווארי ל'קמיע', ומאותו 

זמן היה לי הרבה הצלחה בתלמודי.
לפי כל הדברים שהובאו בזה, סיים הגר"י זילברשטיין שליט"א את שיעורו המרתק, נמצאנו למדים 
שדרכו של עולם, שהחד חידה ושואל שאלה, אין כוונתו בהכרח שידעו מעצמם את התשובה, אלא 

שיעיינו ויחפשו וישאלו, ולבסוף יגיעו לתשובה, אף אם שמעום מאחר, תשובתם ראויה לשבח.

אשר על כן, הואיל ומטרתו של "האיחוד בחידוד" הוא, לעורר את הציבור לדון ולעיין בשאלות ובסוגיות שעליהם 
שאלנו וכתבנו, 'בשבתך בביתך ובלכתך בדרך', ב'סעודת שבת' ובנסיעות, בכל מקום ומצב, גם התשובה 'המצא 
תמצא מכל מקום', מפי סופרים וספרים, או מפי השמועה, איש מפי איש, כולם שווים ורצויים וראויים להצטרף 
היא,  מטרתינו  כל  שהרי  השבועית,  ההגרלה  ידי  על  כנהוג  בצידו,  שכרן  מתן  עם  והמשיבים,  הפותרים  למנין 

להגדיל תורה ולהאדירה.

לזה  זה  המחדדין  חכמים  תלמידי  "שני 
בהלכה, הקב"ה מצליח להם... ולא עוד אלא 
שעולין לגדולה... למיימינין בה אורך ימים... 
מקשיב  הקב"ה  לזה,  זה  הנוחין  ת"ח  שני 

להן". שבת ס"ג א'. 

וברש"י שם: המחדדין. שואלין ומשיבין, ולא לקפח אלא 
טעמיהן  שמפשפשין  תורה,  של  למיימינין.  להתחדד. 
הנוחין  למלאכה.  המיומנת  כימין  ובוררין,  בדקדוק 
זה לזה. נושאין ונותנין בה בנחת רוח, מתעסקין כדי 

שילמדו זה מזה.

הן  המעיינים,  לב  לעורר  החידוד,  מטרת 
מגוונים  בנושאים  לחילוקים,  והן  לבקיאות 
חז"ל,  ואגדות  אגדה  מדרשי  ופוסקים,  בש"ס 
ישראל,  שגדולי  חזי  ופוק  עצומה,  והתועלת 
חיברו  חי"  איש  "בן  ובעל  "האגור"  כבעל 

חיבורים שלמים בסגנונות אלו.

 ¯·Î  Â‡Â  ,˙„ÁÂÈÓ  ‡ÈÓ˘„  ‡˙ÚÈÈÒ·  ÂÈÎÊ
 ¯Â‡Ï  Â˙‡ˆÂ‰Ï  ˙È˘ÈÏ˘‰  ‰˘‰  ˙ÏÈÁ˙·
 „·ÏÓ] ÂÊ Â˙¯Â„‰Ó· „Â„ÈÁ· „ÂÁÈ‡‰ Ï˘ ÌÏÂÚ
 ‰˘‰ Ï  ̆‰Á˙Ù· ¯·Î  ̆Ê"ÚÏ ÔÂ˘Ï· ‰¯Â„‰Ó‰
 Ô‡Ó ,ÌÈÎÏÓ ÔÁÏÂ˘ ÏÚ ‰ÏÂÚ ‰"·Â ,[˙È¯È˘Ú‰
 ˙Â·¯‰  ˙Â·Â‚˙‰  ÔÂ„ÈÚÈ  ¯˘‡ÎÂ  ,Ô·¯  ÈÎÏÓ
 ÔÎ  ,„"Ò·  ‰Î  „Ú  ÂÂ‚È˘‰˘  ÌÈÙÏ‡Â  ˙Â‡ÓÏ
 ¯Ú˘  È·˘ÂÈ  Ì·  ÂÁÈ˘ÈÂ  ÂÙÈÒÂÈ˘  ˙"È˘‰  Ô˙È
 ÏÈ„‚‰Ï  ,Ï"ÂÁ·Â  ˘„Â˜‰  ı¯‡·  ‰¯Â˙  ÈÏ‰‡·

.‰¯È„‡‰ÏÂ ‰¯Â˙
 ˙‡  ÌÈÓÒ¯ÙÓÂ  ÌÈ·˘  Â‡  ÌÈ·¯  ˙˘˜·Ï
 ÌÈÏÏÎ‰] "„Â„ÈÁ· „ÂÁÈ‡"‰ ÈÂÈÏ‚ Ï˘ ÌÈÏÏÎ‰
.[Ì¯ÓÂ˘Ï ÈÂˆ¯ ÔÎ ÏÚÂ ˙ÚÏ ˙ÚÓ ˜¯ ÂÓÒ¯ÂÙÈ

קבועים  סוגים  לששה  מחולקים  החידות 
ב.  חידה.  כתב  א.  קבועה].  שאינה  [ואחת 
מעשה רב. ג. לחכימא ברמיזא. ד. מבין חידות. 
מברכים'  'שבת  [ולקראת  דסדרא  מענינא  ה. 
וב'עידנא  דירחא',  'מענינא  חידת  מוסיפים 
דמועדא' מוסיפים חידת 'מענינא דמועדא']. ו. 

סיפור ושאלה בצידו.

 ÏÚ  ˙Â¯„‚‰  ‰˘˘" יכלול   -  ‰„ÈÁ  ·˙Î   .‡
או  בפרשה  המוזכרת   ,"˙ÓÈÂÒÓ  ˙ÂÈ˘È‡

בפרש"י. 

ששת ההגדרות הם על אותה האישיות, למעט 
אם כתוב ש"בנו נהג כן", או ש"אביו חי כך וכך" 
וכל כה"ג, ובכדי לידע אם אכן מדובר באישיות 
הנכונה, בהכרח שכל ששת ההגדרות יתאימו.

יתכן  מתאימה,  אינה  מההגדרות  אחת  אם 
חז"ל  מאמר  שיש  או  נכונה,  אינה  והתשובה 

בענין, שאינו ידוע לפותר.

אחת,  דעה  לפי  רק  הם  התשובות  לפעמים 
ופעמים רבות כדעה השניה הלא ידועה כ"כ.

אין התשובות ע"פ משחקי מילים או כל כה"ג, 
חז"ל  בדברי  מורחבות  ידיעות  ע"פ  רק  אלא 

ורבותינו הראשונים.

כמו"כ, בפירושם של מילים מסוימות, נשתדל 
תמיד לדייקם ע"פ פירושי רבותינו הראשונים 

ולא ע"פ המדובר בשפתינו.

בהזכרתה  הוא  לפרשה,  הדמות  בין  הקשר 
בפרשה או בפירוש רש"י.

 ˜ÙÒ Â„ÈÏÂ‰˘ ÌÈ˘ÚÓ" יכלול - ·¯ ‰˘ÚÓ  .·
למוצג  דומה  באופן  ארעו  המעשים   ,"È˙ÎÏ‰
כאן (אך יתכנו שאלות על מעשים אפשריים).

 Ï"ÊÁ  ¯Ó‡Ó" יכלול   -  ‡ÊÈÓ¯·  ‡ÓÈÎÁÏ   .‚
ב'אדם  עובדא  לברר  וענינו   ,"‰„Èˆ·  ‰Ï‡˘Â
לכך.  והטעם  תמוהה,  נראית  שלכאורה  גדול' 
לפתרון  רמז  בסוגריים  יופיע  השאלה  לצד 

בכיוון מסוים, אך לא כפתרון בלעדי. 

התלמודים  חכמי  על  ורק  אך  הינם  השאלות 
והמדרשים, ובני תקופתם.

 ÈÎÈ‰  Ï˘  ˙ÂÏ‡˘" יכלול   -  ˙Â„ÈÁ  ÔÈ·Ó   .„
כזו  תמוהה  מציאות  יתכן  איך  כמו   ,"ÈˆÓÈ˙

וכזו, או דין מחודש בלתי ידוע וכל כיוצ"ב. 

הפסוקה,  ההלכה  לפי  בהכרח  אינם  השאלות 
לפי שיטות מגדולי הראשונים או  אבל תמיד 

האחרונים.

 Â‡ ÔÈ„ ÏÚ ˙ÂÏ‡˘" יכלול - ‡¯„Ò„ ‡ÈÚÓ  .‰
."ÂÈ˙˘¯ÙÓ ‡˘Â

 Â„Èˆ·˘ ¯ÂÙÈÒ" יכלול - Â„Èˆ· ‰Ï‡˘Â ¯ÂÙÈÒ  .Â
רש"י  דברי  עפ"י  הוא  שפתרונו   ,"‰Ï‡˘

בפרשה. 

הסיפור נכתב במטרה לעורר את בני המשפחה 
ללימוד הפרשה עם פרש"י, וזאת מלבד המסרים 

החינוכיים המסתתרים בינות למעשה. 

ללמוד  מומלץ  הרצויה,  התועלת  להשגת 
הפרשה עם פירוש רש"י, לפני קריאת הסיפור.

הסיפור בדרך כלל מבוסס על 'מעשה שהיה', 
ולמרות כן אין להסיק ממנו מסקנות הלכתיות  
או הנהגתיות [עפ“י רוב, כל השמות הפרטיים 

והמשפחות בסיפור, שונו מטעמים מובנים].

כללים בעניני התשובות

1.  על התשובות להכתב בכתב קריא וברור 
מאתנו  מונע  וכיו"ב,  קריא  בלתי  [כתב 

לפעמים להתייחס לדברים].
כשתי  ריקים,  הדף  שולי  את  להשאיר  רצוי 
שולי  שכידוע  ומטה,  ולמעלה  צד  בכל  ס"מ 

הדף בפקס פעמים רבות אינם ברורים. 
יש לכתוב בבירור את שם השולח, כתובתו 
פקס  בראש  בולט  במקום  טלפון  ומס' 

התשובות [אך לא בקצה הדף].
איזה  על  פתרון,  כל  לפני  לכתוב  יש    .2

מהשאלות או מהחידות הוא נכתב.
להיות  יכולות  השאלות  לכל  התשובות    .3
בשאלה,  במפורש  צוין  אם  למעט  מגוונות, 

שלילה למקרה מסויים.
4.  התשובות צריכות להיות מעוגנות במקור 
נאמן, אך ניתן לציין סוגיא או ספר מסויים, 
לנכונות  ראיה  להביא  יש  הדברים  שמתוך 

התשובה. 
אינה  מקור,  וללא  מנומקת  שאינה  תשובה 
רב" בסגנון  [כגון, תשובה ל"מעשה  נחשבת 
או  מדוע  לנמק  בלא  פלוני",  עם  "הצדק 
מבלי לציין מקור, וכן תשובה ל"כתב חידה" 
לפרט  בלא  אלמוני",  היא  "הדמות  בסגנון 
(או  היאך התשובה מתאימה לכל ההגדרות 
כל  וכן  הגדרות),  שש  מתוך  לארבע  לכה"פ 

כה"ג].
מספיק  בהגרלה,  להשתתף  מנת  על    .5
פתרון  כל  אך  מהחידות,  אחת  על  להשיב 
נוספת, מזכה בזכות  נכון של חידה ושאלה 

השתתפות נוספת בהגרלה. 
כל תשובה נכונה משתתפת בהגרלה [אף אם 

אינה התשובה המודפסת].
הבא  בגליון  בעזהי"ת  יופיעו  התשובות    .6
בתשובות  משולב   ,"¯·„  ·È˘Ó" במדור 

הפותרים החשובים. 
והערות,  הוספות  בהם  שיש  תשובות 
שני  יום  של  בוקרו  עד  למערכת  המגיעות 
בשעה 8:00, נשתדל בל"נ לשלבם בתשובות 
ניתן  תמיד  לא  הנ"ל,  [לאחר  המודפסות 

לשלבם, ואי"ה עוד חזון למועד].
7.  יודגש, כי בהיות ומדובר בגליון לבני תורה 
זיע"א  ישראל  גדולי  רבותינו  של  ובדרכם 
בדברינו  מלצטט  שנימנע  הרי  ויבלחט"א, 
ממחברים  והן  בנושאים  הן  ענינים,  איזה 
שאיננו יודעים אם נמנים על שלומי אמוני 
של  שם  שהכותב  מאוד,  רצוי  ולכן  ישראל, 
יכתוב  וכיוצ"ב,  ידוע  שאינו  ממחבר  ספר 
וממי  ההדפסה,  ושנת  המחבר  שם  את 
לחילופים,  או  ישנם,  אם  ההסכמות  נתנו 
המצטטים  וידועים  חשובים  מספרים  יביא 

מספרו.
8.  פותרים המעונינים ששמם ישאר חסוי או 
מדבריהם  מביאים  כאשר  בר"ת  רק  שיופיע 
(ולא  במפורש  זאת  יציינו  התשובות,  בתוך 
ובעזהי"ת נשתדל  וכדו'),  לשלוח בשם בדוי 
 ‰ÎÂÊ˘  ‰¯˜Ó·  ,ËÚÓÏ בקשתם,  את  לכבד 
 ÏÎÂ  ‡Ï  ˙ÂÓÈÂÒÓ  ˙Â·ÈÒ  ÈÙÓ˘  ,‰Ï¯‚‰·

.'Ì˘ ÌÂÏÈÚ'· ˙ÂÎÊÏ
9.  כל פתרון נכון, יצורף להגרלה השבועית 

["סיפור ושאלה בצידו", בהגרלה נפרדת].
ההערות  מכתבי  לקראת  שמחים  אנו    .10
והארות המחכימות, ככלל, כל מכתב נקרא 
תמיד  שלא  אלא  לו,  הראויה  לב  בתשומת 
[עד  הקוראים  בקשות  על  להגיב  מתאפשר 
כה, משך קרוב לששים גליונות שבסייעתא 
דשמיא יצאו לאור עולם, הגיעונו אלפי אלפי 
גדול  חלק  וכו',  והוספות  הערות  תשובות 
חזון  עוד  ואי"ה,  ידינו,  תחת  שמורים  מהם 

למועד לפרסם את החידושים שבהם].
[ואף לא  11.  אין לשלוח אותו דף פעמיים 

לשתי מספרי הפקס השונים].

תקנון ההגרלות
1.  כל התשובות הנשלחות נבדקות אישית אחד לאחד 

ונכנסות להגרלה השבועית.
2.  זוכה שעלה בגורל באחד השבועות, יכול להמשיך 
השתתפותו  זכות  אך  הבאות,  להגרלות  ולהצטרף 
ולאחר ששה  [והגדול] בלבד,  מוגבלת לפרס הראשון 

שבועות חוזר להשתתף כרגיל. 
לתשומת לב אלו השואלים מדוע עדיין לא זכו למרות 
היותם שולחים קבועים, ואילו אחרים זכו וחזרו וזכו, 
למערכת  מגיעים  שבוע  בכל  כלל  שבדרך  ידוע  להוי 
מאות רבות של תשובות, וענין ה'זכיה בהגרלה' הינה 

מנפלאות תמים דעים.
התחייבות  אין  המועד,  לאחר  הנשלחת  תשובה    .3

לצרפה להגרלה.
של  פתיחה  אפשרות  בודקים  אנו  אלו  בימים    .4
נוספים,  במקומות  הזכיות,  לחלוקת  נוספות  תחנות 
הספרים  ששליחת  הוכיחה  שעברה  והתקופה  היות 
שזכו בהם דרך הדואר, אינה מתאימה וגורמת לבלבול 

רב, וכרוכה בהוצאה רבה.
ל'תקנון  בכפוף  הם  ההגרלה,  ופרטי  כללי  כל    .5

ההגרלה' הנמצא במערכת.

דבר לפותרים



 .Ì„‡‰ Ï˘ ÈÙÂ‚‰ Â·ˆÓ ˙‡ ˙Ú„Ï Ô˙È ÂÊ Í¯„·˘ Â‡ˆÓ ¯·Î˘ ‰ÓÓ ˙‡ÊÂ ,Ì„‡‰ Ï˘ Â˙Â‡È¯· ·ˆÓ ˙‡ ˜Â„·Ï Ô˙È ‰„È ÏÚ˘ ,‰ÂÎ ‡È‰Â ÔÎ˙È˘ ‰ÓÎÁ‰ ‡È‰ ÂÊÈ‡ ,È"˘¯ÙÚ ÂÈ˙˘¯ÙÓ ÔÂ˘¯‚ ÚÈ¯Î‰Â ‡ˆÓ ‰Ó ,‰Ï‡˘Ï ‰·Â˘˙·
שגרשון מצא שכדאי לבדוק בחכמה הבודקת בשערותיו של האדם את בריאותו, שמצאנו שקיימת חכמה כזו, שניתן לראות בשערות את מצבו הגופני של האדם, וא"כ יתכן וניתן אף לגלות דרך השיער דברים נוספים, וזאת מדברי 
רש"י ל"ב כ"ד, עה"פ, "מזי רעב ולחמי רשף וקטב מרירי ושן בהמת אשלח בם עם חמת זחלי עפר", וביאר רש"י, "מזי רעב. אונקלוס תרגם נפיכי כפן, ואין לי עד מוכיח עליו. ומשמו של רבי משה הדרשן מטילוש"א שמעתי, שעירי 

רעב, אדם כחוש, מגדל שיער על בשרו". מבואר בדברי רש"י, שישנה אפשרות לידע ע"י שערו של אדם את מצבו הבריאותי, וא"כ יתכן ויש גם חכמה כזו, לידע דרך השיער עוד דברים.

לתקופת נסיון, ניתן לקבל 
 Ò˜Ù· כל שבוע את העלון
או ·‡ÏÈÈÓÈ (ללא תשלום).
המעונינים לקבלו, ישלחו 
את שמם וכתובתם בכתב 
ברור, בתוספת מס' טלפון 
לבירורים, לפקס המערכת 

או למייל:
yaepstein@aol.com 

תשובות לשאלות המתפרסמות בעלון זה, יש לשלוח בכתב ברור וקריא, בצירוף שם וטלפון 

Ï· 23.00 ‰Ú˘· '‚ ÌÂÈÏ „Ú·„ לפקס' 9741115 - 972-8 +(24 שעות) 
או לפקס 1-732-3634947 או למייל yaepstein@aol.com עד יום ב' בערב בלבד.

להערות, הארות ותגובות וכל עניני העלון, יש לפנות לפקס' הנ"ל .
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תשובה ל"סיפור ושאלה בצידו" משבוע פרשת האזינו

הפרסים לשבוע זה: : ”מנחת חנוך השלם“,   ג“כ.
עוד  ארבעה  זוכים נוספים, כל אחד ב”פרקי דרבי אליעזר השלם“,  הוצאה חדשה.

הפרס לשבוע זה על "סיפור ושאלה בצידו":  שני זוכים, כל אחד בספר ”פלא יועץ השלם“,  הוצאה חדשה.

מרדכי  ר'  קוששו  היער,  בקרחת  לעיירה,  הסמוך  הקטן  ביער  שם   È‡
פייאערברען וארבעת בניו, זרדים וענפים יבשים, גזעים רחבים וחסונים, 

עד אשר הצטברו למדורה מכובדת, וכאשר הציתו בהם את האש, עלתה 

הלהבה יפה, התחממו מחומה, ונהנו ממראה האש.

ÏÎ·Î שנה ושנה, לאחר ששוחחו ושרו מעט, החל אביהם לחזק את בניו 
במצות האמונה, ובחיובו של כל יהודי להחליט בדעתו לקבל 'עול מלכות 

יטה  ועינויים קשים ח"ו, לא  יסורים  וייסרוהו,  יכוהו  שמים', שאף אם 

עורף לאמונת אבותיו, אלא ימסור את נפשו, כל עוד נשמה באפו, לבל 

יכשל חלילה בחילול שם שמים ובאיסור עבודה זרה.

‡˙ הסיפור הידוע על הסבא ר' לייב, הם הכירו היטב, בכל שנה מחדש 
הם שמעוהו פעמיים, פעם ביארצייט, ופעם בטיול השנתי לקרחת היער, 

בכל פעם מחדש שמעוהו מאביהם, כאשר כולו היה נהפך ללפיד אש בוער 

על  ונהרג  עצמו,  את  קידש  הסבא  היאך  הדברים,  בסיפור  בהתלהבותו 

קידוש ה' באחד הפוגרומים, יחד עם אביו ואחיו והרבה מבני המשפחה, 

כאשר אביהם היה מהיחידים שנישארו לפליטה. 

ÚÎ˙, אמר ר' מרדכי לבניו, הבא נתקרב לאש, נדמיין לעצמינו את 'איגור' 
השכן הערל עומד וצווח עלינו לחבק או לנשק את צלמו, מכה בנו במקלו 

הגדול והאימתני, ומעמיד לפנינו, או חלילה לעבוד עבודה זרה, או חלילה 

להשרף חיים בלהבות העולות.

ÏÎÎ שמתקרבים לאש מרגישים יותר את החום העולה, הם סוגרים את 
ליבם, אנו מסכימים למסור את עצמינו, לקפוץ  וחושבים בכל  העינים 

לתוך להבות האש המפחידות והרותחות, והכל למען לקדש שם שמים.

שזכו  לדורותיהם,  ישראל  גדולי  אותם  כל  את  לבניו  הזכיר  מרדכי   '¯
לההרג על קידוש השם, על גדולי ישראל אחרים שחפצו בכל ליבם לזכות 

להגיע לזכיה העצומה הזו, אך הם לא זכו, לבסוף הם נפטרו על מיטתם.

ר' מרדכי לברך בקול, בלא שם ומלכות, את הברכה המיוחדת   ÏÁ‰˘Î
שמברך הזוכה לההרג על קידוש ה', 'ברוך אתה ה', א' מלך העולם, אשר 

קדשנו במצותיו וציונו לקדש שמו ברבים', רבתה ההתרגשות והדמעות, 

אף  באמונה,  כחם  בכל  להתחזק  זו,  קבלה  עצמם  על  קיבלו  אכן  והם 

במחיר כאב וצער, יסורי גוף מרים, ולקפוץ בשמחה לתוך האש.

·„¯ÌÎ חזרה לביתם, לאחר שכיבו את מדורתם, סיפר ר' מרדכי לבניו 
(סי' תקי"ז), שאותם אלו  דבר נורא, המובא בשו"ת מהר"מ מרוטנבורג 

הנהרגים על קידוש ה', רק ברגע הראשון מרגישים יסורים בכדי לנסות 

את האדם אם יפרוש, אך לאחר שמקבלים את היסורים באהבה, וגומרים 

בדעתם למסור את נפשם על קידוש השם, נעשה נס ופלא, והם אינם 

מרגישים כלל את היסורים, הם יכולים לטייל בנעימות בתוך כבשן האש 

הבוער, בלא להרגיש דבר.

ÍÎ חיו בני אותו דור, בנסיונות העוני והרעב, ועם אמונה חזקה וברורה, 
שבה יכלו לצלוח את נהרות הנסיונות שעמדו בפניהם, לעבור את סערות 

התקופות באמונה איתנה.

‰Â˙‚‰ זו של ר' מרדכי, היתה עבורו כהכנה רבה לנסיון שעמד בפניו, 
כאשר פורעים פרצו לבית מדרשם, הכו את כל הלומדים מכות אנושות, 

ולאחריהם הודיעו להם על הברירה שבידם, להשרף חיים יחד עם בית 

המדרש וספריו, או חלילה לאחוז בצלם ולחלל את ברית אבותיהם, לסור 

מדרך התורה הסלולה, לחיי ציה וצלמות.

וסיוע  כעזר  לעמוד  הצטרפו  היהודים,  של  שכניהם  הארץ,  גויי   Ì‚
לפורעים, על אשר עושים את מלאכתן נאמנה, בשליחותן ולמענם, ואכן 

עזרו להם לבצע את זממם.

של  גזירתו  באהבה  עליהם  קבלו  המדרש  בית  יושבי  של  ככולם   Ì·Â¯
מקום, הכינו את עצמם לעבור מבית מדרש מעט, להיכלא דמלכא קדישא, 

התוודו על העוונות שבידם, והחלו לקדש את עצמם, במחשבות קדושות 

וטהורות, כאשר ר' מרדכי מחזקם ומעודדם, שהנה הם זוכים להגיע למה 

שרבי עקיבא הגדול היה מצפה כל ימיו, לדרגה הגדולה והעצומה, לההרג 

על קידוש ה', לקדש את שמו ברבים.

¯˜ בנו של גביר העיירה ועמו הפילוסוף שבלומדים, הם לא עמדו בנסיון, 
בנו של הגביר שהורגל בחיי תפנוקים ומעדנים, חשש מאוד מהיסורים 

שמעולם לא התמודד עמם, והפילוסוף, מרוב חשבונות שהיו לו, בעת 

אמונתם  עם  אלו  כל  הלומדים,  שאר  אך  ונפל,  התמוטט  הכל  פקודה 

התמימה, הם הם אלו שעמדו בגבורה בנסיון.

·˘Ú‰ שהלהבות חרכו את הבנין, והחלו להכנס אל תוך הבית מדרש, 
נשמעה זעקת 'שמע ישראל' אדירה מאותם עשרות יהודים שזכו לעמוד 

'לקדש שמו ברבים',  בנסיון, ולאחריה הברכה המיוחדת של קידוש ה', 

עד אשר יצאה נשמתם הטהורה ועלתה הישר מעל כנפי השכינה, יחד 

עם רבבות רבבות בני ישראל לדורותיהם, שמנשרים קלו ומאריות גברו 

לעשות רצונו ומסרו נפשם על קדושת השם, יזכרם א' לטובה, וינקום 

נקמת דם עבדיו השפוך.

Á‡Ï¯ זמן מה, כשהקולות מבית המדרש נדמו, חשבו הפורעים שלאחר 
שהרגו את כל היהודים שהיו בתוכו, אולי כדאי להציל דברי ערך מבית 

המדרש, ולכך החלו בכיבוי הלהבות ממימי הנהר הסמוך.

בליבם,  הפורעים  חשבו  האש,  את  לכבות  כשהצליחו  מה,  זמן   ¯Á‡Ï
גופות הקדושים  שכדאי הדבר להסתיר את פשעיהם ולא להשאיר את 

והטהורים במקום, ולכך החליטו לזורקם לתוך מימי הנהר. 

„Â„, אחד מהיהודים שנמלט ברגעים האחרונים מבית המדרש, וטיפס על 
עץ בקרבת מקום, כשראה שהם מוציאים את גופותיהם של הקדושים, 

התאמץ וסיכן את עצמו להתקרב למקום בכדי לזהות את הנרצחים, בכדי 

שיוכל בבוא הזמן להעיד בפני בית הדין על רציחתם, ומכח עדותו יוכלו 

להתיר את נשותיהם מכבלי העגינות.

·Ï· שותת דם ראה דוד איך מוציאים קדוש אחר קדוש, ומשליכים אותם 
אל מי הנהר, חלקם זוהו על ידו לפי הכרת פניהם, וחלקם רק לפי בגדיהם 

שלבשו, או שאר סימנים שאינם מובהקים.

ÈÓ„ בצאת הפורעים מהעיירה, מיהרו יהודי המקום שניצלו לילך אל בית 
המדרש, לראות האם נשארו ניצולים, ובהוראת המרא דאתרא, אספו כל 

מימצא ודבר שיוכל לסייע ולעזור בבירור זהות הקדושים.

זיהוי  לזהותם  מהקדושים,  כמה  הנהר  מימי  למשות  הצליחו  כן   ÂÓÎ
מוחלט עפ"י ב' עדים, ולהביאם לקבר ישראל, כך שההיתר של נשותיהם 

יהיה קל וברור.

‰Ó¯‡ דאתרא זימן אליו ב' תלמידי חכמים חשובים ומופלגים מהעיירות 
הסמוכות, הבקיאין בטיב גיטין וקידושין, ומומחיותם ידועה בענין הלכות 

עגונות, ההלכות הקשים ביותר, הכתובות בסימן הארוך ביותר בכל חלקי 

שו"ע, באבן העזר סימן י"ז, בכדי שישמשו עמו יחדו כ'בית דין חשוב', 

של  דת  פי  על  עיגונם  מכבלי  להתירן  הרבות,  העגונות  לימין  שיעמוד 

תורה.

עגונה  בכל  דנו  בהם  רבות,  ישיבות  המיוחד,  בהרכבו  ישב  הדין   ˙È·
ועגונה בפני עצמו, במתינות ובעיון מדוקדק, בשמיעת העדויות ובדיקת 

הפרטים, ושקדו הרבה בתקנת אותן בנות ישראל עלובות, עד שלאחר 

כמה חדשים, כבר הספיקו להתיר את כל אותם עגונות שהיו על בעליהם 

עדויות ברורות ומפורשות ע"י ישראלים כשרים.

·˙˜ÙÂ‰ שלאחריה, החלו לדון בבית הדין במקרים הקשים יותר מבחינה 
להרכיב  ניסו  הדיינים  ברורות,  עדויות  היו  אלו שלא  באותם  הלכתית, 

משביבי עדויות ומכל מיני ידיעות, בכדי להגיע לבירור האמת בדבר מה 

שאכן אירע.

Â¯ÓÏ˙ שההלכה אומרת, שבעדות להתיר עגונה, "מתוך חומר שהחמרת 
רבנן עד  ב'), הקילו  (יבמות פ"ח  עליה בסופה, הקלת עליה בתחילתה" 

מאוד, שניתן לקבל ולצרף אף עדות של קטן ופסול, מקבלים עדות מאשה 

וגוי ב'מסיח לפי תומו', בכל זאת יש לבית הדין לברר היטב היטב את 

הדברים, ולא בכל דבר ניתן להתירה, אלא רק לאחר דרישה וחקירה רבה, 

כדי שלא יגיעו חלילה למכשול החמור, להתיר אשת איש לשוק.

המהפכה  ברוסיה  אירעה  ודרש,  חקר  הדין  שבית  תקופה   ‰˙Â‡·
הקומוניסטית, שבמהלכה הוכרזה מלחמה על ה' ותורתו, והיתה עת צרה 

הישיבות  ובריח,  מנעול  על  נסגרו  מדרשות  ובתי  כנסיות  בתי  ליעקב, 

ותלמודי התורה פוזרו, וכל פעילות תורנית נאסרה באופן חמור.

ÏÎ יום קללתו היתה מרובה מחבירו, בכל בוקר אמרו, מי יתן לנו ערב 
שלפניו, שעדיין היה פחות גרוע, וכל שומרי המצוות חששו מפני הבאות, 

יהיה  איך  הילדים,  חינוך  עם  יהיה  מה  המצוות,  את  לקיים  יוכלו  איך 

המשך לקיומו של מליוני בני ישראל, יושבי ארץ ציה וצלמות זו.

Â¯ÓÏ˙ המצב הקשה ששרר, מסרו את נפשם רבים מבני ישראל, והמשיכו 
בקיום המצוות, ואכן רבים מהם נעצרו  והתענו בעינויי גוף ונפש קשים 

תחת ידי הקלגסים, מהם שנהרגו על ידם, ואחרים שהוגלו והושלכו אל 

ארץ גזירה, לסיביריה הרחוקה.

כל הדורות,  ורבניה, אלו שהיוו החוליה המקשרת במשך  ישראל   ÈÏÂ„‚
תורה  ללמד  נפש  במסירות  המשיכו  שבדבר,  הגדולה  הסכנה  למרות 

ודעת, להדריך את בני קהילותיהם, לנווט את הספינה במים הסוערים 

והגועשים.

‚Ì בית הדין דמתא המשיך בישיבותיו ובירור דיני העגונות, להתיר ככל 
לוותר  זאת, לא  כל  ועם  זה,  גם במצב סוער  שיכלו, לברר היטב היטב 

בשו"ע  הנפסק  לפי  ורק  אך  לנהוג  הצרופה,  מההלכה  יוד  של  קוצו  על 

ובספרי ההלכה.

אם  מרדכי,  ר'  של  אלמנתו  בענין  הדין  בית  דנו  האחרונה   Ì˙·È˘È·
ברורה  עדות  היתה  לא  וגם  גופתו,  נמצאה  ולא  היות  להתירה,  ניתן 

בבית  היותו  על  וראיות  עדויות  היו  ומאידך  מת,  שראוהו  יהודים  של 

המדרש בשעה ההיא, ולא היה בין הניצולים, ועוד כמה ראיות נוספות 

שכנראה זכה להיות מהקדושים, וזאת מלבד העדות ששני יהודים העידו, 

שלפני תקופה ישבו באחד מפונדקי הסביבה, ושמעו היאך שלשה גויים 

פורעים,  קבוצה של  אותה  היו מתוך  חבריהם, שהם  באוזני  מתפארים 

ששרפו את בית המדרש עם היהודים, ולאחר שחבריהם פקפקו באמיתת 

דבריהם, החלו לתאר את תיאורו המלא של ר' מרדכי, היאך הם נטלו את 

גופתו, והשליכוה אל מימי הנהר.      

·ÍÏ‰Ó הדיון נשמעה לפתע זעקה, שהמשטרה החשאית בדרכה לדירה בה 
התאספו הדיינים למעמד בית הדין, עקב הלשנה כנראה מאחד מהשכנים 

היציאה  דרך  נמלטו  והעדים  הדיינים  כל  הרגע  באותו  הארץ,  מגויי 

האחורית של החצר, מלבד הדיין הגאון רבי פלטיאל קלאפארגוט, שהיה 

בעל הדירה, ולא היה כדאי לו להמלט, שהרי פרטיו רשומים אצלם, מה 

גם שלפי גילו המבוגר לא היה יכול להמלט מהרה, לכך זירז את כולם 

להימלט ולאחר שראה שכולם נמלטו, התישב בביתו והמתין לבאות, תוך 

כדי ששפתותיו ממלמלות פרקי תהלים.

Î‡˘¯ פרצו השוטרים לתוך הבית, גילו שטרפם נמלט להם מתוך ידיהם, 
ולכך פרקו את כל זעמם ברבי פלטיאל, שיגלה להם מי ישב אצלו ולמד, 

מי דן כאן שלא לפי החוק, אך רבי פלטיאל מילא פיו מים, הוא לא ענה 

ויכוהו, הוא לא  יאסרוהו  לו כשמש, שאף אם  להם מאומה, ברור היה 

יגלה דבר, שאם חלילה ילשין על חבריו או כל יהודי אחר, שלא יהא ח"ו 

בכלל אלו המוסרים, שדינם נפסק בשו"ע (חו"מ שפ"ח ס"ט), ש"אין לו 

חלק לעוה"ב", וכפי שכתב הש"ך שם, שיורדים לגיהנם, ונידונין בה לדורי 

דורות, גופם כלה ונשמתם כלה וכו' וכו', והם גרועים ממשומד.

Â‡¯˘Î השוטרים שרבי פלטיאל מילא פיו מים, ואינו משיב לשאלותיהם, 
לקוחוהו עמהם לבית הסוהר, ותוך כמה ימים גזרו עליו גזר דין חמור, 

גלות לסיביריה למשך עשר שנים.

¯·È פלטיאל קיבל עליו את הגזירה באהבה, הודה לקב"ה שניצל מהרשעים 
הללו שיכלו להורגו, והתפלל והתחנן לפני הקב"ה שלא יעזבו, אלא ימשיך 

לגונן ולסוכך עליו, ויוכל לעבור את אותם שנות גזירה בשלום.

·‡Á„ מהימים, כאשר יצא רבי פלטיאל ל'עבודת הכפיה', נבהל ממראה 
עיניו, הוא ראה מולו אדם הנראה ממש כדמות הקדוש ר' מרדכי מבני 

עירו, שנהרג ונשרף על קידוש השם, וגופתו אף הושלכה למימי הנהר, 

והוא דן בנתינת היתר נישואין לעגונתו.

¯·È פלטיאל נחרד ונלפת ממראה עיניו, וכשניגש אליו ונודע לו שאכן כן 
הוא, כמעט נתעלף מהפחד הנוראי, שמא ח"ו היה נותן את ידו להתיר 

אשת איש לשוק, להכשל באיסור החמור עד מאוד, שעל כך אומרת הגמ' 

(גיטין י"ג א'), שהוא קשה לעולם יותר מדור המבול.

‡ÊÈ‰ נס, איזה נס, החל לפתע לרקוד רבי פלטיאל מרוב שמחה, איזה 
נס שהמשטרה החשאית פרצה לביתי במהלך הדיון, והושלכתי אל ארץ 

גזירה זו, הרי בזכות זאת ניצלתי, אני ובית הדין מאיסור חמור ביותר, 

איי איי איי, פעם הראשונה שיוצא דבר טוב ממעשה הבולשת, כל המכות 

והיסורים שקיבלתי מהם היו כדאיים, העיקר שניצלתי מאסון של עבירה 

כה חמורה, כעת מתברר ומתאמת אצלי יותר ויותר מאמר חז"ל, דכל מאי 

דעביד רחמנא, לטב עביד.

שאירע  הגדול  ומהנס  ראה,  אשר  מהמחזה  פלטיאל  רבי  מעט   Ú‚¯˘Î
עמו, שניצול מעבירה חמורה כל כך, פנה לר' מרדכי וביקשו שיספר לו 

מה אכן אירע באותו יום.

Á˙Ù וסיפר ר' מרדכי, כל מה שסיפרו והעידו בבית הדין היה אמת ויציב, 
לאחר שהפורעים העלו באש את בית המדרש, התחלתי להרגיש שעוד 

מעט אני מגיע לשעה אליה הכנתי את עצמי שנים רבות, לזכות בזכות 

הגדולה ליהרג על קידוש השם, ואכן עודדתי את כולם לחשוב מחשבות 

טהורות, לא לפסול את עצמינו במחשבת פיגול, וברכנו בשמחה מיוחדת 

ומרוממת את הברכה המיוחדת בשם ומלכות, לאחר קבלת עול שמים 

על  לעלות  ותזכה  מגופי  תפרד  שנשמתי  לרגע  המתנתי  וכבר  בציבור, 

כנפי השכינה.

Î¯‡‰ שלא היו לי מספיק זכויות לכך, מחמת לשונות האש הנוראיים 
נשרפה רצפת בית המדרש, וקרסה לתוך הקומה התחתונה, שלא היתה 

בשימוש, ואף היתה מוצפת עוד מימי הגשמים, כך שנפלתי לתוכה כאשר 

אני נמצא ברגעי בין השמשות, בין העוה"ז לעוה"ב, והנפילה לתוך המים 

שהיו בקרקעית, גרמו לי להתעורר ולהתקרר, ולשוב לחיים.

שכוחותי  לפתע  הרגשתי  הגדולה,  השריפה  את  כיבו  שהפורעים   ¯Á‡Ï
וכך  שם,  שהיו  מהקורות  אחד  על  עצמי  את  והפלתי  אותי,  עוזבים 

נתעלפתי, עד שנתעוררתי כאשר אני מוטל בידי שני ערלים המחזיקים 

בי בידי וברגלי, ולאחר כמה שניות היטילוני לתוך מימי הנהר הסמוך.

·‡Â˙Â רגע שהושלכתי, מימי הנהר הקרים גרמו שאתעורר יותר, והיות 
וכוחותי לא עמדו לי לשחות, נאחזתי באחד מהענפים שצפו על מי הנהר, 

ונתתי לזרם שיקחיני עמו.

Á‡Ï¯ קרוב ליום שבו נסחפתי בזרם המים, כשהייתי קרוב לגדות הנהר, 
בחסד ה' עלי הצלחתי להתחזק מעט ולעלות על הגדה, והגעתי לאחד 

הכפרים, אך גויי המקום כשראוני, מיד מסרוני לידי המשטרה המקומית, 

וכך  גזירה,  ודיני להשלח לארץ  שהחליטו על אתר שכנראה אני פושע, 

הגעתי לכאן.

·ÍÏ‰Ó התקופה שאני כאן, כתבתי כמה מכתבים לבני משפחתי, להודיע 
להם על מקום המצאי, שידעו ולא יחששו, אך משום מה כל המכתבים 

שנשלחו לא הגיעו ליעדם, אחד מהעובדים כאן סיפר לי, שראם מושלכים 

אי שם באשפה.

בהיתר  הזהירונו  שכה  חז"ל  דברי  גדולים  כמה  פלטיאל,  רבי  לו   ¯Ó‡
יכלו להעיד שראו אותך מת  עגונות, שלא למהר להתירם, הרי העדים 

מושלך בנהר, והנה בסייעתא דשמיא אתה חי וקיים.

ÚÎ˙, אמר רבי פלטיאל, אנו צריכים לכתוב מכתב דחוף, להודיע לבני 
המשפחה ולבית הדין על המצאותך כאן, כדי שחלילה לא יבואו להתיר 

את אשתך מעגינותה, הוסיף רבי פלטיאל ואמר, הסיבה שכל דברי הדואר 

ששלחת הושלכו ולא נשלחו ליעדם, היא מפני הצנזורה החמורה הקיימת 

הקשה  המקום  כלל  בה  יוזכר  שלא  יוצא,  מכתב  כל  הבודקים  במקום, 

הזה.

‡˘¯ על כן, אמר רבי פלטיאל, אני מציע שאני אכתוב את המכתב למרא 
דאתרא ולדייני בית הדין, ואכתוב את הדברים בסיפור בעלמא, שמרומז 

בו שהגעתי למקום זה, וראיתיך.

‰Í‡È לרמוז שראה את ר' מרדכי, יחסית היה קל, אך רבי פלטיאל הסתפק 
במה יוכל לרמוז היכן הוא נמצא, הרי אם יכתוב 'ארץ ציה', או 'מקום 

צלמות', הרי ודאי הצנזור יבין את הדבר, וישליך את המכתב.

רמוזים  רבים  שדברים  מרבותי  קיבלתי  הרי  פלטיאל,  רבי  נזכר   Ú˙ÙÏ
בפרש"י בפרשה, והנה השבוע, שבת בראשית, תחילת פרשיות התורה, 

זה הזמן להתחיל ללמוד את הפרשה עפרש"י, ואף שאין כאן חומש, בכל 

זאת אנסה ללומדו מתוך הזכרון, ויהי רצון שחפץ ה' בידי יצליח.

קרא  רעיון,  מצאתי  מצאתי,  פלטיאל,  רבי  פני  אורו  כשעה   ¯Á‡Ï
שאף  לכינוי  רעיון  למצוא  ניתן  עפרש"י  בפרשתינו  הנה  בהתרגשות, 

הצנזור לא יוכל לגלותו.
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