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 בלחיצה(: תוכן העניינים )מהווה גם קישוריות למאמרים,

 ו .......................... ח"תשע תולדות לפרשת אספקלריא

 ו ..................... קלאר אברהם ישראל/  הדורות מכל והארות פנינים – האיש אשרי

 ו ...... אבינו אברהם על האיש אשרי מזמור לדרשת קטורה לקיחת בין הקשר

' מועד אהל' 'דשטרות מילי' ס"מח, אייזנשטיין יהודה הרב/  תורה של באהלה

 ח .............................................................................................. 'אבות אהל'ו

 ח ..............................................................."אמו במעי הרע ויצר עובר" בענין

' איצקוביץ נ"בביהכ ש"ומג' אברהם נזר' כולל ראש, קריזר צבי הרב/  צבי באר

 יא ................................................................................ צבי באר ס"מח, ב"בב

 יא .................................................................. באדם שולט הרע יצר מאימתי

 יד............................................................. רוטשטיין חיים הרב/  והנדרש הדרש

 יד ...................................................................... והבל דמיון - היצר של כוחו

 אלישיב ש"להגרי מובהק תלמיד, אייזנשטיין נחום הרב/  לשבת רבתי הלכתא

 יז ........................ ק"עיה בירושלים צ"ומו דיין', דפנה מעלות' דאתרא מרא, ל"זצ

 יז .......................................................... "בשבת חשמל מכשירי טלטול" בענין

 אלישיב ש"להגרי מובהק תלמיד, אייזנשטיין נחום הרב/  לשבת רבתי הלכתא

 יט ....................... ק"עיה בירושלים צ"ומו דיין', דפנה מעלות' דאתרא מרא, ל"זצ

 בקבר לבקר או לירושלים לעלות אם ומסתפק ישראל בארץ שמבקר יהודי

 יט ............................................................................. יעדיף מה, בטבריה אמו

 ס"מח, אלעד - התורה אור ישיבת מראשי, גנוט ברוך שמואל הרב/  שמואל ויאמר

 כא .............................................................................. ס"ושא' שמואל ויאמר'

 כא ............................................................................ באוטובוס נשים תפילת

 מלכים שלחן, יוסף ויען ס"ומח אלעד בעיר צ"ומו רב, צברי יוסף הרב/  יוסף ויצבור

 כד ........................................................................................................ ועוד

 כד .................................................... ?זה בשם שבע באר העיר נקראת מדוע

, חבשוש איתמר הרב/  השבוע בפרשת הראשונים עשרה מעלת – ימצאונני ומשחרי

 תורה ומרביץ, הראשונים עשרה במעלת בו-כל כ"ב' ימצאונני ומשחרי' ס"מח

 כז .................................................................................................... באלעד

 את סוללים ר"היצה על ומתגברים נ''לביהכ המשכימין ראשונים עשרה

 כז ......................................... מאה כפול שכרם ולכך  אחריהם לבאים הדרך
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 דעת מכון וראש מיר בישיבת ש"מג, רבינוביץ שרגא יהושפט הרב/  בפרשה חקירה

 כט .................................................................................................... סופרים

 בא שלא דבר מקנה אדם אין" והרי, ליעקב הבכורה מכירת הועילה כיצד

 כט ..................................................................................................... "לעולם

 לב ................... ת"עה' מפנינים יקרה' ס"מח, פייגנבוים מנשה הרב/  מפנינים יקרה

 לב ...... שנה' ושתים עשרים' עקרה היתה שרבקה יונתן התרגום דברי ביאור

 לו......... ומועדים התורה על' לבנו וטהר' ס"מח, ריינר יוחנן הרב/  לי ברא טהור לב

 על אבלים סעודת ביום בו שיאכלו, כיפור ביום אוכל בישל יעקב האם

 לו ........................................................................................... ?אבינו אברהם

 לט ....... (סטר'מנצ' )תשובה שערי לקוטי' ס"מח, היילפרין נתן חיים הרב/  ן"ח לוית

 לט ........................................................................ !האכילה בקדושת חדשות

 מב כהלכתו והשולחן השבת וביום ס"מח, ווייל מאיר ישראל הרב/  ספק הסר למען

 מב ............................................................................ חלב אחרי בשר אכילת

 מג ..................................................................... חי בעל בצורת העוגי אכילת

 אפיקי'ו', דרך מאיר', 'דרך מֹוסר' ס"מח, גולדבאום צבי מנחם הרב/  שעשועי ֵמאֹור

 מה ...................................................................................................... 'חיים

 מה ............................................................................... אהלים יושב תם איש

, ל"זצ וינטרויב א"הגרי וספרי כתבי ל"מו, לובנשטיין יצחק הרב/  הדף מאחורי

 מח ........................................ (ספר קרית) האמונה עיקרי על' מאמין אני' ס"ומח

 מח ...........................!בדייגות חינם קורס –... ובלעדיה... חיינו הם כי;  תורה

 נב ................. חלקים ג"י' דעת הרחב' ס"מח, הורביץ אליהו הרב/  השבת מהלכות

 נב..........................................................................בשבת באוכלין צביעה דין

 נה ................ (שמש בית' )חפצו' ה תורת' כולל, אברהם יצחק הרב/  הלכה מעמקי

 נה ...................................................................... צוואה לכתיבת הראוי הזמן

 פרדס', 'אודך אני גם' ספרי מחבר, רבינוביץ הכהן גמליאל הרב/  הכהונה מפרדס

 ס.................................................................................. ועוד, כ"ג' החדש יוסף

 ס .......................................................................... לחם לעשיו יעקב נתן למה

 סג ................. מ"חו על' צדקך משפטי' ח"בעמ, טננהויז יהודה הרב/  צדקך משפטי

 סג ........................................................................... בכורה למכור יתכן האם

 סה ............ (רחובות) לאחים לב כולל, אסטריק מאיר ישראל הרב/  בפרשה נגוהות

 סה ...................................................................................... רבקה של ספיקה



 

 

 

 ד 'עמ -אספקלריא 

 

 מרן ספרי עורך, אשדוד – יוסף דעת כולל ראש, נוביק הלוי יחיאל הרב/  נחשבה

 סז ................................................................................ ל"זצ רוזובסקי ש"הגר

 סז ................................... 'נא הלעיטני' לומר בכדי לא – תאמין בגויים חכמה

 שערי' ד"ביהמ וראש ף"הרי כפר א"מרד, אוחנה יוסף נהוראי הרב/  חיזוק ניצוצות

 עא .................. ס"ושא, ח"ג הגט משפט, ח"ב המוסר ע"שו ס"מח, ציון בתל' הלכה

 עא ......................................................................... הדביקות ממפתחי העמל

 עה ......... 'והערות ביאורים עם איש חזון' ס"מח, אנגלנדר יהודה הרב/  חפיצה נפש

 עה .......................................... "אהלו ויט מזבח ויבן", "מזבח ויבן אהלו ויט"

 מים בענין' 'ת"דר תפילין בענין' ח"בעהמ, שיינמן שלמה הרב/  הלכה פניני

 עז ........................................................................................... ועוד' אחרונים

 עז ......................................................... רשע אדם בדמות ההסתכלות איסור

 פא .................................................. בלומנטל חיים ישראל הרב/  לתורה פרחים

 פא .............................................................. '?ה עבודת אל לגשת נוכל כיצד

 פג ........ 'חכמה דעת'ו' אורייתא' ח"בעמ, אלבוים חיים יוסף הרב/  אורייתא פתגמי

 פג .......................................................................................... "לה' "ה ויאמר

 פו........................................................................ דרקסלר נחמן הרב/  תובנות

 פו ..................................................................... חפצתי לוקי-א רצונך לעשות

 

 פח ................................................................. חינוך

 פח .. חינוכי ומרצה, ת"ת מנהל, מחנך', מונדרוביץ מיכל ליחיא הרב/  בפרשה חינוך

 פח ....................................................................................... הבנים ויתרוצצו

 

 צא ................................................................ חידות

 ס"מח, לוי יהודה צבי בנימין הרב/  השבוע בפרשת לחידודא שאלות – חדוותא

 צא ......................................................... פ"הגש על משוררים וליל י"רש לקוטי

 צא ........................................................................... תולדות בפרשת שאלות

 צא ................................................ (ב-א מלאכי) תולדות דאפטרתא חדוותא

 צא ................................................................... שרה חיי' חדוותא'ל תשובות

 צד ................................. (א א-מלכים) שרה חיי דאפטרתא חדוותא תשובות
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 צה הלברשטט מתתיהו הרב/  י"רש פירוש עם הפרשה על חידות – ו"תי ועד ף"מאל

 צה ...............................................................השבוע לפרשת באותיות חידות

 ק ..................................................................................................... :ותתשוב

 

 קא ................................................................. סיפור

 קא ............................................. ויינשטוק חיים חנוך הרב של מארכיונו/  סיפור

 קא .................................................................................. לשטן שמות שבעה

 חנוך הרב/  ל"זצ שרייבר פ"הגר של חייו ממסכת יהודית גבורה פרקי – חת ללא

 קג ........................................................................................... ויינשטוק חיים

 קג ................ !עמדי אתה כי, רע אירא לא צלמוות בגיא אלך כי גם -' י פרק
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 תשע"ח תולדותלפרשת  אספקלריא 

פנינים והארות מכל הדורות /  –אשרי האיש 

 אברהם קלאר ישראל

 אשרי האיש גו'. רבי יודן אומר: המזמור הזה משובח מכל המזמורים )מד' שוח"ט(

מזמור אשרי האיש על הקשר בין לקיחת קטורה לדרשת 

 אברהם אבינו

 חז"ל בבראשית רבה )פרשת חיי שרה, סא, א( דורשים: 

ֶסף ַאְבָרָהם ַוַיַץח ַאָחה וְשָמה ְקטוָרה, ְכַתיב: ַאְשֵרי ָהַאיש ֲאֶשר א ָהַלְך וגו',  "ַויֹּ לֹּ

ר ַהְפָלָגה. וְבֶדֶרךְ  א ָהַלְך ַבֲעַצת ְרָשַעים, ֶזה דוֹּ א ָעָמד, ֵאּלו ַאְנֵשי  ֲאֶשר לֹּ ַחָטַאים לֹּ

א ָיָשב, ֶזה ֲאַביֶמֶלְך, וגו'. ֲאֶשר ַףְריוֹּ ַיֵתן ְבַעתוֹּ  ַשב ֵלַצים לֹּ ם וגו' וְבמוֹּ ֶזה  - ְסדוֹּ

ל  א ַיבוֹּ ל ֲאֶשר ַיֲעֶשה ַיְצַליַח  -ַיְשָמֵעאל, ְוָעֵלהו לֹּ ֵאּלו ְבֵני ְקטוָרה,  -ֶזה ַיְצָחק, ְוכֹּ

ֶסף ַאְבָרָהם ַוַיַץח ַאָחה".ֶשנֶ   ֱאַמר: ַויֹּ

כבר הזכרנו את הקושיא, מדוע מוסבת דרשה זו על הפסוק )בראשית כה, א( 

"ויוסף אברהם ויקח אשה ושמה קטורה", שהרי אפילו מה שנדרש 'וכל אשר 

 יעשה' על בני קטורה אין זה קשור ללקיחת קטורה?

* 

 נזכיר הפעם שלשה ביאורים נוספים:

 לקיחת קטורה היתה כי כך ציוהו השי"תיאור א: ב

אשכנזי(: כוונת המדרש לומר שמה שהוסיף אברהם ונשא -יפה תואר )ר"ש יפה

אשה לעת זקנתו לא היה זה בשביל כבוד, שלא להיות למעמסה על בניו ובנותיו 

שהיו נגועים בתאוות  לא הלך בעצת אנשי דור הפלגהולהשפיל את כבודו, שהרי 

מרו "ונעשה לנו שם" )בראשית יא,ד(. וגם לא היה זה בשביל תאות הכבוד, שא

שהיו שטופים בזימה, שהרי אפילו  לא עמד בעמידת אנשי סדוםאישות, ש

בבחרותו אולי כוונתו שכך מרומז במלת "האיש" לא הסתכל אפילו בשלו )ב"ב 

שב לא יטז,א(. וגם לא היה זה בשביל שתהיה לו חְברה לבלות את זמנו, שהרי 
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כי אם בתורת ה'  לבטל את זמנו )בדומה לאבות ג,ב( במושב הליצנות של אבימלך

. אלא הסיבה שנשא את קטורה היתה כי כך ציוהו ה', כדי להטיב לו חפצו וגו'

 שיהיו לו בנים רבים, שככל שיזקין יפרה יותר, הפך הטבע.

 לקיחת קטורה היתה כדי להפריד את הקליפה מהקדושהביאור ב: 

ב )רי"י טייטלבוים מסאטמאר, פרשת חיי שרה, דף סא,א(: "יצליח" מתפרש ייטב ל

ב יט,יח, כלומר: יבקע ויפריד את הקליפה מהקדושה, -"יבקיע" כמו בשמואל

ששמה היה "קטורה", לשון קשירה, שהקליפה והקדושה היו קשורים זה בזה, ולכן 

חלק מצאצאיה לקחה, כדי להוציא ממנה ניצוצות קדושים, ומכח זה עתידים 

 להתגייר ולשוב לעדת ישראל.

 ביאור בדרך פשט: גביאור 

נראה לומר, שההוראה העיקרית שבא בעל המדרש להשמיענו  על פי פשוטו

כפי  שיקח אשה גם בזקנותו כדי להעמיד בנים אמאורחותיו של אברהם אבינו הי

עאל, "פריו בעתו" מתאים בבכור, שבמקרה זה היה זה ישמשנהג אברהם אבינו. 

 .ו"עלהו" מתאים בשאר הבנים, ו"כל אשר יעשה" מתאים בבני הזקונים

 ומקור מוצא הדברים בקצרה:

א  -יש לדייק כן מלשון המדרש 'ֲאֶשר ַףְריוֹּ ַיֵתן ְבַעתוֹּ  א. ֶזה ַיְשָמֵעאל, ְוָעֵלהו לֹּ

ל  ל ֲאֶשר ַיֲעֶשה ַיְצַליַח  -ַיבוֹּ ְקטוָרה', שקשה למה ידמה ֵאּלו ְבֵני  -ֶזה ַיְצָחק, ְוכֹּ

קין  על 'פריוישמעאל לפרי שהוא עיקר ויצחק לעלה. וכן יש לתמוה במה שנדרש '

 ואכמ"ל לעת עתה. שת על 'וכל אשר יעשהו'הבל  על 'ועלהו'

ד ְינובון ְבֵשיָבה (: "...ג-ב פרשה סא,המשך דברי המדרש )בר"ר  ב. ְדֵשַנים וכו' עוֹּ

ֶסף ַאְבָרָהם.  - ַיְהיוְוַרֲעַנַנים  ֶקר ְזַרע ֶאת ַזְרֶעָך ְוָלֶעֶרב ַאל ַתַנח ָיֶדָך )קהוכו'. בַ ַויֹּ לת בֹּ

ְסָתאי ְבֵשם ר ֶתָך ַאם ָהיו ְלָך ָבַנים ְבַנֲערוֶתָך ַקח ְלָך ַאָחה ְבַזְקנו שב"ניא, ו( ַרַבי דוֹּ

ֶסף ַאְבָרָהם וגו' וכו' הה"דָרָהם ְוַהֲעֵמד ָבַנים, וַמַמי ַאָתה ָלֵמד ֵמַאבְ   . "ַויֹּ

 –'אשר פריו יתן בעתו' מביא באבן עזרא שיש מפרשים הכוונה ל'בני הנעורים'  ג.

 הבנים הנולדים בנעורי האב. 
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באהלה של תורה / הרב יהודה אייזנשטיין, מח"ס 

 'מילי דשטרות' 'אהל מועד' ו'אהל אבות'

 בענין "עובר ויצר הרע במעי אמו" 

ּה  ַנים ְבַקְרבָּ  )כה, כב(ַוַיְתֹרֲצצּו ַהבָּ

, כשהיתה עוברת על פתחי "ריצה"דרשוהו לשון מביא מדברי חז"ל שרש"י א 

עוברת על פתחי עבודה וכשהיתה מפרכס לצאת, היה יעקב  ,תורה של שם ועבר

 מפרכס לצאת.היה עשו  ,זרה

 ,רבישאל את ס אנטונינווהמהרש"א מעיר מדברי הגמ' בסנהדרין )צא, ב(, ש

משעת  ,אמר לו ?משעת יצירה או משעת יציאה ,מאימתי יצר הרע שולט באדם

דבר  ,אמר רבי .אלא משעת יציאה ?!אם כן בועט במעי אמו ויוצא ,אמר לו .יצירה

 ".בץולפתח חטאת ר"ומקרא מסייעו שנאמר  ,זה למדני אנטונינוס

עוברת על פתח היתה רבקה ש, ממה שדרשו חז"ל מהרש"אוממילא מקשה ה

ת, הרי שיש כח של יצר הרע גם קודם עבודת כוכבים והיה עשו מפרכס לצא

 יצירה?

 ולד במעי אמו

למה הולד דומה במעי ב ובכדי ליישב זאת, נקדים במה שאמרו בגמ' )נדה ל, ב( 

ואין לך ימים . נר דלוק לו על ראשו וצופה ומביט מסוף העולם ועד סופו? אמו

וכיון שבא , ומלמדין אותו כל התורה כולה. תר מאותן הימיםשאדם שרוי בטובה יו

לפתח " 'לאויר העולם בא מלאך וסטרו על פיו ומשכחו כל התורה כולה שנא

 ".חטאת רובץ

וראוי להבין, היאך ראו חז"ל מהפסוק "לפתח חטאת רובץ", שהמלאך משכח את 

 התורה לולד מיד שיוצא לאויר העולם?

ד את העובר את כל התורה, מבאר הרמח"ל אלא שהנה הטעם שהמלאך מלמ

)דרך עץ חיים( וז"ל, והנה קודם שהאדם נולד, מלמדים אותו כל התורה כולה, וזה 

לתת כח לנשמתו קודם שתכנס בגוף, שתהיה כלולה מכל התורה לתקן כל 
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מדרגות הקדושה כראוי. אבל בצאתה לעולם בא מלאך ומשכחהו, וזה כדי לתת 

שאם לא כן, היה נגרש מכח הקדושה, והיה שב להיות  מקום ליצר להתאחז בו,

 כמו מלאך, על כן אז נסתם בו אור התורה והסט"א שולטת עליו עכ"ד.

, אומתבאר מדברי הרמח"ל, שמה שאין יצר הרע לעובר במעי אמו, זה לא בעצם

רק מכח מה שהמלאך מלמדו תורה, זה מה שמהוה וגורם שאין לו בפועל יצר 

 הרע.

ליישב את קושית התוס' )שבת  ,מה שמבאר ה'משך חכמה' יש לציין, דוגמא לזה

שכבר הקדימו ישראל ואמרו נעשה לנשמע, מדוע  מאחרשהקשו, פח, א ד"ה כפה( 

 היה צורך בכפית הר כגיגית )ותי' שמא יהיו חוזרים כשיראו האש הגדולה(.

הן המשך חכמה )שמות יט, יז; ובהקדמה לשמות( וז"ל, מלמד שכפה עלימבאר ו

פירוש שהראה להם כבוד ה' בהקיץ ובהתגלות נפלאה עד כי ממש  –הר כגיגית 

בטלה בחירתם הטבעי ויצאה נשמתם מהשגת כבוד ה', והיו מוכרחים כמלאכים 

 בלא הבדל, וראו כי כל הנבראים תלויים רק בקבלת התורה עכ"ד.

מע, נעשה ונש ואמרשא הכונה שהיתה מציאות של כפיה נוספת אחר לדהיינו, ש

שהיו בדרגה של השגת האמת  ,רק שעצם מדרגתם ומצבם הרוחני באותה שעה

בבהירות מוחלטת, היא אשר כפתה עליהם קבלת עול, שכן ראו בחוש שאי אפשר 

 אחרת.

וכך גם עובר במעי אמו, שכאמור רואה מסוף העולם ועד סופו, אין לו מקום 

 ליצה"ר.

" שמזה למדו בסנהדרין שאין וממילא מתבאר היטב, שהפסוק "לפתח חטאת רובץ

יצר הרע במעי אמו, זה מוכיח שהמלאך מלמדו תורה, שהרי זהו הסיבה שאין יצר 

 הרע מבעי אמו )ממו"ר הגאון הגר"ד כהן שליט"א(.

 עשו במעי אמו

                                                
 דלא כמש"כ המהר"ל )גו"א בראשית ח, כא( שבעצם אין יצר הרע כל זמן שלא יוצא לאויר העולם ע"ש. א
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שהקשה מדוע היה עשו מפרכס  –ג עתה נשוב ליישב את קושית מהרש"א 

 לצאת, מאחר שאין יצר הרע לעובר במעי אמו.

כותב העין יעקב: "כי גם במעלליו ינתכר נער, שהיה פורק ממנו עול תורה במעי ו

 אמו".

והביאור הוא ע"פ מה שנתבאר, שמה שאין יצר הרע שולט לעובר במעי אמו, זה 

זה מה שגורם שאין מקום ליצר  –לא בעצם, רק מכח מה שהמלאך מלמדו תורה 

(, נמצא בבחר )ראה בהערההרע. וממילא עשו שמעיקרא לא היה מיועד להיות הנ

שכבר במעי אמו היה חסר במעלתו, ולכן היה לו איזה כח יצר הרע שגרם לו 

 לפרכס לצאת.

(: שכל מה שאין יצר כב ,גור אריה בראשית כהויש לצרף מה שכותב המהר"ל )

חוטא ביצר הרע להיות מתאוה לחטוא לא האדם הרע במעי אמו, הכונה רק ש

פרכס עשו שקודם שנולד, שאין יצר הרע בא אלא אחר הלידה, אבל כאן מה 

מפני שהיה עשו רוצה לצאת לשוב אל מינו וטבעו, שכל דבר ודבר לצאת, זה היה 

כשבא יעקב לבתי מדרשות היה מתעורר אל רוח הקודש ולכן מתעורר אל טבעו, 

 עשו כאשר היתה באה לפני בתי עבודה זרה.גד מנומתעורר לצאת בטבעו, ו

 okmail.co.il@5322906לתגובות: 

  

                                                
שתה  ,כשהיה עשו בבטן אמושביא מה שאמרו בפסיקתא )ילקוט תולדות רמז קי( מראה באלשיך )שמות פ"א( ש ב

שהיה עיקר יצירתו מטיפת  ,שון אדמוני")כה, כה( "ויצא הראבפרשתן כל דם נדותה. וע"ע במדרש שכל טוב עה"פ 

שעשו הוא זוהמת הקדושה אחר צירופה באש מש"כ אודם של אמו ולפיכך היה אדום. וע"ע באוה"ח )כז, יג( 

הגבורה שבבחינת יצחק אבינו, ושלכן רבקה לא היתה קשורה אליו באהבה כדרך אב ואם. וע"ע בשל"ה )תולדות 

הסוד בזה, שרבקה היתה הכור שבה נזדכך יעקב ונצרף יעקב, ועשו שהיה עמו שאב  ,תורה אור אות לה( מש"כ וז"ל

כל הזוהמא וכל הסיג שהיה דבק מצד לבן הארמי הכל בא לעשו זה רמאי וזה רמאי. ואז נשאר יעקב כסף נקי מזוקק 

 שופריה משופריה דאדם הראשון, ועשו מצד זוהמא שהטילה הנחש.
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ראש כולל 'נזר באר צבי / הרב צבי קריזר, 

, מח"ס בב"ב 'מג"ש בביהכ"נ איצקוביץו אברהם'

 באר צבי

 מאימתי יצר הרע שולט באדם

ּה  ַנים ְבַקְרבָּ   (כב ,כה)ַוַיְתֹרֲצצּו ַהבָּ

רבותינו דרשוהו לשון ריצה, כשהיתה עוברת על פתחי תורה של שם  ,רש"ירש פי

עשו מפרכס לצאת.  ובדי אליליםועבר יעקב רץ ומפרכס לצאת, עוברת על פתחי ע

 )ב"ר ס"ג ז'(. 

אמר ליה אנטונינוס לרבי מאימתי בסנהדרין )צא:( מהגמ'  ותקשלכאורה יש לה

אמר ליה משעת יצירה, יצר הרע שולט באדם, משעת יצירה או משעת יציאה, 

אמר ליה אם כן בועט במעי אמו ויוצא, אלא משעת יציאה, אמר רבי דבר זה 

למדני אנטונינוס ומקרא מסייעו שנאמר )בראשית ד' ז'( לפתח חטאת רובץ. עד 

 ם כןשולט באדם רק משעת יציאה, א שהיצר הרע כאן. ומאחר שהמסקנא היא

 ו לאויר העולם.איך היה עשו מפרכס לצאת עוד לפני יציאת

וכן  בספר מושב זקנים לבעלי התוס' והניחו בקושיה. ומצאתי שכבר הקשה כן

: ויש להקשות מהא דאמרינן ה לשונו, וזהניח בקושיה המהרש"א בסנהדרין שם

בי דר האתאי לקמי ם הכיפוריםההוא עוברה דארחא ביו)פב:( דיומא  רק בתראפ

 םזורו רשעי)תהילים נ"ח ד'(  הלילחישו לה ולא אלחישא, קרי ע מאיר אמר להם

אמו כי  ל ידיגם במעי אמו, ובהא יש ליישב דע ר הרעמהא מוכח ששולט יצ .מרחם

ר קודם היציאה, אבל בולד עצמו אינו שולט יצ ר הרעהתם אפשר דשולט בו יצ

בועט ויוצא, אך קשה מהא דדרשינן גבי ויתרוצצו הבנים בקרבה  ההי ם כן, דאהרע

 עשו מפרכס לצאת, וק"ל. עכ"ל. הוהי בודה זרהשהיתה עוברת על פתח ע

היה הספק של  גופא זהש(, ביאר , נ.י. תש"טובספר נחלת חמשה )גסטינסקי

בקרבה כי היצה"ר שולט משעת יצירה, או ששולט רבקה, האם מה שמתרוצצים 

 ל זהכמו בההיא דיומא שזה לא מצד הולד, וע ,החסרון הוא בהת יציאה ורק משע
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שני גאים בבטנך אלו אנטונינוס ורבי שנחלקו בספק זה, ואף דהסיקו ענו לה 

דיצה"ר בא רק משעת יציאה, מכל מקום אין החסרון בה, רק מעצם זה דשני 

 .עיי"ש לאומים ממעייך יפרדו זה לתומו וזה לרשעו וכו',

 גים שונים של יצר הרעשני סו

רבי ישראל מסלאנט זצ"ל מרן  ידוע היסוד הגדול שביאר לנוונראה, דהנה כבר 

 הרוחני כח המלאךאת , יש ם של יצר הרעכי ישנם שני סוגי ',אגרת המוסר'בזי"ע 

מידות והתכונות הוא הש סוג שני את האדם, וישומסית שמפתה ורוח הטומאה 

שהבאנו לעיל בסנהדרין במה שמבואר בגמ' ויש לחקור . נולדהאדם הרעות שעמם 

 .יצה"ר זהסוג של שאם היה היצה"ר במעי אמו היה מבעט ויוצא, מצד איזה 

)פט"ז ג'( שהיצה"ר בשעה  לומר על פי מה שכתוב באבות דרבי נתן ונראה

שהתינוק מוטל בעריסה מבקש להורגו, הוא רוצה שיתלוש ממנו בשערו, תינוק 

הניח ידו ע"ג נחש או ע"ג עקרב ועקצתו לא גרם לו אלא יצה"ר מוטל בעריסה 

לא גרם לו אלא יצה"ר שבמעיו, בא וראה  ,גחלים ונכוה ל גבישבמעיו, הניח ידו ע

בגדי או בטלה כיון שהוא רואה את הבאר הוא חוזר לאחוריו לפי שאין יצה"ר 

הוא מכח  לם הזה. ומבואר שכל כח הרע וההרס גם בעניני העוד כאןבבהמה. ע

על היצה"ר שמכח שהאבות דרבי נתן עוסק ומדבר , והנה משמע הרע היצר

בסנהדרין )סד.( מו שמבואר כח התאוה שפיר יש גם לבהמה, וכ שהרי את, רוחניה

וכן של עריות לא מצאו אפילו ביצה בת יומא לחולה,  ר הרעכשחבשו את היצש

 יק.מוכח במקומות רבים, וכגון בב"ק ב: דקרן כוונתו להז

מה ששייך למידות ולתכונות הרעות ש ש לומרדשפיר ימובן,  על פי זה וממילא

שאף שייך גם במעי אמו עוד לפני יציאתו לאויר העולם. והיינו  באמת והתאוה, זה

כח התאוה שולט כבר  מכל מקוםהשטן באמת אינו שולט אלא משעת יציאה, ד

 מעוברתלחשו לשיומא מעשה במס' גם מהזה שוב לא קשה  משעת יצירה. ולפי

  ולא איתלחשא.
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שוב ראיתי בספר באר שבע בסנהדרין שם שחילק בין יצר של מחשבה להרע שזה 

משעת יצירה, )דהרי איתא בנדה ל: דלומד תורה במעי אמו, הרי שיש לו כח 

 מחשבה(, לבין יצר המעשה שזה רק משעת יציאה. 

 יצר הרע מגרש את היצר טוב בשעת הלידה

רי יש להקשות איך יעקב היה מפרכס לצאת על פתחי תורה, ה דעדייןאלא 

מגיע לאדם יצר הטוב בזוה"ק פ' וישב )עט:(, שן )ט"ז ב'(, וכמבואר באבות דרבי נתן 

 בפסקי התוס' בנדרים )לב:(,ל פי מה שכתוב . ונראה לבאר עשלוש עשרהרק בגיל 

לידה שעת , ובל: דהנל התורה ניתן במעי אמו שיודע כ ר טוביצשכתב וזה לשונו: 

ם כן וא עכ"ל. .ונכנס בו יצר טוב יצה"ר ומגרש את היצ"ט עד שמתפקח בו נכנס

גם במעי אמו. ואדרבה, ממדרש זה ר הטוב היה ליעקב יצ לפי זה מובן שבאמת אכן

 בפסקי התוס' שם. דברים שכתביהיה ראיה ל

  zvi6@neto.bezeqint.net  לתגובות:
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 רוטשטיין חיים הרב/  והנדרש הדרש

 דמיון והבל -כוחו של היצר 

ֹנַכי ַעל ֵיף אָּ ֹדם ַהֶזה ַכי עָּ אָּ ֹדם הָּ אָּ א ַמן הָּ ו ֶאל ַיֲעֹקב ַהְלַעיֵטַני נָּ ֹנַכי ַעלַוֹיאֶמר ֵעשָּ ֵיף אָּ ֹדם ַהֶזה ַכי עָּ אָּ ֹדם הָּ אָּ א ַמן הָּ ו ֶאל ַיֲעֹקב ַהְלַעיֵטַני נָּ א   ַוֹיאֶמר ֵעשָּ רָּ א ֵכן קָּ רָּ ֵכן קָּ

  )כה, ל()כה, ל(  ְשמֹו ֱאדֹוםְשמֹו ֱאדֹום

אומרים אנו בתפילת הימים נוראים 'וכל הרשעה כולה כעשן תכלה'. והטעם לכך אומרים אנו בתפילת הימים נוראים 'וכל הרשעה כולה כעשן תכלה'. והטעם לכך 

עשן דייקא, משום שהרע אין בו מציאות אמיתית כלל, עשן דייקא, משום שהרע אין בו מציאות אמיתית כלל, הרע להרע ל  ןןשמדמים את כיליושמדמים את כיליו

  וכל כוחו כח הדמיון הוא ותו לא.וכל כוחו כח הדמיון הוא ותו לא.

לכאורה, בעצם ידיעת ענין זה היה עלינו להתחזק במלחמת יצרנו, לאור הידיעה 

כי היצר אינו מציע לנו אלא דמיונות ותו לא. אולם, ככל הנראה אין אלו פני 

לדקלם היטב כל בר בי רב דחד יומא, הדברים, שהלא את הדברים האמורים יודע 

 ומלחמת היצר עודנה נטושה במלוא עוזה...

ומה גם שהלב נוטה לעיתים להבין עניין זה בפיגור רב אחר השכל. עומד אדם אל 

מול אומצת בשר נוטפת שומן ומגירת ריר, אשר ניחוחה וניחוח רטביה ותבליניה 

פעת קצפתה גולשת על פני מכים הידם למרחקים, או לנגד עוגה רבת קומות שש

זה  -הזהו דמיון?! תריח!! תטעם!! תראה!! זה איננו דמיון  -ותוהה האדם  -מרחביה 

 ! ואנן, מה נענה אבתריה?!-!-!-ה-ג-ו-זה ע -! זה איננו שקר היצר -!-!-ק-י-י-ט-ס

 ניצוח היצר באמצעות דמיון נגדי

י בחניתו הוא, אך המענה ליצר במלחמתו אינה אלא על ידי להכות את המצר

ולנצח את היצר בכלי מלחמתו שלו! כי אם אמור יאמר היצר להכות את האדם 

בפיתוייו הדמיוניים אין לו לאדם אלא להפעיל אף הוא את דמיונו, רק בזו הפעם 

 מרצונו הוא, ולהכריע את המלחמה.

אם מציע היצר הרע את מרכולת דמיונותיו  -וזו, בב' דרכים היא: ראשית 

הפסד מצוה כנגד ' -יציע האדם את דמיונותיו האמיתיים של היצר הטוב ההבליים 

להפעיל מרצוננו החופשי  -ונרחיב בכך  -'! ושנית שכרה, ושכר עברה כנגד הפסדה

 את כח הדמיון, בכדי לדמיין דמיון זה מהו.
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דברינו: הבה ונשוב אל ידידינו העומד אל מול פני הסטייק, אשר רירו ניגר ונבאר 

. יעצום נא ידידינו הלז לרגע את עיניו, וידמיין את המיונו סוער בבשר התאומפיו וד

העומד לקרות בעוד לא יותר מחמישה רגעים, היאך ינגוס בבשר התאוה במלוא 

וכי  !-!-!-ם-ו-ל-כ! כן, -!-!-ם-ו-ל-חשקו ועוזו, ילעס ויבלע, יקנח במשקה הגון, ו.... כ

רגע של הנאה  -זהו כל פרי דמיונו  עכשיו טוב הוא מרעו אשר אכל פת קיבר?!

 ותו לא! זוהי מרכולתו של היצר!! -חולפת 

דברים אלו אינם אלא דברי אדוננו הרמח"ל זיע"א במסילת ישרים )פט"ו(, וזו 

מדומה ובלי שום  ,כשיתברר אל האדם היות הטוב ההוא כוזב לגמרילשונו הזהב: '

ו באמת, ודאי שימאס בו ולא התמדה נכונה, והרע בו אמיתי או קרוב להולד ממנ

להכיר בחולשת  ,על כן זהו כל הלימוד שצריך שילמד האדם את שכלו .ירצהו כלל

ולא יקשה בעיניו לשלחם מאתו.  ,עד שמאליו ימאס בם ,התענוגים האלה ושקרם

הנה תענוג המאכל הוא היותר מוחש ומורגש, היש דבר אבד ונפסד יותר ממנו? 

ם יור בית הבליעה, כיון שיצא ממנה וירד בבני המעישהרי אין שיעורו אלא כשיע

אבד זכרו ונשכח כאילו לא היה, וכך יהיה שבע אם אכל ברבורים אבוסים כמו אם 

כל שכן אם ישים אל לבו החלאים  .אכל לחם קיבר אם אכל ממנו כדי שביעה

', עכ"ל, יעויין נא בדבריו הנפלאים הרבים שיכולים לבוא עליו מחמת אכילתו

 כות.בארי

אין המקום ליזיל כי רוכלא ולפרט דברים אלו על כל תאוה מתאוות ההבל, אך 

חזקה על הקורא הנבון כי יקיש בדעתו על כל נסיון שלא יבוא להתבונן במהותו, 

 ולגלות ריק תכונתו.

 של עשיו חיצוניות ודמיוןמהותו 

של  דברים אלו רואים אנו בפרשת השבוע, במה שזכה עשיו לשמו 'אדום'. שמו

אדם הרי מהותו היא, מהי איפוא הסיבה לכך שהתבטאות חד פעמית תקבע את 

שמו לנצח?! אך לכשנתבונן נחזה, כי הנה עשיו הרי אחזו בולמוס, ומדוע נתבע 

עשיו אכן אחזו בולמוס, ואף אמר  -כלל על שמכר את בכורתו?! אולם היא היא 

 -מרו 'האדום האדום הזה' אך מדוע הקדים לכך את מא -זאת באמרו 'עייף אנוכי' 
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אם לא משום שהחיצוניות והדמיון נעשו אצלו לעיקר, עד שבעמדו בסכנת נפשות 

של בולמוס לא זכר להקדים אלא את הצבע החיצוני, את הדמיון ההבל, טרם 

 הזכירו את הסכנה בה הוא עומד!!

לנו אלא להעמיק במשמוש ב'סחורתו' של היצר, בכדי ליישר דרכינו, אין 

 ולהתחיל בחיפוש אחר הסחורה הטובה מכל סחורה, ולזכות בזיו נועמה!
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הלכתא רבתי לשבת / הרב נחום אייזנשטיין, 

ל, מרא "זצ אלישיב תלמיד מובהק להגרי"ש

דאתרא 'מעלות דפנה', דיין ומו"צ בירושלים 

 עיה"ק

 בענין "טלטול מכשירי חשמל בשבת"

'(, האם מותר לטלטלו, או דינו מכשיר חשמלי )כגון תנור חימום וכדושאלה: 

 כמוקצה?

 תלוי בסוגי המכשירים, וכדלהלן:שובה: ת

 אסור לטלטלו. –אם יש בו גוף חימום )מתאדם( 

 מותר לטלטלו לצורך גופו או מקומו. –אם אין בו גוף חימום )לא מתאדם( 

]וכמובן הדברים אמורים, רק אם התקע מחובר חזק והחוט מספיק ארוך, שלא 

שעל ידי הזזת המכשיר יתנתק החוט. כמו כן, מכשיר שתזוזתו יכולה  יהיה חשש

 לגרום שינוי בצריכת החשמל, אסור להזיזו, ראה ב'הרחב דבר'[.

 אסור לטלטלו. –ואם המכשיר לא מחובר לחשמל 

* 

 ה ר ח ב   ד ב ר:

א תנור חימום שיש בו גוף חימום )שנהיה אדום(, וכן נורת חשמל ונורת 

נחשבים כמו 'שלהבת' וממילא דינו כ'בסיס לדבר האסור' ואסור  - גפלורוסנט

 לטלטלו )עי' שבת מז, א וחזו"א או"ח מא, טז(.

דינו כ'כלי שמלאכתו  –ב תנור חימום שאין בו גוף חימום )לא נהיה אדום( 

 לאיסור' שמותר לטלטלו לצורך גופו או מקומו )עי' שו"ע שח, ג(.

                                                
 ש ולא מתאדם.לאפוקי 'נורת לד' שאין בו א ג
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ע"ד מרן הגריש"א זצ"ל,  –לחשמל ואינו פועל ג מכשיר חשמלי שאינו מחובר 

נחשב כעצים ואבנים, ודינו כ'מוקצה מחמת גופו' שאסור לטלטלו כלל )עי' שו"ע 

 סי' שח(.

, דד כמו כן יש להעיר, שישנם מכשירים שהזזתם גורמת שינוי בצריכת החשמל

 וממילא מכשירים כאלו, גם אם מצד דין 'מוקצה' יש היתר לטלטלם, מ"מ אסור

להזיזם כלל מצד שגורם שינוי בצריכת החשמל. ומכשיר חימום שיש בו 

 'תרמוסטט', הזזתו ודאי יכול לגרום להדלקת המכשיר או לכיבויו.

ה ובמקום הצורך, יש להקל לטלטל מוקצה ברגלו )עי' משנ"ב שח, יג; שו"ע שיא, 

ך הילוכו' יג( ההיתר הוא רק ב'דר-ח ומשנ"ב ס"ק ל(. אולם לדעת החזו"א )מז, יב

בלבד, וממילא אדם שבכונתו רק להזיז את התנור ודוחף אותו ברגלו, לכאורה זה 

 לא נחשב דרך הילוכו.

אולם זה היתר קיים רק במקום הצורך, אבל שלא במקום הצורך אסור לטלטלו 

ו( שההיתר רק לדבר נחוץ. וכן מבואר -גם ברגלו. וכמש"כ האג"מ )או"ח ה, כב

 ותב "כדי שלא יבוא לידי הפסד".בלשון המשנ"ב הנ"ל שכ

 dvarhalacha613@gmail.com לתגובות:

  

                                                
", הכונה שזה הצריכה הרגילה שלו, אבל בהחלט יתכן שינויים 57Wגם מכשיר חשמלי שרשום עליו למשל " ד

 בצריכת החשמל, לפי אופני ההשתמשות בו.

https://exchange.ccccloud.com/owa/redir.aspx?C=pnWBElzsREhv7JMVvxssTXh2rQLLGwCkRVq7TeTYy_l9Pnq-mMjUCA..&URL=mailto%3advarhalacha613%40gmail.com
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הרב נחום אייזנשטיין, הלכתא רבתי לשבת / 

תלמיד מובהק להגרי"ש אלישיב זצ"ל, מרא 

דאתרא 'מעלות דפנה', דיין ומו"צ בירושלים 

 עיה"ק

 לירושלים לעלות אם ומסתפק ישראל בארץ שמבקר יהודי

 יעדיף מה, בטבריה אמו בקבר לבקר או

ֲֽרֶכךָּ ַכֽי ְלךָּ ּוֽ  ֶרץ ַהֹזאת ְוֶאְֽהֶיה ַעְםךָּ ַוֲֽאבָּ אָּ ֵאל ּגּור בָּ ֹצת הָּ ֲֽארָּ ל הָּ ְלַזְרֲעךָּ ֶאֵתן ֶאת כָּ

ַבֽיךָּ ) ם אָּ הָּ ה ֲאֶשר ַנְשַבְעַתי ְלַאְברָּ  (ג כו,ַוֲֽהַקֹֽמַתי ֶאת ַהְשֻבעָּ

 מ"ע בהולך אלא י"א ישוב מצות כלל שאין משמע( ט"תקנ' סי) קטן ץ"בתשב

' ח דף) בשבועות גבורים השלטי בדעתו למד וכן, בלבד לביקור בהולך ולא, לדור

 כלל) ש"הרא תשובת י"עפ( ח"כ סימן ב"ח) ט"מהרי ת"בשו כ"וכ(, ף"הרי מדפי א"ע

 אמו קבר על ולהתפלל להשתטח לטבריה ללכת לו שיש וודאי ז"ולפי'(, ז' סי ב"י

 ק"ס ח"רמ' בסי א"המג מדברי תשיבני ואל(. נ"ת' סי) ח"בס כדאיתא עניינו שגדול

 .גבורים מהשלטי בטעות כן שזכר ג"הכנה על מסתמך הוא שכן, ו"ט

( ב"ע א"ל דף קידושין' למס בחידושיו) ט"והמהרי( שם) גבורים דהשלטי, איברא

 ולא ל"בחו בקביעות לדור ביוצא רק הוא ל"לחו י"מא היציאה שאיסור כ"ג ל"ס

 ש"בברית כדהארכתי הראשונים כל עליהם פליגי ובזה, לשוב מ"ע קצר לזמן ביוצא

 ישנה כך קצר לזמן ביוצא איסור שיש כשם לדבריהם דילמא כ"וא'(, ד סימן) ג"ח

 . ע"וצ לחלק ויש, קצר לזמן בבא מצוה

 במסקנת פירשו( ב"ע א"ל) בקידושין( ומאירי ה"רמ יד) הראשונים הלא, מ"מ אך

(, ח"רפ' סי ג"ח) ץ"התשב ת"בשו כ"וכ, אמו לקראת י"מא לצאת שמותר שם' הגמ

 משום הוא בזה ההיתר שטעם ל"כנ ביאר( שם) ס"עהש בחידושיו ט"המהרי ואילו

 .גבורים השלטי וכשיטת, קצר לזמן שיוצא
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 בביקור מצוה אין אז כי, ט"והמהרי גבורים כשלטי נפרש אם, נ"ממ הלא כ"וא

, הראשונים כרוב נפרש ואם, אמו לקבר עליה להעדיף שיש ופשיטא בירושלים קצר

 .י"א ישוב על עדיף הורים שכיבוד' בגמ מבואר' לדב הלא

 אי' אמר אליה להגיע הספיק בטרם נפטרה שלבסוף שאחר' בגמ שם שאיתא ואף

 פטירתן לאחר הורים שכיבוד הפוסקים דברי י"עפ לפרשו יש ומקום', נפקי לא ידעי

 לא כאן הלא אך, דאורייתא י"א ישוב מצות דוחה אינו שלכן מדרבנן רק הוא

 שמצות ופשיטא, י"א שאר כלפי ירושלים לענין אלא ל"חו כלפי י"א לענין איירינן

 ט"ח) רב לך עשה ת"בשו ע"ויעו, מדרבנן רק אלא מהתורה אינה לירושלים העלייה

 .בעלמא מעלה א"כ לירושלים לעלות מדרבנן חיוב אפילו אין שלדעתו( ה"ל סימן

  



 

 

 

 כא 'עמ -אספקלריא 

 

 מראשי, גנוט ברוך שמואל הרב/  שמואל ויאמר

' שמואל ויאמר' ס"מח, אלעד - התורה אור ישיבת

  ס"ושא

 תפילת נשים באוטובוס

ק ַלה' ְלֹנַכח ַאְשתֹו )   כה, כא(ַוֶיְעַתר ַיְצחָּ

דרכן של נשים רבות להתפלל תפילת שחרית במהלך הנסיעה לעבודה וכדו' 

עשרה" מתפללות הן בישיבה ולא בעמידה. האם -כאשר גם את תפילת "שמונה

 ראוי לנהוג כך ומתי יש להקל בדבר.

 להתפלל "שמונה עשרה" בעמידהחובה ה

א כתב השו"ע )צ"ח ד'( שמכיון והתפילה היא במקום קרבן, עלינו לעמוד 

עשרה" כקרבן הנקרב בעמידה. ועי' משנ"ב )צ"ד כ"ב( שעמידה היא גם -ב"שמונה

כדי שנתפלל באימה. ומ"מ קי"ל שמי שאינו יכול להתפלל מעומד, כגון חולה וזקן, 

וי שיעמוד לפחות בשעת הכריעות וג' הפסיעות שבסיום יכול להתפלל בישיבה ורא

עשרה". דין דומה נאמר גם לגבי הרוכבים על חמור, שיכולים להמשיך -"שמונה

ולרכב על החמור, ולהתפלל בישיבה. וי"א שעליו לעצור בברכה ראשונה של 

 עשרה" )שו"ע צ"ד ד'(.-"שמונה

שטעם הדין הוא מפני אך נראה שדין זה אינו שייך לנוסע באוטובוס ומשום 

שהמהלך והרוכב אינו יכול לכוין בתפילתו כראוי ולכן עליו לעצור )משנ"ב(, אך 

נסיעה באוטובוס, כאשר הנוסע יושב בבטחה והנהג הוא זה שמסיעו למקום 

מבטחים, אין כל חסרון בכוונה רק משום שהמתפלל יושב ברכב שאינו עומד 

 במקום אחד. 

עשרה", יעשה -ובאפשרותו לעצור להתפלל "שמונהונפסק בהלכה שהנוסע ברכב 

כן. אך אם נוסע באוטובוס ציבורי, או שהירידה תגרום להפרעה בכוונת התפילה, 

עשרה" או לפחות -לסכנה וכדו', מותר להתפלל ברכב. אם יוכל יעמוד ב"שמונה

בברכת אבות ובמקומות שצריכים לפסוע ג' פסיעות בסוף התפילה. אך כשאינו 
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וד יכול להתפלל גם בישיבה, )עי' שו"ע ומשנ"ב צ"ד, ד'(. ודעת מו"ר יכול לעמ

הגר"ח קנייבסקי שליט"א שמותר לנוסע לרדת בתחנה, למרות שהוא באמצע 

עשרה", וכפי שמותר להתפלל בהליכה, כדי שלא יטרד אם יצטרך לעמוד -"שמונה

שי ישראל ולא יוכל לכוון, וא"כ ה"ה הכא )ועי' אבני ישפה תפילה פי"ד ובס' א

 פכ"ג(. 

ומ"מ אין לצאת לכתחילה לנסיעה, כשיודע שיאלץ להתפלל בישיבה, עיין משנ"ב 

)פ"ט מ"ב(. ולשו"ע הגר"ז )צ"ד ה'( אינו חייב להמתין, רק ישנה מצוה אם ימתין 

 ויתפלל בעמידה, מפני שכבר התחייב בתפילה והוא בדרך.

 תפילת נשים

עשרה" או שיוצאת היא -ת "שמונהב נחלקו הפוסקים האם אשה חייבת בתפיל

ידי תפילה באומרה בקשה ותחינה להקב"ה ודי לה בכך )דעת מג"א סי' ק"ו(. 

עשרה" של שחרית -מסקנת המשנ"ב כדברי רוב הפוסקים שאשה חייבת ב"שמונה

ומנחה, וכפשטות ד' השו"ע. אמנם ה"משנה ברורה" עצמו הורה לרעייתו הוראה 

ה ליב )שיחות החפץ חיים ח"א אות כ"ז(: "אימי ז"ל שונה, וכפי שמעיד בנו ר' ארי

כמעט לא התפללה כל זמן שלא יצאנו מתחת ידיה, באומרה לי כי אבי פוטרה 

( 03מזה, משום שהיא טרודה בגידול בניה". וכ"כ בס' כה תאמר לבית יעקב )עמוד 

בשם הגר"י קמינצקי זצ"ל שאשה המטופלת בילדים קטנים יש לה דין של משמש 

שפטור מתפילה. וכ"כ במועדים וזמנים )ח"א ט'( וכ"כ בשו"ת מחזה אליהו  חולה

)סי' י"ט( בשם החזו"א, אך הביא אח"כ מפי הגר"ח קנייבסקי שליט"א שהחזו"א 

עשרה". וכמובן שאם האשה יכולה למצוא מספר -אמר לו שנשים חייבות ב"שמונה

ר הליכות בת ישראל רגעי פנאי ולהתפלל שחרית ומנחה, עליה לעשות כן. ועי' ספ

 )פרק כ'(.

עשרה" נראה פשוט שביכולתה -ג והנה לדעת המג"א שאשה פטורה מ"שמונה

עשרה", כאשר אינה מחויבת כלל בתפילה זו וכל כוונתה לבקש -לשבת ב"שמונה

בקשה עם שבח לפניה ולאחריה, שיכולה לעשות זאת בישיבה. אולם להדעות 

ה כאנשים שאל להם להתפלל כך שאשה חייבת בתפילה כאנשים, דינה יהי
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לכתחילה. ולהסוברים שהמטופלת בילדיה פטורה מתפילה )אפשר מדין "עוסק 

במצוה פטור מן המצוה"(, א"כ כשעסוקה בילדיה בביתה אכן פטורה מתפילה 

וכשנוסעת אח"כ באוטובוס ואין עיתותיה בידיה )מחמת מצות גידול ילדיה( יכולה 

היא להתפלל בביתה ומזידה בכך שמחליטה  להתפלל בישיבה. אולם כשיכולה

להתפלל בדרך בישיבה, ראוי להניעה ממעשיה. וכ"כ בשם הגרש"ז אוירבך זצ"ל 

)בספר הליכות שלמה פ"ח( ש"כשאפשר בענין אחר אין להתיר, והיה רבנו מתרעם 

עשרה" בשחרית בישיבה באוטובוס, כדי שלא לאחר -על מה שמתפללות "שמונה

מהגר"מ גרוס שליט"א שמעתי שנשים שאינן יכולות להתפלל ללימודים וכו'". ו

קודם נסיעתם לעבודה וכדו', יכולות להתפלל בישיבה, ובלבד שלא יפשעו ויכוונו 

 את זמן תפילתן לזמן הנסיעה.
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ויצבור יוסף / הרב יוסף צברי, רב ומו"צ בעיר 

 אלעד ומח"ס ויען יוסף, שלחן מלכים ועוד

 מדוע נקראת העיר באר שבע בשם זה?

ַעיר ְבֵאר ֶשַבע ַעד ַהיֹום ַהֶזֽה )כו, לג( ה ַעל ֵכן ֵשם הָּ ּה ַשְבעָּ א ֹאתָּ  ַוַיְקרָּ

בפסוק מבואר, כי הטעם שקרא יצחק את העיר באר שבע בשם זה היתה על שם 

 הבאר שנקראת "שבעה". 

ולכאורה קשה, הרי בפרשת וירא )לעיל כא, לא( מבואר טעם אחר לקריאת שם 

העיר באר שבע בשם זה, שהוא על שם השבועה "כי שם נשבעו שניהם", ואילו 

 בשמה?  הכא כתוב טעם אחר לקריאת העיר "באר שבע"

על שאלה זו מצינו ששה תירוצים בדברי הראשונים, ואסכם את העולה 

 מדבריהם:   

לדברי הרשב"ם, אכן ב' ערים בשם "באר שבע" היו בארץ  -א. שני באר שבע היו

ישראל. האחת נתייסדה על ידי אברהם, והשניה על ידי יצחק, וז"ל: "על כן שם 

ל אברהם, כי שני באר שבע היו ואין זו אותו באר שבע ש -העיר באר שבע 

כדכתיב: "ויבא באר שבע אשר ליהודה" עכ"ל. מדבריו נראה כי שני ערים הם 

 בשני מקומות שונים ונחלות שונות.   

אמנם בפירושו של רבינו חיים פלטיאל  -ב. באר שבע השכונה ובאר שבע העיר

זו, ואפשר  עה"ת בחיבורו מצינו כמה תשובות לשאלתינו, הסותרות בעצם זו את

שגם ליקט כמה תשובות על ענין אחד מהמפרשים הקודמים לו, לכן ההתיחסות 

היא לפירוש זה המובא בדבריו מבואר כי אותם ב' ערים הנקראות "באר שבע", 

במקום אחד היו. מתחילה היה מדובר על שם מקום קטן, שכונה הנקראת בלשון 

"י אברהם, ועתה הוסיף חכמים "מדינה", הקטנה מעיר שנקרא באר שבע ע

אברהם לקרוא את כל העיר שמסביב לאותו מקום בשם "באר שבע", וזה לשונו: 

"על כן שם העיר באר שבע. אין זה אותו באר שבע של אברהם, כי שני באר שבע 

ההוא באר שבע", מקום  המקוםהיו. פעם אחת באברהם כתיב: "על כן קרא שם 
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באר שבע", על שם  העירתה נקרא "שם המדינה נקרא באר שבע, ולא העיר. וע

 המדינה" עכ"ל. 

לדעת הרמב"ן, באמת מדובר באותו מקום  -ג. גם אברהם קרא שמה ע"ש הבאר

שאברהם קרא לו "באר שבע", ולא עוד אלא שאברהם אבינו בעצמו גם חפר שם 

באר, וקרא לה באר שבע על שם השבועה שעשה ליד הבאר. ואת אותה באר 

יצחק, חידש אותה, וכן חידש מחדש את שמה שנתן לה אביו,  שחפר אברהם, חפר

וז"ל: "וקרוב לי שהוא הבאר שכרה אברהם ונתן לו שבע כבשות לעדה )לעיל כא 

ל(, כי סתמוהו פלשתים עם האחרים, וישב יצחק ויחפור אותו ויקרא לו גם הוא 

שם כשם אשר קרא לו אביו, ועל כן שם העיר באר שבע על שם הבאר אשר 

 אוהו כן האב והבן, כי שם נשבעו שניהם" עכ"ל. קר

החזקוני מבאר פרשה זו במהלך מחודש,  – ד. יצחק קרא את הבאר על שם העיר

שבאמת אברהם אבינו ע"ה, הוא זה שנתן את השם "באר שבע" לעיר זו, וכאשר 

יצחק אבינו חפר באותו מקום באר, קרא הוא לה "שבעה", בשם דומה לשם העיר 

באר שבע, שאת שמה נתן אביו, וזה לשונו: "על כן שם העיר באר  שנחפרה בה,

שבע וא"ת הרי מימות אברהם קרויה היא באר שבע. אלא הכי קאמר ויקרא אתה 

הבאר שבעה, על אשר קרא שם העיר באר שבע. מיהו בתחלה נקראת באר שבע 

 על שם השבועה ועל ידי כך באו שם עכשיו לחדש השבועה" עכ"ל. 

רב בעל "פענח רזא" בפרשתינו, כי יצחק קרא את שם הבאר ע"ש וכן ביאר ה

העיר, וז"ל: "ויקרא אותה שבעה ע"כ שם העיר באר שבע, פי' שקרא לבאר שבע 

הזאת שבעה מפני כי כבר מימות אברהם שם העיר באר שבע" עכ"ל. והוסיפו שם 

 בהערות: "ולכך בא טעם מהפך תחת על כן להורות כי נתינת טעם של על הזה

מהופך שקריאת שם העיר שהי' כבר באר שבע הוא נתינת טעם לשם הבאר שבעה 

ולא שיהי' שם שבעה של הבאר טעם לקריאת שם העיר באר שבע כמובן הפשוט 

 שבפסוק" ע"כ. 

הספורנו, מבאר בפרשתינו כי  – ה. שם דומה עם ניקוד שונה ומשמעות שונה

, היה בניקוד התיבה ההבדל בין אברהם ויצחק בקריאת שם העיר באר שבע
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"שבע". אברהם קראה ע"ש שבע בקמץ, ע"ש השבועה, ויצחק קראה שבע בסגול, 

ע"ש המספר שבע, וז"ל: "על כן שם העיר באר שבע. בסגול מורה על השבועה ועל 

מספר השבעה אבל בימי אברהם היה שם העיר באר שבע בקמץ על שם השבועה 

 בלבד" עכ"ל. 

ו של רבי חיים פלטיאל עה"ת, וז"ל: "על כן שם העיר פירוש זה, מובא אף בפירוש

באר שבע. ויש להקשות, והלא אברהם קרא אותו באר שבע, וי"ל אברהם קרא 

 באר ָשָבע ע"ש השבועה, ויצחק קרא ְבֵאר ֶשַבע ע"ש שבעה כבשות" עכ"ל. ואם

תקשה לדבריו, כיצד אברהם שינה את שם העיר מהמשמעות שנתן לה אביו, הנה 

ובתך בצידו בדברי הספורנו שהבאנו, המבאר כי שם "שבע" בסגול ע"ש תש

 המספר הוא שם כולל, הכולל גם שבועה וגם מספר.  

רבינו הרד"ק בפירושו עה"ת מבאר, כי באמת  – ו. יצחק חיזק את קריאת אביו

מדובר בעיר באר שבע, שאברהם קרא את שמה כן ע"ש השבועה הראשונה 

שעשה בה, וכיון שיצחק עשה גם הוא באותה העיר שבועה מפורסמת, חיזק הוא 

בכך את השם שאביו נתן לאותה העיר, והוסיף משמעות נוספת למשמעות שכבר 

שם עיר זו באר שבע, על שם שבועות האב והבן שהיו  היתה, ועתה יקראו כולם

 בה. 

על דבר השבועה שנשבעו, וכן עשה אברהם גם  -וזה לשונו: "ויקרא אתה שבעה 

כן לבאר שחפר שם, ואף על פי שלא קרא הוא לבאר שבעה, לכל המקום ההוא 

קרא באר שבע על השבועה ועל שבע כבשות הצאן, ובפני אבימלך עשה זה 

, וכן נקראת בימי אברהם על כן שם העיר באר שבעיצחק; ומה שאמר  אברהם וכן

כמו שכתוב, על זה המעשה היה יותר קבוע ונזכר שם העיר, בעבור מה שהיה כאן 

שאירעו שני דברים כאלה לאב ולבן, ובענין השבועה עם אבימלך יהיה נזכר יותר 

 בפי האנשים כי שם העיר באר שבע על דבר השבועה" עכ"ל.  
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מעלת עשרה הראשונים  –ומשחרי ימצאונני 

בפרשת השבוע / הרב איתמר חבשוש, מח"ס 

בו במעלת עשרה -'ומשחרי ימצאונני' ב"כ כל

 הראשונים, ומרביץ תורה באלעד

עשרה ראשונים המשכימין לביהכ''נ ומתגברים על היצה"ר 

 ולכך שכרם כפול מאה  סוללים את הדרך לבאים אחריהם

ק ְרֵכהּו ה ַוַיְזַרע ַיְצחָּ ַרים ַוְיבָּ ה ְשעָּ נָּה ַהַהוא ֵמאָּ א ַבשָּ ֶרץ ַהַהוא ַוַיְמצָּ אָּ  ' )כו, יב(בָּ

בפרש"י כאן, כתב וז"ל: "בארץ ההיא בשנה ההיא" שניהם למה, לומר הנה 

שהארץ קשה והשנה קשה. "מאה שערים", שאמדוה כמה ראויה לעשות, ועשתה 

 על אחת שאמדוה, מאה, עכ"ל.

הדרוש, דבא הכתוב ללמדנו מעלת עשרה הראשונים  לבאר ע"ד ונראה

המשכימין לבית הכנסת, וגודל שכרם. דהנה כל המשכימין לביהכ"נ להיות מי' 

הראשונים, היצר הרע מציב בפניהם כל מיני קשיים, כדי שלא יוכלו לבא בזריזות 

לבית הכנסת. הן מצד המקום, כגון שהדרך לביהכ"נ ארוכה או שיש כל מיני 

ם שם, ולזה רמז "בארץ ההיא". או שהיצר הרע בא בטענה מצד הזמן, מכשולי

וא"כ למה לכם לבא לפני הזמן וכו', ולזה רמז  -דעדיין לא הגיע זמן התפלה 

 "בשנה ההיא".

עשרה הראשונים שאינם שתים לבם לטענותיו, ומתגברים בכל כוחם על  ואמנם

הם זורעים את  -חק וגו'" כל המפריעים ומזדרזים לבא לביהכ"נ. עי"ז "ויזרע יצ

. ולכך זוכים ההקרקע לכל הבאים אחריהם, שיהא קל להם לבא לבית הכנסת

בשכרם "וימצא בשנה ההיא מאה שערים", שזוכה כל אחד ואחד מעשרה 

הראשונים לשכר כפול מאה, ממה שהיה ראוי לעשות אם לא היה משכים. וכמו 

 חריו הוא נוטל שכר כנגד כולם.שאמרו בגמ' )ברכות מז, ב(: שאפילו מאה באים א

                                                
בארנו כן, לפמש"כ ב'פתיחה רבתי' לספרנו 'ומשחרי ימצאונני' ענין ז' בשם קובץ 'אור זורח', לבאר את הטעם שי'  ה

וטלים שכר כנגד כל הבאים. וז"ל: כי אחר שהם עשו ההתחלה, שברו בזה את הקליפה הקדמה לפרי, הראשונים נ

הוא היצה"ר המתחדש בכל פעם על האדם בתחבולותיו, עד שכל הבאים אחריהם הוא בכחם שעשו ההתחלה 

 וכנ"ל, וע"כ נוטלין שכר כנגד כולם, עכ"ל עיי"ש.
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דכל זה רמוז גם בגימטריא. דהנה חשבון התיבות "וימצא בשנה ההיא ונראה 

מאה שערים" עולה: אלף מאה שמונים ושלש, וחשבון תיבות 'עשרה הראשונים' 

ג"כ עולה כמספר זה בדיוק. לרמז על עשרה הראשונים, שכל אחד ואחד מהם 

 שכרו כמאה!

 

-כאן כתבתי כבר בס"ד בספרי "ומשחרי ימצאונני" כרך ב' שער ד' פרשה זו.  עד

וכעת ראיתי בספר 'כסא רחמים' על תהילים )עה"פ "אשרי איש אשר לא הלך 

. א"כ אתי שפיר ד'צדיק' עם האותיות הוה בגמטריא 'יצחק'בעצת רשעים"( שכתב 

ים את הקרקע לבאים מש"כ דויזרע יצחק וגו', זה הולך על עשרה הראשונים שזורע

אחריהם שיהא קל להם לבוא לביהכ"נ, שהרי כל אחד מעשרה הראשונים קרוי 

 א"כ זהו שכתוב: ויזרע 'יצחק' וכו', וכמש"נ. ו'צדיק'

עוד בס"ד דלזה מסיים הכתוב עוד "ויברכהו ה'", מפני שעשרה הראשונים  ונ"ל

ע"י השראת  הגורמים להשראת השכינה בביהכ"נ, זוכים הם לכל הברכות שיש

"בכל מקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך  )שמות כ, כא(השכינה, וכמש"כ 

 .זוברכתיך"

 okmail.co.il@9335108לתגובות:  

  

                                                
ש"י  צדיק וצדיקבסוף עוקצין: אמר ריב"ל, עתיד הקב"ה להנחיל לכל וכמש"כ בכרך ב' שער ד' בבאור המשנה  ו

 עולמות, עיי"ש.
 וכמש"נ שם באורך על פסוק זה. ז
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חקירה בפרשה / הרב יהושפט שרגא רבינוביץ, 

 מג"ש בישיבת מיר וראש מכון דעת סופרים

 מקנה אדם אין" ריהו, ליעקב הבכורה מכירת הועילה כיצד

 בא לעולם" בר שלא ד

ַבע תוֹ  ֶאת ַוַיְמֹכר לוֹ  ַוַישָּ   (לג ,כה) ְלַיֲעֹקב ְבֹכרָּ

 בחפץ חסרוןה םהא בר שלא בא לעולם",ד מקנה אדם איןבכלל ש"  לחקור יש

 שאין כלש של הקונה דעת ותסמיכב חסרון הואש או. לחול מה על לקנין ואין

ולפי  כל שיסתלק  חסרון זה , לקנות הקונה של דעתו סומכת לא שוב לעיניו  החפץ

     .יועיל הקנין אף שהחפץ אינו בעולם

במכירת הבכורה של עשיו ליעקב מכר עשיו את זכות העבודה בבית המקדש 

 מכירתו של עשיו שהרי אמרו הועילה כיצד המפרשים תקשו. ונחשהיא בבכורות

בר ד מקנה אדם איןש ומטעם ",מכור אינו לך מכור מאבא אירש מה"ש( א טז מ"ב)

  עולם", וא"כ לא הועילה המכירה כלל.לא בלא ש

 על עשיו נשבע לכךש ,תירץש ש"הרא בשם הביא( שכח סי) ש"ריבבשו"ת הו

בר שלא בא לעולם, וצריך ביאור הדבר בד אף המכירה חלה אופן זהוב המכירה

  כיצד מסלקת שבועה חסרון דבר שלא בא לעולם.

מועילה לסלק חסרון זה.  שבועהומטעם זה שאין ה זו סברא על חלק שם ש"ובריב

באופן זה ו תורה מתן קודם לפי שהיתה , ליעקב עשיו מכירתשהועילה  וכתב

 מכרה לעשיו יעקב שאמר מה מדויק ותרוצו מועילה המכירה אף שלא בא לעולם.

וגם זה  .תורה מתן קודם  הוא "כיום" דדוקא אלא, מיותר הוא לכאורהש" כיום"

 יקשה מה מועיל לתקן החסרון של שלא בא לעולם אף שהיה קודם מתן תורה.

בר שלא בא לעולם", ד מקנה אדם אין" בדין לחקור יששהנה  והביאור בכל זה,

 לקנין אין שוב  המכירה בשעת קיים החפץ איןשהואיל ו, בחפץ חסרון האם הוא

                                                
 ראה רש"י בראשית כה לא ח
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 שלפי של הקונה דעת בסמיכות חסרון הואש או. טולכך לא חל הקנין לחול מה על

 . ילקנות הקונה של דעתו סומכת לא שוב חפץ איןש

 הואשאם החסרון . לעילש ש"והריב ש"הרא יש לתלות זו במחלוקת  ולכאורה

 של דעתו סמכה שוב המוכר שנשבעל כ לכך, הקונה של דעת סמיכות משום

 . יאועילה המכירה אף שלא א לעולםומ הקונה

 מה על לקנין שלא בא לעולם לפי שאין קיים החפץ ואין ברבד החסרון םא אמנם

 והביאורבר שלא בא לעולם. ד אף להקנות נהגו תורה מתן קודםש לומר יש, לחול

 לא זה ובקנין, הסוחרים הסכמת שענינו הוא  "סיטומתא" קנין מדין דהוא הוא

 . יבבר שלא בא לעולםדשהוא  ועיל אףמ ולכך , הקנין דרכי נאמרו

נתבאר בצד אחד שלצד שהחסרון דבר שלא בא לעולם הוא מדין סמיכות והנה 

תירץ  מקוטנא רבי יהושע ליב הגאוןאכן,  דעת לכך כל שנשבע מסיר חסרון זה.

 שחסרוןשבמכירת הבכורה של עשיו לא היה כל חסרון של סמיכות דעת, וטעמו 

 לקנותו סומכת אדם של דעתו אין לעולם הדבר בא שלא שכל ענינו דעת סמיכות

 תורה מתן דע העולם של קיומו כלוממילא ו והואיל. קיימת אינה שמציאותו לפי

 העולם של קיומו שכל נמצא, התורה את מקבלים ישראל שיהיו תנאי על היתה

 דעת סמיכות של חסרון אין שכזה ובזמן, לאו אם יתקיים אם ועומד תלוי היתה

 .בקנינים

 ממנה", ובכך אין חסרון דשב"לעשיו לא מכר את הבכורה, אלא "הסתלק 

 מדין הוא" בכורה לי למה" עשיו שאמר שמה לתרץ כתב( יג ק"ס רעח' סי) בקצות

 כ"א ,יג"מתנהשזכות הבכורה נקראת בשם " מן הבכורה, שהסתלק עשיו ",סילוק"

                                                
 ועוד .ד רט מ"חו לבוש ט
 ועוד  ב סו מ"ב י"הנמוק  דעת הוא כן י

 ש"עיי ועילהמ לא שבועה אף זה לחסרוןש כתב אלא זה כצד שכתב לג פסוק ח"אוה וראה יא
 לקיום אדם בני כמנהג" מדין הוא עדשים ונזיד לחם לעשיו יעקב שנתן שמה שכתב ם"הרשב דברימ הוא לזה סמך יב

 לעולם בא שלא בדבר סיטומתא קנין מועיל אי גדולה מחלוקת הביא( ג רא מ"חו) תשובה בפתחי אמנם ".דבר
 ראה בבא בתרא קכד א יג
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ובאופן זה אין חסרון  שא"א לקבל מתנה בעל כורחו, המתנה מלקבל עשיו נסתלק

 .ידשל דבר שלא בא לעולם

 נאמר הפסוק ובדברי, קנין צריך אין וא"כ שאם היה זה סילוק ובדבריו יש להעיר

 לא לדבריוש לומר יש אמנם. קנין שהצריך הדבר ומשמע", ליעקב בכורתו וימכור"

 .הקנין מדין ולא בו לחזור עשיו ירצה שלא הדבר לחזק כדי אלא יעקב כן עשה

עשיו אין חסרון לפי שאף מצד המוכר , כלל ארוכה העלהעדין לא  אמנם

בר שלא ד והרי  אין חפץ והוא הבכורה יעקב  קנה איך יקשה שנתסלק מכל מקום

 . א לעולםב

" עשיו בעקב אוחזת וידו" (כו כה) שנאמר מה על כתב י"ברש הנהש בזה והנראה

. השניה מן ועשו ראשונה מטיפה נוצר יעקב, לעכבו בו אוחז היה בדין: ל"וז כתב

 יצא ראשונה שנוצר ויעקב, ראשון יצא באחרונה הנוצר עשו נמצא עוד וכתב

, רחמה את ויפטור",ליצירה כראשון ללידה ראשון שיהא" לעכבו בא ויעקב ,אחרון

 : הדין מן הבכורה את ויטול

 הוא צריךש לעכבו יעקב בא ולכך ליצירה  ראשוןשהואיל והיה יעקב   ומבואר

 . ללידה בכור והוא קודם יצא עשיו מ"מש אלא, ללידה הבכור אף להיות יעקב

 הבכורה מן עצמו את עשיו סילקשלפי ש לומר יש הקצותדעת לולפי זה יש לומר 

בכולה  בכורהכל הב זכה ממילא ושוב ליצירה בכור יעקב נשאר שוב, לידהל

  שעתה אין  מעכב על בכורתו ושוב אין צריך הוא לקנות את הבכורה כלל.

  

                                                
 יש חסרון של דבר שלא  בא לעולםלהבדיל מזכות ירושה  גרידא שבה  יד
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פייגנבוים, מח"ס 'יקרה  יקרה מפנינים / הרב מנשה

 מפנינים' עה"ת

ביאור דברי התרגום יונתן שרבקה היתה עקרה 'עשרים 

 ושתים' שנה

ק וֶיְעַתר ה ַכי ַאְשתוֹ  ְלֹנַכח' לה ַיְצחָּ רָּ  כא( –ַהוא )כה  ֲעקָּ

 .'עשרין ותרתין' שניןכתב, ארום עקרא הות גביה בתרגום יונתן 

 ויהי יצחק בן 'ארבעים שנה' בקחתו את רבקה המפרשים נתקשו בדבריו, שהרי

כו(, נמצא שהיתה עקרה  –)שם  בלדת אותם' 'שישים שנה ויצחק היה בןכ(,  –)כה 

, וכן בספר 'ותרתין'מחק תיבת  בפי' יונתןעשרין שנין, ולא עשרין ותרתין. ובאמת 

 .בפרדס יוסף, הביאו מיני תרגומא

)שם( פליגי על מה  לבעלי התוס'בדעת זקנים זה שנים שאמרתי ליישב דהנה 

 מסדר עולםשכתב רש"י )שם( שרבקה היתה בת ג' שנים כשנשאה יצחק, והביאו 

שהיתה רבקה אז בת י"ד שנה )וכן כתבו התוס' ביבמות )דף סא ע"ב ד"ה וכן הוא 

 (. דה"ר שמואל חסיד משפיר"אאומר( משמיה 

י"ד בנישואיה. והנה ומעתה יש לומר דגם התרגום יונתן סבירא ליה שהיתה בת 

ביבמות )דף יב ע"ב( איתא דסכנה היא לקטנה מבת י"א שנה ועד י"ב ויום אחד 

להתעבר שמא תמות, ומינה דזמן האשה להתעבר  היא מי"ב שנה ואילך, ולפי זה 

אתא שפיר הא דעקרה הות גביה 'עשרין ותרתין שנין' כיון שנשאת בת י"ד שנה 

דהיינו מי"ב שנה ואילך עד זמן לידתה בת  והות עקרה מזמן שראוי לה להתעבר

 שנין.  'עשרין ותרתין'ד"ל שנים, והוא בדקדוק 

סימני המצוות שליט"א )דומ"צ באשדוד בעמח"ס  הגראמ"י מרקסוןוהעירני ידידי 

ועוד( לגמ' סנהדרין )דף סט ע"ב( דאיתא שם דדורות הראשונים היו ראויים לילד 

בקטנותן. ואם כן כבר קודם י"ב היתה ראויה לילד אי לאו דהות עקרה, כך שהיתה 

 עקרה יותר מכ"ב שנין.                
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יבמות )דף סד ע"א ד"ה ולילף מיצחק(, דשם בעי הגמ'  שוב ראיתי ככל זה בתוס'

ף מאברהם דאם נשא אשה ושהה עמה עשר שנים ולא ילדה יוציא, והקשה למיל

רבא לרב נחמן ולילף מיצחק ששהה עשרים שנה ולא נשא אחרת, והקשו התוס' 

יצחק נמי לא שהה יותר מי' שנה שלא היתה רבקה אלא בת ג' כשנשאה, ועד 

פרק בן שהיתה בת י"ב לא היתה ראויה להוליד, ותירצו )בתירוצם השני( דמוכח ב

 עכ"ל. טוסורר ומורה שדורות הראשונים היו ראויין להוליד הרבה קודם הזמן הזה 

קושיא על רש"י ורבנו בחיי שכתבו שאמותינו היו ראויין להתעבר רק מי"ב שנה 

 ואילך

י' שנים משנשאה  –בן שישים שנה  אלא שמעתה יקשה על מה שכתב רש"י ד"ה

. והא דורות הראשונים היו ראויין וראויה להריון טזעד שנעשית בת י"ג שנה 

 להוליד הרבה קודם הזמן הזה.

אעבדך טו( שכתב, ויתכן לפרש כי טעם  –פרשת ויצא )כט  ברבנו בחייעוד ראיתי 

כדי שתשלים רחל י"ב שנה ויום אחד ותהיה ראויה להריון, כי קטנה  - שבע שנים

 ה שאמר לוהיתה בת חמש שנים כשבאה עם הצאן וכו', ומה שיורה על זה, מ

כי בידוע שרחל קטנה מלאה. אבל ַבאורו מצד שהיא קטנה  - ברחל בתך הקטנה

                                                
בזקוקין  ובתנא דבי אליהו )רבה פרק חי( איתא, וכן צא ולמד מן יצחק ורבקה שהיו עקרים עשרים שנה. וכתב טו

)שם אות רו( לבאר, לפי שיצחק היה בן ארבעים שנה כשנשא את רבקה ובן שישים שנה היה דנורא ובעורין דאשא 

 עקרים עשרים שנה מיום הנשואין עד לידת יעקב ועשו.כשנולדו יעקב ועשו, הרי לך שהיו 

והקשה, אף על פי ששנת עשרים לא היה נשלם, שהרי נולדו יעקב ועשו בסוף השנה, אם כן נתעברו ט' חדשים 

 מקודם לזה. לא קשה לפי שאמרו חז"ל )ראש השנה דף ב ע"ב( מקצת השנה ככולה.

לפי שעשר שנים אחר הנשואין לא היתה ראויה להריון, לפי  אבל קשה, והלא רבקה לא היתה עקרה רק עשר שנים,

שהיתה בת ג' שנה בשעת נשואין, ואין אשה ראויה להריון עד שהיא בת י"ג שנה כמו שפירש רש"י )לקמן כו(. ויש 

לומר דהתנא דבי אליהו סבר כהאי מאן דאמר שרבקה היתה בת י"ג נדצ"ל י"ד שנה ראויה להריון בשעת הנשואין 

 עכ"ל הנל"ע. שלה.

ונפלאתי מאוד על דבריו כי לכאורה אישתמיטתיה דקושייתו היא קושיית התוס'  )הנזכר( וגם תירוצו הוא כתירוצם 

הראשון )שם(, שכתבו וזה לשונם, ויש לומר דמדרשים חלוקים כדפרישית לעיל )היינו התוס' הנזכר מדף סא ע"ב(. 

( הביא בקצרה דברי הרב זקוקין דנורא, וכתב עיין יבמות דף סד )פי' תנא דבי אליהו שם אות נטובישועות יעקב 

 בתוס' ד"ה אף על פי  נדצ"ל ד"ה ולילף ופירש"י. ואולי זה מה שנתכוון להעיר.  
והיה קשה לי, דהא מי"ב שנה ויום אחד כבר ראויה להתעבר וכדלעיל, ולמה כתב עד שנעשית בת י"ג. ומצאתי  טז

לאו דוקא, אלא כלומר עד סוף שנת י"ב שנכנסה לי"ג, דהא כשילדה לא הוה לה  שכתב, י"ג שנה במשכיל לדוד

 אלא כ"ג, כיון שיצחק היה בן ס', וכן בדין דבת י"ב בתנוקת כבר יצאה מכלל קטנה והרי היא נערה וראויה להריון. 
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איני יכול לנשאה עכשיו, ומפני זה אמתין לה שבע שנים ואעבוד אותך עיי"ש. וגם 

 .יזכן קשה מדורות הראשונים 

בד"ה בילקוט ראובני ע'  )מהדורת שטרן פרשת חיי שרהבחתם סופר שוב מצאתי 

על דברי רש"י הנ"ל, וז"ל והמפרשים הקשו ממה דאמרו חז"ל  צג( שכן הקשה

דדורות הראשונים הולידו בנים משמונה, ואם כן מדוע המתין להתפלל עד שהיתה 

הקשה מאי טעמא נשא יצחק את רבקה כשעדיין לא היתה ראויה והרא"ם  בת י"ג.

 להריון. 

על פי מה  וכתב, ולפי עניות דעתי נראה דקושיא מתורצת על ירך חבירתה,

שם( דגם בדורות הראשונים לא היה הדבר  ביד רמ"ה שמצאתי במפרשים )כן כתב

מצוי בכל עת שיולידו בני ח', כי אם על צד הפלא והנס, ואם כן אתי שפיר שנשאה 

כשהיתה קטנה שסבר שיעשה לו נס כדרכן של אבות במעשה נסים כולם, אמנם 

 י"ג שנים כדרך כל הארץ עכ"ל. מכל מקום לא החליט שהיא עקרה עד שהיתה בת 

 ועל פי דבריו יתיישב שפיר נמי מה שכתב רבנו בחיי, ומה שכתבתי אני עני בס"ד,

דהרי אצל יצחק היתה  "גביה",אך עם כל זה עדיין לא ניחא הלשון עקרא הות 

 עקרה רק עשרין שנין ודו"ק.

שתירץ על פי  בפרדס יוסף(,)הובא  הרב לשון זהבועל כן צריכין אנו לתירוצו של 

ה( דרבקה היתה עקרה מעת שנולדה, ולפי מה  -דברי המדרש )בראשית רבה סג 

כו(, שרבקה היתה בעת לידת בניה בת כ"ג שנה, דל ימי  –שכתב רש"י )שם 

העיבור שכבר אינה עקרה פש לן כ"ב שנין, וכיון דמלידה היתה עקרה ומאז היתה 

כ(, שפיר כתב התרגום יונתן  –מזומנת ליצחק וכמו שכתב רש"י בפרשת וירא )כב 

 עשרין ותרתין שנין.  "גביה"עקרא הות 

בדעת פשר ליישב גם מה שכתבתי, דהנה והשתא דאתינן להכי שוב שפיר א

)הנ"ל( כתבו לפרש מה ששנינו בסדר עולם שכאשר חזר אברהם מן העקידה זקנים 

                                                
היא היתה בת ג' בוא"ו כתיב, ועל צד הרמז יש לומר ד - כי עקרה 'הוא' )כאן( שכתב, במשך חכמהוראה עוד  יז

שנים, ובן ארבעים בקחתו את רבקה ובן שישים בלדת אתם, הרי היתה בת כ"ג שנה כשילדה, צא מזה י"א שנה 

בגימטריא י"ב ודו"ק. ועל דבריו אין להקשות מדורות  - "הוא"שאינה מולדת א"כ לא היתה עקרה רק י"ב שנים 

 הראשונים, מאחר וסמך על רש"י שכן כתב ודו"ק.
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נתבשר שנולדה רבקה. ולכאורה קשה הלא לדבריהם רבקה היתה בעת נשואיה 

בת ד"י שנה, ובעת העקידה בת י"א, ומהו הכוונה שאז נתבשר שנולדה, ופירשו 

ני י"א שנה. ומאחר שמאז שנתבשר היתה מזומנת ליצחק שנתבשר שנולדה כבר לפ

עקרה כיון שמזומנת היתה  "גביה"דהיינו מי"א שנה. שוב שפיר אפשר לומר דהות 

 לו, וכדברי הלשון זהב ודו"ק. 
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"ס 'וטהר לב טהור ברא לי / הרב יוחנן ריינר, מח

 ומועדים התורה עללבנו' 

בו ביום סעודת האם יעקב בישל אוכל ביום כיפור, שיאכלו 

 אבלים על אברהם אבינו?

ֵיף ֶדה ְוהּוא עָּ ו ַמן ַהשָּ ַזיד ַויָֹּבא ֵעשָּ  )כה, כט( ַויֶָּזד ַיֲעֹקב נָּ

עדשים אדומות, ואותו  -ם" ום האדומן האדהלעיטיני נא כתב רש"י על הפסוק "

 ולמה בישל דווקאהיום מת אברהם, ובישל יעקב עדשים להברות את האבל, 

 כגלגל החוזר בעולם.  היא, ואבלות הם עגוליםכי עדשים? 

יום  , שאותו היוםזקנים מבעלי התוספותדעת בעל כתב במילת אברהם הנה ו

היום הזה  יקש ממה שכתוב במילת אברהם "בעצםוזאת לומדים מהכיפור היה, 

היום  וגם במצוות יום כיפור בתורה כתוב "בעצם)בראשית יז, כו(, " נמול אברהם

 99ביום שנולד בו לפני  בונימול  אברהםשוברש"י שם כתב . כג, כח( )ויקרא "הזה

 שאברהם אבינו נולד ביום כיפור. עולה לנו כל האמורולפי  .שנה

נפטרו באותו חודש ואותו יום  האבות הקדושיםכתוב ש , א(יא)ראש השנה גמ' בו

היום"  ממשה רבינו שכתוב בו "בן מאה ועשרים שנה אנוכי זאת, ולומדים בו נולדו

שהקב"ה יושב וממלא  אנו למדים" היוםהמילה המיותרת "מו)דברים לא, ב(, 

אצל כל הצדיקים  הדברשנותיהם של צדיקים מיום ליום ומחודש לחודש, וכך 

 ככתוב "את מספר ימיך אמלא". 

שאם אברהם אבינו  ,הרה"ג אלדר נתנזון שליט"א ,ולפי זה הקשה החברותא שלי

נולד ביום כיפור לפי החשבון שכתבנו קודם, אם כן הוא אמור גם להיפטר באותו 

איך  ,יום בחודש דהיינו שנפטר ביום כיפור, ואם אכן כן הם פני הדברים קשה

יעקב אבינו נזיד עדשים בעצם יום כיפור, הרי האבות הקדושים קיימו את כל בישל 

 ?, ב(יומא כחכמבואר בגמ' ) ,התורה כולה עוד קודם שניתנה
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אם נפטרים ביום שנולדו הרי התחיל כבר  –צדיקים הקב"ה ממלא ימיהם ושנתם 

 שנה חדשה?

איך יתכן שחלק מהצדיקים נפטרים באותו יום שנולדו בדיוק,  כן יש להקשותו

כבר  היאכי הפטירה בתאריך של יום הלידה  ,הרי יוצא שחי יותר ממה שנקבע לו

שנה, הרי אם  023ה חדשה, למשל משה רבינו שנולד בז' אדר וחי התחלה של שנ

? כמו בבר 020-נפטר בז' אדר הרי שיום פטירתו זה כבר התחלה של השנה ה

שנה ויום  00שנה אחרי יום הלידה, וממילא הנער בן  לשלש עשרה היאמצווה ש

 אחד.

 לכןושנות חייהם, נפטרים ברגע המדויק בו מלאו  שהצדיקים, לומר ואולי אפשר

שנה  023לו מלאו שאז בדיוק,  023בז' אדר ונפטר גם בז' אדר בגיל  משה רבינו נולד

 כולל השעות והרגעים. ,אותימל

אברהם אבינו נולד בתחילת מוצאי יום כיפור, דהיינו שעה לומר שיתכן  ולפי זה

השעה  –א תשרי, אם כן כל יום כיפור מלבד ההתחלה שלו "לאחר תחילת י

ראשונה שלו, זה בעצם היום בו נשלמו ימיו לפי שעות ורגעים, ולכן גם אם נולד ה

זה היה הרי ש ,כשמל את עצמו באמצע יום כיפורשא תשרי עדיין אפשר לומר "בי

שנותיו  99 ותמסתיימ ןשעות שבהה 22שנה דהיינו  99היום בו נולד אברהם לפני 

שנה  023גע שמלאו לו רלוהראיה ממשה רבינו שעד  .מעת לעת –עד הלידה 

 מדויקים מעת לעת נחשב יום לידתו.

שכתב "וכן בכל מניני התורה בשנות האדם  (יב ,שמות ל)מצאתי ברמב"ן  הנהו

בפ' יוצא דופן )נדה ד' מה.( בן ט' שנים ויום אחד  כך הם נמנים מעת לעת", וכדתנן

שלים, ועי' בן י"ג שנה ויום אחד בת י"ב שנה ויום אחד דאותו יום אחד כדי לה

במלאות י"ג שנה הוא  חיוב מצוותריטב"א שם שהביא מחלוקת הראשונים האם 

 מעת לעת לפי שעה מדויקת מהלידה או רק מתחילת היום.

א תשרי, וכפשטות הגמרא שעל כל האבות "ולפי זה אברהם אבינו נפטר בי

ום התקיים הפסוק שהתמלאו ימיהם, ולכן היה מותר ליעקב אבינו לבשל באותו הי

 א כל חשש.  לנזיד עדשים ל
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ג שמשה רבינו נפטר בזמן מנחה של שבת, ולפי מה "והנה מצאנו בתשובת רש"י צ

שכתבתי, צריך לומר שמשה רבינו נולד כמעט לפני מוצאי ז' אדר, ולכן בז' אדר 

שנה מלאים מעת לעת לחיי משה רבינו,  023קודם זמן המנחה עדיין לא עברו 

 וכאמור.

 ש"א קידושין לח, א )חידושי אגדות(:וזה לשון המהר

ואת מספר ימיך וגו' ר"ל לפי דרכינו אמלא הימים במותו בימי אותו חודש שנולד 

דמיום ליום הוא הרי  בו ונראה הא דלא כתיב מספר שנותיך אמלא משום כיון

במשה שנולד בז' באדר כלו לו ק"ך שנה בו'  כדמיון באותו יום מתחיל שנה אחרת

מלאים מיום ליום באותו  אבל אמר דהשנים באדר מתחיל שנת קכ"אאדר דבז' 

וקרא דאת מספר ימיך אמלא רמז גם לזה דאמלא בלא אלף הראשונה שהיא  חודש

לשימוש מספרו ע"א כי שנות האדם ע' שנה וע"א הם שנותיו של אדם במילואם 

 .קשמת ביום שנולד שמתחיל בו ביום שנת ע"א דיום אחד בשנה חשוב שנה ודו"
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לוית ח"ן / הרב חיים נתן היילפרין, מח"ס 'לקוטי 

 שערי תשובה' )מנצ'סטר(

 אכילה!החדשות בקדושת 

ֶרְכךָּ נַ  ה ַבֲעבּור ְתבָּ ה ַלי ְוֹאֵכלָּ ַביאָּ ַהְבַתי ְוהָּ  )כז, ד( ְפַשיַוֲעֵשה ַלי ַמְטַעַםים ַכֲאֶשר אָּ

בנו לטובתינו. כל מטבע היהודי לאהוב דבר חדש! הסקרנות שיש לנו מוטבע 

מילה חדשה בתורה מחיה נפשינו. וכמובן זה לעומת זה יש לפעמים תאוה לידע 

חדשות מסוג אחרת.. נבוא ונשמע דבר חדש בענין קדושת אכילה! מה שייך 

חדשות בזה? הרי יודעים שיש לנו מצוה עשה דאורייתא לכמה ראשונים של 

ו שיש הלכות בשו"ע המפרטים קדש עצמך במותר לך, ויודעים אנ -קדושים תהיו 

 ואין כל חדש תחת השמש! -לנו בפרטות הנהגות הראויות בסעודה 

ובכל זאת כמדומה שיש מרגליות נאה שאינה ידוע כל כך במשנת הבאר מים 

חיים בספרו "שער תפלה" שער ניפול בהאי ענינא. ובהקדם להוסיף עוד מילה אשר 

כי בספריו הקדושים  -ך סוגיא  יתכן אשר הבאר מים חיים המרא דשמעתתא בה

אשר דרכו הנפלא לשרוף אהבת עולם הזה ע"י אהבת השי"ת ,  -לימד לנו רבותינו 

פשוטו כמשמעו, מזלזל בגדול בתאוות עולם בלשונות חמים, וכמו כן מעורר מאד 

 לאהבת השי"ת ולתורתו הקדושה.

ורא למה מונח כאן בדבריו הקדושים ביאור עמוק ונ -ולעורר הסקרנות עוד 

 ואולי לפי דברוי נהיה לנו עצה לינצל מזה? -מתעייפים מהאכילה? 

ולזכור גם להראות האיך הענין  -בס"ד נעתיק דבריו הנפלאים ונגלה הסוד 

 מקושר בפרשת השבוע.

 מתי עולים הניצוצות הקדושים?

הנה ידוע בפי רבים אשר בשעת האכילה האדם מעלה "ניצוצות הקודשים". והנה 

)יה"ר שיהא חלקינו עמהם(, מ"מ  -אף אשר ענין זה שייך לסתרי תורה וליודעי ח"ן 

זהו המציאות הוא אשר בכל ענין גשמי יש ניצוצות שאם אדם זוכה לגשת לעניני 

בידו להעלותם ולתקנם. לשם שמים בישוב הדעת,  -גשמיות בכוונה הראויה 
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ומגלה לנו הבאר מים חיים זי"ע אשר בשעת האכילה הנשמה נהנית מרוחניות 

עיקר עלייתם הוא עם עליית ומתדבקים בנשמתו הניצוצות הקדושים,  -המאכל 

. וכמו שידוע אשר בכל לילה חלק מנשמתו עולה למעלה נשמתו בלילה בעת שינתו

וכשנפשו עולה  -חה"ק ריש פ' ויחי בארוכה( ולכן השינה מעין מיתה )וע' באורה -

 בלילה, אז גם הניצוצין הקדושים עולה עמו.

 ביאור למה אכילה מביא שינה

 -שלכן אמרו חז"ל )יומא יח.( שהמאכל מביא שינה  -ומוסיף שם בלשון "אפשר" 

ולכן מטילים  -מכיון שכל דבר תאב לשלו, והנציצות רוצים כבר לעלות למעלה 

אדם, כי בזה יוכלו לעלות למעלה בעת שישן, יחד עם נשמתו שעולה. עייפות על ה

)ויובן בזה למה דוקא באכילת בשר וכדומה מעייך אותו יותר מאכילה של מאכל 

כי מבואר ביסוד ושורש העבודה אשר כל שנתרבה הטעם נתרבו  -פשוט 

ון מכי -ולכן הצומח טעים טפי מהדומם, והחי יותר טעים מהצומח  -הניצוצה"ק 

 ע"ש.( -שנתרבו בכל דרגה יותר ניצוה"ק 

 האכילה משפיע על התפלה של יום מחר

אשר הבירורין האלו שעלו בלילה  -ומוסיף הבאר מים חיים שם לגלות סוד נורא 

חוזרין אל האדם להיות מוחין וחיות הקודש בעומדו אח"כ  -בעת שינתו למעלה 

שגה באהבה ויראה!! ומפרש לסייעו באור פני מלך חיים לה -בתפלה ביום מחר 

 ע"ש. -בזה כוונת הגמרא במסכת בבא בתרא 

אצלי זה חדשות! אשר האופן שאוכלים ביום אחד מסייע אותי להתפלל ביתר 

כוונה ביום המחר. נורא ונפלא! ויכול לעורר ולסייע האדם מאד שבאכלו על 

נו לקיים שלחנו יזכור לפני מי אוכל ולמה אוכל והאיך אוכל. השי"ת יעזור אות

 מקרא שכתוב "בכל דרכיך דעהו" וכמפורש בשו"ע או"ח סי' רל"א, ע"ש.

 עצה לינצל מעייפות מחמת אכילה

ואולי יכולים לקיים קנין התורה של שומע ומוסיף ולהציע עצה מעשי שלא 

 צעטעל קטןהבתחלת להתעייף מהאכילה, והוא בהקדם דברי הנועם אלימלך זי"ע 
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ע"ש בפרטות  - מסירת נפש בשעת האכילה יציור לחשוב שמדריך אותנו

מכיון שהקב"ה מצרף מחשבה למעשה הרי נחשב ממש כמו והנה  המחשבות!

ת ומסירת נפשו לעילא יתעלו עמו מיד ייוא"כ הרי ביחד עם על .שמוסר נפשו

 בזההניצה"ק, ולא יצטרכו להמתין עד השינה שיתעלו אז עם נשמתו בלילה. ו

, מכיון שנתעלו כבר הניצוצות הקדושים ע"י עצם נהירויח שלא יתקוף עליו השי

 המחשבה של מסירות נפש שצייר לנפשו כבר בשעת אכילתו.

 דבר בעתו מה טוב

שרואים האיך שיצחק אבינו השתמש  -יש לקשר הדברים עם פרשת השבוע 

 -ומן הראוי להאריך ולהעמיק בזה גופא  -במאכל לעורר הכוונה בשעת הברכה 

ועשה לי מטעמים " ברים הנפלאים של רבינו בחיי בזה )כ"ז, ד'(אבל מ"מ נעתיק ד

וגו' בעבור תברכך נפשי. אין כוונת יצחק בשאלת המטעמים בתענוג הגוף וחוש 

הטעם, אלא כדי שתהיה נפשו שמחה ומתענגת, כי בהתחזק כוחות הגוף יתעוררו 

חז"ל כוחות הנפש ומתוך שמחת הנפש תחול עליו רוח הקודש, והוא שאמרו 

)פסחים קיז.( אין השכינה שורה לא מתוך עצלות ולא מתוך עצבות אלא מתוך 

שמחה שנאמר )מלכים ב ג, טו( והיה כנגן המנגן ותהי עליו יד ה', ומטעם הזה 

יזכיר הנפש בכל פעם ופעם עם הברכה, ואמר בעבור תברכך נפשי, בעבור תברכני 

 וד מהלך.עכ"ל וע"ש עוד בהמשך ע נפשך, למען תברכך נפשי:

פרק כ"ה פסוק  -דברים חמים בהאי ענינא  -וע"ע בבאר מים חיים פרשת תולדות 

 . כ"ג ופרק כ"ו פסוק ב'
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 ס"מח, ווייל מאיר ישראל הרב/  ספק הסר למען

  כהלכתו והשולחן השבת וביום

 שאלות בענייני כשרות המאכלים והכלים במטבח

 אכילת בשר אחרי חלב

 חלב, מה צריך לעשות?הרוצה לאכול בשר אחרי 

א. האוכל גבינה או שאר מאכל חלבי, יכול לאכול מיד בשר אחריו,  תשובה:

אלא שצריך לקנח ולהדיח פיו על ידי אכילת מאכל יבש וכל מאכל טוב לזה חוץ 

 ושתיית מים או שאר משקין, וכן צריך להדיח ולנקות יחמירקות ותמרים וקמח

. וראוי לעשות כן בכל מקרה, כלפני אכילת הבשר ולנגבם יטאצבעותיו במים צוננים

השותה חלב, אינו צריך קינוח אלא רק  כאוגם כשאכל במזלג או שתה חלב בכוס

 .כבהדחה ורחיצת ידים

ב. יש שאמרו שאם אכל גבינה, ועברה שעה, ועתה רוצה לאכול בשר, אינו צריך 

אינו צריך  . ויש שאמרו שרק אם עברו ו' שעות מאכילת החלבכגקינוח והדחה

 .כדקינוח והדחה לפני הבשר

                                                
 ש סק"ו.""ט, ב' וש"ך סקי"ב ופתסי' פיח
ולא ידיח בשאר משקין שאינם מנקים כ"כ טוב, ש"ך שם סק"י. ולא יטול במים חמים, משנ"ב או"ח סי' קפ"א סק"ח יט

היד סולדת  שאיןלגבי מים אחרונים, וה"ה למים אמצעים כמבו' שם סי' קע"ג, ג'. ואם אין לו אלא מים חמים בחום 

בהם, יטול בהם. משנ"ב שם. ושיעור נטילה עד פרק שני של אצבעות, או"ח סי' קע"ג סק"ו. וצריך לנגב ידיו, שם 

 סעיף ג'.
יו"ד סי' פ"ט, ב'. וכתב הש"ך סקי"א שאין נפק"מ מה יקדים משניהם ויכול להקדים הקינוח או ההדחה ובלבוש  כ

ד שם "ה, אך להלכה נקטינן איזה שירצה יקדים. וכתב הפמ"ג בשפסעיף ב' כתב שי"א שעדיף להקדים ההדח

שעדיף לעשות קינוח והדחה כל אחד בפני עצמו מאשר לקחת פת טבול במשקה ולאוכלו וע"י כך לעשות גם קינוח 

 וגם הדחה.
' פ"ט סק"ט בגמ' חולין דף קד: מבואר שאם אוכל ביום ורואה שידיו נקיות אין צריך לרוחצם, אמנם כתב הש"ך סיכא

 שיש לרחוץ הידים גם ביום מפני שלפעמים הגבינה נדבקת בידים ולא שם לב.

ולגבי האוכל גבינה במזלג או כף, הביא הבאה"ט שם סק"ה בשם הפר"ח סק"ט שאין צריך נטילה וכ"כ הרש"ש 

"ד כתב שנכון ד סק"כ והביאו הפת"ש בסק"חולין דף קג: ד"ה ואסור והערוה"ש סק"ח. אמנם הפמ"ג בשפ

להחמיר וליטול ידיו גם אם אכל בכלי, ולפי"ז ה"ה אם שתה חלב בכוס, אלא אם כן נחלק ונאמר שעל דבר שאי 

 אפשר להחזיק ביד לא גזרו, ודוחק הוא.
 רש"ש שם ודרכ"ת שם סקל"א. כב
 הגרי"ש אלישיב זצ"ל. והיינו מפני שטעם החלב בטל מהר ולאחר שעה כבר בטל טעמו.כג
ע בדברי הדרכ"ת סי' פ"ט סוסקי"ט. ואע"פ שהש"ך סק"ז והט"ז סוסק"ב נחלקו בדין מי שאכל בשר כן משמ כד

והמתין שעה אם צריך לחצוץ שיניו, היינו אם היינו אומרים שהמתנת שעה מועילה, אבל כיון שאנו לא פוסקים כך, 

 ה בשר לחלב.א"כ גם לאחר שעה צריך להדיח ולקנח. וכן דעת הגר"נ קרליץ שליט"א, ומדמ

והיינו, כמו לאחר ו' שעות מאכילת בשר שאין צריך קינוח והדחה, דמסתמא כבר לא נשאר לו בשר בין שיניו 

 וכמש"כ הפמ"ג בסי' פ"ט במ"ז סק"א במש"כ אפשר ב' הפירושים אמת.
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ג. האוכל מאכל חלבי ורוצה לאכול בשר עוף, אין צריך לקנח ולהדיח פיו ולרחוץ 

, ואם אינו מרגיש כו, אלא יסיר החתיכות שמרגיש שנשארו בידיו ובפיוכהידיו

 בחתיכות גבינה יכול לאכול מיד עוף.

, אמנם, גם כזבשר עוףויש שהחמירו להדיח ולקנח פיו ולשטוף ידיו גם לפני 

המחמירים כן, אם אכל את המאכל החלבי במזלג נראה שאין צריך לרחוץ ידיו 

 .כחלפני אכילת בשר עוף ומספיק קינוח והדחת פיו

* 

 שאלות בענייני שבת

 אכילת עוגיה בצורת בעל חי

 האם מותר לאכול עוגיה בצורת בעל חי?

עוגה או עוגיה שהיא עצמה בצורת בעל חיים או בצורת אות, מותר  תשובה:

 כטלחותכה או לאוכלה.

                                                
שם בסעיף ג'  שם, והא ד'יש מחמירים' שכ' הרמ"א שם אינו ענין לזה אלא להמתנת זמן בין גבינה לבשר, ומש"כ כה

 שיש ליטול ידיו ביניהם, היינו בין גבינה לתבשיל בשר בהמה. וכן משמעות הפמ"ג בשפ"ד סקט"ז.

כן נראה פשוט, שאף שאין דין לרחוץ ולקנח, מ"מ כל זה ביחס לדין קינוח והדחה, אבל אם מרגיש פירורי גבינה כו 

 בפה וכל שכן בידיים חייב להסירם.
 ת יב ויד יהודה שם בקצר סקכ"ג ובארוך סק"ג וכה"ח סקמ"ה. בא"ח שנה ב' פ' שלח או כז

רוב הפוסקים סתמו שאין צריך לרחוץ ולהדיח ולקנח בין גבינה לבשר עוף, ולכן גם הרוצה להחמיר כן, אינו צריך כח 

להחמיר לרחוץ ידיו אם אוכל במזלג ואין ידיו מתלכלכות שהרי סתימת הרבה פוסקים שאין צריך כלל הדחה 

 וקינוח כשאוכל במזלג.
. כן מבו' ברמב"ם פ"י מהל' שבת הט"ז שכתב הצר יצירהולא  רישוםאין שם כתיבה ביצירת צורה וכתיבה היא  כט

ולא משום כותב, ובי' הבאה"ל סוד"ה במשקין דהיינו טעמא כיון שעשה ויצר  מכב"פצורה בכלי חיים משום 

היינו  כותב"כ הרמב"ם פי"א הי"ז הצר צורה חייב משום הצורה בבת אחת ואין לזה שם רושם, משא"כ במש

שכתב ורשם רושם של הצורה על גבי קיר או נייר ולזה יש שם כתיבה )וראה לעיל בהערה א'(. וכ"כ בשבט הלוי 

ולא חורט בתוכה ודאי מותר ואין לזה שם כתיבה ולכן מותר  מהעוגה עצמהבח"ט סי' כ"ה שכשעושה צורה 

 ת ואף ליצור ציורים או אותיות מבצק או מעוגה רכה.לאכול עוגה כזא

שוב מצאתי שנדפס בקובץ שערי הוראה י' בית הוראה דהגרש"א שטרן שליט"א מכתב הגר"ש ואזנר שליט"א 

ובו הוכיח מעירובין צז. שודאי אין איסור ליצור אות או ציור ללא רקע ונייר תחתיהם וראייתו מקשר של תפילין, 

רק מצד קושר ולא מצד כותב אות וצורה, וכתב מה"ט להתיר הנחת סכו"ם על שולחן בצורה  שהגמ' שם דנה

 מיוחדת משום שהשולחן לא נחשב רקע וקלף לסכו"ם.

, ואין לזה שייכות בין בכלי בין בידהעיסה צורות או אותיות  עלובח"א בהל' יו"ט כלל צ"ב סעיף ג' אסר לכתוב 

וכן ביארו בדבריו הקיצוש"ע סי' צ"ח סכ"ג והשעה"צ סי' ת"ק סק"כ, וכל דבריו  ,מהעיסה עצמהלנידון עשיית צורה 

עיי"ש שדימה דין זה לחקיקת גט. אמנם עי'  -שם יוכיחו כדבריהם שכוונתו לחקיקת צורות על העיסה בעץ או ביד 

 אגרו"מ חו"מ ח"ב סי' מ"ז אות ג שלא הזכיר היתר זה.

בעוגה כזאת דלהדיא אמרינן שמותר לאכול סריקין המצויירין  מיצירת צורה עוגה כזאת ודאי קל יותר אכילתועכ"פ 

 בפסח פסחים לז., ובי' המ"מ בהל' חמץ ומצה פ"ה הט"ו דהיינו פת העשויה צורת דג או חיה. 

דין זה שייך גם לגבי יצירת צורות מפלסטלינה, אך שם אסור משום ממרח ברוב המקרים, ולכן לא כתבנו כלל לגבי 

 .זה
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אסור לחמם מאכל על מיחם חשמלי, אפילו מאכל יבש, ואפילו אם המכסה 

מכוסה בנייר כסף, מפני שכל המיחם נחשב דבר אחד וצריך כלי נוסף להפריד בינו 

 .ללבין המאכל

  

                                                
ל וכן דעת הגרב"צ פלמן זצ"ל. והיינו שכל המיחם הוא דבר אחד ויש לו דין "כן מורה מרן הגרי"ש אלישיב זצ ל

כמו מים שנמצאים בתוך הכירה עצמה שאינם מפסיקים וצריך גם כן לגרוף  -"כירה", והמים שבתוכו לא מפסיקים

וכמבו' במ"ב סי' רנ"ג סקפ"א בשם מהרי"ל, אלא או לקטום. והכיסוי הרגיל של הכירה אינו מספיק לעשותו לגרו"ק 

צריך כיסוי נוסף שאינו קבוע שם.   וגם המתירים שהיה על פלטה חשמלית אוסרים שהיה על מיחם חשמלי מכיון 

 שיש בו כפתורים להגדיל ולהקטין את החום.

 ועיין בקובץ תל תלפיות ראש השנה תשס"ו. 
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גולדבאום, מח"ס ֵמאֹור שעשועי / הרב מנחם צבי 

 ''מֹוסר דרך', 'מאיר דרך', ו'אפיקי חיים

 איש תם יושב אהלים

ַלים ם ֹיֵשב ֹאהָּ  )כה, כז( ְוַיֲעֹקב ַאיש תָּ

כמה צריך אדם להרחיק מן "(: תולדות דרך חיים תוכחת מוסרהק' )של"ה כותב ה

הרמאות, שמכל מעלות ומדות שהיו ביעקב, לא הזכיר אלא שהיה 'איש תם' 

 ."'ישב אהלים', עוסק בתורה תמיד ושהוא

 "איש תם" קודם ל"יושב אוהלים"

"יושב המתרחק מן הרמאות. ב(  - "איש תם"בפשטות יש כאן שני דברים: א( 

 שעוסק בתורה תמיד. - אוהלים"

ואולי אף  -שוה  "איש תם"ואם כנים הדברים, לכאורה יש כאן רמז שמדת 

ואולי הוא בבחינת דרך ארץ קדמה , וחידוש, "עוסק בתורה תמיד"ל -קודמת 

 לתורה, ובאתי רק להעיר.

 התורה "איש תם" ְבַאַםת

אלא דהא בהא תליא. מדת התמימות  -אך נראה שאין כאן שתי מידות נפרדות 

והאמת נמדדות רק ְבַאַמת התורה, ותורה היא תורה רק אם היא תורת אמת, 

 ונבאר בע"ה:

אומרים כלה כמות שהיא, ובית הלל  "כיצד מרקדין לפני הכלה? בית שמאי

 או חיגרת שהיתה הרי: בית שמאי לבית הלל להן אומרים: כלה נאה וחסודה. אמרו

 ..."!תרחק שקר מדבר: אמרה והתורה? וחסודה נאה כלה, לה אומרים, סומא

י"ז ע"א(, ושיטת בית הלל אכן צריכה ביאור, ואכמ"ל, אך איך  -)כתובות ט"ז ע"ב 

דסבירא להו שבכל אופן אומרים "כלה נאה  -ר, פשוט שבית הלל שלא יהיה הביאו

 סבירא להו נמי שאין זה סתירה כלל למדת האמת התמימות. -וחסודה" 

 של התורה, איננו ה"איש תם" של העולם."איש תם" הרי לנו ש
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מרן המשגיח דישיבת כפר חסידים הגה"צ רבי דב יפה זצ"ל נלב"ע לפני ימים 

אודותיו שכתב תלמיד שלמד אצלו בישיבה לפני כשלשים  אחדים. במאמר זכרון

"לעתים היה מסייר ומעיר ישנים הוא מספר:  -הסופר ר' חיים ולדר הי"ו  -שנה 

מתרדמתם לקראת התפילה. מעולם לא היה אומר 'מאוחר' או 'איך אתם עוד 

ישנים', אלא 'תכף יעבור זמן קריאת שמע'. כדי להבין את ההבדל הייתם צריכים 

שמוע את המנגינה... הוא נשמע כמו אחד שבטוח שאנחנו נכעס עליו אם לא יעיר ל

אותנו וחלילה ישמור את המידע הזה של קריאת שמע לעצמו. זה נשמע כמו 'היי, 

מחלקים שם כסף ואתם מפסידים'... היו לנו תמיד ויכוחים האם יש בו תמימות כזו 

ות כמים אם חלילה יאחרו את שהוא מאמין בכל ליבו שהבחורים באמת יזילו דמע

זמן קריאת שמע, או שזו היתה הדרך הכי טובה שלו לומר דברים בצורה חלקה ולא 

 .פוגעת..."

"אני סבור ש'היה תם מתוך בחירה' שזו הגאונות הגדולה מסכם ר' חיים ולדר: 

 .ביותר..."

 כאמור: "תם" ְבַאַמת התורה!

 תורת אמת

"תורת אמת"! אחרת אין היא תורה  -מיתית ומאידך: גם התורה צריכה להיות א

 כלל.

מורי ורבי רבי שמחה וסרמן זצ"ל היה אומר בשם אחד הרמי"ם בברנוביץ )ואם כי 

פרח שמו מזכרוני, מצאתי בספר "קדושת אברהם" לרבי זלמן אורי זצ"ל שאמר כן 

בשם הרב יוסף הורביץ זצ"ל( שקושיא היא תמיד עדיפה מתירוץ. כאשר מקשים 

וזה ודאי תורת אמת. כאשר מתרצים  -בעצם מכריזים "אני לא מבין"  קושיא

תירוצים מכריזים "אני מבין...", והרי שמא אינו כן. והלא כלל נקוט בידינו "ברי 

 ושמא, ברי עדיף...".
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אינן שתי תכונות נפרדות. כדי להיות יושב אוהלים"  -"איש תם אשר לפי זה 

"יושב תורה, וכדי לעסוק בתורה באמת כצריך לשבת באהלי  -באמת  "איש תם"

 תורתו צריכה להיות תמה ואמיתית! - אוהלים"

 goldm@enativ.comלתגובות: 

  

mailto:goldm@enativ.com
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מאחורי הדף / הרב יצחק לובנשטיין, מו"ל כתבי 

וספרי הגרי"א וינטרויב זצ"ל, ומח"ס 'אני מאמין' 

 ספר(על עיקרי האמונה )קרית 

 קורס חינם בדייגות! –תורה;  כי הם חיינו... ובלעדיה... 

עביד  'וחי' ,שנאמר ,תנא תלמיד שגלה מגלין רבו עמו" :(י.)מכות איתא בגמרא 

תלמיד שגלה לערי " :רוצח ז א(הל' )". וז"ל הרמב"ם ליה מידי דתהוי ליה חיותא

וחי, עשה לו כדי  (דברים י"ט ה', דברים ד' מ"ב)מקלט מגלין רבו עמו, שנאמר 

 ".וחיי בעלי חכמה ומבקשיה בלא תלמוד כמיתה חשוביןשיחיה, 

* 

 עוד יש לציין לכמה מקורות בש"ס ש'תורה' היא חיינו ובלעדיה חיינו אינם חיים.

תנו רבנן פעם אחת גזרה מלכות הרשעה שלא "רכות )סא:( בבז"ל הגמרא  .א

בא פפוס בן יהודה ומצאו לרבי עקיבא שהיה מקהיל קהלות  ,יעסקו ישראל בתורה

אמר לו  ,אי אתה מתירא מפני מלכות ,אמר ליה עקיבא ,ברבים ועוסק בתורה

לשועל שהיה מהלך על גב הנהר וראה דגים  ,למה הדבר דומה ,אמשול לך משל

אמרו לו מפני  ,אמר להם מפני מה אתם בורחים ,שהיו מתקבצים ממקום למקום

אמר להם רצונכם שתעלו ליבשה ונדור אני  ,שמביאין עלינו בני אדם רשתות

אמרו לו אתה הוא שאומרים עליך פקח  ,ואתם כשם שדרו אבותי עם אבותיכם

אנו מתיראין במקום  במקום חיותנוומה  ,לא פקח אתה אלא טפש אתה ,שבחיות

רה עכשיו שאנו יושבים ועוסקים בתו ,אף אנחנו .מיתתנו על אחת כמה וכמה

אם אנו הולכים ומבטלים ממנה על אחת  ,כך הוא חייך וארך ימיך לאשכתוב בה כי

 ".כמה וכמה

אמר ע"פ גירסת הילקוט )חבקוק תקסב(, עבודה זרה )ג:( עוד איתא בגמרא  .ב

 ,מאי דכתיב ותעשה אדם כדגי הים כרמש לא מושל בו ,רב יהודה אמר שמואל

                                                
 ליהו.ע' בהמשך מש"כ על פסוק זה מהתנא דבי א לא
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מה דגים שבים כיון שעולין ליבשה מיד  ,לומר לך ,למה נמשלו בני אדם כדגי הים

 ".מיד מתים לבבני אדם כיון שפורשין מדברי תורהאף  ,מתים

* 

אצטט דברי התנא דבי אליהו )זוטא יד( הידועים, ובהארות שוליים אוסיף כמה 

 מטעמים.

לא  לדמהלך ממקום למקום ומצאני אדם אחד, שלא היה בו לג"פעם אחת הייתי

 צץ ומלעיג בדברים ובא כנגדי. מקרא ולא משנה, והיה מתלו

 , לאביך שבשמים ליום הדין לומה אתה משיב ,להואמרתי לו, בני

, ודעת לא נתנו לי מן השמים לח, בינהלזואמר לי, רבי, יש לי דברים שאני משיבו

 .לטשאקרא ואשנה

 מה מלאכתך, ואמר לי ציד אני,  ואמרתי לו, בני,

                                                
 ' אולם לא מוזכר בילקוט. וכן בנפש החיים )ד כט( מביא לשונו של הילקוט.ומן המצותבבבלי כתוב כאן ' לב
 פי' אליהו הנביא. לג
יל"ע מה הכונה 'לא היה בו', האם לא למד, או לא זכר או שלא הפנים את החכמה שקיבל וכן מדויק שהתלונן  לד

 תלונן.ש'בינה ודעת' חסר לו ואילו על חכמה לא ה
איזה מוסר השכל יש ללמוד מכאן! אליהו פוגש עם הארץ מתלוצץ ורוצה לכוונו לטוב, והמילה הראשונה שבה  לה

 פותח דבריו, היא: "בני"! וכך גם כמה פעמים בהמשך שיחתו.
 יל"ע מה ה'שאלה' שעליו יצטרך 'להשיב'. לו

 ,נשאת ונתת באמונה ן אדם לדין אומרים לובשעה שמכניסיאמר רבא וז"ל ")שבת לא.( יתכן שהכונה לדברי הגמרא 

 ".הבנת דבר מתוך דבר ,פלפלת בחכמה ,צפית לישועה ,עסקת בפריה ורביה ,קבעת עתים לתורה

וכן בגמרא קידושין )מ:( איתא "אין תחילת דינו של אדם אלא על דברי תורה" ובמק"א כתבנו בארוכה ליישב 

 הסתירה בין בגמרא בשבת והגמרא בקידושין.

 ...".מפני מה לא עסקת בתורה... אומרים... תנו רבנן עני ועשיר ורשע באין לדיןוז"ל "יומא )לה:( וכן הוא בגמרא 

בוא וראה כמה קשה יום הדין שעתיד הקדוש ברוך הוא אמר ר' ישמעאל יש לציין לדברי המדרש )משלי פ"י( וז"ל "

בעמק יהושפט בזמן שתלמידי חכמים באים לפניו אומר לכל אחד מהם כלום עסקת  לדון את כל העולם כולו

בתורה, אמר לו הן, אומר לו הקדוש ברוך הוא הואיל והודית אמור לפני מה שקרית, ומה ששנית בישיבה, ומה 

ם ששמעת בישיבה, מכאן אמרו כל מה שקרא אדם יהא תפוש בידו, ומה ששנה כמו כן, שלא תשיגהו בושה ליו

הדין, מכאן היה ר' ישמעאל אומר אוי לה לאותה בושה, אוי לה לאותה כלימה, ועל זה בקש דוד מלך ישראל 

בתפלה ובתחנונים לפני המקום ואמר ה' בקר תשמע קולי בקר אערך לך ואצפה )תהלים ה ד(, בא לפניו מי שיש 

 ..."בידו מקרא ואין בידו משנה

' אלא בזמן שתלמידי חכמים באים לפניוהוא לא מצטט את המילין ' כשהביאור הלכה )קנה א( מביא את המדרש

לדון את כל ואיתא במדרש משלי פ"י אר"י בא וראה כמה קשה יום הדין שעתיד הקדוש ברוך הוא מביאו כך וז"ל "

בכל עי"ש והאיש אשר אינו מזרז א"ע לקבוע לו עתים לתורה ... ואין בידו משנה  בא מי שיש בידו מקראוכו'  העולם

 ".יום בודאי ישאר ריקם מכל ח"ו ומה יענה ליום הדין והחכם עיניו בראשו
 נזכור שמדובר באדם שזכה ל'גילוי אליהו', והבין שיש דברים בגו, ולא זלזל בטענותיו של אליהו. לז

 מעניין שלא התלונן שחסר לו 'חכמה'. ע' מש"כ לעיל. לח
באמת לאמיתו שלא נתנו בו בינה ודעת. מצאנו מושג של  הרי מדובר על דברים שיגיד בעולם האמת, והרגיש לט

מכאן לתלמיד שלא ראה סימן יפה במשנתו ה' שנים .( "חולין כד'אינו רואה סימן ברכה בלימודו' המוזכר בגמרא )

 ".שוב אינו רואה ר' יוסי אומר ג' שנים
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ואמרתי לו, בני, מי למדך ואמר לך שתביא פשתן ותארגהו מצודות ותשליכהו 

 לים ותעלה הדגים מן הים. 

 ואמר לי, רבי, בזה נתנו לי בינה ודעת מן השמים. 

ואמרתי לו, ומה להביא פשתן ולארוג מצודות ולהשליך לים ולהעלות דגים מן 

כי ( )דברים ל יד מבה ולדברי תורה שכתוב הים נתנו לך בינה ודעה מן השמים,

 . מאקרוב אליך הדבר מאד בפיך ובלבבך לעשותו לא נתנו לך בינה ודעה מן השמים

  היה מרים קולו ובוכה ומתאנח, מבמיד

, אלא כל שאר בני אדם באי עולם הן משיבין מגואמרתי לו, בני, אל ירע לך

ועליהן ועל אבל מעשיהן מוכיחין עליהן,  ,מדתשובה זו על אותו ענין שהן עוסקין בו

כיוצא בהן ועל העושים כמעשיהן מהו אומר הכתוב עליהן )ישעיה יט(, ובושו 

 עובדי פשתים שריקות ואורגים חורי". 

* 

 .מהוהנה, הילקוט שמעוני )נצבים סו"ס ל( מוסיף עוד: "כי היא חייך ואורך ימיך"

ונלע"ד שעומק כונת הילקוט להוסיף, שהרי הקב"ה הטביע בכל יצור ובריה 

בעולם את הכח והיכולת למצא כדי חיותו, ואין אדם בעולם שאין לו היכולת 

                                                
 ן ש'קרוב עליך' קאי על 'עסק התורה'.יש לעיין מה ענין 'קרוב אליך הדבר' ל'מקרא ומשנה'. כנראה שבתד"א הבי מ

מבואר כאן שטענת 'קרוב עליך' לא מספיק שהרי אליהו לא ענה לו שכיון שכתוב 'קרוב אליך' ממילא הוא  מא

 שקרן אלא ש'יותר קרוב' מ'מלאכה', וכיון שהצליח במלאכתו ע"כ שגם בתורה יכול להצליח.

 לאכה' כדי חיותו הוא ה'מחייב' לתורה.וע' להלן בביאור דברי הילקוט ויובן גם כאן שה'מ

ע' במלבי"ם )ספר ארץ חמדה הפטרת פרשת מטות ד"ה ומה שאמרתי( שלכן קודם שואלים 'נשאת ונתת באמונה' 

 פי' האם הצלחת בפרנסה, ואחי שיענה שהצליח להתפרנס ישאלו אותו 'עסקת בתורה' וכבר לא יהיה לו תירוצים.
היו מתחילים להנחם  שמידשאלולי היו שמים לבם כמעט קט על דרכיהם, ודאי גם במסילת ישרים )פ"ב( כתוב " מב

 ". ממעשיהם, והיתה החרטה הולכת ומתגברת בהם עד שהיו עוזבים החטא לגמרי

 הרי שרגע של התבוננות של 'אמת' גורם ש'מיד' הוא מתחרט.
א לא 'שיקר' אלא באמת היה מההמשך נראה שהתחרט על תשובתו שאין לו בינה ודעת. ואליהו עונה לו שהו מג

חסר לו בינה ודעת ואכן כל האנשים כמותו כל יענו בעולם האמת, ולא אל לו להצטער שהרגיש שהוא 'אנוס'. פי' 

שבאמת מצד כשרונותיו הוא 'אנוס' והוא ה'אמת', אלא שיש מחייב מעבר לאמת ההוא, והוא ש'כדי חיותו' לא 

 בתורה 'כדי חיותו' היה מצליח ללמוד.מצאנו 'אנוס' ואם היה ניגש לעסק התורה 
ב'עולם האמת' יש רק אמת, ונראה שבאמת לא היה להם שכל, אולם כיון שהוא חיותו הרי בטבעו לעשות כל  מד

 מה שנדרש.
כי הוא חייך וארך ( דברים ל כ) בגמרא )ברכות סא:( "אף אנחנו עכשיו שאנו יושבים ועוסקים בתורה שכתוב בה מה

 הולכים ומבטלים ממנה על אחת כמה וכמה", אותו הפסוק שמביא הילקוט הנ"ל.ימיך כך אם אנו 
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. ובאמת, אותו דייג לא היה לו בינה ודעת, מווהכלים לספק צרכיו הבסיסיים

אליהו הנביא שתורה ואעפ"כ הבין הדייג שבצרכי 'כדי חיותו' יש בו דעת. וגילה לו 

'היא חייך' ממש, וממילא הבין שלא יתכן שימנעו ממנו משמיים היכולת לעסוק 

 בתורה ולחיות.

* 

או  3700002575לתגובות ולקבל מד"ת של הגרי"א וינטרוב זצוק"ל: 

haravyew@gmail.com 

  

                                                
בחובת הלבבות )שער הבטחון פ"ד אופן הראשון( שגם מי שאינו יכול להעשיר, אבל יהיה לו חיים, וכיון שכתוב  מו

 מות."ע"כ אתה חי" ע"כ שכדי חיותו שייך, ואין טפשותו יכול לקפח את חיותו, שהרי א"כ הוא גזירת 
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/ הרב אליהו הורביץ, מח"ס  שבתהלכות מה

 'הרחב דעת' י"ג חלקים

 באוכלין בשבתדין צביעה 

ֹנַכי ַעל ֵיף אָּ ֹדם ַהֶזה ַכי עָּ אָּ ֹדם הָּ אָּ א ַמן הָּ ו ֶאל ַיֲעֹקב ַהְלַעיֵטַני נָּ א  ַוֹיאֶמר ֵעשָּ רָּ ֵכן קָּ

 )כה, ל( ְשמֹו ֱאדֹום

בפסוק מוצאים אנו התייחסות לצבעו של המאכל, כאשר עשיו קרא לתבשיל על 

 'צביעה באוכלין בשבת'.שם צבעו: "האדום האדום הזה". ָנדון אפוא בנושא 

 הראיות מהגמ'

בגמ' בשבת דף עה. מבואר שרב סבר שהשוחט חייב גם משום צובע, מחמת 

שהשוחט רוצה שהמקום יצטבע בדם כדי שיראו שהבשר טרי, וכתב שם התוס' 

 רי"ד, שמוכח שגם באוכלין יש איסור צביעה.

של חרדל, מצד שני, במשנה שבת דף קלט: מבואר שמותר לתת ביצה במסננת 

ובגמ' שם מבואר שמסננים את החלמון שירד ויצבע את החרדל, ובדרכי משה 

 בסוף סי' ש"כ כתב שמוכח מזה שאין איסור צביעה.

אלא שהפוסקים דחו את ב' הראיות, החכם צבי סי' צ"ב דחה את הראיה 

משוחט, שלהלכה נפסק כשמואל שנחלק על רב שם וסבר שאינו חייב משום צובע, 

יקר טעמו של שמואל הוא שאין צביעה באוכלין, עוד כתב, שדם אינו ויתכן שע

נחשב כאוכל, ודווקא בזה רב סבר שיש איסור צביעה, וגם באבני נזר סי' קע"ג כתב 

 שאפש"ל שהאיסור הוא מצד שצובע את העור של הבהמה שאינו אוכל.

הפמ"ג בסי' ש"כ א"א סקכ"ה דחה שאפש"ל שדווקא שוחט שכוונתו בצביעת 

בשר בכדי למכור שייך צביעה באוכלין, אך באדם הצובע אוכל לצורך אכילתו ה

 לא שייך צביעה להלן נסביר את סברתו.

ומה שהוכיח הדר"מ מצביעת החרדל ע"י ביצה, הנשמת אדם בכלל כ"ד סק"ג 

דחה שדווקא בזה התירו משום שאינו ממן הצובעים כלל, ובאורחות שבת פ"ז 
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עולם לא משתמשים בביצה לצביעה ואין הדרך לצבוע הערה א' כתב שכוונתו של

 בו דברים, ולכך דווקא בזה אין איסור.

 להלכה

הב"י בסוף סי' ש"כ הביא מהשבלי הלקט שהביא מהיראים שמותר לצבוע פת 

במשקה הפירות שאין דרך צביעה באוכלין לפנינו אין זה נמצא ביראים, ולשבה"ל 

שכן כתב גם האור זרוע, וכן פסק השו"ע הייתה גרסא אחרת, ובדר"מ שם מביא 

 בסי' ש"כ סעיף י"ט.

אך החיי אדם בכלל כ"ד ס"ח נחלק וסבר שיש עכ"פ איסור דרבנן בזה, והאריך 

שם בנשמ"א להוכיח שכל צד ההיתר בזה הוא מצד שהמלאכה אינה מתקיימת, 

והביא בזה מחלוקת ראשונים שיש שסברו שבצובע יש גם במלאכה שאינה 

איסור דאורייתא, ויש שסברו שיש בזה איסור דרבנן, ועכ"פ א"א להקל מתקיימת 

 בזה.

וגם בגינת ורדים כלל ג' סי' ט' הביא לאסור בזה, וגם בשעה"צ בסי' שי"ח ס"ק 

ס"ח הביא מהיערות דבש שאסר בזה חפשתיו ולא מצאתיו, אודה לקורא הנעים 

 באם ימצא היכן כתב כן היערות הדבש.

בסי' ש"כ סי"ט לא הביא כלל את דעת האוסרים, ונראה אך למעשה המשנ"ב 

שסמך להקל כהשו"ע, אך בשעה"צ הנ"ל בסי' שי"ח הביא שבמקום האפשר עדיף 

שלא להיכנס למחלוקת ולא לצבוע אוכלים ובמה שהתיר לכו"ע כשהופך את 

 הסדר, אכמ"ל בזה.

 סברת ההיתר

יעה, ולכאורה לפ"ז בלשון השבלי הלקט מבואר שטעם ההיתר כי זה לא דרך צב

כיום שוודאי שהדרך לצבוע מיני מאכלים, ויש תעשיה שלימה של צביעת אוכלים, 

לא שייך להתיר, אלא שהפמ"ג בסי' ש"כ א"א ס"ק כ"ה כתב שטעם ההיתר הוא 

 מצד שבאכילה בכל גווני מותר.
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ונראה שכוונתו, שעניינה של מלאכת הצובע היא מה שצובע את הדבר לצורך 

וצה שיהיה בצבע אחר, אך כשצובע אוכלין, אינו עוסק בשינוי החפץ עצם זה שר

 אלא רק בתיקון הדבר לאכילתו, ולתיקון אכילה בעלמא אין חשיבות מלאכה.

וזו הסיבה שהפמ"ג אסר כשכוונתו בצביעת הבשר בכדי למוכרו ולא לצורך 

ע אכילה, שאין זה תיקון אוכלים, ובאמת שעל פי זה כתב שם הפמ"ג, שאם צוב

מים בצלוחית לתנו כנגד השמש ושישתקף הצבע בבית, יש בזה איסור צביעה, 

 שאין זה נחשב כצביעה באוכלין.

ובמשנ"ב בסי' ש"כ ס"ק נ"ו הביא את דברי הפמ"ג הללו להלכה, והדבר מצוי 

בסבון התלוי באסלה, שאם כוונתו לצבוע את המים יש בזה משום צביעה ולא 

 שייך לומר שמתקן אוכלים.

ספר אורחות שבת פ"ז הערה ז' כתב שגם בתיקון אוכלים אין להתיר במקרה וב

שמשתמש בצבעי מאכל גמורים, מחמת שזה חומר שאומנים משתמשים בו 

 לצביעה ויש לזה חשיבות של מלאכה.

ומצד שני, בספר חוט השני סוף מלאכת הצובע עמוד קנא התיר להשתמש 

המים לצורך זה שהילדים ישתו, משום  בתרכיז מיץ פטל גם כשכוונתו לצבוע את

שעיקר הכוונה שהילדים ישתו וזה רק תיקון אוכל ואין זה דומה לצבעי מאכל 

 שבעיקרם נועדו לצביעה.

ולפ"ז יש לעיין בעשיו, שעד כמה שקרא למאכל רק על שם צבעו וניכר שכל 

דעתו  דעתו הייתה לצבע בלבד, שיתכן שלו גופא יש איסור צביעה באוכלים, שאין

אלא על הצבע, אך מצד שני אפש"ל שסו"ס זה רק תיקון האוכל, וגם לעשיו אין זה 

 נחשב כצביעת חפץ אלא רק כתיקון אוכלים בלבד.
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מעמקי הלכה / הרב יצחק אברהם, כולל 'תורת ה' 

 חפצו' )בית שמש(

 הזמן הראוי לכתיבת צוואה

א ַהֵמה ַוֹיאֶמר ַקְנַתי נָּ  מֹוַתי )כז, ב( יֹום יַָּדְעַתי ֹלא זָּ

סתפק מתי הזמן הראוי והנכון ע"פ תורתינו הקדושה, לערוך שטר ראה להנ

צוואה לבני ביתו. והסברא הפשוטה לכאורה נוטה לומר, כי זריזין מקדימין עדיף, 

שהרי אין אדם יודע מתי יגיע יום פקודתו. ולדאבון לב, שומעים אנו מידי פעם, על 

עירים יחסית. וא"כ היה מן הראוי להכין בטרם עת מקרי אסון ר"ל גם בבנ"א צ

צידה לדרך, ולצוות על בני ביתו את משאלתו האחרונה, בהקדם האפשרי. אולם 

למעשה נראה שאין העולם נוהג כן, ויל"ע האם יש מקור להימנע ולאחר את 

 כתיבת הצוואה.

 א[ מקורות ודיוקים מחז"ל, על איחור כתיבת הצוואה 

ישראל תורה, ושכן ניתן ללמוד מכמה מקומות בחז"ל, כי ונראה שאכן מנהג 

 המנהג לאחר את כתיבת הצוואה, ולא לחוש פן לא יספיק לכותבו.

-דפרסאי  באלונכי ליה דמחו מאן האי שמואל, )ע.(, "אמר גיטיןיעוי' בגמ'  א(

 והכי, אדהכי, חיי לא מיחייא המות, סם במי אותן שמצרפין פרסיים, של בנוכליות

, ויין חי-חייא  בשר שמן על גחלים וחמרא- אגומרי שמינא בשרא ליה פוניס

 אבין, בר אידי רב אמר. נכסיו על צוואה-אביתיה  ומפקיד פורתא דחיי אפשר

 דחלא רביעתא נשקיה והכי אדהכי, חיי לא מיחייא דבור,-זיבורא  דבלע מאן האי

 לביתיה", ע"כ. ומפקיד פורתא, דחיי אפשר, שמזג

ויש לדקדק, מזה שראו חז"ל לנכון, לטרוח ולכתוב על דפי הגמרא, עצות ודרכי 

רפואה זמניות, בעבור כל אותם החולים, וכל זה בכדי שיוכלו לכתוב שטר צוואה. 

משמע שמדובר בתופעה די רווחת ומצויה, שבנ"א אינם מכינים בטרם עת שטר 

ך לייעץ עצות כיצד להספיק צוואה, ולכן במקרי מוות בלתי צפויים, והיה מן הצור

 לצוות.
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)נז:(,  גיטיןטבחים, המובא ב רב בדומה לזה יש לציין למעשה דנבוזראדן ב(

אחת, וזאת בשל  אבן על רבוא וארבע דלאחר שהרג ואיבד בירושלים תשעים

 שעתא רתיחת דמו של זכריה יעו"ש, הנה ככלות כל זה מספרת הגמ', "בההיא

 גברא ההוא כך, אחת נפש על אם ומה אמר, בדעתיה. תשובה הרהר נבוזראדן

 שטר- פרטתא שטר שדר אזל ערק, וכמה. כמה אחת על נשמתא, הני כל דקטל

 ואגייר", ע"כ.  בביתיה, נכסיו על תהא מה שפרט צוואה,

הרי גם כאן חזינן, כי רק בשעה שהחליט נבוזראדן, לשנות את חייו ולהתנתק 

 ראה לנכון, לכתוב שטר צוואה.סופית מעברו הפלילי, רק אז 

)ח"ה סי' כ"א אות  שו"ת קובץ תשובותושמחתי לראות כי כבר דן בשאלתן ב ג(

ד'( וז"ל, "שאלה: אם ראוי לכתוב צוואה. ומאיזה זמן עליו לערוך צוואה, ומאיזה 

 רחמי בעא יעקב )פז.(, עד יעקב לא הוה חולשא, אתא בבא מציעאגיל? תשובה: 

, שיחלה אדם לפני מותו, ויצוה לביתו. ולכאו' הרי אמרו רש"יופ חולשא. והוה

)פרשת תולדות(, מכיון שהגיע אדם לפרק אבותיו, ידאג מן  פסיקתא זוטארז"ל 

המיתה. משמע )מפרש"י ב"מ(, דזה 'לבד', לא היה הזמן לכתוב צוואה, ורק 

 כשיחלה והוא נופל למשכב", עכ"ל.

)כלל קנ"א סעי' י"א( וז"ל,  אדם חכמתואכן ראיתי דברים מפורשים בזה מה ד(

 לחוליו שלישי ביום חולה כשאדם ברלין, ק"בק ובפרט קדושות, בקהילות "המנהג

 שאר או חולים, ביקור גבאי אליו הולכין ,(מ. נדרים) דחלש הכריזו רבא כדאמר

 ולכן החולים, כל אצל והמנהג התיקון הוא שכן ידעת אתה לו, ואומרים אנשים.

 או חייב, שאתה ומה שתרצה, מה צואה, תעשה ולכן כלום. מזה לדאוג לך אין

הרי לן שה'מנהג' הוא, לכתוב צוואה בעת החולי  –לך וכו'".  חייבין אחרים

 האחרון.

 ב[ אל יפתח אדם פיו לשטן 

 כתובות)יט. ס.( וב ברכותובביאור טעם המנהג, לכאו' הוא מבוסס על דברי הגמ' 

לשטן". ואשר על כן, חששו העולם מלהתעסק  פיו אדם יפתח אל )ח:(, "לעולם
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בעניני הצוואה, בעוד שהם מסמלים על יום המיתה. אולם לענ"ד אין זה טעם נכון, 

 וזאת מכמה טענות:

יש מקום גדול לומר, דכל ענין של פתיחת 'פה' לשטן, אינו אלא רק כאשר  א(

פעולות', אף מדבר ב'פיו' דברים המסמלים על מיתה. אולם לפעול בשאר '

 שמסמלים על מיתה, אין לחוש לזה.

דשאני כח ה'דיבור' שחמור הוא, הן מצד מה שידוע ע"פ הזוה"ק, כי האדם 

מכונה בתואר של "נפש ממללא", והיינו שמעלת האדם ממוקדת בכח ה'דיבור', 

)יח.( כי,  מו"קשניתן רק לו, ולא ליתר בעלי החיים. ומה עוד, שלמדונו חז"ל ב

תה לשפתיים", יעו"ש. וא"כ יתכן מאוד דגם החשש של פתיחת פה, "ברית כרו

 אינה אלא באמצעות ה'פה' ולא בשאר פעולות וענינים.

ולכאו' ראיה לזה, ממה שמצינו אצל האבות הקדושים, אשר בחיים חיותם, 

התעסקו בהכנת מקום קבורה, עבור יום מיתתם אאע"ה קנה את מערת המכפלה 

)בראשית כג, יט(, אך גם לצורך עצמו וכמפורש בסוף לצורך קבורת שרה אמנו 

 מת, אנכי הפרשה )בראשית כה, ט(. וכן יעקב אבינו ציוה את יוסף לפני מותו "הנה

נ, ה(. ולא חששו  תקברני וגו'" )בראשית שמה כנען, בארץ לי כריתי אשר בקברי

 כלל, שדבר זה יעלה עליהם 'קיטרוג' או "פתיחת פה לשטן".

אנו בכמה מקומות בש"ס על ענין קנית מקום לקבורה, בעוד חיים  וכן מוצאים

 וכן, קבר לו לעשות לחברו מקום "המוכר )ק:(, ב"בחיותו של הקונה, עי' במשנה 

)כו.( במעשה בשבנא שמרד סנהדרין קבר וכו'". וכן ב לו לעשות מחברו המקבל

דוד". כמו  בית בקברי קבר לו לחצב במלכות חזקיה, ובין מעשיו מובא שם, "הלך

 בנין שעל הקבר, שבנאו לשם חי, מותר-"נפש  )מח.( סנהדריןכן מצינו בסוגיא ד

 )חדש סי' י"ז(. אריה שאגת ת"שוקי"ד( וב )סי' ש"הריב ת"שובהנאה וכו'". וע"ע ב

)גיטין נז:(, דנראה שס"ל, דגם בשאר ה'פעולת' מהרש"א ועוד נראה, דגם לפי ה ב(

פה לשטן", ולא"ד ע"י ה'דיבור' ע"ש. וקצת סמך לזה קיים חשש של "אל תפתח 

)יח.(, "לא מקדים אינש פורענותא לנפשיה", האמורה על 'פעולת' כתיבת  גיטיןמ

הגט. מ"מ נראה דכל זה אמור רק כאשר מזכיר ענין של מיתה שלא ע"פ דרך טבע 
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כל העולם. אבל להזכיר את ענין יום המיתה הטבעית, שנגזרה על כל ילוד, אין 

חשש. ואדרבה, חז"ל הרבו לשבח את הענין של הזכרת יום המיתה, כדי לעורר את 

אילת ועי' ב )קנג:(. שבת)ה.( וב ברכות)פ"ג מ"א( וב אבותהאדם בתשובה, עי' ב

 )בראשית מח, כא(.השחר 

 ג[ כל דקפיד קפדי בהדיה 

"זוגות", )קי:( בענין סכנת פסחים ויתכן שמקור המנהג, נשען על מה שמצינו בגמ' 

 ומיהו. בהדיה קפדי לא קפיד, ודלא בהדיה. קפדי דקפיד, כל דמילתא, "כללא

ומבואר מזה דכאשר בנ"א מייחסים היזק ע"י דבר מסויים, הרי  .מיבעי" למיחש

 שבעצם ההתייחסות הזו, עלול אכן הדבר להזיק. 

)יו"ד רסי' שמ"ו(, אשר כותב שם  שו"ת חת"סודברים מבהילים מאוד מצינו ב

 בהלכות קושית' ב בו ובקראי הגיעני, קדושתו , וז"ל, "יקרתהגרעק"א זצ"ללחמיו 

 יגורתי, אשר חרפתי העבר ואמרתי אנא, קפדנא גברא כי לאחורי. נרתעתי שמחות,

 ,'ני הגאון ח"מו קדוש הגדול השליט מלפני יצאה שגגה ואמנם טובים, משפטיך כי

 ה"תנצב ל"זצ הצדקת מאמי שמועה אלי ובאה שחותי, קודר אם אבל ונעשיתי

 קמתי, ותמול קדשו, בדברי עיינתי העברה שבוע קרני, בעפר ובהתגולל מ,"הכ

 הגאון ח"ומו האלו. בימים שעיינתי מה כל אליו ולצרף להשיב, היום נתעוררתי

 עד הדברים יניח או שמחות, בשובע עליו עיונו יעבור ,'בהדי' קפדי ולא קפיד דלא

 גם כ"א ולשמחה, לששון יהפוך כך בין אולי ואם ל."הבע בשבת להיות שחל ב"ט

 קפידא", ע"כ. תו דליכא ופשיטא לנצח המות יבולע

ובאמת ששורש הענין, של הרתיעה מההתעסקות בלימוד הלכות אבלות, נזכר 

(. אולם שם מוזכר, כי בודאי 253)עמ'  יוסף אומץרס"א(, וב )סי'ספר חסידים כבר ב

שאין זו סיבה להימנע מלעסוק בזה, אלא אדרבה מי שמתעסק בלימוד זה, הרי 

שמקיים בזה בחינת מצות "קבורת מת מצוה", אלא שרק הזהירו על אופן וצורת 

 הלימוד, שיש ללומדו ב'צנעה', ובמתינות רבה, ולא לקוראו בחופזה וכו' יעו"ש.

"ע דיתכן והעולם חששו מלהתעסק בעניני כתיבת צוואה בגיל עכ"פ לנ"ד, יל

צעיר, משום שדבר זה עלול לגרום ל'קפידה', משום שדרכם של בנ"א לדחוק ענין 
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זה, ולא להתעסק בזה עד לרגע האחרון. ויתכן שגם עניני הכנה לקבורה שנזכרו 

ו בזה בחז"ל כנז"ל, היה זה רק בשנים בו התקרבו ליום מיתתם, אבל לא התעסק

 בגיל צעיר, וזאת מהטעם הנ"ל.
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, רבינוביץ הכהן גמליאל הרב/  הכהונה מפרדס

' החדש יוסף פרדס', 'אודך אני גם' מחבר ספרי

 ועוד, כ"ג

 למה נתן יעקב לעשיו לחם

ם ַוֵיַלְך ַוַיֶבז  ַשים ַוֹיאַכל ַוֵיְשְת ַויָּקָּ ו ֶלֶחם ּוְנַזיד ֲעדָּ ַתן ְלֵעשָּ ה ְוַיֲעֹקב נָּ ו ֶאת ַהְבֹכרָּ ֵעשָּ

 )כה, לד(

למה הוסיף יעקב לתת לעשיו גם "לחם", והרי עשיו ביקש רק "נזיד  צריך ביאור,

 עדשים", ולא יותר?                         

מצאתי בס"ד בספר "תשובות הגר"ח", פרשת תולדות )תשובה כ"ו(, שהובא  .א

א ידע עשיו הדין איזה תשובת מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א, וז"ל: הוא חשב של

 ברכה מברכין על הנזיד, לכן האכילו לחם, שברכת הלחם תפטור את הכל. עכ"ל.

בספר "מאור אהרן", לידידי הגאון רבי אהרן הלוי גרנדש שליט"א, מצאתי  .ב

שכתב ל"ב תירוצים נפלאים, למה נתן יעקב לעשיו "לחם", והרי ביקש לו רק נזיד 

וז"ל: יש לומר דהוא כמו שמצינו אצל בני  עדשים. ואביא כאן רק תשעה מהם,

אדם שאומרים שצריך סעודה בשרית, או חלבית, והכוונה דמלבד הבשר או 

החלב, יש גם לחם, ולא רק בשר או חלב, וכמו כן עשיו כאילו ביקש סעודת נזיד 

 עדשים, וודאי שנתכוין גם ללחם.

אין זה בריא עוד תירץ שם,  שהנה כתב הרמב"ם )פ"ד מהלכות דעות ה"ט( ש .ג

לאכול הרבה עדשים, יעו"ש, ולפי זה יש לומר שלכן הוסיף לו לחם, והיינו כדי 

שלא ירבה באכילת העדשים, שהרי עשיו רעב היה, ובלא הלחם ודאי היה מרבה 

 באכילת העדשים, וכיון שאין זה בריא, הוסיף לו לחם.

אצל כל  עוד תירץ שם, שהנה איתא בביאור הלכה )ריש סימן קס"ט( דהמנהג .ד

ישראל דכשאדם נכנס לבית חבירו בשעה שאוכלים, קורין לו לאכול, ואפשר 

הטעם משום שמא יתאווה לשום מאכל, ויבוא לידי סכנה, יעו"ש, ולפי זה אפשר 

דיעקב אבינו חשש שעשיו יערער על המכירה, ויאמר דבלא"ה היית חייב ליתן לי 
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הוסיף לו לחם, שזה לא היה עדשים, ואם כן לא קיבלתי תמורה להבכורה, ולכן 

 חייב, כי בזה אין חשש שיתאווה ויבוא ליד סכנה.

עוד תירץ שם,  שיעקב רצה שעשיו לא יכריחנו להלעיט לו העדשים, ולכן  .ה

הביא לו לחם, כי את הלחם לא שייך לשפוך לפה, ואם כן יצטרך עשיו להתאמץ 

לעיט לו העדשים באכילת הלחם, וכיון שכן, יתאמץ גם בעדשים, בלי שיצטרך לה

 לפיו.

עוד תירץ שם,  שהנה תנן )אבות פ"ג מ"ג( שלשה שאכלו על שולחן אחד,  .ו

ולא אמרו עליו דברי תורה, כאילו אכלו מזבחי מתים, ופירש הרע"ב, דמכל מקום 

מהני שמברכין ברכת המזון יעו"ש, ולפי זה יש לומר שהרי עשיו לא למד תורה על 

חשב לו לעשיו כאילו אכל מזבחי מתים, ולכן נתן השולחן, ורצה יעקב אבינו שלא י

 לו לחם, שעל ידי כן יברך ברכת המזון, ולא יחשב כאילו אכל מזבחי מתים. 

עוד תירץ שם,  שהנה איתא בשו"ע )או"ח סימן ר"ב סעיף ז'( בענין פרי  .ז

הנימוח, אם ברכתו שהכל, או העץ. ע"ש. ויתכן שהעדשים נימוחו, ולכן הוסיף 

 טור הספק, שהרי פת פוטר כל הבא מחמת סעודה.הלחם כדי לפ

עוד תירץ שם, שהרי יעקב בישל העדשים ליצחק, כדפרש"י, ופחד יעקב  .ח

שעשיו יגמור כל העדשים, ולא ישאר ליצחק, ולכן הוסיף לו לחם כדי שישבע גם 

 בלא כל העדשים שהכין.

העדשים, עוד תירץ שם,  ע"ד החידוד, דהא תנן )נדרים נ"ג ע"ב( הנודר מן  .ט

אסור באשישים, רבי יוסי מתיר, ופירש"י, וז"ל: אסור באשישים, בפת שמעורב בו 

קמח עדשים, דיש בכלל עדשים אשישים עכ"ל, ונמצא דלת"ק עדשים ואשישים 

היינו הך, וכיון שכן, יתכן דהלחם שהוסיף לו היה פת זו שמעורב בה קמח עדשים, 

שים, ונתכוין לאשישים, ולכן הוסיף והביא לו כדי שלא יערער אחר כך שביקש עד

 לו אף לחם עדשים.
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עוד תירץ שם, דהנה פרש"י בפרשת וישב )ל"ט, ו'( וז"ל, כי אם הלחם היא  .י

אשתו כו', עכ"ל, והרי עשיו אותו היום עבר על גילוי עריות, כדאמרינן בגמרא, 

 ולכן נתן לו לחם, לרמז לו שיעשה תשובה. עכ"ד.

שהנה "לחם", אותיות "מחל", רמז שעל ידי  ולענ"ד י"ל בס"ד בדרך רמז .יא

 הלחם מחל לו עשיו על הבכורה. והבן.

עוד י"ל בס"ד "לחם", מלשון "מלחמה", היינו שרמז יעקב לעשיו שהוא עתיד  .יב

 להגיע להילחם איתו על שלקח לו הבכורה.
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משפטי צדקך / הרב יהודה טננהויז, בעמ"ח 

 'משפטי צדקך' על חו"מ

 רההאם יתכן למכור בכו

ְתךָּ ַלי ה ַכיֹום ֶאת ְבֹכרָּ םָּ . ַוֹיאֶמר ַיֲעֹקב ַמְכרָּ מּות ְולָּ ֹנַכי הֹוֵלְך לָּ ו ַהֵמה אָּ ה ֶזה ַוֹיאֶמר ֵעשָּ

ה תֹו ְלַיעֲ . ַלי ְבֹכרָּ ַבע לֹו ַוַיְמֹכר ֶאת ְבֹכרָּ ה ַלי ַכיֹום ַוַישָּ ְבעָּ -)כה, לא ֹקבַוֹיאֶמר ַיֲעֹקב ַהשָּ

 לג(

ויש לדון האם גם לאחר מתן  מכירת הבכורה מעשו ליעקב, תבפרשתנו מתואר

תורה שייך שהבן הבכור ימכור את בכורתו לאחיו, או שחלק הבכורה לא נחשבת 

 לזכות קניינית שמתנה קרייה רחמנא.

בן בכור שמכר חלק .( קנט) בבא בתראהנה מצינו התייחסות לכך בסוגיית הגמ' 

נו מוציא מיד הלקוחות, וזו היא שקשה בדיני ב -בכורה בחיי אביו, ומת בחיי אביו 

ממונות, אבוה מזבין איהו מפיק וכי תימא, הכא נמי אמר: מכח אבוה דאבא 

קאתינא, אי מכח אבוה דאבא קא אתיא, בחלק בכורה מאי עבידתיה ומאי קושיא 

 .דלמא מצי אמר מכח אבוה דאבא קאתינא ובמקום אב קאימנא

נאי ומפרשי הגמ' מבארים כגון שמכר שדה מבואר מכאן שהמכירה קיימת על ת

אמצעית שבודאי יקבלנה עפ"י המבואר בב"ב יב: היות ואולי ימות בחיי אביו וא"כ 

כלל לא בטוח שהוא היורש בחלק הבכורה אלא בנו יורש את הסבא ובמקום אביו 

 עומד, 

בכור שמכר בכורתו לאחיו ( ג לט"ד ש"שערי צדק ח)תשובות הגאונים אולם ב

השתא דאין אדם מקנה לחברו דבר שאינו שלו.  מכירה ינהא מכירתואביו, בחיי 

ולא מיבעיא האי בכור דאית ליה זרעיה דילמא שכיב בחיי אבוהי ובטל חלק 

בכורה ולא זבין מידי, אלא אם כן חי הוא או זרעיה אפילו הכי חלק בכורה לא 

, מאי טעמא, כיון סמיך ליה עד שעת פטירת אביו ולא קני לזביני עד דשכיב אבוהי

דאילו בעי אבוהי מקני ליה לכל ממוניה לאחרים במתנה אי נמי מפליג להון 

לנכסיה לבנוהי במתנה פקע ליה חלק בכורה השתא מיהא זביניה לאו זביני. ותנן 

)בבא בתרא דף קכ"ו(: המחלק נכסיו על פיו ריבה לאחד ומיעט לאחד והשוה להן 
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ירד אביו מנכסיו מה מכר, הילכך מכירתו אינה את הבכור דבריו קיימין, ועוד אם 

שעצם  א"כ מבואר מכירה. ושנו חכמים: מה שאירש מאב מכור לך לא אמר כלום.

המכירה שייכת למרות שמתנה קרייה רחמנא אך יש חסרון שאין אדם מקנה דבר 

 שלא בא לעולם.

 חלק בכורה נחשב למתנה לענין שיכול לוותר עליו, האם גם מחיים כן

סתפק בבכור שאמר בחיי אביו איני רוצה בחלק בכורה מיג(  רעחת החושן )הקצו

מי הוי דבריו קיימים, או לומר דאין בדבריו כלום וכמו בפשוט שאינו יכול לסלק 

  עצמו מירושת אבותיו.

בבכור סילוק אחר מות אביו דהוי מן התורה אלא משום  ועילמוהוכיח בראיות ש

דמתנה קרייה רחמנא ויכול לומר אי אפשי בה, א"כ מהאי טעמא נמי מהני סילוק 

א"כ לכל השיטות נראה דלא שנא גבי בכור בין מחיי אב או מסיים ו בחיי אביו.

 .מועיל המחילה והויתור אחרי מות אביו

 מכירת הבכורה ליעקב הכיצד הועיל

אפשר לומר זה בענין יעקב שקנה הבכורה מעשו והוא מסיים הקצוה"ח שעפי"ז 

דבר שלא בא לעולם. ובריב"ש סי' שכ"ח כתב דקודם מתן תורה דבר שלא בא 

לעולם נמי קונה. ולפי מ"ש אפשר דאבד עשו הבכורה במה שאמר למה זה לי 

 בכורה דהוא מדין סילוק.

ק הבכורה וגם צריך ביאור מדוע הוצרך אך לפי"ז עדיין קשה כיצד זכה יעקב בחל

לקנות ממנו הרי מה שהוצרך זה שעשו יסתלק מחלק הבכורה וכשאמר למה זה לי 

 בכורה הרי בזה את הבכורה וסילק עצמו ממנה, ומדוע צריך קנין.

מלשון רש"י שכתב וקנו מידו  ונראה שלזה כיון הקצוה"ח בסוף דבריו שם אמנם

, וא"כ תיקשי קושית הר"ן דהיכי וק לא בעי קניןסילמשמע דאינו מדין סילוק ד

מהני קנין בדבר שלא בא לעולם. ובני היניק המופלא כמר זאב וואלף שיחי' אמר 

בזה כיון דמשמע שלא היו כי אם שני אחים יחדיו וכמ"ש הר"ן א"כ שפיר מהני 

ו פליגנא לך בנכסי ובקנין, והיינו שמוכר לו חלק פשיטות דידיה והוא יכול למוכר

  .קודם חלוקה וכמ"ש תוס' פרק יש נוחלין דף קכ"ו ע"ב ד"ה לא עשה כלום
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נגוהות בפרשה / הרב ישראל מאיר אסטריק, כולל 

 לב לאחים )רחובות(

 ספיקה של רבקה

ֹנַכי ַוֵתֶלְך ַלְדרש ֶאת  ה ֶזה אָּ םָּ ּה ַוֹתאֶמר ַאם ֵכן לָּ ַנים ְבַקְרבָּ ה' )כה, כו( ַוַיְתֹרֲצצּו ַהבָּ

מתאוה ומתפללת על  -גדול צער העבור. למה זה אנכי  -וברש"י: ותאמר אם כן 

 הריון".

 כמה תמיהות בדברי רש"י

ותמה האור החיים "אין הדעת מסכמת עליו שתמאוס הצדקת בהריונה לצד 

הצער". עוד הקשה היאך התרצתה רבקה כאשר שמעה מפי ה' ששני גויים בקרבה 

הריון שממשיך להיות כמקודם. עוד יש להעיר והלא אין בכך כל תשובה לצער ה

במה שכתב רש"י "מתאוה ומתפללת" בלשון הווה, והרי עתה אינה מתפללת עוד 

על הריון שכן היא כבר הרה והיה לרש"י לומר "למה זה אנכי התאוותי והתפללתי 

שיגיד לה  -על ההריון". עוד יש להעיר על דברי רש"י להלן "ותלך לדרוש את ה' 

בסופה" ולא כדברי הרמב"ן שפירש שביקשה שיתפללו עליה דיש להבין  מה יהא

 לשם מה נחוץ לה לרבקה לדעת את העתיד, והלא מה שיהיה יהיה.

 מה השמיענו רש"י במשך זמן ההריון

ולהבנת הדברים נקדים הערה נוספת. להלן )פס' כד( "וימלאו ימיה ללדת והנה 

בין הריונה ולידתה של רבקה לבין תומים בבטנה" וברש"י הביא שתי הקבלות 

אבל בתמר כתיב ויהיה בעת לדתה,  -תהליך זה אצל תמר. בהריון "וימלאו ימיה 

כתיב חסר. ובתמר  -שלא מלאו ימיה כי לז' חדשים ילדתם" ובלידה "והנה תומם 

נכתב תאומים מלא לפי ששניהם צדיקים אבל כאן אחד צדיק ואחד רשע". ויש 

מיעתנו התורה את משך זמן הריונה של רבקה, ואף בדברי להבין לשם מה הש

רש"י יש לדקדק דבשלמא מה שפירש שאצל רבקה נולד אחד צדיק ואחד רשע 

ואילו אצל תמר שניהם היו צדיקים, מובן שהוצרך לכך ליישב את המקרא שנראה 

חסר 'תומים', אך במה שפירש שאצל רבקה מלאו ט' חודשים ואצל תמר ז' 
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ש להבין מדוע הוצרך להביא את עניינה של תמר לכאן, ולא היה לו חודשים, י

 לפרש אלא ש'וימלאו ימיה' פירושו שרבקה ילדה לסוף ההריון.

 הסתפקה רבקה אם להתפלל לקיצור ההריון

והנראה בזה, שזה ודאי שצער ההריון לא היה מונע מרבקה את הרצון לפרי בטן, 

עה יולדת למקוטעין" פירוש שמלבד אלא שאמרו חז"ל )נדה לח ב( "יולדת לשב

הידוע שאישה יכולה לילד לאחר תשעה חודשים, יכולה היא אף לילד וולד בריא 

בחודש השביעי להריונה. ובדבר זה הסתפקה רבקה, שכיון שצער העיבור כה גדול, 

ממילא רוצה היא להתפלל שהריונה לא התמשך עד לסופו אלא שתלד לחודש 

וי האם יצא ממנה בן צדיק או רשע, שאם צדיק הוא השביעי. אלא שדבר זה תל

אכן יכולה היא לילד בחודש השביעי, אך אם רשע הוא, ישנה מעלה שתמתין 

לסוף תשעה חודשים, למען התגדל הרשע עוד ב' חודשים בקרבה של צדקת ושמא 

 ישפיע עליו חיבור זה לטובה.

 ביאור דברי רש"י כפתור ופרח

רות. שהקשנו מדוע הוצרכה התורה לציין את זמן ובכך מתיישבות היטב כל ההע

עיבורה של רבקה. ואף רש"י נתקשה בכך ולכך פירש שכל הפרשה נסובה סביב 

עניין זה, שהסתפקה רבקה שמא כדאי לה להתפלל לקצר את זמן ההריון, וזהו 

שכתב רש"י "למה זה אנכי מתאוה ומתפללת על הריון" בלשון הווה ולא בלשון 

ערה חלילה על עצם ההריון אלא מדוע היא מתפללת שיימשך עבר, שלא הצט

ההריון עד סוף חודש ט' והלא יכולה לילד ב' חודשים קודם לכן. ומבואר היטב 

התשובה לשאלתה כששמעה בנבואה ששני גויים בקרבה, שכיון שיש לה אף בן 

ב, רשע, ממילא כדאי בשבילו להצטער עבורו זמן נוסף שמא יחזירנו חיבור זה למוט

והוא שהשווה רש"י את הריונה של רבקה לתמר, וציין שתמר ילדה לז' חודשים, 

שזו הראיה שבמקום ששני הילדים צדיקים אכן אין טעם לילד בסוף ט' אלא אפשר 

  לילד בחודש ז' ורק אצל רבקה כיון שאחד מילדיה רשע, המתינה עד סוף חודש ט'.
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 דעת כולל נוביק, ראש הלוי יחיאל נחשבה / הרב

 רוזובסקי מרן הגר"ש ספרי עורך אשדוד, – יוסף

 ל"זצ

 'הלעיטני נא'לא בכדי לומר  –חכמה בגויים תאמין 

, על פי מה שאמרו תורהוה חכמהכאשר נתעוררנו בסיעתא דשמיא לעיין בענין ה

ונתברר לנו כי חכמה בגוים   תורה בגויים אל תאמין, –חכמה בגויים תאמין חז"ל, 

כפי שאנשים נוטים להתבטא על כל המצאה  -דע של ימינו, אינה החכמה של המ

שברובו גורם  -חדשה בהתפעלות לאמר, אחרי הכל, חכמה בגויים תאמין, כידוע. 

להתגברות הגשמיות כפי המצב היום בעולם, שאין לך כל יום שאין קללתו מרובה 

והיית , אלא הוללות וסכלות, ואדרבה על זה נאמר חכמהמשל חבירו, כי זו אינה 

משוגע ממראה עיניך אשר תראה, ועל זה וכיוצא בו התפלל דוד העבר עיני 

 מראות שוא. 

ואולם החכמה שניתנה לגוים היא אותה החכמה, שעל ידה יוכל האדם להכיר 

כי ד' בחכמה יסד ארץ כונן שמים בתבונה בדעתו את בוראו מתוך הבריאה עצמה, 

' נאמר הן יראת ד' היא חכמה, ועליה וזו אכן חכמה נפלאה, שעלי תהומות נבקעו.

שניתנה לגויים, מהי  החכמהונשאלת השאלה אם זו היא  מבשרי אחזה א'.נאמר 

 שלא ניתנה להם. התורהאיפוא 

היא משהו נוסף ושונה לחלוטין, והוא מה שאנו העם  תורהונראה לבאר שגדר 

הנבחר ניתנה לנו התורה היא תורת ד', שקבלנו בה דברים שלא יוכל האדם להגיע 

, ותורה לחוד חכמהאליהם בלא גילוי מהקב"ה, והוא ענין נוסף ושונה מהמושג 

וחכמה לחוד, ואולם שניהם נצרכים להאיש הישראלי, החכמה והתורה יחדיו 

 קו. ידוב

ולכאורה זו מהיכי תיתי, מה"ת שהם שני ענינים, ושניהם נצרכים לכל יהודי, 

חכמה ותורה, ולמה לא יספיק לנו תורה. וחפשתי מקור לענין זה, אף שמסברא 

נראה כך, כי התורה מלמדת מה שאי אפשר להשיג בלי התורה, והחכמה מביאה 
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ולם בכל זאת כדאי לאדם אמונה ויראה וידיעת סודות הבריאה הרבה מאד. א

 לדעת האם מקור לזה נמצא בדברי רבותינו.

, שכל ספרו בנוי על החילוק שבין ההערה חובת הלבבותוהנה מצאתי בספר 

. והיינו שיש הערה השכלית, והוא מה שהשכל של התוריהוההערה  השכלית

האדם מחייב, ויש הערה תוריה, מה שהתורה מעוררת. ועיי"ש שכתב שהשכל 

ל הקב"ה להדריך האדם, ונראה שזו החכמה שעליה דיברנו. והיינו הוא שליח ש

שגם ענין זה נחוץ לכל יהודי באשר הוא להתבונן ולהתעלות בו. ומעבר לזה ישנה 

הערה תוריה, והיינו מה שהתורה מעוררת, וכמובן שזהו מה שלא נוכל להגיע 

 אליו לולא התורה.

יח של הקב"ה להעיר וענין זה מה שכתב החובת הלבבות שהשכל הוא של

האדם, בעצמו דורש התבוננות. ושורש הדברים, כי צריך לדעת ולהבין שהקב"ה 

לא ברא שום דבר לריק, וכמו כן כל אבר ואבר של האדם אינו לריק, והכל בחכמה 

עמוקה, והנה תקנו לאיש לומר שלא עשני אשה ולאשה לומר שעשני כרצונו, 

יפה ועליה חתימה של יצרן החליפות ונחשוב לרגע ונתבונן, אם יש לאדם חל

המומחה ביותר, הנקרא בלשון המדוברת, מותג, הלא הוא מרגיש שהולך עם 

חליפה יקרה, ואנשים משלמים על זה כפל כפלים, ואחר זה יתבונן האדם שיש לו 

חתימה של הקב"ה על כל הרמ"ח והשס"ה, אשר יצר את האדם בחכמה, בצלם 

 דמות תבניתו, ועשהו כרצונו.

השכל שהוא יותר מכל פלאי תבל,  הפלא הגדולועכשיו יתבונן האדם על 

. שמים לרום וארץ לעומק ולב מלכים אין חקר. ודאי לא יתכן שאין לזה האנושי

מטרה, ועל כרחינו המטרה היא החכמה בגוים. ומזה מוכח שהחכמה בגוים אינה 

בודאי אין בר החכמה הרווחת, אלא החכמה כפי שהם היו צריכים להגיע אליה. ד

דעת שיחשוב לרגע, שבורא העולם הכל יכול, ברא שכל משוכלל כל כך על מנת 

שיוכלו ליצר את פלאי הטכנולוגיה של ימינו, כדי לודא שמליוני מליוני אנשים 

יתדרדרו מוסרית... אין זאת כי אם המטרה היא לאפשר לאדם להתבונן בסודות 
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זו עדיין  חכמהרכיו. ומכל מקום גם היקום, ולהגיע לאמונה בבורא, והליכה בד

 .תורהאינה 

ואמר  -והנה מצינו שהתורה תובעת את עשו על כך שבא מן השדה והוא עיף, 

. ולכאורה מה התביעה, על כן קרא שמו אדוםכי  -, הלעיטני מן האדום האדום הזה

. והבן. והרי זה ההיפך הגמור חכמה בגויםוהתשובה היא שתובעים אותו היכן ה

 .הלעיטנימחכמי המדעים של ימינו שכל מטרת חכמתם להביא ללהיטות של 

וודאי התורה הזו נכתבה לנו כדי שנדע שישנה תביעה כזו, לא לעשות עצמו 

. ומזה יגיע האדם לדרגות של תורהכגמל, אלא לפקח על דרכיו, וזהו עוד לפני 

 שלימות.

ו והגיענו הבורא יתברך לכאן, יש להתבונן עוד, שכאשר והנה אחר שהחינו וקימנ

, חכמה בגויםניתנה לנו האפשרות להשיג עם השכל לא רק  תורה,ניתנה לנו ה

 היש חיך מתוק מזה. חכמה אלקית.שהיא  תורהאלא 

וכאשר אנו מאמינים שהקב"ה נתן לנו התורה, יש לנו להאמין שהקב"ה נתן 

ו להשיג התורה, ולהגיע לשלימות ולהתקדש והעניק לנו הכלים המוליכים אותנ

 בקדושתה.

ובודאי יסוד הדברים  והתורה. החכמהכי הנה צריך לדעת באמת החילוק שבין 

הוא מה שדיברנו, שהתורה הוראה היא מאת הבורא יתברך בעצמו כביכול, אולם 

 צריך להתבונן עוד מהמעט שנוכל להשיג ממה שכלול ונובע מענין זה.

אמת מפורשים, רק שלנו קצרי השכל והמדע קשה להבחין והנה הדברים ב

ולהתבונן בדברים, וצריכים אנו שנזכה לפחות להתחקות אחרי מה שלמדונו 

 רבותינו.

ואדונינו הרמח"ל בדרך עץ חיים, למד דברים נוראים ממקרא קצר, והוא מה 

וכתב הרמח"ל שהודיענו  הלא כה דברי כאש נאם ד'.שכתוב בירמיהו כ"ג כ"ט, 

בזה כי אמת הדבר שהתורה היא ממש אור אחד ניתן לישראל לאור בו, כי לא 

כחכמות הנכריות וידיעות החול שאינן אלא ידיעת דבר מה אשר ישיג השכל 
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בטרחו אך התורה הנה קדש היא, אשר לה מציאות גבוהה בגבהי מרומים, וכאשר 

ל גנזי יעסוק בה האדם למטה, אור היא אשר תאיר בנשמתו, להגיע אותו א

מרומים גנזי הבורא ית"ש, בדרך הארה ופעולה חזקה אשר היא פועלת. עי' שם 

 בדבריו הקדושים. הנה לנו מה פועלת התורה בלומדיה, מגעתם לגנזי מרומים.

אור ממש ולא חכמה לבד.  ותורה אור.וכתב שם עוד הרמח"ל, שהוא דבר החכם, 

מציאותה למעלה, ובהכנסה ולא שמראה אור בדרך דמיון, אלא אור ממש, כי זו 

 בנשמה יכנס אור בה כאשר יכנס ניצוץ השמש באחד הבתים.

והנה הרמח"ל כתב שהתורה אור ממש ולא חכמה לבד, והיינו שיש מציאות של 

חכמה, ויש מציאות של תורה, וההבדל הוא, שתורה אור... )ואורה זו תורה, 

 ודו"ק(.

אשר יכנס ניצוץ השמש באחד והנה כאשר התורה נכנסת לנשמה יכנס בה אור כ

הבתים. ונשאלת השאלה מתי יזכה האדם שלא רק ניצוץ השמש, אלא אור גדול 

 ממש יכנס ויאיר.

ובהמשך דברי הרמח"ל ישנה תשובה לשאלה זו. שכתב שם שמתחילה האור 

ומתחזק  -וחוזר וקורא  -וקורא  -כשמשתדל האדם להבין  -סתום, כמו גחלת, אך 

מתלהטים האורות ההם ויוצאים כמו שלהבת מן הגחלת. וע"ז  הנה כ"כ -להתבונן 

אמר התנא הפך בה והפך בה דכולא בה. כי צריכים העוסקים להיות הופכים 

 והופכים עד שתתלהב כמעשה האש ממש. ע"ש דברים נפלאים.

והנה כל זה הוא בבחינת תורה, אבל בבחינת חכמה, ודאי שאף שזה ג"כ חשוב 

 מציאות הזו.ונחוץ, אולם אין כל ה

ומ"מ נראה שאיש הישראלי שלומד מוסר ומתבונן, אצלו הכל הוא תורה, 

מתחילה בבחינת גחלת ואחר כך בבחינת שלהבת, והפך בה והפך בה דכולא בה. 

ועי' רמב"ן עה"ת בסוף הפתיחה בענין חכמת שלמה. וכבר הארכנו הרבה לעת 

 עתה, ותן לחכם ויחכם.
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יוסף אוחנה, מרד"א  ניצוצות חיזוק / הרב נהוראי

כפר הרי"ף וראש ביהמ"ד 'שערי הלכה' בתל ציון, 

 מח"ס שו"ע המוסר ב"ח, משפט הגט ג"ח, ושא"ס

 העמל ממפתחי הדביקות

ּה ַנים ְבַקְרבָּ  )כה, כו( ַוַיְתֹרֲצצּו ַהבָּ

רבותינו זכרונם לברכה )מדרש אגדה כה, כב. ורש"י( מפרשים כי במשך ימי 

אימנו כשהיתה עוברת סמוך לבית מדרשו של שם ועבר )בנו של הריונה של רבקה 

נח(, היה יעקב אבינו משתולל )מתרוצץ( במעיה ומבקש לצאת. וכשהיתה עוברת 

 מול בית עבודה זרה, היה עשיו משתולל ומתרוצץ.

וצריכים להבין את פשר הרצון הגדול, ועד כדי השתוללות )"התרוצצות"( ממש, 

עי אימו וללמוד תורה בבית מדרשו של שם ועבר, הרי של יעקב אבינו לצאת ממ

במעי אימו הוא לומד תורה מפי המלאך המלמדו את כל התורה כולה, כפי 

נמצא המלאך עם העובר  -שאמרו רבותינו ז"ל )נדה ל.( שבכל משך ימי ההריון 

בתוך מעי אימו, ומלמדו את כל התורה, וכשיוצא לאויר העולם מיד סוטרו ומשכח 

ת תלמודו. ואם כן אין לך עונג יותר עילאי מללמוד מפי מלאך. וכמה ממנו א

מעלות נשגבות יש בכך, המלאך מלמד את האדם בישרות, עם יראת שמים, עם 

קדושה, בלי מחלוקות מיותרות, ומגביה את האדם להשגות נעלות, וכך אומרים 

דומה הרב חז"ל )מו"ק יז.(: "ותורה יבקשו מפיהו כי מלאך ה' צבאות הוא, אם 

יבקשו תורה מפיו. ואם לא, אל יבקשו תורה מפיו", וכל שכן ללמוד  -למלאך ה' 

 עם המלאך בעצמו ולא רק עם ה"דומה" למלאך?

אכן רבותי, התשובה לכך הינה יסוד גדול בחיינו הרוחניים, מה שיועיל לנו 

ל"איכות" העבודת השם שלנו, ובכך נוכל לקבל כוחות נפשיים גדולים כדי 

 מסר לעבודת ה'.להת

אנשים רבים, ובפרט בדורינו, מחפשים בכל הזדמנות "עבודה קלה", קשה להם 

לטרוח, לעמול, להזיע. אמנם, אילו היו יודעים שאת עיקר תכלית בריאת העולם, 
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, אפשר להשיג דוקא על ידי עמל, היו באמת מזשהיא הדביקות בה' יתברך

ה, ואילו לעניני הרוחניות בלבד מתעצלים מלעמול ולטרוח בשאר עניני העולם הז

 היו משאירים את אותם הכוחות.

 תכלית בריאת העולם

ורבינו הרמח"ל )דרך ה' ח"א, מס"י פ"א( מבאר כי תכלית בריאת העולם היא 

אינה בכדי ללמוד תורה או לקיים מצוות, ממש לא זוהי התכלית, אלו הן רק 

יא "הדביקות בה' אמצעים בלבד להביא את האדם אל התכלית האמיתית שה

יתברך", אמנם כדי להגיע אל עיקר התכלית גם לא די בקיום מצוות ובלימוד תורה 

בלבד, אלא מוכרחים אנחנו להינות מהרגעים היפים של המצוות, להרגיש בכל 

סוף -וקרבה מוחשית אל האור האין -דקה של לימוד תורה "רענון נפשי" עמוק 

נאה מוחשית כזו מגיעה רק על ידי "עמל" המתלבש באותיות התורה ובמצוותיה. ה

אמיתי על התורה, אדם לעמל יולד, זוהי תכליתנו, לעמול, ובכך להשיג את 

ם לי טוב", אלקיים. וכך אומר דוד המלך: "ואני קרבת קהתכלית שהיא קרבת אל

דוד המלך הגיע לדרגה של מאיסה בכל תעונגי העולם הזה, והבנה מוחלטת 

 ם".אלקיומוחשית כי הטוב האמיתי הוא רק "קרבת 

וענין זה טבוע בעצם בתורת הנפש של כל אחד מאיתנו. ככל שמקדישים יותר 

                                                
העולם חושב כי עיקר תכלית הבריאה היא בשביל "תורה ומצוות", כביכול ברא ה' יתברך את עולמו למטרה  מז

אחת, והיא כדי שנקיים בו מצוות, ונלמד בו תורה. אולם לעומקן של דברים תואריה זו אינה נכונה כלל, אלא 

גיע אל התכלית האמיתית, אשר היא התורה והמצוות הם רק "אמצעיים" ו"כלים" בלבד המנחים את האדם לה

 "להדבק בה' יתברך ולהינות מהקרבה אל ה' יתברך".

קודם כל, צריכים אנו לדעת באופן ברור ומוחשי, כי עיקר תכלית בריאת העולם היתה בשביל להטיב לברואים, כי 

אחרת, כביכול ה' מידת ה"טוב" של ה' יתברך מחייבת את המציאות שמישהו יהנה מהטוב אשר נמצא בה' יתברך, 

הוא אינו "טוב" מושלם, כי המושג "טוב" הוא דוקא כשיש לאנשים הטבה כלשהי מסיבתו. לכן ברא ה' את העולם 

 הבא, שידבקו שם הצדיקים בה' יתברך ויהנו מזיו שכינתו.

יקום, ואמנם העולם הזה נברא למטרה אחרת לחלוטין, והוא, כדי שנגיע לידיעה כי הטוב האמיתי הקיים בכל הי

היא רק הדביקות בה' יתברך, וכל זולת זה שיחשיבוהו בני אדם לטוב אינו אלא הבל ושוא נתעה. ואחרי שנדע זאת 

בחוש ובידיעה גמורה, אז, כשנהיה בעולם הבא, נדבק בה' יתברך בשיא ההנאה מן הדביקות, כי הכרנו כבר בעולם 

ו יתברך, שמכיון שה' מטיב בשלימות הטוב שאפשר, לכן הזה שאין דבר טוב יותר מן הדביקות. וכך גזרה מידת טוב

הטוב האמיתי הוא בכך שהאדם זוכה בכוחות עצמו להכיר כי זהו הטוב היחידי. אחרת, בהחלט האדם נהנה מאוד 

לאין ערוך מן הדביקות, אך לא באותה הדרגה של מי שהכיר ובחן את הטוב בכוחות עצמו, על ידי השתדלות, 

 ג(.-לם הזה )על פי הרמח"ל בדרך ה' ח"א, פרקים אוכבישת היצרים בעו
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אימוץ ועמל מעשיים, כך ממתינים מצפים ומייחלים אל התוצאות. ובאותה מידה, 

כל שעמלים ומתאמצים על התורה הקדושה, כך מייחלים אל הרגעים היפים של כ

הדביקות בה', אל הרגעים בהן מגיע האדם לשיא התלהטות וכמיהה לקרבת ה'. 

 הם הם התוצאות העיקריות שצריכות לצאת מהתורה והמצוות.

וזוהי הסיבה היחידה שבאנו לעולם הזה. לא בשביל ללמוד תורה, ולא בשביל 

ם מצוות, אלא רק בשביל להתדבק בה' יתברך, דהיינו לחוש את קרבתו לקיי

ולהינות מגילוי חיבתו אלינו. אך, אי אפשר להדבק בה' מבלעדי התורה ומבלעדי 

המצוות, הם האפשרות והדרך היחידה לקרבת ה'. וכך קורא הזוהר הקדוש )ח"ב 

העצות היחידות צו:( לתרי"ג המצוות: "תרי"ג עצות" )עתין דאורייתא(. כי הם 

 )וכמובן הכרחיות( המאפשרות לבני אדם להגיע לדביקות ולקרבת ה'.

יעקב אבינו נמצא במעי אימו, לומד את התורה מפי מלאך המלמדו תורה, איזו 

הנאה, איזו קרבת ה', לכאורה אין דבר מושלם מזה, ומה יש לו לצאת לחוץ?! אך 

בכח העמל, כי הפסגה הרוחנית לא ולא, עדין לא זכה יעקב להכיר את ה' יתברך 

אליה מגיע האדם בכח העמל, גבוהה היא שבעתיים ממה שמקבל האדם על "מגש 

 הכסף" מבלי עמל.

 על ידי הקדשת יחס מקבלים סיפוק

וכאמור, הבסיס לכך נמצא בעצם בכוחות הנפש של כל אחד מאיתנו, שכל דבר 

לא יתכן וירגיש  מטבע הדברים גם -שאין האדם מקדיש עבורו יחס והתאמצות 

בגדילתו ובשגשוגו. התורה שעוסק בה האדם היא תמיד מתפתחת גודלת 

ומשגשגת, ממש כמו ילד קטן שגודל וטופח על ברכי אביו, אך, הדרך היחידה 

להשים לב ולקלוט את התפתחות הזו, היא רק בהקדשת יחס אישי והתאמצות על 

בכל שלב מתמלאת בלב התורה, וממילא שמים לב לכל שגשוג, ומטבע הדברים 

 שמחה גדולה וסיפוק עמוק לאין ערוך.

צריכים אנו להניח מול עינינו את הנהגתו של יעקב אבינו, כי הגם שיכל ללמוד 

תורה מפי מלאך, המלאך מלמד את האדם ללא כל התאמצות מצידו, ואין 

מציאות שהאדם לא יבין את דבריו של המלאך, כי הרי המלאך בודאי מוצלח הוא 
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תר מ"פסיכולוג" מומחה, יש לו כח אלקי גדול המצליח לרדת היטב לשורש יו

הבנתו של האדם, להבין את מקור הקושי בו התקשה בהבנה, ולפשור קושי זה 

בכלאחר יד. כמו כן, דברי תורה הנלמדים מפי מלאך אינם נשכחים )עיין שער 

ורה מפי מלאך יש הכוונות דף ג ע"ב(. אמנם, יעקב אבינו ידע נאמנה כי בלימוד הת

חסרון אחד, והוא "חוסר ההתאמצות" בלימוד התורה. חסרון זה מעיק על עיקר 

תכלית לימוד התורה, שהוא "הדביקות בה' יתברך", אשר אי אפשר לקנות את 

 הדביקות מבלי להתאמץ.
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נפש חפיצה / הרב יהודה אנגלנדר, מח"ס 'חזון 

 'איש עם ביאורים והערות

 ח", "ויבן מזבח ויט אהלו""ויט אהלו ויבן מזב

ם ַוַיֶבן א ַמְזֵבחַ  שָּ ם ַוֶיט' ה ְבֵשם ַוַיְקרָּ ֳהלוֹ  שָּ ם ַוַיְכרּו אָּ ק ַעְבֵדי שָּ ְבֵאר )בראשית  ַיְצחָּ

 כה,כו(

ם ַוַיְעֵתק פסוק זה נאמר לגבי יצחק, ואילו גבי אברהם אביו כתיב: " ה ַמשָּ רָּ הָּ  הָּ

ֳהֹלה ַוֵיט ל-אֵ  ְלֵבית ַמֶקֶדם ַעי ַמיָּם ל-אֵ  ֵבית אָּ ם ַוַיֶבן ַמֶקֶדם ְוהָּ א' לה ַמְזֵבחַ  שָּ  ַוַיְקרָּ

 " )יב,ח(. 'ה ְבֵשם

מדוקדק שאברהם קודם נטה אהלו ואח"כ בנה מזבח לה', ואלו יצחק קודם נמצא 

 בנה מזבח ורק אח"כ נטה אהלו, וצריך להבין פשר הדבר.

 כל אחד מהאבות כיוון לפי שיטתו בעבודת ה' 

בספר ברכת אברהם עה"ת )לגר"א שפירא זצ"ל( מצאתי פירוש נחמד, והוא שעל 

ג' דברים העולם עומד, על התורה ועל העבודה ועל גמ"ח. והנה מדתו של אברהם 

אבינו היא חסד שפתח אהלו לכל מאן דבעי, ומדתו של יצחק אבינו היא עבודה 

לה', ונמצא הכל מדוקדק מאד, שאברהם אבינו קודם נטה אהל שהיה קרבן 

להכנסת אורחים כפי מדתו ולאחר מכן בנה מזבח, ויצחק אבינו קודם בנה מזבח 

 לה' ורק אז נטה אהלו, ומתוק מאד. 

 בנין המזבח לאחר העקידה 

נראה טעם נוסף לחילוק זה, דהנה, דברים רבים נתחדשו בעקידה, שמהוה אמנם 

ה למסירות נפש לעבודתו יתברך מעבר לכל גבול וגדר, שהרי כמובא סמל ודוגמ

בספרים ציווי זה נגד לכא' להבטחות שהבטיחו הקב"ה לאברהם אבינו, "כי ביצחק 

יקרא לך זרע" ושיהיו צאצאיו כחול הים וככוכבי השמים, ואם היה יצחק נשחט 

שראל נעקדה נמצא שכל זה היה בטל. ולמעשה יש לנו להתבונן שכל כללות עם י

 למעשה בעקידה, שהרי ביצחק דוקא יקרא לך זרע.
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נמצא שאם עד העקידה עבודת השי"ת היתה כחלק מאופן ודרך החיים, בעקידה 

התגלה שעבודת ה' היא למעלה מהחיים עצמם, וזוהי מסירות הנפש שמסרו 

אברהם ויצחק, שמיתתו של יצחק באותה שעה הייתה למעשה ביטול זרעו של 

כן מדוקדק מאד שלפני העקידה הסדר הוא שקודם נוטים אהל ועליו אברהם. ול

מוסיפים מזבח, "ויט אהלה ויבן מזבח", אבל לאחר העקידה כשהתברר שכח 

עבודת ה' הוא למעלה מכל נתחדש גם הסדר שקודם "ויבן מזבח" ורק אחר כך 

 "ויט אהלו".  
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פניני הלכה / הרב שלמה שיינמן, בעהמ"ח 'בענין 

 ר"ת' 'בענין מים אחרונים' ועודתפילין ד

 איסור ההסתכלות בדמות אדם רשע

ֹדל ַוֹיאֶמר אֵ  ו ְבנֹו ַהּגָּ א ֶאת ֵעשָּ יו ֵמְרֹאת ַוַיְקרָּ ק ַוַתְכֶהיןָּ ֵעינָּ ֵקן ַיְצחָּ יו ְבַני ַוְיַהי ַכי זָּ לָּ

יו ַהֵמַני )כז, א(  ַוֹיאֶמר ֵאלָּ

בגמרא )מגילה כח.( אמר  אחת מהסיבות הנזכרות לכהות עיניו של יצחק מובאת

רבי אלעזר כל המסתכל בצלם דמות אדם רשע עיניו כהות, שנאמר ויהי כי זקן 

 יצחק וגו' משום דאסתכל בעשיו הרשע.

 נדון אי"ה בכמה עניינים גבי ראיית דמות אדם רשע.

 האם הוא איסור או מידת חסידות .א

סתכל בפני נחלקו הראשונים האם מה שאמר רבי יוחנן שם בגמ' "שאסור" לה

אדם רשע, הוא איסור ככל האיסורים, או שאינו אלא מנהג חסידות, וככל מנהג 

 טוב שהנמנע ממנו ניזוק.

בגמ' שם אי' דרבי יהושע ב"ק זכה לאריכות ימים משום שלא הסתכל בפני אדם 

 רשע, ולכאו' אם ישנו איסור מאי רבותיה בזה שלא הסתכל. 

ור להסתכל, אלא שאין העולם נזהר בזה, בטורי אבן )ד"ה מימי( יישב שאכן אס

 וזו גדלותו. 

 רשע, אדם בפני להסתכל מד"ק פ"ב( ש"אסור" ל"ת )מצוות חרדים וכן כתב בספר

 וגו'. מראות עיניו ותכהן שנאמר עיניו יכהו לסוף והמסתכל,

מאידך, בתורה תמימה כתב שהוא מידה נכונה, וכבר מצינו רבות שנכתב לשון 

נכונה עיי"ש. וא"כ זו גדלותו דרבי יהושע שהקפיד על מידת איסור על מידה 

 חסידות.
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)הנהגות  זוננפלד ח"יצויין, שלראות פני רשע בכדי להחזירו בתשובה סבר הגרי

 מפומיה תורה למד מ"דר( טו:) דחגיגה מהא ופסקים( שמותר לראותו. וראיה

 .  מחדאחר

וביותר, יש לעיין היאך נסתכל יצחק בעשיו, הלא רשע היה, ויש שיישבו שבכדי 

 להחזירו בתשובה עשה כן. 

אולם בטורי אבן כתב שיצחק טעה בהערכתו כלפי עשיו, ובכה"ג אין כהות 

עיניים, אלא שבצירוף קללת אבימלך לשרה "כסות עיניים" כהו עיניו. יעויין בגמ' 

 לה זו מגילה שם שהאריכה גבי קל

עוד מצינו בגמ' שם שזכה חד מן אמוראי לאריכות ימים משום שלא עשה 

שותפות עם עכו"ם, והקשו התוס' דהלא נפסק שאין לעשות שותפות עם העכו"ם 

פן יתחייב העכו"ם שבועה, וישבע בע"ז שלו ותי' שנזהר גם בידע שלא יבוא לידי 

 שבועה. 

פי' איסור דרבנן אלא הוא מידת אמנם, בר"ן )ספ"ק דע"ז( כתב שאין בזה א

 חסידות וכ"ה בריטב"א.

מ"מ, נמצינו למדים שיש אופנים בהם גם כשנכתב לשון "איסור" אינו אלא מידת 

 חסידות. 

 החילוק בין הסתכלות לראייה .ב

בלשון הגמרא נכתב כל "המסתכל" ולא כל הרואה וכדו', אכן פסק המג"א )או"ח 

הרואה בריות נאות ואפי' של עכו"ם מברך סי' רכ"ה סק"כ( על הא דפסק השו"ע 

ברכת שככה לו בעולמו, וכתב ע"כ המג"א דמיירי שרואהו ולא מסתכל בפניו, 

. ראיה לדבר, מטהיינו שלהתבונן בצלמו ודמותו אסור אך ראייה בעלמא מותרת

מהא דפסק השו"ע )סי' רכ"ט ס"א( הרואה קשת מברך זוכר הברית "ואסור 

                                                
 אלקים פני כראות פניך ראיתי כן על כי לעשו דאמר )או"ח ח"ב סי' נ"א( דיעקב משה אגרות ת"יעויין מש"כ בשו מח

 חנופה בדין רק הוא אבל. מזה ליהנות שייך ואיך רשע, אדם בפני להסתכל אסור שהרי הדין כשיקר כ"ג שהוא

 משום מותר והיה, הוי פ"עכ חנופה אבל ותרצני כדמסיק פניו בראיית שנעשה והרצון הפיוס על שכוונתו משום

 .ל"לרשב ז"בעוה שמותר

 
 יעויין מש"כ בביאה"ל ראיה לדבר עפ"י גמ' ע"ז. מט



 

 

 

 עט 'עמ -אספקלריא 

 

' בגמ' חגיגה )טז.( שכל המסתכל בקשת עיניו כהות להסתכל בו ביותר" וכדאי

בב"י )ריש סי' רכ"ט( הביא מאבודרהם שכבר נשאל הרא"ש היאך מותר להסתכל 

בקשת, והשיב דאין דין מסתכל כרואה וכנ"ל כן מצינו בגמ' שם שהמסתכל 

בנשיא עיניו כהות, ומאידך יש עניין של והיו עיניך "רואות" את מוריך, היינו 

 ת הראייה ולא ההסתכלות.שמותר

ראיה נוספת כתב הנזר הקודש )ב"ר נב, יב( על הא דכתיב משאת פני רשע לא 

 .נטוב, היינו נשיאת פנים דווקא ולא ראייה בעלמא

ובגדר החילוק האריך המלבי"ם )בראשית טו, ה( וז"ל "ומבואר אצלי שיש הבדל 

כל" ובמקו"א כתב בין הבטה לראיה, שההבטה היא שימת לב על הדבר ועיון הש

 )במדבר כא, ט( "שהבטה מציין פניית המחשבה והעין אל הדבר שמעיין".

אולם במהרש"א הקשה מדוע נכתב כהו עיניו מ"ראות" והלא ודאי אם כהו עיניו 

היינו מלראות, ויישב מהא דכתיב "מ"ראות כמו בשביל, כעין מש"כ חכלילי עיניים 

אין להסתכל בפני רשע נלמד מ"ראות" מיין שפי' בשביל. ומשמע שהמקור לכך ש

 מלשון "ראייה" ולאו דווקא הסתכלות.

וביותר כתב בסמ"ע )חו"מ סי' קנ"ד סקי"ד( שהסתכלות בעלמא הוא ללא כוונת 

 נאראות, היינו שחמורה ראייה מהסתכלות, נמצא שחלקו בהגדרת הדברים.

 טעם איסור ההסתכלות  .ג

לים בכל צלם מראה אדם יש במהרש"א כתב )ד"ה אסור( שעפ"י חכמי המקוב

צורה רוחנית לטוב או לרע עפ"י מעשיו, וכשהצורה הזאת הינה לצד הטומאה 

 אסור להסתכל בה משום אל תפנו אל האלילים.

. למקום בנים שנקראו ישראל בתפארת ישראל )אבות פ"ג( כתב על מתני' חביבין

 אפשר מאד כשירשיעו כ"ואעפ םאלקי צלם בהן שיש חביבין האומות וז"ל "שכל

                                                
ובילפותת הגמרא )מגילה כח.( מיהושפט שמצינו לשון ראייה יעויין במהרש"א )ד"ה אסור( דמשמע שהבטה  נ

 וראייה יחד הוי כעין הסתכלות.
ובספר דף על הדף )מגילה כח.( הביא שיש שיישבו לדעה זו, מש"כ התפארת שלמה )פ' בא( על הא דכתיב אל  נא

תוסף ראות פני שהוא משום שאסור להסתכל בפני רשע, ולדברי המג"א הרי שאין חשש בראייה בעלמא, וכתוב 

 גם ראייה אסורה.ראות מלשון ראייה אולם לשיטה זו א"ש, ד
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 הטומאה דרוח מ"ש, רשע אדם בפני להסתכל דאסור ש"וכמ, הצלם מהן שיסתלק

 מ"ש ז,"לע פלחו כי אף, בנים מדנקראים ישראל אבל, רשע ם"עכו ש"כ, עליו שורה

 שיתטמא א"וא, לאביהן י"כ שדומין משום קיימי, בחביבותא אכתי שחטאו דאף

 וכל". מכל הצלם אצלם

 אדם בפני להסתכל ביאר הטעם שאסרו ר"ה( אות הצדיק )צדקת הכהן צדוק' ר

 צ"ק א"ח) בזוהר כדאיתא למבינים שבלב הרהורים מיני כל בולטין בפנים כי רשע,

 ישעיה) שנאמר וכדרך מוריקות, שפניו עבירה מחשבת לו שהיה באחד דהכירו( א

 ושלום חס בו ההרהורים נכנסין הראיה ידי ועל. בם ענתה פניהם הכרת( ט ג,

 מאחוריה. מאיר' לר דחזיתא( יג: עירובין) כדאיתא חכם תלמיד בראיית וההיפך

ובספרים רבים נכתב אודות חזות פניו של אדם, ששייך לדעת מצורתו כל תוכנו 

ואופיו, כן כתב הש"ך )יו"ד סי' י"ז סקי"ג( בשם ספר חסידים, שייזהר הדיין שלא 

 החיים באור כרשעים. כמו"כ כתבלהסתכל על הבע"ד משום שצריך שיהו אצלו 

 שיהיו הדין בשעת מדקדק שהיה בירדוגו משה ר"הר וחסיד גדול חכם מפי ששמע

 עיניו נושא היה שאם מרגיש ושהיה עיקר, כל עיניו נושא היה ולא למטה עיניו

 בין שמע אמרו והוא שכנגדו מתבלבל היה הדין מבעלי אחד באיזה ההכרח לצד

וביארו בזה שע"י שרואהו יידע אם הוא  בלבד, השמיעה אלא יעשו שלא אחיכם

 רשע או צדיק וחיישינן שמא יטה הדין משום כך. 
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 פרחים לתורה / הרב ישראל חיים בלומנטל

 כיצד נוכל לגשת אל עבודת ה'?

ם  ֵיי ַעַזים ֹטַבים ְוֶאֱעֶשה ֹאתָּ ם ְשֵני ְּגדָּ א ֶאל ַהֹצאן ְוַקח ַלי ַמשָּ ַביךָּ ֶלְך נָּ ַמְטַעַםים ְלאָּ

ֵהב ֶרְכךָּ ַלְפֵני מֹותוֹ  ַכֲאֶשר אָּ ל ַבֲעֻבר ֲאֶשר ְיבָּ כָּ ַביךָּ ְואָּ  ַוֵיֶלְך ַוַיַקח ַויֵָּבאוכו'  ְוֵהֵבאתָּ ְלאָּ

ַביו ֵהב אָּ  יד(-. )כז, טְלַאםֹו ַוַתַעש ַאםֹו ַמְטַעַםים ַכֲאֶשר אָּ

באשר להכנת המטעמים  לכאורה התורה מאריכה בפרטים צדדיים ושוליים

והגדיים לקראת גישת יעקב לפני יצחק, בזמן שהעיקר הוא עצם קבלתו את 

הברכות. למה חשוב לנו לדעת אם יעקב עצמו הביא את הגדיים, או שמא אמו 

הביאה אותם מן הדיר בו הם היו. ועוד, למה צריכה התורה לפרט ולפרש את הדו 

 על התפארת שלמה, כדלהלן.שיח ביניהם. אלא, רמז עמוק מוצא כאן ב

 האם אני ראוי?...

כאשר אדם מישראל נגש לקיים מצוה מן המצוות, יודע הוא את שפל ערכו ואת 

מצבו, עד שהוא ירא לעשות מעשה. חושב האדם בלבו, האם אני ראוי לגשת לפני 

 בוראי ולעבוד אותו...

האם ראוי אני לפתוח  –כאשר נגש ללימוד התורה או לתפילה, מהרהר בליבו 

 את פי לפני בוראי. מה אני ומה חיי...

הרי ידוע שיש בתפילין  –לדוגמה, כאשר בא להניח תפילין, נכנסת בלבו מחשבה 

סודות עמוקים וכוונות נשגבות, ונפשי יודעת מאוד שלא השגתי אפילו אחד מני 

 אלף מכוונות אלו...

 עבודה.נמצא האדם בדעת שפלה וירודה וירא לגשת אל ה

 עשה מה שביכולתך

רומז  -הפתרון לבעיה זו נמצא בדרך רמז בפסוקים בהם פתחנו. "ורבקה אמרה"

 –כל אדם מישראל, "שמע בקולי ולך קח לי"  –לשכינה הקדושה האומרת לבנה 

 עשה כל מה שתמצא ידך לעשות. לא מוטל עליך כרגע יותר ממה שבכוחך.
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אני כבר אכשיר  –שר אהב" לאחר מכן "ואעשה אותם מטעמים לאביך כא

 ואשביח את המעשה בכל הכוונות הראויות לו.

 אדני שפתי תפתח

לפני תפילת לחש, אנו פותחים בפסוק "ה' שפתי תפתח", כלומר, אני מתפלל כפי 

הבנתי והשגותיי, ומבקש ממך ריבונו של עולם שתפתח את שפתיי ותכניס 

 לפני כסא כבודך. בתפילתי את כל מה שצריך כדי שתהיה ראויה לעלות

 כיצד איכר ידבר אל המלך

משל למלך בשר ודם שהגיע לפניו איכר פשוט לבקש משהו. איכר זה אינו בקי 

בגינוני המלכות ואינו יודע באיזו צורה מדברים לפני המלך, כי בער הוא. מה 

 יעשה?

עליו ללכת לאחד משרי המלך שישמע את דבריו ואת בקשתו, והוא יאמר את 

 ני המלך בצורה הנכונה והראויה.הדברים לפ

כך כביכול השכינה הקדושה מתבלת ומתקנת את תפילותינו כדי שתהיינה 

ראויות לעלות לפני מלכו של עולם, על מנת שיביאו התפילות נחת רוח לפניו 

 יתברך, ושימלא את בקשותינו.   

בודאי מוטל על כל אחד ללמוד ולהבין ולדעת מה צריך לכוון ולחשוב בשעת 

קיום כל מצוה, מה צריך לכוון בשעת התפילה וכו', אך גם כשעדיין הוא בתחילת 

 הדרך, אל יתייאש, מעשיו רצויים לפני המקום, כאמור.

 .עוד פרשה בתורההנה השכלנו לפתוח פתח ולהבין 

 שבת שלום ומבורך!

 blu.israel@gmail.comלתגובות: הרב ישראל חיים בלומנטל 
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 ח"בעמ, אלבוים חיים יוסף הרב/  אורייתא פתגמי

 'חכמה דעת'ו' אורייתא'

 ויאמר ה' "לה"

ֹנַכי ַוֵתֶלְך ַלְדֹרש ֶאת  ה ֶזה אָּ םָּ ּה ַוֹתאֶמר ַאם ֵכן לָּ ַנים ְבַקְרבָּ  ה'ַוֹיאֶמר  ה'.ַוַיְתֹרֲצצּו ַהבָּ

ץ וְ  ֵרדּו ּוְלֹאם ַמְלֹאם ֶיֱאמָּ ּה ְשֵני גיים גֹוַים ְבַבְטֵנְך ּוְשֵני ְלֻאַםים ַמֵםַעַיְך ַיפָּ ַרב ַיֲעֹבד לָּ

ַעיר ֶלֶדת ְוַהֵמה תֹוַמם ְבַבְטנָּּה .צָּ  כד(-)כה, כב ַוַיְמְלאּו יֶָּמיהָּ לָּ

לה', בכלל התמיהות בפסוקים אלה, הלא לרבקה בעל שהוא עולה תמימה ונביא 

וחמיה אברהם הגדול בדורו האדם הגדול בענקים, ומדוע זה הלכה לדרוש בבית 

 מדרשו של שם, ולא אצל בעלה וחמיה.

עוד צ"ע, שלאורך כל הפרשה מוכח שלא נודע ליצחק נבואה זו, א. ממה שרצה 

לברך את עשו אע"ג שהנביא אמר ורב יעבוד צעיר, ובפשטות היינו שעשו יעבוד 

ה שרבקה אוהבת את יעקב ויצחק את עשו. ג. בעת שביקשה את יעקב. ב. ממ

רבקה מיצחק שישלח את יעקב פדנה ארם, לא הזכירה כלל שנאת עשו ושלאום 

מלאום יאמץ וכו', אלא ביקשתו מחמת שנאתה את בנות כנען, ומדוע לא אמרה 

האמת שלמה אשכל שניכם יום אחד. מוכח שיצחק לא ידע דבר ששני לאומים הם 

 שע ואחד צדיק. ושאחד ר

ונראה בהכרח, שאכן ה' הודיע לה שהנבואה מיועדת רק עבורה ובל תודיע 

', היינו שהנבואה להתוכנה לידיעת אברהם ויצחק, וזה מכוון בכתוב 'ויאמר ה' 

היא לה ועבורה בלבד. כמו 'והיו לך לאות' ודרשו 'ולא לאחרים לאות'. דברים 

לפיכך לא היה סבור שיהיה עשו  ,לו ולא ,ויאמר לההללו כבר רמזם החזקוני "

נראה שלכך כוונת דבריו, שהרי יכלה להודיע ליצחק פרטי הנבואה והיה  ."רשע

מאמינה, אולם הנבואה נאמר באופן שרק לה יודע הדבר. שהרי היה די באמרו 

'ויאמר ה' שני גוים בבטנך' וכו', והדגש 'לה' מלמד שהנבואה היא רק לידיעתה, 

 ם לאברהם ויצחק. ולא נודעו הדברי
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עפי"ז נוכל לומר, שאכן שאלה את אברהם ויצחק על צערה, אלא שהם השיבו 

'אם  –לה שכבר נכתב בפתקא דחוה שבעצב תלדי בנים, אולם היא השיבה אמריה 

כן' כדבריכם, 'למה זה אנכי' מדוע רק אני סובלת צער מעין זה, ובזה מונח מה 

ו כך ואמרו שלא, וזה מדויק בתיבת שאמרו חז"ל ששאלה נשים אחרות האם סבל

'אנכי' שבא רק במקום שהוא לבדו הוא, אבל תיבת 'אני' אינו שולל אנשים 

אחרים, אלא מספר שהוא בכלל, ואחר שראתה שרק היא סובלת באופן כזה, ולכן 

אמרה 'זה', היינו ששאלה למה ריצוץ זה הוא רק אצלה, הבינה שיש כאן ענין 

ובה, ולכן הלכה לדרוש במקום אחר, ואין מקום אחר שאין לאברהם ויצחק תש

 שהיה אפשר לדרוש את ה' זולת אצל שם ועבר, ומזה נודע שהלכה לשם. 

ואפשר שממה שבעברה ליד בית מדרשו של שם, היה ריצוץ, ובעברה ליד בתי 

עכו"ם היה ריצוץ, ואילו ליד יצחק ואברהם לא היה ריצוץ, הוכיח לה שהריצוץ 

 של שם. כמו שאכן היה אחר שהיה יושב 'אהלים'. מצד בית מדרשו

עפי"ז מובן מאד כל צורת הנהגתה של רבקה לאורך כל הפרשה, ומדוע רבקה 

אוהבת את יעקב. היא ידעה שרב יעבוד צעיר והיינו שכל ברכת אברהם שייכת 

ליעקב, כמו כן מבואר שמאחר שלא יכלה להודיע נבואה זו ליצחק על כן הוצרכה 

עקב במרמה. אפשר שיש ראיה לדברים אלו מדברי התרגום, שיעקב לשלוח את י

טען שחושש שמא תבוא עליו קללה ולא ברכה אם תתגלה המרמה על ידי יצחק, 

ואמרת ליה "יג(  ,)כז ועל זה השיבתו רבקה 'עלי קללתך בני', ובתרגום אונקלוס 

". אזיל סב ליברם קבל מני ו ,דלא ייתון לוטיא עלך ברי עלי אתאמר בנבואה ,אמיה

ולא נודע לנו היכן נאמר לה דבר זה בנבואה, ובפשטות הביאור הוא שכמו שנודע 

לה בנבואה שיצחק קרא לעשו להביא לו ציד כך גם ידעה בנבואה שיעקב ירש את 

הברכות ולא קללה. אולם לדברינו אפשר שהכונה היא שבנבואה שנאמר לה, שם 

עקב את הברכה שנאמר בה 'הוה גביר נתבאר לה שרב יעבוד צעיר, ובע"כ ירש י

לאחיך וישתחוו לך בני אמך', שמובנה כמו שאמר אח"כ יצחק לעשו 'הן גביר 

שמתיו לך', ברכה זו שייכת ליעקב, ומנבואה זו ידעה שתבוא עליו הברכה הזו 

 וממילא לא תבוא עליו קללה.    
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רק  אלא שאחרי כל הדברים האלה הא גופא קשיא, מדוע נאמרה נבואה זו

לרבקה, ומדוע נמסר לה באופן שתהיה הנבואה רק לה ולא ליצחק. הלא עדיף היה 

שיצחק יידע שרב יעבוד צעיר ובזה ימסור הברכות ליעקב בלא מרמה, וכמה סבלנו 

לאורך הדורות משטנת עשו ומעצם המרמה. שלא נתבאר מה היה המטרה 

 בהסתרת ידיעה זו מיצחק. 

ויש כמה אופנים לבאר הענין, ואעלה אחת מהן. הנה צורת חייהם היא 'ורב 

יעבוד צעיר', שפירושו שהגדול יעבוד ויכין עבור הצעיר, כענין רשע יכין וילבש 

הצדיק. לכן גם צורת קבלת הברכות היתה באופן שעשו מכין את הרקע לכך, 

 ויעקב בא ונוטלם. 

ני יעקב, יהיו בני עשו המכינים להם ענין זה נמשך גם לדורות, שאם יזכו ב

צרכיהם, וכענין יששכר וזבולון )עיין חת"ס ומלבי"ם בביאור דעת יצחק ברצונו 

להעניק הברכות לעשו(. אולם אם לא יזכו, יהיו בני עשו מעניהם ומכינים את 

 העולם למלכות ה' בעולם, כשיעלו לציון מושיעים והיתה לה' המלוכה. 
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 דרקסלר תובנות / הרב נחמן

 קי חפצתיול-לעשות רצונך א

ֶרְכךָּ נַ  ה ַבֲעבּור ְתבָּ ה ַלי ְוֹאֵכלָּ ַביאָּ ַהְבַתי ְוהָּ ְפַשי ְבֶטֶרם ַוֲעֵשה ַלי ַמְטַעַםים ַכֲאֶשר אָּ

מּות  )כז, ד( אָּ

יצחק אבינו קורא לבנו הגדול עשיו, ומצווה עליו להביא לו מאכלים שהוא 

סתומה היא, יצחק אבינו מבקש אוכל 'אהוב' עליו, 'אוהב', דבר פלא הוא, פרשה 

 הייתכן?!

הנה חמישה פסוקים לאחר מכן כתוב את לשון בקשת רבקה לבנה יעקב אבינו 

ַבים וְ להביא לאביו מטעמים " אן ְוַקח ַלי ַמָחם ְשֵני ְגָדֵיי ַעַזים טֹּ ֶאֱעֶשה ֶלְך ָנא ֶאל ַהפֹּ

ָתם ַמְטַעַמים ְלָאַביָך ַכֲאֶש  וכי שני גדיי ". וברש"י מביא פרקי דר"א וז"ל: "ר ָאֵהבאֹּ

". עזים היה מאכלו של יצחק, אלא האחד הקריב לפסחו והאחד עשה מטעמים

היות והדבר היה בליל א' של פסח כידוע שבלילה הזה אוצרות וטללים נפתחים 

 בא להקריב יצחק את פסחו ולכן היה חפץ בגדי, כדי לקיים המצווה.

 חפץ מאודבמצוותיו 

מטו משמיה של האמרי חיים מויז'ניץ זי"ע על הנאמר בפר' חיי שרה "ביני ובינך 

מהו" וברש"י "בין שני אוהבים כמונו". שהפירוש הוא כך: אברהם אבינו אמר 

היות ושנינו אוהבים דבר מה, אתה כסף, ואני מצוות, אין עסקה יותר  -לעפרון 

ב עבור מצוות הקבורה, ואתה מצפה משתלמת מזה, אני הרי מסכים לשלם כסף ר

 לכסף, וכולנו מרוצים מהמקח. 

מסופר על הרה"ק בעל 'בית אברהם' מסלונים זי"ע שאכל את הכזית מצה בליל 

הסדר בהתלהבות ובאש קודש כדרכו. הרבנית מאוד נבהלה כשראתה שהוא 

תו. מכניס לפיו הק' כזיתים כה 'מורחבים' ורימזה לו שהדבר יכול לסכן את בריאו

אמר לה הרבי הקדוש "כל השנה אינני מסוגל להכניס אוכל לפי, יש פעם אחת 

 בשנה שאני נהנה מהאוכל וגם זה מפריע לך"?!
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 כאשר אהבתי

יצחק אבינו 'אהב' את מצוותיו של מקום בכל נפש ובכל מאוד. כנאמר בפסוק 

ְנָך ֱאלֹּ בתהילים " ת ְרצוֹּ ָרְתָך ְבתוֹּ קַ ַלֲעשוֹּ " הוא השתוקק לקיים ְך ֵמָעיי ָחָפְצַתי ְותוֹּ

המצוות, 'חפצתי' הוא ביטוי של רצון עז ותשוקה בלתי ניתנת לתיאור. לכן אמר 

לבנו שיכין לו מטעמים כאשר 'אהבתי' מרוב אהבתו את המצוות ואת המצווה 

רמז למצה  –עליהם. ואולי יש כאן רמז בהמשך הפסוק "ותורתך בתוך מעי" 

 ם. ולוואי ונזכה.המתאכלת ונכנסת למעיו של אד
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 חינוך

', מונדרוביץ מיכל יחיאל הרב/  בפרשה חינוך

 חינוכי ומרצה, ת"ת מנהל, מחנך

ויתרוצצו הבנים

כמחנכים וכהורים, פרשה זו, פרשת תולדות, היא מן החמורות. מנסים להביט 

ולשאת עינינו אל ההורים, יצחק ורבקה הקדושים, להבין וללמוד מהנהגתם 

 תחושת קטנות אופפת אותנו, כי מי יראה ויבין בבני ענק. החינוכית. 

אך תורה היא וללמוד אנו צריכים. בדחילו ורחימו נעיין בפסוקי הפרשה, לדלות 

דרכי הנהגה ולהפיק לקחים הנוגעים לכולנו. לא בשיפוט האבות הקדושים חלילה, 

 אלא לנו, בני הדור האחרון, המשתדלים להצליח בחינוך.

ם נשתברו להשכיל במקרא ַוֶיֱאַהב ַיְצָחק ֶאת ֵעָשו ַכי ַצַיד ְבַפיו כמה קולמוסי

ב. ברור כי יצחק אביו הכיר במעשי בנו. האבות היו בדרגת  ֶהֶבת ֶאת ַיֲעקֹּ ְוַרְבָקה אֹּ

הצדיקים העליונה, עליהם כותב רבינו בחיי אבן פקודה )חובה"ל שער חשבון 

אזן". אמנם רש"י מביא מתנחומא על  הנפש פ"ג( "ויראה מאין עין, וישמע מבלי

, רבינו מרדכי הכהןשהיה צד אותו ומרמהו בדבריו". ואילו  -עשיו "ַכי ַצַיד ְבַפיו 

יו, , ַוֶיֱאַהב ַיְצָחק ֶאת ֵעָשו ַכי ַצַיד ְבפַ 'שפתי כהן'מגורי רבינו האריז"ל, כתב בספרו 

עשיו! היה צדו  לא שעשיו היה מרמה את יצחק, אלא להיפך! יצחק 'צד' את

 , לקרבו אליו!במילים טובות

יצחק אבינו ידע הכל, אך ניסה להציל בהצלה פורתא. הוא ביקש "לשמור על 

קשר טוב". כשעשיו מרמהו בשאלות של 'עסקי מלח ותבן', היה משיב לו בלשון 

. עוד נאמר  רכה, מראה לו שהוא 'כאילו' נהנה ומתפעל משאלותיו וַמַכְשרותוֹּ

הגדול' כי יצחק אהבו בכדי "לקרבו ולמשכו, שהרי קל וחומר, אם כשהוא ב'מדרש 

על אחת כמה וכמה!". לימוד גדול  -אילו ָשְנאוֹּ וריחקו  -אוהבו מעשיו מקולקלין 

 יש כאן! מעמידים פנים בכדי לנסות להעמיד דורות!
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עוד דרשו, חז"ל מלמדים )שבת פ"ט:( שלעתיד לבוא בשעה שיאמר הקב"ה 

בניך חטאו", ישיב "ַיָמחו על קדושת שמך!". ואף יעקב יאמר כן. הקב"ה לאברהם "

אינו מקבל את דבריהם, ופונה ליצחק אבינו "בניך חטאו". מיד מגיב "ָבַני ולא 

בניך?". גם לי היה בן חוטא! בן הוא בן! יצחק ממשיך ומלמד זכות לפני הקב"ה 

עשיו, הגם שידע מעשיו, וכך ומצמצם היקף חטאי 'בניו'. יצחק השתדל לאהוב את 

 , לטעון ולסנגר על עם ישראל, בכל מצב.ַצַיד ְבַפיויהיה 

לומדים על רבקה אמנו שאוהבת את יעקב. היא יוזמת שיעקב ייכנס מאידך גיסא 

לאביו ויזכה בברכות. לדעתה הברכות ראויות לבן הצדיק, איש תם. עם זאת, היא 

הג"ר שמשון  נקמנות. גדול ההגות והחינוךאיננה פועלת מתוך שנאה כוללת או 

זצ"ל מבאר, כי בשעה שרבקה מצווה את יעקב ליטול את  ב"ר רפאל הירש

ֹדלהתורה ַוַתַץח ַרְבָקה ֶאת ַבְגֵדי ֵעָשו ְבָנה  הברכות במרמה, מציינת ... ַוַתְלֵבש ַהּגָּ

ב ְבָנה  ןֶאת ַיֲעקֹּ טָּ ב נשאר 'הקטן'. היא מכבדת את . עשיו הוא עדיין 'הגדול', ויעקַהקָּ

מעמדו הבכיר של עשיו, למרות שכעת היא פועלת נגדו. היא שקלה בדעתה 

וקבעה שהוא אינו ראוי לברכות. אין כאן "הפיכת היוצרות" באופן רחב וכללי, 

פעולה מחושבת ומיושבת. ממשיך הרש"ר זצ"ל, זאת גם כוונת התורה בשלהי 

ב ַוֵיֶלְך ַףֶדָנה ֲאָרם, ֶאל ָלָבן... ָהֲאַרַמי, ֲאַחי ַרבְ  הפרשה, ַוַיְשַלח ַיְצָחק ֶאת ֵאם ָקה, ַיֲעקֹּ

ו ְינות לעשיו או שנאה ַיֲעֹקב ְוֵעשָּ . הפסוק מלמד שהיא אם לשניהם! אין כאן עוֹּ

 גורפת, רק מעשה ָשקול וענייני!

ו מול בן א ומחויבים לפעול בצורה בלתי נעימהזו חשיבה עמוקה ומעשית! יש, 

ורבני  רבינו ה'חפץ חיים'תלמיד, אך אין 'מתירים את דמו' באופן גורף! כאשר 

ישיבתו נאלצו 'בשעת השמד' להרחיק תלמיד, בחור שנסחף אחר הרוחות הרעות, 

, כי הרכבת תצא למחרת בביתוהסכים רבינו כי בלילה האחרון יתארח 'המסולק' 

ומלמל לעצמו "נהיה קר!"  בבוקר. תוך כדי שינה מבחין הלה שרבינו נכנס לחדר

ונותר הוא הוריד את מעילו, וכיסה בחמלה את הבחור 'המקולקל'. האיש בגר 

 , באומרו "המעיל של ה'חפץ חיים' מחמם אותי עד היום!".שמים-יהודי ירא
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. שניהם הכרחיים בחינוך, אך בשמאל דוחה וימין מקרבתקשה מאוד לפעול  

ֵכָהה, נטול  שמאלחזקה לעומת  ימיןצריך יישוב הדעת לאזן ביניהם בצורה נכונה, 

 נגיעות אישיות. יש להיוועץ בצדיק וחכם, ולהתפלל לסייעתא דשמיא.

* 

 חבר –מרצה  -מנהל  -בהצלחה בעבודת הקודש! יחיאל מיכל מונדרוביץ', מחנך 

123ymm@gmail.com 
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 ותחיד

שאלות לחידודא בפרשת השבוע / הרב  –חדוותא 

מח"ס לקוטי רש"י וליל בנימין צבי יהודה לוי, 

 משוררים על הגש"פ

 שאלות בפרשת תולדות

 אלו שבועות מוזכרות בפרשה וברש"י? .א

 (? ואלו נבואות?2אלו מלכים מוזכרים בפרשה וברש"י ) .ב

 אימתי ועל שום מה נקראה העיר באר שבע? .ג

 האם ארץ פלישתים נחשבת חלק מא"י?  .ד

 מנין ששמר אברהם אבינו מצוות דרבנן? .ה

 ב(-חדוותא דאפטרתא תולדות )מלאכי א

 איזה לשון בהפטרה נאמר בהלל? .ו

 מנין ומדוע נקראו הנביאים "מלאכים"? .ז

* 

תגובות ופתרונות )לכל השאלות או חלקן( נא לשלוח 

   okmail.co.il@7628366 לכתובת. 

* 

 ל'חדוותא' חיי שרהתשובות 

 (?4אלו שבועות מוזכרים בפרשתינו ) .א

אֶמר ַאְבָרָהם ֶאל ַעְבדוֹּ ְזַקן ֵביתוֹּ  דין השבועה בנקיטת חפץ, .0 שנא' )כד, ב( ַויֹּ

ֵשל ְבָכל ֲאֶשר לוֹּ ַשים ָנא ָיְדָך ַתַחת ְיֵרַכי: וברש"י תחת ירכי. לפי שהנש בע צריך ַהמֹּ

 ספר תורה, או תפילין )שבועות לח:(.  שיטול בידו חפץ של מצוה, כגון

ֵקיְוַאְשַביֲעךָּ  , שנא' )שם ג(שבועת אליעזר לאברהם .2 ֵקי ַהָחַמַים ֵואלֹּ  ַבד' ֱאלֹּ

ֵשב ְבַקרְ  ַכי יוֹּ ת ַהְכַנֲעַני ֲאֶשר ָאנֹּ א ַתַץח ַאָחה ַלְבַני ַמְבנוֹּ :ָהָאֶרץ ֲאֶשר לֹּ  בוֹּ
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ֵקי ַהָחַמַים ֲאֶשר ְלָקחַ  , שנא' )שםשבועת ד' בברית בין הבתרים .0 ַני ז( ד' ֱאלֹּ

ַלְדַתי ַוֲאֶשר ַדֶבר ַלי  ר ְלַזְרֲעָך ֶאֵתן ֶאת ַוֲאֶשר ַנְשַבע ַלי ַמֵבית ָאַבי וֵמֶאֶרץ מוֹּ ֵלאמֹּ

את ופירש"י ואשר נשבע לי. בין הבתרים:   ָהָאֶרץ ַהזֹּ

ֵתנושנא' )שם ס( ַוְיָבְרכו ֶאת רַ  שבועת ד' בשעת העקידה, .2 אְמרו ָלה ֲאחֹּ  ְבָקה ַויֹּ

ה  בָּ ְנָאיו: ופירש"י "את היי לאלפי רַאְת ֲהַיי ְלַאְלֵפי ְרבָּ בבה. ְוַייַרש ַזְרֵעְך ֵאת ַשַער שֹּ

את הרבה ארבה את וזרעך תקבלו אותה ברכה שנאמר לאברהם בהר המוריה, 

 זו נאמרהזרעך וגו', יהי רצון שיהא אותו הזרע ממך ולא מאשה אחרת,: וברכה 

אֶמר ַבי -, כאמור )טזבשבועה ְנֻאם ד' וכו' ַכי ָבֵרְך ֲאָבֶרְכָך ְוַהְרָבה  ַנְשַבְעַתייז( ַויֹּ

 ַאְרֶבה ֶאת ַזְרֲעָך וכו'.

 איזה לשון משמעותו "שממה"? .ב

ֵאההלשון )שם כא( ְוָהַאיש  א: ַמְשתָּ  ָלה ַמֲחַריש ָלַדַעת ַהַהְצַליַח ד' ַדְרכוֹּ ַאם לֹּ

ופירש"י משתאה. לשון שאיה, כמו שאו ערים, תשאה שממה )ישעיה ו, יא.(: 

משתאה. משתומם ומתבהל, על שראה דברו קרוב להצליח, אבל אינו יודע אם 

ממשפחת אברהם היא אם לאו. ואל תתמה בתי"ו של משתאה וכו' אף כאן 

מגזרת תשאה, וכשם שאתה מוצא לשון משומם באדם נבהל ונאלם ובעל משתאה 

מחשבות, כמו על יומו נשמו אחרונים )איוב יח, כ.(, שומו שמים )ירמיה ב, יב.(, 

אשתומם כשעה חדא )דניאל ד, טז.(, כך תפרש לשון שאייה באדם בהול ובעל 

 מחשבות. 

 ואיזה משמעותו "רצון"?

ר ַאם ֵיש ֶאת)כג, ח( ַוְיַדֵבר ַאָתם  ר ֶאת ֵמַתי ַמְּלָפַני ְשָמעוַני וַפגְ  ַנְפְשֶכם ֵלאמֹּ עו ַלְקבֹּ

ַחר: ופירש"י נפשכם. רצונכם ן ֶבן צֹּ  : נבַלי ְבֶעְפרוֹּ

 

 

                                                
אֶמר ֱאלֹּ  נב ר" כתב הרמב"ן )שם( "מילת אמירה בכאן להורות על החפץ, קַ ובביאור הפסוק )בראשית א, ג( ַויֹּ ים ְיַהי אוֹּ

ֶניָך ַכֲאֶשר-ְוֶאֱעֶשה ָּלְך" )שמואלֹתאַמר ַנְפְשךָּ  כדרך "ַמה " ר ה'ַדבֶ  א כ, ד(, מה תרצה ותחפוץ, וכן "וְתַהי ַאָחה ְלֶבן ֲאדֹּ

 כי כן הוא הרצון לפניו". כאשר רצה; )להלן כד נא(,
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 כמה פירושים ללשון "אם" מצאנו בפרשתינו? .ג

אֶמר ַגם ַלְגַמֶּליָך ֶאְשָאב ַעד ַאם  תוֹּ ַותֹּ ת: רש"י עד )כד, יט( ַוְתַכל ְלַהְשקֹּ ַכּלו ַלְשתֹּ

 אשר:  אם כלו. הרי אם משמש בלשון

אֶמר דַ  ַכל ַעד ַאם ַדַבְרַתי ְדָבָרי ַויֹּ א אֹּ אֶמר לֹּ ל ַויֹּ ֵבר: רש"י )שם לג( ַויוַשם ְלָפָניו ֶלֱאכֹּ

כמו עד כי יבא שילה  אשר ובלשון כי,עד אם דברתי. הרי אם משמש בלשון 

 מרו חז"ל כי משמש בד' לשונות, והאחד אי, והוא אם:)בראשית מט, י(, זהו שא

 (? 2אלו לשונות של תפילה מצאנו בפרשתינו ) .ד

ת ָעֶרב ַוַיָע שיח הלשון .0 א ֵעיָניו , שנא' )כד, סג( ַוֵיֵצא ַיְצָחק ָלשוַח ַבָעֶדה ַלְפנוֹּ

ישפך שיחו  ַוַיְרא ְוַהֵנה ְגַמַּלים ָבַאים: רש"י לשוח. לשון תפלה )ב"ר שם(, כמו

 )תהלים קב, א(:

ר ַאם ֵיש ֶאת ַנְפְשֶכם ַלְקבֹּ פגיעה, הלשון  .2 ר ֶאת שנא' )כג, ח( ַוְיַדֵבר ַאָתם ֵלאמֹּ

ַחר: רש"י ופגעו לי. לשוןּוַפְגעּו ַלי ֵמַתי ַמְּלָפַני ְשָמעוַני  ן ֶבן צֹּ כמו אל בקשה,  ְבֶעְפרוֹּ

 תפגעי בי )רות א, טז.(

קֹום  יא(ועה"פ )בראשית כח,  ַוָיֶלן ָשם ַכי ָבא ַהֶחֶמש כתב רש"י ַוַיְפַּגע ַבםָּ

)ירמיה ז, טז.(,  נגכמו ואל תפגע בילשון תפילה,  "ורבותינו פירשו )ברכות כו:(

 ולמדנו שתקן תפלת ערבית", ועולה יפה עפ"י רש"י כאן שפגיעה היא לשון בקשה.

 היכן מצאנו בפרשתינו תחינה? ובקשה? .ה

ַמר ֵאֶליָה ַהַטי ָנא ַכֵדְך ְוֶאְשֶתה ְוָאְמָרה )כד, יד( .0 ְשֵתה ְוַגם  ְוָהָיה ַהַנֲעָר ֲאֶשר אֹּ

ַכְחָת ְלַעְבְדָך ְלַיְצָחק וָבה ֵאַדע ַכי ָעַשיָת ֶחֶסד ַעם אֲ  ָתה הֹּ ַני: רש"י ְגַמֶּליָך ַאְשֶקה אֹּ דֹּ

 , הודע לי בה:תחנהובה אדע. לשון 

ַחר: וברש"י ופגעו לי. לשוןּוַפְגעּו ַלי  )כג, ח( ְשָמעוַני .2 ן ֶבן צֹּ  בקשה. ְבֶעְפרוֹּ

 

 
                                                

ר ַוְיַצו ָעֶליהָ  נג  מפגיע בתפלה ופירש"י "ויצו עליה. לבא ע''יְבַמְפַּגיַע:  וכן מפורש באיוב )לו, לב( ַעל ַכַףַים ַכָסה אוֹּ

יה )נט, טז( ַוַיְרא ַכי ֵאין ַאיש אוהבו של דור וגדול וחכם שבו יגיד עליו לפני הקב''ה צרת הדור וצרכיו". וכן בישע

ֵמם עוֹּ ְוַצְדָקתוֹּ ַהיא ְסָמָכְתהו: )וע"ע תענית ז:(ַכי ֵאין ַמְפַּגיַע  ַוַיְשתוֹּ ַשע לוֹּ ְזרֹּ  ַותוֹּ
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 א א(-תשובות חדוותא דאפטרתא חיי שרה )מלכים

 איזה לשון בהפטרה משמעותו "חיסרון"? .ו

ה מֹּ ָתיו ְוָהַייַתי ֲאַני וְבַני ְשלֹּ ַני ַהֶמֶלְך ַעם ֲאבֹּ ַאים: )כא( ְוָהָיה ַכְשַכב ֲאדֹּ ופירש"י  ַחטָּ

  .ים. חסרים ומנועין מן הגדולה כמו )שופטים כ טז(: אל השערה ולא יחטיאחטא

א ֵהֵבאַתי ֵאֶליךָ  ה וכן פי' עה"פ )בראשית לא, לט( ְטֵרָפה לֹּ ֹנַכי ֲאַחֶטמָּ ַמָיַדי  אָּ

ְתַבְקֶשָנה וכו' ופירש"י אנכי אחטנה. לשון קולע באבן אל השערה ולא יחטיא 

א א, כא.(, חסרים, אנכי אחסרנה, -למה חטאים )מלכים)שופטים כ, טז.(, אני ובני ש

אם חסרה, חסרה לי, שמידי תבקשנה: אנכי אחטנה. תרגומו דהות שגיא ממנינא, 

שהיתה נפקדת ומחוסרת, כמו ולא נפקד ממנו איש )במדבר לא, מט.(, תרגומו ולא 

 .שגא
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חידות על הפרשה עם פירוש  –מאל"ף ועד תי"ו 

 הלברשטטרש"י / הרב מתתיהו 

 חידות באותיות לפרשת השבוע
 אות א'

 נושא הליצנות על שרה.

 כתוב בפרץ וזרח ולא בלידת יעקב ועשו.

 מאיפה רש"י ידע שיעקב למד גם אצל שם וגם אצל עבר.

 כינוי למלך.

 לשון קבוצה ואגודה.

 מה רצו אבימלך, אחזת מרעהו ופיכול לחדש עם יצחק.

 משמני הארץ בלי תנאים. מה חסר לעשו )ולגוים( שיצחק בירכו

 איפה התקיימה ברכת משמני הארץ לעשו.

  מילים שכותב עליהם רש"י 'איני יודע מה מלמדנו'.

* 

 אותיות א' ב'

  מה אמר עשו שיצחק ידע שיעקב לקח את הברכות בדין.

* 

 אותיות ב' א'

  מה אמר יצחק את יעקב, ומה שינה יעקב בדומה לזה כשבירך יהודה.

* 

 אות ב'

 .שדה'באר 'איש 

 לשון המילים ויזד, נזיד.

 למה יעקב התכוון לדמות את המכירה 'כיום'.

  אחת מנשותיו ואחד מחמיו של עשו.

* 

 אותיות ג' ב'

 המקומות שהקב"ה נגלה ליצחק.

  הסכמת יצחק ליעקב על הברכות שלא יאמרו שבגלל הרמאות לקחם.

* 
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 אות ג'

 אנטונינוס ורבי )כתיב לא קרי(.

 נא', על איזה בעל חיים נאמר ביטוי זה, במשנה. 'הלעיטיניעשו אמר 

 איסור שהוצרך יצחק להזהיר את עשו להיזהר ממנו.

 איזה ריח הריח יצחק כשנכנס יעקב.

 מה ראה יצחק שנחרד עד מאוד.

  ברכה השביעית.

* 

 אות ד'

 למה כהה עיניו של יצחק )דבר אחר(.

  על מה נקרא הקב"ה ש'ד'י'.

* 

 'אות ה

 יצחק ביקש מעשו ציד שיביא לו דוקא מבהמות כאלו.

 בגלל ה'אך'. יצא יצא'איך מתפרש לשון 'אך 

 לשון תמיה )פי' רש"י פעמים בפרשה(. 

* 

 אות ו'

 מקור שעשו מכר את בכרתו מרשעות ולא בגלל פיקוח נפשו העייפה.

* 

 אות ז'

 איפה בבית עמדו יצחק ורבקה להתפלל.

  וזהבו של אבימלך. גדלותו של יצחק מול כספו

* 

 אות ח'

 מה נחשב מצרים ביחס לגרר שארץ פלשתים.

 משותף לאיסורי חזיר ושעטנז.

 חיה שנמשלה אליו עשו.

 למה עשו הפקיד את הבגדים שחמד מנמרוד אצל אמו ולא נשיו.

  .במרמה'פירוש 'בא אחיך 

* 
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 אות ט'

 מהו 'אדרת'.

  אברים בולטים בחזיר בעבורם נמשל אליו עשו.

* 

 אות י'

 ברכה שהוא אב לכולם הנאמר בהם והתברכו ב...

  וי"ו בחיבור. –איזו ברכה מרומז במה שאמר ויתן 

* 

 אות כ'

 מה הראו אלופי עשו את עצמם במעשיהם. 

  אלו דברים אמר לו יצחק?–'עשיתי כאשר דברת אלי' 

* 

 אות ל'

 בגלל דבריהם הוצרך להעיד 'אברהם הוליד את יצחק'.

* 

 אות מ'

 נחשבים נשיקות השונא. ככה

 איך נקראים גזרות להרחקה מעבירה.

 איך נקראים דברים שאפילו לא נכתב ראויים להצטוות.

 למה יצחק אמד כמה תבואה הוציאה בשנה ההיא.

 .אחדים''ימים 

 אשתו האחרונה של עשו הידועה לנו. 

* 

 אות נ'

 .החמודות'מה פירוש 'בגדי עשו 

  בן דודו וגם גיסו של עשו.

* 

 אות ס'

 מה עשו הפשלתים לבארות משום הגנה מהאויב.

* 

 אות ע'

 לשון הפצרה וריבוי.
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 הרגשת הרוצח אחרי מעשיו.

 מה היתה משמעות הבכורה, שעשו לא חפץ בה.

 .'וניפוש' –'ופרינו' מה רש"י מסביר בלשון מה שהביא התרגום 

 מה עשו נשותיו של עשו שהיו ל'מורת רוח ליצחק ולרבקה'.

 בדרשת סמיכות מה גרם ל'כהות' עינוי של יצחק. 

  מספר הברכות שיצחק בירך את יעקב.

* 

 אותיות ע' ע' פ'

  ?פ(? ומה אין להן ))ע(? ומה מיוחד בהן )ע( איזה תבשיל בישל יעקב

* 

 אות פ'

 שדה בלשון ישמעאל כפי שרש"י מביא.

 מקום שמצד אחד אינה חוצה לארץ אבל אינה חשובה כארץ ישראל.

  האם שני גדיי עזים היה מאכלו של יצחק? ומה המקור של רש"י פ'פ'.

* 

 אות צ'

 פירוש המילה פדן )בקשר לנהרות(. 

 זכות של יצחק שהקב"ה נעתר לתפילתו יותר משל רבקה.

 טעם בשרו דומה לשל טעם בשר הגדי.

  כאשר תריד'. 'והיהלמה השתמש יצחק בלשון 

* 

 אות ק'

 והצליח יותר מהפלשתים.מה יצאה מכך שיצחק גדל 

 'קול עשו' )לשון(.

  לשון מיאוס.

* 

 אותיות ק' ר'

  הלכה בהלכות עבדים במה העבד קונה.

* 

 אות ר'

 לידתה בזמן העקידה.

 (.2לשון ויתרוצצו )
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 מאיפה ידע שם מה לענות לרבקה.

  מי הגיד לרבקה מה עשו מתנחם בלבו להרוג את יעקב.

* 

 אותיות ר' ש'

  (.שמה נלמד מזה לרבקה ) ר(,לבן ופדן ארם )משותף לבתואל 

* 

 אותיות ש' ר'

  .ר((. והשלישי שלא רבו עליה )שהבאר השני שרבו עליה )

* 

 אות ש'

 בת כמה היה רבקה על הבאר.

 למי הלכה רבקה לשאול על עניו צער העיבור.

 מספר חודשי העיבור של תמר לפרץ וזרח.

 על שם מה נקרא שם העיר באר שבע.

 ליצחק לחשוד ביעקב ש' ש' ש'. מה גרם

 למרות הכל, ממה נזהר יעקב בדיבורו עם יצחק.

  ביטוי למי שמתו ילדיו בחייו.

* 

 'שאות 

 באיזה מילה מפרש רש"י שעשו היה מתעסק בצידה.

  לשון השחזת סכין )לשחיטה יפה(.

* 

 ' ת'שאותיות 

  כריח 'שדה אשר ברכו ה'.

* 

 אות ת'

 קה ליעקב ועשו.מספר חודשי העיבור של רב

 בו.לַ מי שאינו בקי לרמות ופיו כ

 כינוי לחרב.

 'קול יעקב' )לשון(.

    r29.4.4865@gmail.comלתגובות ופתרונות: 

 

mailto:r29.4.4865@gmail.com
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 תשובות:
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 המדור לע"נ האשה הכשרה בריינלא ברטה בת החבר ר' דוד הלוי ע"ה נלב"ע ביום ט"ז אדר תשע"ז 
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 סיפור

 סיפור / מארכיונו של הרב חנוך חיים ויינשטוק

 שבעה שמות לשטן

פעם נכנס אברך לרבי דובער, האדמו"ר האמצעי מליובאוויטש, ושאלה בפיו: הוא 

אך עדיין יש לו תחושת גאווה, או כפי לומד גמרא וחסידות ואף מתפלל בכוונה, 

שקוראים לכך בעגה החסידית, תחושת ה'ישות'. הוא חושש כי הוא מתגאה 

 במעלותיו ובעבודת הבורא שלו. מה עליו לעשות?

 הרצינו פניו של הרבי, ולאחר מספר רגעים אמר:

כאשר ברא הקדוש ברוך הוא את עולמו, הוא ברא את הצד הטוב והצד הרע. 

הוא העניק משימה: להפיץ טוב וחסד בעולם. לצד הרע, ה'סיטרא  לצד הטוב

להילחם בטוב ולפתות את האנשים לחטוא  –אחרא', הוא העניק משימה הפוכה 

 ולפשוע, כדי לתת להם בחירה חופשית בין טוב ורע.

 שאלה הסיטרא אחרא: מי יאזין לקולי? האם אכן אצליח לשכנע אנשים?

 כך אף אחד לא יכיר בך".השיב השי"ת: "אקרא לך נחש ו

ואכן, הנחש הקדמוני הצליח לפתות את אדם וחוה לאכול מחטא עץ הדעת. אבל 

לאחר שאדם וחוה הבינו את גודל חטאם, הם שבו בתשובה שלימה והתרחקו מן 

 הנחש.

 "כיצד אקיים כעת את משימתי?" שאלה שוב הסיטרא אחרא את האלקים.

 המוות, ותוכלי שוב להמשיך במלאכתך". ויען לה: "כעת תקבלי את הכינוי מלאך

כשחלף זמן מה, ואנשים התחילו לגלות את זהותו של מלאך המוות, הם החלו 

לברוח ממנו גם כן. שוב הוא הלך לבורא העולם ששינה את שמו וקרא לו 'שטן'. 

כשהשם שטן נחשף אף הוא, הוא עטה זהות חדשה: 'ישות' וגאווה. הוא חדר עד 

 לתלמידי החכמים הגדולים וכך הוא הצליח להחטיא אותם. לבתי המדרש והגיע

אך אז הגיע הבעל שם טוב וגילה כי כל יהודי הוא מיוחד ויקר בעיני השי"ת. 

 מעתה 'יהודי פשוט' וממילא אין מקום לגאווה על הזולת...
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 שוב הגיע השטן אל הקדוש ברוך הוא בדאגה: כיצד יצליח במלאכתו?

: 'פחד מתחושת ישות'. הענוה אמנם יקרה מאוד אז העניק לו ה' שם חדש-או

בעיני השי"ת אבל כאשר היא מגיעה מצד השטן ובאה לגרום לאדם חולשה 

 בעבודת השי"ת יש לברוח הימנה כמטחוי קשת.

הוא הוא  –"שלא תפול במלכודתו" הזהיר הרבי. "פחד זה מתחושת הישות 

הנחש הקדמוני הישות, הוא הוא השטן, הוא הוא מלאך המוות, הוא הוא 

 והסיטרא אחרא. אל תתן לו לשלוט בך פן הוא יחטיא אותך!".
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פרקי גבורה יהודית ממסכת חייו של  –ללא חת 

 הגר"פ שרייבר זצ"ל / הרב חנוך חיים ויינשטוק

 תקציר הפרק שעבר

לות האויר של גרמניה המטירו במשך כמה ימים מטרות אש וגופרית מן השמים הם הפכו את פולין חי

לעיי חרבות לאחר כמה ימי הפצצה חדרו הגייסות המשוריינים לתוך אדמת פולין הם כמעט לא לחמו כי 

מולם לא היה צבא מסודר תוך מספר שבועות כל פולין וגליציה נכבשו על ידם. כל מי שיכול היה 

ל יכלו להימלט נע בדרכים אך היה זה מסע מסוכן עשרות אלפי חיילים מלאי שנאה נעו בכל מקום ובנק

ליפול לידיהם כפרי בשל משפחת שרייבר החליטה לברוח לצצ'נוב שסמוכה הייתה לביתם בשל הורי רבי 

ישראל בונם שהתגוררו שם צצ'נוב הייתה בשליטה רוסית ובשל ההסכם שבין רוסיה לגרמניה לא הייתה 

 בסכנת כיבוש.

ה כי המקום הזה רחוק מלהיות אך לאחר תקופה קצרה חשו כמו עוד מאות אלפי יהודים שנמלטו לרוסי

עיר מקלט, מיום ליום חשו את נחת זרועם של שלטון הרשע שהתאנה במיוחד לנתיני פולין בחשדם בהם 

כסוכני אויב. יום אחד הוציאו מידע מטעה כי מי שרוצה לעזוב את רוסיה יכול להודיע על כך השלטונות 

אלא שהיה זה תרגיל מרושע כדי לבדוק את יאפשרו לכל מי שהתחרט בו לעבור חזרה לגבול הגרמני, 

אלף יהודים הודיעו על רצונם לחזור לגבול המזרחי החליטו  033-נאמנות הפליטים לשלטונות, לאחר ש

השלטונות הרוסיים להגלות את כולם לסיביר באמצע השבת התפרצו חיילים לבתים כולל בית משפחת 

רגן לצאת מהבית הם הודיעו בחומרה כי לא נתין שרייבר הם הודיעו לכולם כי יש להם זמן קצר להתא

לקחת מטלטלים רבים וכך באכזריות הוגלתה משפחת שרייבר בשל מצב פיקוח נפש נטלו עמם מספר 

 דברים נחוצים כולל חפצי קודש ומספר ספרים כשפיני'ע לקח על עצמו את השמירה עליהם.   

* 

אתה גם כי אלך בגיא צלמוות לא אירא רע, כי  -פרק י' 

 !עמדי

קשה לתאר את ההרגשות של אנשים שנעקרו מביתם באכזריות בלי התראה 

כשאין כל מושג לאן מוליכים אותם, הפחדים הם נוראים וכמעט לא ניתנים 

לכבישה, גם בימים בהם דם יהודי איננו הפקר, לא כ"ש בימי מלחמה כשאין כל 

רמו למצב רוחם חוקים שיגנו עליהם, החיילים האכזריים שנלוו עמהם לא ת

השפוף, מבטיהם כעוסים מאד כל רגע נדמה כי הם עומדים חלילה להמיתם, הוסף 

לכך שהם נוסעים בעיצומה של שבת ה' ירחם. כזו נפילה דווקא את היום המקודש 

 ביותר מחללים ומבזים אותה לעיניהם. 

אבל גם ברגעים אלו, גיבורי הרוח עושי דברו אינם מאבדים את תקוותם ואת 

מונתם הזכה, כי הקב"ה משגיח ומפקח בעיתים הקשים, יש כאן מבחן קשה מאד א
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של אמונה אבל אסור לאבד את זיק התקווה לרגע קט, אפילו כשחרב חדה מונחת 

על צווארו של אדם אסור להתייאש מן הרחמים. השפתיים רוחשות תפילה שה' 

 יזמן להם את הישועה.  

בודדים, אלפי יהודים מכל רחבי רוסיה כשהגיעו לתחנת הרכבת גילו כי אינם 

רוכזו למקום זה כדי להובילם לבלתי נודע, קול בכי ונהי של ילדים מפוחדים קטע 

את האוירה המחושמלת במתח אדיר, ההורים הנבוכים לא ידעו איך להרגיע את 

ילדיהם האומללים שחשו יותר מהם את חוסר הביטחון, כאשר סכין חדה קטעה 

 הייתה להם עד עתה באבחה אכזרית. את מעט השלווה ש

למרות הקור העז היה המקום חם ומהביל, באשר אלפי אנשים עמדו צפופים 

ודחוסים זה לזה עם צרורותיהם הדלים שהספיקו לארוז בדקות הספורות שניתנו 

להם בשעה החפוזה, פני כולם הביעו דאגה עמוקה לגורלם, אם ניתן היה להם 

כי ויללה על מר החיים, כשיום השבת יום המנוחה בו לבכות היו כולם פורצים בב

הובטחו "ונס יגון ואנחה" הפך ברגע אחד ל"איכה ישבה בדד". בחירת יום השבת  

לביצוע זממם היה חלק מהרשעות הרוסית שאהבה לדרוס ולרמוס על רגשות הדת 

של הפליטים, לא די להענישם בעצם השליחה לארץ גזירה, אם אפשר תוך כדי 

 ב להם בהרס השבת אין דבר טוב ממנו.להכאי

ברציף הענק עמדו הכן מספר רכבות משא ארוכות מאד, לעין הפשוטה נדמה 

היה כאלו אין קץ לארכן, כל אחת מהן הובילה קרונות משא לעשרות, אותם 

אכזריים לא חסו על אותם פליטים, הם לא חשבו לתת להם רכבות נוסעים אפילו 

ות פשוטה זו אינה מובנת לאותה אומה שהרימה את מהסוג הפשוט ביותר, גם זכ

 נס "אחוות העמים" בגאון )לצביעות שלהם אין קץ וגבול(. 

כנאצים ימ"ש שלחו את היהודים לסיביר ברכבות משא מהסוג הגרוע ביותר הם 

כונו בשם "אשלון" )כי היו מסודרים במערך מדורג(, הקרונות היו צרים להחריד 

לונות ופתחי אוורור מינימאליים, רק חרירי אויר צרים ולא היו מותקנים בהם ח

שמנעו מהם את המוות )המטרה השימושית שלהם הייתה למשאות כבדים או 

להובלת בהמות למכירה או שחיטה, אף הבהמות סבלו מאד בעת שנסעו ברכבות 
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הללו, אגודות צער בעלי חיים לא קמו למחות בשפל הזה( עתה הוסבו הרכבות 

 ען אנושי ללא התאמה נכונה.לשאת עמן מט

למרות שהרשעים מארגני המסע ידעו כי נסיעה זו מובילה את הפליטים ל"ערבות 

סיביר" שרחוקה מאות קילומטרים מהמקום כשרכבות אלו אינן רכבות אקספרס 

ואף רחוקות מהן לא עשו ניסיון כלשהו להכשיר את הקרונות שיוכלו לשאת 

ים לא הטרידה מטען אנושי באופן המינימאלי ביותר, את השלטונות הסובייטי

השאלה הפשוטה, איך יתקיימו הנוסעים בתנאים תת אנושיים אלו? אם ימותו 

חלק מהם בדרך, מה בכך? רובם ישרדו את התנאים ה"תת אנושיים" ולהם לא 

 יעלה הטרנספורט )תובלה( כסף רב. 

בזה תפסו שני ציפורים בבת אחת. נפטרו באחת מהטפילים שניזונו חינם בלי 

הרוסית, הם גם קיבלו מצבת כוח פועלי רב ועצום שיטפל לתרום לכלכלה 

בכריתת היערות האין סופיים. העצים היו צריכים להישלח לרחבי רוסיה הקרה 

כחומר בעירה רב ערך, אדם שפוי בדעתו לא היה מתגייס לחטוב את העצים גם 

בעד ממון רב, התנאים ששררו במקום היו מצמיתים, קשה היה להתקיים במקום 

רב, לכן הגו אנשי השלטון רעיון גאוני, להטיל את התפקיד על מתנגדי השלטון זמן 

ששפוטים למאסרי עולם או מוות, תחת פיקוח סוהרים אכזריים יעבדו האומללים 

עד לרגע מותם. לתפקיד זה ייעדו השלטונות את האומללים שלנו שלא היה להם 

 שבריר מושג, מה מצפה להם בעתיד. 

 ת משא צפופות וחנוקות.הסעה לסיביר ברכבו

באכזריות רבה העלו החיילים את הפליטים אל הקרונות, הם לא הקפידו לראות 

אם כל משפחה נמצאת מרוכזת במקום אחד, לדידם כל אחד מהנוסעים אינו יותר 

מגוש אדם שאין לו כל זהות, המגמה הייתה למלאות קרונות עד לאפס מקום, 

כי הוא זה, הם דחקו בכל מי שרק יכלו זעקות האומללים לא השפיעה עליהם ב

והעלו אותם ללא כל סדר משפחתי, לא אחת קרעו משפחות כשחלקה האחד 

 נמצא ברכבת אחת וחלקו האחר ברכבת אחרת.
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ברגע שהרכבות הועמסו עד לאפס מקום ניתן האות והרכבות יצאו לדרך, 

ם משכו הקטרים הזקנים כמעט ולא עמדו במטלה הזו לשאת אלפי טונות משא, ה

את הקרונות על גבי פסי רכבת שבקושי התאימו לתפקידם, נראה היה שקל יותר 

 ללכת רגלית מאשר לנסוע ברכבות עלובות אלו.    

מסע רכבות העינוי נמשך לו ימים רבים, הם כמעט חצו את כל רחבי רוסיה 

ה הענקית כדי להגיע ליעד הסופי ערבות סיביר. כל עוד לא הגיעו אל היעד עוד הי

הקור נסבל, אבל ככל שהרכבות התקרבו אל יעדם הורגשה הצינה יותר ויותר, 

בסיביר לא נוהגים לומר "מזג האויר קריר ונעים" הקור שם הוא בלתי נסבל, ככל 

 שמעמיקים בתוך סיביר נעשה הקור חזק יותר ויותר כמעט עד כדי מוות במקום. 

לסוף העולם, עוד בהיותם הנוסעים האומללים לא היו צריכים לנחש כי הגיעו 

ברכבות חשו היטב את הצינה האיומה ששוררת במקום, הקור העז חדר בעד 

קירות הרכבות שלא היו מוסקות, למרות ההבל הרב שהפיקו הנוסעים הרבים 

שנדחסו עד אפס מקום, שלטה הצינה בכיפה, העצמות רחפו מהקור המקפיא 

אם זו קבלת הפנים שלהם  שניסר בהן באכזריות, פחד אימים תקף את כולם,

כשהם עומדים צפופים בקרונות, מה יהיה כשירדו מהקרונות במרחבים הפתוחים? 

 הם עומדים לטעום "גיהינום של קרח" לא יום אחד ולא יומיים ה' ירחם. 

מסע הרכבות מגיע עתה אל סופו, לכל דבר יש קץ ותכלה, לאחר כמה שבועות 

שעות ביממה עם  22ה אין סופית הנסיעה המלבבת עומדת להסתיים נסיע

הפסקות קצרות מידי פעם בפעם כדי להצטייד עצרו הרכבות באחת, המסע 

לשערי הגיהינום הגיע לקיצו, החיילים שהתלוו אליהם התנערו מרבצם, הם רוקנו 

את הרכבות מהתכולה האנושית, הנוסעים האומללים בקושי מסוגלים היו להלך 

ט לחלוטין בשל חוסר התנועה והקור, הם אחזו על רגליהם שהיו מאובנים כמע

במיטלטליהם הדלים מביטים בפחד איום אל המקום בו ישהו עד לרגע בו יסיימו 

 את חייהם עלי אדמות. 
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 ברוכים הבאים ל"גן עדן" הסבירי

גלי קור עז קידמו את פניהם בברכת "ברוך הבא בצל קורותינו" הם לא היו 

מודד עם חיציו החדים. גם קודם לכן לא היה לבושים בצורה מתאימה כדי להת

לאיש איזשהו רגש של שמחה, אבל כל עוד לא חשו את גודל האסון עוד אחזה 

בהם תקווה קלושה שעוד תגיע הישועה, אך כעת כשהבינו לאיזו מהמורה עמוקה 

 נפלו, נמסו הלבבות ויגון קודר עטף את כולם. 

יהם תוך תקופה קצרה ביותר. אי לא היה לאיש מהם ספק, כי פה יסיימו את חי

אשר לחיות בתנאי אקלים אלו יותר מימים ספורים, אפילו אם לא יהיו שומרים 

על גביהם אין לאיש מהם לאן לברוח. אפילו אם יאמר להם מפורשות "מי שרוצה 

יכול לקום וללכת" אין לאן לפנות, יער קרח ענק נפרש לעיניהם, לא היה לו סוף, 

וד עצים שמתפרסים על פני אלפי קילומטרים, הליכה בהם קשה רק עצים ועצים וע

להחריד, תוך כמה שעות מי שינסה לברוח יקרוס תחתיו וסופו נחרץ הרב זצוק"ל 

 אמר פעם לצאצאיו, כי היער ההוא היה יותר גדול מכל ארץ ישראל. 

עשרות מיליוני עצים היו נטועים ב"יער עד" זה, אולם לא היה להם מראה 

, הם הזכירו במראם עמודי חשמל גבוהים עטופי שלג עב, פה ושם נראו מלבלב

בקתות שהעידו כי יש איזושהי "חיות" מסוימת באזור. כפור אימים שלט במקום, 

היה זה בעיצומו של החורף הסיבירי בימים בהם שורר כפור אימים, אין משוואה 

אים לו מאד, לא בין תאי הקפאה עמוקים לקור ששורר שם. התואר "גיהינום" הת

רק בשל הקור האיום שלו כי הוא לא שימש רק כגיהינום של שלג אלא גם 

כגיהינום של חום, בשל ההבדל הקיצוני בין טמפרטורות הקיץ לחורף, בחודשי 

הקיץ היה חם מאד עד שממש לא היה נסבל לשהות בחוץ, ובחודשי החורף שלט 

לות אל מתחת לאפס )הרב "גיהינום" של קרח, כשהטמפרטורה יורדת עשרות מע

זצ"ל סיפר פעם שכשהיה הבל יוצא מהגוף הוא היה קופא תיכף על העור, אם היו 

 יורקים, הרוק היה קופא באוויר טרם הגיעו ארצה(. 

)הבהרה נחוצה: סיביר איננו מדבר קרח תמידי, כשני קטבי כדור הארץ הצפוני 

ר ישנה צמחיה עבותה של והדרומי בהם יש קרח עד ואין בהן כמעט צמחיה. בסיבי
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עצים שצורכים חום כדי שיוכלו לפרוח ולהתקיים וזה אכן מצוי בחודשי הקיץ, 

סיביר עצמה איננה מקשה אחת יש הבדלי אקלים רבים שם, במקומות מסוימים 

 73-ל 23)בעומק סיביר( יש מהפכי טמפרטורות קיצוניים מאד, כפור שנע בין 

עלה בקיץ, במקומות אלו כמעט ואין סיכוי מעלות ומ 23-מעלות מינוס בחורף ו

לשרוד, ניתן להתקיים בהם תקופה קצרה מאד. אך יש מקומות ואלו היו המקומות 

בהם עבדו הפליטים לכרות עצים שהיו יותר נסבלים, לא היו בהם מהפכי 

טמפרטורות קיצוניים בין קיץ לחורף, אמנם יש שם קיץ חם וחורף כפור, אבל 

ניים כל כך, זה איפשר סיכוי גדול יותר לשרוד אך גם זה לא המעברים אינם קיצו

לאורך ימים, כך יש לנו הסבר קלוש איך הרב זצ"ל והוריו התקיימו שם זמן רב כל 

 כך. 

"גנרל חורף" אינו מיטיב עם הבריות החיות ברוסיה גם ביתר המרחבים, ברוב 

ה לדוגמא, המקומות יורדת הטמפרטורה מעלות רבות אל מתחת לאפס, במוסקב

מעלות מתחת לאפס, על אחת כמה וכמה  03-מגיעה הטמפרטורה לעיתים ל

בסיביר, המקום במהותו שימש את השלטונות הסובייטים כדי להפטר מהאויבים 

הפוליטיים בלי לבזבז עליהם תחמושת. כל מי שחטא נגד המשטר עבר תהליך 

ם, הרשעות המתה איטי כששלחוהו למחנה כפייה לעבוד בתנאים תת אנושיי

הבולשביקית לא הרשתה להרוג את החוטא ולא ליהנות ממנו תוך כדי, רק 

 מועטים שרדו את הכלא הזה בחסדי שמים מרובים(. 

 "ארמון המלוכה" של משפחת שרייבר.

כשנכנסו לבקתה המפוארת שתשמש אותם כביתם נחרדו, הייתה זו בקתה 

עלובה בה רחשו עכברושי ענק חצופים לימים סיפר הרב זצ"ל באחד השיעורים 

השבועיים שנתן בקהילתו באשדוד כי הם היו בגודל חתולים בינוניים ומסוכנים 

לו היו מאד בתעוזתם שחיפשו בכל פינה היכן למלאות את בטנם. עכברים א

"רשעים" בעל כרחם, וכי מה יעשו, מי שאינו מוצא מזון תמידי מת. בתנאי כפור 

אלו חייבים אספקת מזון תמידית, כדי לספק אנרגיות שנותנות לגוף כוח להתמודד 

 עם הקור העז. 
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עתה היה עליהם להתמודד עם שכנים חצופים אלו, שמבקשים להיות שותפים 

היה עליהם להיות מצוידים בנבוטים ולעמוד על  למנות המזון המועטות שיש להם.

המשמר בתמידות כדי שלא יגנבו או יזיקו להם. הבקתה הייתה עתה קפואה מאד 

וחייבים היו להסיקה כדי לעמוד בקור המצמית, רב ישראל בונם יצא החוצה כדי 

 לחטוב מעט עצים, לחמם את העצמות הקפואות. 

 . לצאת אל חוץ לבקתה, סיפור בפני עצמו

רק לפתוח את הדלת )מידי יום ביומו( היה עמל מפרך, הררי שלג נערמו מבחוץ 

והיו מונעים את הדלת מלהיפתח, בפרט לאחר שקפאו והפכו קרח. עמל מפרך 

היה להמיס את הקרח ולאפשר את היציאה וכשכבר זכו לצאת מהבקתה לשאוף 

בית לחוץ אפילו מעט אויר צח המתין להם בחוץ "גן עדן סיביר" כל מי שיצא מה

לדקות מועטות, חש תיכף בקור העז שהצליף בפנים החשופות באכזריות עד 

 שהפכן קפואות לחלוטין. 

וכשפתיתי כפור או גלידי ברד ניתכו ארצה, היה העינוי קשה שבעתיים. ההולך 

בחוץ היה חש אלפי מחטים דקיקים וחדים מאד ננעצים בעור החשוף בזה אחר זה, 

ם מלובנים שמעמיקים את אחיזתם בגוף, הכאב הוא בלתי הם הכאיבו כמחטי

נסבל. אי אפשר היה לצאת לחוץ בלי להתלבש כמה שכבות בגדים עבים שיכסו 

את כל הגוף. לרבי ישראל בונים לא היה אפילו בגד אחד ראוי לשמו ויציאתו לחוץ 

הייתה סכנה גדולה, בפרט לאחד שלא הורגל להתקיים בקור שכזה, אבל רגש 

ריות לבני המשפחה שקופאים בקור המצמית ב"דירתם המלכותית" גבר על האח

הפחדים, בכוחות על אנושיים הצליח לחטוב מעט עצים בשביל לחמם מעט את 

 הבקתה לכל הפחות לא יסבלו מהקור הנורא. 

אין לנו כל מושג איך הצליחו להתקיים שם לא יום או יומיים, ברם כשהקב"ה 

להתקיים וכך בחסדי השי"ת הצליחו בני המשפחה עם  גוזר גם במקום כזה ניתן

מנות המזון המועטות שברשותם לשרוד שנה וחצי במחנה סיביר, בתנאים תת 

 אנושיים.
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 רב ישראל בונם מתמנה כחוטב עצים.

הרבה זמן לנוח ולהתארגן ב"בית ההבראה הסיבירי" לא היה, שלטונות המקום 

 דאגו שחלילה וחס לא יהלכו בטל לרגע. 

רב ישראל בונם קיבל תפקיד "חוטב עצים" למרות שאת התפקיד הזה יכלו 

אחרים לעשות ביותר תועלתיות, שהרי ידיו הענוגות של רבי ישראל בונם לא היו 

 בנויות לתפקיד מפרך זה, אבל לדידם הוא התאים לזה כאלו נולד לתפקיד. 

יו האנושיות "אנושיותם" השיגה כדי: שלא יחשב "עבד נרצע" חלילה, בזכויות

 עוגנו שעות מנוחה לאחר הצהריים. 

סדר יומו היום יומי התנהל, מהבקר השכם עד לשעה ארבע אחר הצהריים. לא 

היה במקום זה מושג כמו "מזג אויר גרוע" כל המזגים שווים המה לרעה, ודינם 

אחד. וכך נאלץ לעמוד מידי יום ביומו שעות רבות בעמקי היער, כשקור עז חודר 

רו הכחוש ועצמותיו הדלות מרחפות, בכוחות דלים הניף את גרזנו שוב אל בש

 ושוב על העצים בקצב מונוטוני. 

בגופו היה שם, אך ברוחו הכבירה מצוי הוא בין כותלי בית המדרש. בין משנה 

לברייתא הונף הגרזן על העץ החסון, כפיס עץ נשר ארצה אך יחד עמו התבהרו 

הובן לאשורו, קשה יותר לעמול על דברי תורה  דברי תוס' מוקשה ורמב"ם תמוה

מאשר לחטוב עצים, אך פעמים בשל מסירות הנפש הרבה נעשים דברי התורה 

מובנים יותר בתנאים אלו. כסף ואוכל כמעט אין במקום הזה, אבל כסף משנה 

ולחם משנה יש למכביר, בין הכאה אחת למשנה עוברים על איזה סימן בשו"ע, 

השקל לבושי שרד, רעק"א ט"ז ופרי מגדים מצאו את מקומם מגן אברהם מחצית 

 בערבות סיביר שלובים יחד, פחמימות אלו נתנו לו את הכוח לשרוד.

כשהגיעה שעת הפרישה וניתן האות כי ניתן לשוב לבקתה העלובה, לא פרגן רבי 

ישראל בונם לעצמו את אותן שעות מנוחה קצרות כדי להחליף כוחות, למרות 

עד לשד העצמות חלש ודואב בכל הגוף, אבל תפקידו כהורה מחנך  היותו סחוט

לא הסתיים חלילה בערבות סיביר. הוא ידע כי חייב הוא ללמד את בנו יחידו 
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פיניה'לה תורה, בכל העיתים והמצבים, כי התורה היא נשמת חיים, ובלעדיה למה 

 לו חיים. 

 "ושננתם לבניך" בכל מקום בו אתה מצוי.

ין עייפות ואין חולשה, הגוף התעורר לחיים גם לאחר כל וכשחשים כך, א

העבודות הקשות והמתישות וקיבל חיות מחודשת, בכדי לקיים את המצווה 

היקרה שמוטלת עליו "ושננתם לבניך" וזה נאמר בכל מקום בו הוא חי, כולל 

 סיביר. 

 וכך היה מתיישב ללמוד עם בנו מחמדו פיניה'לה, בידיו היו מספר דפי גמרא

תלושים ממסכת פסחים בהן זכה בעת שהגיעו לסיביר. עוד בימים הראשונים 

עברה שמועה משמחת בין תושבי המחנה, שתי מסכתות שלמות )סוכה ופסחים( 

חבויות עמוק באמתחת הדלה של שני פליטים יהודים אמיצי לב, שהצליחו מתחת 

 עינם הפקוחה של קלגסי הצבא האדום להבריח את המסכתות. 

עה הבשורה במחנה, הייתה צהלה רבה. ב"ה יש לנו עוד שייכות עם כשנוד

התורה שבעל פה. אלא שלאחר מיכן החלו לבוא הטענות. אנשים התמרמרו איך 

יעלה על הדעת ששני אנשים יהיו ברי זכייה יחידים, להחזיק באוצר גדול כזה, 

ענה ויתר האנשים יוותרו בלא כלום? לאחר ויכוח סוער הוחלט: ישנה כאן ט

צודקת. והמוצא הישר לרווחת כולם, לפרק את שתי המסכתות לסוגיות, כשכל 

אחד יקבל סוגיא שלמה אחת כ"ק הגה"צ האדמו"ר מסטריקוב בני ברק שליט"א 

סיפר לבנים שליט"א בעת השבעה, כי בידיו נמצאים מספר דפים ממסכת סוכה 

 ירושלים.    שזכה בהם אביו, הגר"ש הכהן ברנדר זצוק"ל ראש ישיבת בעלז

לא היה אדם מאושר מרב ישראל בונם באותן שעות, הוא זכה לקבל לידיו סוגיא 

שלמה, שבעה דפים רצופים, ובהן אחת הסוגיות הקשות ביותר בדיני טומאה 

וטהרה, סוגיית "רבי חנינא סגן הכהנים" )בפרק ראשון של פסחים(. עתה ישב ושינן 

 רוחבם, עד שהיו חקוקים על לוח לבו. עם פיניה'לה את אותם דפים לעומקם ול

לא אחת חש כי הקור בבית הוא בלתי נסבל, באין עצים להסיק את הבית, הפך 

הבית למקפיא ענק, אי אפשר היה לשבת בבית בקור מצמית זה ולהתרכז בלימוד, 
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ברם גם אז לא חש רבי ישראל בונם במצב "פטור" היו לו דרכים יצירתיות איך 

ריעים שמונעים את לימוד התורה הקדושה. בשעות אלו נטל להתגבר על כל המפ

 את פיניה'לה בנו בחביבות ל"סיבוב ריצה" סביב לבית. 

בסיביר אי אפשר ללכת, חייבים לרוץ במהירות, אחרת עלולים לקפוא למוות. 

בכפור זה חייבים להפעיל את כל האנרגיות שבגוף, אחרת הדם שבגוף נקרש 

מוות כמעט מידי(. מעלה אחת יש לקור הסבירי האיום, בורידים הדקים של הגוף )

הוא עושה את הקרח שעל הקרקע מוצק מאד, עד שניתן לרוץ עליו בלי לשקוע. 

וכך משניות ברכות זרעים שבת ומועד, נזיקין קדשים וטהרות עם הביאור שלהם 

נגרסו תוך כדי ריצה, האבא והבן מאיצים את רגליהם, היה להם מסלול ריצה 

היה כולו בדברי תורה הקרח ספוג במשניות ורע"ב בלי לחוש ברעב. וכך רצו  שרווי

שניהם יחדיו, כשאדי קור מתמרים מעליהם תוך כדי המאמץ הרב, אבל איזה טעם 

גן עדן יש למשניות אלו שנלמדות במסירות נפש, כל משנה נחקקת היטב בתוך 

ר' ישראל בונם  המוח. גם דפי הגמרא נלמדים במסלולי הריצה פעם אחר פעם,

מעביר לבנו את כל מה שיכול להעביר לו בשלימות, הוא מכשיר אותו ללמוד גם 

 כשהמצב קשה להחריד. 

פיניה'לה למד באותם סיבובים מיוחדים, כיצד ניתן ללמוד תורה בכל מצב נתון, 

הוא למד על בשרו כי אין כמעט כזה מושג "אונס שפוטר" כאן ניתנה לו המחשה 

פשר להיות בגיא צלמוות לשהות בגיהינום קרח ולשקוע בעומק יום יומית, א

הלימוד. לימוד מוחשי זה הקנה לו קניין אחיזה חזק בתורה וביראה, ולימד אותו 

 כלל ברזל: קשיים נועדו לחשל את הגוף ולא למרך את הלבבות. 

וכך שינן עם אביו מדי יום את מסכת גיטין שהייתה חרוטה במוחו הכביר של 

מסכתות נוספות )אחת מהן הייתה מסכת ביצה( כך משך התקופה  0וד האב, וע

הארוכה הנ"ל הצליחו לעבור עליהן פעם אחר פעם, עד שידען על פה, קניינים אלו 

עמדו לו בעתיד בימי טהראן הקשים, כשניסו הרשעים למנוע ממנו בכל דרך 

 ללמוד תורה. 

 


