
  

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 לפ"ק ז| תשע"רמ"ט | גליון שת וירא פר

 

 ויחפרהו כרה בור

 למצוא וילאו, גדול ועד מקטון, בסנוורים הכו הבית פתח אשר האנשים ואת

  (.א, יט)י הפתח

 הייתה, הגדולה באמריקה מזלו את לנסות בדרכו, מהוריו יענקל של הפרידה

 לשלום להוריו נופף יענקל. באכזריות אותה קטעה הרכבת צפירת. ומרגשת קשה

 .הנוסעים בין ונבלע

-דירת שכר הוא. ושלמים יראים לקהילת יענקל חבר לאמריקה הגיעו עם

 שפרנסה עבודה מצא גם מהרה-עד. במנהטן היהודית סייד-באיסט קטנה חדר

 להוריו ששלח האיגרת. כשרה טובים-בת לאישה נשא זמן כעבור. בכבוד אותו

 .קץ-לאין אותם שימחה, נישואיו ועל הטובה הסתדרותו על בהונגריה אשר

 ולאחוז הזדמנויות לזהות ידע הוא. מהירה ובתפיסה בחריצות התברך ענקלי

 ברחוב ששכנה, גדולה כבסהמי קשיש סיני ממהגר קנה אחד יום. הנכון ברגע בהן

 לרצות והתאמץ נוספות שעות המיכבסה את הפעיל הוא. השכונה של המרכזי

 .משגשג לעסק המקום נהפך מהרה-עד. לקוחותיו את

 והמצוות התורה בדרך לדבוק הוסיף הוא. ראשו את רהסחר לא ההצלחה

 של חייו. הגונה לתרומה יזכו בביתו כי ידעו נזקקים. הצלחתו על' לה תודה והכיר

 .לתפארת יהודי בית ניהל והוא ילדים לו נולדו. מנוחות-מי על התנהלו יענקל

 שני פתחו שלו המיכבסה מול. להשתבש העניינים החלו שבו ליום עד

 ומילאוהו ידיים-רחב אולם שכרו השניים. מתחרה מיכבסה צעירים םאיטלקי

 החלה יענקל של לקוחותיו רשימת. ומהירות משוכללות כביסה-מכונות

 .והולכת מתערערת הכלכלית יציבותו כי חש הוא. להצטמק

. מכבסתו את לסגור לו מוטב כי רמזים האיטלקים לעברו שילחו זמן כעבור

 היה לה'יענק. המיכבסה לו הניבה שעדיין המעטה בפרנסה צרות היו עיניהם

 .עצות-אובד

 הוא. צרותיו את קלה לשעה ממנו השכיח ביתו דלת על שהתדפק היהודי

 גם שהגיעה עד נתגלגלה השיחה. מהונגריה וטרייה חמה שלום-דרישת עמו נשא

 .יענקל של מצוקתו לסיפור

, מקרסטיר לה'ישעי רבי הצדיק על שמעת ודאי, "הלה הציע", נא-שמע"

' נפש-פדיון' כתוב. חצרו את לפקוד אשוב שבועות כמה בעוד. קשור אני שאליו

 .אורחו כעצת מיד שעשה, ליענקל קסם הרעיון". לו אמסרהו ואני לצדיק

. וגברו תכפו והאיומים דחוקה להיות הוסיפה הפרנסה. מאז חלפה שנה חצי

 קורתי לצל שובך ברוך" .יענקל של בביתו והופיע מיודענו שב אחד בהיר בוקר

 .מצבו את שהבהיר, עגום בחיוך יענקל הכריז", הרעועה

. קטן בד כיס מתיקו והוציא, האורח הכריז!", בשבילך טובות בשורות לי יש"

 בעזהשי"ת

 המעשה שהי
 ל על פרשת השבוע מגדולי צדיקי הדורות זצ"עובדות ומעשיות 

 

 דבר עוד, אה. ולהצלה לשמירה, בקביעות עמך שאהו. הצדיק לך ששלח קמע זה"

 ".המתאים עדהמו בא כי שתחוש עד הקמיע את תפתח שלא הורה הצדיק –

, לו ששיגר ומהקמע הצדיק מברכת עידוד לשאוב יענקל ניסה הבאים בימים

 . מה-דבר זוממים מתחריו כי היטב שידע אף

 עשיר עברייני עבר בעל שחור צעיר גייסו הם. לפעול החליטו האיטלקים שני

 הסכים הצעיר. היהודי של המיכבסה שרפת תמורת דולרים מאתיים לו והבטיחו

 של הראווה-חלון תיאור, הרחוב שם ובכללה מפורטת הכוונה השניים ןמ וקיבל

 את. "דולרים מאה של שטר לידו תחבו הם. לה הסמוכות והחנויות המיכבסה

 .אמרו", הביצוע לאחר תקבל היתרה

 ובכיסו גדול דלק מכל נשא בידו. למשימה הצעיר יצא מאוחרת לילה בשעת

 לזהות הצליח לא אך, שקיבל ההנחיות פי-על, המיכבסה אחר תר הוא. גפרורים

 את שיבש הנפשי הלחץ אולי. להתרופף עצביו החלו קלה שעה כעבור. המקום את

. לזכוכית שמעבר הכביסה-מכונות את מעיניו הסתירה החשכה ואולי, ראייתו

 .עצבנותו גברה לדקה מדקה

 מכיר אינך. "אורח-לעובר והמתין נסתרת בפינה המכל את טמן ברירה-באין

 שלא על הצעיר התפלא. המדויק מקומה על והצביע, הלה תמה?!", המיכבסה את

 אל רץ הוא. המכל אל הצעיר מיהר האיש הסתלק אך. לכן-קודם בה הבחין

 על הדלק את והתיז, הקדמית השימשה את עזה במהלומה ניפץ, המיכבסה

 .אש-למאכולת המיכבסה הייתה שניות בתוך. הכביסה-מכונות

 בלי, התפילה לאחר. שחרית להתפלל, כדרכו, יענקל לךה בבוקר למחרת

 בכבאים הבחין ממרחק. מכבסתו אל פנה, הלילה אירועי על דבר-וחצי דבר לדעת

 .המיכבסה אל צעדיו את החיש מואץ בדופק. הרחוב את שמילאו ובשוטרים

 צמד של המפוארת המיכבסה. עיניו למראה להאמין התקשה יענקל

 מיהר יענקל. ועצבניים חיוורים, בחוץ התרוצצו השניים. לאפר הייתה האיטלקים

 .לקוחות קבוצת המתינה כבר שלידה, שלו המיכבסה את לפתוח

. המצית את תפסה שהמשטרה לאחר, יומיים כעבור רק נחשף המלא הסיפור

 וטעיתי ממול המיכבסה את להצית התכוונתי. "ולזמר פיו את לפתוח מיהר זה

 בעלי - ההצתה מזמיני את גם הסגיר, כמובן, הוא. הודה", המטרה בזיהוי

 .השרופה המיכבסה

 הכלכלי מצבו. יענקל של למיכבסה הוותיקים הלקוחות כל חזרו אחת-בבת

 .הטובים כבזמנים נדיבות להיות חזרו תרומותיו גם. מעלה ועלה שב

 על בצער נתבשר אחד יום. מחיקו הקמע מש לא ועדיין שנים חלפו מאז

 .הצדיק רמז שעליו" המתאים המועד" זהו כי סבר יענקל. סטירמקר הצדיק פטירת

 – הפסוק הופיע זעירה קלף רצועת על. נשימתו נעתקה הקמע את כשפתח

 למצוא וילאו, גדול ועד מקטון, בסנוורים הכו הבית פתח אשר האנשים ואת"

 )הובא בגלש"ה(. "...הפתח
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 סמך ורמז מה"ת לשלישי למילה

 י"וברש(. ה-א, יח) 'וגו לחם פת קחהוא' וגו' ה אליו וירא
  .היה למילתו שלישי יום חנינא בר חמא' ר אמר

 ביום סעודה כ"ג לעשות מדקדקים יש מקומות בהרבה
 אבינו אברהם מסעודת סמך לזה ויש, למילה השלישי

 . כידוע היה למילתו השלישי דיום למלאכים

 ('ב ע")מ פקודיך דרך

 

 לתלמוד תורהמיום 'הגמל' יצחק הניחו אברהם 

 . )כא, ה( יצחק את הגמל ביום

 או בן לו שנולד ביום סעודה אדם שיעשה העולם מנהג
 משתה לעשות אברהם שאחר ומה. המצוה לכבוד המילה ביום

 הניחו גמלו שמיום לפרש יתכן, אותו הגמל יום עד יצחק
 את אברהם הכיר שנים' ג בן שהרי, לתמוה ואין, לתלמוד תורה

 ביום ולא הלידה ביום לא הסעודה לעשות רצה אל על כן. בוראו
 בבנו שישמח כדי אותו הגמל יום עד הדבר והניח המילה

 ישרים' ה פקודי( "ט, יט תהלים) בה שכתוב, התורה בשמחת
 דעה יורה מי את( "ט, כח ישעיה: )שכתוב וכענין", לב משמחי

 נתקדש שנגמל תכף כי", מחלב גמולי שמועה יבין מי ואת
 .תמימה עולה להיות ומזומן' ה לעבודת ונבדל ושפר להיות

 ביום ולא הלידה ביום לא ,לבן האב אהבת אין כי עוד וידוע
 .ויותר יותר אהבתו תתחזק ואז, שנגמל ביום אלא המילה

, יצחק את הגמל ביום( פ"עה זוטרתא פסיקתא: )ובמדרש
 עושים שאנו למנהגנו סמך יש ומכאן, יצחק את מל ג"ה ביום

 אברהם עשה הזה המדרש לפי שהרי, המילה יוםב סעודה
 אמר ועליו, הוא כשר ומנהג, יצחק למילת' ח ביום גדול משתה

 ". זבח עלי בריתי כורתי חסידי לי אספו( "ה, נ תהלים) דוד

 בחיי רבינו

 כרת עמו ברית להיות 'נפרדים' איש מרעהו

 . )כא, כז( ברית שניהם ויכרתו

שפעם  ל"זצ פשיסחאמ בונים ר"הררה"ק ה בשם שמעתי
 מה חדשות לו להביא ווארשא דרך שיסעו ודיילחס אמר אחת

 ולא. ימים איזה שמה וסובבו. ווארשא דרך ונסעו. שמה נשמע
 . פשיסחאכיוון לחזרה  עונסוהלכו ל חדשות שום שמעו

 עודםכשהם  נסעו וטרם ,ליסע לעגלונים באו כי ויהי
 מספרים' שהי( גירטרע) 'כתף נושאי' שני אצלם ישבו .בווארשא

 האלה בימים הרוויחו ומה לשלום לרעהו איש שאלו ,זה עם זה
 לי הקש השהי מה לך אספר לחבירו חדא אמר כ"ואח. כדרכם

 שניהם ויכרתו". ואבימלך אברהם אצל בפסוק למודי בעת
 אבימלך רק שם' הי לא כי למותר הוא" שניהם" תיבת "ברית

 . "ריתב ויכרתו" לכתוב צריך' והי. ואברהם

. זה על תרצת מה אבל. קשיות להקשות תוכל השני השיבו
 בנבואה רואה' הי ה"אאע אשר. כך הוא' הפי שבדעתו והשיבו

 ולסחור. ם"העכו בין בגלות מפוזרים' נהי ישראל אנחנו אשר
 ה"אאע ירא' והי. להם צריכים אנו דברים לשאר והן. עמהם

 דייקא ותלהי הברית עמו כרת זה על ממעשיהם ילמדו שלא
 התחברות להם' יהי לא שלעולם ביניהם אחדות ולא" שניהם"

 להיות ברית ויכרתו' הפי זהוו. ו"ח במעשיהם להם לדמות
 . אחד ולא" שניהם"

 איזה והביא אם אותם ושאל. ל"זצ בונם ר"הר ק"להה וחזרו
 רוצים' שהי ובעת. חדשות כלום שמעו שלא ואמרו. חדשות

 ואמר. ל"הנ כתף מהנושא התורה לו סיפרו ל"זצ ק"מהה לילך
 התורה לשמוע לווארשא להם שלח זה שעל ל"זצ ל"הנ ק"הה
 ם"העכו בין יושב אם דוקא לאו ל"זצ ב"הרר ק"הה ואמר הזו

 עם יושב אם אפילו אלא. עמהם אחד ולא שנים להיות צריך
 עמו להיות צריך וכדומה. מ"מו ההכרח מחמת מעלי דלא אינשי

  .גדול לימוד שהוא והבן ,ביניהם אחדות ולא שנים כמו

  קודש שרפי שיח

 

 

 מנין שהיה יום שלישי למילתו?

וברש"י אמר רבי חמא בר חנינא יום שלישי למילתו היה )יח, א(.  וירא אליו ה'
 ובא הקב"ה ושאל בשלומו.

ואי משום דכתיב ויהי ביום  ,מניין לו שהיה יום השלישי האור החייםהקשה 
ים, הלא מבואר בשבת כי ביום הא' והב' הוא יותר מסוכן מיום השלישי בהיותם כואב

 הג' עי"ש.

ונראה בזה, כי אברהם אבינו השתוקק בעת חוליו לקיים מצות הכנסת אורחים, 
ולא יכל כי אורחים לא עברו על מפתן ביתו בימים אלו. והיה בבחינת חשב לעשות 

שמקיימים מצוה נברא  מצוה ולא עשאה מעלה עליו כתוב כאילו עשאה, וידוע בעת
 מזה מלאך. 

ביום השלישי נצטער אברהם עד למאוד שכבר עברו ג' ימים ולא קיים מצות 
הכנסת אורחים, שלח לו הקב"ה השלשה מלאכים שנבראו מחפצו לקיים מצוה 

להראות לו שאין לו על מה להצטער, כי באמת קיים מצות  ,בשלשה ימים אלו
וה, ומזה שבאו ג' מלאכים נודע שהיה ביום הכנסת אורחים בזה שחשב לעשות מצ

   תו.לשלישי למי

  (זצ"ללהרה"ק רבי ישראל מטשארטקוב ) ישמח ישראל

 

 אדם אחד יכול להגן על עיר שלימה

ויבואו שני המלאכים סדומה וגו' והשכמתם והלכתם לדרככם וגו' טרם ישכבון 
 ד(.-)יט, אוגו' 

 לחסרון, לדרככם והלכתם םוהשכמת להמלאכים הגיד לוט אם, לדקדק צריך
 לכתוב להתורה היה לא, בסדום ההוא המעשה לעשות באו שהם ידע שלא, ידיעתו

 .ידיעתו מחסרון שנאמרו דהדיוטא מילין

 שעיקר לפי רק, סדום הפיכת ענין אברהם מבית לוט שמע כבר דאולי, לומר ויש
 מהעיר רעה גזירה יתבטל רוב פי ועל, מביניהם אורח רגל שנשבת היה סדום חטא

 .העיר כל על ויגן, העיר מאנשי אחד שם שיעשה טוב מעשה י"ע

 טרם העיר אנשי שעשו המעשה שלולא( כא, יח לעיל) החיים באור כתב ובאמת 
 ביתו אל שיסורו לוט להם אמר לזה, ש"יעו הגזירה שתתבטל אפשר היה עדיין ישכבון
 יצטרכו לא כי", ככםלדר והלכתם והשכמתם, "אורחים הכנסת מצות בכך ויקיים

 .הגזירה ותתבטל שליחותם לעשות

 וגם', כו ישכבון טרם כי לולא, כך להיות אפשר היה שבאמת, הכתוב ומגיד 
, שנעשה מה נעשה לכן, שעשה המעשה על ללוט הרעו' כו לגור בא האחד באומרם

 .ל"וק

 '(ז דרוש) נחל ערבי 

 "???ויקם" או" וירץ"

 א( )יט, לקראתם 'ויקם' לוט וירא

 ר"הג מעיר( ח"תרפשנת  תשרי בסאטמער ל"שיו" )לחכמים וועד בית" בקובץ
 הכיר' פי, וירץ לוט וירא( א ט"י וירא) החיים אור' בס פלא דבר ראיתי: "ל"וז שיק מאיר
 אומרו והוא אברהם בשכונת בהיותו עליון למשרתי אצלו םמהמוכרי הם כי בהם

 לוט אצל הלא ופלא', וכו לקראתם וירץ העיר בני עם עליהם נפשו מסר ולזה 'וירא'
 (.וירץ' כ ה"באאע רק, )ויקם אלא וירץ כתוב לא

 נמשך ח"דהאוה, ל"י בפשטות :(פאללאק שמעון יוסף הרב) העורך שם והעיר
 ז"ע תמה וכבר. אברהם דגבי מוירץ לוט דגבי ש"גז דיליף, ק"הזוה דברי אחרי

 מוירץ ש"גז עשה לא דהזהר כתב משה סגולת' ובס. בהשמטות יאיר חוות בתשובות
 תודה לחמי' ותשו ח"נ' סי ד"יו ב"ח רבים מים' בתשו' ועי. לקראתם מתיבת רק וירץ

 ."דעכ. א"רפ אות' הח כללי מלאכי ויד ט"כ' סי

' דתי כריתות ס"עמ תמיד נר' הס בשם דמביא ל"הנ משה סגולת וע"ע בספר
', ו חסר אשורנו ומגבעות עילאה במתיבתא:( ג"ר) בלק ק"בזוה שכתוב מה י"עפ

 היא אחרת גירסא ק"בזה שנמצא מקום בכל ז"ולפ'. ו מלא דרקיע ובמתיבתא
 . ל"עכ עילאה ממתיבתא

 הוא ירושלמי התרגום גירסת דגם שם דכותב" יקר אור" בנפלא' בספ וראה
 .לסמוך עיי"ש מ"ע לרבינו היה מ"ומ". ורהט"

 

 במשנת האור החיים הק'
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"ַויֹּאְמרּו יד(: -כתיב )בראשית יט, יב
י ְלָך פֹּה ָחָתן ּוָבֶניָך  ים ֶאל לֹוט עֹּד מִׁ ָהֲאָנשִׁ
ן  ַהָםקֹום.  יר הֹוֵצא מִׁ ּוְבנֶֹּתיָך ְוכֹּל ֲאֶשר ְלָך ָבעִׁ
י ָגְדָלה  ים ֲאַנְחנּו ֶאת ַהָםקֹום ַהֶזה כִׁ תִׁ י ַמְשחִׁ כִׁ

ְלַשֲחָתּה. ַוֵיֵצא  ַצֲעָקָתם ֶאת ְפֵני ה' ַוְיַשְלֵחנּו ה'
לֹוט ַוְיַדֵבר ֶאל ֲחָתָניו ֹלְקֵחי ְבנָֹּתיו ַויֹּאֶמר קּומּו 
יר  ית ה' ֶאת  ָהעִׁ י ַמְשחִׁ ן ַהָםקֹום ַהֶזה כִׁ ְצאּו מִׁ

ְמַצֵחק ְבֵעיֵני ֲחָתָניו". י כִׁ  ַוְיהִׁ
שתי בנות נשואות  - ֲחָתָניו": רש"יופירש 

שאותן שבבית  - 'ְקֵחי ְבנָֹּתיולֹו'היו לו בעיר. 
והוא מדברי המדרש  היו ארוסות להם".

"ארבע בנות היו לו: )בראשית רבה, נ ט(: 
'ְלקּוֵחי בנותיו' שתים ארוסות ושתים נשואות. 

ופירש  ."'לֹוְקֵחי בנותיו'אין כתיב כאן אלא 
משמע שעדיין היו  'לֹוְקֵחי'": במתנות כהונה

לוקחים והולכים, שעדיין היו ארוסות. 
ומדכתיב 'חתניו' משמע ששתי בנות היו 

 לקוחות להם".
 

 הכתיב והניקוד

וראוי ליתן אל לב שהכתיב המדויק כאן 
, והוא יכול להיות מנוקד גם 'לקחי'ק הוא בפסו

. 'ְלֻקֵחי'וגם במשמעות של 'ֹלְקֵחי' במשמעות של 
ברם, למרות שהמדרש בנה את הוכחתו על אופן 

'לקוחי בנותיו' אין כתיב כאן אלא 'לוקחי הכתיב: 
, אין כל צורך לומר שמסורת המדרש בנותיו'

הייתה כאן בכתיבה מלאה: 'לוקחי', וכפי 
כמה מקומות כיוצא בזה שמסורת שמצאנו ב

חז"ל שונה משלפנינו )השוה: 'גליון הש"ס' 
להגרע"א, שבת נה ב(, אלא ברור שכוונת 
המדרש היא על מסורת הניקוד, שאין מנוקד 

 ֹלְקֵחי'.כי אם ' 'ְלֻקֵחי'
 

 ולא איפכא –כי יקח איש אשה 

והנה גדולי המפרשים נתחבטו טובא בהבנת 
יש ששתי הבנות הוכחת המדרש: מה ראיה 

הנוספות היו ארוסות ולא נשואות, מכך שלא 
בנותיו', והלא  'לֹוְקֵחיבנותיו' אלא 'ְלקּוֵחי כתוב 

בנותיו', שכן  'ְלקּוֵחיאף בנשואות אין שייך לומר 
המשמעות של מילים אלה היא שהבנות לקחו 
את בעליהן, בעוד שכידוע דווקא הבעל הוא 

 הלוקח את האשה ולא להיפך.
 שאמרו להדיא במסכת קידושין )ב ב(:  וכפי

"תניא, רבי שמעון אומר: מפני מה אמרה 
תורה )דברים כב יג(: 'כי יקח איש אשה' ולא כתב 
'כי תלקח אשה לאיש'. מפני שדרכו של איש 
לחזר על אשה, ואין דרכה של אשה לחזר על 
איש; משל לאדם שאבדה לו אבידה. מי חוזר על 

 .בידתו"מי, בעל אבידה מחזר על א
 

 תירוצי היפה תואר

וראיתי להגאון הקדמון רבי שמואל יפה 
אשכנזי בפירושו על המדרש 'יפה תואר' 

"ואם תאמר, היכי שהקשה כן בקיצור אמרים: 
הוה אפשר לומר 'ְלקּוֵחי' דהוה משמע שהאנשים 

 הם הלקוחים, הפך 'כי יקח איש אשה'".
 ועיין שם שתירץ בתרי אנפי: 

ואגב דכתיב 'לֹוְקֵחי' על  "יש לומר דלא דק,
ההוה נקט 'ְלקּוֵחי' על העתיד, והכוונה לפי האמת 
שהוה ליה למימר שלקחו בנותיו. ועוד יש לומר, 
דכיון דגוי אשתו מגרשתו... שייך לומר באנשים 

 שהם לקוחים מנשותיהם".
בתירוצו הראשון מחדש היפה תואר שאכן 
אין כוונת המדרש לומר שאילו היו הבנות 

, בנותיו' 'ְלקּוֵחיאות היה הפסוק צריך לומר נשו
אלא שכוונתו היא שאילו היו נשואות היה 
הפסוק אומר 'שלקחו בנותיו' בלשון עבר. 
וכמובן שתירוץ זה הוא דחוק ביותר, ורחוק 

 מאוד לומר שהמדרש 'לא דק' בלשונו.
בתירוצו השני, מחדש היפה תואר, שיש 

כל לשון להבחין ולחלק בין ישראל לבני נח, ש
הפסוק 'כי יקח איש אשה' והמשמעות שבזה, 
שדרכו של איש לחזר על אשה, אמור דווקא 
בישראל, לפי שבישראל האיש הוא אכן העושה 
בפועל הן את מעשה הקידושין והן את מעשה 
הגירושין. אולם בבני נח שבהם אף האשה 
יכולה לגרש את האיש )השוה: רמב"ם פ"ט 

כן לומר 'לקוחי מהלכות מלכים ה"ח( אפשר א
 בנותיו'.

וגם תירוץ זה יש לתמוה בו טובא, שהתינח 
אילו היינו אכן עוסקים בגירושין, היה אכן ניתן 
לומר שהאיש והאשה הם בדרגה שווה. אולם 
מה שאמור בקידושין שהאיש הוא הלוקח את 
האשה אינו בשל הסיבה שהוא יכול לגרשה, 
אלא מפני שטבע העולם הוא שהאיש מחזר 

אשתו, וכמשל של בעל האבידה, והרי זה על 
לכאורה שייך בבני נח כמו בישראל ללא כל 

 חילוק ביניהם.
אגב, היפה תואר מסיים את דבריו בשאלה 

"והרא"ם ז"ל נתן טעם אחר למה שלא נוספת: 
יתוקם 'לוקחי בנותיו' בנשואות, ולא ידעתי למה 

ויש להתפלא  בקש טעם זולת טעם המדרש".
ה בתוך כדי דיבור עם שאלתו על שאלה זו הבא

הקודמת על עצם דברי המדרש, והרי ייתכן 
מאוד שהרא"ם התקשה בשאלה זו ממש על 
דברי המדרש, מה ראיה יש מכך שלא נאמר 

והרי אף בנשואות לא שייך לומר  'ְלקּוֵחי בנותיו'
כך, ולכן הוא שביקש טעם אחר מפני מה אין 

 להעמיד את הפסוק בנשואות.
 

 לוט המחותנים של

גם הגאון רמב"מ דאנון בספרו 'באר 
בשדה' על פירוש רש"י )ירושלים תר"ו( הביא 
את דברי הגמרא במסכת קידושין והקשה 

"ואם כן, איך יאמר 'ְלקּוֵחי בנותיו', שאז כזאת: 
היה משמע שהם נלקחו מבנותיו, מה שאין כן 

 דרך העולם".
ויעוין שם שתירץ באופן מחודש את כוונת 

ו היה נאמר 'לקוחי בנותיו' הייתי המדרש: איל
מפרש את הפסוק באופן כזה: לוט אמר 'אל 
חתניו', ועדיין אין אנו יודעים מי הם הקרויים 
'חתניו', האם נושאי בנותיו או שמא אבותיהם 
המחותנים, וקרויים כך לפי שהם בקשרי חיתון 
עמו, ובשל כך בא הפסוק ומפרש 'ְלקֹוֵחי 

בשווא, ק' בחולם, וח' בנותיו' ]בניקוד זה: ל' 
בצירי[, היינו ש'חתניו' אלו הם 'קוחי בנותיו', 
שלקחו ונשאו את בנותיו; ולעולם אין כאן אלא 
שתי אנשים ולא יותר. אולם מהיות ונאמר 
'לוקחי בנותיו' ושוב אין לומר כהסבר זה, הרי 
שבוודאי הכוונה היא שמלבד 'חתניו' לבנותיו 

ו' לבנותיו הנשואות היו גם 'לוקחי בנותי
 הארוסות.

והבוחר יבחר אם לרחק או לקרב תירוץ 

זה, שכן כמדומה שמעולם לא שמענו על תיבת 
'ְלקֹוֵחי', מה גם כי מהיכי תיתי שיעלה על הדעת 

 ש'חתניו' הכוונה למחותניו.
 

 והפוכה מילה –הפוכה סדום 

והנראה לומר ביישוב קושיה זו בהקדם דבריו 
ספרו 'בית הבחירה' הנפלאים של רבינו המאירי ב

 )שבת קח ב(: 
"ימה של סדום היה ידוע אצלם במים שבה, 
שהיו מרפאין את העינים. ואף על פי שבמלח היוצא 
מהם אמרו שמסמא את העינים )עירובין יז ב(, 
'הפיכא סדום והפיכן מלהא', מימיה מרפאין ומלח 

 היוצא מהן מסמא".
המאירי מתייחס לתופעת טבע מופלאה 

ם המלח: המים שבה מרפאים את הקיימת בי
העיניים ואילו המלח היוצא ממנה מסמא את 

 –העיניים! והסיבה לכך היא שכשם שסדום הפוכה 
כך גם כל העניינים שבה הפוכים וסותרים את 
ההגיון, ולכן תיתכן שם תופעה שכזאת של דבר 

 והפוכו.
אגב, מטבע הלשון בה השתמש המאירי 

ויה בגמרא מצ "הפוכה סדום והפוכה מילה"
במסכת שבת שם, אולם במובן של שאלה 

"כי אתא רב דימי ותמיהה, וכך הוא שאמרו שם: 
אמר, מעולם לא טבע גברא בימא דסדום. אמר רב 
יוסף: הפוכה סדום, והפוכה מילה; גברא הוא דלא 
טבע, כשורא טבע. אמר ליה אביי, לא מיבעיא 

דאפילו בכל מימות  -קאמר, לא מבעיא כשורא 
ם לא טבע, אלא אפילו גברא דטבע בכל שבעול

. ופירש בימא דסדום לא טבע" -מימות שבעולם 
מפני שהמים  -"לא טבע גברא בימא דסדום רש"י: 

מלוחין, וכח מליחתן מעכבו מלטבוע. והפוכה מילה 
 –דברים האמורים בה הפוכין. כשורא טבע  -

. הרי שרב יוסף תמה כיצד ייתכן דבר בתמיה"
דום, שאדם לא יטבע ואילו קורת שכזה בימה של ס

גם ענייניה  –עץ תטבע, וכי בגלל שסדום נהפכה 
הפוכים. ואכן הגמרא מתרצת שאין העניין הפוך, 
אלא לא מיבעיא קאמר, ולא זו אף זו אינם טובעים 

 בימה של סדום.
ברם עינינו הרואות שהמאירי תפס את מטבע 
לשון זו בלשון של 'בניחותא' ובמהופך מהכוונה 

מקורית של הגמרא )אם כי ברור שבגמרא אכן ה
פירש המאירי כפשוטם של דברים(, ולדברי 
המאירי אכן עולה שמדובר בתופעה מציאותית: 

 גם כל עניניה הפוכים.  –בסדום ההפוכה 
ומשכך אפשר לומר, שאכן דווקא בסדום, 
בשונה מכל מקום אחר, היו נוהגים להיפך 

הנשים הם אלו מההגיון, ומנהג סדום היה שדווקא 
הלוקחות את האנשים בנישואין, ולא כבדרך 
העולם בו האנשים מחזרים על הנשים, ובוודאי 
שעל החתנים הנישאים בסדום היו יכולים לומר: 

ושפיר אמרו במדרש שמשכך שלא 'ְלקּוֵחי בנותיו', 
, הרי זו ראיה שעדיין 'לֹוְקֵחי בנותיו'נאמר כך, כי אם 

 הבנות לא היו נשואות.
"הפוכה סדום ל תשיביני שאין תופעה זו של וא

אמורה אלא לאחר שסדום נהפכה,  והפוכה מילה"
שבד בבד עם הפיכתה הפיזית נהפכו כל ענייניה, 
ואילו כאן אנו עוסקים עוד בזמן בו הייתה סדום 
נצבת כהרגלה, שכן האמת היא שתמיד הייתה 
סדום מתנהגת בצורה הפוכה מההגיון המצוי בכל 

 העולם.
ך גילו לנו חז"ל מהליכותיהם ההפוכות וכ

 והמנוגדות של אנשי סדום )סנהדרין קט א(:

מרעי חד יומא,  -"אמרי, דאית ליה חד תורא 
לירעי תרי יומי. ההוא יתמא בר  -דלית ליה 

ארמלתא הבו ליה תורי למרעיה, אזל שקלינהו 
נשקול חד  -וקטלינהו. אמר להו: דאית ליה תורא 

נשקול תרי משכי. אמרו  -א משכא, דלית ליה תור
ליה, מאי האי. אמר להו,סוף דינא כתחילת דינא, 

דאית ליה תורא מרעי חד יומא,  -מה תחילת דינא 

 ֲחָתָניו ֹלְקֵחי ְבנָֹתיו

י בנותיו' שמדובר בארוסות ולא בנשואות, והלוא גם ּוֵח קשלא נאמר 'ְל  מה הראיה מכך
 בנשואות אי אפשר לומר כך, וכדכתיב 'כי יקח איש אשה' ולא להיפך?  

 ערד', מזהב הנחמדים' ס", מח'האבות באר' המדרש בית ראש דנדרוביץ, אלישר הרב
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 -מרעי תרי יומי, אף סוף דינא, דאית ליה חד תורא  -דלית ליה תורי 

 לשקול תרי".  -לשקול חד, דלית ליה תורא 

 ופירש רש"י:

של אנשי סדום, מי שהיה לו  כך היה מנהגם -"דאית ליה תורא 
שור אחד רועה כל בהמות העיר יום אחד, ומי שאין לו בהמה מגלגלין 

 עליו לרעות שני ימים".

והטיב אשר דיבר בספר 'באר יוסף' )סלנט, כאן( לפרש שאכן 
מהאי טעמא נענשה סדום בעונש ההפיכה, כי היה בזה מידה כנגד 

 ון: מידה על הנהגתה המושחתת וההפוכה מכל הגי

"הטעם מה שהפך את הערים מלמעלה למטה ולא היה די שעל 
ידי הגפרית ואש יהיו נשרפים, אפשר שהוא מדה כנגד מדה. כי על 
שלושה דברים העולם קיים, ואחד מהם: הדין, והם הפכו את הדין 
ממש להפך... שעשו ודנו את דינם להיפך ממש משורת הדין. ולכן 

ש להיפך, והדין הוא ממוסדי מכיון שהפכו את המשפט והדין ממ
ארץ, לכן נענשו להפוך את עריהם מלמעלה למטה וכגמול ידם ישלם 

 להם מדה כנגד מידה".

ושפיר ייתכן לומר, שאם זו הייתה המנטליות של אנשי סדום 
בהתנהגותם שלא כדרך בני אדם ולהיפך ממנהגי העולם, בבחינת 

ים ָלַרע טֹו ים חֶֹּשְך הכתוב )ישעיה ה כ(: "הֹוי ָהאְֹּמרִׁ ב ְוַלּטֹוב ָרע ָשמִׁ
ים ַמר ְלָמתֹוק ּוָמתֹוק ְלָמר", הרי שבדיוק כפי  ְלאֹור ְואֹור ְלחֶֹּשְך ָשמִׁ
שהם הפכו את ההגיון בדיני ממונות, כך הם גם הפכו את ההגיון 
בענייני אישות, ובמקום שהאיש יחזר אחר האשה היו הנשים 

גם במשל שהביאו חז"ל מחזרות אחר האנשים. ואין רחוק לומר כי 
על בעל אבידה המחזר אחר אבדתו, היו נוהגים בסדום שאין בעל 
האבדה מחזר אחר אבדתו, אלא דווקא מי שאינו בעל האבידה היה 

 מחויב לבקש אחר האבידה.

ויש להטעים יותר את מהות הדברים, כי הנה עניין זה לפיו 
ת מוסד האנשים מחזרים על הנשים הוא מהטבע הנורמלי של קדוש

"אם ראית זכר הנישואין, והשווה למה שאמרו במדרש )ב"ר לא יג(: 
. ופירש ביפה רץ אחר נקבה, קבלהו. נקבה רצה אחר זכר, אל תקבל"

"שדרך הזכר לחזר אחר הנקבה, אבל נקבה רצה אחר הזכר תואר: 
אין דרכם בכך, אלא שהם שטופי זימה, והן מהבעלי חיים שהשחיתו 

 דרכם". 

סדום היו שטופים בעריות )בראשית רבה מא ז(, כי והנה אנשי 
הא בהא תליא, וכדבריו הנמרצים של הגאון רבי שמשון רפאל הירש 

"אתה מוצא תמיד שמשפטים בפירושו על התורה )ויקרא יח ג(: 
וחוקים משפיעים זה על זה. השחתה מוסרית ועושק חברתי באים 

מיחו עם של כרוכים לעולם. רק חיי משפחה של טהרה מוסרית יצ
משפט וצדק, ורק עם העושה צדקה ומשפט יגדל אנשים הטהורים 

 במוסרם". 

ושפיר מסתבר לומר, שאנשי סדום הפכו את הקערה על פיה 
גם בעניין זה של סדר הנישואין, והיו רגילים שדווקא הנשים הם 
המחזרים על האנשים כדי להנשא להם, בבחינת 'נקבה רצה אחר 

ימה, ונמצא איפוא כי כנים דברנו שבדין הוא הזכר' כדרך שטופי הז
. ואם בכל זאת לא 'ְלקּוֵחי בנותיו'שהנשואים בסדום יקרא שמם 

, כמנהג מקומם הקלוקל בו 'ְלקּוֵחי בנותיו'נאמר כאן אצל בני סדום 
הנשים מחזרות על האנשים, שפיר יש ראיה שבנות לוט היו ארוסות 

 ולא בנשואות.

 

 

 "...נישט שטייט עס" - "נישט שטייט עס"

(. ג, יח) עבדך מעל תעבור נא אל בעיניך חן מצאתי נא אם י"אדנ ויאמר

 גדולה, רב אמר יהודה רב אמר. עבדך מעל תעבור נא אל.( קכז שבת' )ובגמ

 . השכינה פני מהקבלת אורחים הכנסת

 שמעתי: א"זיע 'הק ט"הבעש מרןרבו מ מביא" יוסף יעקב דותתול"ה

.(  קכז שבת) שכינה פני מהקבלת אורחים הכנסת גדולה ביאור ,ממורי

מכל  ,הרע לשון סיפורי או תורה ביטול הוא אורחים הכנסת שלפעמים

 .ל"עכ אורחים הכנסת גדולה מקום

 נכד ל"זצ מזינקוב זוסיא משולם רבי ק"הרה על מסופרזה  בענין

 והתארח בדרך איקלע שפעם, ע"זי מאפטא' ישראל אוהב'ה בעל ק"הרה

 והתחיל, אצלו ב"הבעה פעם נכנס שם שהייתו ובאמצע, דהוא מאן אצל

 ק"הרה לו העיר, הרע לשון ואבק הרע לשון בגדר שהיו יניםיענ עמו לדבר

 .(כתוב לא, כתוב לא" )נישט שטייט עס" - "נישט שטייט עס" ואמר מזינקוב

 שאף אמר' הק ט"שהבעש ,כוונתו לו והסביר, קאמר מאי ב"הבעה התפלא

 המארח אם אבל, לביתו להכניסו ב"הבעה חייב ר"לשה מדבר האורח אם

 להישאר האורח על ענין שום שאין בודאי ,אסורים דיבורים מדבר

             .אצלו ולהתאכסן

 

 מידה כנגד מידה... -סדום נהפכה 

 )יט, כה(.  ויהפוך את הערים האל

שכיהן  הב"ח –בעל "הבית חדש"  רבי יואל סירקישמעשה בהגה"ק 

כרבה של בעלז, והייתה משכורתו מועטת, עד שלא הספיקה לו לקנות 

 נרות, והיה יושב בלילות ולומד בחושך בעל פה.

הבחינו אנשי העיר שאינו מעלה אור בלילות והחליטו לגרשו מעירם. 

 עסוק בתורה, בושה שיכהן אצלם כרב.באמרם: רב שאינו ער בלילה ל

בטרם צאת הב"ח את העיר, כבר הוזמן לכהן כרבה של בריסק, נפרד 

מבני עיירת בעלז ואמר: סדום נענשה בהפיכת העיר על פיה, מדוע? כלום 

 חסרו להקב"ה עונשים אחרים?

אלא הסביר הב"ח: אנשי סדום כאנשי עיר סוררת, הפכו את כל 

שיהיו הם דואגים לפרנסת הרב והרב ידאג  הסדרים על פיהם, במקום

ללימודיהם, דאגו הם לתורתם של הרב והטילו על הרב לדאוג לפרנסת עניי 

 העיר... לכן נהפכה, מידה כנגד מידה...  

 

 אין לי כח לשרת ג' גבאים...

 בלא לדרך לצאת רשאי חשוב אדם שאין וברש"י (.ג, כב) נעריו שני את

  וכו'. אנשים' ב

זצ"ל: מדוע כשהיה אדמו"ר צעיר  המהרי"ד מבעלזאהרה"ק שאלו את 

היו לו שלשה גבאים, ועכשיו לעת זקנותו, כשהוא אדמו"ר גדול ומפורסם 

 בכל רחבי תבל, אין לו אלא גבאי אחד?

השיב הרבי: "כשהיית צעיר, היה לי הרבה כח ויכולתי לשרת שלשה 

 אנשים, לעת זקנה בקושי אני מסוגל לשרת אחד....
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