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פלאות מתורתך

ֹאמר ֶאל יַ ֲﬠקֹב ָה ָבה ִלּי ָבנִ ים וְ ִאם ַאיִ ן ֵמ ָתה
"וַ ֵתּ ֶרא ָר ֵחל ִכּי לֹא יָ ְל ָדה ְליַ ֲﬠקֹב וַ ְתּ ַקנֵּ א ָר ֵחל ַבּ ֲאח ָֹתהּ וַ תּ ֶ
ֹלהים ָאנ ִֹכי ֲא ֶשׁר ָמנַ ע ִמ ֵמְּך ְפּ ִרי ָב ֶטן" .בראשית ל' ,א'  -ב'.
ֹאמר ֲה ַת ַחת ֱא ִ
ָאנ ִֹכי .וַ יִּ ַחר ַאף יַ ֲﬠקֹב ְבּ ָר ֵחל וַ יּ ֶ
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פרשה זו ,של דברי רחל ליעקב ותשובתו אליה ,קשה מאוד להבינה כפשוטו של מקרא .מה היה טעמו של יעקב שהשיב
בתקיפות זו לרחל על דבריה שמבקשת ממנו בנים ,ומדוע לא השיב לה כראוי לאשה עקרה שלבה מר עליה ,וכדברי
ֵרע ְל ָב ֵב
ֹאכ ִלי וְ ָל ֶמה י ַ
ישׁהּ ַחנָּה ָל ֶמה ִת ְב ִכּי וְ ָל ֶמה א ת ְ
ֹאמר ָלהּ ֶא ְל ָקנָה ִא ָ
הפיוס של אלקנה לחנה אשתו )ש״א א׳ ח׳( :״ ַויּ ֶ
ֲשׂ ָרה ָבּנִ ים״.
הֲלוֹא ָאנ ִֹכי טוֹב ָלֵ מע ָ
גם לשיטת התרגום יונתן ,שבקשתה של רחל ׳הבה לי בנים׳ ,הייתה שיתפלל לה׳ שיתן לה בנים ,ויעקב השיבה שעד
שהיא מבקשת ממנו ,שתבקש מה׳ שממנו באים הבנים ,צריך להבין מדוע השיב לה ברוגז ועוד הוסיף לומר לה שרק
ממנה נמנע פרי בטן ולא ממנה.
ֹאמר
והנה דין ודברים זה שהיה כאן בין יעקב לרחל ,דרשו במדרש שכלל בתוכו עוד דברים ,כדאיתא בב״ר ע״א ז׳ :״ַ ...ויּ ֶ
ֲשׁר ָמנַע ִמ ֵמְּ פּ ִרי ָב ֶטן .ממך מנע ממני לא מנע .אמרה לו ]רחל[ ,כך עשה אביך לאמך ,לא חגר
הים ָאנ ִֹכי א ֶ
ֲת ַחת ֱא ִ
הַ
מתניו כנגדה .אמר לה ]יעקב[ ,אבי לא היה לו בנים אבל אני יש לי בנים .אמרה לו וזקינך ]אברהם[ לא היה לו בנים וחגר
מתניו כנגד שרה .אמר לה ,יכולה את לעשות כשם שעשתה זקנתי .אמרה לו ,מה עשתה .אמר לה ,הכניסה צרתה לתוך
יה ]וְ ֵת ֵלד ַעל ִבּ ְר ַכּי[ וְ ִא ָבּנֶה גַם ָאנ ִֹכי ִמ ֶמּנָּה ,מה זו
ֲמ ִתי ִב ְל ָהה בֹּא ֵא ֶל ָ
ביתה .אמרה לו ,אם הדבר הזה מעכב) ,שם ג׳( ִהנֵּה א ָ
נבנית על ידי צרתה אף זו נבנית על ידי צרתה״.
ואף לאחר דרשה זו ,עדיין צריך ביאור והבנה ,מדוע לא נעתר יעקב לבקשת רחל והעתיר עליה תפילות כדי שתזכה
להפקד בדבר ישועה ורחמים ,ובמיוחד שהיא היתה עיקרו של בית ,ומדוע השיב לה כדברים הללו.
*
וכבר עמד בזה הרמב״ן וכתב :״ואני תמה ,אם כן למה חרה אפו ולמה אמר התחת אלהים אנכי ,ושומע אל צדיקים ה׳.
ומה שאמר ,אבא לא היו לו בנים אני יש לי בנים ,ממך מנע ממני לא מנע ,וכי הצדיקים אינן מתפללים בעד אחרים,
והנה אליהו ואלישע התפללו בעד נשים נכריות.
ונראה שבשביל זה תפסוהו רבותינו ,אמרו בב״ר )ע״א ז׳( ,אמר ליה הקב״ה ]ליעקב[ ,כך עונים את המעיקות ,חייך
שבניך עתידים לעמוד לפני בנה״.
ומוסיף הרמב״ן וכותב :״ועל דרך הפשט ,אמרה רחל ליעקב שיתן לה בנים ,ובאמת דעתה לאמר שיתפלל עליה ,אבל
שיתפלל עליה עד שיתן לה בנים על כל פנים ,ואם אין שתמית עצמה בצער .דברה שלא כהוגן בקנאתה ,וחשבה כי
ִחר ַאף ַי ֲעקֹב .שאין
באהבתו אותה יתענה יעקב וילבש שק ואפר ויתפלל עד שיהיו לה בנים שלא תמות בצערהַ .ויּ ַ
תפלת הצדיקים בידם שתשמע ותענה על כל פנים .ובעבור שדברה דרך געגועי הנשים האהובות להפחידו במיתתה
חרה אפו ,ולכך אמר לה שאינו במקום אלהים שיפקוד העקרות על כל פנים ,ואיננו חושש בדבר ,כי ממנה נמנע פרי
הבטן ולא ממנו ,וזה ליסר אותה ולהכלימה .והנה הצדקת בראותה שלא תוכל להסמך על תפלת יעקב ,שבה להתפלל
הים.
יה ֱא ִ
ִשׁ ַמע ֵא ֶל ָ
על עצמה ,אל שומע צעקה ,וזהו )שם כ״ב(ַ ,ויּ ְ
ואולי נתקן על דעת רבותינו ,כי יעקב אי אפשר שלא נתפלל על אשתו האהובה כי עקרה היא ,אלא שלא נתקבלה
תפלתו ,ובאה עתה רחל להתעולל עליו לאמר שיתן לה בנים על כל פנים בתפלתו ,כי לא נופל הוא מאביו שעשה כן.
ויחר אפו ואמר לה ,כי הדבר ביד אלהים ולא בידו ,ואביו נשמעה תפלתו שהוא צדיק ,ועתיד להיות לו זרע ,אבל היא
נמנע ממנה פרי בטן .ונכון הוא״.
*
ידועים דברי חז״ל במקומות רבים ,שהאבות שמרו את התורה ולמדוה ,והמפורסם מהם המה דברי הגמ׳ ביומא כ״ח
ב׳ :״דאמר רבי חמא ברבי חנינא ,מימיהן של אבותינו לא פרשה ישיבה מהם .היו במצרים ישיבה עמהם ...היו במדבר
ישיבה עמהם ...אברהם אבינו זקן ויושב בישיבה היה ...יצחק אבינו זקן ויושב בישיבה היה ...יעקב אבינו זקן ויושב
ֲשׁר
בישיבה היה...״ .ועוד אמרו שם :״אמר רב ,קיים אברהם אבינו כל התורה כולה ,שנאמר )בראשית כ״ו ה׳(ֵ ,ע ֶקב א ֶ
קּוֹתי וְ תוֹר ָֹתי[ ...אמר רבא ואיתימא רב אשי ,קיים אברהם אבינו אפילו
וֹתי ֻח ַ
ִשׁמֹר ִמ ְשׁ ַמ ְר ִתּי ִמ ְצ ַ
ָשׁ ַמע ַא ְב ָר ָהם ְבּק ִֹלי ] ַויּ ְ
עירובי תבשילין ,שנאמר תורתי ,אחת תורה שבכתב ואחת תורה שבעל פה״.
ולאור דבריהם אלו הקשו הראשונים על כמה ממעשי האבות שלכאורה אסורים כדת של תורה ,וביניהם הקשו על
יעקב כיצד נשא שתי אחיות.
התירוץ המפורסם על שאלה זו )עי׳ חזקוני שם כ״ט כ״ט ועוד( ,שהיות ורחל ולאה נתגיירו ,הלכה היא ׳גר שנתגייר
כתינוק שנולד דמי׳ ,על נחשבות שתיהן כזרות זו לזו ,ולכך שפיר הותר ליעקב לישאם )וע״ע תירוצים נוספים בדעת
זקנים מבעלי התוספות שם ל״ז ל״ה ובפענח רזא שם ל׳ ט׳ ועוד הרבה(.
ותירוץ נוסף כתב הרמב״ן )שם כ״ו ה׳( :״והנראה אלי מדעת רבותינו ,שלמד אברהם אבינו התורה כלה ברוח הקדש
ועסק בה ובטעמי מצותיה וסודותיה ,ושמר אותה כולה כמי שאינו מצווה ועושה ,ושמירתו אותה היה בארץ בלבד,
הי ָה ָא ֶרץ ,אף על פי שהוזהרנו בחובת הגוף
ויעקב בחוצה לארץ נשא האחיות ...כי המצות )מ״ב י״ז כ״ו(ִ ,מ ְשׁ ַפּט ֱא ֵ
בכל מקום...״.
*
איתא ביבמות מ״ח ב׳ :״תניא ,רבי חנניא בנו של רבן גמליאל אומר ,מפני מה גרים בזמן הזה מעונין ויסורין באין עליהן.
מפני שלא קיימו שבע מצות בני נח )בעודן עובדי כוכבים ,ועד השתא לא איפרעו מינייהו ,דפורענות גנוזה להם לעתיד
לבא ,אבל כשמתגיירין נפרעין מהם כדי למרק חובתן  -רש״י( .רבי יוסי אומר ,גר שנתגייר כקטן שנולד דמי )ואינו
נענש על שעבר  -רש״י( .אלא מפני מה מעונין ,לפי שאין בקיאין בדקדוקי מצות כישראל .אבא חנן אומר משום ר׳
אלעזר ,לפי שאין עושין מאהבה אלא מיראה )מיראת גיהנם והפורענות האמורה עליהם  -רש״י( .אחרים אומרים,
מפני ששהו עצמם להכנס תחת כנפי השכינה״.
והנה כשנתבונן בשיטות בגמ׳ ,יעלה בידינו שלשיטת רבי חנניה ,שהגרים נענשים על עת גויותם שלא קיימו שבע
מצוות בני נח ,אין אומרים ש׳גר שנתגייר כתינוק שנולד דמי׳ ,ואילו לדעת רבי יוסי שאומרים ׳גר שנתגייר כתינוק
שנולד דמי׳ ,לא יתכן ויענשו על מה שעשו בגויותן.
*
בברכות ה׳ ב׳ איתא :״אמר רבי יוחנן ,נגעים ובנים אינן יסורין של אהבה )ופרש״י שם א׳ מהו יסורין של אהבה :הקב״ה
מייסרו בעולם הזה בלא שום עון ,כדי להרבות שכרו בעולם הבא יותר מכדי זכיותיו( ...ובנים לא ,היכי דמי ,אילימא
דהוו להו ומתו ,והא אמר רבי יוחנן ,דין גרמא דעשיראה ביר )זה עצם של בן עשירי שמת לו ...וגברא רבא כרבי יוחנן
לא באו לו יסורין שאינן של אהבה  -רש״י( .אלא הא דלא הוו ליה כלל ,והא דהוו ליה ומתו )הוו להו יסורין של אהבה,
שהאבלות מכפרת על עוונותיו  -רש״י(״.
ומבואר ,שמי שאין לו ילדים כלל ,יסורים אלו אינם נחשבים כ׳יסורין של אהבה׳ ,אלא באים כעונש על עוונות.
*
ולפי זה שמענו מבארים את הפרשה בדרך ׳דרש׳ ,שכאשר ראתה רחל שאין לה בנים ,התחילה לפשפש במעשיה מדוע
סובלת היא יסורים אלו ,כדי לתקנם ולשפרם ,ביודעה שמי שאין לו ילדים כלל ,אין אלו יסורים של אהבה אלא עונש
על עון .כשהרהרה בלבה שאולי הדבר הוא משום ששהתה עצמה להכנס תחת כנפי השכינה וכדעת ׳אחרים׳ ,שהרי
רק לאחר ביאת יעקב לבית אביה התגיירה ,דחתה הרהור זה ,שאי אפשר לומר כן ,שהרי לאה אחותה התגיירה יחד
עמה והיא זוכה לילד ילדים.
המסקנה אליה הגיע רחל היא ,שיסוריה אלו הם על עוונותיה שחטאה בעודה גויה ,ולאה אחותה צדיקה ממנה שאף
לא חטאה בגויותה ,ועל כן קנאה בה במעשיה הטובים .א״כ שגֵר נענש על מה שחטא בגויותו ,חישבה רחל ,נמצא
שאין אומרים ׳גר שנתגייר כתינוק שנולד דמי׳ ,וכיון שכן ,הרי נשארנו שנינו אחיות ,ואסור ליעקב לישא שתיהן ,שהרי
ההיתר של יעקב לישא אותן הוא ע״פ הכלל של ׳גר שנתגייר כתינוק שנולד דמי׳ ,שמחמתו נחשבות הן כזרות זו לזו
וכפי שנתבאר ,אך כעת כשרואה שאין לה ילדים ,נמצא שאין אומרים כלל זה והרי הן אחיות.
ַתּ ֶרא ָר ֵחל ִכּי א י ְָל ָדה ְל ַי ֲעקֹב׳ ,שרחל הבינה שטעם הדבר שאין לה ילדים
ומהלך זה מתפרש יפה בדברי הפסוקים ,׳ו ֵ
ַתּ ַקנֵּא ָר ֵחל ַבּ ֲאח ָֹתהּ׳ ,על כן קנאה במעשיה הטובים של לאה שלא
הוא משום שנענשת על מה שחטאה בגויותה .׳ו ְ
ֹאמר ֶאל ַי ֲעקֹב ָה ָבה ִלּי ָבנִ ים׳ ,ואמרה רחל ליעקב ,שאם אין חשבונה צודק ובאמת לא חטאה
חטאה אפילו בגויותה .׳ ַותּ ֶ
בגויותה ,מדוע שתהיה שונה מלאה ולא תזכה לפרי בטן .׳וְ ִאם ַאיִן ֵמ ָתה ָאנ ִֹכי׳ ,ואם אכן לא עתיד להיות לי ילדים
מחמת מה שחטאתי בעת גויותי ,וזאת מחמת שאין אומרים ׳גר כתינוק שנולד׳ ,נמצא שעלי למות בדין ,אחרי ששתינו
אחיות ואסור היה לי להנשא אליך אחרי שנשאת את אחותי.
משיב יעקב לרחל :כל דבריך הללו בנויים רק על פי תירוצי הראשונים שהיתר נישואי שתיכן מבוסס על דין ׳גר כתינוק
ִחר ַאף ַי ֲעקֹב ְבּ ָר ֵחל׳ ,שלפי דבריה נכשל
שנולד׳ ,ולכך הגעת למסקנה שיש כאן עבירה ,וחלילה לי לעשות כן ,על כן ׳ ַויּ ַ
הים ָאנ ִֹכי׳ ,הרי ההיתר שלי הוא כשיטת הרמב״ן שכל מה שאנו
ֲת ַחת ֱא ִ
ֹאמר ה ַ
הוא בחטא חמור ,ומוסיף ועונה לה ,׳ ַויּ ֶ
הי ָה ָא ֶרץ׳ ,ואילו נישואינו הם בחוצה לארץ ,בהם אין איסור כזה
שומרים את התורה הוא בארץ ישראלִ ,׳מ ְשׁ ַפּט ֱא ֵ
ֲשׁר ָמנַע ִמ ֵמְּ פּ ִרי
כל עוד שלא ניתנה תורה ,על כן אינך מחויבת מיתה ולא תמותי ,וסיבת הדבר שעדיין לא נפקדת ,׳א ֶ
ָב ֶטן׳ ,שדוקא ממך ה׳ מנע פרי בטן ,וזאת מחמת שלא קיימת את שבע מצוות בני נח בגויותך ,על כן יסורים אלו הם
׳מזבח כפרה׳ ,ואם תוסיפי להכניס צרה לתוך ביתך ,הרי הגברת את היסורים ומיהרת את כפרתך ,ולאחר שיתכפר לך
עוון זה תזכי להפקד ,כפי שאכן זכתה רחל להפקד ביוסף ובנימין.
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כ"י

הוא הגבר הקים עולה של תורה בהקמת גליוננו,
אשר ידיו רב לו בהרבצת תורה ,מידי שבת בשבתו ,ומועד במועדו,
בנשיאה בעולה של תורה ,בהחזקת הגליון וכתיבתו
למען יתענגו בו כל רואיו ,ותרבה הדעת
כאשר יעידו אלפי מכתבי קוראי הגליונות ,השותים בצמא את דבריו
והוסיף 'ארבע מאות' ספסלים בבתי המדרשות
להגות בתורה ולהתענג באמרי שפר בכל פינות ומחנות,
בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך
יה"ר שיזכהו ה' להמשיך להרביץ תורה לאלפים ולרבבות,
ויוכל להוסיף ולזכות את הרבים כהנה וכהנה,
ויגיע לגליון 'חמש מאות' ו'שמונה מאות' ואף לגליון 'ארבעת אלפים',
ויזכה לראות דורות ישרים מבורכים ,ברב שמחה ונחת ,ואך טוב וחסד יסובבוהו כל ימי חייו
המברכים ,חברי מערכת 'האיחוד בחידוד' ,ורבבות קוראי עונג



גליון

ת'

שנה י"א








מי אני?


חילוקא דרבנן
ַשׁ ֵכּם
כתיב )בראשית כ״ח י״ח( :״ ַויּ ְ
ֲשׁר
ִקּח ֶאת ָה ֶא ֶבן א ֶ
ַי ֲעקֹב ַבּבּ ֶֹקר ַויּ ַ
ָשׂם א ָֹתהּ ַמ ֵצּ ָבה
במהלך שנת אבלו של ר׳ ראובן על אביוָ ,שׂם ְמ ַר ֲאשׁ ָֹתיו ַויּ ֶ
ֹאשׁהּ״ .ומבואר
התעורר למנהג לנדוב ׳נר למאור׳ בבית ַו ִיּצֹק ֶשׁ ֶמן ַעל ר ָ
הכנסת לעילוי נשמת הקרובים ,ועל כן ,זמן
שהיה ברשותו שמן.
מה קודם ימי החנוכה ,ניגש לר׳ שמעון גבאי
ִשּׁק
בית הכנסת ,ואמר לו שברצונו לתרום מעות עי׳ בפסוק )שם כ״ט י״א( :״ ַויּ ַ
ִשּׂא ֶאת קֹלוֹ ַויּ ְֵב ְךּ״.
עבור שמן ופתילות להדלקת נר חנוכה בבית ַי ֲעקֹב ְל ָר ֵחל ַויּ ָ
הכנסת לעילוי נשמת אביו ,כפי המנהג.
ופרש״י :״ויבך... .דבר אחר ,לפי
אמר לו ר׳ שמעון ,אמנם כל מעשה טוב יש שבא בידים ריקניות ...לפי שרדף
בו ׳עילוי נשמה׳ ,אך מנהג תרומת ׳נר למאור׳ ,אליפז בן עשו במצות אביו אחריו
עיקרו הוא למאור בית הכנסת ,וכאן שמדובר להורגו והשיגו ...אמר לו ]אליפז[,
בנרות חנוכה ,מלבד מה שאסור להנות מה אעשה לציווי של אבא .אמר לו
מאורם ,כל הדלקתן אינן למאור אלא למנהג יעקב ,טול מה שבידי ,והעני חשוב
הדלקת נרות בבתי כנסיות.
כמת״ .וכעי״ז בפרש״י )שם ל״ב
השיבו ר׳ ראובן ,שהיות ומנהג הדלקת נרות י״א( :״כי במקלי .לא היה עמי לא
חנוכה הם זכר למנורה בבית המקדש ,וכך גם כסף ולא זהב ולא מקנה אלא מקלי
ענין נר למאור כל השנה בבית הכנסת שהוא לבדו״ .ומבואר שמלבד מקלו לא
מקדש מעט ,שהדלקת הנרות בו לכבוד הם
היה בידו כלום.
זכר לנרות שדלקו בבית המקדש ,אם כן יכול
וצריך ביאור!!!
לצאת ידי המנהג של הדלקת נרות לעילוי
נשמת הקרובים ,בהדלקת נרות חנוכה בבית
הכנסת.
ואילו ר׳ שמעון טען ,שעיקר מנהג הדלקת
נרות לעילוי נשמה ,הוא בנרות המרבים
אורה בבית הכנסת ומסייעים למתפללים היכן מצינו שלצורך בירור
וללומדים ,שזכות ריבוי התורה
והתפילה על שידוכין הותר איסור
יוסיף זכויות לנפטרים ,ואילו בהדלקה רק
לכבוד ,מפסידים מעלה מרובה זו.
מ'איסורי עבודה זרה'.
השאלה היא,

״מצוה לרוץ כשהולך לבית הכנסת וכו׳... ,אבל כשיוצא מבית הכנסת אסור לרוץ״ )שו״ע או״ח סי׳
צ׳ סי״ב( .וכתב המג״א שם )סקכ״ו( :״אבל אם יוצא ע״מ לחזור ,מצוה לרוץ כדי שיחזור מהר״.

היאך יש רמז לזה ע״פ פרשתינו?

תשובות לשאלות שהתפרסמו בגליון זה בשבוע שעבר
בחסד ה׳ עלינו וברחמיו הגדולים ,זוכים אנו לעמוד כעת בגליון
הארבע מאות ,וארבע מאות הוא מנין של ריבוי והפלגה בשיעור
מרובה ,ועל כך אנו מודים ומשבחים לה׳ על כל הטוב שגמלנו ,שזיכנו
להוציא לאור ארבע מאות גליונות המלאים מזן אל זן ב׳דברי
חכמים וחידותם׳ ,אשר רבבות ׳קוראי עונג׳ מתענגים עליהם זה יותר
מעשר שנים.
ַפּיִם ֶאל ֵאל ַבּ ָשּׁ ָמיִם׳ שכה יתן ויוסיף עלינו ברכה
ו׳נִשּׂא ְל ָב ֵבנוּ ֶאל כּ ָ
ָ
מרובה וכוחות ויכולת להוסיף עוד כהנה וכהנה למנין ׳חמש
מאות׳ ו׳שמונה מאות׳ ,ואף למנין ׳ארבעת אלפים׳,
ֱהינוּ
תוּלים ְבּ ֵבית ה׳ ְבּ ַח ְצרוֹת א ֵ
׳שׁ ִ
שכל אותם שנים נזכה להיות ְ
יבה ְדּ ֵשׁנִים ו ְַר ֲענַנִּים י ְִהיוּ׳ ,וכל ימינו יהיו
י ְַפ ִריחוּ׳ ,כאשר ׳עוֹד יְנוּבוּן ְבּ ֵשׂ ָ
ָשׁר ה׳ ,להגדיל תורה ולהאדירה.
בבחינת ְ׳ל ַהגִּיד ִכּי י ָ

א .ארבע מאות שנה של שיעבוד מצרים ,כנאמר לאברהם בברית בין הבתרים
)בראשית ט״ו י״ג( :״ויאמר לאברם ָיד ַֹע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם
ועבדום וענו א ָֹתם ארבע מאות שנה״.
ב .ארבע מאות שקל כסף שקנה אברהם מערת המכפלה מעפרֹן ,כדכתיב )שם
כ״ג ט״ז( :״וישקֹל אברהם לעפרֹן את הכסף אשר דבר באזני בני חת ארבע מאות
שקל כסף עבר לס ֵֹחר״.
ג .ארבע מאות איש שהלכו עם עשו להלחם ביעקב ,כדכתיב )שם ל״ב ז׳(:
״וגם הֹלך לקראתך וארבע מאות איש עמו״.
ד .ארבע מאות נערות מיושבי יבש גלעד שנמצאו בפרשת ׳פילגש בגבעה׳,
גִּל ָעד ארבע מאות נערה
ָבישׁ ְ
כדכתיב )שפטים כ״א י״ב( :״וימצאו מיושבי י ֵ
בתולה אשר לא ידעה איש...״.
מא ִכיש מלך גת
ה .ארבע מאות איש שנתקבצו והלכו עם דוד לאחר שנמלט ָ
ובא למערת עדֻלָם ,כדכתיב )ש״א כ״ב ב׳( :״ויתקבצו אליו כל איש מצוק וכל
איש אשר לו נ ֶֹשׁא וכל איש מר נפש ויהי עליהם ְל ָשׂר ויהיו עמו כארבע מאות
איש״.
ולכאורה הם אותם ארבע מאות איש מנערי דוד שחגרו את חרבם להלחם
בנבל הכרמלי על דבריו לעבדי דוד ,כדכתיב )שם כ״ה י״ג( :״ויאמר דוד לאנשיו
חגרו איש את חרבו ויחגרו איש את חרבו ויחגר גם דוד את חרבו ויעלו אחרי
דוד כארבע מאות איש...״.
ולכאורה הם אותם ארבע מאות איש שרדפו עם דוד אחרי העמלקים שהיכו
את ִצ ְקלַג ,כדכתיב )שם ל׳ י׳( :״וירדֹף דוד הוא וארבע מאות איש...״.
ו .ארבע מאות נערים שנמלטו ממחנה העמלקים בשעה שהכום דוד ואנשיו,
כדכתיב )שם י״ז( :״ַויַּכֵּם דוד מהנשף ועד הערב למחרתם ולא נמלט מהם איש
כי אם ארבע מאות איש נער אשר רכבו על הגמלים וינסו״.
ז .ארבע מאות רימונים שהיו תלויים על עמודי הבית שעשה שלמה בידי
חירוֹם ,הקרויים ׳יכין ובועז׳ ,שהיו בהם ארבעה טורים של רמונים ,כשבכל
טור היו תלויים מאה ׳רמונים׳ ,כדכתיב )מ״א ז׳ מ״ב וכעי״ז בדה״ב ד׳ י״ג( :״ואת
ַשּׂ ָבכָה האחת לכסות
ָה ִרמֹּנִים ארבע מאות לשתי ַה ְשּׂ ָבכוֹת שני טורים רמֹנים ל ְ
את שתי גֻּMת ַהכּ ָֹתרֹת אשר על פני העמודים״.
ח .ארבע מאות נביאי האשרה 3מאוכלי שולחן איזבל שנקבצו להר הכרמל
במעמד קידוש ה׳ שעשה אליהו ,כדכתיב )מ״א י״ח י״ט( :״ועתה שלח ְקבֹץ אלי
ֲשׁרָה ארבע מאות אֹכלֵי ֻשׁלחן איזבל״.
את כל ישראל וגו׳ ...ונביאי הא ֵ
ט .ארבע מאות נביאים שקיבץ אחאב לבקשת יהושפט שאותם שאל אם
לצאת למלחמה בארם לקחת מהם את רמות גלעד ,כדכתיב )שם כ״ב ו׳ וכעי״ז
בדה״ב י״ח ה׳( :״ויקבֹּץ מלך ישראל את הנביאים כארבע מאות איש ויאמר אלהם
האלך על רמת גלעד למלחמה אם אחדל ויאמרו ַעלֵה ויתן אדני ביד המלך״.
י .ארבע מאות אמה רוחב הפריצה בחומת ירושלים שפרץ בה יהואש מלך
ישראל כשנלחם במלך יהודה ,כדכתיב )מ״ב י״ד י״ג ,וכעי״ז בדה״ב כ״ה כ״ג(:
״ואת אמציהו מלך יהודה בן יהואש בן אחזיהו תפשׂ יהואש מלך ישראל בבית
הפנה ארבע
שמש ויבֹא ירושלם ויפרֹץ בחומת ירושלם בשער אפרים עד שער ִ
מאות אמה״.
יא .ארבע מאות כבשים שהקריבו )בתוך שאר הקרבנות( ,בחנוכת בית
...א ְמּ ִרין
ַחנֻכַּת וגו׳ ִ
וְה ְק ִרבוּ ל ֲ
המקדש השני בימי עזרא ,כדכתיב )עזרא ו׳ י״ז(ַ :
ָאל״.
ִשׂר ֵ
ֲשׂר ְל ִמנְ יָן ִשׁ ְב ֵטי י ְ
ָאל ְתּרֵי ע ַ
ִשׂר ֵ
וּצ ִפירֵי ִעזִּין ְל ַח ָטּ ָאה ַעל כָּל י ְ
ַא ְר ַבּע ְמ ָאה ְ
יב .ארבע מאות זוז שגובים בית דין של כהנים לבתולה :״בית דין של כהנים
היו גובין לבתולה ארבע מאות זוז ולא מיחו בידם חכמים״ )כתובות פ״א מ״ה(.
יג .ארבע מאות דינרין בכתובתה של אותו אחד :״...ומעשה באחד שנדר
מאשתו הנאה והיתה כתובתה ארבע מאות דינרין ובא לפני רבי עקיבא וחייבו
ליתן לה כתובתה .אמר לו ,רבי ,שמונה מאות דינרין הניח אבא ונטל אחי ארבע
מאות ואני ארבע מאות ,לא דיה שתטול היא מאתים ואני מאתים .אמר לו רבי
עקיבא ,אפילו אתה מוכר שער ראשך אתה נותן לה כתובתה .אמר לו ,אילו הייתי
יודע שהוא כן לא הייתי נודר .והתירה רבי עקיבא״ )נדרים פ״ט מ״ה(.
יד .ארבע מאות זוז דמי בושת :״התוקע לחבירו נותן לו סלע ,רבי יהודה אומר
משום רבי יוסי הגלילי מנה .סטרו נותן לו מאתים זוז ,לאחר ידו נותן לו ארבע
מאות זוז .צרם באזנו תלש בשערו רקק והגיע בו רוקו העביר טליתו ממנו פרע
ראש האשה בשוק נותן ארבע מאות זוז״ )בבא קמא פ״ח מ״ו ,וכעי״ז בתוספתא
ב״ק פ״ט הל״א(.
טו .ארבע מאות זוז דמי בושת של אותה אשה :״ומעשה באחד שפרע ראש
האשה בשוק באת לפני רבי עקיבא וחייבו ליתן לה ארבע מאות זוז ,אמר לו רבי
תן לי זמן ,ונתן לו זמן ,שמרה עומדת על פתח חצרה ושבר את הכד בפניה ובו
כאיסר שמן ,גלתה את ראשה והיתה מטפחת ומנחת ידה על ראשה ,העמיד
עליה עדים ובא לפני רבי עקיבא ,אמר לו רבי לזו אני נותן ארבע מאות זוז ,אמר
לו ,לא אמרת כלום ,החובל בעצמו אף על פי שאינו רשאי ,פטור ,אחרים שחבלו
בו חייבין...״ )שם ,ועי׳ כעי״ז בכתובות ס״ו א׳(.
טז .ארבע מאות זוז דמי מוציא שם רע שנמצאו עדיו זוממים :״המוציא שם
רע ונמצאו עדיו זוממין הוא לוקה ונותן ארבע מאות זוז והזוממין מקדימין לבית
הסקילה ,ואם היתה יתומה הוא לוקה וכתובתה קיימת ונותן ארבע מאות זוז

וכו׳ ,זינתה כשהיא נערה ומשבגרה הוציא עליה שם רע ,הוא אין לוקה ,ואין
נותן ארבע מאות זוז ,והיא וזוממיה מקדימין לבית הסקילה״ )תוספתא כתובות
פ״א ה״ה(.
יז .ארבע מאות שופרות בהם הכריז ראב״ע :״שאלו תלמידיו את ר׳ אליעזר,
מהו לשתות בכלה כל זמן שבעלה מיסב ,אמר להם כל השותה בכלה כאילו
שותה בזונה ,אמרו לו והלא בנות תלמידי חכמים יש בהן דרך ארץ ,אמר להם
חס ושלום כל מי שאין ריח תורה על פיו אין בו דרך ארץ .הכריז ר׳ אלעזר בן
עזריה בארבע מאות שופרות ,שכל המקבל כוס מיד כלה אין לו מחילה לעולם״
)מסכת כלה פ״א ה״ה(.
יח .ארבע מאות חביות היין שהחמיצו לרב הונא :״רב הונא תקיפו ליה ארבע
מאה דני דחמרא״ )ברכות ה׳ ב׳(.
יט .ארבע מאות זוז דמי הכרבלא שקרע רב אדא מהכותית :״כי הא דרב אדא
בר אהבה חזייה לההיא כותית דהות לבישא כרבלתא בשוקא ,סבר דבת ישראל
היא ,קם קרעיה מינה ,אגלאי מילתא דכותית היא ,שיימוה בארבע מאה זוזי.
אמר לה ,מה שמך ,אמרה ליה ,מתון .אמר לה ,מתון מתון ארבע מאה זוזי שויא״
)ברכות כ׳ א׳(.
כ .ארבע מאות ספסלים שהתרבו בבית המדרש כשסילקו את שומר בית
המדרש :״תנא ,אותו היום סלקוהו לשומר הפתח ונתנה להם רשות לתלמידים
ליכנס .שהיה רבן גמליאל מכריז ואומר ,כל תלמיד שאין תוכו כברו ,לא יכנס
לבית המדרש .ההוא יומא אתוספו כמה ספסלי .אמר רבי יוחנן ,פליגי בה אבא
יוסף בן דוסתאי ורבנן ,חד אמר ,אתוספו ארבע מאה ספסלי) ...ברכות כ״ח א׳(.
כא .ארבע מאות זוז דמי ה׳כסא דמוקרא׳ ששבר מר בחופת בנו :״מר בריה
דרבינא עבד הלולא לבריה ,חזנהו לרבנן דהוו קבדחי טובא ,אייתי כסא דמוקרא,
בת ארבע מאה זוזי ,ותבר קמייהו ,ואעציבו״ )ברכות ל׳ ב׳  -ל״א א׳(.
כב .ארבע מאות חביות יין ששברה ילתא בכעסה :״עולא אקלע לבי רב נחמן,
כריך ריפתא בריך ברכת מזונא ,יהב ליה כסא דברכתא לרב נחמן .אמר ליה רב
נחמן ,לישדר מר כסא דברכתא לילתא וכו׳ .אדהכי שמעה ילתא ,קמה בזיהרא
ועלתה לבי חמרא ותברא ארבע מאה דני דחמרא״ )ברכות נ״א ב׳(.
כג .ארבע מאות זוז שעליהם המרו להקניט את הלל :״מעשה בשני בני אדם
שהמרו זה את זה ,אמרו ,כל מי שילך ויקניט את הלל ,יטול ארבע מאות זוז .אמר
אחד מהם ,אני אקניטנו וכו׳ ,אמר לו ,אם אתה הוא ,לא ירבו כמותך בישראל,
אמר לו :בני ,מפני מה ,אמר לו ,מפני שאבדתי על ידך ארבע מאות זוז ,אמר לו,
הוי זהיר ברוחך ,כדאי הוא הלל שתאבד על ידו ארבע מאות זוז וארבע מאות זוז,
והלל לא יקפיד״ )שבת ל׳ ב׳ – ל״א א׳ ,וכעי״ז באבות דר״נ פט״ו(.
כד .ארבע מאות זוז שקיבל רב ביבי על בתו :״רב ביבי הויא ליה ברתא ,טפלה
אבר אבר )בסיד  -רש״י( ,שקל בה ארבע מאות זוזי )שנתייפה ,וקפצו עליה
המהוגנין לה ,ונתנו לו ממון  -רש״י(״ )שבת פ׳ ב׳(.
כה .ארבע מאות פעמים שרבי פרידה למד עם תלמידו בכל יום :״רבי פרידא
הוה ליה ההוא תלמידא דהוה תני ליה ארבע מאה זימני וגמר וכו׳ ,הדר תנא ליה
ארבע מאה זימני אחריני...״ )עירובין נ״ד ב׳(.
כו .ארבע מאות שנים שהוסיפו לרבי פרידה :״רבי פרידא הוה ליה ההוא
תלמידא דהוה תני ליה ארבע מאה זימני וגמר וכו׳ ,הדר תנא ליה ארבע מאה
זימני אחריני ,נפקא בת קלא ואמרה ליה ,ניחא ליך דליספו לך ארבע מאה שני,
או דתיזכו את ודרך לעלמא דאתי ,אמר ,דניזכו אנא ודריי לעלמא דאתי ,אמר להן
הקב״ה ,תנו לו זו וזו״ )שם(.
כז .ארבע מאות אמות שהעיר מרויחה מדין ׳ריבוע העיר׳ :״תנו רבנן ,המרבע
את העיר עושה אותה כמין טבלא מרובעת וכו׳ ,אלא מביא טבלא מרובעת שהיא
אלפים אמה על אלפים אמה ,ומניחה בקרן באלכסונה ,נמצאת העיר משתכרת
ארבע מאות אמות לכאן וארבע מאות אמות לכאן...״ )עירובין נ״ו ב׳(.
כח .ארבע מאות גמלים הטעונים דרשות שיש בין אצל לאצל :״אמר רמי בר
רב יודא אמר רב ,מיום שנגנז ספר יוחסין תשש כחן של חכמים ,וכהה מאור
עיניהם .אמר מר זוטרא ,בין אצל לאצל טעינו ארבע מאה גמלי דדרשא״ .ופרש״י
שם :״מאצל לאצל .שני מקראות הן ,ופרשה גדולה ביניהן ,ולאצל ששה בנים,
וקא חשיב ואזיל הבנים ,וסיפא דפרשתא ,אלה בני אצל״ )פסחים ס״ב ב׳(.
כט .ארבע מאות פרסה בגודלה של מצרים :״תא שמע ,מצרים היא ארבע
מאות פרסה על ארבע מאות פרסה״ )פסחים צ״ד א׳ ,וע״ע תענית י׳ א׳(.
ל .ארבע מאות זוז ששילמו הבייתוסין כדי להטעות את חכמים :״תנו רבנן,
מה קלקול קלקלו הבייתוסין ,פעם אחת בקשו בייתוסין להטעות את חכמים,
שכרו שני בני אדם בארבע מאות זוז ,אחד משלנו ואחד משלהם .שלהם העיד
עדותו ויצא...״ )ר״ה כ״ב ב׳(.
לא .ארבע מאות פרסה שהלך קולו של יצר הע״ז :״...נפק אתא כי גוריא דנורא
מבית קדשי הקדשים .אמר להו נביא לישראל ,היינו יצרא דעבודה זרה ,שנאמר
)זכריה ה׳ ח׳( ׳ויאמר זאת הרשעה׳ .בהדי דתפסוה ליה אשתמיט ביניתא ממזייא,
ורמא קלא ,ואזל קליה ארבע מאה פרסי״ )יומא ס״ט ב׳(.
לב .ארבע מאות זוז שאמר השכיב מרע לתת לפלוני כדי שישא את בתו:
״ההוא גברא דאמר להו )מצוה מחמת מיתה היה  -רש״י( ,הבו ליה ארבע מאה
זוזי לפלוני ,ולנסיב ברתי .אמר רב פפא ,ארבע מאה ,שקיל ,וברתיה ,אי בעי,
נסיב ,אי בעי ,לא נסיב״ )ביצה כ׳ א׳(.
לג .ארבע מאות פרסה שנזדעזע ארץ ישראל בתרגום הנביאים :״תרגום של
נביאים ,יונתן בן עוזיאל אמרו מפי חגי זכריה ומלאכי ,ונזדעזעה ארץ ישראל
ארבע מאות פרסה על ארבע מאות פרסה ,יצתה בת קול ואמרה ,מי הוא זה
שגילה סתריי לבני אדם...״ )מגילה ג׳ א׳(.
לד .ארבע מאות שופרות בהם עשה ברק שמתיה למרוז :״ואמר עולא ,בארבע
מאה שיפורי שמתיה ברק למרוז .איכא דאמרי גברא רבה הוה ,ואיכא דאמרי
כוכבא הוה )מזליה דסיסרא  -רש״י(״ )מו״ק ט״ז א׳(.
לה .ארבע מאות זוז ששילמו בכדי לשאול הלכה לר״ע :״בשעת הסכנה
נתבקשה הלכה זו ,הרי שיצאה מראשון בגט ומשני במיאון ,מהו שתחזור
לראשון .שכרו אדם אחד בארבע מאות זוז ,ושאלו את ר׳ עקיבא בבית האסורין
ואסר...״ )יבמות ק״ח ב׳(.
לו .ארבע מאות זוז שכתב רב מלכיו לאשה כדי שתסכים להנשא לחרש:
״ההוא חרש דהוה בשבבותיה דרב מלכיו ,אנסביה איתתא וכתב לה ארבע מאה
זוזי מנכסיה ,אמר רבא ,מאן חכים כרב מלכיו ,דגברא רבה הוא״ )יבמות קי״ג א׳(.
לז .ארבע מאות זוז שרבא כפה את רב נתן לתת לצדקה :״...ולא אמרן אלא
דלא אמיד ,אבל אמיד ,כפינן ליה על כרחיה ,כי הא דרבא כפייה לרב נתן בר אמי,
ואפיק מיניה ד׳ מאה זוזי לצדקה״ )כתובות מ״ט ב׳ ,ב״ב ח׳ ב׳(.
לח .ארבע מאות זוז שהניח ההוא לבתו בדמי יינו :״ההוא דאמר להו ארבע
מאה זוזי מן חמרא לברת ,אייקר חמרא ,אמר רב יוסף ,רווחא ליתמי״ )כתובות
נ״ד א׳  -ב׳(.

לט .ארבע מאות זוז שפסקו החכמים לבשמים :״א״ר יהודה אמר רב ,מעשה
בבתו של נקדימון בן גוריון ,שפסקו לה חכמים ארבע מאות זהובים לקופה של
בשמים לבו ביום ,אמרה להם :כך תפסקו לבנותיכם ,וענו אחריה אמן״ )כתובות
ס״ו ב׳(.
מ .ארבע מאות זוז שהיה רגיל מר עוקבא ליתן לשכנו העני :״מר עוקבא
הוה עניא בשיבבותיה ,דהוה רגיל לשדורי ליה ארבע מאה זוזי כל מעלי יומא
דכיפורא״ )כתובות ס״ז ב׳(.
מא .ארבע מאות זוז שנפלו לאשה במקום רחוק :״ההיא איתתא דנפלו לה
ארבע מאה זוזי בי חוזאי )שם מקום ,והיה רחוק הימנה  -רש״י( ,אזיל גברא אפיק
שית מאה )והיה מפיק עליה שית מאה בהוצאת הדרך  -רש״י( ,אייתי ארבע מאה.
בהדי דקאתי איצטריך ליה חד זוזא ושקל מנייהו ,אתא לקמיה דר׳ אמי ,א״ל ,מה
שהוציא הוציא ,ומה שאכל אכל״ )כתובות פ׳ א׳(.
מב .ארבע מאות החכמים שנשארו בישיבת רבה ור״י לאחר שכל האחרים
הלכו :״כי מיפטרי רבנן מבי רבה ורב יוסף ,הוו פיישי ארבע מאה רבנן ,וקרו
לנפשייהו יתמי״ )כתובות ק״ו א׳(.
מג .ארבע מאות פרסה דרך שהטריח יוסף את אחיו להעלות את עצמותיו:
״כיוצא בדבר אתה אומר :וישבע יוסף את בני ישראל וגו׳ ,א״ר חנינא ,דברים
בגו ,יודע היה יוסף בעצמו שצדיק גמור היה ,ואם מתים שבחוצה לארץ חיים,
למה הטריח את אחיו ארבע מאות פרסה .שמא לא יזכה למחילות״ )כתובות
קי״א א׳(.
מד .ארבע מאות השופרות בהם עשו שמתא לאותו האיש :״...א״ל אחד
מתלמידיו ,רבי עיניה טרוטות .א״ל ,רשע ,בכך אתה עוסק ,אפיק ארבע מאה
שפורי ושמתיה״ )סוטה מ״ז א׳ ,סנהדרין ק״ז ב׳(.
מה .ארבע מאות פרסה שנזדעזעה ארץ ישראל כשנעץ החזיר את צפרניו
בחומת ירושלים :״ת״ר ,כשצרו מלכי בית חשמונאי זה על זה ,היה הורקנוס
מבחוץ ואריסטובלוס מבפנים ,בכל יום ויום היו משלשלין דינרים בקופה ומעלין
להן תמידים ,היה שם זקן אחד שהיה מכיר בחכמת יוונית ,לעז להם בחכמת
יוונית ,אמר להן ,כל זמן שעוסקים בעבודה אין נמסרין בידכם .למחר שלשלו
להם דינרים בקופה והעלו להם חזיר ,כיון שהגיע לחצי חומה ,נעץ צפרניו
נזדעזעה א״י ארבע מאות פרסה״ )סוטה מ״ט ב׳ ,וע״ע ב״ק פ״ב ב׳ ,מנחות ס״ד
ב׳(.
מו .ארבע מאות ילדים וארבע מאות ילדות שנשבו לקלון :״אמר רב יהודה
אמר שמואל ,ואיתימא רבי אמי ,ואמרי לה במתניתא תנא ,מעשה בד׳ מאות
ילדים וילדות שנשבו לקלון ,הרגישו בעצמן למה הן מתבקשים ,אמרו ,אם אנו
טובעין בים אנו באין לחיי העולם הבא ,דרש להן הגדול שבהן )תהלים ס״ח כ״ג(
׳אמר ה׳ מבשן אשיב אשיב ממצולות ים׳ ,מבשן אשיב ,מבין שיני אריה אשיב,
ממצולות ים ,אלו שטובעין בים ,כיון ששמעו ילדות כך ,קפצו כולן ונפלו לתוך
הים״ )גיטין נ״ז ב׳(.
מז .ארבע מאות בתי הכנסיות שהיו בכרך ביתך :״ארבע מאות בתי כנסיות היו
בכרך ביתר ...״ )גיטין נ״ח א׳(.
מח .ארבע מאות מלמדי תינוקות שהיו בכל אחד מארבע מאות בתי הכנסיות
שבכרך ביתר :״ארבע מאות בתי כנסיות היו בכרך ביתר ,ובכל אחת ואחת היו בה
ארבע מאות מלמדי תינוקות...״ )שם(.
מט .ארבע מאות תינוקות של בית רבן שהיו לפני כל אחד ממלמדי התינוקות
בכרך ביתר :ארבע מאות בתי כנסיות היו בכרך ביתר ,ובכל אחת ואחת היו בה
ארבע מאות מלמדי תינוקות ,וכל אחד ואחד היו לפניו ארבע מאות תינוקות
של בית רבן״ )שם(.
נ .ארבע מאות זוז שאמר גניבא לתת לרבי אבינא :״גניבא יוצא בקולר הוה,
כי הוה קא נפיק ,אמר ,הבו ארבע מאה זוזי לרבי אבינא ,מחמרא דנהר פניא...״
)גיטין ס״ה ב׳(.
נא .ארבע מאות פרסה שהשליך אשמדי את שלמה :״...א״ל ,שקול שושילתא
מינאי והב לי עיזקתך ,ואחוי לך רבותאי .שקליה לשושילתא מיניה ויהיב ליה
עיזקתיה ,בלעיה ,אותביה לחד גפיה ברקיעא ולחד גפיה בארעא ,פתקיה ארבע
מאה פרסי״ )גיטין ס״ח ב׳(.
נב .ארבע מאות פרסה שעבר אליהו בדרכו להציל את רב כהנא :״רב כהנא
הוה קמזבין דיקולי ,תבעתיה ההיא מטרוניתא ,אמר לה ,איזיל איקשיט נפשאי.
סליק וקנפיל מאיגרא לארעא ,אתא אליהו קבליה ,אמר ליה ,אטרחתן ארבע
מאה פרסי .א״ל ,מי גרם לי ,לאו עניותא ,יהב ליה שיפא דדינרי״ )קידושין מ׳ א׳(.
נג .ארבע מאות עבדיו של פשחור שנטמעו בכהונה :״אמר רב יהודה אמר
שמואל ,ארבע מאות עבדים ,ואמרי לה ארבעת אלפים עבדים היו לו לפשחור
בן אימר ,וכולם נטמעו בכהונה ,וכל כהן שיש בו עזות פנים אינו אלא מהם
)קידושין ע׳ ב׳(.
נד .ארבע מאות ילדי יפת תואר שהיו לדוד :״אמר רב יהודה אמר רב ,ארבע
מאות ילדים היו לו לדוד ,וכולם בני יפת תואר היו ,וכולם מסתפרים קומי
ומגדלים בלורית היו ,וכולם יושבים בקרוניות של זהב והיו מהלכים בראשי
גייסות״ )קידושין ע״ו ב׳ ,וע״ע סנהדרין כ״א א׳ ושם מ״ט א׳(.
נה .ארבע מאות זוז דמי בושת שגבה רב פפא :״הרי בושת ופגם דשכיח ,נעביד
שליחותייהו .אמרי ,הכי נמי ,דהא רב פפא אגבי ארבע מאה זוזי לבושת״ )ב״ק
פ״ד ב׳(.
נו .ארבע מאות אמה שנעקר החרוב ממקומו להוכיח שהלכה כר״א :״...וזה
הוא תנור של עכנאי ,מאי עכנאי ,אמר רב יהודה אמר שמואל ,שהקיפו דברים
כעכנא זו ,וטמאוהו .תנא ,באותו היום השיב רבי אליעזר כל תשובות שבעולם
ולא קיבלו הימנו .אמר להם ,אם הלכה כמותי ,חרוב זה יוכיח ,נעקר חרוב
ממקומו מאה אמה ,ואמרי לה ,ארבע מאות אמה״ )ב״מ נ״ט ב׳(.
נז .ארבע מאות חביות יין שהחמיצו לההוא גברא :״ההוא גברא דאמר ליה
לחבריה ,זיל זבין לי ארבע מאה דני חמרא ,אזל זבן ליה .לסוף אתא לקמיה ,אמר
ליה ,זביני לך ארבע מאה דני חמרא ותקיפו להו .אתא לקמיה דרבא .אמר ליה,
ארבע מאה דני חמרא תקיפי קלא אית לה למילתא ,זיל אייתי ראיה דמעיקרא כי
מזבנת להו חמרא מעליא הוה ,ואיפטר״ )ב״מ פ״ג א׳(.
נח .ארבע מאות זוז שציוה אותו שכיב מרע לתת לבתו :״ההוא גברא דאמר
להו )מצוה מחמת מיתה היה  -רש״י( ,הבו לה ארבע מאה זוזי לברתי בכתובתה.
שלח רב אחא בריה דרב אויא לקמיה דרב אשי ,ארבע מאה דאינון תמני מאה,
או ארבע מאה זוזי דאינון מאתן ,אמר רב אשי ,חזינן ,אי אמר הבו לה ארבע
מאה זוזי דאינון תמני מאה ,אי אמר כתובו לה ארבע מאה זוזי דאינון מאתן.
איכא דאמרי ,אמר רב אשי ,חזינן אי אמר לכתובתה ארבע מאה זוזי דאינון תמני
מאה ,ואי אמר בכתובתה ארבע מאה זוזי דאינון מאתן .ולא היא ,לא שנא דאמר

 .1הכוונה למנין ארבע מאות לא פחות ולא יותר ,למעט היכן שהמנין הוא למעלה
מד׳ מאות ורק הוזכר בכתוב תיבות ׳ארבע מאות׳ ,כגון )שמות י״ב מ׳( :׳ששים
שנה וארבע מאות שנה״ ,וכל כיו״ב.
 .2והנה מצינו פעמים שנתנו חכמים שיעור דרך גוזמא בעלמא ,וכדאיתא בחולין
)צ׳ ב׳( ,״תנן התם תפוח היה באמצע המזבח ,פעמים היה עליו כשלש מאות
כור .אמר רבא ,גוזמא״ ,ועיי״ש עוד ,דאף בתורה ונביאים מצינו כביכול לשון
גוזמא ,דאיתא שם ,״אמר רבי אמי ,דברה תורה לשון הואי )כ״ה לפנינו בחולין
שם ,ובתמיד כ״ט א׳ איתא ׳הבאי׳( ,דברו נביאים לשון הואי ,דברו חכמים לשון
הואי״ ,וקמפרש ואזיל שם מכמה דוכתי.
והנה היה מקום לומר דבמקומות שלא נתפרש שהוא לשון גוזמא ,אין לנו לבדות
כן מלבינו ,ושאני האי דחולין דקאמר רבא בהדיא שהוא גוזמא ,ומשמע דבשאר
דוכתי אינו כן ,וכן מדקמפרש ר׳ אמי היכא דאשכחן שהוא גוזמא ולא הזכיר שאר
דוכתי ,משמע דהיכא דלא נתפרש כן ,אין לנו לפרש שהוא גוזמא ,ובפרט דר״י
בר נחמני מפרש בהדיא דבג׳ מקומות דברו חכמים בלשון הבאי ,הרי משמע דתו
ליכא.
והארכנו בפרשה זו מפי סופרים וספרים ,בגליון ש׳ ,פרשת מסעי תשע״ד ,עיי״ש
ותרווה רוב נחת ועונג שבת.
 .3ונביאי הבעל היו ׳ארבע מאות וחמשים׳ ,כמפורש בפסוק שם.
 .4אולם בתנחומא ויחי ד׳ איתא :״בועז עובד וישי ,אמרו רבותינו יותר מארבע
מאות שנה היו חיין״.
 .5ועי׳ בברית עולם מהרב חיד״א על הס״ח שם ,שכתב :״הכי איתמר בי מדרשא,
איכא רבתי ,ולימדו חשבון מספר האצבעות״ .דהיינו שבזה שר׳ צדוק לימד את
הנכרי את חכמת מספר האצבעות ,גמל לו שכר בעוה״ז על שריפא את בנו.
 .6ולכאו׳ צ״ל שכל זה מדובר כשיכול לשלם לו ,ורוצה לקבל חינם וכדו׳ ,אבל
לא שימנע מלקבל מנכרי במקום ההכרח בשביל חשבון זה שאולי לא יוכל לשלם
לו .וצ״ע.

 .7עי׳ מגילה ו׳ א׳ וברש״י שם ד״ה אמר יצחק להקב״ה וכו׳ ,וע״ע בפסחים קי״ט
ב׳ :״אומר לו ליצחק טול וברך ,אומר להן אינו מברך שיצא ממני עשו״.
 .8וצ״ע דממעשה דר׳ עקיבא במס׳ כלה ,משמע דלא כהס״ח בזה ,וע״ע בשו״ת
יחוה דעת ח״ו סוס״י ס׳ בשם מעבר יבוק ועוד אחרונים ,שאפילו על רשע גמור
יש לבן להתפלל ולהשתדל לעי״נ כמה שיוכל להצילו .וכ״כ הג״ר יעקב מבגדד
זצ״ל ,בנו של הבן איש חי )באגרת שנדפסה בס׳ ׳נחלת אבות  -גנוזים מבית משפ׳
ששון׳ עמ׳  ,(387שאפילו על הרשעים הכופרים רח״ל ,יעשו לימוד לעי״נ ,וכותב:
״אם לא יועיל לא יזיק ,ואפשר שימצא להם תיקון אצל בעלי הרזין ,ולא ידח ממנו
נדח ,ולא ימנע טוב להולכים בתמים״.
 .9ובכל בו כתב ,שהולכים ללוות גוי שמת ,והשו״ע ביו״ד ר״ס שס״ז לא הזכיר זה,
רק שקוברים אותם ומנחמים אבליהם מפני דרכי שלום ,אבל בבאר הגולה שם
כתב :״וכתב הב״י בפירוש דברי הכל בו ,שחייב ג״כ ללוות את העכו״ם אם הוא
מפני דרכי שלום ,או בעכו״ם חסיד דקיי״ל חסידי אומות העולם יש להם חלק
לעולם הבא״ )ובבית הילל על השו״ע שם כתב ,שמקורו בסנהדרין ק״ה א׳ ,וע״ש
מש״כ נפק״מ בזה לרשעי ישראל(.
ויל״ע אם מצד כבוד יש ללוות את חסידי אומה״ע ,או שכיון שבזה שמלוין ,גם
מכריזין על אמונה בהשארת הנפש ,ושיזכה לקום לתחיית המתים ולחלק לעוה״ב
]שכמה מנהגים נהגו מטעם זה ,כמ״ש בשו״ע יו״ד שע״ו ד׳ ,ובנו״כ שם[ ,שלכן גם
בגוי שהוא חסיד אומה״ע יש ענין ללוותו מטעם זה .וצ״ב.
וראיתי בחכמת אדם סוף ח״ב ,בקונט׳ מצבת משה אות י״ד ,שכתב :״וז״ל מעבר
יבק ,בברכות )אולי צ״ל בזכות ,או בברכות המלווים ,והכוונה למה שאומרים לו
׳לך בשלום ותנוח ,ותעמוד לגורלך׳ ,שהוא חיוב מדינא דגמ׳ לכל אדם שנפטר מן
המת לאומרו .כמ״ש בחכמ״א שם( המלווים אותו נשאר לו שמירה מעולה גם
אחר שנקבר ,שהמצוה ההיא להנאתו ולהגן עליו ]והיינו ,כל מה שנהגו לעשות[
מהלוית המת וכל צרכיו ,הוא חסד ואמת ,כי בהם תתחזק נפשו בצרור החיים״.
ואולי ענין זה אינו שייך אלא בישראל ]וכדמצינו לדוגמא שמדינא דגמ׳ אין לקבור

צדיק אצל רשע ,ולא מצינו כה״ג שיש ענין שגוי חסיד אומה״ע יקבר אצל חסידים
כמותו .וסו״ס ישראל הצדיקים במיתתן קרויים חיים ,ודבר כזה לא שמענו
שיאמרו על חסידי אומה״ע .ועל כל פנים הבדל יש בין ישראל לעמים[.
 .10עשו״ת אג״מ יו״ד ח״ד סי׳ נ״ח אות ב׳ מש״כ מחולין צ״ב א׳ ,ואם שייך גם
על הנוצרים בזמנינו.
 .11וע״ע אריכות דברים בכל זה ,בפני דוד להרחיד״א בפרשתנו אות ו׳.
 .12בבעל הטורים ,כתב :״וישתחו לך .חסר ו׳ ,כנגד ו׳ דורות שמדוד עד יורם,
שעבדו אדום את ישראל ,ומכאן ואילך פשע בו״.
 .13בפענח רזא כותב עוד בשם הריב״א :״דברכה זו קיימת לעולם שעשו עובד
ליעקב בעבדים ושפחות״.
 .14עוד בענין נחור ,עיין בתשובות לכתב חידה מגליון קמ״ב ,פרשת ויצא תשע״א.
 .15עוד בענין רבקה ,עיין בתשובות לכתב חידה מגליון ר״ז ,פרשת בהר תשע״ב,
הובא בספרינו ׳קוראי עונג׳ ,כרך ׳דברי חכמים וחידותם׳ ,עמ׳ תל״ד ואילך .וע״ע
בתשובות לכתב חידה מגליון ר״צ ,פרשת בהר תשע״ד ,ובתשובות לכתב חידה
מגליון של״א ,פרשת בהר תשע״ה.
 .16עוד בענן לבן ,עיין בתשובה לכתב חידה מגליון ס״ה ,פרשת ויצא תשס״ט.
 .17דברי המדרש הללו ,׳הוא קמואל הוא לבן ,ולמה נקרא שמו קמואל ,שקם על
אומתו של אל׳ ,כתובים כבר בב״ר נ״ז ד׳ )הובאו בילקוט וירא ק״ב ,אות ר״ח(,
ולא הובאו הדברים בשם המדה״ג ,אלא על תוספתו שלידת בני נחור הם בזכות
אברהם.
והנה עיקר דברי המדרש הללו צריכים תלמוד והבנה ,שהרי מקרא מלא הוא שלבן
הוא בן בתואל בנו הצעיר של נחור ,והוא אחי רבקה ,וכיצד יעלה בקנה אחד שהוא
קמואל בנו השלישי של נחור.
וכתב הרד״ל בחידושיו על המ״ר ,שצריך לגרוס ׳הוא בלעם הוא קמואל׳ }ומה
שכתב שם ׳וכן הוא בילקוט׳ ,לא מצאתי כן בילקוט לפנינו ,אלא כגירסת המ״ר,
אכן בילקוט בלק תשס״ו איתא כן :״ואת קמואל זה בלעם ,ולמה נקרא שמו

תשובה ל"מענינא דמנינא"
בתשובה לשאלה ,מהם הדברים שנזכר בהם בהדיא מנין 2׳ארבע
מאות׳ 1בתנ״ך ובחז״ל )למעט היכן שנזכר דרך דוגמא בעלמא (.

לכתובתה ולא שנא דאמר בכתובתה ארבע מאה זוזי דאינון מאתן ,עד דאמר הבו
לה סתמא״ )ב״מ ק״ד ב׳(.
נט .ארבע מאות דינרים ששלחה המלכה לרבנן :״איפרא הורמיז אימיה דשבור
מלכא ,שדרה ארבע מאה דינרי לקמיה דרבי אמי ולא קבלינהו ,שדרינהו קמיה
דרבא ,קבלינהו משום שלום מלכות .שמע רבי אמי איקפד...״ )ב״ב י׳ ב׳(.
ס .ארבע מאות ספרי תורה שכתב רבי אמי :״...אמרו ליה רבנן לרב המנונא,
כתב רבי אמי ד׳ מאה ספרי תורה .אמר להו ,דילמא תורה צוה לנו משה כתב״
)ב״ב י״ד א׳(.
סא .ארבע מאות כרמים שנטע ר׳ ינאי :״א״ל רבא לר׳ זירא ,נטע ר׳ ינאי ארבע
מאה כרמי .א״ל :דילמא שתים כנגד שתים ואחת יוצא זנב״ )שם(.
סב .ארבע מאות פרסה אורך מחנהו של סנחריב הרשע :״אמר רב יהודה אמר
רב ,בא עליהם סנחריב הרשע בארבעים וחמשה אלף איש בני מלכים יושבים
בקרונות של זהב ,ועמהן שגלונות וזונות .ובשמנים אלף גבורים לבושי שריון
קליפה ,ובששים אלף אחוזי חרב רצים לפניו ,והשאר פרשים .וכן באו על אברהם,
וכן עתידין לבוא עם גוג ומגוג .במתניתא תנא ,אורך מחנהו ארבע מאות פרסי״
)סנהדרין צ״ה ב׳(.
סג .ארבע מאות שנות ימות המשיח :״תניא ,רבי אליעזר אומר ,ימות המשיח
ארבעים שנה ,שנאמר )תהלים צ״ה י׳( ׳ארבעים שנה אקוט בדור׳ וכו׳... .רבי
דוסא אומר ,ארבע מאות שנה ,כתיב הכא )בראשית ט״ו ג( ׳ועבדום וענו אֹתם
ארבע מאות שנה׳ ,וכתיב התם )תהלים צ׳ ט״ו( ׳שמחנו כימות עניתנו׳״ )סנהדרין
צ״ט א׳(.
סד .ארבע מאות בעיות ששאלו דואג ואחיתופל :״אמר רבי ,ארבע מאה בעייא
בעו דואג ואחיתופל במגדל הפורח באויר ולא איפשט להו חד״ )סנהדרין ק״ו ב׳(.
סה .ארבע מאות שנה שהם קץ הגאולה :״אמר רבי חנינא ,אחר ארבע מאות
לחורבן הבית ,אם יאמר לך אדם קח שדה שוה אלף דינרים בדינר אחד ,לא תקח
)שהיא קץ הגאולה ותקבץ להר הקודש לנחלת אבותיך ולמה תפסיד הדינר -
רש״י(״ )עבודה זרה ט׳ ב׳(.
סו .ארבע מאות פרקים במסכת עבודה זרה של אברהם :״א״ל רב חסדא
לאבימי ,גמירי ,דעבודת כוכבים דאברהם אבינו ד׳ מאה פירקי הויין״ )עבודה
זרה י״ד ב׳(.
סז .ארבע מאות פרסה שאליהו השליך את אותו אדם רע :״...וההוא גברא
בישותיה הוא דקא אחוי ,ולא אשגח ביה ,קם למימר להו ,הוה כתיבא איגרתא
דהוה כתיב מחשיבי דמלכות לשדורי לבי קיסר ,ושדרוה על ידיה דההוא גברא,
אתא אליהו פתקיה ארבע מאה פרסי ,אזל ולא אתא״ )עבודה זרה י״ז ב׳(.
סח .ארבע מאות זוז ששגר הזהיר במצות ציצית :״מעשה באדם אחד שהיה
זהיר במצות ציצית ,שמע שיש זונה בכרכי הים שנוטלת ד׳ מאות זהובים בשכרה,
שיגר לה ארבע מאות זהובים וקבע לה זמן .כשהגיע זמנו ,בא וישב על הפתח.
נכנסה שפחתה ואמרה לה ,אותו אדם ששיגר ליך ד׳ מאות זהובים בא וישב על
הפתח...״ )מנחות מ״ד א׳(.
סט .ארבע מאות פרסה שנשמע קולו של אריא דבי עליאי :״אמר ליה קיסר לר׳
יהושע בן חנניה וכו׳ ,בעינא דמיחזית ליה ניהלי )שהיה רוצה הקיסר לראות את
׳אריא דבי עליאי׳( ,אמר ליה ,לא מצית חזית ליה .אמר ליה ,איברא ,חזינא ליה.
בעא רחמי ,אתעקר מדוכתיה ,כי הוה מרחיק ארבע מאה פרסי ניהם חד קלא,
אפילו כל מעברתא ,ושורא דרומי נפל״ )חולין נ״ט ב׳(.
ע .ארבע מאות זוגות חכמים שעמדו להכנס לפני רב הונא :״רב הונא בר חייא
איצטריכא ליה שעתא )שהיו חכמים צריכין לו לשאול הימנו הלכות  -רש״י(,
הוה עייל גביה רבה ורב יוסף וארבע מאה זוגא דרבנן .שמע דאתו ,קטיר להו
ארבע מאה תכתקי )קשר ותיקן להם ארבע מאות כסאות( ,לסוף שמעו דנעשה
גבאי ,שלחו ליה ,זיל לחשיבותיה זיל לקדמותיה )ילך לחשיבותיה אחר החשיבות
שבחר לו להיות מוכס ואנו לא נלך אצלו  -רש״י( ,שלח להו ,הדרי בי )מגבאות -
רש״י( .רב יוסף לא אזל ,רבה אזל״ )בכורות ל״א א׳(.
עא .ארבע מאות זוז שאבוה דשמואל הבטיח לשמואל עבור דרשתו החוזרת:
״שמואל איצטריך ליה )להטיל מים  -רש״י( בשבתא דרגלא ,נגדו ליה גלימא
)פרסו סדין בינו לבין העם  -רש״י( .אתא לקמיה דאבוה ,א״ל ,אתן לך ד׳ מאה
זוזי וזיל אהדר עובדא )דרוש שאסור להמתין מלהטיל מים עד שיהא לו צניעות -
רש״י( ,את דאפשר לך ,דלא אפשר ליה ליסתכן״ )בכורות מ״ד ב׳(.
עב .ארבע מאות זוז ששולמו עבור הבגד השחור :״עולא אקלע לפומבדיתא,
חזייה לההוא טייעא דלבוש לבושא אוכמא ,אמר להו ,שחור דתנן ,כי האי .מרטו
מיניה פורתא פורתא ,יהבו ביה ארבע מאה זוזי״ )נדה כ׳ א׳(.
עג .ארבע מאות פרסה שפסע עמלק להלחם עם ישראל :״רבי נתן אומר,
לא בא עמלק אלא מהררי שעיר ,ארבע מאות פרסה פסע עמלק ובא ונלחם
עם ישראל״ (מכילתא דרבי ישמעאל בשלח ,מסכתא דעמלק פרשה א׳ ,וכ״ה
בתנחומא בשלח כ״ה(.
עד .ארבע מאות פרסה שנשמע קול שאגת יהודה :״אמר רבי יוחנן ,בשעה
שתפס יוסף הצדיק את בנימין ואמר להם לאחיו האיש אשר נמצא הגביע בידו
הוא יהיה לי עבד ,אמר לו יהודה ,בנימין ,את תפוס ושלום בבית אבא ,מיד כעס
יהודה ושאג בקול גדול ,והלך קולו ד׳ מאות פרסה ,עד ששמע חושים בן דן ,וקפץ
מארץ כנען ובא אצל יהודה״ )ב״ר צ״ג ז׳(.
עה .ארבע מאות פרסה בהם התפזר השחין :״ועוד נס אחר נעשה בשחין ,אדם
מפזר עפר קב אחד אין מפזר אלא ארבע אמות אבל משה נטל מלא ידו ופזרו על
כל ארץ מצרים שהיתה ת׳ פרסה על ת׳ פרסה״ )תנחומא וארא י״ד(.
עו .ארבע מאות שנה מהלך טלפי החיות :״א״ר ברכיה בשם ר׳ חלבו בשם ר׳
אבא ,אף טלפי החיות מהלך ארבע מאות שנה וכולם טעונות אש ברקיע שכלו
מים...״ )תנחומא תרומה י״א(.
עז .ארבע מאות שנה שנתנבא שם בן נח :״...ולא זו בלבד אלא שכרו של שם
הגדול שנתנבא ארבע מאות שנה על כל אומות העולם ,ולא קיבלו ממנו״ )תנא
דבי אליהו רבה כ״ב(.
עח .ארבע מאות שנה שחיו בועז עובד וישי :״שנותיו של בועז עובד וישי
ארבע מאות שנה היו חייהם ,4ודוד לא חיה אלא שבעים שנה״ )מדרש אגדה,
ויחי כ״ט(.
עט .ארבע מאות איש שעם המשיח :״שמעון בן שטח היה אומר ,שהקב״ה
אומר לישראל פתחי לי אחותי והם מסתכלים ,והמקום עושה להם נסים ,והם
רואים את המשיח עומד בראש מדבר מואב ועמו ארבע מאות איש והמקום נותן
להם גאולה )מדרש זוטא ,שהש״ר ה׳ ב׳(.
פ .ארבע מאות שנה בהם היה חירם בגן עדן :״חירם מלך צור נכנס בג״ע ויצא,
נכנס מפני שטרח בבית המקדש ,ולפיכך הושיבו בגן עדן ארבע מאות שנה״
)בראשית רבתי פ׳ חיי שרה(.
פא .ארבע מאות פתחי פלטרין של פרעה :״...כשבאו משה ואהרן עמדו לפני
פרעה וכו׳... ,והיו ארבע מאות פתחים לפלטרים של פרעה ועל כל פתח ופתח
אריות ודובים וחיות רעות ולא היתה בריה יכולה ליכנס שם״ )ילקוט וארא
קפ״א(.

קמואל ,שקם כנגד אומתו ]של אל[״ .ובאמת כדבריו הללו מצאנו במקומות רבים,
עי׳ שכל טוב עה״פ ועוד ,ואכמ״ל{.
ומה שהוסיף הרד״ל וכתב :׳וכן הובא בתוספות על התורה׳ ,לפנינו איתא כן בדעת
זקנים מבעלי התוספות ועוד.
שו״ר שבמהרז״ו שם ציין לעיין ב׳יפה תואר׳ ,וכמדומה שכוונתו בענין זה ,אלא
שאין הספר תח״י ]ופירוש יפה תואר המודפס על גליון המדרשים ,כידוע הוא
רק קיצור מפירושו הגדול והארוך[ .וכן עמד בזה הכתב והקבלה ,וביאר הענין
על פי דרכו.
 .18כעין דברי המדרש הללו ,שאמר בלעם לבלק שאילולי ישראל לא שניהם
בעולם ,איתא בתנחומא בלק י״ב )וכעי״ז בבמד״ר כ׳ י״ט( ,אלא ששם איתא
מוֹאב[
]מ ֶלָ 
מטעם אחר ,כדלהלן :״דבר אחר) ,במדבר כ״ג ז׳( ִמן ֲא ָרם יַנְ ֵחנִ י ָב ָלק ֶ
ֵמ ַה ְר ֵרי ֶק ֶדם .השוינו שנינו להיות כפוי טובה ,שאלולי אברהם אביהם לא היה בלק,
הים ֶאת
הים ֶאת ָע ֵרי ַה ִכּ ָכּר ] ַו ִיּזְ כֹּר ֱא ִ
שנאמר )בראשית י״ט כ״ט(ַ ,ו ְי ִהי ְבּ ַשׁ ֵחת ֱא ִ
ָשׁב ָבּ ֵהן לוֹט[ ,ואלולי
ַא ְב ָר ָהם ַו ְי ַשׁ ַלּח ֶאת לוֹט ִמתּוַֹ ה ֲה ֵפ ָכה ַבּ ֲהפֶֹ את ֶה ָע ִרים ֲא ֶשׁר י ַ
אברהם לא פלט לוט מסדום ,ואתה מבני בניו של לוט .ואלולי יעקב אביהם לא
עמדתי אני בעולם ,שלא זכה ָל ָבן לבנים אלא בזכות יעקב ,שבתחלה באה רחל
עם הצאןִ ,אלו היה לו בנים היאך בתו רועה ,ומשהלך יעקב לשם נתנו לו בנים,
שנאמר )שם ל״א א׳( ַו ִיּ ְשׁ ַמע ֶאת ִדּ ְב ֵרי ְבנֵי ָל ָבן ,וכן הוא אומר )שם ל׳ כ״ז( ,נִ ַח ְשׁ ִתּי
ֲכנִ י ה׳ ִבּגְ ָל ֶל ,ואני מבני בניו של לבן .אלולי אברהם ויעקב אני ואתה לא
ַו ְי ָבר ֵ
עמדנו בעולם״.
 .19לדברי המדרש הללו עולה ,שכל פקידת מלכה אשת נחור ולידת שמונת בניה,
היה לאחר העקידה .וענין זה צריך ביאור והבנה ,כיצד אם כן יתכן ששלש שנים
לאחר מכן ,כשהיה יצחק בן ארבעים שנה ,לקח את רבקה בת בתואל ,כאשר ִמלכה
ֵאם בתואל החלה להפקד רק כשלוש שנים קודם לכן ,ובתואל הוא בנה השמיני.
והיודע ביאור בדברי המדרש הללו ,נודה לו אם יודיענו להגדיל תורה ולהאדירה.
 .20והנה הקשו ברבינו בחיי ועוד ראשונים על שיטות הללו שכל פקידת מלכה

תשובה ל"מעשה רב"
בתשובה לשאלה ,אודות רופא גוי שעמל משך שעה ארוכה להחיות
יהודי ,ובס״ד חזר לחיים ,האם ראוי לכל אחד מהנמצאים במקום
לשבחו על כך ,או שמא יש להימנע משום ׳לא תחנם׳ ,כשניתן לפרש
את מעשיו שכלל לא היו למטרת הצלה אלא עשה כן בשביל להתפאר
ולהשתבח בעצמו במסגרת עבודתו כרופא בביה״ח.
'חסד לאומים חטאת'
א[ בב״ב י׳ ב׳ איתא :״תניא ,אמר להן ריב״ז לתלמידיו ,בני ,מהו שאמר הכתוב
צדקה תרומם גוי וחסד לאומים חטאת .נענה ר׳ אליעזר ואמר ,צדקה תרומם גוי
אלו ישראל וכו׳ ,וחסד לאומים חטאת ,כל צדקה וחסד שאומות עכו״ם עושין,
חטא הוא להם שאינם עושין אלא להתגדל בו...״ .ומבואר שכל טובת גוי יש
לפרשה לגנאי.
וכן איתא בע״ז ב׳ ב׳ :״א״ל הקב״ה ]לאומות העולם[ במאי עסקתם .אומרים
לפניו ,רבונו של עולם ,הרבה שווקים תקנינו וכו׳ וכולם לא עשינו אלא בשביל
ישראל כדי שיתעסקו בתורה .אמר להם הקב״ה ,שוטים שבעולם ,כל מה
שעשיתם לצורך עצמכם עשיתם...״.
טעם שהמאבד ממון ,ועני מצאה נחשב לו לצדקה
ב[ וב׳דעת תורה׳ )מהמשגיח ר׳ ירוחם ממיר ,ח״ג ,פ׳ מצורע ,עמ׳ קל״ב-קל״ג(
כותב בתו״ד :״לפי״ז יבורר לנו היטב דברי חז״ל )עי׳ תו״כ ויקרא י״ב פ״כ ,ספרי פ׳
תצא ,וכפרש״י דברים כ״ד י״ט( ,׳בא וראה עד כמה גדולה כוחן של מצות ,אר״א
בן עזריה ,מנין למאבד סלע מתוך ידו ,ומצאה עני ,והלך ונתפרנס בה ,מעלה עליו
הכתוב כאילו זכה...׳ .והדברים אמנם צ״ב ,הלא סוף כל סוף שכחה היא ,מעשה
לא רחוק מאונס ...איך זה מבינים מעשה כזה אשר לא כוון ולא חשב כלום עליו,
יהיה נכלל בכלל המצוות?...
ולכשתמצה ]כשתבוא למצות את פשר הדבר[ ותתבונן בשכחה של ישראל
]כשאחד מישראל שוכח ומאבד דבר[ ,מה הוא חושב אז? מה חושב אדם מישראל
אחרי שנאבדה לו המנה? אין ספק כי כל מחשבתו אז היא ,הוי! מה טוב היה לו
אמנם ימצא עני את זה המנה ,יהא לו בכי טוב! ישתמש בה בבריאות שלימה!...
היש לנו ציור יותר נאה בשכחה של ישראל?! החסד הכי גדול אף מחסידי אומה״ע
שיש להם חלק לעוה״ב ,אין כל ערך ודמיון לזאת השכחה של הכלל ישראל! חסד
לאומים חטאת!...
כשנתודע ליצחק ,כי תחת עשו בא יעקב ...תיכף ענה ,גם ברוך יהיה! תשובתו
זאת לא באה דוקא מטעם שנתודע כי יעקב הוא ,אלא זהו תולדות מידת יצחק
אבינו ע״ה ,מצד מדתו יצא ה׳גם ברוך יהיה׳ ,זהו שכחה של ישראל ,תוכה רצוף
אהבת חסד ורחמים! ויהיה לכל מי שיהיה!״ )וע״ע בדבריו בדע״ת פ׳ יתרו עמ׳
רי״ב -רי״ג(.
ולאור דבריו מובן מדוע בהכרח מתפרשים כל מעשי הגויים לשלילה ,משום
שמידת אבותיהם עשו וישמעאל טבועים בהם להרע ולא להיטיב .וממילא
הנפק״מ מזה שגם ׳חסד לאומים׳ אינו אלא ׳חטאת׳.
הכרת הטוב לממציאי חדשות שיש בהם טובה לבריות
ג[ ומאידך גיסא ,כותב בספרו במקום אחר )פ׳ בראשית ,עמ׳ ל״ה-ל״ו(,
כשמרחיב בענין החסד שעשה נח לעולם :״כי הנה עיקר מעלתו היתה במדת
המנוחה שלו ...והנה נח מצד מדתו זו ,דאג מאד לאנשי העולם שהם טרודים
מאד ,התפלל עליהם והביא מנוחה לעולם ,ועוד הפליא לעשות לזכות את העולם
בהמצאות חדשות ,כמחרשות ,מזלגות וקרדמות וכו׳ ,ובזה מצא חן בעיני ה׳,
וזכה על ידי זה לנצח ,לעולמי עד.
מבהיל להתבונן ,שלפי״ז הנה כל הממציאים חדשות לתיקון העולם ראויים
לשכר הרבה בשביל רב החסד שהביאו ,למשל ,המצאות כמו החשמל ,כל
התיקונים בהובלת הדרכים ,כספיות ומסילות הברזל והאוירונים ...ואם היו
מכוונים לש״ש ,הנה באמת שכרם היה נורא מאוד .ואמנם כי בגמ׳ באמת מובא,
כי הגויים יטענו לעתיד לבא ,ויבקשו שכר עוה״ב בשביל שתיקנו הרבה שווקים
וכו׳ ,ויאמר להם הקב״ה שוטים שבעולם ,כל מה שעשיתם לצורך עצמכם
עשיתם ...רעדה תאחזנו בהתבונן מה מאבדים בכוונה של הנאה עצמית...
והנה מצידנו אנו ,אף שכוונתם של הממציאים אינה לשם חסד ,אם אמנם
שהם בשביל צורך עצמם עושים ,אבל זה לא פוטר אותנו מחיוב הכרת הטוב...
ומזה להתבונן ולבוא להכרת הטוב להמטיב באמת ית״ש .להחפץ חסד לטובתנו
אנו״.
ולכאו׳ קצת סמך לדבריו ,י״ל ממ״ש בפסחים קי״ח ב׳ :״עתידה מצרים שתביא
דורון למשיח ,כסבור ]המשיח[ אינו מקבל מהם .א״ל הקב״ה למשיח ,קבל מהם,
אכסניא עשו לבניי במצרים...״ .ואע״פ שכוונתם לא היתה לטובה ,מ״מ סוף סוף
נהנו ישראל מהם באיזה דבר.
האם להכיר טובה לגוי שעשה דבר טוב ומועיל
ד[ ועי׳ שבת ל״ג ב׳ :״פתח ר׳ יהודה ואמר ,כמה נאים מעשיהן של אומה זו,
תקנו שווקים תקנו גשרים תקנו מרחצאות וכו׳ .נענה רשב״י ואמר ,כל מה
שתקנו לא תקנו אלא לצורך עצמן״ .וצ״ב ,וכי לא ס״ל לר׳ יהודה כהגמ׳ ע״ז ב׳ ב׳,
שלעת״ל יאמרו אומות העולם כדבריו ,והקב״ה משיב להם כדברי ר״ש שלצורך
עצמן נתכוונו.
ה[ וכבר נתעורר בזה בדברות משה )שבת סי׳ כ״ו הערה צ״ב( ,וכתב :״וצ״ל,
שהנידון היה אם יש חיוב ]לישראל[ להכיר טובה לנכרים העושין דברים טובים
שלא לשמן ,שודאי אף ר״י ידע דעושין שלא לשמן ,כדאיתא בריש ע״ז שלעת״ל
ישיב להם הקב״ה ממש כדברי ר״ש ,ולא שייך שלא ידע זה ר״י ,אבל מ״מ סובר
ר״י ,דכיון שהם דברים טובים גם לישראל וללומדי תורה ,יש להכיר להם טובה,
ואין נוגע לנו כלל איך היתה עשייתו אם לשמה או שלא לשמה ,דזה נוגע רק
לענין שכרן וכו׳ לכן שיבח מעשיהם וכו׳ .ור״ש פליג ,וסובר ,דכיון שכל מה
שתיקנו היה זה לצורך עצמן ,ליכא חיוב להכיר להם טובה ,ואף שלישראל כהאי
גוונא שעשה לצורך עצמו ,ונהנו ממנו אחרים ,יש ודאי חיוב הכרת הטוב גם
לר״ש ,הוא מטעם דבישראל גם שלא לשמה נחשבה מצוה ,אבל בעכו״ם דלא
נחשבה מצוה כדאי׳ בב״ב דף י׳ ,אי״צ גם להכיר טובה״ ]ועי׳ בדברות משה שם
בד״ה וכיון וכו׳ ,שמביא ראיה לדבריו ממש״כ במדרש ,דעני שמצא סלע שאיבד
ישראל חבירו ,שנחשב לו לצדקה ,וכעין משנ״ת בדברי ר׳ ירוחם הנ״ל באות ב׳[.
ו[ ולהלן שם בדברות משה מאריך עוד בכל הענין ,ולבסוף כותב :״ונוגע
מחלוקתם גם מנהנה מיחיד כשעשה להנאת עצמו ,דלישראל מחוייבים להכיר
טובה לכו״ע ,ולעכו״ם פליגי ר״י ור״ש ,וכפי הכלל דר״י ור״ש ,הלכה כר״י ,כדא״ר
אבא א״ר יוחנן בעירובין דף מ״ו ,הלכה כר׳ יהודה דצריך להחזיק ולהכיר טובה
אף לעכו״ם ,אף כשעשה להנאת עצמו .וצ״ע לדינא״.
לעשות טקס לכבוד גוי שעזר לישראל
ז[ וע״ע בשו״ת אג״מ יו״ד ח״ב סי׳ קי״ז ,שנשאל בענין עשיית סעודה כשאורח
הכבוד הוא גוי ,ועי״ז יכנס כסף לצדקה ,שמפקפק מאד ונוקט שמכוער הדבר,
היא בזכות שרה ואברהם ,א״כ מה יפרשו לענין ארבעת בני הפלגש.
ואולי אפשר לומר שלעולם בראשונה ילדה הפלגש ,אך עדיין לא נפקד נחור
ממלכה אשתו ,אך כאשר נפקדה שרה או לאידך מדרש כאשר היתה העקדה
ואברהם בירך את אחיו ,נפקדה מלכה מנחור ונולדו שמונת הבנים .ודבר זה רמוז
במה שבני הפלגש ולידתה לא התייחסו אחר אברהם ,שלידתן לא היתה בזכותו.
שו״ר בתורה שלמה כרך ג׳ ב׳ ,פרשת וירא ,עמ׳ תתקט״ז אות כ״ה ,שהביא בשם
מדרש תימני מכת״י ,שאף פלגש נחור נפקדה עם שרה :״ותלד גם הוא .כיון
שנפקדה שרה ,נפקדו כל העקרות עמה שבאותו הדור ,אפילו השפחות ,שנאמר,
ופלגשו ושמה ראומה ותלד גם הוא״ .אכן אין הכרח שכל המדרשים למדו כן.
 .21ובענין לבן אם היה גדול מרבקה או צעיר ממנה ,עיין אריכות דברים בכל זה
בתשובה לכתב חידה מגליון ס״ה ,פרשת ויצא תשס״ט.
 .22הנה לגבי כינוי לבן בייחוס זה ,מצאנו כן בשלושה מקומות ,האחד ,בפסוק
הנזכר )בראשית כ״ה כ׳( :״ ַו ְי ִהי ִי ְצ ָחק ֶבּן ַא ְר ָבּ ִעים ָשׁנָה ְבּ ַק ְחתּוֹ ֶאת ִר ְב ָקה ַבּת
תוּאל ָה ֲא ַר ִמּי ִמ ַפּ ַדּן ֲא ָרם ֲאחוֹת ָל ָבן ָה ֲא ַר ִמּי לוֹ ְל ִא ָשּׁה״ .השני )שם ל״א כ׳( :״ ַו ִיּגְ נֹב
ְבּ ֵ
ַי ֲעקֹב ֶאת ֵלב ָל ָבן ָה ֲא ַר ִמּי ַעל ְבּ ִלי ִהגִּ יד לוֹ ִכּי ב ֵֹר ַח הוּא״ .והשלישי )שם כ״ד(:
ֹאמר לוֹ ִה ָשּׁ ֶמר ְלֶ פּן ְתּ ַד ֵבּר ִעם ַי ֲעקֹב
הים ֶאל ָל ָבן ָה ֲא ַר ִמּי ַבּ ֲחם ַה ָלּ ְי ָלה ַויּ ֶ
״ ַו ָיּבֹא ֱא ִ
ִמטּוֹב ַעד ָרע״.
ובפסוק נוסף מצאנו כינויי זה ,אלא שלא מצאתי בו הכרע אם הוא על לבן או על
ֵלַ פּ ֶדּנָה ֲא ָרם ֶאל ָל ָבן
בתואל אביו ,דכתיב )שם כ״ח ה׳( :״ ַו ִיּ ְשׁ ַלח ִי ְצ ָחק ֶאת ַי ֲעקֹב ַויּ ֶ
תוּאל ָה ֲא ַר ִמּי ֲא ִחי ִר ְב ָקה ֵאם ַי ֲעקֹב וְ ֵע ָשׂו״.
ֶבּן ְבּ ֵ
 .23בתורה תמימה על שה״ש ב׳ ב׳ הערה ט״ז* כתב על כך :״הארמים ידועים הם
לרמאים עד היום הזה״.
 .24ו׳שושנה׳ ביארו המפרשים ,הוא מין צמח שיש לו ששה עלין ,ולכך נקרא כן,
וביאר האבע״ז עה״פ שם :״יש אומרים שהוא צמח לבן ויש לו ריח טוב ,והוא חם
מאוד עד שריחו יכאיב הראש .ויתכן להיותו כן ,יהיה פירושו מן שש ,כי לעולם
היא ששה עלים לבנים ,גם בתוכו כדמות בד סעיפים ארוכים גם הם ששה״.

אך מוסיף שם בסוף דבריו :״ובאם צריכים לעשות בענקעט )טקס של כבוד(
לאיזה נכרי שעשה טובה לבני העיר ,להכרת טובה על מה שעשה להם מכבר,
ולא למטרת אספת כספים לצדקה ,הוא דבר המותר ממש״ .והיינו ,דאע״פ שנכרי
להנאת עצמו מתכוין ,מ״מ נפסק ההלכה כר״י ,שצריך להכיר לו טובה.
אם מותר לשבח גוי על המצאות רפואיות וכדומה
ח[ וע״ע בשו״ת ציץ אליעזר )חט״ו סי׳ מ״ז( שנשאל אם מותר לשבח עכו״ם
על המצאות דברים של רפואה וכיו״ב לתועלת הבריות או שיש לחוש לאיסור
סיפור בשבח העכו״ם כדנפסק בשו״ע יו״ד סי׳ קנ״א י״ד .ושקיל וטרי בזה ,וכותב
בתו״ד )שם אות ד׳( :״ועוד נ״ל לומר ,עפ״י מה דחזינן דבשו״ע יו״ד שם מוסיף
עוד ...אבל אם מכוין בשבחו להודות להקב״ה שברא בריה נאה כזו מותר .עכ״ל.
ונראה לפרש ,דהך הוספת ׳דרך היתר׳ שמוסיף השו״ע בהיכא שמכוין בשבחו
להודות להקב״ה שברא בריה נאה כזו ,שזה לא מוסב רק על רישא דרישא דדבריו,
באומר כמה נאה עכו״ם זה בצורתו ,אלא זה מוסב על כל מה שקדם ונאמר בסעיף
זה ,והיינו לרבות גם כשמספר בשבח מעשיו ,או מחבב דבר מדבריו ,דגם בזה יש
דרך היתר בהיכא שמכוין ע״י כך לשבח ולהודות להקב״ה שברא חכם או חכמים
כאלה ,היודעים לשקוד ולהמציא המצאות מחוכמות להנאות בהם בני אדם״.
והדברים עולים יפה גם לפי יסודו של ר׳ ירוחם ב׳דעת תורה׳ )הנ״ל באות ג׳(,
שהגם שמכוונים להנאת עצמם ,אין זה פוטר אותנו מחובת הכרת הטוב ,שעל
ידה נבוא ונכיר בטובת חסדי הקב״ה עלינו.
לשלם טובה לגוי שעשה טובה לישראל
ט[ והנה כתב בספר חסידים אות שנ״ז :״ר׳ אליעזר ביקש לר׳ צדוק אביו ,ליתן
שכירות לרופא ,שלא יהא לנכרי חלק בגן עדן ,5שכשעושה נכרי טוב לישראל,
צריך לשלם לו בעוה״ז ,ואם לאו ,בעוה״ב ימעטו לישראל ויתנו לנכרי משלו,
או נפרעים ממנו שקיבל מן הנכרי ,6ומטיבין לאותו גוי בעוה״ז או לעולם הבא״.
ומבואר ,שאדרבא ,אם אפשר כאן בעוה״ז להחזיר טובה לגוי ,כך צריך לעשות,
וממילא ה״ה מותר לשבח מעשיו אם עושה לו הנאה בזה ,כנגד מה שהנכרי היטיב
לישראל.
לשבח גוי על דברים טובים שעשה ליהודים
י[ וע״ע מש״כ שם אות תשמ״ו :״ואשר אמרו על חרבונה זכור לטוב ,לפי שאם
אדם מדבר בשבח צדיקים ,בין יהודים בין גויים ,כגון אותו פלוני עשה לישראל
אותה טובה ,יאמר זכור לטוב״.
וצ״ע אם מדובר באחד שהוא מחסידי אומות העולם ,או אפילו על גוי בעלמא
שעשה טובה אחת .שלכאורה חרבונא עשה רק טובה אחת ,להגיד למלך על העץ
אשר עשה המן לתלות את מרדכי עליו ,ובזה לבד כבר אומרים עליו בכל הדורות
׳זכור לטוב׳ .ואולי יש לחלק בין גוי שעושה טובה אחת לכל ישראל ,לבין גוי
שעושה טובה אחת ליחיד מישראל.
יא[ שו״ר דגם בזה כתב הס״ח להלן בסי׳ תש״צ :״אם יש נכרי שעשה טובות
ליהודים ,יכולים לבקש להקב״ה שיקל בדינו ,וכן יכולים לבקש על מומר שעשה
טובה ליהודים ,וכן אמר ר׳ יוחנן על חרבונא זכור לטוב ,לפי שדיבר על המן,
אבל נכרי רע ,וכן מומר רע ,אין לבקש עליו ,ויצחק אמר על עשו )ישעיה כ״ו י׳(,
ָמד ֶצדֶק וכו׳ ,7וגר המבקש על אביו ועל אמו לא יועיל
ָשׁע .והשיב לוַ ,בּל ל ַ
יוּחן ר ָ
ַ
להקל מדינם ,ואם אביו ואמו של צדיק החטיאו את הרבים ,אפילו לבן אין לבקש
להטיב לנשמתו ,8דכתיב ושם רשעים ירקב״.
וצ״ע לפי״ז באופן שאינו יודע אם הגוי שהטיב בפעם זו לישראל ,הוא גוי
שתמיד טוב או רע ,שלכאורה ׳שב ואל תעשה עדיף׳ .אלא שיש לחלק ,שבס״ח
מדבר לענין לבקש מהקב״ה שיקל בדינו ,שזה אינו אלא בגוי שמעשיו טובים,
אבל לשבחו על הטוב שעשה ,זה לכאו׳ אפילו על פעם אחת מותר ,כדמשמע
בס״ח אות תשמ״ו הנ״ל ,למדקדק שם בכל דבריו ,ע״ש.
להתפלל עבור גוי שהטיב ליהודי
יב[ והנה בשו״ת חיים ביד )להגר״ח פלאג׳י זצ״ל ,סי׳ ל״ג( דן בשאלה :״על מי
שיש לו גוי ,שהוא סוחר שלו ,ומרויח עמו ועושה לו טובה ...אם מותר להתפלל
עליו שיחיה ,וגם לתת צדקה בעדו לת״ח שילמדו לרפואתו״ .והשיב :״נראה לי
דמותר גמור הוא ,וכמ״ש בס׳ החסידים סי׳ תשמ״ו ,שיהודי שעשה לו גוי טובות,
כשזוכרו צריך לומר עליו זכרו לברכה״ .והיינו שמדברי הס״ח הללו מסיק שרשאי
לברכו מפני שעשה לו טובות ,ושגם לאחרים מותר ללמוד לזכותו.
יג[ ובהמשך שם נושא ונותן ממש״כ בס׳ ׳רוב דגן׳ ,שבמקום שא״א להשתמט
מלברך גוי שיתרפא ,ובפרט אם יהיה בזה קדוש ה׳ ,שהדבר מותר .ולפי״ז מסיק
הגר״ח פלאג׳י :״כ״ש בנדו״ד דמטי ליה הנאה מיניה אם יקום ויתהלך בחוץ ,ושלא
להיות כפויי טובה על העבר ,כנ״ל ,דפשיטא דשרי בלי שום פקפוק״.
ומוסיף שם :״והיה לפלא בעיני ,דהן בעודני כותב זה ,בעת ההוא בא אלי בני
ותלמידי ,הרב ועצום כמוהר״ר יעקב ,דמתקרי בכור יעבץ נר״ו ,לשאול ממני בגוי
אחר ,שהוא מחסידי אומה״ע ,9והוא זקן ומכבד תמיד לתורה ולומדיה ,10וביקש
ממנו ...שיכתוב לו קמיעה אחת לכאב לב שיש לו שיתרפא ,ולא יוכל להשמט
ממנו ,מה לעשות ,וזו הלכה העליתי ,שיכתוב על נייר חלק כסדר הזה...״ ,ע״ש.
יד[ אשר לפי״ז נראה שבנידו״ד ,מותר לדבר בשבח הגוי שזכה להחיות את
ישראל ,הן בפניו והן שלא בפניו ,משום שיש בזה הכרת הטוב להקב״ה שעשאו
שליח ,ובכל דבר שנעשה שליח להיעשות נס על ידו ,יש ענין של הכרת טוב,
וגם יש ענין לשבחו בפניו ולהחזיק לו טובה ,ולא רק מי שניצל על ידו ,כי ודאי
כל אחד מישראל שמצווין להחיותו ,הוא טובה לכל ישראל שיחיה ויאריך ימים
ושנים יחד עם כל בית ישראל עד ביאת גוא״צ בב״א.
העולה מן הדברים :חסד לאומים חטאת )אות א׳( .טעם שהמאבד סלע ומצאו
עני נחשב לו לצדקה )אות ב׳( .שצריך להכיר טובה אפילו אם העושה התכוין
להנאת עצמו )אות ג׳( .להכיר טובה לגוי למרות שעושה שלא לשמה )אות ד׳-ז׳(.
לשבח גוי על המצאות שיש בהם תועלת לעולם )אות ח׳( .לשלם טובה לגוי
שעשה לישראל טובה )אות ט׳( .לשבח גוי על דברים טובים שעשה לישראל
)אות י׳ י״א( להתפלל עבור גוי שהטיב לישראל ,או שמכבד את ישראל )אות
י״ב י״ג(.

תשובה ל"חילוקא דרבנן"
בתשובה לשאלה ,איך ליישב את מה שאמרו בחולין ד׳ ב׳ :״גופא,
אמר רב ענן אמר שמואל ,ישראל מומר לעבודת כוכבים מותר לאכול
משחיטתו ,שכן מצינו ביהושפט מלך יהודה שנהנה מסעודת אחאב,
ֲשׁר
וּב ָקר ָלרֹב ו ְָל ָעם א ֶ
שנאמר )דהי״ב י״ח ב׳(ַ ,ויִּזְ ַבּח לוֹ ַא ְח ָאב צֹאן ָ
יתהוּ ַלעֲלוֹת ֶאל ָרמוֹת גִּ ְל ָעד״ .ומדוע הגמ׳ הרחיקה להוכיח כן
ִעמּוֹ ַוי ְִס ֵ
מיהושפט ,ולא למדה זאת כבר מיצחק ,שיצחק ביקש לאכול משחיטת
עשו בנו וכדפירש״י )בראשית כ״ז ג׳( ״שא נא ,לשון השחזה ...חדד
וברמב״ן עה״פ הוסיף :״הצמח שקורין ליד״ה ויש לו ששה עלין...״ .וברש״י כתב
שהוא פרח אדום
 .25ויתכן וזהו הכוונה בדברי המדרש זוטא עה״פ :״כשושנה בין החוחים .כדרך
שהשושנה נאה בין החוחים ,כך ישראל נאים בין האומות...״ .וע״ע בלקח טוב
עה״פ :״כשם שהשושנה נאה בין החוחים והכל מכירין ]בין[ השושן לחוח ,כן
ישראל ניכרים בין האומות ומובדלין מכל טומאותיהם וגיעוליהן כשושנה בין
החוחים...״.
 .26יעויין בויק״ר כ״ג ד׳ )ועוד( המביא משל נוסף על דברי הפסוק הללו :״רב חנן
דציפורי פתר קריא בגמילות חסדים ,בנוהג שבעולם עשרה בני אדם נכנסין לבית
האבל ואין אחד מהם יכול לפתוח את פיו ולברך ברכת אבלים ,ואחד מהם פותח
פיו ומברך ,דומה כשושנה בין החוחים .בנוהג שבעולם עשרה בני אדם נכנסין
לבית הכנסת ואין אחד מהם יכול לפרוס על שמע ולעבור לפני התיבה ,ואחד
מהם יודע ,דומה כשושנה בין החוחים״.
הרי שלדברי המדרש הללו ,כינוי זה הוא סמל לאחד הטוב והמוצלח ,מול כל אלו
האחרים שאין להם כמעלותיו אלו.
 .27ודרכים רבות נאמרו בחז״ל ובמפרשים בביאור משל זה של ׳שושנה בין
החוחים׳ ,שאליה נמשלו ישראל ,רש״י עה״פ נבאר ,שהגם שמקומו של השושנה
הוא סביב החוחים המכים ופוגעים בה וסורטים וקורעים את עליה ,בכל זאת
נראית היא כיפה ועומדת בנויה ואדמומיותה ,כך ישראל ,למרות ריבוי הצרות
והפגעים מאומות העולם הסובבים אותה ,בכל זאת עומדת איתנה באמונתה.
ובדרך נוספת מבואר במדרשים ובמפרשים ,שכאשר הרוח נושבת ,החוחים
שסביב השושנה מכים בה ופוגעים בה וסורטים וקורעים את עליה ,עד שמאבדת
את חינה ויופיה ,והצלתה היחידה היא ,כשמוסיפה להצמיח לגובה ,שכך ניצלת
היא מכל החוחים הדוקרניים הסובבים אותה ,כך גם יופיה והצלתה של האומה
היהודית היא כאשר היא מגבהת את עצמה מכל הגוים ומתרחקת ממעשיהם.
מל ָבן אחיה ומאמה ,כתבו
 .28ובעיקר הדבר מדוע לא הוזכר מבתואל דבר ,רק ָ

סכינך ושחוט יפה ,שלא תאכילני נבלה״ ,הגם שהיה ׳ישראל מומר׳
כדאיתא בקידושין י״ח א׳.

כן הקשה ב׳פענח רזא׳ ,ותירץ :״וי״ל דלעולם אימא לך דלא אכל ]יצחק ממה
שהכין עשו[ ,דלכך נזדמן לו יעקב לעשות לו מטעמים ,כי הצדיקים אין הקב״ה
מביא תקלה על ידן ,וכי תימא הא כתיב כי ציד בפיו ,דמשמע שהיה רגיל לאכול
מצידתו ,וי״ל דההוא קודם 11שנשתמד היה )ר״י אורלייניש(״.
עוד מתרץ ב׳רזא דמאיר׳ שעל הפענח רזא ,לפמש״כ תוס׳ במו״ק כ׳ א׳ ד״ה מה
חג בשם ירושלמי ,דאין למדין מקודם מתן תורה ,ע״ש .ואע״פ שבכמה מקומות
בש״ס כן למדו מקודם מתן תורה ,וכגון בשבת קכ״ז א׳ ,גדולה הכנסת אורחים
יותר מהקבלת פני שכינה שלומדים זאת מאברהם .ומ״מ ודאי עדיף ללמוד ממה
שלאחר מתן תורה.

תשובה ל"מבין חידות"
בתשובה לשאלה ,היכן מצינו בברכות יצחק ליעקב ,דבר המתפרש
לטובת ישראל וגם ח״ו להיפך.
ִשׁ ַתּחֲווּ ְלְ ל ֻא ִמּים ֱהוֵה
ַע ְבדוַּ ע ִמּים וְ י ְ
בפסוקי הברכות נאמר )כ״ז כ״ט( :״י ַ
וּמ ָברֲכֶיָ בּרוּ״ .וכתב באוה״ח על
ִשׁ ַתּחֲווּ ְלְ בּנֵי ִא ֶמּ א ְֹררֶיָ ארוּר ְ
גְ ִביר ְל ַא ֶחי וְ י ְ
כפל הלשון ׳היה גביר לאחיך וישתחוו לך בני אמך׳ :״עוד ירצה ]שאם יעקב יהיה
׳גביר׳ מלשון גבור ,דהיינו[ שיהיה הוא מתגבר עליו באמצעות עבודת הקודש,
אז ישתחוו לו בני ]אמך[ ,כי זולת זה לא ישתעבד אח לאחיו ,ולזה תמצא כי
במעט התרשלות שהיו ישראל מתרשלים בעבודת ה׳ תיכף ומיד ויפשע אדום״.12
נמצא שהלשון ׳הוה גביר לאחיך׳ ,מתפרש גם על שיהיה גביר ,מלשון אדון שהוא
לברכה ,וגם על תנאי שדוקא אם יהיה גבור .13וכבר נרמז כאן מה שאמר לעשו
׳והיה כאשר תריד׳.
ֱמץ וְרַב ַי ֲעבֹד
״וּלאֹם ִמ ְלאֹם ֶיא ָ
וענין זה נרמז כבר בפסוק לעיל )כ״ה כ״ג(ְ :
ָצ ִעיר״ ,וכמ״ש ב׳פענח רזא׳ שם :״בשם החסיד הר״ר סעדיה נאמר ,דלהכי לא
כתיב ]ורב יעבוד[ את הצעיר ,כי היכי דלישתמע נמי איפכא ,רב יעבדנו צעיר
]שפעמים הצעיר הוא יעבוד את הרב[ ,ע״ד אמלאה החרדה ,כשזה קם זה נופל,
והוא כוונת המדרש שאמר )ב״ר פס״ג( ,אם זכה יעבוד ,ואם לאו ייעבד״.

תשובה ל"מענינא דסדרא"
בתשובה לשאלה ,בהא דאיתא בשבת )נ״ו ב׳( :״אמר רב יהודה אמר
שמואל ,בשעה שנשא שלמה את בת פרעה ירד גבריאל ונעץ קנה בים,
ועלה בו שירטון ,ועליו נבנה כרך גדול של רומי״ ,היאך יש רמז לזה
ע״פ פרשתינו.
הנה נאמר בפרשתינו )כ״ז ל״ט( ,שבירך יצחק את עשו :״ויען יצחק אביו
ויאמר אליו הנה ִמ ְשׁ ַמנֵּי הארץ יהיה מושבך ומטל השמים מעל״ .וכבר נתקשו
בזה המפרשים ,דכיון שיצחק בירך כבר מקודם לכן את יעקב בברכת ׳משמני
הארץ׳ ,א״כ היאך שייך שיברך כן גם לעשו .עי׳ ברא״ם ובשאר מפרשי רש״י כאן
מה שכתבו בזה.
ואכן יעוין בספר חנוכת התורה כאן שכתב :״ברש״י משמני הארץ יהיה מושבך
וגו׳ זו אטליאה של יון ,עד כאן .וקשה מה בעי רש״י ז״ל בזה .ויש לפרש ,שהיה
קשה לרש״י ,הלא כל הארץ ניתן ליעקב ולא שייר כלום ,ואיה המקום משמני
הארץ שנתן לעשו ,הלא כבר אמר ליעקב ויתן לך אלקים מטל השמים ומשמני
הארץ .לכך פירש״י ׳זו איטליאה של יון׳ ,דהנה איתא במסכת שבת )שם( ,בשעה
שנשא שלמה את בת פרעה ,ירד גבריאל ונעץ קנה בים ועלה בה שרטון ,ונבנה
עליה כרך רומי ,וזהו אטליאה של יון ,עיין שם .אם כן לא היתה אטליא ארץ בעת
ההוא בשעה שבירך יצחק ,ולא היה בכלל ברכת יעקב״.
ומבואר דבמה שבירך יצחק ליעקב ׳משמני הארץ׳ ,נרמז בזה דבהכרח מה
שחזר לברך כן את עשו ,הכוונה שיתחדש מקום בארץ שיהא נחשב ׳משמני
הארץ׳ ,שהוא מקום שלא היה בזמן שבירך את יעקב ,ולזה פרש״י דהיינו
איטליאה של יון ,שזה נתחדש רק בזמן שלמה המלך ,וכמבואר בשבת שם ,ד׳כרך
גדול של רומי׳ היינו ׳איטליאה של יון׳.

תשובה ל"כתב חידה"
תוּאל ]בן נָחוֹר 14אבי ִר ְב ָקהָ 15
״בּ ֵ
מי אניְ :
ול ָבן[16״.
תוּאל
דמות הקשורה :״ ַוי ְִהי י ְִצ ָחק ֶבּן ַא ְר ָבּ ִעים ָשׁנָה ְבּ ַק ְחתּוֹ ֶאת ִר ְב ָקה ַבּת ְבּ ֵ
ֲר ִמּי לוֹ ְל ִא ָשּׁה״ .בראשית כ״ה כ׳.
ֲרם אֲחוֹת ָל ָבן ָהא ַ
ֲר ִמּי ִמ ַפּדַּן א ָ
ָהא ַ
בזכות אחיו נפקד אבי גם בלידתי – שנחור אבי בתואל נפקד גם בלידתו
בזכות אברהם אחיו.
שנחור היה אבי בתואל ,שהיה בנו השמיני ,כמפורא בקרא )בראשית כ״ב,
ֲרי ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה ַוֻיּגַּד ְל ַא ְב ָר ָהם ֵלאמֹר ִהנֵּה י ְָלדָה ִמ ְלכָּה גַם
כ׳  -כ״ב( :״ ַוי ְִהי ַאח ֵ
וְאת
ֲרםֶ .
ֲבי א ָ
מוּאל א ִ
וְאת ְק ֵ
וְאת בּוּז ָא ִחיו ֶ
ִהוא ָבּנִים ְלנָחוֹר ָא ִחיֶ .את עוּץ ְבּכֹרוֹ ֶ
תוּאל״.
וְאת ְבּ ֵ
וְאת י ְִד ָלף ֵ
וְאת ִפּ ְלדָּשׁ ֶ
וְאת חֲזוֹ ֶ
ֶשׂד ֶ
כֶּ
תּוֹלדֹת ֶתּ ַרח
״וְא ֶלּה ְ
ונחור היה אחי אברהם ,כמפורש ג״ז בקרא )שם י״א כ״ז(ֵ :
הוֹליד ֶאת לוֹט״.
וְה ָרן ִ
וְאת ָה ָרן ָ
הוֹליד ֶאת ַא ְב ָרם ֶאת נָחוֹר ֶ
ֶתּ ַרח ִ
ותחילת פקידת נחור בבנים היה בזכות אברהם ,ובכללה גם לידת בתואל
בנו השמיני ,כדאיתא במדרש הגדול )שם כ״ב כ״א( ,שכל בניו של נחור נולדו
בזכות אברהם :״ואת קמואל .זה לבן .ולמה נקרא שמו קמואל ,שקם על אומתו
שלאל .17ראה מה עשה בלעם בנו ,שאביו נולד בזכותו שלאברהם אבינו ,הלך
לקלל את ישראל בניו שלאברהם ,ויש לך כפוי טובה יותר מזה״.
אכן דעת התרגום יונתן )שם כ׳( ,שפקידת ִמ ְלכָּה אשת נחור היתה בזכות
ימר ָהא י ְִלידַת ִמ ְלכָּה אוּף ִהיא
״...וְתנְ יָא ְל ַא ְב ָר ָהם ְל ֵמ ַ
ַ
שרה ,כדאיתא שם:
ילד ְבּנִין ְלנָחוֹר ָאחוּ) ויוגד לאברהם לאמור הנה
ָוחת ִבּזְכוּת ְד ַא ְח ָתהּ ְל ֵמ ַ
ִא ְת ְרו ַ
ילדה מלכה ,גם היא נסתייעה בזכותה של ]שרה[ אחותה לילד בנים לנחור אחיך
 כתר יונתן(״ .ויסוד זה ,שיחד עם שרה נפקדו עקרות נוספות ,מצאנו בב״ר נ״גח׳ שהרבה עקרות נפקדו עמה :״...בשעה שנפקדה אמנו שרה ,הרבה עקרות
במושב זקנים ,שלעולם אפשר לומר שבתואל לא מת ,וטעם הדבר מדוע לא דיבר
וּת ִהי
ָלְ 
״הנֵּה ִר ְב ָקה ְל ָפנֶיַ קח ו ֵ
כאן ,היות שהוא אמר מקודם )בראשית כ״ד נ״א(ִ :
ִא ָשּׁה ְל ֶבן ֲאדֹנֶיַ כּ ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר ה׳״ ,רק אחיה ואמה אמרו לאליעזר ,שלא יעשו כפי
שאמר בתואל הזקן אביהם שתלך מיד ,אלא תשב עמהם ימים או עשור.
ובדומה לזה ,ע״פ פשוטו של מקרא ,ביאר האבע״ז בטעם הדבר מדוע לא הוזכר
בתואל בבוקר :״ויאמר אחיה ואמה .הם שקיבלו המתנות ,והאב מחריש .ויתכן
תוּאל״.
וּב ֵ
ַען ָל ָבן ְ
שלבן היה גדול מאביו בחכמה וכבוד ,כי כן מצאנו )שם נ׳(ַ ,ויּ ַ
וּל ִא ָמּהּ .כי הם היו עקר
יה ְ
ָתן[ ְל ָא ִח ָ
״]וּמגְ ָדּנֹת נ ַ
ובשיטתו ביאר הרד״ק )שם נ״ג(ִ :
תוּאל״:
וּב ֵ
ַען ָל ָבן ְ
הבית ,כי בתואל זקן היה״ .וכך גם ביאר עה״פ )שם נ׳( :״ ַויּ ַ
״הקדים לבן לבתואל ,כי בתואל היה זקן ודברי הבית מוטלים על לבן״ .וכעין זה
כתב החזקוני :״ולפי הפשט ,בשביל המתנות שקבלו הקדימו לדבר ,או שמא לבן
גדול מאביו בחכמה היה״ .וע״ע רמב״ן כ״ט ה׳ :״ויתכן שהיה בתואל אדם פחות
מעלה ,ולא ירצה לבן שייחסו אותו האנשים רק לאבי אביו ,כי כן מצאנו ,׳ויען
לבן ובתואל׳...״.
ַען
ודברים אלו המה כפשוטו ,כפי שכתבנו בתחילה ,אך מדרשו בביאור הפסוק ׳ ַויּ ַ
תוּאל׳ ,למדו זאת לגנאו של לבן שדיבר בפני אביו ,כפרש״י שם :״ויען לבן
וּב ֵ
ָל ָבן ְ
ובתואל .רשע היה וקפץ להשיב לפני אביו״ .והוסיף לבאר ברבינו בחיי :״ועוד
נוּכל
יעידו דבריו על תכונתו הרעה ,שהקדים רע לטוב ,ממה שאמר )שם( א ַ
ַדּ ֵבּר ֵא ֶליַ רע אוֹ טוֹב״.
ובדרך נוספת מבאר החזקוני שם ,שלפי״ז מיישב גם מדוע נתן אליעזר מגדנות
רק לאחיה ולאמה ולא לבתואל אביה :״והדברים קלים נתן לאחיה ולאמה ,אבל
בתואל לא היה צריך פיוס ,שמח היה שנתן בתו ליצחק בן דודו .וכמו״כ ויאמר
אחיה ואמה ,אבל בתואל לא היה חפץ באחור ,אך חפץ היה בזווג לפי שקרובו
היה״.
שוב מצאתי כעי״ז בפירושי התורה לבעלי התוספות )ח״ב ,כ״ד ג״ג אות א׳(:
״לאחיה ולאמה ,שהם צריכים פיוס ,אבל בתואל שהיה בן דודו ,לא היה צריך

נפקדו עמה ,הרבה חרשים נתפקחו ,הרבה סומים נפתחו ,הרבה שוטים נשתפו
)חזר דעתן בשופי  -רש״י על המדרש(...״.
וכתב הרמב״ן בביאור הפסוק :״מלכה גם היא .בעבור היותה בת הרן אחיו,
היתה בשורה לאברהם שנפקד אחיו הגדול בבנים רבים מבת אחיו המת.
ומלשון הכתוב נראה ,שלא ידע באחד מהם בלתי היום ,ואם היתה פקודתם
בימי בחורותם אי אפשר שלא שמעו עד היום ,כי אין המרחק רב בין ארם נהרים
ובין ארץ כנען .והנה אברהם בצאתו מחרן בן ע״ה שנה ,וגם נחור זקן ,ואשתו
איננה בחורה ,אבל עשה ה׳ להם נס שנפקדו בימי הזקנה .וזה טעם ׳מלכה גם
היא׳ .ובדברי רבותינו יאמר שנפקדה כאחותה״.
וזכור זכרתי שראיתי מדרש שנאמר בו להדיא שכל פקידת נחור היא בזכותו
של אברהם ,ואחר חיפוש רב אינה ה׳ לידי מציאה בהיסח הדעת ,את דברי
הילקוט )בלק תשס״ו ,אות ל״ח( הכותב כך להדיא :״דבר אחר ,אמר ליה ]בלעם
לבלק[ ,אתה אומר לי לקללם ,אילולי הם לא הייתי בעולם .18כיצד ,מלכה ושרה
]שׁם ֵא ֶשׁת
ָשׁים ֵ
ִקּח ַא ְב ָרם וְ נָחוֹר ָל ֶהם נ ִ
היו אחיות ,שנאמר )בראשית י״א כ״ט(ַ ,ויּ ַ
ֲבי י ְִסכָּה[ ,ושתיהן היו
ֲבי ִמ ְלכָּה ַוא ִ
וְשׁם ֵא ֶשׁת נָחוֹר ִמ ְלכָּה ַבּת ָה ָרן א ִ
ַא ְב ָרם ָשׂ ָרי ֵ
עקרות .וכיון שנעקד יצחק על גבי המזבח ,אמר הקב״ה לאברהם )שם כ״ב י״ח(,
וְה ְת ָבּרֲכוּ ְבז ְַרעֲ כֹּל גּוֹיֵי ָה ָא ֶרץ ,היה אברהם מהרהר ואומר ,אחרים מתברכין
ִ
בזכותי ומלכה קרובתי אחות אשתי לא היתה צריכה להפקד .מיד ילדה מלכה
גם היא ,19ילדה מלכה בנים אין כתיב כאן ,אלא גם היא ,שכשם שהיתה שרה
עקרה ונפקדה כך מלכה נפקדה״.
ולאור דברי המדרש הללו ,שכל פקידת מלכה אשת נחור היתה בזכות אברהם,
מובן מדוע מייחסת התורה את נחור לאברהם בשנית לאחר סיום מניית שמונת
הבנים ]מלבד מה שיחסתו בתחילת הדברים ׳ ַוֻיּגַּד ְל ַא ְב ָר ָהם ֵלאמֹר ִהנֵּה י ְָלדָה
״...שׁמֹנָה ֵא ֶלּה י ְָלדָה ִמ ְלכָּה ְלנָחוֹר
ִמ ְלכָּה גַם ִהוא ָבּנִים ְלנָחוֹר ָא ִחי׳[ )שם כ״ג(ְ :
ֲחי ַא ְב ָר ָהם״ .זאת משום שכל לידת הבנים היתה בזכות מה שנחור היה אחי
אִ
אברהם ומלכה אחות שרה אשתו ובת הרן אחיו.20
ומציאה רודפת מציאה ,שאינה ה׳ לידי את דברי המדרש משנת רבי אליעזר
)פרשה ז׳ עמ׳ צ״ו ,דף  ,(134המייחס את זכות לידת כל בני נחור לאברהם בפקידת
שרה :״דבר אחר .לבן עצמו לא נולד אלא בזכותו של אברהם .כיצד ,מלכה עקרה
היתה ,ועשתה כל אתן השנים עם נחור ולא ילדה ,כיון שנפקדה שרה אמנו,
נפקדו עמה כל העקרות ,אף היא נפקדה עמהן ...ואביו ]של לבן[ נולד בזכותו ]של
אברהם[...״ .ולאור דברי המדרש הללו עולה ,שאף למדרשים דלעיל שבזכות
שרה נפקדה מלכה אשת נחור ,היינו גם בזכותו של אברהם.
ולראשונה הזכרתי בזכות הולדתי – שהזכרתו הראשונה של בתואל בתורה,
היא בזכות הולדתו ,שילד את רבקה בתו.
שהזכרתו הראשונה בתורה של בתואל היא במנין בני נחור אביו ,ושם הוזכר
ֲרי ַה ְדּ ָב ִרים
יחד עם לידת רבקה בתו ,כדכתיב )בראשית כ״ב ,כ׳  -כ״ג( :״ ַוי ְִהי ַאח ֵ
ָה ֵא ֶלּה ַוֻיּגַּד ְל ַא ְב ָר ָהם ֵלאמֹר ִהנֵּה י ְָלדָה ִמ ְלכָּה גַם ִהוא ָבּנִים ְלנָחוֹר ָא ִחיֶ .את עוּץ
וְאת
וְאת ִפּ ְלדָּשׁ ֶ
וְאת חֲזוֹ ֶ
ֶשׂד ֶ
וְאת כּ ֶ
ֲרםֶ .
ֲבי א ָ
מוּאל א ִ
וְאת ְק ֵ
וְאת בּוּז ָא ִחיו ֶ
ְבּכֹרוֹ ֶ
ֲחי
ָלד ֶאת ִר ְב ָקה ְשׁמֹנָה ֵא ֶלּה י ְָלדָה ִמ ְלכָּה ְלנָחוֹר א ִ
תוּאל י ַ
וּב ֵ
תוּאלְ .
וְאת ְבּ ֵ
י ְִד ָלף ֵ
ַא ְב ָר ָהם״.
והנה כל הזכרת פסוקים אלו בתורה היה מחמת סופם בם נאמר על לידת
ֲרי
רבקה ,כדאיתא בב״ר נ״ז א׳ ועוד מדרשים בדרש דברי הפסוק ׳ ַוי ְִהי ַאח ֵ
ַה ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה׳ ,שבעוד שהיה אברהם בהר המוריה לאחר עקידת יצחק ,נתבשר
בלידת זיווגו של יצחק בנו ,היא רבקה בת בתואל ,וכן ביארו רבים מהראשונים.
נמצא שכל הזכרתו זו של בתואל לראשונה בתורה ,היה בזכות שהוליד את
רבקה בתו.
ההוכחה הגדולה לדרשה זו ,שכל טעם הזכרת זרע נחור ,הוא עבור רבקה
המוזכרת באחרונה סמוך ללידת אביה בתואל ,הוא ממה שהתורה לא הזכירה
את לבן אחיה ,שגם כאשר הפסוק מזכיר את הנקבות ,אין זה אלא לאחר
הזכרים ,וכאן הזכיר הפסוק את רבקה לבדה ,הרי שטעם הזכרת הפסוקים הללו
של ייחוס משפחתה הוא עבורה ,לייחסה לזקנה נחור ,להודיע שממשפחת
אברהם היא וראויה ליצחק בנו ,וכדברי הרמב״ן שם :״ובתואל ילד את רבקה.
לא הזכיר הכתוב לבן ,ואם הוא גדול מרבקה ,21כי לא בא להזכיר רק השמונה
שילדה מלכה לנחור ,אבל הזכיר רבקה כי להודיע יחוסה באה הפרשה״ .ובדומה
לזה כתב הרד״ק שם :״ולא זכר לבן ,כי עיקר הספור על רבקה היה״.
וחידוש עצום מצאנו בפירושי התורה לבעלי התוספות )בראשית כ״ב כ״ב(,
שלנחור היו שני בנים בשם ׳בתואל׳ ,בתואל הראשון בנו השמיני המוזכר בפסוק
כ״ב ,והלה מת לאחר זמן בחיי נחור ומלכה הוריו ,ושוב ילדה מלכה בן תשיעי
לנחור ואף הוא נקרא בשם בתואל ,הוא בתואל השני שילד את רבקה ומוזכר
בפסוק כ״ג :״ואת בתואל .ובתואל ילד .לומר תחילה מת בתואל ,ונולד בן אחר
ונקרא בתואל ,וילד את רבקה״.
בכינויי בתורה נרמזו מעשי הרעים – שממה שנתכנה בתואל בתורה כ׳בתואל
הארמי׳ ,נרמזו מעשיו הרעים.
שבתואל נתכנה בתורה כ׳בתואל הארמי׳ ,כדכתיב )בראשית כ״ה כ׳( :״ ַוי ְִהי
ֲרם אֲחוֹת
ֲר ִמּי ִמ ַפּדַּן א ָ
תוּאל ָהא ַ
י ְִצ ָחק ֶבּן ַא ְר ָבּ ִעים ָשׁנָה ְבּ ַק ְחתּוֹ ֶאת ִר ְב ָקה ַבּת ְבּ ֵ
ֲר ִמּי לוֹ ְל ִא ָשּׁה״.
ָל ָבן ָהא ַ
וכינוי זה לא היה על שם מקומו ,אלא לרמז על מעשיו הרעים ,שהרי הפסוק
ֲרם׳ ,ובאותו פסוק חוזרת ומייחסת את לבן
מוסיף לכתוב את מקומו ִ׳מ ַפּדַּן א ָ
ֲר ִמּי׳ ,הרי שתוספת ייחוס זה בא ללמד ,לא על עצמו
כאביו בייחוס זהָ ,22׳ל ָבן ָהא ַ
בלבד ,אלא על כל המיוחסים בו ,וכדאיתא בב״ר ס״ג ד׳ )וכעי״ז בויק״ר כ״ג א׳
ושהש״ר ב׳ ]ב׳[ א׳ ועוד( :״ ַוי ְִהי י ְִצ ָחק ֶבּן ַא ְר ָבּ ִעים ָשׁנָה וגו׳ .א״ר יצחק ,אם ללמד
תוּאל
ֲרם ,מה ת״ל ארמיַ ,בּת ְבּ ֵ
שהיא מארם נהרים ,והלא כבר נאמר ִמ ַפּדַּן א ָ
ֲר ִמּי ,אלא בא ללמדך ,אביה רמאי ואחיה רמאי
ֲר ִמּי ,מה ת״ל אֲחוֹת ָל ָבן ָהא ַ
ָהא ַ
ואף אנשי מקומה כן...״ .וע״ע בשכל טוב עה״פ :״בקחתו את רבקה בת בתואל
הארמי .רמאי הוא בעל רמאות ומרמות״.
והפלא הגדול שכאשר רש״י הביא את דברי המדרש הללו ,לא הביא דבריהם
אודות הרמאות בהם היו נגועים ,אלא בכינוי רשעות :״וכי עדיין לא נכתב שהיא
בת בתואל ואחות לבן ומפדן ארם ,אלא להגיד ...שהיתה בת רשע ואחות רשע
ומקומה אנשי רשע...״ .ואולי כלל רש״י בדבריו גם את שאר מעשיו הרעים של
בתואל ,וכדלהלן ,שבעבורם נאה לו הכינוי רשע ,ועדיין צ״ב.
שמהם שבח לשושנה בין החוחים – שממעשיו הרעים של בתואל שנרמזו
בתורה ,שבח על רבקה בתו שמעלתה גדולה עוד יותר ,שהיא כשושנה בין
החוחים.
שממעשיו הרעים של בתואל שבח על רבקה בתו ,שמעלתה גדולה שהיא
כשושנה בין החוחים ,שלא למדה ממעשיהם הרעים של אביה ואחיה וכל אנשי
מקומה ,כדאיתא בב״ר ס״ג ד׳ )וכעי״ז בויק״ר כ״ג א׳ ושהש״ר ב׳ ]ב׳[ א׳ ועוד(:
״ ַוי ְִהי י ְִצ ָחק ֶבּן ַא ְר ָבּ ִעים ָשׁנָה וגו׳ .א״ר יצחק ,אם ללמד שהיא מארם נהרים,
פיוס ,ששמח היה שתנתן בתו לקרובו״ .וכן )שם נ״ה אות ב׳( :״ויאמר אחיה
ואמה .אבל בתואל לא היה רוצה באיחור לפיכך לא דיבר ,לפי שהיה יצחק קרובו
וחפץ בזיווג ,כאדם ששואל לו קרובו ואומר ממני אין עיכוב ,טוב תתי אותה
לך ובלבד שתרצה אמה ,ולפיכך כל הדברים היו על האם ובנה מדבר בשבילה
בשביל צניעות...״.
 .29והקשו רבותינו הראשונים ,שמקרא מלא הוא שבתואל הסכים לנישואין,
ָצא ַה ָדּ ָבר א
ֹאמרוּ ֵמה׳ י ָ
תוּאל ַויּ ְ
וּב ֵ
ַען ָל ָבן ְ
כדכתיב )בראשית כ״ד ,נ׳  -נ״א( :״ ַויּ ַ
וּת ִהי ִא ָשּׁה ְל ֶבן ֲאדֹנֶיַ כּ ֲא ֶשׁר
ָלְ 
נוּכל ַדּ ֵבּר ֵא ֶליַ רע אוֹ טוֹבִ .הנֵּה ִר ְב ָקה ְל ָפנֶיַ קח ו ֵ
ַ
ִדּ ֶבּר ה׳״ .ותירצו בדעת זקנים מבעלי התוספות :״צריך לומר שרצה לחזור ולעכב
הדבר״ ]וע״ע סוף הערה קודמת מה שכתבנו בשם החזקוני[.
 .30במדרשים רבים מצאנו שהחלפת הקערות בין בתואל לאליעזר ,נעשתה על
ידי מלאך וכדלהלן:
ַיּוּשׂם ְל ָפנָיו ֶל ֱאכֹל) .כמו(
בבראשית רבתי )בראשית כ״ד ל״ג ,עמוד  (96איתא :״ו ַ
ַיּוּשׂם ,וייסם
]כיון[ שנכנסו לבית ,הניח הקערה לפניו וסם המות בתוכה ,שנאמר ו ַ
כתיב ]הגם שלפנינו ׳ויישם׳ ,ידוע ש׳שׂין׳ ו׳סמ״ך׳ מתחלפים[ ,סם המות הניחו
לפניו לאכול ,מיד עמדה ברכת אברהם נכח מלאך והחליף הקערה לפני בתואל
ואכל ומת באותו הלילה״.
והוספה בענין המלאך איתא במדרש אגדה )שם נ״ה( :״אמרו עליו ]על בתואל[,
שאותו המלאך שאמר אברהם לאליעזר )שם ז׳( ,הוּא ִי ְשׁ ַלח ַמ ְל ָאכוֹ ,החליף
הקערה שהיה בה סם המות לפני אליעזר ונתנה לפני בתואל ,ואכלה ומת״.
וענין מלאך זה לכאורה הוא כעין מה דאיתא בב״ר נ״ט י׳ :״הוּא ִי ְשׁ ַלח ַמ ְל ָאכוֹ
ְל ָפנֶי .ר׳ דוסא אומר ,הרי זה מלאך מסויים ,בשעה שאמר אברהם אבינו הוּא
ִי ְשׁ ַלח ַמ ְל ָאכוֹ ְל ָפנֶי ,זימן לו הקב״ה שני מלאכים ,אחד להוציא את רבקה ואחד
ללוות את אליעזר״.
ַיּוּשׂם
ומצאנו שיש דעה שמלאך זה גבריאל היה ,כדאיתא בלקח טוב )שם ל״ג( :״ו ַ
ְל ָפנָיו ֶל ֱאכֹל .ויישם כתיב ,מלמד ששמו לפניו סם המות להאכילו ,עד שהם

ֲר ִמּי ,מה ת״ל אֲחוֹת
תוּאל ָהא ַ
ֲרם ,מה ת״ל ארמיַ ,בּת ְבּ ֵ
והלא כבר נאמר ִמ ַפּדַּן א ָ
ֲר ִמּי ,אלא בא ללמדך ,אביה רמאי ואחיה רמאי ואף אנשי מקומה כן,23
ָל ָבן ָהא ַ
והצדקת הזו שהיא יוצאה מביניהם ,למה היא דומה ,לשושנה בין החוחים״.
ובדרך זו של המדרש פרש״י ]וכדלעיל ששינה מרמאות לרשעות ,ואף בלא
להזכיר את המשל של ׳שושנה בין החוחים׳[ :״...וכי עדיין לא נכתב שהיא בת
בתואל ואחות לבן ומפדן ארם ,אלא להגיד שבחה שהיתה בת רשע ואחות רשע
ומקומה אנשי רשע ,ולא למדה ממעשיהם״.
24
וכינוי זה של ׳שושנה בין החוחים׳ ,פשוטו הוא ,שהגם שיופיה של השושנה
מיוחד הוא גם בין שושנים אחרים ,אך יופיה ומעלתה מתעצם כשהיא עומדת
בשלימותה בין כל הקוצים שסובבים אותה ,25וכך גם תוספת מעלתה של רבקה
הוא שלמרות שאביה רשע ואחיה רשע ומקומה אנשי רשע ,לא למדה ממעשיהם
ומעצמה הלכה בדרכים ישרות ועמדה בצדקותה .26ובספורנו בשהש״ר ב׳ ב׳
ביאר ,שכל גדילתה וצמיחתה של השושנה אינו אלא בין החוחים.27
ממיתתי בחטף נמנעה העכבה – שממיתתו של בתואל שהיתה בחטף ,נמנעה
העכבה בנישואי רבקה בתו ליצחק.
שבתואל מת בחטף ,במהלך הלילה שבין היום בו אליעזר הגיע לביתו וביקש
לקחת את רבקה לאשה עבור יצחק ,לאחר שאכלו ושתו עמו ,והסכים לנישואיה
לו ,ובין הבוקר בה יצאה עם אליעזר לדרכו ,כפשטות דברי הפסוקים )בראשית
ַבּר ֵא ֶלי
ָבר א נוּכַל דּ ֵ
ָצא ַהדּ ָ
ֹאמרוּ ֵמה׳ י ָ
תוּאל ַויּ ְ
וּב ֵ
ַען ָל ָבן ְ
כ״ד ,נ׳  -נ״ה( :״ ַויּ ַ
ֲשׁר ִדּ ֶבּר ה׳...
וּת ִהי ִא ָשּׁה ְל ֶבן ֲאדֹנֶיַ כּא ֶ
ָלְ 
ַרע אוֹ טוֹבִ .הנֵּה ִר ְב ָקה ְל ָפנֶיַ קח ו ֵ
ֹאמר ַשׁ ְלּ ֻחנִי ַלאדֹנִי.
ֲשׁר ִעמּוֹ ַויּ ִָלינוּ ַויָּקוּמוּ ַבבּ ֶֹקר ַויּ ֶ
ָשׁים א ֶ
וְה ֲאנ ִ
ִשׁתּוּ הוּא ָ
ֹאכלוּ ַויּ ְ
ַויּ ְ
ָמים אוֹ ָעשׂוֹר ַא ַחר ֵתּ ֵל״ .הרי שביום
ֲר ִא ָתּנוּ י ִ
וְא ָמּהּ ֵתּ ֵשׁב ַה ַנּע ָ
יה ִ
ֹאמר ָא ִח ָ
ַויּ ֶ
בואו של אליעזר לבית בתואל ,עודנו היה חי ועמד שם והסכים לנישואיה ואמר
לו שרבקה לפניו שיקחה וילך ,ולאחר שאכלו ושתו ולנו ,בבוקר מוזכרים רק
ואם רבקה ,ואילו בתואל אבד ולא הוזכר ממנו דבר ,28ומכאן דרשו חז״ל
לבן ֵ
שבתואל מת באותו הלילה ,וכדלהלן.
וסיבת מיתת בתואל היתה כדי למנוע את העיכוב בנישואי רבקה בתו,
ֲרה ִא ָתּנוּ .ובתואל היכן
וְא ָמּהּ ֵתּ ֵשׁב ַה ַנּע ָ
יה ִ
ֹאמר ָא ִח ָ
כדאיתא בב״ר ס׳ י״ב :״ ַויּ ֶ
הוא ,ביקש לעכב 29וניגף בלילה ,הדא הוא דכתיב )משלי י״א ה׳(ִ ,צ ְד ַקת ָתּ ִמים
ַרכּוֹ של אליעזר,
ַשּׁר דּ ְ
]וּב ִר ְשׁ ָעתוֹ ִיפֹּל ָר ָשׁע[ִ .צ ְד ַקת ָתּ ִמים זה יצחקְ ,תּי ֵ
ַרכּוֹ ְ
ַשּׁר דּ ְ
ְתּי ֵ
]וּב ִר ְשׁ ָעתוֹ ִיפֹּל[ ָר ָשׁע ,זה בתואל שניגף בלילה״ .וכפרש״י עה״פ
)וברעתו ידחה( ְ
בקצרה :״ובתואל היכן היה ,הוא היה רוצה לעכב ובא מלאך והמיתו״.
ודעות נוספות מצאנו באופני מיתתו באותו לילה ,כדאיתא בתרגום יונתן
ילה ְד ֵביהּ ַס ָמא ִד ְקטוֹל
קוּמיהּ ְל ֵמכוּל ַתּ ְב ִשׁ ָ
״וְסדָרוּ ֵ
)בראשית כ״ד ל״ג ונ״ה(ַ :
וְעל ִדהֲווֹ ְמ ַמ ְל ִלין
ֲמר ַמ ֵלילַ ...
ָמי ַוא ַ
ֲמ ֵליל ִפּ ְתג ָ
ֲמר ָלא ֵאיכוּל ַעד ַדא ַ
וְא ְרגִ ישׁ ֵבּיהּ ַוא ַ
ַ
יצ ָתּא ְד ָהא ִמית...
חוּנוֹהי ִבּ ְק ִר ְ
ִ
וְא ְשׁ ְכּ
ילא ַ
תוּאל ֲהוָה ָא ִכיל ֵמ ַההוּא ַת ְב ִשׁ ָ
ְבּ ַר ְמ ָשׁא ְבּ ֵ
)ויערכו לפניו לאכול תבשיל שבו סם של מות ,והרגיש בו אליעזר ,ואמר לא
אוּכל עד שאדבר דברי ,ויאמר דבר ...ועל שהיו מדברים בערב ,בתואל היה אוכל
מאותו תבשיל ומצאוהו בעלות השחר שהוא מת  -ע״פ כתר יונתן(״ .ופשטות
הדברים ,שאינה ה׳ שבטעות אירע לבתואל שאכל מהתבשיל המורעל וסופו
שמת בבור שכרה .ואמרו בילקוט )חיי שרה ק״ט ,אות נ״ד( ,שבזכותו של
אברהם נתחלפו הקערות .ובמדרשים איתא שבא מלאך והחליף את הקערות
בין בתואל לאליעזר ,ולפיכך מת מאכילתו ]ובזהות המלאך ובדברי המדרשים,
עיין בהערה.[30
ובטעם הדבר מדוע ביקש בתואל להמית את אליעזר בסם המות ,פשטות
הדברים מפני שרצו לשודדו ולהורגו ולקחת את כל ממונו ,אלא שראוהו גיבור
גדול ,לכך חשבו להורגו בסם המות ,וכדאיתא בילקוט )חיי שרה ק״ט ,אות
נ״ד( :״כיון שראו את הצמידים נתקבצו להרוג לאליעזר ,31וראו שהיה נוטל שני
גמלים בשתי ידיו ומעבירן את הנחל ,כיון שראו כן ,אמרו אין אנו יכולין להרגו,
והניחו קערה לפניו וסם המות בתוכה ,ובזכות אברהם נתחלפה הקערה ואכל
בתואל ממנה ומת...״ .וכן איתא להדיא בדעת זקנים מבעלי התוספות :״דבר
אחר ,שבקשו להאכיל לאליעזר סם המות כדי שישאר להם הממון...״ .וכן הוא
בחזקוני :״ונמצא באגדה בתואל בקש להאכיל אליעזר סם המות כדי שיירש
הממון...״.
וטעם נוסף מדוע ביקשו להרוג את אליעזר ,הוא מחמת שחשדו שפגע
ברבקה ולכך הוצרך לפצותה בצמידים ונזמים ,כדאיתא בבראשית רבתי )כ״ד
ל׳ ,עמ׳  :(95״ויהי כראות את הנזם .לכך היה רץ ,שהיה סבור שהפסידה ,שכך
אמר ,אלמלא לא הפסידה לא היה נותן לה נזמים וטבעות .מיד לקח כלי קרב
ללכת להורגו ...באותה שעה היה תולה אליעזר שני גמלים על כתפיו והעבירם
את הנחל מפני שהיה טיט גדול בין הנהר לעיר .כיון שראה אותו עמד במעמדו,
אמר מי יוכל להרוג גבור זה ,אין אנו יכולין לו אלא בסם המות ,ולכך כתוב
ָרץ ָל ָבן ֶאל ָה ִאישׁ ,שבתחלה מזוין יצא שם להרגו ,כיון שראה
בלבן )שם כ״ט(ַ ,ויּ ָ
גבורתו ,החזיר כליו לבית ודקדק בדברים ויבא ]אל[ האיש כדי להכניסו לביתו
ולהרגו בסם המות...״ .ולשיטה זו ,לבן היה זה שביקש להורגו וסופו שאביו מת.
ולדעות אחרות הגיע ההצלה – שלדעות אחרות ,ממיתתו של בתואל שהיתה
בחטף על ידי מלאך ,הגיע ההצלה לרבקה בתו ,שלא פגע בה לרעה ושלא נהרגה
עמו באותו לילה.
שממיתתו של בתואל שהיתה על ידי מלאך הגיע ההצלה לרבקה שלא פגע בה
לרעה ,כדאיתא במדרש אגדה )בראשית כ״ד נ״ג( :״ויש אומרים שמלאך נגפו,
לפי שכל בתולה שהיתה נישאת באותו מקום ,היה בתואל שוכב עמה תחלה.
וכדי שלא ישכב עם בתו ,בא המלאך ונגפו״.
וממיתתו זו הגיעה אף הצלתה של רבקה שלא נהרגה יחד עם אביה באותו
לילה ,שבקשו השרים ואנשי מקומו להרגו יחד עם בתו ,וכיון שמת לא עשו דבר
לרבקה ,כדאיתא בילקוט )חיי שרה ק״ט ,אות נ״ד( :״...ומפני מה מת בתואל,
שהוא היה מלך בארם נהרים ,וכל בתולה שתנשא בועל אותה לילה ראשונה
ואח״כ חוזרת לבעלה .נתקבצו כל השרים ואמרו אם הוא עושה לבתו כשם
שעשה לבנותינו מוטב ,ואם לאו אנו הורגים אותו ואת בתו .לפיכך מת כדי
שינצל אליעזר ורבקה״ .וכעי״ז איתא ב׳דבר אחר׳ שבמדרש אגדה שם ,ובשינוי,
שאלו שאמרו כן ,לא היו שריו אלא ׳אנשי מקומו׳.
ובחזקוני צירף שתי הדעות יחדיו ,שאכן רצו בני עירו שיעשה כן לרבקה בתו
ואם לאו יהרגוהו :״ונתרצה בדבר 32ובא גבריאל והרגו״.
ובענין טעם שמו של בתואל העולה לדעות אלו ,עיין בהערה .33ובענין טעם
שמה של רבקה בתו ,עיין בהערה.34
ולפי כל הדברים האמורים ,שבתואל מת באותו לילה ,דרשו בב״ר ס׳ י״ב את
ָמים
ֲר ִא ָתּנוּ י ִ
וְא ָמּהּ ֵתּ ֵשׁב ַה ַנּע ָ
יה ִ
ֹאמר ָא ִח ָ
בקשת המשפחה לעכבה )שם נ״ה( :״ ַויּ ֶ
אוֹ ָעשׂוֹר ַא ַחר ֵתּ ֵל״ ,שבקשו שתשב עמהם את שבעת ימי אבלות אביהם ,אך
רבקה שהיתה צדקנית לא חפצה להשאר בבית רשעים ,ורצתה להגיע מהרה
לבית הצדיקים ,השיבה שתלך ,ואכן הלכה וזכתה להיות מהאמהות שבנו את
בית ישראל.
מדברים הפך גבריאל את הקערה וטעם ממנו בתואל ומת...״ .וכעי״ז איתא בדעת
זקנים מבעלי התוספות ועוד ראשונים.
ומציאה כשרה אינה ה׳ לי בעת נעילת שער ,בספר פירושי התורה לבעלי
התוספות )ח״ב ,כ״ד ל״ג אות ה׳( בשם ספר הגן :״ויושם לפניו לאכל .לא כתיב
וישם ,מדרש ,שלכן שם לפניו לחם ובא גבריאל וסילקו לפי שלא היה מעושר״.
 .31ובענין יציאה זו של לבן להרוג את אליעזר וליקח את ממונו ,איתא בילקוט
)חיי שרה ק״ט אות נ׳( :״)בראשית כ״ד ל׳( ַו ְי ִהי ִכּ ְראֹת ֶאת ַה ֶנּזֶם .מיד הלך לו
]לבן[ להמיתו ,הכיר בו ]אליעזר[ שמרוצתו לרעה ,הזכיר ֵשׁם והעמיד הגמלים על
העין באויר והוא עומד על הגמלים באויר .ויהי בראותו כן ,הכיר שהוא צדיק...״.
 .32בפירושי התורה לבעלי התוספות )ח״ב ,כ״ד נ׳ אות ב׳( ,הוסיף ,שכאשר באו
אנשי מקומו לבתואל ודרשו ממנו כן ,הוצרך לידור להם שיעשה כדבריהם.
 .33במדרשים ובראשונים כשהובאו דעות הללו ,שטעם מיתת בתואל היה
מפני מעשיו ,הוסיפו וכתבו שזהו רמוז בשמו ,כדאיתא במדרש אגדה )בראשית
כ״ד נ״ג( :״...ולכך נקרא שמו בתואל ,שהיה שוכב עם הבתולה תחלה״ .וכעי״ז
בחזקוני :״דבר אחר ,בני דורו קראו שמו בתואל על שם שהבתולות כולן נבעלות
לו תחלה ,והיה מולך על ארם...״ .וע״ע בפירושי התורה לבעלי התוספות )ח״ב,
כ״ב כ״ב(
עוד דרשו בפירושי התורה לבעלי התוספות )שם( :״...ועוד בתואל נקרא על שם
סופו ...ועוד ,בתואל לא נולד אלא בשביל רבקה ,כשנתן רבקה ליצחק מיד מת.
בתואל ובתואל ,רמז שתי בנות שיצאו ממנו לעבוד לאל ,רחל ולאה .ועוד רמז ,ד׳
יצאו ממנו ,בתואל בגימטריא רחל לאה בלהה זלפה״ ]והוא ׳עם הכולל׳ ,שמנין
בתואל עולה  439ואילו רחל לאה בלהה זלפה עולה .[438
 .34ובענין טעם שמה של רבקה ,איתא בשכל טוב )בראשית כ״ב כ״ג( :״ובתואל
ילד את רבקה .קרא שמה על שם עגלה מרבק ,וכן אתה דורש ברחל על שם
הכבשות״.

       
       
     
        

       
       

       



         
      


       




      





      



        
       

        






       


     
       

       


       
       
        


       





         

        
        




      
       
       
       
       





        
        
        
       
       
המשך בעמוד הבא
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 מנין בפרשתינו עפרש״י יכל ר׳ שלמה להיות סמוך        

? ובטוח שה׳ יראה לו נפלאות כדת מה לעשות

      המשך מעמוד הקודם

        
       



        


       
       

       





      
        

         


       




      
       
      









       






       




       
      
       




       
        
        
         


       

בצידו" מגליון שבוע שעבר

תשובה ל"סיפור ושאלה

 שמיקומה במקום זה יכולה להביא לאיזור את כל, אין להקים בכניסה לשכונת היהודים, שבית הכנסת אורחים שמפרנסים בו גם עניי גוים מפני דרכי שלום, מנין בפרשתינו עפרש״י היה ליצחק להגיע למסקנא המבוקשת,בתשובה לשאלה
 וכך המקום ישמש רק לתועלת ולמצוות ולא, ואילו הגויים כמעט ולא יגיעו אליה, שבאופן זה תבוא הנאה מרובה לאורחים ולעניים היהודים, אלא יש להקימה בתוככי שכונת היהודים,ה׳ארחי פרחי׳ וכתוצאה מכך נזק רב לתושבי המקום
 מפני שאמרו תקלה. ״סתמום פלשתים, וביאר רש״י,ְמ ְלאוּם ָע ָפר״
ַ ימי ַא ְב ָר ָהם ָא ִביו ִס ְתּמוּם ְפּ ִל ְשׁ ִתּים ַוי
ֵ  ״וְ ָכל ַה ְבּ ֵארֹת ֲא ֶשׁר ָח ְפרוּ ַע ְב ֵדי ָא ִביו ִבּ, עה״פ, מדברי רש״י כ״ו ט״ו,יצחק היה מגיע למסקנא מבוקשת זו
.לתקלה ולמקור נזקים
 ובמיוחד לאור ביאור הרא״ם, זו טענה נכונה ומוצדקת, שמהוים הם לתקלה מפני הגיסות היכולות לבוא עליהם, שטענה זו של הפלשתים על הבארות שהיו ממוקמות מחוץ לעיר, מבואר בדברי רש״י.הם לנו מפני הגייסות הבאות עלינו״
 וכעין זה הוא גם בית הכנסת אורחים המפרנס גם, שצריך לנקוט זהירות יתירה לבל לגרום דבר המשמש כתקלה מפני הגייסות, הרי שטענתן נכונה, שדקדקו לשון הפסוק שלא אמרו על פעולה זו שהיתה מחמת קנאה,ועוד ממפרשי רש״י
. פסקה ממנו התקלה והיה רק לתועלת ולגמילות חסדים טובים, ורק בהעברת בית הכנסת אורחים לתוככי השכונה, שעל ידי זה יתקבצו ויבואו כל מיני גייסות למיניהם, אם הוא ממוקם בכניסה לשכונה היהודית,עניי גוים מפני דרכי שלום
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:שמות הזוכים לשבוע פרשת לך לך
 הבה״ח/ הרבנים






(תשלח לזוכים )במהלך החודש הקרוב/הודעה נשלחה



[עד יום ג׳ בערב בלבדichudbchidud@gmail.com



. ב״כ, ספר ״קובץ שיעורים״:הפרסים לשבוע זה
. בטעמי ובפרטי המצוות הנוהגות בזה״ז, ראשונים ואחרונים, ליקוט עצום מחז״ל, כל אחד בספר ״מאירת עינים״,עוד שלושה זוכים נוספים
. כל אחד בספר ״פרקי דרבי אליעזר״, שני זוכים:הפרס לשבוע זה על ״סיפור ושאלה בצידו״
 יש לפנות למערכת בפקס ובמייל הנ"ל, ותרומות והנצחות, הארות ותגובות וכל עניני העלון,להערות
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