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כתוב בפרשת וישלח “ויותר יעקב לבדו” )בראשית לב, כה( ופירש רש”י “שכח פכים קטנים 
וחזר עליהם”. ואומרת הגמרא בחולין )צא.( “אמר רבי אלעזר שחזר על פכין קטנים מכאן 
לצדיקים שחביב עליהם ממונם יותר מגופם וכל כך למה לפי שאין פושטין ידיהן בגזל”. הרי 
שחושש יעקב אבינו עליו השלום, על ממונו וגם על ממון אחרים. ומעין זה כתוב “ויירא יעקב 
יהרוג הוא את  לו אם  ויצר  יהרג,  “ויירא שמא  ופירש רש”י  לו” )בראשית לב, ח(  ויצר  מאד 

אחרים”. הרי שיעקב אבינו חושש על עצמו וגם על אחרים.
ולפי זה יש לעורר את בעלי הרכבים שנוסעים בימי הגשם ומי גשם עפים על הולכי דרכים, 

במקרה הטוב רק מצטערים מיזה, במקרה הפחות טוב גם מתלכלכים בגדיהם. 
ויש לדון אם בדיעבד צריך בעל הרכב לשלם דמי היזק לבגדי הולך הרגל. ולענ”ד אף אם בעל 
הרכב נסע באמצע הכביש ובמהירות איטית ועם כל זאת גרם ללכלך את בגדי הולך הרגל, 
צריך לשלם לו על כך. אם מועיל כיבוס ישלם דמי כיבוס ואם לא מועיל כיבוס ישלם דמי בגד 

משומש, כפי מספר השנים שעתיד היה ללבוש בגד זה. 
יש ללמוד מהגמרא  כן  לו רשות לנסוע, מ”מ כל שהזיק חייב לשלם,  ובכן, אף על פי שיש 
)בבא קמא לב.( המזיק את אשתו בתשמיש מהו כיון דברשות קעביד פטור או דלמא איבעי 
נעשה כמי  נכנס  וזה לרשותו  נכנס  יער שזה לרשותו  ומה  וחומר  לעיוני, אמר רבא קל  ליה 
שנכנס לרשות חבירו וחייב, זה שלרשות חבירו נכנס לא כל שכן. אלא הא קתני שלזה רשות 
הרי  )וחייב(”  קעביד מעשה  איהו  הכא  נינהו  כהדדי  תרוייהו  התם  להלך  רשות  ולזה  להלך 
שכל שעשה מעשה והזיק אף שיש לו רשות, הרי זה חייב. וכן נפסק בשו”ע )סימן תכא סעיף 
יב( המזיק לאשתו בתשמיש, חייב בנזקיה. וכן נפסק בשו”ע )אבן העזר )סימן פג סעיף ב(. 
וביאר הסמ”ע )בסימן תכא ס”ק כ( אף על גב דיש לו רשות, מ”מ ה”ל לעיוני דלא יזיק” ולכן 
גם בנידון דידן, אף שיש לו רשות לנסוע מכל מקום צריך להאט נסיעתו בכדי שלא יתיז מים 
על עוברי אורח. ואם נפשך לומר שיש לחלק בין המזיק בגופו ממש, לבין המתיז מים, הרי 
שהגמרא למדה שחייב מדין החוטב עצים ביער שהזיק שלא מחמת גופו ממש, שכיון שיש 
לשניהם רשות להיות שם, המזיק חייב, וכפי שכתוב בתורה )דברים יט, ה( “ואשר יבא את 
רעהו ביער לחטוב עצים ונדחה ידו בגרזן לכרות העץ ונשל הברזל מן העץ ומצא את רעהו 
וכן פסק הרמב”ם )הלכות  ינוס אל אחת הערים האלה וחי”.  ומת )דינו כרוצח בשוגג( הוא 
רוצח פרק ו הלכה יא( בענין יער, וכן כתב הרמב”ם )הלכות חובל פרק ו הלכה י( שכל שהזיק 
מכוחו דינו כמזיק וחייב, שכתב, “אחד המזיק בידו, או שפטר מים על על הכלים והזיק, או 
שרק והזיק בכיחו וניעו בעת שהלכו ‘מכוחו’, הרי זה כמזיק בידו והם תולדות של אדם”, הרי 

שגם במזיק בכוחו חייב.
ובעל הקורה אחרון,  “היה בעל החבית ראשון  ג(  )סימן שעט סעיף  יש ללמוד מהשו”ע  וכן 
ונשברה חבית בקורה, חייב” הרי שאף שיש לבעל החבית רשות להלך הרי הוא חייב שצריך 
לעיין שלא יזיק. ואף שכתוב בשו”ע )סימן שעט סעיף א( “שנים שהיו מהלכים ברשות הרבים, 
זה בא בחביתו וזה בא בקורתו, ופגעו זה בזה ונשברה חבית בקורה, פטור, שלזה רשות להלך 
דוקא שסייע בעל החבית בשבירתה שדרך  א(  וביאר הסמ”ע )שם ס”ק  ולזה רשות להלך” 
הליכתו הטיח חביתו בקורה, אבל אם עמד בעל החבית ובעל הקורה בא בקורתו ושברה חייב”. 

ולכן כיון שכשהולך רגל אינו מסייע להיזק, ממילא בעל הרכב חייב.
ואם נפשך לומר שיהא פטור מדין צרורות, שפטור בבהמה שהתיזה צרורות ברשות הרבית 
והתיזה  ובעטה  הרבים,  ברשות  מהלכת  “היתה  ו(  סעיף  שצ  סימן  )חו”מ  בשו”ע  כמבואר 
צרורות, והזיקו ברשות הרבים, פטור”, קיימא לן שאין דין צרורות באדם המזיק כמ”ש רש”י 
בב”ק כב. )ד”ה חציו דכלב( “אין דין צרורות באדם”. וכן הוא בחידושי הרשב”א )ב”ק דף כב. 
ד”ה בשלמא( וכ”ה במאירי )ב”ק יח. ד”ה אלא( וכ”ה בפני יהושע )ב”ק כב. ד”ה בגמרא( וכ”ה 

בשו”ת הר צבי )או”ח חלק א סימן קלד ד”ה והנני(. 
ומכיון שהזיק את לבושו של הולך הרגל אם אפשר לתקן על ידי כיבוס, חייב בדמי כיבוס, 
שכל שאפשר לתקן אין משלם דמי פחת כמבואר בש”ך )חו”מ סימן שפז( “אם אפשר לתקנו 
מחויב המזיק לתקנו”, ואם לא מועיל כיבוס מחמת שמן שהיה על הכביש יש לשלם דמי בגד 
משומש כמ”ש בשו”ע )סימן שפז סעיף א( שמין כמה היה הכלי שוה והוא שלם וכמה שוה 
עתה, ומשלם הפחת לניזק עם הכלי השבור”. ומכיון שאין דרך כיום לקנות בגד משומש כתבו 
האחרונים )כמבואר במשפטי התורה הל’ נזיקין( שאומדים כמה שנים דרך ללבוש בגד מעין 

זה וישלם כפי מספר השנים שהיה עתיד עוד ללבוש בגד זה. דרך משל אם לובש חליפה 
חמש שנים ומחירה חמש מאות ש”ח ועברו שלש שנים, ישלם לניזק מאתיים ש”ח.

ולמזהיר ולנזהר ירבה שלומם כנהר כהנהגת יעקב אבינו עליו השלום, 

שלצדיקים חביב עליהם ממונם יותר מגופם וכל כך למה לפי שאין פושטין ידיהן בגזל. דהיינו 
שדואגים גם לממונם וגם לממון זולתם.

שמירת הממון
הרב זאב פינחס מנדלבסקי

א. עה"פ ויותר יעקב לבדו כתב רש"י שכח פכין קטנים וחזר עליהם. ומקורו בגמ' חולין )צ"א( 
אמר רבי אלעזר מכאן לצדיקים שחביב עליהם ממונם יותר מגופם, וכל כך למה לפי שאין 

פושטין ידיהן בגזל.
וצ"ב וכי ממון חביב לצדיקים, אתמהה. ומדוע הי' כה חשוב ליעקב לחזור ולטרוח בעבור ממון. 
ב. ואמנם מה שכתוב 'יותר מגופם', אין הכונה איבוד הגוף, או אברי הגוף ח"ו, אלא צער הגוף 
ויסורים. וכך נראה שגם יעקב לא הכניס עצמו לסכנת חיים בעבור ממונו, שבודאי על כך יש 
איסור, ולא הי' שם אלא חשש מזיקין, כמו שבאמת לבסוף ניזק מן המלאך. ויעקב הי' מוכן 
שזהו שאמרו חביב מגופו, היינו מצער  לטרוח ולצער גופו בעבור הממון. וכך פירש הגר"א, 

גופו.
אך גם זה קשה כאמור מה מעלת הממון שחביב כל כך.  

גשמיות,  הוא,  ממון  רק  סוף  תימה שסוף  הוא  בגזל,  ידם  פושטין  לפי שאין  שאמרו  ומה  ג. 
חמריות. ומה החשיבות שלו, וק"ו לצדיקים. וכבר אמר דהמע"ה 'טוב לי תורת פיך מאלפי זהב 
וכסף'. ואמר בילקוט )קרח רמז תשנו( שזהב וכסף מוציאין את האדם מן העוה"ז ומן העוה"ב. 
ד. ויש אומרים דכיון שהוצרכו הצדיקים להשקיע בממון עמל וזמן, חביב עליהן שלא יפסידו 
אותו עמל וזמן לריק. אולם עדיין הסתום רב על המבואר. ועוד הא בחזרה שיעקב חזר על אלו 

הפכין קטנים, שוב משקיע זמן ועמל, ומה התכלית.
ה. וכבר הביאו מדברי האריז"ל בשער הפסוקים שכתב, ויותר יעקב לבדו וכו' הצדיקים חביבים 
עליהם ממונם, כי להיות שהוא נשפע מלמעלה, אין ראוי שימאס בו, כי אם לא הי' צורך בו, לא 
הי' נותן לו הקב"ה, ולכן חזר על הפכים קטנים, כי אם לא הי' חוזר, הי' נראה כאילו אינו רוצה 
באותם הפכים, וכל דבר הנשפע מלמעלה צריך לחזור אחריו. )לקח טוב בשם הגרי"צ מסלנט(

ו. ונראה בביאור הענין שגם כאשר האדם טורח ומשקיע עמל וזמן להרויח ממון, אין הממון 
בא אליו מכח טרחתו, אלא הוי מתנה גמורה מאת הקב"ה, והעמל והזמן הם רק דרך הסתר 
בעוה"ז, שרק הקב"ה הוא לבדו עשה ועושה ויעשה לכל המעשים. ע"כ ממון צדיקים חביב 

עליהן שהרי כל פרוטה ופרוטה היא מתנה מאת ד' ית'. 
לכן חזר יעקב על פכין קטנים, ואמנם ָעֵמל וטֹוֵרַח שוב, אך אינה טירחא לזכות בדבר, אלא 
טירחא שלא לאבד את אותה מתנה שכבר קיבל, וכיון שכל דבר ניתן להם לצורך איזו תכלית, 

רצונם שתבא המתנה לתכלית שנתנה, ולא לאבדה בכדי.    
ז. ומה דאמרי שחביב עליהן משום שלא פושטים ידם בגזל, בא רק לומר שבזה מוכח שכל 
המגיע אליהם הוא מתנה מהקב"ה, דאילו לוקחים גם ממון שאינו כדין, הרי אז המתנה כמובן 

אינה אליהם אלא לאחר, ורק מפני שאינם פושטים ידם בגזל, היא מתנה מאת ד' אליהם.  
ח. ושמעתי פנינה נפלאה מהגאון הרב אברהם זאב סימפולינסקי שליט"א עה"פ )בראשית כד, 
לה( ''וה' ברך את אדני בכל, ויתן לו צאן ובקר וכסף וזהב ועבדים ושפחות וגמלים וחמורים''. 
שלכא' יש כאן תמיהה רבתי באריכות דברי אליעזר עבד אברהם, מדוע לא אמר וה' ברך את 
אדני בכל, שהוא עשיר גדול, ודי בכך, והוא הולך ומונה רכושו של אברהם, ויפה שיחתן של 

עבדי אבות. 
אלא שבא לומר, וה' ברך וכו' ויתן לו וכו', היינו שלא רק שהקב"ה עשה אותו עשיר, אלא שכל 
חלק וחלק מרכושו הוא מתנה מאת ה'. 'ויתן לו' האמור בריש הענין מתייחס בנפרד לכל פרט 

ופרט, ודפח"ח.
ט. ואחר דבריו ראיתי במדרש שכל טוב שכתב ויתן לו צאן ובקר וכו'. אינו נהנה מן הגזל, אלא 
ובצירוף דברי הגאון שליט"א  והן הן הדברים שנתבארו בכל המאמר,  לו.  מתת אלהים היא 

הוא נפלא.
י. וראה באורחות צדיקים שער הציקנות שכתב, והטוב שבזאת המידה שאינו מפקיר ממונו 
בהבלים וכו', יהיה נדיב במקום שראוי לו להתנדב, ובמקום שאין ראוי לו להתנדב יהיה ציקן 
וכילי. וישקול כל זה במאזנים של תורה. וילמד מיעקב אבינו שהיה ציקן שאין דוגמתו, שאמרו 

רז"ל ששכח פכים קטנים וחזר עליהם וכו'. 
ראה הציקנות הגדולה, שאדם עשיר כמו יעקב, עליו השלום, היה לו לחזור אחר פכים קטנים. 

ומצינו במקום אחר שהיה וותרן שאין דוגמתו, כמו שדרשו רז"ל "בקברי אשר כריתי לי" 
)בראשית ג, ה(, מלמד שנטל יעקב כל כסף וזהב שהביא מבית לבן ועשה כרי, 

ואמר לעשו טול בשביל חלקך במערה )שמות רבה לא יז( היש וותרן 
כזה. 

הוקדש להצלחת בתי מרים בת שבע ברכה



אמר ליה לינוקא פסוק לי פסוקיך אמר ליה ונתתי את נקמתי באדום ביד עמי ישראל )על ידי 
עמי ישראל, רש"י( וגו' אמר קודשא בריך הוא בעי לחרובי ביתיה ובעי לכפורי ידיה )לקנח 

ידיו, רש"י( בההוא גברא ערק ואזל ואיגייר ונפק מיניה רבי מאיר וכו'.
והנה אדום זה עשיו, ונירון קיסר שהיה מאדום זכה שנתגייר ויצא ממנו התנא רבי מאיר, והנה 
בגמ' בהוריות )דף י"ג ב'( איתא דמשום מעשה שהיה קנסו את רבי מאיר שלא יאמרו הלכה 
משמו וקבעו את שמו של רבי מאיר בשם "אחרים", וא"כ כל מקום שכתבו בש"ס אחרים 

הכוונה היא לרבי מאיר.
ולא  יהרוג הוא את אחרים,  ויצר לו שמא  וכתב  יש לפרש שזהו מה שהוסיף רש"י  ומעתה 
כתב בקיצור שמא יהרוג, שבא לרמז שיעקב לא פחד ממה שהוא יהרוג את עשיו לבדו שמזה 
לבד אין לו פחד. אלא פחד שמא יהרוג את אחרים, דהיינו שמא יהרוג את התנא רבי מאיר 
שמכונה בשם אחרים שהוא עתיד לצאת מעשיו, ואם עכשיו הוא יהרוג את עשיו ולא יהיה 

לנו את התנא הקדוש רבי מאיר.

זוכה לו ולדורותיו עד סוף העולם
והנה בעומק הענין יש להבין איך זכה עשיו הרשע שיצא ממנו כזה תנא קדוש כרבי מאיר. וכן 
יש לעיין במה שכתבו בגמ' בגיטין )דף נ"ז ב'( מבני בניו של המן למדו תורה בבני ברק, איך 

יתכן שרשעים כאלו יזכו שבני בניהם ילמדו תורה.
ונראה לומר דכשאדם עושה מעשה טוב אפילו שהוא רשע אין הקב"ה מקפח שכר כל בריה 
והקב"ה משלם לו כגמולו, והראיה לזה הוא מנבוכדנצר שמבואר בגמ' בסנהדרין )דף צ"ו א'( 
שמשום שהלך כמה פסיעות לכבוד ה' זכה למלוכה לו ולזרעו, והביאור בזה שאפילו שהאדם 
מצד עצמו הוא רשע ואינו ראוי לשכר הזה מ"מ המעשה הטוב שעשה הוא מזכה לו שכר 
גדול לדורות, באופן שהשכר והזכיה שיש לדורות אינו מכח הרשע אלא מכח המעשה הטוב.

וא"כ י"ל שעשיו הרשע כמה שהוא היה רשע גדול למקום מ"מ היה זהיר באופן מופלא מאוד 
במצווה הגדולה של כיבוד אב, וכמו שמצינו בילקוט )פרשת ויצא, רמז קט"ו( אמר ר' שמעון 
בן גמליאל כל ימי הייתי משמש את אבא ולא שמשתי אותו אחד ממאה ששמש עשו הרשע 
את אביו, אני בשעה שהייתי משמש את אבא הייתי משמש אותו בבגדים מלוכלכים ובשעה 
שהייתי יוצא לשוק הייתי יוצא בבגדים נקיים, אבל עשו בשעה שהיה משמש את אביו לא היה 
משמשו אלא בבגדי מלכות. וי"ל שהמעשה הגדול הזה של כיבוד אב הוא מזכה לו שיזכה 
לשכר הגדול הזה שיצא ממנו התנא הקדוש רבי מאיר, וא"כ רבי מאיר יצא מעשיו לא בזכות 
עשיו הרשע אלא בזכות המעשה הטוב הזה של כיבוד אב והמעשה הטוב הוא זיכה לדורות 

שנזכה לתנא רבי מאיר.
והנה הזכות הזו של כיבוד אב מזכה לאדם הרבה מאוד, דהנה מצינו במדרש שאחד מהתנאים 
רצה לדעת מי יהיה שותפו בגן עדן, וגילו לו משמים שיש איזה יהודי פשוט, אלא שהוא זהיר 
ובמחיצתו בגן עדן, והתנא שמח על זה מאוד,  יהיה שותפו  והוא  מאוד במצוות כיבוד אב, 
רואים כמה מצוות כיבוד אב מעלה ומרוממת את האדם, עד כדי כך שהוא נעשה ראוי לשבת 

בגן עדן עם צדיקים וקדושים.

ביסוד דין הקדמת שבח לתפלה 
הרב אליהו רוזנטל 

והיה המחנה הנשאר לפליטה. פרש"י: על כרחו כי אלחם עמו. התקין עצמו לשלשה דברים 
לדורון, לתפלה ולמלחמה. וכו' לתפלה )פסוק י( אלהי אבי אברהם. למלחמה והיה המחנה 

הנשאר לפליטה.
משום  אחרונות  וג’  ראשונות  ג’  עשרה  בשמונה  כמו  התפלל  שיעקב  כתב  עמוקות  במגלה 
שהמתפלל צריך לסדר תחילה שבח המקום ואח”כ להתפלל,  ובאמצע ביקש הבקשה שיצילו 

ה’ מיד עשו, ואח”כ אמר תחנון ונפל על אפיו וביאר בזה הפסוקים שכתוב בפרשה.
וז”ל: גם סידר יעקב שבחו של מקום ואח”כ התפלל ג’ ראשונות אלקי אבי אברהם אבות, 
אלקי יצחק גבורות,  ד’ האומר אלי אתה קדוש, ואח”כ התפלל צרכיו קטונתי מכל החסדים, 
ואח”כ אמר ג’ אחרונות ואתה אמרת הטיב אטיב עמך כמ”ש בספר צרור המור. ואח”כ נפל על 

פניו ויקח מן הבא בידו שנפל על יד שמאל על פניו, וכו’ ע”ש 
וגם  בזוהר הק’ בפרשתנו כתוב  בזה”ל: עד הכא סדורא דשבחא דמריה מכאן ולהלאה בעא 
מה דאצטריך ליה, לאחזאה לכל בני עלמא דאצטריך ליה לבר נש לסדרא שבחא דמאריה 
בקדמיתא ולבתר יבעי בעותיה דהכי עבד יעקב, בקדמיתא סדר שבחא דמריה ולבתר דסדר 
שבחא אמר בעותיה דאצטריך ליה, הדא הוא דכתיב הצילני נא מיד אחי מיד עשו כי ירא אנכי 
אותו פן יבא והכני אם על בנים, ע”כ, הרי שכתב להדיא דכן היה בתפלת יעקב שסידר שבח 

המקום ואח”כ התפלל.
וענין זה שצריך להקדים שבח לבקשה איתא בברכות ל”ב, א. דרש רבי שמלאי לעולם יסדר 
אדם שבחו של הקדוש ברוך הוא ואחר כך יתפלל. מנלן ממשה דכתיב ואתחנן אל ה' בעת 
ההיא וכתיב ה' אלהים אתה החלת להראות את עבדך את גדלך ואת ידך החזקה אשר מי אל 
בשמים ובארץ אשר יעשה כמעשיך וכגבורותיך, וכתיב בתריה אעברה נא ואראה את הארץ 
הטובה וגו'. ע”כ. והרמב”ם פ”א מתפלה ה”ב כתב וז”ל: חיוב מצוה זו כך הוא שיהא אדם 
מתחנן ומתפלל בכל יום ומגיד שבחו של הקדוש ברוך הוא ואחר כך שואל צרכיו שהוא צריך 

להם בבקשה ובתחנה וכו' ע"כ. 
ויש לחקור בדין זה שצריך שיקדים שבחו של מקום לתפלתו אם הוא מה”ת דילפי’ ממשה 
רבנו או דאינו אלא מדרבנן וכן יש לדון אם הוא מעכב בתפלתו ובזה יש לדון בב’ אופנים 
א’ באופן שחיסר לגמרי שבח. ב’ אם אמר שבח בתפילתו אלא שלא הקדימו לבקשת צרכיו 

אם מעכב.
והנה במה שחקרנו אם הוא מה”ת, נראה מפשטות לשון הרמב”ם הנ”ל בה”ב שכתב ואיזהו 
מצותו וכו’ משמע דסידור שבח קודם תפלה מה”ת הוא וכ”כ שם הכ”מ דמה”ת הוא ובפמ”ג 
סי’ ק”ו השיג בזה על המג”א שכתב ע"פ שיטת הרמב"ם דמה"ת די פ"א ביום ובכל נוסח 
סמוך  בבוקר  מיד  דאומרי'  משום  בתמידות  מתפללות  שאין  נשים  רוב  נהגו  דלכן  שירצה 
לנטילה איזה בקשה ומדאורייתא די בזה, ואפשר שגם חכמים לא חייבום יותר ע"כ. והוקשה 

להפמ”ג דהא אין אומרות סודרות שבח קודם ע”כ. ושיטת המג”א צ”ב.  
והנה בדין שבח שבתפילה יש לדון אם הוא מעיקר מצות תפלה ומהותו שיהא משבח 

דנימא דעיקר החפצא של תפלה הוא שיהא מתפלל  או  ןמודה  צרכיו  ומבקש 
ומתחנן אלא דצורת התפלה ותקוניה הוא שיהא מסדר שבח המקום 

ובשאר  כגון בצדקה  ובמקום מצוה,  לצורך.  ושלא  לריק  יפזר  שלא  האדם  ילמד  מזה  לכן 
מצוות התלויות במעות, כגון לקנות רב וחבר וספרים, יהיה וותרן גדול, כדי להשיג מעלות 

עליונות, להשיב הנפש למקום טהרה שתהא צרורה בצרור החיים עכ"ד.

להיכנס לסכנה בשביל שמירת ממונו, ומצוותיו
הרב אריאל בן שלום

לע”נ מו”ח הר”ר צבי ב”ר אפרים זללה”ה
יש לדון, אם מותר להיכנס לסכנה בשביל שמירת ממונו. וכן בשביל עשיית מצוות.

א[ בגמ' חולין צא. איתא, "ויותר יעקב לבדו" אמר רבי אלעזר, שנשתייר על פכין קטנים. 
מכאן לצדיקים; שחביב עליהם ממונם יותר מגופם, ]ביאור 'חביבות' זו; ע' מכתב מאליהו 
ח"ד עמ' 296[. מבואר בגמ', שיעקב הסתכן בשביל לשמור ממונו. וכך המשך דברי הגמ': 

אמר רבי יצחק מכאן לת"ח שלא יצא יחידי בלילה. והיינו שהיה סכנה.
וצ”ע, מהכ”ת שמותר להסתכן בשביל לשמור ממונו.

ובתפארת יעקב שם כתב, דודאי אסור להסתכן בשביל שמירת ממונו, אלא דהיה רק סכנת 
אבר, כמש”כ צולע על יריכו, ולא סכנה שימות. 

ולכאורה זה נגד המדרש בתנחומא, דאיתא שם: “ויאבק איש עימו" זה שרו של עשו שבקש 
להרגו שנאמר "וירא כי לא יכול לו" ונעשה צולע. הרי מבואר, שהסכנה היתה סכנת מיתה. 
ואין לומר שלא היה מתיירא ממנו, דהא איתא בפרקי דר"א פל"ו בזה"ל: עמד יעקב והיה 
מתפלל לפני הקב"ה ואמר רבון כל העולמים לא כך אמרת לי שוב אל ארץ אבותיך ואל ארץ 

מולדתך ואהיה עמך והלא עשו הרשע בא להרגני, ואינו מתיירא ממך, ואני מתיירא ממנו.
וב’בן יהוידע’ שם הק’ כן; דאיך היה מותר לו להסתכן בשביל ממונו, ותי’, דאיתא בגמרא 
ברכות )מ"ג:(, הלבנה חשיבא כשני אנשים, ועם האדם ההולך נעשו שלשה, דבכה"ג אין 
של  בהגדה  הפייטן  שאמר  )וכמו  בניסן  ט"ו  ליל  היתה  הלילה  דאותה  ידוע  והרי  מזיקין. 
פסח(, וא"כ הלבנה זורחת כל הלילה, לכן יצא יחידי ולא חש. אלא דאחר שיצא נעשה ענן, 

ונתכסית הלבנה, ונשאר לבדו. ואז, ויאבק איש עמו.
אלא דא”כ מנ”ל דצדיקים חביב עליהם ממונם יותר מגופם. הרי מוכרח דס”ל לגמ’ שכן 

נכנס לסכנה. והדק”ל.
ב[ וי”ל עפ”י יסוד ה’נודע ביהודה’. דהנה איתא בגמ’ ב”מ קי”ב. בזה”ל: לכדתניא ]באיסור 
כבישת שכר שכיר[ "ואליו הוא נושא את נפשו" - מפני מה עלה זה בכבש ונתלה באילן 
ומסר את עצמו למיתה לא על שכר. וכתב רש"י שם: ואליו הוא נושא - כל עצמו הוא מוסר 
למסוק  עליו  באילן כשעלה  ולתלות  ליפול,  בעצמו  וסיכן  גבוה  בכבש  לעלות  עליו,  נפשו 
יפול מן הכבש או מן האילן. ע”כ.  ומסר נפשו עליו למיתה -שמא  ולגדור תמרים  זיתים, 

ולומד מכאן הנוב”י, ]מהדו”ת יו”ד סי’ י’[, שלמחייתו יכול להסתכן, וכגון לצוד חיות.
עכ”פ   לנפשותיכם”,  מאוד  ב”ונשמרתם  אחד  כל  שחייב  דאף  בתורה,  חידוש  מבואר  הרי 
מותר להסתכן בשביל הממון. ]וכמאמר הפייט בתפילת ימים נוראים: ְּבַנְפׁשֹו ָיִביא ַלְחמֹו[. 

ולפ”ז א”ש שהסתכן יעקב על ממונו. 
אלא דבאגרות משה חו”מ ח”א סי’ ק”ד, כתב דכ”ז רק בסיכון רחוק. ולפ”ז יל”ע, אם אצל 

יעקב חשיב סיכון רחוק.
ג[ ובגמ’ בברכות ס”א: איתא, תניא רבי אליעזר אומר אם נאמר בכל נפשך למה נאמר בכל 
מאדך ואם נאמר בכל מאדך למה נאמר בכל נפשך, אלא אם יש לך אדם שגופו חביב עליו 
מממונו לכך נאמר בכל נפשך ואם יש לך אדם שממונו חביב עליו מגופו לכך נאמר בכל 

מאדך.
וקשה, מה ההו”א דאף שמוסר נפשו, בכ”ז א”צ למסור ממונו. ותי’ הגר”א ב’שנות אליהו’ 
)פ”ט מ”ה( דהיינו שחביב עליו ממונו יותר מיסורים של גופו. והגר”א ב’אמרי נועם’ שם, 

תי’ באופ”א.
אולם לפי המבואר י”ל דחזינן שיש חשיבות לממונו ברמה של ספק פיקו”נ, א”כ אכן יש 

מקום לכך שממון חשוב יותר מגופו, לגבי מסי”נ למצוות.  
ד[ ונבוא לדון בסכנה לשמירת מצוות.

האגרו”מ  ]ולדעת  להסתכן  מותר  ולשמרו,  ממון  לכנוס  בשביל  דאם  נתנת,  הסברא  עתה 
עכ”פ סיכון רחוק[, א”כ ק”ו לכנוס מצוות. 

וכדאיתא בב”ב )יא.( בזה”ל: ת"ר מעשה במונבז המלך שבזבז אוצרותיו ואוצרות אבותיו 
בשני בצורת, וחברו עליו אחיו ובית אביו ואמרו לו: אבותיך גנזו והוסיפו על של אבותם, 
ואתה מבזבזם. אמר להם: אבותי גנזו למטה, ואני גנזתי למעלה... אבותי גנזו במקום שהיד 
שולטת בו, ואני גנזתי במקום שאין היד שולטת בו... אבותי גנזו דבר שאין עושה פירות ואני 
גנזתי דבר שעושה פירות... אבותי גנזו ]אוצרות[ ממון ואני גנזתי אוצרות נפשות... אבותי 

גנזו לאחרים ואני גנזתי לעצמי... אבותי גנזו לעולם הזה ואני גנזתי לעולם הבא..., ע"כ.
אלא דמאידך חזינן להדיא לא כן בגמ' בפסחים )ח:( דרק מצד 'שלוחי מצוה אינם נזוקים' 
ְמֹאד  ְוִנְׁשַמְרֶּתם  בזה"ל:  פ"ט  במס"י  וכ"כ  מצוות.  בשביל  להסתכן  אסור  ובלא"ה  שרי, 

ְלַנְפֹׁשֵתיֶכם", ֲהֵרי ֶׁשֵאין ְלַהְחִליט ַהִּבָּטחֹון ַהֶּזה ַעל ָּכל ָּפִנים... ַוֲאִפּלּו ִלְדַבר ִמְצָוה.
וי"ל דשמירת ממונו הינו בעצם חפצא של חיים, דמהות הממון בשביל לחיות, וממילא אי"ז 
בן עוזיאל )דברים  יונתן  ובאמת בתרגום  נוגד ל"ונשמרתם לנפשותיכם", משא"כ מצוות. 
כד טו( עה”פ ]באיסור כבישת שכר שכיר[ "ואליו הוא נושא את נפשו" – תירגם: הוא סבר 

לקיימא ית נפשיה, הרי דהממון מוגדר כמקיים הנפש.

אלקא דמאיר ענני
הרב אבא קליינרמן

ויירא יעקב מאד ויצר לו
פרש"י, ויירא שמא יהרג, ויצר לו אם יהרוג הוא את אחרים, יש להעיר דלכאורה יש כאן 
ויירא שמא יהרג  אריכות לשון ברש"י דהמילה "אחרים" מיותר שהיה יכול לומר בקיצור 

ויצר שמא יהרוג, התוספת שמוסיף רש"י שמא יהרוג הוא את אחרים אומר דרשני.
ונראה לומר שמרומז כאן ברש"י דבר נפלא, דהנה בגמ' בגיטין )דף נ"ו א'( כתוב את המעשה 

עם קמצא דבר קמצא שהיה בזמן החורבן, וכתוב שם אחרי שסילקו אותו מהסעודה 
אמר הואיל והוו יתבי רבנן ולא מחו ביה שמע מינה קא ניחא להו איזיל איכול 

בהו קורצא )מלשינות, רש"י( בי מלכא, אזל אמר ליה לקיסר מרדו 
וכו'  קאתי  כי  קיסר  לנירון  עלוייהו  שדר  וכו',  יהודאי  בך 

 



קודם שיבקש צרכיו. וז”ל הרמב”ם: חיוב מצוה זו כך הוא שיהא אדם מתחנן ומתפלל בכל 
בבקשה  להם  צריך  שהוא  צרכיו  שואל  כך  ואחר  הוא  ברוך  הקדוש  של  שבחו  ומגיד  יום 
אדם מתחנן  שיהא  תחילה  במש"כ  דברים  כפילות  כאן  יש  ולכאורה  עכ"ל.  וכו'.  ובתחנה 
וכו'.  צרכיו  שואל  ואח"כ  הקב"ה  של  שבחו  מגיד  שיהא  למימר  הו"ל  והכי  וכו'  ומתפלל 
והנראה מוכח בזה דהרמב"ם כתב תחילה מהות מצות תפילה שיהא מתחנן ומתפלל בכל 
יום  ואח"כ כתב צורת התפלה שיהא מגיד שבחו של הקב"ה ואח"כ שואל צרכיו. ונראה 
דבזה מתבאר נמי הא דאמרי' בברכות כ"ט, ב. וכתבו הרמב"ם פ"ד מתפילה הי"ט: מי שהיה 
מהלך במקום סכנה כגון מקום גדודי חיות ולסטים והגיע זמן תפלה מתפלל ברכה אחת, 
וזו היא צרכי עמך ישראל מרובים ודעתם קצרה וכו' ע"כ. משמע דאינו אומר שבח ואי נימא 
דשניהם מה"ת אמאי אומר בקשה ואינו אומר שבח ולפמש"כ מבואר שפיר דבמקום סכנה 
הקלו עליו שמתפלל מהותו של תפלה ואינו מקפיד על צורת התפלה ואינו פותח בו בשבח. 

ומבואר שפיר.     
 ומעתה מתבארים דברי המג”א שפיר דרוב נשים סומכות עצמן על עיקר החיוב וזהו עיקר 
התפלה וכיון שאין דעתן מיושבת עליהם לעמוד ולהתפלל תפלה כצורתו שפיר יוצאין בו 

כשם שתפלה קצרה חשיב תפלה ומיושב השגת הפמ”ג ודו”ק.
להקל  נהגו  דנשים  זצ”ל  הגרשז”א  בשם  כתב  ה’  הערה  פ”ב  תפלה  שלמה  הליכות  ובס’ 
ואמירת מודה אני  והודאה  דסגי בתפלה קצרה אמנם צריכה תפלתן לכלול שבח בקשה 
יוצאות בו ידי שבח והודאה וצריכות להוסיף איזו בקשה. וראיתי בספר פסקי תשובות סי’ 
ק”ו למורנו הגאון רבי שמחה רבינוביץ שליט”א דהעיר בזה שהרי אינו לפי הסדר וצ”ע אם 
הסדר אינו מעכב. ע”כ. ובס’ אשי ישראל פ”ז הערה י”ט מביא בשם מרן הגר”ח קניבסקי 
שליט”א דהסדר אינו מעכב. ולענ”ד יש לדון בזה עפמש”כ האו”ש פ”א מתפלה דמפרש הא 
דאיתא בתוספתא מנחות פ”ו ה”ו ‘הלל ושבח ותפלה מעכבין זה את זה’ היינו דהלל הוא 
בראש התפלה ושבח הוא סוף התפלה שהוא הודאה ותפלה הוא בקשה מעכבין זא”ז ומכאן 
למד הרמב”ם דכולם מה”ת ע”ש. ושו”ר שכעי”ז פירש בס’ חסדי דוד על התוספתא ע”ש. 
אך עדיין לא נתבאר אם הסדר נמי מעכב ולפמש”כ לעיל דכל דין שבח אינו ממהותו של 
תפלה ואינו אלא מדין סדר וצורת התפלה הרי דמתפרש בהכרח דגם הסדר מעכב. ודו”ק.  

תתן אמת ליעקב
הרב יהודה שניידר

יעקב אבינו נתציין במידת האמת, וכדכתי' בראשית כ"ה-כ"ז ויעקב איש תם יושב אוהלים, 
ופרש"י תם, אינו בקי בכל אלה, כליבו כן פיו, מי שאינו חריף לרמות קרוי תם, עכ"ל. וכן 

כתיב מיכה ז'-כ' תתן אמת ליעקב, והיינו דיעקב אבינו חידש את עבודת מידת האמת.
ויש לעיין בזה דבשלמא מידות אחרות כמו מידת החסד שהיא היתה מידת אברהם יש בה 
חידוש, שהרי אין זה מובן מאליו ביסוד האדם להיות גומל חסד, אלא זה היה חידושו של 
אברהם אבינו, או מידת יצחק שהיתה מידת הגבורה שנעשה עולה תמימה יש בה חידוש, 
אבל מידת האמת מה חידוש יש בה והרי פשוט הוא לכל בר דעת שמידת השקר שהיא היפך 
האמת היא מידה מגונה עד מאד, ועוד קשה דוכי תעלה על דעתך שלאברהם ויצחק היה 

חסרון כל דהו במידת האמת עד שבא יעקב.
והנראה לומר דהנה חילוק יש בין אברהם ויצחק לבין יעקב, שאברהם ויצחק היו מנותקים 
בזרוע  ושלט  העולם  כל  על  מלך  אבינו  אברהם  בעולם, שהרי  מן השפעת הקלקול שיש 
גבורה ובמלחמה כנגד כל שוטניו, וכן יצחק נעשה עולה תמימה ונאסר עליו לצאת לחוץ 
לארץ ולישא שפחה, ונתעלה לדרגה עליונה של דביקות בהשי"ת, ולא חסר לו דבר מכל 
צרכיו ולא היה זקוק להיות מט לפני ענייני העולם הזה, וממילא לא פעלה עליהם השפעת 

העולם הקלוקלת.
והיה בבית לבן הארמי  ונצרך להיות רועה צאן  יעקב אבינו שנלקח ממנו כל ממונו  אבל 
יעקב  נשתלם  לבן  בבית  שם  א"כ  וכו'  מונים  עשרת  משכורתו  את  והחליף  שנה  עשרים 
ללמוד  ולא  ומרמה,  דמים  אנשי  במקום  האמת  במידת  שלאחוז  משום  האמת,  במידת 

ממעשי הרשע והחמדה ולא כלום, היא היא עבודת מידת האמת.
עד עתה,  ואחר  גרתי  לבן  עם  יעקב  עבדך  כה אמר  ענין הכתוב  לבאר  נראה  זה  דרך  ועל 
ופירש"י כלומר עם לבן הרשע גרתי ותרי"ג מצות שמרתי ולא למדתי ממעשיו הרעים, עכ"ל. 
דהנה עשיו סבר שהברכות ראויות לו משום שברכות העולם הזה אינן שייכות ליעקב מכיון 
שיעקב איש תם יושב אוהלים ומה לו ולכל ענייני הממון והרכוש שהעסק בהם מביא לידי 
חמדה גזל ואונאה וכו', ולזה בא יעקב ללמדו לקח דעשרים שנה שהיה כבוש תחת יד לבן 
הארמי לא קלקלו את טוהר מידותיו ולא עמעמו את זוהר נשמתו, ומזה יש להוכיח שיעקב 
אבינו וזרעו אחריו ראויים לברכות העולם הזה להיות משופעים בברכת הממון והנכסים 
והרכוש, ולא יפלו ממדרגתם בגלל זה אלא אדרבה יוכלו לישב בהשקט ושלוה על מבועי 

התורה ועבודת השם.
בבראשית רבה פ"ח א"ר סימון בשעה שבא הקב"ה לברא את האדם הראשון נעשו מלאכי 
השרת כתים כתים וחבורות חבורות מהם אומרין אל יברא ומהם אומרים יברא הה"ד חסד 
ואמת נפגשו צדק ושלום נשקו חסד אומר יברא שהוא גומל חסדים ואמת אומרת אל יברא 
שכולו שקרים צדק אומר יברא שהוא עושה צדקות שלום אומר אל יברא שהוא דכוליה 
והשליכו לארץ הה"ד ותשלך אמת ארצה אמרו  נוטל אמת  קטטה מה עשה הקב"ה היה 
מלאכי השרת לפני הקב"ה מה אתה מבזה תכסיס שלך תעלה אמת מן הארץ הה"ד אמת 

מארץ תצמח, ע"כ.
המהר"ל בנתיב האמת ביאר סוד המדרש שהשלכת האמת לארץ היינו שהוריד את התורה 
שהיא אמת ליתנה לבני אדם, ועי"ז אפי' שטבע האדם שהוא מלא שקרים אבל ע"י התורת 
הוא  איך  לפני הקב"ה  קבלו המלאכים  ואז  במידת האמת,  ולתפוס  להתעלות  יוכל  אמת 
מבזה תכסיס שלו להשליכו מן העליונים לתחתונים, וכמו שאמרו המלאכים בשעה שעלה 
משה רבינו ע"ה לשמים לקבל את התורה שאמרו תנה הודך על השמים, ענה הקב"ה ואמר 
הנכון  הוא  ההיפך  אדרבה  אלא  לארץ  יורדת  שהתורה  שאי"ז  והיינו  תצמח,  מארץ  אמת 

שהתורה מעלה את האדם לשמי רום להיותו בן השמים ע"י עסקו בתורה.
בריאת  עיקר  דכל  אלא  השקר,  במקום  רק  נבחנת  האמת  שמידת  שאי"ז  למידים  נמצינו 
לישראל  ניתנה  אמת  שהיא  שהתורה  סופו  שם  על  נעשית  שקרים  כולו  שהוא  האדם 

ובזה נתקן עיקרו ויסודו של האדם להיותו בן השמים ומרומם מעל כל פחיתות 
העולם  ברכת  שפע  להיות  תיקונו  על  העולם  יבא  וע"י  העולם,  הבלי 

בלא קלקולים.

 

עמה  ורק  אמת,  כולה  שהיא  הקדושה  תורתינו  מבלעדי  העולם  בזה  אמת  שאין  נבין  ובין 
נוכל לעבור ולצלוח את עולם השקר בלא ליפול בו, משום שהתורה מגביהה את העוסק בה 
והשומר מצותיה, וכאן חוזרת עולה אמירתו של אבינו הזקן, עם לבן גרתי, כלומר שתורת 

אמת ותרי"ג מצותיה היא הדרך היחידה למציאות האדם ע"פ מידת האמת.

הערות לפרשת השבוע
"ותעבור המנחה על פניו והוא לן בלילה ההוא במחנה" 

כתב החזקוני הוא שנאמר למעלה וילן שם בלילה ההוא, אלא שהפסיק בנתיים היאך צוה 
לסדר מנחתו. 

הנה לפירושו דאותו לילה הוא, א"כ א"א לפרש הא דכתיב לעיל וילן שם בלילה ההוא ויקח 
מן הבא בידו מנחה, דבבוקר שלח את המנחה, דהא הכא כתיב ותעבור המנחה על פניו והוא 
לן בלילה ההוא במחנה, הרי דלינת אותו הלילה היתה עכ"פ גם לאחר דשלח את המנחה, 
ואחרי  לפני  היתה  דהלינה  הכתובים  ב'  בזה  ונתקיימו  המנחה,  את  שלח  דבלילה  ועכצ"ל 

שלוח המנחה. 
אמנם בס' עקידת יצחק )שער כ"ו( כתב עה"כ דלעיל שהשכים בבוקר ויקח מן הבא בידו 
ביום  פניו  על  המנחה  ותעבור  כפשוטו,  דהכא  הכתוב  ולפירושו  ע"ש,  אחיו  לעשו  מנחה 

ולאחמ"כ הוא לן בלילה השני במחנה. 
*

הנה עה"כ לעיל )י"ז( עברו לפני, פרש"י דרך יום או פחות ואני אבוא אחריכם, וצ"ב מה הן 
ב' זמנים הללו דנקט, מיהו אם אפ"ל דרש"י לא הכריע בין אלו ב' הפירושים, א"כ להחזקוני 
נמצא דמשלוח המנחה בלילה עד דראה את עשו לאחר דזרחה לו השמש, ה"ז פחות מיום, 

ואילו לעקידת יצחק דשלח ביום ולמחרתו ראה את עשו, א"כ דרך יום הוא ביניהם.
הרב יצחק זאב דיסקין

קושיא
הרב שמואל מנחם כהן

א. “קטנתי מכל החסדים ומכל האמת" )ל"ב, י"א( וכתב רש"י, נתמעטו זכיותי על ידי החסדים 
והאמת שעשית עמי, לכך אני ירא, שמא משהבטחתני נתלכלכתי בחטא ויגרום לי להמסר ביד 
עשו. וצ”ב דאם ירא שנתלכלך בחטא אף בלא הא דנתמעטו זכויותיו מכל החסדים והאמת 

שעשה ה’ עמו יש לו לפחד שלא מגיע לו את שמירת ה’.
ב. “ויקח מן הבא בידו מנחה לעשו אחיו” )ל”ב, י”ד( וכתב רש”י וז”ל, דבר אחר מן הבא בידו 
מן החולין, שנטל מעשר, כמה דאת אמר )כח כב( עשר אעשרנו לך, והדר לקח מנחה, עכ”ל. 
ויש לעיין דהא לא נדר לעשר אלא כשיחזור בשלום לבית אביו, ועדיין לא חזר. ואולי י”ל דאף 
דלא נתחייב רצה לשלם. אך יש לדון דלא שייך כלל תשלום נדר קודם שחל, וגם אם נותן 

אי”ז תשלום הנדר. 
ג. עוד יש לתמוה על מש”כ רש”י דנתן מן החולין, דהא מעשר זה אינו מעשר פירות הטובל, 
דהא לא נתן לעשיו מפירותיו אלא מהבהמות, אלא היה זה מעשר כספים, וא”כ בלא”ה היה 

חולין.

תגובות
שצריך  חיזוק  בדברי  הבאתם  למקומו  שיחזור  עד  שפסע  במקום  ולשהות  לעמוד  בענין 
שמתפלל  במי  מהו  נתבאר  לא  אולם  הש"ץ,  חזרת  תחילת  עד  ועכ"פ  קדושה  עד  להמתין 
ביחידות דכתב שם הרמ"א דדי בהמתנת כדי הילוך ד' אמות, ובמ"ב מביא בשם הב"ח שגם 
יחיד צריך להמתין כמו בצבור, ולכאורה הכוונה הוא שצריך לשער בדעתו כמה זמן יש בין 
גמר תפלתו לחזרת הש"ץ בבית הכנסת שלו וצ"ב. וכן יש להוסיף לענין תפלת ערבית שצריך 

להמתין עד התחלת הקדיש.
הרב דוד אריה שלזינגר 

תגובה לדברי הגה"צ ר' אברהם אבא קליינרמן שליט"א 
   בשנה שעברה כתב הגה"צ ר' אברהם אבא קליינרמן שליט"א בעומקא דפרשה )כמדומה 
פ' לך לך(, שבפסוק 'והוא יהיה פרא אדם' )בראשית ט"ז י"ב( הפ"א שבתיבת 'פרא' מנוקדת 
תיבה  לאחר  קל  דגש  יפול  שלא  הוא  שהכלל  משום  הדקדוק,  לכללי  בניגוד  קל  בדגש 
המסתיימת באות אהו"י, ותיבת 'יהיה' שלפני הפ"א מסתיימת בה"א. והעירו על דבריו אלו 
שלא נאמר כלל זה כאשר יש טעם מפסיק בתיבה שלפניה, ותיבת 'יהיה' מוטעמת בפשטא 
שהוא טעם מפסיק )כפי שבמבואר כל זה בס' דקדוק אליהו לרבינו הגר"א שער הדגש אות 
ב', ובשער ספרי דקדוק לרבותינו ז"ל(. אך במאמרו בפ' לך לך השנה חיזק הגרא"א קליינרמן 
שמשמע  לפסוקי(  )ד"ה  ב'  ו'  בחגיגה  רש"י  על  בהסתמכו  הראשונים  דבריו  את  שליט"א 
הפ"א  מדוע  למקומה,  תמיהתו  תחזור  ולפי"ז  מפסיק,  טעם  אינו  שהפשטא  שם  מלשונו 

שבתיבת 'פרא' דגושה.
בלימודי מוסר עמוקים  אותנו  ]המחזק  והנה למרות שדברי הגרא"א קליינרמן שליט"א     
זה  בכוחו  ויה"ר שימשיך  לאורייתא  חילו  ]ויישר  עלינו מאד  אהובים  מדי שבוע[  מהפרשה 
והיינו שכפי שהבנתי מספרי המדקדקים  יותר.  ביאת הגואל בב"א[, אך האמת אהובה  עד 
הבנויים על יסוד דברי רבותינו הראשונים והאחרונים ז"ל, דברי רבינו הגר"א האלו שהפשטא 
הוא טעם מפסיק - אין בהם מחלוקת כלל, ומשמע מדבריהם שכללי דקדוק לשון הקודש 
ואיזה  מפסיקים  טעמים  הם  איזה  לו  נמסר  ובכללם  בסיני,  רבינו  למשה  נמסרו  והטעמים 
הם המשרתים. ]ואיכא למ"ד )נדרים ל"ז ב'( פיסוק טעמים דאורייתא.[ וגם החוש יעיד על 
)כלומר, מחברים( אלא מפסיקים את הקריאה  אינם טעמים משרתים  ורביעי  כך שפשטא 

השוטפת.
לפי  שליט"א,  קליינרמן  הגרא"א  דברי  כנים  שאם  קלה,  לבדיקה  ניתנים  הדברים  והנה     
דעת רש"י פשטא ורביעי אינם טעמים מפסיקים לענין דגש בתיבה שלאחריה. אמנם כמעט 
והתיבה  בפשטא,  המוטעמות  באהו"י  המסתיימות  תיבות  הרבה  יש  שבתורה  פרשה  בכל 

שלאחריהן מנוקדות בדגש קל. והא לך תיבות אלו בפרשת לך לך:
אחרי פשטא ]מלבד ִיְֽהֶיה֙ ֶּפֶרא[: י"ג ח': ְמִריָבה֙ ֵּביִני ]דגש קל בבי"ת[ שם פס' י': ְּכַגן-ה'֙ ְּכֶאֶרץ 

]דגש קל בכ"ף[ ט"ז ד': ַוֵּתֶ֨רא֙ ִּכי ]דגש קל בכ"ף[ שם פס' ה': ַוֵּתֶ֨רא֙ ִּכי ]דגש קל בכ"ף[
י"ז ו': אְֹֽתָך֙ ִּבְמֹאד ]דגש קל בבי"ת. וידוע שכ"ף סופית המנוקדת בתנועה, דינה 

כאות אהו"י[



דברי חזוק
לרפואת הילדה רחל בלומה בת מאיה מליה

יחיד שגמר פסוקי דזמרה קודם הש”ץ  א. בסוף פסוקי דזמרה- 
לצאת  שמוכרח  מי  ט’[.  ס”ק  נ”ג  סי’  ]מ”ב  מיד  ישתבח  יאמר 
פנים  כל  על  פעם  עוד  לחזור  אח”כ  נכון  ישתבח,  קודם  לנקביו 
לחול  מה  על  לברכה  שיהיה  כדי  ישתבח  קודם  לדוד  תהילה 

]ביה”ל שם ד”ה “וקצת”[.

ב. הנהגת הש”ץ והציבור בזמן ק”ש- צריך שליח הציבור להשמיע 
קולו ב”שמע ישראל” כדי שישמעו הקהל וימליכו שם שמים ביחד 
ס”ק  בהכה”ח  ]מובא  במדרש  ומקורו  ה’[  סעיף  ס”ב  סי’  ]שו”ע 
י”ב[ וז”ל כשישראל נכנסין לב”כ וקורין ק”ש בכיוון הדעת בקול 
קורין  שאתם  בגנים  היושבת  להם  אומר  הקב”ה  אחד  וטעם  א’ 
וברמ”א  השמיעני”.  לקולך  מקשיבים  שלי  ופמליא  אני  חברים, 

]סוף סי’ ס”א[ כתוב שיש לומר פסוק ראשון בקול רם.

מעשה  חסידים,  בספר  וכתוב  אבות”-  ו”מגן  ב”ויכלו”  דיבור  ג. 
לו  אמר  מוריקות,  ופניו  כמותו  אחר  לחסיד  אחד שראה  בחסיד 
למה פניך מוריקות, אמר לו מפני שהייתי מדבר בשעה שהשליח 
סי’  ]מ”ב  וביתגדל  “מגן אבות”  וברכת  “ויכלו”  אומר  היה  ציבור 

נ”ו ס”ק א’[

ד. ליל שבת אחר מעריב- כשיבוא לביתו ימהר לאכול מיד ]שו”ע 
כדי  לקדש  היינו  לאכול  ימהר  כותב  ובמ”ב  א’[  סעיף  רע”א  סי’ 
שיזכור שבת בעת תחילת כניסתו דכל כמה דמקדמינן ליה טפי 
עדיף, ומכיוון שקדש צריך לאכול מיד. עכ”ל. ומסתבר שמחמת כן 

יש למהר ולא להשתהות בביה”כ אחר התפילה.

ובתי  המדרש  בתי  החורף  במשך  והשבתו-  הממון  שמירת  ה. 
הכנסת מתמלאים במעילים, סוודרים, צעיפים, מטריות וכדו’ של 
גדולים וקטנים שאין עליהם שום שם או מספר טלפון, ולכן אין 
אפשרות להחזירם לבעליהם. ולכן ישקיע כל אחד מספר רגעים 
לקחת  וחוששים  האבידות  את  והמוצאים  וכדו’.  שם  בכתיבת 
הפלאפונים  היום  הרי  לבקשם,  יבואו  לא  שמא  לביתם  אותם 
מצויים כמעט אצל כל אחד ואפשר פשוט להתקשר למספר שעל 

גבי האבידה ולהודיע היכן היא נמצאת.

הרוצה לקבל כל 
שבוע את ה"עומקא 
דפרשה" במייל נא 

לפנות לכתובת:
shira9945@gmail.com

חידו"ת ובירורי הלכה,  ]עד 700 מילים[
יתקבלו בשמחה בדוא"ל: 
haym@mehadrin.net

או בתיבת "עומקא דפרשה" שבכניסה לביהכ"נ חזון איש.
ע"ג דיסק עד יום רביעי 8:30 בבוקר, 
ובדוא"ל עד יום רביעי 12:00 בלילה.

יתקבל רק חומר עם שם מלא.

נושאי הגליונות הקרובים:
* * *

וישב – ענייני חנוכה
מקץ – עניני חנוכה

ואחר רביעי: י"ב י"ב: ְוָהָי֗ה ִּכי ]דגש קל בכ"ף[ י"ד א': ַוְיִה֗י ִּביֵמי ]דגש קל בבי"ת[ ט"ו י"ג: ַזְרֲעָך֗ 
ְּבֶאֶרץ ]דגש קל בבי"ת, לאחר כ"ף סופית מנוקדת בתנועה[ שם פס' י"ח: ַההּ֗וא ָּכַרת ]דגש קל בכ"ף[ 

י"ז י': ִּתְׁשְמרּ֗ו ֵּביִני ]דגש קל בבי"ת[
ובהפטרת לך לך, אחרי פשטא: מ' כ"ח: ה'֙ ּבֹוֵרא ]דגש קל בבי"ת[ מ"א י': ַאל-ִּתיָרא֙ ִּכי ]דגש קל 

בכ"ף[ פס' י"ד: ַאל-ִּתֽיְרִאי֙ ּתֹוַלַעת ]דגש קל בתי"ו[ פס' ט"ז: ְוַאָּתה֙ ָּתִגיל ]דגש קל בתי"ו[
המוטעמת  תיבה  לאחר  רפה  אות  שבאה  שנראה  הפוכות,  דוגמאות  שתי  ישנן  לכאורה  ]והנה 
בפשטא, המסתיימת באותיות אהו"י: י"ג ח': ַאל-ָנ֨א ְתִהי ]התי"ו רפה[ ט"ו י"ז: ְוִהֵּנ֨ה ַתּנּור ]התי"ו 

רפה[
ולא  קדמא  הוא  האלו  האותיות  שעל  שהטעם  יראה  האלו  הפסוקים  על  שי  במנחת  המעיין  אך 
פשטא ]אע"פ שסימן הטעם זהה[, והקדמא היא משרת, שלא כהפשטא שהוא טעם מפסיק. ואפשר 
מסומנת  שהיא  הקדמא  משא"כ  התיבה,  בסוף  תמיד  מסומנת  שהפשטא  בקלות,  בדבר  להבחין 

באות המוטעמת ולא בסוף התיבה.[
   והנה לפי"ד הגרא"א קליינרמן שליט"א, דעת רש"י היא שפשטא ורביע אינם טעמים מפסיקים, 
ואם כן לאחר תיבה המסתיימת באותיות אהו"י המוטעמת בפשטא או ברביע, לא תפול דגש בתיבה 

שלאחריה. והנה לפי דעתו נצטרך לומר אחד משני דברים:
א( כל המקומות האלו ]וכל שאר המקומות בשאר פרשיות התורה[, כולם יוצאים מן הכלל הם. 

]והיכן ישנן תיבות שהן לפי הכלל?[
או -

בכל  דעתו,  ולפי  שיבוש.  אחר  שיבוש  בניקודם,  שלנו משובשים  הספרים  כל  רש"י  דעת  לפי  ב( 
המקומות האלו ]ובשאר מקומות בתנ"ך[ התיבות שלאחר פשטא או רביע כולן באות רפות ולא 

מודגשות.
   אמנם אם כן, לפי דעת רש"י אי אפשר לסמוך על הספרים שלפנינו לענין הניקוד. וכיון שגם תיבת 
'פרא' שבאה לאחר פשטא ]ִיְֽהֶיה֙ ֶּפֶרא[ דינה להיות רפה ולא מודגשת, מאן יימא לן שבאמת היא 

מודגשת ]שלא לפי הכלל שכלל לנו רש"י[!!
   אכן כל הדברים הללו אינם נכונים בעליל, שהניקוד והטעמים מקובלים בידינו מדורי דורות, כפי 

שהוא מופיע בספרים שלפנינו. 
וכן מבואר להדיא בזוה"ק )ח"א קס"ז ב'( דפשטא הוי טעם מפסיק, דהכי איתא התם: כתיב     
'אנכי עשו בכורך', וכי יאות הוא לצדיקא כיעקב למחלף שמיה בשמא דמסאבא. אלא 'אנכי' פסקא 
טעמא, ואמר אנכי מאן דאנא, אבל עשו בכורך כו', ע"כ. ובפי' הסולם שם: שהרי כתוב 'אנכי עשו 
וכי נאה הוא לצדיק כיעקב שיחליף שמו בשם של טמא. אלא התירוץ הוא,  ויש לשאול,  בכורך' 
באנכי טעם מפסיק, כי תחת 'אנכי' כתוב פשטא, ותחת 'עשו בכורך' כתוב זקף קטון, שנגונם מפריד 
את המלה 'אנכי' מן 'עשו בכורך'. ופירושו שאמר 'אנכי' מי שאני, אבל 'עשו בכורך' ע"כ, וכן ביאר 

בס' מתוק מדבש שם.
   וכן מבואר להדיא בדברי רש"י עצמו על הפסוק )דברים י"א ל'(: ֲהֹלא-ֵהָּ֜מה ְּבֵעֶ֣בר ַהַּיְרֵּד֗ן ַאֲֽחֵרי֙ 
ֹמֶרֽה. וזה לשון רש"י שם:  ֵאֽלֹוֵנ֥י  ֵאֶ֖צל  ל  ַהִּגְלָּג֔ ּול  ָּבֲֽעָרָב֑ה מ֚ ב  ַהּיֵׁש֖ ַהְּֽכַנֲֽעִנ֔י  ְּבֶאֶ֨רץ֙  ֶמׁש  ֔ ַהּׁשֶ ֶּ֚דֶרְך ְמבֹ֣וא 
דרך מבוא השמש. להלן מן הירדן לצד מערב. וטעם המקרא מוכיח שהם שני דברים, שננקדו בשני 
טעמים, 'אחרי' נקוד בפשטא ו'דרך' נקוד במשפל ]היינו הטעם שאנו קוראים יתיב[ והוא דגוש. ואם 
היה 'אחרי דרך' דבור אחד, היה נקוד 'אחרי' במשרת - בשופר הפוך ]היינו הטעם שאנו קוראים 
'דרך' הוא  ורפה, ע"כ לשון רש"י שם. הרי מבואר בדבריו להדיא שתיבת  ו'דרך' בפשטא  מהפך[ 
דגוש ]היינו בדגש קל, הבא באותיות בג"ד כפ"ת[ אע"פ שהוא בא אחרי תיבה המסתיימת באהו"י 
ומוטעמת פשטא - שאינו משרת. ואילו היה 'אחרי' נקוד במשרת היה 'דרך' רפה. כלומר, הפשטא 

הוא טעם מפסיק, ולפיכך התיבה שלאחריו דגוש, וכפי שכתבו הזוה"ק וכל המדקדקים.
   והנה מאחר שנתברר להדיא שדעת רש"י שהפשטא הוא טעם מפסיק, נתחייבנו לפרש את דברי 
רש"י בחגיגה שהביא מהם הגרא"א קליינרמן שליט"א ראיה שהוא אינו טעם מפסיק. וז"ל רש"י 
'ויעלו עולות'  לפסוקי טעמים. בנגינות. אם תאמר שני מינין, צריך אתה לפסוק הטעם של  שם: 
באתנחתא כמו שאנו קורין אותו, או בזקף קטן, טעם שמפסיק הדבור ממה שלאחריו. ואם מין 
אחד היה, צריך אתה לקרותו באחד משאר טעמים שאין מפסיקין ]בד"ס נוסף כאן: הדיבור[ כגון 
פשטא או רביע, עכ"ל. הנה כתב רש"י שזקף קטן ]וכן אתנחתא[ הוא טעם 'שמפסיק הדבור ממה 
פשוטה,  לכך  והתשובה  מפסיק'.  'טעם  בפשטות  כתב  ולא  רש"י  האריך  מדוע  ויל"ע  שלאחריו', 
וזקף  שאתנחתא  רש"י  כוונת  היתה  ולא  כנ"ל,  מפסיקים  טעמים  הם  ורביעי  פשטא  שגם  משום 
קטן הם טעמים מפסיקים ופשטא ורביעי הם משרתים, אלא שאתנחתא וזקף קטן מפסיקים את 
הדיבור ממה שלאחריו ופשטא ורביעי אין מפסיקין את הדיבור ממה שלאחריו. וכוונת רש"י ז"ל 
שיש דרגות שונות של טעמים מפסיקים, כפי שביארו המדקדקים ז"ל. ומצאתי במבוא לס' 'פיסוק 
ב(  סילוק.  אתנחתא,  קיסרים:  א(  דרגות:  ד'  להן  שיש  ברויאר(  מרדכי  )להרב  טעמים שבמקרא' 
מלכים: סגול, שלשלת, זקף קטן, זקף גדול, טפחא. ג( משנים: רביע, זרקא, פשטא, יתיב, תביר. ד( 
שלישים: פזר, תלישא גדולה, גרש, מונח לגרמיה, עכ"ד. ולפי"ז פשוט שכוונת רש"י שאם הם שני 
מינין, צריך לקרותו במפסיק שהוא ממדרגת 'קיסר' או 'מלך', דהיינו אתנחתא או זקף קטן. ואם מין 
אחד היה, צריך לקרותו באחד מהטעמים המפסיקין שאין מפסיקין הדיבור ממה שלאחריו, דהיינו 

מפסיק ממדרגת 'ִמְׁשֶנה' כגון פשטא או רביעי.
   וכבר הקשה כן על דברי רש"י אלו בס' נחמד למראה )שמות רבה פל"א, ציינו לדבריו בס' 'אבני 
המקום' ו'מגדים חדשים' על חגיגה שם(. ]בעמוד השער של המדרש רבה מבואר שהחדושים על 
דרך הדקדוק שבס' נחמד למראה הם 'מהרב המדקדק הגדול המפורסם מוהר"ר זלמן הענא ז"ל 
בעל המחבר ס' בנין שלמה וצהר התבה'. וכבר העידו שרבינו הגר"א ז"ל נטה אחרי שיטתו בס' 
'באחד משאר הטעמים  ופשוט הוא במה שפירש רש"י  וז"ל שם:  לענין הטעמים.[  זמרה'  'שערי 
לפי  היינו  היות שכפי האמת טעמים מפסיקים הם.  רביע', עם  או  כגון פשטא  שאינם מפסיקים 
שבא להורות שאינם מפסיקים בענין זה הפסק מאמר שלם כמו האתנחתא וזקף קטן, אבל הם 
מפסיקים הפסק חלק מאמר, עכ"ל. ]וזה כתב לפי הגירסא שלפנינו בדברי רש"י. אכן בד"ס שם 
הגירסא בדברי רש"י הוא 'שאין מפסיקין הדיבור כגון פשטא או רביע', ולפי"ז לכאורה י"ל כמ"ש 

לעיל, ועיין.[
   ועיי"ש בנחמד למראה שהתפלא מהו שכתב רש"י 'כגון פשטא או רביע' כאילו שהוא נסתפק איזה 
טעם ראוי לבא, וכתב וז"ל: 'ואנכי היודע ועד כי רש"י היה יודע בדיני פסקי הטעמים ובהלכותיהן'. 
ועיי"ש שהפליא לבאר דברי רש"י בטוב טעם ודעת משום שבזבחים )קט"ו ב'( איכא למ"ד שעבודת 
הבכורות פסקה מסיני ואיכא למ"ד שם ששימשו הבכורות בכהונה עד יום הקמת המשכן, וביאר 

דלחד מ"ד היה ראוי לבא פשטא ולחד מ"ד ראוי לבא רביע, ולכך היתה כוונת רש"י ז"ל, עיי"ש 
דבריו הנפלאים.

הרב חנן דוד נובל


