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ו˙ראה היב˘ה
ויאמר אלהים י˜וו המים מ˙ח˙ ה˘מים אל מ˜ום אחד ו˙ראה היב˘ה ויהי כן) .ברא˘י˙ א' ט'(
ו˜˘ה והלא אם י˜וו המים ,ודאי ˙ראה היב˘ה.
וידידי הגאון רבי כפיר ברוך מבורך דדון ˘ליט"א ,מח"ס "גם ברוך יהיה" ,ו˘א"ס ,כ˙ב לי ,וז"ל:
הנה עמד בזה כבר בספר באר מים חיים )ב˘לח( וכ˙ב "ו˙ראה היב˘ה" בע˙ ˘יˆטרכו בני י˘ראל לעבור ב˙וך הים ביב˘ה,
וה˙נה עם המים ה˜ב"ה מ˙חיל˙ הבריאה ,כדאי˙א במדר˘ רבה )ברא˘י˙ ה' ,ה'( ,ומ˘ום כך י˙ור הדברים "ו˙ראה היב˘ה" .עכ"ד.
ובאור החיים ה˜דו˘ )˘ם( פיר˘ וז"ל :פירו˘ ˘˙היה היב˘ה חול גבול לים ,כ˘יראה המים ליב˘ה י˜נו מ˜ומם ,על דרך אומרו
א˘ר ˘מ˙י חול גבול לים )ירמיה פר˜ ה' פסו˜ כ"ב( ,וע˘ה מוראו ˘ל היב˘ה על הים ,ופירו˘ ו˙ראה מל˘ון יראה ,והוא אומרו האו˙י
לא ˙יראו וגו' א˘ר ˘מ˙י חול גבול לים ,וזה מ˘ונה מפירו˘ינו ,זה דרך דר˘ ,ודרכינו דרך פ˘ט והכ˙וב יכוון לכל ,ורמב"ן ז"ל
פיר˘ אומרו ו˙ראה היב˘ה ˘היה העפר מעורב עם המים וגזר ה' ˘יבדלו זה מזה ו˙סמך בחינ˙ העפר ו˙היה היב˘ה ע"כ .

ולפירו˘ו "וראה היב˘ה" ,היינו ˘היב˘ה ˙היה גבול למים .וראה עוד בזה באורך בספר יערו˙ דב˘ ח"ב )דרו˘ ו'( מדוע היב˘ה
גבוהה יו˙ר מן המים .יעו"˘.
ובספר מאור ˘ל ˙ורה )עמ' ע"ג( כ˙ב הטעם לי˙ור הדברים "ו˙ראה היב˘ה" ,הואיל ועד ע˙ה הכל היה מים ,ולפני כן לא נראו
רא˘י ההרים .ע"כ.
והנלענ"ד בס"ד להוסיף ול˙ר˘ ,ıכידוע עד היום הזה ,נוˆרים עדיין איים באמˆע הים ,וזה נע˘ה ע"י ˙נועה ˘ל לבה מ˙ח˙
לפני הים ˘יוˆר˙ מעין הר ב˙וך הים ,או˙ו רואים מלמעלה כאי .ובדרך זה י˘ לבאר א˙ י˙ור הדברים "ו˙ראה היב˘ה"˘ ,לעי˙ים
אף ב˙וך מים נראי˙ יב˘ה.
עכ"ל הרב דדון ˘ליט"א

 
למה נ˜נסה מי˙ה על בעלי חיים
ו˙רא הא˘ה כי טוב הע ıלמאכל ,וכי ˙אוה הוא לעינים ,ונחמד הע ıלה˘כיל ,ו˙˜ח מפריו ו˙אכל ,ו˙˙ן
גם לאי˘ה עמה ויאכל) .ברא˘י˙ ג' ,ו'(
פיר˘ ר˘"י "גם" לרבו˙ בהמה וחיה ,והסביר ה˘פ˙י חכמים )ס"˜ ז'( דאל"כ למה נ˜נסה עליהם מי˙ה )עכ"ל(.
וכ˙ב אאמו"ר הגה"ח רבי אלחנן יע˜ב דוד הכהן רבינובי˘ ıליט"א ,וז"ל :
ולפי זה ˜˘ה ומה עם עופו˙ דגים ו˘רˆים ,דעל זה לא כ˙ב ר˘"י ˘האכילה או˙ם ,והרי אנו רואים ˘הם גם מ˙ים.
ואפ˘ר לומר ˘בבהמה וחיה נכללו כל הבעלי חיים.
או י˘ לומר ˘הבעלי חיים נולדו מלכ˙חילה על מנ˙ ˘ימו˙ו ,ור˜ האדם ˘נברא בˆלם האל˜ים ,נברא בדעה ˘יחיה ולא ימו˙,
לולא חטא ע ıהדע˙.
ולפי זה ˆריכים להבין ,למה מביא ר˘"י דר˘ ˘גם בהמה וחיה אכלו ,מה איכפ˙ לי אם אכלו או לא ,כיון ˘ממילא נולדו על מנ˙

א

˘ימו˙ו ,ולכן ˜מיי˙א עדיפא˘ ,בבהמה וחיה נכללו כל הבעלי חיים.
והנה בני הי˜ר הרב יחיאל הי"ו ה˜˘ה לי כיון ˘הבהמו˙ וחיו˙ אכלו מע ıהדע˙ ,למה לא הבינו ˘ערומים הם ,כמו אדם וחוה,
דכ˙יב )ג' ,ו'  -ז'( ו˙˜ח מפריו ו˙אכל ,ו˙˙ן גם לאי˘ה עמה ויאכל ,ו˙פ˜חנה עיני ˘ניהם וידעו כי ערומים הם.
ועני˙י לו ,דעל זה כ˙יב )דניאל ב' ,כ"א( "יהב חכמ˙א לחכימין ,ומנדע ליודעי בינה" ,דהבהמה ˘אין לו ˘ום דע˙ ,אי אפ˘ר
לפ˙וח לה ה˘כל ,אבל האדם ˘נברא בדע˙ ,אחרי ˘אכל הבין יו˙ר.
עכ"ל אאמו"ר ˘ליט"א.
והנה על עופו˙ ,מˆא˙י בס"ד במדר˘ רבה ˘אכלו מע ıהדע˙ ,וז"ל המדר˘ רבה )ברא˘י˙ כ' ח'( א˘ר ˆוי˙יך לאמר ,מהו לאמר,
להזהיר א˙ הבהמה וא˙ החיה וא˙ "העופו˙" ,לא דייך ˘לא הזהר˙ או˙ן ,אלא ˘נ˙˙ להם ואכלו .עכ"ל המדר˘.
ועל דגים ו˘רˆיםˆ ,ריכים ל˙ר ıכמו ˘˙יר ıאאמו"ר ˘ליט"א ˘הם נכללו בכלל בהמה וחיה.

 
האם הנח˘ היה יכול לטעון 'דברי הרב
ודברי ה˙למיד דברי מי ˘ומעין'
ויאמר ה' אלו˜ים אל הנח˘ כי ע˘י˙ זא˙ ,ארור א˙ה מכל הבהמה ומכל חי˙ ה˘דה) .ברא˘י˙ ג' י"ד(
כ˙ב אחי הגאון רבי אליעזר הכהן רבינובי˘ ıליט"א מח"ס "חינוך הבנים כהלכ˙ו" ,ו˘א"ס ,וז"ל:
אי˙א בגמרא )סנהדרין כ"ט ע"א( אמר רבי ˘מואל בר נחמן אמר רבי יונ˙ן מניין ˘אין טוענים למסי˙ ,מנח˘ ה˜דמוני ,דאמר רבי
˘מלאי הרבה טענו˙ היה לו לנח˘ לטעון ולא טען ,ומפני מה לא טען לו ה˜ב"ה ,לפי ˘לא טען הוא – מאי הוה ליה למימר דברי
הרב ודברי ˙למיד ,דברי מי ˘ומעין ,דברי הרב ˘ומעין ,והובא בר˘"י כאן.
והנה הרא˘ונים נחל˜ו בהא ד˜"ל אין ˘ליח לדבר עבירה˘ ,זהו ג"כ מטעם זה דדברי הרב ודברי ה˙למיד דברי מי ˘ומעין ,האם
הוא פטור ר˜ מדיני אדם וחייב בדיני ˘מים ,או ˘מא הוא פטור גם מדיני ˘מים.
דע˙ ה˙וספו˙ בב"˜ )נ"ו ע"א בד"ה אלא( ˘הוא פטור גם מדיני ˘מים ,ודע˙ הריטב"א ב˜דו˘ין )מ"ב ע"ב( ˘הוא חייב בדיני ˘מים.
וכ˙ב ה˘"ך בחו"מ )סימן ל"ב ס˜"ג( דמהגמרא הנ"ל י˘ להביא ראיה ל˘יט˙ ה˙וספו˙ ˘הוא פטור גם מדיני ˘מים ,דהרי ה˜ב"ה
דן א˙ הנח˘ בדיני ˘מים ,ואפ"ה מבואר בגמרא ˘היה יכול לטעון ולפטור א˙ עˆמו ע"י הטענה ˘ל 'דברי הרב ודברי ה˙למיד,
דברי מי ˘ומעין' ,וע"כ דטענה זו מועל˙ לפוטרו גם מדיני ˘מים ,והוסיף עוד ה˘"ך דאע"ג דמבואר במדר˘ רבה

)ברא˘י˙ כ' ד'(

˘דנו א˙ הנח˘ בסנהדרין ˘ל ע"א ,מ"מ דין ˘מים הוא.
אכן באחרונים מˆאנו כמה יי˘ובים ליי˘ב סוגיא זו אליבא דהסוברים ˘י˘ חיוב בידי ˘מים ,גם באופן ˘י˘ א˙ הטענה ˘ל דברי
הרב ודברי ה˙למיד.
א .הפני יהו˘ע בב"˜ )נ"ו ע"א בד"ה אח"ז( כ˙ב ליי˘ב עפ"י המבואר ב˜דו˘ין )מ"ג ע"א( דגם ל˘מאי הז˜ן ˘סובר ˘י˘ ˘ליח לדבר
עבירה לחייבו בדיני אדם ,והיינו ˘אם אמר ראובן ל˘מעון לך והרוג א˙ הנפ˘ חייב ראובן ,הני מילי באופן ˘אין ל˘מעון הנאה,
אבל באיסור ˘י˘ בו הנאה ,וכגון חלבים ועריו˙ גם ˘מאי מודה דאין ˘ליח לדבר עבירה לחייב א˙ המ˘לח ,מ˘ום ˘זה נהנה וזה
חייב לא אמרינן – ולפי"ז ה"ה לדידן ˘י˘ חיוב בידי ˘מים על המ˘לח ,הני מילי באופן ˘אין ל˘ליח הנאה ,אבל בנידון דידן ˘היה
לחוה הנאה באכיל˙ הפירו˙ ,ודאי לא ˘ייך לחייב א˙ הנח˘ אפילו בדיני ˘מים ,וזה נהנה וזה מ˙חייב לא אמרינן ,וכן ˙יר ıבהגה˙
המ˘נה למלך )˘ם( ב˘ם רבי חיים ˜מחי זˆ"ל ,וכן ˙יר ıבחדו˘י רע˜"א על ה˘ו"ע בחו"מ )˘ם(.
ואולם בהגהו˙ חכמ˙ ˘למה למהר˘"˜ על החו"מ )˘ם( פ˜פ˜ בזה ˜ˆ˙ דמס˙ברא דבדיני ˘מים י˘ לחייב לעולם א˙ המ˘לח,

ב

ור˜ בדיני אדם אמרינן זה נהנה וזה מ˙חייב לא אמרינן ,עיי"˘.
וב˘ו"˙ ˘ו"מ )מהדו"מ ח"ג סימן ˜ס"ז( דחה ˙ירו ıזה ב˘ני אופנים :א .דהסברא דזה נהנה וזה מ˙חייב ,לא אמרינן ,הוא ר˜ במזיד,
ולא ב˘וגג ,וכאן הטעה הנח˘ א˙ החוה ,ובכה"ג ˘ייך לחייבו אף ˘חוה נהנ˙ה .ב .דהטעם דזה נהנה וזה מ˙חייב ,לא אמרינן ,הוא
מ˘ום דהוי ˘לא כדרך הנאה ,אבל כאן ˘חוה הוסיפה איסור נגיעה ,והנח˘ דחפה ,ומחמ˙ כן אכלה י˘ להעני˘ו על הנגיעה,
עי"˘.
ב .עוד ˙יר ıהפני יהו˘ע )˘ם בד"ה ובלא"ה( דהא דאמרינן ˘המ˘לח א˙ חבירו לדבר עבירה חייב המ˘לח ביד ˘מים ,הני מילי
באופן ˘ע˘ה ה˘ליח א˙ הפעולה לˆורך המ˘לח ,דאז הוי ˘לוחו ˘ל אדם כמו˙ו ,אבל הכא ודאי לא אכלה חוה כדי ל˜יים רˆון
הנח˘ ,ר˜ אכלה להנא˙ עˆמה ,והנח˘ לא ע˘ה ר˜ מע˘ה הס˙ה בעלמא ,בכה"ג ודאי אין לחייבו בדיני ˘מים אי לאו חומרא
דמסי˙.
וכעי"ז ˙יר ıבהגהו˙ הברוך טעם על ה˘"ך בחו"מ ,וז"ל :י"ל ד˘אני נח˘ ˘לא היה על הנח˘ ˘ם מ˘לח ,לומר ˘לוחו ˘ל אדם
כמו˙ו לחייבו בדיני ˘מים ,וכי הס˙˙ הנח˘ היה לכוון ˘˙אכל חוה להנא˙ עˆמה ,והנח˘ היה כיוע ıבדבר ,וחילו˜ כזה נ˘מע
ממ˘"כ המג"א בסימן ˘"ז )ס˜כ"ט(] .וי˘ להעיר על דבריו דהרי מבואר בר˘"י )ג' ט"ו( דבאמ˙ היה כוונ˙ הנח˘ לˆורך עˆמו כדי
˘˙אכיל לאדם וימו˙ וי˘א הוא א˙ חוה ,אכן בפנ"י מבואר דלא איכפ"ל אם י˘ הנאה למ˘לח והכל ˙לוי לˆורך מי עו˘ה כן
ה˘ליח ,וחוה ודאי לא אכלה לˆורך הנח˘[.
ג .ב˘ו"˙ חו˙ יאיר )סימן ˜ס"ו בד"ה והנה ב˙ר( וב˘ו"˙ חכם ˆבי )סימן ˜ל"ח( ובדגול מרבבה על ה˘"ך הנ"ל כ˙בו ליי˘ב עפ"י דברי
ה˙וספו˙ בסנהדרין )˘ם בד"ה דברי( ˘ה˜˘ו דא"כ כל מסי˙ יטעון טענה זו דדברי הרב ודברי ה˙למיד ,ויפטור א˙ עˆמו ,דאף ˘אין
טוענים לו ,הרי הוא יכול לטעון לעˆמו ,ו˙ירˆו דדו˜א נח˘ לא נˆטווה ˘לא להסי˙ ,ולא יענ˘ אלא לפי ˘באה ˙˜לה על ידו ,לכן
היה מועיל לו טענה זו ,אבל מסי˙ ˘נˆטווה ˘לא להסי˙ נמˆא כ˘מסי˙ עובר )עכ"ד( ,דלפי"ז י"ל דה"נ ר˜ בנח˘ היה מועיל טענה
זו לפוטרו מדיני ˘מים כיון ˘לא נˆטווה ˘לא להסי˙ ,אבל י˘ראל ˘נˆטוו ˘לא להסי˙ ,אף ˘אין ע"ז עונ˘ ב˘אר עבירו˙ בידי
אדם ,מ"מ בידי ˘מים י˘ עונ˘ על מי ˘הסי˙ ,ואין מועיל טענה זו ˘ל דברי הרב ודברי ה˙למיד˘ ,אין העונ˘ ב˘ביל ה˙˜לה ר˜
על עˆם ההס˙ה .וכן ˙יר ıה˙ומים )˘ם ס˜"ב(.
ד .עוד ˙ירˆו החו˙ יאיר )˘ם( וה˙ומים )˘ם( עפ"י המבואר ב˜דו˘ין )מ"ג ע"א( דאף באופן ˘י˘ חיוב בדיני ˘מים ,היינו ר˜ דינא
זוטא ,אבל אין עונ˘ גדול ,וכאן נענ˘ הנח˘ עונ˘ גדול ביו˙ר ,וע"כ ˘היה עליו חיוב בידי אדם ,וע"ז ˘פיר היה מועיל הטענה ˘ל
דברי הרב ודברי ה˙למיד.
ובהגהו˙ כסף ה˜ד˘ים על חו"מ ˙יר ıכעי"ז דכיון דהנח˘ נענ˘ ב˜ללה ˘ל ואיבה א˘י˙ בינה ובינך ,הרי זה עונ˘ ˘˘ייך בינו
לבין בני אדם ,וע"כ ˘היה עליו חיוב בידי אדם ,עיי"˘.
ה .ה˙ומים ˙יר ıעוד ,דהחיוב בידי ˘מים הוא ר˜ כ˘המ˘לח י˘ בו איסור זה ,וכאן לא נˆטווה הנח˘ ˘לא לאכול מע ıהדע˙,
ולכן אי אפ˘ר לחייבו מכח ˘לוחו ˘ל אדם כמו˙ו.
ואולם בהגהו˙ הברוך טעם ה˜˘ה עליו מהא דאי˙א במדר˘ רבה )כ' ,כ'( א˘ר ˆוי˙יך לאמר מהו לאמר להזהיר א˙ הבהמה וא˙
החיה וא˙ העופו˙ ,ונמˆא ˘גם הנח˘ היה מˆווה ˘לא לאכול.
ו .ב˘ו"˙ ˘ו"מ )מהדו"מ ˘ם( כ˙ב ליי˘ב דהטעם ˘י˘ חיוב בידי ˘מים הוא לפי ˘גרם ˙˜לה לחבירו ,והרי מˆינו בˆורם אוזן
בכור ˘˜נסו או˙ו מ˘ום גרמא ולא א˙ בנו ,וכאן הרי נ˙˜לל הנח˘ וכל זרעו עד עולם ,ואם אי˙א ˘חיובו בידי ˘מים ,מ˘ום גרמא
אין לענו˘ א˙ זרעו ,וע"כ ˘היה עליו עונ˘ בידי אדם ,ולזה מועיל הטענה ˘ל דברי הרב ודברי ה˙למיד.
וע"ע ב˘ו"˙ ˘ם אריה )חו"מ ס"י( ,וב˘ו"˙ בי˙ יע˜ב )סימן מ"ד( ובהגהו˙ מ˘פט יהונ˙ן על ה˙ומים מ˘"כ בזה .עכ"ל אחי הג"ר
אליעזר ˘ליט"א
וע"ע בספר מרפסין איגרי בפר˘˙נו ,על הפסו˜ ויאמר ה' אלו˜ים לא˘ה מה זא˙ ע˘י˙ ו˙אמר הא˘ה הנח˘ ה˘יאני ואוכל
)ברא˘י˙ ג' ,י"ג(˘ ,כ˙ב וז"ל:
פיר˘ ר˘"י" :ה˘יאני  -הטעני ,כמו' :אל י˘יא לכם חז˜יהו'".
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˜˘ה :הלא כלל גדול הוא" :אין ˘ליח לדבר עבירה˘ ,דברי הרב ודברי ה˙למיד  -דברי מי ˘ומעין?" ,כמבואר במסכ˙ ˜ידו˘ין
)מב ,א( .ואם כן ,מה הי˙ה טענ˙ה ˘ל חוה באומרה" :הנח˘ ה˘יאני"?
˙ירו :ıבמדר˘ רבה )פר˘ה ל"ד או˙ י'( מובא˘ ,בבן נח לא נאמר הכלל ˘ל "אין ˘ליח לדבר עבירה" ,והמ˘לח הוא זה ˘מ˙חייב
בעונ˘ על מע˘ה עבירה ˘ע˘ה ה˘ליח.
לכך טענה חוה" :הנח˘ ה˘יאני" ,וכיון ˘הוא היה המ˘לח ˘ל מע˘ה העבירה  -עליו ל˜בל א˙ העונ˘ )הרב י˘ראל מנחם ˜ליין(.
˙ירו ıנוסף :ה˙וספו˙ במסכ˙ בבא ˜מא )דף עט ,א ,ד"ה נ˙נו( סוברים˘ ,במ˜רה ˘ה˘ליח אינו יודע ˘המע˘ה או˙ו הוא נ˘לח
לע˘ו˙ הוא מע˘ה עבירה ,א˙ העונ˘ על העבירה הזא˙ י˜בל המ˘לח ,ואין המ˘לח יכול לטעון "דברי הרב ודברי ה˙למיד דברי
מי ˘ומעין" ,כיון ˘ה˘ליח לא ידע ˘הוא עו˘ה מע˘ה ˘הרב אוסר.
מע˙ה :כיון ˘הנח˘ הטעה א˙ הא˘ה באומרו ˘כמו ˘על הנגיעה בע ıהדע˙ אין עונ˘ כך גם על אכילה ממנו אין עונ˘ ,נמˆא
˘חוה הי˙ה ˘וגג˙ .ולכך טענה ˘היא פטורה מעונ˘ ,ועל הנח˘ לה˙חייב )הרב ב .ז'˜( .ע"כ.
עוד כ˙ב בספר מרפסין איגרי בפר˘˙נו ,על הפסו˜ ויאמר ה' אלו˜ים אל הנח˘ כי ע˘י˙ זא˙ ארור א˙ה )ברא˘י˙ ג' ,י"ד( ,וז"ל:
ה˘"ך )חו"מ סימן לב ,ס"˜ ג( הביא ראיה ל˘יט˙ ה˙וספו˙ )ב"˜ נו ,א( ˘ה˘ולח ˘ליח לדבר עבירה ,המ˘לח פטור אף בדיני ˘מים,
מדברי הגמרא במסכ˙ סנהדרין )כט ,א(" :אמר רבי יונ˙ן :מניין ˘אין טוענין למסי˙? מנח˘ ה˜דמוני .דאמר רבי ˘מלאי :הרבה
טענו˙ היה לו לנח˘ לטעון ולא טען .ומפני מה לא טען לו ה˜ב"ה? לפי ˘לא טען הוא .מאי הוה ליה למימר? דברי הרב ודברי
ה˙למיד ,דברי מי ˘ומעין?".
והרי הנח˘ נידון בדיני ˘מים )על ידי ה˜ב"ה( ,למרו˙ זא˙ אומר˙ הגמרא˘ ,אם הנח˘ היה טוען "דברי הרב ודברי ה˙למיד  -דברי
מי ˘ומעין" ,הוא היה נפטר מעונ˘ ,ומכאן ˘ה˘ולח ˘ליח לדבר עבירה ,המ˘לח פטור אף מדיני ˘מים.
˜˘ה :הלא הגמרא במסכ˙ ˜ידו˘ין )מג ,א( מסי˜ה"˘ ,הכל מודים באומר ל˘לוחו 'אכול א˙ החלב'˘ ,הוא חייב ו˘ולחו פטור,
˘לא מˆינו זה נהנה וזה מ˙חייב" .ואם כן ,כיˆד ני˙ן להוכיח מהנח˘ ˘ה˘ולח ˘ליח לדבר עבירה  -המ˘לח פטור אף מדיני
˘מים ,והרי הנח˘ פי˙ה א˙ חוה לאכול מע ıהדע˙ "ולא מˆינו בכל ה˙ורה זה נהנה וזה מ˙חייב"?
˙ירו :ıהנח˘ לא ה˙חיל לפ˙ו˙ א˙ חוה לאכול מע ıהדע˙ ,אלא ב˙חילה פי˙ה או˙ה לגע˙ בע ıוהוכיח לה ˘דברי ה˜ב"ה לא
מ˙˜יימים .הרי ˘גם הא˘ה וגם הנח˘ טעו לח˘וב ˘כ˘ם ˘אסר ה˜ב"ה א˙ האכילה כך אסר גם א˙ הנגיעה.
ולכך הנח˘ אינו יכול לטעון ˘לא מˆינו בכל ה˙ורה זה נהנה וזה מ˙חייב˘ ,הרי בנגיעה אין ˘ום הנאה ,ול˘יט˙ו הנגיעה גם
הי˙ה אסורה .ומאחר והוא עˆמו אינו יכול לטעון טענה זו ,גם מ˘מים לא טוענים לו טענה זו.
מע˙ה מוכח מהגמרא ˘ה˘ולח ˘ליח לדבר עבירה פטור גם מדיני ˘מים˘ .הרי אם היו טוענים לנח˘ ,הוא היה נפטר גם מדיני
˘מים ,ולא בגלל הטענה ˘לא מˆינו ˘זה נהנה וזה מ˙חייב ˘הרי טענה זו לא טוענים לנח˘ ,אלא בגלל ˘כל ˘ליח לדבר עבירה
המ˘לח פטור מדיני ˘מים )הרב א.י˜ .נובליך( .ע"כ מספר מרפסין איגרי.

 
כי עפר א˙ה ואל עפר ˙˘וב
כי עפר א˙ה ואל עפר ˙˘וב) .ברא˘י˙ ג' י"ט(
ובספר מרפסין איגרי בפר˘˙נו ,ה˜˘ו וז"ל :ב˘"ס מסופר על ˆדי˜ים רבים ˘לא ˘בו לעפרם ,כגון יע˜ב אבינו ,רבינו ה˜דו˘,
רבי אלעזר בן ר˘ב"י ,רבי יהו˘ע בן לוי ,ועוד.
כיˆד עובדו˙ אלו עולו˙ ב˜נה אחד עם הגזירה ˘נגזרה על אדם הרא˘ון ועל כל זרעו" :כי עפר א˙ה ואל עפר ˙˘וב". ? ,עכ"ל.
א( ה˙ירו ıהפ˘וט היא˘ :בגמרא בסוף מסכ˙ ˘ב˙ )דף ˜נ"ב ע"ב( מ˙רˆ˙ להדיא ˘גזיר˙ "ואל עפר ˙˘וב" מ˙˜יימ˙ ˘עה אח˙
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˜ודם ˙חיי˙ המ˙ים .ולכן למרו˙ ˘גופו˙ הˆדי˜ים נ˘ארו˙ ˘למו˙ ואינם ˘בים לעפרם לאחר פטיר˙ם ,מכל מ˜ום ˘עה אח˙
˜ודם ˙חיי˙ המ˙ים י˙˜יים בהם הפסו˜ "ואל עפר ˙˘וב".
ב( עוד ˙ירˆו ˘ם ב˘ם הרב י˘ראל מאיר חיון ˘ליט"א ,וז"ל :ה"רבינו בחיי" מבאר ,כי מלבד גופו ˘ל אדם ,י˘נו גוף נוסף ד˜
מאוד ,א˘ר ל˙וכו נכנס˙ הנ˘מה לפני כניס˙ה לגוף הג˘מי בעולם הזה .גוף ד˜ זה נ˜רא "ˆלם" .ה"ˆלם" הוא אמנם גוף רוחני
ביחס לגוף הג˘מי ,אך ביחס לנ˘מה הרוחני˙  -י˘ בו מן הג˘מיו˙ .ב"ˆלם" ר˜ומים כל אברי האדם ,ומראהו זהה לחלוטין למראה,
לדיו˜ן ולˆורה ˘ל הגוף הג˘מי.
ולפי זה ני˙ן לומר˘ ,מה ˘מסופר ב˘"ס על ˆדי˜ים רבים ˘ירדו כאן לעולם והס˙ובבו בינינו ,אין זה ˘גופם הג˘מי נ˘אר ˘לם
לאחר המוו˙ והס˙ובב עמנו ,אלא ˘הˆלם ˘להם הס˙ובב כאן ,והגוף הג˘מי אכן ˘ב לעפרו .עכ"ל.
ג( עוד ˙ירˆו ˘ם ב˘ם הרב עמרם יחז˜אל הלוי ראזנער ˘ליט"א ,וז"ל :י˙כן ˘הפסו˜ "ואל עפר ˙˘וב" אינו ˆיווי ,אלא ר˜
סיפור דברים˘ ,אחרי ˘ימו˙ האדם י˜ברוהו ,כדי ˘לא יבאי˘ ריחו .עכ"ל.
ד( עוד ˙ירˆו ˘ם ב˘ם הרב יאיר ידידיה פחה ˘ליט"א ,וז"ל :י˙כן ˘מ˘מעו˙ הפסו˜ היא לומר ˘האדם ימו˙ ,וכיון ˘הוא
ימו˙ ,בודאי י˜ברו או˙ו ב˙וך העפר .אבל אין כוונ˙ הפסו˜ ˘הגוף יר˜ב ויהפך לעפר ,ואם כן גם הˆדי˜ים בכלל גזיר˙ "ואל עפר
˙˘וב"˘˘ ,מים או˙ם בעפר .עכ"ל] .וכן ˙יר ıלי אחי הג"ר מאיר ˘ליט"א˘ ,הכוונה "ואל עפר ˙˘וב" ,היינו ˘˘מים או˙ו ב˙וך
העפר[
ה( ראי˙י ב˘ם הלב ˘מחה מגור זיע"א ,כי גזיר˙ "ואל עפר ˙˘וב" ,מ˙˜יימ˙ בˆדי˜ים בכך ˘נ˙נו א˙ ערל˙ם בעפר לאחר
ברי˙ המילה ,כי מ˜ˆ˙ הנפ˘ ככל הנפ˘ .עכד"˜] .וי˘ להוסיף אבל ר˘עים ˘פגמו ח"ו בברי˙ מילה ,א"כ מ˙בטל הערלה ˘הניחו
בעפר ,כי הכל נע˘ה כמו ערלה ,ע"פ המדר˘˘ ,אברהם אבינו עומד בפ˙חו ˘ל גיהנם ,ומי ˘הוא מהול ,לא מניחו ליכנס ,אבל אם
פגם במילה ,נמ˘ך ערל˙ו עליו ,ודו"˜[.
ו( ולענ"ד י"ל בס"ד ˘הנה ב˙וספו˙ במסכ˙ ˘ב˙ )דף נ"ה ע"ב ,בד"ה ארבעה( מבואר˘ ,י˘ פסו˜ים ˘נאמרו על רוב בני אדם ,וכגון
מה ˘נאמר" :כי אדם אין ˆדי˜ באר ıא˘ר יע˘ה טוב ולא יחטא" ,ומאידך ,מובא בגמרא ˘ם˘ ,ארבעה מ˙ו בעטיו ˘ל נח˘ .אלא
בהכרח ˘הפסו˜ מדבר ברוב בני אדם .ע"˘ .אם כן י˙כן˘ ,גם פסו˜ זה" :ואל עפר ˙˘וב" ,נאמר "ברוב" בני אדם ,ולא בכולם.
ז( עוד י"ל בס"ד ובחסדו הגדול ˘הˆדי˜ים לא ˆריכים ל˜יים פסו˜ זה "ואל עפר ˙˘וב" ,ב˘ע˙ מי˙ה ,דהרי כל חייהם הם חיים
בהרג˘ה זו ˘הם "עפר ואפר" ,ואינם כלום ,והבן ונפלא בס"ד.

 
סגולה לינˆל מאדם רע
וירא ה' כי רבה רע˙ האדם באר ıוכל יˆר מח˘בו˙ לבו ר˜ רע כל היום) .ברא˘י˙ ו' ה'(
ביל˜וט ראובני )פר˘˙ וא˙חנן( אי˙א ב˘ם האר"י ה˜דו˘ זיע"א ,סגולה למי ˘רוˆה לינˆל מאדם רע˘ ,יכוון לפני עלינו ,כ˘אומר
כי לא עזב˙ דור˘יך ה' ,יכוון ב˘ם ˙כ"ה˘ ,זה ס"˙ מה˙יבו˙ "עזב˙ דור˘יך ה'" ,עע"˘.
וי˘ להוסיף רמז לזה בס"ד בפסו˜ כאן.
ר"˙ "כ'י ר'בה ר'ע˙ ה'אדם" ,עולה כמספר "˙כה",
וכן ר"˙ "ר'˜ ר'ע כ'ל ה'יום" ,עולה כמספר "˙כה",
וזהו רמז ˘כדאי לינˆל מאדם רע ,יכוון ˘ם זה ˘ל "˙כ"ה" .והבן היטב.
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למה הזכיר האדם בסוף אחרי כל הבהמו˙ והחיו˙
ויאמר ה' אמחה א˙ האדם א˘ר ברא˙י מעל פני האדמה מאדם עד בהמה עד רמ˘ ועד עוף ה˘מים וגו'.
)ברא˘י˙ ו' ז'(
ופר˘"י )˘ם ד"ה מאדם( וז"ל ,דבר אחר ,הכל נברא ב˘ביל האדם ,וכיון ˘הוא כלה מה ˆורך באלו .עכ"ל.
ומאידך גיסא בפר˘˙ נח )פר˜ ז' פסו˜ כ"א( כ˙יב "ויגוע כל ב˘ר הרומ˘ על האר ıבעוף ובבהמה ובחיה ובכל ה˘ר ıה˘ור ıעל
האר ıוכל האדם" .ו˜˘ה למה הזכיר האדם בסוף אחר כל הבהמו˙ והחיו˙ ,והרי כל מה ˘מ˙ו הבהמו˙ היה בגלל ˘מ˙ האדם,
˘הרי הכל נברא ב˘ביל האדם ,והיה לה ל˙ורה להזכיר ˙חילה מי˙˙ האדם ,ואף אם נאמר ˘האדם מ˙ אחרי כל הבהמו˙ ,ולכן
הזכירו בסוף ,הא גופא ˜˘יא ,למה מ˙ בסוף ,ולא ב˙חילה ,הא ר˜ האדם חטא ולא הבהמה ]כפירו˘ ה˘ני בר˘"י[ .ועוד ˜˘ה
מפר˘˙ נח )פר˜ ז' פסו˜ כ"א( "ויגוע כל ב˘ר הרומ˘ על האר ıוכו' וכל האדם" ,על פסו˜ כ"ג )˘ם( "וימח א˙ כל הי˜ום וכו' מאדם עד
בהמה" וכו' ,דפעם אח˙ מ˘מע ˘מ˙ו הבהמו˙ ,ואח"כ האדם ,ופעם אח˙ מ˘מע ˘מ˙ האדם ואח"כ הבהמה.
והגאון רבי כפיר ברוך מבורך דדון ˘ליט"א כ˙ב לי ל˙ר ,ıוז"ל:
הנה רבינו בחיי בפירו˘ו על ה˙ורה )פר˜ ז' פסו˜ יא'( הביא ˘המבול ירד ב˙חילה בנח˙ ˘אם יחזרו ב˙˘ובה יבטל גזר˙ו וי˘נה
המים לטוב להיו˙ ג˘מי ברכה ,ואם לא ,יהיה מבול ,ומטעם זה נאבדו במבול כל ˘אר בעלי חיים ˙חילה ובני אדם באחרונה,
˘נאמר וכל האדם ,כי כ˘ם ˘היה אדם אחרון בבריא˙ו ˘ל עולם כך היה אחרון בחרבנו .ע"כ] .וראה בהערו˙ הרב חיים דב ˘עוועל
)הוˆא˙ מוסד הרב ˜ו˜( על ספר רבינו בחיי ˘כ˙ב להסביר דברי הגמרא בברכו˙ )סא˘ (.אדם ˜דם לפורענו˙˘ ,ה˜ב"ה אמר "אמחה
א˙ האדם" ˜"כ ˘נה לפני המבול ,ואף ˘גזר למחו˙ א˙ האדם ˙חילה ,מ"מ מ˙ו ˙חילה הבע"ח ,והאדם ˜דם לפורענו˙ במח˘ב˙ו
˘ל ה˘י"˙[ .וע"פ דברי רבינו בחיי מ˙ורˆים ˜ו˘יו˙ כ˙"ר ˘ה˜ב"ה רˆה למחו˙ א˙ הבע"ח בגלל ˘נבראו ב˘ביל האדם ,ומפני
˘ה˜ב"ה ארך אפים הרג א˙ האדם בסוף ˘אם י˘וב ב˙˘ובה יבטל הגזרה ,וי˘איר האדם בחיים .ובזה גם מ˙ורˆ˙ ˜ו˘יי˙ו ה˘ניה,
˘הן אמ˙ האדם נאבד באחרונה במבול.
עוד מˆא˙י לאור החיים ה˜דו˘ בפירו˘ו )פסו˜ כ"ג ד"ה "וימח א˙ כל הי˜ום"( ˘כ˙ב לבאר דברי הגמרא בברכו˙ )סא (:דאדם ˜דם
לפורענו˙ דכ˙יב "מאדם ועד בהמה" ,ו˜˘ה הלה מ˜רא מלא דבר הכ˙וב ה˜ודם לזה "ויגוע כל ב˘ר הרומ˘ " וגו' ,ו˘ם נאמר
האדם באחרונה ,וכ˙ב ˘כ˘מחה ה' לכל הי˜ום גולם ˆור˙ו היה רא˘ון ,ובזה דיי˜ה הגמרא בל˘ון ˆר˙י ˘מדובר על הגוף כמ"˘
"וייˆר ה' וגו' עפר מן האדמה ,אבל בענין הגויעה ˘היא יˆיא˙ הנפ˘ מהגוף ,נפ˘ו ˘ל האדם יˆאה מאוחר לכל .ע"כ .ולפי דבריו
מבואר ˘ה˜ב"ה מחה ˜ודם ˆור˙ הנבראים ואח"כ הוˆיא נפ˘ם מן הגוף ,ובזה מ˙ורˆו˙ ˜ו˘יו˙יו ˘˜ודם נמחה ˆור˙ האדם ואח"כ
ˆור˙ הבהמה ,וביˆיא˙ הנפ˘ ˜ודם יˆאה נפ˘ הבהמה ואח"כ נפ˘ האדם ,וזא˙ מטעם ˘הכל נברא ב˘ביל האדם ,ועל כן נמח˙ה
ˆור˙ו ˜ודם .ועוד י˘ לבאר דבריו ˘ה˜ב"ה חיל˜ סדר הריג˙ הברואים ,מחיי˙ ˆור˙ם ואח"כ הוˆא˙ נפ˘ם כסדר הבריאה ˘˜ודם
כל ה˜ב"ה הטביע ˆור˙ הנבראים ואח"כ הפיח בהם נפ˘ ונ˘מה ,ונלענ"ד הטעם לדבר כדי להחזיר העולם למ˜ורו בבריא˙ העולם
לחזור לטהר העולם ולבנו˙ו מ˙חילה ,ועל כן לא הרג הברואים בפעם אח˙ הריג˙ גוף ונפ˘.
וגם הלום ראי˙י להמלבי"ם בספרו ה˙ורה והמˆוה )פר˜ ז' פסו˜ כ"א( ˘כ˙ב ˘סדרה ה˙ורה עוף ,בהמה  ,חיה˘ ,ר ,ıאדם ,כי
העוף לחלי˘ו˙ו גוע ˙חילה ע"י ה˘טף הבא מלמעלה ,ואח"כ מ˙ו גם הבהמו˙ ,ואח"כ גם החיו˙˘ ,י˘ מהם ˘מגור˙ם במערו˙
ˆורים ברא˘י ההרים ˘˘ם מˆאו ס˙ר בין נגד הג˘ם ˘בא מלמעלה בין נגד ˘טיפ˙ ה˙הום ,כי כ˘באו המים עד רא˘י ההרים גבעו
גם המה ,אח"כ מ˙ו ה˘רˆים ˘ב˙וכם ימˆאו מינים רבים החיים במים וביב˘ה והם האריכו ימים יו˙ר ,ואח"כ מ˙ האדם ,כי אין
ספ˜ ˘האדם ˘הוא בעל ˙חבולו˙ יו˙ר מכולם עלה על רא˘י ההרים וה˘˙גב בˆורים ומעונו˙ עד ˘נמˆאו יחידים נמלטים ,או
˘עברו בספינו˙ על פני ימים ,אולם אחרי ˘עלו המים ט"ו אמה ממעל לרא˘י ההרים פס˜ו כל ה˙חבולו˙ ˘הגם ˘עלו לעˆים

ו

הגבוהים ˘על רא˘י ההרים נהרגו מן ה˘טף והספינו˙ נ˘ברו בלב ימים וספו ˙מו מאין מחיה עד ˘מין האדם גוע ואיננו .עכ"ל.
ובפסו˜ כ"ג מבאר המלבי"ם ˘כא˘ר נמחו גופו˙יהם ˘ל הבע"ח ב˙חילה נמחו גופו˙יהם ˘ל בני האדם ,כי מˆד הרכב˙ו גופו
חלו˘ יו˙ר מגופי ˘אר הבע"ח ,ואח"כ גוף הבהמה ˘חז˜ יו˙ר ,ואח"כ רמ˘ ועוף ˘גופו˙יהם ה˜טנים נס˙רו ב˜נים ובמערו˙
ונ˙˜יימו יו˙ר .ע"˘ .ומבואר א"כ מדבריו ˘בע"ח מ˙ו לפני האדם כי האדם ע˘ה ˙חבולו˙ להמ˘יך ול˘רוד ,אך במחיה האדם
נמחה ˜ודם הבע"ח מˆד ˘הרכב˙ גופו חלו˘ה יו˙ר מן גופי הבע"ח .וי˘ ל˘אול לפי דבריו וכי ה˜ב"ה יכולים לברוח מפניו ,והלא
אם רוˆה ה˘י"˙ יכול להרוג א˙ האדם רא˘ון ,אלא י˘ לומר ˘ה˘ם י˙ברך רˆה ל˙˙ לבני אדם לראו˙ כיˆד נמחים העופו˙
והבהמו˙ החיו˙ וה˘רˆים ,אולי י˙נו אל ליבם ל˘וב ב˙˘ובה ,ו˘ב ורפא לו ,ומ˘לא ˘בו ב˙˘ובה הרג גם או˙ם .וכדברי המלבי"ם
כ"כ הנˆי"ב בביאורו העמ˜ דבר )ז' כ"ג( ˘המחיה הי˙ה לפי טבע הב˘ר ˘נוח להמחו˙ ˙חילה ,וב˘ר האדם נמחה ˙חילה .ע"כ .וכן
כ˙ב בספר ˙ורה ˙מימה )ז' כ"א( ע"פ הגמרא בב"ג )ב (.דאדם אי˙ ליה מזלא ,ופיר˘ ר˘"י ˘י˘ לו דע˙ ל˘מור א˙ עˆמו ,והוי הזי˜ו
˜˘ה מהיז˜ ˘אר בעל חי ,ולפי"ז הפסו˜ ויגוע דאיירי ב˘ע˙ הטביעה בוודאי נטבעו הבהמו˙ וחיו˙ ˜ודם האדם מפני ˘אין בהם
דע˙ לה˘˙דל ולהזדרז בהˆלה כמו האדם ,מ˘א"כ במחיה בפעולה מˆד ה˜ב"ה כ˙יב אדם מ˜ודם ,כדמפור˘ בגמרא בברכו˙ )סא(.

˘האדם ˜ודם לפורעניו˙ .ע"כ .וכ"כ כ˙ב גם בספרו ˙וספ˙ ברכה )ז' כ"ג( .ע"˘ .וכ"כ גם בספר אגרא דכלה )פר˜ ז' פסו˜ כ"ג( דבגויעה
˘ינה הסדר ואדם בסוף ואילו במחיה כ˙ב האדם ברא˘ ,וי"ל ד˘ם לענין הגויעה היינו המי˙ה ,להיו˙ הבני אדם הרבו לפ˘וע והם
˘החטיאו א˙ הבריו˙ ע"כ היו יסוריהם ומכאוביהם ארוכים ונ˘˙הו למו˙ יו˙ר מכל הנבראים ,מ˘א"כ במחי˙ם נמחה האדם ˜ודם ,
כי בˆלם אלהים ,וכבר ה˜פידה ה˙ורה על זה כי ˜לל˙ אלהים ˙לוי ,ולכך נמחה האדם ˙חילה .ע"כ .וכ"כ הרב זלמן סורוˆ˜ין זˆ"ל
בספרו אזנים ל˙ורה )פר˜ ז' פסו˜ כ"א( ˘האדם הוא היה החוטא העי˜רי ומ˘ך אחריו א˙ כל הבע"ח ולפיכך עונ˘ו גדול מ˘להם,
וכמו ˘פר˘"י על הפסו˜ "ירדו במˆולו˙ כמו אבן" )˘מו˙ ט"ו( ˘הר˘עים טבעו כ˜˘ הלכים וטורפין עולין ויורדין ,בינונים כאבן
והכ˘רים כעופר˙ ˘נחו מיד .וכך במבול העופו˙ ˘נבראו מן הר˜˜ ,ו˜רובים אל הדגים˘ ,לא נגזרה עליהם גזרה כלל ,מ˙ו
רא˘ונה ,אחריהם באו הבהמו˙ והחיו˙ וה˘רˆים כבינונים ,והר˘ע העי˜רי ,האדם מ˙ אחרונה ,עלה וירד כ˜˘ .ע"כ .וע"פ דבריו
מ˙ורˆ˙ גם ˜ו˘יי˙ו הרא˘ונה˘ ,האדם מ˙ באחרונה כדי לענו˙ו.
אולם בספר ח˘ו˜י כסף לרבי מ˘ה סילבר ,רוח אחר˙ הי˙ה עמו ,וכ˙ב לבאר )˘ם ז' כ"א( ˘בסדר הכ˙וב סדרן כסדר בריי˙ן
והעוף היה רא˘ון ביˆירה לכל החיו˙ והבהמו˙ ,והאדם אחריהן ,ואילו היה הסדר לפי חול˘˙ן ,כי˘ מפר˘ים ˘כל חל˘ מחברו
גוע ˙חילה ,לא היה חו˘ב א˙ העוף ˙חילה ,להפך ,הם היו מאחרים במי˙˙ם אחר הבהמו˙ והחיו˙ ,כי הללו כ˘באו המים עד
רא˘י ההרים גועו כולם ,אבל העוף יכל להמ˙ין עד א˘ר עלו המים ט"ו אמה ,ועד א˘ר כוסו העˆים הגבוהים ביו˙ר ˘עליהם ˘כן
העוף ,והחסידה ברו˘ים בי˙ה .ועוד כ˙ב בפסו˜ כ"ג לחלו˜ על המלבי"ם בזה ˘כ˙ב ˘נמחה ˜ודם גוף האדם מˆד הרכב˙ו
החלו˘ה וכו'˘ ,לפירו˘ו היה לו להזכיר רמ˘ ועוף ˙חילה ˘הם ד˜ים וחל˘ים ביו˙ר ,אבל האמ˙ ˙ורה דרכה ˘בפסו˜ "ויגוע"
הזכיר כסדר בריא˙ העולם ,ובפסו˜ "וימח א˙ כל הי˜ום" ˘ב אל הענין ˘ב˘להי ברא˘י˙ "אמחה א˙ האדם א˘ר ברא˙י וגו'
מאדם עד בהמה" ˘הכל נברא ב˘ביל האדם ,וכיון ˘הוא כלה מה ˆורך באלו .עכ"ד .וכ"כ בספר באר מים חיים )פסו˜ כ"ג( ˘לא בא
לבאר על סדר הגויעה ר˜ אמר אף ˘כבר גועו כל אלו חמ˙ו לא ˘ככה עד ˘נ˙ן גבורה במים לה˙גבר עוד למעלה .ע"˘ .וכ"כ
הגאון רבי מ˘ה מלכה בספרו באר מ˘ה )עמ' ˘ (33בפסו˜ כ"א מדובר על א˘ר ˜ברו המים מעל ההרים ט"ו אמה ,והיה מ˜ום
לטעו˙ ˘כל הבהמו˙ והרמ˘ הכל נמחה ,פרט לאדם ˘היה יודע ל˘חו˙ מעל המים ,או ˘נמלט להרים ,לכן סיים "וכל האדם"
לומר ˘גם האדם מ˙ ,והכל נמחה יחד מכח המים ,ולכן ה˜דים האדם בהיו˙ ˘הוא ˜דם לחטא ,לכן ˜דם לפורענו˙ .ע"כ .עכ"ל הרב
דדון ˘ליט"א.
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פר˘˙ נח

אם הר˜יבו הפירו˙ ב˙יב˙ נח
וה˜ימו˙י א˙ ברי˙י א˙ך) .ברא˘י˙ ו' ,י"ח(
פיר˘ ר˘"י ,ברי˙ היה ˆריך ,על הפירו˙ ˘לא יר˜בו ויעפ˘ו.
וכ˙ב אאמו"ר הגה"ח רבי אלחנן יע˜ב דוד הכהן רבינובי˘ ıליט"א ,וז"ל,
בני הרב זאב נחום ˘ליט"א ˘מע מהמלמד המופלא הרב יע˜ב גפנר ˘ליט"א ב˙"˙ ˘ומרי אמונים ,הסיפור ˘מובא בחז"ל על
החיה "זי˜˙א" ˘לא ידע נח מה היא אוכל˙ ,עד ˘נח פ˙ח רימון ,ונפלה ˙ולע˙ על הריˆפה ,והחיה "זי˜˙א" אכלה ה˙ולע˙ ,אז
הבין נח˘ ,חיה זו מאכלה ˙ולעים ,ל˜ח נח ,סובין מעורב ב˜מח ,וע˘ה מהם עיסה ,וכ˘זה ה˙ליע נ˙ן לה לאכול.
וה˜˘ה בני הנ"ל .ממע˘ה זה רואים ˘כן הר˜יבו הפירו˙ דמהיכן ˙ולעים ˆומחים ,אם לא נר˜ב הפרי ˜ודם.
ועני˙י לו דברור ˘ה˙ולע˙ ˘נמˆא ב˙וך פרי ,באופן ˘לא הגיע מבחו ,ıזה רי˜בון מהפרי ,אבל לא כ˙וב בגמרא ˘כל הרימון
נר˜ב ,ר˜ כ˙וב בגמ' )סנהדרין דף ˜"ח ע"ב( "יומא חד הוה י˙יב ו˜א פאולי רימונא ,נפל ˙ולע˙א מיניה" פירו˘ :נח ,ח˙ך רימון ונפל
˙ולע˙ מ˘ם ,היינו ˘כל הרימון לא היה ר˜וב ,ר˜ ה˜ב"ה ע˘ה ˜ˆ˙ רי˜בון ברימון˘ ,ברי˜בון זה יכול להווˆר ˙ולע˙ ,כדי ˘˙וכל
החיה "זי˜˙א" לאכול ,ועי"ז יידע נח מה להכין לה .אבל כל הרימון לא נר˜ב.
והראיה הוא ˘נ˙˜יים הברכה ˘לא נר˜ב הפירו˙˘ ,אם היה ר˜בון בפירו˙ למה הוˆרכה הגמ' להסביר ˘נח ע˘ה לה מאכל,
˘מזה נהיה ה˙ולעים .היה יכול להאכילה פירו˙ ˘נר˜בו ,ומדכ˙בה הגמ' ˘זא˙ ע˘ה נח"˘ ,מ ˘לא היה ˘ם ˘ום ר˜בון בפירו˙.
והסיבה ˘נהיה ˙ולעים בעיסה זו ,מסביר הבן אי˘ חי )בן יהוידע סנהדרין דף ˜"ח ע"ב ד"ה גביל( ˘נח ל˜ח סובין ˘מעורב בהם ˜מח,
אחר הלי˘ה י˙ליע ,מחמ˙ רוב החום ˘ל ה˙יבה˘ ,הוא נ˘אר בלא אפיה זמן הרבה )עכ"ל(.
הרי ˘מבואר להדיא ˘גם עיסה זו לא נר˜בה ,ר˜ כיון ˘ע˘ה עיסה סובין עם ˜מח ומים ,וה˘איר או˙ה ב˙יבה בחום הרבה זמן,
זה יˆר ˙ולעים˘ ,כל העיסה נ˙מלא מלא ˙ולעים וכבר לא היה ˘ם עיסה בכלל ,ר˜ ˙ולעים ,וזה נ˙ן לחיה "זי˜˙א" לאכול .עכ"ל
אאמו"ר ˘ליט"א.

וידידי הגאון רבי כפיר ברוך מבורך דדון ˘ליט"א ,מח"ס "גם ברוך יהיה" ,ו˘א"ס ,כ˙ב לי ל˙ר ıבכמה אופנים ,וז"ל ,הנה ˙חילה
ורא˘ המעיין היטב בדברי המדר˘ רבה )פר˜ ל"א( ,ובדברי ר˘"י )˘ם( ימˆא ˘הברי˙ על הפירו˙ הי˙ה ˘לא יר˜בו ו˘לא י˙עפ˘ו
ו˘לא י˘˙נו ,אך לא מובא ˘ם ˘לא י˙ליעו˘ ,הרי לא י˙כן כדבר הזה˘ ,הלא גם הרמ˘ים וה˙ולעים נכנסו ל˙יבה ,וגם הם ˆריכים
לאכול.
ומה עוד ˘הואיל וזה היה מאכלה ˘ל הזי˜י˙ מ˘ום כך ˘לח ה' מזון לזי˜י˙ ,וה˙ליע הרמון כדי ל˙˙ לה מאכלה ,וכמ"˘ בספר
באר יוסף )עמ' כ"ב( ללמוד מן הפסו˜ "מכל מאכל א˘ר יאכל" ,לכלול גם א˙ האוכלים המ˙הווים מן האוכלים ,כדוגמ˙ הזי˜י˙
˘אכלה ר˜ ˙ולעים .ע"כ .ועל כן הואיל וזה מאכלה ˘ל הזי˜י˙ היה ˆורך בה˙לע˙ הפרי.
ועוד י˘ ל˙ר ıע"פ ל˘ון המדר˘ רבה הנ"ל" ,פירו˙ ˘א˙ה כונס" ,דהיינו ר˜ פירו˙ ˘כינס נח ל˙יבה לˆורך מאכלם במבול,
וי˙כן ורמון זה היה ב˙יבה בע˙ ˘בנה או˙ה והניחו על מנ˙ לאכלו ונ˘אר ˘ם וה˙ליע ,ועל כן לא ה˙˜יימה בו ברי˙ ˘נאמרה
בפירו˙ ,כי לא כנסו לˆורך אכילה בימי המבול.
וע˙ה מˆא˙י בספר גנזי ˘עכטער )עמ' ˘ (400פיר˘ "פאלי רמונא" ,דהיינו ˘היה מח˙ך ע ıרימון ,וכנראה ˘ח˙ך א˙ העı

א

לˆורך מאכל אחד החיו˙ ,וא"כ ע"פ פירו˘ו לא מיירי כלל בפירו˙ ,אלא בע ,ıומ˘ום כך לא ˜˘יא מידי מדוע ה˙ליע הפרי ,ובזה
גם י˘ לבאר המ˘ך דברי הגמרא כיˆד היה מאכיל נח א˙ הזי˜י˙" ,הוה גביל לה חיזרא ,כי מ˙לע אכלה" ,דהיינו היה מ˙ליע
ענפים ,ומדוע לא ה˙ליע נח פירו˙ ,אלא הואיל וה˙ליע ע ıהרימון ,גילה נח ˘אילו ה˙ולעים היוˆאים מן הע ıזהו מאכלה ˘ל
הזי˜י˙ ומ˘ום כך ה˙ליע לה ענפים .עכ"ל הרב דדון ˘ליט"א.


נח למד ˙ורה
מכל הבהמה הטהורה ˙˜ח לך ˘בעה ˘בעה) .ברא˘י˙ ז' ב'(
פיר˘ ר˘"י למדנו ˘למד נח ˙ורה.
וכ˙ב אאמו"ר הגה"ח רבי אלחנן יע˜ב דוד הכהן רבינובי˘ ıליט"א ,וז"ל,
ו˜˘ה דהרי ב' פסו˜ים ˜ודם כ˙וב )ו' ,כ'( "מהעוף למינהו" פיר˘ ר˘"י או˙ן ˘דב˜ו במיניהם ,ולא ה˘חי˙ו דרכם ,ומאליהם באו,
וכל ˘ה˙יבה ˜ולט˙ו הכניס בה ,וכן פיר˘ ר˘"י ל˜מן )ז' ,ט'( "באו אל נח" ,פיר˘ ר˘"י מאליהן.
ואם כן מהיכן הראיה ˘למד ˙ורה ,יכולים לומר ˘לא ידע ,ר˜ כיון ˘ראה ˘הגיעו מהעוף הטהור ˘בעה ˘בעה ,הבין ˘זא˙
ˆריך להכניס.
˘וב ראי˙י ב˘פ˙י חכמים )ס"˜ ט'( ˘נ˘אל ג"כ על ˜ו˘יה זא˙ ,ומ˙ר˘ ıודאי הרבה זוגו˙ היו ˘ם מ˘ני המינין ,ול˜ח נח מן
הטהורין ז' ,ומן הטמאין ב' ,ומהיכן ידע ,אלא ˘למד ˙ורה )עכ"ד(.
ולכאורה זה דוח˜ למה ˘לח ה˜ב"ה מינים ˘לא לˆורך הבא˙ם ל˙יבה.
והנה ה˘פ˙י חכמים )˘ם( מביא ב˘ם גור אריה˘ ,אחד מסימני טהרה הוא ˜ור˜בן נ˜לף )˘ו"ע יו"ד סימן פ"ב סעיף ב'( ואין לידע
אלא לאחר ˘חיטה ,ולזה היה ˆריך ˘ה˙יבה ˜ולט˙ו מאליהן דמהיכן ידע נח.
גם זה ˜˘ה דאם למד ˙ורה ,הרי למד מזמן ,ובמ˘ך ˘˘ מאו˙ ˘נה ˘חי נח עד המבול )ז' ,ו'( ,היה כבר יכול לדע˙ על כל
הבהמו˙ ,מה נ˜לף ומה לא נ˜לף˘ ,היה ˘וחטם ובוד˜ם ,לדע˙ מה מו˙ר ומה אסור.
וי˙כן לומר ˘ה˜ב"ה ˘לח ל˙יבה מכל דבר ˘בעה ˘בעה אפילו מהטמאים ,ור˜ אלו ˘דב˜ו ר˜ במינן ,ונח ˘למד ˙ורה,
מהכ˘רו˙ הכניס ז' ז' ,ומהטמאים ה˘איר בחו˘ ıהם יגינו עליו בחו ıמהאנ˘ים.
ומדויי˜ לזה פיר˘ ר˘"י על הפסו˜ )ז' ,ט"ז( "ויסגור ה' בעדו" פיר˘ ר˘"י הגין עליו ˘לא ˘ברוה ,ה˜יף ה˙יבה דובים ואריו˙
והיו הורגים בהם )עכ"ל(.
הרי ˘חו ıל˙יבה היו דובים ואריו˙˘,הם בהמו˙ טמאו˙ ,וי˙כן ˘היה עוד מכל סוגי הבהמו˙ ,ר˜ כיון ˘הם יודעים להרוג ,כ˙ב
ר˘"י דובים ואריו˙˘ ,מהם פחדו יו˙ר מכולם .אבל הן הכי נמי ˘היה בחו ıל˘מירה כל סוגי הבהמו˙ והעופו˙ הטמאו˙ ה' ה',
וכיון ˘הם היו ˘ומרים ועוזרים ,לכן גם הם היו ˆריכים להיו˙ ˘לא ה˘חי˙ו דרכם .עכ"ל אאמו"ר ˘ליט"א.


למה הגיע לנח עונ˘ כזה ˘הכי˘ו הארי
וי˘אר אך נח) .ברא˘י˙ ז' ,כ"ג(
ובמדר˘ ˙נחומא )נח או˙ ט'( מובא לפי ˘אחר נח מזונו ˘ל הארי ,הכי˘ו הארי ויˆא ˆולע  .ע"˘ .והביא מדר˘ זה ר˘"י )˘ם(.
ו˜˘ה לי למה הגיע לנח עונ˘ כזה ˘הכי˘ו הארי ,אחרי ˘היה אי˘ ˆדי˜ ,וטרח כ"כ להאכיל א˙ הבהמו˙ והחיו˙ ביום ובלילה,
וכמבואר בסנהדרין )˜ח ,(:ואף ˘נס˙רו˙ דרכי ה' ,אך לפעמים מˆאנו הסברים לכיו"ב לעורר או˙נו.


ב

והגאון רבי כפיר ברוך מבורך דדון ˘ליט"א ,מח"ס "גם ברוך יהיה" ,ו˘א"ס ,כ˙ב לי וז"ל,
הנה כבר כ˙ב˙י לכ˙"ר במ˜ום אחר ˘מי יבוא לדרו˘ בחטאי האבו˙ ה˜דו˘ים ,אלא כמו ˘ביאר כ˙"ר ב˘אל˙ו ,אין אנו באין
אלא לעורר עˆמנו ל˜ד˘ דרכינו והליכו˙ינו.
ומˆא˙י בחפי˘'ה בספר ˘ערי י˘ועה ח"א )עמ' ˜כ"א( ˘עמד בזה וביאר ע"פ הזוהר )בה˘מטו˙ לספר ברא˘י˙ דף ס"ז˘ (:כ˘יˆא נח
מן ה˙יבה ,וראה א˙ העולם חרב ,ה˙חיל לבכו˙ לפניו ואמר :רבונו ˘ל עולם ,נ˜רא˙ רחום היה לך לרחם על בריו˙ך ,ה˘יבו
ה˜ב"ה ואמר ,רועה ˘וטה כע˙ א˙ה אומר זא˙ ,למה לא אמר˙ ב˘עה ˘אמר˙י לך "כי או˙ך ראי˙י ˆדי˜ לפני" וגו' ,ע"˘ .וא"כ
לא יפה ע˘ה נח ˘לא ה˙פלל על בני דורו ,וידוע ˘˙פילה רא˘ונה היא ˙פיל˙ ˘חרי˙ ,והאריה ˘במרכבה העליונה מ˜בל ˙פיל˙
˘חרי˙ ,וה˙פילו˙ מזון ומחיה לחיו˙ ˘במרכבה ,ובזה פיר˘ לפי ˘אחר מזונו ˘ל הארי ˘במרכבה ,דמזון הארי הוא ה˙פילה לכך
הכי˘ו למטה ב˙יבה˘,היה לו לה˙פלל ˜ודם המבול  .ע"כ.
ואני עני נלענ"ד להסביר בזה ˘נח מ˜טני אמנה היה ,מאמין ואינו מאמין ˘יבא המבול )ר˘"י פר˜ ז' פסו˜ ז'( ,וידוע ˘האריה הוא
מלא בבטחון ואינו דואג מכלום וכמ"˘ בספר נחום )פר˜ ב' פסו˜ י"ב( "איה מעון אריו˙ ומרעה הוא לכפירים א˘ר הלך אריה לביא ˘ם
גור אריה ואין מחריד" ,והיו˙ ונח היה חסר באמונה ובטחון ,לכן נענ˘ ע"י האריה ˘הוא בוטח.
עוד י˘ לומר ˘ידוע ˘˜ולו ˘ל האריה חז˜ מאוד ומעורר בלבבו˙ פחד ומורא ,וכמ"˘ בספר עמוס )פר˜ ג' פסו˜ ח'( "אריה ˘אג
מי לא יירא" ,וכך היה לו לנח ללכ˙ ולכ˙˙ רגליו ולעורר הלבבו˙ ל˘וב ב˙˘ובה ,טרם יבא מבול על האר ,ıוהואיל ולא ע˘ה כן
נענ˘ ע"י הארי ˘מעורר הלבבו˙˘ ,הכהו על רגליו˘ ,היה ˆריך לכ˙˙ם ממ˜ום למ˜ום לה˘יב האנ˘ים ב˙˘ובה ,מדה כנגד מדה.
וראי˙י לכמה מספרי המוסר ˘הביאו דאף ונח כל או˙ם ימי המבול דאג למזונו˙ בעלי החיים והיה ר ,ıמכל מ˜ום בפעם אח˙
˘נ˙עˆל ואחר מזונו ˘ל הארי נענ˘ ,ללמדנו ˘˙מיד ˆריכים א˙ מיד˙ הזריזו˙ והה˙מדה בעבוד˙ ה' וב˜יום המˆוו˙ ,ובפעם
אח˙ ˘אדם מרפה עˆמו יכול להפסיד .עכ"ל הרב דדון ˘ליט"א.

ואגב ,ח˜ר ידידי הגאון רבי ˘מואל ברוך גנוט ˘ליט"א ,מדוע דו˜א לאריה איחר נח א˙ מזונו˙יו? ,
וביאר בדרך נפלא עפ"ד בעמוס )ג' ,ד'(" :הי˘אג אריה ביער וטרף אין לו הי˙ן כפיר ˜ולו ממעונ˙ו בל˙י אם לכד" ,ופיר˘ ר˘"י
˘כ˘אריה אוחז טרף דרכו ל˘אוג ואינו ˘ואג אלא א"כ לכד ,ועי' ˘"ס ברכו˙ אין ארי נוהם מ˙וך ˜ופה ˘ל ˙בן אלא מ˙וך ˜ופה
˘ל ב˘ר.
ולפי זה הדבר מבואר היטב˘ ,נח האכיל החיו˙ ע"פ ˜ולו˙ ב˜˘ו˙יהם ,וכא˘ר בעל חי הרים ˜ולו ידע נח ˘חפ ıהוא לאכול,
וכ˘האריה לא הרים ˜ולו -סבר נח ˘אינו רעב .אך כפי האמור ,האריה הוא החיה היחידה ˘אינו מ˘מיע ˜ולו כ˘רוˆה לאכול,
ולפיכך איחר מזונו˙יו .עכ"ד.


ח˘בונו˙ ˘מים
ואני הנני מ˜ים א˙ ברי˙י) .ברא˘י˙ ט' ,ט'(
ופיר˘ ר˘"י" :ואני הנני  -מסכים אני עמך˘ .היה נח דואג לעסו˜ בפריה ורביה ,עד ˘הבטיחו ה˜ב"ה ˘לא ל˘ח˙ העולם עוד".
ובספר מרפסין איגרי בפר˘˙נו ה˜˘ו ,וז"ל :במסכ˙ ברכו˙ )י' ,ע"א( מסופר ,כי חז˜יהו לא רˆה ל˘א˙ א˘ה ול˜יים מˆו˙ פריה
ורביה ,מ˘ום ˘ראה ברוח ה˜וד˘ ˘ע˙ידים להוולד לו בנים בל˙י הגונים ,ועל כך אמר לו הנביא" :בהדי דכב˘י רחמנא למה לך,
מאי דמיפ˜ד˙ איבעי לך למעבד" .כלומר˘ ,אסור לו לאדם לע˘ו˙ ח˘בונו˙ ,אלא עליו ל˜יים א˙ המוטל עליו.
כיˆד ,אם כן ,הסכים ה˜ב"ה עם נח ˘ע˘ה ח˘בונו˙ ב˙ועל˙ מˆו˙ פריה ורביה ,ולא רˆה לעסו˜ במˆוה זו ,כל עוד לא יובטח
לו ˘יו˙ר לא יבוא מבול לעולם ,והלא אסור לע˘ו˙ ח˘בונו˙ ˘מים ? ,עכ"ל.
א( ו˙ירˆו ˘ם ב˘ם הגר˘"ז ברוידא ,וז"ל˘ :ור˘ מˆו˙ פריה ורביה מבואר בספר ה"חינוך"˘ ,הוא ˜יום העולם ˘חפ ıה˜ב"ה

ג

ביי˘ובו ,וכדכ˙יב )י˘עיהו פר˜ מ"ה פסו˜ י"ח(" :לא ˙והו בראה ל˘ב˙ יˆרה".
אם כן ,אדם הרוˆה לבטל מˆוה זו בטענה ˘יודע כי יˆאו ממנו בנים ר˘עים ,אינו ר˘אי לע˘ו˙ זא˙˘ ,הרי ˘ור˘ המˆוה הוא
˜יום העולם ,והדאגה אם ה˜יום יהיה על ידי ˆדי˜ים או ר˘עים ,היא דאג˙ו ˘ל ה˜ב"ה ולא ˘ל האדם.
ולכך לחז˜יה ˘רˆה לבטל פריה ורביה ,מ˘ום ˘ראה ˘ע˙יד לˆא˙ ממנו מנ˘ה ˘היה ר˘ע ,אמר לו נ˙ן הנביא" :בהדי כב˘י
דרחמנא למה לך".
אך אם הטענה לבטל א˙ המˆוה כטענ˙ו ˘ל נח ˘דאג ˘מא אין ˜יום לעולם ,והוא ע˙יד להיחרב ,על כך אין כל ˙˘ובה˘ ,הרי
אם העולם לא י˙˜יים˘ ,וב אין ענין במˆו˙ פרו ורבו.
ולכן היה ˆריך ה˜ב"ה להבטיח לנח ˘לא י˘חי˙ א˙ העולם עוד ,ו˘וב עליו לעסו˜ בפריה ורביה למען ˜יום העולם .עכ"ל.
ב( עוד ˙ירˆו ˘ם ב˘ם הרב יאיר ידידיה פחה ˘ליט"א ,וז"ל :חז˜יהו ˘לא ˜יים עדיין מˆו˙ פריה ורביה ,טענו עליו "בהדי
כב˘י דרחמנא למה לך ,מאי דמפ˜ד˙ מבעי לך למעבד" ,ואין לבטל מˆוה לגמרי ,ב˘ביל ח˘בונו˙ ˘מים .אבל נח ˘כבר היו לו
בנים ,וכבר ˜יים א˙ מˆו˙ פרו ורבו ,אי אפ˘ר לטעון עליו ˘הוא מבטל מˆוה ב˘ביל ח˘בונו˙ ˘מים .עכ"ל.
ג( ולענ"ד י"ל בס"ד ˘חז˜יהו לא ר˜ "˘דאג" על ˆאˆאיו ,אלא גם "למע˘ה" ביטל א˙ המˆוה˘ ,לא רˆה ל˘א˙ א˘ה ,מה
˘אין כן נח ,ר˜ "דאג" ,אבל לא ביטל א˙ המˆוה למע˘ה ,וה˜ב"ה הסכים עם דאג˙ו ,והבטיחו ˘אין מ˜ום לדאגה ,כי האר ıלא
˙˘ח˙ ˘וב.
ד( עוד י"ל בס"ד ˘על נח לא היה טענה ,כיון ˘הוא ראה ה˘ח˙˙ העולם במבול בעיניו ,ולכן ˆד˜ בדאג˙ו ,ומ˘א"כ חז˜יהו לא
ראה עדיין "בעבר" ˘היה לו בנים ˘אינם הגונים ,אלא ראה "˘ע˙יד" להיו˙ כך ,ועל הע˙יד ˘ייך לומר יו˙ר "בהדי דכב˘י
דרחמנא למה לך" ,כי אולי י˘˙נה הענין בע˙יד על ידי ˙פילה .ודו"˜ היטב.

וכעין זה ה˜˘ו עוד בספר מרפסין איגרי )פר˘˙ ˘מו˙( על הפסו˜ ויˆו פרעה לכל עמו לאמר כל הבן הילוד היאורה ˙˘ליכוהו
)˘מו˙ א' ,כ"ב( ,וז"ל,
במסכ˙ סוטה )י"ב ע"א( ˘נינו˙" :נא :עמרם גדול הדור היה .כיון ˘גזר פרעה הר˘ע 'כל הבן הילוד היאורה ˙˘ליכוהו' ,אמר:
ל˘וא אנו עמלין .עמד וגיר˘ א˙ א˘˙ו .עמדו כולן וגיר˘ו א˙ נ˘ו˙יהן".
˜˘ה :במסכ˙ ברכו˙ )י' ,ע"א( מסופר ,כי חז˜יהו המלך לא רˆה ל˘א˙ א˘ה ול˜יים מˆו˙ פריה ורביה ,מ˘ום ˘ראה ברוח
ה˜וד˘ ˘ע˙ידים להוולד לו בנים בל˙י הגונים ,ועל כך אמר לו הנביא" :בהדי כב˘י דרחמנא למה לך ,מאי דמיפ˜ד˙ איבעי לך
למעבד" .כלומר˘ ,אסור לו לאדם לע˘ו˙ ח˘בונו˙ ˘מים ,אלא עליו ל˜יים א˙ המוטל עליו.
כיˆד ,אם כן ,עמרם˘ ,היה גדול הדור ,ע˘ה ח˘בונו˙ ˘מים ב˙ועל˙ מˆו˙ פריה ורביה באומרו "ל˘וא אנו עמלין" ,והלא אסור
לע˘ו˙ ח˘בונו˙ ˘מים?
א( ו˙יר˘ ıם אחי הגאון רבי אליעזר הכהן רבינובי˘ ıליט"א ,וז"ל ,במסכ˙ יבמו˙ )ס"ב ,ע"א( מובא˙ דע˙ו ˘ל ר' יוחנן הסובר,
˘כא˘ר היו לו לאדם ילדים ומ˙ו לא ˜יים מˆוו˙ פרו ורבו.
אם כן ח˘˘ו ˘ל עמרם היה מוˆד˜˘ ,הרי אם יומ˙ו ילדיו בגזר˙ פרעה לא י˜יים א˙ מˆוו˙ פרו ורבו ,ולכן ה˜דים וגר˘ א˙
א˘˙ו .אולם ח˘˘ו ˘ל חז˜יהו היה ˘בניו יהיו ר˘עים .במ˜רה זה הרי מ˜יים מˆוו˙ פרו ורבו ,ומ˘ום כך לא הי˙ה כל הˆד˜ה
מלהימנע מ˜יום מˆוו˙ פרו ורבו) .וכן ˙יר˘ ıם הרב אברהם חיון(.
ב( ˙ירו ıנוסף :מטר˙ה ˘ל מˆו˙ פרו ורבו היא להרבו˙ א˙ הי˜ום וליי˘בו ,למען לא יהיה ˙הו ,וכמאמר הפסו˜

)י˘עיהו מ"ה,

י"ח(" :לא ˙הו בראה ל˘ב˙ יˆרה" .וחז˜יהו המלך רˆה להימנע מי˘וב העולם מפני ˘ראה ברוח ה˜וד˘ ˘ע˙יד להוולד ממנו
מנ˘ה .על כך אמר לו הנביא" :בהדי כב˘י דרחמנא למה לך".
אך עמרם לא רˆה להימנע מי˘וב העולם ,ור˜ לאחר ˘פרעה גזר "וכל הבן הילוד היאורה ˙˘ליכוהו" סבר עמרם ˘אם בין כה
יהרוג פרעה א˙ הנולדים אין טעם לעסו˜ בי˘וב העולם.

ד

ולכן ,לאחר ˘עורר˙ו מרים ב˙ו ˘על ידי כך ˘י˘א א˘ה י˙˜יימו לכל הפחו˙ הבנו˙,

עמד והחזירה )הרב יאיר ידידיה פחה; הגאון

רבי מ˘ה סא˜ס; הרב מ˘ה חיון; הרב אריאל ˜ו˜יס; הרב בנימין חיון(.
ג( ˙ירו ıנוסף :במסכ˙ יבמו˙ )ס"א ,ע"ב( מובא˙ ˘יט˙ בי˙ הלל הסוברים ˘כא˘ר נולדו לאדם בן וב˙ ˜יים בכך א˙ מˆוו˙ פרו
ורבו.
אם כן עמרם ˘כבר ˜יים מˆוו˙ פרו ורבו בליד˙ אהרון ומרים ,יכל לגר˘ א˙ א˘˙ו בע˜בו˙ גזר˙ פרעה .מה ˘אין כן חז˜יהו
נמנע כליל מ˜יום מˆוו˙ פרו ורבו ע˜ב הח˘˘ ˘בניו יהיו ר˘עים )הרב א˘ר מן(.
ד( ˙ירו ıנוסף˜ :ודם מ˙ן ˙ורה לא נˆטוו בני י˘ראל על המˆוו˙ ,מלבד ˘בע˙ מˆוו˙ בני נח ˘עליהם היו מˆווים גם ˜ודם מ˙ן
˙ורה .וגדולי האומה ˘˜יימו א˙ המˆוו˙ באו˙ה הע˙ ,היו בגדר ˘ל "אינו מˆווה ועו˘ה" .ונמˆא כי גם על מˆו˙ פרו ורבו לא נˆטוו
עדיין באו˙ו הזמן.
לעומ˙ זא˙ על איסור רˆיחה נˆטוו כולם ,כחל˜ מ˘בע˙ המˆוו˙ ˘נˆטוו בני נח.
מ˘ום כך ,כ˘עמדה בפני עמרם הברירה ,האם להמ˘יך ולעסו˜ במˆו˙ פרו ורבו ˘בה אינו מחויב ,או ˘מא עדיף להימנע
ממˆו˙ פרו ורבו ,ובכך למנוע א˙ הריג˙ ילדי י˘ראל על ידי המˆרים .ח˘˘ עמרם ˘אם לא ינהג כן ,אולי ייח˘ב בח˘בונו˙ ˘מים
כמי "˘סייע" בע˜יפין למע˘י המˆרים ,והרי על איסור רˆיחה נˆטוו כבר באו˙ה ה˘עה.
בסופו ˘ל דבר טעם זה הכריע ,ולכן סבר עמרם ˘ראוי באו˙ה הע˙ להימנע מ˜יום מˆו˙ פרו ורבו.
אולם ,חז˜יהו המלך נמנע מ˜יום המˆוה ˘היה חייב בה מה˙ורה ,בגלל ח˘בונו˙ ˘מים .ועל כן לא הסכים עמו הנביא

)הרב

יחז˜אל ˘יינפלד(.
ע"כ מספר מרפסין איגרי פר˘˙ ˘מו˙.
ו˙ירו ıזה האחרון אפ˘ר ל˙ר ıגם כאן אˆל נח ˘˜ודם מ˙ן ˙ורה לא נˆטוו בני י˘ראל על המˆוו˙ ,מלבד ˘בע˙ מˆוו˙ בני נח
˘עליהם היו מˆווים גם ˜ודם מ˙ן ˙ורה .וגדולי האומה ˘˜יימו א˙ המˆוו˙ באו˙ה הע˙ ,היו בגדר ˘ל "אינו מˆווה ועו˘ה" .ונמˆא
כי גם על מˆו˙ פרו ורבו לא נˆטוו עדיין באו˙ו הזמן.
לעומ˙ זא˙ על איסור רˆיחה נˆטוו כולם ,כחל˜ מ˘בע˙ המˆוו˙ ˘נˆטוו בני נח.
מ˘ום כך ,כ˘עמדה בפני נח הברירה ,האם להמ˘יך ולעסו˜ במˆו˙ פרו ורבו ˘בה אינו מחויב ,או ˘מא עדיף להימנע ממˆו˙
פרו ורבו ,ובכך למנוע א˙ הריג˙ ˆאˆאיו על ידי מבול חלילה וחס .ח˘˘ נח ˘אם לא ינהג כן ,אולי ייח˘ב בח˘בונו˙ ˘מים כמי
"˘סייע" בע˜יפין לה˘מד˙ העולם ,והרי על איסור רˆיחה נˆטוו כבר באו˙ה ה˘עה.
אולם ,חז˜יהו המלך נמנע מ˜יום המˆוה ˘היה חייב בה מה˙ורה ,בגלל ח˘בונו˙ ˘מים .ועל כן לא הסכים עמו הנביא .ודו"˜

ובעי˜ר ה˜ו˘יא בפר˘˙ ˘מו˙ ,י"ל בס"ד ˘על עמרם לא היה טענה ,כיון ˘הוא ראה "ע˙ה" בפועל כבר הגזירה ˘ל פרעה ˘ל
"כל הבן הילוד היאורה ˙˘ליכוהו" ,ולכן ˆד˜ בזה ˘גיר˘ א˙ א˘˙ו ,ומ˘א"כ חז˜יהו לא ראה "ע˙ה" בפועל ˘היה לו בנים ˘אינם
הגונים ,אלא ראה "˘ע˙יד" להיו˙ כך ,ועל הע˙יד ˘ייך לומר יו˙ר "בהדי דכב˘י דרחמנא למה לך" ,כי אולי י˘˙נה הענין בע˙יד
על ידי ˙פילה .ודו"˜ היטב.


בענין ה˜˘˙ ˘מעורר˙ בני אדם לחזור ב˙˘ובה
"והי˙ה ה˜˘˙ בענן וראי˙יה לזכור ברי˙ עולם בין אלהים ובין כל נפ˘ חיה בכל ב˘ר א˘ר על האר."ı
)ברא˘י˙ ט' ,ט"ז(
בספר "מרפסין איגרי" בפר˘˙נו ,כ˙ב וז"ל :ה"ספורנו" מבאר ,כי מטר˙ ה˜˘˙ היא לעורר א˙ בני אדם ל˙˘ובה ול˙פילה ,ועל
ידי זה מ˙עורר זכרון הברי˙.

ה

ו˜˘ה ,ה"חיי אדם" )כלל סג,ד( וה"מ˘נה ברורה" )סימן רכ"ט ס"˜ א( כ˙בו" :ואין להגיד לחבירו ˘י˘ ˜˘˙ ,מטעם מוˆיא דיבה".
ואם אכן מטר˙ ו˙כלי˙ ה˜˘˙ היא לעורר א˙ בני האדם ל˙˘ובה ,מדוע "אין להגיד לחבירו ˘י˘ ˜˘˙" ,ואדרבה מן הראוי היה
לפרסם זא˙ כדי לעורר ל˙˘ובה ול˙פילה ? ,עכ"ל.
ונראה ל˙ר ıבס"ד ˘אכן ˘ני הדברים נכונים :מˆד אחד ,היה מן הראוי לפרסם לכל הˆיבור ˘י˘ ˜˘˙ בענן ,כדי ˘י˙עוררו
ל˙˘ובה ול˙פילה .ומˆד ˘ני ,מי ˘אומר זא˙ לחבירו הרי הוא מוˆיא דיבה .ומכיוון ˘כלל הוא בידינו ˘"אין אומרים לו לאדם חטא
ב˘ביל ˘יזכה חברך" ,הרי ˘אין הוˆא˙ הדיבה דוחה א˙ ענין הה˙עוררו˙ ל˙˘ובה ,ואין לפרסם א˙ דבר הופע˙ ה˜˘˙.


וידידי הגאון רבי רן יוסף חיים מסעוד אבוחˆירא ˘ליט"א ,כ˙ב בגליונו המפואר מרי"ח ניחוח )גליון  (14וז"ל ,כ˙ב בספר "חזון עובדיה"
)ט"ו ב˘בט ,ברכו˙( עמ' ˙ע"ב ,לפאר הדור גאון עוזנו מרן הרב עובדיה יוסף )˘ליט"א( ,זˆו˜"ל ,וז"ל :כ˙ב החיי אדם )כלל ס"ג או˙ ד'(,
מˆא˙י בספר אחד˘ ,מו נעלם ממני˘ ,אין להגיד לחבירו ˘י˘ ˜˘˙ ,מטעם מוˆיא דיבה הוא כסיל ,והביאוהו המ˘נה ברורה והכף
החיים )ס˜"א( .גם ב˘ו"˙ ˘למ˙ חיים הנד"מ )סימן ˜מ"ב( ע˘ה סניגורין לדברי הח"א .אבל בספר ברי˙ כהונה )מערכ˙ ˜' או˙ ג'( כ˙ב,
˘המנהג פ˘וט ˘כל הרואה ˜˘˙ בענן אומר לחבירו כדי לברך ברכ˙ ה˜˘˙ ,ודלא כמ"˘ הכה"ח )סימן רכ"ט ס˜"א( ב˘ם החיי אדם,
˘אין דבריו נראים˘ .אדרבה אנו נו˙נים ˙ודה וברכה לה˘י"˙ א˘ר בחסדו כר˙ הברי˙ הזא˙ ˘לא לה˘חי˙ א˙ עולמו ,וטפי עדיף
להגיד לזול˙ו כדי ˘החי י˙ן אל לבו ל˘וב אל ה˘י"˙ ,ולהטיב א˙ מע˘יו וכו' .עיי"˘ .ודבריו נכונים .וכן נראה בספר חסידים )סימן

˙˙"ז( וז"ל :אחד היה מ˙פלל בבי˙ הכנס˙ ,ואחר ˘אמרו הˆיבור ˜דו˘ה עם ה˘"ˆ ,אמרו לו ˘ה˜˘˙ נראי˙ בענן ויˆא מבי˙
הכנס˙ ,ובירך על ה˜˘˙ ,אמרו לו והרי העוס˜ במˆוה פטור מן המˆוה ,וא˙ה עדיין עסו˜ לענו˙ אמן אחר כל ברכו˙ ה˘"ˆ ,אמר
להם אע"פ כן ברכ˙ ה˜˘˙ עדיפא ,מפני ˘היא מˆוה עובר˙ ,עכ"ל.
והעולה מכל הנ"ל ˘אדרבא יכול לומר לחבירו ˘י˘ ˜˘˙ ,וילך לראו˙ כדי ˘יוכל לברך ,ואין נראה ˘עניין זה ˘ל מוˆיא דיבה
הוא כסיל ,ידחה א˙ הענין ˘ל ה˙עוררו˙ ל˙˘ובה ול˙פילה ,ואדרבא נראה ˘אין בזה מ˘ום אין אומרים לאדם חטא כדי ˘יזכה
חברך ,ובזכו˙ זה יזכה לברך ברכ˙ ה˜˘˙ ,וה˙עורר ל˙˘ובה.
ועפ"י זה פיר˘˙י בס"ד א˙ הפסו˜ המובא לעיל" ,והי˙ה ה˜˘˙ בענן וראי˙יה לזכור ברי˙ עולם בין אלהים ובין כל נפ˘ חיה
בכל ב˘ר א˘ר על האר ,"ıולכאורה אינו מובן מהו ˘כ˙ב בפסו˜ "ובין כל נפ˘ חיה" ,הול"ל "וראי˙יה לזכור ברי˙ עולם בין
אלהים ובין נפ˘ חיה" ,ולכאורה מיל˙ "כל" מיו˙ר˙ ,אלא י"ל בס"ד ˘מה ˘כ˙בה ˙ורה "ובין כל נפ˘ חיה" לומר בזה ˘יאמר כל
אחד לחברו ˘י˘ ˜˘˙ ב˘מים ועל כן ילך לברך ויהיה מזה ה˙עוררו˙ ˘ל ˙פלה ו˙˘ובה ,וזהו הזיכרון לברי˙ עולם ˘יהיה בין
אלהים ובין כל נפ˘ חיה ,עכ"ל הרב אבוחˆירא ˘ליט"א.


האיך היה מו˙ר לנח ל˘˙ו˙ יין ערלה מן הכרם ˘נטע בו ביום
ויחל נח אי˘ האדמה ויטע כרם וי˘˙ מן היין וי˘כר )ט ,כ-כא(.
כ˙ב אחי הגאון רבי אליעזר הכהן רבינובי˘ ıליט"א )מח"ס חינוך הבנים כהלכ˙ו( ,וז"ל:
אי˙א במדר˘ רבה )פר˘ה ל"ו או˙ ז'( אמר רבי חייא בר אבא בו ביום נטע ובו ביום ˘˙ה.
וי˘ לה˜˘ו˙ מהא דאי˙א במדר˘ ˙נחומא על הפסו˜ ˘לו˘ מאו˙ אמה אורך ה˙יבה 'מלמד ˘למד ה˜ב"ה עם נח ˙ורה'.
וכיוˆא בזה כ˙ב ר˘"י על הפסו˜ מכל הבהמה הטהורה ˙˜ח לך ˘בעה ˘בעה – 'למדנו ˘למד נח ˙ורה' - .ואם כן כיˆד ˘˙ה נח יין
מגפן ˘ניטעה בו ביום ,והלא ב˘לו˘ ה˘נים הרא˘ונו˙ הפירו˙ אסורים מ˘ום ערלה ,וי˘ בזה כמה וכמה ˙ירוˆים.
והנה הובאו בזה ˘ל˘ה ˙ירוˆים ,ואלו הם:

נח למד ˙ורה אבל לא מˆינו ˘˜יים א˙ ה˙ורה
א .בספר מרפסין איגרי על ה˙ורה )בפר˘˙ן( הביא כי הגר˘"ז ברוידא ˙יר ıכי מן המ˜ורו˙ ˘הובאו מוכח ר˜ ˘נח למד ˙ורה,
אך לא מוכח מהם ˘נח ˜יים א˙ ה˙ורה.

ו

הכרם ˆמח בדרך נס ואין בו דיני ערלה
ב .עוד הובא בספר הנ"ל ליי˘ב עפ"י מ˘"כ ב˘ו"˙ בי˙ יˆח˜ )יורה דעה סימן פ"ד( ˘פירו˙ ˘נוˆרו על ידי נס אינם חייבים
בערלה .אם כן כאן ˘נח בו ביום נטע ,ובו ביום ˘˙ה ,הרי ˘גדלו הגפנים בדרך נס ואינם חייבים בערלה – .וי˘ להעיר כי בהגהו˙
אמרי יו˘ר על המדר˘ ˘ם כ˙ב כי מה ˘ˆמח הגפן בו ביום היה כדוגמ˙ בריא˙ העולם ˘˙מחו הפירו˙ ביום נטיע˙ם ,ומ˘מע
˜ˆ˙ ˘לא היה זה נס ר˜ ˘כן הי˙ה עוד טבע הבריאה )וע"ע להלן או˙ ד'(.
אכן בעי˜ר היסוד דבפירו˙ ˘ל נס ליכא דין ערלה ,י˘ להוסיף דבספר כוחו דר˘ב"י להריא"ז מרגלי˙ זˆ"ל

)מערכה א' או˙ ו'

בהג"ה( ˙יר ıבדרך זה הא דמבואר בגמרא )˘ב˙ ל"ג ע"ב( דכ˘נ˙חבאו רבי ˘מעון בר יוחאי ובנו רבי אלעזר במערה נע˘ה להם נס
ונברא להם ˘ם ע˘ ıל חרובין כדי ˘יוכלו לאכול מפירו˙יו ,ומעיין ל˘˙ו˙ מים ,וכבר ידועה ˜ו˘יי˙ העולם – וכן מובא ˜ו˘יא זו
ב˘ם המהרי"ד מבעלזא זˆ"ל  -האיך היה מו˙ר להם לאכול ˙יכף מהע˘ ıל החרובין והרי לכאורה י˘ בו איסור ערלה כל ˘ל˘˙
ה˘נים הרא˘ונו˙ ,והרבה ˙ירוˆים נאמרו בזה )ובמ˜"א הארכ˙י בזה( והוא ˙יר ıדכיון דנברא האילן עפ"י נס אין בו כלל א˙ דיני
ה˙ורה וממילא לא ˘ייך בו ערלה ,וכמו ˘מבואר ברד"˜ לענין פך ה˘מן ˘ל אלי˘ע ˘אין בו חיוב מע˘ר.
וע"ע בענין זה בהרחבה בספר דרך אמונה על הרמב"ם הלכו˙

˙רומו˙ )פ"ב ה"א ד"ה אוכל( הלכו˙ מע"˘ ונט"ר )פ"י ה"ו בה"ל ד"ה

בערלה(

לפני ˘נכנסו לאר ıלא היה איסור ערלה בחו"ל
ג .עוד הובא בספר הנ"ל ליי˘ב כי איסור ערלה נאמר לבני י˘ראל ר˜ לאחר ˘יבואו לאר ıי˘ראל ,כדכ˙יב )וי˜רא פר˜ טז ,פסו˜ כ(:
"וכי ˙בואו אל האר ıונטע˙ם כל ע ıמאכל וערל˙ם" וכו' .ובגמרא במסכ˙ ˜ידו˘ין )ל"ז ע"ב( מבואר˘ ,ערלה נאסרה ר˜ אחרי
ירו˘ה וי˘יבה באר.ı
אם כן י˘ לומר˘ ,אף ˘ערלה נוהג˙ בחו ıלאר ıעל פי הלכה למ˘ה מסיני )˜ידו˘ין דף לח ,ב( ,מכל מ˜ום אין נוהג איסור זה כל
זמן ˘לא נכנסו לאר ,ıולכך נח לא ח˘˘ לאכול ממה ˘גדל באו˙ו היום.

נח נטל עמו ב˙יבה ˘ור˘ים ועפר באופן ˘אין ˆריך למנו˙ מחד˘ ˘נו˙ ערלה
ד .לענ"ד נראה ליי˘ב עפ"י הא דאי˙א במדר˘ רבה ˘ם )פר˘ה ל"ו( עה"פ ויטע כרם ,מהיכן היה לו ,א"ר אבא בר כהנא הכניס
עמו זמורו˙ ונטיעו˙ ,ויחורים ˘ל ˙אנה ,וגרופיו˙ לזי˙ים ,הה"ד )ברא˘י˙ ו( ואספ˙ אליך ,אין אדם כונס דבר אא"כ היה ˆריך לו,
והובא ב˜ˆרה בר˘"י ˘ם.
והנה במסכ˙ ערלה )פ"א מ"ג( ˘נינו אילן ˘נע˜ר והסלע עמו ˘טפו נהר והסלע עמו אם יכול לחיו˙ פטור ואם לאו חייב נע˜ר
הסלע מˆדו או ˘זעזע˙ו המחרי˘ה או ˘זעזעו וע˘או כעפר אם יכול לחיו˙ פטור ואם לאו חייב.
וכן פס˜ הרמב"ם בהלכו˙ מע˘ר ˘ני ונטע רבעי )פ"י הי"ב( וז"ל :וכן אילן ˘נע˜ר ונ˘אר ממנו ˘ור˘ אחד ,אפילו כמחט
˘מלפפין עליו הרו˜מין א˙ ה˘ני והחזירו למ˜ומו ונטע פטור ,מפני ˘יכול לחיו˙ ,נע˜ר כולו ונע˜רה הסלע ˘˘ר˘יו בה עמו
וחזר ונטעו כמה ˘הוא בכל האדמה ˘סביבו˙ ˘ר˘יו ,אם היה יכול לחיו˙ מאו˙ה אדמה אילו לא נטע הרי הוא כמי ˘לא נע˜ר,
ואם לאו חייב.
ומע˙ה י"ל כי נח הכניס ל˙וך ה˙יבה זמורו˙ וה˘ר˘ים ˘ל גפן ˘כבר עברו עליו ג' ˘נים יחד עם עפר ב˘יעור ˘הם יכולים
לחיו˙ וממילא לא היה דינו כערלה – .ובזה י˙יי˘ב גם האיך ˆמחו הענבים בו ביום ˘לא היה זה נס כי ענבים אלו כבר היו ˘ם
בנטיעו˙ אלו לפני כן.
איברא דמפ˘טו˙ ל˘ון המדר˘ מ˘מע ˘נח הכניס ר˜ זמורו˙ לחוד ,וי"ל - .גם יל"ע אם ˘ייך בזה הפס˜ יני˜ה מ˜ר˜ע עולם
כיון ˘גו˘ העפר הי מונח ב˙וך ה˙יבה ה˘טה על פני המים.

נח נטע א˙ האילן ברה"ר לˆורך רבים
ה .עוד נראה ליי˘ב אליבא דהסוברים ˘הנוטע אילן בר˘ו˙ הרבים לˆורך רבים פטור מן הערלה

)כ"ה דע˙ הרמב"ם בהלכו˙ מע˘ר

˘ני ונטע רבעי ,וכן ס˙ם ה˘ו"ע ביו"ד סימן רˆ"ד סעיף כ"ה ,וכן מ˘מע מדברי הרא"˘ והרע"ב בערלה פ"ב מ"ה וכמ˘"כ המ˘נה רא˘ונה וה˙ו"ח ˘ם( ולפי

ז

זה י"ל כי נח נטע א˙ האילן במ˜ום ˘ל רבים עבור הרבים ,ולא זכה בכל האילן עבור עˆמו וממילא אין בו ערלה.
ואולם י˘ חול˜ים בזה וסוברים דהנוטע בר˘ו˙ הרבים לˆורך רבים חייב

בערלה )עיין ר˘"י בפסחים כ"ג ע"א וברא˘ונים ˘ם ,ובביאור

הגר"א סימן רˆ"ד ס"˜ ס"א ,ובמנ"ח מˆוה רמ"ה ס˜"ה( ול˘יט˙ם א"א ליי˘ב כן.

נח ˘˙ה ר˜ חˆי ˘יעור באופן דלא חזי לאיˆטרופי
ו .עוד י˘ ליי˘ב בדרך דרו˘ עפ"י מה ˘נחל˜ו ר"י ור"ל ביומא )ע"ו ע"א( בדין חˆי ˘יעור ,והלכה כרבי יוחנן ˘הוא אסור מן
ה˙ורה מ˘ום דחזי לאיˆטרופי ,ודע˙ כמה אחרונים וביניהם ה˘אג˙ אריה כי כל טעם האיסור הוא ר˜ מ˘ום חזי לאיˆטרופי
ובאופן ˘לא ˘ייך טעם זה ליכא איסור ˘ל ח"˘ ,וא"כ י"ל דכיון דנח נטע הכרם בו ביום לא היו בו הרבה ענבים ר˜ מעט מאד,
באופן ˘לי˜ט א˙ כל מה ˘ˆמח וסחטם ויˆא מהם פחו˙ מרביעי˙ יין ,וכיון ˘לא היה יו˙ר יין וגם לא היו עוד ענבים בעולם
לע˘ו˙ מהם יין ,א"כ הרי כאן חˆי ˘יעור דלא חזי לאיˆטרופי ,כי עד ˘יגדלו עוד ענבים כבר יעבור ה˘יעור ˘ל כדי אכיל˙ פרס,
ואפילו לסוברים ˘בא"י לא היה המבול סו"ס עד ˘יגיע ל˘ם יעבור ה˘יעור ˘ל אכיל˙ פרס ,ודו'˜.
ומיהו י˘ לפ˜פ˜ בזה מכח כמה טענו˙:
א' דב˜רא כ˙יב וי˘˙ מן היין ,ומ˘מע ˘לא ˘˙ה כל היין ר˜ נ˘אר מ˜ˆ˙ ,ומיהו י"ל דיחד עם מה ˘נ˘אר ג"כ לא היה כ˘יעור.
ב' לכאורה פחו˙ מרביעי˙ יין אינו מ˘כר ,אם לא ˘נאמר ˘היה יין חז˜ ביו˙ר ,וגם בלא"ה ˆריך לומר כן ˘הרי היה יין מגי˙ו
ונ˘˙כר בו.
ג' דבמדר˘ רבה ˘ם אי˙א :ויחל נח אי˘ האדמה ,נ˙חלל ונע˘ה חולין למה ויטע כרם לא היה לו ליטע דבר אחר ˘ל ˙˜נה לא
יחור אחד ולא גרופי˙ אח˙ ,אלא ויטע כרם - ,ומ˘מע ˘נטע כרם ˘לם ,ומיהו עדיים י"ל דכיון ˘היה בו ביום לא ˆמחו בכל
האילנו˙ ר˜ באילן אחד מעט.
ד' דע˙ כמה אחרונים דהסברא דחזי לאיˆטרופי הוא הוכחה לאיסור ואינו טעם האיסור ,ולפי"ז לעולם אסור גם כ˘לא ˘ייך
טעם זה בפועל.
ה' אפילו לדע˙ ה˘אג˙ אריה וסייע˙ו ˘זהו כל טעם האיסור ,י˙כן דאיסור דרבנן י˘ בכל גווני,
ומˆינו באברהם אבינו ˘˜יים אפילו עירובי ˙ב˘ילין )יומא כ"ח ע"ב( ,וא"כ אולי גם נח ˜יים גם מˆו˙ ואיסורים דרבנן .עכ"ל אחי
הג"ר אליעזר ˘ליט"א .

וידידי הגאון רבי ˘למה ˘וור˘ ıליט"א ,בעלונו המפואר "מחמדי ה˙ורה" ,פר˘˙ נח ˙˘ע"ד )גליון מ"ו ,עמוד ב'( ,כ˙ב בזה
ארבעה ˙ירוˆים ,וז"ל:

א' סבירא ליה כרבי יהודה דהנוטע לרבים אין בו חיוב ערלה
במהרי"ל דיס˜ין )עה"˙( ˙יר ,ıדהא פלוג˙א הוא בנוטע לרבים אי חייב בערלה דרבנן סבירא להו דאפילו נטוע לרבים חייב˙
בערלה ,ורבי יהודה סבירא ליה דנטוע לרבים אינה חייב˙ בערלה ,ונח נוטע לרבים היה וכל˘ון הפסו˜ ויחל נח אי˘ האדמה והיינו
בעל האדמה וכ˘ם ˘מˆינו אי˘ נעמי היינו בעל נעמי ,וכרבי יהודה סבירא ליה דנוטע לרבים אינה חייב˙ בערלה ,ולכך היה יכול
ל˘˙ו˙ היין.

ב' סבירא ליה דיוˆא מן הענבים זיעה בעלמא וליכא איסורא
בטעמא ד˜רא )להגר"ח ˜נייבס˜י ˘ליט"א( ˙יר ,ıדאפ˘ר לומר דנח טעה בזה ,וסבירא ליה דהיין יוˆא מן הענבים זיעה בעלמא
הוא ,ולי˙ ביה איסורא ,ולכך ˘˙ה מהיין בחו˘בו דבזיעא בעלמא הא ליכא איסורא ,והוסיף דטעו˙ זו מˆינו גם באדם הרא˘ון
˘לחד מד"א היה ענבים ואי˙א )בב"ר פי"ט( דסחטה ענבים ונ˙נה לו ,והיינו נמי ˘טעה אדם הרא˘ון דזיעא בעלמא הוא וליכא
איסורא ,וביאר דזהו כוונ˙ חז"ל )סנהדרין ע˘ (.אמר ליה ה˜ב"ה לנח ˘לא היה לו ללמוד מאדם הרא˘ון ˘גם הוא גרם לו היין איסור
והיינו כנ"ל.

ח

ג' כיון ˘היה הגפן מגן עדן לי˙ בה איסור ערלה
עוד אפ˘ר ל˙ר ,ıעל פי מה ˘כ˙בו ביונ˙ן בן עוזיאל ,ובבעל הטורים דהגפן היה מגן עדן ,הרי דלפי זה י˙ור ıבפ˘טו˙ ,דכיון
˘לא היה גידולי ˜ר˜ע ממ˘ ,אין בו חיוב ˘ל ערלה ומ˘ם הכי היה יכול ל˘˙ו˙ היין) .מחמדי ה˙ורה(

ד' כיון ˘נברא על ידי נס ליכא חיוב ערלה
וכן י˘ ל˙ר ıבכעין זה דאפילו אי נימא ˘לא היה מן גן עדן אלא ˘היה גידולי ˜ר˜ע ממ˘ ,מכל מ˜ום י˘ לומר דכיון דבאו˙ו יום
˘נטע גדל ו˘˙ה יין כדברי המדר˘ הנ"ל ,הרי דגדל בדרך נס ולא כדרך הטבע ˘י˘ זמן מסויים מהזריעה עד ה˜ˆירה ,הרי לפי
דבריו המפורסמים ˘ל הרד"˜ במ"ב פ"ד פסו˜ ז' בעובדא דנס ה˘מן ˘ל אלי˘ע ד˘מן ˘נברא על ידי נס אין בה חיוב ˙רומו˙
ומע˘רו˙ ,כן נראה נמי כאן דכיון ˘היה על ידי נס אין חיוב ˘ל ערלה) .מחמדי ה˙ורה( .עכ"ל הגר"˘ ˘וור˘ ıליט"א.

והגאון רבי אהרן הכהן ˜ולי˜ ˘ליט"א ,מח"ס "מראה כהן" ,כ˙ב ל˙ר , ıוז"ל:
י"ל ע"פ מה ˘ביאר הפרדס יוסף )פ' נח ז' ב'( ,דאיך ˜ימ"ל ,דנח למד ˙ורה )ר˘"י ˘ם( ,הא ˜ימ"ל בסנהדרין )נ"ט ע"א( ,דגוי ˘למד
˙ורה חייב מי˙ה ,אלא די"ל ע"פ מה ˘ביאר המר˘"א ב˘ב˙ לא ע"א ,דאין לה˜˘ו˙ איך לימד הלל ˙ורה א˙ הגוי ˘בא לפניו
לה˙גייר הא גוי ˘למד ˙ורה חייב מי˙ה ,אלא כיון ˘בא לה˙גייר ˘רי ללמדו ˙ורה ,וביאר הפ"י א˙ דברי המהר˘"א ,דאם דע˙ו
˘ל הגוי לה˙גייר ע"כ ˆריך לידע ביום הרא˘ון ˘יהיה י˘ראל איך ל˜יים המˆו˙ דאם לא ילמד יכ˘ל בהם ,אבל בב"נ דעלמא דאין
לו נפ˜"מ אסור ללמוד ,ולפי"ז גם נח למד ג"כ באופן זה ˘ידע איזה בהמה טהורה ˘יוכל אח"כ לה˜ריב מיני טהורים ,ועי' ˘ו"˙
רע"א ˜מא סי' מ"א מ"˘ במהר˘"א הנ"ל ,עכ"ד .ולפי דבריו מוכח דנח לא למד א˙ כל ה˙ורה כולה ˘הרי אסורה היא לגוי ,אלא
ר˜ א˙ הדברים ˘היו נˆרכים לו כדוגמ˙ מה הם הבהמו˙ הכ˘רו˙ .עכ"ל הרב ˜ולי˜ ˘ליט"א

וע"ע במעדני א˘ר ,לידידי הגאון רבי א˘ר אנ˘יל ˘וור˘ ıליט"א ,פר˘˙ נח ˙˘ע"ד )גליון ˙ע"ט עמוד ב'( מה ˘כ˙ב בזה ארבעה
˙ירוˆים .ע"˘.

ולענ"ד י"ל בס"ד כיון ˘נמח˜ כל העולם במבול ,ונפ˙ח דף חד˘ ,לא ˘ייך לאסור ˘ל˘ ˘נים ערלה ,כי זה ˘ייך ר˜ לבירורים
ניˆוˆו˙ ה˜דו˘ה ,ו˙י˜ונים ˘ונים ,ולא כ˘העולם מ˙חיל מחד˘ בלי פגם כלל ,כן נלענ"ד בדרך אפ˘ר ,ואם ˘גי˙י בדברים נס˙רים
אלו ,ה' הטוב יכפר בעדי.


מה טעם פירט הכ˙וב ˘ˆידון היה בכור כנען
וכנען ילד א˙ ˆידון בכרו) .ברא˘י˙ י' ,ט"ו(
י˘ לעיין מה רא˙ה ה˙ורה לפרט ˘ˆידון היה בכורו.
וידידי הגאון רבי כפיר ברוך מבורך דדון ˘ליט"א ,מח"ס גם ברוך יהיה ,ו˘א"ס ,כ˙ב לי ל˙ר ıבע˘רה דרכים ,וז"ל,
א( הנה מובא במדר˘ ל˜ח טוב )הובא בספר פ˘וטו ˘ל מ˜רא ˘ם( ˘ˆידון נפסל היה בעיני כל האומו˙ ,חו ıמאביו ,דכ˙יב בכורו,
˘לאביו היה בכור ,ועל כן פרטה ה˙ורה ˘היה בכור לאביו ,הואיל ור˜ הוא בלבד הח˘יבו .ע"כ.
ב( והרד"˜ )˘ם( כ˙ב וז"ל :לא מˆא˙י בו טעם נכון למה אמר בכורו ,מה ˘לא זכר כן באחרים ,כי ברוב הנזכר רא˘ון ,הוא הבכור,
אלא אם כן זכר או˙ו הרא˘ון למעל˙ו .עכ"ל.
ג( עוד עמד בזה בספר אגרא דכלה )˘ם( וכ˙ב ˘הואיל וה˙יחס לאומה בפני עˆמה ,ועל אף ˘המנהג היה ליחס הבכור אחר
האב ,כאן ˘ינה המנהג ו˘אר הבנים ה˙יחסו אחר האב והבכור לאומה בפני עˆמה .ע"כ.

ט

ד( ובספר ח˘ו˜י כסף )˘ם( כ˙ב ˘˙יארו בכור מ˘ום ˘ˆידון יסד א˙ המטרופולין ˆידון ˘הי˙ה גבול הכנעני .ע"כ.
ה( ובספר הרחב דברים )דברי הימים עמ' י"ז( כ˙ב ˘ˆידון מל˘ון ˆידה לדרך˘ ,אר ıי˘ראל נ˙נה לכנען ר˜ בכדי ל˘מור עליה
בבחינ˙ ˆידה לדרך עד ˘בני י˘ראל י˜בלוה ,ורמז בזה א˙ הפסו˜ "ˆידון בכורו"˘ ,הכנעני ˘מר על האר ıב˙ור ˆידה עבור בכורו
˘ל ה' י˙ברך ,הוא עם י˘ראל.
ו( ובספר י˜רא דאורי˙א )עמ' ˜ל"ט( כ˙ב ˘כנען היה אבי כל הז' עממין ואיך נכנס ˘מו ביניהם ,אלא ˘ˆידון בכורו ˘ל כנען,
ל˜ח א˙ מ˜ומו  ,והוא כנען ,ועל כן אמר "ˆידון בכורו" .ע"כ.
ז( והרב ˘מואל אהרן יודלבי ıבספר ˙פאר˙ רפאל )עמ' ˘כ"ז( כ˙ב ˆידון הוא אליעזר עבד אברהם ,או ממנו יˆא אליעזר ,ומפני
מעל˙ אליעזר אמר בכורו ,ולא רˆ˙ה ה˙ורה לגלו˙ יחס אליעזר ˘בא מכנען וכ˙בה בהעלם מפני מעל˙ו .ע"כ.
ח( והמהר"ל דיס˜ין על ה˙ורה )˘ם( כ˙ב ˘ˆידון היה בכור ,והיה אמור ל˜בל פי ˘נים ,אך הואיל ונ˙˜לל ב˜לל˙ נח לכנען ,לא
יר˘ ,ועוד ללמדנו ˘לא נ˙בטלה מ˘פח˙ו כ˘אר מ˘פחו˙ ˘ה˙בטלו ,אלא הוא הבכור ומ˘פח˙ו נ˘ארה .ע"כ.
ט( והנלענ"ד ל˙ר ,ıהואיל וˆידון היה בכור ,מ˘ום כך ˜יבל ירו˘ה ונחלה מכובד˙ ,וכדי ללמדנו על נחל˙ ˘בט זבולון א˘ר
הי˙ה על ירך ˆידון ,והי˙ה בחל˜ טוב ,ל˘ם כך פרטה ה˙ורה "א˙ ˆידון בכורו".
י( עוד נלענ"ד ,כידוע בזמנם היו הגו ים מכבדים א˙ הבכור ומייחדים או˙ו לעבוד˙ הה˜רבה למולך וכמ"˘ המלבי"ם )יחז˜אל פר˜

כ' פסו˜ כ"ו( ,ומ˘ום כך מ˙ כל בכור באר ıמˆרים ,הואיל והיו מ˜וד˘ים לעבודה זרה ,וה' י˙ברך ע˘ה ˘פטים באלהיהם והמי˙
בכוריהם )מלבי"ם ˘מו˙ פר˜ י"א פסו˜ ה'( .וכן מˆאנו ˘מלך מואב ה˜ריב בנו הבכור לעבודה זרה )מלכים ב' פר˜ ג' פסו˜ כ"ז( .וכן מובא
ב˙רגום יונ˙ן ובזוהר ה˜דו˘ )פר˘˙ ויˆא בענין ה˙רפים( ˘המכ˘פים א˘ר היו בזמנם היו לו˜חים בכור אדם ˘נ˘חט והוחנט ,והניחו
˙ח˙ ל˘ונו ˘ם טומאה והיה מגלה ˆפונו˙ .ולפי זה מובן מדוע ספרה ה˙ורה ˘ˆידון היה בכור ,וגם מובן מדוע ˘ייכו ו˜ראו בכורו,
הואיל וכנען היו ידועים בעבודה זרה ל˘ם כך ˆיינה ה˙ורה ˘ˆידון הו˜ד˘ לעבודה זרה ע"י כנען אביו ,ככל הבכורים ˘הו˜ד˘ו
בזמנם לעבודה זרה .עכ"ל הרב דדון ˘ליט"א.


"נח" ,ר"˙ "נ'˘אר ח'י" ,רמז ˘הוא
ומ˘פח˙ו נ˘ארו לחיו˙ מהמבול.



עוד י˘ לרמז בס"ד "נח" ,ר"˙ נ'ס ח'יים",
רמז ˘נע˘ה לו נס ˘נ˘אר בחיים מהמבול.


.
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פר˘˙ לך לך

לך לך מארˆך וממולד˙ך
ויאמר ה' אל אברם לך לך מארˆך וממולד˙ך ומבי˙ אביך אל האר ıא˘ר אראך) .ברא˘י˙ י"ב ,א'(
ו˜˘ה לי דלכאורה היה ˆריך לכ˙וב "לך לך ממולד˙ך ,ומבי˙ אביך ,ומארˆך ,אל האר ıא˘ר אראך" ,דכן הוא הסדר ˘יוˆא
האדם ˙חלה ממולד˙ו˘ ,זהו אמו ומבי˙ אביו ,ואח"כ מארˆו.

וידידי הגאון רבי רן יוסף חיים מסעוד אבוחˆירא ˘ליט"א ,מח"ס "מרי"ח ניחוח" ,ו˘א"ס ,כ˙ב לי ל˙ר ,ıוז"ל,
הנה בס"ד י˘ ל˙ר ıא˙ ה˜ו˘יה הנפלאה ˘ל כ˙"ר עפ"י דברי רבנו האר"י זיע"א ב˘ער הפסו˜ים פר˘˙ לך לך )סימן י"ב(,
וז"ל :ויאמר ה' אל אברם לך לך וגו' :כבר נ˙באר אˆלינו ,בדרו˘ הנו˜בא ,כמה בחי' היו בה ,מ˘נברא העולם ,ועד חרבן בי˙ ˘ני.
ואיך היו הזווגים ˘ל זו"ן בכל זמן וזמן וע"˘ .והנה ע˙ה נבאר ,אם היה זווג לזעיר עם נו˜ביה ˜ודם זמן האבו˙ ,או בזמנם .דע ,כי
˜ודם ˘נולד אברהם ,לא היה זיווג אל זעיר עם נו˜ביה ,לפי ˘עדיין בזמנים ההם ,היה ז"א בן ו"˜ ,הנ˜רא זמן היני˜ה ,ולא נכנסו בו
המוחין דגדלו˙ .ונודע ,כי אין טיפ˙ מ"ד נמ˘כ˙ ,אלא מן המוחין ,ולכן לא היה אז זווג לזו"ן .וכא˘ר נולד אברהם ,ה˙חיל למעלה
ה˙עוררו˙ זווג עליון ,ולכן נ˜רא ˘מו אברם ,הרומז אל זווג יסוד דזעיר הנ˜רא אבר .עם יסוד דנו˜ביה הנ˜רא ם ס˙ומה ,ו˘ניהם
נ˜ראים אברם .אבל עדיין לא נע˘ה הזווג העליון בפועל ,עד ˘הלך אברם לאר ıי˘ראל ,ועל ידו נע˘ה אז הזווג העליון .וז"˘ לו
ה˜ב"ה ,לך לך מארˆך וממולד˙ך וגו' ,כדי ˘י˙˜ן על ידו זו"ן ויזדווגו יחד .וז"˘ לך לך מארˆך וגו' ,ואע˘ך לגוי גדול ,כי בלכ˙ו
לאר ıי˘ראל ,יוגדל ז"א על ידו ,ויהיה גדול בבחי' מוחין ,ויוכל להזדווג עם נו˜ביה .ונמˆא ,כי טרם ˘באו המוחין בז"א ,לא הי˙ה
נגלי˙ בחי' לאה ,כי לאה אינה יוˆאה אלא מהאר˙ המוחין כנודע ,ולכן לא נגלי˙ ר˜ רחל ,הנ˜רא˙ אר˙ ıח˙ונה .וזה אומרו ,לך לך
מארˆך וגו'˘ ,היא רחל .ולהיו˙ כי עלי˙ אברהם הוא ב˜ו ימין ,כמו ˘י˙באר ,ולכן נאמר בו לך לך מארˆך˘ ,היא ספיר˙ הנˆח,
בסיום ה˜ו ,ו˘ם הוא ˜רוב אל המלכו˙ הנ˜רא˙ ארˆך ,ויעלה עד ספיר˙ החסד ,הנ˜רא מולד˙ך .לפי ˘כל טיפ˙ ההולדה ,היא מן
החסד ,דגניז בפום אמה כנודע .ואח"כ ˙עלה עוד ממולד˙ך ˘הוא חסד ,אל החכמה הנ˜רא˙ בי˙ אביך ,כי חכמה נ˜רא˙ אב
לאברהם ,הנ˜רא חסד .ואחרי ˘כבר נע˘ה מוח החכמה דזעיר ,אז ˙לך מ˘ם אל האר ıא˘ר אראך ,היא לאה ,אר ıהעליונה˘ ,אז
˙˙ראה ו˙˙גלה ,מ˘א"כ ˜ודם כניס˙ המוחין כנזכר ,עכ"ל.
היוˆא לנו מדברי האר"י החי זיע"א ˘מה ˘כ˙בה ה˙ורה ˙חלה מארˆך הוא כנגד ספיר˙ הנˆח ואח"כ ממולד˙ך הוא כנגד
ספיר˙ החסד ואח"כ מבי˙ אביך הוא כנגד ספיר˙ החכמה ואז אל האר ıא˘ר אראך הוא כנגד הוא כנגד פרˆוף לאה האר ıהעליונה.
והיינו ˘אברהם יˆא ממ˜ום למ˜ום כפי הרמז ˘רומז לפי סדרי הספירו˙ העליונו˙ והיינו ˘היה נמˆא במˆב ˘ל ה˙עלו˙ ממדרגה
למדרגה מנˆח לחסד מחסד לחכמה ומחכמה אל האר ıא˘ר אראך היינו האר ıהעליונה .עכ"ל הרב אבוחˆירא ˘ליט"א

וידידי הגאון רבי כפיר ברוך מבורך דדון ˘ליט"א ,מח"ס "גם ברוך יהיה" ,כ˙ב לי וז"ל ,הנה כבר עמדו בזה גדולי הפר˘נים,
הרמב"ן ביאר ,לפי סדר ה˜ו˘י ,כי ˜˘ה לאדם לעזוב אר˘ ıיו˘ב בה ,וכל ˘כן כ˘˘ם נולד ,וכל ˘כן כ˘כל בי˙ אביו ˘ם .ע"˘.
וכ˙ירוˆו כן כ˙ב האור החיים ה˜דו˘ בפירו˘ו על ה˙ורה ˘ם.
ובפירו˘ בכור ˘ור ביאר מארˆך וממולד˙ך ˘אינך ˘ם˘ ,הרי כבר יˆא ממנה ,סל˜ דע˙ך מהם ˘לא ל˘וב ל˘ם עוד ,ומבי˙
אביך ˘עכ˘יו א˙ה ˘ם .ע"כ.
והכלי י˜ר ביאר ,כיון ˘יהיה ˜˘ה עליו ל˜בל הכל בב˙ אח˙ ,לכן מ˙חילה ב˜˘ ˘יעזוב ארˆו ,וזו ב˜˘ה ˜טנה ,כי אין לאדם
˙ועל˙ מארˆו יו˙ר מארˆו˙ אחרו˙ ,אח"כ מולד˙ו ,פן ˙הא נפ˘ו ˜˘ורה באנ˘י מולד˙ו˘ ,י˘ לו ˜ˆ˙ עזר מהם ,אח"כ ח˘˘ פן
˙דב˜ נפ˘ו בבי˙ אביו ˘י˘ לו מהם ˙ועל˙ ממון ,ולבסוף ב˜˘ ˘יעזוב גם או˙ם .יעו˘"ב.

א

והנלענ"ד לבאר ע"פ מ˘"כ הרד"˜ בסוף פר˘˙ נח˙˘ ,רח יˆא מאור כ˘דים יחד עם אברהם ˘רה ולוט כדי ללכ˙ לכנען,
והגיעו עד חרן וי˘בו ˘ם ,כי ˙רח לא מלאו לבו לעזוב ארˆו לגמרי ,וכל יˆיא˙ו הי˙ה ר˜ מאהב˙ בנו ,ולא מפני עזיב˙ העבודה
זרה .יעו"˘ .ועוד הוסיף המלבי"ם )˘ם( ˘על אף ו˙רח חי ˘י˘ים ˘נה אחר ˘יˆא אברהם לאר ıכנען ,לא ה˙עורר לב˜ר א˙ בנו,
ועל כן נכ˙ב "וימו˙ ˙רח בחרן" .יעו"˘.
ועל כן פ˙ח ה˜ב"ה בˆיווי לעזוב א˙ ארˆו ,כנגד דע˙ו ˘ל ˙רח אביו˘ ,לא רˆה לעזוב א˙ ארˆו לגמרי ,ונו˙ר בחרן ,ועל כן
ˆווהו לעזוב א˙ ארˆו ,ואח"כ אמר מולד˙ך ,ובי˙ אביך ,כי אנ˘י מולד˙ו ובי˙ אביו ,לא רˆו לב˜רו יו˙ר ,והדבר היה ˜ל עליו יו˙ר,
גם מˆידם כי ה˙נ˙˜ו ממנו ולא חפˆו לראו˙ו.
עוד נלענ"ד לבאר˘ ,הסדר הולך ע"פ ריבוי העבודה זרה א˘ר הי˙ה באו˙ה הע˙ ,ופ˙ח ב"ארˆך" ,כי ˘ם היה ריבוי עבודה
זרה ,ואח"כ "מולד˙ך"˘˘ ,ם כבר החלו להיו˙ מו˘פעים מדרכו ˘ל אברהם והחלו להאמין בה˜ב"ה ,ולהסיר האלילים מבי˙ם,
ואח"כ "מבי˙ אביך" ,א˘ר ˘ם נו˙רו מעט עובדי אלילים .וה˜ב"ה ˆווהו לה˙רח˜ מהם לבל י˙˜רב לעובדי אלילים .עכ"ל הרב
דדון ˘ליט"א.

 
מדוע כפלה ה˙ורה ˘אברהם הלך ויˆא מחרן
וילך אברם כא˘ר דיבר אליו ה' וילך אי˙ו לוט ואברם בן חמ˘ ˘נים ו˘בעים ˘נה בˆא˙ו מחרן ,וי˜ח
אברם א˙ ˘רי א˘˙ו וא˙ לוט בן אחיו וגו' ,ויˆאו ללכ˙ ארˆה כנען ויבואו ארˆה כנען) .ברא˘י˙ י"ב ,ד'-
ה'(
ו˜˘ה לי הרי כבר כ˙וב בפסו˜ ד' ˘אברהם הלך ויˆא מחרן ,ומדוע חזרה ה˙ורה וכפלה בפסו˜ ה' ˘אברהם ל˜ח א˙ ˘רי א˘˙ו
וא˙ לוט ויˆאו ללכ˙ ארˆה כנען.

והגאון רבי כפיר ברוך מבורך דדון ˘ליט"א ,מח"ס "גם ברוך יהיה" ,ו˘א"ס ,כ˙ב לי ל˙ר ,ıוז"ל,
הנה עמדו בזה כבר הרא"˘ ביבמו˙ )פ"ו סימן י"ב( וה˜רבן נ˙נאל )˘ם או˙ ט'( וכ˙בו ˘אברהם אבינו ˜יים א˙ ˆיווי ה˜ב"ה "לך
לך מארˆך" וכו' בהיו˙ו בן  ,70אלא ˘אז ל˜ח אי˙ו ר˜ א˙ לוט כדי ל˙ור להם מ˜ום מנוחה ולראו˙ א˙ עין האר ,ıולאחר מכן
בהיו˙ו בן  75חזר לחרן ואז ל˜ח א˙ ˘רי א˘˙ו וא˙ לוט בן אחיו .ע"˘ .וכדברי הרא"˘ ודעימיה ,כן ראי˙י ˘הביא החז˜וני )˘ם(

ב˘ם סדר עולם ,וכ"כ ה˙וס' בע"ז )ט .ד"ה וגמירי( ד˘˙י יˆיאו˙ הוו .ע"˘ .וכן פיר˘ הגאון רבי יוסף מ˘א˘ זˆ"ל בספרו אוˆר
המכ˙בים ח"א )סימן ˜מ"ט( איהו מדידה ,וכיון בדבריו לדרי הרא"˘ וה˜רבן נ˙נאל הנ"ל ודעימיה.
אולם ראי˙י להמלבי"ם בברא˘י˙ )˘ם( כי רוח אחר˙ הי˙ה עמו ,ומבאר ˘אין כפילו˙ בין הפסו˜ים ,והפסו˜ הרא˘ון "וילך
אברם" מכוון על ההליכה המח˘ב˙י˙ ˘זא˙ הי˙ה ˙יכף ˘נפרד במח˘ב˙ו ולבבו מארˆו ,ועוד פיר˘ "וי˜ח אברם" ˘לא ע˘ה
כא˘ר יע˘ה אי˘ המב˜˘ לו מ˜ום אחר ל˘ב˙˘ ,ילך ˙חילה לבדו ואחר ˘ימˆא מ˜ום טוב בעיניו י˜ח עמו בני בי˙ו ו˜נינו ,כי הוא
ל˜ח ˙יכף בני בי˙ו .ע"˘ .וזהו הפך דברי הרא"˘ ה˜רבן נ˙נאל ואוˆר המכ˙בים הנ"ל.
וגם הלום ראי˙י לאור החיים ה˜דו˘ )˘ם( ˘עמד בזה וכ˙ב ˘טעם ˘כפלה ה˙ורה "וילך אברם כא˘ר דיבר אליו ה' " אף
˘בסמוך אומר סדר הודע˙ ההליכה "וי˜ח אברם וגו' ויˆאו ללכ˙" וגו' ,ופיר˘ ˘כוונ˙ הכ˙וב להודיע חיב˙ו ˘ל אברהם ˘לא
נ˙עכב אפילו ˘עה אח˙ אלא בגמר דברי ה' "לך לך" ˙כף וילך אברם ולא נ˙עכב ל˘ום סיבה ,ועוד ˘אף והבטיח לו ה˜ב"ה
הבטחו˙ הרבה כ˘ילך לו מארˆו ,וכל אדם ˘הבטיחו לו הבטחו˙ ˙ועליו˙ ימהר ליסע ,לזה הודיע הכ˙וב ˆד˜ו˙ו ˘ל אברהם
˘הלך "כא˘ר דיבר אליו ה' " ללא מח˘בו˙ ופניו˙ ,אלא אך ור˜ בגלל ˆיווי ה' .יעו"˘ .
ואני הדל נראה לי להוסיף בעניי אחר פומא דאריו˙א˘ ,בא הכ˙וב ללמדנו ˘אף והיה אברהם אבינו ע"ה בן ˘ 75נה ,לא נ˙עˆל
ללכ˙ אלא הלך בזריזו˙ "כא˘ר דיבר אליו ה' " ולזה מודיענו הכ˙וב ˘גם ל˜ח עמו לוט "וילך אי˙ו לוט"˘ ,הלך עמו לסעדו

ב

ולעוזרו בגלל גילו המבוגר ,ובזה נלמד דרך מוסר ו˙וכחו˙ חיים לבל נ˙עˆל ב˜יום ˙ורה ומˆוו˙ ,וגם עדי ז˜נה ו˘יבה אף ˘אדם
בא בימים יהיה זריז ל˜יים ˙ורה ומˆוו˙ .עכ"ל הרב דדון ˘ליט"א.

 
האיך הו˙ר לאברהם להכניס עˆמו לסכנה
וי˘מע אברם כי נ˘בה אחיו ויר˜ א˙ חניכיו ילידי בי˙ו ˘מונה ע˘ר ו˘ל˘ מאו˙ וירדוף עד דן) .ברא˘י˙
י"ד ,י"ד(
ו˜˘ה לי איך הו˙ר לאברהם להכניס עˆמו לסכנה להילחם עם מלכים גדולים וגיבורים.


והגאון רבי כפיר ברוך מבורך דדון ˘ליט"א ,מח"ס "גם ברוך יהיה" ,ו˘א"ס ,כ˙ב לי ל˙ר ,ıוז"ל ,הנה הביא בספר ˙ורה ˘למה
)˘ם או˙ ס"ג( ב˘ם מדר˘ ילמדנו" ,וי˘מע אברם כי נ˘בה אחיו" ,וכי היה אחיו ,אלא ˘היו ˜לסטרין ˘לו דומין לאברהם ,וכיון
˘˘בו או˙ו היו סבורין ˘בן אברהם הוא  .ע"˘ .ובפניני ˙ורה )יהלומי( )פר˘˙ לך לך עמ' כ"ה( עמד בזה והביא ˘˘מע ב˘ם ר' הע˘ל
בילדו˙ו ˘מלחמה זו הי˙ה המ˘ך למלחמ˙ אברהם נגד נמרוד הוא אמרפל˘ ,אמר ˘הוא אלהים ואברהם הכחי˘ו ,וכא˘ר ˘מע
˘לוט נ˘בה ע"י חיילו˙יו ˘ל נמרוד ,ח˘˘ ˘מכיון ˘לוט היה דומה לאברהם ב˜לס˙ר פניו ,יכריחהו נמרוד ˘יגיד על עˆמו ˘הוא
אברהם ,ויכריחהו להודו˙ באלהו˙ו ˘ל נמרוד ,ועל כן החליט להלחם נגד נמרוד ,ואם אברהם ינˆח יווכח העולם ב˘˜רו ˘ל נמרוד,
ואם אברהם יהרג הרי יˆא ˜ול ˘אברהם נהרג ו˘וב לא יאמינו ללוט כ˘יגיד על עˆמו ˘הוא אברהם ,מ˘ום כך מלחמה זו לא הי˙ה
אי˘י˙ אלא ל˜ד˘ ˘ם ˘מים ,ומ˘ום כך היה מו˙ר לאברהם להס˙כן ב˘ביל מלחמה זו .ע"˘.
ובספר באר יוסף כ˙ב ˘כל המלחמה ˘ע˘ה אברהם הי˙ה כדי לעמוד בדיבורו ול˘מור הבטח˙ו ללוט כ˘אמר לו "הפרד נא
מעלי אם ה˘מאל ואימינה ואם הימין וא˘מאילה" ,ופר˘"י ואעמוד לך למגן ולעזר ,וסוף דבר הוˆרך לו ˘נאמר וי˘מע אברם כי
נ˘בה אחיו .ע"כ .וכיון ˘הבטיחו רˆה לעמוד בדיבורו ,דאל"כ יהיה בזה חילול ה' ˘הוא אומר ואינו עו˘ה ,ולכן ה˘ליך נפ˘ו מנגד
ל˜יים מוˆא פיו .ובזה הסביר מדוע מלחמ˙ ד' המלכים אחד מע˘רה נסיונו˙˘ ,מן ה˘מים ניסוהו האם יעמוד בדיבורו וי˘ים נפ˘ו
בכפו ויכנס למלחמה כדי ל˜יים הבטח˙ו ולעמוד בדיבורו ולא י˙חלל ˘ם ˘מים על ידו .ע"˘.
וכל זה בא ללמדנו ,כדי להדב˜ באברהם אבינו ,ול˘מור מוˆאו˙ פינו ,דיבורנו ול˘וננו ,ומה ˘אדם מבטיח עליו ל˜יים ,ומע˘ה
בפוליטי˜אי אחד כ˘נבחר להיו˙ רא˘ ממ˘ל˙ י˘ראל באו אנ˘ים ו˙בעו ממנו דברים ˘הבטיח לפני הבחירו˙ ,ענה להם רא˘
הממ˘לה :הבטח˙י אך לא הבטח˙י ל˜יים ...זו דרכם ˘ל הבורים ,אך מי ˘דב˜ בדרכי אבו˙ מבטיח ומ˜יים.
עוד י˘ לבאר בעזה"י ˘כל המלחמה הזו הי˙ה כדי להרוג א˙ אברהם אבינו ,וכמובא בפר˜י דרבי אליעזר )פר˜ כ"ז( אמרו נ˙חיל
רא˘ון בבן אחיו ואחר כך נ˙חיל בו .ובספר אמרי פי לרב יא˘יהו יוסף פינטו ˘ליט"א )עמ' רל"א( הואיל לבאר בטוב טעם ודע˙ מדוע
ע˘ו המלכים ˙חבולה להראו˙ מלחמה למראי˙ עין ולא יˆאו נגד אברהם אבינו כולם ,כי ידעו ˘אברהם גומל חסדים וטובו˙ לבני אדם
ולא יכלו בלא סיבה להרגו ,מ˘ום ˘בכך היו ממרידים על עˆמם א˙ בני ארˆם מדוע הורגים הטוב באדם על לא עוול בכפו ,ועל כן רˆו
להרגו ˙וך כדי לחימה .יעו"˘ .והואיל וידע אברהם אבינו ˘כל המלחמה היא ב˘לו כדי להרגו ה˘כים להרגם ,ובזה לימד אברהם אבינו
לעם י˘ראל א˙ הגבורה נגד אויביהם ˘טרם בואם לה˘מיד א˙ עם י˘ראל י˘ להם לה˙גבר בעוז וגבורה ולהלחם נגדם.
עוד י˘ לבאר ˘אברהם אבינו בא ללמדנו ח˘יבו˙ מˆו˙ פדיון ˘בויים ˘היה מוכן לסכן עˆמו למענה ,ועוד בא ללמדנו ח˘יבו˙
˘ל כל נפ˘ לבל נזלזל בה אלא י˘ למסור א˙ הנפ˘ כדי להˆילה ,ומידה זו הוטבעה בעם י˘ראל מאברהם אבינו ,וכך נהגו עם
י˘ראל כא˘ר הכנעני מלך ערד ˘ובה ˘פחה אח˙ יוˆאים נגדו למלחמה )כמבואר בר˘"י במדבר פר˜ כ"א פסו˜ א'( ,והכל מפני
המסירו˙ נפ˘ על כל נפ˘ ולמען מˆו˙ פדיון ˘בויים.
עוד בא ללמדנו אברהם אבינו מיד˙ הוי˙ור˘ ,על אף כל מה ˘אירע לו עם לוט ונפרדו אחד מה˘ני ,כ˘אברהם אבינו ˘ומע
˘נ˘בה לוט מוסר נפ˘ו עליו כדי להˆילו ,ומ˘ום כך ˜ראה ה˙ורה "כי נ˘בה אחיו" להראו˙ ˘מחל לו וסלח לו והיה כאחיו .עכ"ל
הרב דדון ˘ליט"א.

 
ג

אם מחוט ועד ˘רוך נעל
אם מחוט ועד ˘רוך נעל) .ברא˘י˙ י"ד ,כ"ג(
בספר מרפסין איגרי בפר˘˙נו ,ה˜˘ו וז"ל ,במדר˘ רבה )ברא˘י˙ ,סוף פמ"ג( מובא˘ ,ב˘כר ˘אמר אברהם אבינו "אם מחוט ועד
˘רוך נעל" ,זכו בניו למˆו˙ עליה לרגל ולמנעל ˘ל חליˆה.
˜˘ה :ני˙ן להבין ˘בזכו˙ אמיר˙ "˘רוך נעל" זכו עם י˘ראל למנעל ˘ל חליˆה˘ ,כן המנעל הוא מחפˆי מˆו˙ חליˆה ,אך מה
ה˜˘ר בין אמיר˙ "˘רוך נעל" למˆו˙ עליה לרגל ,וכי נעליים הם מדיני העליה לרגל ,והלא ני˙ן לעלו˙ לרגל גם ללא נעליים ,כגון
על גבי סוס או חמור ? ,עכ"ל.
א( ו˙ירˆו ˘ם ב˘ם מרן הגר"ח ˜נייבס˜י ˘ליט"א ,וז"ל :במדר˘ )הו"ד ב"רבינו בחיי" ˘מו˙ כ"ג ,י"ד( מובא" :אזהרה לי˘ראל
˘לא יעלו אלא ברגליהם" ,וכן מבואר ברמב"ן )˘מו˙ כ"ה ,י"ב( כי מˆו˙ עליה לרגל היא ברגליים דוו˜א .עכ"ל.
ב( עוד ˙ירˆו ˘ם ב˘ם הרב יאיר ידידיה פחה ˘ליט"א ,וז"ל :י˙כן כי גם נעליים הם מדיני העליה לרגל˘ ,הרי אסור להיכנס
להר הבי˙ עם רגליים מאוב˜ו˙ )כמבואר במסכ˙ ברכו˙ דף נ"ד ע"ב( ,והנעליים מגינו˙ על הרגליים ˘לא י˙אב˜ו .עכ"ל.
ג( עוד ˙ירˆו ˘ם ב˘ם הרב ח .ˆ .פרב˘טיין ˘ליט"א ,וז"ל :הגמרא במסכ˙ חגיגה )דף ג' ע"א( אומר˙˘ ,בעלי ˜בין  -בני אדם
˘ח˙כו להם א˙ כף רגליהם  -פטורים מעליה לרגל .ולומדים זא˙ ממה ˘נאמר˘" :ל˘ פעמים ב˘נה" ,ואומר" :מה יפו פעמיך
בנעלים"˘ ,ר˜ בבעלי מנעלים ˘ייך "פעמים" ,ומי ˘אינו ראוי לנעול מנעל אינו בכלל "פעמים" ופטור מראיה.
הרי ˘נעיל˙ מנעלים הם חל˜ מדיני העליה לרגל˘ ,זכו לכך בזכו˙ מה ˘אמר אברהם" :אם מחוט ועד ˘רוך נעל" .עכ"ל.
ד( עוד ˙ירˆו ˘ם ב˘ם הרב מ˜ .סלר ˘ליט"א ,וז"ל :במˆו˙ עליה לרגל י˘ הבטחה מה˜ב"ה" :ולא יחמוד אי˘ א˙ ארˆך" ,בזמן
˘כולם יהיו בירו˘לים.
אם כן י˙כן˘ ,זו כוונ˙ המדר˘˘ ,בזכו˙ ˘אברהם אבינו אמר" :אם מחוט ועד ˘רוך נעל"  -והוא לא חמד א˙ הממון ˘ל מלך
סדום  -זכו עם י˘ראל ˘יוכלו לעלו˙ לרגל ללא ח˘˘ ˘בני הנכר יחמדו א˙ ארˆם .עכ"ל.
ה( לענ"ד י"ל בס"ד ˘הנה בגמרא במסכ˙ חגיגה )˘ם( מובא˘ ,מפנ˜י פטורים מלעלו˙ לרגל .ומפר˘ ר˘"י" :מפנ˜י ˘ -אין
הולכין בלא מנעל ,ואין אדם נכנס להר הבי˙ במנעלו" .הרי ˘הנעל ˜˘ורה למˆו˙ עליה לרגל.

 
לא ˙חנם
אם מחוט ועד ˘רוך נעל ואם א˜ח מכל א˘ר לך) .ברא˘י˙ י"ד ,כ"ג(
ובספר מרפסין איגרי בפר˘˙נו ,ה˜˘ו ,וז"ל :אברהם אבינו ˘˜יים א˙ כל ה˙ורה ,כיˆד הוא נ˙ן למלך סדום א˙ הרכו˘ במ˙נה,
והלא אברהם זכה ברכו˘ מדין כיבו˘ מלחמה ,או מדין "המˆיל מן הארי ומן הדוב ...הרי אלו ˘לו ,מפני ˘הבעלים מ˙ייא˘ים
מהן" ,כמבואר במסכ˙ בבא מˆיעא )כ"ד ע"א( ,ובנו˙נו או˙ו למלך סדום הוא עובר בזה על איסור "לא ˙חנם" ,כפי ˘דר˘ו חכמים
במסכ˙ עבודה זרה )כ' ע"א(" :לא ˙חנם  -לא ˙˙ן להם מ˙נה ˘ל חינם" ? ,עכ"ל.

א( ו˙ירˆו ˘ם ב˘ם הגר"ח ˜נייבס˜י ˘ליט"א ,וז"ל :איסור "לא ˙חנם" נאמר ר˜ במ˜ום ˘יהודי נו˙ן לגוי דבר ˘˘יך לו ,אבל
אם היהודי לא זכה בדבר על ידי ˜נין ,אין איסור לומר לגוי ל˜ח˙ ולזכו˙ מן ההפ˜ר.
אם כן י˙כן˘ ,הדין ˘ל המˆיל מן הארי ומן הדוב ,וכן הדין ˘ל כיבו˘ מלחמה ,ר˜ מוˆיא א˙ הממון מידי הבעלים ,אך עדיין
הממון הוא הפ˜ר וˆריך לע˘ו˙ בו מע˘ה ˜נין כדי להכניסו לר˘ו˙ הכוב˘ )וכן מˆדד ה"דבר אברהם" חל˜ א' ,סימן י'(.
ולכן אברהם אבינו ˘לא רˆה לזכו˙ בכסף ˘ל מלך סדום ,וכמו ˘נאמר" :ואם א˜ח מכל א˘ר לך" ,אין הדין ˘ל כיבו˘ מלחמה
מכניס א˙ הכסף לר˘ו˙ו ˘ל אברהם בעל כורחו ,ונמˆא ˘הכסף הזה היה הפ˜ר  -לא בר˘ו˙ מלך סדום ˘בי˜˘ ר˜ "˙ן לי הנפ˘",

ד

ולא בר˘ו˙ אברהם .וזה מה ˘אמר אברהם למלך סדום" :והרכו˘ ˜ח לך"  -מן ההפ˜ר ,ואין כאן איסור ˘ל "לא ˙חנם" .עכ"ל.
ב( עוד ˙ירˆו ˘ם ב˘ם הרב ב' ז'˜ ˘ליט"א ,וז"ל :בספר "ח˜ יע˜ב" )אורח חיים סימן ˙מ"ח ,ס"˜ י"ב( מבואר˘ ,איסור "לא
˙חנם" נאמר ר˜ אם הי˘ראל נו˙ן לגוי דבר ˘הוא עˆמו יכול ליהנו˙ ממנו ,אבל אם הי˘ראל אינו יכול ליהנו˙ מהדבר ,כגון חמı
בפסח ,אין בנ˙ינ˙ דבר כזה לגוי עבירה ˘ל "לא ˙חנם"˘ ,הרי אין הדבר ˘וה כלום לי˘ראל.
והנה במסכ˙ ˙עני˙ )כ"ד ע"א( מסופר˘ ,אליעזר אי˘ ביר˙א לא רˆה ליהנו˙ ממע˘ה ניסים ,ומפר˘ ˘ם ר˘"י˘ ,אסור לאדם
ליהנו˙ ממע˘ה ניסים ,וכמבואר ˘ם בגמרא )כ' ע"א(˘ ,אם ע˘ה לו נס  -מנכין לו מזכויו˙יו .הרי ˘י˘ איסור ליהנו˙ ממע˘ה
ניסים.
אם כן י˘ לומר˘ ,מע˘ה זה ˘אברהם ניˆח א˙ המלכים היה דרך נס ,כמו ˘מוכח מר˘"י )פר˜ י"ד ,פסו˜ י"ד( ˘אליעזר היה
לבדו ,ומכיון ˘הנˆחון היה נס ,הרי ˘אסור לאברהם ליהנו˙ מהרכו˘ הזה ,כדי ˘לא ינכו לו מזכויו˙יו ,ולכן נ˙ן א˙ כל הרכו˘
למלך סדום ללא ח˘˘ מהלאו ˘ל "לא ˙חנם" ,כי בדבר ˘אסור לי˘ראל ליהנו˙ ממנו מו˙ר ל˙˙ או˙ו לגוי .עכ"ל.
ג( עוד ˙ירˆו ˘ם ב˘ם הרב א .י˜ .נובליך ˘ליט"א ,וז"ל :ב"חינוך" )מˆוה ˙כ"ו( מבואר הטעם ˘ל איסור "לא ˙חנם"˘ ,על ידי
נ˙ינ˙ מ˙נו˙ מ˙˜רבים הלבבו˙ ,ועל כן מנע ה˜ב"ה מאי˙נו ל˙˙ לגוי מ˙נו˙ כדי ˘לא נ˙חבר עמו במח˘בה ובדיבור ,ובכך לא
נמˆא בו ˙ועל˙ וחן ,ולא נלמד ממע˘יו הרעים.
הרי ˘עי˜ר הלאו הוא להרחי˜ א˙ הגויים מאי˙נו ,ולמנוע מעם י˘ראל כל ˜˘ר עם הגויים .אם כן אברהם˘ ,כל כוונ˙ו במ˙נה
˘נ˙ן למלך סדום הי˙ה להרחי˜ו ולהיפרד מעליו˘ ,וב אין כאן טעם הלאו ˘ל "לא ˙חנם" .עכ"ל.
ד( עוד ˙ירˆו ˘ם ב˘ם הרב הנ"ל ˘ליט"א ,וז"ל :ב"˘ולחן ערוך" )חו˘ן מ˘פט ,סימן רס"ו ,סעיף א'( נפס˜˘ ,אם מחזיר אבידה
לעובד כוכבים כדי ל˜ד˘ א˙ ה˘ם˘ ,על ידי זה יפארו א˙ י˘ראל וידעו ˘הם בעלי אמונה ,אין בזה איסור ˘ל "לא ˙חנם" ,ואפ˘ר
להחזיר לגוי א˙ אביד˙ו.
גם לגבי אברהם אבינו מˆינו ˘הוא נטע א˘ל בבאר ˘בע ,וכל העובר במ˜ום ˜יבל אכילה ˘˙יה ולינה .הרי ˘אברהם לא ח˘˘
ללאו ˘ל "לא ˙חנם" ,כיון ˘המטרה בהכנס˙ האורחים הי˙ה ל˜רב א˙ האנ˘ים ל˜ב"ה ,וכמו ˘פיר˘ ˘ם ר˘"י˘ ,היה מלמדם
לברך ברכ˙ המזון למי ˘האוכל ˘לו ,וכל ˘י˘ בנ˙ינ˙ המ˙נה ריבוי כבוד ˘מים ,אין זה מ˙נ˙ חינם ,אלא מ˙נה עם ˙ועל˙ מרובה
 למען כבוד ה˘ם י˙ברך.מע˙ה :מה ˘אברהם נ˙ן למלך סדום א˙ הרכו˘ ,אין בכך לאו ˘ל "לא ˙חנם" ,כיון ˘כוונ˙ו ˘ל אברהם במע˘ה זה הי˙ה
˘מלך סדום לא יאמר אני הע˘ר˙י א˙ אברהם ,ור˘"י מפר˘ ˘אברהם ח˘˘ לחילול ה' ,מאחר ˘ה˜ב"ה הבטיח לו בˆא˙ו מחרן
˘הוא יע˘יר או˙ו ,ולא רˆה אברהם ˘העולם יאמר ˘העו˘ר בא ממלך סדום ,וה˜ב"ה לא ˜יים א˙ הבטח˙ו ,וזו הי˙ה הסיבה
˘לא הסכים ל˜ח˙ מחוט ועד ˘רוך נעל  -הרי ˘כוונ˙ו הי˙ה ריבוי כבוד ˘מים ,ובכהאי גוונא אין איסור ˘ל "לא ˙חנם" .עכ"ל.
ה( הנה ב"˜ˆו˙ החו˘ן" )סימן ˙"ו ,ס"˜ ב'( וב"נ˙יבו˙ המ˘פט" )סימן רס"ג ,ס"˜ ג'( חיד˘ו˘ ,אדם המ˙יא˘ מנכסיו  -אין
הנכסים יוˆאים מר˘ו˙ו ר˜ ב˘עה ˘יזכה בהם אחר .אך כל זמן ˘אף אחד לא זכה בהם  -הנכסים עדיין בר˘ו˙ הבעלים.
אם כן ,כיון ˘אברהם לא רˆה לזכו˙ ברכו˘ ,הרי ˘אף ˘מלך סדום ה˙ייא˘ מכל הרכו˘  -עדיין לא יˆא הרכו˘ מר˘ו˙ו ,כיון
˘עדיין אף אחד לא זכה בו .ולכך אין כאן איסור "לא ˙חנם"˘ ,הרי הרכו˘ היה ˘ל המלך ,גם ללא נ˙ינ˙ו ˘ל אברהם.

 
וכי על ˘רוך נעל יאמר מלך סדום ˘הע˘יר א˙ אברהם
אם מחוט ועד ˘רוך נעל ואם א˜ח מכל א˘ר לך ולא ˙אמר אני הע˘ר˙י א˙ אברם) .ברא˘י˙ י"ד ,כ"ג(
ו˜˘ה לי וכי על ˘רוך נעל יאמר ˘הע˘יר או˙ו.

וידידי הגאון רבי כפיר ברוך מבורך דדון ˘ליט"א ,מח"ס "גם ברוך יהיה" ,ו˘א"ס ,כ˙ב לי ל˙ר ,ıוז"ל,

ה

הנה עמד בזה הכלי י˜ר וכ˙ב ,י˘ אומרים ˘אמר זה בניחו˙א ,רˆונו לומר אף ˘אני יודע ˘לא ˙אמר אני הע˘ר˙י א˙ אברם,
עם כל זה אין רˆוני לי˜ח כלום .ע"˘ .גם בספר ˘ער ב˙ רבים עמד בזה וכ˙ב ,ואם ˙אמר וכי ב˘ביל ל˜ח˙ חוט אחד או ˘רוך נעל
˘אינו ˘ווה פרוטה יאמר ˘הע˘יר א˙ אברם .וי˘ לומר דאמרו חז"ל )ב"ב ט"ו (:כל הנוטל פרוטה מאיוב מ˙ברך ,ועל כן אמר אברם
אם א˜ח ממך חוט או ˘רוך נעל אז ˙אמר ˘א˙ה היי˙ סיב˙ עו˘רי מ˘ום ˘מזלך טוב מאוד ,וכל הנוטל פרוטה ממך מ˙ברך
ומ˙ע˘ר .ע"˘.
עוד י˘ לומר˘ ,מלך סדום היה גאו˙ן˘ ,זוהי אח˙ המידו˙ ˘ל אנ˘י סדום ˘היו אנ˘י גאוה ,וכמו ˘אמר יחז˜אל הנביא )פר˜

ט"ז פסו˜ מ"ט( "הנה זה היה עוון סדום אחו˙ך גאון ˘בע˙ לחם" וכו' ,ומ˘ום כך ח˘˘ אברהם אבינו ˘אם י˜ח חוט ועד ˘רוך נעל
ממלך סדום ,הוא י˙גאה לומר ˘הוא הע˘יר א˙ אברהם.
עוד י˘ לבאר על פי מע˘ה ˘˘מע˙י מפי האברך הי˜ר ר' דוד יוסף ˆיטרין הי"ו ,מירו˘לים ˘ב˙וך החומו˙ ,באחד מבני
מ˘פח˙ו ˘אחר מלחמ˙ בעולם ה˘ניה ניˆל מה˘ואה האיומה והיה עני ומחוסר כל והגיע לאמרי˜ה ,ו˘ם ריחם עליו יהודי אחד
והביא לו דולר אחד ובדולר הזה הוא ˜נה מיני סיד˜י˙ ומכרם ברחוב לעובר ו˘ב והרויח ,ופ˙ח חנויו˙ ,ומחנויו˙ עבר לעס˜ים,
והיום י˘ לבניו מלונו˙ ועס˜ים באמרי˜ה ,וכולם מוˆלחים ומבורכים בעו˘ר וכבוד וגם ˜ובעים עי˙ים ל˙ורה.
ובזה י˘ לבאר מה ˘אמר אברהם אבינו למלך סדום ˘לא י˜ח ממנו מחוט ועד ˘רוך נעל˘ ,לא ˙אמר ˘מכר˙י או˙ם ומהם
ה˙ע˘ר˙י כדוגמ˙ או˙ו יהודי ,ובזה י˘ לבאר המ˘ך הפסו˜ "ולא א˜ח מכל א˘ר לך" מדוע חזר ו˘נה "מחוט ועד ˘רוך נעל ולא
א˜ח מכל א˘ר לך" ,ועל פי זה י˘ לבאר ˘אברהם אבינו אמר ,אינני חפ ıמכל א˘ר לך אפילו מעו˙ ˘לך לא א˜ח˘ ,לא ˙אמר
˘מהם הס˙חר˙י ומהם ה˙ע˘ר˙י˘ ,מכל דבר ˘˘יך לך ˙וכל לומר ˘ה˙ע˘ר˙י .עכ"ל הרב דדון ˘ליט"א.

 
הטעם ˘נימול אברהם אבינו דו˜א בהיו˙ו בן ˆ"ט ˘נה
ואברהם בן ˙˘עים ו˙˘ע ˘נה בהמולו ב˘ר ערל˙ו) .ברא˘י˙ י"ז כ"ד(
כ˙ב הגור אריה דמ˘ום הכי נימול אברהם בן ˆ"ט ˘נה ˘אין זה ראוי ˘יהא בן ˜' ˘נה ˘הוא בר עונ˘ין ויהא ערל ,והיינו לפי
˘˜ודם מ˙ן ˙ורה היה זמן העונ˘ים בב"ד ˘ל מעלה בהיו˙ האדם הן מאה ˘נה.


גיל העונ˘ ˜ודם מ˙ן ˙ורה ולע˙יד לבא
והנה בעי˜ר ענין זה ˘˜ודם מ˙ן ˙ורה היה זמן העונ˘ ר˜ למי ˘הוא בן מאה ˘נה ,כבר האריך בזה אחי הגאון רבי אליעזר
הכהן רבינובי˘ ıליט"א בספרו ˙ור˙ ה˜טן )על כללי דיני ה˜טנים וחינוכם וזמן גדלו˙ם( בפר˜ מ' )סעיף י"ג וי"ד( ,ואלו דבריו:
א˜ .ודם מ˙ן ˙ורה היה זמן העונ˘ לא בבן ע˘רים ˘נה ר˜ בבן מאה ˘נה - .כן מבואר במדר˘ רבה פר˘˙ ברא˘י˙ )פר˘ה כ"ו

או˙ ב'( וז"ל :ר' נחמיה ב˘ם ר' אלעזר בנו ˘ל ריה"ג אמר אפילו יפ˙ ˘הוא גדול לכ˘יבוא המבול אינו בן מאה ˘נה ˘ראוי לעונ˘ים
וכו' .והובא ב˜ˆרה בר˘"י עה"˙ ˘ם )ה' ל"ב( עיי"˘ ובמפר˘י המדר˘ ˘ם.
וי˘ להעיר מזה על דברי הידי מ˘ה ˘כ˙ב על הא דאי˙א במדר˘ )פי"ד או˙ ז'( דאדם וחוה כבני כ' נבראו ,דכונ˙ המדר˘ ליי˘ב
האיך נענ˘ו אדם וחוה ביום ˘נולדו ,והרי ב"ד ˘למעלה אין עונ˘ין עד בן כ' ,וכ"ה בע ıיוסף ˘ם ב˘ם נזר ה˜וד˘ ,והרי אז לא היה
עונ˘ עד בן ˜' ,וˆ"ע.
ו˘ו"ר ברבינו בחיי )ברא˘י˙ ג' כ"ב( וז"ל :ועל דרך המדר˘ הן האדם היה ,אדם הרא˘ון כבן ע˘רים ˘נה ,וזהו הן האדם הי"ה,
מכאן ˘אין ב"ד ˘למעלה מעני˘ים עד ע˘רים ˘נה ,ועל זה נגזר על דור המדבר מבן ע˘רים ˘נה ומעלה ,וזהו ˘דר˘ו רז"ל בן
ע˘רים לרדוף ˘רודפים או˙ו מן ה˘מים להעני˘ו על חטאיו )עכ"ל( ,ולכאורה מוכרחים לומר דמדר˘ו˙ חלו˜ים הם.
והמזרחי בפר˘˙ חיי ˘רה ה˜˘ה דא"כ האיך אמרו לגבי ˘רה ב˙ ˜' כב˙ כ' לחטא והרי אז היה ˜ודם מ"˙ ,ו˙יר ıד˜מ"ל ˜רא
דאפילו לפי הזמן ˘ל אחר מ˙ן ˙ורה לא חטאה] ,ובספר כמו ה˘חר )או˙ א' ס˜"ז( העיר ע"ז מהא דאי˙א ביבמו˙ )ס"ד ע"א( ד˘רה

ו

אמנו הי˙ה איילוני˙ ,וא"כ י˙כן דמ˘ו"ה נ˜ט המדר˘ ע˘רים ˘אז הוא זמן גדלו˙ה ,וכדי˙באר להלן בפר˜ ס"א סעיף ח'[ ,והגור
אריה בסו"פ לך לך כ˙ב דמ˘ו"ה נימול אברהם בן ˆ"ט ˘נה ˘אין זה ראוי ˘יהא בן ˜' ˘נה ˘הוא בר עונ˘ין ויהא ערל ,ומבואר
מדבריהם דס"ל דכלל זה הוא ˜ודם מ˙ן ˙ורה וכ"ה בע ıיוסף ובפירו˘ מהרז"ו על המדר˘ הנ"ל ,וכל אלו נמ˘כו בזה אחר דברי
ר˘"י הנ"ל ˘כ˙ב ד˜ודם מ˙ן ˙ורה היה כן.
ב .וי˘ אומרים ˘ר˜ ˜ודם המבול היה כן - .כ"ה בחידו˘י הרד"ל על המדר˘ בר"פ חיי ˘רה וה˘יג על המ˙נו˙ כהונה ˘ם דס"ל
דזהו ˜ודם מ"˙ ,ולדבריו מיו˘ב ˜ו˘י˙ המזרחי מ˘רה אמנו ,וכ"ה בˆדה לדרך ובבאר היטב ˘ם ב˘ם האמרי נועם דדו˜א עד נח
היה כן ˘לא נענ˘ו עד ˜' ˘נה.
ג .וי˘ אומרים ˘זה היה ר˜ ב˘ני האלפים ˘נה הרא˘ונים מע˙ בריא˙ העולם - .כ"כ בנחל˙ יע˜ב עה"˙ מבנו ˘ל המ˘א˙
בנימין בס"פ ברא˘י˙ )ה' ל"ב( ,וטעמו בזה מ˘ום ד˜˘יא ליה דהרי יע˜ב אבינו ובניו כל אחד מהם לא הגיע ל˜"נ ˘נה ולא מס˙בר
לומר דב' ˘לי˘ ˘נו˙ חייהם ליכא עונ˘ ,ולכן ביאר עפ"י הא דאי˙א בע"ז )ט' ע"א( ˘י˙א אלפי ˘ני הוי עלמא ,ב' אלפים ˙והו,
ו˘ני אלפים ˙ורה וכו' ,ומבואר ˘ם דב' אלפים ˙ורה ה˙חילו מוא˙ הנפ˘ א˘ר ע˘ו בחרן וגמירי דאברהם בההיא ˘ע˙א בר
ע˘רים ,וא"כ י"ל דמ˘"כ ר˘"י ˜ודם מ"˙ היינו ˜ודם ב' אלפים ˙ורה ,ומאו˙ו הזמן ואילך נ˙מעטו ˘נו˙ חיי האדם ולכן הו˜דם גם
העונ˘ לע˘רים ˘נה עיי"˘ בהרחבה ]ובר"פ חיי ˘רה ביאר עפי"ז גם הדר˘ לגבי ˘רה אמנו עיי"˘[ ,וכ"כ הבאר ב˘דה )בר"פ חיי

˘רה(.
ד .וי˘ ˘סוברים דדו˜א עונ˘ מי˙ה לא היה אז עד מאה ˘נה ,אבל ˘אר עונ˘ים היו גם אז בבן ע˘רים ˘נה - .כ"כ הגור אריה
בר"פ חיי ˘רה ו˙יר ıבזה א˙ ˜ו˘יי˙ המזרחי הנ"ל לגבי ˘רה אמנו ,וי˘ להוסיף כי בזה מיו˘ב גם דברי היד מ˘ה הנ"ל.
ה .לע˙יד לבא לא יעני˘ו בי˙ דין ˘ל מעלה עד מאה ˘נה ,וכמו ˘היה ˜ודם המבול – .כן מבואר במדר˘ רבה בפר˘˙ ברא˘י˙
)פר˘ה כ"ו או˙ ב'( ,ויליף לה מ˜רא )י˘עיה כ"ה ס"ה( דכ˙יב כי הנער בן מאה ˘נה ימו˙ עיי"˘ ובמפר˘י המדר˘ ˘ם וכ"ה בר˘"י
הנ"ל.
וברבינו בחיי בפר˘˙ ע˜ב )י"א כ"א( כ˙ב לפר˘ הא דכ˙יב כימי ה˘מים על האר˘ ıלע˙יד לבוא יחיו ˙"˜ ˘נה ˘הוא כמהלך
מן ה˘מים לאר ,ıוכ˙ב ˘זה יהיה כ˘˙חזור ה˘כינה ˘היא ה"א אחרונה ˘ב˘ם ,לפי ˘בעולם הזה אין ב"ד ˘ל מעלה מעני˘ים
עד ע˘רים ˘נה ,ולע˙יד כ˘˙חזור הה"א לא יהיו מעני˘ים עד מאה ˘הוא חמ˘ה פעמים ע˘רים ˘כן כ˙יב )י˘עיה כ"ה ס"ה( כי
הנער בן מאה ˘נה ימו˙ ,וכיון ˘יאריכו לר˘ע ולא יענ˘ עד מאה ˘הוא חמ˘ה פעמים ע˘רים אין ספ˜ כי הˆדי˜ יחיה לפחו˙
חמ˘ה פעמים מאה עיי"˘ .עכ"ל אחי הג"ר אליעזר ˘ליט"א.

 
ויהי כא˘ר ה˜ריב לבוא מˆרימה ויאמר אל ˘רי א˘˙ו הנה נא ידע˙י כי א˘ה יפ˙ מראה א˙) .ברא˘י˙ י"ב ,י"א(
ר"˙ "נא ידע˙י כי א˘ה יפ˙ מראה" ,בגימטריא "סמאל" ,רמז ˘היˆר הרע מ˙גבר ביו˙ר בענייני עריו˙ ,רח"ל.


ויהי כבוא אברם מˆרימה ויראו המˆרים א˙ הא˘ה כי יפה הוא מאד) .ברא˘י˙ י"ב ,י"ד(
ס"˙ "א˙ הא˘ה כי יפה" ,בגימטריא "ב˙יבה" )עה"כ(.
רמז למה ˘כ˙ב ר˘"י כאן ,וז"ל ,ויהי כבוא אברם מˆרימה ,היה לו לומר כבואם מˆרימה ,אלא למד ˘הטמין או˙ה ב˙יבה,
ועל ידי ˘˙בעו א˙ המכס פ˙חו וראו או˙ה .עכ"ל .והבן.
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ז

פר˘˙ וירא

למה הוˆרך הכ˙וב לכ˙וב
˘אברהם ר ıמפ˙ח האהל
וירא אליו ה' באלוני ממרא והוא יו˘ב פ˙ח האהל כחום היום .וי˘א עיניו וגו' ,ויר ıל˜רא˙ם מפ˙ח האהל
וגו') .ברא˘י˙ י"ח ,א'-ב'(
ו˜˘ה לי למה ˆריך לכפול בפסו˜ ב' ולכ˙וב ˘וב ˘ר ıל˜רא˙ם "מפ˙ח האהל" ,הרי ידעינן זא˙ כבר מפסו˜ א' ˘כ˙וב" ,והוא
יו˘ב פ˙ח האהל" ,ואם כן בוודאי ˘ר ıמפ˙ח האהל? ,

וידידי הגאון רבי רן יוסף חיים מסעוד אבוחˆירא ˘ליט"א ,מח"ס "מרי"ח ניחוח",
כ˙ב לי ל˙ר ,ıוז"ל ,ונ"ל בס"ד ל˙ר ıא˙ מה ˘כ˙בה ה˙ורה ˘וב פעם "מפ˙ח האוהל" ,דהרי מנהגו ˘ל האדם בדרך כלל הוא
כ˘רואה אורחים ורוˆה להזמינם ,אין הוא ר ıכבר מפ˙ח בי˙ו ,אלא הולך כמה ˆעדים בנח˙ ,ואז כ˘רואה ˘מ˙רח˜ים ממנו הוא
ר ıאחריהם .אלא אברהם אבינו ע"ה ˘כל כך היה אדו˜ במˆוה זו ,ח˘˘ מאוד ˘אם לא ירו ıכבר מפ˙ח האוהל ל˜רא˙ האורחים,
אז הם יעלמו לו ,לכן הדגי˘ה ה˙ורה ˘ר ıכבר מפ˙ח האוהל על מנ˙ ˘לא יפסיד א˙ האורחים .עכ"ל הרב אבוחˆירא ˘ליט"א.


למה לא כ˙ב ר˘"י לפי הסדר לרפאו˙ אברהם ולב˘ר ל˘רה
ולהפוך סדום
וי˘א עיניו וירא והנה ˘ל˘ה אנ˘ים נˆבים עליו וירא ויר ıל˜רא˙ם מפ˙ח האהל וי˘˙חו ארˆה.
)ברא˘י˙ י"ח ,ב'(
וכ˙ב ר˘"י בד"ה "והנה ˘ל˘ה אנ˘ים" וז"ל :אחד לב˘ר א˙ ˘רה ,ואחד להפוך א˙ סדום ,ואחד לרפאו˙ א˙ אברהם ,וכו' עכ"ל.
ו˜˘ה לי מדוע כ˙ב ר˘"י לא כסדר המאורעו˙ ,והיה לו לכ˙וב" ,לרפאו˙ א˙ אברהם ,לב˘ר א˙ ˘רה ,ולהפוך א˙ סדום"? ,

וידידי הגאון רבי רן יוסף חיים מסעוד אבוחˆירא ˘ליט"א ,בעל מרי"ח ניחוח" ,כ˙ב לי ל˙ר ıוז"ל :בס"ד י˘ ל˙ר ıזא˙ על פי
דברי הרמב"ם במורה נבוכים )חל˜ א' פר˜ ד' ,וחל˜ ב' פר˜ מ"ב( ˘כ˙ב וז"ל" :וירא והנה ˘לו˘ה אנ˘ים"˘ .ל˘˙ הביטויים המ˙ייחסים
לראיה המוח˘י˙ ˘ל העין "ראה"",הביט"" ,חזה" מ˘מ˘ים גם בה˘אלה לה˘גה ה˘כלי˙ ˘ל דברים כגון להבנה "וליבי ראה
הרבה חכמה" )˜הל˙ א' ,ט"ז( או ראיה בחלום או בנבואה ˘אינם מ˙ייחסים לראיה בעין ג˘מי˙˘ ,הרי חו˘ הראיה ˘ל העין אינו
מבחין אלא בגוף ג˘מי .ולכן כל ראיה ˘מיעה או דיבור המ˙ייחס לראיי˙ מלאכים או א˙ הבורא י˙ברך ,אינו אלא במראה הנבואה
או בחלום .ואין הבדל אם מסופר ˘המלאך ה˙גלה בה˙חלה בדמו˙ אדם .כל פעם ˘מדובר על ראיי˙ מלאכים ,אין הכוונה אלא
לחלום או נבואה .כך י˘ להבין א˙ כל סיפור הגע˙ המלאכים˘ ,יח˙ם עם אברהם ,אכיל˙ם ,הב˘ורה ל˘רה ,הכל אינו אלא מראה
נבואי ,ולא דברים ˘˜רו בפועל ,עכ"ל.

א

והנה עפ"י דברי הרמב"ם הנ"ל י˘ ל˙ר ıמדוע ר˘"י כ˙ב כסדר הזה אחד לב˘ר א˙ ˘רה ,ואחד להפוך א˙ סדום ,ואחד
לרפאו˙ א˙ אברהם˘ .לכאורה אינו כסדר ה˘˙ל˘לו˙ המאורעו˙ ,אלא ˘כ˘אברהם אבינו ע"ה ראה א˙ מראה הנבואה ,כך ראה
או˙ו˙ .חילה א˙ ב˘ור˙ ˘רה ע"י המלאך מיכאל ,ולאחר מכן הפיכ˙ סדום ע"י גבריאל ,ואחרון הרפואה ע"י המלאך רפאל .ור˘"י
נ˜ט כסדר הראייה ˘ראה אברהם אבינו ע"פ הנבואה .ודו"˜.
ועוד י˘ לומר בס"ד ˘ר˘"י כ˙ב סדר זה דוו˜א˙ ,חילה ב˘ור˙ ˘רה אמנו ע"ה ˘הוא הח˘וב ביו˙ר˘ ,הוא המ˘כיו˙ זרעו ˘ל
אברהם אבינו ,ולאחר מכן הפיכ˙ סדום ˘י˘ בזה ˆורך לה˙פלל על הר˘עים להˆילם מבאר ˘ח˙ ,ואחר כך כ˙ב א˙ הפרט ˘ל
רפוא˙ אברהם˘ ,כביכול הוא ˘ולי ביחס לב˘ורו˙ האחרו˙ .עכ"ל הרב אבוחˆירא ˘ליט"א.

ואחי הגאון רבי אברהם יהודה הכהן רבינובי˘ ıליט"א ,מח"ס ˘ו"˙ "יאר ההלכה" ,כ˙ב לי ל˙ר ,ıוז"ל ,ונראה ל˙ר ıעפ"י
דברי הבני י˘˘כר )במאמרי ה˘ב˙ו˙ מאמר ו' ס"˜ י"ב( ˘ה˜˘ה ב' ˜ו˘יו˙ עˆומו˙ ,א .למה ˘לח ה˜ב"ה אל אברהם אוהבו א˙ רפאל
לרפאו˙ו ,ואין רפוא˙ו עולמי˙ ,ולמה לא ריפא ה˜ב"ה או˙ו בעˆמו ,ובפרט ˘נגלה עליו אז בכבודו ובעˆמו .ב .דהנה הטעם דאין
מלאך אחד עו˘ה ˘˙י ˘ליחו˙ ,להורו˙ גדול˙ו י˙ברך ˘מו א˘ר רבוא רבבן ˜דמוהי ויכול ל˘לוח לכל דבר פרטי ˘ליח מיוחד .אם
כן גם להˆלה ורפואה גם כן יהיו ב' ˘לוחים ,ולא נˆרך ל˙ירו˘ ıהˆלה ורפואה דבר אחד הוא.
ו˙יר ıדבאמ˙ ה˜ב"ה כ˘נגלה לאברהם ריפא או˙ו .והנה כ˘נגמר דינם ˘ל סדום בבי˙ דין ˘ל מעלה ,לא היה באפ˘רי להˆיל
א˙ לוט ,כי בידו זכו˙ אין ,ובפרט ˘הוא בבחיר˙ו ˘בחר לו ל˘ב˙ו מ˜ום ר˘עים ˘אין כמוהם בכל העולם ,וע˘ה זה במרד ובמעל,
˘היה כל האר ıלפניו .והנה היודע מח˘בו˙ ידע א˘ר ירע הדבר לאברהם ,גזר בגבהי מרומים על רפאל ˘ילך וירפא א˙ אברהם
מכל מכאוביו ו˙חלואיו ,דבכלל הרפואה הוא גם כן מחל˙ לב ,ודאגה בלב אי˘ ,כי מה החילו˜ אם האדם מˆטער בכאב מכה ,או
בכאב לב בדאגה ,על הכל יˆטרך לרפואה .והנה כא˘ר נ˘˙לחו המלאכים ,אז לא ידע רפאל מה לרפאו˙ו ,כי כבר נ˙רפא ע"י ה˘ם
י˙ברך" ,ואברהם הולך עמם ל˘לחם" ,וה' אמר וגילה לו ענין סדום ,והיה לו מחל˙ לב על לוט ,אז הבין רפאל והלך לע˘ו˙
˘ליחו˙ו לרפאו˙ א˙ אברהם ,היינו להˆיל א˙ לוט ˘זה יהיה רפואה לאברהם ממחל˙ לבו.
ולפי דבריו ה˜דו˘ים מ˙יי˘ב דברי ר˘"י כמין חומר דאברהם כבר נ˙רפא על ידי ה˘ם י˙ברך לפני ביא˙ המלאכים ,ואם כן
מלאך הרא˘ון בא לב˘ר א˙ ˘רה ,ואחד להפוך א˙ סדום ,ואפ˘ר לבאר ב˙ר˙י מדוע ה˜דים ר˘"י הפיכ˙ סדום˜ ,ודם למלאך
˘בא לרפאו˙ א˙ אברהם ,חדא דבעולם העליון ר˜ לאחר ˘נגזר דין על סדום ,גזר בגבהי מרומים על רפאל ˘ילך וירפא א˙
אברהם ,ועוד דבהאי עלמא ר˜ לאחר ˘גילה ה˘י"˙ אל אברהם א˙ ענין סדום ,ר˜ אז נחלה אברהם ,והבין רפאל ˘ˆריך לרפאו˙ו
על ידי הˆל˙ לוט ,ולכן כ˙ב ר˘"י ˜ודם הפיכ˙ סדום ,ודו"˜ .עכ"ל אחי הג"ר אברהם יהודה ˘ליט"א.

וידידי הגאון רבי בנימין גלי˜ ˘ליט"א ,מח"ס "מ˘א˙ בנימין" ,כ˙ב לי ל˙ר ıבכמה דרכים ,וז"ל:
י"ל ˘הוא עפ"י סדר הח˘יבו˙ ,ב˘ור˙ ˘רה הוא ליד˙ כל י˘ראל ,והפיכ˙ סדום ביעור הרע ,מ˘א"כ רפוא˙ אברהם יו˙ר
פרטי .עוד י"ל לפי גודל הנס ˘˘רה אילוני˙ הי˙ה ,ולאברהם הוˆרך להפוך סדר המזלו˙ ,ואח"כ הפיכ˙ סדום ,מ˘א"כ רפוא˙
אברהם היה ˆריך מלאך ר˜ לזרז הרפואה ,וע"ד פנימי הוא כסדר חג"˙ ,ב˘ור˙ ˘רה חסד ,הפיכ˙ סדום גבורה ,ורפואה ב˙"˙,
כנודע מני˜וד ברכ˙ רפאינו .עכ"ל הגאון הרב גלי˜ ˘ליט"א.


האיך האכיל אברהם למלאכים ב˘ר ˘וורים בחרדל
בגליון בי˙ המדר˘ מס' ) ,'5עמוד  ,(2ה˜˘ה ידידי הגאון רבי ˘מואל ברוך גנוט ˘ליט"א˜ ,ו˘יא מעניינ˙ ,וז"ל ,בב"מ )דף פ"ו ע"ב(

נאמר ˘ביום ˘אברהם הכניס א˙ אורחיו המלאכים הוˆיא ה˜ב"ה חמה מנר˙י˜ה ,ועוד אי˙א ˘נ˙ן לפניהם בן הב˜ר ,דהיינו ג '
˘וורים מרוחים בחרדל˘) ,ם( ,וˆ"ע דהא הרמב"ם )פ"ד מהלכו˙ דעו˙ ה"ט( כ˙ב ˘אין ראוי לאכול כלל וכלל מספר מאכלים בימו˙
החמה ,וביניהם כ˙ב ˘לא לאכול ב˘ר ˘וורים וחרדל ,א"כ כיˆד האכיל אברהם א˙ אורחיו במאכלים המזי˜ים .וˆ"ע .עכ"ד.


ב

א( ונראה ליי˘ב בס"ד עפ"י הא דאי˙א )בב"ב ט"ז ע"ב( רבי ˘מעון בן יוחי אומר :אבן טובה הי˙ה ˙לויה בˆוארו ˘ל אברהם
אבינו˘ ,כל חולה הרואה או˙ו מיד מ˙רפא .ולפי"ז גם אם האורחים היו ניזו˜ים ממאכלים אלו ,הרי מיד כ˘היו מביטים באבן
הטובה ,מיד היו מ˙רפאים] .ולאחר זמן ˙יר ıלי כך גם ידידי הגאון רבי מ˘ה רחמים ˘עיו ˘ליט"א[.
ב( עוד נראה ל˙ר ıבס"ד דהנה לפי המדר˘ רבה )פר˘ה מ"ח-י"ב( באו המלאכים לאברהם בט"ו ניסן ]יעויין ˙וס' רא˘ ה˘נה דף
י"א ע"א ד"ה אלא( והנה כ˙ב ר˘"י בפר˘˙ נח )ברא˘י˙ ח'-כ"ב( בד"ה חורף ,וז"ל˜ ,ור הוא חˆי ˘בט ואדר וחˆי ניסן .עכ"ל.
נמˆא ˘היה אז ימי ˜ור ,ולאברהם היה מוכן ר˜ אוכל ˘ל ימו˙ ה˜ור ואף ˘הוˆיא ה˜ב"ה חמה מנר˙י˜ה ,לא היה לו מאכל אחר
]וגם לחם לא היה לו מפני ˘˘רה פירסה נידה ) -ב"מ פז ,[(.ולכן בלי˙ ברירה נ˙ן להם ˘וורים בחרדל.
]אולם אם נאמר ˘באו המלאכים ב˙˘רי ,וכדמ˘מע בגמ' רא˘ ה˘נה )˘ם י"א ע"א ,יעו"˘ וב˙וד"ה אלא[ אי אפ˘ר ל˙ר ıכך ,דהרי
ר˘"י כ˙ב ˘ם בפר˘˙ נח ,וז"ל ,וחום ,הוא סוף ימו˙ החמה חˆי אב ואלול וחˆי ˙˘רי ˘העולם חם ביו˙ר ,כמו ˘˘נינו במסכ˙
יומא )כט˘ (.להי ˜ייטא ˜˘יא מ˜ייטא .עכ"ל .נמˆא ˘היה לאברהם להכין מאכלים ˘ל ימו˙ החמה.[.
ג( עוד י"ל בס"ד לפי המדר˘ רבה הנ"ל ˘באו המלאכים בט"ו ניסן˘ ,אין זה זמן ˘ל ימים חמים ,ולכן אף ˘הוˆיא ה˜ב"ה חמה
מנר˙י˜ה ליום אחד ,עדיין לא הזי˜ המאכלים ˘ל ימו˙ החמה ,דדו˜א אם כל ה˙˜ופה ימו˙ החמה י"ל ˘מזי˜ מאכלים אלו .ודו"˜.
ד( עוד י"ל בס"ד ˘אולי נ˘˙נו הטבעיים מימו˙ אברהם ע"ה ועד זמנו ˘ל הרמב"ם ז"ל.
ה( עוד נראה ל˙ר ıבס"ד דהנה בימי אברהם אכ˙י לא היה חולי בעולם ,וכדאמרינן בה˘וכר א˙ הפועלים )ב"מ דף פז (.דעד יע˜ב
לא הוה חול˘א .עיי"˘ .ולפ"ז א"˘ דר˜ כ˘י˘ חולאים ˆריך ליזהר מדברים המזי˜ים ,אבל כ˘אין חולאים בעולם לא ˆריך ליזהר
מדברים אלו ,דכלל לא הזי˜ אז .ודו"˜ היטב.
]אולם לפי ˙ירו ıה˘ני ˘ל ˙וס' בבבא ב˙רא )דף ט"ז ע"ב בד"ה ˘כל חולה( היה כן חולי בימי אברהם ,ור˜ חולי ˘ל מי˙ה לא היה.
עיי"˘ .ולפ"ז אי אפ˘ר ל˙ר ıהנ"ל.[.
ובדרך דרו˘ נראה לומר בס"ד פרפר˙ נאה לפי ה˙ירו ıהרביעי הנ"ל ,דהנה בגמרא בבא מˆיעא י˘ דף ˘לם בגמרא בביאור
הסעודה ˘ע˘ה אברהם אבינו והמס˙עף ,מדף פ"ו ע"ב )ברי˘ העמוד( ,ועד דף פ"ז ע"א )בסוף העמוד( ,ובסוף העמוד ˘ם אי˙א ,עד
אברהם לא היה ז˜נה וכו' ,עד יע˜ב לא הוה חול˘א וכו',
ולכאורה אין לזה ˘ייכו˙ לכל הדף גמרא הנ"ל ,אולם לפי דברינו א˙י ˘פיר היטב ,דהנה בדף פ"ו ע"ב אי˙א ובן הב˜ר וכו' ,אמר
רב חנן בר רבא ,כדי להאכילן ˘ל˘ ל˘ונו˙ בחרדל ,עוד אי˙א ˘ם בהמ˘ך הגמרא ,הוˆיא ה˜ב"ה חמה מנר˙י˜ה וכו' .ע"כ.
ולכאורה י˜˘ה ˜ו˘יא הנ"ל ,האיך האכילן ˘וורים בחרדל בימו˙ החמה ˘זה מזי˜ ,ולכן מביאה הגמרא אח"כ ˘עד יע˜ב לא
הוה חול˘א ,ו˙ו ליכא למיח˘ להביא להם מאכלים אלו .וזה כפ˙ור ופרח בס"ד.
ו( וכע˙ הראה לי ידידי הגר˘"ב גנוט ˘ליט"א˘ ,הוˆיא לאור ˜ונטרס רינ˙ ˘מואל ,ו˘ם )בעמוד  (13הביא ˜ו˘יי˙ו הנ"ל ,ו˙ירוı
מדודו הגאון רבי אפרים ˘מואל מאיר בעל "עבוד˙ מ˘א" ˘ליט"א ,דהרמב"ם כ˙ב דבריו לגופי י˘ראל דו˜א ,אך אברהם סבר
˘הינם ערביים )ר˘"י ברא˘י˙ י"ח-ד' בד"ה ורחˆו( ,והרי גופי עכו"ם אינם כגופי י˘ראל דאוכלים הם ˘˜ˆים ורמ˘ים˘) ,ב˙ דף ˜מ"ה ע"ב(,
ולכן לא ח˘˘ להאכילם מאכלו˙ אלו .עכ"ד.
והנה ידידי הגאון רבי מ˘ה רחמים ˘עיו ˘ליט"א ,מח"ס מח˜רי אר ,ıו˘א"ס ,הוסיף לי על דברינו הנ"ל ,וז"ל :הביא כ˙"ר
˜ו˘יא היאך האכיל אברהם אבינו א˙ האורחים בל˘ונו˙ ˘ל חרדל ,והרי כ˙ב הרמב"ם בפר˜ ד' מהלכו˙ דעו˙ הלכה ט'˘ ,לא טוב
לאכול ב˘ר ˘וורים עם חרדל בימו˙ החמה .וכ˙"ר כ˙ב ליי˘ב על פי דברי ר˘"י בברא˘י˙ )ח ,כב( בד"ה חורף˜ ,ור הוא חˆי ˘בט
ואדר וחˆי ניסן ,וכיון ˘היה זה בערב פסח ,נמˆא ˘היה אז ימי ˜ור ,ולאברהם היה מוכן ר˜ אוכל ˘ל ימי ה˜ור ,ואף ˘הוˆיא
ה˜ב"ה חמה מנר˙י˜ה לא היה לו מאכל אחר ,ולכן בלי˙ ברירה נ˙ן להם ˘וורים בחרדל ,עכ"ד.
ול˜ו"ד לא מס˙בר לומר ˘לא היה לאברהם אבינו ע"ה אוכל אחר ,דהרי ה' בירך א˙ אברהם בכל ,ונח˘ב סעוד˙ו יו˙ר גדולה
מסעוד˙ ˘למה ב˘ע˙ו ,כמ"˘ בגמ' ברי˘ פר˜ ה˘וכר א˙ הפועלים .וגם ה˘ל˘ה בן ב˜ר ˘נ˙ן להם לא נ˙ן להם בעבור ˘זה מה
˘היה מוכן לפניו˘ ,הרי אחד מהם ברח עד מער˙ המכפלה ,ואברהם אבינו ר ıאחריו ל˙ופסו ,ועי"ז נגלה לו מער˙ המכפלה,
כמובא בחז"ל )זוה"˜ פר˘˙ וירא דף ˜כז ע"ב ,יל˜וט ˘מעוני רמז פ"ב( .א˘ר מזה מבואר כי היה לו ענין דוו˜א ל˙˙ להם ˘ל˘ה בני ב˜ר,
וכמו ˘נ˙באר בס"ד בספרי זוטא פ˙ח האוהל במאמרים סימן י"ז ע"˘ .וא"כ הדרא ˜ו˘יא לדוכ˙א אמאי נ˙ן להם מאכל ˘אינו

ג

טוב בימו˙ החמה.
ומ"˘ כ˙"ר ˘ם באו˙ ו' ˙ירו ıל˜ו˘יא הנ"ל מהמובא בספר רינ˙ ˘מואל ,דכל דברי הרמב"ם ˘ם איזה מאכלים טובים לאכול
ואיזה לא ,מיירי ר˜ לי˘ראל ,מ˘א"כ עובדי כוכבים דאוכלים ˘˜ˆים ורמ˘ים חביל גופייהו ,ואין להם ח˘˘ לאכול מאכלים אלו,
והוא הדבר כאן אברהם אבינו ע"ה ח˘ב או˙ם לעובדי כוכבים ,ואין ח˘˘ ל˙˙ להם לאכול ב˘ר וחרדל בימו˙ החמה.
ל˜ו"ד לא נהירא˘ ,הרי אברהם אבינו ע"ה כוונ˙ו הי˙ה לגיירם ,וכל מי ˘היה בא לאברהם אבינו ע"ה היה נבד˜ ע"י האילן ,אם
היה מˆל עליו או לא ,והיה טובל במעיין להטהר ולה˙גייר ,וא"כ המלאכים ˘היו נראים לאברהם אבינו כערבים ג"כ כ˘באו
לאברהם אבינו ואכלו בˆל האילן˜ ,בלו האמונה בהי"˙ ,וא"כ אע"ג דעד עכ˘יו היה סבור דחביל גופייהו ,אבל מכיון ˘˜בלו עליהם
האמונה נחל˘ כוחם ,כענין ˘מˆינו בר"ל ˘היה רא˘ בריוני ,ו˜פ ıלעבר הנהר ,וכ˘˜בל עליו לחזור ב˙˘ובה לא היה יכול לחזור,
דנחל˘ כחו מחמ˙ ˘˜בל עליו עול ˙ורה ,כדאי˙א במסכ˙ בבא מˆיעא )דף פד ע"א( .א"כ גם גרים אלו נח˘בו ליהודים ,ו˘וב לא
חביל גופייהו ,וˆריכים להזהר באכיל˙ המאכלים ,ודו"˜ .עכ"ל הגרמ"ר ˘עיו ˘ליט"א.
ז( ואחי הגאון רבי אליעזר הכהן רבינובי˘ ıליט"א )מח"ס "חינוך הבנים כהלכ˙ו" ו˘א"ס( ˙יר ıלי ה˜ו˘יא האיך הביא למלאכים ב˘ר
˘וורים וחרדל ,והרי זה מזי˜ בימו˙ החמה ,בזה הל˘ון :לענ"ד נראה ליי˘ב עפ"י מ˘"כ המלבי"ם ˘ם בפר˘˙ וירא )י"ח ז'( וז"ל:
וי˘ לחז"ל ˘בן הב˜ר ר ıלפני אברהם ,ואברהם ברא אחר ע"י ספר יˆירה˘ ,על זה אמר וימהר לע˘ו˙ או˙ו˘ ,ע˘ה או˙ו ע"י
ספר יˆירה ,נראה ˘רˆו ל˙ר ıבזה איך האכיל להמלאכים ב˘ר בחלב ,ואמרו ˘היה ב˘ר ˘נברא ע"י ספר יˆירה ˘אין לו דין ב˘ר,
וזהו ˘כ˙ב ˘ל˜ח חמאה וחלב ובן הב˜ר א˘ר ע˘ה ,ר"ל יען א˘ר ˘ע˘או ע"י ספר יˆירה היו יכולים לאוכלו עם חלב) ,עכ"ל( וכ"ה
ביל˜וט ראובני ˘ם] .וע"ע ב˘ד"ח מערכ˙ חו"מ ס"ב או˙ ג'[.
ומע˙ה י"ל כי ˘ור הנברא בספר יˆירה אינו מן המאכלים המזי˜ים לגוף ולא היה בו ˘ום ח˘˘ להאכילו לאורחים בימו˙ החמה.
אולם על חרדל ,עדיין י˜˘ה לפי ˙ירו ıזה למה האכילם במאכל חרדל ˘מזי˜ בימו˙ החמה.
וי˘ לˆיין דבספר בן יהוידע במסכ˙ סנהדרין )ס"ה ע"ב בד"ה בר( כ˙ב בזה"ל :ונ"ל בס"ד דאכיל˙ ב˘ר הנברא בספר יˆירה אינו
מ˘ביע ˘אינו עו˘ם דם בגוף האוכלו ובודאי דאינו מרגי˘ בו טעם הנאה ˘ל אכילה ,ובזה ניחא ל˙ר˜ ıו˘יא אחר˙ איך רב חנינה
ורב או˘עיא נהנין ממע˘ה ניסים דמברו להו עגלא ˙ל˙א ואכלי ליה ,אך בזה ניחה דלא היה להם הנאה מאכיל˙ו ,ור˜ עו˘ים כן
להראו˙ ˜דו˘˙ ˘מו˙ ה˜וד˘ א˘ר מכונים בהם ופועלים בהם פעולו˙ אלו וגם לנסו˙ כח ˜דו˘˙ עˆמם ,דאין כל אדם עו˘ה
פעולו˙ אלו אא"כ הוא ˆדי˜ ו˜דו˘ וטהור ,ובזה ניחא ל˙ר ıבענין אליהו זכור לטוב ˘היו מביאים לו העורבים ב˘ר

)מלכים י"ז ו'(

ולמה לא היה בורא ב˘ר בספר יˆירה אלא ודאי דאין ב˘ר זה מ˘ביע וזן א˙ הגוף )עכ"ל( - ,והרי לנו דפ˘יטא ליה ˘אין הטבעים
˘וים בין המˆיאו˙ לנברא בספר יˆירה - .אך ל˘יט˙ו ˘אינו מ˘ביע כלל לא נ˙יי˘ב מדוע האכילם אברהם לאורחים ,ואולי מחמ˙
טעמו הערב ,ועיין.
ומיהו מדברי המלבי"ם ב˘ם המדר˘ מ˘מע ˘גם לפני כן כבר רˆה אברהם אבינו להאכילם ב˘ר ˘ור אלא ˘בן הב˜ר ר ıמלפניו
ולכן ברא בספר יˆירה וא"כ הדרא ˜ו˘יא לדוכ˙יה )עכ"ל אחי הג"ר אליעזר ˘ליט"א(.
ח( עוד ˙יר ıאחי הנ"ל ˘ליט"א ,וז"ל :אף ˘הוˆיא ה˜ב"ה חמה מנר˙י˜ה וא"כ היה לכאורה כימו˙ ה˜י ,ıהרי לא מˆינו מ˙י
החזיר ה˜ב"ה ˘וב א˙ החמה לנר˙י˜ה ,וי˙כן לומר דכיון ˘כל הטעם להוˆיא חמה מנר˙י˜ה היה מחמ˙ חול˘˙ו ˘ל אברהם
אבינו וכדי ˘לא להטריחו באורחים ,ממילא ˙יכף כ˘באו אליו המלאכים והרי רפאל בא לרפאו˙ו ,וא"כ יוˆא ˘˙יכף החלים אברהם
אבינו ,וא"כ אולי בו ביום כבר החזיר ה˘י"˙ חמה לנר˙י˜ה ,ועד ˘כבר בא זמן הסעודה כבר לא היה חם כ"כ ו˘וב היה יכול
להאכילם מאכלים הראויים לימו˙ הג˘מים ו˙ירו ıזה מ˙ר ıגם על ב˘ר ˘וורים ,וגם על חרדל .עכ"ל אחי ˘ליט"א.
ט( עוד ˙יר ıאחי הנ"ל ˘ליט"א ,וז"ל :י˘ ליי˘ב בפ˘יטו˙ ,דהנה ל˘ון הרמב"ם ˘ם כך הוא :וי˘ מאכלו˙ ˘הן רעים אבל אינן
כמו הרא˘ונים לרוע ,לפיכך ראוי לאדם ˘לא לאכול מהן אלא מעט ואחר ימים הרבה ,ולא ירגיל עˆמו להיו˙ מזונו מהם או לאוכלן
עם מזונו ˙מיד ,כגון דגים גדולים וגבינה וחלב ˘˘הא אחר ˘נחלב כ"ד ˘עו˙' ,וב˘ר ˘ורים גדולים' ו˙י˘ים גדולים והפול
והעד˘ים והספיר ולחם ˘עורים ולחם מˆו˙ והכרוב והחˆיר והבˆלים וה˘ומים והחרדל והˆנון' ,כל אלו מאכלים רעים הם אין
ראוי לאדם לאכול מאלו אלא מעט עד מאד ובימו˙ הג˘מים ,אבל בימו˙ החמה לא יאכל מהן כלל' )עכ"ל( ,והרי לנו ˘כל ה˜פידא
הוא ר˜ ב˘וורים גדולים ,וא"כ י"ל דאדרבה לכן ד˜ד˜ אברהם אבינו והביא דו˜א בן ב˜ר ˘הוא עדיין ˜טן ואין בו ˘ום ח˘˘ היז˜.

ד

ולפי ˙ירו ıזה עדיין י˜˘ה למה האכילם "חרדל".
]אכן המפר˘ים ˆיינו סמך בזה לדברי הרמב"ם מהא דאי˙א במסכ˙ ברכו˙ )נ"ז ע"ב( ובמסכ˙ ע"ז )כ"ט ע"א( ˘ע˘רה דברים
מחזירין א˙ החולה לחליו ,וחליו ˜˘ה ,אלו הן :האוכל ב˘ר ˘ור ,ועיין גם במסכ˙ גיטין )ע' ע"א( א"ר יהו˘ע בן לוי אכל ב˘ר ˘ור
בלפ˙ ,ולן בלבנה בלילי י"ד או ט"ו ב˙˜ופ˙ ˙מוז  -אחז˙ו אחילו – .ו˘ם אין הכרח ˘הכוונה דו˜א לגדולים ,דהרי ˘ור בן יומו ˜רוי
˘ור[) .עכ"ל(.
והלום ראי˙י ב˘ו"˙ באר מ˘ה  -כליל ˙פאר˙ להגאון רבי מ˘ה נחום ירו˘למיס˜י זˆ"ל )ח"א סימן מ"ג ,נדפס ב˘נ˙ ˙רס"א( ˘הביא
דברי החז˜וני ˘כ˙ב דלמה האכילן ל˘ונו˙ דוו˜א ,לפי ˘היו נחפזים לדרכם ולא היו יכולים להמ˙ין

עד ˘יפ˘טו להבהמה )עכ"ל(

וה˜˘ה דהא ˜יים אברהם אבינו אפי' עירוב ˙ב˘ילין וא"כ ˜יים נמי בדי˜˙ הריאה ,והיאך האכילן הל˘ונו˙ בלי בדי˜˙ הריאה,
ואף דלאחרים אפ˘ר לא היה נזהר ,דהא הם אינן מˆווין על טריפו˙ וגם באיסור דרבנן ליכא לפני עור ,מ"מ הא המע˘ה היה בחג
המˆו˙ וכמו ˘יסד הפייטן ביום ˘ני ˘ל פסח דהסעיד נוזלים עוגו˙ מˆו˙ בפסח ,ואז היאך היה יכול לב˘ל ב˘ביל אחרים הא כ˙יב
לכם ולא לנכרים ,וכל האנ˘ים ˘לא נ˙גיירו ולא הכניסן ˙ח˙ כנפי ה˘כינה ,בוודאי לא היה ר˘אי לב˘ל ב˘בילן בדבר ˘אינו ראוי
לאכול לעˆמו ,ואף דלעˆמו ג"כ היה ראוי לאכילה לאחר ˘˙בד˜ הריאה ,מ"מ כיון ˘הדבר יכול לה˙ברר בוודאי אסור לב˘ל
ב˙חילה ,דהרי ˜יי"ל דאין סומכין על החז˜ה או על הרוב במ˜ום דיכולין לבררו ,ואף דרוב בהמו˙ כ˘רו˙ ,מ"מ כל זמן דלא נבד˜
הריאה וכמבואר ביו"ד )סי' לט ס"א( עדיין מונח עלה איסור דרבנן ,ואין דומה ל˘חיטה דמו˙ר ביום טוב ,ד˘אני ה˙ם דא"א בענין
אחר] ,ועי' ב˘אג"א דהאידנא דמˆוי הרבה טרפו˙ אי מו˙ר ל˘חוט ביום טוב ע"˘[ ,אבל בבי˘ול הא אפ˘ר להמ˙ין.
ו˙יר ıבסו"ד בזה"ל :ואמנם אנא מו˙יב בזה ואנא מפרי˜נא לה בˆוו˙א בעז"ה .די"ל דהיינו דל˜ח בן ב˜ר רך ,וידוע דבן ב˜ר
היינו דעדיין רך ב˘נים ,ולכן נ˜רא בן ב˜ר וגם עדיין היה רך מ˘ום דבעגלים הרכים אין הסרכו˙ מˆוי וא"ˆ בדי˜˙ הריאה ,וכמו
˘כ˙ב ה˘"ך )בסי' לט ס"˜ ט( לדע˙ הרי"ף ,ואף דלדע˙ הרב בד"מ בטור )סימן מא( דבעגלים הרכים לא מהני מיעוך ,מס˙פ˜א ליה
לה˘"ך לענין בדי˜ה ,מ"מ י"ל דמיל˙א דמס˙פ˜א ליה לה˘"ך פ˘יטא ליה לאברהם אבינו .ונראה דהך וטוב בא לרמז מ˘ום
˘היי˙ה עגל הרך ואין מˆוי בה סרכו˙ ,ולכן נ˜רא˙ טוב דהוא כולו טוב וכ˘ר לאכילה )עכ"ל( ,והרי לנו עוד טעם מדוע ל˜ח אברהם
אבינו דו˜א בן ב˜ר ולא ˘ור גדול) .עכ"ל אחי הג"ר אליעזר ˘ליט"א(.
]וי˘ להוסיף ולבאר מה ˘כ˙ב אחי הג"ר אליעזר ˘ליט"א ,ל˙ר ıבאו˙ ז' ,ואו˙ ט'˘ ,כ˙ב ˘זה לא י˙ר ıעל "חרדל" ,י"ל כיון
˘החרדל בא ר˜ לטבול בזה הב˘ר ,זה לא מזי˜ בימו˙ החמה ,ומה ˘כ˙ב הרמב"ם ˘זה מזי˜ לאוכלו בימו˙ החמה ,י˙כן ˘זה ר˜
אם אוכלו עם עוד מאכלים ˘מזי˜ ,כמו ˘נזכר ˘ם ברמב"ם˘ ,ומים ,וˆנון ,וכו' אבל אם ר˜ טובל מאכל ראוי וטוב ב˙וך "חרדל"
בימו˙ החמה ,לא מזי˜ ולא מידי ,ודו"˜[
י( ˘וב כ˙ב לי אחי הנ"ל ˘ליט"א ,עוד בזה ,בזה"ל :הנה מ˘"כ הרמב"ם כן כלפי חרדל ,כבר כ˙בו כל המפר˘ים ˘ם ה"ה:
הפר"ח והעבוד˙ המלך והאוˆר המלך וה˘ערי דיעה וה˜רי˙ מלך  -כי מ˜ורו מהא דאי˙א במסכ˙ ברכו˙ )מ' ע"א( אמר רב מרי אמר
רבי יוחנן הרגיל בחרדל אח˙ ל˘ל˘ים יום  -מונע חלאים מ˙וך בי˙ו ,אבל כל יומא לא .מאי טעמא  -מ˘ום ד˜˘ה לחול˘א דלבא.
וחזינן ˘אים להרבו˙ באכילה זו וס"ל להרמב"ם דהגמרא מיירי בימו˙ החמה ולא בימו˙ הג˘מים ˘אז אין כלל לאכול ממנו.
והנה ב˘ערי דעה על הרמב"ם ˘ם כ˙ב בזה"ל :והגאון מלבי"ם ז"ל ה˜˘ה מאברהם ˘האכיל למלאכים ג' ל˘ונו˙ בחרדל
וכמבואר ב"מ )דף פ"ו ע"ב( דאז היה ˘ע˙ ה˘רב היו˙ר גדול ,וכ˙ב די"ל דע"י טיבול ˘אני )עכ"ל( ,ולא מˆא˙י היכן כ˙ב כן המלבי"ם
ועכ"פ מדבריו מ˘מע כי כל ה˜ו˘יא היא ר˜ מן החרדל ,ומב˘ר ה˘וורים לא ˜˘יא ליה כלל ,וזה ראיה ל˙ירוˆי הנ"ל כי בעגל ˘ור
רך ליכא ח˘˘ כלל ,א"נ ˘המלבי"ם ל˘יט˙ו ˘היה זה ע"י ספר יˆירה.
יא( עוד כ˙ב ˘ם ה˘ערי דיעה וז"ל :וי˘ לומר עוד לדע˙י דאברהם הבין בהמלאכים ˘הם גבורים מ˘ונים בטבעם ,והחום
וה˘רב לא יפעול עליהם כלל ,וכן היה באמ˙ ˘היו מלאכים בˆור˙ אנ˘ים גבורי כח ,ואברהם ח˘ב ˘במ˙כוין הזמין לו ד' גיבורים
כאלה ˘יוכלו לעמוד לפני החום ,ואמר )ברא˘י˙ י"ח( כי על כן עבר˙ם על עבדכם˘ ,ה˜ב"ה הזמין או˙ם ˘יאכלו על ˘ולחנו ˘לא
יˆטער עוד על מה ˘לא היו לו אורחים )עכ"ל( ,ולפי דבריו מיו˘ב גם מה ˘האכילם ב˘ר ˘וורים ,ו˜"ל.
˘ליט"א(.


ה

)עכ"ל אחי הג"ר אליעזר

מדוע דיבר אבימלך באוזני עבדיו
וי˘כם אבימלך בב˜ר וי˜רא לכל עבדיו וידבר א˙ כל הדברים האלה באזניהם) .ברא˘י˙ כ' ,ח'(
ו˜˘ה לי מדוע דיבר "באזניהם"? ,
והגאון רבי כפיר ברוך מבורך דדון ˘ליט"א מח"ס "גם ברוך יהיה" ,כ˙ב לי ,וז"ל,
א( בספר אור עולם ואלי מ˙למידי הרמח"ל )פר˘˙ וירא( מבאר ,באזניהם ,לרמז ˘האמינו לו ונכנסו דבריו באוזניהם ,כי י˙כן ולא
היו מאמינים ויח˘בו ˘הכל אמ˙לאו˙ ל˙מוך כבודו ועˆיר˙ הנ˜בים ,מ˜רה הוא ,ולא מפני ה˜ל˜ול ,אבל ה˜ב"ה הכניס האמונה
והמורא בלבם ,כדי ל˙מוך כבודה ˘ל ˘רה ˘יסכימו עם המלך ל˘לחה .עכ"ד] .ומעין דבריו מובא בבריי˙א דל"ב מידו˙ פר˜ ב',
עד או˙ה הע˙ לא יראו כל עי˜ר ,מרגע ˘˘מעו באוזניהם היו יראים .ע"כ[.
ב( ובספר ים ˘מחה פריעד )עמ' ס"ה( הביא ב˘ם האונ˜לוס ˘פיר˘ "באוזניהם"˜" ,דמיהון" ,והיינו לפניהם,
ג( ועוד הביא ב˘ם האור החיים ה˜דו˘ )פר˘˙ ויג˘( ˘המלכים אינם מדברים י˘ירו˙ ,אלא ע"י מ˘ר˙ ˘מעביר הדברים
לאוזניהם .ע"כ.
ד( ועוד הוסיף לפר˘ בדרך ˆחו˙ ע"פ ר˘"י והרמב"ן ˘נענ˘ו ונס˙מו אוזניהם מל˘מוע וה˙אמ ıלˆעו˜ באוזניהם .עכ"ד.
ה( והנלענ"ד ˘מחמ˙ חוליו וחול˘˙ו ,היה מדבר אבימלך בלח˘ ,והיה ˜ורא לעבדיו ב˘מו˙ם ואף אחד לא ˘מע ,ועל כן הוˆרך
ל˜רא לכל עבדיו "וי˜רא לכל עבדיו" ,כי אמר ,אם פלוני לא ˘ומע ,אולי אלמוני י˘מע ,וכולם הגיעו לפניו ,ומחמ˙ חול˘˙ו מלדבר
דבר בלח˘ ,ולא הבינו דבריו ,והיו מ˙כופפים ,והיה מדבר באוזניהם .עכ"ל הרב דדון ˘ליט"א.


למה הוˆרך אברהם ל˙˙ לאבימלך ˆאן וב˜ר להוכיח ˘הבאר ˘לו
וי˜ח אברהם ˆאן וב˜ר וי˙ן לאבימלך ויכר˙ו ˘ניהם ברי˙) .ברא˘י˙ כ"א ,כ"ז(
ו˜˘ה לי למה הוˆרך ל˙˙ לאבימלך ˆאן וב˜ר להוכיח ˘הבאר ˘לו? ,
והגאון רבי כפיר ברוך מבורך דדון ˘ליט"א מח"ס "גם ברוך יהיה" ,כ˙ב לי ל˙ר ,ıוז"ל,
א( הספורנו כ˙ב ˘כך היה המנהג לכרו˙ ברי˙ ע"י נ˙ינ˙ דבר מה ,וזו הי˙ה עדו˙ הסכמ˙ הבעלים והודא˙ם בדבר.
ב( ובספר ˆרור המור )˘ם( כ˙ב ,אברהם אבינו ˜יבל מאבימלך ˆאן וב˜ר ,והביא לו גם ˆאן וב˜ר כדי לה˘וו˙ מ˙נ˙ם ,ולחז˜
הברי˙ .ע"כ.
ג( בספר וא˙ה ˙חזה ח"ב )עמ' ח'( כ˙ב היו˙ והיו באר ıכנען ˘בע אומו˙ ,לכן הˆיב אברהם ˘בע כב˘ו˙ לבדנה ,בכדי ל˜נו˙
ולזכו˙ בעלו˙ על הבאר מכל ˘בע האומו˙ .וכ˙ירוˆו הביאו רבים מהמפר˘ים.
ד( והנלענ"ד ˘אברהם אבינו רˆה ל˜יים כדברי ˘למה המלך "אם רעב ˘ונאך האכלהו לחם ,ואם ˆמא ה˘˜הו מים"
כ"ה פסו˜ים כ"א כ"ב(˘ ,ע"י ˘עוזר ל˘ונאו ,מיד הופך לבבו מאויב לאוהב .עכ"ל הרב דדון ˘ליט"א.


מדוע לא ˘אל יˆח˜ על המאכל˙
הנה האש והעצים ואיה השה לעלה) .בראשית כ"ב ,ז'(
ו˜˘ה לי מדוע לא ˘אל על המאכל˙? ,


ו

)מ˘לי פר˜

והגאון רבי כפיר ברוך מבורך דדון ˘ליט"א ,מח"ס "גם ברוך יהיה" ,ו˘א"ס ,כ˙ב לי ,וז"ל ,א( הרב ˜ו˜ זי"ע בביאורו לפר˘˙
הע˜ידה בסידור עול˙ ראיה ,כ˙ב הטעם ˘לא הזכיר יˆח˜ מאכל˙ ,כי אינה מן עˆם עבוד˙ ה˜רבנו˙ ,כי ה˘חיטה כ˘רה בזר ,ור˜
נל˜ח בגלל ההכרח המע˘י .ע"כ.
א( ובספר אור אברהם גורבי) ıעמ' מ"ד( כ˙ב ˘המאכל˙ הי˙ה טמונה עם העˆים על החמור ,ולא ראה או˙ה .ע"כ.
ב( ובספר אמרו˙ ה' )עמ' ˘ל"ו( כ˙ב אברהם אבינו הס˙יר א˙ המאכל˙ פן יהיה נבע˙ ,ועל כן ˘לח ידו ל˜ח˙ א˙ המאכל˙
ממ˜ום רחו˜˘ ,לא יראה יˆח˜ א˙ הסכין ,ולכן כ˙יב "וי˜ח"˘ ,ל˜חו ממ˜ום ˘היה ˜ˆ˙ רחו˜ מהמזבח .ע"כ.
ג( ובספר הר˙ עולם בעלזא )רא˘ ה˘נה עמ' י"ד( הביא ב˘ם חידו˘י מהרי"ל דיס˜ין על ה˙ורה ,ראיה לדבר ˘הס˙יר אברהם
אבינו א˙ המאכל˙ ממה ˘נפס˜ בפ"˙ )יו"ד סימן ל"ו ס"˜ י"ד ט"ז( דלא ˙ראה הבהמה או העוף כיˆד ˘וחטין ,מ˘ום ˆער בעלי חיים,
או מ˘ום ˘מא ˙ˆטמ˜ הריאה .והוא הדין סכין ˘ל ˘חיטה ,ועל כן הס˙ירה אברהם .ועל כן ˘אל "איה ה˘ה לעולה" ˘א˙ה מכסה
הסכין מלפניה ˘לא ˙ראה או˙ה .ע"כ.
ד( ובספר ו˘מח בלבו חירארי )עמ' ע"ר( כ˙ב ל˙ר ,ıהואיל ולא מוכרח ל˘חוט דו˜א בסכין˘ ,כן נפס˜ ב˘"ע )יו"ד סימן ו'( ,בכל
דבר ˙לו˘ ˘וחטים ,בין בסכין בין בˆור בין ב˜רומי˙ ,וכו' ,ועל כן לא ˘אל ,כי היו דברים אלו מˆויים .ע"כ.
ה( ובספר עטר˙ זהב ˘טרן )פר˘˙ וירא( כו˙ב ˘יˆח˜ ראה א˙ המאכל˙ ,וכמ"˘ "וי˜ח בידו א˙ הא˘ וא˙ המאכל˙" ,ולא ˘אל,
כי בזמנם היו מעבירים א˙ בניהם למולך בא˘ בעודם חיים ללא ˘חיטה ,וכ˘ראה א˙ הסכין הבין מיד ˘אין זו עבוד˙ המולך ,ועל
כן ˘אל "ואיה ה˘ה לעולה" .ע"כ.
ו( ובספר ˜דו˘˙ הלוי )˘ם( כ˙ב˘ ,ברי˙ כרו˙ה ל˘פ˙יים ,ולא רˆה להוˆיא זא˙ בפיו .ע"כ.
ז( והנלענ"ד ל˙ר ,ıע"פ המבואר ב˘"ע )יו"ד סימן א'(˘ ,ה˘וחט ˆריך להראו˙ סכינו לחכם ,ואם היה ˘ואל יˆח˜ על המאכל˙,
היה נראה הדבר כחסרון כבוד לאביו ,כאילו רוˆה לבדו˜ סכינו ˘מא י˘ בה פגימה .עכ"ל הרב דדון ˘ליט"א.


למה לא מ˙ייחס נסיון הע˜ידה ליˆח˜ אלא לאברהם
ויהי אחר הדברים האלה והאלו˜ים ניסה א˙ אברהם ,וגו') .ברא˘י˙ כ"ב ,א'(
בבטאון "א˘כול יוסף" לידידי הגאון רבי יוסף חי סימן טוב ˘ליט"א ,פר˘˙ וירא ˙˘ע"ד) ,גליון ˘ (65אל למה מ˙ייחס נסיון
הע˜ידה לאברהם אבינו ,ולא ליˆח˜ ˘נע˜ד על גבי המזבח? ,
והביא ו˙יר˘ ıם ב˙˘עה אופנים נפלאים .ע"˘.

הנה מˆא˙י בס"ד באבן עזרא )ברא˘י˙ כ"ב ,ד'( ˘ה˜˘ה ˜ו˘יא זו ,וכ˙ב חידו˘ עˆום ,וז"ל ,וה˜רוב אל הדע˙ ˘היה ]יˆח˜[ ˜רוב
לי"ג ˘נים ,והכריחו אביו ועו˜דו ˘לא ברˆונו ,והעד˘ ,אביו הס˙יר הסוד ממנו ,ואמר אל˜ים יראה לו ה˘ה ,כי אילו אמר לו א˙ה
העולה ,י˙כן ˘יברח .עכ"ל .ועע"˘.
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ז

פר˘˙ חיי ˘רה

מדוע לא נמנ˙ה ˘רה בכלל אלו ˘מ˙ו בעטיו ˘ל נח˘
ויהיו חיי ˘רה מאה ˘נה וע˘רים ˘נה ו˘בע ˘נים) .ברא˘י˙ כ"ג ,א'(
ופיר˘ ר˘"י" :ב˙ ˜' כב˙ כ' לחטא .מה ב˙ כ' לא חטאה˘ ,הרי אינה ב˙ עונ˘ין ,אף ב˙ ˜' בלא חטא".
ובספר מרפסין איגרי בפר˘˙נו ,ה˜˘ו ,וז"ל :במסכ˙ ˘ב˙ )נ"ה ע"ב( מובא" :ארבעה מ˙ו בעטיו ˘ל נח˘ ,ואלו הן :בנימין בן
יע˜ב ,ועמרם אבי מ˘ה ,וי˘י אבי דוד ,וכלאב בן דוד" ,ופיר˘ ר˘"י" :בעטיו ˘ל נח˘  -בעˆ˙ו ˘ל נח˘ ˘ה˘יא לחוה ,ולא בחטא
אחר˘ ,לא חטאו".
ואם אכן גם ˘רה מ˙ה ללא כל חטא ,מדוע היא לא נמנ˙ה בכלל אלו ˘מ˙ו בעטיו ˘ל נח˘? עכ"ל.
א( ו˙ירˆו ˘ם ב˘ם הגר˘"ז ברוידא ,וז"ל :בר˘"י מבואר ,ר˜ ˘עד היו˙ה ב˙ מאה הי˙ה ˘רה בלא חטא ,אך ˘רה במו˙ה
הי˙ה ,כידוע ,ב˙ מאה ע˘רים ו˘בע ,וי˙כן ˘לפי רום מעל˙ה היה לה איזה ˘הוא סרך חטא בע˘רים ו˘בע ˘נו˙ חייה
האחרונו˙ ,ולכן היא לא נמנ˙ה בכלל אלו ˘מ˙ו בעטיו ˘ל נח˘ .עכ"ל) .וכן ˙יר˘ ıם גם הרב אברהם יחז˜אל ˘ליט"א(

ב( עוד ˙ירˆו ˘ם ב˘ם הרב א.י˜ .נובליך ˘ליט"א ,וז"ל :בגמרא במסכ˙ ˜ידו˘ין )כ"ד ע"ב( מובא" :המבעי˙ א˙ חבירו  -פטור
מדיני אדם וחייב בדיני ˘מים" .והטעם :מאחר והאדם הוא בר דע˙ ,י˘ בידו להימנע מלהבהל ,ואם נבהל והוז˜  -הוא גרם בעˆמו
לנז˜ו ,ואין חבירו המבהיל חייב ל˘לם א˙ הנז˜.
ולכך אי אפ˘ר למנו˙ א˙ ˘רה בין אלו ˘מ˙ו ר˜ בעטיו ˘ל נח˘˘ ,הרי היא בעˆמה גרמה למו˙ה .כמבואר בר˘"י )פסו˜ ב'(,
˘ה˘טן בא לומר ל˘רה ˘˘חטו א˙ יˆח˜ ,ומרוב פחד ובהלה ˘בנה יחידה מ˙ ,פרחה נ˘מ˙ה .ולפי דברי הגמרא ,אדם בר דע˙
˘נבהל ,הוא זה ˘גורם לעˆמו א˙ הבהלה והנז˜ ,ואין מו˙ה ˘ל ˘רה נגרם ר˜ בעטיו ˘ל נח˘ .עכ"ל.
ג( לענ"ד י"ל בס"ד ˘י˙כן ˘הגמרא לא מנ˙ה א˙ האבו˙ והאמהו˙ ה˜דו˘ים˘ ,בודאי היו ללא חטא.
וראיה לדבר :בפר˘˙ינו נאמר )כ"ה ,ז'(" :ואלה ימי ˘ני חיי אברהם א˘ר חי מא˙ ˘נה ו˘בעים ˘נה וחמ˘ ˘נים" ,ופיר˘ ר˘"י:
"בן מאה כבן ˘בעים ,ובן ˘בעים כבן חמ˘ ,בלא חטא".
הרי ˘גם אברהם לא מ˙ בגלל חטא ,אלא בעטיו ˘ל נח˘ ,ובכל זא˙ אינו מוזכר בגמרא כמי ˘מ˙ בעטיו ˘ל נח˘] .אף ˘גם כאן
י˘ לומר כמו ב˙ירו ıא'˘ ,מגיל מאה עד פטיר˙ אברהם אבינו ,היה לו איזה ˘הוא סרך חטא לפי מדריג˙ו העˆומה ,וי"ל ,ואכמ"ל[
על כרחך ˘האבו˙ והאמהו˙ לא נמנו בגמרא אף על פי ˘מ˙ו בעטיו ˘ל נח˘.
ד( עוד נראה ל˙ר ıבס"ד ˘הנה במסכ˙ רא˘ ה˘נה )ט"ז ע"ב( מבואר˘˘ ,רה לא מ˙ה בעטיו ˘ל נח˘ ,אלא בגלל ˘מסרה דין
ל˘מים .וכך דר˘ו ˘ם חז"ל" :כל המוסר דין על חבירו הוא נענ˘ ˙חילה˘ ,נאמר" :ו˙אמר ˘רי אל אברם חמסי עליך" )ברא˘י˙ ט"ז,

ה'( ,וכ˙יב" :ויבוא אברהם לספוד ל˘רה ולבכו˙ה'" )˘ם כ"ג ,ב'(.
הרי בגלל ˘מסרה דינה ל˘מים כפי ˘מסיים הפסו˜ )˘ם ט"ז ,ה'(" :י˘פוט ה' ביני ובינך" ,נענ˘ה ומ˙ה ˜ודם אברהם .ולכך אי
אפ˘ר למנו˙ה בין אלו ˘מ˙ו בעטיו ˘ל נח˘.
ה( עוד י"ל בס"ד ˘הגמרא מנ˙ה ר˜ "אנ˘ים" ˘מ˙ו בעטיו ˘ל נח˘ ,אבל "נ˘ים ˆד˜ניו˙" היו עוד ˘מ˙ו בעטיו ˘ל נח˘,
ודו"˜.


א

החילו˜ בין "מאה" ל"מא˙" ˘נה
ויהיו חיי ˘רה מאה ˘נה וע˘רים ˘נה וגו') .ברא˘י˙ כ"ג ,א'(
˜˘ה לי למה אˆל ˘רה נאמר "מאה" ˘נה ,ואילו אˆל אברהם נאמר "מא˙" ˘נה )ברא˘י˙ כ"ה ,ז'( .ומה החילו˜ בין "מאה"
ל"מא˙".

וידידי הגאון רבי כפיר ברוך מבורך דדון ˘ליט"א ,מח"ס "גם ברוך יהיה" ,ו˘א"ס כ˙ב לי ל˙ר ,ıוז"ל:
א( כ˙ב בספר אגרא דכלה )פר˘˙ וירא( על הפסו˜ "ואברהם בן מא˙ ˘נה בהולד לו" ,לא אמר "בן מאה" ,ר˜ "מא˙" ,לחיבור כל
המאה ˘נה ביחד ,להורו˙ ˘כל המאה ˘נה מחוברים ליום זה˘ ,כל ימיו היה מ˘˙ו˜˜ ומˆפה ˘יהיה לו בן ˘יכנס בברי˙ ה˘י"˙,
וכע˙ נ˘למה ˙˘ו˜˙ כל המאה ˘נים ביום זה .ועוד הואיל וכל המאה ˘נה ח˘˘ ˘מא אחרי מו˙ו יעברו בניו אחר עבוד˙ אלילים
או כסף וזהב ,וכע˙ בהולד לו˘ ,ראה ˘בנו כמו˙ו בדמו˙ו ˘מח .עכ"ד .וכן כאן י˘ לבאר "מא˙ ˘נה"˘ ,כל הימים ˆיפה להפטר מן
העולם ב˘לימו˙ ללא חטא.
ב( והנלענ"ד לבאר ע"פ דברי האוה"ח ה˜דו˘ )˘ם(˘ ,ד˜ד˜ בפסו˜ "א˘ר חי" ,הואיל ו˜ˆבו לו ˘נו˙ חיים מאה ו˘מונים,
כ˘נו˙יו ˘ל יˆח˜ ,ומ˙ חמ˘ ˘נים ˜ודם˘ ,לא יראה א˙ ע˘יו יוˆא ל˙רבו˙ רעה )כמבואר בר˘"י פר˘˙ לך לך פר˜ ט"ו פסו˜ ט"ו(.
יעו"˘ .ועל פי זה ני˙ן לבאר ,הואיל ו˜ˆרו א˙ חייו בחמ˘ ˘נים ,מ˘ום כך נכ˙ב "מא˙" ,ואילו אˆל ˘רה ˘לא ˜ˆרו חייה נכ˙ב
"מאה".
ג( עוד י˘ לומר ע"פ המובא במדר˘˘ ,ב˘עה ˘˘מעה ˘רה על הע˜ידה פרחה נ˘מ˙ה ,ויוˆא אם כן ˘מי˙˙ה הי˙ה בפ˙ע
פ˙אום ,ומ˘ום כך נכ˙ב בה "מאה" ,מה ˘אין כן אברהם אבינו˘ ,נפטר בז˜נו˙ו ,עליו נאמר "מא˙" .עכ"ל הרב דדון ˘ליט"א.

ד( וידידי הגאון רבי רן יוסף חיים מסעוד אבוחˆירא ˘ליט"א ,בעל "מרי"ח ניחוח",
אמר לי ל˙ר˘ ,ıאˆל אברהם כ˙וב "מא˙" ,לרמז ˘היה ב˙מימו˙ו וˆד˜˙ו מא' ועד ˙' ,וזה "מא˙" נוטרי˜ון מא' –˙' .ואˆל
˘רה אמנו י"ל ˘כ˙וב "מאה" ˘זה נוטרי˜ון מ'א'˙ ה'˘ ,כל דבר אמרה ˘זה בא מא˙ ה' .עכ"ד.


למה הספיד אברהם ˜ודם ואחר כך בכה
ויבוא אברהם לספוד ל˘רה ולבכו˙ה) .ברא˘י˙ כ"ג ,ב'(
בבטאון "א˘כול יוסף" ,לידידי הגאון רבי יוסף חי סימן טוב ˘ליט"א ,פר˘˙ חיי ˘רה ˙˘ע"ד )גליון  (66ה˜˘ה על הפסו˜ "ויבוא
אברהם לספוד ל˘רה ולבכו˙ה" ,והלא דרך העולם לבכו˙ ואח"כ להספיד ,ובפרט על אדם גדול ,וכמבואר בגמרא )מו"˜ כ"ז ע"ב( ,ג'
ימים רא˘ונים לבכי ,ו˘בעה להספד ,ו˜˘ה מדוע אברהם הספיד ˙חילה? ,
והביא ו˙יר˘ ıם ˘נים ע˘ר ˙ירוˆים נפלאים .ע"˘.

ולענ"ד י"ל בס"ד בה˜דם מה ˘זכי˙י ל˘מוע מכ"˜ אדמו"ר מ˘ומרי אמונים בעל "חו˜י חיים" ,זיע"א˘ ,הנה בבעל הטורים
)ברא˘י˙ כ"ג ,ב'( כ˙ב ,וז"ל ,ולבכו˙ה ,כ"ף ˜טנה˘ ,לא בכה אלא מעט ,לפי ˘ז˜נה היי˙ה .עכ"ל .וה˜˘ה האדמו"ר זˆו˜"לˆ˘ ,ריך
ביאור דברי הבעל הטורים ,וכי אם נפטר רב ז˜ן ,לא ˆריך לבכו˙ הרבה,
וביאר ע"פ מה ˘הובא ביל˜וט ראובני] ,וכן ביל˜וט דוד פר˘˙ ˙ולדו˙ ב˘ם הזוה"˜[ ˘אברהם אבינו ˘חט ליˆח˜ ˘ני סימנים,
והוליכוהו המלאכים לגן עדן לרפאו˙ו .ע"˘ .ואם כן ,אם היה בוכה הרבה ,היו אומרים העולם ˘בוכה על ˘˘חט בנו בע˜ידה,
ומ˙חרט על מע˘הו ,ולכן בכה מעט ,וזהו דברי הבעל הטורים˘ ,אם היי˙ה ˘רה ˆעירה ,והיה בוכה הרבה ,היו ˙ולים הבכייה על
˘רה ,אבל כיון ˘היי˙ה ˘רה ז˜ינה ,והמון עם לא בוכים הרבה על ז˜נים ,ולכן הוˆרך לבכו˙ מעט ,כדי ˘לא יאמרו ˘בוכה על בנו

ב

˘˘חטו .עכד"˜ ˘˘מע˙י ,ודפח"ח.
ולפי זה י"ל בס"ד ˘לכן ה˜דים אברהם ˜ודם להספיד ,ור˜ אחר כך בכה ,גם כדי ˘לא יאמרו העולם ˘הנה הוא בוכה עכ"פ מעט
על בנו ˘˘חטו בע˜ידה ,אבל אחרי ˘הספיד ל˘רה ,רואים הכל ˘הבכייה הוא על ˘רה ,ולא על הע˜ידה ,אולם מכל מ˜ום לא בכה
הרבה אחרי ההספד˘ ,לא יאמרו ˘הוא בוכה גם על ˘רה ,וגם על יˆח˜ ˘˘חטו ,ודו"˜ היטב ,ונפלא בס"ד.


החילו˜ בין גמליו ˘ל אברהם אבינו
לבין חמורו ˘ל רבי פנחס בן יאיר
ויבוא האי˘ הבי˙ה ויפ˙ח הגמלים) .ברא˘י˙ כ"ד ,ל"ב(
פיר˘ ר˘"י" :ויפ˙ח  -ה˙יר זמם ˘להם˘ ,היה סו˙ם א˙ פיהם ˘לא ירעו בדרך ב˘דו˙ אחרים".
ובספר מרפסין איגרי בפר˘˙נו ה˜˘ו ,וז"ל :הלא "בהמ˙ן ˘ל ˆדי˜ים  -אין ה˜ב"ה מביא ˙˜לה על ידן" ,כמבואר במסכ˙ גיטין
)ז' ,ע"א( וכי גמליו ˘ל אברהם אבינו היו פחו˙ים מחמורו ˘ל רבי פנחס בן יאיר ,עליו סיפרו חז"ל במסכ˙ חולין )ז' ,ע"א(˘ ,לא רˆה
לאכול פירו˙ בל˙י מעו˘רים.
מדוע ,אם כן ,הוˆרך אברהם לזמום א˙ גמליו ˘לא ירעו ב˘דו˙ אחרים ? ,עכ"ל.

רא˘י˙ י˘ לˆיין ˘˙מיה זא˙ ˙מהו במדר˘ רבה בפר˘˙נו )ברא˘י˙ פר˜ ס' סימן ח'( ,וז"ל המדר˘ :ויבוא האי˘ הבי˙ה וגו' ,ה˙יר
זמומיהם ,ר' הונא ור' ירמיה ˘אל לר' חייא בר רבה לא היו גמליו ˘ל אברהם אבינו דומים לחמורו ˘ל ר' פנחס בן יאיר ,וכו' ,עכ"ל
המדר˘.
א( והנה בפירו˘ מ˙נו˙ כהונה ˘ם ,הביא ב˘ם הרמב"ן˘ ,היא ˙מיה ˜יימ˙ ,ודע˙ ר' הונא ור' ירמיה ˘"ויפ˙ח" ˜אי על ˜˘רי
האוכף ,ולא על זמומיהם ,עכ"ד .ולפי זה לא ˜˘ה מידי.
ב( ובפירו˘ ע ıיוסף ˘ם ,הביא ל˙ר ıב˘ם הרא"ם ,דהיכא ד˜ביע היז˜א בעוברו בין ה˘דו˙ לא ˘ייך הא דחמורו ˘ל ר' פנחס
בן יאיר.
ג( עוד ˙יר˘ ıם )ב˘ם היפ"˙ ונזה"˜( ˘אין סומכין על הנס .עכ"ד.
וכעין זה ביאר בספר מרפסין איגרי בפר˘˙נו ,הג"ר ח .ˆ .פרב˘טיין ˘ליט"א ,וז"ל :אכן ה˜ב"ה מונע ˙˜לה אפילו מבהמ˙ן ˘ל
ˆדי˜ים ,ובכל זא˙ אברהם העדיף לזמום א˙ גמליו˘ .הרי זה ודאי ˘הנהגה כזא˙ ˘ל בהמו˙ הנמנעו˙ מלאכול א˙ מה ˘לפניהם
ר˜ בגלל ˘בעליהן ˆדי˜ ,היא הנהגה ˘ל נס ,ואין זה מדרך הטבע .וכבר הורו לנו חכמינו" :מי ˘נע˘ה לו נס מנכין לו מזכויו˙יו".
לכך אברהם ,אף ˘ידע כי גם אם לא יזמום א˙ גמליו הוא לא יכ˘ל באיסור גזל ,כי ה˜ב"ה ˘ומר ומונע מהˆדי˜ים ˙˜לה ,לא
רˆה אברהם לה˘˙מ˘ במע˘י ניסים ולהפסיד מזכויו˙יו ,ולכך זמם א˙ גמליו כדי ˘לא ירעו ב˘דו˙ זרים ויכ˘ל בגזל ,ולא יˆטרך
להגיע להנהגה ניסי˙ .עכ"ל.
ד( עוד ˙ירˆו בספר מרפסין איגרי בפר˘˙נו ,ב˘ם מרן הגר"ח ˜נייבס˜י ˘ליט"א ,וז"ל :אברהם זמם א˙ גמליו מ˘ום מראי˙
העין˘ ,כן האנ˘ים הרואים א˙ גמליו ˘ל אברהם המ˙הלכים ללא זמם ,חו˘בים ˘אף הם נהנים מן הגזל˘ ,הרי אינם יודעים
˘גמלים אלו יודעים להבחין בין דבר גזול לדבר הפ˜ר .עכ"ל.
ה( עוד ˙ירˆו ˘ם ב˘ם הגרח"פ ˘יינברג זˆ"ל ,וז"ל :י˘ לחל˜ בין איסור גזל ,לבין איסור אכילה ˘ל דבר ˘אסור בחפˆא ,וזא˙
על פי דברי ה˙וספו˙ במסכ˙ גיטין )˘ם ,ד"ה ה˘˙א( ˘הביא מכמה מ˜ומו˙ ב˘"ס ˘מˆאנו ˙נאים ואמוראים ˘נכ˘לו בעˆמם
באיסורים חמורים ,כמו רבי י˘מעאל ˘˜רא ב˘ב˙ לאור הנר והטה א˙ הנר ,וכן יהודה בן טבאי ˘הרג עד זומם בטעו˙ ,וכן רבי
ירמיה בר אבא ˘אכל ˜ודם הבדלה.
ולכך מסייגים ˙וספו˙ א˙ הכלל ˘ל "בהמ˙ן ˘ל ˆדי˜ים אין ה˜ב"ה מביא ˙˜לה על ידיהם" ר˜ לאיסורי אכילה ˘גנאי הוא

ג

לˆדי˜ ˘אוכל דבר איסור .אך ב˘אר איסורים גם הˆדי˜ים יכולים להיכ˘ל.
זא˙ ועוד˘ ,גם באיסורי אכילה ,הגנאי הוא לאכול דבר ˘איסורו הוא בחפˆא כמו טבל ,ערלה וכדומה .אך אכיל˙ דבר מו˙ר
ב˘ע˙ איסור אין בזה כל כך גנאי ,ואין ה˜ב"ה מונע ˙˜לה כזו מהˆדי˜ים.
לפי זה ,אילו אברהם אבינו לא היה זומם א˙ פיו˙יהם ˘ל גמליו ,היו הם רועים ב˘דו˙ זרים ונכ˘לים באיסור גזל .והואיל ואיסור
גזל אינו איסור בגוף הפירו˙˘ ,כן הבעלים מו˙רים באכיל˙ם˘ ,וב על כגון זה לא נאמר ˘אין ה˜ב"ה מביא ˙˜לה לבהמ˙ן ˘ל
ˆדי˜ים ,ולכך היה סו˙ם פיו˙ גמליו כדי ˘לא ירעו בדרך) .וכן ˙יר˘ ıם גם הרב ב .ז'˜ ˘ליט"א(

ו( עוד כ˙ב ˘ם ל˙ר ıהגאון רבי ˆבי ˜ריזר ˘ליט"א ,וז"ל :בפירו˘ "מהרז"ו" על מדר˘ רבה) ,ברא˘י˙ פר˜ ס' סימן ח'( חיל˜ בין
בהמה ˘הˆדי˜ רוכב עליה ,לבין בהמה ˘הˆדי˜ אינו רוכב עליה .חמורו ˘ל רבי פנחס בן יאיר היה החמור ˘עליו רכב ה˙נא
ה˜דו˘ ,והיה מחובר לˆדי˜ באופן בל˙י אמˆעי .עליו נאמר ˘אין ה˜ב"ה מביא ˙˜לה לבהמו˙יהן ˘ל הˆדי˜ים .מה ˘אין כן גמליו
˘ל אברהם ,אף ˘הם ˘ייכים לˆדי˜ ,אך כיון ˘אין הם מחוברים לˆדי˜ באופן י˘יר ,בהם אין ה˜ב"ה עו˘ה א˙ הנס ל˘מור או˙ם
מ˙˜לה.
ז( עוד ˙יר˘ ıם הרב א .י˜ .נובליך ˘ליט"א ,וז"ל :ר˘"י )פסו˜ י'( פיר˘˘ ,היו גמליו ˘ל אברהם ניכרים מ˘אר גמלים מפני הזמם
˘נמˆא על פיהם ,ועל פי הזמם כל אחד ידע ˘אלו הם גמליו ˘ל אברהם .וי˙כן ˘זו הי˙ה סיבה נוספ˙ ˘אברהם רˆה לזמום א˙
גמליו ,אף ˘ידע ˘גם ללא הזמם לא ירעו גמליו ב˘דו˙ זרים˘ ,הרי אין ה˜ב"ה מביא ˙˜לה על יד בהמ˙ן ˘ל ˆדי˜ים .בכל אופן
רˆה ˘כל העולם יראה וידע ˘הוא מ˜פיד על גזל וי˙˜ד˘ ˘ם ˘מים ברבים .עכ"ל.
ח( מˆא˙י בס"ד ל˙ר˘ ıי˙כן וכל מעל˙ו ˘ל רבי פנחס בן יאיר הי˙ה ר˜ באר ıי˘ראל˜˘ ,דו˘˙ה ומעלו˙יה מ˘פיעו˙ על
הבהמו˙ ˘ל הˆדי˜ים ˘לא יהנו מדבר איסור .אבל בחו ıלאר ıאין הבהמו˙ יכולו˙ להגיע לדרגה גבוהה זו להיזהר ממאכלו˙
אסורים ,אף ˘בעליהן ˆדי˜ים גמורים.
סמך ליסוד זה הביא הגאון רבי יע˜ב ˜מינˆ˜י זˆ"ל מה˜ינו˙ ל˙˘עה באב ,בהם מ˜וננים" :בין כל בהמה ועוף חכמו עדי כחמור
היה לפני לבן יאיר חמורך" .הרי ˘מעל˙ חמורו ˘ל רבי פנחס בן יאיר היא מ˘בחי אר ıי˘ראל.
לפי זה מובנ˙ דרכו ˘ל אברהם לזמום א˙ גמליו בדרכם אל אר ıאבו˙יו ,למˆוא א˘ה לבנו יˆח˜˘ ,מכיון ˘הם יוˆאים א˙
גבולו˙ אר ıי˘ראל לחו ıלאר ,ıי˘ לח˘ו˘ ˘ילכו וירעו ב˘דו˙ זרים ,על אף היו˙ם בהמו˙יהן ˘ל ˆדי˜ים.
ט( ולענ"ד י"ל בס"ד ˘הנה על אברהם אבינו כ˙בה ה˙ורה ,כי ידע˙יו למען א˘ר יˆווה א˙ בניו וא˙ בי˙ו אחריו ו˘מרו דרך ה'
וגו') ,ברא˘י˙ י"ח ,י"ט( ,והוא ה˙חיל לפרסם אמונ˙ ומˆוו˙ ה' ,לכן היה חייב להורו˙ הדרך ולחנך לרבים האיך יע˘ו ˘לא יכ˘לו
בהמו˙יהם בגזל ב˘דו˙ אחרו˙ ,אע"פ ˘גם אם לא היה סוגר להם הפה ,לא היו אוכלים ב˘דו˙ אחרים .ודו"˜.
י( עוד י"ל בס"ד ˘הנה י˘ ˘דו˙ ˘בעליהם מ˙ייא˘ים מעי˜רא ˘אוכלים בהמו˙ ˘מס˙ובבים ˘ם ,ואם כן ,היו כן אוכלים
הבהמו˙ ˘ל אברהם מ˘דו˙ אלו ,כי אין בזה איסור כלל ,אבל מפני מראי˙ העין ,היה נראה ˘אוכלים מגזל˘ ,הרי י˘ בעלי ˘דו˙
˘אינם מ˙ייא˘ים ,וזה גזל גמור ,ולכן סגר להם הפה ˘לא יאכלו כלל ב˘ום ˘דה ,אע"פ ˘למען האמ˙ היו יכולים הגמלים להרגי˘
ולהבדיל בין ˘דה ל˘דה ,איזה הבעלים ה˙ייא˘ו ,ואיזה לא ,ודו"˜.
יא( עוד נראה לבאר בדרך דרו˘ בס"ד ˘כאן ˘˘לח אברהם אבינו א˙ אליעזר והגמלים למˆוא ˘ידוך ליˆח˜ ,הראה דרך הנהגה
לדורו˙˘ ,אם רוˆים למˆוא ˘ידוך הגון ,ולבנו˙ בי˙ נאמן בי˘ראלˆ ,ריך האדם ˜ודם לעבוד על עˆמו ,ולרסן פיו ו˘אר ˙אוו˙יו,
וזהו רמז ˘אפילו הגמלים ˆריך לרסן ,ואם כן ,גם האדם יˆיב לעˆמו גבולו˙ אפילו ב˙אוו˙יו המו˙רו˙ ,ועל ידי כך יזכה לבנו˙ בי˙

ד

נאמן בי˘ראל כמו ˘ˆריך על דרך ה˙ורה והיראה .והבן היטב.

יב( ואחי הגאון רבי אליעזר הכהן רבינובי˘ ıליט"א ,מח"ס "חינוך הבנים כהלכ˙ו" ,ו˘א"ס˙ ,יר ıבזה"ל :לענ"ד נראה ליי˘ב
עפ"י המבואר בחידו˘י הר"ן )˘ב˙ ˜"ח ע"א( דהא ד˜יי"ל ˘כ˘בא נח˘ על חוה הטיל בה זוהמא ובמעמד הר סיני בטלה הזוהמא
מכל בני י˘ראל ,הוא גם כלפי בע"ח ˘הי˙ה להם זוהמא ופס˜ה במ"˙ עיי"˘ וב˘פ˙ אמ˙ ˘ם .ולפי"ז י"ל ˘לפני מ˙ן ˙ורה לא
הי˙ה אפ˘רו˙ לבע"ח להגיע לדרגא זו ˘ל דע˙ וידיע˙ המˆוו˙ ,וחמורו ˘ל רפב"י ˘אני ˘כבר היה לאחר מ"˙.
יג( עוד ˙יר ıאחי הנ"ל ˘ליט"א בזה"ל :נראה לומר בפ˘יטו˙ עפ"י מ˘"כ המ˜ובלים ˘לחמורו ˘ל רפב"י הי˙ה נ˘מה
מיוחד˙ - ,דבספר הגלגולים להאריז"ל אי˙א כי נפ˘ו ˘ל בלעם באה בחמורו ˘ל רפב"י ,וכ"ה באוה"ח ה˜' בפר˘˙ בל˜ עה"פ )כ"ג

ח'( ˙מו˙ נפ˘י מו˙ י˘רים ו˙הי אחרי˙י כמוהו ,ובספר גלגולי נ˘מו˙ להרמ"ע מפאנו )סימן נ"ד וסימן ˜נ"ה( ˘היה גלגול ˘ל
י˘מעאל בן אברהם ,ובלי˜וטים בסוף הספר ˘בסוה"ס ˘ם )או˙ ו'( אי˙א בזה"ל :פינחס ,דע ˘יˆח˜ נ˙גלגל בפינחס ,וע˘ו נ˙גלגל
בזמרי ,ולפי ˘היה ליˆח˜ ˘הוא דין להרוג א˙ ע˘ו ,ולא די ˘לא הרג או˙ו אלא ˘היה אוהב או˙ו על כי ˆיד בפיו ,ונראה לר˘עים
˘אין דין למעלה ,ואחר ˘נ˙גלגל בזמרי לא רˆה ל˙˜ן א˙ עˆמו וחזר לסורו ,סבב ה˜ב"ה ˘י˙ג˘ם יˆח˜ בגוף פעם ˘ני˙ ,כדי
להנ˜ם מע˘ו ולהראו˙ ˘י˘ דין למעלה ,ובא פינחס להרוג או˙ו ,והנה גם כן הרע ˘בע˘יו מה ˘היה יכול לה˙˜ן נ˙גלגל בחמורו
˘ל רבי פנחס בן יאיר )עכ"ל(] ,וע"ע בספר ˘פ˙י ˆדי˜ בפר˘˙ינו )או˙ א'([

ועכ"פ לכו"ע הי˙ה בו איזה נ˘מה גבוהה ,וא"כ י"ל דמ˘ו"ה הי˙ה בה דיעה להיזהר מאכיל˙ איסור ,ולפי"ז כוונ˙ הגמרא ר˜
דמˆינו כן בבהמ˙ם ˘ל ˆדי˜ים ,אבל אין זה כלל בכל הבהמו˙ ,ובפרט דלא מˆינו ב˘"ס ובמדר˘ים ענין כזה באופן כללי על ˘אר
בע"ח ]מלבד בסוגיא הנ"ל ב˙עני˙ ואולי גם ˘ם היה לו איזה נ˘מה גבוהה[ ,ועיין – .וי˘ להוסיף כי לכן העלים המדר˘ א˙
ה˙˘ובה והביא ר˜ א˙ ה˘אלה כי כן הי˙ה דרכם ˘ל בעלי המ˘נה וה˙למוד לכסו˙ א˙ ˙ור˙ הסוד וגלגולי הנ˘מו˙ כידוע.
יד( עוד ˙יר ıאחי הנ"ל ˘ליט"א בזה"ל :עוד י˙כן לומר כי י˘ חילו˜ בזה בין חמור לגמל ,ואף ˘˘ניהם טמאים ואסורים
באכילה ,י˙כן דגמל גרע לענין זה ,דהרי מובא בספרים ˘ראוי ליזהר מהס˙כלו˙ על הגמלים ,מפני ˘הנח˘ היה רוכב על גביו
ב˘עה ˘פי˙ה לחוה ,לאכול מע ıהדע˙ ,כמובא בזוהר ה˜דו˘ )ח"א דף ל"ה ע"ב( עיי"˘ ]ועיין בספר אמרי ˜וד˘ )חיי ˘רה עמוד רנ"ה(

לכ"˜ מרן אדמו"ר זˆו˜"ל מ˘ומרי אמונים[ וכיון ˘אז ב˘ע˙ חטא ע ıהדע˙ ירדה הזוהמא על כל הנבראים י˙כן ˘הוא נזדהם
ביו˙ר ,כיון ˘היה ˘ו˙ף בע˘יי˙ החטא ,ולכן י˙כן דלא ˘ייך לגמל להגיע לדרגא כזו ˘לא לאכול מאכלו˙ אסורו˙.
עוד י˘ לˆיין דבספה"˜ אמרי פנחס )˘ער עולם ומלואו או˙ מ"ו( לרבינו ה˜דו˘ רבי פנחס מ˜ורי ıזיע"א הובא בזה"ל :זווג הגמל
הוא אחור באחור )בכרו˙ו ח' ע"א( ועל כן אין לך ˘וטה בכל הבהמו˙ כמו הגמל ,ובהמה הוא בחינ˙ פנים ואחור )בכורו˙ ˘ם( ועל כן י˘
בהם ˜ˆ˙ חכמה כמ"˘ )איוב ל"ה י"א( מלפנו מבהמו˙ אר ,ıוהאדם הוא בבחינ˙ פנים בפנים )בכורו˙ ˘ם( על כן י˘ בו חכמה גדולה
ומעולה )עכ"ל( ,ולפי"ז ˘הגמל הוא יו˙ר ˘וטה מכל הבהמו˙ י"ל ˘לא ˘ייך בו דרגא זו ˘ל חכמה ˘לא לאכול מה ˘אינו ראוי,
מ˘א"כ החמור ˘הוא מ˘אר מיני הבהמו˙ ˘˘ייך בהם ˜ˆ˙ דע˙) .עכ"ל אחי הג"ר אליעזר ˘ליט"א(.

טו( ובספר "רינ˙ ˘מואל") ,מהדורה ב˙רא( ,לידידי הגאון רבי ˘מואל ברוך גנוט ˘ליט"א ,כ˙ב וז"ל :ויבא האי˘ הבי˙ה ויפ˙ח
הגמלים )כ"ד ,ל"ב( .כ˙ב הרמב"ן :ור˘"י כ˙ב ה˙יר זמם ˘להם ˘היה סו˙ם פיהם ˘לא ירעו ב˘דו˙ אחרים .ול˘ון ברא˘י˙ רבה )ס',

ח'( ה˙יר זממיהם ,רבי הונא ורבי ירמיה ˘אל לרבי חייא ברבי אבא ,לא היו גמליו ˘ל אברהם אבינו דומים לחמורו ˘ל רבי פנחס בן

ה

יאיר וכו' .וזו ˘אלה לס˙ור פ˙וח הזמם ,כי אי אפ˘ר ˘יהיה החסידו˙ בבי˙ו ˘ל רבי פנחס בן יאיר גדול יו˙ר מבי˙ו ˘ל אברהם
אבינו ,וכא˘ר חמורו ˘ל רבי פנחס בן יאיר איננו ˆריך לה˘˙מר מן הדברים האסורים לבעליו להאכילו ,כל ˘כן גמליו ˘ל אברהם
אבינו ,ואין ˆריך לזממם ,כי לא יאונה לˆדי˜ כל און ,עכ"ל.
וˆ"˙ וכי בגלל ˘אין ה˜ב"ה מביא ˙˜לה לˆדי˜ים ,יˆטרכו אברהם ועבדו לסמוך על הנס ולא לזממם ,מ˙וך ˙חו˘ה ˘הם
ˆדי˜ים ו˘ה˜ב"ה לא יביא להם ˙˜לה?! וגם רבי פנחס בן יאיר לא הכ˘יל א˙ חמורו באכילה אסורה אלא הליסטים והוא עˆמו לא
סמך בזה על דרג˙ו כˆדי˜ ,וˆ"ע
הער˙ ידידי הרי"ח אלבוים :מאן יימר ˘מע˘ה ניסים הוא זה˘ ,מא הי˙ה ה˘פע˙ הבעלים על בהמ˙ו גדולה כ"כ ˘נע˘ה להם
כטבע .אולם נראה ˘כוונ˙ הרמב"ן ,לא לחלו˜ על עˆם הזמם ,כי ˘מא זה נע˘ה כדי ˘ילמדו אחרים ממע˘יו ,או ˘לא לגרום
חילול ה' אפילו ב˘גגה ,אולם מˆד עˆם מˆיאו˙ם לא היה ˆריך לזמם כלל ,וזהו מה ˘הרמב"ן ˙מה על ר˘"י .ו˘מא גם ר˘"י נ˙כוין
לזה ,לא ˘לולי הזמם היו רועים ב˘דו˙ זרים אלא ˘לא יאמרו ˘גמליו רועים וכו' .או ˘הרי א"י הי˙ה ˘ייכ˙ לאברהם ומטעם זה
ה˙ירו לעˆמם רועי לוט להאכיל א˙ בהמו˙יהם בכל מ˜ום ,ולכן היו אוכלים מעˆמם ב˘דו˙ א"י מ˘ום ˘אינו גזל ,אבל א"א החמיר
על עˆמו גם כה"ג.
ע"כ מספר "רינ˙ ˘מואל".


האיך לא ח˘˘ אליעזר ˘י˙פסו או˙ו ב˘˜ר
וא˘אל או˙ה ואומר ב˙ מי א˙ ו˙אמר ב˙ ב˙ואל בן נחור א˘ר ילדה לו מלכה וא˘ים הנזם על אפה
והˆמידים על ידיה) .ברא˘י˙ כ"ד ,מ"ז(
ופיר˘ ר˘"י וז"ל וא˘אל וא˘ים˘ ,ינה הסדר˘ ,הרי הוא ˙חילה נ˙ן ואח"כ ˘אל ,אלא ˘לא י˙פ˘והו בדבריו ויאמרו האיך נ˙˙
לה ,ועדיין אינך יודע מי היא ,עכ"ל.
ו˘אל בני הי˜ר והחביב הרב ˘למה נר"ו ˘הנה כא˘ר רˆה הנערה וסיפרה לאמה ,לכאורה סיפרה א˙ ה˘˙ל˘לו˙ הדברים
כהויי˙ן˜˘ ,יבלה ה˙כ˘יטים ,ואחר כך ˘אל ב˙ מי א˙ ,ואם כן כיˆד לא ˙פסוהו בדברים על ˘ינוי דבריו לאחר מכן כ˘סיפר
הדברים לב˙ואל ולבן? ,

וידידי הגאון רבי כפיר ברוך מבורך דדון ˘ליט"א ,מח"ס "גם ברוך יהיה" ,ו˘א"ס ,כ˙ב לו ל˙ר ,ıוז"ל:
הנה כבר עמד בזה המעם לועז )פסו˜ כ"ח( ,וכ˙ב ב˘ם הרי˜"˘ ˘רב˜ה הי˙ה חריפה ולא סיפרה כפי ˘היו הדברים במˆיאו˙,
היינו ˘ב˙חילה נ˙ן לה המ˙נו˙ ,ואח"כ ˘אלה ב˙ מי א˙˘ ,אילו סיפרה כך היו חו˘דים או˙ו באיזה דבר רע ,כי אין נו˙נים מ˙נה
לפני ˘יודעים מי המ˜בל ,ולכן הפכה הדברים ואמרה ˘˘אל ˙חילה ב˙ מי א˙ ,ואחר כך נ˙ן לה המ˙נו˙ ,וזהו ˘אמר הכ˙וב
"ו˙גד לבי˙ אמה כדברים האלה" ,דהיינו ˘סיפרה לאמה כדברים האלה בערך ,ולא בדיו˜ .עכ"ד ,ודפח"ח.
ואני הדל נלענ"ד ל˙ר ıבזה ג' ˙ירוˆים.
א( רב˜ה ואמה דיברו בבי˙ אחר ,כמבואר בר˘"י )˘ם פסו˜ כ"ח(˘ ,דרך הנ˘ים הי˙ה להיו˙ להן בי˙ לי˘ב בה למלאכ˙ן ,ואם כן
לבן וב˙ואל לא ˘מעו כלל א˙ דברי רב˜ה˘ ,הרי הם היו בבי˙ אחד ,והן היו בבי˙ אחר ,ור˜ אחר כך אחרי כל דבריהם ˜ראו לרב˜ה

ו

ל˘אול פיה ,כמבואר בפסו˜ נ"ח ,ולכאורה למה ל˜רא לה ,אלא מוכח ˘כל הזמן הזה בע˙ דיברו לא הי˙ה רב˜ה כלל נמˆא˙ ˘ם,
אלא הי˙ה בבי˙ אמה ,וגם אמה לא הי˙ה ˘ם כלל אלא הי˙ה בבי˙ה ,ולא יכלה אפילו לומר סדר הה˘˙ל˘לו˙ ,אחר˙ מדברי
העבד.

)וידוע הדבר ˘כך המנהג אˆל הערביים בני י˘מעאל˘ ,הנ˘ים לא מ˙ערבו˙ כלל ב˘יח˙ הגברים ,מ˘ום ˘זה נח˘ב חסרון כבוד אˆלם ˘א˘ה ˙ביע

דע˙ה אחר˙ מן הגבר ,או בפניו ,או ˙וסיף על דבריו ,כי הא˘ה ודע˙ה נח˘ב˙ בזויה ,וברוך ˘ע˘ני יהודי ,א˘ר ˙ור˙נו ה˜דו˘ה מˆוה לכבד א˙ הא˘ה ודע˙ה,

וי˙כן ˘כך נהגו בבי˙ ב˙ואל˘ ,הנ˘ים לא נכחו כלל בע˙ ˘יח˙ גברים ,ואף אם אמה ˘ל רב˜ה רˆ˙ה לומר אחר˙ לא יכלה(.
ב( רב˜ה רˆה לבי˙ אמה וסיפרה "כדברים האלה"˜ ,אי על דבריו האחרונים ,דהיינו ˘י˘ מ˜ום לנו ללין גם ˙בן גם מספוא רב,
ויבא אלינו ללין בבי˙נו עם גמליו ,וא"כ ליכא ˜ו˘יא כלל˘ ,היא לא סיפרה על ˜בל˙ ה˙כ˘יטים ,ועל ˘אל˙ ב˙ מי א˙ ,אלא
˘יבוא אלינו אורח.
י˙כן והאם כלל לא ˘מה לב לדברי רב˜ה ולסדר ה˘˙ל˘לו˙ הדברים ˘הרי רב˜ה באה עם הנזם ועם הˆמידים ,והאם הס˙כלה
עליהם ולא נ˙נה ליבה לדברי בי˙ה ,וכדרך ˘ע˘ה לבן בראו˙ו א˙ הנזם והˆמידים על ידי אחו˙ו ˘ר ıמיד) ,פסו˜ים כ"ט ל'( ,וביארו
ר˘"י והאוה"ח ה˜דו˘ ˘ם ב˘ם רבו˙ינו למה ר ıאלא ˘ראה א˙ הנזם ,ואמר ע˘יר הוא זה ,ונ˙ן עיניו בממון .יעו"˘ .וי˙כן ˘כך
נהגה גם האם ˘נ˙נה עיניה בממון ,ולא ˘מה לב כלל לדברי בי˙ה ,ועל כן לא יחסה מ˘מעו˙ לסדר הה˘˙ל˘לו˙.
ואחר כו˙בי כל זא˙ ,ראי˙י בדע˙ מ˜רא )˘ם( ˘הביא ב˘ם הרס"ג מה רא˙ה רב˜ה להגיד לבי˙ אמה ,דוו˜א ולא לבי˙ אביה,
אלא מפני ˘בו˘ה להודיע כזא˙ לגברים ,ומפני ˘הנ˘ים מבחינו˙ ˙חילה בנזם ובˆמידים ו˘ואלו˙ .ע"˘ .ו˘˘˙י מאוד ˘כוונ˙י
בס"ד לדע˙ו הרמה בב' ˙˘ובו˙י הנזכרו˙ .עכ"ל הרב דדון ˘ליט"א.


ומ˘מע ודומה ומ˘א
ומ˘מע ודומה ומ˘א) .ברא˘י˙ כ"ה ,י"ד(
נראה לבאר בס"ד ע"פ הגמרא בברכו˙ )דף ה' ע"א( רגזו ואל ˙חטאו ,אם נˆחו מוטב ,ואם לאו יעסו˜ ב˙ורה˘ ,נאמר אמרו
בלבבכם ,אם נˆחו מוטב ,ואם לאו י˜רא ˜ריא˙ ˘מע˘ ,נאמר על מ˘כבכם,
אם נˆחו מוטב ,ואם לאו יזכור לו יום המי˙ה˘ ,נאמר ודומו סלה .ע"כ.
וזהו מרומז גם כאן" ,ומ˘מע" ,היינו ˜ריא˙ ˘מע" ,ודומה" ,היינו יום המי˙ה" ,ומ˘א" ,זה ˙ורה,
וכמו ˘כ˙ב ר˘"י בפר˘˙ ויחי )מ"ט ,י"ד( בד"ה י˘˘כר חמור גרם ,וז"ל :חמור בעל עˆמו˙ סובל עול ˙ורה כחמור חז˜
˘מטעינין או˙ו "מ˘א" כבד .עכ"ל .והבן.

)וע"ע בגליון "מחמדי ה˙ורה" להגאון רבי ˘למה ˘וור˘ ıליט"א ,פר˘˙ חיי ˘רה ˙˘ע"ג ,מדור רמיזא דאורי˙א ,מה ˘הביא

עוד רמז נפלא על פסו˜ זה ,ע"˘(.


© כל הזכויו˙ ˘מורו˙
כל הוספה והארה ˙˙˜בל ב˘מחה רבה לאימעל  GMAIL.COM@7128536או ל˙.ד  539בני בר˜

ז

פר˘˙ ˙ולדו˙

למה לא ח˘˘ יע˜ב ˘מˆער אמו בזה
˘ה˙רוˆ ıלˆא˙ לב˙י כנסיו˙
וי˙רוˆˆו הבנים ב˜רבה וגו') .ברא˘י˙ כ"ה ,כ"ב(
וכ˙ב ר˘"י בד"ה וי˙רוˆˆו ,וז"ל :רב˙ינו דר˘והו ל˘ון ריˆה ,כ˘הי˙ה עובר˙ על פ˙חי ˙ורה ˘ל ˘ם ועבר ,יע˜ב
ר ıומפרכס לˆא˙ ,וכו' ,עכ"ל.
˜˘ה לי למה לא ח˘˘ יע˜ב אבינו ˘מˆער אמו בזה ˘רוˆה לˆא˙ לב˙י כנסיו˙? ,
וראה בספר ˙ור˙ ה˜טן )פר˜ ל"ח סעיפים ה'-ו'( לאחי הגאון רבי אליעזר הכהן רבינובי˘ ıליט"א˘ ,הביא דיעו˙ הפוס˜ים
האם ˆריך אדם לחזור ב˙˘ובה על מה ˘ע˘ה ב˜טנו˙ו ,וכ˙ב ˘ם )סעיף ו'( בזה"ל :וכל זה דו˜א אם ב˘עה ˘חטא היה כבר
בר הבנה ,אבל אם לא היה בר הבנה כלל י˘ ˘סוברים ˘אינו ˆריך כלל ˙˘ובה וכפרה לכ˘יגדיל ,ומיהו מˆאנו כמה ˆדי˜ים
˘˜יבלו על עˆמם ˙˘ובה וכפרה גם על מה ˘ע˘ו כ˘היו יונ˜י ˘דיים – .ובמ˜ורו˙ ˘ם )ס"˜ ט"ז( כ˙ב :עיין בספה"˜ מאור
ו˘מ˘ עה"˙ בפר˘˙ מסעי )בד"ה וידבר( וז"ל :וכן ˘מע˙י מאדומו"ר הרב בוˆינא ˜די˘א אי˘ אל˜י מו"ה אלימלך זˆו˜"ל
˘אמר ˘ע˘ה ˙˘ובה על חטא˙ ימי הנעורים 'וגם על מה ˘חטא בהיו˙ו בבטן אמו וˆער או˙ה אז'.
ובספה"˜ דברי חיים )פר˘˙ כי ˙בוא( הביא ˘רבינו ה˜דו˘ ר"ר אלימלך מליזענס˜ זˆו˜"ל ע˘ה ˙˘ובה ו˘רף א˙ ידו
על א˘ר הכה על ˘די אמו בע˙ ˘ינ˜ ממנה.
ובספר הגלגולים לרבינו חיים ויטאל כ˙ב ˘רבינו האר"י ז"ל ˆוה לו לה˙ענו˙ ג' ימים רˆופים על מה ˘˜ילל א˙ אמו
בימי ˜טנו˙ו ,והובא כ"ז בספר טהר˙ ה˜וד˘ )מאמר כניסה ל˙˘ובה פר˜ ב'() .עכ"ל( .ומע˙ה ˙גדל ה˜ו˘יא האיך לא ח˘˘
יע˜ב אבינו לזה ,וגם לא מˆינו כי ע˘ה על זה ˙˘ובה ,וˆ"ע.


והגה"ˆ רבי יע˜ב אמסעל ˘ליט"א ,עורך ומו"ל ˜וב" ıהמאור" ,כ˙ב לי ל˙ר ,ıוז"ל ,כנראה היה סבר ˘יכול כבר
לˆא˙ לבי˙ הכנס˙ ,ולאימא ˜די˘א לא ˙הא ˘ום ˆער כיון ˘אינה בפונ˜סא דחוה .עכ"ל.


וידידי הגאון רבי רן יוסף חיים מסעוד אבוחˆירא ˘ליט"א ,בעל "מרי"ח ניחוח" ,כ˙ב לי ל˙ר ıבכמה אופנים ,וז"ל:
א( נ"ל בס"ד דהנה כ˙ב רבנו ר˘"י ע"ה ,וז"ל :וי˙רוˆˆו .על כרחך המ˜רא הזה אומר דור˘ני˘ ,ס˙ם מה היא רˆיˆה
זו ,וכ˙ב אם כן למה זה אנכי .רבו˙ינו דר˘והו ל˘ון ריˆה ,כ˘הי˙ה עובר˙ על פ˙חי ˙ורה ˘ל ˘ם ועבר ,יע˜ב רı
ומפרכס לˆא˙ ,עובר˙ על פ˙חי עכו"ם ,ע˘ו מפרכס לˆא˙ .דבר אחר ,מ˙רוˆˆים זה עם זה ,ומריבים בנחל˙ ˘ני
עולמו˙ ,עכ"ל.

א

והנה מדברי ר˘"י עולה ב' דברים ,אחד ˘יע˜ב אבינו ע"ה היה ר ıומפרכס לˆא˙ בע˙ ˘הי˙ה עובר˙ על ב˙י
מדר˘ו˙ ,וה˘ני ˘היו הוא וע˘ו מריבים בנחל˙ ˘ני עולמו˙.
ועפ"י זה י˘ לומר ˘מה ˘לא ח˘˘ יע˜ב אבינו ע"ה לˆערה ˘ל אמו ,דהרי הוא רוˆה ללמוד ˙ורה ,ואין האם יכולה
למנוע מבנה ללמוד ˙ורה גם אם היא מˆטער˙ ,ועל כן לא ח˘˘ יע˜ב אבינו לˆערה ˘ל אמו ,כי רˆה ללמוד ˙ורה .וכל
זה הוא לפירו˘ הרא˘ון .ולמה ˘הביא ר˘"י דבר אחר˘ ,היו מריבים בנחל˙ ב' עולמו˙ ,נראה הכוונה כאן ˘היו מריבים
מה היא העי˜ר ,העולם הזה ,או העולם הבא ,דע˘יו היה סובר ˘העולם הזה הוא העי˜ר ,והוכיחו יע˜ב אבינו ע"ה
ואמר לו ˘אין העולם הזה עי˜ר ,אלא העולם הבא הוא העי˜ר ,ועל זה היה רב עמו ע˘ו ,ועל כן נראה ˘יע˜ב אבינו לא
ח˘˘ בזה לˆערה ˘ל אמו ,כי אמר אם יˆא זה ר˘ע ,יהיה יו˙ר ˆער לאמו ,ועל כן אמר מוטב ˘אע˘ה לאמי מעט ˆער
כע˙ ,ולא ˙סבול לאחר מכן ˆער גדול מע˘ו ˘יˆא ל˙רבו˙ רעה ,ועל כן הוכיח או˙ו בע˙ הזא˙ ˜ודם ˘יˆאו מבטן
אמם.
ב( עוד י˘ לומר בס"ד ,דהנה מה ˘כ˙וב "וי˙רוˆˆו הבנים ב˜רבה" היינו ˘ע˘ו רˆה להרוג א˙ יע˜ב אבינו ע"ה,
ויע˜ב אבינו היה בורח מע˘יו ˘לא יהרוג או˙ו כדרך ˘הרג א˙ העובר ה˘לי˘י ˘היה בבטן רב˜ה אמנו ע"ה ,וכמובא
במגלה עמו˜ו˙ עיי"˘ .ומפני ˘פי˜וח נפ˘ דוחה א˙ כל ה˙ורה ,חו ıמג' חמורו˙ ,אמר יע˜ב עדיף ˘אברח ואˆער
לאמי מעט ,ולא יהרגני ע˘יו.
ג( ועוד אפ˘ר לומר ˘מה ˘כ˙וב "וי˙רוˆˆו הבנים ב˜רבה" ,בא לומר ˘ע˘יו היה אומר ליע˜ב דברי כפירה ,והנה
ע"ז היא מג' עבירו˙ חמורו˙˘ ,עליהם נאמר יהרג ואל יעבור ,ויע˜ב אבינו לא רˆה ל˘מוע א˙ דברי הכפירה ,ועל כן
היה בורח כל הזמן מע˘יו ממה ˘היה רוˆה לה˘מיע לו ,ולכן הוא ה˙רוˆ ıבבטן אמו ,ולא ח˘˘ לˆערה ˘ל אמו בלבד
˘לא י˘מע דברי כפירה ומינו˙ מע˘יו ,דמינו˙ מ˘כא טפי ,ובפרט ˘ידע ˘לא ניחא לאמו ˘י˘מע דברי כפירה ˘ל
ע˘ו הר˘ע.
ד( ועלה ברעיוני בס"ד דמל˙ "וי˙רוˆˆו היא י˙ר"ו ˆ"ו ˆ"ו ,וכוונו˙ הדברים היא ˘אין ˆ"ו אלא ל˘ון זירוז וכן אין
ˆ"ו אלא ל˘ון עבודה זרה ,והיינו ˘היו ע˘ו ויע˜ב מריבים על נ˘מ˙ י˙רו אם ˙היה מזורז˙ לעבוד˙ האל ,או ח"ו
לעבודה זרה .וכ˙ב בעל הטורים על "וי˙רוˆˆו" ,וז"ל :וי˙רוˆˆו .זה הולך אחר ˆו א˙ בני י˘ראל ,וזה הולך אחר עכו'' ם
דכ˙יב הואיל הלך אחרי ˆו .זה מ˙יר ˆיוויו ˘ל זה וזה מ˙יר ˆיוויו ˘ל זה ,עכ"ל.
הרי לנו ˘רבו על נ˘מ˙ י˙רו ,אם ˙לך אחר עבודה זרה ,או אחר ה' י˙ברך) .עכ"ל הרב אבוחˆירא ˘ליט"א(.


וידידי הגאון רבי כפיר ברוך מבורך דדון ˘ליט"א ,מח"ס "גם ברוך יהיה" ,כ˙ב לי גם כן ל˙ר ıבכמה אופנים ,וז"ל:
א( הנה ע"פ פירו˘ בעל האור החיים ה˜דו˘ זי"ע ,ליכא ˜ו˘יא כלל ,דהוא מבאר א˙ המילה "וי˙רוˆˆו" מל˘ון
ריˆו ,ıכלומרˆ ,פיפו˙ ודוח˜ )כמו "טומאה רˆוˆה"˘ ,אין מעליה טפח אויר( .ורב˜ה אמנו כלל לא ידעה ˘י˘ לה ˙אומים בבטנה,
ועם זא˙ הרגי˘ה ˘העובר נמˆא בלח ıובדוח˜ בל˙י ˘גר˙יים .לכן ˘אלה "אם כן למה זה אנוכי" ,כלומר ,אם אין
ברחמ  ƒי מ˜ום לעובר ,מדוע ע˘ה ה' לי נס ˘אכנס להריון לאחר ˘נו˙ ע˜רו˙? ,ועל כך מ˘יב לה ה'˘ ,הסיבה לˆפיפו˙
הגדולה ˘בבטנה אינה נובע˙ מע˜רו˙ה ,אלא מהעובדה ˘י˘ לה ˙אומים .ולא זו בלבד ,אלא ˘הם כלל וכלל לא זהים.
אלא אדרבא ,הם ע˙ידים לריב כל ימיהם ,ולפיכך כבר עכ˘יו דרו˘ לכל אחד מהם מרחבמ  ƒחיה מ˘לו .ולפי פירו˘ו לא
היה לה כל ˆער אלא ˘הרגי˘ה ˆפיפו˙ בבטנה.
ב( אך ליי˘ב פירו˘ו ˘ל ר˘"י˘ ,רˆה יע˜ב אבינו לˆא˙ ,ונˆטערה בהריונה ,י˘ לבאר ע"פ מה ˘כ˙ב הרמ"א

ב

בהגה˙ו ל˘"ע )או"ח סימן ˘מ"ג( ,ד˜טן ˘הכה א˙ אביו ,או עבר ˘אר עבירו˙ ב˜טנו˙ו ,אע"פ ˘אין ˆריך ˙˘ובה כ˘יגדל,
מ"מ טוב לו ˘י˜בל על עˆמו איזה דבר ל˙˘ובה וכפרה ,אע"פ ˘עבר ˜ודם ˘נע˘ה בר עונ˘ין ,ע"כ .וא"כ יע˜ב אבינו
במה ˘סבל יסורים כבר ˙י˜ן ˆער ההריון ˘ל אמו.
ג( וגם הלום ראי˙י למו"ר המ˜ובל האל˜י ,הרא˘"ל הרב מרדכי אליהו זˆו˜"ל ב˘יעורו

)אייר ˙˘ס"ו הופיע בעלון ˜ול ˆופיך

מספר  (355וז"ל :בי"ד ˘ל מעלה לא דנים א˙ האדם עד גיל ע˘רים ˘נה ,אבל אחרי גיל ע˘רים ,אם הוא ˘מר ˙ורה ומˆוו˙
כדין וכד˙ י˜בל ˘כרו .אבל אם המ˘יך בדרכו הרעה ,דנין או˙ו גם על מה ˘ע˘ה לפני גיל ע˘רים ,ואפילו על מה
˘ע˘ה כ˘היה ˙ינו˜ ,וכגון על כך ˘נ˘ך א˙ הדדים ˘ל אימו כ˘ינ˜ חלב וˆיער א˙ אימו .והאר"י ה˜דו˘ מביא כמה
˙י˜ונים ˜˘ים מאד למי ˘ˆיער א˙ אביו או אימו .עכ"ל] .וראה עוד בזה לרבי אהרן ראטה זˆ"ל במאמר כניסה ל˙˘ובה
˘כ˙ב לחל˜ בין העונ˘ים ˘לפני גיל ע˘רים ועונ˘ים ˘אחר גיל ע˘רים .יעו"˘ בדברי ˜ד˘ו[ ,וא"כ לפ"ז יע˜ב אבינו
הואיל וכיבד אמו כל ימי חייו˙ ,י˜ן מה ˘ˆיערה בהריון.
עוד י˘ לומר ,במה ˘מ˙ה רחל בליד˙ה ,נ˙˜ן מה ˘ˆיער יע˜ב אבינו לאמו רב˜ה בע˙ הריונה ,וידוע מה ˘הובא
בספר מאור ו˘מ˘ )פר˘˙ מסעי ד"ה וידבר ה' אל מ˘ה בערבו˙ מואב( ˘רבינו ה˜דו˘ רבי אלימלך זˆ"ל ע˘ה ˙˘ובה ו˘רף א˙ ידו
על א˘ר הכה על ˘די אמו בע˙ ˘ינ˜ ממנה .ע"˘ .ונלענ"ד כך היה גם כאן ˘בע˙ לד˙ה מ˙ה רחל ,ובזה נ˙˜ן ˆערה
˘ל רב˜ה אמו) .עכ"ל הרב דדון ˘ליט"א(.


מדוע הדגי˘ה ה˙ורה ˘ויאמר ה' "לה"
ויאמר ה' לה ˘ני גוים בבטנך) .ברא˘י˙ כ"ה ,כ"ג(
˜˘ה לי ,מדוע הדגי˘ה ה˙ורה ˘נאמר "לה" ,והלא זה ידוע ,כי הלא היא זו ˘הלכה לדרו˘ א˙ ה' ,וכמו ˘כ˙וב
בפסו˜ ה˜ודם )פסו˜ כ"ב( ו˙לך לדרו˘ א˙ ה'? ,


והגאון רבי יע˜ב אמסעל ˘ליט"א ,עורך ומו"ל ˜וב ıהנפלא "המאור" ,כ˙ב לי ל˙ר ,ıוז"ל :וא˘ר דיו˜ בפר˘˙א
דברכ˙א ויאמר ה' לה ˘ני גויים בבטנך˙˘ ,יב˙ "לה" ,מיו˙ר˘ ,הרי בפסו˜ ה˜ודם כ˙וב ,ו˙לך לדרו˘ א˙ ה' ,ואם כן
סגי לכ˙וב ,ויאמר ה' ˘ני גויים בבטנך? ,
י"ל בס"ד בג' גוונא
א' בהדג˘˙ לה ˘זכ˙ה לרוח ה˜וד˘.
ב' ˘סיב˙ ע˘יו בעי˜ר ב˘בילה ˘בא˙ה מב˙ואל )ולא יˆח˜ טלה ˜דו˘ מרחם(.
ג' כמאמרם לה ל˘מה –˘הסיבה ל˙כלי˙ הטוב כל הגרים ˘יבואו מע˘יו ל˙˜ן ע ıהדע˙ ,וביו˙ר אם יזכו י˘ראל
י˜וים וא˙ אחיך ˙עבוד כמו ˘יהיה לע˙יד במהרה בימינו אמן סלה) .עכ"ל הרב אמסעל ˘ליט"א(


והגאון רבי כפיר ברוך מבורך דדון ˘ליט"א ,מח"ס "גם ברוך יהיה" ,ו˘א"ס ,כ˙ב לי ל˙ר ıב˘ל˘ה אופנים ,וז"ל:

ג

א( בספר ˘פ˙ אמ˙ )לי˜וטים( כ˙ב ,אמר "לה" ˘לא ˙גלה לאחרים ,ולכן לא גיל˙ה ליˆח˜ מעל˙ יע˜ב על ע˘יו.
ע"כ.
ב( ובספר כרם הˆבי )עמוד ˆ"ה( פיר˘ ,מפני ה˘לום נאמר לה ,ולא לו˘ ,מא יאמר ˘בגלל אחיה יˆא ע˘יו ,כי הלא
אמרו חז"ל ,רוב בנים דומים לאחי האם .ע"כ.
ג( ובדרך רמז אמר˙י ל"ה ,נוטרי˜ון ,ל'˘ון ה'רע ,כי ח˘˘ה לגלו˙ הדבר ליˆח˜ ,על מע˘יו הרעים ˘ל ע˘יו˘ ,מא
י˘ בזה מ˘ום ל˘ון הרע ,ואע"פ ˘ידעה דברי הנבואה ˘נאמרו לה אודו˙יו ,עוד בהיו˙ו בבטן) .עכ"ל הרב דדון ˘ליט"א(


והגאון רבי רן יוסף חיים מסעוד אבוחˆירא ˘ליט"א ,מח"ס "מרי"ח ניחוח" ,כ˙ב לי ל˙ר ,ıוז"ל :דברי ר˘"י ידועים
בזה "ויאמר ה' לה" ,ע"י ˘ליח ,ל˘ם נאמר ברוח ה˜וד˘ והוא אמר לה ,עכ"ל .ובעי˜ר ˘פ˙י חכמים )או˙ ט'( כ˙ב  ,וז"ל:
מדלא כ˙יב ויאמר לה ה'] .ריחמ"א :ולענ"ד ˜"˜ לומר כן ˘יאמר ויאמר לה ה'˘ ,אם כן מ˜דים בן אנו˘ לה' י˙ברך,
וˆ"ע[ ,לכן פיר˘ ˘אמר ה' ל˘ם ˘הוא יאמר לה ,עכ"ל.
והנה בס"ד חלמ˙י בליל ˘לי˘י -˘ ,ל"ה ,הוא ר"˙ ˘ל ל'בן ה'ארמי˘ ,הוא אחיה ˘ל רב˜ה .והכוונה בזה ˘רˆה
לרמז לרב˜ה אמנו ע"ה˘ ,אם י˜˘ה לה מדוע י˘ בבטנה ˘ני גוים ,אחד ˆדי˜ יע˜ב אבינו ע"ה ,ואחד ר˘ע ע˘יו
הר˘ע .אמר ל"ה ,ר"˙ ל'בן ה'ארמי ,וידוע דרוב בנים דומים לאחי האם ,ועל כן יˆא ע˘יו הר˘ע ,וכדוגמ˙ אחיה לבן
הארמי .ועל כן לא י˜˘ה לה מדוע אחד ˆדי˜ ,ואחד ר˘ע .והנה אומ˙ ע˘יו הם הרוב ביחס לעם י˘ראל ˘הם
המועטים .ע"כ.
ואמר˙י לכ˙וב כאן כמה רמזים ב˘מו ˘ל לב"ן הארמ"י ,ר"˙ וס"˙ ˘ל לבן הארמי עולו˙ בגימטריא המ"ן ,רמז להמן
הר˘ע ˘הוא מאומה העמל˜י˙ .עוד עולה בגימטריא לבן הארמי ,המ"ן ג"ר ,מ' ,לרמוז למה ˘אמרה הגמרא ˘מבני בניו
˘ל המן למדו ˙ורה בבני בר˜ .והאו˙ מ' ,מרמז על ה˙ורה ˘ני˙נה בארבעים יום .ודו"˜.
עוד י˘ להוסיף בס"ד ˘אמרו לה ˘ני גוים בבטנך˘ ,הם רבי ואנטונינוס ,והנה או˙יו˙ לבן הארמי ,הם ˆירוף ˘ל
או˙יו˙ נא"ה לרב"י .והיינו ˘אנטונינוס יהיה נאה ל˘ר˙ לרבי היינו רבי יהודה הנ˘יא) .עכ"ל הרב אבוחˆירא ˘ליט"א(


מערכ˙ "לדופ˜י ב˙˘ובה" ,כ˙בו לי ל˙ר ,ıוז"ל :בענין י˙ור המילה לה ,עי' בר˘"י ובר˘ב"ם דפר˘ו לה ,ע"י ˘ליח,
ולכך מודג˘ המילה לה ,וכמ"˘ ב˘פ˙י חכמים ,דלכך נאמר ויאמר ה' לה ,ולא ויאמר לה ה' ,עי' ירו˘למי )סוטה פ"ז הל' א'(,
ובמדר˘ רבה וב˙ורה ˘למה על ענין זה איך נאמר לה ,וע"ע בספר מיני ˙רגומא להג' ר' י˘עיה פי˜ זˆ"ל על הפס'
)ברא˘י˙ כ"ז ,י"ג( "ו˙אמר לו אמו עלי ˜לל˙ך בני ,ו˙ירגם אונ˜לוס עלי א˙אמר בנבואה ,וכ˙ב וז"ל ,דלכאורה י˘ מ˜ום
ל˙מוה האיך רˆה יˆח˜ לברך א˙ ע˘ו הוה גביר לאחיך ,והנבואה הגידה ורב יעבוד ˆעיר ,אלא ודאי דאמיר˙ נבואה זו
הי˙ה ר˜ לרב˜ה ולא ליˆח˜ ,מטעם דאם נ˙גלה דבר זה ליˆח˜ ,אז לא היה לו לע˘יו ˜רבו˙ ואהבה גדולה בעיני יˆח˜,
ולא נ˙ברך ע˘ו כלל ,ולזה כ˙יב לעיל ויאמר ה' לה ˘ני גוים ,לה דיי˜י מע˙ה זכי לנפ˘ך ,זהו כוונ˙ ה˙רגום עלי
א˙אמר בנבואה ,עכ"ל) .עכ"ל מערכ˙ "לדופ˜י ב˙˘ובה"(.


והגאון רבי רחמים מ˘ה ˘עיו ˘ליט"א ,מח"ס "מח˜רי אר ,"ıו˘א"ס ,כ˙ב לי ל˙ר ,ıוז"ל :י˘ לומר דכיון ˘היא באה
ל˘אול בבי˙ המדר˘ מא˙ ˘ם ועבר ,הוה אמינא ˘ה' י˘יב א˙ ה˙˘ובה ל˘ם ועבר˜ ,מ"ל ˘כיון ˘האמהו˙ גם היו

ד

נביאו˙ ,ורב˜ה בכללם ,אחרי ˘˘אלה ,היא בעˆמה ˜יבלה א˙ ה˙˘ובה בנבואה בכלי רא˘ון ,ולא הי˙ה ˆריכה ל˜בל
א˙ ה˙˘ובה מ˘ם ועבר .עכ"ל.


למה נ˜רא יע˜ב ולא ע˜יבא
ואחרי כן יˆא אחיו וידו אוחז˙ בע˜ב ע˘יו וי˜רא ˘מו יע˜ב) .ברא˘י˙ כ"ה ,כ"ו(
˜˘ה לי למה לא נ˜רא "ע˜יבא" ,על ˘ם הע˜ב? ,


והגאון רבי בנימין גלי˜ ˘ליט"א ,מח"ס "מ˘א˙ בנימין" כ˙ב לי ל˙ר ıוז"ל :ובפ˘טו˙ ע˜יבא ל˘ון ארמי ,ועוד דאין
ענינו הע˜ב ר˜ ˘אוחז ˘ם ,מ˘א"כ רבי ע˜יבא ˘ם מ˜ורו ,ועוד ע"˘ יע˜ב ˜י˘ור החכמה לסוף הע˘יה ,ועוד יע˜ב
ע"˘ הע˙יד ויע˜בני זה פעמיים .עכ"ל.


למה מ˙ אברהם אבינו חמ˘ ˘נים ˜ודם זמנו
והרי היה יכול להיו˙ עיוור ˘ח˘וב כמ˙
ויזד יע˜ב נזיד ויבא ע˘ו מן ה˘דה והוא עיף .ויאמר ע˘ו אל יע˜ב הלעיטני נא מן
האדום האדום הזה כי עיף אנכי על כן ˜רא ˘מו אדום) .ברא˘י˙ כ"ה ,כ"ט  -ל'(
וכ˙ב ר˘"י

)כ"ה ,ל'(

ואו˙ו היום מ˙ אברהם ˘לא יראה א˙ ע˘ו בן בנו יוˆא ל˙רבו˙ רעה ,ואין זו ˘יבה טובה

˘הבטיחו ה˜ב"ה ]וא˙ה ˙בוא אל אבו˙יך ב˘לום ˙˜בר ב˘יבה טובה )ברא˘י˙ ט"ו ,ט"ו([ ,לפיכך ˜יˆר ה˜ב"ה חמ˘ ˘נים
מ˘נו˙יו˘ ,יˆח˜ חי ˜"פ ˘נים ,וזה ˜ע"ה ˘נים ,ובי˘ל יע˜ב עד˘ים להברו˙ א˙ האבל .עכ"ל .והוא מדברי הגמ' בבא
ב˙רא )דף מ"ז ע"ב(.
וכן כ˙ב ר˘"י לעיל )פר˘˙ לך לך ,ט"ו ,ט"ו(˜˙ ,בר ב˘יבה טובה ,בי˘רו ˘לא יˆא ע˘יו ל˙רבו˙ רעה בימיו ,ולפיכך מ˙
חמ˘ ˘נים ˜ודם זמנו ,ובו ביום מרד ע˘ו .עכ"ד.
כדאי˙א בגמ' )ב"ב דף ט"ז ע"ב( אמר רבי יוחנן חמ˘ עבירו˙ עבר או˙ו ר˘ע באו˙ו היום ,בא על נערה המאורסה ,והרג
א˙ הנפ˘ ,וכפר בעי˜ר ,וכפר ב˙חיי˙ המ˙ים ,ו˘ט א˙ הבכורה) .עכ"ל(.


וה˜˘ה אחי הגאון רבי אברהם יהודה הכהן רבינובי˘ ıליט"א ,מח"ס "יאר ההלכה" ,דבפר˘˙ינו כ˙וב )כ"ז ,א'( ויהי כי
ז˜ן יˆח˜ ,ו˙כהינה עיניו מראו˙ ,פיר˘ ר˘"י ,כדי ˘י˜בל יע˜ב א˙ הברכו˙.

ה

ואם כן ˜˘ה למה הוˆרך אברהם להיפטר מהעולם חמ˘ ˘נים ˜ודם .י˘ עיˆה אחר˙ ˘ל ו˙כהינה עיניו ,ולהיו˙ כלוא
בבי˙ ,ולא יראה א˙ ע˘יו יוˆא ל˙רבו˙ רעה ,ולחיו˙ עוד חמ˘ ˘נים? ,


ו˙יר ıאאמו"ר הגה"ˆ רבי אלחנן יע˜ב דוד הכהן רבינובי˘ ıליט"א ,מח"ס "ע˜בי דוד" ,ו˘א"ס˘ ,כיון ˘אברהם היה
גדול מאוד בהכנס˙ אורחים
˘מגיע אורח יוכל ליכנס,

)ברא˘י˙ כ"א ,ל"ג,

ובר˘"י ˘ם ,ר˘"י סוטה דף י' ע"א( ,ובבי˙ו היה דל˙ו˙ מארבע ˆדדיו ,ומהיכן

)מדר˘ ˘וחר טוב ˙הלים מזמור ˜"י( ,והיו הרבה עוברים ו˘בים אˆלו )פר˜י דרבי אליעזר פר˜ כ"ה ,ר˘"י פר˘˙

וירא כ' ,א'( ,אפילו אם היה כלוא בבי˙ ,היה נודע לו ממע˘י נכדו .עכ"ד.


ולענ"ד י"ל בס"ד ˘ה˜ב"ה לא רˆה ˘אברהם אבינו ˙כהה עיניו ,כי ידע ˘לא יוכל אברהם לסבול ˆער זה ,כי הרי
עיניו ˙מיד היה ל˙ור אחרי האורחים ,ואם לא יוכל לראו˙ ולחפ˘ אורחים ,למה לו חיים ,ולכן כדי ˘לא יראה ע˘יו יוˆא
ל˙רבו˙ רעה ,הוכרח למו˙ חמ˘ ˘נים ˜ודם ,והבן.


למה נ˙ן יע˜ב לע˘יו לחם
ויע˜ב נ˙ן לע˘יו לחם ונזיד עד˘ים ויאכל וי˘˙ וי˜ם וילך ויבז ע˘יו א˙ הבכורה.
)ברא˘י˙ כ"ה ,ל"ד(
ו˜˘ה דהא לעיל )כ"ה ,כ"ט( כ˙יב ויזד יע˜ב נזיד וגו' ,ולהלן מיניה )פסו˜ ל'( כ˙יב ,ויאמר ע˘יו אל יע˜ב הלעיטני נא מן
האדום האדום הזה וגו' ,ואם כן למה הוסיף יע˜ב לע˘יו גם לחם˘ ,הרי ע˘יו בי˜˘ ר˜ נזי˜ העד˘ים ,ולא יו˙ר? ,


ועיין בבי˙ הלוי מה ˘כ˙ב בזה.


ובספר "˙˘ובו˙ הגר"ח" ,פר˘˙ ˙ולדו˙ )˙˘ובה כ"ו( ,הובא ˙˘וב˙ מרן הגר"ח ˜ניבס˜י ˘ליט"א ,וז"ל :הוא ח˘ב
˘לא ידע ע˘יו הדין איזה ברכה מברכין על הנזיד ,לכן האכילו לחם˘ ,ברכ˙ הלחם ˙פטור א˙ הכל .עכ"ל.


ובספר "מאור אהרן" לידידי הגאון רבי אהרן הלוי גרנד˘ ˘ליט"א ,כ˙ב ל"ב ˙ירוˆים נפלאים ,למה נ˙ן יע˜ב לע˘יו
לחם ,והרי בי˜˘ לו ר˜ נזיד עד˘ים .וז"ל:
הא' ,כ˙יב לעיל )פסו˜ ל"ג( ויאמר יע˜ב ה˘בעה לי כיום וי˘בע לו וימכור א˙ בכור˙ו ליע˜ב ,ולהלן מיניה ב˜רא דידן
כ˙יב ויע˜ב נ˙ן לע˘יו לחם ונזיד עד˘ים ,ונמˆא מבואר דמכיר˙ הבכורה הי˙ה ˙מור˙ הנזיד עד˘ים )וכנ˙באר ברבינו בחיי

לעיל( וכיון ˘כן י"ל דיע˜ב ח˘˘ ˘מא לפ˙ע הנזיד עד˘ים לא יספ˜ א˙ ע˘יו ב˘ביל מכיר˙ הבכורה ,ולכן הוסיף לו
לחם ,והיינו כדי ˘יהיה לע˘יו סעודה גדולה ועי"ז לא יבוא ע˘ו לה˙חרט .מיהו כל זה דו˜א אי המכירה הי˙ה בעבור
הנזיד עד˘ים ,אבל להא דהביא הרמב"ן לעיל פסו˜ ל"א )עיין חז˜וני( די"מ ˘המכירה הי˙ה בעבור הכסף ,לי˙א ל˙ירוı

ו

דילן ,ואף אי נימא דהיה המכירה ˙מור˙ נזיד עד˘ים עדיין אפ˘ר דזה ג"כ ˙ליא בב' האפ˘רויו˙ ˘כ˙ב הרמב"ן לעיל
)פסו˜ ל"ג( אי ענין נזיד העד˘ים היה בכלל חל˜ מהמכירה ,אי לאו ,והאפ˘רו˙ הא' דהמכירה הי˙ה ˙מור˙ הנזיד עד˘ים,
ומ"מ בי˜˘ יע˜ב מע˘יו ˜ודם לזה ˘י˘בע לו ˘אינו חפ ıבבכורה ,ולא ייר˘נה לעולם ,ונ˘בע ע˘יו ,ור˜ אח"כ היה
מע˘ה המכירה ˙מור˙ הנזיד עד˘ים ,והאפ˘רו˙ ב' דהמכירה הי˙ה בזה ˘נ˘בע ע˘יו ליע˜ב על הבכורה ,וענין הנזיד
עד˘ים אינו ˘ייך למע˘ה המכירה ,ע"כ דברי הרמב"ן יעו"˘ ,וע˙ה לאפ˘רו˙ א' עדיין אפ˘ר ל˜יים דברינו ,אבל
לאפ˘רו˙ ב' אין ל˜יים דברינו מ˘ום דהעד˘ים ואף הלחם לא היה ˘ייך למכירה.
הב' ,י"ל דיע˜ב אבינו ה˙חסד עם ע˘יו דכיון ˘הגיע ע˘ו עיף ורעב ,ידע יע˜ב ˘אף ˘בי˜˘ ר˜ העד˘ים ,הוא ˆריך
גם ללחם דמה ˘בי˜˘ ר˜ עד˘ים אין זה אלא מ˘ום ˘נ˙אוה לאכול זה המאכל ,ולכן נ˙ן לו גם לחם ,ואין לה˜˘ו˙ היאך
ה˙חסד עם ר˘ע ,מ˘ום הא דכ˙יב

)מ˘לי כ"ה ,כ"א(

אם רעב ˘ונאך האכילהו לחם ,ופר˘"י כמ˘מעו ,יעו"˘ ,וביאר

המלבי"ם הטעם ,והיינו מ˘ום ˘זה רעה ל˘ונא ˘מכירים לו טובה ,יעו"˘ ,וה"נ זה היה למע˘ה רעה לע˘יו במה
˘יע˜ב האכילהו ,ו˘וב נמˆא כעין זה דארז"ל )מדר˘ מ˘לי פר˘ה כ"ה( אם רעב ˘ונאך האכילהו לחם ,ואם ˆמא ה˘˜הו מים
אע"פ ˘ה˘כים להרגך ובא רעב וˆמא ל˙וך בי˙ך ˙אכילהו ו˙˘˜הו ,למה כי גחלים א˙ה חו˙ה על רא˘ו ,כו' ,ע"כ.
יעו"˘.
והנה ארז"ל )סנהדרין ˆ"ב ע"א( כל הנו˙ן פ˙ו למי ˘אין בו דעה ,יסורין באין עליו˘ ,נאמר לחמך כו' ,ולא ˙י˜˘י מהא
היאך נ˙ן יע˜ב לע˘יו לחם ,והרי ע˘ו אין בו דעה

)והיינו כדביאר במהר˘"א דנמˆא˙ נו˙ן כח לאו˙ו אחד להמ˘יך לה˘˙מ˘ בדעה באופן

˘לא נכון ,כמו ˘מ˘˙מ˘ עד ע˙ה בדעה ˘לו ˘לא באופן הנכון ,יעו"˘( די"ל דיע˜ב נ˙ן לע˘יו ,כי היה סבור ˘י˘ בו דעה ,ולא הכירו,
וכיˆח˜ ˘ח˘ב על ע˘יו לˆד הטוב ,מיהו י˙כן לפר˘ הגמ' ה˙ם )מלבד פי' המהר˘"א( דכל הנו˙ן פ˙ו למי ˘אין בו דעה,
יסורין באין עליו ,היינו מ˘ום ˘נו˙ן "פ˙ו"

)וי˙כן לפר˘ ביו˙ר ˘אין לו אלא פ˙ זו ,ובחר לי˙ן לאו˙ו חסר דעה˘ ,אינו מ˘˙מ˘ בפ˙ וכדו'

כראוי ,יו˙ר מא˘ר לה˘איר הפ˙ היחידה ˘לו לעˆמו ,ועוד דלו ודאי י˘ פ˙ ,אלא די˘ לו עוד פ˙ אח˙ ,וב' ˆריכים לו ,הא' עם דעה ,והב' בלי דעה ,ובחר לי˙ן

לחסר דעה( דכן מˆינו גבי רבי )ב"ב ט' ע"א( רבי פ˙ח אוˆרו˙ ב˘ני בˆור˙ אמר יכנסו בעלי מ˜רא כו' אבל עמי האר ıאל
יכנסו כו' י˙יב רבי ו˜א מˆטער ואומר אוי לי ˘נ˙˙י "פ˙י" לעם האר ıכו' אמר רבי יכנסו הכל כו' ע"כ יע"˘ .ועי' מ˘"כ
בזה מרן הסטייפלער בעל ה˜הילו˙ יע˜ב זי"ע בספרו ברכ˙ פר ıעל ה˙ורה בחל˜ עוד לפר˘˙ ב˘לח ,יעו"˘.
הג' ,י"ל דרˆה יע˜ב אבינו לרמז לע˘יו מה הוא מפסיד ,והיינו ה˜רבנו˙ ˘נ˜ראו לחם ,כדכ˙יב )וי˜רא ג' ,ט"ז( וה˜טירם
הכהן מזבחה לחם א˘ה לריח ניחוח כל חלב לה' ופר˘"י וז"ל לחם א˘ה לה' ,לחמו ˘ל א˘ ל˘ם גבוה כו' עכ"ל ,וכן הוא
ב˘מו"ר )י"ט ד'( יע˜ב כו' ˘אל מלפני ה˜ב"ה ונ˙ן לו לחם לאכול כו' ,לא ˙עלה על דע˙ך ˘יע˜ב לחם ו˘מלה ˘אל כו'
כהנים אוכלים מלחם הפנים כו' יעו"˘ ,והכוונה כדי ˘˙היה המכירה גמורה ,ולא יטען אח"כ ע˘יו ˘לא ידע מה הוא
מפסיד˘ ,הרי ביזה הבכורה ,מ˘ום עבוד˙ ה˜רבנו˙ ,כדפר˘"י לעיל )פסו˜ ל"ב( ,והכא.
הד' ,אי˙א בב"ר )ס"ג י"ד( ויע˜ב נ˙ן לע˘יו לחם ונזיד עד˘ים כו' מה עד˘ה זו י˘ בה אבל ,וי˘ בה ˘מחה ,כך אבל
˘מ˙ אברהם אבינו˘ ,מחה ˘נטל יע˜ב א˙ הבכורה ,ויאכל וי˘˙ ,הכניס ע˘ו כ˙ ˘ל פריˆים אמרין ניכול דידיה וניחוך
עליו ,ורוח ה˜וד˘ אומר˙ ערוך ה˘ולחן ˆפה הˆפי˙ סדר מנר˙א כו' ˜ומו ה˘רים זה מיכאל וגבריאל מ˘חו מגן כ˙בו
˘הבכורה ליע˜ב˙ ,ני בר ˜פרא ולפי ˘היו מ˘ח˜ים הסכים ה˜ב"ה ו˘ח˜ עמהם ,ו˜יים הבכורה ליע˜ב מנין דכ˙יב
)˘מו˙ פ"ד( כה אמר ה' בני בכורי י˘ראל כו' ,ע"כ ,ולפי"ז י"ל דלכן הוסיף יע˜ב לע˘ו לחם ,והיינו חדא כדי ˘חביריו ˘ל
ע˘ו יסכימו לבוא לסעוד עמו ,כי אולי ב˘ביל עדים לבד ,לא יסכימו ,וע˙ה ˘יראו ˘י˘ גם לחם ,יסכימו לבוא ,ועוד
דככל ˘לעגו ˘ל ע˘יו גדול יו˙ר ,כך יו˙ר סיכוי ˘הבכורה ˙ינ˙ן ליע˜ב ,ולכן הוסיף לו לחם כי ח˘˘ ˘ב˘ביל
העד˘ים לבד לא יהיה לעגו ˘ל ע˘ו גדול כ"כ ,ולעגו ˘ל ע˘יו על יע˜ב )ל˘יט˙יה ˘ל ע˘יו( ˘ב˘ביל עד˘ים לבד מסכים
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ל˜נו˙ הבכורה ,וע"י ˘יע˜ב הוסיף לחם ,הוסיף ע˘יו בלעגו ˘אף נ˙ן לחם בעבור הבכורה ˘אינה כלום ,ובאמ˙ נמכרה
הבכורה מדינא ליע˜ב.
והנה נמˆא דבאו˙ו היום ˘נפטר אברהם אבינו ע˘ה ע˘יו הסעודה הגדולה עם הכ˙ פריˆים˘ ,הרי או˙ו יום ˘נפטר
אברהם אבינו נטל יע˜ב א˙ הבכורה ,וכדלעיל במדר˘ וכדאמרינן בגמ' )ב"ב ט"ז ע"ב( ,וכדפר˘"י לעיל פסו˜ ל' .ואפ˘ר
דרב˜ה הי˙ה אˆל יˆח˜ מאחר ˘נפטר אביו אברהם ,ולכן יע˜ב דו˜א בי˘ל העד˘ים ליˆח˜˘ ,יאכל ˘זהו סימן
אבילו˙ ,וכנ"ל במדר˘.
הה' ,אי˙א )ב"ב ט"ז ע"ב( אר"י חמ˘ עבירו˙ עבר או˙ו ר˘ע באו˙ו היום ˘נפטר אברהם אבינו עליו ה˘לום כו' ,וי˙כן
דכיון ˘ראה יע˜ב אבינו ע"ה ˘ה˙חיל בעבירו˙ ,לכן הוסיף לו לחם ,כי אולי עי"ז ירגע מעט ,ויפסי˜ העבירו˙
ור˘עו˙ו ,אבל ה˙ורה אומר˙ וילך ויבז ˘הוסיף ר˘עה.
הו' ,י"ל דהרי ע˘יו רעב היה ,ואין ˜ביעו˙ סעודה בלא פ˙ ,ובאמ˙ בי˜˘ סעודה אלא ˘ראה העד˘ים ונ˙אוה להם,
ולכן בי˜˘ם ביחוד.
הז' ,י"ל דהוא כמו ˘מˆינו אˆל בני אדם ˘אומרים ˘ˆריך סעודה ב˘רי˙ או חלבי˙ ,והכונה דמלבד הב˘ר או החלב
י˘ גם לחם ,ולא ר˜ ב˘ר או חלב ,וכמו כן ע˘יו כאילו בי˜˘ סעוד˙ נזיד עד˘ים וודאי ˘נ˙כוין גם ללחם.
הח' ,אי˙א ב˘ו"ע )או"ח סי' ˜ס"ז סעיף י"ח( אין הבוˆע נו˙ן ביד האוכל ,אא"כ היה אבל ,ע"כ יעו"˘ ,ולפי"ז י"ל דיע˜ב
רˆה לרמז לע˘יו ˘הוא אבל ˜ˆ˙ ,וכמ˘"כ הרמ"א )יור"ד סי' ˘ע"ד ס"ו( דאבי אביו ˘מ˙ לא ירח ıעד ה˘ב˙ וכו' ,יעו"˘,
והרי ע˘יו ע˘ה ˘מחה גדולה וכדלעיל במדר˘ )הובא ב˙ירו ıד'( ,ולכן הוסיף לו לחם ,ומס˙בר דנ˙ן לו הלחם בידו˘ ,הרי
ע˘יו ע˘ה ˙נאי במכירה "הלעיטני" ,והיינו ˘י˘פך ל˙וך פיו ,ולכן מס˙בר דאף הלחם נ˙ן בידו ממ˘.
הט' ,כ˙ב הרמב"ם )פ"ד מהל' דעו˙( דאין זה בריא לאכול הרבה עד˘ים ,יעו"˘ ,ולפי"ז י"ל דלכן הוסיף לו לחם ,והיינו
כדי ˘לא ירבה באכיל˙ העד˘ים˘ ,הרי ע˘יו רעב היה ,ובלא הלחם ודאי היה מרבה באכיל˙ העד˘ים ,וכיון ˘אין זה
בריא ,הוסיף לו לחם.
הי' ,אי˙א בבה"ל )רי˘ סי' ˜ס"ט( דהמנהג אˆל כל י˘ראל דכ˘אדם נכנס לבי˙ חבירו ב˘עה ˘אוכלים ˜ורין לו לאכול
ואפ˘ר הטעם מ˘ום ˘מא י˙אוה ל˘ום מאכל ,ויבוא לידי סכנה ,יעו"˘ ,ולפי זה אפ˘ר דיע˜ב אבינו ח˘˘ ˘ע˘יו
יערער על המכירה ,ויאמר דבלא"ה היי˙ חייב לי˙ן לי עד˘ים ,וא"כ לא ˜יבל˙י ˙מורה להבכורה ,ולכן הוסיף לו לחם,
˘זה לא היה חייב ,כי בזה אין ח˘˘ ˘י˙אוה ויבא ליד סכנה.
הי"א ,אי˙א ב˘ו"ע )או"ח סי' ˜ס"ט סעי' ב'( לא י˙ן לאכול אלא למי ˘יודע בו ˘יברך ,הג"ה וי˘ מ˜ילין אם נו˙ן לעני
ב˙ור˙ ˆד˜ה ,ועי' ב"ח דלי˙ן למי ˘לא נוטל ידיו חמיר טפי יעו"˘ ,ולפי"ז י"ל דהעד˘ים הוי דבר ˘טיבולו במ˘˜ה,
וכיון ˘בי˜˘ ע˘ו הלעיטני ,א"כ אין ההי˙ר דדבר ˘דרכו לאכול ע"י כף וכדו' ,דלא ˆריך ליטול ידיו כ˘אוכל בכף ,דהרי
לא אוכל ביד ,ונמˆא דאם היה נו˙ן העד˘ים לבד ,לא היה נוטל ידיו ,ולכן נ˙ן לו לחם כדי ˘יטול ידיו ,גם העד˘ים
ב˘ביל הבכורה היה וא"כ אין זה ˆד˜ה ,וכיון ˘כן היה אסור לי˙ן העד˘ים ,אבל לחם זה ˆד˜ה ,ומו˙ר היה לי˙ן,
והעד˘ים טפל לפ˙ ,וממילא אין ˆריך לברך עליהם ,ולכן נ˙ן לחם.
הי"ב ,י"ל דיע˜ב רˆה ˘ע˘יו לא יכריחנו להלעיט לו העד˘ים ,ולכן הביא לו לחם כי א˙ הלחם לא ˘ייך ל˘פוך לפה,
וא"כ יˆטרך ע˘ו לה˙אמ ıבאכיל˙ הלחם ,וכיון ˘כן י˙אמ ıגם בעד˘ים ,בלי ˘יˆטרך להלעיט לו העד˘ים לפיו.
הי"ג˙ ,נן )אבו˙ פ"ג מ"ג( ˘ל˘ה ˘אכלו על ˘ולחן אחד ,ולא אמרו עליו דברי ˙ורה ,כאילו אכלו מזבחי מ˙ים ,ופיר˘
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הרע"ב דמ"מ מהני ˘מברכין ברכ˙ המזון יעו"˘ ,ולפי"ז י"ל דהרי ע˘יו לא למד ˙ורה על ה˘ולחן ,ורˆה יע˜ב אבינו
˘לא יח˘ב לו לע˘יו כאילו אכל מזבחי מ˙ים ,ולכן נ˙ן לו לחם˘ ,עי"כ יברך ברכהמ"ז ,ולא יח˘ב כאילו אכל מזבחי
מ˙ים )וע˘יו לא אכל לבדו וכדאי˙א בב"ר והובא למעלה ב˙י' הרביעי ,ואף אי הוה אוכל לבד ,ג"כ י˘ ל˜יים ה˙ירו ,ıכי כ˙ב ה˙וי"ט ב˘ם הר˘ב"ם ד˘ל˘ה

לאו דו˜א ,וה"ה אחד ,ונ˜ט ˘ל˘ה מ˘ום ˘ס˙ם ˘ולחן איכא ˘ל˘ה לזימון ,יעו"˘(.
ומה ˘פיר˘ הרע"ב דמהני ברכהמ"ז ,עי' מג"א )או"ח סי' ˜"ע ס"˜ א'( דכ˙ב וז"ל כל ˘ולחן ˘לא אמרו עליו ד"˙ כאילו
אכלו מזבחי מ˙ים ,וכ˙ב ב˘ל"ה דלימוד ממ˘ ,ולא יסמוך על ברכ˙ המזון ,עכ"ל ,ובהגהו˙ הגר"ח ˆאנזר כ˙ב עלה וז"ל
ולא יסמוך על ברכהמ"ז ,נ"ב ובזוהר חד˘ רו˙ דף ס"ז ע"ב כ˙ב ˘יחיד יוˆא בו ,עכ"ל.
הי"ד ,אי˙א ב˘ו"ע

)או"ח סי' ˜"ע סעי' ג'(

מ˘יירין פאה ב˜ערה יעו"˘ ,וכ˙ב במג"א

)ס˜"ח(

וז"ל ,אפילו אינו מ˘מ˘

בסעודה ר˜ מב˘ל המאכל אפילו אין מזונו˙יו עליו ,עכ"ל ,והנה ע˘ו היה רעב˙ן וגומר האוכל כולו ,היפוך ממה ˘היה
ˆריך ל˘ייר ב˜ערה ˘לא יראה כרעב˙ן ,ולכן הוסיף לו לחם כדי ˘יוכל ל˘ייר ב˜ערה ,כי ע"י ˘יאכל הלחם כבר י˘בע
וממילא יוכל ל˘יייר פאה מהעד˘ים ב˜ערה ,ו˙ירו ıזה הוא דו˜א לפי' ה˙וס' ˘ˆריך ל˘ייר ב˜ערה ˘לא יראה
כרעב˙ן ,אבל לפי' ר˘"י דהוא כדי ל˘ייר ל˘מ˘ ,ליכא ל˙י' זה ,והובא פלוג˙ייהו דר˘"י ו˙וס' בב"ח ˘ם ,יעו"˘,
ולכאורה ב˘ו"ע ˘ם נפס˜ כר˘"י ,יעו"˘ בביאור הגר"א ובמ"ב.
הט"ו ,כ˙ב ה˘ל"ה )˘ער האו˙יו˙ או˙ ˜' בעניני אכילה סעיף ו'( כי הידים ˘אוחז בהם המאכל והמ˘˜ה הם רומזים על ˙ורה
והעבודה ,כמ"˘ רז"ל ˘כל אחד מאלו האˆבעו˙ נ˙ייחד למˆוה זר˙ למדיד˙ החו˘ן˜ ,מיˆה למנח˙ כהן אמה לכלי
המ˘כן והבנין אˆבע להזאה גודל לבוהן אהרן והמˆורע כו' יעו"˘ ,ולפי"ז י"ל דלכן הוסיף לו לחם כי העד˘ים רˆה
ע˘יו ˘י˘פוך לו לפיו ,אבל הלחם אי אפ˘ר אלא לאכול בידיו ,ורˆה לרמז לו בזה ˘מפסיד בזה ˘מכר הבכורה ,וכמו
˘אמרו ˘האˆבעו˙ מרמזין על עבוד˙ הכהונה ,וכעין זה ˙ירˆ˙י למעלה ב˙ירו ıה˘לי˘י.
הט"ז ,כ˙יב )˙הילים ˜ל"ו כ"ה( נו˙ן לחם לכל ב˘ר ,ורˆה יע˜ב אבינו לרמז לע˘יו ˘מכר הבכורה ב˘ביל כלום ,כי הלחם
בלא"ה היה מגיע אליו ,כדכ˙יב נו˙ן לחם כל ב˘ר ,ולכן הוסיף לו הלחם.
הי"ז˙ ,נן )אבו˙ פ"ו מ"ד( פ˙ במלח ˙אכל ,ופיר˘ הרע"ב וז"ל ˘אם אין לך אלא פ˙ במלח˙ ,אכל ו˙למד עכ"ל ,ורˆה
יע˜ב אבינו לרמז לע˘יו ˘באמ˙ אין הבכורה מ˙אימה לו ,כי הוא ˆריך גם עד˘ים ,ואינו מס˙פ˜ בפ˙ במלח.
הי"ח ,ארז"ל

)ב"ר ע' ה'(

לחם זו ˙ורה˘ ,נאמר לכו לחמו בלחמי ,ורˆה יע˜ב אבינו לרמז לע˘יו ˘הוא מוכר עבור

העד˘ים א˙ הבכורה˘ ,בכללה ה˙ורה ,כי בבכורה ˙לוי עי˜ר עם י˘ראל ,ולכן הוסיף לו הלחם.
הי"ט ,אמרינן )ביˆה ט"ז ע"א( כמה טפ˘אי הני בבלאי ,דאכלי נהמא בנהמא ,והיינו ˘אוכלין הדייסא ע"י הלחם ,ו˜ˆ˙
מ˘מע דבמ˜ום לאכול בסיוע ˘ל המזלגו˙ ,הם אכלו ה˙ב˘יל עם הלחם ,ומבואר נמי בגמ' )נדרים מ"ט ע"א( דמע˘ה ˜דרה
רך אף הני דפליגי על הבבלאי היה דרכן לאכול ע"י הלחם )עי' רא"˘ דמ˙אכיל( ,והנזיד ג"כ רך הוא ,ולפי"ז י"ל דלכן הוסיף
לו הלחם ,והיינו ˘יהיה לו במה לאכול במ˜ום המזלגו˙ ,וכיון ˘אכל גם הלחם ,אין זה ביזוי אוכלים ,וכדאי˙א ב˘ו"ע
)או"ח סי' ˜ע"א סעי' ג'( מו˙ר לאכול דייסא בפ˙ במ˜ום כף והוא ˘יאכל הפ˙ אח"כ כו' ,יעו"˘.
הכ'˙ ,נן )טבול יום פ"ב מ"ה( וכן ב˜טניו˙ ˘˜רמו על גבי פרוסו˙ ,ופיר˘ הרע"ב וז"ל ,על גבי פרוסו˙ ˘ל לחם ˘מניחין
על ה˜טניו˙ ,עכ"ל ,ומˆינו ˘כך היה דרך לאכול ,ולכן הוסיף לו לחם מלבד העד˘ים ˘הם ˜טניו˙.

)ועי' בפיהמ"˘ לרמב"ם

˘ם ˘פיר˘ באופן אחר מהרע"ב(.
הכ"א ,י"ל כי י˙כן ˘ע˘ו רˆה ˘יע˜ב יאכל עמו ,דהלחם יאכל יע˜ב ,והעד˘ים יאכל ע˘יו ,ועל ידי זה יהיה ˜ירב˙
הדע˙ ביניהם ,כדאמרינן )סנהדרין ˜"ג ע"ב( גדולה לגימה ˘מ˜רב˙ א˙ הרחו˜ים ,ולכן הביא יע˜ב לע˘יו הלחם˘ ,על ידי

ט

זה לא נ˘אר כלום ליע˜ב מה לאכול ,ועל ידי זה לא היה ˆריך ליסב בסעודה יחד עם ע˘יו ,וכמ˘"כ ב˘ו"ע

)או"ח סי' ˜"ע

סעי' כ'( דגנאי הוא ל˙"ח ליסב בסעודה עם עם האר ,ıיעו"˘.
הכ"ב ,אי˙א ב˘ו"ע

)או"ח סי' ר"ב סעי' ב'(

בענין פרי הנימוח אי ברכ˙ו ˘הכל ,או הע ,ıוי˙כן דהעד˘ים נימוחו ,ולכן

הוסיף הלחם כדי לפטור הספ˜˘ ,הרי פ˙ פוטר כל הבא מחמ˙ סעודה.
הכ"ג ,י"ל דהא יע˜ב בי˘ל העד˘ים ליˆח˜ ,כדפר˘"י ,ופחד יע˜ב ˘ע˘יו יגמור כל העד˘ים ,ולא י˘אר ליˆח˜,
ולכן הוסיף לו לחם כדי ˘י˘בע גם בלא כל העד˘ים ˘הכין.
הכ"ד ,י"ל ע"ד החידוד ,דהא ˙נן

)נדרים נ"ג ע"ב(

מן העד˘ים אסור בא˘י˘ים ,רבי יוסי מ˙יר ,ופיר˘"י וז"ל אסור

בא˘י˘ים בפ˙ ˘מעורב בו ˜מח עד˘ים ,די˘ בכלל עד˘ים א˘י˘ים עכ"ל ,ונמˆא דל˙"˜ עד˘ים וא˘י˘ים היינו הך,
וכיון ˘כן ,י˙כן דהלחם ˘הוסיף לו היה פ˙ זו ˘מעורב בה ˜מח עד˘ים ,והביא לו כדי ˘לא יערער אח"כ ˘בי˜˘
עד˘ים ,ונ˙כוין לא˘י˘ים ,ולכן הוסיף לו אף לחם עד˘ים.
הכ"ה ,אמרינן )יומא ע"ד ע"ב( המאכילך מן במדבר למען ענו˙ך ,רבי אמי ורבי אסי ח"א אינו דומה מי ˘י˘ לו פ˙ בסלו
למי ˘אין לו פ˙ בסלו ,וח"א אינו דומה מי ˘רואה ואוכל למי ˘אינו רואה ואוכל ,אמר רבי יוסף מכאן רמז לסומין
˘אוכלין ואין ˘בעין ,אמר אביי הלכך מאן דאי˙ ליה סעוד˙א לא ליכלה אלא ביממא ,ע"כ ,ולפי"ז י"ל דכיון ˘ע˘יו
בי˜˘ הלעיטני ,א"כ נמˆא ˘לא ראה האוכל ,וכיון ˘לא ראה העד˘ים ,י˙כן ˘לא היה ˘בע ,והיה מערער ˘העד˘ים
לא היו טובים ,ולכן הוסיף הלחם ˘רואהו וי˘בע.
הכ"ו ,י"ל דהא כ˙יב הכא גבי ע˘יו והוא עיף ,ופר˘"י )דברים כי ˙ˆא כ"ה ,י"ח( וז"ל ,וא˙ה עיף ויגע ,עיף בˆמא כו' ,עכ"ל,
וכ˙ב הרמב"ם

)פ"ד מהל' דעו˙ ה"ב(

וכ˘י˙חיל המזון לה˙עכל במעיו˘ ,ו˙ה מה ˘הוא ˆריך ל˘˙ו˙ כו' ,עכ"ל יעו"˘,

ולפי"ז י"ל דלכן הביא לו הלחם ,כי ˜ודם ה˘˙יה ˆריך לאכול ,והעד˘ים היה לו ˘˙יה.
הכ"ז ,אי˙א ב˘ו"ע )או"ח סי' ˜ס"ז סעי' ד'( י˙ן ˘˙י ידיו על הפ˙ ,ב˘ע˙ ברכה ˘י˘ בהן י' אˆבעו˙ כו' ע"כ ,ולפי"ז י"ל
דכיון ˘ע˘יו בי˜˘ הלעיטני ,לכן הוסיף לו הלחם ,והיינו כדי לרמז לו היאך ˆריך לאכול ,כמו הלחם ˘י˘ בו הרבה
ענינים ,וכמו ˘ˆריך לי˙ן ב' ידיו על הפ˙ ,ועוד ,כמבואר ב˘ו"ע ˘ם.
הכ"ח ,הנה פר˘"י לעיל )פסו˜ ל"א( וז"ל מכרה כיום ,כ˙רגומו כיום דלהן ,כיום ˘הוא ברור ,כך מכור לי מכירה ברורה,
עכ"ל ,ונמˆא דהמכירה הי˙ה ביום ,וא"כ נמˆא דע˘יו לא בא לאכול סעוד˙ הערב ,אלא סעוד˙ ה˘חרי˙ ,וכדאמרי'
)פסחים י"ב ע"ב( אלא איפוך רביעי˙ מאכל כל אדם ,חמי˘י˙ מאכל פועלים˘ ,י˘י˙ מאכל ˙למידי חכמים ,יעו"˘,

)ומ˘"כ

והוא עיף ,ומ˘מע ˘בא בערב ,עי' אבן עזרא דפיר˘ והוא עיף כו' רעב וˆמא ,עכ"ל .וכיון ˘כן י"ל דכיון ˘ע˘יו נ˙אווה לעד˘ים ,ורˆה ל˘בור רעבונו בהם ,על

כן נ˙ן לו גם לחם והיינו כדי ˘יאכל פ˙ ˘חרי˙ ,וכדאמרי' )ב"מ ˜"ז ע"ב( די˘ פ"ג חלאים ˘˙לויין במרה ,וכולן פ˙ ˘חרי˙ מבטל˙ן כו'
יעו"˘.
הכ"ט ,י"ל דבאמ˙ יע˜ב אינו הביא לע˘יו ר˜ נזיד עד˘ים ,והא דכ˙יב לחם ונזיד עד˘ים ,הכי פירו˘ו לחם ,היינו
דבר מאכל ,כדפר˘"י בכמה מ˜ומו˙ בחומ˘ ,ואיזהו דבר מאכל היינו נזיד עד˘ים ,ומה ˘כ˙בו ונזיד עד˘ים ,היינו ו'
י˙ירה וטפילה ,כדפר˘"י )˘מו˙ ˙רומה כ"ה ,י"ב( ,יעו"˘.
הל' ,דהנה פר˘"י )לך לך ,י"ד ,י"ח( וז"ל ,לחם ויין כך עו˘ים ליגיעי מלחמה כו' עכ"ל והרי ע˘יו היה בעל מלחמה גדול,
והבן.
הל"א ,דהנה פר˘"י )וי˘ב פל"ט מ˜רא ו'( וז"ל כי אם הלחם היא א˘˙ו כו' ,עכ"ל ,והרי ע˘יו או˙ו היום עבר על גילוי
עריו˙ ,כדאמרינן בגמ' ,ולכן נ˙ן לו לחם ,לרמז לו ˘יע˘ה ˙˘ובה.

י

הל"ב ,דהנה ˙נן )מע˘רו˙ פ"ה מ"ח( והעד˘ים המˆריו˙ כו' פטורים מן המע˘רו˙ ,ופיר˘ הרע"ב דחז˜˙ן מן ההפ˜ר
יעו"˘ ,ולפי"ז י˙כן דח˘˘ יע˜ב אע"ה ˘יטען אח"כ ע˘יו ˙מור˙ מה מכר הבכורה ,דבר ˘אינו ˘וה˘ ,הרי הוא הפ˜ר,
אי נימא דהוו עד˘ים מˆריו˙ ,והבן.
ו˘וב נמˆא דכ˙ב במלא העומר למהר"ל ˆינ) ıפסו˜ ל'( דע˘יו אחזו בולמוס ,והמכירה הי˙ה באונס ,ולכן יע˜ב נ˙ן לו
לחם למלאו˙ רעבונו ,ועל ידי זה לא יהיה לע˘יו טענ˙ אונס ,דמאחר ˘אכל הלחם ו˘בע ,אי לא היה חפ ıבמכירה היה
לו לחזור מהמכירה ,יעו"˘.
ועוד נמˆא דכ˙ב בחז˜וני ,וז"ל ,ויע˜ב נ˙ן לע˘יו וגו' עם הכסף ˘נ˙ן לו במ˜ח נ˙ן לו לחם ונזיד עד˘ים לעדו˙
˜יום המכירה כדרך כל לו˜חים מ˜ח ,וכן מˆינו וי˜רא לאחיו לאכול לחם בברי˙ בין יע˜ב ולבן .עכ"ל .ע"כ מספר הנפלא
מאור אהרן.


לג( ולענ"ד י"ל בס"ד בדרך רמז "לחם" או˙יו˙ "מחל" ,רמז ˘על ידי הלחם מחל לו ע˘יו על הבכורה .והבן.
לד( עוד י"ל בס"ד "לחם" ,מל˘ון "מלחמה" ,היינו ˘רמז יע˜ב לע˘יו ˘הוא ע˙יד להגיע להלחם אי˙ו על ˘ל˜ח לו
הבכורה.


מה ע˘ה ע˘יו בˆעירו˙ו
ויהי ע˘יו בן ארבעים ˘נה) .ברא˘י˙ כ"ו ,ל"ד(
במדר˘ ברא˘י˙ רבה )ס"ה( ,דר˘ו א˙ הפסו˜ "ויהי ע˘ו בן ארבעים ˘נה וי˜ח א˘ה א˙ יהודי˙ ב˙ בארי הח˙י
וא˙ ב˘מ˙ ב˙ אילן הח˙י" )˘ם( ,ע˘ו כל ארבעים ˘נה ˆד נ˘י אנ˘ים ומענה או˙ן ,וכיון ˘הגיע לארבעים ˘נה דימה
עˆמו לאביו ,אמר מה אבא נ˘א אי˘ה בן ארבעים ,אף אני נו˘א אי˘ה בן ארבעים ˘נה ,ע"כ ,ור˘"י כאן הביא דברי
המדר˘.


ו˜˘ה לי מדוע אמר המדר˘ "כל ארבעים ˘נה" ,והלא עד גיל ˘לו˘ ע˘רה עדיין היה ˙ינו˜ ,וילד ˜טן ,ומה מ˜ום לו
לˆוד נ˘ים.


וידידי הגאון רבי כפיר ברוך מבורך דדון ˘ליט"א ,מח"ס "גם ברוך יהיה" ,ו˘א"ס ,כ˙ב לי ב' ˙ירוˆים ,וז"ל:
א( והנלענ"ד ל˙ר ıע"פ מה ˘ביאר ר˘"י בליד˙ ע˘יו )ברא˘י˙ כ"ה ,כ"ה( ˘ה˘ם ע˘יו הוא לפי ˘היה נע˘ה ונגמר
ב˘ערו כבן ˘נים הרבה ,וב˙רגום יהונ˙ן מוסיף ומפרט ˘ע˘יו נולד כאדם גמור ב˘ער הרא˘ ,הז˜ן וה˘יניים .יעו"˘.
ולפי זה מבואר ˘ע˘יו נולד כגדול ,והיו לו גם ˙אוו˙ כגדול ,ומ˘ום כך עוד בהיו˙ו ˙ינו˜ וילד ˜טן כבר החל לˆוד נ˘י
אנ˘ים ולענו˙ן.
ב( ועוד נלענ"ד ל˙ר ıע"פ דברי מורינו ורבינו המ˜ובל האל˜י הרא˘"ל הרב מרדכי אליהו זˆו˜"ל ,ב˘יעורו

)אייר

˙˘ס"ו הופיע בעלון ˜ול ˆופיך מספר  ,(355וז"ל :בי"ד ˘ל מעלה לא דנים א˙ האדם עד גיל ע˘רים ˘נה ,אבל אחרי גיל ע˘רים,

יא

אם הוא ˘מר ˙ורה ומˆוו˙ כדין וכד˙ י˜בל ˘כרו .אבל אם המ˘יך בדרכו הרעה דנין או˙ו גם על מה ˘ע˘ה לפני גיל
ע˘רים ,ואפילו על מה ˘ע˘ה כ˘היה ˙ינו˜ ,וכגון על כך ˘נ˘ך א˙ הדדים ˘ל אימו כ˘ינ˜ חלב וˆיער א˙ אימו.
והאר"י ה˜דו˘ מביא כמה ˙י˜ונים ˜˘ים מאד למי ˘ˆיער א˙ אביו או אימו .עכ"ל] .וראה עוד בזה לרבי אהרן ראטה
זˆ"ל במאמר כניסה ל˙˘ובה˘ ,כ˙ב לחל˜ בין העונ˘ים ˘לפני גיל ע˘רים ועונ˘ים ˘אחר גיל ע˘רים .יעו"˘ בדברי
˜ד˘ו[ ,ולפי זה הואיל וע˘יו המ˘יך בדרכו ה˜לו˜ל˙ גם אחר גיל ע˘רים ,נח˘בים לו עוונו˙יו מרגע ˘נולד.

)עכ"ל הרב

דדון ˘ליט"א(


כיˆד הפסיד ע˘יו כ˙וˆאה מכיבוד אב
וילך ע˘יו ה˘דה לˆוד ˆיד להביא) .ברא˘י˙ כ"ז ,ה'(
בספר "מרפסין איגרי" בפר˘˙נו ,ה˜˘ו וז"ל :כיˆד הפסיד ע˘יו א˙ הברכו˙ כ˙וˆאה מה˙עס˜ו˙ו במˆו˙ כיבוד אב,
הלא במסכ˙ פסחים )ח' ע"ב( ˘נינו˘" :לוחי מˆוה אינן ניזו˜ין ,לא בהליכ˙ן ולא בחזיר˙ן" ? ,עכ"ל.


א( ˙ירˆו ˘ם ב˘ם הרב א .י˜ .נובליך ˘ליט"א ,והרב מ˘ה חיון ˘ליט"א ,וז"ל :י˙כן ˘˘לוחי מˆוה אינם ניזו˜ים לא
בהליכ˙ם ולא בחזר˙ם ,ר˜ מ˙˜לו˙ ונז˜ים ˘נגרמים להם כ˙וˆאה מהדרך ,ועל אירועים כאלו י˘ להם הבטחה ˘לא
יאונה להם כל רע ,ויגיעו למחוז חפˆם ב˘לום .אבל אין בכח ˘ליח המˆוה למנוע ממנו נז˜ים ו˙˜לו˙ ˘באים עליו ˘לא
מחמ˙ הדרך .עכ"ל] .עיין עוד במהר˘"א במסכ˙ ˘ב˙ דף ˜י"ח ע"ב ,בחידו˘י אגדו˙ ,בד"ה ממ˙ים בדרך מˆוה ,ע"˘,
וזה סייע˙א ל˙ירו ıזה ,ודו"˜[
ב( עוד ˙ירˆו ˘ם ב˘ם הרב י˘ראל מנחם ˜ליין ˘ליט"א ,וז"ל :אף אם נאמר ˘זכו˙ המˆוה ˘עו˘ה ה˘ליח
ב˘ליחו˙ו ,מונע˙ ממנו א˙ כל הנז˜ים  -גם כאלו ˘אינם נגרמים מחמ˙ טורח הדרך ,בכל זא˙ ל˜יח˙ הברכו˙ אין זה
נז˜ ,אלא מניע˙ רווח .ולא הובטחו ˘לוחי המˆוה ˘בזכו˙ המˆוה לא ימנעו מהם רווחים .עכ"ל.
ג( עוד ˙ירˆו ˘ם ב˘ם הרב י .נ .לוי ˘ליט"א ,והרב ח .ˆ .פרב˘טיין ˘ליט"א ,וז"ל :אכן ,אילו ע˘ו היה מ˜יים א˙
המˆוה כהלכ˙ה כפי ˘ˆווהו אביו ,לא היה ניזו˜ ומפסיד א˙ הברכו˙˘ ,הרי ˘לוחי מˆוה אינם ניזו˜ים לא בהליכ˙ם ולא
בחזר˙ם.
אלא ˘על פי המבואר ב"יונ˙ן בן עוזיאל" ובמדר˘ ,ע˘ו לא הˆליח לˆוד עבור אביו ,וגם כ˘הˆליח בא ה˘טן
ול˜ח א˙ ˆידו ˘ני פעמים ,עד ˘כעס ע˘ו ונטל ˘ני כלבים ונ˙נם לאביו .נמˆא ˘לא ר˜ ˘לא ˜יים א˙ מˆו˙ אביו,
אלא אף עס˜ בעבירה ˘ל נבלו˙ וטרפו˙ וחיה טמאה ,וודאי ˘אין לו ˘ום זכו˙ ˘˙גן עליו מפני הפסד הברכו˙.
עכ"ל.


ד( ולענ"ד י"ל בס"ד ˘˘לוחי מˆוה אינם ניזו˜ים ,הם אלו ˘עוס˜ים ר˜ במˆוה ,ואין במע˘יהם או במח˘ב˙ם כוונ˙
עבירה .אבל ע˘ו ˘מח˘ב˙ו הי˙ה גם לעבירה ,וכמבואר בדברי ר˘"י כאן ˘ע˘ו ח˘ב ˘אם לא ימˆא ˆיד להביא ממנו

יב

לאביו ,יפ˘וט ידו בגזל וי˙ן לאביו מן הגזל ,הרי ˘מˆוו˙ו באה בעבירה ,ומˆוו˙ ˘באו˙ בעבירה ,אינם יכולו˙ להגן על
העו˘ה מפני נז˜ רע .ולכך הוא הפסיד א˙ הברכו˙ על אף היו˙ו עוס˜ גם במˆוה .והבן.


ה( וידידי הגאון רבי יהודה ˘וור˘ ıליט"א ,מח"ס "יין י˘ן" ,כ˙ב לי ל˙ר ,ıוז"ל ולענ"ד נראה ל˙ר ıעפ"י מה
˘ראי˙י מהמגיד הנפלא רבי ˘למה לוינ˘טיין ˘ליט"א˘ ,הביא מהגאון רבי חיים ˜נייבס˜י ˘ליט"א בטעם הדבר ˘אנו
רואים ˘לוחי מˆוה ˘ניזו˜ים וכדו' כ˘הם בדרך ל˜יים המˆוה ,ואיך י˙כן כזא˙.
אלא ˘מ˘מים נגזר עליהם ˘ינזו˙ו במ˘ך ˘נה זו ,והם זוכים ˘זה י˜רה בדרך למˆוה וכך הינם זוכים ˘לא מ˙ו ס˙ם,
אלא בדרך למˆוה ˘זה דרגה יו˙ר גבוהה.
כמו"כ נגזר על ע˘יו ˘יפסיד הברכו˙ ,אלא כיון ˘מן הס˙ם היה לו זכו˙ כל˘-היא ,אזי מן ה˘מים זיכוהו ˘יפסיד
הברכו˙ כ˙וˆאה ממˆוה˘ ,זה כאמור מדרגה יו˙ר גבוהה ,והבן כי ˜יˆר˙י) .עכ"ל הרב ˘וור˘ ıליט"א(


ו( וידידי הגאון רבי אהרן הכהן ˜ולי˜ ˘ליט"א ,מח"ס "מראה כהן" ,כ˙ב לי ל˙ר ,ıוז"ל :י"ל דע˘יו לא הוי ˘ליח
מˆוה ,כיון ד˘ליח˙ו היי˙ה "בעבור ˙ברכך נפ˘י") ,ברא˘י˙ כ"ז ד'( ,ומכיון ˘מ˘מים לא רˆו ˘יברכו ,וכמ"˘ "ואברככה
לפני ה'" )˘ם פסו˜ ז'( ,ופר˘"י "בר˘ו˙ו ˘יסכים על ידי" ,וכמ"˘ ר˘"י ל˜מן )כ"ז א'( סיב˙ עיוורו ˘ל יˆח˜ אע"ה" ,ד"א,
כדי ˘יטול יע˜ב א˙ הברכו˙" ,ומכיוון דמ˘מים לא רˆו ˘י˜בל הברכו˙ ,לא היי˙ה בהבא˙ המטעמים כיבוד אב ,כיון
דכל הבא˙ם היי˙ה היכא ˙מˆא לברכו˙ ,על כן לא הוי ˘ליח מˆוה ,כיון דאף אביו מחויב לע˘ו˙ א˙ ˆיווי ה˘י"˙,
והיכא ˘י˘ ל˜יים ˆיווי ה˘י"˙ אין היא נדחי˙ מפני כבוד אב ואם ,כדאמרינן יבמו˙ ה' ע"ב .ובאמ˙ אילו היה יודע יˆח˜
אע"ה ˘יע˜ב הבכור היה מברכו ,וכמ"˘ ר˘"י ל˜מן )כ"ז ל"ו(" ,למה חרד יˆח˜ ,אמר ˘מא עוון י˘ בי ˘בירכ˙י ה˜טן
לפני הגדול ו˘ינ˙י סדר היחס .ה˙חיל ע˘ו מˆע˜ ,ויע˜בני זה פעמים .אמר לו אביו מה ע˘ה לך ,אמר לו ,א˙ בכור˙י
ל˜ח .אמר בכך היי˙י מˆר וחרד ˘מא עבר˙י על ˘ור˙ הדין ,עכ˘יו לבכור בירכ˙י ,גם ברוך יהיה" .עכ"ל הרב ˜ולי˜
˘ליט"א.


ז( וידידי הגאון רבי ˘מואל ברוך גנוט ˘ליט"א ,כ˙ב לי ל˙ר ıוז"ל :הנה הרמב"ן ,וכן מהר"י ערמאה בס' הע˜ידה
ביאר בארוכה˘ ,כדי לברך אדם ˆריכים להיו˙ מ˜ו˘רים אליו ב˜˘ר נפ˘י ,ויˆח˜ לא היה ˜˘ור ב˜˘ר נפ˘י לע˘יו,
ולכן בי˜˘ו ˘יביא לו מטעמים ,כדי ˘עי"כ י˙חייב בהכר˙ טובה וי˙˜˘ר אליו וכך יוכל לברכו והברכו˙ י˙˜יימו .נמˆא
˘כ˘יˆח˜ בי˜˘ מע˘יו ˘יביא לו מטעמים ,לא היה בכך ˙ועל˙ אי˘י˙ ליˆח˜˘ ,היה ע˘יר מופלג ובעדרו היו גדיים
רבים ולא הוˆרך לˆייד ˘ל ע˘יו .אלא סבר ˘אינו יכול לברך א˙ ע˘יו ללא ˘ע˘יו יטרח בעבורו .וא"כ לא היה בכך
מˆו˙ כיבוד אב ,אלא ר˜ הכ˘ר הכרחי ל˜בל˙ הברכה.

)ודומה הדבר לבן ˘מב˜˘ ˘אביו יח˙ום לו על מסמך ,והאב מב˜˘ ˘יביא לו עט כדי

לח˙ום˘ ,אין בהבא˙ העט מ˘ום כיבוד אב ,אלא ר˜ מילוי רˆון הבן עˆמו( .עכ"ל.


יג

אם ה˙אימו הבגדים ˘ל ע˘יו
למיד˙ו ˘ל יע˜ב
ו˙˜ח רב˜ה א˙ בגדי ע˘יו בנה הגדול החמודו˙ א˘ר אי˙ה בבי˙ ו˙לב˘ א˙ יע˜ב
בנה ה˜טן) .כ"ז ט"ו(
בבטאון "עלים ל˙רופה" ,פר˘˙ ˙ולדו˙ ˙˘ע"ד) ,גליון ˙˙פ"ה ,מדור "פלאו˙ עדו˙יך"( ,כ˙בו בזה"ל :כ˙ב רבינו אברהם
סבע בספרו ˆרור המור" ,נאמר בע˘יו בנה הגדול ,וביע˜ב בנה ה˜טן ,להודיענו הנס הגדול ˘נע˘ה עמו˘ ,היו
הבגדים ˘ל ע˘יו בנה הגדול ,והלבי˘ה או˙ם ליע˜ב בנה ה˜טן ,והיו כמיד˙ו ,כאילו נע˘ו לעˆמו ,וזהו כענין ˘אמרו
)˘"א י"ז ל"ח ובר˘"י ˘ם(

במדי ˘אול˘ ,היה ארוך מ˘כמו ומעלה על כל העם ,וע˘ו לדוד ה˜טן כמד˙ו כאילו היו ˘לו".

עכ"ל.


הנה מן הראוי לˆיין דע˙ האור החיים ה˜דו˘ )˘ם(˘ ,כ˙ב וז"ל :ו˙לב˘ וגו' ,פירו˘ הלמ˙ם עליו ב˙י˜ון הלבי˘ה,
הגם ˘היו גדולים ˙י˜נ˙ם ל˜טן .עכ"ל.
נמˆא ˘לכו"ע היו ע˙ה הבגדים במיד˙ו ˘ל יע˜ב ,אלא המחלו˜˙ אם זה היה בנס ,או ע"י ˙י˜ון.


אולם י˘ להעיר למה הוˆרכו לנס ,או ל˙י˜ון ,והרי יˆח˜ היה סומא ,ולא היה מכיר כלל ˘הבגד לא לפי מיד˙
יע˜ב?
ונראה לבאר בס"ד ˘נע˘ה נס ,ע"פ המדר˘ רבה בפר˘˙נו )פר˜ ס"ה סימן ט"ו( על הפסו˜ )כ"ז ,י"ד( וילך וי˜ח ויבא לאמו,
"אנוס וכפוף ובוכה" ,ע"˘.
ולכן נע˘ה נס ˘י˙אים לו הבגד ˘יבין יע˜ב ˘מסכימים ב˘מים למה ˘אמרה לו אמו ל˜ח˙ הברכו˙ במרמה מע˘יו,
ודו"˜ היטב.
וכן לדע˙ האור החיים ה˜דו˘ ˘ע˘˙ה רב˜ה ˙י˜ון לבגד ,י"ל מפני ˘רˆ˙ה לבטל בזה ה˘פע˙ ע˘יו הר˘ע ˘לב˘
בגד זה,

)עיין ב˙ור˙ מ˘ה להח˙ם סופר זˆ"ל ,בפר˘˙נו˘ ,כ˙ב ˘הבגדים מ˘פיעים לטב ולמוטב ,למי ˘לב˘ו ,אם ˙חילה לב˘ו ˆדי˜ ,או ר˘ע ,ע"˘,

ודו"˜( ,וע"י ה˙י˜ון הוי כאילו בגד חד˘ ,ודו"˜.


ואחי הגאון רבי אליעזר הכהן רבינובי˘ ıליט"א ,מח"ס "חינוך הבנים כהלכ˙ו" ,כ˙ב לי לבאר וז"ל :לענ"ד נראה
ליי˘ב עפ"י הא דאי˙א ב˙למוד ירו˘למי )מסכ˙ מגילה פ"א או˙ י"א( בזה"ל˙˘ :הא עבודה בבכורו˙ מן הדין ˜רייה

)במדבר ח'

י"ז( כי לי כל בכור ביום הכו˙י כל בכור באר ıמˆרים וגו' וכ˙יב )˘מו˙ י"ב י"ב( ובכל אלהי מˆרים אע˘ה ˘פטים וגו'˜ ,ודם

יד

לכן מה היו עו˘ין )ברא˘י˙ כ"ז ט"ו( ו˙˜ח רב˜ה א˙ בגדי ע˘ו בנה הגדול החמודו˙ א˘ר א˙ה בבי˙ מהו החמודו˙ ˘היה
מ˘מ˘ בכהונה גדולה.
וביאר הפני מ˘ה ˘ם וז"ל˜ :ודם לכן מה היו עו˘ין .כלומר מ˜ודם עד ˘לא נבחרו הבכורו˙ מפי הדבור וע˘ו העבודה
מעˆמן הי˙ה ג"כ בבכורו˙ כדדרי˘ מדכ˙יב ו˙˜ח רב˜ה וגו' מה החמודו˙ וכי הכ˙וב מ˘בח לבגדיו ˘ל ע˘ו אלא ע"˘
˘היה מ˘מ˘ בהן בכהונה גדולה ˘היה בכור ונרמז בבנה הגדול ומדכ˙יב עלה בגדי החמודו˙ )עכ"ד(.
והרי לנו כי אלו הבגדים היו בגדי כהונה ,וכיון ˘כן הרי בבגדי כהונה ˜יי"ל ˘ˆריכים להיו˙ מכוונים למיד˙ הכהן
הלוב˘ם ,וילפינן זה מדכ˙יב בפר˘˙ ˆו )וי˜רא ו' ג'( ולב˘ הכהן מדו בד ,ודר˘ו חז"ל בפסחים )ס"ה ע"ב( ,וביומא
ובזבחים

)ל"ה ע"א(

)כ"ג ע"א(

מדו כמד˙ו ˘לא יחסר ו˘לא יו˙יר ,וכן פס˜ הרמב"ם ,וממילא פ˘וט ˘היה מן ההכרח ˘י˙אימו

הבגדים למיד˙ו.

מדוע ה˘˙מ˘ אז יע˜ב אבינו בבגדי כהונה
ומיהו לכאורה מטר˙ הבגדי כהונה הי˙ה בע˙ ˘היו מ˜ריבים לגבוה וכמו ˘מˆינו בנח ˘ה˜ריב לאחר ˆא˙ו מן
ה˙יבה ,וכן האבו˙ בנו מזבחו˙ לה˘י"˙ ,אך למה הוˆרך להם כע˙ ,ואף אם נאמר ˘לא היו אסורים בהנאה ועיין ביומא
אם בגדי כהונה נ˙נו ליהנו˙ בהם ,סו"ס לא היה ˜פידא ˘יהיו כמיד˙ו.
אך עדיין י"ל עפ"י מה ˘פיר˘ ר˘"י )כ"ז ט'( לך נא אל הˆאן ו˜ח לי מ˘ם ˘ני גדיי עזים טובים ואע˘ה א˙ם מטעמים
לאביך כא˘ר אהב ,וז"ל :וכי ˘ני גדיי עזים היה מאכלו ˘ל יˆח˜ ,אלא האחד ה˜ריב לפסחו והאחד ע˘ה מטעמים.
בפר˜י דרבי אליעזר )פר˜ ל"ב( ,וכיון ˘היה מ˜ריב ˜רבן פסח לכן הוˆרך לבגדי כהונה כ˘רים – .וראה עוד בספר ˜ובı
אמרי ˜וד˘ לכ"˜ אדמו"ר מ˘ומרי אמונים בעל "חו˜י חיים" זˆו˜"ל

)פר˘˙ נח עמוד פ"ד ופר˘˙ ˙ולדו˙ עמוד ד"˘(

דגם ˘ם

נ˙באר בהרחבה כי היה כאן ענין ˘ל עבודה דומיא דעבוד˙ ה˜רבנו˙ ,ולכן הביא לו מלאך מיכאל א˙ היין ˘הוא הכהן
למעלה והביאם לו לניסוך היין יעו"˘.
ואפ˘ר עוד כי אמו ˙י˜נה לו בגדים אלו לˆורך הע˙יד ˘יוכל ˙מיד לה˘˙מ˘ בו לה˜רב˙ ה˜רבנו˙ ,וכפי ˘מˆינו
להלן בפר˘˙ וי˘לח

)ברא˘י˙ ל"ה א'(

דכ˙יב ויאמר אלהים אל יע˜ב ˜ום עלה בי˙ אל ו˘ב ˘ם ,וע˘ה ˘ם מזבח לאל

הנראה אליך בברחך מפני ע˘ו אחיך ,וכן לסוברים ˘נע˘ה כן ע"י נס היה ג"כ כדי ˘יוכל יע˜ב אבינו לה˘˙מ˘
בהם ,ולפי דברינו למדנו כי היה ליע˜ב אבינו בזה סימן ברור מן ה˘מים כי המכירה חלה ,כיון ˘מע˙ה ה˙אימו
למיד˙ו.

האיך היה יע˜ב ר˘אי לה˘˙מ˘ בבגדים אלו
ומה מאד י˙יי˘ב לפי"ז ˙מיה˙ המפר˘ים האיך היה יע˜ב ר˘אי לה˘˙מ˘ בבגדים אלו בלא ר˘ו˙ו ˘ל ע˘יו ,והרי
גזל גוי אסור ,ועוד דע˘יו י˘ראל מומר היה )˜ידו˘ין י"ח ע"א( ,ולהנ"ל ניחא דכיון ˘היה אלו בגדי כהונה י"ל ˘היה זה נכלל
במכיר˙ו יחד עם מכיר˙ הבכורה) .עכ"ל אחי הג"ר אליעזר ˘ליט"א(.


טו

מˆה וארבע כוסו˙
ויאמר הגי˘ה לי ואוכלה מˆיד בני וגו') .ברא˘י˙ כ"ז ,כ"ה(
בבטאון "פניני הפר˘ה" לידידי הגאון רבי עובדיה חן ˘ליט"א ,פר˘˙ ˙ולדו˙ ˙˘ע"ד) ,גליון  ,(706על הפסו˜ ויאמר
הגי˘ה לי ואכלה מˆיד בני וגו' ,ויבא לו יין וי˘˙) .ברא˘י˙ כ"ז ,כ"ה(,
הביא ˘כ˙ב הג"ר ˆבי כהן ˘ליט"א ,וז"ל ,אמרו רז"ל )פר˜י דרבי אליעזר פר˜ ל"ב( דאז פסח היה ,ע"˘.
ואפ˘ר ˘˙יב˙ "ואכלה" ,נוטרי˜ון "ו'˙ביא א'רבע כ'וסו˙ ל'ליל ה'סדר" .עכ"ל.


וי˘ להוסיף עוד רמז בס"ד" ,מˆיד" ,ר"˙ מ'ˆה ,וכן מ'רור'ˆ ,לי] ,רמז לˆלי א˘ זכר ל˜רבן פסח[ ,י'ין ,ד'] ,היינו ד'
כוסו˙ יין[ ,והבן.


וי˙ן לך האלו˜ים מטל ה˘מים
וי˙ן לך האלו˜ים מטל ה˘מים) .ברא˘י˙ כ"ז ,כ"ח(
בגליון "מחמדי ה˙ורה" ,לידידי הגאון רבי ˘למה ˘וור˘ ıליט"א) ,פר˘˙ ˙ולדו˙ ˙˘ע"ד( ,האריך בענין אמיר˙ וי˙ן לך
במוˆאי ˘ב˙ ,והביא ב˘ם הרה"˜ מ˘ינווא זיע"א˘ ,היה מהדר ˘יאמרו וי˙ן לך עם כהן ,כדי ˘יחול עליו ברכ˙ כהן,
ע"˘.
וכן ע"ע בבטאון "˜וראי עונג") ,פר˘˙ ˙ולדו˙ ˙˘ע"ד( ,מה ˘כ˙ב בזה הג"ר י .בן נפ˙לי ˘ליט"א ,ע"˘.


ונראה לרמז בס"ד ,ר"˙ וס"˙ "וי˙ן לך האל˜ים" ,או˙יו˙ "מכהן לו" ,רמז ˘יחול עליו הברכו˙ מכהן,
עוד י˘ לרמז ,ר"˙ וס"˙ "מטל ה˘מים" ,בגימטריא "מכהן" ,רמז כנ"ל.


ואגב ,ב˘ני הפסו˜ים ˘ל "וי˙ן לך" )ברא˘י˙ כ"ז ,כ"ח  -כ"ט( ˘בירך יˆח˜ א˙ יע˜ב ,י˘ כ"ו ˙יבו˙ ,כמספר ˘ם הוי"ה,
˘כידוע מרמז על מיד˙ הרחמים ,רמז ˘יˆח˜ ה˘פיע בכל הברכו˙ מיד˙ הרחמים גדולה על יע˜ב .והבן.


© כל הזכויו˙ ˘מורו˙
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טז

פר˘˙ ויˆא

למה אמר וילך חרנה
ויˆא יע˜ב מבאר ˘בע וילך חרנה) .ברא˘י˙ כ"ח ,י'(
ו˜˘ה לי למה אמר "וילך" חרנה ,והיה לו לומר "ויˆא יע˜ב מבאר ˘בע חרנה" ,בלי ˙יב˙ "וילך"? ,

והגאון רבי כפיר ברוך מבורך דדון ˘ליט"א ,מח"ס "גם ברוך יהיה" ,כ˙ב לי ˘ל˘ה ˙ירוˆים ,וז"ל:
א( האל˘יך ה˜דו˘ ˘ם ,עמד בזה וביאר˘ ,יˆא מבאר ˘בע ,ללמוד בבי˙ מדר˘ו ˘ל עבר י"ד ˘נה ,ואח"כ הלך
חרנה ,ועל כן פירט .יעו"˘.
ב( והנלענ"ד לבאר ,הואיל והלך במˆוו˙ הוריו˜ ,יבל ˘כר הליכה ,על כל פסיעה ופסיעה.
ג( עוד י˘ לומר ,יע˜ב יˆא עם רכו˘ רב ומ˙נו˙ ,אך בא אליפז ול˜ח הכל ממנו ,וכמבואר במדר˘ ,ועל כן אמר "ויˆא
יע˜ב"˘ ,יˆא עם רכו˘ רב" .וילך"˘ ,הלך לבדו ללא כל הרכו˘ בגלל גנב˙ו ˘ל אליפז) .עכ"ל הרב דדון ˘ליט"א(.

וי˘ להוסיף בס"ד רמז ל˙ירו ıה˜ודם" ,וילך" ,ר"˙ "ו'י˙ן י'ע˜ב ל'אליפז כ'ל"] .ורמז זה ב˙יב˙ "וילך" ,כי זה מיו˙ר
לכאורה ,ר˜ בא לרמז כנ"ל[ ,והבן.


למה הזכיר ר˜ בי˙ עבר ולא הזכיר גם א˙ ˘ם
וי˘כב במ˜ום ההוא) .ברא˘י˙ כ"ח ,י"א(
ופר˘"י ,וז"ל :י"ד ˘נים ˘˘ימ˘ בבי˙ עבר ,לא ˘כב בלילה˘ ,היה עוס˜ ב˙ורה .עכ"ל.
ו˜˘ה לי מדוע לא הזכיר א˙ ˘ם בן נח ,והלא ˙מיד מוזכרים יחד בי˙ מדר˘ "˘ם ועבר"? ,

והגאון רבי כפיר ברוך מבורך דדון ˘ליט"א ,מח"ס "גם ברוך יהיה" ,כ˙ב לי ל˙ר ıוז"ל:
א( הנה ידוע כי ב˙חילה היה בי˙ מדר˘ו ˘ל ˘ם ,וכמובא בר˘"י )פר˜ כ"ה פסו˜ כ"ב( על הפסו˜ "ו˙לך לדרו˘ א˙
האלהים" ,לבי˙ מדר˘ו ˘ל ˘ם .ע"כ .ואחר ˘נפטר ˘ם ,המ˘יך עבר א˙ בי˙ המדר˘ הזה ,ובו למד יע˜ב אבינו ,וכן
הובא במדר˘ רבה )פר˘ה ס"ג סימן ט"ו( ,.על הפסו˜ "ויע˜ב אי˘ ˙ם יו˘ב אהלים"˘ ,ני אהלים אהלו ˘ל ˘ם ואהלו ˘ל
עבר ,והובא בר˘"י )ברא˘י˙ פר˜ כ"ה פסו˜ כ"ז( .ובזה מובן מדוע ˆיין בי˙ מדר˘ עבר ,הואיל וכבר נפטר ˘ם.
וכן הובא ב˙וס' )סוכה כד :ד"ה ע"מ(וכן ב˜ידו˘ין )ה .ד"ה על מנ˙ ˘לא(˘ ,אביה ˘ל ˙מר היה ˘ם בן נח˘ ,נפטר לפני
מע˘ה ˙מר ,ומסיימים ה˙וס' כדמוכחי ˜ראי.
ולפי ח˘בון הפסו˜ים˘ ,ם חי ˘˘ מאו˙ ˘נה ,וליד˙ יע˜ב הי˙ה ב˘נ˙ חמ˘ מאו˙ וחמי˘ים לחייו ,ו˘ם מ˙ כ˘היה
יע˜ב בן חמי˘ים ˘נה .ויע˜ב ה˙ח˙ן בן ˘מונים וארבע ˘נה )ר˘"י פר˜ כ"ט פסו˜ כ"א( ,וכ˘נפחי˙ ˘בע ˘נים ˘עבד

א

ב˘ביל רחל ולאה ,ועוד ארבע ע˘רה ˘נה ˘היה בי˘יבה ˘ל עבר ,יוˆא א"כ ˘יע˜ב יˆא מבאר ˘בע בגיל ˘˘ים
ו˘לו˘ ,וודאי אחר פטיר˙ ˘ם ,ועל כן דיי˜ ר˘"י בל˘ונו ˘היה בבי˙ עבר ולא בבי˙ ˘ם˘ ,הרי כבר נפטר .ודברי ה˙וס'
מוכחי ב˜ראי.
ב( ובמדר˘ הובא ˘˘ם בן נח עלה בכח ˘מו˙ לגן עדן ,ואכל ˘ם מע ıהחיים והלך למדבר ,ועמד ˘ם ˘נים רבו˙ ,עד
˘בא ˘למה המלך וה˙פלל עליו וימו˙ כדרך כל האר ,ıויביאהו לאר ıה˜וד˘ ל˜ברו ˘ם) .ראה בספר זכרון ˘מואל לוינסון

פר˘˙ נח עמ' ל"ט( .ולפי המדר˘˘ ,ם כלל לא היה באו˙ה ע˙ בבי˙ מדר˘ו.
ג( וע˙ה מˆא˙י מפור˘ בפירו˘ הטור על ה˙ורה "וילך ארˆה בני ˜דם" )פר˜ כ"ט פסו˜ א'( ,מדוע הלך ארˆה בני ˜דם,
אלא ˘הלך ללמוד ˙ורה אˆל ˘ם בן נח ˘י˘ב בהר ה˜דם .ע"כ .וא"כ מפור˘ להדיא˘˘ ,ם בן נח לא היה באו˙ה הע˙
בבי˙ מדר˘ו .ו˙הילו˙ לאל ˘כיוונ˙י לדע˙ו הגדולה.
ובספר אור ˙ורה להרב ˆמח ˆד˜ )פר˘˙ ˙ולדו˙ ד"ה יו˘ב אהלים( כ˙ב˘ ,בבי˙ מדר˘ו ˘ל ˘ם למד ˙ורה ˘בכ˙ב ,ד˘ם,
מל˘ון ˘מו˙יו ˘ל ה˜ב"ה ,ובבי˙ מדר˘ו ˘ל עבר למד ˙ורה ˘בעל פה ,מל˘ון והוא עבר לפניהם .ע"˘ .ולפ"ז י˘
לומר דמיירי ב˙ורה ˘למד בלילה ,כי ˙ורה ˘בכ˙ב למד ביום ,ו˙ורה ˘בע"פ בלילה ,והואיל ודיבר "בלילה ההוא",
הזכיר א˙ בי˙ מדר˘ו ˘ל עבר ,ולא הזכיר ˘ם כי אˆלו למד ביום) .עכ"ל הרב דדון ˘ליט"א(.


הנפטר מחבירו אל יאמר לו לך ב˘לום
ו˘ב˙י ב˘לום אל בי˙ אבי) .ברא˘י˙ כ"ח ,כ"א(
בספר מרפסין איגרי בפר˘˙נו ,ה˜˘ו ,וז"ל :כיˆד ה˙בטא יע˜ב בל˘ון "ו˘ב˙י ב˘לום" ,והלא ˘נו חכמינו במסכ˙
ברכו˙ )ס"ד ע"א(" :הנפטר מחבירו ,אל יאמר לו :לך ב˘לום ,אלא לך ל˘לום˘ ,הרי י˙רו ˘אמר לו למ˘ה' :לך ל˘לום'
)˘מו˙ ד' ,י"ח(  -עלה והˆליח .דוד ˘אמר לו לאב˘לום' :לך ב˘לום' )˘מואל ב' ט"ו ,ט'(  -הלך ונ˙לה" ? ,עכ"ל.
א( ומˆא˙י בס"ד בספר "בן יהוידע" לבעל ה"בן אי˘ חי" על מסכ˙ ברכו˙ )˘ם( ,וכן ב"פרי˘ה" )חל˜ אורח חיים סימן

ר"ל ס"˜ ג'( ˘כ˙בו ,כי כל ה˜פידא ˘ה˜פידו חז"ל היא ר˜ באומר "לך ב˘לום"˘ ,אמירה זו מ˘מעו˙ה ˘ר˜ ההליכה
˙היה ב˘לום ,אבל ביא˙ו וי˘יב˙ו במחוז חפˆו לא ˙היה ב˘לום.
מה ˘אין כן באומר לחבירו "˘וב ב˘לום" ,אין בכך כל מ˘מעו˙ ˘לילי˙ ˘ר˜ בדרכו יהיה לו ˘לום ,אלא אדרבא כיון
˘אמר לו "˘וב" ,מובן הדבר ˘ימˆא ˘לום עד ˘ובו.
אם כן ,יע˜ב ˘אמר" :ו˘ב˙י ב˘לום אל בי˙ אבי" ,מ˘מעו˙ הדבר היא לטובה ˘ -ימˆא א˙ ה˘לום כל הזמן
בהליכ˙ו ובחזר˙ו  -עד ˘ובו אל בי˙ אביו.
ב( מˆא˙י ב"˙ורה ˙מימה" )ברא˘י˙ ט"ו ,או˙ ח'( ˘חיד˘˘ ,ה˜פידא ˘לא לומר "לך ב˘לום"˜ ,יימ˙ ר˜ באנ˘ים
˘האומר או ההולך לדרכו ,מנח˘ים ומאמינים בדברים אלו ,אבל באנ˘ים ˙מימים ˘אין מח˘ב˙ם לרע ,ואינם מאמינים
בלח˘ים ,אין לה˜פיד ˘לא לומר בל˘ון "לך ב˘לום".
ג( עוד מˆא˙י בס"ד בספר "חיים ו˘לום" )להגה"ˆ רבי חיים אלעזר ˘פירא זˆ"ל ,ממונ˜אט˘ ,בעל ˘ו"˙ מנח˙ אלעזר ,ועו"ס( על
ה˙ורה ,בפר˘˙נו˘ ,חיד˘ דה˜פידא בעל כרחך הוא ר˜ אם אומר אלו ה˙יבו˙ סמיכו˙ "לך ב˘לום" ,כמע˘ה ˘היה
בדוד ואב˘לום ,וכן בי˙רו למ˘ה לטובה˘ ,אמר "לך ל˘לום" ,אבל בסמוך ל˘ארי ˙יבו˙ ,אין ˜פידא כלל ב˙יב˙
"ב˘לום" ,ויובן ˘פיר גם על החיים וה˘לום בעולם הזה בכל מילי דמיטב .ע"˘.


ב

ד( לענ"ד י"ל בס"ד ˘כל הח˘˘ באמיר˙ "לך ב˘לום" ,הוא ר˜ באדם ˘אומר כך לחבירו˘ ,י˘ לח˘ו˘ ˘הוא מ˙כוון
ל˜ללו .או אפילו בלי כוונה מיוחד˙ לרוע ,יכול ח"ו להזי˜ ,כי המ˘מעו˙ לך "ב˘לום" ,אינו טוב ,כמו ˘כ˙בו המפר˘ים
לבאר בכמה אופנים ,אך יע˜ב ˘אמר כך על עˆמו" :ו˘ב˙י ב˘לום" ,אין כל ח˘˘ ˘כוונ˙ו ל˜לל א˙ עˆמו ,כי האדם על
עˆמו בוודאי ובוודאי ˘אינו מ˙כוון ˘יחול עליו ˘ום ˜ללה או ˜פידא ,ואין ˆריך לה˜פיד ˘לא לומר א˙ המילה
"ב˘לום"] .ואע"ג ˘גם האדם על עˆמו ˆריך להיזהר בל˘ונו ,וכמו ˘אמרו חז"ל "אל יפ˙ח אדם פיו ל˘טן" ,ה˙ם איירי
˘אומר להדיא ל˘ון ˜ללה ח"ו ,אולם כאן ˘זה רמז בלבד ˘טמון במילים "לך ב˘לום" ,אין ˆריך לה˜פיד כ˘אומר זא˙
על עˆמו ,כנלענ"ד בס"ד .ודו"˜ היטב[
ה( עוד י"ל בס"ד ע"פ מה ˘כ˙ב בספר "מעינה ˘ל ˙ורה" ב˘ם ספר "רמ˙ים ˆופים" ,בפר˘˙ וי˘לח ,על הפסו˜,
ויאמר למה זה ˙˘אל ל˘מי) ,ברא˘י˙ ל"ב ,ל'( ,וז"ל :לאחר ˘ניˆח יע˜ב א˙ ה˘טן א˙ ה˘ר ˘ל ע˘יו ,ני˙ן לו ה˘ם
י˘ראל ,במ˜ום יע˜ב ,כי כא˘ר נוסיף למנין "יע˜ב" (182) ,א˙ מנין "˘טן" ) ,(359מ˙˜בל המנין ˘ל "י˘ראל" ,(541) ,ע"˘.
ולפי זה י"ל ˘גם כאן אפילו ˘עדיין לא ˜יבל יע˜ב א˙ ה˘ם י˘ראל ,עכ"פ יע˜ב ˙מיד נלחם ברוחניו˙ ˘לו עם
ה˘טן ,והˆליח להכניעו לגמרי ,וכמו ˘ראינו אחר כך כ˘פג˘ א˙ ה˘טן ,וניˆחו יע˜ב ,וזהו בוודאי היה ע"י ˘נלחם
˙מיד ברוחניו˙ ˘לו עם ה˘טן ,וניˆחו ,ונכנס ב˙וך ˘מו˘ ,מו ˘ל ה˘טן) ,וכנ"ל( ,ונמˆא ˘ה˙בטל ה˘טן לגמרי ,ואם כן
לא ˜˘ה מידי˘ ,הרי כל הענין ˘לא יאמר לך "ב˘לום" ,זהו כמו ˘אמרו חז"ל "אל יפ˙ח אדם פיו ל˘טן" ,אולם מי
˘˘ולט על ה˘טן ,לא ˆריך לח˘ו˘ כלל ,ודו"˜ היטב] .וע"ע מ˘"כ בס"ד בפר˘˙ וי˘לח ,ל"ד ,ל' ,ודו"˜[.

ו( וע"ע ב"מעדני א˘ר" לידידי הגאון רבי א˘ר אנ˘יל ˘וור˘ ıליט"א ,גליון ˙פ"ה ,פר˘˙ וי˘לח ˙˘ע"ד )עמוד ד'

במדור מכ˙בים למערכ˙( ,עוד כמה ˙ירוˆים .ע"˘.

ז( וידידי הגאון רבי אהרן הכהן ˜ולי˜ ˘ליט"א ,מח"ס "מראה כהן" ,כ˙ב לי ל˙ר ıוז"ל :בגמ' ברכו˙ ס"ד ע"א ,אי˙א,
"ואמר ר' אבין הלוי הנפטר מחברו אל יאמר לו לך ב˘לום אלא לך ל˘לום ˘הרי י˙רו ˘אמר לו למ˘ה לך ל˘לום )˘מו˙

ד' י"ח( עלה והˆליח דוד ˘אמר לו לאב˘לום לך ב˘לום )˘מואל ב' ט"ו ט'( הלך ונ˙לה".
נלענ"ד בס"ד דהא דאין לומר "לך ב˘לום" ,הוא ר˜ כ˘נפרד מחברו .ודוו˜א ˘אומר לו בע˙ פריד˙ו "לך – ב˘לום",
כמ"˘ הפרי˘ה או"ח סי' ר"ל ס"˜ ג' ,והבא"ח בספריו בן יהוידע ובניהו ברכו˙ ס"ד ע"א ,וכיו"ב בחיים ו˘לום )מונ˜אט˘(

עה"˙ פ' ויˆא.
ולפי"ז ˘ˆריך א˙ ˘ני הפרטים א :נפרד מחברו .בˆ :ירוף המילים "לך ב˘לום" .ני˙ן ליי˘ב א˙ מ˘"כ המ"א סי' ˜"י
ס"˜ ט' ,והפרי˘ה לעיל ,והאמרי נועם )דיליי˘˜א˘( פ' ויˆא ,והבא"ח לעיל ,וה˙וס' אנ˘י ˘ם ביכורים פ"ג מ"ג ,והחיים
ו˘לום לעיל ,והח"ח עה"˙ )גרינמן( ˘מו˙ )ד' י"ח( ,וה˙ורה ˙מימה ברא˘י˙ ט"ו או˙ ח' ,והדרך אמונה פ"ד מהל' ביכורים
הי"ז ב"ה ד"ה בואכם.
וע˙ה הוכיח לך מן המ˜ראו˙ וה˙למוד עניין זה .רא˘י˙ א˙חיל עם הפרט הרא˘ון "נפרד מחברו" .ב˙נ"ך מˆינו
כמה פעמיים ˘המילה "ב˘לום" מ˘מעו˙ה מורה על ˘למו˙ הגוף ,כדכ˙יב ברא˘י˙ כ"ו כ"ט" ,כא˘ר לא נגענוך
וכא˘ר ע˘ינו עמך ר˜ טוב ונ˘לחך ב˘לום" ,וכ"ה ˘ם פס' ל"א" ,וילכו מא˙ו ב˘לום" ,וכ"ה ˘ם כ"ח כ"א" ,ו˘ב˙י
ב˘לום" )עפ"ז י˙ור ıהפרי˘ה לעיל עיי"˘ ,והבן יהוידע והבניהו לעיל עיי"˘ ,והמרפסין איגרי( ,וכ"ה ˘מו˙ יח כג" ,וגם כל העם הזה
על מ˜ומו יבוא ב˘לום" )עפ"ז י˙ור ıהחיים ו˘לום לעיל עיי"˘ ,והח"ח לעיל עיי"˘( ,וכ"ה י˘עיה נ"ה י"ב" ,כי ב˘מחה ˙ˆאו
וב˘לום ˙ובלון" ,וכ"ה ˙הילים כט יא" ,ה' יברך א˙ עמו ב˘לום" )עפ"ז י˙ור ıהאמרי נועם לעיל ,ועיי"˘ דהיה לו דרך דומה

למ˘"כ דדו˜א כ˘אומר לחבירו ולא הזכיר מטעם נפרד ,ולכן הו˜˘ה לו מפסו˜ זה ועפ"ד מיו˘ב הכ˙וב( ,וכ"ה ˘ם" ,ב˘לום יחדו

ג

א˘כבה ואי˘ן" ,וכ"ה ˘ם נ"ה י"ט" ,פדה ב˘לום נפ˘י" ,וכ"ה יהו˘ע י' כ"א" ,וי˘בו כל העם אל המחנה אל יהו˘ע
מ˜דה ב˘לום" ,וכ"ה ˘ופטים ח' ט'" ,ב˘ובי ב˘לום" ,וכ"ה ˘ם י"א י"ג" ,וע˙ה ה˘יבה א˙הן ב˘לום" ,וכ"ה ˘ם פס'
ל"א" ,ב˘ובי ב˘לום" ,וכ"ה ירמיה מ"ג י"ב" ,ויˆא מ˘ם ב˘לום" ,וכ"ה דברי הימים ב' י"ח ט"ז" ,י˘ובו אי˘ לבי˙ו
ב˘לום" ,וכ"ה ˘ם י"ט א'" ,וי˘ב וגו' אל בי˙ו ב˘לום" ,וכ"ה מלאכי ב' ו'" ,ב˘לום ובמי˘ור הלך א˙י" ,וכ"ה ˘מואל ב
יט כה" ,א˘ר בא ב˘לום" ,וכ"ה ˘ם פס' ל"א" ,ב˘לום אל בי˙ו" ,וכ"ה מלכים א' כ"ב י"ז" ,י˘ובו אי˘ לבי˙ו ב˘לום",
וכ"ה ˘ם פס' כ"ז" ,עד באי ב˘לום" ,וכ"ה בדברי הימים ב י"ח כ"ו" ,עד ˘ובי ב˘לום" ,ואף ˘מיכיהו הנביא אומר לו
מלכים ˘ם פס' כ"ח ,וכ"ה בדברי הימים ב' י"ח כ"ז" ,אם ˘וב ˙˘וב ב˘לום לא דבר ה' בי" ,לא ב˘ל כך מ˙ אחאב ,דהרי
לא אמר לו לך ,אלא מטעם כמו ˘ממ˘יך הנביא ואומר "לא דבר ה' בי" .ומכל הני פסו˜ים מוכח דהמילה "ב˘לום",
מורה על ˘למו˙ ,ולכן ר˜ היכא ˘נפרד מחברו י˘ א˙ העניין לא לומר "ב˘לום" .וכן מוכח בגמ' דאמרינן "ב˘לום"
היכא ˘לא נפרד מחברו דאמרינן יומא ס"ו ע"ב" ,אהא ב˘לום אני וא˙ה" ,וכ"ה נזיר י"ט ע"ב" ,מע˘ה בהילני המלכה
˘הלך בנה למלחמה ואמרה אם יבוא בני מן המלחמה ב˘לום" ,וכ"ה ברכו˙ ס' ע"א" ,יב˜˘ רחמים ˘יˆא ב˘לום" ,וכן
הא דאמרינן עלה˙˘" ,וˆאיני מכרך זה ל˘לום" אף דאי˙ דגרסי "ב˘לום" ,לא איירי בנפרד מחברו )עפ"ז י˙ור ıהמ"א לעיל

עיי"˘ ,והפרי˘ה לעיל עיי"˘( .וכן לגיר' הגמ' בחולין נ"ד ע"ב" ,בא˙ם ב˘לום" ,לא איירי בנפרד מחברו אלא ב˜בל˙ פנים,
ועוד דב˜ידו˘ין ל"ג ע"א ,וביכורים פ"ג מ"ג ,הגיר' "ל˘לום" )עפ"ז י˙ור˙ ıוס' אנ˘י ˘ם לעיל עיי"˘( ,וכן הא ד˙ניא ר"ה כ"ה
ע"א" ,בוא ב˘לום רבי ו˙למידי" ,לא איירי בנפרד מחברו אלא ב˜בל˙ פנים .והא דכ˙יב ˘מואל ב' ג' כ"א" ,וילך
ב˘לום" ,אין זה דברי דוד הנפרד מאבנר אלא ל˘ון הנביא המספר ˘אבנר הלך ב˘לום ,וכן ל˜מן פס' כ"ב" ,וילך
ב˘לום" ,וכן פס' כ"ג" ,וילך ב˘לום" ,הוא סיפור דברי העם על אבנר ליואב ,וכן אמרינן סנהדרין י"ב ע"א" ,יˆאו
ב˘לום" ,לא איירי בנפרד מחברו אלא ר˜ סיפור דברים.
והפרט ה˘ני "ˆירוף המילים לך-ב˘לום" .כמע˘ה ˘היה בדוד ואב˘לום ,וכן ל˘לום כמע˘ה ˘היה בי˙רו ומ˘ה,
דאמרינן ברכו˙ ס"ד ע"א" ,ואמר ר' אבין הלוי הנפטר מחבירו אל יאמר לו לך ב˘לום אלא לך ל˘לום ˘הרי י˙רו ˘אמר
לו למ˘ה לך ל˘לום )˘מו˙ ד' י"ח( עלה והˆליח דוד ˘אמר לו לאב˘לום לך ב˘לום )˘מואל ב' ט"ו ט'( הלך ונ˙לה" .ולפי"ז
הא דכ˙יב מˆינו ˘מואל ב' ט"ו כ"ז˘" ,בה העיר ב˘לום" ,לא אמר לו "לך-ב˘לום" ,וכן הא דאמרינן ˘ב˙ יב ע"ב ,גבי
הנפרד מחברו החולה ˘אומר לו "ו˘ב˙ו ב˘לום" ,לא ˜˘יא דלא אמר לו "לך-ב˘לום" ,וכ"ה ירו˘' ברכו˙ פ"ג ה"א,
"גמר˙ לˆא˙ ˙בא ב˘לום" ,לא אמר לו "לך-ב˘לום" )עפ"ז י˙ור ıהדרך אמונה לעיל עיי"˘ ,ומˆא˙י ˘כבר ˜דמני החיים ו˘לום

הנ"ל( .ומאי דכ˙יב ˘מואל א' כ"ט ז'" ,וע˙ה ˘וב לך ב˘לום" ,לא היה זה ב˘ע˙ פריד˙ו ˘ל דוד מאכי˘ ,אלא ˘אכי˘
בי˜˘ מדוד ˘ילך ממנו כדי ˘לא יפגע ,ועל זה עונה לו דוד בפס' ח" ,ויאמר דוד וגו'" ,ולא נפרד ממנו אלא למחר˙
כדכ˙יב פס' יא" ,וי˘כם דוד וגו'" ,מ˘אי"כ באב˘לום כדכ˙יב ב˘מואל ב' ט"ו ט'" ,ויאמר לו המלך לך ב˘לום וי˜ם וילך
חברונה" ,איירי בברכ˙ הנפרד מחברו ,וכמו ˘מסיים הכ˙וב "וילך חברונה" )עפ"ז י˙ור ıה˙ורה ˙מימה לעיל עיי"˘( .ואין
לה˜˘ו˙ מהא דאמרינן ˙עני˙ ט' ע"ב" ,ליזלו רבנן ב˘למא" ,די˘ לומר דאין ˜פידא בלי˘נא ארמי˙ אלא בל˘ון
המ˜רא ,ומˆא˙י ˘כבר ˜דמני הדרך אמונה לעיל ,ועוד די˘ דגרסי "ל˘למא".
ומאי דכ˙יב מלכים ב' כ"ב כ'" ,ונאספ˙ אל ˜בר˙יך ב˘לום" ,וכ"ה דברי הימים ב' ל"ד כ"ח" ,ונאספ˙ אל ˜בר˙יך
ב˘לום" ,וכ"ה ירמיה ל"ד ה'" ,ב˘לום ˙מו˙"˘ ,ם מב˘רו על מי˙˙ו ,כמו ˘הוכיחה הגמ' בברכו˙ ס"ד ע"א" ,אמר ר'
אבין הלוי הנפטר מן המ˙ אל יאמר לו לך ב˘לום ,אלא לך ב˘לום ˘נאמר )ברא˘י˙ ט"ו ט"ו( וא˙ה ˙בא אל אבו˙יך
ב˘לום".
וידוע מה ˘הובא ב˜ול אליהו ב˘ם הגר"א עה"פ "ויראו אחיו וגו' וי˘נאו או˙ו ולא יכלו דברו ל˘לום" )ברא˘י˙ ל"ז

ד'( ,וז"ל" ,י˘ לבאר על פי מה דאי˙א במסכ˙ ברכו˙ )דף ס"ד ע"א( ,הנפטר מחברו אל יאמר לו לך ב˘לום אלא לך
ל˘לום˘ .הרי י˙רו ˘אמר למ˘ה לך ל˘לום עלה והˆליח .דוד ˘אמר לאב˘לום לך ב˘לום )˘מואל ב' ,ט"ו ט'( הלך

ד

ונ˙לה וכו' ,ע"˘ .וזהו ˘אמר הכ˙וב דה˘בטים ˘היו ˘ונאים א˙ יוסף לא יכלו דברו ל˘לום" ,עכ"ל) .עכ"ל הרב ˜ולי˜
˘ליט"א(


כיˆד הˆליח יע˜ב אבינו לגלול א˙ האבן ב˜לו˙,
והלא ˙ורה מ˙˘˙ כוחו ˘ל אדם
ויג˘ יע˜ב ויגל א˙ האבן מעל פי הבאר) .ברא˘י˙ כ"ט ,י'(
ו˜˘ה לי כיˆד הˆליח יע˜ב אבינו לגלול א˙ האבן ב˜לו˙ ,והלא ˙ורה מ˙˘˙ כוחו ˘ל אדם? ,

וידידי הגאון רבי כפיר ברוך מבורך דדון ˘ליט"א ,מח"ס "גם ברוך יהיה" ,כ˙ב לי ˘ל˘ה ˙ירוˆים ,וז"ל:
א( בפר˜י דרבי אליעזר )פר˜ ל"ב( מובא ,כ˘יˆא יע˜ב מא˙ פני יˆח˜ אביו ,ירד עליו טל מן ה˘מים ,ונד˘נו עˆמו˙יו,
ונע˘ה גיבור חיל וכוח ,ובפירו˘ הרד"ל )או˙ נ"ד( ביאר ˘מטל זה יכל לגלול א˙ האבן מעל פי הבאר .יעו"˘.
ב( ובספר ˆרור המור )˘ם( ביאר ˘ממה ˘ראה יע˜ב א˙ רחל ,נע˘ה בו כח לגלול א˙ האבן .יעו"˘.
ג( וכ˙ב הרמב"ן ˘ם ˘אף ˘הגיע עיף מן הדרך ,ו˙ורה ˘למד אˆל ˘ם ועבר ה˙י˘ה כחו˜ ,וי ה' יחליפו כח ,וגלל
האבן לבדו ,מה ˘לא יכלו כל הרועים לע˘ו˙ .ע"כ) .עכ"ל הרב דדון ˘ליט"א(.


בכייה על מ˙נו˙
וי˘˜ יע˜ב לרחל וי˘א א˙ ˜ולו ויבך) .ברא˘י˙ כ"ט ,י"א(
ופר˘"י וז"ל :ויבך ,וכו' ,דבר אחר ,לפי ˘בא בידים רי˜ניו˙ ,אמר ,אליעזר עבד אבי אבא ,היו בידיו נזמים וˆמידים
ומגדנו˙ ,ואני אין בידי כלום ,לפי ˘רדף אליפז בן ע˘יו במˆו˙ אביו אחריו להורגו ,וה˘יגו ,ולפי ˘גדל אליפז בחי˜ו ˘ל
יˆח˜ ,מ˘ך ידו ,אמר לו מה אע˘ה לˆווי ˘ל אבא ,אמר לו יע˜ב טול מה ˘בידי ,והעני ח˘וב כמ˙ .עכ"ל.
˜˘ה לי מדוע בכה יע˜ב אבינו על ˘לא הביא מ˙נו˙ ,והלא דבר זה אינו מ˙אים לאדם גדול? ,

וידידי הגאון רבי כפיר ברוך מבורך דדון ˘ליט"א ,מח"ס "גם ברוך יהיה" ,כ˙ב לי ˘ל˘ה ˙ירוˆים ,וז"ל:
א( בספר כרם טוביה )עמ' ˜ל"ג( כ˙ב˘ ,מ˙נו˙ ˘מביא הח˙ן ,נח˘בו˙ כחל˜ ממˆוו˙ ני˘ואין ,וכמבואר בפסחים )מט(.

ועל כן בכה ,על ˘לא יכול ל˜יים מˆווה זו .יעו"˘.
ב( ובספר אודה א˙ ה˘ם )עמוד ט'( כ˙ב˘ ,יע˜ב אבינו בכה מדוע אינו יכול לע˘ו˙ ה˘˙דלו˙ בזיווגו כדרך ˘ע˘ה
אליעזר עבד אברהם˘ ,הביא מ˙נו˙ לרב˜ה ,ובכה ,ובכי זה ,היה לא בכי ˘ל חול˘ה אלא ˙פילה על זיווגו˘ ,ה' יעזרו.
יעו"˘.
ג( וי"ל ˘יע˜ב בכה לא על עˆמו ,אלא על א˘˙ו ,כיˆד כלה ˆריכה להיכנס בעוני ובדוח˜ ,ללא כל מ˙נו˙ לחופ˙ה,
והבכי לא היה על עˆמו ,אלא מדאג˙ו וˆערו על הזול˙) .עכ"ל הרב דדון ˘ליט"א(.


ה

ˆעירה ובכירה
וללבן ˘˙י בנו˙ ˘ם הגדולה לאה ו˘ם ה˜טנה רחל) .ברא˘י˙ כ"ט ,ט"ז(
˜˘ה לי מדוע בכל הפר˘ה כולה מזכיר הכ˙וב גבי רחל ולאה ,גדולה ו˜טנה",ו˘ם הגדולה לאה ו˘ם ה˜טנה רחל"
)˘ם( "אעבדך ˘בע ˘נים ברחל ב˙ך ה˜טנה"˘) ,ם פסו˜ י"ח( ,אך כ˘לבן מדבר הוא ˜ורא "ˆעירה ובכירה"" ,לא יע˘ה כן
במ˜ומנו ל˙˙ הˆעירה לפני הבכירה"˘) ,ם פסו˜ כ"ו(? ,

והגאון רבי כפיר ברוך מבורך דדון ˘ליט"א ,מח"ס "גם ברוך יהיה" ,כ˙ב לי ל˙ר ıוז"ל :הנלענ"ד ל˙ר˘ ıלבן רˆה
לע˜ˆו בדברים ,על ˘גנב א˙ הבכורה .ואח"כ מˆא˙י ˘כ"כ ה˙וספו˙ על ה˙ורה )פר˘˙ ויˆא פר˜ ל' ,פסו˜ ט'( ,כ˘ה˙רעם
יע˜ב על לבן ,ואמר "מה זא˙ ע˘י˙ לי הלא ברחל עבד˙י עמך ולמה רמי˙ני" ,ה˘יבו לבן עד ˘א˙ה מ˙רעם עלי,
אדרבה אני הוא ˘ראוי לה˙רעם עליך ולהא˘ימך ,כי אמר˙י ע˘ו אחיך הוא הבכור ,וא˙ה הוא ה˜טן ,וע˙ה ידע˙י כי
אחיך מכר לך א˙ בכור˙ו ,וא˙ה הוא היום הבכור ,ולכן הסכמ˙י ב˙חילה ל˙˙ לך א˙ רחל ב˙י ה˜טנה ,אמנם ע˙ה
ידע˙י כי א˙ה הוא הבכור ,וכדין וכ˘ורה ע˘י˙י ל˙˙ לך א˙ ב˙י הגדולה",ואף גם זא˙ מלא ˘בוע זא˙ ונ˙נה לך גם א˙
זא˙" .עכ"ד .וב"ה ˘כוונ˙י לדע˙ם הגדולה) .עכ"ל הרב דדון ˘ליט"א(.


מסיר˙ הסימנים ללאה
ויזכור אלו˜ים א˙ רחל) .ברא˘י˙ ל' כ"ב(
ופר˘"י וז"ל :זכר לה ˘מסרה סימניה לאחו˙ה .עכ"ל.
ו˜˘ה לי ˘הנה רחל גיל˙ה א˙ הסימנים לאחו˙ה ,כדי ˘לא ˙˙ביי˘ ,אך מˆד ˘ני ˆיערה א˙ יע˜ב? ,

וידידי הגאון רבי כפיר ברוך מבורך דדון ˘ליט"א ,מח"ס "גם ברוך יהיה" ,ו˘א"ס ,כ˙ב לי ˘ל˘ה ˙ירוˆים ,וז"ל:
א( הנה עמד בזה בספר ברכ˙ אברהם ,ארלנגר )מגילה י"ג ע"ב( ,וכ˙ב ˘רחל ח˘˘ה ˘אם ˙˙ביי˘ אחו˙ה ויעזבנה,
לבן יגר˘ו מבי˙ו ,ולא י˙ן לו גם כן א˙ רחל ,ויבוא גם לידי בו˘ה ,וגם לריבוי ˆער ˘הפסיד א˙ זיווגו ,מ˘א"כ בˆער זה,
˘רימוהו ,ו˘מסרה הסימנים ,ברוב ˆד˜ו˙ו יסכים לי˜ח א˙ ˘ניהם ,וכמו ˘היה באמ˙ .עכ"ד.
ב( ובספר דרך ˘יחה מ˙˘ובו˙ רבי חיים ˜ניבס˜י ˘ליט"א) ,עמ' ˜נ"ט( ,מובא ב˘ם הרב רפאל ˘פירא זˆ"ל˘ ,יע˜ב
אבינו ח˘ב ל˘א˙ ˘˙יהן ,ור˜ רˆה ל˘א˙ ˜ודם רחל ,ואח"כ לאה .וכ"כ בספר סוכ˙ דוד ˜וויאט )פר˘˙ ויˆא(.
ג( עוד י"ל˘ ,רחל ידעה ˘יע˜ב ימחל לה על מע˘יה ,ומפני כבוד אחו˙ה ,גיל˙ה א˙ הסימנים .וראה עוד בזה בספר
חומ˙ אנך ,למרן החיד"א )פר˘˙ ויˆא() .עכ"ל הרב דדון ˘ליט"א(.
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ו

פר˘˙ וי˘לח

נ˙ינ˙ בהמה גסה לגוי
גמלים מיני˜ו˙ ובניהם ˘לו˘ים פרו˙ ארבעים ופרים ע˘רה א˙ונו˙ ע˘רים ועירים ע˘רה) .ברא˘י˙
ל"ב ,ט"ז(
ובספר מרפסין איגרי בפר˘˙נו ,ה˜˘ו וז"ל :כיˆד יע˜ב נ˙ן לע˘יו בהמו˙ גסו˙ ,הלא במסכ˙ עבודה זרה )י"ד ע"ב( ˘נינו ,כי
אסור למכור ,ל˙˙ או לה˘כיר לגוי בהמה גסה? ,

א( ו˙ירˆו ˘ם ב˘ם הרב ˘ .גלי˜מן ˘ליט"א ,וז"ל :ה˙וספו˙ במסכ˙ עבודה זרה )ט"ו ע"א בד"ה אימור( פוס˜ים˘ ,בזמן הזה,
מאחר ואין ˜יבו ıגדול ˘ל י˘ראל ביחד ,וי˘ הפסד מרובה בכך ˘לא ימכרו לגוי בהמו˙ גסו˙ ,אין א˙ האיסור למכור לגוי .וכך פס˜
ב"˘ולחן ערוך" יורה דעה )סימן ˜נ"א סעיף ד'(" :ועכ˘יו נהגו הי˙ר בכל".
אם כן ,כיון ˘ליע˜ב היה ח˘˘ ˘ע˘ו ילחם בו ויהרגהו ,או לפחו˙ יחרים לו א˙ כל רכו˘ו ,אין לך הפסד גדול מזה ,והיה מו˙ר
ל˘לוח לע˘יו בהמה גסה ללא ח˘˘ .עכ"ל.
ב( עוד ˙ירˆו ˘ם ב˘ם הרב ב .ז'˜ ˘ליט"א ,וז"ל :הטעם המבואר בגמרא )˘ם ט"ו ע"א( לאסור על י˘ראל למכור בהמה גסה
לנכרי ,הוא מ˘ום ˘הגוי עובד עם הבהמה ב˘ב˙ .ואף ˘מו˙ר לגוי לעבוד עם הבהמה ב˘ב˙˘ ,הרי הוא רכ˘ או˙ה ,ו˘וב אין היא
˘ייכ˙ לי˘ראל ,מכל מ˜ום גזרו ˘מא מ˙וך ˘יראה היהודי ˘הבהמה ˘לו ל˘עבר עובד˙ ב˘ב˙ ,יבוא גם לה˘איל ולה˘כיר לגוי
בהמו˙ ˘לו ˘יעבוד בהם ב˘ב˙ ,וכן יבוא ל˙˙ לו בהמה בערב ˘ב˙ עם ח˘יכה ,לנסיון לראו˙ אם היא עובד˙ טוב ,ואז יעבור על
איסור ˘ל ˘בי˙˙ בהמ˙ו.
נמˆא לפי זה˘ ,כל האיסור ˘ייך דו˜א אם הגוי והי˘ראל גרים ב˘כנו˙ ,ורואים אחד א˙ ה˘ני ,וי˘ מ˜ום לגזור מכירה אטו
˘אלה ו˘כירו˙ .אבל יע˜ב ˘ידע ˘אין הוא הולך להיו˙ עם ע˘ו ביחד ,ודרכיהם עומדו˙ להיפרד ,לא ח˘˘ ˘מ˙וך כך ˘˘לח לו
בהמה גסה ,יבוא גם לה˘אילו ולה˘כירו .עכ"ל.

א( ולענ"ד י"ל בס"ד ˘הנה במסכ˙ ˜ידו˘ין )י"ח ע"א( מבואר˘ ,לע˘יו היה דין ˘ל י˘ראל מומר .אם כן ,כל האיסור לי˘ראל
למכור בהמה גסה הוא ר˜ לנכרי ,אבל לי˘ראל מומר מו˙ר.
ב( עוד י"ל בס"ד ˘גם אם נסבור ˘לע˘יו היה דין ˘ל בן נח ,מכל מ˜ום יכול היה יע˜ב ל˘לוח לע˘יו בהמה גסה .כיון ˘כל
האיסור למכור לנכרי בהמה גסה ,הוא ר˜ במ˜רה ˘הי˘ראל מוכר לגוי באופן י˘יר – לא על ידי ˘ליח .אבל אם המכירה נע˘י˙ על
ידי ˘ליח ,מו˙ר למכור לגוי בהמה גסה .וכך נפס˜ ב"˘ולחן ערוך" יורה דעה )סימן ˜נ"א סעיף ד'(.
אם כן ,יע˜ב˘ ,לא נ˙ן לע˘יו בידו ממ˘ א˙ הבהמה הגסה ,אלא ˘לח לו על ידי ˘ליחים ,וכמו ˘נאמר בפסו˜ )י"ז(" :וי˙ן ביד
עבדיו עדר עדר לבדו" ,לא היה בזה האיסור ˘ל נ˙ינ˙ בהמה גסה לגוי.
ג( עוד י"ל בס"ד ˘י˙כן ויע˜ב ידע ˘ע˘יו לא עובד א˙ האדמה עם הבהמו˙ ,אלא ˘וחט או˙ם ואוכלם .וב"˘ולחן ערוך" יורה
דעה )˘ם( מבואר˘ ,אם הי˘ראל המוכר יודע ˘הגוי ˜ונה א˙ הבהמו˙ ל˘חיטה ,אין איסור למכור לו בהמה גסה .ולכך ˘לח יע˜ב
לע˘יו גם בהמו˙ גסו˙ ללא ח˘˘.

א( ואחי הגאון רבי אליעזר הכהן רבינובי˘ ıליט"א ,מח"ס "חינוך הבנים כהלכ˙ו"˙ ,יר ıלי דכיון ˘יע˜ב היה אז במˆב ˘ל
סכנ˙ נפ˘ו˙ ˘הרי ע˘ו בא ל˜רא˙ו וארבע מאו˙ אי˘ עמו ,והיה יע˜ב אבינו מ˙יירא ˘מא יהרגנו וא˙ בני מ˘פח˙ו ,ומחמ˙ כן

א

˘לח א˙ הדורון לע˘ו כדי לפייסו ,ממילא אין לך פי˜וח נפ˘ גדול מזה ,וניחא בפ˘יטו˙ ˘לא ח˘˘ כלל לאיסור דרבנן ˘אין
מוכרים ונו˙נים בהמה גסה לגוי מ˘ום גזירה ד˘אלה ו˘כירו˙ ונסיוני ,דהרי פי˜וח נפ˘ דוחה כל ה˙ורה כולה .עכ"ד.

א( וידידי הגאון רבי אהרן הכהן ˜ולי˜ ˘ליט"א ,מח"ס "מראה כהן" ,כ˙ב לי וז"ל :הגר"ח ˜נייבס˜י ˘ליט"א בספרו טעמא
ד˜רא פ' וי˘לח כ˙ב ,וז"ל" ,וי˜ח מן הבא בידו ,י˘ לפר˘ לפי ˘אסור למכור ולי˙ן בהמה לגוי מ˘ום ˘אלה ˘כירו˙ ונסיוני וכ˙בו
˙וס' בע"ז טו ,דבזמנינו מ˜ילין בזה לפי ˘אין בהמו˙ ˘לנו מכירין ב˜ולנו כמו דמ˙ירין ע"י סרסור מ˘ום דאכ˙י לא ידעה ל˜ליה,
ולפ"ז אפ˘ר דה"ה בזמניהם אם ˜נה בהמה חד˘ה ועדיין לא הורגלה ב˜ולו מו˙ר למכרו וזהו מן הבא בידו דהיינו ˘˜נה עכ˘יו
ועדיין לא הורגלה ב˜ולו ,ולכך היה יכול לי˙נה לגוי )וˆ"ע אם מו˙ר ע"י ˘ליח כמו ע׳"י סרסור וא"כ אפ˘ר דלכך ˘לח ביד עבדיו( ".עכ"ל .וכמו
כן י˘ לה˜˘ו˙ אמרינן ע"ז יד ע"ב ,דאין מוכרין בהמה ד˜ה לעכו"ם מפני ˘ח˘ודין על הרביעה ,וא"כ איך נ˙ן יע˜ב לע˘ו בהמה
ד˜ה ,וכ˙ב ר"י אייב˘י ıזˆ"ל בספרו ˙פאר˙ יהונ˙ן בפ' וי˘לח עה"פ "וילן ˘ם" ,וז"ל" ,ונראה פירו˘ו˘ ,היה הבהמו˙ ˘˘לח לו
גדול הערך כמו אבנים טובו˙ ומרגליו˙ ,והיינו כמ˘"ל כי מכר יע˜ב ˆאנו בדמים י˜רים כי ˆאנו היה פרים ורבים ˘לא בטבע,
ואמרינן בגמרא דאין מוכרין בהמה לעכו"ם ˘ח˘ודין על הרביעה ,ולא אמרינן דעכו"ם חס על בהמ˙ו ˘לא ˙ע˜ר דיˆרו ˙ו˜פו,
אבל בפרה אדומה דדמיה י˜רים אמרינן דחס ,וא"כ ˆאן יע˜ב ˘היה פרים ורבים לרוב ,ולכך היה דמיהם י˜רים חס עליו ˘לא
˙ע˜ר כמו בפרה אדומה והו˙ר לו ל˘לוח לע˘ו ,ולכך אמרו ˘היה גדולי הערך כמו אבנים טובו˙ ומרגליו˙" ,עכ"ל.

)עכ"ל הגר"א

˜ולי˜ ˘ליט"א(


האם המלאך ˘נלחם עם יע˜ב מיהר לומר ˘ירה
ויאמר ˘לחני כי עלה ה˘חר ויאמר לא א˘לחך כי אם ברכ˙ני) .ברא˘י˙ ל"ב ,כ"ז(
ו˜˘ה לי ˘הנה המלאך הנלחם עם יע˜ב אבינו ממהר כדי לומר ˘ירה )ר˘"י ˘ם( ,אך לאחר מכן י˘ לו פנאי לא ר˜ לברכו ,אלא גם
ל˘אול ל˘מו˘) ,ם פסו˜ כ"ח( ,כיˆד מס˙דרים הדברים? ,

א( וידידי הגאון רבי כפיר ברוך מבורך דדון ˘ליט"א ,מח"ס "גם ברוך יהיה" ,כ˙ב לי לבאר בכמה דרכים ,וז"ל :כבר כ˙בו
הפר˘נים ˘המלאך היה חייב לב˜˘ ר˘ו˙ מיע˜ב ˘י˘לחו ,ולפי רבינו בחיי ,המלאך ח˘˘ מפולסא דנורא .וכ˙ב רבינו חיים בן
עטר בפירו˘ו האור החיים ה˜דו˘˘ ,אחר ˘נˆחו מימלא היה מו˘ל עליו ,ולא היה יכול ללכ˙ בלי ר˘ו˙ו .והוסיף בעל הרו˜ח,
˘אף ה˘ביעו ˘לא יזוז ממ˜ומו.
ולפי הפר˘נים הנזכרים ,לא הי˙ה למלאך אפ˘רו˙ אחר˙ ,אלא להיו˙ ממו˘מע ליע˜ב אבינו.
ב( ובספר ימין יוסף ˘מענובי) ıוי˘לח עמ' ע"ב( ,כ˙ב˘ ,יע˜ב אבינו אמר למלאך˘ ,ה˘מ˘ זרחה ˘לא בעונ˙ה ב˘בילו ,ועדיין
לא הגיע זמן ה˘ירה ,והמלאך לא ידע זא˙ ,וזהו ˘אמר לו "לא א˘לחך כי אם ברכ˙ני" .יעו"˘ .ולפ"ז ,היה למלאך עוד פנאי ל˘אול
ל˘מו ולברכו.
ג( ובספר דביר המוˆנע )וי˘לח( הביא ˘המלאך אינו אומר ˘ירה עד אחר ˘עו˘ה ˘ליחו˙ו ,וכאן לא סיים ˘ליחו˙ו .יעו"˘ ,ולפי
ביאורו ,מפני כך ה˙עכב המלאך ,כדי לסיים ה˘ליחו˙ ולומר ˘ירה.
ד( ובספר ˙וספו˙ ה˘לם )וי˘לח( ,הובא ב˘ם בעלי ה˙וספו˙" ,לא א˘לחך כי אם ברכ˙ני" ,ברכ˙ני ,מל˘ון ברך ,והיינו ˘יע˜ב
אבינו ב˜˘ ˘יחזיר א˙ הברך ˘לו למ˜ומו ,יעו"˘ .ומפני כך עכבו כדי ˘יטפל בברך ˘לו ,והואיל והדבר ˙לוי ברפואה ,מ˘ום כך
ה˙עכב המלאך.
ה( והנלענ"ד לבאר ע"פ דברי המעם לועז )וי˘לח ˘ם( ˘לאחר המאב˜ עם המלאך ,וברכ˙ו ליע˜ב אבינו ,נהפך מלאך זה להיו˙
מיכאל ˘ר י˘ראל ,וללמד זכו˙ על עם י˘ראל) .וראה עוד בזה במדר˘ ˙נחומא ה˜דום וי˘לח" סימן ו' ,ובמדר˘ ˘וחר טוב סימן כ' או˙ ג'( .ולפי
זה ,העדיף המלאך להמ˙ין ,כדי לומר ˘ירה ב˙ור המלאך מיכאל ,ולא ב˙ור ˘רו ˘ל ע˘יו) .עכ"ל הרב דדון ˘ליט"א(


ב

איזה נ˘יא˙ חן י˘ על מכו˙
ויאמר מי לך כל המחנה הזה א˘ר פג˘˙י ויאמר למˆוא חן בעיני אדני) .ברא˘י˙ ל"ג ,ח'(
ר˘"י )בד"ה מי לך כל המחנה( הביא ב˘ם המדר˘˘ ,היו המלאכים מכים או˙ו ,ואף ˘אמר ˘הוא בנו ˘ל יˆח˜ ,המ˘יכו להכו˙ בו,
ואמר ˘הוא נכדו ˘ל אברהם ,והמ˘יכו להכו˙ ,ור˜ כ˘אמר ˘הוא אחיו ˘ל יע˜ב עזבוהו .ע"˘.
ו˜˘ה לי לפי פירו˘ זה מה ה˙˘ובה ˘ה˘יב לו "למˆוא חן בעיני אדוני" ,האיך ימˆא חן במכו˙? ,

א( וידידי הגאון רבי כפיר ברוך מבורך דדון ˘ליט"א ,מח"ס "גם ברוך יהיה" ,ו˘א"ס ,כ˙ב לי ל˙ר ıבכמה דרכים ,וז"ל :הנה עמד
על ˘אלה זו ,האל˘יך ה˜דו˘ )˘ם( ,וכ˙ב ,לא הי˙ה עי˜ר כוונ˙ם להכו˙ך ,ר˜ למען אמˆא חן במה ˘יניחוך באמרך כי אחי א˙ה.
יעו"˘ .והיינו ˘י˘מע ˘אחיו יע˜ב ח˘וב הוא בעיניהם ויניחוהו ,בזה ימˆא חן בעיניו˘ ,בזכו˙ו הניחוהו.
ב( והיפה ˙ואר ומהרז"ו במדר˘ הנזכר )מדר˘ רבה פר˘ה ע"ח סימן י"א( ,כ˙בו˘ ,יע˜ב לא ידע ˘הרביˆו לו המלאכים ,ולפ"ז ליכא
˜ו˘יא כלל.
ג( ובספר אוˆרו˙ דוד פנטו )וי˘לח( ביאר˘ ,ימˆא חן במה ˘יע˜ב אבינו ˘ולט על מלאכים ,והם נכנעים לו .יעו"˘.
ד( והנלענ"ד ל˙ר ,ıע"פ מע˘ה א˘ר אירע באחד מבני מ˘פח˙י˘ ,עבד לפרנס˙ו אˆל בעל עס˜ אחד ,והיה המעסי˜ מלין
˘כרו ,ואומר לו לך ו˘וב ומחר א˙ן ,וכך אירע זה זמן רב ,ופעם אח˙ ,ל˜ח עמו ברכב ,מי˘הו נוסף מבני מ˘פח˙ינו ,ועל הדרך עבר
˘ם באו˙ו עס˜ ,ואו˙ו בן מ˘פחה טרמפיסט ,היה גבוה וחסון ובעל ב˘ר ,וכ˘ראהו בעל העס˜ ,מיד אמר":כן ,אל דאגה˙ ,חזור
עוד ˘עה ומיד א˘לם כל ˘כרך" .ואחר ˘ל˜ח א˙ הטרמפיסט למ˜ומו ,הלך ˘וב לעס˜ ל˜בל ˘כרו ,ובא אליו בעל העס˜ ואמר לו,
"˜ח א˙ כספך ,ואל ˙˘וב ,ככה א˙ה מבין ,בעס˜ ˘ל עולם ˙ח˙ון?" ואו˙ו בן מ˘פחה לא הבין על מה מדבר מעסי˜ו .והמ˘יך
בעל העס˜ לˆעו˜ ":למה א˙ה מביא לי בריונים˘ ,יכו או˙י ,ב˘ביל הכסף ˘לך? ˜ח ולך!" .ובן מ˘פח˙י ˆח˜ לˆע˜ו˙יו ,כי או˙ו
טרמפיסט היה נדמה לו כבריון ,אך בזכו˙ הטרמפ ˜יבל א˙ ˘כרו...
וע"פ מע˘ה זה יובנו דברי רבים מהמפר˘ים ˘כ˙בו לבאר א˙ הפסו˜ "למˆוא חן בעיני אדוני" ,בדרך מליˆה ,כי ע˘יו הבין ר˜
ב˘פ˙ מכו˙ ואלימו˙ ,והמלאכים באו ודברו ב˘פ˙ו ,היא ˘פ˙ המכו˙ ,ובזה מˆא חן בעיניו .כי ר˜ בזה הבין .ודפח"ח.

)עכ"ל הרב

דדון ˘ליט"א(


מדוע כ˙בה ה˙ורה "˘כם א˘ר באר ıכנען"
ויבא יע˜ב ˘לם עיר ˘כם א˘ר באר ıכנען) .ברא˘י˙ ל"ג ,י"ח(
ו˜˘ה לי מדוע כ˙בה ה˙ורה "א˘ר באר ıכנען" ,הלא הדבר ידוע ˘˘כם נמˆא˙ באר ıכנען? ,

א( וידידי הגאון רבי כפיר ברוך מבורך דדון ˘ליט"א ,מח"ס "גם ברוך יהיה" כ˙ב לי ל˙ר ıבכמה דרכים ,וז"ל :מˆא˙י בחפי˘'ה
בספר ˙ורה ˘לימה ח"ב )עמ' ˙˙˙˜י"ד( ˘הביא ב˘ם מדר˘ ל˜ח טוב ,א˘ר באר ıכנען ,כנענים ˘טופי זימה היו .ע"כ .ולפי זה
ה˙ורה באה לרמז ˘או˙ם ˙ו˘בי המ˜ום הכנענים ˘טופי הזימה ,הם הר˜ע והגורם למע˘ה דינה המובא בהמ˘ך ,ומ˘ום כך כ˙בה
ה˙ורה "א˘ר באר ıכנען".
ב( וחמו˙י ראי˙י לר˘ב"ם ˘ם ˘מבאר ˘˘ם העיר היה ˘לם ,ו˘כם היה ˘ם האי˘ .ועל פי זה כ˙ב הרב יוסף ˘ואר ıזˆ"ל
בספרו דברי יוסף )פרי ˙בואה ערך ˘לם(˘ ,ה˙ורה פרטה ˘לם עיר ˘כם כדי ˘לא נח˘וב ˘הכונה לירו˘לים הנ˜רא˙ ב˘ם ˘לם ,אלא
ל˘לם אחר˙ ,ונ˙ן דוגמאו˙ רבו˙ לדבר ,יעו"˘ .וכך כ˙ב גם בדע˙ מ˜רא )ברא˘י˙ פר˜ י"ד ,ובפר˜ ל"ג( ˘היו ˘˙י ערים ב˘ם ˘לם,
אח˙ ממנה בא מלכי ˆד˜ מלך ˘לם ,וה˘ניה ˘לם עיר ˘כם .ע"˘ .ולפ"ז מבואר מדוע כ˙בה ה˙ורה "באר ıכנען" להבדיל מעיר
˘לם הנמˆא˙ ˘לא במחוז יו˘בי כנען ,אלא במחוז יו˘בי היבוסי.

ג

ג( וי˘ עוד לאל מילין ,כי אנכי הדל ,ה˙גורר˙י וגדל˙י בילדו˙י ובחרו˙י בעיר ה˙ורה ˜רי˙ ג˙ ˙"ו ,וידוע ˘סמוך לעיר ˜רי˙ ג˙
לפני מלחמ˙ העˆמאו˙ היה ˘ם כפר ערבי ,ב˘ם עירא˜ אלמנ˘יא˘ ,ם ˘כנו ערביים יו˘בי המדברו˙ פול˘ים פורעים וˆמאי דם ,
ו˙הילו˙ לאל כא˘ר יד ה' גברה עלינו ,וגבר י˘ראל ,גר˘ום למˆרים ,וי˙˜עום ימה סוף ,והו˜מה ˘ם העיר ˜רי˙ ג˙ ˙"ו ,ואם כן מˆאנו
ב˘ם הכפר הזה "עירא˜ אל מנ˘יה" ˘נ˜רא ב˘ם עירא˜ ,על אף ˘י˘ כבר מדינה ב˘ם עירא˜ .וי˘ לומר ˘י˙כן והי˙ה עיר בחוı
לאר ıבאו˙ם ימים ב˘ם ˘כם או ב˘ם ˘לם .ולאפו˜י מ˘ם או˙ה העיר הנמˆא˙ בחו ıלאר ,ıעל כן כ˙בה ה˙ורה "א˘ר באר ıכנען".
וגם בימינו אנו ,ידוע ˘העיר ˘כם נ˜רא˙ בל˘ון הערבים "נאבלוס" ,ו˘מה נגזר מה˘ם היוני "ניאפוליס"˘ ,פירו˘ו "עיר
חד˘ה" ,וגם באיטליה י˘ עיר ב˘ם "נאפולי" ,ו˘מה גם הוא ני˙ן לה ע"י היוונים באו˙ה מ˘מעו˙ ˘ם "עיר חד˘ה" ,ולפי זה י˘
לבאר הפסו˜ ˘מ˘ום כך הדגי˘ה ה˙ורה "באר ıכנען" ,מ˘ום ˘י˘ ˘כם הנמˆא˙ באר ıכנען ,וי˘ ˘כם הנמˆא˙ באיטליה...
ד( עוד י˘ ל˙ר ıבס"ד ע"פ מ˘"כ הגאון רבי יוסף מ˘א˘ זˆ"ל בספרו אוˆר המכ˙בים )סימן ˆ"ו( על הפסו˜ "וי˘ב יע˜ב בארı
מגורי אביו באר ıכנען" ,למה הוˆרך להודיענו באר ıכנען ,אלא ˘בחר יע˜ב אבינו לי˘ב באר ıמגורי אביו ,מפני ˘היא בארı
כנען ,אך אם היה אביו דר באר ıאחר˙ ,לא היה דר עמו ,אלא הולך ר˜ לאר ıכנען בה בחר ה' ,וע˙ה בˆד˜˙ו זכה גם לכיבוד אב
ואם ומˆו˙ אר ıכנען .ע"˘ .וע"פ דבריו ני˙ן לבאר גם כאן ˘פרסם הכ˙וב מˆו˙ י˘יב˙ אר ıי˘ראל בה היה דב˜ יע˜ב אבינו˘ ,על
אף ˘היה ˜˘ה לי˘ב במ˜ום ˘אנ˘יו ˘טופים בזימה ,לכבודה ˘ל אר ıי˘ראל ה˙יי˘ב ˘ם .וכיו"ב כ˙ב הראב"ע ˘ם לבאר
אריכו˙ ה˙ורה בסיפור ˜ניי˙ חל˜˙ ה˘דה ממי ˜נאו וכמה ˘לם ,להודיע כי מעלה גדולה י˘ לאר ıי˘ראל ,ומי ˘י˘ לו בה חל˜,
ח˘וב הוא כעולם הבא .יעו"˘) .עכ"ל הרב דדון ˘ליט"א(


אל יפ˙ח אדם פיו ל˘טן
ויאמר יע˜ב אל ˘מעון ואל לוי עכר˙ם או˙י להבאי˘ני ביו˘ב האר ıבכנעני ובפרזי ואני מ˙י מספר
ונאספו עלי והכוני ונ˘מד˙י אני ובי˙י) .ברא˘י˙ ל"ד ,ל'(
˜˘ה לי למה אמר יע˜ב בל˘ון זה ,והכוני ונ˘מד˙י ,הרי אמרו חז"ל )ברכו˙ דף י"ט ע"א( אל יפ˙ח אדם פיו ל˘טן? ,

ונראה ל˙ר ıבס"ד ע"פ מה ˘כ˙ב בספר "מעינה ˘ל ˙ורה" ב˘ם ספר "רמ˙ים ˆופים" ,בפר˘˙ וי˘לח ,על הפסו˜ ,ויאמר למה
זה ˙˘אל ל˘מי) ,ברא˘י˙ ל"ב ,ל'( ,וז"ל :לאחר ˘ניˆח יע˜ב א˙ ה˘טן א˙ ה˘ר ˘ל ע˘יו ,ני˙ן לו ה˘ם י˘ראל ,במ˜ום יע˜ב ,כי
כא˘ר נוסיף למנין "יע˜ב" (182) ,א˙ מנין "˘טן" ) ,(359מ˙˜בל המנין ˘ל "י˘ראל" ,(541) ,ע"˘.
ואם כן נמˆא ˘ה˙בטל ה˘טן לגמרי מיע˜ב ,ולא היה ל˘טן ˘ום ˘ליטה˘ ,הרי ב˙וך ˘מו ˘ל יע˜ב נכנס ˘מו ˘ל ה˘טן
לבטלו לגמרי ,ואם כן לא ˜˘ה מידי˘ ,אע"פ ˘אמרו חז"ל "אל יפ˙ח אדם פיו ל˘טן" ,אולם מי ˘˘ולט על ה˘טן ,לא ˆריך לח˘ו˘
כלל ,ודו"˜ היטב.

ואחי הגאון רבי אליעזר הכהן רבינובי˘ ıליט"א ,מח"ס "חינוך הבנים כהלכ˙ו" ,הוסיף לי לה˜˘ו˙ מ˙חיל˙ הפר˘ה ˘כ˙וב
˘אמר יע˜ב ,אם יבוא ע˘יו אל המחנה האח˙ והכהו וגו') ,ברא˘י˙ ל"ב ,ט'( ,והרי אל יפ˙ח אדם פיו ל˘טן? ,
ולפי הנ"ל א˙י ˘פיר ˘אפילו כאן עדיין לא ˜יבל יע˜ב א˙ ה˘ם י˘ראל ,עכ"פ יע˜ב ˙מיד נלחם ברוחניו˙ ˘לו עם ה˘טן,
והˆליח להכניעו לגמרי ,וכמו ˘ראינו אחר כך כ˘פג˘ א˙ ה˘טן ,וניˆחו יע˜ב ,וזהו בוודאי היה ע"י ˘נלחם ˙מיד ברוחניו˙ ˘לו
עם ה˘טן ,וניˆחו ,וביטל ה˘טן לגמרי ,ולכן לא ח˘˘ מה˘טן כלל ,והיה יכול לפ˙וח פה ל˘טן ,מבלי היז˜ ,ודו"˜ היטב] .וע"ע
מ˘"כ בס"ד בפר˘˙ ויˆא על הפסו˜ ו˘ב˙י ב˘לום )או˙ ה'( ודו"˜[.

וז˜ני הגה"ˆ רבי לוי הכהן רבינובי˘ ıליט"א ,בעל "מעדני ה˘לחן"˙ ,יר˜ ıו˘יי˙ אחי הג"ר אליעזר ˘ליט"א˘ ,אמר יע˜ב ר˜
בל˘ון "אם" יבוא ע˘יו וגו' ,וזה ˜ל יו˙ר .עכ"ד .ודפח"ח.


ד

ואחי הגאון רבי אליעזר ˘ליט"א˙ ,יר ıה˜ו˘יא ˘אמר יע˜ב אם יבוא ע˘יו אל המחנה האח˙ והכהו˘ ,אולי אמר זא˙ יע˜ב
"בלבבו"˘ ,הרי לכאורה לא היה לו ˆורך לומר זא˙ לאחרים ,וכיון ˘אמר כן בלבו ,אין ˘ום ח˘˘˘ ,ה˜פידא הוא ר˜ לפ˙וח "פה"
ל˘טן ,אבל לא "בלבבו" .עכ"ד .ונפלא.


מדוע נכ˙ב ˜רי˙ הארבע בה"א הידיעה
ויבא יע˜ב אל יˆח˜ אביו ממרא ˜רי˙ הארבע) ,ברא˘י˙ ל"ה ,כ"ז(
ו˜˘ה לי מדוע נכ˙ב ˜רי˙ "הארבע" ,בה"א הידיעה ,והרי לעיל )כ"ג ,ב'( כ˙וב ב˜רי˙ "ארבע" ,ולא נכ˙ב ב˜רי˙ "הארבע"? ,

והגאון רבי כפיר ברוך מבורך דדון ˘ליט"א ,מח"ס "גם ברוך יהיה" ,כ˙ב לי לבאר בכמה אופנים.
א( הנה ר˘"י ˘ם כ˙ב˘ ,כן דרך המ˜רא בכל דבר ˘˘מו כפול ,וכגון :בי˙ לחם ,אבי עזר ,בי˙ אל ,אם הוˆרך להטיל בו ה"א
נו˙נה ברא˘ ה˙יבה ה˘ניה ,בי˙ הלחמי )˘מואל א' פר˜ ט"ז פסו˜ א'( ,בעפר˙ אבי העזרי )˘ופטים פר˜ ו' פסו˜ כ"ד( ,בנה חיאל בי˙ האלי
)מלכים א' פר˜ ט"ז פסו˜ ל"ד( .עכ"ד] .אמר המחבר :אך עדיין ˜˘ה לי למה הוˆרך כלל ה"א הידיעה ,ודו"˜[
ב( ובספר ˙ורה ˘לימה )˘ם הערה ˜"ד( הביא ב˘ם רמז ר"י ,ממרא ˜רי˙ הארבע ,למה הוסיף ה"א ˘ל הארב"ע ,רמז כי ד' נ˘ים
נ˜ברו ˘ם ˘סוף ˘מו˙יהן ה"א ,חוה˘ ,רה ,רב˜ה ולאה .עכ"ל.
ג( ובספר ˆרור המור לרבי אברהם סבאע )פר˘˙ וי˘לח( כ˙ב וז"ל ,נ˜רא˙ ˜רי˙ הארבע כי ע˙יד דוד המלך לה˙חבר עם האבו˙
להיו˙ רגל רביעי˙ מהמרכבה ,ולפיכך מלך דוד המלך בחברון ז' ˘נים לפי ˘נ˙חבר עם האבו˙˜ ,רי˙ ארבע היא חברון א˘ר גר ˘ם
אברהם ויˆח˜ ועכ˘יו בא יע˜ב לה˙חבר עמהם .עכ"ד.
ד( וראה עוד במהר˘"א )עירובין נג˘ (.חברון נ˜רא˙ על ˘ם ˘חוברו בה ארבעה אנ˘ים מפורסמים ,אברהם ענר א˘כול וממרא,
ומאברהם עד יע˜ב נ˙פרסמה חבר˙ם ˘ל אלו יו˙ר עד ˘נע˘˙ה העיר ל˜רי˙ הארבע ,ואף לאחר פטיר˙ אברהם נמ˘כה החברו˙
עם יˆח˜ ונ˘אר ˘מה ˜רי˙ הארבע .ע"˘.
ה( והנלענ"ד לבאר בס"ד ,ע"פ מה ˘כ˙ב ר˘"י ב˙חיל˙ פר˘˙ חיי ˘רה˜" ,רי˙ ארבע" ,על ˘ם ארבע˙ הענ˜ים ˘גרו ˘ם
אחימן ˘˘י ו˙למי ואביהם הענ˜ ,ע"˘ .והוסיף כאן ה"א ,להורו˙ ˘אע"פ וגרו ˘ם או˙ם הענ˜ים ,לא הזי˜ו ליˆח˜ ˘ה˙גורר ˘ם,
ואף ע˙ה כ˘בא יע˜ב לה˙גורר ˘ם לא הפריעו לו .ולכך הוסיף ה"א לאו˙ם ארבעה ,לומר ˘על אף היו˙ם ענ˜ים וגיבורים ,לא
הזי˜ום בבאם לגור לידם .וי"ל ˘לכך ב˙רגום א"י מ˙ורגם כאן ˜ר˙הון דגבריא ,ובמ˜ומו˙ אחרים פיר˘ על דרך המדר˘ ב˜ר˙ההון
דארבע˙י אבה˙א .והובא בדע˙ מ˜רא )˘ם(˘ ,כאן רימז על או˙ם הארבע˙ ענ˜ים גיבורים.
ו( עוד נלענ"ד להוסיף ולבאר "˜רי˙ הארבע" ,הואיל וכע˙ יע˜ב בא אל יˆח˜ אביו לגור לידו ולכבדו ,ורימז "הארבע" כנגד מה
˘אמרו במדר˘ אגדה )הובא ב˙ורה ˘לימה י˙רו עמ' ˆ"ד( ,ארבעה דברים נאמרו בכיבוד אב ואםˆ ,די˜ בן ˆדי˜ מאריכין לו ימיו ו˘נו˙יו,
בין בעולם הזה בין בעולם הבאˆ ,די˜ בן ר˘ע אינו מ˜בל עליו ˘כר בעולם הזה .ר˘ע בן ˆדי˜ נו˙נים לו בעולם הזה ולא לעולם
הבא .ר˘ע בן ר˘ע אין לו ˘כר לא בעולם הזה ולא לעולם הבא .ע"כ .והואיל ובא לכבדו והוא ˆדי˜ בן ˆדי˜ זכה לאריכו˙ ימים
בעולם הזה ובעולם הבא ,ולכך כ˙בה ה˙ורה "הארבע" ,לרמז על או˙ם ארבעה סוגי בני אדם) .עכ"ל הרב דדון ˘ליט"א(
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ה

פר˘˙ וי˘ב

˜פ ıעליו רוגזו ˘ל יוסף
וי˘ב יע˜ב וגו') .ברא˘י˙ ל"ז ,א'(
ופר˘"י )בפסו˜ ב' בד"ה אלה( וז"ל :בי˜˘ יע˜ב לי˘ב ב˘לוה˜ ,פ ıעליו רוגזו ˘ל יוסף וכו' .עכ"ל.
ו˜˘ה לי ˘לכאורה היה ˆריך לומר "˜פ ıעליו ˆער יוסף" ,או "מכיר˙ יוסף" ,ומהו הל˘ון "רוגזו" ˘ל יוסף? ,

וידידי הגאון רבי מרדכי חיים ˘ליט"א) ,מו"ל בטאון "פנינים"( ,כ˙ב לי לבאר בכמה דרכים ,וז"ל:
א( ˙חילה ורא˘ א˜דים ואכ˙וב לך דבמדר˘ים הגירסא היא ˜ˆ˙ ˘ונה ,ונראה דיסוד גירס˙ ר˘"י היא ע"פ הברא˘י˙ רבה
)פפ"ד או˙ ג( ו˘ם כ˙וב :א"ר אחא ב˘עה ˘הˆדי˜ים יו˘בים ב˘לוה ומב˜˘ים לי˘ב ב˘לוה בעולם הזה ה˘טן בא ומ˜טרג אמר לא
דיין ˘הוא מ˙ו˜ן להם לעולם הבא אלא ˘הם מב˜˘ים לי˘ב ב˘לוה בעולם הזה˙ ,דע לך ˘הוא כן ,יע˜ב אבינו ע"י ˘ב˜˘ לי˘ב
ב˘לוה בעוה"ז נזדווג לו ˘טנו ˘ל יוסף ,וי˘ב יע˜ב˘) ,ם ג ,כו( לא ˘לו˙י ולא ˘˜ט˙י ,לא ˘לו˙י מע˘ו ולא ˘˜ט˙י מלבן ולא נח˙י
מדינה ,ויבא רוגז ,בא עלי רגזו ˘ל יוסף .ע"כ .וכן הוא יל˜וט ˘מעוני ˙ורה )רמז ˜מ( .ואע"פ ˘הכא הגירסא היא "˘ב˜˘ לי˘ב
ב˘לוה בעוה"ז נזדווג לו ˘טנו ˘ל יוסף" ,נראה ˘˙פס ר˘"י א˙ הסיפא ˘ל המדר˘ ˘˘ם כ˙יב "ויבא רוגז ,בא עלי רגזו ˘ל יוסף".
ואע"פ ˘על פניו נראה ˘כן הוא ,אך אין זה כי אם הערכה בעלמא ואולי היה לר˘"י מדר˘ עם גירסא ˜ˆ˙ ˘ונה ,והנס˙רו˙ לה'.
ודע דבמדר˘ ל˜ח טוב המכונה "פסי˜˙א זוטר˙א" )ברא˘י˙ פר˜ לז הנד"מ הוˆא˙ זכרון אהרן עמ' רלד( לא כ˙יב רוגזו ˘ל יוסף כלל ,אלא
בזה"ל :וי˘ב יע˜ב .בעוה"ז אין מנוחה לˆדי˜ים˘ ,הרי יע˜ב אבינו לא נח מפני ע˘ו ,ולא ˘˜ט בבי˙ לבן ,וכ˘בא לי˘ב ול˘˜וט
נזדווג לו ˘טנו ˘ל יוסף .עכ"ל.
ובמדר˘ ˘כל טוב )ברא˘י˙ פר˜ לו( כ˙ב בזה"ל :אמר רב אחא ב˘עה ˘הˆדי˜ים מב˜˘ין לי˘ב ב˘לוה בעולם הזה ,ה˘טן מ˜טרג
ואומר לא די מה ˘מ˙ו˜ן להן לע˙יד ,אלא ˘מב˜˘ין לי˘ב ב˘לוה בעולם הזה ˘כן יע˜ב ˘ב˜˘ לי˘ב ב˘לוה בעולם הזה ,נזדווג
לו ˘טנו ˘ל יוסף .ע"כ .וגם הכא לא כ˙יב רוגזו ˘ל יוסף כלל.
ב( ואחרי כו˙בנו זא˙ בס"ד ניג˘ לגוף ה˘אלה בעזה"י ,הנה ראי˙י בא˘ד הנחלים )הו"ד בלי˜וטים על מדר˘ רבה הוˆא˙ ח .וג˘ל ( ˘ביאר
ענין זה ˘ל "רוגזו ˘ל יוסף" בדרך פ˘וטה ונפלאה ,וכה דבריו˘ :היה בא אליו מˆד רוגזו ˘רגז על בניו כמ"˘ ויבא יוסף א˙ דב˙ם
רעה אל אביהם .או באורו מˆד רוגז אחיו על יוסף .ע"כ .וע"פ זה מובן למה לא כ˙ב "˜פ ıעליו ˆער מיוסף" או "מכיר˙ יוסף",
והבן.
ג( עוד ראי˙י בס"ד בספר ˘לחן מלכים )פר˘˙ וי˘ב עמ' ˜לח( והוא ספר לי˜וטים מספרי רבו˙ינו ה˜דו˘ים ˘ו˘יל˙א ˜די˘א לבי˙
ויזני˜ ıאסוב˘ ,הביאו ˜ו˘יה ממ˘ כעין זו ב˘ם הגאון בעל "ˆמח ˆדי˜" וע"פ דברי ˜וד˘ו מ˙ורˆ˙ גם ˘אל˙ו ˘ל כ˙"ר ,ובדברי
˜וד˘ו כ˙וב לאמר :לכאורה הי' לו לומר ˆערו ˘ל יוסף אלא ˘י˘ לה˙בונן מהו גדול כ"כ נסיון דיוסף בא˘˙ פוטיפר ,הלא אמרו
חז"ל )סנהדרין יט ע"ב( ˙ו˜פו ˘ל יוסף ענו˙נו˙ו ˘ל בועז אך באמ˙ גדל מאד נסיונו כי אחז"ל )ערכין טו ע"ב( כל המספר ל˘ה"ר מגדיל
עונו˙ כנגד ג' עבירו˙ ע"ז גילוי עריו˙ ו˘פ"ד ,ומכיון ˘נכ˘ל יוסף באב˜ ל˘ה"ר ˘הביא דב˙ האחים רעה אל אביהם הלא מכ˘ול
גורר מכ˘ול להיכ˘ל בגילוי עריו˙ ח"ו ,ממילא הוˆרך ]יו˙ר מזול˙ו[ לה˙אמ ıולהרגיז יˆ"ט על יˆה"ר ,וע˘ה זא˙ ע"י ˘נראי˙
לו דמו˙ דיו˜נו ˘ל יע˜ב אביו ,לפ"ז מדוי˜ ˘פיר מ"˘ רוגזו ˘ל יוסף כלומר מה ˘הוˆרך יוסף להרגיז יˆ"ט על יˆה"ר לה˙גבר על
הנסיון .עכ"ל.
ד( וע˙'ה ארדו'ף אˆי'ג ,מה ˘חזי˙י בספר הנחמד בן לא˘רי ברכה מ˘ול˘˙

)ח"א פר˘˙ וי˘ב עמ' ˙˜מד (

לגאון רבי יˆח˜ הכהן

הוברמן זˆ"ל ˘היה נ˜רא בפי כל הרב מרעננה˘˘ ,אל כעין ˘אל˙ו ו˙יר ıבדרך הדרו˘ ,וע"פ דברי ˜וד˘ו אפ˘ר נמי ל˙ר ıא˙

א

˘אל˙ו ˘ל כ˙"ר ,וז"ל :י˘ לד˜ד˜ מה הפירו˘ רוגזו ,היה לו לומר ˆר˙ו .וי˘ לומר על פי דברי המ˘נה )אבו˙ ד ,ט( כל המ˜יים א˙
ה˙ורה מעוני סופו ל˜יימה מעו˘ר ,ולפי זה י˘ לומר ˘ח˘ב יע˜ב כל אלו הˆרו˙ ˘עברוהו היו נסיון עוני ,וכיון ˘עמד בהם מגיע
לו עכ˘יו ל˜יימה מעו˘ר .זהו ˘אמר "וי˘ב יע˜ב" ,ע˘ה י˘יבה כדי להרבי ıבה ˙ורה מעו˘ר .אך ידוע ד˙ורה ו˜יומה להיו˙
מˆווה ועו˘ה ,זה ˘ייך ר˜ לי˘ראל ,אבל בני נח אינם בגדר זה ,אלא כאינו מˆווה .וידוע מה ˘כ˙ב המ˘נה למלך בספרו הבהיר
פר˘˙ דרכים ,דמחלו˜˙ יוסף וה˘בטים הי˙ה בזה ˘ה˘בטים סברי ˘דינם כי˘ראל לכל דבר ויוסף סבר ˘עדיין דין בן נח להם
ועל זה נסב כל הרוגז ביניהם ,וכיון ˘יע˜ב ˜יבל מא˙ו הדיבה נראה ˘סבר כיוסף דדינם כבני נח ואם כן לא ˘ייך אˆלו הענין דכל
המ˜יים א˙ ה˙ורה מעוני ,דהרי אינו מˆווה ועו˘ה ,ומדיי˜ ˘פיר רוגזו ˘ל יוסף ,והבן .עכ"ל.
וע"ע בספר י˘מח מ˘ה טייטלבוים

)ח"א רי˘ פר˘˙ וי˘ב(

מה ˘ביאר בזה עוד בארוכה ,ואכמ"ל) .עכ"ל הגאון רבי מרדכי חיים

˘ליט"א(

וידידי הגאון רבי אלעזר הכהן זומר ˘ליט"א ,מח"ס "ול˜ח אלעזר" ,כ˙ב לי לבאר וז"ל :נראה לי ˘המדר˘ ה˘˙מ˘ בל˘ון
רוגזו,
א( ˘הרי ל˜מן )ויג˘ מ"ה כ"ד( "ויאמר אליהם אל ˙רגזו בדרך" ועי"˘ כמה פירו˘ים ועיין רמב"ן דהוא ל˘ון פחד .וי"ל לפי מה
˘מובא ל˜מן )ל"ז ,ל"ה( ויאמר כי ארד אל בני אבל ˘אלה ,ור˘"י ˘ם מביא מדר˘ ,סימן זה היה מסור בידי מפי הגבורה ,אם לא ימו˙
אחד מבני בי˙י ,מובטח אני ˘איני רואה גיהנם ,ע"כ ,ומכיון וכע˙ במע˘ה יוסף ח˘ב יע˜ב ˘חיה רעה טרף או˙ו ה˙חיל לדאוג
ולפחד ממˆבו הרוחני כי נראה עכ˘יו ˘מזומן הוא לגיהנום.
ב( י˘ המ˙רגמים רוגז מל˘ון ריב ו˘נאה ,וכן מ˘מע ל˜מן על הפסו˜ אל ˙רגזו בדרך )מ"ה ,כ"ב( עי' ר˘"י ˘ם ,היה דואג ˘מא
יריבו בדרך על דבר מכיר˙ו ,לה˙ווכח זה עם זה ולומר על ידך נמכר ,א˙ה ספר˙ ל˘ון הרע עליו ,וגרמ˙ לנו ל˘נא˙ו.
ולכן לא נאמר מפני ˆערו או מכיר˙ו דאלו אינם אלא ˙וˆאה מה˘˙ל˘לו˙ הענין ,אבל עי˜ר הנ˜ודה היא ה˘נאה והריב ˘היה
לאחים נגד יוסף ˘לזה נגרם כל ה˘˙ל˘לו˙ הענינים ,ולזה נאמר ל˘ון רוגזו ,כי זה היה עי˜ר הנ˜ודה ,והוא ˘נלמד מזה מה ˆריך
˙י˜ון .כי כידוע כל מאורע כל מה ˘˜ורה ˆריך ללמד או˙נו מה לע˘ו˙ ,ולזה י˘ לומר ˘מה ˘יוסף אמר להם "אל ˙רגזו בדרך"
)מ"ה ,כ"ד( הוא כדי ˘יזכרו מה ˘˜רה להם עם הרוגז לפני כ"ב ˘נה˘ ,לא יחזרו על או˙ו הטעו˙.
ולפי זה ˜˘ה לי למה אומרים בט' באב ˘מ˙אבלים על חורבן הבי˙ ˘זה ר˜ ˙וˆאה מה˘˙ל˘לו˙ העניינים .היינו ˆריכים לדבר
כל˘ון המדר˘ ולומר ˘ˆמים מ˘ום ˘נכ˘לנו ב˘נא˙ חינם˘ ,זה הרי היה גורם העי˜רי ˘בגלל זה יˆא לפועל חורבן הבי˙ ,ואז
נ˘כיל יו˙ר ל˙˜ן א˙ המעוו˙) .עכ"ל הגר"א זומר ˘ליט"א(

וידידי הגאון רבי רן יוסף חיים מסעוד אבוחˆירא ˘ליט"א ,מח"ס "מרי"ח ניחוח" ,כ˙ב לי באורך ,וז"ל:
˙חילה ורא˘ אכ˙וב ˘מ˜ורם ˘ל דברי ר˘"י הם במדר˘ ברא˘י˙ רבה )פ"ד ג' ]בהוˆאה ˘˙ח˙ ידי הוא או˙ א'[( ,וז"ל המדר˘ אמר ר'
אחא ב˘עה ˘הˆדי˜ים יו˘בים ˘לוה ומב˜˘ים לי˘ב ב˘לוה בעולם הזה ה˘טן בא ומ˜טרג .אמר לא דיין ˘הוא מ˙ו˜ן להם
לעוה"ב אלא ˘הם מב˜˘ים לי˘ב ב˘לוה בעוה"ז˙ .דע לך ˘הוא כן .יע˜ב אבינו ע"י ˘ב˜˘ לי˘ב ב˘לוה בעוה"ז נזדווג לו ˘טנו
˘ל יוסף .וי˘ב יע˜ב )˘ם ג'( לא ˘לו˙י ולא ˘˜ט˙י .לא ˘לו˙י מע˘ו .ולא ˘˜ט˙י מלבן .ולא נח˙י מדינה .ויבא רגז בא עלי רגזו ˘ל
יוסף עכ"ל המדר˘ .ועיין פירו˘ מ˙נו˙ כהונה מה ˘כ˙ב ˘העניין ˘ל יוסף היה לו ל˘טן לטורדו ממנוח˙ו .ע"כ .ועיי"˘.
א( מˆא˙י בחומ˘ עם פירו˘ "˘י למורא" ˘כ˙ב על ר˘"י הנ"ל וז"ל )באו˙ כ'( ד"ה רגזו ˘ל יוסף -רגזו ,המחלו˜˙ וריב ˘לו עם
אחיו .כמו אל "˙רגזו בדרך" )להלן מ"ה כ"ד(˙˘ ,רגומו "לא ˙˙נˆון",

)וכן פיר˘ ר˘"י לפי פ˘וטו ˘ל מ˜רא˘ ,לא יריבו בדרך על דבר מכיר˙ יוסף() .עפ"י

נחל˙ יע˜ב( ,ע"כ.
ב( עוד מˆא˙י בס"ד בספר "˙פאר˙ יהונ˙ן" לרבי יהונ˙ן אייב˘י ıזיע"א על פר˘˙ וי˘ב כ˙ב ברי˘ ביאורו

)ד"ה וי˘ב יע˜ב בארı

מגורי אביו באר ıכנען( באמˆע הדיבור וז"ל ואי˙א במדר˘ והביאו ר˘"י בי˜˘ יע˜ב לי˘ב ב˘לוה ˜פ ıעליו רוגזו ˘ל יוסף .נראה לבאר
דפירו˘ו הוא דע"י ˘העביר יע˜ב הבכורה ליוסף מזה נס˙עף כל ה˜נאה ˘ל ה˘בטים כי טעמו ˘ל יע˜ב ˘העביר הבכורה ליוסף
הוא כמ"˘ בזוהר כי מח˘ב˙ו הרא˘ונה ˘ל יע˜ב היה ברחל וזה דוו˜א אם הולכים ב˙ר מח˘בה ,אבל אם הולכים ב˙ר מע˘ה מה

ב

נ"מ במה ˘היה מח˘ב˙ו ˙חלה ברחל הא העי˜ר לבני לאה וז"˘ בי˜˘ יע˜ב לי˘ב ב˘לוה מכח ברכ˙ו ˘ל אביו ˘מורין על ˘לוה
מאוד ,ו˜˘ה הא מח˘ב˙ יˆח˜ לא היה כי אם על ע˘ו ,וˆ"ל דהמע˘ה הוא עי˜ר ,וא"כ מˆאו ˘בטים מ˜ום לערער ˘אין בבכור˙
יוסף טענה כי במע˘ה "הנה היא לאה" ,ולכך ˜פ ıעליו רוגזו ˘ל יוסף עכ"ל .ודפח"ח.
ולפי דבריו אפ˘ר לומר ˘כ˙ב ר˘"י ב˘ם המדר˘ רוגז בדוו˜א להורו˙ ˘ע"י ˘רˆה יע˜ב אבינו ע"ה להעביר ליוסף א˙
הבכורה ˜פ ıעליו הרוגז מהאחיו מחמ˙ ˘רוˆה להעביר א˙ הבכורה ליוסף ˘הוא היה רא˘ון למח˘בה ולא רא˘ון למע˘ה ,ע"כ.
ג( עוד י˘ לפר˘ מהו ל˘ון "רגזו" ˘ל יוסף דהנה כ˙יב "וי˘ב יע˜ב באר ıמגורי אביו באר ıכנען" וסמיך ליה "אלה ˙לדו˙
יע˜ב יוסף בן ˘בע ע˘רה ˘נה" וכו' ובחומ˘ עם פירו˘ "היכל הברכה" לאדמו"ר מ˜מאראנע

)רבי יˆח˜ יהודה יחיאל ספרין זˆו˜"ל וזיע"א(

כ˙ב בד"ה "˙לדו˙ יע˜ב" וז"ל -חסר וא"ו ˜דמא ומלא וא"ו ˙נין מפני ירבעם הר˘ע ˘כפר באלהים וחטא והחטיא א˙ הרבים
עכ"ל .פירו˘ לפירו˘ו דהנה כ˙יב "˙לדו˙" חסר וא"ו ˜דמא ומלא וא"ו ˙נין והסבר ˘חסר או וא"ו ˜דמא להורו˙ על ירבעם ˘יˆא
מיוסף ˘היה חוטא ומחטיא וכפר באלהים .ועפ"י זה י˘ לומר ˘מה ˘כ˙ב ר˘"י רגזו בדוו˜א להורו˙ ˘ראה יע˜ב ברוח ˜וד˘ו א˙
או˙ו אחד ˘יˆא מיוסף הוא ירבעם ˘ירגיז לה' י˙ברך במע˘יו הרעים .ע"כ.
ד( והנה רוגז עולה בגימטריא רי"ו והוא עולה בגימטרייא גבור"ה ,ומ˘מעו˙ המילה גבורה הוא דינים והיינו ˘˜פ ıעל יע˜ב
דינים מחמ˙ יוסף עם אחיו ˘נ˙˜נאו בו .ועוד רוג"ז עולה בגימטרייא ארי"ה וידוע ˘יהודה נמ˘ל לאריה כמו ˘כ˙וב גור אריה
יהודה ,לרמז לנו ˘יהיה ויכוח ודין ודברים בין יהודה ליוסף במˆרים ,ונרמז במה ˘כ˙ב רגזו ˘ל יוסף והיינו ˘מי ˘היה ברוגז היינו
במחלו˜˙ וויכוח עם יוסף הוא יהודה וזהו ˜פ ıעליו רוגזו ˘ל יוסף ˘היה ויכוח בניהם בין יוסף ליהודה.
ה( ובספר "פרי ˆדי˜" )ח"א( לרבנו ˆדו˜ הכהן מלובלין זˆו˜"ל וזיע"א בפר˘˙ וי˘ב )או˙ ב'( כ˙ב דברים נפלאים בביאור העניין
רגזו ˘ל יוסף ומחמ˙ ˘י˘ בדבריו אריכו˙ גדולה אכ˙וב ר˜ ענין אחד ממנו )ואחלה א˙ פני המעיין לעיין בכל דברו˙ ˜וד˘ו ו˙בין מזה דברים נפלאים(

וז"ל במדר˘ רבה רי˘ פר˘ה זו לא ˘לו˙י מע˘ו ולא ˘˜ט˙י מלבן ולא נח˙י מדינה ויבא רוגז בא עלי רגזו ˘ל יוסף ,והיינו כמו
˘אמרו ˜ודם לזה ˘בי˜˘ יע˜ב לי˘ב ב˘לוה וכו' .והוא ˘יע˜ב אבינו ˘היה נ˘לם באמ˙ ועוד מבטן אמו נמ˘ך לה˜דו˘ה כמו
˘אמרו )ברא˘י˙ רבה רי˘ פר' ˙ולדו˙( ב˘עה ˘הי˙ה עומד˙ על ב˙י כנסיו˙ וב˙י מדר˘ו˙ יע˜ב מפרכס לˆא˙ .והיה נדמה לו ˘יכול
לי˘ב ב˘לוה ˘לא יבא לנגדו ˘ום ˆד מבחינ˙ ההיפך ולא עלה בידו על ידי ˘ראה ˘היה נרדף מפני ע˘ו .ואחרי זה היה נדמה לו
˘י˘˜וט ובא עליו ˆר˙ לבן וזהו ˘אמר ולא ˘˜ט˙י מלבן .ולא נח˙י ,היינו בע˙ ˘בא יע˜ב ˘לם ל˘כם דכ˙יב "ויחן א˙ פני העיר"
˘אמרו )ברא˘י˙ רבה( ˘בא על ˜דו˘˙ ה˘ב˙ ˘הוא יום מנוחה .ועל זה אמר ולא נח˙י ˘גם מנוח˙ ˘ב˙
לא הועיל לו ˘עם כל זה בא עליו אחר כך ˆר˙ דינה והראו לו בזה ˘אינו נ˘לם עוד .ואחר כל זה ויבא רוגז ˘הוא ענין חרדה
גדולה המרגיז ומפחיד לב האדם זה רגזו ˘ל יוסף ˘היה נראה לו בזה ˘כבר אבד ˙˜וו˙ו מכל וכל .כמו ˘נאמר" ,כי ארד אל בני אבל
˘אולה" ופר˘"י ממדר˘ ,גיהנם˘ ,היה מסור בידו ˘אם לא ימו˙ אחד מבניו בחייו אינו רואה פני גיהנם וכ˘אירע לו מע˘ה זו
ביוסף ˘היה אהוב לו מכל בניו היה נדמה לו ˘חלילה אבדה ˙˜ו˙ו מכל וכל.וכו' וכו' עכ"ל ˜וד˘ו.

)ועיין ˘ם כל דבריו הנפלאים מה ˘כ˙ב

לבאר היאך נ˙הפך ומ˙י או˙ו רוגזו ˘ל יוסף לטובה עיי"˘(.
ולפי דברו˙ ˜וד˘ו מובן מדוע נ˜ט ר˘"י ב˘ם המדר˘ "רגזו" ˘ל יוסף ,ולא "ˆער מיוסף" או "ˆער מכיר˙ יוסף"˘ ,רוגז הוא
מל˘ון חרדה ופחד הלב˘ ,היה ליע˜ב אבינו ע"ה˘ ,ח˘ב ˘אבדה ˙˜ו˙ו מכל וכל  .ע"כ.
ו( ואפר˘ בס"ד כפי הנעלנ"ד הטעם ˘˜פ ıעל יע˜ב אבינו עליו ה˘לום רוגזו ˘ל יוסף .דהנה בספר ה˜דו˘ "אוהב י˘ראל"
)לרבנו אברהם יהו˘ע הע˘יל אב"ד ד˜"˜ אפטא זˆו˜"ל וזיע"א( כ˙ב ברי˘ פר' וי˘ב על הפסו˜ "וי˘ב יע˜ב" וכו' וז"ל" -ו'י˘ב י'ע˜ב ב'אר ıמ'גורי
אביו" גו' ר"˙ ויב"ם .היינו ˘בזה ˜יים יע˜ב אבינו ע"ה מˆו˙ יבום וסודה .דהנה סוד היבום אי˙א בכ˙בי האריז"ל ובזוה"˜ בסוד
הפסו˜ )איוב ל"ד ,י"ד( "אם י˘ים אליו נפ˘ו רוחו ונ˘מ˙ו אליו יאסוף" .היינו כי בההיא א˘˙אר רוחא ד˘די בה בעלה ,וכ˘היבם מכוין
ב˘ע˙ היבום ל˘ם מˆוה ומטהר ומ˜ד˘ נפ˘ו ומכוין להחיו˙ ניˆוˆי ה˜דו˘ה הנ˘ארים מאחיו אז רוחו ונ˘מ˙ו אליו יאסוף .היינו
˘הוא נו˙ן חיו˙ להניˆוˆו˙ ה˜דו˘ה ˘נ˘ארו מאחיו ומחיה או˙ן .ולכן נ˜רא הבן ע"˘ אחיו המ˙ כי ˘לו הם הניˆוˆים האלו א˘ר
נע˘ו חיים .והנה ה˘"י בהוב"˘ ברא א˙ העולם כדי לה˘רו˙ ˘כינ˙ו בעוה"ז עולם ה˙ח˙ון ומלא כל האר ıכבודו .אך הר˘עים
˘היו אז בעולם כדור אנו˘ והפלגה והמבול ע˘ו וגרמו כביכול הס˙ל˜ו˙ ה˘כינה מעולם הזה ה˙ח˙ון .אך עדיין נ˘אר כביכול
˜יסטא דחיו˙א ובפרט מה ˘ˆריך להנהג˙ העולם .אבל יע˜ב אבינו עליו ה˘לום ע"י עבוד˙ו ה˜וד˘ פעל וע˘ה .וי˘ב יע˜ב בארı

ג

מגורי אביו ˘ב˘מים .והמ˘יך ה˜דו˘ה לזה העולם .ובזה החיה כל הניˆוˆין ˜די˘ין ˘נ˘ארו בבחינ˙ ˜יסטא דחיו˙א .ובפרט
באר ıכנען הוא אר ıי˘ראל ה˜דו˘ה .והחיה בה כל הניˆוˆין ה˜דו˘ים .ובזה ˜יים מˆו˙ סוד היבום הרמוז בר"˙ ˘ל ו'י˘ב י'ע˜ב
ב'אר ıמ'גורי וגו' וכנ"ל והבן .עכ"ל ˜וד˘ו.
ועפ"י דבריו מובן הטעם ˘˜פ ıעל יע˜ב אע"ה רגזו ˘ל יוסף ˘יע˜ב רˆה אז באו˙ה הע˙ לפעול פעולו˙ נפלאו˙ ולהחיו˙ א˙
כל ניˆוˆי ה˜דו˘ה ,על כן ˜ם עליו עניין רגזו ˘ל יוסף לטרדו מעבוד˙ו עבוד˙ ה˜וד˘ ,ונלענ"ד בס"ד אם יוכ˘ר בעיני ה' י˙ברך
ואם לאו ˙לין מ˘וג˙י עמדי והוא רחום יכפר עון מה הטעם ˘˜פ ıעל יע˜ב דוו˜א רוגזו ˘ל יוסף ,ולא מ˘אר בניו ,מטעם ˘מיד˙
יע˜ב אבינו עליו ה˘לום הוא כנגד ה˙פאר˙ ,ומיד˙ יוסף הˆדי˜ הוא כנגד מיד˙ היסוד ,והנה רˆה יע˜ב אבינו ע"ה לה˘פיע ˘פע
ממיד˙ו ה˙פאר˙ דרך היסוד ˘הוא יוסף ,לאר ıהיינו למיד˙ המלכו˙ .והיינו ˘רˆה להמ˘יך ˘כינ˙ו לאר ıובפרט לאר ıכנען היא
אר ıי˘ראל המ˜וד˘˙ מכל הארˆו˙ וכמו ˘כ˙ב לעיל ה"-אוהב י˘ראל" ,ולכן ˜פ ıעל יע˜ב רוגזו ˘ל יוסף ˘רˆה לה˘פיע ˘פע
דרכו ,לאר ıהיינו לעולם הזה ,לה˘רו˙ ˘כינ˙ו באר ,ıוגם מטעם זה י˘ לומר ˘יע˜ב אבינו ע"ה היה אוהב א˙ יוסף מכל מבניו
מטעם ˘היה מ˘פיע דרכו ˘פע לעולם לה˘רו˙ ˘כינ˙ו בעולם .ע"כ .כנלענ"ד.
ועוד מˆא˙י בס"ד בחמל˙ ה' עלי "בספר "אוהב י˘ראל" מאפטא בלי˜וטים חד˘ים על פר' וי˘ב עה"פ "וי˘ב יע˜ב בארı
מגורי אביו באר ıכנען" ,וז"ל ,נראה לפר˘ וי˘ב יע˜ב ,ר"ל ˘יע˜ב רˆה ˘יהיה ה˙יי˘בו˙ .באר ıמגורי אביו˘ ,רˆה להמ˘יך
מגורי אביו ˘ב˘מים גם באר ıכנען בין החיˆונים וי˙גלה ע"י אלהו˙ו י˙ברך ו˘יהיה ממ˘לו בכל .אכן רˆונו י˙ברך לא היה כן אלא
עד ביא˙ מ˘יחנו במהרה בימינו ˘אז י˙גלה מלכו˙ו י˙ברך בעולם ,ולכך פגע בו הˆרה ˘ל יוסף .וזהו מה ˘פיר˘ ר˘"י ז"ל
ˆדי˜ים מב˜˘ים לי˘ב ב˘לוה בעוה"ז אמר ה˜ב"ה לא דיין לˆדי˜ים מה ˘מ˙ו˜ן להם לעוה"ב ,ר"ל ,דלע˙יד לבוא ˘יבער ה˜ב"ה
א˙ רוח הטומאה מן האר .ıאלא ˘מב˜˘ין לי˘ב ב˘לוה בעוה"ז˘ ,רוˆים להמ˘יך מלכו˙ו י˙ברך ,גם בע˙ ההיא כנ"ל וזה אי
אפ˘ר כי עדיין ˆריך להיו˙ בחירה ורˆון וכנ"ל ,והבן .עכ"ל ˜וד˘ו .וברך ˘כיוונ˙י לדבריו˘ ,מחמ˙ כן ה˙עוררה על יע˜ב ˆר˙
יוסף ˘רˆה לה˘רו˙ ˘כינ˙ו בעולם ,ורˆה לבער החיˆונים רוח הטומאה מן האר ,ıוהיה בזה ה˙גרו˙ בחיˆונים לכן פגעה בו ˆר˙
רוגזו ˘ל יוסף .ע"כ.
ז( עוד עלה על דע˙י טעם ˘˜פ ıעל יע˜ב אבינו ע"ה רגזו ˘ל יוסף על פי מה ˘כ˙ב בספר "פרי ˆדי˜"

)לרבנו ˆדו˜ הכהן מלובלין

זˆו˜"ל וזיע"א( ברי˘ פר' וי˘ב )או˙ א'( על הפסו˜ "וי˘ב יע˜ב באר ıמגורי אביו" וגו'" ,אלה ˙לדו˙ יע˜ב יוסף" וגו' ,וז"ל ,וכו' הנה
ידוע ˘˘ם יע˜ב הונח על פ˘וטי עם ו˘ם י˘ראל יורה על ˙למידי חכמים כמו ˘אמרו )בבא מˆיעא ל"ג ע"ב( הגד לעמי פ˘עם אלו ˙"ח
כו' ,ולבי˙ יע˜ב חטא˙ם אלו עמי האר ıוכו' .והנה נאמר וי˘ב יע˜ב באר ıמגורי אביו ואמרו )בברא˘י˙ רבה ( ˘יע˜ב אבינו ב˜˘ לי˘ב
ב˘לוה וכו' .והיינו ˘רˆה בדע˙ו ˘יהיו מ˙ו˜נים בזה כל ˙ולדו˙יו לדורו˙ ˘אף עמי האר ıא˘ר נ˜ראו על ˘ם יע˜ב יהיה גם כן
מובטח בהם ˘הם נכללים ב˜דו˘ה .והיינו על ידי "באר ıמגורי אביו" ˘י˜בל על עˆמו בחינ˙ גירו˙ ובזה יהיה נ˘לם גזר˙ "כי גר
יהיה זרעך" וגו' .וגזר˙ ועבדום ועינו או˙ם ח˘ב בדע˙ו ˘כבר ˜יבל הוא עליו בעד כל כלל זרעו כמו ˘אמר ללבן "עבד˙יך ארבע
ע˘רה ˘נה" וגו' .וגם העינוי סבל כמו ˘נאמר "היי˙י ביום אכלני חורב ו˜רח בלילה" ועל ידי הגירו˙ יהיה ˘לימו˙ הבירור בעד
כלל נפ˘ו˙ ˆאˆאיו לדורו˙ אפילו א˘ר ב˘ם יע˜ב יכונה כנ"ל .ועל זה נאמר "אלה ˙ולדו˙ יע˜ב יוסף" וגו' ,וכמו ˘אמרו ˜פ ıעליו
רוגזו ˘ל יוסף .היינו ˘הראו לו ˘י˘ עוד בירורים בזרעו מה ˘ˆריך עוד ל˙י˜ון כעניין הוˆא˙ דבה ˘ל יוסף וגם ענין מכיר˙ יוסף
כידוע .ואחר כך נאמר "וי˘ראל אהב א˙ יוסף מכל בניו כי בן ז˜ונים הוא לו" .והיינו ˘ח˘ב יע˜ב אבינו ע"ה ˘על ידי כח ה˙ורה
יהיה על כל פנים בזה ˘לימו˙ הבירור ˘על זה יורה ˘ם י˘ראל כנזכר לעיל .וכמו ˘אמרו )˜דו˘ין ל' ע"ב( ברא˙י יˆר הרע וברא˙י לו
˙ורה ˙בלין ובזוהר ה˜דו˘ )ח"ב ר"ב ע"א( לי˙ לך מלה ל˙ברא יˆר הרע אלא אוריי˙א .ועל ידי זה אהב א˙ יוסף מכל בניו כי בן ז˜ונים
הוא לו וכ˙רגום אונ˜לוס ארי בר חכים הוא וכמ˘מעו˙ ˙יב˙ ז˜ן זה ˜נה חכמה וכמו ˘אמרו )˜דו˘ין ל"ב ע"ב( ,והיינו ˘החכמה י˘ לה
˜נין בלבו .ועל זה נאמר אחרי זה "ויאמר י˘ראל אל יוסף הלא אחיך רועים ב˘כם לך וא˘לחך אליהם" .היינו מˆד בחינ˙ י˘ראל
אמר אל יוסף ˘הוא בכח ה˙ורה כנ"ל י˙˜ן א˙ ה˜ל˜ול א˘ר ב˘כם ˘הוא המ˜ום המוכן לפרעניו˙ ˘˘ם נפרˆה הערוה .וזהו לכה
וא˘לחך ˘˙יב˙ לכה נראה כמיו˙ר .ר˜ הרמז הוא ˘זה הדבר הנוגע לך דיי˜א ˘בכחך ל˙˜ן .ועל זה יורה גם או˙ ה' המיו˙ר
המרמז לכנס˙ י˘ראל ˘על ידי כח ה˙ורה ˘לך ˙וכל ל˙˜ן כלל נפ˘ו˙ י˘ראל .וגם בזה הראו לו ˘אין עוד ˙כלי˙ הבירור
ב˘לימו˙ כי על ידי ˘ליחו˙ זה ב˘כם מכרו א˙ יוסף ˘זה הוא ג"כ מעין פגם הברי˙ כמו ˘נאמר "על מכרם בכסף ˆדי˜" .וגם
ב˘כם נחל˜ה מלכו˙ בי˙ דוד והוא גם כן ˘ייכו˙ לזה ˘היה על ידי ירבעם בן נבט ˘היה לו ג"כ כח ה˙ורה כמו ˘אמרו

ד

)סנהדרין ˜"ב

ע"א( על פסו˜ "לבדם ב˘דה"˘ ,כל ˙למידי חכמים דומין לפניהם כע˘בי ה˘דה.ועל פסו˜ "והוא מ˙כסה ב˘מלה חד˘ה"˙˘ .ור˙ו
˘ל ירבעם לא היה ˘ום דופי כ˘מלה חד˘ה .ו˘מענו מרה"˜ זˆו˜ללה"ה ˘עבור זה היה לו חן לירבעם בעיני אחיה ה˘ילוני מפני
˘היה ירבעם מנו˜ה מ˙אוו˙ וכמו ˘נאמר בו אפר˙י ˘מורה על זה ואחיה היה מ˘ילה ˘הוא מחל˜ו ˘ל יוסף .וכן באמ˙ יˆא ממנו
מ˘יח בן יוסף מאביה בן ירבעם כמו ˘אמרו )בזוה"˜ בל˜( וכמו ˘נאמר בו יען נמˆא בו דבר טוב .והראו לו ˘גם בזה אין ˙כלי˙ הבירור
עוד כדאי˙א בברא˘י˙ רבה על פסו˜ הנה בעל החלומו˙ ,זה ע˙יד לה˘יאם לבעלים ,והיינו על ידי עגלי ירבעם

)כמו ˘אי˙א במ˙נו˙

כהונה( .כי גם על ידי מ˘יח בן יוסף לא יהיה הגאולה ב˘לימו˙ ר˜ דיי˜א על ידי מ˘יח בן דוד .עכ"ל ˜ד˘ו.
העולה מדברי ˜ד˘ו ˘רˆה יע˜ב לי˘ב ב˘לוה מחמ˙ ˘ח˘ב ˘כבר נ˙˜יים בו גזר˙ ברי˙ בין הב˙רים ˘ל גירו˙ באומה אחר˙
ו˘ל ועבדום ועינום ,וע"י כך כל ˙ולדו˙יו מ˙ו˜נים ואפילו הפחו˙ים ˘בהם ˘נ˜ראים בבחינ˙ יע˜ב ˘הם עם האר ıלכן ˜פ ıעליו
רוגזו ˘ל יוסף ˘רˆו להראו˙ מ˘מים ליע˜ב ˘עדיין לא הוברר עם י˘ראל לא ע"י בחינ˙ יע˜ב ולא בחינ˙ י˘ראל ור˜ ˘יבוא
מ˘יח בן דוד אז יהיה ˘לימו˙ הגאולה אכי"ר) .עכ"ל הגריחמ"א ˘ליט"א(


מדוע ˜ראו ליוסף הˆדי˜ ילד בהיו˙ו בן ˘בע ע˘רה ˘נה
וי˘ב אל אחיו ויאמר הילד איננו ואני אנה אני בא) .ברא˘י˙ ל"ז ,ל'(
בספר מרפסין איגרי בפר˘˙נו ,ה˜˘ו וז"ל :המהר"ל ,הגר"א ,והמלבי"ם ,כ˙בו ,כי ב˘ם "ילד" יכונה אדם עד מלא˙ לו ˙˘ע
˘נים ,וי˘ אומרים עד היו˙ו בגיל ˘לו˘ ע˘רה.
˜˘ה :הלא מ˜רא מלא אומר "הילד איננו" ,וכידוע היה יוסף באו˙ו פר˜ זמן בן ˘בע ע˘רה ˘נה ? ,עכ"ל.

א( ו˙ירˆו ˘ם ב˘ם הרב ב .אבא ˘אול ˘ליט"א ,וז"ל :מה ˘אמר ראובן "הילד איננו" ,לא היי˙ה כוונ˙ו לכנו˙ א˙ יוסף כילד.
אלא ה˙כוין לומר ˘יוסף ˘ -הוא ילד לענין עונ˘ין  -איננו.
זא˙ על פי מה ˘ביאר בעל ה"הפלאה" בספרו "פנים יפו˙" :ראובן הˆיע לזרו˜ א˙ יוסף לבור מלא נח˘ים ,כיון ˘ידע
˘הנח˘ים לא יע˘ו לו מאומה ,מפני ˘יוסף היה ר˜ בן ˘בע ע˘רה ˘נה ,ובדיני ˘מים לא דנים א˙ האדם ˜ודם גיל ע˘רים ,ולכך
לא יומ˙ על ידי הנח˘ים.
ובראו˙ו ב˘ובו לבור ˘יוסף איננו ,הבין ˘טעה .זא˙ מכיון ˘זמן הגדלו˙ ˘להם היי˙ה מו˜דמ˙ מזמן הגדלו˙ ˘לנו ,לכן הם היו
נענ˘ים גם על מע˘ים ˘ע˘ו ˜ודם גיל ע˘רים.
וזו כוונ˙ דברי ה"מדר˘"" :וי˘ב ראובן אל ˘˜ו ו˙עני˙ו" ,כי מאחר ˘ראה ראובן ˘מ˘מים מעני˘ים גם על חטאים ˘נע˘ו
˜ודם גיל ע˘רים ,ה˙חיל הוא לדאוג ˘מא הוא ייענ˘ על מע˘ה בלהה ,אף ˘היה פחו˙ מגיל ע˘רים בע˘ו˙ו א˙ המע˘ה ,ולכך
˘ב אל ˘˜ו ו˙עני˙ו.
ולפי זה מובן מה ˘אמר "הילד איננו ואני אנא אני בא"  -אם גם על מע˘ים ˘ל ילד פחו˙ מגיל ע˘רים ,מעני˘ים מה˘מים ,אני
גם כן מיועד לעונ˘  -ואנא אני בא .עכ"ל.

ב( ולענ"ד י"ל בס"ד ˘אכן ,ילד הוא ר˜ עד גיל ˙˘ע ,או ˘ל˘ ע˘רה ,אך כאן כינה ראובן א˙ יוסף ילד ,מפני ˘היה עו˘ה
מע˘ה נערו˙ ומ˙נהג כילד .וכמו ˘כ˙ב ר˘"י )בפסו˜ ב'( .וכוונ˙ו היי˙ה לומר ˘עדיין לא מגיע ליוסף עונ˘˘ ,הרי כל מה ˘ע˘ה,
ע˘ה מ˙וך ילדו˙ ,ואין להעני˘ו על כך.
ג( עוד י"ל בס"ד ˘ראובן ה˙כוון לומר ,כי יוסף˘ ,אביו מחבבו כילד ,איננו .והבן.

ד( ואחי הגאון רבי אליעזר הכהן רבינובי˘ ıליט"א מח"ס "חינוך הבנים כהלכ˙ו" ,ו˘א"ס ,כ˙ב לי בזה חמ˘ה ˙ירוˆים ,ואלו
הם:

ה

יוסף הˆדי˜ נ˜רא ילד על ˘ם חביבו˙ו
א .בפסי˜˙א זוטר˙א )הנ˜רא מדר˘ ל˜ח טוב( ב˙חיל˙ פר˘˙ מ˜ ıאי˙א בזה"ל :ויהי מ˜ .ıכ˙וב "טוב ילד מסכן וחכם ממלך ז˜ן
וכסיל א˘ר לא ידע להזהר עוד כי מבי˙ הסורים יˆא למלוך כי גם במלכו˙ו נולד ר˘" )˜הל˙ ד יג יד(' ,טוב ילד ,זה יוסף ,ולמה נ˜רא
˘מו ילד ,לפי ˘היה חביב על אביו יו˙ר מכל בניו' ,וכה"א הבן י˜יר לי אפרים אם ילד ˘ע˘ועים )ירמיה לא יט(.
˙דע לך ˘הרי בנימין אחיו היו לו ע˘רה בנים˘ ,נאמר ובני בנימין בלע ובכר וא˘בל גרא ונעמן אחי ורא˘ מופים וחופים וארד
)ברא˘י˙ מו כא( ,והנה ˜ורא או˙ו נער˘ ,לחה הנער א˙י ונ˜ומה )˘ם מג ח( ,וכן יהודה אמר והיה כראו˙ו כי אין הנער ומ˙ )˘ם מד לא( ,כך
נ˜רא יוסף ילד ,על ˘ם ˘ע˘ועים וגעגועים - .ועיי"˘ בהמ˘ך דבריו מה ˘דר˘ א˙ כל המ˘ך הפסו˜ הנ"ל ב˜הל˙.
והנה המדר˘ נ˙ן טעם על מה ˘הסמיך ליוסף א˙ ה˘ם ילד בדר˘א ד˜רא דטוב ילד מסכן ,אבל באמ˙ מˆינו בפירו˘ ב˙ורה
˘נ˜רא ילד בפסו˜ ˘לפנינו.
וי˘ לˆיין דבמדר˘ זוטא ל˘יר ה˘ירים

)פר˘ה א'(

אי˙א כי ב˘בעים ˘מו˙ נ˜ראו עם י˘ראל ב˙נ"ך ואלו הם :י˘ראל ,י˘רון,

בכור ,נער ,רך ,יחיד ,ילד ,אח ,רע ,אהוב ,בן ,וכו'  - .נ˜רא ילד˘ ,נאמר ילד ˘ע˘ועים )ירמיה ל"א כ'( – .וכפי הנראה ˘זהו ג"כ מטעם
חביבו˙ם.

יוסף הˆדי˜ נ˜רא ילד מפני ˘היה הבן האחד ע˘ר לאביו יע˜ב
ב .עוד אי˙א בפסי˜˙א זוטר˙א הנ"ל )בנוסחא אחרינא( טוב ילד .למפרע דלי˘ ,היה יוסף בן אחד ע˘ר לאביו ,ומזל דלי היא אחד
ע˘ר במזלו˙ )עכ"ל(.

מˆינו בכמה מ˜ומו˙ ˘גם גדולים נ˜ראים ילד
ג .אכן בפ˘וטו נראה ליי˘ב כי ˘ם ילד אינו ממעט ˜טן ,והכוונה ˘הוא ˆעיר לימים ,אבל גם גדול בן י"ג ˘נה נ˜רא בהרבה
מ˜ומו˙ ילד ,ונע˙י˜ כמה וכמה ראיו˙ ברורו˙ לזה.
דהנה במסכ˙ ב"˜ )ˆ"ח ע"ב( אי˙א דכפייה רפרם לרב א˘י ומגבי ביה ככ˘ורא לˆלמי ,ופיר˘ ר˘"י ˘רב א˘י ˘רף ˘טר חבירו
בילדו˙ו.
וכ˙ב ב˘ו"˙ מהר"ם פדואה )סימן ˆ'( וז"ל :אפ˘ר לומר ˘רב א˘י ע˘ה זה כא˘ר היה בן י"ג ˘נים .גם אינו הכרח ˘ר˘"י ר"ל
ב˜טנו˙ו כי כוונ˙ו ר˜ להסיר מן רב א˘י פגם זה ˘לא ע˘ה נבלה זו בהיו˙ו ח˘וב מˆינו רבי ˘ני˙ לנו בילדו˙יך ומס˙מא לא היה
˜טן ר˜ ההפך מז˜נו˙ך .וראובן אמר על יוסף ˘היה בן י"ז ˘נים הילד איננו.
וכן כ˙ב ב˘ו"˙ גנ˙ ורדים חו"מ )כלל ג סימן יג( וז"ל :כי מ"˘ ר˘"י ˘רב א˘י ˘רף ˘טר חוב בילדו˙ו ,לא בזמן ˘היה ˜טן ע˘ה כן,
אלא בזמן בחרו˙ו˘ ,עדיין הי˙ה נערו˙ ˜˘ורה בו ,ולעולם אחר מלא˙ לו י"ג ˘נה היה ,וא˘כחן כה"ג בב"מ )מד א( ,רבי ˘ני˙ לנו
בילדו˙ך וכו'"˘ ,מ ˘רבי היה לו אז בן ˘היה ˘ונה לו הלכו˙ ,ואף על פי כן אמר ˘ני˙ לנו בילדו˙ך ,מ˘ום ˘היה אז בזמן הבחרו˙,
אלמא לי˘נא דילדו˙ לא ˜אי אזמן ד˜טנו˙] .וכ"כ ב˙וספו˙ חד˘ים )˙רומו˙ פר˜ ז מ˘נה ג( בכוונ˙ ר˘"י˘ ,פירו˘ בילדו˙ו בבחרו˙ו,
אחר ˘מלאו לו י"ג ˘נה .ע"˘ .וע"ע במראה הפנים על הירו˘למי ב"˜ )פר˜ החובל ה"ה([.
ובעי˜ר ענין זה אם י˘ חיוב ˙˘לומים על נז˜ים ל˜טן ˘הגדיל ,ראה בהרחבה ב˙ור˙ ה˜טן פר˜ ל"ח )סעיפים ט'-י"ז(.
ובספר חידו˘י הגרי"פ על ספר המˆוו˙ לרס"ג )מנין ע"א העונ˘ין ,עונ˘ לא לב( כ˙ב בזה"ל :אלא ˘ˆריך ביאור מ˘"כ רבינו הגאון ז"ל
כאן ילד סו"מ ,דמל˘ון זה מ˘מע לכאורה דאפילו ˜טן בכלל עונ˘ דסו"מ .וזה ˙מוה דבהדיא ˙נן ה˙ם

)רי˘ פר˜ בן סו"מ(

מאימ˙י

נע˘ה בן סו"מ מ˘יביא ˘˙י ˘ערו˙ וכו'˜ .טן פטור ˘לא בא לכלל מˆו˙ עיין ˘ם .ואף על גב דגם ל˘ון בן ד˜רא בכל דוכ˙א אפילו
˜טן במ˘מע .וכן מבואר ג"כ בההיא סוגיא גופא דפר˜ בן סו"מ ˘ם עיין ˘ם .מ"מ הרי ממעטינן ה˙ם ˜טן מדכ˙יב ביה לאי˘ בן.
ודר˘ינן מיניה דדו˜א בן הסמוך לגבור˙ו ˘ל אי˘ עיין ˘ם .אבל ודאי בן ˜טן .דהיינו ס˙ם בן ד˜רא אינו נע˘ה בן סו"מ .מיהו נראה
דמ"מ כיון דלפום פ˘טיה ד˜רא נמי ודאי אפילו ˜טן במ˘מע .כדמ˘מע מל˘ון בן בכל דוכ˙א .וה˙ם נמי ממעטינן מדכ˙יב בן ולא
אי˘ עיין ˘ם .ולא ממעטינן ה˙ם ˜טן ממ˘ אלא מ˘ום ˘לא בא עדיין לכלל מˆו˙ .כד˙נן ה˙ם במ˙ני' .וכמ˘"כ ה˙וס' ˘ם
הסמוך(

)ד"ה בן

עיין ˘ם .להכי לא ח˘˘ רבינו הגאון ז"ל מלמינ˜ט ל˘ון ילד .וגם ל˘ון ילד ובן הורא˙ם ˘וה .ובכמה מ˜ומו˙ ב˜רא הם

נרדפים זה עם זה .כמו ילד יולד לנו בן נ˙ן לנו )י˘עי' ט' ה'( .הבן י˜יר לי אפרים אם ילד ˘ע˘ועים )ירמיה ל"א י"ט( .ועי' וי˜רא רבה )פ"ב(.

ו

'וביוסף בהיו˙ו בן ˘בע ע˘רה ˘נה כ˙יב הילד איננו )ברא˘י˙ ל"ז ל'(' .וא"כ זהו כמעט כלי˘נא ד˜רא .אלא ˘˘ינה מ˘ום או˙ יוד ˘ל
האלפא בי˙א ˘ברא˘י החרוזים .וזה פ˘וט )עכ"ל(.
והנה לכאורה היה מ˜ום לחל˜ כי אף ˘בל˘ון חז"ל מˆינו ענין ילדו˙ גם בגדול ,אבל ˘מא ל˘ון ˙ורה ˘אני ו˘ם הכוונה ילד ר˜
ל˜טן ,אכן הרי המהר"ם וכן הגרי"פ הביאו ראיה מפסו˜ דידן כלפי יוסף והרי דס"ל כי גם בל˘ון ˙ורה מ˙פר˘ ילד על גדול.

ילד הכוונה ˘הוא ˆעיר לימים לעומ˙ האחרים
ד .עוד נראה לומר כי ילד הכוונה ˘הוא הˆעיר ˘בין כולם ,והכי נמי כיון ˘היה יוסף הˆעיר ˘בין כל האחים ˘היו ˘ם נ˜רא ילד,
והיינו ˘˘ם ילד אין בו גיל מסויים ר˜ הוא נ˜בע עפ"י היחד ˘בין כמה אנ˘ים וכדומה.
וי˘ להביא ראיה לדבר מהא דאי˙א במדר˘ רבה על ˜הל˙ )פר˘ה ד' או˙ א'( אי˙א :טוב ילד מסכן וחכם ממלך ז˜ן וכסיל ,טוב ילד
מסכן וחכם זה יˆר טוב ,ולמה נ˜רא ˘מו ילד כי אין מזדווג לאדם אלא מבן י"ג ˘נה ולמעלה )עכ"ל( ,והובא גם בר˘"י ˘ם ב˜הל˙– .
והרי לנו כי יˆר טוב נ˜רא ילד ביחד ליˆר הרע כיון ˘היˆר הרע ˜ודם לו בי"ג ˘נים.
וכן אי˙א גם בזוהר ה˜דו˘ פר˘˙ וי˘ב )דף ˜ע"ט ע"א( וז"ל :טוב ילד מסכן וחכם ממלך ז˜ן וכסיל א˘ר לא ידע להזהר עוד' ,טוב
ילד דא הוא יˆר טוב דהוא ילד מיומין זעירין עמיה דב"נ דהא מ˙ליסר ˘נין ואילך )עמיה( כמה דא˙מסר' ,ממלך ז˜ן וכסיל ,ממלך
דא הוא יˆר הרע דאיהו א˜רי מלך ו˘ליט בעלמא על בני נ˘א ,ז˜ן וכסיל דאיהו ז˜ן ודאי כמה דאו˜מוה דכד א˙יליד ב"נ ונפי˜
לאוירא דעלמא איהו אזדמן עמיה דב"נ ועל דא איהו מלך ז˜ן וכסיל.
]ועיין ב˘פ˙ אמ˙ )חנוכה ˘נ˙ ˙רל"א ליל ה' ,ובפר˘˙ וי˘ב ˘נ˙ ˙רל"ב ˙רל"ג ו˙רמ"ד( ובספה"˜ פרי ˆדח˜ לרבי ˆדו˜ הכהן מלובלין פר˘˙
וי˘ב )או˙ ט'( מ˘"כ לבאר בזה בדר העבודה מדוע נ˜רא היˆר טוב ילד על ˘ם הה˙חד˘ו˙ ה˙מידי˙ בעבוד˙ ה˘י"˙ ,וכן מˆינו
בעוד כמה וכמה מ˜ומו˙ בספה"˜ ˘פיר˘ו פסו˜ים ˘ונים עפ"י היסוד הנ"ל ˘היˆר טוב נ˜רא ילד.
וראה עוד בספה"˜ ˘ם מ˘מואל פר˘˙ ויˆא

)˘נ˙ ˙רפ"א(

˘כ˙ב לבאר עפ"י דרכו הטעם ˘נ˜רא יוסף ב˘ם ילד ,וז"ל :והנה

בזוה"˜ )רי˘ פ' וי˘ב( דיˆה"ר נ˜רא מלך ז˜ן וכסיל דהא מן יומא דהוה לא נפי˜ ממסאבו˙י' לעלמין ,היפוך יˆה"ט דנ˜רא ילד מסכן
וחכם ,ילד הה"ד נער היי˙י גם ז˜נ˙י ודא הוא נער דאיהו ילד מסכן דלי˙ לי' מגרמי' כלום ואמאי א˜רי נער בגין דאי˙ לי' חד˙ו
דסיהרא דמ˙חד˘א ˙דיר.
ונראה דדוגמ˙ ˘ני אלה היו ע˘ו ויוסף .ע˘ו ע˘וי כבן ˘נים הרבה ˘לא הי' מ˘˙דל אחר ˘ום ה˙חד˘ו˙ לה˘לים נפ˘ו ,הוא
דוגמ˙ יˆה"ר מלך ז˜ן וכסיל .ויוסף נ˜רא ילד כמ"˘ )ברא˘י˙ מ"ב( אל ˙חטאו בילד אף ˘היו לו ˘בע ע˘רה ˘נה והיה גדול בחכמה,
ויע˜ב כל מה ˘למד מ˘ם ועבר מסר לו ,ובר חכים הוא לי' ,וכ˙יב בי' )˙הלים ˜"ה( וז˜ניו יחכם ˘הי' חכם מכל חכמי מˆרים ,והא
דנ˜רא ילד הוא מ˘ום ˘הי' ˙מיד מ˘˙דל לחד˘ ה˘למ˙ נפ˘ו ,ונ˜רא נער מה"ט בגין דאי˙ לי' חד˙ו˙א כמו סיהרא דמ˙חד˘א
˙דיר .ונראה ˘זו הי˙ה מהו˙ יוסף כי ˘מו יוסף מורה על הוספה כמו ˘אמרה רחל )ברא˘י˙ ל'( יוסף ה' לי בן אחר ,וידוע ד˘ם ˘ל
אדם הוא מהו˙ו ,וע"כ הוא להיפוך לגמרי ממהו˙ו ˘ל ע˘ו ˘˘מו מורה עליו ˘הי' כענין מלך ז˜ן וכסיל ,ויוסף ˘מו מורה עליו
˘הי' ילד מסכן וחכם ע"כ הוא ˘טנו ˘ל ע˘ו )עכ"ל( ,וי˘ להביא סמך לדבריו מהפסי˜˙א הנ"ל ˘הרי גם ˘ם הסמיכו פסו˜ זה ˘ל
טוב ילד מסכן על יוסף הˆדי˜ ,וכ"ה גם ב˜הל˙ רבה הנ"ל[.

לפי ערך חיי ˘נו˙יהם היה נח˘ב בגיל זה כילד
ה .בפירו˘ הר˘"ר היר˘ עה"˙ בפר˘˙ וירא עה"פ )ברא˘י˙ כ"א ,י"ד( וי˙ן אל הגר וי˘ם על ˘כמה וא˙ הילד וי˘לחה ,כ˙ב בזה"ל:
גם יוסף נ˜רא עוד "ילד" בהיו˙ו בן ˘בע  -ע˘רה ˘נה )ברא˘י˙ לז ,ל( .אם נ˘ווה א˙ אורך החיים הממוˆע ˘ל אבו˙ינו עם הממוˆע
˘ל היום ,הרי ˘ביחס לגיל מאה  -וע˘ריםˆ ,עיר בן ˘בע  -ע˘רה באו˙ם הימים מ˜ביל לנער בן ע˘ר  -אח˙  -ע˘רה היום) .עכ"ל
אחי הגאון רבי אליעזר ˘ליט"א(
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כיˆד חלם פרעה חלום רחו˜ מהמˆיאו˙
ו˙בלענה ה˘בלים הד˜ו˙ א˙ ˘בע ה˘בלים הבריאו˙ והמלאו˙ וי˜ ıפרעה והנה חלום) .ברא˘י˙ מ"א ,ז'(
ובספר מרפסין איגרי בפר˘˙נו ,ה˜˘ו וז"ל :כיˆד פרעה חלם חלום כה רחו˜ מהמˆיאו˙ ,והלא במסכ˙ ברכו˙ )נ"ה ע"ב( ˘נינו,
כי אין מראין לו לאדם בחלום דברים בל˙י מˆיאו˙יים )כגון :פילא דעייל ב˜ופא דמחטא( ? ,עכ"ל.
א( ו˙ירˆו ˘ם ב˘ם הרב ב .ז'˜ ˘ליט"א ,וז"ל :לפי מה ˘מפר˘ים בעלי ה˙וספו˙ ב"דע˙ ז˜נים" ,אין ס˙ירה מהגמרא במסכ˙
ברכו˙˘ .לפירו˘ם "ו˙בלענה ה˘בלים" אין הכוונה בליעה במˆיאו˙ ˘ל ˘בלים גדולו˙ א˙ ה˘בלים ה˜טנו˙ ,אלא ˘ה˘בלים
ה˜טנו˙ גדלו עד ˘כיסו א˙ ה˘בלים ה˜טנו˙ האחרו˙.
ול˘ון "ו˙בלענה" הוא כל˘ון "כבלע א˙ ה˜וד˘"˘ ,פירו˘ו ˘ה˜דו˘ה מ˙כסה ונדח˜˙ לˆד .ונמˆא ˘בחלום היה מחזה טבעי
ורגיל ,וכדברי הגמרא בברכו˙ ˘אין מראין לאדם דבר ˘אינו מˆיאו˙י .עכ"ל.
ב( עוד ˙ירˆו ˘ם ב˘ם הרב ˘לום הכהן ˘ליט"א ,וז"ל :מה ˘˘נינו ˘אין מראים לאדם בחלום דברים ˘אינם מˆיאו˙יים ,זה ר˜
אם אין כל ˆורך בחלום ,אבל אם י˘ ˆורך ו˙ועל˙ בחלום ,ועל ידי ˘יראו לאדם א˙ הדבר המ˘ונה ,הוא י˙עורר ו˙ˆמח מזה טובה,
או אז מראין לו לאדם גם פיל ˘נכנס בחור ˘ל מחט.
אם כן ,כיון ˘ה˜ב"ה רˆה להוˆיא א˙ יוסף מהבור ,ולהמליכו על אר ıמˆרים ולהˆיל א˙ המדינה מפני ˘נו˙ הרעב הע˙ידו˙
לבוא ,הראה ה˜ב"ה לפרעה דברים מ˘ונים מאוד ובל˙י מˆיאו˙יים ,כדי ˘אף אחד לא יוכל לפ˙ור לו א˙ החלום ,ויˆטרך להוˆיא
א˙ יוסף מבי˙ האסורים .עכ"ל.
ג( הנה כוונ˙ הגמרא במסכ˙ ברכו˙ היא˘ ,חלום ˘נראו בו דברים מ˘ונים מאוד ובל˙י מˆיאו˙יים ,אינו מורה על דברים
מˆיאו˙יים ,ופ˙רונו לא יכול להיו˙ לדברים ˘הם בדרך הטבע .אבל אם הפ˙רון הוא גם דבר ˘הוא למעלה מדרך הטבע ,גם החלום
יכול להיו˙ מחזה ˘ל דבר לא מˆיאו˙י ומעל דרך הטבע.
על פי יסוד זה ביאר הגאון רבי יואל טייטלבוים זˆ"ל ,כי מאחר וא˙ פרעה הודיעו מ˘מים על דבר ˘הוא לא טבעי˘ ,כן אין דרך
הטבע ˘יהיו ˘בע ˘נים ˘ל ˘ובע כמו ˘היה במˆרים ,אפ˘ר ˘יראה א˙ זה בחלום ˘הוא גם מעל דרך הטבע ואינו מˆיאו˙י ,ואין
זה סו˙ר לדברי הגמרא.

ד( ונראה עוד ליי˘ב בס"ד עפ"י מ˘"כ מהר˘"א בחידו˘י אגדו˙ במסכ˙ ברכו˙ )דף נ"ה ע"ב( בהא דאי˙א ˘ם אמר רבי יוחנן,
˘ל˘ה חלומו˙ מ˙˜יימין :חלום ˘ל ˘חרי˙ ,וחלום ˘חלם לו חבירו ,וחלום ˘נפ˙ר ב˙וך חלום .וי˘ אומר :אף חלום ˘נ˘נה,
˘נאמר )ברא˘י˙ מ"א ,ל"ז( ועל ה˘נו˙ החלום וגו'.
וז"ל :חלום ˘ל ˘חרי˙ כו' .ר"ל ˘אלו החלומו˙ הם אמ˙יים ומ˙˜יימין בלי ספ˜ אפילו בלא פ˙רון ,והוא מבואר כדל˜מן דאין
מראין לו לאדם אלא מהרהורי לבו˘ ,נאמר וכו' ,ולזה חלומו˙ ˘ב˙חיל˙ הלילה הולכין אחר הרהורי לב˘ ,ביום גם ע˘ן המאכל
יטרדוהו ומערב ˘כלו בדברים בטלים ,והם בעˆמם החלומו˙ א˘ר ע"י ˘ד ˘וא ידברו ,אבל חלום ˘ל ˘חרי˙ ˘כבר נח האדם
מהרהורין ˘ביום ,יבואו החלומו˙ האמ˙יים ,א˘ר ע"י מלאך ,וכן החלום ˘חלם לו חבירו כו' ,דאין הולך כ"כ אחרי הרהוריו,

א

˘האדם מהרהר בעניניו ,ומטעם זה אמרו בדוד דאחרינא חזו ליה ˘יהיה חלום אמי˙י וחלום ˘נפ˙ר כו' ראוי הוא לה˙˜יים באו˙ו
הפ˙רון ולא אחר פ˙רון אחר כמין החלומו˙ ˘הולכין אחר הפה ,ואין זה במ˜רה כחלום ˘ע"י ˘ד ,וי"א אף חלום ˘נ˘נה˘ ,נאמר
ועל ה˘נו˙ וגו' ,והוא ג"כ מטעם דבר ˘נ˙חז˜ ב' פעמים ,אין זה מ˜רה אלא אמי˙י הוא ,והוא הענין בחלום פרעה ˘אמר ˘אין
חלומו מהכוזבו˙ הבאים מהרהורי הלב˘ ,הרי לא ראי˙י כהנה בכל אר ıמˆרים לרוע˘ ,כולם טובו˙ ,כמ"˘ פר˜ זה בורר )לג (.אין
פרה וחזירה יוˆא˙ ממˆרים ,עד ˘ניטל אם ˘לה ,ואמר והנה חלום˘ ,היו בעיניו ב' החלומו˙ כחלום א' ,להורו˙ על ענין א'
ו˘נ˘נה כדי ˘י˙˜יים וז"˘ ויהי בב˜ר וגו' ˘היה זה חלום ˘ל ˘חרי˙ ˘ראוי לה˙˜יים וי˜רא פרעה לחרטומים ויספר להם א˙
חלומו ˘היה בעיניו ב' החלומו˙ בפרו˙ וב˘בלים כחלום אחד ˘נ˘נה ,דודאי מ˙˜יים ואין פו˙ר או˙ם לפרעה ,כמ"˘ ˘א"ל ז'
פרו˙ הטובו˙ הם ז' בנו˙ א˙ה מוליד ,והרעו˙ ז' א˙ה ˜ובר וז' ה˘בלים הטובו˙ ז' אפרכיו˙ א˙ה כוב˘ והרעו˙ ז' אפרכיו˙
מורדו˙ בך˘ ,הם ע˘ו ממנו ב' חלומו˙ ואין אלו מהחלומו˙ הנ˘נה על ענין א' ,וע"כ אמר כאן ואין פו˙ר או˙ם בל˘ון רבים ,לפי
הבנ˙ם ˘הם ב' חלומו˙ ,וז"˘ אל החרטומים ואין מגיד לי˘ ,לא ˜יבל פ˙רונם ˘ע˘ו ממנו חלום ˘לא נ˘נה ואפ˘ר ˘אינו
מ˙˜יים ,וע"כ א"ל יוסף חלום אחד הוא דהפרו˙ וה˘בלים מענין אחד הם על ז' ˘ני ˘ובע ורעב וחלום ˘נ˘נה הוא וא˘ר אלהים
עו˘ה הגיד לפרעה דהיינו ˘חלום זה אמי˙י הוא לה˙˜יים ע"י מלאך הוא ומע˙ה הונחה ˜ו˘יי˙ בעל ע˜ידה אהא דאמרינן כל
החלומו˙ הולכים אחר הפה הרי יוסף אמר כי לאלהים פ˙רונים ,דאין כאן מ˜ום ˜ו˘יא ,דודאי זה החלום פרעה כיון ˘נ˘נה פעמים
בלילה אחד הוא מחלומו˙ ˘הפ˙רון לאלהים ומ˙˜יימין ,ו˜"ל )עכ"ל(.
והרי לנו כי באמ˙ חלומו ˘ל פרעה לא היה מהרהורי ליבו ,ולכן היה זה חלום אמי˙י .ואם כן לא ˜˘ה מידי ˘חלם פרעה חלום
˘אינו מˆיאו˙י כלל ,כיון ˘חלום אמי˙י אפ˘ר לחלום גם דברים ˘אינם מˆיאו˙יים ,והבן.



האם חלומו˙ אמי˙יים באים מהרהור הלב
והנה מדברי המהר˘"א הנ"ל יוˆא כי חלומו˙ אמי˙יים אינם באים מהרהורי הלב ,וי˘ לה˜˘ו˙ דהרי המהר˘"א בעˆמו בהמ˘ך
דבריו כ˙ב בזה"ל :אלא מהרהורי כו' .בחלומו˙ הכוזבו˙ ניחא כפ˘טיה כמ˘"ל בהנך עובדי ד˜יסר וד˘בור מלכא דאיי˙י ל˜מן,
אלא דגם חלום אמי˙י כהא דמיי˙ו הכא מנ"נ אין מראין לו אלא בדבר דאפ˘ר להיו˙ ˘אדם מהרהר ו˜אמר רבא עלה ˙דע דלא
מחוו כו' ו˜"˜ מחלום ˘ני ˘ל נבוכדנˆר ˘היה אמי˙י כ˙יב רבה אילנא ו˙˜ף ורומה ימטא ל˘מיא וחזי˙ה לסוף ארעא דדבר זה
א"א להיו˙ ובודאי לא הרהר בו מעולם וי"ל דלאו דו˜א נ˜ט ימטא ל˘מיא וגו' .כמו ערים גדולו˙ ובˆורו˙ ב˘מים דאמרינן ביה
דדבר הכ˙וב ל' הבאי )חולין ˆג (:ו˜"ל )עכ"ל(.
והרי לנו ˘הוא סובר דגם חלומו˙ אמי˙יים הם מהרהורי הלב ,וˆ"ע.

ואחי הגאון רבי אליעזר הכהן רבינובי˘ ıליט"א) ,מח"ס "חינוך הבנים כהלכ˙ו" ,ו˘א"ס( ,כ˙ב לי ליי˘ב בזה הל˘ון :אכן לפו"ר דברי
המהר˘"א סו˙רים זה א˙ זה ,אבל לאחר הד˜דו˜ בל˘ונו נראה דס"ל למהר˘"א כי מה ˘אדם חולם מהרהורי ליבו ˘ל היום ˘לפני
לילה זו ˘חלם זהו חלום ˘ל ˘וא והבל ,אבל גם בחלומו˙ אמ˙יים אין מראים לו לאדם ר˜ דברים ˘הם ˘ייכים במˆיאו˙ ,וי˙כן
˘הרהר בהם במ˘ך ימי חייו ,כי לעולם אין מראים לו דבר ˘לא י˙כן כלל במˆיאו˙ ,ודו'˜.
והנה בעי˜ר ענין זה אם חלום ˘בא מהרהור הלב יכול להיו˙ חלום אמי˙י ,כבר נחל˜ו בו גדולי האחרונים,
דהנה הט"ז באו"ח סימן רפ"ח )ס"˜ ג'( כ˙ב וז"ל :ונראה דבכל גווני ˘הרהר ביום ובא לו לחלום אח"כ אין כאן ˘ייכו˙ לומר מן
ה˘מים הראוהו אלא הרהר גרם לו ,וכמע˘ה דפר˜ הרואה א"ל ˘בור מלכא ל˘מואל אמרי˙ו דחכימ˙ו טובא אימא לי מה חזינא
בחלמא ,פירו˘ בלילה הבאה ,וא"ל דחזא רומא ו˘בו לך וטחנו בך ˜˘יי˙א ברחיים דדהבא ,הרהר כולי יומא וחזי הרי דבהרהור

ב

˙ליא מיל˙א ואין בזה הוראה מן ה˘מים ע"כ לא י˙ענה ב˘ב˙ בזה כנלע"ד עי˜ר )עכ"ל( ,ומ˘מע דפ˘יטא ליה כי חלום ˘הרהר בו
ביום הוא הבל הבלים.
ואולם ב˘ו"˙ חינוך בי˙ יהודא )סימן ג'( כ˙ב וז"ל :מה ˘אמרו רבים ˘אם מהרהר עליהם מבע"י ˘אין לה˙ענו˙ עליהם לא
ידע˙י הסמך ˘י˘ לאלו הדברים בגמרא ובפוס˜ים ,ואדרבה י˘ להביא ראיה דמˆינו בגמרא פר˜ הרואה אמר רבא מנין ˘אין מראין
לו לאדם אלא מהרהורי לבו ˘נאמר אנ˙ מלכא רעיונך על מ˘כבך סלי˜ו והביא ˘ם מע˘ים לראיה ,ואין להביא ראיה מדאי˙א
ה˙ם הבא על א"א בחלום מובטח לו ˘הוא בן העוה"ב וה"מ דלא ידע ולא הרהר בה מאור˙' ד˘"מ ˘אינו מ˙˜יים אם הרהר בה
ה˙ם טעמא אחרינא איכא לפי ˘חוטא בהרהור איך יאמר ˘הוא בן עולם הבא ע"כ אין בידי לה˜ל והמי˜ל עליו להביא ראיה וכ˙ב
˘ם בהג"ה דבחול י˘ להחמיר ולה˙ענו˙ מ˘א"כ ב˘ב˙ דאין ספ˜ סכנה מוˆיא מידי ודאי )עכ"ל( ,והרי לנו ˘הוא נוטה כי גם
חלומו˙ אמ˙יים נכללו בדברי חז"ל ˘אין מראים לו לאדם ר˜ מהרהורי ליבו.
אכן ב˘ו"˙ ˘בו˙ יע˜ב )ח"ב סימן ל"ד( כ˙ב בזה כעין פ˘רה ,וז"ל :ולעד"נ עי˜ר כדע˙ הט"ז דב˘ב˙ אסור ובחול א"ˆ לה˙ענו˙
כ˘הרהר בו באו˙ו יום וכדמיי˙י הט"ז ראיה ברורה מהאי דפ' הרואה בעובדא ד˘בור מלכא ,ומהא דאמר רבא מנין ˘אין מראין לו
לאדם אלא מהרהורי לבו אין ס˙ירה כלל דודאי אין מראין לאדם אלא מהרהורי לבו ,וכדאמר רבא ˙דע דלא מחזי לאינ˘ לא ד˜לא
דדהבא ולא פילא דעייל ב˜ופה דמחטא דהיינו דבר ˘לא הרהר ולא ראה מעולם ודאי אין מראין לו וכן מ˘מע להדיא מל˘ון פר˘"י
˘ם )דף נ"ה ע"ב( והא דאמרינן הבא על א"א בחלום מובטח לו ˘הוא בן עוה"ב והוא דלא הרהר בה מאור˙א אבל מ"מ ˆ"ל ˘הרהר
בה פעם אח˙ דאל"כ לא היה רואה כן בחלום כיון ˘אין מראין לו אלא מהרהורי ליבא ,נמˆא ˘אין כאן ס˙ירה בסוגי˙ אלו דהיכי
˘הרהר בו באו˙ו היום אין ˆריך לה˙ענו˙ כלל דהרהור יום ודאי גורם אבל לא הרהר באו˙ו יום אף ע"פ ˘הרהר בו פעם אחר˙ הוי
חלום גמור וˆריך לה˙ענו˙ בו אם הוא מאו˙ן חלומו˙ ˘ˆריך לה˙ענו˙ בו )עכ"ל( ,וזהו ממ˘ כעין מ˘"כ בדברי המהר˘"א הנ"ל.
ובעי˜ר דברי המהר˘"א הנ"ל כי חלומו ˘ל פרעה לא היה מהרהורי ליבו ,וזה היה ראייה לאמי˙ו˙ החלום ,י˘ לˆיין כי כן
מבואר גם במלבי"ם עה"פ )ברא˘י˙ מ"א י"ט( לא ראי˙י כהנה ,בל יאמר רעיונך על מ˘כבך סלי˜ו ,כמ"˘ אין מראין לו לאדם אלא
מהרהורי לבו ,עז"א לא ראי˙י כהנה ,כמ"˘ מעולם לא חזי אדם פילא דמעיילא ב˜ופא דמחטא) .עכ"ל(.
אכן במדר˘ ˘כל טוב )בובר( כ˙ב בזה"ל :והנה עומד על היאור .עומד על אלוהו ומ˙וך ˘היה מהרהר על מ˘כבו ואומר לי יאורי
)יחז˜אל כ"ט ,ג'(˘ ,הוא אלוהי ,ואני ע˘י˙יני )˘ם( ,ולא בגזיר˙ היוˆר ,לכך נראה לו בחלום מעין הרהוריו ,ראה ˘אלהיו נכב˘ ˙ח˙יו,
˘הˆדי˜ים מ˜יימין ה˘כינה עליהן˘ ,נא' והנה ה' נˆב עליו )ברא˘י˙ כ"ח י"ג( ,וכ˙יב ויעל מעליו אלהים )˘ם ל"ה י"ג( ,אבל הר˘עים
הרא˘ונים עומדים על אלהיהם ,ומניין ˘היאור הוא אלהיו˘ ,נא' הנה יוˆא המימה ונˆב˙ ל˜רא˙ו על ˘פ˙ היאור )˘מו˙ ז' ט"ו(,
˘היה בכל בו˜ר מ˘מ˘ למימי היאור ,וגם מכאן אמרו רבו˙ינו ˘אין מראין לו לאדם אלא מהרהורי לבו˘ ,נא' אנ˙ מלכא רעיונך
על מ˘כבך סלי˜ו )דניאל ב' כ"ט(˙ ,דע דלא חזי איני˘ פילא דעייל ב˜ופא דמחטא˘ ,הוא דבר ˘אי אפ˘ר ,ואינו מהרהר עליו ,לפיכך
אין רואהו בחלום .והרי לנו כי ל˘יט˙ו גם בחלומו ˘ל פרעה היו חל˜ים ˘באו מהרהורי ליבו) .עכ"ל אחי הגאון רבי אליעזר ˘ליט"א(



חלום פעמיים
ועל ה˘נו˙ החלום אל פרעה פעמיים) .ברא˘י˙ מ"א ,ל"ב(
ו˜˘ה לי למה כ˙וב "פעמיים" ,והרי כבר כ˙וב "ה˘נו˙" ˘הוא "פעמיים" ?

וידידי הגאון רבי כפיר ברוך מבורך דדון ˘ליט"א ,מח"ס "גם ברוך יהיה" ,כ˙ב לי ל˙ר ıבכמה אופנים ,וז"ל:

ג

א( הנה בספר מו˘ב ז˜נים מבעלי ה˙וס' )פר˘˙ וי˘ב( ,כ˙בו˘˘ ,ני החלומו˙ היו בלילה אחד ,ובלא הבדל ימים .יעו"˘.
ב( והרד"˜ )סה"˘ ˘' ˘נה( כ˙ב˘ ,זוהי ˙וספ˙ ביאור ,או לפי ˘ל˘ון ה˘נו˙ אפ˘ר יו˙ר מ˘ני פעמים ,לפיכך פיר˘ פעמים.
יעו"˘.
ג( ובאוה"ח ה˜דו˘ )˘ם( ביאר ,ה˘נו˙ הוא מל˘ון ˘ינוי˘ ,החלום הרא˘ון לא היה כחלום ה˘ני.
ד( ובספר ערבי נחל )˘ם( כ˙ב ˘החלום בא ע"י ˘ני מלאכים ,ע"י מיכאל וגבריאל .יעו"˘.
ה( והנלענ"ד לרמז ל˘ון "ה˘נו˙" ,הוא מל˘ון ˘ינה ,כי פעמיים נאמר בפרעה "וי˜ ıפרעה" ו˘נ˙ו הופס˜ה ,מחמ˙ ˘נבהל
מהחלום .עכ"ל הרב דדון ˘ליט"א.



למה לא ניזו˜ בנימין מה˜ללה ˘אמרו אחיו
א˘ר ימˆא אי˙ו מעבדיך ומ˙ וגם אנחנו נהיה לאדוני לעבדים .ויאמר גם ע˙ה כדבריכם כן הוא א˘ר ימˆא
אי˙ו יהיה לי עבד וא˙ם ˙היו נ˜יים) .ברא˘י˙ מ"ד ,ט'-י'(
ולכאורה ˜˘ה˘ ,הרי יע˜ב אבינו כ˘ברח מלבן אמר )לא ,לב( "עם א˘ר ˙מˆא א˙ אל˜יך לא יחיה" ,ומאו˙ה ˜ללה מ˙ה רחל
בדרך )כמבואר בר˘"י ˘ם( ,וכאן אמרו ה˘בטי י-ה "א˘ר ימˆא אי˙ו מעבדיך ומ˙"˘ ,גם זו ˜ללה ,ולא רואים ˘ניזו˜ בנימין ממנה? ,

א( האדמו"ר מס˜אליע זיע"א˙ ,יר˘ ıי˘ חילו˜ בין "לא יחיה" ,ל"מ˙" ,כי מי˙ה ,יכול לה˙˜יים בעוד דברים ˘ח˘ובין כמ˙,
כגון עני ˘ח˘וב כמ˙ ,ומ˘א"כ "לא יחיה" ,המ˘מעו˙ ˘אין ˘ום מˆיאו˙ ˘יחיה ח"ו ,ולכן יע˜ב ˘אמר בל˘ון "לא יחיה" ,חל
ה˜ללה על רחל ,ומ˘א"כ האחים ˘אמרו בל˘ון "ומ˙" ,לא חל ה˜ללה .עכ"ד.

ב( ודודי הגה"ˆ המ˜ובל רבי גמליאל הכהן רבינובי˘ ıליט"א ,רא˘ י˘יב˙ "˘ער ה˘מים"˙ ,יר ıבספרו "טיב ה˙ורה" ,וז"ל:
אפ˘ר לפר˘˘˘ ,ם כא˘ר יע˜ב אמר זא˙ ,לבן ורחל ˘˙˜ו ולא הגיבו על כך ,וכאילו הודו לו ,ולכך הזי˜ו דבריו לרחל ,אבל כאן
יוסף ˘היה הˆד ה˘ני הגיב מיד וה˙נגד ,ואמר ˘ר˜ "א˘ר ימˆא אי˙ו יהיה לי עבד" ,כלומר ,הוא ˙י˜ן או˙ו ˘לא יהיה כאן עונ˘
מי˙ה ,ר˜ עבדו˙ ,ולכן לא הזי˜ו .עכ"ל.

ג( ולענ"ד י"ל בס"ד ˘הנה אˆל רחל באמ˙ ל˜חה ה˙רפים ,ולכן נ˙פס עליה ה˜ללה ˘אמר יע˜ב "עם א˘ר ˙מˆא א˙ אלהיך
לא יחיה" ,ומ˘א"כ אˆל בנימין ˘באמ˙ לא ל˜ח הגביע ,ר˜ אנ˘י יוסף הטמינו זא˙ באמ˙ח˙ בנימין ˘לא בידיע˙ו) ,ברא˘י˙ מ"ד,

ב'( ,ולכן לא נ˙פס כלל ה˜ללה ˘אמרו האחים "א˘ר ימˆא אי˙ו מעבדיך ומ˙" ,והבן היטב.
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ד

פר˘˙ ויג˘

ה˙˜ין עˆמו ל˘ל˘ה דברים
ויג˘ אליו יהודה) .ברא˘י˙ מ"ד ,י"ח(
הובא במדר˘ ברא˘י˙ רבה )פר˘ה ˆ"ג סימן ו'( ,ניג˘ למלחמה לפיוס ו˙פילה.
ו˜˘ה לי מדוע לא ניג˘ גם לדורון כמו יע˜ב אבינו? ,
ועוד ˜˘ה לי מדוע יע˜ב אבינו במפג˘ עם ע˘ו לא ניג˘ לפיוס? ,

וידידי הגאון רבי כפיר ברוך מבורך דדון ˘ליט"א ,מח"ס "גם ברוך יהיה" ,כ˙ב לי ל˙ר ,ıוז"ל :הנה גבי דורון,
כבר ˘לחו בני יע˜ב מנחה" ,מעט ˆרי וכו'" ,והדורון כבר ני˙ן .ומפני כך ,לא הכין דורון.
וגבי יע˜ב אבינו ,מדוע לא הכין פיוס ,הואיל וידע א˙ טבעיו ˘ל ע˘יו ,וידע ˘מ˙נחם להורגו ,ולא יועיל
פיוס בו ,מפני כך ידע ˘עמו ˘ייך ר˜ ˘לו˘ה דברים ,דורון ˙פילה ומלחמה) .עכ"ל הרב דדון ˘ליט"א(



איזה ˘מחה י˘ אם אין הנער
והיה כראו˙ו כי אין הנער ומ˙) .ברא˘י˙ מ"ד ,ל"א(
˜˘ה לי הרי חז"ל אומרים" ,אין והיה אלא ל˘ון ˘מחה") ,ברא˘י˙ רבה פר˘ה מ"ב סימן ד'( .ומה ˘מחה ˘ייכ˙
כאן ˘אין הנער? ,

וידידי הגאון רבי כפיר ברוך מבורך דדון ˘ליט"א ,מח"ס "גם ברוך יהיה" ,כ˙ב לי חמי˘ה ˙ירוˆים .וז"ל:
א( בספר "גדולי הדורו˙" )עמ'  (829הביא ˙ירו ıב˘ם בעל ספר נטע ˘ור˜˘ ,כ˘יראה ˘אין הנער ,אז
ב˘מחה "ומ˙" ,דהיינו יהיה מוכן למו˙ ב"מ ב˘מחה ,מ˘ום ˘אינו חפ ıיו˙ר בחיים ,כי "נפ˘ו ˜˘ורה בנפ˘ו".
ב( ובספר "לי˜וטי יהודה" )˘ם( כ˙ב ב˘ם הרבי מגור ע"פ המ˘נה בברכו˙ )נד˘ (.חייב אדם לברך על הרעה,
כ˘ם ˘מברך על הטובה ,ופירו˘ו ל˜בלם ב˘מחה ,ויע˜ב אבינו י˜בל ב˘מחה ,אך "ומ˙" ,כי לא יוכל לסבול
זא˙.
ג( ובספר "אור הדעה" )עמ' ˙ (103יר˘˘ ıמח˙ו ˘ל יע˜ב אבינו הי˙ה לראו˙ א˙ בנימין ,כי בזה ה˙נחם על

א

יוסף ,וע˙ה לא יהיה לו במה לה˙נחם .ובזה ביאר בספר ˘למי ˘מחה )ויג˘( ,א˙ המ˘ך הפסו˜ "ונפ˘ו ˜˘ורה
בנפ˘ו"˘ ,הואיל ונפ˘ם ˜˘ורה באהבה ,מ˘ום כך הי˙ה לו ˘מחה גדולה בראו˙ו.
ד( ובספר "מדר˘ אריאל" )ויג˘( כ˙ב˘ ,מח˙ם ˙היה כא˘ר יראוהו מ˙ ,מא˘ר י˙ענה על חסרון בנימין,
וכ"כ גם בספר ˘מר ליבי חירארי )פר˘˙ מ˜˘ (ıלטוב˙ יע˜ב ,היה ˘מח אילו ימו˙ ,מא˘ר יסבול עוד איבוד בן
˘ני ˘ל יע˜ב.
ה( והנלענ"ד לבאר˘ ,יהודה דיבר עם יוסף ,המ˘נה למלך מˆרים ,ואמר לו בודאי "והיה כראו˙ו כי אין
הנער ומ˙" ,הגויים י˘מחו אם ימו˙ יע˜ב אבינו ,כי זה דרכם ל˘מוח כא˘ר אחד מגדולי י˘ראל נפטר .וא" כ
והיה ,הולך על הגויים ˘הם י˘מחו במי˙˙ו .עכ"ל הרב דדון ˘ליט"א.

ו( ולענ"ד י"ל בס"ד ˘הנה "והיה" ,בגימטריא כ"ו ,כמספר ˘ם הוי"ה˘ ,כידוע מרמז על מיד˙ הרחמים ,רמז
˘מי ˘יודע ˘כל הנהגו˙ ˘ל ה˜ב"ה אי˙ו זהו ר˜ במיד˙ הרחמים ,אדם כזה ˙מיד ב˘מחה בכל הזמנים ובכל
המˆבים ,וגם במˆב ל"ע כי אין הנער ומ˙ חלילה ,עכ"ז הוא ב˘מחה˘ ,יודע ˘הכל לטוב˙ו במיד˙ הרחמים
העˆומה ˘ל ה˜ב"ה .והבן.



מדוע אמר "אבי" ולא "אבינו"
ויאמר יוסף אל אחיו אני יוסף העוד אבי חי) .ברא˘י˙ מ"ה ,ג'(
ו˜˘ה לי מדוע אמר "אבי" ,ולא "אבינו"? ,

וידידי הגאון רבי כפיר ברוך מבורך דדון ˘ליט"א ,מח"ס "גם ברוך יהיה" ,כ˙ב לי ˘ל˘ה ˙ירוˆים ,וז"ל:
א( ה"כלי י˜ר" )˘ם( כו˙ב ˘לא ה˙ייחסו אל יע˜ב כאל אביהם אחרי ˘ˆערוהו כל כך במכיר˙ יוסף.
ב( ובספר "מטעמי יˆח˜" )˘ם( כ˙ב ,הואיל ויע˜ב אהב א˙ יוסף מכל בניו על כן ˘אל "אבי".
ג( והנלענ"ד דבא להוכיחם על ˘לא הח˘יבוהו וה˙ייחסו אליו כבן יע˜ב ,על כן אמר "אבי"˘ ,הוא גם אבא
˘לי .ועוד ˘כל או˙ם ˘נים היי˙י ז˜ו˜ לחום ואהבה ˘ל אבא ˘לי" ,אבי" ,וכל או˙ם ˘נים ה˙געגע˙י אליו,
וא˙ם היי˙ם סמוכים ל˘ולחנו ,ועל כן הזכיר ל˘ון "אבי" .עכ"ל הרב דדון ˘ליט"א.

ד( וי˘ להוסיף בס"ד עוד ל˙ירו ıה˜ודם˘ ,אמר דיי˜א בל˘ון "אבי"˘ ,זה בגימטריא "אהבה" ,רמז ˘אמר
לאחיו ˘ה˙געגע כל כך באהבה לאביו כל או˙ם ה˘נים .והבן.


ב

ובלכ˙ך בדרך
וי˘לח א˙ אחיו וילכו ויאמר אליהם אל ˙רגזו בדרך) .ברא˘י˙ מ"ה ,כ"ד(
פיר˘ ר˘"י" :אל ˙רגזו בדרך  -אל ˙˙עס˜ו בדבר הלכה".
והנה הגמרא במסכ˙ ˙עני˙ )דף י' ע"ב( :ה˜˘˙ה ,והרי ˘נינו "˘ני ˙למידי חכמים ˘הולכים בדרך ואין
ביניהם דברי ˙ורה  -ראויים להי˘רף"? ,

א( ומ˙רˆ˙ הגמרא )˘ם( ˘י˘ חילו˜ בין מיגרס לעיוני .וכוונ˙ה ˘ההלכה ˘ל "ובלכ˙ך בדרך" ˘˘ני ˙למידי
חכמים ההולכים בדרך חייבים לעסו˜ בדברי ˙ורה ,היא לחזור על דברים ברורים ומסוכמים .אך אין ללמוד
בעיון בדרך˘ ,מ˙וך העיון יכולים לבוא לרי˙חא דאורי˙א ,ולטעו˙ בדרך .וזה מה ˘יוסף בי˜˘ מאחיו :לא
ללמוד הלכה בעיון בדרך.
ב( בעלי ה˙וספו˙ ב"דע˙ ז˜נים" בפר˘˙נו ,מ˙רˆים˘ ,הורא˙ו ˘ל יוסף לא הי˙ה על לימוד ה˙ורה
וההלכה .אלא ˆיוה או˙ם ˘לא יחמירו בדבר הלכה בדרך ,בעניני המאכל ˘לא לאכול דמאי  -וכוונ˙ו הי˙ה
˘לא יחמירו על עˆמם˘ ,מא ירגז עליהם או˘פיזין הדרך .וזא˙ על פי ההלכה ˘במ˘נה )דמאי פר˜ ג' מ˘נה א'(:
"מאכילין א˙ העניים דמאי ,וא˙ האכסנאי דמאי" ,ואין לה˜פיד על הלכו˙ דמאי בדרכים.
ג( ה"ח˙"ם סופר" בפר˘˙נו ,מפר˘˘ ,אכן יוסף בי˜˘ מאחיו ˘לא לה˙עס˜ בדבר הלכה ,אך לא הי˙ה
כוונ˙ו ˘לא ללמוד ולה˙עס˜ ב˘ום הלכה ,אלא בי˜˘ם ˘לא י˙עס˜ו בהלכו˙ עגלה ערופה ˘מסר להם
לסימן לאביו ˘פיר˘ ממנו בהלכה זו.
וטעמו היה :כיון ˘כ˘הוא עˆמו ה˙עס˜ בהלכה זו עם אביו ,נכ˘ל אחר כך בדרכו בדבר לא טוב ,וכידוע:
"סימנא מיל˙א היא" ,לכן לא כדאי לה˙עס˜ בהלכה זו בדרכים.
והנה לפני כמה ˘נים זכי˙י ל˘מוע ˙ירו ıזה מכ"˜ האדמו"ר מ˘ומרי אמונים ,בעל "חו˜י חיים" ,זיע"א,
˘זכה לחד˘ ˙ירו ıזה בעˆמו ,ואף הוסיף רמז נאה˘ ,הנה "אל ˙עס˜ו בדבר הלכה" ,בגימטריא "בהלכו˙
עגלה ערופה") ,עם ה˙יבו˙( .עכד"˜ .ונפלא] .וכ˘הרא˙י לו דברי הח˙ם סופר זיע"א˘ ,מח מאד ˘זכה לכוון
לדבריו ה˜דו˘ים[.

ד( לענ"ד י"ל בס"ד ˘י˙כן ˘דו˜א כ˘˙למידי חכמים הולכים בדרך ר˘ו˙ ,אם אין הם עוס˜ים בדברי ˙ורה,
ראויים הם להי˘רף .אבל בדרך מˆוה  -אין לעסו˜ בדברי ˙ורה ,כיון ˘זה מעכב א˙ הדרך ,ומ˙עכבים מע˘יי˙
המˆוה.
ולכך אחיי יוסף˘ ,היו ב˘ליחו˙ מˆוה לב˘ר לאביהם ˘עוד יוסף חי ול˘מחו בזה ,אמר להם יוסף ˘לא

ג

י˙עכבו על ידי ה˙עס˜ו˙ בהלכה" ,ו˘לוחי מˆוה אינם ניזו˜ים".



למה ה˜דים האחים לאביו
ויאמר יוסף אל אחיו וגו' ,אעלה ואגידה לפרעה ואומרה אליו אחי ובי˙ אבי וגו') .ברא˘י˙
מ"ו ,ל"א(
הנה אחר כך כ˘באו אל פרעה נאמר "אבי ואחי"˘) .ם מ"ז ,א'(.
ו˜˘ה לי מדוע פעם אח˙ ה˜דים א˙ אחיו ,ופעם אח˙ ה˜דים א˙ אביו? ,

וידידי הגאון רבי כפיר ברוך מבורך דדון ˘ליט"א ,מח"ס "גם ברוך יהיה" ,כ˙ב לי ˘ל˘ה ˙ירוˆים ,וז"ל:
א( בספר "באר מים חיים" )דברים כ˙בי ˜וד˘ ויחי( ,כ˙ב ,הואיל וב˙חילה אמר" ,והאנ˘ים רועי ˆאן" ,על כן
אין זה מדרך המוסר לומר על אביו ˘הוא מלך ,ל˘ון רועה ˆאן ,ואף ˘לפני ה' רועה ˆאן נח˘ב כעבד ה' ,מ"מ
יע˜ב ב˙חילה היה גם כן בן מלך .ואך כ˘עמד לפני פרעה ,אמר "אבי ואחי" ,כי כאן פרעה ˘אלם ,מה
מע˘יהם ,והם ה˘יבו רועי ˆאן ,והוא עˆמו לא אמר ,אלא הם מעˆמם .ע"כ.
ב( ובספר "זמר ארזים" )עמוד ˜י"ז( כ˙ב לדיי˜ "אלי"˘ ,לא באו בעי˜ר מפני הרעב ,אלא כדי ˘יע˜ב אבינו
יראה א˙ יוסף ,כי יכלו ל˘לוח ˘ליחים להביא אוכל ממˆרים ,מ˘ום כך הוסיף יוסף ˘לא ר˜ "אחי" ,אלא "בי˙
אבי" ,באו אליו ,אך המˆריים היו עו˘ים א˙ אבו˙יהם לעבודה זרה ,ומנˆיחים זכרונם בפרמידו˙ על ˜ברם,
ועל כן ה˜דים "אבי ואחי" .יעו"˘.
ג( והנלענ"ד ל˙ר ,ıבפעם הרא˘ונה יוסף מדבר עם אחיו ,ועל כן מ˜דימם ,מ˘ום ˘הם ˜˘ורים בעניין
למˆוא להם פרנסה .אך בפעם ה˘ניה רˆה יוסף ˘יע˜ב יברך א˙ פרעה ,ובין הי˙ר ימלי ıעל אחיו ,למˆוא
להם פרנסה ,ועל כן ה˜דים א˙ אביו .עכ"ל הרב דדון ˘ליט"א.

ד( ואולי י˘ ל˙ר ıעוד בס"ד ˘כיון ˘אמר "בי˙ אבי" ,ולא "אבי" ,אין זה זלזול ˘מזכיר ˜ודם אחיו לבי˙
אביו ,אולם כ˘הזכיר "אבי" ,ה˜דימו באמ˙ לפני אחיו .והבן.
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ד

פר˘˙ ויחי

גילגול מחילו˙
וי˜רבו ימי י˘ראל למו˙ ,וי˜רא לבנו ליוסף ויאמר לו וגו' ,אל נא ˙˜ברני
במˆרים) .ברא˘י˙ מ"ז ,כ"ט(
פיר˘ ר˘"י" :אל נא ˙˜ברני במˆרים ˘ -אין מ˙י חוˆה לאר ıחיים אלא בˆער גילגול
מחילו˙".
ובספר מרפסין איגרי בפר˘˙נו ,ה˜˘ו ,וז"ל :אם מחמ˙ ˆער גילגול מחילו˙ בי˜˘ יע˜ב
˘לא להי˜בר במˆרים ,אם כן היה לו לב˜˘ להי˜בר בירו˘לים ,ולא בחברון˘ ,כן אמרו
חכמים במסכ˙ כ˙ובו˙ )דף ˜י"א ע"ב(" :ע˙ידין ˆדי˜ים ˘מבˆבˆים ועולים בירו˘לים",
ונמˆא כי עדיין יהיה לו ˆער גילגול מחילו˙ מחברון לירו˘לים? ,

א( ו˙ירˆו ˘ם ב˘ם הרב ח .ˆ.פרב˘טיין ˘ליט"א ,וז"ל :י˘ הבדל בין מ˙י חו ıלארı
למ˙י אר ıי˘ראל .ואכן אמ˙ הדבר ˘בסוף כולם מגיעים לירו˘לים ,אלא ˘מ˙י חוı
לאר ıמ˙גלגלים גופו˙יהם בעפר לירו˘לים ,ו˘ם בירו˘לים מ˙˜יימ˙ בהם ˙חיי˙
המ˙ים .מה ˘אין כן מ˙י אר ıי˘ראל ˘אינם ˜בורים בירו˘לים ,אלא ב˘אר ערי האר,ı
˙חיי˙ם ויˆיא˙ם מהעפר מ˙˜יימ˙ במ˜ום ˜בור˙ם ,ואחר כך עולים הם לירו˘לים.
ומה ˘אמרו חכמים בגמרא בכ˙ובו˙ )˘ם(" :ע˙ידים ˆדי˜ים ˘מבˆבˆים ועולים
בירו˘לים" ,הכוונה ˘הבˆבו - ıהוא ה˙חייה וה˜ימה מהעפר ,נע˘י˙ במ˜ום ה˜בר בארı
י˘ראל ,ור˜ אחר כך עולים לירו˘לים ,ומ˙י חו ıלארˆ ıריכים לה˙גלגל עד ירו˘לים.
ולכך בי˜˘ יע˜ב" :אל נא ˙˜ברני במˆרים˘ ,אין מ˙י חו ıלאר ıחיים אלא בˆער גלגול
מחילו˙" ,ויע˜ב לא רˆה ˘גופ˙ו ˙˙גלגל ,אבל בחברון לא היה איכפ˙ לו להי˜בר˘ ,אף
˘לבסוף בזמן ˙חיי˙ המ˙ים יˆטרך להגיע לירו˘לים ,מכל מ˜ום הגופה לא מ˙גלגל˙,
א

ואין ה˙חייה בˆער .עכ"ל.
ב( עוד ˙ירˆו ˘ם ב˘ם הרב יאיר ידידיה פחה ˘ליט"א ,וז"ל :כ˙וב בספרי המ˜ובלים
)על פי הגרב"ˆ מוˆפי ב˘ם "רבי אברהם אזולאי" סבו ˘ל ה"חיד"א"(˘ ,לע˙יד לבוא י˜ומו
האבו˙ ל˙חייה במער˙ המכפלה ,וי˜חו אי˙ם ביחד א˙ כל הנפטרים ה˜בורים ˘ם ,ויעלו
לירו˘לים .ואכן בעבר היו דורו˙ רבים˘ ,נהגו ביום ה˘נה הרא˘ון ,לאסוף א˙ עˆמו˙
אביהם ,והיו מעלים או˙ם לפ˙ח מער˙ המכפלה ,ובחפירו˙ ˘נע˘ו בעבר במערה ,מˆאו
הרבה כדים עם עˆמו˙ מ˙˜ופ˙ בי˙ ˘ני והלאה.
והרי ˘האבו˙ ה˜דו˘ים י˜ומו ל˙חייה במער˙ המכפלה ,ולא יˆטערו בכלל בˆער
גלגול מחילו˙ .ולכך רˆה יע˜ב להי˜בר בחברון ,ולא במˆרים .עכ"ל.

ג( הנה ב"כ˙בי האר"י" זיע"א ,מבואר˘ ,י˘ מערה ממער˙ המכפלה עד לכו˙ל
המערבי ,ובערב ˘ב˙ אחרי חˆו˙ הולכים האבו˙ במערה זו לכו˙ל.
אם כן ה˜בורים במער˙ המכפלה לא י˙גלגלו בעפר המחילו˙ ,אלא יעלו במערה
הכרויה בין חברון לירו˘לים ,ללא הˆער ˘יהיה ל˜בורים במˆרים .והבן.
ד( עוד י"ל בס"ד ע"פ מאמר חז"ל )פסי˜˙א רב˙י פר˘ה א' ,ועוד( "ע˙ידה ירו˘לים להיו˙
כאר ıי˘ראל" .ואם כן י˘ לומר ˘הכוונה "ע˙ידים ˆדי˜ים ˘מבˆבˆים ועולים
בירו˘לים" ,היינו בכל אר ıי˘ראל ,כולל חברון ,וא˙י ˘פיר .והבן.



חסד ˘ל אמ˙
וע˘י˙ עמדי חסד ואמ˙) .ברא˘י˙ מ"ז ,כ"ט(
וכ˙ב ר˘"י ,וז"ל :חסד ˘עו˘ין עם המ˙ים ,הוא חסד ˘ל אמ˙˘ ,אינו מˆפה ל˙˘לום
גמול .עכ"ל.
והלא לכאורה ,ידוע ˘נ˘מו˙ המ˙ים מחזירים טובה ,ועו˘ין חסד עם החיים˘ ,ע˘ו
ב

להם טובה לעילוי נ˘מ˙ם במ˘ניו˙ ,או ˆד˜ה ,וכדומה ,ואם כן הרי כן מ˜בל ˙˘לום
גמול?

וידידי הגאון רבי כפיר ברוך מבורך דדון ˘ליט"א ,מח"ס גם ברוך יהיה" ,כ˙ב לי וז"ל:
הנה המ˙בונן בל˘ון הזוהר )בל˜ דף ˜ˆ"ו ע"ב( ˘ם מובא ˘הנ˘מו˙ מ˙פללו˙ על החיים,
וכן הל˘ון בספר ˜ב הי˘ר )פר˜ מ"ה( .יעו"˘ .ואך חסד ממ˘ ג˘מי ,כ˙˘לום גמול ,אין הן
עו˘ו˙ ,אלא חסד רוחני.
וכ"כ בספר נחל˙ אברהם )פר˘˙ ויחי( הנ˘מה נו˙נ˙ גמול ,אך מה ˘גומלים חסד עם
הגוף ,נ˜רא אמ˙˘ ,אינו מˆפה ל˘ום ˙˘לום גמול .יעו"˘) .עכ"ל הרב דדון ˘ליט"א(



אמיר˙ "חסד ˘ל אמ˙" אם נח˘ב פו˙ח פה ל˘טן
וע˘י˙ עמדי חסד ואמ˙) .ברא˘י˙ מ"ז ,כ"ט(
וכ˙ב ר˘"י וז"ל :חסד ˘עו˘ין עם המ˙ים ,הוא חסד ˘ל אמ˙˘ ,אינו מˆפה ל˙˘לום
גמול .עכ"ל.
והס˙פ˜˙י ,האם מו˙ר אדם לומר לחבירו בל˘ון "˙ע˘ה עמי חסד ˘ל אמ˙" ,או
˘נ˜רא פו˙ח פה ל˘טן ,ואמרו חז"ל )ברכו˙ דף י"ט ע"א( לעולם אל יפ˙ח אדם פיו ל˘טן,
]וכן נפס˜ ב˘ו"ע יור"ד סימן ˘ע"ו סעיף ב'[ ,והל˘ון "חסד ˘ל אמ˙" ,זהו חסד ˘עו˘ין
עם המ˙ים רח"ל ,וכנ"ל? ,

והגאון רבי ברוך ראובן ˘למה ˘לזינגר ˘ליט"א )בעל "ברכ˙ ראובן ˘למה"( ,כ˙ב לי ,וז"ל,
מעי˜ר הדין מו˙ר˘ ,הרי הרא"ם כ˙ב בפר˘˙ ויחי דאין כוונ˙ ר˘"י לומר ˘אין חסד
˘ל אמ˙ אלא ר˜ החסד ˘עו˘ין עם המ˙ים˘ ,הרי אליעזר עבד אברהם אמר ללבן
וב˙ואל ,וע˙ה אם י˘כם עו˘ים חסד ואמ˙ א˙ אדוני ,אע"פ ˘אברהם היה ˜יים ,וכן
המרגלים אמרו לרחב וע˘ינו עמך חסד ואמ˙ ,מ˘ום דכל חסד ˘אינו מˆפה ל˙˘לום
ג

גמול אפילו הוא חי נ˜רא חסד ˘ל אמ˙ .ור˘"י ר˜ בא לפר˘ דאע"ג דיע˜ב נ˙ן ליוסף
˘כם אחד על אחיו ,מ"מ בי˜˘ ממנו ˘יע˘ה זא˙ ב˙ור חסד ˘ל אמ˙˘ ,לא היה עכ˘יו
בדע˙ו ל˙˙ לו ˘כם אחד על אחיו ,ע"˘ ,וע"ע באוה"ח .וגם הגור אריה ˘מפריך דברי
הרא"ם ,כ˙ב ג"כ ד˘ייך לומר "חסד ואמ˙" בכל דבר ,כי כל חסד נ˜רא אמ˙ ˘כך ראוי
לע˘ו˙ ,ור˘"י בא לפר˘ הלא ˜בורה נ˜רא גמילו˙ חסדים ,ע"˘ דבריו.
אולם כיון דהורגל בפי העולם ד"חסד ˘ל אמ˙" ˘ייך במ˙ ,וכל מˆווה ˆוואה מ˘˙מ˘
בל˘ון זה ,לכן עדיף ל˜יים מהיו˙ טוב ולומר "חסד ואמ˙" כמו ˘אמר אליעזר) .עכ"ל הרב
˘לזינגר ˘ליט"א(


]ואע"ג ˘גם יע˜ב אמר ליוסף בל˘ון "חסד ואמ˙" ,ולא בל˘ון "חסד ˘ל אמ˙" ,כוונ˙
הרב ˘לזינגר ˘ליט"א˘ ,ע˙ה בפי העולם הורגל ˘ר˜ הל˘ון "חסד ˘ל אמ˙") ,כל˘ון

ר˘"י הנ"ל( נ˜רא חסד ˘עו˘ין עם המ˙ים ,אבל הל˘ון "חסד ואמ˙" אמר גם אליעזר,
ועוד ,ולכן מהיו˙ טוב ,עדיף לומר בל˘ון "חסד ואמ˙" ,ודו"˜[

והגאון רבי כפיר ברוך מבורך דדון ˘ליט"א ,כ˙ב לי וז"ל :הנלענ"ד דמו˙ר ,כי ל˘ון זו
מ˘˙מע˙ גם לל˘ון אחר˙ ,ולאו דוו˜א לל˘ון מי˙ה ח"ו ,וכבר ה˘˙מ˘ בל˘ון זא˙ מ˘ה
רבינו ,ב˙חנוניו על עם י˘ראל לפני ה' ואמר "ורב חסד ואמ˙" ,וכן דוד המלך ,הזכיר ל˘ון
זא˙ ,פעמים רבו˙ ב˙הילים כדוגמ˙" ,חסד ואמ˙ י˜דמו פניך" ,וכן "חסד ואמ˙ נפג˘ו",
וכן רבו˙ .ועל כן אין בזה מ˘ום פ˙יח˙ פה ל˘טן .וכבר הארכנו בענין זה במ˜ום אחר.
)עכ"ל הרב דדון ˘ליט"א(


ואגב ,ב˜וב" ıי˙ד המאיר" ,גליון ח˘ון ˙˘ע"ג )עמודים  (31-38האריך הג"ר נהוראי יוסף
אוחנה ˘ליט"א ,על הלכו˙ פ˙יח˙ פה ל˘טן ,ע"˘ נפלאו˙.
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