
 פרשת חיי שרה - תשס"טלע"נ ר' שמעון יהודה בן הגה"צ ר' אברהם יעקב (זיידל) עפשטיין זצוקלה"ה  
גליון
ס״ג

 ˙Á È· ÈÊ‡· ¯·„ ¯˘‡ ÛÒÎ‰ ˙‡ Ô¯ÙÚÏ Ì‰¯·‡ Ï˜˘ÈÂ  ÔÂ¯ÙÚ Ï‡ Ì‰¯·‡ ÚÓ˘ÈÂ"
‡¯·ÁÒÏ ¯·Ú ÛÒÎ Ï˜˘ ˙Â‡Ó Ú¯". בראשית כ"ג ט"ז.

Ï"ÊÁ (בב"ר נ"ח ז' ועוד) הפליגו במידותיו הרעות של עפרון, עד שדרשו עליו את 
הפסוק במשלי (כ"ח כ"ב), "נבהל להון איש רע עין ולא ידע כי חסר יבאנו", שעפרון 

היה איש רע, שבו בזמן שכל בני חת הבינו וידעו את כבודו וחשיבותו של אברהם, 

ולמרות שפלותו של עפרון, שלא היה  והלכו לגמול עמו חסדים,  נעלו דלתותיהן 

מאדם  קונה  כאברהם  חשוב  שאדם  מצב  יהא  שלא  כדי  זאת,  בכל  למינוי,  ראוי 

השדה  את  שיתן  שאמר  ולאחר  ל'ארכוסטרטיגוס',  עליהם  מינוהו  כעפרון,  פשוט 

בחינם, למרות הכל, עפרון נשאר ב'דרגתו' ובמידותיו הרעים, שלקח סכום עצום 

זה של ארבע מאות שקל כסף עובר לסוחר, עבור חלקת קרקע קטנה זו לקבורתה 

של שרה.

שלאחר  יעקב,  אצל  זה  היה  המכפלה,  ממערת  חלק  שרכשו  מצאנו,  נוסף   ÌÂ˜Ó
פטירת יצחק, חילקו יעקב ועשו את הירושה ביניהם, "אמר יעקב, אפשר שיקבר 

עשו הרשע בקבורת צדיקים, מה עשה, הביא כל כספו וזהבו, ועשה מהן כרי, אמר 

ויעקב נטל  לעשו, מה אתה מבקש, הכרי הזה או הקבר הזה, נטל עשו את הכרי 

אותה מערה". תנחומא ויחי ו', וכעי"ז בב"ר ק' ה' ועוד.

Â‡ÎÏÂ¯‰, מדוע לא מצאנו בחז"ל שיפליגו בגנותו של עשו, שדרש סכום כסף כה רב 
על מערת המכפלה, כמו שמצאנו שהפליגו בגנותו של עפרון, ובמיוחד שעשו נטל 

סכום הגבוה בהרבה מעפרון, שעפרון נטל ארבע מאות שקל עבר לסוחר, ואילו עשו 

נטל כרי של כסף וזהב, סך עצום ורב, כל מחצית ממון ירושת יצחק.

ÈÂ˙¯‰ מזאת, שעפרון נטל את הכסף עבור מקום קבורת ששה, אברהם ושרה, יצחק 
הזוגות  שלשת  בה  נקברו  כבר  ליעקב,  כשמכרה  עשו  ואילו  ולאה,  יעקב  ורבקה, 

הראשונים, ונשאר בה מקום רק לעוד שני קברים, קבר אחד היה שייך ליעקב, ורק 

את הקבר הנוסף, שמינית מהמערה, אותו מכר עשו ליעקב [ואם יעקב נטל אף חלק 

מהמערה],  עשרה  שתים  חלקי  אחד  קבר,  שליש  שתי  מכר  שעשו  נמצא  בכורתו, 

'נבהל  במחיר מופקע זה, וא"כ מדוע לא דרשו חז"ל אף על עשו את המקרא של 

להון איש רע'.

ונשגב כש"ת  יע"א, הרב המאה"ג צדיק  ·ÚÓ‰ למכתבו של רב"ד דק"ק טרענשין 
פ"ב,  דק"ק  דגמילות חסדים'  ה'חברה  הנהגת  אודות  נ"י, שזעק חמס  וואלף  מו"ה 

שהוצרכו יתומי הר"ר פרץ ז"ל ליתן לצורכי קבורה סך שמונה מאות זהובים, "ודבר 

זה לא נשמע מימי קדם וכו', וארבע מאות שקל כסף שנתן אברהם אבינו לעפרון 

בעד מערת המכפלה, אף שהיו קנטרין, יחשב לערך מועט נגד ערך זה...", כותב לו מרן 

החת"ס זיע"א, "ובקראי שנים ושלשה דלתות, עמדתי מרעיד, כי הימנותא קאמינא, 

מעולם לא שמעתי על אנשי חברא ג"ח דקהלתינו שהעבירו הדרך ושיהיו ח"ו כמוכס 

העומד מאליו, וראשיהם ומנהיגיהם המה תורניים, נכבדי העיר ומאציליה".

ÍÈ˘ÓÓ החת"ס וכותב, שקרא לראשי הח"ק, והם השיבוהו, שדרכם ומנהגם מעולם, 
לתת לכל יהודי קבר בדמים מועטים, אך בתנאי, שלא יבקש מקום מיוחד ומשובח, 

בין אנשי השם אשר מעולם, וכך גם הציעו לשני בני ר' פרץ הנזכר, שאם לא יבקשו 

מקום חשוב, אלא יקברוהו בחלקת קברי האורחים הבאים מארץ אחרת, יקחו מהם 

דמים מועטים, רק כדי שהמת יקנה קברו, אך אם הם רוצים קבר מיוחד לפי כבודו, 

לא יוכלו למכור להם בפחות מאלף 'זהובים שיין', והבנים, למרות שכמה פעמים 

נאמר להם שאם אינם רוצים מקום מכובד ינתן להם אחוזת קבר בזול, חפצו בקבר 

הח"ק  ואנשי  שיין',  'זהובים  מאות  שמונה  ליתן  שהתרצו  עד  ונתנו  נשאו  חשוב, 

התחסדו עמם, והוציאו את כל ההוצאות מהסך הנ"ל, את מחיר התכריכים ושאר 

צרכים, ואפי' את מחיר הרופא שהיה אצלו בלילה שקדם לפטירתו, ו"שכר הלומדים 

בידם רק שבע  יחד עלו למחיר של כמאה, באופן שנשאר  בימי אבלו", שכל אלו 

מאות ב"עבור מקום הקבר בעליות קברי צדיקים וגדולי קריתינו נוחי נפש...".   

רואות,  עינינו  "והנה  וכותב,  הערעור  את  החת"ס  דוחה  שנתבררו,  הדברים   Ù"ÚÂ
דאם כדבריהם כן הוא, אשר אין ספק אצלי [ש]כל דבריהם ומנהגיהם מנהג תורה 

ככל מנהגן של ישראל...", ומבאר, ש"מה שנהגו ליקח עכ"פ מחיר מה עבור מקום 

יהי' צדיק קבור בקבר שאינו שלו, ושרשו פתוח עלי תלמוד  קבר, הוא כדי שלא 

פי"נ [ב"ב] קי"ב ע"א", ואילו מה "שהיורשים מבקשים לכבד מורישם בכבודו וגדלו, 

יכולים בני הח"ק לעלות דמי מחיר הקרקע ההיא כנכסי דבי בר מריון, ואין אונאה 

לקרקעו' בעלמא, מכ"ש במידי דאורחי' למזבני' בסך מרובה", ומוסיף תוכחת מגולה 

לאנשי הח"ק, "אדרבה, אנכי לא ידעתי מי נתן להם רשות לקבור איש נכרי אשר 

הכסף  וכי  ואנשי מעשה,  צדיקים  אנשים  לקוברו אצל  להם מה מעשיו,  נודע  לא 

יענה את הכל...".

עבור  מרובים  דמים  ליקח  לח"ק  שמותר  ראיה  להביא  שניתן  החת"ס,   ÌÈÈÒÓÂ
חלקה מיוחדת, וזאת מכח הקושיה שהקשנו לעיל, הרי בשני פעמים מצאנו בתורה 

ששילמו סכום גדול ועצום על קבר, אצל אברהם מעפרון, ואצל יעקב מעשו, א"כ 

מדוע מצאנו אצל עפרון שחז"ל גינוהו על כך, ואילו אצל עשו לא מצאנו כן, ובמיוחד 

לטעמים שהבאנו לעיל, שאצל עשו היה בדמים יתרים ומרובים ביחס לעפרון.

‡Ï‡, מבאר החת"ס, שהיה הבדל יסודי בין עפרון לעשו, שבשעה שבקש אברהם 
את מערת המכפלה לקבורה, לא ידע עפרון שהוא מקום קבורת אדם וחוה, ואברהם 

לא גילה לו שיש לו קפידא לקבור דוקא במקום זה, ולמרות זאת עפרון העלה את 

מקחו לסכום גדול ועצום, לכך חז"ל גינוהו על כך וכדלעיל, אבל אצל עשו, מדובר 

היה כשהמקום כבר היה מכובד, שנקברו בו כבר אברהם ושרה, יצחק ורבקה, ועשו 

ידע שיעקב רוצה את הקבר בכדי לשכב עם אבותיו, לכך היה לעשו רשות לדרוש על 

כך 'כרי כסף וזהב', ואין בכך שום טענה עליו.

ע"פ שו"ת חת"ס יור"ד (חלק שני) סימן ש"ל

וראה שמו"ר ל"א י"ז, ומש"כ להעיר בזה בשו"ת בית שערים יור"ד סימן תל"ג, וכן בליקוטי הערות עשו"ת חת"ס, 
יו"ד כרך ד', בשם שו"ת אמרי אש יו"ד קט"ז, שו"ת מחנה חיים יו"ד ח"ג מ"ג וספר ילקוט הגרשוני, עיי"ש.
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יצאו  שמעון,  ור'  ראובן  ר'  הצדקה',  'גבאי 
לפי  עם',  מ'נדיבי  חשובה  למטרה  לאסוף 
'כתובות' שקיבלו מידי מנהל 'קופת הצדקה', 
כאשר פניהם היו מועדות לכתובתו של 'גביר' 
נכבד, ששמו הולך לפניו, כמי שיודע שהמעות 
סומך  מורה שהקב"ה  בשפע,  השי"ת  שחננו 
עליו שיהא גזבר נאמן לפזר מעותיו לצדקה, 

ביד רחבה ובסבר פנים יפות.

אך, שער הברזל הכבד שבקדמת הבית, לצד 
הבית,  ברחבת  המהלך  המאיים,  חי'  ה'בעל 
כי  לטעון,  ראובן  לר'  מספקת  סיבה  היוו 
היהדות,  דרך  זו  לא  השתנו,  דברים  כנראה 
ערוך  ותלמוד  עניים,  מרחיק  זה  מצב  שהרי 

בב"ב ז' ב', שלא אריך לעשות כן.

ואילו ר' שמעון טען לעומתו, מיודעינו הנדיב, 
כנראה דואג וחרד כדין 'מרבה נכסים מרבה 
דאגה', לכן את תרומותיו מעביר הוא אך ורק 
בתיאום מראש, והתלמוד בב"ב מדבר בבעלי 

מדריגות, הבוטחים בהקב"ה בטחון מוחלט.

עניים  יעשו  ומה  ראובן,  ר'  של  לשאלתו 
מזדמנים, שלא תיאמו זאת, השיבו ר' שמעון, 
הצדקה  לגבאי  ללכת  שעליהם  גורס  הוא 

שאליהם שולח הנדיב תרומותיו.

 

‰˘‡È‰ ‰Ï‡, הצדק עם מי ? 
 

בסוטה (כ"א ב') איתא, "ר"א אומר, 

כאילו  תורה  בתו  את  המלמד  כל 

מלמדה תפלות".

לפי"ז יש צורך ליישב עובדא בבתו 

של אדם גדול מסוים.

? Â‰ÈÓ Ú„˙‰

[ואם תדע נכדו של מי גרם לעיר שלימה 
שתיחשב חו"ל, תגלה מיהו].

איסור   ÂÈˆÓ  ÔÎÈ‰
שבת,  בערב  'מוקצה' 

שבת  קיבל  שלא  לאדם 

(מלבד בחוה"מ סוכות).

כתב בסדה"ד, ששליחות אליעזר לבית בתואל היה בשנת 'ב"א פ"ח'.
.(ÌÈ˘‰ ÔÂ·˘Á „·ÏÓ) '‰ËÈÓ˘ ˙˘' ‰˙È‰ ÂÊ ‰˘ Ì‡ ÂÈ˙˘¯ÙÓ ÁÎÂ‰

מענינא
ממני נלמדת מעלת הברכה,דירחא

לאחר שיראתי סמוך לזביחה.

על גירותי נאמרו דעות,

ויוצ“ח חייבים בכל המצוות.

בתואר מלך נקראתי,

ולאחר מותי נתגליתי.

 ÔÓÊ· Ì‡‰
 Â˘„È˜ '˙Â·‡'‰

 ÌÈ˘„ÂÁ‰
?ÌÈ˘‰ Â¯·ÈÚÂ

מענינא
דירחא

ÂÏÒÎ ˘„ÂÁ „ÏÂÓ
È˘È˘ ÏÈÏ

3:26.15 ‰Ú˘·

רמז: דמות הקשורה לפרשה

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

לע“נ זקנינו החבר הרב אברהם בן ברוך מאיר ז“ל נלב“ע ט‘ מרחשון תשס“ב



תשובה ל"מעשה רב"

 ˙‡  Ì‡  ÔÎÂ  ,"Î‰È··  ‰ËÈÁ˘  'Ï‰  „ÂÓÈÏÏ  ‰Ó‰·  ˙‡·‰  ÔÈÚÏ  ‰Ï‡˘Ï  ‰·Â˘˙·
 „ÂÓÈÏÏ ˘Ó˘Ó ‰Ê ¯„Á˘Î Ë¯Ù· ,"Î‰È·Ï ÍÂÓÒ‰ ¯„Á· ˙Â˘ÚÏ ¯˘Ù‡ ‰ÓˆÚ ‰ËÈÁ˘‰

.¯"·˘˙ È„ÏÈ
וראשית דבר נדון לענין מקום הראוי לשחיטה עצמה כשהוא צורך הלימוד.

לשחוט  שאסור  פ"ד,  סי'  ח"ג  המבי"ט  שו"ת  בשם  כתב  סק"א  קנ"א  סי'  במ"א 

"ואני מסופק בעזרה שלפני ביהכ"נ, אפשר  וז"ל,  בביהכ"נ, וכתב בפמ"ג א"א סק"א, 

שרי אם הוא לצורך כפרות ערב יום כיפור, שראוי להשגיח הרבה בזה, ובעזרת נשים 

שמתפללים שם אסור".

ולכאו' דה"ה בנידו"ד, שהוא מצוה רבתא ללמוד ההלכות, וע"כ עכ"פ בחדר הסמוך 

לביהכ"נ יש מקום להקל טפי. אלא שכיון שמשמש ללימוד תשב"ר, שגם מקום לימודם 

יותר משחיטת תרנגול, שהוא  עוד, דשחיטת בהמה חמור  להעיר  ויש  לכאו' חשיב, 

גורם לטינוף רב, עד שיש להימנע מלעשותו כנגד ספרי קודש, דומיא דדברים מגונים, 

וי"ל עוד מברכת השחיטה שיש לעשותה מחוץ לבית המטבחיים כמבואר ביו"ד סי' 

י"ט, ועי' יו"ד סי' רפ"ו ס"ה לענין דין מזוזה1. 

והנה בשו"ת המבי"ט ח"ב סי' קע"א כתב, "ג"כ מקום שלומדים הנערים בקבע... 

יקרא ג"כ ביהמ"ד, כי הבל תורת פי הקטנים עדיף, שאין בו חטא". וכעי"ז כתב בס' 

חסד לאלפים סי' קנ"א, הו"ד בשו"ת ציץ אליעזר ח"ט סי' ט"ו2, ומבואר שגם חדר זה 

אינו ראוי לשחיטה.

בדומה  הוא  להכניס  לאסור  ענין  אם  הנה  לביהמ"ד3,  הבהמה  הכנסת  עצם  ועל 

לימוד, דלכאו' אשכחן מפורש שנהגו  יש לצדד להתיר לצורך  לאיסור הכנסת סכין, 

'כי עליך הורגנו כל היום', "רשב"ל  ב', על הפסוק  נ"ז  זה, דבגיטין  היתר בזה לצורך 

אמר, אלו ת"ח שמראין הל' שחיטה בעצמן, דאמר רבא כל מילי ליחזי איניש בנפשי' 

בר משחיטה", פרש"י "שמא יתחבנו בגרונו", הרי שת"ח שעסקו בהלכות שחיטה, לא 

נמנעו מהבאת סכין של שחיטה לביהמ"ד, אלא דשפיר יש לחלק בין איסור הכנסת 

סכין שענינו מצד דלא אריך שיבוא מקטרג במקומו של סניגור, משא"כ בהמה שאיסור 

הכנסתה, משום שאין זה דרך כבוד4.

מותר  אם  כלב,  עם  ההולך  סומא  לענין  שנשאל  מ"ה,  סי'  או"ח  אג"מ  ועשו"ת 

אימי  "ר'  וז"ל,  ה"ג,  דמגילה  פ"ג  מירושלמי  להתיר  ראי'  ומביא  לביהכ"נ,  ליכנס  לו 

מפקד לספריא, אין אתא בר נש גביכון, מלכלך באורייתא לגבכון, תיהוון מקבלין ליה 

ולחמריה ולמנוי", פירש בקה"ע "ולא תימרו דאסור לנהוג מנהג בזיון בביהמ"ד, כיון 

שיש בו קצת תורה הרי הוא כתלמיד חכם", ומינה מסיק דלצורך גדול מותר, ע"ש. 

מרן  של  בהיתר  חריפא  בסכינא  מפקפק  ל"ד  סי'  או"ח  יעקב  חלקת  שבשו"ת  והגם 

האג"מ, הנה רוב סברותיו שם אינו שייך לנידו"ד, ובנידו"ד גם לדידיה ניחא טפי5.

עכ"פ לענין השחיטה עצמה, לכאו' מבואר דיש להחמיר, ורק בחצר ביהכ"נ בזמנינו 

אולי עדיף מהעזרה שלפני ביהכ"נ שדיבר עלה הפמ"ג, אבל הכנסת הכבש עצמו לצורך 

בירור הל' שחיטה, לכאו' מבואר להיתר.

תשובה ל"לחכימא ברמיזא"

 ‡"Ï ÔÈ˘Â„È˜· ˘"Ó ÌÚ ‰È„È„ ‡„·ÂÚ ·˘ÈÈÏ ˘È˘ ÏÂ„‚ Ì„‡‰ Â‰ÈÓ ‰Ï‡˘Ï ‰·Â˘˙·
."Â˙ÂÓ· Â„·ÎÓ ÂÈÈÁ· Â„·ÎÓ" ,'·

המדובר הוא בר' בנאה, כמ"ש בב"ב נ"ח א', "ההוא גברא דשמעה לדביתהו, דקא 

אמרה לברתא, אמאי לא צניעת באיסורא, הך איתתא עשרה בני אית לה, ולית לי 

מאבוך אלא חד, כי שכיב, אמר להו, כל נכסי לחד ברא, לא ידעי להי מינייהו.

ומגלי לכו להי  זילו חבוטו קברא דאבוכון, עד דקאי  דר' בנאה, א"ל,  אתו לקמי' 

מינייכו שבקא, אזלו כולהו, ההוא דבריה הוה לא אזל, אמר להו, כולהו נכסי דהאי".

שאף  בזיון,  נחשב  זה  ודבר  אביו,  קבר  להכות  לבן  פסק  בנאה  שר'  כאן  ומבואר 

למצבה של שאר בנ"א אסור, יעויין ביו"ד סי' שס"ד, דכתב הרמ"א, "ויש אוסרים עוד 

לישב על האבן שנותנין על הקבר למצבה", וע"ש בט"ז בשם המהרש"ל שאוסר אפי' 

להשען על מצבה, וכן לדרוך6, כ"ש להכות על המצבה7.

וביותר בקבר אביו, שמבואר ביו"ד סוס"י שס"ד, דמשום כבוד אביו אין לו ליקבר 

בקבר שנחצב עבור אביו, ע"ש מסוגיא דסנהדרין מ"ח א', ומבואר דהוא בכלל מכבדו 

במותו.

ובפשטות י"ל, דר' בנאה ידע בבירור, שזה שהוא בנו ודאי לא יכהו. וסמך על זה 

כאשר סמך שלמה המלך ע"ה במשפט שתי הנשים, לומר "גזורו" (מ"א ג')8. 

ותלי"ת מצאתי און לי, בשו"ת הרא"ש כלל ק"ז, שכתב להוכיח מההיא דר' בנאה, 

ד"אלמא כל דינא דלא איפשר לברורי, לא אמרינן יהא מונח עד שיבוא אליהו אלא 

ידון הדיין לפי מה שעיניו רואות, אומד דעתו בסברא מועטת, שנראה לו, שאותו שהיה 

בנו, היתה יראתו חקוקה בלבו, וחלק כבוד לאביו9, ונתן לו כל הנכסים... והחכם ר' 

בנאה למד דין זה מאב החכמים, במעשה שבאה לפניו על שתים נשים זונות, שדן אותן 

באומד הדעת, שנראה לו שרחמי האם נכמרו על בנה, ונתן לה הילד החי, והופיעה רוח 

הקודש בבי"ד של שלמה ע"ה10, ואמרה כי היא אמו".

והגם שהאחרים כן יכו, י"ל לפמש"כ בסנהדרין מ"ח א', לגבי מותר המת ליורשיו, 

אחלי'  "מחיים  פרש"י  יורשין",  גבי  זילותיה  מחיל  אחולי  לי'  בזו  "כי  סבר,  דת"ק 

לזילותי', וניח"ל שיתבזה לאח"מ להנאת יורשין", וממילא גם בנידו"ד מסכים אותו אב 

לזה. ולפי"ז מתורץ באופן נוסף את עיקר היתירו של ר' בנאה.

ÊÓ¯‰Â: החכם ששוחח עם אחד מאותם שנכנסו חיים לגן עדן, דבב"ב שם איתא 
"ר' בנאה הוה קא מציין11 מערתא12, כי מטא למערתא דאברהם אשכחי' לאליעזר 

עבד אברהם דקאי קמי בבא13, א"ל מאי קעביד אברהם, א"ל גאני בכנפה דשרה וקא 

 קאי אבבא, א"ל ליעול, מידע ידיע דיצר 
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מעיינא לי' ברישי', א"ל, זיל אימא לי' בנאה

 ונפק". פרשב"ם "אשכחיה לאליעזר, דתניא במס' דרך 
15

בהאי עלמא ליכא, עייל, עיין

 צדיקים קיימין שלא מתו, וקא חשיב בהדייהו, אליעזר עבד אברהם".
16

ארץ, דשבעה

ומובן דבההיא שמעתתא, קראוהו לר' בנאה "חכימא דיהודאי", ושוחח עם אליעזר 

עבד אברהם כמשנ"ת, שהוא מהנכנסים חיים לגן עדן17, וכמשנ"ת.

תשובה ל"מבין חידות"

 Ï‡¯˘È ı¯‡· ‡˜Â„ ‰ÏÎÂ‡Ï ÌÈÈÂÒÓ Ì„‡Ï ¯È˙ ‰„ÂÚÒ ‚ÂÒ ‰ÊÈ‡ ,‰Ï‡˘Ï ‰·Â˘˙·
.Ï"ÂÁ· ‡ÏÂ

המדובר הוא באדם שנדר שלא יאכל בסעודת הרשות, שמותר לו לאכול בסעודת 

חנוכת הבית בארץ ישראל שהיא סעודת מצוה, ולא בחו"ל שהיא סעודת הרשות, כ"כ 

בשו"ת באר שבע סי' ע'18 [וע"ע בית הלל יו"ד סוס"י רמ"ו, וביד אברהם שם].

תשובה ל"מענינא דסדרא"

 ,'‰˘ÚÓÏ ‰Ù¯ˆÓ ‰"·˜‰ ‰·ÂË ‰·˘ÁÓ'„ Ï"ÊÁ· ¯‡Â·Ó˘ ‰Ó· ,‰Ï‡˘Ï ‰·Â˘˙·
.¯Î˘ ÏÂ·È˜ ‰Ê· ˘È ,‰¯È·Ú· ˘È˘ ‰·ÂËÏ ‰ÂÂÎ Û‡˘ ÂÈ˙˘¯Ù· ÂÈˆÓ ÔÎÈ‰

ענין זה מצינו במעשה בנות לוט, אשר לכאו' נכפל במעשיהם ג' פעמים, א. בעצם 

וכפי  'מואב',  בשם  הבכירה  שקראה  במה  ג.  הבכירה.  שקדמה  במה  ב.  פעולתם. 

שיתבאר.

א. בעצם פעולתם, וכמש"כ רש"י עה"פ (י"ט ל"א) "ואיש אין בארץ", "סבורות היו 

(ל"ב)  וכמ"ש  העולם  לקיום  שכוונתם  והיינו  המבול",  בדור  כמו  נחרב  העולם  שכל 

ב') "משל ללוט ושתי  (י'  והוריות  א')  (כ"ג  בנזיר  והוא מפורש  זרע",  "ונחיה מאבינו 

בנותיו עמו, הן שנתכוונו לשם מצוה, וצדיקים ילכו בם, הוא שנתכוין לשם עבירה 

ופושעים יכשלו בם"19.

והנה עיקר המעשה שעשו, כתבו התוספות (נזיר שם ד"ה ללוט, ועוד) דודאי היה 

נחשב לעבירה, בין למ"ד (סנהדרין נ"ח ב') בן נח אסור בבתו, ואף למ"ד דמותר בבתו, 

למה  דאל"כ  תדע  המבול,  מעריות אחר  לפרוש  עצמן  על  האומות  קבלו  כבר  דמ"מ 

הוזקקו להשקות לאביהם יין20.

ונמצא שבאותו מעשה אף שנחשב לעבירה, אך מאידך כיון שהיה בו כוונה לטובה, 

בזה22  כיוצא  על  להדיא  אמרו  וכן  שכר21,  שניהם  עליו  וקבלו  למצוה,  להם  נחשב 

(הוריות ונזיר שם), אמר ר"נ בר יצחק גדולה עבירה לשמה כמצוה שלא לשמה, וכענין 

זה אמרו בברכות (ס"ג א') גבי גנב במחתרת, "בכל דרכיך דעהו והוא יישר ארחתיך 

(משלי ג' ו') אמר רבא אפילו לדבר עבירה"23.

ועי' עוד מש"כ בזה בס' חסידים (סי' תרמ"ה), "אדם שמחשב לעשות מצוה והיא 

אינה מצוה אלא עבירה, ועשאה ÏÂ‡˘Ï ÈÓÓ ÂÏ ‰È‰ ‡Ï ÈÎ, מקבל שכר, כבנות לוט, 

אבל אם היה לו ממי לשאול ולא שאל נענש...", ומבואר שתלה הדברים באם היה 

למי לשאול, וכיון שבנות לוט היו סבורות שאין להם למי לשאול, שסברו שכל העולם 

חרב, שפיר יש להם קיבול שכר על מעשיהם24.

'את אביה',  "ותשכב  ב. במה שקדמה הבכירה לצעירה, דיעוין ברש"י כאן שכתב 

למדתה,  אחותה  אלא  בזנות  פתחה  לפי שלא  צעירה  'עמו',  ותשכב  כתיב  ובצעירה 

הכתוב  פרסמה  בזנות  שפתחה  בכירה  אבל  גנותה,  פירש  ולא  הכתוב  עליה  חיסך 

במפורש"25, והיינו דמלבד גוף העבירה, עוד היה גנאי להבכירה במה שהקדימה בדבר 

להצעירה.

היא,  שמצוה  סבורה  שהיתה  דלפי  וכנ"ל,  טובה  מחשבה  בזה  היה  הלא  ומאידך 

נזיר שם  (הוריות שם,  בגמ'  כדאי'  יותר מהצעירה,  לשכר  זכתה  כן  ומפני  הקדימה, 

ב', ב"ק ל"ח ב') "א"ר חייא בר אבין א"ר יהושע בן קרחה לעולם יקדים אדם לדבר 

דורות  ארבעה  וקדמה  זכתה  לצעירה,  בכירה  שקדמתה  אחת  לילה  שבשכר  מצוה, 

בישראל למלכות"26.

ג. במה שקראה הבכירה בשם 'מואב', וכפי שמבואר ברש"י (שם ל"ז, ובש"ס שם) 

"מואב, זו שלא היתה צנועה פירשה שמאביה הוא, אבל צעירה קראתו בלשון נקיה, 

וקבלה שכר בימי משה, שנאמר בבני עמון (דברים ב' י"ט) אל תתגר בם כלל, ובמואב 

לא הזהיר אלא שלא ילחם בם, אבל לצערן התיר לו", ובב"ק (שם) פרש"י "דקאמרה 

מואב לשון פריצות שהוא מאביה".

נמצא שעיקר קריאת השם נחשב לגנאי גדול, והוא היפך כיבוד אב, ולפו"ר אין לנו 

צד לימוד זכות בכוונת הבכירה בזה27.

ומאידך יעוין בספורנו כאן, שגם בזה יש לימוד זכות, שכתב "ותקרא שמו מואב 

...ותקרא שמו בן עמי, להורות שלא נתעברו מאדם בלתי הגון"28, הרי שכשם שבעצם 

הבכירה  שהקדימה  במה  וכן  צדק,  במאזני  הדבר  ושקלו  נתכוונו,  למצוה  המעשה 

לטובה  אלא  כן,  עשתה  ליבה  שבזדון  מסתברא  לא  השם  בקריאת  כמו"כ  כאמור, 

נתכוונה, ואמנם לא מצאנו מבואר בחז"ל השכר שבא לה מזה, ויעוין בהערה29.

תשובות ל"כתב חידה"

."[ËÂÏ ˙˘‡] 30˙È„Ú" :È‡ ÈÓ

 Í˙˘‡ וכמו השחר עלה ויאיצו המלאכים בלוט לאמר קום קח את" :‰¯Â˘˜‰ ˙ÂÓ„
ואת שתי בנתיך הנמצאות פן תספה בעון העיר". בראשית י"ט ט"ו ועוד הרבה.

È˙Ïˆ‰ ˙ÏÈÁ – שתחילת הצלתה של עדית, אשת לוט, מתוך סדום,   ̇ËÙÂ˘‰ ˙ÂÎÊ·
היתה בזכות בעלה לוט שהיה שופט.

שתחילת הצלתה מתוך סדום, שבאו המלאכים במטרה להצילה ולמלטה מהמקום, 

1. ועשו"ת צור יעקב סי' קצ"ד, שו"ר מש"כ בקונט' 'מזוזות ביתך' להגרח"ק שליט"א, 

רפ"ו ב', בביאור הלכה.

2. בשו"ת צור יעקב ח"א סי' ל"ד, אוסר לקבוע בית ת"ת לתשב"ר בחדר שלפני בית 

המרחץ, בשעות שאינו זמן בית המרחץ, וכתב, וז"ל, "לקבוע מקום זה לתורה לתשב"ר, 

והוי כקדושת ביהמ"ד, דאסור לשמש בדבר בזיון, אפי' לב בי"ד מתנה, לא מהני לדבר 

יהי' אסור לשמש  יקבעו לבית ת"ת  בזיון, כמבואר באו"ח סי' קנ"א, א"כ פשוט דאם 

שם לפשוט מלבושיהם, גלל כן אקוה אשר יסורו מזה ללמוד תורה במקום בזוי, ובפרט 

בתשב"ר, אשר בהבל פיהם העולם מתקיים".

הקבוע  בת"ת  שחדר  "פשוט  כתב,  בביאורים,  ה"ג,  פ"ז  עמ'  ח"ב  לציון'  'אור  ובשו"ת 

ללימודי קודש, דינו כבית מדרש, ואף שלומדים בו רק ילדים קטנים, ג"כ יש בו קדושה, 

ואף קדושתו יותר גדולה, שהרי הבל פיהם של תשב"ר אין בו חטא" [תשו"ח להרב יואב 

דהן שליט"א, על ששלח לנו ציטוט דברי האורל"צ].

וראה שו"ת ישכיל עבדי ח"א או"ח סי' ז', וח"ז השמטות, יו"ד סי' ה', לענין איסור לשנות 

ביהכ"נ לבית ספר לתשב"ר, ע"ש מילתא בטעמא, ועי' באורל"צ הנ"ל, ד'כל זה בת"ת 

פרטי, שכיון שהוקדש לביהמ"ד יש בו קדושה, אבל בתי"ס עירוניים, אין המנהל אותם 

נחשב בעלים, ואין בו כח להקדישו, ואינם קדושים בקדושת ביהמ"ד, ומ"מ אין ראוי 

להשתמש בו תשמיש חול, משום כבוד המקום'.

3. בשו"ת ישכיל עבדי ח"ח או"ח סי' כ' ענף מ"ה אות ד', כתב לענין העמדת קלפי של 

בחירות [וראה עוד שו"ת 'באין חזון' להגרשד"ה מונק זצ"ל, סימן ח'], בחדר ביהכ"נ, וז"ל, 

"ראה בס' בן איש חי, בשנה א' פ' ויקרא אות י"א, וז"ל, אסור לשחוט בביהכ"נ גם לצורך 

כפרות וכו', והמתעטש בביהכ"נ אסור לומר לו וכו', ע"ש, הרי לך שאסור לעשות שום 

דבר של חול בביהכ"נ, אפי' שיש בו ענין מצוה, כשוחט לשם כפרות, ואפי' דיבור בעלמא 

לומר חיים טובים למתעטש, אסור, וכ"ש ענין בחירות, שאין בו שום ריח מצוה, וגם נגרר 

שם כמה שיחות חולין. שודאי שאסור.

ורבינו האריז"ל הי' נזהר שלא לדבר אפי' בד"ת, מחשש שמא יבוא לכלל שיחת חולין, 

והוא ממדת חסידות אבל לעשות בחירות שם, זה אסור אפי' מדינא" [ויל"ד מזה להבדיל 

לענין בחירת גבאי ביהכ"נ, וכן ז' טובי העיר, כשהוא לש"ש, כמשנ"ת ברמ"א חו"מ סי' 

קס"ג ס"א].

4. בשו"ת תורה לשמה סי' ל"ו, דן לענין פעולת השחזת סכין שחיטה בביהכ"נ, וכותב, 

דהשחזת הסכין מלאכת שמים היא, "מאחר שבהשחזה עצמה, יש כונה וסוד, ואין זה 

בזיון כשחיטה, ע"כ מותר לעשות עסק בזה בביהכ"נ וביהמ"ד".

5. הארה מעניינת כתב לנו הרב משה דיין שליט"א, מברכות ל"ג א', בעובדא דרחב"ד 

והערוד, דאיתא שם, "נטלו על כתיפו והביאו לבית המדרש" [אפשר רמז בזה למאחז"ל 

סוכה נ"ב ב' 'אם פגע בך מנוול זה משכהו לבית המדרש' ודו"ק], ואולי יש לחלק, ששם 

הי' בזה ענין של קידוש ד' גדול, כמ"ש בבניהו.

6. זולת לפי שעה לנושאי מטה, כמ"ש ברשב"ם בב"ב ק"א א' ד"ה הא קמיתדשי, ע"ש, 

ועי' שו"ת יד אליהו סי' צ"ד.

7. ויל"ד גם מצד איסוה"נ בגרם, שעי"ז רוצה להרויח ממון, ויש לדחות.

זו  בירושה  דעתא  אומדן  דרך  בנאה  "שר'  פ',  סי'  ח"א  תשב"ץ  בשו"ת  כתב  וכעי"ז   .8

להפקיעה מאחרים וליתנה לזה, או שהוא אמד בדעתו שזה לא רצה לזלזל בכבודו, הוא 

בנו ודאי, והכי מוכח לישנא דגמ', דאמר ההוא דברי' לא אזל, שרוב ממזרים יש להם 

עזות פנים", וע"ש מילתא בטעמא, וקצ"ע דלא זכר שר דברי שו"ת הרא"ש עם שהזכיר 

שם מנהג הרא"ש לפסוק מאומדן דעתא, ע"ש.

9. בשו"ת תשב"ץ הנ"ל, מביא סברא נוספת, מצד שכיון שנמנע מלהכות, מסתמא לו 

חפץ ליתן, ע"ש, וזה קרוב לדברי הרשב"ם בד"ה אמר להו כולהו נכסי דהאי, "שלא רצה 

לחבוט על קברו של אביו, שזה הוא הצנוע שבכם, ומסתברא דלזה אהב יותר, ויפה דן ר' 

בנאה, דלא שייך הכא אלא שודא דדייני, והיינו שודא, שלא רצה לחבוט".

ובא"ר סי' תקס"ח אות ט"ו, מביא כמה טעמים למנהג המתענין ביום שמת בו אביו, 

"ועוד הטעם, שהאב והבן גוף אחד, כמעשה דרב סעדי' שלקחו עצם ממת וטבלו בדם 

הקזה של הבן, ונבלע הדם בעצם, כמ"ש ס"ח סי' רל"ב, ומטה משה סי' תשס"ד".

ועל זה מקשה, "וצ"ע בב"ב דף נ"ח, דאמר חבטו קבר דאבוכון, ואינו אלא שודא דדייני 

כמ"ש רשב"ם, ולא עביד הך דרב סעדיה, וי"ל".

ולכאו' מאן לימא לן, דכולם היו בריאים שיכלו להקיז דם (גם יל"ד מצד איסור חבלה, 

ועי' שו"ת דבר יהושע ח"ג אה"ע סי' ה' אות י"א עד הסוף), וגם אם כן י"ל דר' בנאה סמך 

אההיא דשלמה המלך, כמ"ש הרא"ש, ושלמה המלך לא עשה בדיקה של הקזת דם, אם 

שאולי חלוק דם בן בעצם האב, לעצם בן בדם אמו (ולעשות באופן אחר, מי יימר דיועיל, 

עי' כעי"ז בשו"ת ציץ אליעזר חי"ג סי' ק"ד אות ג'), עכ"פ בלא"ה שימוש בעצם מן המת 

לצורך זה, הוי ניוול טפי, מאשר לסמוך אשודא באופן שפסק להם ר' בנאה.

שו"ר שנתעורר בזה בס' בניהו, וכתב, דיבדקו באבותיהם לגבי הבן המת, ולפי"ז ידעו מי 

אמו, ותירץ דלהכי קאמר שתים נשים וכו', שלא ידעו מי בעליהן.

עוד כתב ד"כיון דהוא אפשר לו לפסוק הדין מכח שודא דדיינא, לומר, כיון שכולם חבטו 

וזה לא חבט, מסתמא לזה הבן הי' אוהב וכו', ולכן לא רצה לנוול את המת, לפתוח קברו 

ליקח עצם שלו". וזה ממש כעין דברינו בס"ד.

עו"כ בבניהו, וכעי"ז כתב גם בן דורו, הרש"ש, דכיון דע"י נסיון דרבינו סעדיה גאון הנ"ל, 

יתגלה שהם ממזרים, לא רצה ר' בנאה לעשות בירור ממזרות ע"י סגולה טבעית בלא 

עדים (ועמש"כ בס' נשמת אברהם אהע"ז סי' ד' בשם הגרש"ז אוירבך זצ"ל).

[וע"ע קידושין ע' ב', דרב יהודה לא רצה לגלות על הממזרים שלא היו ידועים, וכ"א 

בתוספתא סוף עדיות, שמשה רבינו וכן אליהו לא רצו לגלות את הממזרין עד שנתגלו 

מעצמן, ע"ש, וי"ל דכן נהג ר' בנאה].

10. כדאי' במכות כ"ג ב', ועמש"כ בזה בשו"ת הרדב"ז ח"ג סי' אלף נ"ט, וראה אברבנאל 

מלכים א' ג'.

11. "ציון", י"ל דהניח עמוד כעין מצבה, אבל לא שכתב שמות, וכן משמע מדנכנס לתוכן, 

נפשות  עושין  אין  למאחז"ל,  יסתור  יתורץ שלא  ובזה  היכן מאהיל,  עד  לבדוק  שרצה 

לצדיקים, וענין הכתיבה על המצבות נראה שנתחדש זמן זמנים טובא אח"כ [ועשו"ת 

מנחת אלעזר ח"ג סי' ל"ב].

ועי' בהוריות י"ג ב', שהקורא כתב שע"ג הקבר קשה לשכחה, ומסתמא שצדיקים נמנעו 

זולת כתיבת השם, כדי לידע מי טמון שם, אם בשביל  מלהאריך בכתיבה ע"ג הקבר, 

שיתפללו במקום קברי הצדיקים, אם בשביל שידעו צאצאיו, וגם בשביל שלא יקברו 

רשע אצל צדיק [ובעיקר נידון הכתיבה על המצבות, עמ"ש בשו"ת בצל החכמה ח"ב סי' 

כ'. וראה 'שיח השדה' בקונט' זכרון ח"ב אות כ"ו].

12. ציון מפני הטומאה, כדאי' במו"ק ה' א', ונראה מזה דגם קברי צדיקים מטמאין. ואפי' 

הני ז' דלא שלטה בהו רימה, המוזכרים בב"ב י"ז א', שאברהם אבינו נמנה עמהם, ועי' 

בזה בשד"ח ח"ט עמ' 58, וכעי"ז אשכחן בב"מ פ"ה ב', "ר"ל הוה מציין מערתא דרבנן", 

צדיקים",  ע"י  תקלה  תארע  שלא  ולהאהיל,  עליהן  לעבור  כהנים  יכשלו  "שלא  פרש"י 

ומבואר ג"כ כנ"ל דצדיקים מטמאין, ואפי' צדיקים כר' חייא ובניו שהיו דוגמת האבות, 

כדמבואר שם, שנצטער על שנעלם ממנו מקומו של ר' חייא.

[ובקונט' "ברכת האהל" (מהרה"ג רנ"ב שפיצר שליט"א), סי' ל"ט, כתב, "קברי צדיקים 

מטמאים, ומה שנהגו איזה כהנים להשתטח על קברי צדיקים, אין להם על מה שיסמוכו, 

וטעות הוא בידם" (וסברא פשוטה דאם שהייתם בעבירה, כיצד יגין זכות הצדיק, וסגולות 

של עבירות אינן מועילות), ומביא שם מקיצשו"ע סי' ר"ב שצריך למחות בהם.

ובריש הקונט' שם, הערה מכת"י הגאון הגר"ח קניבסקי שליט"א, דמש"כ הרמב"ן בפ' 

ע"ש  מטמאין,  מדרבנן  אבל  מדאורייתא,  הכונה  מטמאין,  אין  בנשיקה  דהמתים  חקת 

באורך דבריו כקילורין לעינים.

וע"ע בשו"ת ר"ש מסלאנט סי' ס"ה, דאסור לכהנים ליכנס לקבר רחל, וכ"כ בשו"ת זית 

רענן סי' כ"ו, ועי' בס' 'טעם ודעת' (להרה"ג ר"י פישהוף שליט"א) על הרמב"ם פ"א מטו"מ 

והאריך טובא  ק"נ),  סי'  דיסקין  ולשו"ת מהרי"ל  לדבריהם,  (וציין  בזה,  הי"ב, שהרחיב 

בביאוה"ל ד"ה מישראל, ע"ש].

ז',  סי'  בב"ר  כדאי'  באמונה,  בחייו  לאאע"ה  ששירת  וכמו  הפתח,  שומר  בתפקיד   .13

הם שמשוני  אפרתי,  שמעון  חפני,  "יוסף  א'  ק"ג  כתובות  [עי'  לאח"מ  לשרתו  זכה  כן 

בחיי, והם ישמשוני במותי", ועי' בגמ' "כיון דחזו דקדים ערסייהו לערסי' (פרש"י: "הם 

נקברו תחלה", ומבואר שמתו באותו היום שמת רבי!), אמרי, ש"מ לההוא עלמא הוא 

דקאמר"].

והנה לא מצאנו בכל פרשת מיתת אברהם וחלוקת ירושתו, וענין קבורתו, שיזכירו אפי' 

פ"א את עבדו אליעזר [אפשר דקדים ערסי' כנ"ל].

איברא, דבמדרש תלפיות, ענף אליעזר, מבואר דכשנשא יצחק את רבקה, יצא אליעזר 

לחפשי (ולזה י"ל שפעם האחרונה שהוזכר הי' בפרשה ההיא), ועי' פדר"א פט"ז, דאברהם 

שכרו  הקב"ה  לו  ונתן  לחירות,  ו"הוציאו  רבקה,  את  שהביא  על  לאליעזר  שכרו  נתן 

בעוה"ז, בשביל שלא יהא שכר לרשעים בעוה"ב, והקימו למלך, והוא עוג מלך הבשן", 

ומובן שמשום שנעשה מלך, שוב לא הוזכר.

אלא שלא נראה שדעת הש"ס שלנו כן, דא"כ איך קיבל שכר כזה לשמש לאאע"ה בגן 

עדן, וראה גם ברד"ל על פדר"א שם, אות נ"ג, ד"משמע משם (מב"ב נ"ח א'), שזה שהי' 

ראוי לעמוד על פתח מערת אברהם שאינו רשע כדקרי לי' כאן, שלא יהי' שכר לרשעים 

בעוה"ב כו', וכן לפמ"ש רפ"ג דיומא (כ"ח ב') זקן ויושב בישיבה הי', לא משמע לומר 

שהחמיץ אח"כ ונעשה רשע".

[וראה 'שם הגדולים', מערכת א' ס' ל"ד, ד"ה ואחרי, שדן לפי גמ' דיומא, דשם אליעזר 

לבר  והוא  שלו,  הגזע  מן  ארור  תימא שהיה  "ואפי'  ומוסיף,  בו,  לקרוא  טוב  הוא שם 

מגופיה, כלומר שהוא עצמו היה צדיק וכו', וכ"ש דארז"ל שיצא מכלל ארור, וי"א שנכנס 

בחיים לגן עדן" (וראה עוד להלן בסוף הערה 14).

ע"א), שמפני  ק"ג  דף  (ח"ג  הזוה"ק  וי"ל דטעם אחד לשניהם, לפמש"כ בספרים בשם 

ששימש לאברהם יצא מכלל ארור, וכמו"כ מטעם זה זכה ליכנס לג"ע, כמבואר בכלה 

רבתי סופ"ג.

"אליעזר  ס"ז),  עמ'  ח"א,  (אוצמ"ד  סירא  דבן  ביתא  האלפא  מלשון  ללמוד  יש  וכעי"ז 

עבד אברהם הוא בנו של חם בן נח, וכששמע קללת אביו, מסר עצמו לאברהם, והיה 

צדיק, והוא בגן עדן"]. 

וע"ע ילקוט רמז ק"ט, ד"ויצא יצחק לשוח בשדה, יצחק יצא חי מג"ע, ואליעזר נכנס חי 

לג"ע", משמע דבאותה שעה הי', וא"כ כבר אז נכנס חי לג"ע, וכ"מ בתוס' הדר זקנים 

והוכיח  לאליעזר,  שחשדו  דכיון  מדרש,  בשם  יצחק,  ויצא  עה"פ  שרה,  חיי  פ'  עה"ת, 

אליעזר שרבקה כשרה, הבטיחו יצחק בזכות זה ליכנס חי לג"ע, א"כ כבר קודם פטירת 

אברהם, י"ל שעלה חי לג"ע, והמתין לשמש את אברהם שם.

ולפמש"כ במס' סופרים פכ"א, שפ"א גער אאע"ה באליעזר, ומיראתו נפל ממנו שינו, 

ונטלו אברהם ועשה ממנו מטה של שן, ובטעמא דקרא סו"פ חיי שרה, דאליבא דסומכוס 

דעד  ב',  כ"ו  בב"ק  רשב"ג  לדעת  (ויל"ע  ע"ש  לחירות,  שיצא  לצדד  יש  כגופו,  דכוחו 

שיתכוין לשחתה, אמנם שם ע"ד ב' משמע דלר"ג לא ס"ל הכי, ויל"ד מצד עדים ומודה 

בקנס אצל אברהם, וי"ל, ואכ"מ), ולפי"ז ודאי קודם פטירת אברהם יצא לחירות.

[אמנם בנחלת אריאל עמ"ס סופרים שם, כתב, "ולא שעשה בו אברהם מעשה, ולפיכך 

לא יצא לחירות כשהפיל את שינו"].

ויש מדרשים חלוקים בזה, ולמשל להתוס' הדעת זקנים הנ"ל, הוא תלוי באם כבר בת ג' 

שנים היתה, דאל"ה, מה חשש יצחק לכשרות רבקה, עי' תוס' ותוס' ישנים יבמות ס"א 

ב', ותוס' שם ס"ד א' ד"ה ולילף. ועי' מס' סופרים סו"פ כ"א, וע"ע בפי' 'פר אחד' להגר"ח 

פלאג'י זצ"ל על הפדר"א הנ"ל, ובשו"ת הרב"ז יו"ד סוס"י קי"ג בהערה.

ופשטות דעת הש"ס שלנו, שנשאר עבדו עד פטירת אברהם, או קרוב לזה, או שמשום 

שנכנס חי לג"ע כדעת מס' דרך ארץ, שימש שם את אברהם אבינו, וי"ל דמה ששימש 

שם אין ראי' שלא נכנס חי לג"ע, דכעי"ז עי' ב"מ פ"ה ב' דאליהו משמש את האבות 

הקדושים, והרי בדא"ז פ"א מונה גם את אליהו בין הנכנסים חיים לג"ע.

14. בעיון יעקב, כתב, "אפשר ע"ש זה נקרא בנאה, לפי שהי' בונה ציון דרבנן, כדכתיב, 

וראה עצם אדם ובנה אצלו ציון". 

ואולי אפ"ל עוד, עפימש"כ בסדר הדורות, בערכו, בשם המגלה עמוקות אופן רכ"ב, "ר' 

בנאה הי' גלגול בניהו בן יהוידע", ומבואר בסה"ד דגם ר' בניה היינו ר' בנאה, וי"ל דמשם 

בניהו נגזר, שוב עיינתי במג"ע בפנים, וראיתי שדקדק תיבות יב"ן בתרוויהו, וקישר עם 

התיקון דמערת המכפלה, ומי יבוא בסוד קדושים.

ועפי"ז אולי י"ל ע"ד האפשר, דלא בכדי אתרחיש ענין אליעזר עבד אברהם עם ר' בנאה, 

בשביל  צדיקים,  של  המערות  ציון  דטעם  כתב,  ב',  פ"ה  לב"מ  מהריעב"ץ  בהג'  דהנה 

דהוה  בנאה  דר'  נמי  "והיינו  בתו"ד,  שכתב  ע"ש  שם,  להתפלל  וילכו  האנשים,  שידעו 

מציין מערתא בפ' חזקת, דקברי צדיקים כאבות ודאי לא מטמאין, אלא נ"מ כדאמרן, 

וכדאשכחן גבי כלב (סוטה ל"ד ב'), שהלך ונשתטח על קבר דאבות".

והנה הרמ"ע מפאנו זי"ע, בס' ג"ן אות קמ"ו, כתב, "דע, דע"י שאמר לבן לאליעזר בוא 

ברוך ה' למה תעמוד בחוץ, זכה אליעזר שעל ידו יצא מכלל ארור לכלל ברוך, וזכה אליעזר 

בשביל לבן, ובשביל זה זכה גם לבן שנתיסד לו מזמור בשבילו", ע"ש דברי פלא.

כשבא  שבתחילה  כתב,  ט"ו,  רבתי,  בראשית  במדרש  דהנה  הענין,  לפרש  יש  ושמא 

זה משמים  דכל  י"ל  ולהנ"ל  להורגו,  לבן לקראתו  יצא  מן המעיין,  רבקה  אליעזר עם 

נתגלגל, שתומ"י יתקן זממו, ע"י אמירת בוא ברוך ד' שהתחיל להוציאו מכלל ארור.

ובסדר הדורות, ב"א תמ"ט, כותב בשם פע"ח, "אליעזר עבד אברהם נתגלגל בכלב בן 

[ושם  יפונה, לכן הלך להשתטח על קברי אבות, כי אברהם אדונו, הראשון שבאבות 

הלך להתפלל, לכן הי' מתענה כל ימיו כמאמר רז"ל, ש]נקרא אשחור, שהושחרו שיניו 

מפני התענית [כדי] שיצא מכלל ארור לגמרי, ואח"כ הוברר רוחו ונתגלגל בבניהו בן 

יהוידע..." [ועי' 'מאיר עין' על ס' ג"ן הנ"ל אות תרע"ט שהביא כן בשם ליקוטי תורה 

מהאריז"ל, פ' חיי שרה].

ובילקוט ראובני חיי שרה, מובא, שעיקר השתדלותו של לבן היה, לעשות כישוף כדי 

מצד  ישראל,  לכלל  בזה  הענין  גודל  ידע  כי  המכפלה,  במערת  להקבר  מיעקב  למנוע 

תפלות על קברי אבות וזכות ישיני חברון [ושם, עתיד דוד המלך לקבל המלוכה עמש"כ 

ו'לבן ביקש לעבור את הכל',  זצ"ל פ"א],  'נפלאות מתורת השי"ת' להגר"צ שלעז  בס' 

והיפך מזה כלב שהי' הראשון להשתטח על קברי אבות, וכאשר נתבאר הענין בהאריז"ל 

הנ"ל, כדי שיצא לגמרי מכלל ארור וכו', וי"ל עוד, דלפי שנצטער אותו צדיק על הדבר, 

לפיכך זכה שחברון תהי' נחלתו, כמ"ש ביהושע י"ד.

לידבק  להמשיך  במערה,  הפתח  לשומר  נעשה  אליעזר  דבדוקא  אולי,  אפשר  ועפי"ז 

בברוך, זה אברהם (עי' אוה"ח בראשית כ"ד ג'), או שמורה שכבר השלים תיקונו ויצא 

מכלל ארור, כמ"ש בשה"ג (הנ"ל שבהערה 13).



היה בזכות לוט בעלה, שאמרו חז"ל שכל הצלתו של לוט אשתו ובנותיו, היה בזכות 

מה ששתק31, שכאשר ירד עם אברהם מצריימה, ואברהם אמר על שרה 'אחותי היא', 

ולוט ידע ושתק, שתיקה זו זכרה לו ה' ובזכותה מילטו מתוך ההפכה. ב"ר נ"א ו'.

ומה שאיתא במדרש שם נ' י"א ובפסיקתא רבתי ג' ג' וכן כתב רש"י י"ט י"ז, שלוט 

ניצל בזכות אברהם, ביאר בשפ"ח שם, שאיה"נ שניצל בזכות שתיקתו זו, אך בכל זאת 

נחשב הדבר שניצל בזכות אברהם, שאילו לוט היה עושה טובה שכזו לאדם אחר, 

לא היה ניצול בזכותה, ורק מחמת שעשה טובה זו לאדם גדול כאברהם, זכה להנצל, 

ומשו"ה חשיב נמי שניצול בזכות אברהם

ולוט היה שופט, כדאיתא בב"ר נ' ג', "ולוט יושב. ישב32 כתיב, אותו היום מינוהו 

ארכי דיינים", וכעי"ז בפרדר"א כ"ה, "ולמה היה יושב לוט בשער סדום33, שאותו היום 

מינוהו עליהם", וכן ביאר רש"י שם, אך רק הזכיר ש"אותו היום מינוהו שופט עליהם", 

ולא כתב את המשך דברי המדרש, שמינוהו לארכי הדיינים, לראש הדיינים34.

עוד במדרש שם [וכעי"ז בסנהדרין ק"ט ב'], "חמשה ראשי דיינים היו בסדום, קץ 

שקר ורב שקר, רב מסטידין, רב נבל וקלא פנדר, לוט היה ארכי הדָינים שבכלן...". 

רע  ולוט  בסדום,  היו  דינים  "חמשה  ולוט,  ד"ה  כ"א  וירא  ישן,  בתנחומא  איתא  וכן 

מכולם".

מלח,  נציב  שנהייתה  המר,  לסופה  הגיעה  – שעדית   È˙Ú‚‰  È˘ÚÓÓ ¯Ó‰  ÈÙÂÒÏÂ
מלח,  בקשת  ע"י  האורחים  הגעת  דבר  את  שפירסמה  ה'מיוחדים',  ממעשיה  וזאת 

ושהביטה מאחריה.

שעדית נהיתה נציב מלח, מפורש בקרא (בראשית י"ט כ"ו), "ותבט אשתו מאחריו 

ותהי נציב מלח".

ועצם זה שנענשה, היה מחמת שהביטה לאחריה, וכמפורש בקרא שהמלאך הזהירם 

על כך (שם שם י"ז), "ויהי כהוציאם אתם החוצה ויאמר המלט על נפשך אל תביט 

אחריך ואל תעמד בכל הככר ההרה המלט פן תספה", והיא לא שמעה לדברים, אלא 

הביטה לאחריה, לכך נענשה מיד שנעשתה נציב מלח וכדלעיל.

והטעם מדוע נהייתה לנציב מלח [ולא נציב אבן או כל דבר אחר], איתא במדרשים, 

לפי שחטאה במלח, דהכי איתא במדרש, שכאשר לוט הכניס את המלאכים אל ביתו, 

ביקש לוט מאשתו שתביא להם מעט מלח, ואשתו החלה לריב איתו על מעשיו35, 

מדוע הוא מלמד גם כאן, בסדום, את המנהג הכעור של הכנסת אורחים, עד שחז"ל 

אמרו, "מצּות גדולה עמדה על המלח", ב"ר נ' ד' ע"פ המפרשים, ורש"י י"ט כ"ו.

ובמדרש הגדול י"ט י"ד, ע' שי"ז, כתב, "טרם ישכבו. אמרה לו אשתו, אלו ידעו בך 

אנשי סדום, היו הורגין אותך, שאת מביא עלינו קנאה מהם, וחלק הבית בינו לבינה, 

הדא היא, כי על כן באו בצל קרתי, ועדיין היתה צווחת36 עד שנתפרסם הדבר".

עוד במדרש, "ותבט אשתו מאחריו. ר' יצחק אמר שחטאה במלח, באותו הלילה 

שבאו המלאכים אל לוט, מה היא עושה, הולכת אל כל שכינותיה ואומרת להן, תנו לי 

מלח שיש לנו אורחים, והיא מכוונת שיכירו בהן אנשי העיר, על כן ותהי נציב מלח". 

ב"ר נ"א ה', ילקוט וירא פ"ה, וכעי"ז איתא בתרגום יונתן בראשית י"ט כ"ו, "ומטול 

דחטת במלחא בפרסומי עניא הא היא עבידא עמוד דמלח".

[השכנה!],  לה  ואמרה  שכינתה  באת  "וי"א  'י"א',  דעת  הביא  הגדול שם  ובמדרש 

השאיליני מעט מלח, אמרה לה, המתיני לי שהרי זה האיש מכניס אורחין לתוך ביתו 

ואינו מתירא, ונגלה הדבר, ולכך נידונה במלח...".

לוט,  "אשתו של  ג', איתא,  י"ט  טוב), שם  (לקח  זוטרתא  ואילו במדרש פסיקתא 

אפילו מלח לא הביאה לפניהם, ולפיכך נהייתה נציב מלח". תשו"ח לרב ישראל מאיר 

ינקלביץ שליט"א, ששלח לנו מ"מ זה. 

ויש בנותן טעם להביא בזה את דעת החזקוני, הכותב דבר נורא, שאשתו של לוט 

לא נהפכה לנציב מלח, אלא שכך צריך ללמוד את הפסוק, "ותבט אשתו מאחריו", ומה 
קרה לה, לא כתוב, יתכן ואמנם מתה, "ותהי נציב מלח", חוזר על ארץ סדום, שארץ 

סדום כולה הפכה לנציב מלח, שכן מפורש בתורה (דברים כ"ט כ"ב), "גפרית ומלח 

שריפה כל ארצה". וכן כתב הרלב"ג, "והנה הביטה אשת לוט מאחריו ונספת עמהם, 

והיתה אז הארץ ההיא כמו נציב מלח, לחֹזק השריפה אשר היתה שם".

איברא, שאף הרוקח (עמ' קס"א) למד כן, שהפסוק מדבר על המקום, שכתב, "ותהי 

העיר נציב מלח", אך הוסיף בה דבר, "וכן גופה", ואמנם שמפורש ברלב"ג לא כך37, 

אולי החזקוני למד כדבריו, וצ"ע.

È˙ÁÙ˘Ó ˙Ò¯Ù· Â¯Ò‡ ÈÚ¯ÊÓ – שבני ישראל שיצאו מרות ונעמה, שהיו מזרעה 
של עדית, אסורים להתפרנס מפרנסת משפחתה, בהלואות בריבית.

שמזרעה יצאו רות ונעמה, מפורש כן בהרבה מקומות, וכגון נזיר כ"ד א', ב"ק ל"ח 

ב' והוריות י' ב' וי"א א'.

רבנן  ההפכה...  "מתוך  במדרש,  איתא  כן  בריבית,  מהלואות  התפרנסו  ומשפחתה 

אמרי, שהיה מלוה לה בריבית", שהיה קשה למדרש, הרי לוט ישב רק בסדום, ולא 

בארבעת הערים האחרות, לכן ביארו רבנן, שהיות והיה מלוה להם בריבית, "ישיבתו 

וקיומו היה מן כל הערים האלו – מתנו"כ", ב"ר נ"א ו' ע"פ המפרשים.

והיהודים אסורים בהלואה בריבית מדאורייתא ליהודי,  ומדרבנן אף לגוי, כן איתא 

בב"מ ע' ב', "אר"נ, אמר לי הונא, לא נצרכא אלא דאפילו רבית דעובד כוכבים", וכן 

נפסק ברמב"ם פ"ה מלוה ולוה ה"ב, ובטור יו"ד קנ"ט ובשו"ע שם ס"א.

איברא, שכל האיסור הוא רק ב"יותר מכדי חייו", וכפי שכבר כתב הר"מ שם, "אסרו 

חכמים שיהיה ישראל מלוה את העכו"ם ברבית קצוצה אלא בכדי38 חייו גזרו שמא 

ילמוד ממעשיו ברוב ישיבתו עמו...".

וכבר כתב הטור שם39, "והאידנא נהגו היתר לכל בכל מיני רבית משום שאי אפשר 

ברבית  שייך  לא  כן  ונתן עמהם אם  לא שנשא  ומתן אם  בשום משא  לנו להשתכר 

שמא ילמוד ממעשיו טפי משאר משא ומתן", וכן פסק בשו"ע שם, "והאידנא, מותר 

(בכל ענין)".

נמצא, שמעיקר הדין לזרעה של עדית, ליהודים שבהם, יש איסור להתפרנס מרבית, 

רק בימינו יש היתר מהטעמים האמורים.

כינוסם של אותם היהודים שיצאו  – שבמקום   È˙Â‚  ‰ÓÒ¯Ù˙ ÌÒÂÈÎ  ÌÂ˜Ó·Â
מזרעה של עדית, מתפרסמת בכל שנה ושנה גנותה, בקריאת פרשת לוט ובנותיו.

בגמ',  איתא  הכי  ובניו,  לוט  פרשת  בקריאת  גנותה  מתפרסמת  ושנה  שנה  שבכל 

"דרש רבא ואיתימא רבי יצחק, מאי דכתיב (משלי י"ח א'), לתאוה יבקש נפרד ובכל 

יתגלע,  תושיה  ובכל  מאברהם,  שנפרד  לוט  זה  נפרד,  יבקש  לתאוה  יתגלע,  תושיה 

ואיסורן  אסורין  ומואבי  עמוני  דתנן  מדרשות,  ובבתי  כנסיות  בבתי  קלונו  שנתגלה 

"ר' תנחומא בר רבי חייא  ובמדרש איתא,  ב'.  י'  והוריות  ב'  כ"ג  נזיר  איסור עולם". 

משם ר' הושעיא תורגמנא, אין כל שבת ושבת40 שאין קורין בה פרשתו של לוט, מאי 

טעמיה, בכל תושיה יתגלע, א"ר אחא, יתגלעו אין כתיב כאן אלא יתגלע, האנשים 

נתרחקו, והנשים נתקרבו". ב"ר נ"א ט', ילקוט וירא פ"ו ד"ה כל היום ועוד.

נקרא  בנותיו  ושתי  לוט  "מעשה  ב',  כ"ה  במגילה  גנותן  פרסום  בענין  עוד מצאנו 

דתימא  מהו  "פשיטא,  מבארת,  שהגמ'  וכפי  גדול,  גנאי  בזה  שיש  למרות  ומתרגם", 

ר"ל  "וענין מתרגם,  במאירי שם,  וכפי שביאר  קמ"ל41",  לכבודו של אברהם,  ניחוש 

בבית הכנסת, שהוא הפרסום הגדול". 

והטעם שמעשה לוט בעלה נחשב לגנותה, שכן מצינו שמעשה טוב של יחיד הוא 

לאביו למשפחתו  לו  גנאי  ומאידך, החוטא,  ולכל שבטו,  ולמשפחתו  לאביו  לו  שבח 

לו  שבח  אחיסמך,  בן  אהליאב  "ואתו  א',  מ"ח  בשמו"ר  חז"ל  שדרשו  כפי  ולשבטו, 

שבח לאביו שבח למשפחתו שבח לשבט שיצא ממנו, ומדכרין ומשחקים, ושם אמו 

שלומית בת דברי למטה דן, גנאי לה ולאביה ולמשפחתה ולשבט שיצתה ממנו, מדכרין 

ומניחין".

Â˜˙ ˙ÂÎ¯· ÈÓÂ˜Ó ÏÚ – שעל מקומה של עדית, מקום ה'נציב מלח', תקנו חז"ל 
לברך ב' ברכות.

שעל מקום ה'נציב מלח' תקנו חז"ל לברך ב' ברכות [וברבינו חננאל שם, שמברכן 

בשם ומלכות], האחת, 'ברוך דיין האמת', על הפורענות שנעשה לאשת לוט, שנהיתה 

לוט  את  שמילט  להקב"ה  והודיה  שבח  הצדיקים',  זוכר  'ברוך  והשניה,  מלח,  נציב 

ומשפחתו מתוך ההפיכה, בזכות שזכר את הצדיקים, ע"פ ברכות נ"ד ב'.

וכבר כתב רש"י שם, שאין לשון 'זוכר את הצדיקים' הולך על לוט, אלא על אברהם, 

שבזכותו ניצל לוט, וכפי שגמ' מביאה שם את הפסוק (בראשית י"ט כ"ט), "ויהי בשחת 

א' את ערי הככר ויזכר א' את אברהם וישלח את לוט מתוך ההפכה בהפך את ההרים 

את  מברכין  אין  שלכן  לבאר,  שהאריך  בח"א  במהרש"א  ועיין  לוט",  בהן  ישב  אשר 

הברכה שמברכין בכל המקומות דוגמתן, 'שעשה ניסים לאבותינו', מפני שלוט לא ניצל 

בזכות עצמו, אלא רק בזכות של אברהם, ולכן תקנו ברכה מיוחדת זו.

ועיין עוד בראשונים ובאחרונים שהאריכו למעניתם, האם מברכים את ברכת 'זוכר 

הצדיקים' דוקא על ה'נציב' או אף בקברו של לוט, ועי' רא"ש שם סימן ב' ובמעדני 

יו"ט, טור אור"ח רי"ח בב"י ד"ה הרואה ומשנ"ב שם ס"ק כ"ז כ"ח ובשעה"צ [אמנם 

הכרעת המ"ב שעל קברו של לוט עצמו לא מברך כלל כדאיתא שם].

ומקום ה'נציב' ניצב ועומד, כדאיתא בפרדר"א סו"פ כ"ה, "ועדין היא עומדת, כל 

ותבט  שנאמר  צומחת,  ובבקר43  רגליה42,  על  ויורדת  השָורים,  אותה  לוחכים  היום 

'נציב',  תיבת  דורש  שהמדרש  שם,  ברד"ל  וביאר  מלח",  נציב  ותהי  מאחריו  אשתו 

מלשון 'נטיעה הצומחת'.

דאיתא  מה  לפי  ובמיוחד  הזה,  היום  עד  שעומדת  המדרשים  שכתבו  מה  ובענין 

בילקוט בשלח רנ"ו בסופו, ובאסתר תתרנ"ו ד"ה יעשו עץ, "וכן כשנהפך סדום, הניח 

שיהו  עומדת,  היא  עכשו  עד  מלח,  נציב  ותהי  מאחריו  אשתו  ותבט  לעולם,  זכרון 

הדורות מתנים בשבחו של בורא עולם", רבים חקרו44 ודרשו, מדוע לא נמצא כיום 

'דור חסר דעה', לחזות בנס גדול זה, ולהצטרף  מקום הנציב, שנוכל אף דורנו אנו, 

לדורות הקודמים שמתנים בשבחו של בורא עולם.

כבר כתב על כך הרד"ל בהערותיו לפרדר"א שם, אות פ', "ומה שאין נראה עתה 

נציב מלח אצל ים המלח, העיקר בזה כמו שראיתי כתוב, שהיה בסביבה ההיא רעש 

ארץ, ויצא ים המלח מגבולו, ושטף עוד כברת ארץ סביבו (והן הן הבנינים שכתבו 

רושמי הארץ שנראין שקועין בו, שודאי אינן מבניני סדום, שלא היו קיימין עד עתה, 

ועוד, שאמרו לעיל, שנהפכו יסודותיה למעלה, וא"כ הבנינים למטה בארץ), ובתוכה 

גם את הנציב מלח".

הברכה  בחבורו  שהשמיט  הרמב"ם  טעם  שזהו  "ואפשר  וכותב,  הרד"ל  וממשיך 

שבפרק הרואה על סדום ועל נציב מלח, כי הוא מפרש [ש]שניהם נתקנו ברואה נציב 

מלח, כמ"ש הב"י באור"ח סימן רי"ח ע"ד הרא"ש, ומפני שבימיו כבר נכסה נציב המלח 

בים45, לכן השמיטו".

כך  יעקב, שהיו חמשה,  – שכמנין החלשים שבבני   ÂÚ„Â  È„ÏÈÓ  ÌÈ˘ÏÁ‰ ÔÈÓÎÂ
נודעו לעדית חמשה ילדים.

"ומקצה אחיו  ב'),  מ"ז  (בראשית  יעקב, מפורש בקרא  בבני  היו  שחמשה חלשים 

לקח חמשה אנשים ויצגם לפני פרעה", ואיתא בב"ר צ"ה ד', "ומפני מה אמר הכתוב 

ומקצה אחיו, ללמדך שלא היו גבורים", שיוסף הציג דוקא את החלשים שבאחיו, כדי 

שפרעה לא ירצה ליטלם לאנשי מלחמתו, וע"ע ברש"י בבראשית שם ובדברים ל"ג 

י"ח וב"ק צ"ב א' ד"ה אותם, שכתב להדיא ש"הם החלשים...", וכן "לפי שהיו חלשים 

הגמ',  עם  רבה  [וכל מה שנחלקו המדרש  היו"  "שחלשים שבכולן  שבכל השבטים", 

וכפי שרש"י מאריך שם, הוא רק מי היו החמשה החלשים, אותם שמשה כפל שמותם 

בברכותיהם, או אותם אלו שלא כפל].

וכן נודעו ללוט מעדית אשתו גם חמשה ילדים, כולם נקבות, שלכה"פ חמשה בנות 

היו לו ללוט, וכדכתיב (שם י"ט י"ד) "וידבר אל חתניו לקחי בנתיו", ומהא דכתיב לשון 

רבים משמע שהיו לו הרבה חתנים והרבה לוקחי בנותיו, ומיעוט רבים שנים, ודרשו 

בב"ר נ' ט', וכעי"ז כתב רש"י שם, שהכוונה על נשואות וארוסות, "ארבע בנות היו לו, 

שתים ארוסות ושתים נשואות". ועוד בת אחת ופליטית46 [וי"ג פליטת, וי"ג פלטית] 

וכשתפסוה  אחד  עני  בהסתר  והאכילה  סדום,  מגדולי  לאחד  נשואה  שהיתה  שמה, 

הוציאוה לישרף, כדאיתא בפרדר"א כ"ה. ובזהר ח"א ק"ו ע"ב, שהרגוה ע"י שמשחוה 

בדבש ונתנוה ע"ג החומה בכדי שיאכלוה הצרעות [והוא כעין מה דאיתא בסנהדרין 

ק"ט ב' במעשה בריבה אחת, והענישוה, שמשחו את גופה בדבש, והניחוה על חומת 

העיר, עד שאכלוה הדבורים, וכעי"ז ברש"י בראשית י"ח כ"א, אמנם שם לא איתא בתו 

של מי היתה אלא "ההיא רביתא"], ובפשטות, כל חמשת בנותיו הללו, היו מנישואיו 

עם עדית אשתו. ע"פ פרדר"א כ"ה, אך באב"ע י"ט ל"א כתב, "יתכן והיתה לו אשה 

אחרת ומתה בתחילה...".

[ובענין אי הוו ללוט בנים, עיין מה שהארכנו בזה בעזהי"ת בגליון נ"ו – פרשת כי 

תבא ס"ח, בתשובות לכתב חידה].

שכתב  סדום,  מבנות  שהיתה  מפורש  יונתן  בתרגום  זו,  עדית  היתה  מי  ובענין 

ביתה  בסוף  הוי  מה  למנדוע  מלאכא  מבתר  אנתתה  "ואסתכלת  כ"ו),  י"ט  (בראשית 

דאיבה, דהיא הות מבנתהון דסדומאי...", ובפשטות נשאה רק לאחר שהגיע סדומה, 

ויש לעיין אם נשאה לפני שנתפס בשבי במלחמת ארבעת מלכים את החמשה, או 

לאחריו, כי בכל הפרשה הנ"ל לא מצאתי מוזכר שגם אשתו נלקחה עמו בשבי, ואם רק 

נשאה לאחר מכן, נמצא שלאחר שלקה ב'זכות' ישיבתו בסדום, שנלקח בשבי, הוסיף 

עוד 'זכות' על זכויותיו, ודבק באנשי סדום, בנישואיו עם בת מקומם.

ולפי"ז, שאשתו היתה מבנות סדום, מובנים יותר דבריה שאמרה לו כשהכניס את 

'מה אתה מכניס את המנהג הרע הזה של הכנסת אורחים לכאן,  המלאכים לביתו, 

וכדלעיל, שהרי היא 'התחנכה' ב'תורת' סדום, שה'עבירה' הגדולה ביותר היא הכנסת 

אורחים, וכעת בעלה רוצה 'לקלקלם' בהכנסת מנהגיו הרעים למקומם.

בס'  בזה  מה שהאריך  (עי'  י"ד  ביהושע  כמ"ש  שלו,  חברון  להיות  כלב  זכה  וכמו"כ 

'נפלאות מתורת השי"ת' פכ"ט). וכמו"כ נתגלגל הדבר ע"י ר' בנאה לחדש בחזק ענין 

השתטחות על קברי אבות וכמ"ש הגאון יעב"ץ הנ"ל.

15. בשו"ת הרי"ף סי' שי"ג דכל הענין הי' דרך חלום, ועי' כפתור ופרח פי"א, ואכמ"ל.

16. לפנינו בדא"ז סופ"א, הגירסא 'תשעה', אבל בכלה רבתי סופ"ג, הגירסא 'שבעה'.

17. וע"ע ב'עשרה מאמרות' להרמ"ע מפאנו זצ"ל, מאמר אם כל חי, ח"ג פרק ל'.

18. ורבים השיבו [לפי שיטת הבאר שבע], שיש עוד אפשרות גם בלא נדר, לפמש"כ 

בפסחים מ"ט א' שת"ח אין רשאי לאכול בסעודה שאינה של מצוה.

והנה בגמ' שם אמרו, "כגון מאי, אר"י כגון בת כהן לישראל, ובת ת"ח לע"ה", כלומר 

דבנישואין אלו יש מעין סרך איסור, אבל לא שכל סעודת הרשות 'אסור' לו, עם ש'אין 

ראוי', כמבואר מלשון הרמב"ם פ"ה מדעות ה"ב, ובדברי הכס"מ שם, אכן דבהגהות 

אשרי משמע דקאי נמי אכל סעודות הרשות.

19. וז"ל הרמב"ן כאן (ל"ב) "וטעם ונחיה מאבינו זרע, באולי כי אמרו נעשה אנחנו 

המעשה הראוי לנו, כי ירחם הא' ונוליד זכר ונקבה ויתקיים העולם מהם, כי עולם 

חסד יבנה, ולא לחנם הצילנו ה'".

20. ע"פ באר שבע הוריות שם. ועי' גם ברמב"ן כאן "והנה היו צנועות, ולא רצו לומר 

לאביהם שישא אותן, כי בן נח מותר בבתו, או שהיה הדבר מכוער מאד בעיני הדורות 

ההם ולא נעשה כן מעולם, וכן רבותינו באגדות מגנים את לוט מאד".

ובאמת דלא מצינו בחז"ל שגינו את בנות לוט על עצם המעשה, אלא רק את לוט 

עצמו, וכוונת הרמב"ן לבאר מדוע לא פנו מעצמם לאביהם, מפני שזה בזיון, ולכן 

עשו זאת באופן שלא שידע.

21. שיצאו מהם שתי פרידות טובות, שהיו אמהות של מלכות, רות המואביה שיצא 

ממנה דוד, ונעמה העמונית אשת שלמה אם רחבעם, אלא דבזכות שקדמה הבכירה 

לצעירה, קדם גם השכר, ויצא ממנה המלכות קודם שיצא מהצעירה, כדאי' ב"ק ל"ח 

ב' ועוד, ועי' בזה במהרש"א שם ד"ה אמר, ובטעם שזכו לשכר מלכות, כתב לבאר 

משום דכל עיקר כוונתם היתה לקיום העולם, והלא כבר אמרו חז"ל דאלמלא מוראה 

של מלכות וכו'.

עי'  ארצות,  שירשו  וגם  גדולות,  אומות  ב'  מהם  שיצאו  מה  בעצם  בזה,  זכו  ועוד 

בספורנו כאן מש"כ לבאר כוונת הכתוב הוא אבי וגו'.

ולענין אם קבלו כלל עונש ע"ז, עי' בפנ"י ב"ק שם, ועי' גם באגדת בראשית (פרק כ"ה) 

"ואלו היה הקב"ה דן כמעשיהם היו בנות לוט ראויות לישרף באש" וכו', ותש"ח להר' 

י. מ. ינקלביץ שליט"א שציין לזה, וע"ע להלן בדברי הס"ח, ויש להאריך בזה ואכ"מ.

שם,  בהוריות  וכדמשמע  לוט  מצד  עונש  הוא  לכאו'  ומואבי,  עמוני  יבא  דלא  והא 

דאדרבה מצד בנותיו י"ל דלהכי קיי"ל עמוני ולא עמונית וכו', וכ"כ במהרש"א שם, 

וכ"כ החיד"א בהג' ברית עולם לס' חסידים סי' תפ"ט, ועי' מש"כ בנחל קדומים, וירא 

ח'. אולם עי' מה שסיים מלקוטי הרמ"ע ז"ל ואכמ"ל.

ופרש"י  ונביאים,  מלכים  ממנה  יצאו  וכו'  זינתה  תמר  עולא  אמר  שם,  דאיתא   .22

"תמר שזינתה ונתכוונה לשם מצוה כדי להעמיד זרע" וכו', ולפי"ז צ"ב באמת למה 

לא קחשיב בנות לוט ועי'.

23. ועי' גם בפסיקתא זוטרתא (לקח טוב, להלן ל"ז) "בוא וראה כמה גדלה מחשבה 

טובה, אפי' עבירה" וכו', וכעי"ז במדרש אגדת בראשית הנ"ל "אלא אין הקדוש ברוך 

וכו'. וכעי"ז  הוא דן אלא לפי מחשבות שחשבו ואמרו אבינו זקן ואיש אין בארץ" 

במדרש הגדול (י"ט ל"א).

24. וצ"ל לכאו' דזהו רק למ"ד דבן נח מותר בבתו וכנ"ל, אבל אי אסור בבתו בלאו 

להס'  דס"ל  עבירה,  ודאי שהוא  כיודע  הוי  בזה, הא  גמור, מה שייך מקום לשאלה 

חסידים דכה"ג ליכא שכר, רק עונש.

ועי' כמו"כ במה שכפל הדברים שם בסימן תפ"ט, "ואם אדם עשה מעשה ומתכוין 

וכוונתו  או עשה  לו אל תעשה  אומרים  וחסידים  וכו', אבל אדם שחכמים  לטובה 

לטובה יענש ולא יקבל שכר על כוונתו לטובה, כגון המעפילים וכו'.

ואולם בפשוטו משמע מסוגית הש"ס הנ"ל, דאדרבה בכל מחשבה טובה שייך שכר, 

ואפי' בודאי עבירה, או דבר שהיה במי לישאל, שכן למ"ד דבן נח אסור בבתו בודאי, 

אעפ"כ קבלו שכר, וכן העיר עליו שם בהג' ברית עולם להחיד"א, וכ"נ לכאו' בברכות 

שם גבי גנב במחתרת, ועי'.

25. וכ"כ רש"י בנזיר (שם ד"ה אמר), וע"ע ב"ק שם "מואבים עצמן לא כ"ש", ופרש"י 

"שהתחילו בקלקול ושכרו את בלעם", דנראה דכל מה שהתחילו מואב בעבירה הוא 

שפתחה  זו  לוט,  בת  מאמם,  בהם  הושרש  דכך  לבנים',  סימן  אבות  'מעשה  משום 

תחילה במעשה, וכ"כ להדיא בפנ"י בנזיר שם, וא"כ נמצא מבואר דאף שקדמה בזה 

בכוונה טובה מ"מ נחשב מאידך לגנאי.

26. וכנ"ל הערה 21 ועי' במהרש"א ב"ק שם מש"כ בזה, ובסוף דבריו הקשה ע"ד רש"י, 

דא"כ חזי' בגמ' דמה שהקדימה הוא מעשה הגון דע"ז קאמרי' לעולם יקדים וכו', ולמה 

נקט רש"י שהיה בזה גנאי, דזה סותר לסוגית הגמ'.

לעבירה  להם  נחשב  המעשה  שעצם  כשם  דאדרבה,  י"ל  להאמור  לכאו'  ואמנם 

דאף  זה,  משקל  שייך  במעשה  שהקדימה  במה  ה"נ  שכר,  עליו  קיבלו  שמאידך  אף 

שהקדימה מתוך כוונה ראויה, מ"מ אינו סותר לומר שעצם הדבר מגונה ג"כ, וכוונת 

הגמ' רק לומר, דאם לגבי בנות לוט שהיה צד עבירה, היה שכר בהקדמה, עאכו"כ שיש 

לנו להקדים לדבר שהוא ודאי מצוה.

27. ובאמת דמבואר דגם הצעירה שקראה 'בן עמי', הוא להורות שהוא מאביה, אלא 

שהבכירה קראה כן בלשון מפורש יותר מהצעירה, וע"ז הקפיד הכתוב.

28. אף שהורתה בזה שמלוט נתעברה, וחז"ל חשבוהו כאינו הגון, ואין לומר דגם בלוט 

יש לימוד זכות במעשה זה, דלהדיא מבואר בנזיר שם, "כל הפסוק הזה לשום עבירה 

נאמר", ופרש"י, "ולכך אי אתה יכול לדונו לכף זכות", מ"מ אפשר דהוא לאפוקי שלא 

נתעברו מאנשי סדום, דכלפיהם עכ"פ היה לוט 'הגון'.

29. והנה כבר נודע בשערים אותו מעשה נורא, אשר בימים אלו חל יום היארציי"ט 

של בעל המעשה, המובא בשו"ת אג"מ חלק ח' בקונטרס תולדותיו 'מאן מלכי רבנן' 

ז"ל  ע"י בעל האגרות משה  ג"כ באילת השחר כאן, אשר סופר  והעתיקו   ,(15 (עמ' 

בעצמו, אשר אירע בתקופת כהונתו בעיירה 'ליובאן', בתחילת חורף תרפ"ב.

בעובדא זו אשר פלוני דיבר בגנותם של בנות לוט, ותמה על שזכו שיצא מלך המשיח 

מזרעם, למרות שנראה לכאורה שחז"ל גינו הן את גוף המעשה, והן מה שגילו זאת 

בקריאת השמות, סופו שחלה בלשונו בחולי שלא קם ממנו, וכאשר נטה למות קרא 

אליו לבעל האגרות משה ז"ל וסיפר לו איך שבאו בחלומו שתי נשים זקנות אשר טענו 

שהם 'בנות לוט', ושלכך נענש בלשונו על שדיבר בהם סרה, כי באמת כל כוונתם 

בקריאת שמות אלו היתה לשמים, כדי שלא יטעו לומר שבניהם לא באו מאב כלל, 

וח"ו יבואו ליסד מהם דת מחודשת כדת הנצרות ומשיח שקר רח"ל, ובזכות שמנעו 

זאת ע"י שפרסמו שבניהם מאב, זכו למשיח האמת, יבא ויגאלינו בב"א.

ואכן ראה בזה בעל האג"מ ז"ל כי נכרים דברי אמת, וכ"כ באילת השחר שם. ומעתה 

אף אם לא מצאנו באיזה מקום שידרשו חז"ל שכוונתם בקריאת השם 'מואב' ו'בן 

עמי' היה לשבח, מ"מ חזי הך עובדא לאצטרופי לאור דברי הספורנו הנ"ל, דבאמת גם 

בקריאת השמות היתה כוונתם לטובה.

ר"ל  ולכאו'  ואם',  'מאב  אותיות  ד'מואב'  להדיא  שכתב  כאן,  להרוקח  בזה  ושו"מ 

כאמור, שהיה כוונת שניהם להורות שנתעברו מאב ואם, וע"כ לאפוקי מחשבת זדון 

אחרת, רק שהבכירה הדגישה זה טפי, והצעירה הצניעה כן.

וחזי לאצטרופי ג"כ למש"כ הרמב"ן הנ"ל (הערה 20), דבאמת צנועות היו וכו', ושפיר 

אין כאן תימה כ"כ, דכשם שכל עיקר מעשה בנות לוט, מחד גיסא היה בו גנאי גדול, 

י"ל  השם  קריאת  לענין  ה"נ  א"כ  שכרם,  קבלו  לשמים,  כוונתם  שכל  כיון  ומאידך 

דאדרבה אף שידעה הבכירה שיש בזה גנאי לאביה ונתבעה ע"ז, אך זהו רק לגדול 

גדול,  בזיון  בזה  יש  לעצמה  דגם  ידעה  הלא  דבאמת  אלו,  צנועות  עם  הדין  דקדוק 

זדון,  לסכל מחשבות  לשמים,  כוונתה  כל  היה  כי  כן,  נמנעה מלקרותו  לא  ואעפ"כ 

שלא ליתן לפתאים ערמה.

וכיון שכל כוונתם להפר מחשבות זרים על ה' ועל משיחו, לכך שפיר שייך לתלות 

סיבת זכייתם שבא מלך המשיח מזרעם, דבשלמא 'מלכות' ניחא, וכמש"כ המהרש"א 

וכנ"ל, אבל מה שזכו שגם המשיח יבא מזרעם, שפיר יש לתלות בזה. [וע"ע ברוקח 

שם עה"פ 'ונחיה מאבינו זרע', מש"כ בזה].

בפרדר"א  ובראשם  מדרשים,  בהרבה  איתא  כן   ,˙È„ƒÚ נקראה  לוט  של  30. שאשתו 

כ"ה, "עדית אשתו של לוט", וכן בתנחומא ישן וירא ח', בראשית רבתי שם, י"ט כ"ו 

'È¯ÈÚ˙', ב-ר', עיין ילקוט וירא פ"ד, פירוש  י"ז, ויש שגרסו  (ע' 82), רמב"ן שם שם 

קס"ו  עמוד  עה"ת  הרוקח  פירוש  שם,  הטורים  בעל  כ"ו,  י"ט  בראשית  הריקאנטי 

פרדר"א  על  הרד"ל  בביאור  ועיין   .'˙È¯ÂÚ' היה  ששמה  איתא  זקנים  ובמושב  ועוד, 

כ"ה שהאריך בענין זה.

וע"ע ב'למכסה עתיק' ד"ה וביד אשתו, שכתב, "וי"א מלח שמה (ילקוט ראובני בשם 

פליאה, וכ"ה בס' הפליאה ל"ז א')".

וע"ע מה שכתבנו אודותיה, בגליון נ"ו – פרשת כי תבא ס"ח, בתשובות לכתב חידה.

31. ועיין באוצר המדרשים (אייזנשטיין), אלפא ביתא אות ז' (ע' 37), שהביא טעם נוסף 

להצלתו, "ואף לוט, בשביל שהיה מקיים אש"ל זכה לנבואה ונמלט מהפיכת סדום".

32. עיין בחידושי הרש"ש על המדרש שם, אות ג', שכתב, "אולי הכוונה דלפי המסורה 

ור"ל שאז הסכימו עליו שישב בשער, שהוא  ֵיֵשב,  נוכל לנקדו בנקודות עתיד,  ח"ו 

מקום המשפט...". 

כתב  וכעי"ז  העיר,  בשער  ישב  מדוע  [לטובה]  נוסף  טעם  הגדול  במדרש  וע"ע   .33

בחזקוני.

34. עיין ברא"ם שכתב על דברי רש"י אלו, שהשמיט את המשך דברי המדרש, שהיה 

הראש שבדיינים, "אבל מה שאמרו [במדרש] שהיה שופט השופטים..., גמרא היא 

וידי משה, שהביאו  נחמד למראה  בחידושי הרד"ל,  ובמפרשי המדרש שם,  בידם", 

דבריו והאריכו להביא מקור לדברי חז"ל אלו. 

35. ובפירוש רבינו אפרים עה"ת (עמ' ס"ח) כתב, "ותהי נציב מלח. לפי שלא נתנה מלח 

לעני, ולא לחם, ולא חמלה על העניים, לכך לא חמל השי"ת עליה".

36. וברוקח עמ' קס"ה כתב, "...והיא לא רצתה ללוש... לכך לא נאמר עוגות ולא בצק 

אפה, אלא מצות, מצּות היתה ביניהם, אפה, והוא אפה ולא היא...".

37. שכתב הרלב"ג, "ולא הסכמנו גם כן שיהיה אמרו 'ותהי נציב מלח' שב לאשת 

והנה  מלפניו,  שייראו  לתועלת  אם  כי  המופתים,  יעשה  לא  יתעלה  השם  כי  לוט, 

נציב מלח', שב  'ותהי  לנו שאמרו  נראה  ולזה  זה המופת,  לא היה שם מי שיראה 

ולזה היה  גפרית ומלח,  לארץ סדום ועמורה, כי בהתהפך המקום ההוא, נראה בו 

כמו נציב מלח".

ולזה  העתים  צוק  רבו  עתה  כי  "ומפני  ג',  אות  שם  מיימוניות  בהגהות  וכתב   .38

צריך הון רב הוי הכל כדי חייו עכ"ל ראבי"ה וכן כתבו התוס' בשם ר"ת ועוד טעמא 

אחרינא ע"ש".

39. וכן כתבו התוס' בב"מ שם ד"ה תשיך.

40. ביפה תואר שם כתב, "כן היו נוהגים לפנים, ואנחנו אין נוהגים כן, וכמו שאנחנו 

לקמן  מוזכר  הוא  כי  אף  הנערים  עם  בתחילה  כהנים  תורת  ללמוד  נוהגים  אינם 

בויק"ר", ואילו במתנות כהונה שם כתב, "אולי כך היה מנהגן כדי להפריש את העם 

מעריות, ודוגמת זה פירש האב"א".

וכן הנכון,  'כל שנה ושנה',  אבל ברד"ל בחידושיו שם כתב, ש"באג"ב שם הגירסא 

דהיינו כשמשלימין את התורה בכל שנה, ובכל תושיה, בכל גמר התושיה", ובפירוש 

מהרז"ו הוסיף, שגם בשולי הילקוט תיקנו הגירסה ל'בכל שנה ושנה'.

"מעשה  לגנותו של אברהם, כתב במאירי שם,  והטעם למה באמת לא חששו   .41

כי אין קורבה לפחותים  ואין חוששין לכבוד אברהם,  ובנותיו נקרא ומתרגם,  לוט 

עם הנכבדים כלל".

42. ובספר הישר, פרשת וירא, עמוד ע"ח, איתא, "ותהי נציב מלח, ועודנו במקום 

עד  יום  יום  ההוא  במקום  העוברים  השוורים  אותה  וילחכו  הזה,  היום  עד  ההוא 

אצבעות הרגלים, ובבקר יצמח אשר לחכו בה עד היום הזה". 

43. וע"ע בפירוש הרוקח עה"ת, לקט, י"ט כ"ו, עמוד קס"ו, "...אומר על אשתו של 

לוט, לעת חידוש הלבנה, הנציב מלח מתרבה, וביושנה של לבנה מתמעט...".

וחוקרים  מחפשים  בתורה,  לעסוק  במקום  אשר  'חוקרים'  אותם  נואלו  ומה   .44

הם  שהם  מקומות  כמה  על  מליבם  שבדו  נציבים,  ושרידי  חרסים  שברי  אחר  הם 

נהפכו  וכולם  נשים,  כמה  נשא  שלוט  מינותם  בספרי  המציאו  ואולי  המלח,  נציבי 

לנציבי מלח, עד שעל כל נציב המזכיר מעט בדמיון רחוק דמות אנוש, הציבו שלטים 

המכריזים שכאן מקום ב' הברכות, ואסור לגרוע ממנה מאומה.

ומלבד מה ששקר העידו, עוד נסתרה בינתם, שאם אכן הם הניצבים, אדרבה, ניתן 

להוכיח זאת רק על ידי שיחסרו מהם ויחזרו לצמוח, ומזה גופא שוברם בצידו, שעצם 

האיסור לגרוע מהנציב, הכרח שאינו הנציב האמיתי, אלא מקום אשר בדו מליבם.

את  זונחים  היו  למעלה,  שהבאנו  הרד"ל  בדברי  מעינים  והיו  ישכילו,  חכמו  ולו 

עצביהם, ולומדים תורת ה' הקדושה, שהיא מאירת עינים, ותנחם לנתיבות האמת, 

ונר לרגלם יהיו דברי המדרש, בב"ר כ' ד', שכל דברי החכמה וה'מחקר', כולם כתובים 

ולמדים מדברי תורתינו הקדושה, וכדאיתא שם, "פילוסופוס אחד בקש לידע לכמה 

הנחש מוליד, כיון שראה אותם מתעסקין זה עם זה, נטלן ונתנן בחבית והיה מספיק 

להם מזונות עד שילדו, כיון שעלו הזקנים לרומי שאלו את רבן גמליאל אמר ליה 

לכמה הנחש מוליד ולא יכול להשיבו, ונתכרכמו פניו, פגע בו רבי יהושע ופניו חלנית, 

אמר לו למה פניך חלנית, אמר לו, שאלה אחת נשאלתי ולא יכולתי להשיבו, אמר לו 

מה היא, אמר לכמה נחש מוליד, אמר לו לשבע שנים, א"ל מנא לך, אמר לו, הכלב 

חיה טמאה ומוליד לחמשים יום ובהמה טמאה יולדת לי"ב חודש, וכתיב ארור אתה 

נחש  כך  החיה שבעה,  מן  ארורה  וכשם שהבהמה  חית השדה,  ומכל  מכל הבהמה 

ארור מהבהמה שבעה, כמפני רמשא סלק ואמר ליה, התחיל [הפילוסוף] מטיח ראשו 

לכותל, אמר, כל מה שעמלתי שבע שנים בא זה והושיטו לי בקנה אחד".

וע"ע בקובץ אגרות חזו"א, ח"ב, איגרת קע"ג, אות כ"ד.

45. ולפי"ז, בימינו, ש'ים המלח' משנה לשנה הולך וקטן, יתכן ובקרוב נוכל גם אנו 

לראות נס גלוי זה, את הנציב מלח, שכמה שילקטו ממנו, למחרת גדל וצומח!

46. ופליטית זו נולדה לו כשפלטו והצילו ה' מיד אמרפל וחבריו ע"י אברהם, ולכן 

קרא שמה כן, הכי איתא במדרש ספר הישר פרשת וירא (ע' ע"ו) ד"ה בעת ההיא.
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אין בהם משום 'סימנא מילתא', וזאת מדברי רש"י י"ח י"ח, עה"פ, "ואברהם היו יהיה לגוי גדול ועצום ונברכו בו כל גויי הארץ", וביאר רש"י, "ואברהם היו יהיה. מדרש אגדה, זכר צדיק לברכה (משלי י' ז'), הואיל והזכירו, ברכו". 

מבואר בדברי רש"י, שלשון 'זכרונו לברכה' הוא לשון ברכה אף על אדם חי, שהרי אברהם היה חי באותה שעה, וא"כ אין בזה משום 'סימנא מילתא' לרעה חלילה.

Â‰¯· מרדכי יהודה איינשטיין שליט"א האיר את עינינו מדברי המהרש"א בח"א קידושין ל"א ב', ד"ה מכאן ואילך, שלהדיא מוכיח כן מהנ"ל, שכותב לגבי דברי הגמ' על הלשון בו בן צריך להזכיר את אביו לאחר פטירתו, מדין מכבדו 
בחייו ולאחר מותו, "מכאן ואילך יאמר זכרונו לברכה לחיי העולם הבא כו'. גם בחייו מצינו שי"ל זכרונו לברכה כמ"ש גבי ואברהם היו יהיה לגוי גדול, ובמותו מוסיף לחיי העולם הבא, וק"ל", וע"ע בתורה תמימה כאן אות ל"ח.

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 
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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 שעבר:

הפרסים לשבוע זה: ”שו“ע אור“ח ע“פ עולת תמיד ועולת שבת ועוד“, עם ”חמשה ספרים נפתחים“, ג"כ.
עוד  שלושה  זוכים נוספים, כל אחד ב”שו“ת מהר“מ מינץ“,  הוצאה חדשה, ב“כ.

הפרס לשבוע זה על "סיפור ושאלה בצידו":  שני זוכים, כל אחד בספר  ”זכרו תורת משה“, הוצאה חדשה.

ÏÎÓ הבאים בשערי המרפאה של פרופ' אייזיק גאזונטקוקעויג, לא 
כל אחד זוכה להתעורר להודות להקב"ה על רוב חסדיו וטובותיו, 
רק המתעורר לחשוב מעט ולהתבונן, יראה ויווכח, שכל ההודאות 
אינם אלא כטיפה מן הים על החיוב הגדול של להכיר את הטובה 

ובעליה.
ÏÚ קירות המרפאה תלויים לתפארה תמונות ושרטוטים שונים 
של העין המופלאה, תמונות ענק של עין, חלקי עינים, שרטוט עין 
ויריאציות, כאשר  עם חתך רוחב וחתך אורך, חתך עומק ושאר 
לכולם מצורפים הסברים ארוכים על תפקידו של כל חלק וחלק, 
הידועים  הרפואה  ודרכי  בעינים,  המצויים  השונות  המחלות 

כיום.
אופן  על  היה  שם,  כתובים  שהיו  המרתקים  מההסברים   „Á‡
ידי  על  היא,  העין, שראיית האדם  והמבנה החיצוני של  הראיה 
לאותות  ומתורגמים  שבעין,  האישון  לתוך  הנכנסים  אור  קרני 
נקלטת  הנראית  שהתמונה  כך  למוח,  המועברים  חשמליים 

בשלימותה במוח.
ה'קשתית',  נמצא  שבתוכו  'ֶג'ִלי',  ככדור  היא  לכשעצמה,   ÔÈÚ‰
עיגול  דרך  הקטן,  השחור  העיגול  ה'אישון',  במרכזה,  ובתוכה, 
תעבור  שהתמונה  כדי  אך  למוח,  התמונה  עוברת  זה  שחור 
העין,  של  החיצוני  האבר  שהיא  ה'עדשה',  ונכון,  ברור  באופן 
מחמת המבנה המיוחד שלה בצורתה הקמורה, מרכזת את האור 
ומעבירה אותו לאישון, ומעל העדשה, קיים נוזל שמעליו נמצא 
מקומה של ה'קרנית', שהוא דומה לעדשה בקימורה ויחד עם זאת 
היא שקופה, אשר מחמת המבנה המיוחד שלה, מתחילה במלאכת 

המירכוז של האור.
זו  היתה  והמבקרים,  החולים  רוב  התעכבו  אחת  תמונה  יד   ÏÚ
נוף  של  שוות  תמונות  כעשרים  מונחים  היו  שבה  ענק  מסגרת 
מצוי, כאשר התמונה המרכזית היא, המראה האמיתי, וכל השאר 
מראות את הטשטוש שבה היא נראית לאלו שהם קצרי ראיה, 

בהתאם למספר אותו הם זקוקים.
Ï·Ë‰ נוספת שהיתה תלויה במרפאה, תחת הכותרת 'טוב להודות 
לה' ולזמר לשמך עליון', וכותרת משנית, 'אזן שמעת ועין ראה ה' 
כל  פורטו מחיריהם האסטרונומיים של  גם שניהם', שבה  עשה 
בסיומה  כאשר  ולהשתלה,  לריפוי  הניתנים  השונים  העין  חלקי 
נכתב, "על אחת כמה וכמה טובה כפולה ומכופלת למקום עלינו, 
שברוב חסדיו הגדולים עלינו, בנוסף על כל מתנותיו העניק לנו 
הרואות,  עינינו  את  ערך,  ויקרי  עצומות  גדולות  מתנות  שתי 
צורך  בלא  הדם,  וכלי  והנימין  האברים  כל  את  בהם  הכוללות 
בהוצאות, ללא אישפוזים וכאבים, כדי שנשתמש בהם לעובדה 

ולשומרה". 
התמונות  בכל  שיכלו,  כפי  והתבוננו,  הסתכלו  הממתינים   ·Â¯

והשרטוטים, התענינו בפלאי פלאות שבעיניהם, 
‰˙Â˜ÊÁ באמונה, ורובם אף קיבלו על עצמם להתחזק עוד ועוד 
עצומה,  טובה  כפיות  בזה  שיש  בעיניהם,  חלילה  לחטוא  שלא 
אלא אדרבה, להתעורר ולהתחזק לשמור על עיניהם מראות ברע, 

להיות קל כנשר לסגור את עיניהם כנגד כל מראה שאינו גלאט.
ב'שמירת  יכלו להתחזק  לא  כבר  הגדול  כאלו, שלצערם  היו   Í‡
את  אפילו  אסורה,  מראיה  שמורות  היו  כבר  עיניהם  העינים', 
בשערי  באו  והם  לראות,  יכלו  לא  הם  והתמונות  השלטים 
המרפאה, לנסות אולי ישלח להם הקב"ה רפואתם על ידי אותו 
קיבלו  ימימה, הם  כימים  עיניהם  פרופסור מומחה, שיפקח את 
וודאי  ולראות,  לשוב  ה'  יזכם  עצומות, שאם  קבלות  על עצמם 
שישמרו על עיניהם מכל משמר, עד שיזכו ל"עין בעין יראו בשוב 

ה' ציון".
להתחזק  יכלו  שעדיין  אלו  מבין  היה  שוואכקוקער   ‰ÈÚÓ˘
בקדושת עיניהם, למרות היותו חולה במחלת 'קרטוקונוס', שהיא 
מחלה מולדת, שבשנות בחרות גורמת לקרנית להתעוות, ומחמת 
פעם  היא מתעוותת,  בצורה חלקה, אלא  עוברת  לא  הראיה  כך 

באופן זה ופעם באופן אחר, והראיה קשה מאוד.
השתלת  מלבד  זה,  למצב  ופתרון  תרופה  נמצאה  לא  היום   „Ú
קרנית מאדם אחר, אך לטיפול זמני ניתן להשתמש ב'עדשת מגע' 
קשה, המיוצרת בהתאמה למצב הקרנית, שבכל יום ויום מניחים 
אותה במקומה, ומלחלוחית הדמעות שבעין היא נדבקת בקרנית, 

ועל ידי הדבקה זו העיוות שבקרנית מתיישר.
‡Í במציאות אין זה אלא בקושי פתרון חלקי, למרות ההתאמה 
מלאה,  התאמה  להיות  יכולה  אינה  היא  לקרנית,  העדשה  בין 
מהסיבה הפשוטה שאם היא כמותה, אם כן מה היא הועילה, היא 
לא תיישר את העיוות, ולכך, או שהעדשה נופלת לעתים קרובות, 
או שהיות והעדשה חלקה לעומת הקרנית שיש בה בליטה ועיוות, 
להרגשה  הדומים  לכאבים  וגורמת  הבליטה  את  משפשפת  היא 
עד  הקרנית,  את  ומשפשף  ושורט  לעין  שנכנס  חול  גרגיר  של 
ושוב הראיה חוזרת להיות  כדי שמוכרחים להסיר את העדשה, 
מטושטשת, כך שבדרך כלל ראייתם של החולים במחלה זו, אינה 

מהמשופרות.
Â¯ÓÏ˙ מחלתו של שמעיה, עסק הוא בתורה בהתמדה ובמסירות, 
כאשר פעמים רבות עיניו כאבו מרוב מאמץ בקריאת האותיות 

המשיך  שמעיה  זאת,  כל  ולמרות  ובמפרשים,  בגמ'  הקטנות 
בהתמדתו ובמסירותו בלימוד התורה ועמלה.

ÏÓ·„ כל זאת הצטיין שמעיה בקדושת העינים, גם באותם ימים 
בהם ראה כשורה, שמר את עיניו מכל משמר, תמיד שגור היה על 
לשונו, וכי לחינם הקב"ה נותן לי ימים בהם אני רואה היטב, אם 
לא כדי לנצל את עיני לתורה ומצוות, ולא חלילה להכשל בהם, 
י"ח),  (קי"ט  בתהלים  ע"ה  המלך  דוד  של  בתפילתו  מסיים  והיה 
שעיקר רצונו ושאיפתו בראייתו השלימה היא, "גל עיני ואביטה 
נפלאות מתורתך", וכפי שפירש"י שם, שה' יגלה את עיניו לראות 

נפלאות מהתורה, את הדברים המכוסים שאינם מפורשים בה.
ÂÚÈˆ‰˘Î בפניו בבית החולים את האפשרות להרשם לתור לעבור 
השתלת קרנית, ככל יהודי, שאל את רבותיו בדבר המעשה אשר 
מת,  מיהודי  שנלקחה  זו  השתלה  לעבור  לו  מותר  האם  יעשה, 
משום  וזאת  וכלל,  כלל  גלאט  הדבר  שאין  השיבוהו,  ורבותיו 
'ניוול המת', ומלבד מה שהקרנית  שבעצם לקיחתה עוברים על 
'גזל המת', יש בזה איסור  ויש בזה גם משום  'מחויבת קבורה', 
נוסף של 'איסור הנאה ממת', ולמרות שיש המקילים בזה, משום 
שסוברים שבלקיחה קלה זו אין בזה כל כך ניוול, והיות והקרנית 
ואיסור  קבורה  חיוב  משום  בזה  אין  חי,  שעדיין  כאבר  נחשבת 
הנאה, ובמקום חולי חמור זה, שסומא נחשב כמת, אפשר להקל, 
בכל זאת פסקו לו רבותיו, שינסה להשיג קרנית מגוי, שכל איסור 

ההנאה ממנו הוא רק דרבנן, ובמקום חולי התירו.
˙˜ÙÂ‰ ארוכה המתין שמעיה יחד עם עוד קבוצת חולים רבים 
ל'התרימו'  שיתאפשר  כדי  הקודש,  בארץ  גוי  שימות  להזדמנות 
על קרניותיו ולהשתילם בעיניהם, והיות ובסייעתא דשמיא זכינו 
שארץ הקודש רובא ישראל, יכל שמעיה רק לקבל מאחד שיוברר 
ללא כל ספק שאינו יהודי, לכך, למרות המתנתו הארוכה, נדחה 

שוב ושוב.
מפני  קרבה,  וישועתו  שיתכן  הרופאים,  בישרוהו  הימים   „Á‡·
שמעיה  נזדעזע  בתחילה  ובאה,  קרבה  הגויים  של  שה'חגא' 
מהדברים, היתכן ויהיה לי ישועה בזכות ה'חגא', הרי זה אמונה 
יעבור,  ואל  יהרג  של  חיוב  לנו  יש  שעליה  זרה,  בעבודה  ממש 
לכל  הישועה  זה  ה'חגא'  שזמן  הרופאים,  לאחר שהסבירוהו  אך 
שומרי תורה ומצוות הממתינים להשתלה מגויים, וזאת שהגויים 
בכל ארצותיהם משתכרים לרוב, ומחמת כן ישנם אלפי תאונות 
דרכים, ומתוך כל אותם ההרוגים המגיעים לבתי חולים, שבימים 
כתיקונם הרופאים עוטים על השלל לבתר את גופותיהם ולחטוף 
את אבריהם להשתלה, אך בימים אלו גם הרופאים בין השיכורים, 
לא עושים בימים אלו אלא ניתוחי חירום, לכך יש עודפי אברים 
אלו ששמרו  כל  ישראל,  עמך  לחולי  המועברים  רבות,  במדינות 
עצמם מהשתלות אסורות, ולכך נקוה שבימי החגא הבאים, ימצא 

לך קרנית מתאימה.
‰¯ÙÂ‡ הוסיף והסביר, שלמרות שהקרנית היא אבר פשוט, אין בו 
כמעט כלי דם, ולכך, בשונה משאר האברים המושתלים הנצרכים 
אין  בקרנית  'דחיה',  ממצבי  קשות  וסובלים  מדויקת  להתאמה 
שהגיל  אחת,  בהתאמה  צורך  יש  זאת  בכל  'דחיה',  מצבי  כמעט 
של התורם והמקבל יהיה שווה, שהקרנית לא תהיה יותר מבוגרת 
וכן שלא  וקלקול מהיר,  גורם לחוסר התאמה  זה  מהעין, שדבר 
סיים  לכך  טוב,  מצב  אינו  זה  שגם  ממנה,  יותר  צעירה  תהיה 
הרופא את דבריו, תתפלל היטב שמבין הקרניות שיגיעו ארצה, 

יהיו קרניות המתאימים לגילך.
˙ÂÈ˙ÂÏÈÙ ודמעותיו של שמעיה בקעו רקיעים, ואכן באחד מימי 
החגא הודיעוהו שיזדרז לבוא לבית החולים, היות והגיע משלוח 

של אברי השתלה, ביניהם כמה עשרות קרניות.
ÁÈ„ עם עוד כמה עשרות מחולי עם ישראל, הגיע שמעיה לבית 
החולים, ואכן נמצאה קרנית מתאימה והוא עבר את ההשתלה 

בעינו האחת בהצלחה רבה.
באופן  לראות  שמעיה  החל  מההשתלה,  שבועות  כמה   ¯Á‡Ï
עבר  מההשתלה,  שחלפה  וחצי  השנה  במשך  וחלקי.  מטושטש 
להוציא  צריך  היה  שבועות  כמה  בכל  שונים,  וטיפולים  בדיקות 
נקלט  שהשתל  הארוכה,  התקופה  לאחר  ורק  שנפרמו,  תפרים 
והתחבר והתאחה לחלוטין, יכל שמעיה לרכוש משקפיים חדשות 

ולראות באותה העין כאחד האדם.
Ú˘Î·¯‰ התקופה הקשה, והחל לראות בעינו זו ראיה טובה, לא 
עמו,  יום  שבכל  ניסיו  על  להקב"ה  ולהלל  מלהודות  פיו  הפסיק 
על כל ראיה וראיה, בכל הזדמנות היה מספר חסדי ה' עמו, על 
ראייתו ששבה, והשתדל מאוד לקיים את קבלתו, לנצל את עיניו 

רק לדברים טובים וטהורים, לשמור על קדושתן בכל משמר.
Á‡Ï¯ שעברו שלוש שנים נוספות, חשב בדעתו שהגיע העת לעבור 
השתלה נוספת, ולמרות שבקופת חולים אישרו את השתתפותם 
בהוצאות, במשך תקופה ארוכה לא נמצאה קרנית מתאימה מגוי, 
ההסדר בהבאת חלקי גופות של גויים בימי אידיהם פסק מסיבה 
עתק  סכום  עלה  ולבצע השתלה,  לחו"ל  לטוס  ואילו  כל שהיא, 

שלא היה בידו, ובהוראת רבותיו המתין להזדמנות שתבוא.
שלימה,  ברפואה  להתברך  שליט"א  למרן  כשנסע  הימים   „Á‡·
יוכל לעשות בכדי שיזכה  ביקש ממרן שייעץ לו עצה טובה מה 

המתנתו  שלמרות  למחלתו,  ורפואה  מזור  למצוא  בקרוב 
הממושכת, טרם נמצאה קרנית מתאימה וראויה עבורו.

Ô¯Ó שליט"א השיבו, שהיות ומצאנו בבבא בתרא דף ד' ב', שבבא 
בן בוטא אמר להורדוס, שכיון שהוא פגע בעיני העדה, שיבנה את 
בית המקדש שהוא עינם של ישראל, ועצה זו גם תועיל לך, אם 
העדה,  עיני  על  לעיניך, תשמור  ישועה  למצוא מהר  רוצה  אתה 
שתשמע  פעם  ובכל  חכמים,  בתלמידי  מפגיעה  ותשמר  תזהר 
על  השומעים  את  ותעורר  תמחה  חכם,  בתלמיד  פגיעה  חלילה 

חשיבותם הרבה של התלמידי חכמים, ודרגתם העצומה.
˘ÈÚÓ‰ יצא מביתו של מרן שליט"א בהחלטה נחושה, לבל יבליג 
חכמים,  ותלמידי  ישראל  בגדולי  קרירות  או  זלזול  בשומעו  עוד 
אלא אדרבה, יעשה ככל יכלתו כדי לחזק ולעורר על נושא כאוב 

ומזולזל זה.
Ï‡ ארכו הימים, ואוזניו שמעו מאן דהוא המזלזל בתלמיד חכם 
קם  הטבעית,  ביישנותו  ולמרות  חלציו,  כגבר  אזר  מיד  גדול, 
להם  להסביר  והחל  שיחו,  ושומעי  יהודי  לאותו  וניגש  ממקומו 
את גודל כבוד התורה ולומדיה, ומאידך על הסכנה בדבר הדיבור 
והזלזול בתלמידי חכמים, שהקב"ה תובע עלבונם, והמשיך והביא 
התלמידי  של  הרבה  ומעלתם  גדלותם  על  רבים  חז"ל  מאמרי 
המכבדם  המקום,  לכבוד  הושווה  שכבודם  מה  שמלבד  חכמים, 
מכבד את הקב"ה, והמזלזל בהם, חלילה, כאילו מזלזל בשכינה, 
ועוד שהם המגינים על העולם ומצילים אותנו מכל צרה וצוקה 

נגע ומחלה.
יושבי  כל  ידעו  כאשר  רבים,  ימים  שמעיה  המשיך  זו   Â˙‚‰‰·
שער, שלא כדאי לדבר אף בזלזול קל על כל תלמיד חכם במרחק 
שבח  דברי  הת"ח  אותו  אודות  ידבר  שמעיה  מיד  כי  ממנו,  רב 

רבים, כך שיצא הפסדו בשכרו.
·‡Á„ הימים, בעודו יושב בבית המדרש, הגיע בנו הגדול והודיעו, 
המדשנת  טובה  בשורה  להודיע  החולים  מבית  התקשרו  שכעת 
וכאשר  מותו,  אל  רב  מגובה  מפיגום  נפל  זר  בנין  שפועל  עצם, 
בין שאר האברים שניטלו ממנו,  ל'חלוקה',  פונה לבית החולים 
מצאו הרופאים שיש התאמה מלאה בקרנית של ההרוג, לקרנית 
לבית  כשעה  בעוד  להגיע  עליו  כן  על  ואשר  עבורו,  המבוקשת 

החולים, כדי שיוכלו להשתיל לו את הקרנית.
ÚÂÓ˘Î שמעיה את הבשורה הטובה, קם על רגליו ובירך ברכת 
שילך  מבנו  וביקש  טובות,  בשורות  שומע  כדין  והמטיב',  'הטוב 
לביתם, יכין עבורו את חפציו לבית החולים, ויזמין עבורו מונית 
שתאספהו מהכולל, כי יש לו איזה שהוא ענין דחוף שאינו סובל 

דיחוי לסדר באותם כמה עשרות דקות שנשארו לו.
זירז שמעיה עצמו לחנות הקרובה, קנה בסכום  ÈÓ„ בלכת בנו, 
גדול ונכבד כמה מיני כיבוד ושתיה, והביאם למטבחון הקטן שעל 
יד הכולל, עבור שעת סוף ה'סדר', מוגש מוקטר לעמלי התורה, 
כמקצת סעודת הודיה להקב"ה על רוב חסדו וישועתו שגמל עמו 

היום ועד היום.
˙ÍÂ כדי שסיים לסדר את ה'כיבוד הכבד', נשמעו ברקע הצפירות 
הרמות של המונית שהוזמנה, ושמעיה מיהר ליסוע לבית החולים, 

כאשר ידידיו וכל מכריו מתפללים לרפואתו ולישועתו.
ÚÈ‚‰˘Î בשערי בית החולים, הופנה מיד למחלקת כירוגיה-עינים, 
ניתוח, שבסייעתא  שם אושפז ולאחר כמה שעות הועבר לחדר 
דשמיא מיוחדת בעזרת ה'יוצר עין', הצליחו הרופאים לבצע את 

הניתוח על הצד היותר טוב ומועיל.
להתאחות  החלה  החדשה  כשהקרנית  שבועות,  כמה   ¯Á‡Ï
משפחתו,  ובני  וידידיו  חבריו  את  שמעיה  הזמין  ולהתחבר, 
לסעודת שבח והודיה להקב"ה על כל רחמיו וחסדיו עד היום הזה, 
ובפרט על הסייעתא דשמיא שראה בכל שלב ושלב, עד להשתלה 

ותחילת הריפוי.
·ÍÏ‰Ó הסעודה דרש שמעיה בעניני חיוב ההודאה והשבח, כמו 
כן הזכיר את ה'סגולה' שנתן לו מרן שליט"א, בדבר ההקפדה על 
דבריו  ובסיום  חכמים,  התלמידי  של  כבודם  על  עולם,  של  עינו 
איחל לעצמו, שיזכה אכן לראות בשלימות בשתי עיניו, גם את 
הגאולה השלימה במהרה בימינו, 'עין בעין יראו בשוב ה' ציון', 
והוסיף והתחנן לפני שוכן מרומים, שלעולם לא ישכח את החסד 
הגדול שעשה עמו, בשתי המתנות היקרות שנתן לו, ובזכות זה 
שלא  העינים,  קדושת  בשמירת  החיים  בנסיונות  לעמוד  יצליח 

לפגום ולקלקל במה שקיבל.
החבורה  מבני  אחד  שרגא,  אליו  פנה  הנלהבת,  דרשתו   ÌÂÈÒ·
כמה  לפני  יום,  באותו  נזכר  אני  זו  סעודה  בעת  ושאלו,  בכולל, 
חדשים, שבנך הגדול הזעיקך למהר לבוא לבית החולים להשתלה, 
לכולל,  כיבוד  לקנות  זמן  לך  מצאת  בעקבותיו,  למהר  ובמקום 
לשם מה טרחת כל כך ובדמים יקרים, כאשר במצבך הקשה היית 

חצי עיוור, במקום להזדרז ליסוע לבית החולים.
Ú‰ לו שמעיה, אמת, שאם אכן התעכבות זו היה בה משום פגיעה 
בבריאותי, ודאי שלא הייתי עושה כן, ואדרבה, היה בכך איסור, 
נזדרזתי  דקות,  כמה  עוד  של  שהות  לי  שיש  וידעתי  היות  אבל 

לעשות כן, וכפי שלמדתי באותו בוקר בפרשתינו על פי פרש"י.

שמות הזוכים לשבוע שעבר: 
Á"‰·‰ \ ÌÈ·¯‰

ıÈ·ÂÙÂÙ ‡. – מודיעין עילית – יד המלך עהר“מ, ב“כ.
‚Á ˜ÈÏ. – רחובות – שערי תורת הבית.

‡Ó.È ‚¯·ÊÈÈ. – סקווירא – שערי תורת הבית.
„ÔÈÈ ˘.י. – בני ברק – שערי תורת הבית.

Ó ¯Î·ˆÏÊ. – אלעד – קובץ מאמרי עקבתא דמשיחא.
„ÔÈÈ ‡. – מודיעין עילית – קובץ מאמרי עקבתא דמשיחא.

ÔÂ·Ï ·. – בני ברק – קובץ מאמרי עקבתא דמשיחא.
 .ÌÈÎÂÊÏ  ÁÏ˘˙ / ‰ÁÏ˘ ‰Ú„Â‰
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