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"זיווגו של יצחק - זכות וכח התפילה"
הרב אבא קליינרמן

“ויאמר אברהם אל עבדו זקן ביתו המושל בכל אשר לו, שים נא ידך תחת ירכי. ואשביעך 
בה’ אלוקי השמים ואלוקי הארץ, אשר לא תקח אשה לבני מבנות הכנעני אשר אנכי יושב 

בקרבו. כי אם אל ארצי ואל מולדתי תלך, ולקחת אשה לבני ליצחק”.
משמע בפשיטות מהפסוקים שעדיין לא ידעו מיהו השידוך ליצחק ולכן הוצרך להשביע 
את העבד מאיזה משפחות לקחת ומאיזה לא, ולכן הוצרך אליעזר לעשות את כל האותות 

בשביל לדעת שאותה הוכחת לבן אדוני.
הנה בפרשת הקודמת אחרי העקידה כתוב )פרק כ”ב פסוק כ’(, ויהי אחרי הדברים האלה 
ויוגד לאברהם לאמר, הנה ילדה מלכה גם הוא בנים לנחור אחיך. ופרש”י, אחרי הדברים 
בני שחוט  ואומר אילו היה  וגו’, בשובו מהר המוריה היה אברהם מהרהר  ויוגד  האלה 
כבר היה הולך בלא בנים היה לי להשיאו אשה מבנות ענר אשכול וממרא, בישרו הקב”ה 

שנולדה רבקה בת זוגו וזהו הדברים האלה הרהורי דברים שהיו ע”י עקידה, ע”כ.
ומבואר ברש”י שבישרו הקב”ה שנולדה רבקה בת זוגו, ומסתמא גם אמר לו שהיא רבקה 
בת בתואל. וכן מפורש בספורנו שכתב “ובתואל ילד את רבקה, והגיד המגיד שבתואל 
שהיה מבני הגבירה ילד את רבקה, והייתה הבשורה שימצא בבית אביו אשה לבנו ולא 
יצטרך לידבק בכנען”. ומפורש שכבר נודע לו שרבקה נולדה אצל בתואל, ומשם יהיה 

זיווגו של יצחק.
ומעתה מאוד תמוה למה כאשר שלח את אליעזר לקחת אשה ליצחק לא גילה את הדבר 
וכו’  כנען  מבנות  יקח  ולהזהירו שלא  להשביעו  כך  כל  הוצרך  ולמה  ברמז,  אפילו  הזה 
וכו’, למה לא אמר לו במפורש שיבא לבית בתואל ומשם יקח את האשה ליצחק. וכך 
גם כל השליחות תיהיה לאליעזר הרבה יותר קלה שכבר יודע לאן הוא צריך ללכת ולא 
סתם לצאת לבאר המים ולחפש שם נערה, וזהו תימה גדולה שכבר הרבה שנים אנכי 

מתקשה בזה.

סוד ההצלחה תלוי בתפילה
ונראה לומר בזה דבר חזק, והוא יסוד גדול בכל הענינים ובפרט בעניני שידוכים, שאי 
אפשר להצליח בשום דבר בלא תפילה. בכל דבר שרוצים להצליח, אפילו שעל פי דרך 
הטבע ההצלחה נראית מובטחת, חייבים קודם להקדים לכך תפילה. התפילה זה היסוד 

והסוד להצלחה בכל הענינים.
זיווגו של  ומעתה גם כאשר אברהם אבינו התבשר מהקב”ה שנולדה רבקה שהיא בת 
יצחק, ונאמר לו גם שהיא בת בתואל, מ”מ ידע בברור שבלי תפילה אי אפשר לקבל את 
רבקה, וממילא גם אם יאמר לאליעזר שהאשה המיועדת ליצחק היא רבקה בת בתואל, 
עדיין אין שום הבטחה שהם יסכימו לתת לו אותה לאשה ליצחק. ואם בתואל ולבן לא 
יסכימו לשידוך הזה, אליעזר לא יוכל לעשות מאומה. ואברהם יצטרך לטרוח בדרך אחרת 

כדי להשיג את השידוך הזה ליצחק.
תפילה,  יהיה  כאשר  אבל  תפילה,  שאין  זמן  כל  דווקא  הוא  הללו  החששות  כל  אבל 
שאליעזר  ובכדי  בשליחותו,  שיצליח  לו  ומובטח  השערים,  כל  את  לו  תפתח  התפילה 
תפילתו של  את  וגם  אבינו,  אברהם  תפילתו של  את  גם  צריכים  היו  בשליחותו  יצליח 
השליח - אליעזר שיצליח בשליחותו. ומעתה נראה לומר שאברהם אבינו ידע שאם יאמר 
אליעזר  של  התפילה  הרי  ליצחק,  המיועדת  האשה  היא  בתואל  בת  שרבקה  לאליעזר 
להצליח בשליחותו לא תהא תפילה שלימה מעומק הלב והנפש. וכזו תפילה לא תועיל 
לו להשיג את מבוקשתו שיצליח בשליחותו, וא”כ כאשר יבוא אל בתואל יש חשש גדול 
שהוא יכשל בשליחות, ואז הטרחה והעבודה להצליח לקבל את רבקה יהיה הרבה יותר 

קשה.
לכן אברהם אבינו בחכמתו עשה תחבולה נפלאה, ששלח את אליעזר למצוא את אשה 
ליצחק, ולא גילה לו מי האשה שבישרו הקב”ה שהיא בת זיווגו של יצחק, אלא שלחו אל 
ארצו ומולדתו שמשם יקח את האשה. ובזה ידע אברהם אבינו בעבדו הנאמן שבשביל 
שיצליח  הקב”ה  אל  הלב,  מעומק  שלמה  תפילה  יתפלל  הוא  הזו  בשליחות  להצליח 
בשליחותו. וכאשר יתפלל בוודאי שתועיל לו התפילה, והקב”ה יזמין לו בדיוק את רבקה 

בת בתואל שעליה כבר נתבשר שהיא בת זיווגו של  יצחק.
ואכן כך היה, כאשר אליעזר הגיע אל ארם נהרים, לא ידע למי ולהיכן יפנה בכדי לחפש 
והתפלל שם אל  ליד באר המים,  נעמד באותה שעה  כן  ומחמת  ליצחק.  את השידוך 

ובאמת מיד כשסיים את  הקב”ה תפילה אמיתית ושלמה, שימצא את השידוך. 
“ויהי  כ”ד(  )פסוק  בפסוק  כנאמר  פרטית,  בהשגחה  נענה  הוא  תפילתו 

יולדה  אשר  יוצאת  רבקה  והנה  לדבר  כלה  טרם  הוא 

לבתואל בן מלכה וגו’”.

עצם התפילה היתה הסיבה שנתנו לו את רבקה
ובאמת לא רק שאליעזר נענה בתפילתו ומצא את רבקה, אלא באמת גם עצם התפילה 
שכתוב  כמו  ליצחק.  רבקה  את  להשיא  ובתואל  לבן  הסכימו  זה  שבעבור  לו  הועילה 
הענינים  השתלשלות  כל  את  ובתואל  ללבן  סיפר  אליעזר  שכאשר  מפורש  בפסוקים 
שאברהם שלח אותו לקחת אשה ליצחק, וסיפר שכאשר הגיע אל הבאר בארם נהרים 
התפלל אל הקב”ה שימציא לו את האשה הראויה ליצחק, ומיד רבקה יצאה והתקיים 
בה כל התנאים שהתפלל אל הקב”ה, כתוב בפסוק )פסוק נ’( “ויען לבן ובתואל ויאמרו 
מה’ יצא הדבר, לא נוכל דבר אליך רע או טוב”. ומבואר שהסיבה שהסכימו לשידוך הזה, 
היה רק משום שהם ראו את נפלאות ההשגחה שהיה בכל השתלשלות מציאת השידוך, 

שמיד אליעזר נענה בתפילתו.
א”כ התפילה שהתפלל מעומק לבו למצוא את השידוך ליצחק, לא רק שהיא הועילה לו 

למצוא את רבקה, אלא היא עצמה גם היתה הסיבה שעבורה נתנו לו רבקה.

אי אפשר להצליח בשידוכים בלי תפילה
והנה דבר זה הוא יסוד גדול, שסוד ההצלחה תלוי אך ורק בתפילה, התפילה זה המפתח 

להצליח בכל דבר, ואי אפשר להצליח בשום דבר בלא תפילה.
שמעתי שפעם הציעו לזקני מרן רבי יוסף חיים זוננפלד זיע”א שידוך לאחד מצאצאיו, 
והוא אמר שאינו יכול כרגע לשמוע על שידוכים לבנו זה. משום שבתפילות של הימים 
זה בראש השנה  על  ושידוך שלא התפלל  הנוראים לא התפלל על שידוך לאותו הבן, 
עד שיעברו  זה  על  אינו חפץ לשמוע  וע”כ  לו משמים,  זה לא השידוך שנשלח  בוודאי 
הימים הנוראים הבאים, ולאחר התפילה יש לו כבר סייעתא דשמיא, ואז אפשר לשמוע 

על השידוך.

להקדים תפילה לפני כל דבר
וזהו לימוד נשגב לכל דבר ודבר שאדם עומד לעשותו או להשתדל בעבורו, תמיד להקדים 
תפילה מעומק הלב להקב”ה שיצליח במעשיו, ובכח התפילה יש לקוות שהשי”ת יעמוד 

לימינו ויצליח בידו.
ובספר “קונטרס הצוואה” להגה”צ רבי שמואל תפילנסקי זצ”ל, כותב שאפילו דבר קטן 

ומועט שצריך להשיג, ג”כ ראוי להקדים תפילה להקב”ה שיתן לו את הדבר הזה.
ובספר “פלא יועץ” מביא שלפני כל עסק שהאדם עושה ראוי שיקדים תפילה ויאמר את 
הפסוק “ויהי נועם ה’ אלוקינו עלינו וגו’”, וכאשר מתפללים באמונה ומבקשים להצליח, 

נענים.

ויעמוד פנחס ויפלל - ותעצר המגיפה
הנה בפרשת פנחס כתוב )במדבר, פרק כ”ה פסוק י”א( שכאשר פנחס עמד וקינא לה’ 
מיד  ישראל  כלל  את  הציל  הוא  צור,  בת  כזבי  המדינית  ואת  סלוא  בן  זמרי  את  והרג 
המגפה, שבזכות זה המגיפה נעצרה. כמו שנאמר מפורש בפסוק “פינחס בן אלעזר בן 
אהרן הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל בקנאו את קנאתי בתוכם, ולא כליתי את בני 
ישראל בקנאתי”. רואים בפסוק מפורש שהמגיפה נעצרה בזכות הקנאות של פנחס לה’.
ויפלל  פינחס  “ויעמוד  כתוב  ק”ו(  )פרק  בתהילים  לתמוה מאוד שבפסוק  יש  ולכאורה 
ותעצר המגפה”, ומבואר בפסוק הזה שהמגיפה נעצרה בזכות התפילה של פנחס, ואיך 

זה מתיישב עם הפסוק שכתוב בתורה שהמגיפה נעצרה בזכות הקנאות.
ונראה לומר שבאמת עיקר הסיבה שהמגיפה נעצרה היה בזכות הקנאות, כמו שכתוב 
מפורש בתורה. אלא שעדיין גם אחרי מעשה כביר ועצום כזה, שזכותו מועיל לעצור את 
המגיפה, הרי בשביל לזכות שהזכות זו תועיל לפעול בפועל את עצירת המגיפה, חייבים 

תפילה. ורק כאשר פנחס עמד ויפלל אז הוא זכה שזכותו הועילה לעצור את המגיפה.
רואים בזה את היסוד הגדול הזה, שגם אם מצד מעשיו האדם ראוי וזכאי לקבל ולפעול 
פעולות נשגבות כמו עצירת המגיפה, הרי בפועל חייבים תפילה בשביל לזכות להצליח 

במעשיו ודרכיו.

אליעזר עבד אברהם
להעתיק  לנכון  ראיתי  אברהם,  עבד  אליעזר  של  השליחות  בפרשת  הנה 

“ליקוטי  בספרו  זצלל”ה,  אאמו”ר  בזה  שכתב  נפלאים  דברים 



ורגלי  אליעזר  רגלי  לרחוץ  מים  ונתן  ומספוא  תבן  להם  ויתן  גמליהם,  ויפתח  מוסר 
ורגלי  רגליו  לרחוץ  מים  הנותן  הוא  אליעזר  שיהיה  הוא  רחוק  כי  אתו,  אשר  האנשים 
אנשיו ע"ש, אמנם רש"י דפי' ויפתח הגמלים התיר זמם שלהם, שהיה סותם את פיהם 
שלא ירעו בדרך בשדות אחרים, משמע דמפרש דעל אליעזר נאמר ויפתח הגמלים, דהא 
מפרש ואזיל שהיה אליעזר סותם את פיהם וכו', אכן גם לפרש"י סיפא דקרא ויתן להם 

תבן ומספוא וגו' בודאי הוא חוזר על לבן.
ויתכן דפלוגתת רש"י והרמב"ן כשיטתם, דלהרמב"ן דויפתח הגמלים אי"ז זמם שלהם 
אלא שפתח מוסרי צוארם וכו', א"כ ה"ז מלאכה הנעשית לגמלים וכשאר מלאכות כמו 
נתינת תבן ומספוא, הלכך בפשטא על לבן נאמר ויפתח הגמלים כיוצ"ב דאיהו נתן להם 
תבן ומספוא, משא"כ לרש"י דאי"ז מלאכה הנעשית לגמלים, אלא מילי דחסידותא הוא 
שהיה סותם את פיהם, הלכך חילק רש"י דעל אליעזר נאמר ויפתח את הגמלים מאחר 
דאי"ז מלאכה הנעשית לגמלים, וכמו דהוא היה סותם את פיהם כך איהו היה מפתחם, 

אבל נתינת התבן ומספוא מלאכה דהיא הנעשית לגמלים זה היה לבן עושה.
הרב יצחק זאב דיסקין

“והיה הנערה אשר אמר אליה הטי נא כדך ואשתה וגו’ אותה הוכחת לעבדך ליצחק”.
שאלה: אדם המסופק אם לצאת לדרך, האם יכול להתנות שאם האוטובוס יבוא תוך 5 

דקות ה”ז סימן טוב ויסע, ואם לא לא יסע. אי הוה בכלל מנחש.
תשובה: איתא בסנהדרין סה: ת”ר מנחש זה האומר פתו נפלה מפיו מקלו נפלה מידו 
בנו קורא לו מאחריו עורב קורא לו צבי הפסיקו בדרך נחש מימינו ושועל משמאלו, אל 

תתחיל בי, שחרית הוא, ר”ח הוא, מוצ”ש הוא.
מאידך בפרק גיד הנשה משמע דמותר לעשות סימנים. דאיתא שם )חולין צה:( רב בדיק 
במברא, והיינו שהיה בודק אם תגיע ספינה לנהר ה”ז סימן טוב ויצא לדרך, ואמרינן שם 

דא”ז מנחש דכל נחש שאינו כאליעזר עבד אברהם ויונתן בן שאול אינו נחש.
עוד איתא בגמ’ שם שר’ יוחנן בדיק בינוקא )היה שואלו פסוק ועפ”ז עשה( ואמרינן שם 
בית תינוק ואשה אע”פ שאין נחש יש סימן אמר ר’ אלעזר והוא דאיתחזק תלתא זימני 
דכתיב יוסף איננו ושמעון איננו ואת בנימין תקחו. ופרש”י בית תינוק ואשה, בנה בית או 
נולד לו בן או נשא אשה. אע”פ שאין נחש, שאסור לנחש ולסמוך על הנחש. יש סימן, 
סימנא בעלמא הוי מיהא דאי מצלח בסחורה ראשונה אחר שבנה בית או שנולד התינוק 
או שנשא אשה סימן הוא שהולך ומצליח ואי לא אל ירגיל לצאת יותר מדאי שיש לחוש 
שלא יצליח. יוסף איננו ושמעון איננו, הרי שתים, אם את בנימין תקחו מיד עלי היו כולנה 

ואין לך צרה שאינה עוברת עלי עכ”ל.
אך  אסור,  הסימן  על  לגמרי  שלסמוך  והר”ן(  הרמב”ם  ותוס’  )רש”י  הראשונים  וכתבו 
לחשוש מותר. והוסיף הר”ן שבסימן שאין בו סברא כלל כגון שועל עבר משמאלו, אסור 

בכל גוונא. 
והנה בשו”ע יו”ד סי’ קע”ט ס”ג הביא את הגמ’ שלנו כצורתה, האומר פתי נפלה מפי... 

וכן האומר אל תתחיל לגבות ממני, שחרית הוא, מצ”ש הוא... אסור.
רע.  סימן  מחשש  מלעשותם  להמנע  שנהגו  דברים  הרבה  שם  בשו”ע  איתא  מאידך 
נהגו שאין מתחילין בב’ ובד’ ואין נושאין נשים אלא במילוי הלבנה, הגה ולכן נהגו ג”כ 
להתחיל ללמוד בר”ח כי אע”פ שאין ניחוש יש סימן, במה שאדם יודע שהוא נגד המזל 
לא יעשה ולא יסמוך על הנס אלא שאין לחקור וכו’. וכן בית תינוק ואשה אע”פ שאין 
למה  לחשוש  שצריך  שהביא  שם  בב”י  ועי’  ג”פ.  זה  אחר  הצליח  אם  סימן  יש  ניחוש 

שהבריות חוששים.
והחילוק כנ”ל דלחשוש שרי, אך להחליט בגלל הסימן שבודאי יצליח או ודאי יפסיד, 
אסור. והט”ז כ’ עוד היתר אם לא אומר בפירוש שעושה בגלל הסימן שרי. )ולכאו’ הוא 

מאותו טעם, שאם לא אומר בפירוש א”כ זה בגדר חשש(.
נר’, דהנה נחלקו בשבת קנו. אם יש מזל לישראל, ולמסק’ אין מזל  ובסברת החילוק 
רק  משפיע  שהמזל  ומבו’  זכות,  או  תפילה  ע”י  להשתנות  שיכול  ופרש”י  לישראל, 
שאפשר לשנותו, ולכן ודאי צריך לחשוש, וכן מבואר בכל הסוגיא שם שחששו למזל. 
אך אם אומר שבגלל הסימן ודאי יש לו מזל טוב ויצליח, ה”ז כאומר שיש מזל לישראל, 

והיינו שאינו יכול להשתנות אפי’ ע”י תפילה או זכות. ולכן אסור.
פלוני  סימן  יבוא  שאם  מראש  דלהתנות  חדש,  חילוק  כ’  י”א(  ס”ק  )שם  הגר”א  והנה 
יעשה כך וכך, מותר. אך אם לא עשה סימן מתחילה אלא לאחר המעשה מחליט שזה 
לא סימן טוב עבורו, זה אסור משום מנחש. והוסיף הגר”א שרק בית תינוק ואשה, הוה 

סימן אפי’ לאחר זמן.
ונר’ דבגמ’ בחולין הנ”ל משמע כדבריו, דהרי מצינו בגמ’ שם הרבה סימנים, כגון לשאול 
התינוק, או לבדוק בספינה, וכיוצ”ב, וא”כ איך אמרו אח”כ “בית תינוק ואשה הוה סימן 
והוא דאיתחזק תלתא זימני” ומשמע דרק דברים אלו הוו סימן ורק בג”פ. ולעיל משמע 

דבכל דבר, ואפי’ בפעם א’.
ומבו’ כגר”א שדברים אלו הם סימן תמיד, ואפי’ לאחר זמן, שאם רואה שהצליח ג”פ 

אחר שבנה בית, אות הוא בידו שימשיך ויצליח, וכן להיפך.
ונר’ בטעם ההבדל בין בית תינוק ואשה, לשאר סימנים. דהנה יש ב’ סוגי סימנים. דכל 
הסימנים המובאים שם בגמ’ הם באים כדי לברר אם יש לו מזל טוב, ובודק זאת ע”י 
הספינה אם באה מיד, או ששואל התינוק וכדו’. ומשא”כ “בית תינוק ואשה” אינו מברר 
מה מזלו, אלא בזה גופא שהצליח ג”פ רצוף, זה יוצר אצלו מזל טוב שימשך גם הלאה.

ומוכח כן בגמ’ שהוכיחה ש”בית תינוק ואשה” הוה סימן, מיעקב אבינו שאמר “אותי 
שיכלתם יוסף איננו ושמעון איננו ואת בנימין תקחו” ופרש”י יוסף איננו ושמעון איננו 
עלי  עוברת  צרה שאינה  לך  ואין  כולנה  היו  עלי  מיד  בנימין תקחו  הרי שתים אם את 
עכ”ל. ולכאו’ קשה ממה חשש יעקב אע”ה, שיהיה לו חזקה ג”פ, והרי ממ”נ אם יש 

לו מזל רע א”כ כבר עתה יש לו מזל רע, ואם אין לו מזל רע א”כ אפי’ אחר 
ג”פ לא יהיה לו. 

וע”כ דרק לאחר שיבואו לו ג”פ צרות, א”כ מעתה ואילך 

שמואל”.
וז”ל: “בענין אליעזר עבד אברהם, ששלחו לקחת אשה לבנו ליצחק, האריכה התורה 
בזה בפרוטרוט בפרשה שלמה. ועל זה אמרו בבראשית רבה )פרשה ס’( “א”ר אחא 
יפה שיחתן של עבדי אבות מתורתן של בנים, פרשתו של אליעזר שנים ושלשה דפים 
מריבוי המקרא  אלא  כבשרו  דמו מטמא  ואין  תורה  מגופי  ושרץ  ושונה,  אומרה  הוא 

וכו’”, וע”ש.
אמנם הרבה יש ללמוד מפרשה זו בדעות ובמידות, ואפס קצהו נראה.

עשה את שליחתו נאמנה
בכל הפרשה רואים את המסירות המופלגת של אליעזר, שאחר שאברהם שלחו לקחת 
אשה לבנו וגם התפלל בעד הצלחתו, הוסיף הוא להעתיר אל ה’ שיצליח במבחנו - ואף 
שהיה נוגע בדבריו, כי חיזר אחר יצחק עבור בתו כמו שאמרו חז”ל - מ”מ כעבד נאמן 

עשה שליחתו על צד השלמות ביותר, כמבואר בהמשך הפרשה.
זאת ועוד, כשהכניסו לבן בביתם בכבוד והדר, בחושבו שהוא שר וגדול, וערך משתה 
לכבודו, ראשית כל קודם אכילתו פתח ואמר עבד אברהם אנכי, שלא ליפול ח”ו ברשת 
המידות רעות של גאווה וכבוד. ע”כ הקדים להודיע את מעמדו האמיתי שהוא רק עבד 

להכיר את חסרונו ולנקות מידותיו, ובזה יקיים שליחות בשלמות.
נקרא בתורה בלשון כבוד - האיש

הנה אף שקרא אליעזר לעצמו עבד כנתבאר לעיל, אבל התורה הקדושה כשהזכירה 
את אליעזר בפרשה זו כמה פעמים קראתו בתואר כבוד “האיש”, כמו “והאיש משתאה 

לה” )פסוק כ”א(, ועוד.
כיון שהיה באמת אדם גדול בדעות ובמידות טובות, תלמידו של אברהם אבינו, והיה 
זקן ויושב בישיבה, מושל בתורת רבו, ודולה ומשקה מתורתו של רבו לאחרים )יומא 

דף כ”ח ב’(.
וגדלותו.  ערכו  הכירו   - עבד  שהוא  עצמו  על  שאמר  אחרי  אף   - בתואל  בבית  וגם 
וכשקראו לרבקה אמרו אליה “התלכי עם האיש הזה” )פסוק נ”ח(, קראו לו ג”כ בתואר 

כבוד “האיש”.
ובזה מלמדינו התורה הק’ הלכה במידות ודרך ארץ, שבנוגע לזולת צריך האדם בעיקר 
חסרונותיו  להכיר  עליו  לעצמו  ובנוגע  זה,  על  ולהוקירו  במעלותיו  ולהכיר  לראות 

ולעמוד על זה.

השחתת המידות בשר המשקין
ואיפכא מצינו בשר המשקים של פרעה, שאף אחרי שראה גדולת חכמתו וטובו של 
יוסף שפתר לו חלומו לטוב, ובקשו להמליצו למלך להוציאו לחפשי לא מלא בקשתו. 
וגם כשהיה צריך להמליצו למלך - עבור טובת עצמו למצוא חן בעיני פרעה - מזכירו 
בדרך בזיון. כמו שכתוב “ושם איתנו נער עברי עבד וגו’” )פרק מ”א פסוק י”ב(, ועל זה 
אמרו בבראשית רבה )פרשה פ”ט( “א”ר שמואל בר נחמן, ארורים הם הרשעים שאין 
עושים טובה שלימה, נער - שוטה, עברי - שונא, עבד - שכך מוכתב בסקרידין של 

פרעה שאין עבד מולך ולא לובש כלידים”.
נראה ששר המשקין היה מושחת במידות רעות בגאווה וקנאה ובשנאת הבריות, וחשב 

רק במעלותיו ובחסרונות זולתו.
ועלינו ללכת בדרכי התורה, שדרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום, לראות בעיקר 
מעלות הזולת ולהוקירו על זה, ולבקר לעצמו לראות חסרונותיו, וזהו אדם המעלה, 

וח”ו לעשות להיפך.

כשהולכים שלא בדרך התורה לא מרווחים כלום
לשר  לו  עלתה  מה  ראה  כי  עקלתון,  בדרך  הליכה  ע”י  כלום  משיג  אדם  אין  ובאמת 
המשקים עם זממותיו, כי פרעה נוכח בחכמתו ועצתו של יוסף והרימו למעלה הגדולה 
ביותר, כדכתיב “אתה תהיה על ביתי ועל פיך ישק כל עמי וגו’” )שם פסוק מ’(. ובוודאי 
משל גם על שר המשקים עצמו, וכתיב “וישימני לאב לפרעה ולאדון לכל ביתו” )פרק 
מ”ה פסוק ח’(, ונאמר “שמו אדון לביתו ומושל כל קנינו לאסור שריו בנפשו וזקניו 

יחכם” )תהילים פרק ק”ה(. ע”כ לשונו הזהב של אבא מארי זצללה”ה.

הערות לפרשת השבוע
"ויפתח הגמלים"

פרש"י התיר זמם שלהם, שהיה סותם את פיהם שלא ירעו בדרך בשדות אחרים, והוא 
דומים  אבינו  אברהם  של  גמליו  היו  לא  שם  והקשו  זמומיהם,  התיר  דאמרו  מהב"ר 
שאלה  דזו  הרמב"ן  ופירש  ע"ש[,  טבלים  אכל  ]דלא  יאיר  בן  פנחס  ר'  של  לחמורו 
לסתור פתוח הזמם, כי א"א שיהיה החסידות בביתו של ר"פ בן יאיר גדול יותר מביתו 
יאיר איננו צריך להשתמר מן הדברים  בן  וכאשר חמורו של ר"פ  של אברהם אבינו, 
לא  כי  לזממם  צריך  ואין  אבינו,  אברהם  גמליו של  כ"ש  להאכילו,  לבעליו  האסורים 

יאונה לצדיק כל און. 
הגמלים  דויפתח  פירושא  האי  במדרש  סתרו  דהנה  רש"י  על  להשיג  הרמב"ן  וכונת 
פתוח הזמם, וא"כ ע"כ צריך לפרש ויפתח הגמלים בענין אחר כדפי' הרמב"ן תחילה, 
או  להוליכם קשורים,  כי המנהג  צוארם,  מוסרי  ויפתח הגמלים שפתח  וענין  דפירש 
שהיו הולכים חגורים במושב המרכבה אשר עליהם וכו' ]אמנם בדעת רש"י צ"ל דס"ל 
כדעת קצת מפ' דהמדרש לא סתר פירושא דהתיר זמומיהם, דשפיר יש ליישב מ"ש 

גמלי אברהם דאעפ"כ היה צריך לזוממן יעויין במפ' המדרש וברא"ם[.
*

הבא,  האיש  הוא  אליעזר  הביתה,  האיש  ויבוא  הרמב"ן  כתב  והנה 
דרך  אורחיו  עם  שעשה  לבן,  על  יחזור  הגמלים,  ויפתח 

 



לא יהיה צרה שלא תעבור עליו. והיינו דבזה גופא יתחזק מזלו לרעה ודו”ק.
ומעתה מובן הגר”א, דבסימנים בעלמא שבא רק לבדוק איזה מזל יש לו, בזה שייך 
לחלק בין אם מתנה מראש לבין לאחר זמן. והיינו דאם מתנה מראש א”כ הוה כמו 
תפילה שמבקש מה’ שיראה לו סימן אם יצליח דרכו. ומשא”כ אם לאחר שלא מצליח 
)כגון שמחכה הרבה זמן לספינה( רוצה לראות בזה סימן שלא יצליח, זה אסור כיון 
להצליח,  שהולך  כיון  מונעו  שהשטן  או  ליסרו  רוצים  שמא  שמים,  חשבונות  דמנ”ל 

ומש”ה אם לא התנה מראש אסור.
ומשא”כ “בית תינוק ואשה” כיון שהם עצמם הגורמים לסימן הטוב, א”כ גם לאחר זמן 
יכול לראות בזה סימן טוב, דכיון דאתחזק ג”פ, א”כ בזה גופא נהיה לו מזל טוב, וא”כ 

אין סיבה לחלק בין לפני הדבר לאחריו ודו”ק.
ועדיין יש לישב הסתירה בשו”ע, שמצד א’ כ’ שהאומר “אל תתחיל בי, שחרית הוא” 

וכו’ ה”ז מנחש, ומצד שני כ’ נהגו שלא להתחיל בב’ ובד’ בחודש, וצע”ג מאי שנא.
וביותר קשה שמצינו בר”פ האומר )קידושין נט.( שר’ אבא לא רצה למכור את הקרקע 
הראשונה שקנה משום שזה לא סימן טוב )והסכים לתת אותה במתנה(, ולכאו’ מ”ש 

מ”אל תתחיל בי”.
ואחר העיון נר’ בעזה”י, דהנה יש לחלק הסימנים לג’ חלקים. א. שבא לברר אם מזלו 
ע”ז  סומך  לא  אם  המפרשים  ולשאר  מראש,  מתנה  אם  סימן  בכל  אפשר  )וזה  טוב 
להדיא( ב. שע”י ג”פ שמצליח בזה גופא מתחזק מזלו לטוב, וכן להיפך. )וזה דוקא 
בבית תינוק ואשה(. ג. שאם מתחיל דבר בזמן טוב ה”ז סימן ומזל שהדבר עצמו יצליח, 

וכן להיפך. 
יעלו  כדי שהנישואים עצמם  והיינו  בימים שהלבנה חסרה,  וזה המנהג לא להתחתן 
יפה. וכן מש”כ הרמ”א שנהגו להתחיל ללמוד בר”ח, היינו כדי שהלימוד עצמו יצליח 

)אגב, מכאן כנראה מנהג הישיבות להתחיל את כל הזמנים בר”ח(.
וכן מה שאיתא בכריתות )ה:( שהיו מושכים המלכים על הנחל לסימן כדי שתמשך 
מלכותו, ואמר אביי השתא דאמרת סימנא מילתא, יהא אדם רגיל לאכול בר”ה סילקא 
וכו’. וכל זה שייך לסימן הג’. כדי שהמלוכה עצמה תעלה יפה, וכן השנה שתהיה טובה.

והשתא מיושב הכל, דמה שר’ אבא לא רצה למכור קרקע ראשונה שלו, כיון דחשש 
לסימן הב’ שעי”ז יוקבע מזלו לרעה )דלא שייך כאן הסימן הא’ והג’ כיון שהמכירה הוא 
דבר ידוע שנגמר מיד ולא צריך בו מזל טוב( דכמו ששקונה בית נהיה לו בזה מזל טוב, 
ה”נ להיפך. ולמדים כן מיעקב אבינו שחשש שיקרה אסון לבנימין ויוקבע מזלו לרעה. 
)ויתכן דאפי’ בפעם הא’ כבר נהיה מזלו רע קצת, אך יותר יש לחשוש מג”פ שאז יוחזק 

למזל רע תמיד, ולא תהיה צרה שלא תעבור עליו(.
וכן האומר “אל תתחיל בי” גם חושש לסימן הב’ שלא רוצה שיוחזק מזלו לרעה אם 
יתחיל לפרוע בו, דלא שייך בפריעה עצמה מזל טוב או רע כיון שהוא דבר ידוע שנגמר 

מיד, ול”ש להגיד שיהיה פריעה טובה או רעה.
)נ.ב.  ואשה”  תינוק  “בית  רק  אלא  רע,  מזל  לו  גורם  דבר  כל  דלא  כיון  ניחוש  והוה 
הלכה  דשמא  סד:,  יבמות  בקטלנית  כדמצינו  חוששים,  בב”פ  אפילו  סכנה,  ובמקום 

שחזקה בב’ פעמים(.
ומה שנהגו שלא להתחיל בב’ וד’ בחודש, ולא לישא נשים כשהלבנה חסרה, ולהתחיל 
ללמוד בר”ח, כל זה שייך לסימן הג’, שעושים סימן כדי שהדבר עצמו יצליח, להתחילו 
בסימן טוב, וזה מותר תמיד. ולכן גם עושים סימנים בר”ה. )ולפ”ז אפשר בר”ה לעשות 

עוד סימנים שלא מובאים בגמ’, ואין בזה משום ניחוש, וכן מנהג העולם(.
נמצא להלכה )ולא למעשה( שהבא לבדוק אם יצליח דרכו, יכול להתנות מראש שאם 
שבודאי  יאמר  ולא  יסע.  אזי  מהר(  האוטובוס  יבוא  )כגון  סברא  בו  שיש  סימן  יבוא 

יצליח, אלא רק שיש לו סימן טוב שיצליח, ויותר טוב שלא יאמר בפירוש כלום. 
“י”א שמותר לעשות סימן בדבר שיבוא,  יש להמנע מזה כמש”כ הרמ”א שם  ולכת’ 
ויש אוסרים וההולך בתום ובוטח בה’ חסד יסובבנו”. אך נר’ שבמקום צורך גדול מותר 
ע”פ הכללים הנ”ל, ולסמוך על הגר”א שהתיר לכתח’, וגם ברמ”א משמע שזה הדעה 

העיקרית.
נישואים  או  שנה,  תחילת  כמו  גדולים  דברים  )ובפרט  דברים  להתחיל  מקור  יש  וכן 
וכדו’( בסימן טוב כדי שיהיה לסימן שיצליחו )וגם בזה יש להזהר לא לאמר שבגלל 
בהם  שיהיה  אך  מעצמו,  סימנים  בזה  לחדש  יכול  ולכאו’  יצליחו(.  בודאי  הסימנים 
סברא, ולמשל לא יאמר שאם יאכל תפוח בר”ה יהיה לו סימן טוב, אלא רק סימנים עם 
סברא, כגון ששמם מעיד עליהם, או הגימטריא וכיוצ”ב. ולכאו’ זה הטעם לדין שהובא 
גופא  והיינו דכיון דהעולם חוששים א”כ בזה  בב”י לחשוש למה שהעולם חוששים, 

נחשב לסימן רע, כיון דסימנא מילתא נקבע גם לפי בנ”א.
אך אסור לאדם לאחר שבאו לו עיכובים והפסדים וכדו’, לקבוע שנהיה לו מזל רע, 
אלא רק בדברים גדולים והיינו בית תינוק ואשה, ורק בג”פ רצוף )ולרש”י ודעימיה גם 

אז רק לחוש(.
אחר הדברים האלה, שאלני אברך ממעשה שהיה, בבחור שהסתפק על שידוך מסוים, 
וביקש מהקב”ה שיראה לו סימן, והנה עברה לידו דבורה, ושמח מאוד כיון שגם שם 

המיועדת “דבורה” וראה בזה סימן וסגר השידוך. האם שפיר עביד.
נר’ דשפיר עביד. דאם לא היה מתפלל מראש, רק היה מסתפק בדבר, ופתאום ראה 
דבורה ואמר שזה סימן משמים, זה הוה ניחוש. אך אם התפלל קודם שיראו לו סימן 
ה”ז תנאי מראש. ויזהר שלא יגיד שזה סימן ודאי שזאת המיועדת לו. אלא רק שזה 

סימן טוב. ויכול עפ”ז לעשות מעשה כמבו’ בגמ’.
דכיון  די”ל  סברא.  אין  שבדבורה  סברא,  עם  סימן  שצריך  הר”ן  לפי  להקשות  ואין 

שהתפלל מראש שיראו לו סימן, א”כ בכל סימן שיראו לו כבר יש סברא.
הרב אברהם באאמו”ר הרב יצחק זאב דיסקין שליט”א

 

קושיא 
הרב שמואל מנחם כהן

א. “ויבא אברהם לספד לשרה ולבכתה" )כ"ג, ב'( ויל"ע אמאי לא כתיב שבא לקוברה, 
ובפרט דזהו עיקר המעשה המסופר בהמשך הפרשה.

עקידת  דבא מבית  כתב  מו:  סנהדרין  רש"י  ואילו  כתב שבא מבאר שבע  רש"י שם  ב. 
יצחק, ויל"ע בסתירת הדברים.

דלדעתו  וכתב  אחר,  ממקום  בא  דאברהם  היא  המפרשים  כל  דדעת  הביא  הרמב"ן  ג. 
ויבא אברהם, היינו דבא לאהל של שרה שבו מתה, או שבא לעסק ההספד וויבא היינו 
שנתעורר לענין זה. והנה בגמ' סנהדרין איתא: איבעיא להו הספידא יקרא דחיי הוי או 
לאפוקי  נמי  אי  גברא  לההוא  תספדוה  לא  דאמר  מינה  נפקא  למאי  הוי  דשכבי  יקרא 
דחיי  יקרא  משום  אמרת  ואי  ולבכתה  לשרה  לספד  אברהם  ויבא  שמע  תא  מיורשין 
הוא משום יקרא דאברהם משהו לה לשרה וכו', ומבואר דמקרא דויבא אברהם חזינן 

דהמתינו לביאתו, וזהו להדיא כדברי המפרשים ולא כדברי הרמב"ן לכאו'.
ויקח אשה ושמה קטורה" איתא בגמ' סנהדרין דבני קטורה חייבים  "ויסף אברהם  ד. 
קטורה  בני  דדוקא  רש"י  ודעת  קטורה.  בני  לרבות   – הפר  בריתי  את  מדכתיב  במילה 
עצמם חייבים, אך זרעם אינו חייב, ודעת הרמב"ם דאף זרעם חייב. והדברים צ"ב בין 
גרעי מישמעאל  ובמאי  לחייבינהו,  בעינן קרא  צ"ב אמאי  לרש"י  ובין לרמב"ם,  לרש"י 
דמיחייב כדתיב להדיא בקרא )י"ז , כ"ג( "ויקח אברהם את ישמעאל בנו וכו' וימל את 
בשר ערלתם" ומהיכי תיתי לפלוגי בינייהו. ולדעת הרמב"ם צ"ב לאידך גיסא מאי שנא 
בני קטורה דמיחייבי במילה מבני ישמעאל דלא מיחייבי, והיכא חזינן בקרא דאת בריתי 

הפר לרבות את בני קטורה טפי מאת בני ישמעאל.

הערות לדף היומי
הרב מנחם מנדל לבנטל

א. ב’ ע”א מקנה לה ע”פ שניים, מציהו דדבר שבערוה צריך שני עדים עוד מצינו דלפסול 
ויש לעיין מתי נחשב עדות על דבר שבערוה. לכאו’  כהן ולעשותו חלל צריך ב’ עדים 
ולאסור אשה  ענינים הם דלפסול אדם צריך עדים אף דאי”ז דבר שבערוה  דב’  נראה 
על בעלה חשיב דבר שבערוה וצריך פסק בי”ד דוקא. ובגדר חלל לא הוברר גדרו דמהא 
דחזינן דיש דין כאשר זמם נראה דיש דין בי”ד ופסק בי”ד אבל הוא קשה מנ”ל דיש דין 

פסק בי”ד וקבלת עדות בבי”ד ויעוין בכתבי ר’ ברוך בער קחנו משם.
ב. עשה בה ספק כודאי, יש לעיין אם זהו דין ודאי או הנהגת ודאי ונ”מ איך הדין בנזיר 
אם מוזהר על טומאה זו או דרק לגבי ג’ דברים עשה בה ספק כודאי ומהא דחזינן דצריך 

ג’ פסוקים מוכח דאי”ז רק לגבי הדברים המפורשים במקרא לבעל לבועל ולתרומה.
ג. ע”א אבל בטומאה ע”א נאמן, הקצה”ח נסתפק אם יש דין הזמה בעדות דע”א וכתב 
דאין לומר דיש דין כאשר זמם דלא מצינו רק בעדים ולא בע”א. והנה מקשים דבר”מ 
מפורש דגם בסוטה יש דין דכאשר זמם. ונראה דחלוק סוטה דע”א נאמן במקום שניים 

משא”כ בשבועות ע”א דאינו יכול לישבע דאין עדותו עדות שניים.
ויש  לה  ומיטמא  יורשה  כגון  דברים אשר תלויים בשאר  יש  כי אם לשארו,  ע”א  ג’  ד. 
דברים התלויים בקנין וזהו הפרת נדריה ויעוין רש”י קידושין ה’ ומה כסף שאינו גומר 

ליורשה ולהפרת נדריה תמוה דירושה אינו תלוי בקנין אלא בקורבה וצע”ג.
ה. ג’ ע”ב ע”פ שניים עדים, בד”נ כתיב ע”פ שניים ובממון ע”פ שני עדים והחילוק דבד”נ 

כל אחד משלים להשני משא”כ בממון הוה עד ועוד עד דעדות מיוחדת כשירה ודו”ק.
ו. ד’ ע”ב יקרה היא מפנינים, התו’ בחגיגה יג’ ע”א הק’ מה צריך למעט גוי מת”ת תיפו”ל 
דגוי שלמד תורה חייב מיתה וא”כ תיפו”ל מדין לפני עור והנה יש שמועה דגוי מותר 
בתורשב”כ ואסור בתורשבע”פ ולפ”ז נראה דזהו דממעט מקרא דמשפטים בל ידעום 
דאסור ללמדו תורשב”כ. והנה התורה מתחלת באות ב’ ומסיימת באות ל’ וזהו בל ידעום.
דין  הוה  ע”ע  מעיד  אדם  דכאשר  בישיבות  ידוע  יסוד  יש  נטמאתי,  האומרת  ע”א  ו’  ז. 
נאמנות וזהו יסוד הדין דהודאת בע”ד דנאמן ע”ע יותר ממאה עדים ויש דין נוסף דמעיד 
על חתיכה שהיא חלב דאז אי”ז נאמנות רק דין הנהגה והר”מ פסק דהאומר כהן אני 
ונשא גרושה לוקה אבל מעיד על חתיכה שהיא חלב ואכלה אינו לוקה דאי”ז רק דין 

הנהגה ודו”ק.
לויה  ניקנור דאי”ז מהדין מחנה  ניקנור, מרן הגרי”ז האריך בדין שער  ז’ ע”א שער  ח. 
אלא דזהו השער שדרכו נכנסים לעזרה וזהו דינו דלפני ה’ דסוטה ונזיר יעו”ש ואכמ”ל.

ט. ח’ ע”ב ד’ מיתות בי”ד, הר”מ מנה ד’ מיתות לד’ מצות והרמב”ן קאמר דא”כ אין לדבר 
יכול.  יכול להמיתו במיתה הכתובה בו אתה ממיתו בכל מיתה שאתה  סוף דאם א”א 
ונראה דס”ל להר”מ דד’ מיתות אי”ז דין על בי”ד אלא הוה חיובא דגברא דהגברא מחויב 

בד’ מיתות משא”כ בשאר מיתות הוי דין על בי”ד וצריך אריכות.
י. י’ ע”א שאול בצוארו, י”ל הביאור בזה דביהמ”ק נקרא צואר ויעוין ברכות ל’ כמגדל 
דוד צוארך בנוי לתלפיות ושאול היה צריך למחות זרעו של עמלק ולבנות את ביהב”ח 

וכשלא זכה נהרג בצוארו דוקא.
יא. יד’ ע”ב קרן מערבית דרומית, הנה קרן מזרחית דרומית היה חלקו של יהודה והמזבח 
עצמו היה בחלקו של בנימין ובזה נראה דזהו דמקומו מכוון ביותר דהמזבח בחלקו של 

בנימין וקרן מזרחית דרומית בחלקו של יהודה.
יב. יד’ ע”ב קדישתיה סכין, דעת התו’ דיש דין כלי שרת בסכין ודעת הר”מ דאף ברומית 
של קנה דאין ע”ז שם כלי שרת כשר ונראה דקדישתיה סכין היינו דהעבודה מקדשת 

את הבהמה ודו”ק.
דלכו”ע  הגדול  אביו  בשם  הגרי”ז  מרן  דברי  ידועים  שיריין,  מתיר  מאמתי  ע”א  יג.טו’ 

שירים  היתר  לענין  רק  דפליגי  אלא  האור  בהן  משמשלה  נחשב  הקטרה  מעשה 
ומדוקדק מאד בסוגיא כאן מאמתי מתיר שיריין וצריך אריכות.

יד. טו’ ע”א למשחה ולגדולה, יש נידון גדול אם הדין למשחה הוא 



דברי חזוק
לרפואת הילדה רחל בלומה בת מאיה מליה

פתיחת חלונות בחורף- ישנם הסובלים מהרגשת חום גם בחורף, ועקב 
מודעים  הם  ואין  והמדרשות,  כנסיות  בבתי  החלונות  את  פותחים  כך 
הגורם  ]צער  אנשים  להרבה  צער  גורמים  הם  הנכנס  הקור  שמחמת 
בקיץ  בקור  שהסובל  שמובן  וכמו  התפילה[.  וכוונת  הלימוד  לביטול 
אינו יכול מחמת כן לכבות את המזגן, כך צריך להיות מובן שאי אפשר 
לגרום לקור באזור של החלון הנפתח. והרבה שותקים ולא מעירים כיוון 

שאינם רוצים להכנס לחיכוך ומריבה.

פתיחת העיניים בשעת שמו”ע- ,מאן דפקח עינוי בשעת צלותיה מקדים 
עליה מלאך המוות וכו’ “ ]מ”ב ס’ צ”א ס”ק ו’ בשם הזוהר[ ובסי’ צ”ה 
)ס”ק ה’( כותב המ”ב שכל מי שלא עוצם עיניו בשעת תפילת שמו”ע 
אינו זוכה לראות פני שכינה בצאת נפשו אך אם מתפלל בסידור ועיניו 
פקוחות כדי לראות בו לית לן בה עכ”ד ]ומזה נלמוד מה דינה של כל 

הבטה אחרת[

הברכות בשעה שעולה לתפילה- אומר ברכו והברכות בקול רם והאומרם 
בלחש טועה, ויש אומרים שצריך לחזור ולברך בקול רם כדי שישמעו 
העם ויענו “ברוך ה’ המבורך לעולם ועד” ]שו”ע ורמ”א סי’ קל”ט סעיף 
עכ”פ  החיוב  גודל  נלמד  מ”מ  ולברך,  לחזור  בדיעבד מסתבר שאין  ו’[ 
לכתחילה ]סוף הביה”ל שם[ ובלחש נקרא כל דלית עשרה דצייתי כדין 
לעולם  המבורך  ה’  “ברוך  וענית  ברכו  אמירת  ובשעת  כ”ד[  ס”ק  ]מ”ב 

ועד” צריכים לעמוד” שהוא דבר שבקדושה ]מ”ב קמ”ו ס”ק י”ח[

ברכת אהבת עולם במעריב- ברכה זו פוטרת כברכת התורה אם למד מיד 
בלי הפסק ]מ”ב סי’ מ”ז ס”ק י”ג[ ונפ”מ אם ישן שנת קבע על מיטתו 
קודם לזה ]כמו שמצוי אצלנו בשנת צהרים[ לדעת השו”ע ]שם בסעיף 
י”א[ דשנת קבע הוי הפסק וכן רוב הפוסקים מחמירים בזה, טוב לכוון 

באהבת עולם דערבית לפטור. ]ע”פ מ”ב ס”ק י”ג[

אוכליו ומשקין בבית הכסא והמרחץ- אין איסור מדינא להכניס אוכליו 
ומשקין לבית הכסא ובית המרחץ ונפ”מ שאין להפסיד האוכלין ולזרקן 
יכול  מצדיקים  אצלו  המקובל  מחמת  עצמו  על  מחמיר  ]ואם  כך  עקב 
ליתן לאילו שאין מקפידין, לעיין בכל זה פס”ת סי’ קע”א אות ט’ הערות 
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דפרשה" במייל נא 

לפנות לכתובת:
shira9945@gmail.com

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

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

יתקבל רק חומר עם שם מלא.

נושאי הגליונות הקרובים:
* * *

תולדות - בר מצוה
ויצא - תפילת ערבית

וישלח - שמירת הממון

דין בקדשים או דין במתנו”כ דהנה בזרוע לחיים וקיבה יש דין למשחה אבל דוקא כאשר 
הכהן אוכלו ולא כאשר נתנו לבן בתו ויעוין רש”י פסחים פו’ מבואר דאף בחלק הישראל 
יש דין למשחה דלכן פסח נאכל על השובע ונראה דשניהם אמת דיש דין על הגברא וזהו 

במתנ”כ יש דין בהחפצא וזהו בקדשים ואף בחלק הבעלים וצריך אריכות.

תגובות
מה ששאל הרב שמואל מנחם כהן למה הדריך אברהם אבינו את בניו לקיים המצוות כדי 

לקבל פרס, י"ל דודאי כך צריכים לחנך בנים הקטנים ולגייר אחרים.
בסוף דברי חיזוק הבאתם דתפלת "רבון העולמים" הובא בטור ואבודרהם רק עד ופתח לנו, 
ויש להוסיף דבירושלמי הובא מעט יותר מכל זה, וכן משמע שם שהוא חלק מההבדלה ולא 

לאומרו בסוף סעודת מלוה מלכה.
הרב דוד אריה שלזינגר

בגליון פרשת לך לך תשע”ו התפרסמה רשימה של הרב אבא קליינרמן, שעסקה בשאלה 
מדוע הפ”א של ‘והוא יהיה פרא אדם’ - דגושה, והלא המילה שלפניה מסתיימת בה”א, 
וכידוע אין אותיות בגדכפ”ת בראש מילה דגושות, אם המילה שלפניהן הסתיימה באחת 

מאותיות יהו”א, או בלשון אחרת: בהברה פתוחה.
הכותב עצמו ציין שפשטא הוא טעם מפסיק, והכלל של בגדכפ”ת רפות בראש מילה אינו 
תקף כשיש טעם מפסיק החוצץ בין שתי המילים, אבל הביא מדברי רש”י בחגיגה )ו, ב( 
הכותב שפשטא או רביע הם ‘טעמים שאין מפסיקין’. לפיכך פירש את הענין על דרך הדרש.

יצטרך הכותב לתרץ  נחשבים טעמים מפסיקים,  אינם  רביע  או  נניח שפשטא  אמנם אם 
לא רק מקום זה, אלא עוד מאות מקומות במקרא שבהם אותיות בגדכפ”ת באות דגושות 
לאחר מילים המסתיימות בהברה פתוחה, וכל הסיבה שהן דגושות היא משום שיש פשטא 
במילה הראשונה. בפרשה זו עצמה יש לנו את המשפט “ַוֵּתֶרא֙ ִּכי ָהָרָתה” )בראשית טז, ד-ה( 
זאת  פתוחה,  בהברה  דהיינו  א’,  באות  מסתיימת  ‘ותרא’  שמילת  אף  דגושה  ‘כי’  שמילת 
משום שמילת ‘ותרא’ מוטעמת בפשטא. וכן כל ‘ויהיו כל ימי פלוני’ שבסוף פרשת בראשית 
“ַוְיִהי֙  וכן  הכ”ף.  דגושת  שאחריה  ‘כל’  ומילת  בפשטא,  מוטעמת  ‘ויהיו’  מילת  ה(  )פרק 
ִּבְהיֹוָתם” )שם ד, ח(; “ְוָׁשְמרּו֙ ֶּדֶרְך” )שם יח, יט(; “ְוָאֹנִכי֙ ִּפִּניִתי” )שם כד, לא(; “ֹאתֹו֙ ַּפֶּדָנה” )שם כח, 
ו( “ֲעֵׂשה ְלָך֙ ֵּתַבת” )שם ו, יד(. ואטו כי רוכלא נמני וניזיל? ולא הבאנו אלא דוגמאות בפשטא, 

ואפשר להביא עוד מאות דוגמאות גם מן הרביע.
מדרגת  מפסיקים  טעמים  כולם  הם  וזרקא[  תביר  יתיב,  ]וכן  ורביע  פשטא  ועוד:  זאת 
המשנים, שהיא הדרגה השלישית בטעמים המפסיקים. מתחת לאלו יש דרגה נוספת של 
טעמים, והם פזר, תלישא גדולה, גרש וגרשיים, ומונח לגרמיה. כל אלו מפסיקים עוד פחות 
מן הפשטא ועדיין לענין בגדכפ”ת בראש מילה הם נחשבים הפסק. דוגמת “ָיֹב֜אּו ְּבֵני” )שם ו, 
ד(; “ַוְיִה֡י ַּכֲאֶׁשר” )שם כט, י(; “ַוִּיְקֵנ֡הּו ּפֹוִטיַפר” )שם לט, א(; “ַיֲאִמ֡ינּו ַּגם” )שמות ד, ט(; “ַוְיִה֠י ְּבַאַחת” 
)בראשית ח, יג(; “ָׂשא ָנ֠א ֶּפַׁשע” )שם נ, יז(; “ְוַעָּת֣ה׀ ֶּפן ִיְׁשַלח ָידֹו” )שם ג, כב(; “ִהֵּנ֣ה׀ ֵּבַרְכִּתי ֹאתֹו” 

)שם יז, כ(; “ַוְיִה֣י׀ ִּכְרֹאת” )שם כד, ל(.

לפיכך ברור שאין כאן שום קושיא. ומה שכתב רש”י שרק אתנחתא וזקף מפסיקים, כוונתו 
מצד הפסק הענין, כי זאת יש לדעת – טעם מפסיק אין פירושו שהוא מפסיק את הענין, 
אלא שיש איזה הפסק נשימה בין המילה הזו לשאחריה, והוא מכללי הדיבור והנגינה. לכן 
טיפחא למשל היא טעם מפסיק מסדרת המלכים ]הדרגה השניה של המפסיקים[ ועדיין 
]ומה  י(  טו,  )שמות  ַאִּדיִרים”  “ְּבַמִים  דוגמת  כלל,  רבות שאינה מפסיקה  פעמים  הענין  מצד 
שאומרים שמהטעמים מוכח ש’אדירים’ היינו המצרים, אינו נכון למבין בכללי הטעמים[. 
לפיכך אין שום סתירה מרש”י לענין דנן, כי רש”י דיבר על פירוש המשפט ‘ויעלו עולות’ 
וביאר שאם היה כאן הפסק מצד הענין ]הפסק תחבירי[ היו צריכים להיות טעמים שיש 

להם כוח של פסיק, ולא פשטא ורביע שאינם בהכרח מפסיקים מצד הענין.
אבל לענין בגדכפת בראש מילה – הקובע הוא הנגינה, אם הטעם יש לו נגינת משרת או 

נגינת מפסיק, ולענין זה פשטא ורביע נקראים טעמים מפסיקים, ולא רק הם אלא אף 
הטעמים פזר ת”ג וגרש, שנמצאים דרגה מתחת להם.

הרב יעקב לויפר

בית הכנסת ובית המדרש "מנין אברכים" בבנין ישיבת מיר
רח' הרב כהנמן 11, רמת שלמה

"לא ניתנו שבתות לישראל אלא שיעסקו בתורה"
 לשמחת לב עם מקדשי שביעית קוראי עונג לשבת.

יתקיים בליל שבת הארוכים של החורף הבעל"ט שיעור על עיניני פרשת השבוע ע"פ רמב"ן
בבית מדרשינו בלילי שבת קודש בשעה 9.00 

ע"י הרה"ג ר' ברוך נתן רוטמן שליט"א ועוד רבנים שליט"א

"שמעו ותחי נפשכם"

השיעור לע"נ הרב ישעיהו הלוי שיפמן זצ"ל
והרב עזריאל בן ציון גליק זצ"ל מתפללי בית מדרשינו

בברכת התורה הגבאים


