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 בלחיצה(: תוכן העניינים )מהווה גם קישוריות למאמרים,

 ו ............................ ח"תשע וישלח לפרשת אספקלריא

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

 נובעות והיו רבנים כשני ה"אאע של כליותיו' ה זימן – יהגה ובתורתו

 ו .................................................................. (3) וחכמה תורה אותו ומלמדות

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

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

 ח ...................................... "עשו של שטנו יוסף"ו" בית של עיקרו רחל" בענין

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

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

 יב ............................................................................. 'עונותיו לו מוחלין חתן'

 טו ............................................................ רוטשטיין חיים הרב/  והנדרש הדרש

 טו............................................................ ה"המע שלמה של החיסכון תכנית

 הליכות' 'כהלכתה תפילה' 'הכשרות' ס"מח, פוקס יעקב יצחק הרב/  הזמן הלכות

 יח ............................................................................................... 'ישראל בת

 יח ................................................... קודש בשבת תה כוס או קפה כוס הכנת

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

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

 כה ....................................... "מודפס מחומש או בקלף בנביא הפטרה" בענין

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

 כח ............................................................................... ס"ושא' שמואל ויאמר'

 כח .............. חמור בן שכם אודות על הקדושים בניו כעם אבינו יעקב בדברי

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

 ל .......................................................................................................... ועוד

 ל .............................................. ?אביהם לפני הקדושים השבטים דברו מדוע

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

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

 לד .................................................................................................... באלעד

הקדושים האבות ושאר אבינו ליעקב לדמות זוכה נ"לביהכ ראשון המשכים

 לד ................................................................................................................. 
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 דעת מכון וראש מיר בישיבת ש"מג, רבינוביץ שרגא יהושפט הרב/  בפרשה חקירה

 לו..................................................................................................... סופרים

 לו ............................................................................. "בנימין"ו" יוסף" מלכות

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

 לט ..............................................חודש ד"כ או ח"י אמו במעי נשתהה בנימין

 מג .......................................... המועדים לב ס"מח, לב יהודה הרב/  המועדים לב

 מג .............................................. החורף בימי הקשת ראית על הברכה בענין

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

 מז .......................................................................... "?ישראל" בשם טמון מה

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

 מט ................................................................................... !ש"השמ ו"ל ויזרח

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

 נב....................................................... בשרית כף עם חלבית במחבת חביתה

 נג .......................................................... בשבת בקרטון חלב של פקק פתיחת

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

 נד ....................................................................................................... 'חיים

 נד ....................................................................................... מגופו יותר ממונו

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

 נז .............. (ספר קרית) למעשה הלכה – האמונה עיקרי ג"י על' מאמין אני' ס"ומח

 נז ............. !חדא מצוה תאמץ – ישראל את לזכות ה"הקב רצה –:( כג) מכות

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

 סא ................................................................. יעקב שעשה תחומין עירוב דין

 מוסדות וראש נשיא, אלעד לעיר הראשי הרב, מלכא מרדכי הרב/  מלך מעדני

 סג ......................... ועוד מרדכי אמרי, המלך דרך ת"שו ספרי מחבר", המלך אור"

 סג .............................................................. "סבא ישראל ברוח החיים דרכי"

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

 סו................................................................ רשע אדם של בתמונה להסתכל

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

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

 עא .......................................................................... לשטן פיו אדם יפתח אל
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 עג ................... מ"חו על' צדקך משפטי' ס"מח, טננהויז יהודה הרב/  דקךצ משפטי

 עג .......................................................... לגוי מתנות לתת מותר אופן באיזה

 עו ................................ 'הארי לב' ס"מח גולדשטוף לייב אריה הרב/  לחכי מתוק

 תחזירנו שמא, עשיו יישאנה שלא דינה את שמנע יעקב שנענש מה בביאור

 עו ........................................................................................................ למוטב

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

 עח ..................................................................................... יעקב של תפילתו

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

 פא ............................................................................... ל"זצ רוזובסקי ש"הגר

 פא ...................................................................... חכמה – עשו, תורה – יעקב

 שערי' כולל וראש, ף"הרי דכפר רב, אוחנה יוסף נהוראי הרב/  חיזוק ניצוצות

 פד ............................... ס"ושא' במשפט עין' 'המוסר ע"שו' ס"מח, ציון תל' הלכה

 פד .................................................................................. !להתקרב ולא לקרב

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

 פז .......................................................................... תפילה, השתדלות, בטחון

 צ 'אבות אהל'ו' מועד אהל' 'דשטרות מילי' ס"מח, אייזנשטיין יהודה הרב/  פולמוס

 תשובות? )במידות ישרה דרך גם לבריות הורה אבינו שאברהם מנין

 צ ............................. (שעבר בשבוע אספקלריא גיליון עם שפורסמה לשאלה

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

 צו.................................................................................. עוורות עינים לפקוח

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

 צח ............................................................................................ רבקה מינקת

 

 ק ................................................................... חינוך

 ק .... חינוכי ומרצה, ת"ת מנהל, מחנך', מונדרוביץ מיכל יחיאל הרב/  בפרשה חינוך

 ק ............................................................................... תהיה לכל כעפר ונפשי

 

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

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

 קג .............................................................................. וישלח בפרשת שאלות

 קג ...................................................... (א עובדיה) וישלח דאפטרתא חדוותא

 קג .......................................................................... ויצא' חדוותא'ל תשובות

 קו .............................................................. ויצא דאפטרתא חדוותא תשובות

 

 קח ................................................................. יפורס

 קח ................................................................. ויינשטוק חיים חנוך הרב/  סיפור

 קח .............................................................. במחתרת שלי המלמד, ה'בנצ' ר

 קטו .................................................................... קופלמן זאב הרב/  אור מאורי

 קטו ............................................... (טבת ח"י) ם"הרמב בן הנגיד אברהם רבי

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

 קכב ......................................................................................... ויינשטוק חיים

 קכב ................................ תמימה באמונה' ה עובד של חייו מסכת - ב"י פרק
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 תשע"ח שלחויאספקלריא לפרשת 

פנינים והארות מכל הדורות /  –אשרי האיש 

 ישראל אברהם קלאר

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

זימן ה' כליותיו של אאע"ה כשני רבנים  –ובתורתו יהגה 

 (3אותו תורה וחכמה ) ומלמדותוהיו נובעות 

ם את מזמור א' בשבחו של אברהם אבינו ע"ה. והבאנו ממדרש רבה חז"ל דורשי

 )פר' סא, א( ומדרש שוחר טוב:

ומהיכן למד  ,אאב לא למדו, ורב לא היה לואמר רבי שמעון:  –"ובתורתו יהגה 

, והיו באלא זמן לו הקדוש ברוך הוא שתי כליותיו כמין שני רבנים את התורה,

הדא הוא דכתיב )מז' טז(: 'אברך את ה' אשר  נובעות ומלמדות אותו תורה וחכמה.

 יעצני אף לילות יסרוני כליותי'".

* 

מדו ה' י", הרי היה אפשר לומר שלומהיכן למד את התורהמהי השאלה "שאלה: 

   יד( שהורה לו את מצות מילה?-ט את התורה בנבואה, וכמו שמצאנו )בראשית יז,

 תשובות:

אשכנזי(: כי אם היה ה' מלמדו בנבואה היה נעשה -יפה תואר )ר"ש יפהא. 

"מחויב" הוא וזרעו לשמור את כל המצוות, שהרי אין זה מסתבר )לשונו: "אינו 

נכון"( שה' יורה לו מצוות ויאמר לו שאינו מחויב בהם, ושוב לא היה יכול יעקב 

 לישא שתי אחיות. 

אין הנבואה שורה אלא על "חכם", ולפני  אשכנזי(: כי-יפה תואר )ר"ש יפהב. 

 שהיתה בו חכמת התורה לא היתה יכולה להיות לו נבואה.

                                                
 )יפה תואר(. שהרי אביו וכל סובביו היו עובד אלילים א
 וי"ג 'שני כדים' או 'כשני כדים של מים' ב
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הרבה פעמים נאמר  ריההרה"ק ר' יואל מסאטמאר הקשה כאן קושיא אחרת שג. 

עקב אשר שמע אברהם ' ו שנאמרשמר את התורה כמ ברהם אבינושא רהבתו

לא היו לו ש יםמקש שם איןולמה  ',בקולי וישמור משמרתי מצותי חקותי ותורותי

על  דווקא את שאלה זו המדרש העמיד מדועו ,תורהאת הומהיכן למד  אב או רב

 ''? וגלא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד ו'אשר  –פסוק זה 

איך ידע אברהם  ,תמיהת המדרש היתהש ,גוביאר בזה על פי דרכו ושיטתו

 ,אבינו שלא להתפתות לטענת היצר שאדרבה יתחבר עם הרשעים לשם שמים

רק על  ,הרשעים םשיעשו מה שעושי ות,מראה ומפתה בדרכים חדשהיצר שתמיד 

 שזה תמוה איך לא התפתה .לבדו 'בלתי לה ,למען כבוד השי"ת ,בחינה טובה

אין עצה רק ללכת בדרכי , הרי כדי שלא יטעה האדם בדברים כאלו אברהם אבינו

? וזאת יישב ?אבותינו ורבותינו, וכיון שלא היה לו אב ורב שילמדוהו איך ידע

 ., וכך ידעשנעשו כליותיו כמו שני רבנים ,המדרש

* 

 או לב? דלמדוהו ולא מח כליותיומדוע דווקא ששאלה: 

יפה תואר: כליותיו למדוהו את בחינת האמת ובירור האמת, כי זאת  תשובה:

 קא כליות.ולכן ננקט דו ,"יועצות"שהן  ,פעולת הכליות

* 

 '?תורה וחכמה מהו כפל הלשון 'והיו מלמדות אותושאלה: 

יפה תואר: כפל הלשון "תורה וחכמה" משמע ש"חכמה" היינו שאר תשובה: 

 החכמות, כדוגמת חכמת הטבע, ושאר החכמות הנלמדות. 

 טז,) בא בתראות נוספות, שבבוכפי שאכן מצאנו שאברהם אבינו היה בקיא בחכמ

 היתה בלבו 'גדולה'איצטגנינות ב:  "איצטגנינות ביומא כח, :מובא מברייתא (ב

 .של אברהם אבינו, שכל מלכי מזרח ומערב משכימין לפתחו"

 עי"ש הלשון. .תוספתא סוף קדושין, פרק ה הלכה ידב תמצא ברייתא זוו
                                                

 .נח-פרשת חיי שרה תשי"ז, עמודים נה 'חידושי תורות' ג
 לשון יפה תואר: "שכל". ד
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מח"ס באהלה של תורה / הרב יהודה אייזנשטיין, 

 'מילי דשטרות' 'אהל מועד' ו'אהל אבות'

 בענין "רחל עיקרו של בית" ו"יוסף שטנו של עשו"   

י ֵאם ַעל ָבנִּ  ַכנִּ ן ָיבֹוא ְוהִּ י ֹאתֹו סֶּ י ָיֵרא ָאֹנכִּ ַיד ֵעָשו כִּ י מִּ ַיד ָאחִּ י ָנא מִּ יֵלנִּ )לב,  יםַהעִּ

 יב(

 רחל עיקרו של בית

 "ורחל עקרה"חל היתה עיקרו של בית כמה שנאמר אומרים )ב"ר עא, ב(, רחז"ל 

לפי שכל הדברים תלוין ברחל לפיכך נקראו ישראל על שב"י תני רכו'.  עיקרה רחל

ולא סוף דבר לשמה אלא לשם  "רחל מבכה על בניהשנא' )ירמיה לא, יד( "שמה 

 כו'. " )עמוס ה, טו(אולי יחנן ה' צבאות שארית יוסף"בנה 

לה ילרחל תח " שפירש,ויקרא לרחל וללאהלא, ד( עה"פ ")בראשית רש"י ב וע"ע

ואף בניה  .שהיא היתה עיקר הבית שבשבילה נזדווג יעקב עם לבן ,כ ללאה"ואח

)רות ד, יא( של לאה מודים בדבר, שהרי בועז ובית דינו משבט יהודה אומרים 

 .הקדימו רחל ללאה "וגו' ןכרחל וכלאה אשר בנו שתיה"

היא 'עיקרו של בית' עד לכדי שעם ישראל נקרא על שמה. ויש להבין, מדוע רחל 

 6שהגם שיעקב נזדווג עם לבן בשבילה, אבל למעשה רוב ישראל יצאו מלאה )

 מזלפה(, ואם כן היה הדין נותן שהיא תיחשב 'עיקרו של בית'. 2שבטים ממנה ו

שאין לנו שום השגה  –חשוב לציין, שהדברים כאן נכתבים לפי מיעוט השגתינו 

 ה.-אמהות ובשבטי יב

  יוסף שטנו של עשו

בתורה נאמר )ל, כה(, "ויהי כאשר ילדה רחל את יוסף ויאמר יעקב את לבן 

)עובדיה משנולד שטנו של עשו שנאמר ופרש"י  שלחני ואלכה אל מקומי ולארצי".

אש בלא להבה אינו  "והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה ובית עשו לקשא, יח( "

)ומקור הדברים בב"ר  שולט למרחוק, משנולד יוסף בטח יעקב בהקב"ה ורצה לשוב

 עג, ז(.
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להבין, מדוע באמת רק יוסף הוא שטנו של עשו. ובפרט שאנו מוצאים  ועלינו

שהנהגת "כי חלק ה' עמו", העמידו יעקב אצל שבט לוי כמש"כ הרמב"ם )פ"א 

י היא ביד שבט יהודה, ולא אצל יוסף. והרגל מהל' ע"ז ה"ג(. גם המלוכה הר

הרביעי למרכבה, אינו יוסף אלא דוד. וא"כ מדוע כלפי המלחמה עם עשו נבחר 

 דוקא יוסף.

מסורת היא שאין עשו נופל אלא ביד בניה של במדרש )ב"ר עג, ז( אמרו " והנה

 ", והגם שבמלחמה הנוכחית לא נפל עשו בידי יוסף, על כרחך הכוונה שעםרחל

אולי ישראל אינו יכול להתקיים בלי יוסף וכנ"ל שישראל נקרא על שמו כמש"נ "

", ולכן המתין יעקב עד שיוסף נולד. ועלינו לבאר את יחנן ה' צבאות שארית יוסף

 הדברים.  

 "פן יבוא והכני אם על בנים"

בפרשתנו למדנו )לב, יב( שאמר יעקב לקב"ה "הצילני נא מיד אחי מיד עשו כי 

אתה אמרת במדרש )עו, ו(,  אנכי אותו פן יבוא והכני אם על בנים". ואמרוירא 

עלינו לבאר את  ."ושור ושה אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד)ויקרא כב, כח( "

   הקשר בין איסור "אותו ואת בנו" לכאן. 

שהנה יעקב אמר "אם על בנים" בלשון יחיד, והטעם פירשו המפרשים,  ונקדים,

שש על עצמו כי הרי הקב"ה הבטיח לו )כח, טו; וע"ע ברכות ד, א( שיעקב לא ח

"ושמרתיך בכל אשר תלך", ולכן חששו היה רק על הנשים והילדים. אולם עדיין 

 צ"ב שאמר "אם על בנים" בלשון יחיד, אחרי שהיו לו ד' נשים.

 המבי"ט )בית אלוקים תפילה פי"ח( דבר נפלא, וז"ל: ענין יראת יעקב מעשו וביאר

היתה מצד שלאה היתה בגורלו של עשו, כמו שאחז"ל )ב"ר ע, טז; עא, ב( עה"פ 

"ועיני לאה רכות" שחששה שלא תפול בגורלו, ועתה נתיירא שמא יגרום החטא 

היא לאה המרובה בבנים שהיתה בחלקו  –שיהיה לו ניצחון להכות אם על בנים 

 . השל עשו

                                                
להכות אם )וישלח תו"א אות יח( כותב, שיעקב היה ירא מעשו מכיון שנשא שתי אחיות וזה יגרום של"ה אולם ה ה

אבל במה שנשא את  ,כי בה חטא מאחר שכבר נשא אחותה לאה ,לא הזכיר רק ֵאם אחת ורומז על רחל, ועל בנים
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גם שיקרא קן ציפור בשדהו, אסור ולזה אמר יעקב, אתה אמרת "לא תקח כו'", כי 

 ולו ליקח אם על בנים, וכמוהו אמר יעקב, הגם שלאה היתה בגורלו של עשו

ונחשבת לו כשדהו או כביתו, לא יגרום החטא ח"ו שיהיה לו ניצחון עליה ועל 

 בניה עכ"ד.

ובאמת מבואר במדרש, שרק מכח התפילה לא נישאה לעשו, וכן מבואר בגמ' 

 זמתה לאה ברחמים.)ב"ב קכג, א( שקד

בשבילה נזדווג יעקב עם ולפי האמור יבואר שלכן נקראה רחל "עיקרו של בית" ש

 היינו שהיא זאת שהיתה ראויה לו מעיקרא ולא היתה בגורלו של עשו. – לבן

מובן מאוד, שרק מי שאין לעשו בו שום אחיזה יכול להיות שטנו, ולכן רק  ולכן

 . חיוסף שנולד מרחל יכול להיות שטנו

כיון שהיא עיקר  –ולכן עם ישראל נקרא על שמה של רחל ועל שמו של יוסף 

הבית. ולכן כל זמן שלא נולד יוסף היה חסר בצורה של עם ישראל, ורק משנולד 

יוסף ונצטרף לכלל ישראל השורש של הכח להיות שטנו של עשו, ביקש יעקב לילך 

 לדרכו.

 אהבת יעקב ליוסף

עקב את יוסף, כמש"נ )לז, ג( "וישראל אהב את יוסף י מה שאהב מובן ועפ"ז ד

מכל אחיו כי בן זקונים הוא לו", והוא דבר שראוי ליתן עליו את הדעת, מה ראה 

 טיעקב לאהוב אותו מכל אחיו, הרי ודאי לא מדובר כאן ברגשות טבעיים של כלום.

                                                                                                                                                                         
, ולכן לא חשש כי שהיו אחיות לא היו אחיות מן האם ואין אבות לגויהגם בלהה וזלפה כמו"כ לא יש אשם. ולאה 

 אם על רחל.
נה ואת לאה וילדיה ווישם את השפחות ואת ילדיהן ראשעל הפסוק ' הגר"א )אבן שלמה יא, ו(וראה דברי  ו

 .)לג, ב(' ניםונים ואת רחל ואת יוסף אחרואחר
בית אלוקים שער התפילה פי"ד( שכותב, שהגם שמ' יום קודם יצירת הולד בת קול יוצאת ואומרת ראה במבי"ט ) ז

או לצאת מגורלו, כלאה שיצאת מגורלו בת פלוני לפלוני, אפ"ה התפילה מועילה להוסיף על מה שנגזר על בעלה 

יש לה לרבקה שתי בנות יש שני בנים , ע"כ. והנה מה שאמרו בגמ' בב"ב )קכג, א( ש"היו הבריות אומרות של עשו

", ראה במהרש"א שם מש"כ או שזה מסברא, וציין לדברי המדרש הנ"ל שאמרו לו ללבן גדולה לגדול וקטנה לקטן

". ועיקר הדבר שנתבאר שלאה היתה מיועדת לעשו נתבאר במקו"א ו התנאים הגדולה לגדול והקטנה לקטן"כך הי

 ה'ישראל' שבו.שהענין הוא כדי להחזירו למוטב לממש את חלק 
יש מקום עיון בזה, מדוע גם בנימין אינו שטנו של עשו, וצ"ע ואולי שייך עם לאה מצד שאילו לא היתה מתפללת  ח

 שדינה תהיה בת היה לרחל רק בן אחד, וצ"ע. 
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רהם אך לפי האמור, יוסף הוא זה שהיה זך ונקי לגמרי גם בשורשו, כהמשך לאב

יצחק ויעקב, ולכן הגם שאת שאר התפקידים נטלו לוי ויהודה, מכל מקום יוסף 

 אחראי על המלחמה כנגד עשו כי הוא זה שראוי לכך. 

בנין האומה הישראלית  –* מאמרים נוספים תמצא בספרי החדש "אהל אבות" 

 )מאמרים בחומש בראשית(, הרואה אור בימים אלו.

 okmail.co.il@5322906לתגובות: 

  

                                                                                                                                                                         
שלו ר' יהודה אומר שהיה זיו איקונין ": אל אהב את יוסףראה במדרש )ב"ר פד, ח( שאמרו על המקרא הזה "וישר ט

. ומה שנאמר "כי בן זקונים הוא לו" ראה ר' נחמיה אמר שכל הלכות שמסרו שם ועבר ליעקב מסרן לו .דומה לו

 " והיינו "זקונים" מלשון זקנה וחכמה.ארי בר חכים הוא ליהבאונקלוס שתירגם "
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ראש כולל 'נזר באר צבי / הרב צבי קריזר, 

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

 באר צבי

 'חתן מוחלין לו עונותיו'

ְשָמֵעאל ֲאחֹות ְנָביֹות ת ָבְשַמת ַבת יִּ  )לו, ג( ְואֶּ

כתב רש"י: ולהלן קורא לה מחלת, מצינו באגדת מדרש ספר שמואל, ג' מוחלין 

להן עונותיהן, גר שנתגייר, והעולה לגדולה, והנושא אשה, ולמד הטעם מכאן, לכך 

נקראת מחלת, שנמחלו עונותיו. ע"כ. וענין זה שלחתן מוחלין עונותיו מצינו גם 

מת שמה אלא שנמחלו לו כל ( שכתב: מחלת והרי בשביכורים ג' ג')בירושלמי 

מהו הטעם שכל מי שנושא אשה  א',עונותיו. ויש לשאול בענין זה כמה שאלות: 

 ג',האם דוקא כשעשה תשובה או שמא אף בלא תשובה.  ב',זוכה למחילת עוונות. 

יש לחקור האם רק  ד',מדוע מלמדת אותנו התורה ענין זה דוקא בעשו הרשע. 

 לחתן מוחלין או שגם לכלה.

 עם מחילת העוונות לחתןט

והנה אם גם לכלה נמחלים עונותיה, לכאורה נראה שזה תלוי בטעם שלחתן 

מאחר והוא מצווה לשמח את אשתו, שהטעם הוא  ש מפרשיםימוחלין עונותיו, ד

מאחר בעצמו להיות שמח, והוא חייב  הרי שבכדי שיוכל לקיים הציווי לשמח,

א מלוכלך בעבירות, על כן מוחלין שלא שייך שיהיה לאדם שמחה אמיתית כשהו

 שרק לחתן מוחלין ולא לכלה. יוצא לפי טעם זה ו. לו עונותיו

 (דף ק"צ ד"ה ג' הקב"ה מוחל להן)פרשת וישלח  'גור אריה'המהר"ל בספרו אולם 

גוף הוא , ועתה 'פלג גופא'לה נקרא יכתב, דלכן חתן מוחלין לו כל עוונותיו כי מתח

וע"ע בדבריו בחידושי אגדות שלם ונעשה כבריה חדשה וכקטן שנולד עיי"ש. 

בקדושת לוי פ' נשא ואכן  ולפי"ז יש מקום לומר שגם לכלה הוא כך.יבמות סג:. 

ולפי"ז גם מובן מה  דגם לכלה יש מחילת עוונות כמו לחתן. הכתב דפשיטא לי
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יאת האדם מגיעה לשלימות שייך ברכת 'יוצר האדם' דוקא לנישואין, כי אז בר

 יצירתו.

 האם דוקא בעשה תשובה

והנה לפי הטעם הזה של המהר"ל לכאורה יש לומר שמה שמוחלין העוונות 

לחתן הוא אפילו אם לא עשה תשובה, דמ"מ מאחר ונעשה כבריה חדשה וכקטן 

שנולד, אין לו יותר את העוונות שעשה. ולפי"ז גם מובן מדוע חידשה התורה ענין 

א ברשעו זה דוקא אצל עשו הרשע, שהרי אחז"ל )מגילה יא.( הוא עשו הו

מתחילתו ועד סופו, הרי שלא עשה תשובה, וא"כ השמיעונו כאן שאפילו בלא 

 תשובה כשנושא אשה נמחלין עונותיו. 

בשו"ת אבן ובספר 'אבן ישראל' )להגרי"י פישר זצ"ל עה"ת בפ' תולדות, וכן 

( כתב לחקור האם עצם הנישואין זהו הסיבה למחילת ישראל סי' ל"ו אות ט'

א הם רק סימן והוכחה שמחלו לו עונותיו. והוכיח ממה שנקטו העוונות, או שמ

חז"ל הנושא אשה יחד עם גר והעולה לגדולה, והרי גבי גר בודאי שעצם מעשה 

הגירות יוצר את מחילת העוונות, דכקטן שנולד, וממילא גם בחתן עצם מעשה 

 הנישואין הוא הגורם למחילת העוונות.  

 מחלוקת הבבלי והירושלמי

'שדי חמד' )מערכת חתן וכלה אות ד' ח"ו( כתב שנחלקו בזה הבבלי אולם ב

והירושלמי, שמה שהבאנו לעיל שחתן 'מוחלין לו עונותיו' הם כאמור דברי 

הירושלמי. אבל לשון הבבלי במס' יבמות )סג:( הוא, כיון שנשא אדם אשה עונותיו 

ן' אין מתפקקין שנאמר מצא אשה מצא טוב ויפק רצון מה'. ולשון 'מתפקקי

משמעותו שנמחלין, אלא שהם רק כמונחים בקופסה ונסתמין שם לראות מה יהא 

עמו לאחר הנישואין. ולפי"ז נמצא דבלא תשובה אינם נמחלין לו. עייי"ש. ומבואר 

 א"כ שהבבלי באמת לא סובר את הדרשה הנ"ל מעשו הרשע.

 קשה לדעות שנמחל בלא תשובה 



 

 

 

 יד 'עמ -אספקלריא 

 

נמחל בלי תשובה, מהגמ' בקידושין אלא שלכאורה יש להקשות לפי הדעות ש

)מט:( שהמקדש אשה על מנת 'שאני צדיק', אפילו רשע גמור מקודשת שמא הרהר 

תשובה בדעתו. ולכאורה מה צריך להגיע לשמא הרהר בתשובה, תיפוק ליה שמיד 

במעשה זה גופא באמת נהיה צדיק שהרי כשנושא אותה נמחלין עונותיו. אולם על 

ת דאינו קושיה, א', אע"פ שעונותיו אכן נמחלין מ"מ לא זה ניתן לומר בפשיטו

כתוב שהוא נחשב 'צדיק', וכל עוד שלא עשה תשובה עדיין אינו בגדר 'צדיק'. ב', 

בפשטות העוונות נמחלין רק בנישואין, וכהלשון שהבאנו לעיל 'והנושא אשה', 

 ואילו כאן מדובר שמתנה שהוא צדיק בשעת הקידושין.

ד ממה שאמרו חז"ל )נגעים ג' ב', מו"ק ז:( חתן שנולד בו נגע אכן יש להקשות עו

נותנין לו ז' ימי המשתה לו ולביתו ולכסותו וכו'. ואיך יתכן כלל מצב שיהיה נגע 

לחתן, והלא הנגעים באים על עוונות )ערכין טז.(, ולחתן מחלו העוונות. ובשלמא 

ן שלא עשה תשובה, אם מוחלין לו רק בעשה תשובה, ניתן להעמיד שמיירי בחת

אולם אם נאמר שמוחלים לו אפילו אם לא עשה תשובה, קשה איך מגיע לו נגע. 

 אם לא שנעמיד שמיד לאחר הנישואין כבר הספיק לדבר לשה"ר....

 'מחילה' ו'כפרה' הם שני ענינים

וי"ל דאע"פ שבאמת מוחלין לחתן אף בלא תשובה, מ"מ הלשון 'מחילה' אין 

אלא דאע"פ שעדיין צריך כפרה, מ"מ הם 'כפרה' עליהן, משמעותו שיש לו גם 

. ויסוד הדברים ההנהגה עמו לא תהיה כמו עם אדם שחטאשענין לנמחלו לו 

ד'מחילה' ו'כפרה' הם ב' ענינים נפרדים, זה מוכח מכמה מקומות, וכמו דמשמע 

מעצם הלשון שאנו מבקשים 'מחל לנו, כפר לנו', הרי שהם שני ענינם, כי 'כפרה' 

הוא מלשון נקיון וקינוח, כדאיתא בגמ' )גיטין נו.( בעי לכפוריה ידיה בההוא גברא, 

וממילא גם חתן אע"פ שמחלו לו העוונות,  .(ועיין רש"י זבחים כה. ד"ה כפורי)

 עדיין שייך שיהיה בו נגע לכפרה.

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

 החיסכון של שלמה המע"התכנית 

י ָרב ר ֵעָשו יֶּש לִּ י ָרבַוֹיאמֶּ ר ֵעָשו יֶּש לִּ י)לג ט(. )לג ט(.   ַוֹיאמֶּ יכִּ י א    כִּ י א  ַחַמנִּ י ֹכלקִּ קִּ לֹ לֹ ַחַמנִּ י יֶּש לִּ י ֹכלים ְוכִּ י יֶּש לִּ   )לג, יא(.)לג, יא(.  ים ְוכִּ

ושאיפות רבות לו לאדם העומד בטיבורו של ים התאוה. רכוש, הישגים, תשוקות 

יטבע  -והנאות רבות קורצות לו מעברו של כל גל וגל. אם לא יאחז בספינת החיים 

 א עד מהרה, אך מה יעשה הוא זה הרחוק מכל אי של שפיות.הו

תיאור נמלץ זה, הוא לעיתים מציאות חיינו היומיומית. היצר פורש את מרכולתו 

אשר ברשת. אולם  ןלרגלנו, וישנם המקפצים לתוכם בשמחה, כדגים אל הפיתיו

מטילים מה נענה לו ליצרנו, אשר פיתוייו קורצים בשלל צבעים וגוונים בוהקים, ה

 את אימת זוהרם על נפשנו הרופסת בכניעה לעברם.

קורא הדורות מראש, דאג לנו למענה הולם לפתרון בעיה זו, שנים רבות טרם 

פקחנו את עינינו לראשונה. פתרון זה, גלום בדמות הענק של שלמה מלך ישראל, 

 כפי שמבטא הוא היטב בספרו 'קהלת'.

ד, כשלמה אשר השיג את כל תענוגי שכן מי לנו בתולדות ימי האנוש עלי חל

 תבל עד אחרון פרטיהם, באופן המורחב ביותר הניתן להשגה.

ראשית, יש לציין את עובדת היותו של שלמה מלך. אך שלמה לא היה עוד מלך. 

שלמה המלך, ע"פ דברי הגמ' במגילה )יא:(, הינו המלך היחיד בכל שנות תבל, 

ויתן שר נאמר עליו )מלכים א י, כז( 'שמלך בעליונים ובתחתונים! שלמה הוא א

', ובמדרשים  האריכו חז"ל בגודל וברוב עוצם המלך את הכסף בירושלם כאבנים

עשרו! והיה הוא אף מי שנאמר בו 'ויחכם מכל האדם' )מלכים א ה, יא(! עוד נאמר 

'! ויהי לו נשים שרות שבע מאות ופלגשים שלש מאותבשלמה )מלכים א יא, ג( '

ויאסף שלמה רכב ופרשים ויהי לו אלף וארבע מאות ו )מלכים א י, כו( 'וכן נאמר ב

וישב יהודה '! ועל ימי מלכותו נאמר )מלכים א ה, ה( 'רכב ושנים עשר אלף פרשים

'! ולא וישראל לבטח איש תחת גפנו ותחת תאנתו מדן ועד באר שבע כל ימי שלמה

ה בית מלוכה עוד אלא שהוא זכה לבנות את בית המקדש! ואף לעצמו בנ
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שהאריכו הכתובים לתארו לרוב גדלו ופארו! וזכה לכתוב שלושה מספרי 

הכתובים, משלי קהלת ושיר השירים, כשעל שה"ש נאמר בחז"ל )ידים פ"ג מ"ה( 

שראל, שכל הכתובים לישאין כל העולם כלו כדאי כיום שנתן בו שיר השירים '

אלא חלק מרוב הישגיו של '! ואין ברשימה זו קדש, ושיר השירים קדש קדשים

 שלמה המבוארים בארוכה בפסוקים ובמדרשי חז"ל.

הבל  ,הבל הבלים אמר קהלת'ואחר כל זאת, בא שלמה, ובאחת מכריז הוא: 

הדעת להבין מהו קדושתו של  ואף בעיני גוי אשר אין בקדקוד '!!!הבלים הכל הבל

זה מסמך היסטורי  ספר קהלת, עם כל זאת אין ספק כי אף בעיניו יש לראות בספר

מטלטל ומסעיר שאין כמותו! מתייצב לנגדנו האדם שלא היה ולא יהיה ואף לא 

הבל הבלים! זוהי  -ומכריז קבל עם ועולם  -יתכן שיהיה כמותו בהישגיו החומריים 

 היש הגדרה פחותה מזו?! -'פצצת אטום' 

 הבל חמודי התבל

לאחד מכלי התקשורת, נכרי בנותן טעם לציין, כי לפני מספר שנים התראיין 

שלאורך תקופה לא מבוטלת מחייו, היה האדם העשיר ביותר בכדורנו אנו. בראיון 

זה הצהיר אותו העכו"ם, שאין זה תענוג להיות האדם העשיר ביותר על פני תבל. 

למותר לציין אלו הדים היכתה אמירה זו בתקשורת העולמית. יתכן ואין זה 

י זה, שאף אמירה זו גופא נעשתה מן הסתם מתוך תאות מענייננו אמירותיו של גו

הכבוד היוקדת בו, והראיה שלאחר ראיון זה לא פרש הלה מעסקיו בכדי ליהנות 

מהכסף הרב אותו צבר בעמלו... אולם מה שנוגע לעניינו הוא, שאף אמירה 

סנסציונית זו איננה מתחילה להשתוות בערכה לדברי שלמה, שהיה הייחודי 

 שגיו החומריים, משחר ההיסטוריה ועד קץ הדורות.ביותר בהי

אחר, אלו אחר אמר הבל הבלים אמר קהלת  ברדכותבים זאת חז"ל הקד': 'וכך 

הוא פירת בממונו של עולם  ,וגו', הייתי אומר זה שלא קנה לו שתי פרוטות מימיו

ויתן המלך את הכסף בירושלים ' ה, שכתוב בומלא זה, של. אבליםהואומר הבל 

שהיו אבני עשר אמות ואבני שמונה אמות, ומשקלות  ,בותנ, ולא היו נג'ניםכאב
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אין כסף לא נחשב בימי 'שהיו בימי שלמה של זהב היו, שנאמר )מלכים א י, כא( 

 ' )ק"ר פרשה ג, יא(., לזה נאה לומר הבל הבלים'שלמה למאומה

 עלינו להודות על עצם מציאותו של שלמה המע"ה. משום שבפני האדםבכך 

ניצבת האפשרות לנסות לטעום את כל חמודי התבל, בכדי שיתכן ויגיע לבסוף, אי 

שם בטרם תום ימי שני חלדו, במסקנה אותה הנחיל לנו שלמה בשורות ספורות 

בספר קהלת. שלמה חסך לנו את כל התהליך הארוך המייגע והמוכן עד מאד של 

 ר חי לידיעת דבר זה.להגיע למסקנה זו בכוחות עצמנו, שכן הוא גופו ספר מוס

בצומת זו פנה עשיו אל הכיוון הבלתי נכון. בעוד יעקב אמר 'יש לי כל', אמר 

לפי שהרשעים אע"פ שיש להם כל עשיו 'יש לי רב', ובכלי יקר עמד על כך, וכתב: 

כסף וזהב שבעולם מ"מ נראה להם שעדיין הם חסרים, ויש להם רב אבל לא כל 

כי עדיין חסרים המה, יש בידו מנה  ,אבל לא כללכך אמר עשו יש לי רב . צרכם

כי אפילו אם יש מעט בידם הם מסתפקים  ,והצדיקים בהפך זה .מתאוה למאתים

 , עכ"ל.בו ושמחים בחלקם, ונראה כאלו יש להם כל

 אין אדם מת וחצי תאותו בידו, אלא אם יש לועשיו לא חי דיו את העובדה ש'

' )ק"ר פרשה א, יג(. מאות רוצה ארבע מאה רוצה מאתיים, ואם יש לו מאתיים

' הוא צמא יותרושמרוה צמאונו  העולם דומה לשותה מים מלוחים, ידמה לווש'

)לשון הגר"א באיגרתו(. ולא ראה לנגד עיניו את דוגמתו של שלמה המלמדנו מה 

 ערכם של הבלי העולם. ומשום כך לא רק את העוה"ב הפסיד אלא גם את העוה"ז.

ולשוב להתבונן כמה ריקים ונפסדים תאוות העולם. ומנגד, כמה עלינו להתבונן 

טובים וחשובים נכסי הרוח, התורה המצוות והמעש"ט. ובכך נחשב הפסד מצוה 

כנגד שכרה ושכר עברה כנגד הפסדה. יזכנו יוצרנו שלא ניגע לריק, ולא נלד 

  לבהלה!
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פוקס, מח"ס  יעקב יצחק הרב/  הזמן הלכות

 הלכתה' 'הליכות בת ישראל''הכשרות' 'תפילה כ

             בשבת קודש       כוס קפה או כוס תה הכנת

 מי שטרח בערב שבת, ישתה בשבת

במצב שבת, או המונח על גבי הפלטה, חובה שהמים  -החשמלי  מיחם המים

הרי עדיין אין המים  ,כניסת שבת, שאם לאו לפני ויבעבעוירתחו לחלוטין שבתוכם 

מבושלים כל צרכם, וכאשר יוציאו מן המיחם בשבת מים, השארית שנשארה 

לא הספיקו   תמהר להתבשל כיון שהכמות קטנה ויעברו על איסור בישול המים. 

, מותר יהיה בשבת אך ורק לערות את כל המים  ולהכין בהם תה או להרתיחם

 ים.קפה, באופן שלא יישארו במיחם מים נותר

אם הטיפות משתיה :  . הכוס בה משתמשים, נשארו בה, טיפות מים קרים1

וכן הדין, בטיפות מרק שנשארו בצלחת,  קודמת, והמים כבר היו מבושלים

את הכוס או הצלחת, ומותר מנערים  -ומעוניינים למזוג עליהם שוב מרק רותח 

חא ליה , "לח מן המיחם )פסיק רישיה דלא ני ,לערות לתוכם, אפילו ישירות

נותרו משטיפת הכוס  טיפות המים לא נתבשלושהצטנן" ורק ב"עירוי"(.            

את הכוס לפני מזיגת המים )שו"ת מנחת יצחק ט, ל   לנגב היטביש  -במי הברז 

אגרות משה א, צ"ג  שו"ת אור לציון ל, י( הגר"ע יוסף זצ"ל דן באריכות, ונוטה 

 ליכות עולם ד, בא(.להקל, שמספיק לנער בלבד )ה

 פעמית, המתרככת מן הרותחים:-. עירוי רותחים לכוס חד2

שיש בזה כעין  להחמיר. -דעת הגרי"ש אלישיב זצ"ל )שבות יצחק בישול ב, ד( 

"בישול" "שמרכך דבר קשה".  מאידך, לדעת הגרש"ז אויערבך זצ"ל )שלחן שלמה 

כיון שלא מעוניינים  מותר. -( שי"ח, ו( והגר"ש ווזנר זצ"ל )שו"ת שבט הלוי ח, נ"ז

כלל בריכוך , ואין בזה שום צורך, ואין זה ריכוך בשיעור שמרככים פלסטיק, 

 .לעשות בו צורה
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 . עירוי רותחים מהמיחם על "קפה נמס" וסוכר:3

קפה נמס וסוכר עוברים בתהליך ייצורם בישול מלא, והם כמאכל יבש שאין בו 

, כיון שלא לערות עליהם ישירות רותחיםים בישול אחר בישול כלל. אלא שמחמיר

שמיד עם מגעם עם המים, נעשים בעצמם כנוזלים, ויש להתייחס אליהם כדבר לח 

 מכניסים אותו למיםשנצטנן מהבישול הקודם, שאין מערים עליו רותחים אלא 

כוס ראשונה. )שערי תשובה שי"ח, ה בשם החיד"א,  משנ"ב  שכבר ב"כלי שני"

שם, ע"א ועפ"י דעת הגרע"א,  בן איש חי )ב( בא, ז ודעת הגר"ע יוסף צ"ל 

 בהליכות עולם ב, עמ' נ"ד(.

: הכוס הראשונה שקיבלה את העירוי מהכלי ראשון שעל לדעת ה"חזון איש זצ"ל

ן, לדעתו, יש להוסיף את ה"קפה האש המיחם, דינה גם כן כ"כלי ראשון", ולכ

 נמס" ואת הסוכר לכוס שנייה.

 . עירוי מים רותחים על "קפה נמס" בטעמים: "וניל" או "מוקה" או "מקופלת":4

היות וחלק מהרכיבים שבקפה נמס עם טעמים לא עברו בישול לגמרי, על כן, 

יש אסור לערות עליהם מהמיחם ואף לא להכניסם ל"כלי שני" הכוס, אלא 

כוס שנייה או לערות עליהם מהכוס להוסיפם למים שכבר נתונים ב"כלי שלישי" 

 הראשונה, כשהם כבר נמצאים בכוס השנייה כלי שלישי.

ירושלים במדריך הכשרות לפסח מזה  -לפי פרסומי ה"עדה החרדית  הערה:

ניסם, רק כמה שנים, "שוקולית" ו"שוקו נס" גם כן, לא עברו בישול , על כן, יש להכ

 . כוס שנייה"כלי שלישי" למים רותחים, שכבר ב

 הוספת סוכר וסכרין לנס קפה או לתה:

עובר בתהליך ייצורו בישול גמור, על כן מותר להכניסו למים רתוחים שכבר  סוכר

 ב"כלי שני" כוס ראשונה. 

דינם כסוכר, ומוסיפים אותם לקפה או התה, כבר  אבקה או נוזל,בצורת  סכרין

לדעת הגר"מ שטרנבוך שליט"א, כיון שיש  "סוכרזית" כדורוס הראשונה, אבל בכ

 מותר להכניסם רק לכלי שלישי כוס שנייה. -בהם רכיבים שלא עברו בישול 
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           . הוספת חלב ל"נס קפה":                                                                                                  6

 -רגיל, לקפה ש"בכלי שני" כוס ראשונה  חלב מפוסטריש מקום להקל ולהוסיף 

 חלב מעוקרדעת הגרש"ז אויערבך זצ"ל. ובוודאי שמותר להוסיף ב"כלי שני" 

  .C.°120כיון שבשעת העיקור מתחמם עד לחום של  -עמיד 

 הכנת קפה שחור ]הנקרא "תורכי" או "בוץ"[ בשבת:    . 7

כיון שיש מאכלים המתבשלים גם ב"כלי שני", ואין בקיאים לדעת מה הם ? על 

כן, מחמירים שלא להכניס ל"כלי שני" כוס ראשונה שיש בו נוזל ש"היד סולדת 

אין בו" כל דבר שלא התבשל, כגון: קפה טחון, קקאו רגיל, עלי תה. מכאן, ש

אלא לתוך "כלי ישול, שעבר רק קלייה בתנור, ולא תהליך בלהכניס קפה שחור 

לערות מים רותחים על קפה שחור, שאסור כוס שנייה. ואין צריך לומר,  שלישי"

 ישירות מן מיחם השבת !!!

לבני עירוי רותחים על קפה שחור,  יש מקום להתירואף שלדעת הגר"ע יוסף זצ"ל 

ההולכים בעקבות דעת בעל השולחן ערוך ש"אין בישול אחר אפייה", אבל  ספרד

דעת פוסקי ספרד אחרים, כגון הגרב"צ אבא שאול זצ"ל, שאף לדעת השו"ע, שאין 

, לאכילה ראויבדבר שעל ידי האפייה, הוא כבר,  היינו, דווקאבישול אחרי אפייה, 

כגון, ביסקויט "פטיבר" שמותר לספרדים להכניסו כבר לכוס הראשונה )לאשכנזים 

רוטונים ביתיים )שאינם מטוגנים רק לכוס שנייה(, או לערות מרק הם על מצה וק

כשל "אוסם"(, שמותר לבני ספרד )ולבני אשכנז רק למרק שנתון כבר בצלחת, 

, ורק אינו ראוי לשתייהאבל הקפה השחור בלי המים החמים והועבר במצקת(, 

יש בישול אחרי כעת על ידי הבישול נהייה משקה הראוי לשתייה, ובזה בוודאי "

 !!!אפייה" 

 קיקי תה או בתמצית תה, בשבת:. שימוש בש8

, )ולא הכינו תמצית, כפי שהיה ראוי(, עלי תה, או שקיקי תה שלא נתבשלו

כוס שנייה. ואת השקיק יש להוציא בעזרת כף, כלי שלישי מתירים להכניסם ל
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כדי שלא לעבור באיסור "בורר", שכשהשקית יוצאת מן הכוס, נהפכת למסננת, 

 וטיפות ממנה חוזרות לכוס.

או שעירו עליהם מכלי ראשון מים  עלי תה ושקיקי תה שהתבשלו לפני שבת,

רותחים לפני שבת: אם הם עומדים ב"תיון" על גבי המיחם של שבת, במידה והם 

 מותר - C°80ולבני ספרד עדיין "היד סולדת בהם" לא ירד חומם מ    חמים,

הצטננה התמצית   עליהם ישירות מן המיחם.      לערותלתתם לתוך כוס ריקה ו

למים שכבר נמצאים ב"כלי שני"  רקאפשר לתתה,  -ועומדת על השיש או במקרר 

  .כוס ראשונה

המשאירים את התמצית על גבי המיחם, יכולים לצקת את המים על  הערות: א.

שאינם נראים כצובעים. התמצית, ומרוויחים )לדעת המשנ"ב בשעה"צ שי"ח, ס"ה( 

לאחת, יוצקים מים , יכולים להשתמש, בשתי כוסות והמשתמשים בתמצית קרה,

   מהמיחם, לשנייה את התמצית, ואז שופכים המים על התמצית.

: לבני הצטננומעל גבי המיחם למזיגה ממנו, אם הנוזלים שבו שהורד " תיון" ב.

כל עוד נשארה  - אשכנזלהחזירו, למקומו מעל המיחם. ולבני  אסור - ספרד

 .          על גבי המיחם להחזירו מותרהתמצית חמה, 

, בתפזורת, שעברו בישול לפני שבת, ובפתח זרבוביתו, תיון, שיש בו עלי תה

העלים בקרקעית התיון, נחו למזוג ממנו תמצית, אלא לאחר ש איןקבועה רשת, 

שאזי, התמצית היוצאת היא לא ממקום התערובת, ואין בזה איסור בורר. כשם 

 ל דג הטונה, המים שמעל התירסים שבקופסה, וכדומה.שמותר לשפוך השמן שמע

לערות עלים שנית מים  מותר - יבשים: אם נשארו עלי תה נגמרו המים שבתיון

אם הם עדיין חמים  -נשארו גם מים רותחים, כיון ש"אין בישול אחר בישול".   

  מותר לשפוך עליהם ישירות מן המיחם. -ולבני ספרד עדיין ה"יד סולדת בהם" 

 כוס.יש להעביר עליהם מים מן המיחם, בעזרת  -הצטננו 

]כוס להכניסה למים ב"כלי שני"  מותר -. אבקת "תה נמס" ]"אינסטנט"[ 9

ככל סוגי האבקות "אינסטנט" שעברו בשלבי ייצורם בישול מלא, כגון:  ראשונה[.
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" שוקוליתאבקת מרק, או קוביות מרק, אבקת קקאו מוכנה לשימוש פרט ל"

כוס שנייה, כיון שיש בהם רכיבים שלא  כלי שלישי"שיש להכניסם ל"קונס", שוו"

 . נתבשלו

 טבעי,אם המדובר בפלח לימון, או במיץ לימון הוספת לימון, ודבש לתה:   .  10

רגיל, כיון שלא נתבשלו  דבששנסחט לפני שבת, או במיץ שנסחט לתוך סוכר , וכן 

                                                                                                                                            כוס שלישי" ל"כליאסור להכניסם לכלי שני, אלא  -

הינם  ככל נוזל מבושל, שהצטנן,  - מיץ לימון ממותק או משומרשנייה,  אבל 

   כוס ראשונה.להכניסם ל מותרו

מותר לקלוף או לשטוף עם סקוט'ץ של שבת, וסבון נוזלי את קליפת הלימון,  א.

לימון, כמו  ב.          לנקותו מן הכנימות שעליו. והקילוף ייעשה בסכין ולא במקלף.

, כדי לאפשר בסכין פרווהכל "דבר חריף", ראוי לחתכו או לקלפו גם ביום חול 

 את השימוש בלימון עם חלבי ועם בשרי.

 - סחיטהמשום איסור  אסור לסחוט לימון לתוך משקה או לכוס או כפית ריקה, ג.

שהרי, מפרידים את המיץ הנוזל מן הפרי המוצק. אכן, "דש". תולדת מלאכת 

                                                                                                                 לדעת רוב הפוסקים מותר לסחוט את המיץ מן הלימון                                                                          

שקה.  מימון, לכר, סו -סול"מ לתוך סוכר, כשרוב המיץ ייבלע בתוך הסוכר. וסימנו: 

ד את פרט לדעת החזון איש זצ"ל, שהדבר צריך עיון, כיון שמעוניינים להוסיף מי

 הסוכר עם הלימון לכוס משקה, יש בזה אולי הערמה.

אסור כנ"ל  -כוס שנייה  -כשמכניסים פלח לימון לתוך התה שבכלי שלישי"  ד.

 , שהרי עדיין סוחטים פרי לתוך משקה.ללחוץ על הלימון בתוך התה

, ולסחוט לתוך הסוכר או הסלט או אסור לעטוף חצי לימון ב"גזה" או כל רשת. ה

- איסור בורר על ידי כלימשום  -נה, כדי שהגרעינים לא ייפלו לתוך התה הטו

הרשת, וכאילו השתמשו במסננת. כשם שאסור להשתמש בשבת, בכלי קיבול 

לזיתים שבתחתיתו רשת המחוברת למוט, שבהרמתו, עולים הזיתים מן המים, 

אבל  והמים מסתננים חזרה לכלי, שאמנם הוא בורר את האוכל לאכילה מיד,

 .על ידי כליהדבר נעשה 
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לסחוט את  אסור , לדעת הגרי"ש אלישיב זצ"ל )בספר איל משולש ז, ל"ז(כמו כן

של היד, כדי לעצור את הגרעינים מתוך המיץ הנסחט  על גבי האצבעותהלימון 

איסור בורר מדרבנן, שכל מה שהתירו לברור ביד, משום לתוך הסוכר או הסלט, 

רק דרך אכילה כשמוציא פרי לאוכלו מתוך פירות רקובים, אבל כשסוחט  הוא

אל תוך ידו ובורר את הגרעינים באצבעותיו, זו פעולת ברירה. ולמשנ"ב בהקדמתו 

ישירות על כן, יש לסחוט את הלימון         לסי' שי"ט, זו ברירת פסולת מהאוכל.

ציאם עם קצת מן הסוכר או ואם נפלו לסוכר או לתה, גרעינים, יש להו לסוכר,

וכף )סי' נ"ג, א(  החזון אישהתה או הסלט )משנ"ב ובאור הלכה שי"ט, נ"ה(, ולדעת 

, יש להוציא יותר סוכר, או יותר תה עם הגרעינים כגון בכף ולא רק החיים

להרים את בכפית. ולדעת האדמו"ר רבי אברהם מרדכי אלתר  זצ"ל מגור, אפשרי 

, ואז להוריד את כוס התה מטה, , בלבדכפית תחת הגרעינים , ולהניחהכוס באוויר

 האוכל, מתוך הפסולת. שהיא ברירת

ובשבת להכניסו  לפני שבת,: לסחוט מיץ לימון בלי גרעינים המסקנה למעשה

 לתה בכלי שלישי כוס שנייה.

 . הוספת עלי מנטה ]נענע[, "הל", זנגוויל או חוויג' לתה או לקפה11

לערות עליהם מ"כלי  לאלערות עליהם ישירות מן המיחם, ואף  אסורלכל הדעות 

שני" כוס ראשונה, אלא יש להכניסם רק ל"כלי שלישי" כוס שנייה", שהרי כל 

שש"כ א, הערה קע"ד( ו"בן איש חי" )ב בא, ס"ו(,  ראה )אלו מ"קלי הבישול" 

  .לי הבישול"דינו בוודאי כ"ק -כל תבלין  העשוי מעלים שנטחנו לאבקה דק דק ש

 . הוספת מים מן המיחם לחצי כוס שאינה מספיק חמה ?12

הרי  C°80, כמובן, אם חום הקפה או התה שנותרו בכוס ירד מ  לבני ספרד

לבני אף ו.      איסור בישול מן התורהמשום  -שאסור לערות ישירות מתוך המיחם 

 -כל עוד הקפה והתה נקראים חמים  מעיר הגרש"ז אויערבך זצ"ל, אמנם, - אשכנז

אם ]אין בישול מחדש במים ! אבל, הרי בכוס יש גם נס קפה או תמצית תה, 

יש  -לבני אשכנז  גםעל כן ,בכלי שני כוס ראשונה  שהוכנסו , למיםקרה וכנסהה

 להוציא מים מן המיחם לכוס, וממנה לשפוך לתוך חצי הכוס שנשארה. 



 

 

 

 כד 'עמ -אספקלריא 

 

נגמרו המים שבדוד של בה כוסות קפה או תה: לאחר הכנת כל כך הר שאלה:

 להעביר לתוך תשובה:   לתוך המיחם הריק ? האם מותר להביא מים ממיחםשבת, 

, כיון שיש בזה משום אסור הן לבני אשכנז והן לבני ספרד: הדבר חשמלי מיחם

לבני המונח על גבי פלטה של שבת:  מיחםלתוך אמנם, "מחזי נראה כמבשל",  

אסור,  -ותר. כדין העברה לכירה "גרופה וקטומה" פלטה. ולבני ספרד מ -אשכנז 

 מחשש בישול מחדש, בכניסה לכלי הראשון ) שו"ע רנ"ג, ד ורמ"א שם, ב(.
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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 "הפטרה בנביא בקלף או מחומש מודפס"

 האם צריך לקרוא בשבת את ההפטרה מתוך קלף?שאלה: 

הפוסקים כותבים ליישב את המנהג שנהגו לקרוא מתוך דפוס. אך כותב תשובה: 

המשנ"ב שאין לקרוא מתוך חומש שמודפס בו רק ההפטרה, אלא צריך לקרות 

מ"מ אם אין להם רק הפטרה אך  דוקא מתוך נביא שלם )או מספר 'אפטרתא'(.

 .יש לסמוך להקל שלא לבטל קריאת הפטרה ,הנדפסת בחומש

 ,לה בודאי ראוי ונכון שיהיה לכל צבור נביאים שנכתבין בקלף כדיןילכתחו

ובפרט בימינו שמפזרין הרבה כסף על תכשיטי בית הכנסת שאין נחוץ כל כך, 

 נ"ב(.)מש בודאי מצוה להתנאות בכתיבת נביאים הקדושים

ודעת מרן הגריש"א זצ"ל, שכל הנ"ל נכון רק בדפוסים הישנים, אבל בדפוסים של 

 דורינו, קרוב הדבר להיות 'ברכה לבטלה'.

 ]ואכן יש מנהגים בדבר[.

* 

 ה ר ח ב   ד ב ר:

 דברי הפוסקים

א הלבוש )רפד, א( כותב וז"ל, וכיון שכן שאין קריאת ההפטרה אלא בצבור, 

ראיתי באחד מן המקומות שנוהגין לכתוב ההפטרות כדין תמהתי כל ימי, שלא 

ספר, כמו שכותבין המגילה שקוראין בציבור, כי היה נ"ל שאין יוצאין בציבור כלל 

בקריאת ההפטרות שקוראין בחומשין הנדפסין, כיון שאין נכתבין בכל הלכות 

 הספר תורה או במגילה וצ"ע עכ"ד.
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)גיטין ס( שמשום 'עת לעשות לה' הפרו אולם המג"א )שם( מביא מה שאמרו 

תורתך' כלומר שאין יכולת ביד הצבור לקנות להם נביאים שלימים. אולם השתא 

שנתגלה מלאכת הדפוס והספרים ת"ל בזול, אסור לכתוב הפטרות, דהא קי"ל 

דפוס כתיבא מעליתא היא, ואי משום שכתובין בנייר הא כתב בשלט"ג דשאר 

צבעונים ולא בעי דיו, וא"כ ה"ה דנכתבים על הנייר וה"ה דברים נכתבים בכל מיני 

שא"צ גלילה. וציין לדברי הרשב"א בתשובה )סי' תפז( שרק בס"ת אסור לברך 

 כשכתובה בקונטריסים אבל על הפטרות לא קפדינן.

, ועפ"ז כותב שבחומשים הנדפסים יש לדפוס דין להנ"לגם הט"ז )שם( מציין 

ל המג"א והט"ז במשנ"ב )שם, א( שיישבו המנהג, כתיבה ממש. והובאו דבריהם ש

 דאף שהוא ע"י דפוס וגם על הנייר ושלא בגלילה, מותר לענין זה.

אך מוסיף המשנ"ב, שלדעת המג"א והא"ר צריך לקרות ההפטרה מתוך נביא 

מ"מ אם אין להם רק ושלם הנדפס ולא מתוך הפטרה לבד הנדפסת בחומש. 

 להקל שלא לבטל קריאת הפטרה.הפטרה הנדפסת בחומש, יש לסמוך 

 דברי ה'משנה ברורה'

, שבודאי ראוי ונכון שיהיה לכל צבור נביאים שם המשנ"ב' ב אך לכתחילה כ

שנכתבין בקלף כדין, שאז גם השמות נכתבים בקדושה, משא"כ כשהוא על הנייר 

 הנדפס.

ומציין המשנ"ב שכן הנהיג הגר"א בקהילתו. ומוסיף שכעת נתפשט זה בהרבה 

קהילות ישראל, ואשרי חלקם. ואה גם בערוה"ש )שם, ו( מש"כ ש"בליטא יש 

הרבה מקומות שכותבין נביאים שלימים ויש שכותבין רק ההפטרות, וכך חובתינו 

וכך יפה לנו". ופעם שאלתי את הגרמ"ד סולוביצ'יק שליט"א מה נהגו בבריסק, 

 תוך קלף.וענה בפשיטות שבכל הבתי כנסת בבריסק הקפידו לקרוא רק מ

 לי ואנוהו"-"זה א

ג וכותב השעה"צ )רפד, ד( שאין למחות ביד הנוהגין להקל, דהוא בכלל "עת 

לעשות לה'", מאחר שקשה לכל ציבור לכתוב נביאים בקלף כדין. אבל בודאי 
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הצבור שהיכולת בידם, יש להם לכתוב נביאים כדין. ובפרט בימינו שמפזרין הרבה 

שאין נחוץ כל כך, וכוונתם לשם שמים כדי לקיים כסף על תכשיטי בית הכנסת 

 "זה אלי ואנוהו", בודאי מצוה להתנאות בכתיבת נביאים הקדושים עכ"ד.

ושמעתי ממרן הגריש"א זצ"ל, שבית כנסת שיש להם ספר תורה אחד, ורוצים 

 לקנות ספר תורה נוסף, שעדיף שיקנו סט נביאים.

 דעת מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל

מרן הגריש"א שכל הנידון הנ"ל של הפטרות שכתובות בדפוס, לא ד והנה דעת 

נוגע לימינו. כי בעבר הדפוס היה עובד על ידי כח המדפיס, אבל כיום שהכל עובד 

ע"פ הוראות מחשב, אין כאן כתיבה כלל, ובדפוס שכזה, קרוב הדבר להיות 'ברכה 

 לבטלה'.

יבה ממש ואין כאן ועי' בט"ז )יו"ד רעא, ח( מש"כ ש"מעשה הדפוס הוה כת

חקיקה, דמה לי שדוחק את העט על הנייר, או הנייר על האותיות של עופרת, אידי 

ואידי כתיבה היא". ומבואר, שמעשה כתיבה צריך להיות דחיקת דיו על נייר, 

  וממילא צילום לא נחשב כלל לכתיבה.

 dvarhalacha613@gmail.comלתגובות: 

  

https://exchange.ccccloud.com/owa/redir.aspx?C=pnWBElzsREhv7JMVvxssTXh2rQLLGwCkRVq7TeTYy_l9Pnq-mMjUCA..&URL=mailto%3advarhalacha613%40gmail.com
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 מראשי, גנוט ברוך שמואל הרב/  שמואל ויאמר

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

  ס"ושא

על אודות שכם בן  בניו הקדושים אבינו כעםיעקב  בדברי

 חמור

ץ י ְבֹיֵשב ָהָארֶּ יֵשנִּ י ְלַהְבאִּ ם ֹאתִּ י ֲעַכְרתֶּ ל ֵלוִּ ְמעֹון ְואֶּ ל שִּ ר ַיֲעֹקב אֶּ י  ַוֹיאמֶּ ַבְכַנֲענִּ

ת ֲאחֹוֵתנו  )לד, ל ה אֶּ י וגו', ַוֹיאְמרו ַהְכזֹוָנה ַיֲעשֶּ זִּ  לא(-וַבְסרִּ

י פרשה זו יראה ב' בחינות בצערם על ונראה נפלא בזה, דהנה המעיין בפסוק

 עינוי דינה: 

ַמע ַכי ַטֵםא ֶאת ַדינָׁה ַבּתו'. שעניינו צער על עינוי הבת והאחות.  א.  ב.'ְוַיֲעֹקב שָׁ

ֵאל ַלְשַכב ֶאת ַבת ַיֲעֹקב'.  צער על ה ְבַיְשרָׁ שָׁ ה עָׁ לָׁ ֶהם ְמֹאד ַכי ְנבָׁ עינוי 'בת  'ַוַיַחר לָׁ

 יעקב', בתו של הבחיר שאבות וגדול הדור.

 ו, נאמר כך: ' ַוַיֲענו ְבֵני ַיֲעֹקב ֶאתאביוהנה כאשר באו בני יעקב במרמה אל שכם ו

ַביו ְבַמ  ם'. נמצא שבנְשֶכם ְוֶאת ֲחמֹור אָׁ ה ֲאֹחתָׁ ה ַוְיַדֵברו ֲאֶשר ַטֵםא ֵאת ַדינָׁ י יעקב ְרמָׁ

 תכננו את נקמתם משום החלק שעינו את 'אחותם' ולא משום היותה 'בת יעקב'. 

ה ַאיש חַ  ְרבֹו', ואכן כך מצינו בהמשך:'ַוַיְקחו ְשֵני ְבֵני ַיֲעֹקב ַשְמעֹון ְוֵלַוי ֲאֵחי ַדינָׁ

ַעיר ֲאֶשר ַטְםאו שנלחמו משום שנפג מה אחותם. וכן בהמשך כתיב: 'ַויָֹׁבזו הָׁ

ם'.   ֲאחֹותָׁ

ואמנם יעקב אביהם סבר שבניו נקמו ונלחמו משום הפגם של 'בת יעקב', ולכן 

אמר להם שמבחינה זו של השבת כבודו, היה עליהם להימנע ממעשיהם, מפני 

אָׁ   ֶרץ' והמעשה יפגום בכבודי ולא ישיב אותו.ש'ֲעַכְרֶּתם ֹאַתי ְלַהְבַאיֵשַני ְבֹיֵשב הָׁ

והשיבו לו בניו שהם לא נקמו משום כבודו )"בת יעקב"(, אלא מפני ש'ַהְכזֹונָׁה 

 ַיֲעֶשה ֶאת ֲאחֹוֵתנו', משום כבוד אחותם וכבוד המשפחה, וממילא אין כאן מקום

 לשיקולים של כבוד יעקב.
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' ְוֹלא ֵאַחר ַהַמַער ַלֲעשֹות ומדוע שכם וחמור לא חששו שכך ייעשה לו? מדוע -

ר'? בָׁ  ַהדָׁ

ֵפץ ַכי'התשובה היא:  . שכם סבר שהשבטים ירצו בלבבם לנקום בו 'ַיֲעֹקב ְבַבת חָׁ

רק על הפגיעה ב'בת יעקב', ומבחינה זו אכן לא כדאי להם לעשות זאת, כי הנקמה 

 תוביל להבאשת שמו של יעקב בקרב הארץ ולא להשבת כבודו, ולכן לא חשש

מלמול את עצמו ובני עירו, אך בני יעקב נקמו בו משום כבוד אחותם, דבר שאין לו 

 שייכות ושיקול לכבוד אביהם, והכל שריר וקיים בעזה"י.
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 בעיר צ"ומו רב, צברי יוסף הרב/  יוסף ויצבור

 ועוד מלכים שלחן, יוסף ויען ס"ומח אלעד

 מדוע דברו השבטים הקדושים לפני אביהם?

ְרָמה ַוְיַדֵברו יו ְבמִּ ת ֲחמֹור ָאבִּ ם ְואֶּ ת ְשכֶּ  (יג ,לד) ַוַיֲֽענו ְבֵני ַיֲֽעֹקב אֶּ

לכאורה קשה, הרי דברי שכם וחמור היו גם אל אביהם יעקב שהיה באותו 

מעמד, שנא' "אל אביה ואל אחיה", וא"כ הכיצד זה ענו השבטים לפני אביהם, ולא 

חשבו להם זאת לחטא, כמו שגבי לבן, שעל הפס' "ויען לבן ובתואל" כ"ד, נ', 

 פירש רש"י: רשע היה וקפץ להשיב לפני אביו? 

בותינו המפרשים עמדו על שאלה זו, וביארו פרשה זו כל אחד בסגנונו. ת. אכן ר

 ונבוא להביא את תמצית דבריהם בשאלה זו. 

בדברי המדרש שכל טוב בראשית  –א. ראו צורך להקדים לאביהם, לפי יושרו 

פל"ד, מבואר כי מכיון שידעו האחים את יושרו ותמותו של יעקב אביהם, הבינו 

זה עליהם לקחת את האחריות ולעשות בעצמם את המשא כי במקרה ספציפי 

ומתן עם חמור ושכם ולא להשאירו לאביהם, שאינו בקי לדבר עם רשעים אלו, וזה 

לשונו: "ויענו בני יעקב. זה שמעון ולוי, אלא כאן סתמו, ובא כתוב אחר ופירשו, 

א היה ולמה קפצו לדבר לפני אביהן. שהיו יודעין בו שהוא תם וחסיד ביותר, ול

מכריע לשכם ולא מרמה בו, כיון שבא והשפיל את עצמו כל כך, לכך קפצו לדבר" 

 עכ"ל. 

כמה מרבותינו הראשונים פירשו, כי באמת אע"פ שכאן היה מן הראוי שיעקב 

ראש המשפחה יענה ראשון לדבר שכם וחמור, מ"מ כאן הניח יעקב לבניו לדבר 

הדבר, מדוע לא רצה יעקב לדבר במקומו, ועל דעתו הקדימו לדבר. אלא שבטעם 

 אל שכם ואל חמור, מצינו כמה טעמים בדברי הראשונים.   

לדעת רבינו הרד"ק בפרשתינו, באמת  -ב. לא רצה להוציא דבר מרמה בשפתיו

ידע יעקב מתכנונם של בניו לרמות את שכם וחמור, ולא רצה להוציא את דבר 

אבל הוא  -וז"ל: "ויענו בני יעקב  השקר בשפתיו, ולכן הניח לבניו לדבר במקומו,
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, והניח הדבר לבניולא דבר במרמה, אף על פי שחטא לו, לא דבר מרמה בשפתיו, 

והם ענו להם במרמה" עכ"ל. מדבריו מבואר, כי אכן היה יעקב שותף מלא 

 לתכנונם של בניו במעשה שכם. להלן נראה דעות החולקות בדבר.   

אמנם לדעת רבינו הרמב"ן, הטעם שלא  -קלוןג. לא רצה לדבר בענין שגורם לו 

דיבר יעקב בפני חמור ושכם והניח לבניו לדבר במקומו, הוא משום שמעשה זה 

שעשו לבתו גרם לו קלון ובזיון, ולכן הוא לא רצה להראות שהוא שותף במשא 

אל ומתן מביש זה והניח לבניו לדבר, וז"ל: "ויענו בני יעקב וגו', הנה חמור ושכם 

כי בניו ידברו במקומו בענין ואל אחיה דברו, אבל הזקן לא ענה אותם דבר,  אביה

, כי בעבור היות הדבר להם לקלון לא ירצו שיפתח פיו לדבר בו כלל" הזה לכבודו

עכ"ל. בהמשך דבריו מבאר הרמב"ן, כי בעצם העצה למול את אנשי שכם, היה 

כו, אלא ששמעון ולוי יעקב שותף, דסבר דכאשר יהיו כואבים יקחו את ביתם ויל

הוסיפו להרוג אז את כל העיר, וע"ז כעס יעקב וארר אפם, כי זאת לא תיכנן עם 

 בניו לעשות, ולזה כעס עליהם, עי"ש בדבריו.   

בדרכם של טעמים אלו, דרך גם רבינו עובדיה מברטנורא, בספרו על התורה 

נא לבן מבני הנקרא עמר נקא בפרשת חיי שרה, שג"כ עומד על שאלה זו, מאי ש

יעקב, וז"ל: "ויען לבן ובתואל, רשע היה והשיב לפני אביו. קשה, והרי השבטים 

השיבו לפני אביהן, כדכתיב: "ויענו בני יעקב את שכם ואת חמור אביו", ולא אמרי' 

 בהו שהיו רשעים".

ומבאר הרב, כי מכיון שיעקב אבינו לא חיפש כלל לדבר בענין זה ולא מבאר 

לוי הדבר בטעמים הנ"ל של הרמב"ן והרד"ק, לפיכך לא הזכיר הרב מדוע, ות

הפסוק גם שהשיב אחרי בניו. ובענין שהאב אינו חפץ לדבר, אין קפידא אם ידבר 

הבן תחתיו, ודווקא אצל לבן מודגש "לבן ובתואל", הרי שבתואל חפץ להשיב וגם 

, וז"ל: "יש באמת השיב אחרי בנו, לכן מה שקפץ בנו לדבר לפניו נחשב לו לחטא

לומר, דלא כתיב בהו ויענו בני יעקב ויעקב כמו שכתוב כאן לבן ובתואל דיעקב לא 

 השיב דבר אחריהם כמו שהשיב בתואל אחרי לבן". 
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מלבד מה שלא השיב יעקב אחר בניו, מוסיף הרב להוכיח כתירוץ שני, אך 

ענין זה לענינינו הן הן הדברים כי כך היתה דעת יעקב מלכתחילה לא לדבר ב

ולהניחו לבניו, כפי שמדוקדק מלשון הפסוק, וז"ל: "ועוד י"ל שהשבטים לא נקראו 

רשעים שמתחלה הסכים יעקב שלא לדבר באותו מעשה והניח הדבר עליהם 

 כדכתיב והחריש יעקב עד באם" עכ"ל. 

בדרך זו מבאר בקצרה גם הגר"י קארו בספרו תולדות יצחק עה"ת את פרשתינו, 

נו בני יעקב את שכם ואת חמור אביו במרמה, מפשט הפסוק נראה שכל וז"ל: "ויע

 בני יעקב דברו במרמה, ויעקב הסכים כי לפניו היו" עכ"ל. 

גם רבינו בחיי הלך בדעה זו של הרמב"ן,  -ד. הבנים ביקשו שאביהם לא ידבר

אלא שהוסיף כי בענין זה שגורם קלון לאביהם הבנים החליטו כי אין זה מכבוד 

ם שידבר, ולכן בקשו ממנו לדבר במקומו ושהוא לא יגיב כלל. וז"ל: "ויענו בני אביה

יעקב את שכם ואת חמור אביו במרמה. מן הראוי היה שידבר יעקב, כי לפניו היו, 

אבל לפי שהיה להם הענין לקלון, לא רצו הבנים שידבר בו האב ויפתח פיו בזה 

 " עכ"ל. כלל, כי הם ידברו במקומו, ועשו זה לכבוד האב

לעומת מפרשים אלו, רבינו האלשיך מבאר, כי  -ה. האחים היו בעלי דין כאביהם

באמת מלכתחילה לא היתה דעתו של יעקב נוחה מכל מעשיהם של בניו ותכנונם 

בענין מעשה שכם, ומכיון שידעו בני יעקב כי לא יסכים עמהם אביהם, החליטו על 

עשיהם לפי דעתם. והטעם שעשו דעת עצמם להקדים לדבר לפניו ולתכנן את מ

זאת על דעתם, מבאר הרב ב' טעמים בדבר: א. משום שהם בניו של יעקב. ב. 

מחמת שהם עצמם ג"כ היו בעלי דין בענין דינה, שהיא אחותם וגם להם נגרם 

 קלון ממעשה זה, לפיכך חפצו שיגמר דבר זה לפי דעתם ורצונם. 

גו', ראוי לשים לב למה לא ענה יעקב, ונביא מעט מלשונו בזה: "ויענו בני יעקב ו

והם למה ענו במקומו. וגם למה הקדים הכתוב הבן לאב וכו', אך הנה התנכלו 

במילתם להורגם, ולא נעלם מהם כי לא כן לב יעקב אביהם כאומרו אחרי כן 

עכרתם אותי כו', על כן טרם יענה אביהם הקדימו ויענו הם. וזאת שנית עשו, כי 

אל שכם ואליו שמו מגמת פניהם, וזהו אומרו אל שכם ואגבו  עשו עיקר תשובתם
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את חמור אביו. יען כי שכם חם לבו בקרבו ולא יסרב בדבר. ועל שני הדברים אמר 

. והשנית אל שכם שעם היותם בניו, ענו הם בפניועל האחד ויענו בני יעקב שהוא 

א במרמה ואל חמור שהתחילו ועשו עיקר מן הבן. ולמה עשו שתי אלה הלא הו

והוא מה שנתגלה לבסוף כלומר שאם לא על ידי שתי אלה לא היתה המרמה 

יוצאת אל הפועל. ונתנו להם טעם אל שני הדברים טרם יסדרו ענינם, וזהו אומרו 

כי הוא  וידברו. ומה דברו להתנצל על שני הדברים, על עשותם עיקר משכם, הוא

ום אביהם אמרו את דינה בעל דינם, וזהו אומרו אשר טמא. ועל השיבם במק

 " עכ"ל. כי גם הם בעלי דין כאביהםאחותם לומר 

על טעמו הראשון שענו לפניו משום שהם בניו יש להקשות כנ"ל, מאי שנא מלבן 

שהיה בנו של בתואל וענה לפניו ונחשב לו לחטא. ולכן צריך להכניס כאן את דברי 

והשבטים שאאני שכיוונו הרב ברטנורא ודעימיה, דלבן שאני שכיון לכבוד עצמו 

לכבוד אביהם. ול"ש כאן הטעם שידעו שלא ידבר אביהם, שאינו נראה מתחילת 

 דברי אלשיך כאן.

ועל טעמו השני שהקדימו לאביהם משום שסברו כי הם בעלי הדין, י"ל דהטעם 

דלא חשיב להם הדבר לחטא אע"פ דמשמע דעשו הם זאת שלא ברצון אביהם, 

שם לשמים, למנוע את החילול ה' בעולם, ועשו הם את כיון שהיתה כוונךם ל

מעשיהם מתוך קנאת ה' שבערה בליבם, ולכן אע"פ שהקדימו את אביהם לא 

 נחשב זאת להם לחטא. 

עוד הוסיף האלשיך טעם נוסף, וזה בדומה דברי  -ו. אין תקנה לכבוד אבינו

הרבינו בחיי הנ"ל, דהטעם שלא הניחו לאביהם לדבר והם דיברו במקומו, זה 

מחמת שמעשה זה גרם קלון כ"כ גדול לאביהם יעקב, עד שאין כבר תקנה מצידו 

לכפר על פשע זה, ורק מבחינת הפגם שלנו כאחים, יש עדין תקנה אם תעשו כמו 

ברים, וז"ל: "או יאמר, אם באנו לשים לב אל עלבון אביה אין תקנה כי רב שאנו דו

הוא כאומרם למעלה כי נבלה כו', אך מה שאנו עונים הוא על כי לא נשגיח כעת 

 רק על אשר טמא את דינה אחותם" עכ"ל.

  



 

 

 

 לד 'עמ -אספקלריא 

 

מעלת עשרה הראשונים  –ומשחרי ימצאונני 

בפרשת השבוע / הרב איתמר חבשוש, מח"ס 

בו במעלת עשרה -מצאונני' ב"כ כל'ומשחרי י

 הראשונים, ומרביץ תורה באלעד

יעקב אבינו ושאר לדמות להמשכים ראשון לביהכ"נ זוכה 

 האבות הקדושים

 שברכת ה' שורה עליו והוא משפיע הברכה לבאים אחריו

ים  ְשַלח ַיֲֽעֹקב ַמְלָאכִּ יק)לב, ד( ַויִּ   )משלי י, ו( ְבָרכֹות ְלֹראש ַצדִּ

, זהו "וישלח יעקב מלאכים(, איתא: "פרשה עהה )פרשת וישלח, במדרש רב

ברכות לראש צדיק )משלי שם( "שנאמרה ברוח הקודש על ידי שלמה מלך ישראל 

, כנגד מי אמר שלמה המקרא הזה לא אמרו אלא כנגד "ופי רשעים יכסה חמס

עכ"ל. וכ"כ הזוהר בפרשת ויצא )קמו,  ,זה יעקב "ברכות לראש צדיק"יעקב ועשו, 

ברכות "( שםא"ל האי דכתיב ) בי שמעון,ר' ייסא זוטא הוה שכיח קמיה דרב(, וז"ל: 

א"ל ראש צדיק דא היא עטרה  ",לראש צדיק"לצדיק מבעי ליה, מאי  "לראש צדיק

דאיהו נטיל ברכאן ונגיד לון לצדיק  ראש צדיק דא יעקבקדישא ואוקמוה, תו 

 , עכ"ל.ריקו לכל עיבר ומתברכן כלהו עלמיןומתמן אזד

ובאמת מצינו כן גם לגבי כל האבות הקדושים, שכל השפע שיש בעולם יורד 

תחילה עליהם ומהם בא השפע לכולם. עי' ספר 'תפארת שלמה' להגה"ק רבי 

במשנה באבות פ"ה (, שכתב וז"ל: חג סוכות ,מועדיםשלמה הכהן מרדומסק זצ"ל )

באשר כל החסדים והשפעה שלהם  ,ו וקבל שכר כנגד כולםעד שבא אברהם אבינ

הנה הוא נוטל חלקו  ,ברכות לראש משביר "וברכות לראש צדיק"עברו על ידו 

שכן כל השפע יורד  .י"שייע ע"ב, בזוהר הקדוש פ' ויחי דף רכ"ה ארבראשו וכמבו

)בראשית יח, יט( . וזהו שאמר הכתוב לה על ראש האבות ומהם באה לעולםיתח

                                                
פע של טל ז"ל הזוהר שם )מתורגם ללשה"ק(: יושב המלך על כסא רחמים, ושופע מהעתיק הקדוש העליון ש י

, וחס הקב"ה על ושופע אותו טל לאותם ישנים, ואז כולם מתברכים, ומגיע לראש המלך ומתברכים האבותהבדולח, 

 , עכ"ל עיי"ש.ובשבילם העולם מתברךהעולם. ולמדנו, לא חס הקב"ה על העולם עד שמודיע לאבות, 
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היינו הברכות יורדים תחלה על  "' על אברהם את אשר דבר עליוהלמען הביא "

 , עכ"ל.אברהם כנ"ל

, מצינו ג"כ שהוא בבחינה זו של "וברכות המשכים ראשון לבית הכנסתוהנה לגבי 

לראש צדיק", שהרי כבר בזוהר פרשת תרומה )קלא, א(, איתא שלרוב מעלתו 

הקב"ה אותיב ליה בדרגא דצדיק, וכתב ע"ז בספר 'אור החמה' )דף קסד ע"ב( על 

 הורה ",דצדיק בדרגא ליה יבתואו" מרואו והיינוהזוה''ק שם, בשם הרמ''ק. וז''ל: 

 עשרה על שורה והיא ,לו הראוי כפיאחד ו חדא כל םתאו תשבייהמ שהיא

 ענף הוא הזה האיש על משרה שהיא והענף .ראשיים יםענפ עשרהם, ינהראשו

 ליה יבתואו" והיינו ,)שם(" יקצד לראש תוברכו" דסו והוא ,ברכותה בה ובענה

 כ״ואחמדות, ה שאר אחריו הבאיםט' וה ,לבריכה תברכו מקור והוא. "דיקצד בדרגא

 במדות אלו, עכ"ל. פרטיים פיםנע הם אחריהם הבאים

שכל המשכים ובא ראשון לבית הכנסת, זוכה להיות בסוד 'וברכת לראש ונמצא 

צדיק' ולהדמות למעלת אבותינו הקדושים שכל הברכות היו יורדים עליהם ומהם 

כך גם הראשון הבא לביהכ"נ וזוכה להידבק בשכינה מקבל הוא -, על כל העולם

בספר 'עמק את הברכה מהשכינה ומשפיע אותה לאחרים. וכפי שמפורש גם 

המלך' להגה"ק רבי נפתלי הירץ בכרך זצ"ל )מראשוני המקובלים(, פרק ל"ד דף כא 

 ע"א )אמסטרדם ת"ח(, שכתב וז"ל: הראשון שבא לבית הכנסת מקבל שכר כנגד

והוא אוהב נאמן לשכינה, ונעשה מרכבה  רצונו לומר שהוא מקור השפע,כולם, 

נמצא שהם מוכרחים לקבל אליה כעומד תיכף תחתיה והאחרים עומדים תחתיו, 

 .יאעכ"לעל ידו, ואור שפע רוחני אינו חסר כלום  לו ולהם, 

  

                                                
 תיקון שהוא ראשונים' מי יהכ"נלב םיו בכל ילךוע"ע ספר 'תוצאות חיים' לבעל ה'ראשית חכמה' )אות מ'(, וז"ל:  יא

 מעלתוש ,הכנסת בבית ראשון שיהיה אפשר ואם )קכו, א(. נשא ופרשת)קלא, א(  תרומה פרשת רשויכדפ ,גדול

 עכ"ל., השפע לכל מקור צדיק במדרגת מדושע מאד גדולה
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חקירה בפרשה / הרב יהושפט שרגא רבינוביץ, 

 דעת סופרים מג"ש בישיבת מיר וראש מכון

 מלכות "יוסף" ו"בנימין"

ם ת ַוָישֶּ ת ַהְחָפחֹות אֶּ ן ְואֶּ אֹשָנה ַיְלֵדיהֶּ ת רִּ יהָ  ֵלָאה ְואֶּ יָלדֶּ ים וִּ ת ַאֲחֹרנִּ ת ָרֵחל ְואֶּ  ְואֶּ

ים יֹוֵסף  (ב ,לג)  ַאֲחֹרנִּ

החלטת יעקב להעמיד את בניו באופן שבני השפחות ראשונה ויוסף ורחל 

אחרונים בזמן הפגישה עם עשיו צריך ביאור.  ויש להקשות מה היה ההיתר של 

יעקב להפלות בין דם לדם, בין בני השפחות, שאר השבטים, כדי שיוסף ורחל 

נפש". וכמו כן  שיהיו אלו אחרונים, והרי כלל הוא בידינו ש"אין דוחין נפש מפני

ידועים דברי רמב"ם )יסודי התורה פ"ה ה"ה(, בגויים שצרו על עיר, ואם כן מי 

התיר ליעקב להעמידם באופן הזה שבכך הוא מסכן את חלק מן האחים יותר 

 מאחרים. 

וביאור הדברים נראה, שבשעה שיעקב פונה לעשיו לפני הפגישה עמו הוא אומר 

יעקב" בצורת דיבור שמכניע את עצמו מולו. )בראשית לב  ה(: "כה אמר עבדך 

והסיבה לכך היתה שבשעה שיצחק ברך את עשיו אמר לו "והיה כאשר תריד 

". מאותו הזמן נקבע שבשעה ששולט עשיו יעקב הוא הנשלט. ובזמן יבופרקת עולו

. בשעת פגישת יגזה אופן הנהגת  יעקב היא הכרה בשלטון של עשיו ולהכנע לפניו

רגיש יעקב חלש ופחד מפניו, בזמן זה הנהגתו והסיכוי להנצל יעקב עם עשיו, ה

ממנו הוא באופן להראות את הכניעה וההכרה שעשיו הוא השולט ויעקב הוא 

 הנשלט.

ולפי זה יבואר היטב אופן העמדת השבטים. במצב שיש דרישה להכנעה, מבין 

פים הכי השבטים הקרובים ביותר להכנעה, היו בני השפחות. ונמצא שהיו אלו באו

פחות בסכנת מיתה, ולכך שם אותם יעקב ראשונים. אמנם בני לאה להם היה 

                                                
 וכן אמרו כשעלתה ירושלים נפלה קיסרי וכן להיפך. יב
פרשה עה(" שבשעה שכשכתב רבי יהודה הנשיא איגרת לאנטונינוס קיסר ציוה  ובמדרש נאמר )בראשית רבה יג

שלא לכתוב באיגרת מאת "יהודה הנשיא", אלא לכתוב "עבדך יהודה למרן מלכא אנטונינוס". ושאלו תלמידו "ורבי 

 מפני מה אתה מבזה על כבודך", אמר ליה מה אנא טב מן סבי לא כך אמר כה אמר עבדך יעקב.
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קשה יותר להתכופף בפני עשיו, ולפי זה היו יותר בסכנה לפני עשיו ולכך הועמדו 

אחרי בני השפחות. עולה על כולם בסכנה היה יוסף שהוא "שטנו של עשיו" 

באופיו נולד למלכות ולבסוף  וכידוע משיח בן יוסף הוא הנלחם בעשיו, ומלבד זה

נעשה משנה למלך. נמצא שליוסף היה קשה הכי לכופף קומתו בפני עשיו. וא"כ 

יוסף היה המסוכן  ביותר מבין  כולם. מעתה כל מה שאמרו אין דוחין נפש מפני 

נפש הוא רק במקום שהסכנה שוה בין כולם, אמנם במקום שסכנת אחד גדולה 

 אין דוחין נפש מפני נפש ולכך הועמד יוסף אחרון.מאחרים שוב לא נאמר הכלל ש

 "ומלכים מחלציך יצאו" "יוסף" ו"בנימין"

מידת המלכות שהיתה קימת ביוסף  המשיכה גם בבנימין אחיו, ובהמשך נתברך 

: וברש"י כתב שיצאו ממנו מלכים שאול ידיעקב )לה יא(:"מלכים מחלציך יצאו"

ם והרי המלכות נמסרה לשבט יהודה . וצריך להבין מה בשור המלכיטוואיש בושת

 .  טזוכפי שנאמר "לא יסור שבט מיהודה", ועתה מתברך בנימין במלוכה

ביאור הדברים נראה, שבשעה שנתבשר ומלכים מחלציך יצאו,  ברכה זו נאמרה 

. ובידוע שהשם "ישראל" כשנכתב רומז למדת יזאחר שנשתנה שמו לשם "ישראל"

שם "יעקב" נקרא מתי שיעקב נמצא במצב של השררה ומידה הגבוהה של יעקב, וב

 . יחגלות וירידה

וראה, בהרחב דבר )בראשית לג ז( שכתב שבפגישת עשיו עם יעקב ובניו, נעמד 

יוסף קודם ורחל מאחוריו. וכתב עתה שהלך יוסף תחלה היתה רחל כמשתחוה 

, לא השתחוה יטליוסף ולא לעשו. וכתב שנמצא שבנימין שהיה אז בבטן אמו

                                                
דק שבאופן דומה נאמר אצל אברהם נאמר בראשית יז הפרתי אתך במאד מאד ונתתיך לגוים ומלכים ויש לדק יד

ממך יצאו: ומכנה משותף לאברהם ויעקב בשני מקומות הוא בסמוך לשינוי שמם, באברהם נאמר לו והיית אב המון 

הבטחה על הגידול שלהם  גויים ויקרא את שמו ישראל: ובשני המקומות נאמר והפרתי אותך. ובשני המקומות יש

 אצל אברהם והפרתי אתך במאד מאד. ואצל יעקב אלקים אני אל שדי פרה
מכח הבטחה זו נאמר במדרש  )בראשית רבה סימן פב(: "אפשר אבנר אדם צדיק והוא חולק על מלכות בית דוד,  טו

 ת.  ואלא מדרש דריש והמליך את איש בושת, הה"ד ומלכים מחלציך יצאו, זה שאול ואיש בוש
ולצד אחד במדרש שם הוא אף על בני יוסף שיצאו ממנו ירבעם ויהוא, ולכשעצמו צ"ע הוא שהרי מלכים  רשעים  טז

 היו.
 וכבר אמרו שאף שנקרא הוא בשם "ישראל" לא נעקר שם "יעקב" להבדיל מאברהם שנשתנה שמו לגמרי יז

והוא הביאור מה שכתב בהדר זקנים על התורה בראשית )לה ט(, לא יקרא עוד שמך יעקב הכי פירושה "כלומר  יח

לא יאמר עוד שלקחת הברכות ברמאות אלא ישראל יהיה שמך ": נמצא שעתה שנקרא בשם ישראל ניתן בידו  

 השררה, ולכך עתה נאמר לו "ומלכים מחלציך יצאו" נתברך על  מלכות ושלטון.  

 וכתב שם שכן משמע בזוה"ק ובבעל הטורים יט   
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לעשיו. ובזה ביאר מה שאמר שמואל הנביא על שבט בנימין )שמואל א ט"ו מעולם 

", ונמצא שבנימין מרמז על מציאות כזו שאין בה כי ראש שבטי ישראל אתהיז( "

התכופפות לפני עשיו ולהבדיל מכל אחיו שנשתחוו לעשיו,  ובזה ביאר  שנקרא 

ן משעה שנקרא שמו בנימין ראש שבטי ישראל" ולא אמר "יעקב" לפי שנולד בנימי

"ישראל". וידוע באגדה שמרדכי היהודי התפאר בפני המן שהוא מזרע בנימין שלא 

 .כהשתחוה לעשו

ולפי זה הביאור ומלכים מחלציך "זה שאול ואיש בושת", שמציאותו של בנימין 

שלא השתחוה בפני עשיו היה בו שורש מלכות ראוי שיצאו ממנו מלכים ולכך 

 י מלכים. נתברך שממנו יצאו שנ

יתירה מזו, בגמרא )זבחים קב ע"א( נאמר על שאול שזכה למלכות, וכתב שם 

"וכשפסקו לו לשאול מלכות עולמית פסקו לו אבל הוא גרם לעצמו שתנטל , כארש"י

 .  כבו". כל כך היה גדול כח המלוכה של בנימין עד שהיה ראוי שלא יבטלהימנ

ר אחיהם בני השבטים. שאר ויש להוסיף עוד שיוסף וכן בנימין שונים משא

השבטים גדלים בצל הפחד מהמלחמה עם עשיו. יוסף כאמור הוא שטנו של עשיו 

והוא הנלחם בעשיו, ובנימין שלא השתחוה לעשיו, נמצא ששניהם מיצגים 

 מציאות אחרת שאין בה שפלות ונמיכות קומה ומכך זה היו ראוים למלכות. 

  

                                                
עוד כתב תהלים על הנאמר  וגורו ממנו כל זרע ישראל זה שבט בנימין, והוא מהטעם שכתבתי, שהיה יחס בנימין  כ

 שלא השתחוה לעשו.
 ד"ה שאני כא
אר את ענין לפי זה יבוארו גם דברי הרמב"ן לקמן )בראשית מט י( שביאר שאף שהמלכות הינה משבט יהודה בי כב

מלכות שאול וכתב שלולי שחטא שאול המלך "אולי היה מולך על שבטי אמו, על בנימן ואפרים ומנשה, כי יהודה 

ואפרים כשני עממים נחשבים בישראל. ונראה  ששורש זה שתיהיה המלכות שתהיה המלכות נפרדת שורשה 

 יןבהבטחה ומלכים מחלציך יצאו, והוא כאמור שורש המלכות שהיה בבנימ
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 יקרה' ס"מח, פייגנבוים מנשה הרב/  מפנינים יקרה

 ת"עה' מפנינים

 בנימין נשתהה במעי אמו י"ח או כ"ד חודש

םֹו ַעד ֲעלֹות ַהָחַחר יש עִּ  כה( )לב, ַוֵיָאֵבק אִּ

כתב, ואתבחש מלאכה עמיה בדמות גבר, בתרגום המיוחס ליונתן בן עוזיאל 

וברתא חדא ולא  "תריסר בנין"ואמר הלא אמרת לעשרא כל דילך, והא אית לך 

 נון,עשרתי

זמן רב היה קשה לי הרי בנימין עדיין לא נולד, ואם כן הוה ליה רק אחד עשר 

)פרק לז( שכתב ועוד אמר המלאך ליעקב,  בפרקי דרבי אליעזרבנין. עד שראיתי 

והלא יש לך בנים ולא עישרת אותם, מה עשה יעקב הפריש ארבעה בכורות 

 שבמעי אמו'נימין 'לארבע אמהות, ונשתיירו שמונה התחיל משמעון וגמר בב

 שכן פירש. לפירוש יונתן ויתיישב שפיר. ולא שמתי עיני 

ח(  –)במדרש רבה המבואר( אסתר )פרשה ז  בהערות למדרשאחר זה מצאתי 

)יורה  כג הרב לחם הפנים)ב"א רח(, ושם מביא מה שכתב  לסדר הדורותשציינו 

)פרשת מקץ ד"ה ודברי  נפתלי שבע רצוןדעה סימן קצח סעיף מח( משם ספר 

התרגום(, וז"ל ודברי התרגום בזה נראים תמוהים שכתב, והא אית לך תריסר בנין, 

אף על פי שעדיין לא היו לו רק י"א בנים, יש לומר דעם בנימין שהיתה מעוברת 

 בפירוש שעשה על התרגום. מוהרר"פממנו המה י"ב, דמונין מן הבטן, וכן כתב 

תמיהה, שאם נאמר שהיתה באותו פעם מעוברת )שם(, ויפול ה אלא שכתב

מבנימין, אם כן היתה מעוברת על כל פנים שנה ומחצה עד הלידה, מה שהוא נגד 

יז( כתב וז"ל,  -)לעיל לג ויעקב נסע סכתה הטבע, שהרי בתרגום יונתן על הפסוק 

ואתעכיב יעקב תמן תריסר ירחי שתא, ומשם נסע לשכם ושם עינו את דינה, 

לבית אל על פי הדיבור שאמר לו הקדוש ברוך הוא, אם כן מעשה בית  ומשכם נסע

אל היה אחר מעשה שכם, ואחר שנסעו מבית אל בעוד כברת ארץ ותקש רחל 

                                                
 ז"ל.חתן הרב מגן אברהם  ז"למשה יקותיאל הכהן קופמן הרב ל כג
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בלידתה, ונולד אז בנימין, ואם כן מה שנתעכב בסוכות י"ב חודש, ומה ששהה 

ה רחל בדרך ובשכם היה זמן רב, על כל פנים יהיה שנה ומחצה, ואיך אפשר שהית

 מעוברת מבנימין כבר בצאתו מבית לבן וצ"ע. 

ז"ל  להג"ר ראובן מרגליות נצוצי זהר)שם( ציינו עוד להגהות  ובהערות למדרש

מטפחת  ז"ל בספר דהג"ר יעקב עמדיןפרשת ויצא )דף קנח ע"ב( שהקשה משמיה 

על מה שכתבו בזהר שם, דכל זמן דרחל לא מתעברא מבנימין אתעכב תמן  ספרים

לבן(, והקשה הא יעקב אבינו נשתהה בדרך שתי שנים כדאיתא במגילה )דף  )אצל

ט(, ואם כן מאריך הזהר ימי עבורו  –סוף פרשת תולדות )כח  רש"ייז ע"א( והביאו 

 . כדשל בנימין חוץ לטבע מה שלא נמצא דוגמתו 

)פרק נ"ה( מיישב זאת, וז"ל שם, לאו  להרמ"ע מפאנו יונת אלםוכתב שבספר 

יצאה מעוברת שהרי ישב בסוכות י"ח חודש ומשם לשכם ומשם לבית למימרא ש

אל קודם שנולד בנימין, אלא כל זמן שצפו שלא הגיע פרקו של בנימין קאמר עכ"ל 

 .דהיונת אלם

ואם דבדברי הזהר אפשר לדחוק ולפרש הכי, אמנם בדברי הפרקי דרבי אליעזר 

 .כהה במעי אמו בודאי שאי אפשר לומר הכי, דהרי כתב דבנימין כבר הי

ז"ל, והנה אם שבדרך הטבע אין עובר שוהה כל כך,  הג"ר ראובן מרגליותוכתב 

יבמות )דף פ ע"ב( וז"ל שם, ואף  מאיריהרי מצינו שישנם יוצאים מן הכלל, עיין 

בימינו אירע מעשה באשה ששהתה חמש עשרה חדשים וילדה, והיה עיבורה ניכר 

והיו כל בני המחוז תמהים עליה וסבורים  כל ימי העיבור שלא היה בה שום חשד,

שהיה חולי הקרוי ריחים, וילדה בן והיו שערו וצפרניו גדולים כאילו נולד ונתגדל, 

פרק ט"ו מהלכות איסורי ביאה הלכה י"ט( כתבו, שאין רמב"ם וגדולי המחברים )

העובר משתהא במעי אמו יותר משנים עשר חודש, ואף רבותי העידו לי כן באותו 

 , אלא שמעשה שהיה כך היה, עכ"ל. ספר הרפואה לגדולי החכמים שבהן בשם זמ

                                                
, אך לדברי התרגום )שם( כתב בצד א' שאפשר שהזהר סבירא ליה דלא אשתהי בדרך בסדר הדורותאמנם  כד

 , וכמו שכתב.המיוחס ליונתן בן עוזיאל, על כרחך נתעכב בדרך
היינו הריון, שהיתה  -כי דרך נשים לי  לה( שכתב לבאר מה שאמרה רחל לאביה–)לא  במנחה בלולהועיין עוד  כה

 אולי מעוברת מבנימין.
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ולפי זה אפשר לומר דבבנימין היתה השגחה מיוחדת להשהותו במעי אמו, 

ג( דאמרין ליה למרדכי, לא כרע אבוך יעקב קדם  –אסתר )ג  בתרגום שניכדמצינו 

וכד סגיד יעקב קדם  עשו אחוי, די הוא אבוי דהמן, אמר לון אנא מזרעית דבנימין,

מטול כדין נטר יתיה קיים עשו, בנימין לא ילוד הוה, ולא סגיד קדם אנש מן יומוי, 

, ויתבני בית מקדשא בארעיה, עלמא במעי אמיה, עד עידן דיסקון לארעא דישראל

 , עכ"דכוותשרי שכינתיה בתחומיה 

אמו  ואמרתי לציין שכבר מצינו לכאורה גם אצל אשר בן יעקב דנשתהה במעי

 יותר מי"ב חודש.

ראיתי דאשה  ובספר רפואות)יבמות דף פ ע"ב( וז"ל,  בראב"ןדהנה כתב 

ובאבן שלמה שמתעברת ופגעה בסוס זכר תחילה, אינה יולדת עד י"ב חודש. 

)אות  אבד"ק שאמלויאז"ל  מהג"ר שלמה זלמן עהרענרייך )שהוא הערות לראב"ן(

ן קצח( שכתב בדברי רבינו ליישב מה )יו"ד סימ לחם הפניםנה( כתב, עיין בספר 

פרשת שמות  ברבנו בחיישהקשה בלידת יששכר, שנולד ביו"ד לחודש אב כמבואר 

וישכב עמה ו(, והלא לאה נתעברה עם יששכר במעשה דודאים, דכתיב  -)א 

יד( דהוא  –טז(, אימתי היה הדבר בימי קציר חטים )שם  -)לעיל ל  בלילה הוא

ילדה באב בשנה זו, ועל כרחך שילדה באב לשנה הבאה, תמוז, ואי אפשר לומר ש

לב( שהיו האמהות  –ואם כן נולד לי"ב חודש ויותר, ואיך כתב רבנו בחיי )לעיל כט 

יולדות כל אחת לז' חדשים, ועוד דהא אין הולד משהה יותר מט' חדשים שלמים, 

י , דחכמהרב נחלת יעקבכדאיתא במסכת נדה )דף לח ע"א(, וכתב לתרץ משם 

כוכבי לכת המזלות כתבו ויש שהולד שוהה י"ב חודש, ומבואר ביבמות )דף פ ע"ב( 

הא דעבד רבא תוספאה עובדא באשה שהלך בעלה למדינת הים, ואישתהי עד 

תריסר ירחי שתא, ופירש"י שלא חזר הבעל, וילדה אשתו לסוף שנתה. ואכשריה 

דשים, ולא אמרינן רבא, דקסבר משתהא הולד אחר גמר צורתו, וזה נשתהא ג' ח

, אם כן יוכל להיות שנשתהה י"ב חודש, עוד כזלאחר שהלך בעלה נתעברה מאחר 

                                                
 ומקורן של הדברים הם בסדר הדורות הנ"ל כו
 והכא איפסיקא הלכתא וכמבואר בשולחן ערוך אבן העזר )סימן ד סעיף יד(. כז
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, וז"ל לפי דעת כוכבי מהר"ר נתנאל רופא יששכר חמור גרםמיישב ששמע מן 

מזלות, האשה שטבלה ופגעה בחמור, פגעה במזל של חמור, אפשר שמזל החמור 

אב"ן יש לומר דפגעה בתחילת גרם לה שיימשך עבורה י"ב חודש. ולדברי הר

 עיבורה בסוס עיי"ש.

)שם(  דבתרגום יונתן, והנה מה שכתב שנתעברה בתמוז ליתא, האבן שלמהוכתב 

)ערך יששכר ב' אלפים קצ"ז(  ובסדר הדורותכתב להדיא 'ביומי סיון' עיין שם, 

שנתעברה בליל שבועות, ואם כן  האלשי"ךמביא דברי הלחם הפנים ואת דברי 

 יותר מי"ד חדשים והניח בקושיא. נשתהה 

וכתב, ולולא דמסתפינא הייתי אומר דבאמת אמרו חז"ל במסכת שבת )דף ל ע"ב( 

דלמה לא  העיון יעקבדעתידה אשה שתלד בכל יום, ואחוי ליה תרנגולת. והקשה 

מביא ראיה מקין והבל שנתעברו ונולדו בו ביום עיי"ש מש"כ בזה. ולענ"ד יש לומר 

טז(. על כן צריך ט'  –עץ הדעת שנגזר בעצב תלדי בנים )בראשית ג דזהו מצד חטא 

סוף כתובות )דף קיב בעיון יעקב חדשים, וקודם החטא נולדו קין והבל מיד. ועיין 

ע"ב( שכתב דעל כן יטענו אילני סרק פירות לעתיד לבא, שאילני סרק הם גם כן 

ן החטא יטענו פירות מכח הקללה של וקוץ ודרדר תצמיח לך )שם יח(, ובעת שיתוק

עיי"ש. ואם כן ביעקב אבינו ע"ה שתיקן חטא אדם הראשון כמבואר בספרים 

הקדושים, ואמרו חז"ל במסכת תענית )דף ה ע"ב( יעקב אבינו לא מת, על כן אין 

חידוש שהאמהות ילדו אפילו לב' חדשים, והיה שפיר הלידה ביו"ד באב באותו 

דאדם הראשון )בבא מציעא דף פד ע"א( השנה, ושופריה דיעקב אבינו כשופרא 

 עכ"ד.

  

                                                                                                                                                                         
ז"ל היה צעיר  הרב רבי העשיל מקראקאבעוד שרבינו )אות ט(, הביא כי  חנוכת התורהשבסוף ספר  בקונטרס אחרון

 "דנת מלך גררלימים כבר שית, ישב לפני אביו הגאון ז"ל בשעת הסדר של ליל פסח, וכאשר הגיעו אל המאמר 

אמר רבינו ז"ל שמכאן יש ראיה לרבא תוספאה דאכשר עד י"ב חודש, דהרי ליצני הדור היו אומרים  בחלום הלילה".

יט(.   –שרה, ולכך הוצרך לצור קלסתר פניו של יצחק דומה לאברהם )כדכתב רש"י לעיל כה מאבימלך נתעברה 

היינו אבימלך,  –וקשה האיך אמרו כן הא כבר עברו י"ב חודש ממעשה דאבימלך עד לידתו, דהא דדנת מלך גרר 

יך היו אומרים היה בלילי פסח, ולכולי עלמא בפסח נולד יצחק כדאיתא במסכת ראש השנה )דף יא ע"א(. והא

 דמאבימלך נתעברה שרה, אלא על כרחך דהעובר משתהה י"ב חודש ודו"ק ודפח"ח.
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 לב המועדים / הרב יהודה לב, מח"ס לב המועדים

 בימי החורף על ראית הקשת הברכבענין ה

נאמן [ו]הרואה הקשת אומר "ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם זוכר הברית 

 בבריתו וקיים במאמרו" )טושו"ע רכט א(.

הקב"ה נשבע לנח אחר המבול שיותר לא יהיה מבול לשחת את בענן:  קשת

 . במקום המבול יהיה מראה הקשת בענןשהארץ וכרת על זה ברית ונתן סימן 

בטור ובשו"ע )רכט א( מובא לברך ברכת הקשת בשם  : ברכה בשם ומלכות

 שיש לברך בשם ומלכות וכן נפסק.)שם( כנסת הגדולה הומלכות וכן כתב 

דבר טבעי מלהט השמש המכה בעננים ביום הגשם ומה הכוונה הרי הקשת היא 

 שהקשת היא אות ברית 

הקשו מדוע מברכים על ראית הקשת, הרי הוא ענין  ,היערות דבש ועוד ביאור:

היא עכורים מלאי מים  הענניםקשת כאשר זורחת השמש מעל  תטבעי שיוצר

דוע תקנו לברך ומ ,שים צלוחית מלאה מים מול קרני השמשמו הכ ,קשת תוצרי

על פי הזוהר שיש ב' סוגי קשתות, אחת קשת שיש בה וביאר , ברכה בראיה זו

הרבה גוונים וזה דבר טבעי, הקשת השניה שהיא זכר לברית מראה תכלת לגמרי, 

: לפי שהתכלת מלשון כליה ר"ל והתכלת מראה והטעם שהמראה כתכלת

 שנתחייבו כביכול ישראל כליה. 

 הזכרת ברית באמד והבחנה בין ב' סוגי הקשתות שהקשת השצריך לימווהוסיף 

קשת הנראית על האין לברך  ולפ"ז לענין ברכה .לעורר בתשובה ולחדול מרע

 לפנינו בגווניה שהרי לא נאמר על זה "זוכר הברית" )יערות דבש ח"א דרוש יב(.

שלדבריו יש לברך בלא שם ומלכות )בן איש חי פרשת עקב אות יז(  יש שכתבו

והוסיף שאין דבריו הנדרשים בדרש כדאין לעקור מנהג ישראל תורה שנהגו לברך 

 בשם ומלכות.

הקשת המדוברת היא קשת שבאה ונעלמת מיד, אבל הקשת שנמצאת טעם אחר: 

 .ונראה(הרבה זמן איננה הקשת של הברית )עמק ברכה נח ט יד ד"ה 
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: שהקשת לא היתה נראית אם היינו זכאים כי א"א לטבע הקשת אלא טעם אחר

נו זכאים לא היה יורד מטר אלא יואילו הי תהמטר ביום והחמה זורח כשיורד

 בשעה שבני אדם בביתם כמו בליל שבת )רמ"א תורת העולה ח ב פרק ד(.ילה לב

ל בני אדם לכן ברא כיון שהקב"ה ידע מראש מעשיהם ופורענותם ש טעם אחר:

יהיה קשת בהשקפות על המים תאת הטבע ש בראשיתהקב"ה עוד מששת ימי 

 )של"ה תורה שבכתב פרשת נח אות ה' בהג"ה(.

 ביאור ברכת "זוכר הברית" 

מבול לעולם כמו שנאמר )בראשית ט  עוד הברית שכרת הקב"ה עם נח שלא יבוא

 וקיים במאמרו", "תתי בענן"ברית את קשתי נהיב טו( "ויאמר אלהים.. זאת אות 

אפילו שלא היה ברית כיון שאמר בדיבור שלא יהיה מבול לשחת הארץ ברוך הוא 

 שמקיים מאמרו )משנ"ב רכט ס"ק ד בשם אבודרהם(. 

 "בריתובונאמן " "זוכר הברית"הטעם שמברך ב' ברכות 

 "זוכר הברית"לפי שנחלקו בגמרא )ברכות נט, א( מאי מברך יש אומרים שיברך 

תנא רבי ישמעאל בנו של ר' יוחנן בן ברקאי אומר שמברך "נאמן בבריתו וקיים 

בריתו" באמר ר' פפא הילכך נימרינהו לתרוויהו "זוכר הברית" "ונאמן  ,במאמרו"

 )בח רכט א(.

 יהקשת נבראה ביום שישש אף"עושה מעשה בראשית"  כיםמבר ןהטעם שאי

 הכיון שהראותה בעולם נתחדש. )אבות פרק משנה ו( ותשמימי בראשית בין השמ

 תה נראתאחר שיצא מהתיבה וקודם לכן לא הילבזמן נח כשהקריב קרבנות 

  .הקשת

אף אם יודע שיש קשת אין חיוב ללכת לראות הקשת כדי לברך  :חיוב ברכה זו

נמצא באמצע התפילה או באמצע לימוד תורה )מקור חיים לבעל כשוכל שכן 

ת וברכמ: משום שברכת הקשת היא והטעם, חוות יאיר בקיצור הלכות רכט(

 הראיה שאין חיוב לצאת ולראותם כדי להתחייב לברך. 
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קודם שמברך ברכת הקשת צריך : צורת הברכה להביט בה מעט קודם הברכה

עם שכתוב לשון ראיה ולא והטלראותה וכן כתב בשו"ע )רכט א( "רואה ומברך", 

ו כהות לכן רואהו יהמביט בקשת עינ: לפי שאמרינן בחגיגה )טז, א( שיביט בה

 ומברך )משנ"ב רכט ס"ק ה(.

 בח: שאין צריך לעמוד בברכה זו ככל ברכות השיש אומרים: עמידה בברכה

יש  ,לברך בישיבה חוץ מברכת הלבנה )אבודרהם דיני ברכת השחר( שרשאי

: שראוי להדר ולעמוד כשמברך על הקשת לחשיבות הברכה )עיין שאומרים

 הנהגות ח"ג  עו(. ובות ושת

 שיעור ראיית הקשת לברכה 

מפני  הטעם:שאין לברך אלא א"כ רואה את הקשת כחצי גורן עגולה, יש אומרים: 

שהקשת שהראה הקב"ה לנח היתה עגולה כחצי גורן ורק על כמותה אפשר לברך 

)פירוש תוספת חכמים ברכות פרק ט משנה ב ד"ה הרואה( אבל כשרואה קצת אינו 

שמברך אף אם ויש אומרים: ם ומלכות )תשובות והנהגות ח"ג סימן עז(.מברך עם ש

אה לה' על עצם ראית הודפי שברכה זו אינה ל :והטעם ,רואה רק חלק מהקשת

לבלתי הביא עוד  יוברית שכרת עם נח ובנה זכירתהקשת אלא הודאה לקב"ה על 

פרק ד חלקית של הקשת יש להודות בכך )ברכת ה'  המבול על הארץ וגם בראי

 לה(.

לא בירך מיד בשעה שראה את הקשת יכול לברך : לא בירך בשעת ראיה ראשונה

 ודם הברכה ויברך.קויראה אותה בחטף  תנראיכל זמן שהקשת 

רק פעם אחת ביום כדין רעמים וברקים, מברך ברכת הקשת : ברכה פעם ביום

הקשת שאז מברך שוב )ברכת  תהשמים ונרא ואא"כ נתפזרו העבים ושוב התקדר

 הבית שער כט יט(.

 והטעם:אם ראה את הקשת שוב בתוך ל' יום חוזר ומברך, : ברכה בתוך ל' יום

בדבר שמברך על אותו דבר גופו כגון הרואה את הים  אלאלפי שלא צריך ל' יום 
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 םה הקשת שרואה ביונל ושוב חוזר ורואהו אבל הקשת שרואה ביום זה איוהגד

 ברכה רכט(. מחזיקי דומיא דברקים ורעמים )משנ"ב רכט ס"ק ב, המחרת והו

 הסתכלות בקשת 

ואסור להסתכל בה הרבה )טור רכט א( בשו"ע )שם( כתב שאסור להסתכל בה 

)טז, א( אומרת המסתכל בקשת ראוי שלא יבוא לעולם,  הגמרא בחגיגה ביותר

ול יש איזה לפי שלא חס על כבוד קונו שהמסתכל מהרהר בלבו שכביכ והטעם:

 דמות לבורא לפי שהקשת בדמות נראה כבוד ה' )הערוך ערך קשת(.

ו כהות )חגיגה טז, א באר היטב רכט ב יהמסתכל בה ביותר עינ המסתכל בקשת:

 בשם השל"ה(.

 להגיד לחברו שיש קשת

ם: דהוי מוציא דיבה כיון שכשיש והטעשיש קשת,  ולחבר שאין לומר: יש אומרים

שרוצה הקב"ה להביא מבול לעולם )משנ"ב רכט ס"ק א קשת הוא סימן קללה 

 בשם חיי אדם כלל ס"ג ס"ד(.

כדי שיראו אותה  והטעם:הקשת,  תשנראי: דטוב ונכון שיספר לחבריו ויש אומרים

גם הם ויתעורר ליבם לתשובה אמיתית בראותם את הקשת, ועל ידי זה גם הם 

ם נח )ספר ברית כהונה הקשת שכרת ע תיתנו תודה וברכה לקב"ה שזוכר את ברי

 או"ח מערכת ק ערך קשת סעיף ג, עיין ספר חסידים
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לב טהור ברא לי  / הרב יוחנן ריינר, מח"ס 'וטהר 

  ומועדים התורה עללבנו', 

 ?מה טמון בשם "ישראל"

ת ְשמֹו  ְקָרא אֶּ ָך ַויִּ ְהיֶּה ְשמֶּ ְשָרֵאל יִּ ם יִּ י אִּ ְמָך עֹוד ַיֲעֹקב כִּ ָףֵרא שִּ ְשָרֵאלֹלא יִּ  )לה, י(  יִּ

 -יטמונים כל האבות והאמהות הקדושות,  'ישראל'שבשם  הקדוש, כתב האר"י

לאה, ללמדנו שכולם כלולים  -לאברהם,  -ארבקה, רחל,  -רשרה,  -שיצחק, יעקב, 

 בו.

קיבל הן ממידת החסד  , 'יעקב שלימתא',ונראה בכוונת הדברים, שיעקב אבינו

כנראה משמעות א מידת היראה והגבורה, ושל אברהם והן מפחד יצחק שהי

 .ממידותיהן של האימהות הקדושות הדברים שקיבל גם

אלא שקצת נפלאתי, שהרי האר"י מחשיב גם את יעקב בכלל השלימות של 

מהי המשמעות בכך ש'יעקב' , וויעקבישראל וכאמור, שהאות י' מרמזת על יצחק 

 ?גם הוא כלול בישראל

שמרמזת על מדרגה פחותה ממדרגת 'ישראל',  'יעקב' שמידת יתכן לבאר, ואולי

מבטא  'ישראל'חושך, ואילו זמני בגם  כלול בה המידה להישאר בקומה הרוחנית

  .כחבכל המובנים 'שלימות'

גם במידה זו של 'יעקב', דהיינו  זה 'ישראל'חלק מהשלימות של ולפי זה יתכן, ש

 .ארע שינוי במעמד הרוחנילא י חושך הגלותגם בזמני למצב של יעקב, ש 'הכנהה'

מחוסן לכל מצב, שגם יהיה שאדם  ,שלימות אמיתיתהו נדבך חשוב בואכן ז

 .השי"תודבוק ב שםיהיה חזק בתורת ה בזמני חושך

                                                
לקוראו הקב"ה שלמרות שהקב"ה קבע את שם יעקב לישראל בכל זאת המשיך  ,מצאנוואולי בזה יבואר מה ש כח

ב' על הפסוק "ויאמר  יעקב, בעיקר צערו של יעקב על יוסף וכן בזמן גלות מצרים, וכדברי הרמב"ן בפרק מו' פסוק

אלוקים לישראל במראת הלילה ויאמר יעקב יעקב", כי זה מבטא נפילה של עם ישראל ממעמדם הרם או מרמתם 

 הרוחנית, ואילו ישראל מבטא שלימות בכל המובנים.

יתכן לפרש שמה שכתב רש"י בפרשת וישב שהשבטים היו מבזים את בני השפחות, יתכן שהכוונה היא שהיו ו

 להם שאתם תפקידכם לקבל מהשבטים ולא ללמד ולתת מכוחכם לשבטים. אומרים

ואילו יוסף היה עם בני השפחות כנער, דהיינו למרות שלמד מאביו את כל התורה שיעקב למד אצל שם ועבר, בכל 

 .זאת יוסף כלפיהם היה כנער שותה בצמא את דבריהם
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ולכן זכה יעקב שפניו נמצאים בכסא הכבוד שזה שלמות האדם, כי הוא כלל 

 הקדושים.בעבודתו את ה' את השלימות שצירף מכל עבודת האבות והאימהות 

* 

 שלמות עבודת האבות והאמהות, ומה עם עבודת השפחות? –ישראל 

מצאנו רמז לשמותיהן במלת 'ישראל', ונראה לבאר זאת,  לא בלהה וזילפהוהנה 

, וזה הוא לאימהות לגמרי ותעיקר עבודת ה' שלהן היתה להיות בטלשהשפחות 

 כבודן.

כאל שפחת רחל לאבינו  יעקבהתייחס נפטרה רחל אשר כאולי בזה יבואר מה שו

ע"פ כמו רחל, ולא פנה אז ללאה, מה שגרם לראובן לבלבל יצועי אביו,  עיקר הבית

העדיף יעקב את שפחת רחל מלאה באמת ולכאורה מדוע  (,כב ,לה )בראשיתרש"י 

הרי הן  ,שהיות והשפחות התבטלו לגמרי לאימהותהביאור בכך, עצמה? אלא 

 ! כביכול כחלק מהאימהות ממש

 ,מידת ההתבטלות של שלימות ישראל תימצא כשהשפחותש פי זה יבואר,ול

בפני  בשם ישראל ותרמוזתהיינה לא  ,דת ההתבטלות וההכנעהישמסמלות את מ

בעצם מה שהוזכרו רחל ולאה נכללו בכך גם שפחותיהן, ואדרבה, אילו היו ו עצמן,

נזכרים שמותיהן של השפחות בשם ישראל, הרי שלא היתה מוזכרת מידתן, שהיא 

דוקא בכך שהן לא נזכרו בפני ישראל ומידתן כלולה בשם  ,מידת ההתבטלות

 עצמן, ורק נזכרו בעצם מה שהוזכרו רחל ולאה. 

לא בושה ואובדן החשיבות  ובפני צדיקים וגדולי עולם זהכנעה והתבטלות 

 שהורונו וכפי !להיות חלק מהצדיק !הכבוד הגדול וזהאדרבה, העצמית, אלא 

 ז"ל "והוי מתאבק בעפר רגליהם".כמינו ח
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לוית ח"ן / הרב חיים נתן היילפרין, מח"ס 'לקוטי 

 שערי תשובה' )מנצ'סטר(

 ויזרח ל"ו השמ"ש!

ַבר ַכֲאֶשר ַהֶחֶמש לוֹ  ַוַיְזַרח  ְבֵני ֹיאְכלו ֹלא ֵכן ַעל: ְיֵרכוֹ  ַעל ֹצֵלעַ  ְוהוא ְפנוֵאל ֶאת עָׁ

ֵאל ֶשה ַגיד ֶאת ַיְשרָׁ ֵרךְ  ַכף ַעל ֲאֶשר ַהמָׁ ַגע ַכי ַהֶזה ַהיֹום ַעד ַהיָׁ  ְבַגיד ַיֲעֹקב ֶיֶרךְ  ְבַכף נָׁ

 ל"ג(-)ל"ב, ל"ב ַהמֶָׁשה

ור אשר אי אפשר שלא קדמך כבר מישהו.. ולכן באתי לאחי לפעמים יש רמז וביא

קוראי אספקלריא אם יש למישהו מראה מקום שאומר על הדרך המבואר בהמשך 

 בס"ד, אנא להיטיב עמי ולהודיעני.. ואכיר בטובתם..

 דברי החינוך בגיד הנשה

לומדים אנו בפרשת השבוע אודות המלחמה שלחם שרו של עשו עם יעקב 

הקב"ה הזריח לו השמש לרפאותו, ונאסרים אנו באכילת הגיד הנשה. אבינו. 

החינוך מלמד אותנו כי המצוה הזאת בא לרמז לנו שאע"פ שנסבול צרות רבות 

בגליות ביד עומות העולם ומיד בני עשו, מ"מ אנו צריכים לבטוח שלא נהיה 

 ובזכרם" .אבודים, אלא לעולם יעמוד כלל ישראל, ויבוא להם גואל ויגאלם מיד צר

". לעולם ובצדקתם באמונתם יעמדו, לזכרון שתהיה המצוה יד על זה ענין תמיד

 הפלא ופלא!

 עבורו? השמש זרח ואיז

כאשר חוקרים אנו איזה שמש זרח עבורו? הרי בכל יום זורח השמש? האם 

הכוונה שלא היו עננים, האם הכוונה שזרח עליו במיוחד? האם הכוונה שהשמש 

והוא,  -ורש"י על אתר מגלה לנו דבר נפלא  -לו רפואה ממנה?  זרח באופן שהיה

כי אותן השעות ששקעה השמש מוקדם עבורו בתחלת פרשת ויצא, עכשיו 

בפרשת וישלח הקדים השמש לזרוח עבורו לרפאותו. זאת אומרת שבאותו היום 

כאשר עמדו להתפלל ותיקין.. ושיערו מתי יעלה השמש.. פתאום שלא מן הרגיל 

 והכל עבור יעקב אבינו לרפאותו! -לזרוח  הקדים
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 וגאלו מיד חזק ממנו

ויש לבאר בס"ד על דרך הפשט, כי כידוע אבינו אבינו מורה לנו הדרך להתקיים 

וכידוע בדברי הרמב"ן בפ' וישלח, וע"ע במשך חכמה אודות תפלת  -בגלות 

ולכן מעריב, ושלכן נתגלה הקב"ה אליו דוקא בלילה המורה על חשכות הגלות. 

כאשר השמש מקדים לזרוח עבורו, וגולל חשך מפני אור לרפאותו, נכלל בזה 

הלימוד המבואר בחינוך, שנהיה בטוחים ש"יבוא להם גואל ויגאלם מיד צר"! 

והיינו, כי אותו השמש שהקדים לזרוח והביא עמו החשוכות והלילה, המורה על 

דוע והגאולה. וכמה הגלות, הרי אותו שמש הקדים לזרוח עבורו המורה על הי

יכולים לשאוב חיזוק מזה אשר כמו כן בכל מצב של חשכות וחושבים שמפסידים 

מזה, לפעמים חושבים שמפסידים בגשמיות, ולפעמים נראה אף שמפסידים 

 ברוחניות, אבל צריכים אנו לידע כי "אותו חמה" שמשכיח עלינו, יזרח עבורינו!

 מפורש כן במדרש

ב ר' אברהם משה גרליק שליט"א שהדברים מפורשים כן והאירני גיסי החשוב הר

 מבית בצאתו חמה ה"הקב לו שהשקיע שעות שתי אותןבמדרש רבה )סח, י'( וז"ל 

 אמר השמש לו ויזרח( לב בראשית) ד"הה אביו לבית בחזירתו החזירן אימתי אביו

 לך החזרתי ובחזירתך חמה השקעתי בצאתך אתה מה לבניך סימן את ה"הקב לו

 מלאכי) ובחזירתן ,השבעה יולדת אומללה( טו ירמיה) בצאתם בניך כך חמה גלגל

 ל שהנחני בדרך האמת.-ע"כ. ותודה לא -" 'וגו שמי יראי לכם וזרחה( ג

 תורת הרמז

 שמצינו כמו" -ובהקדם המשך דברי החינוך  -ויש להוסיף בזה רמז נפלא ופשוט 

 יזרח כן, הצער מן ונושע לרפואתו השמש לו שזרחה דהיינו ביעקב אבינו(-) באב

". והנה כידוע בימינו במהרה אמן, ויגאלנו מצערנו וירפאנו משיח של השמש לנו

ע' בבני יששכר שמביא כן  -אשר שנירות חנוכה מאיר אורו של משיח, האור הגנוז 

משלשה עדים נאמנים, וע"ע בתפארת שלמה. )"ערכתי נר למשיחי"(. חנוכה כידוע 

ומורה  -דל החשכות של למטה מעשרה, בסוף החודש בלילה בחוץ מאיר לנו בגו

 היינו ל"ו נירות ונר השמש. -" ויזרח לו השמשלנו שיש אור בהחושך. ויש לרמז "
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והדברים עולים יפה להמבואר בשל"ה הק' בתורה אור אשר "ותקע כף ירך יעקב" 

)ירך " כף"ה נתהפך היונים על וכשגברוהולך על מלחמת החשמונאים על היונין "

" ע"ש שמאריך בסוד מנורה ירך"ל נתהפך "ירך"וה, שמן פך והוא, "פך"ל יעקב(

הענין. ועל דרך הפשט מבואר גודל החיזוק שיכולים לשאוב בזה כי בכל חשכות יש 

שנדע שיש לנו כנגדה שמש  -אור. אם לפעמים נראה שהשמש מחשיך מוקדם 

 שממהר לזרוח!

 רמזים בזמירות ש"ק

ל עליון" שמזמרים בצפרא -מדי דברי בתורת הרמז יש להוסיף רמז ב"ברוך א

ה ָכל ְוַאְשֵרי -דשבתא  ל ְלַתְשלוֵמי חֹוכֶּ ה ָכל ֵמֵאת. ֵכפֶּ ל שֹוֵכן סֹוכֶּ  לוֹ  ַנֲחָלה. ָבֲעָרפֶּ

ה ְזכֶּ ל ָבָהר יִּ ש וְמנוָחה ַנֲחָלה. וַבָחפֶּ מֶּ הקדמות. הראשון ובהקדם שתי . ָזְרָחה לוֹ  ַכחֶּ

לשון הרמב"ם )חנוכה ג', ג'( שימי חנוכה הם "ימי הלל ושמחה", והיינו זמן 

שנתעוררים באהבת ד' כאשר זוכרים אנו בהנסים הגדולים שעשה עבורינו. ושנית 

'( אשר המקיים תורה ומצות מתוך אהבה ג ,ט"י' )יתרו חידושו של האור החיים הק

 אשרי -ה, ע"ש. ובזה נבוא לדברי המשורר שכרו כפול מהעושה אותם מתוך ירא

", דהיינו שמשלמים בימי חנוכה לתשלומי כפל" בגמטרי' "חנוכה", "כל חוכה"

" מאת כל סוכה שוכן בערפל" -כאשר עובדים אותו מתוך אהבה לשכר כפול, 

" לו יזכה נחלהדהיינו השי"ת המתגלה לנו תוך החשכות בלילה בסוף החודש, "

ת ה'מברך ל'הדליק נ'ר ח'נוכה )כנוסח האריז"ל בלי מילת ראשי תיבו-"נחלה" 

גם למטה מעשרה. ומסיימים  - בהר ובשפליזכה בהל"ו נירות,  - ל"ו יזכה -"של"( 

" והיינו כהפירוש הפשוט בזמירות המפורש( נחלה ומנוחה כשמש לו זרחה""

ל"ה שזוכים לישועה כמו יעקב אבינו שזרחה לו השמש. וכידוע נח"ל וכמו כן נח

 .כטראשי תיבות נפשינו חכתה לה'

  

                                                
 חנוכה, ואח"כ שמש והל"ו נירות שזורחים. שמש לו זרחה" היינו אותיותנוחה כויש לרמז עוד כי "ומ כט
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 ס"מח, ווייל מאיר ישראל הרב/  ספק הסר למען

 כהלכתו והשולחן השבת וביום

 שאלות בענייני כשרות המאכלים והכלים במטבח

 חביתה במחבת חלבית עם כף בשרית

טיגנתי חביתה במחבת חלבית בת יומה והפכתי את החביתה בכף בשרית בת 

 והכלים? יומה, מה דין החביתה

החביתה ודאי נאסרה תשובה:
ל
ולגבי הכלים, תלוי אם הכף נגעה בחביתה  .

כשהיתה כבר יבשה )חביתה( או עדיין נוזלית )ביצה(, מפני שדבר יבש לא מעביר 

טעם
לא

. 

ולכן, אם הכף הבשרית נגעה בחביתה כשהיתה עדיין קצת נוזלית, המחבת והכף 

יבשה, שני הכלים לא נאסרו.   נאסרו, ואם הכף נגעה בחביתה כשכבר היתה 

לתשומת לב, בדרך כלל אי אפשר להכשיר מחבת כי היא מצופה טפלון ולא מועיל 

לה הגעלה
לב

. 

והוא הדין למי שבישל פתיתים בלי בשרי והכניס בהם כף חלבית, שהדין תלוי 

 אם המים כבר נספגו והפתיתים יבשים.

ואמנם, כל זה לשיטת הרמ"א, אבל לשיטת המחבר
לג

הכל מותר בכל מקרה  

 אפילו אם הביצה עדיין נוזלית.

* 

 

                                                
 מפני שבלוע בה גם טעם בשר וגם טעם חלב. ל

יו"ד סי' ק"ה, ז'. וכשיטת הט"ז סי' ק"ה סקי"ג וסי' צ"ב סק"ה שבשר שבלוע בחלב נחשב איסור בלוע ולא איסור  לא

' ו', וכל שכן במקרה בעצם, וכן נקטו רוב הפוסקים להלכה כמו שנתבאר היטב בהשולחן כהלכתו סי' ז' הע

 שהחביתה בלעה גם בשר וגם חלב.
 מ"ב וסעי' ט"ז. -עי' השולחן כהלכתו סי' י"ז סעי' מ"א לב
סי' צ"ה, ג' לגבי הדחת כלים בשריים בתוך כלי חלבי חם, שלמחבר נחשב שכל טעם הוא נ"ט בר נ"ט והכל מותר  לג

 בדיעבד.
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 שאלות בענייני שבת

 פתיחת פקק של חלב בקרטון בשבת

 האם מותר לפתוח בשבת פקק פלסטיק של חלב באריזת קרטון?

שאלה זו שייכת לאחרונה גם ב'טרופית' שיש לה פקק מפלסטיק, ודין  תשובה:

שניהם שווה, שדינם כפתיחת פקק פלסטיק של בקבוקי שתיה, שלרוב הפוסקים 

, לדאסור לפתוח לראשונה פקק פלסטיק המצויים בבקבוקים של משקאות קלים

, ויש אלא שבמציאות קשה מאוד לנקוב בהם חור להומותר לנקוב בפקק חור כנ"ל

 .לוהמתירים לפתוח פקק זה ודעתם שקל יותר מפקק המתכת

קופסאות הנפתחות ע"י הסרת החוט המחבר את המכסה לקופסה כפי שמצוי 

בקופסאות של מזון תינוקות דינו כפתיחת פקק פלסטיק, וראה בהערה שאף חמור 

 . את עטיפת האלומניום הפנימית מותר לקרוע.לזיותר

  

                                                
ואפשר גם כן משום תיקון מנא בפקק, ולהגר"נ קרליץ ל אסור לפותחם משום מחתך, "להגרי"ש אלישיב זצ לד

 שליט"א אסור משום מכה בפטיש שעושה את הפקק ראוי לשימוש.

ל ואף שחמור יותר מפקק מתכת כיון שיתכן שיש לו שם כלי קודם פתיחתו "כן שמעתי מהגרי"ש אלישיב זצ לה

ליה שאכן יש לפקק שם כלי קודם  ל לא סבירא"א זצ"ואם כן יש איסור סותר בנקיבת החור, אפשר שהגריש

פתיחתו, וגם אמר לי שאסור לשבור את רצועת הפלסטיק שמתחת לפקק כי נחשב תיקון לפקק אם כן חשש לעשיית 

כלי בפתיחת הפקק, ולפי זה מותר לנקוב בדבר שאין לו שם כלי, עוד י"ל שנחשב כחותלות וככלי גרוע שמותר 

 ים.לנקוב בהם חור לצורך הגעה לאוכל שבפנ
כן דעת הגרש"ז אויערבך זצ"ל עי' במאור השבת ח"א עמ' תעז ובתיקונים ומילואים לשש"כ פ"ט הע' ס"א  לו

ובשש"כ שם הע' ע"ג, ודעתו שאין בזה איסור עשיית כלי כיון שהפקק היה קיים לגמרי גם קודם חיבורו, וחיבורו 

כלי כיון שהיה כלי ג"כ קודם פתיחתו, וגם כן ברצועות הדקות לא מפקיע שם כלי ממנו וממילא אין בזה עשיית 

דעתו שאין איסור מחתך בזה שמה שפותח הפקק במקום המסוים אינו משום שרצונו בפקק בגודל כזה אלא רק נח 

יותר לפותחו שם כי שם מוכן יותר לפתיחה וצ"ע קצת שהרי רצונו להשתמש בפקק שוב וא"כ ודאי רצונו בגודל 

ל היא גופא מה שרוצה לפתוח שם משום ששם קל יותר זה נותן לו דין מחתך "ב זצהפקק אך להגרי"ש אלישי

 ואסור.
בנידון זה החיבור חזק ומבטל את המכסה מלהיות כלי, וחמור מפקק שחיבורו בנגיעות קלות בלבד, ואפשר שרק  לז

 בזה היקל הגרש"ז אויערבך זצ"ל לפותחו.



 

 

 

 נד 'עמ -אספקלריא 

 

רב מנחם צבי גולדבאום, מח"ס ֵמאֹור שעשועי / ה

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

 ממונו יותר מגופו

ָוֵתר יש ַוֵיָאֵבק ְלַבדוֹ  ַיֲעֹקב ַויִּ םוֹ  אִּ  )לב, כה( ַהָחַחר ֲעלֹות ַעד עִּ

פירש רש"י: "שכח פכים קטנים, וחזר עליהם", והוא מחז"ל )חולין צ"א ע"א(: 

רבי אלעזר: שנשתייר על פכין קטנים, מכאן לצדיקים  "ויותר יעקב לבדו. אמר

 שחביב עליהם ממונם יותר מגופם. וכל כך למה? לפי שאין פושטין ידיהן בגזל".

 סכנה בשביל פכים קטנים

והעירני תלמידי הבחור עובדיה הריס הי"ו, דלכאורה פלא והפלא שיעקב אבינו 

שחית אינני מהדברים יכניס את עצמו לסכנה עבור פכים קטנים, והרי בל ת

 שמוסרים עליהם את הנפש?

ונראה בהקדם דברי הרמח"ל )מסילת ישרים פ"ט( וז"ל בקיצור: "יש יראה ראויה 

הוא עשה את  –ויש יראה שוטה, יש בטחון ויש הוללות. כי הנה האדון ברוך 

האדם בעל שכל נכון וסברא נכוחה לשינהג עצמו על דרך טוב וישמר מן הדברים 

אשר נבראו לענוש את הרשעים, ומי שירצה שלא ינהג עצמו בדרך המזיקים 

החכמה ויפקיר עצמו לסכנות, הנה אין זה בטחון, אלא הוללות.... ואולם השמירה 

הזאת, וזאת היראה המיוסדת על הנהגת החכמה והשכל, היא הראויה... אך 

ל היראה השוטה היא, שיהיה האדם רוצה להוסיף שמירות על שמירות ויראה ע

יראה, ועושה משמרת למשמרתו באופן שיגיע מזה ביטול לתורה ולעבודה... 

והכלל להבחין בין שתי היראות הוא מה שחלקו חכמים זכרונם לברכה באמרם 

)פסחים ח(: 'היכא דשכיח היזיקא שאני'. כי מקום שההיזק מצוי ונודע, יש להשמר. 

נאמר )חולין מו(: ריעותא אך מקום שאין ההיזק נודע, אין לירא. ועל כיוצא בזה 

 דלא חזינן לא מחזקינן, ואין לו לחכם אלא מה שעיניו רואות....".

ומעתה נחזי אנן, אילו יעקב אבינו ע"ה לא היה חוזר, והיו שואלים אותו מדוע לא 

חזר, והיה משיב כי פחד משרו של עשו, הרי היינו דנים אותו בודאי כחושש מהיזק 
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 מו מוכיח שלא היה לו לחשוש לחזור, ודו"ק בזה.שאינו נודע ושכיח, וזה עצ

אך מה שצריך עדיין ביאור הוא לשון חז"ל הנ"ל, שצדיקים "חביב עליהם ממונם 

 יותר מגופם". ועוד מה נימוק הוא זה: "לפי שאין פושטין ידיהן בגזל"?

 ממונם יותר מגופם

ך בכל לבבך ומצינו דוגמת זה בקריאת שמע )דברים ו', ה'(: "ואהבת את ה' אלקי

ובכל נפשך ובכל מאדך", ופירש רש"י: "ובכל מאדך. בכל ממונך יש לך אדם 

שממונו חביב עליו מגופו, לכך נאמר 'ובכל מאדך'". ולכאורה פלא, אטו בשופטני 

 עסקינן שמחבבים את ממונם יותר מגופם?

ונקדים, דמהו הפירוש שצדיקים "חביב עליהם ממונם יותר מגופם", או ד"יש לך 

דם שממונו חביב עליו מגופו"? לא כפי שניתן היה להבין במושכל ראשון שיש א

למסור את הנפש בשביל הממון, אלא כפי שפירש הגר"א בשנות אליהו )פ"ט, ה'( 

שהכוונה שממונו חביב עליו מיסורים של גופו, שיסבול יסורים על גופו בשביל 

 ממונו )וע"ע באר יוסף פרשת וישלח(.

כפי שגופו היא מתנת שמים, כך גם ממונו הוא מתנת שמים, וכל כך למה? כי 

וכמו שכתב האר"י ז"ל בשער הפוסקים )הובא בבאר יוסף הנ"ל(: "הצדיקים 

חביבים עליהם ממונם, כי להיות שהוא נשפע מלמעלה, אין ראוי שימאס בו, כי 

אם לא היה צורך בו לא היה נותן לו הקדוש ברוך הוא. ולכן חזר על הפכים 

נים, כי אם לא היה חוזר היה נראה כאילו אינו רוצה באותם הפכים, וכל דבר הקט

 הנשפע מלמעלה צריך לחזור עליו".

ומעתה כפתור ופרח מדוע טעם החביבות הוא מפני שאינם פושטים את ידם 

בגזל, שהרי על איזה ממון אפשר לו "שהוא נשפע מלמעלה" )ושעל כן אין ראוי 

ון שאין בו שום חשש גזל. מה שאין כן ממון שיש בו למאוס בו וכו'(? רק על ממ

 אי אפשר לומר עליו שהוא נשפע מלמעלה. –חשש גזל ח"ו 

וראה עוד מש"כ רש"ר הירש זצ"ל )כאן( כעין דברים אלו: "רכוש שצדיק זכה לו 

הרי הוא קדוש בעיניו, הוא לא יבזבז אותו,  –אפילו אינו אלא שוה פרוטה  –ביושר 
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תו לריק, והוא אחראי על שימושו היעיל. אלפי זוזים הרי הם אף לא ישחית או

בעיניו כשרוך נעל, בשעה שיש להוציא אותם למטרה נעלה; אך ערכו של שרוך 

נעל עולה לאלפי זוזים, בשעה שהוא עומד להתבזבז ללא טעם וללא מטרה. מי 

ו 'שאינו פושט ידו בגזל', והוא קורא את 'שלו' רק מה שהצליח לרכוש במאמצי

הישרים, זה יראה את חסדי ההשגחה בכל קנין שרכש; אם מחוט ועד שרוך נעל, 

 הכל בא לו בזיעת אפים ישרה, שנתברכה בידי שמים, וערכו לא ישוער".

 ותן לחכם ויחכם!

 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' 

הלכה למעשה )קרית  –על י"ג עיקרי האמונה 

 ספר(

תאמץ מצוה  –רצה הקב"ה לזכות את ישראל  –מכות )כג:( 

 חדא!

רבי חנניה בן עקשיא אומר רצה הקדוש ברוך הוא " לחכג:(מכות )משנה איתא ב

להם תורה ומצות שנאמר )ישעיה מ"ב( ה' חפץ  לטזכות את ישראל לפיכך הרבהל

 ".מלמען צדקו יגדיל תורה ויאדיר

נשאלת השאלה שהרבה ספרים שואלים ונביא ע"ז לשונו של מהר"ל )תפארת 

ומעתה יש לשאול כי איך יאמר שה' חפץ לזכות את ישראל ישראל פ"ה( וז"ל "

נגד השכל שהיה לו למעט במצות כדי שלא יהיה לכך הרבה להם מצות, ודבר זה 

צריך לשמור הרבה מצות, ואז היה זוכה לעולם הבא על ידי מיעוט מצות ממה 

 .מא"שהוא מוסיף להם מצות שאז אי אפשר לזכות כל כך לעולם הבא

 נאמר ע"ז כמה תירוצים כדלהלן:

במה שמונעין  מקבלין שכרכדי שיהו  -לזכות את ישראל :(: "מכות כגא רש"י )

וכמה  מבכמה מצות שלא היה צריך לצוות ,לפיכך הרבה להן ,עצמן מן העבירות

                                                
 הוא גם מובא בברייתא )אבות סופ"ו(. לח
דרש רבי שמלאי שש מאות ושלש לבאר מה מעלת ה'ריבוי' שמצאנו במצוות עד שחז"ל )מכות כג:( אמרו "יש  לט

עשרה מצות נאמרו לו למשה שלש מאות וששים וחמש לאוין כמנין ימות החמה ומאתים וארבעים ושמונה עשה 

שית מאה וחד סרי הוי  יאכנגד איבריו של אדם אמר רב המנונא מאי קרא תורה צוה לנו משה מורשה תורה בגימטר

 ". ובמאמרי הזוה"ק מובא שהשס"ה מל"ת כנגד הגידין שבאדם.אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענום

מהר"ל )תפא"י פ"ה( ועוד אחרונים הקשו שכדי לזכות אותנו עם שכר היה ראוי שיהיה כמה שפחות מצוות כך קל 

 ם.לנו יותר לקיים כולם ולא לעבור על האיסורים הרבי
 יל"ע למה מובא דוקא כסיום למסכת מכות. מ

 פי' שקל לקיים 'מעט' מצוות, אבל קשה לקיים 'הרבה' מצוות. מא
משרשי המצוה, לפי שחיותו של אדם עד"ז כתב ספר החינוך )מצוה שפה( בשורש מצות הפרשת חלה וז"ל " מב

נו כדי שתנוח ברכה בו על ידי המצוה במזונות, ורוב העולם יחיו בלחם, רצה המקום לזכותנו במצוה תמידית בלחמ

 ."ונקבל בה זכות בנפשנו, ונמצאת העיסה מזון לגוף ומזון לנפש
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כדי שיקבלו שכר אלא  ,אזהרות על שקצים ונבלות שאין לך אדם שאינו קץ בהן

 .מג"על שפורשין מהן

רצה  :(מכות כג)ועל כן אמרו חכמים זכרונם לברכה ב ספר החינוך )מצוה טז(: "

ראל לפיכך הרבה להם תורה ומצות, כדי להתפיס בהן כל המקום לזכות את יש

כי מתוך הפעולות מחשבותינו ולהיות בהן כל עסקינו, להטיב לנו באחריתנו, 

. ורמזו זכרונם לברכה על זה הטובות אנחנו נפעלים להיות טובים וזוכים לחיי עד

שו כל מי שיש לו מזוזה בפתחו וציצית בבגדו ותפלין ברא :(מנחות מג)באמרם 

 .מד"מובטח לו שלא יחטא, לפי שאלו מצות תמידיות ונפעל בהן תמיד

שאם קיים האדם  מהמיסודות האמונה בתורה" ג רמב"ם )פיהמ"ש מכות סופ"ג(:

ולא שתף עמה מטרה  ,כראוי וכהוגןמצוה משלש עשרה ושש מאות מצות 

הרי , מוכמו שביארתי לך לשמה מאהבהממטרות העולם הזה כלל, אלא עשאה 

 אי אפשר, לכן אמר ר' חנניה כי מחמת רבוי המצות זוכה בה לחיי העולם הבא הוא

ויזכה להשארות הנפש באותו  בשלימותשלא יעשה האדם אחת בכל ימי חייו 

מה )ע"ז יח.( המעשה. וממה שהמורה על היסוד הזה שאלת ר' חנניה בן תרדיון 

לומר האם נזדמן , כמח, וענהו העונה כלום בא לידך מעשהמזאני לחיי העולם הבא

                                                
 רש"י הבין שאין הכונה לסתם ריבוי מצוות, אלא לאותם הלאוין שלכאורה היינו מונעים מהם גם בלי ציווי. מג
ובן, מאי זכות הוא להם, אדרבה אם היו לכאורה אין זה מעד"ז כתוב בספר מעלות התורה ע"פ יסוד הגר"א: "...  מד

אלא ...  מועטים, היה קל יותר להם לקים את כלם, ויותר זכות היה להם כשלא הרבה. וגם מאי לשון תורה ומצות

באמת כל דבור ודבור שבתורה, שיצא מפי הגבורה, היא מצוה בפני עצמה. והנה באמת המצות רבו ועצמו עד אין 

השכלי ולב מבין, ויכול להתנהג בכל פרטי עניניו והנהגותיו, מקטן ועד גדול, על פי מספר, עד מי שיש לו עיון 

התורה והמצוה, ואז היתה מצוה בכל עת, ובכל רגע, עד אין מספר, כאשר הובא הרבה מעשים מהקדמונים ז"ל, 

כלה ראיתי קץ בגמרא ובמדרשים, מאשר נהגו הנהגותם על פי התורה, ועל זה אמר דוד המלך עליו השלום, לכל ת

ובזה יובן המשנה שהקדמנו כי רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, וכל ( ... רחבה מצותך מאד )תהלים קיט צו

דבור בתורה, וכל פרט מכל מצוה, נחשב למצוה בפני עצמה, נמצא זכות גדול הוא לישראל במה שהרבה להם כמה 

ואין לך ם שכר, שכל זה נחשב להם למצוה בפני עצמה, דבורים וכמה פרטים על כל הענינים, בכדי להרבות לה

 ".זכות גדול מזה, עד שיכול האדם לעשות מצות בכל עת ובכל רגע ממש בכל הנהגותיו
איזה יסוד באמונה דובר כאן, האם הוא יסוד של 'שכר ועונש' והוא הפשטות או היסוד של 'תורה משמים'  יל"ע מה

 .'האמונה בתורהוכלשון הרמב"ם כאן '
ע' רמב"ם )סוף הלכות תשובה( וע' מש"כ בארוכה בענין מצות אהבת השם. וע"ש שגם נשים ופשוטי העם יכולים  מו

 להגיע ל'אהבה' ל'לשמה' וע' מש"כ מו"ר זצוק"ל במאמר פתחי שערים שהנפש אליהו )ע' ו בנד"ם תשס"ט(.
היה השאלה שלו. כנראה שהשאלה היתה  ' לשון מהר"ל, א"כ מהקדושהיה 'צדיק ורבי חנינא בן תרדיון הגם ש מז

אין אני יכול להיות בטוח בודאות גמורה שאני בן עולם הבא. הרי 'כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא' והרי ודאי 

שהיה צדיק ובכל זאת הוא שאל 'מה אני לחיי העולם הבא'. ע"כ שהיה נושא מיוחד של 'חיי עולם הבא', שלא 

 ו'צדיק' אלא צריך איכות של 'מצוה אחת' מיוחד ושלם.  מספיק רק להיות 'רוב מצוות'
פי' שהנדון אם הוא 'בן עולם הבא' תלוי על איזה 'מעשה אחד' מסוים. משמע שע"י 'מעשה אחד' אפשר לזכות  מח

לעולם הבא. זה פשוט שמעשה אחד לא יכניס אדם לעוה"ב אם יש לעומתו ריבוי עבירות. אלא ודאי שהאדם נידון 
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לך עשיית מצוה ראוי, ענה לו שנזדמנה לו מצות צדקה בתכלית השלמות 

האפשרית, וזכה בה לחיי העולם הבא. ופירוש הפסוק ה' חפץ לצדק את ישראל 

  .מט"למען כן יגדיל תורה ויאדיר

בעשרה מאמרות ועד"ז כתב הגר"א )אד"א וירא יח כח ד"ה אולי יחסרון(: וז"ל "

אבות )ד וכו' אלא ליתן שכר טוב וכו' ולפרע וכו' חוהלא במאמר אנברא העולם 

ליתן שכר שמקיימין את כל העשרה מאמרות והרשעים פוגמים  נאהענין .נ(פרק ה א

וכמש"כ  נבוחכל אחד כפי כוויש שאינם מקיימים כל העשרה  ,בכל העשרה

כמש"כ ו ,ולכן נברא בעשרה מאמרות ,נגדחאפילו קיים חוק א (סנהדרין קי"א ע"א)

 ".רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות (מכות כ"ג)

* 

עבד פקודא חדא כד ב"נ )רע"מ נשא קכד.( "המקור לדברי הרמב"ם הוא בזוה"ק 

ועביד לה בדחילו ורחימו דקודשא בריך הוא, בגינה שריין עליה י' ספירן,  ,ולא יתיר

כאלו מקיים רמ"ח פקודין דעשה דלית וכל מאן דקיים פקודא חד כדקא יאות 

 ".פקודא דלאו איהו כלילא מכלהו רמ"ח

, שאדם שמשתלם במצוה א' מיוחד, נדשמעתי ממו"ר זצוק"ל לבאר דעת הרמב"ם

 .נהמשתקפת שלימותו במצוה זו, בכל מצוה שהוא עושה

                                                                                                                                                                         
זאת יש איזה כח של 'מעשה אחד' להכניסו לעולם הבא. ע' מש"כ בגמרא )קדושין לט.( בדעת הרמב"ם  ב'רוב' ובכל

 שם.
 ע"ע המהר"ל )שם( להקשות על הרמב"ם. וע' מש"כ במאמר 'מצוה חדא' מש"כ בארוכה בביאור דעת הרמב"ם. מט

 ע' מש"כ )אבות ה א(. נ
 ע"ע גר"א )בליקוט סוף ספר יצירה( בעומק יותר. נא
 ולי מרומז כאן לדברי הרמב"ם )פיהמ"ש מכות( הנ"ל.א נב
לכן הרחיבה שאול נפשה ופערה פיה לבלי חק אמר ריש לקיש למי שמשייר אפילו .( "סנהדרין קיאאיתא בגמרא ) נג

)שנאמר( והיה בכל  אפילו לא למד אלא חוק אחדחוק אחד אמר רבי יוחנן לא ניחא למרייהו דאמרת להו הכי אלא 

 ".י שנים בה יכרתו יגועו והשלישית יותר בההארץ נאם ה' פ
 ליישב השגת המהר"ל בס' התפארת פ"ה נד
בכיבוד אב ואם, כל מצוה שיעשה, יראו בו את שלימותו בכיבוד  SPECIALISTלדוגמא, מי שנהיה נלע"ד שהכונה  נה

עוד נראה לבאר  אב ואם. יקנה לולב, וגם ידאג שיהיה לאביו, ישמור שבת, וידאג שיהיה להורים כל הנצרך, כו' כו'.

 אולי ע"פ הסיפור היגועה של 'חגיגה' שאותו אדם נקרא בשמה, נמצא שכשאדם ההוא שמר שבת אז 'חגיגה' שמרה

 שבת, נמצא שדבקות במצוה אחד עד שנקראת על שמה ממילא כל עשיית תרי"ג מצוותיו תלויים באותו מצוה.
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ונראה שמקור לדברי מו"ר זצוק"ל הוא מהע' רמ"ק )פרדס שער לא פ"א( שכתב 

יגביר נקודה אחת עד שאותו נקודה מאיר על כל הקומה כולה,  שיתכן שאדם

 ושייך לדברינו כאן ע"ש.

ואהבת אסיים עם דברי הספר מי השילוח )ח"א פרשת ואתחנן ד"ה ואהבת( וז"ל "

את ה' אלקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך, ובפרש' שמע לא נאמר, ובכל 

נפשו על קדושת שמו ית', היינו מאודיכם, כי מאודך היינו מאד מאד למסור את 

למסור נפשו אף בחיי עוה"ב, וזהו רק קודם שיתברר לאדם חלקו השייך לו 

כי לכל נפש שייך מצוה מיוחדת שעל ידה יגיע לעוה"ב כפי המצוה וכפי בשורשו, 

וקודם שנתברר לאדם חלקו צריך לעבוד את ה' ל נפש, כאשר יקיימה וזה עיקר ל

ו דבר שלא יוכל מסרה על קדוש ה', אך אחר שיבורר בזה האופן שלא ימצא אצל

לאדם חלקו לא יחפוץ הש"י מן האדם שיעבוד אותו בזה האופן, כי לא ירצה הש"י 

ליקח מן האדם מה שסיגל, וגם האדם מצדו אף שאינו מחויב למסור נפשו רק על 

על המצוה הידוע לו שזאת שייכת לו בשורשו מחויב הג' דברים הידועים, אבל 

כמו שמצינו בדניאל שמסר נפשו על התפלה אף שלא היו  הלמסור נפשו עלי

מחויב עפ"י דין, וכן מרדכי שלא רצה לכרוע להמן שהיה דבר קטן. רק שהבינו שזה 

 ".שייך להם בשורשם כמו שיתבאר על פסוק כי יקרא קן צפור

* 

 haravyew@gmail.comלתגובות: 
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"ס / הרב אליהו הורביץ, מח שבתהלכות מה

 'הרחב דעת' י"ג חלקים

 דין עירוב תחומין שעשה יעקב

ַחן אֶּ  ַסַדן ֲאָרם ַויִּ ץ ְכַנַען ְבֹבאֹו מִּ רֶּ ר ְבאֶּ ם ֲאשֶּ יר ְשכֶּ ירַוָיֹבא ַיֲעֹקב ָשֵלם עִּ  ת ְסֵני ָהעִּ

 )לג, יח(

אברהם שאין  ,ר' יוחנן בשם ר' יוסיבמדרש בראשית רבה פרשה י"א, כתוב, אמר 

קום התהלך בארץ לארכה  אמר,שנ ,ירש את העולם במידה ,בו שמירת שבת ובכת

נכנס עם  ,ויחן את פני העיר ,בו שמירת שבת ובולרחבה וגו', אבל יעקב שכת

והיה זרעך  ,במידה ירש את העולם שלא ,וקבע תחומין מבעוד יום ,דמדומי חמה

 .כעפר הארץ ופרצת ימה וקדמה וגו'

פסוק שיעקב אבינו שמר שבת וקבע תחומין נ.ב. וצריך לבאר מהיכן מבואר ב

עצם דברי המדרש נפלאים למתבונן, בא וראה כמה גדולה שמירת השבת, הרי גם 

אברהם קיים את כל התורה כולה וודאי ששמר שבת, אלא מחמת שהתורה גופא 

לא כתבה בו שמירת שבת, ירש את העולם רק במידה, אך יצחק שהתורה העידה 

 זכה לירש את כל העולם שלא במידה עליו ששמר שבת,

 מדיני עירוב תחומין

הנה עניין עירוב תחומין הוא, שיש איסור בשבת לצאת מחוץ לתחום של העיר, 

שהוא מרחק של יותר מאלפיים אמה מהעיר, ואדם שרוצה לצאת יותר מאלפיים 

אמה, יכול ללכת בערב שבת לסוף אלפיים אמה, ולהניח באותו המקום עירוב 

ין שהוא פת בשיעור סעודה, ולהחליט שמקום שביתתו מגוריו לאותה תחומ

השבת הוא בסוף אלפיים האמה, ואז יש לו מאותו המקום אלפיים אמה לכל רוח, 

ואח"כ יכול לחזור לביתו שבעיר עצמה, ובשבת יוכל ללכת מביתו ארבעת אלפים 

 אמה אלפיים עד מקום שביתתו ועוד אלפיים ממקום שביתתו.

ש מקרה נוסף שמשתמשים בעירוב תחומין, והוא לאדם שבא בדרך, ולא הספיק י

להגיע לעירו בשבת, אך קודם חשיכה הוא סמוך אלפיים אמה לעירו, ואז יכול 

 להניח עירוב תחומין במקומו, ואז יכול להמשיך ללכת עד לביתו בשבת.
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יכול  אלא שנחלקו הראשונים במקרה שהאלפיים אמה כלים באמצע העיר, האם

ללכת בתוך העיר רק עד סוף האלפיים אמה ממקום שביתתו, או שאומרים שכל 

העיר כולה נחשב כד' אמות ומותר לו ללכת את כל העיר בשבת, דעת הרמב"ם 

שאין לו בתוך העיר אלא עד המקום שכלו האלפיים אמה,  וההגהות מימוניות 

 והסמ"ק והטור סברו שכל העיר היא כד' אמות

ו בזה השו"ע והרמ"א בסי' ת"ח סעיף א', השו"ע פסק כהרמב"ם ולהלכה נחלק

והתיר ללכת רק עד סוף האלפיים אמה, הרמ"א פסק כהטור והתיר ללכת את כל 

 העיר.

 ביאור המדרש

ועל פי זה כתב המשך חכמה לבאר את המדרש הנ"ל, המדרש דייק את לשון 

וץ לעיר ולא בתוך הפסוק, שכתוב, ויחן את פני העיר, פני העיר משמע שחנה מח

 העיר עצמה, ולמה באמת יעקב לא חנה בעיר עצמה.

אלא בהכרח שיעקב אבינו לא הספיק להגיע לעיר קודם שבת, אך כבר היה סמוך 

לעיר מבעוד יום במרחק של אלפיים אמה, ולכך חנה מחוץ לעיר, והכוונה שקבע 

ק עם דמדומי את שביתתו מחוץ לעיר סמוך לאלפיים אמה של העיר, ונכנס לעיר ר

חמה כלשון המדרש, שזהו בזמן ביה"ש אחר השקיעה שבבר אינו יכול לקבוע 

שביתתו בעיר, אלא שלמעשה בתוך העיר יכל ללכת רק ד' אמות, ולכך בפועל 

 הוא חנה מחוץ לעיר.

אך לפי זה צריך לומר שיעקב אבינו החמיר כהשו"ע ודלא כהרמ"א, שהרי לפי 

 ויכל לשבות בעיר עצמה. הרמ"א יכל ללכת את כל העיר

אלא שבאמת המשנ"ב שם בס"ק י"א מביא מהפוסקים שכל מה שהרמ"א הקל 

ללכת את כל העיר זה בתנאי שלן בעיר עצמה, אך אם לא לן בעיר אלא במקום 

שביתתו, כו"ע מודו שאינו יכול להלך את כל העיר, וממילא אפשר לומר שיעקב 

 ת כל העיר.אבינו לא לן בעיר, ולכך לא יכל להלך א
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מעדני מלך / הרב מרדכי מלכא, הרב הראשי 

לעיר אלעד, נשיא וראש מוסדות "אור המלך", 

 מחבר ספרי שו"ת דרך המלך, אמרי מרדכי ועוד

 "דרכי החיים ברוח ישראל סבא"

דֹום: יר ְשֵדה א  יו ַאְרָצה ֵשעִּ ל ֵעָשו ָאחִּ ים ְלָפָניו אֶּ ְשַלח ַיֲעֹקב ַמְלָאכִּ ֹאָתם  ַוְיַצו ַויִּ

י ָוֵאַחר עַ  ם ָלָבן ַגְרתִּ י ְלֵעָשו ֹכה ָאַמר ַעְבְדָך ַיֲעֹקב עִּ  ד ָעָתהֵלאֹמר ֹכה ֹתאְמרון ַלאֹדנִּ

 ו(.-)לב, ה

 כמה שאלות: יש לשאולבפסוקים הראשונים של הפרשה, 

 ופרש"י מלאכים ממש. מדוע? ",וישלח יעקב מלאכים לפניו כו'" א

לי שור וחמור כו' ואשלחה להגיד לאדוני למצא חן  עם לבן גרתי כו' ויהי" ב

דיבר כלשון  "ויהי לי שור וחמור" .. ופרש"י גרתי ותרי"ג מצוות קיימתי"בעיניך

בנ"א שאומרים על רבים בלשון יחיד, וכל זה כדי למצא חן בעיניו. ותימה כיצד ע"י 

 שקיים תרי"ג מצוות ימצא חן בעיניו?

בזמן שרק הדורון ששלח היה מאות  ",שור וחמור" ועוד כיצד אומר בלשון יחיד ג

 ואדרבא הדבר יכעיס אותו? ,בע"ח

 "אחי"וגם  ",מיד"פעמיים  ",הצילני מיד אחי מיד עשו" ,מדוע כפל לשונו ואמר ד

 אחד הן? "עשו"ו

מיד "וברגע שאמר  ,הרי ידוע שליעקב יש רק אח אחד ,עוד הקשה בית הלוי ה

 ומדוע כפל דבריו? ,מובן שהוא עשו ",אחי

יש לי "ואילו יעקב אמר  ",יש לי רב" ,מדוע יעקב שינה בלשונו מעשו שאמר ו

 ?"כל

 בית הלוידברי 

שיעקב אבינו ידע שאחת מהשניים יכול שביאר, בית הלוי נקדים בדבריו של ה

לקרא או יתחרט עשו ויחזור לחיות איתו בשלום באהבה ואחוה כבעבר, או ימשיך 
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לחם עימו, ובפשטות נראה שעיקר הפחד היה ממלחמה, אך ילה בשנאתו וירצה

 .התורה רומזת שיעקב פחד יותר מהאחוה

היינו אם יבא באהבה  - "הצילני מיד אחי" ,ולכן היו כאן שתי תפילות אחת

תפילה  עודו .ואחוה שינצל ממנו שלא יתחבר עימו ועלול לקלקל את חינוך בניו

, ולכן כפל ו האכזרי להילחם בו שינצל ממנוגם לצד השני שיהא כעש ",מיד עשו"

 הלשון "מיד אחי מיד עשו".

 יעקב פחד מאחוה יותר משנאה

 ",מיד עשו"ואח"כ  "מיד אחי"שהקדים תפילתו להינצל  ,ומדברי יעקב אנו רואים

 ולכן הקדים תפילתו על החשוב.  ,אחוה מאשר ממלחמהמיותר חשש ש

וירא יעקב " ,בא לקראתו אמר יעקבובזה יובן שלאחר תשובת המלאכים שעשו 

" ששניהם משמעות אחת ויצר" "וירא", ולכאורה יש כפל לשון "מאוד ויצר לו

 ? שפיחד מעשו והצטער

היינו מהאחוה  ",וירא יעקב מאוד"רוצה לרמז על שני המצבים:  אולם לפי הנ"ל

 אך עיקר הפחד מאחוה ,אם יבא מצד העשו שבו למלחמה "ויצר לו" .של עשו

 .ולזאת הקדים וירא לויצר לו

 מדוע פחד מאהבה

פחד יעקב מאחוות עשו כל כך, נראה לבאר מהמשך הפרשה שלאחר הטעם שו

והשיבו שהוא דורון למצא חן  "?למי כל אלה"מפגש יעקב עם עשו, ושאל עשו 

, אולם יעקב הוסיף להפציר בו שיקח ואמר לו "לי רב יש"בעיני אדוני, השיבו עשו 

יש "ליעקב שאמר  "יש לי רב"מה ההבדל בין דברי עשו  ,. וצריך להבין"יש לי כל"

 ?"לי כל

, ובמלחמה יהיה נזק גופני, אך "גדול המחטיאו מההורגו"כי כבר אמרו חז"ל 

לכל תכלית האדם ולחינוך בניו אשר עלולים ו לנשמה האחווה יש בה סכנה גדולה

להיות מושפעים באופן שלילי, ובפרט שאין הדבר נראה הרסני וחושבים שחיי 

עוה"ז אמצעי לקיום התורה והמצוות אך האדם לאט לאט נשקע בהבלי עוה"ז עד 
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ובזה מובן שלכן שלח מלאכים ממש בכדי שלא יושפעו  ששוכח תכליתו בעולמו.

 שליחים בני אדם יתכן והיה הופך את ליבם. ממנו, ואילו היו

 דברי יעקב לפייס עשו

ועפ"ז יובן היטב כיצד יעקב שלח לפייס עשו בזה שקיים תרי"ג מצוות ויהי לו שור 

 וחמור. 

הרי כל הצער שלך והשנאה כלפי הן בגלל שלקחתי  ,כוונת יעקב לומר לעשוכי 

עולמי אינה רדיפה  כי השקפת ,לך את משמני הארץ, אך דע לך שאתה טועה

ואפילו אם יש לי  ,אלא עיקר השקפת חיי קיום התורה ,אחרי התאוה קנאה וכבוד

הרבה צאן בשבילי זה כמו שור אחד וחמור אחד מאחר ולא איכפת לי כמה יש 

ואני שמח בחלקי בכל מצב, ולכן אינני מתחרה ומתיימר לקחת לך את חלקך 

 .א אותיוואין לך על מה לשנ ,בעוה"ז

 גורל הגר"א והשפעת החברהה עם החפץ חיים מעש

רבי אלחנן וסרמן זצ"ל נסיים במה שמופיע בספר נצח התורה )פרק ב(, אודות 

 ,שכאשר ישיבתו של החפץ חיים נקלעה למצוקה כספית חמורה ,סיפרש ,הי"ד

הרעיון שהחפץ חיים יסע למוסקבה להוועד שם עם עשירי העם  והעלו את

ים חשש שהמסע הארוך והשהות בעיר הנכריה כמו גם נרתע החפץ חי ,ולהתרימם

יקררוהו מבחינה  ,השיחות עם הגבירים שלא כולם נמנו על שומרי המצוות

 .היסס משך זמן ארוך עד שהמצב הקשה דרש הכרעה ,רוחנית

אנכי ארד עמך מצרימה ואנכי אעלך "או אז הטיל את גורל הגר"א ויצא הפסוק 

והבטיחו הקב"ה  ,מהשפעתה הרעה של מצריםגם יעקב אבינו חשש ", שגם עלה

בוא וראה כמה חביבין ישראל לפני הקב"ה שבכל מקום שגלו  ,בהשראת שכינתו

 ן.שכינה עמהן גלו למצרים שכינה עמה

  .ראה בכך החפץ חיים אות ששלוחי מצוה אינם ניזוקין ונסעו

ר גם מביקו ,אם כך חשש רבינו החפץ חיים מהשפעת החברה :אמר רבי אלחנן

 ?!מה נענה אנן ,קצר שכל כולו לשם שמים
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מעמקי הלכה / הרב יצחק אברהם, כולל 'תורת ה' 

 חפצו' )בית שמש(

 להסתכל בתמונה של אדם רשע

ר ם ָנא ַאל ַיֲעֹקב ַוֹיאמֶּ י ָנא אִּ יךָ  ֵחן ָמָצאתִּ י ְוָלַקְחתָ  ְבֵעינֶּ ְנָחתִּ י מִּ ָידִּ י מִּ י ֵכן ַעל כִּ יתִּ  ָראִּ

ְרֹאת ָפנֶּיךָ  ים ְסֵני כִּ ֹלקִּ י א  ְרֵצנִּ  )לג, י( ַותִּ

ביסודות האיסור  באורך הגר"ש שיינמן שליט"אבאספקלריא פרשת תולדות, דן 

הגר"צ קריזר )כח.( דאסור להסתכל בפני אדם רשע. וכן האריך  מגילההמובא ב

)סי' ט(. וכבר עוררתי בזה מענין מה שהתפלאתי זה זמן  באר צביבספרו שליט"א 

נו הרואות, כי גם בעיתונות המיועדת לציבור החרד לדבר ה', לא רב, ממה שעיני

נמנעים מלפרסם מפעם לפעם, דמויות של אנשי רשע רוצחים שפלים וכיו"ב. ועל 

 מה סכמו בזה. וברצוני להתייחס לזה כעת ביתר הרחבה.

 א[ ראיה בעלמא מותרת

 ל,"י סניגור , השיבני, שבדרךהגר"ש שיינמן שליט"אוכשהפנתי את השאלה ל

 הראיה ולא ההתבוננות, שאסורה א )סי' רכ"ה סק"כ("המג דברי על שסמכו

 כלל, עכת"ד. לזה להיכנס טעם מה מיישב ואין זה. בעלמא

מפרשתן, דיעקב מג"א וראשית כל נראה, דלכאו' יש להביא ראיה לדברי ה

 אלקים פני כראת פניך ראיתי כן על בפגישתו עם עשו, אומר לעשו הרשע, "כי

ותרצני", הרי מפורש שיעקב לא חשש מ'לראות' את פני אחיו ה'רשע' ועוד יש 

להוסיף, שיעקב משווה את ראיית פני עשו, לראית פני אלוקים. ואולי זה גופא 

מרמז על כך שלא העמיק בראייתו, שהרי נאמר "ולא יראני אדם וחי", )שמות לג, 

 כי נאמר כג( שהקשה, "ואם )במדבר כב, רמב"ןכ(. וגם על ראית פני המלאך עי' 

(, ב יח, בראשית) וירא בפרשת הזכרתי כאשר, אנשים בדמות הנראים המלאכים

הרי  ."בסנורים הוכה ולא, בלעם יראנו לא איך כן אם, הבהמות לעיני אף יושגו

דפשיטא לרמב"ן, דגם בראיית פני 'מלאך', אין לבן אנוש כח להסתכל. איברא 
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 אות י'(בפרשתן ) נחל קדומיםבו )בפרשתן עמ' ק"ע(חת"ס דכבר עמדו על כך ב

 ויישבו זאת באופ"א.

אולם למעשה נראה שאין בכך כדי להתיר למפיצי העיתונים, להדפיס תמונת 

אדם רשע. ונראה דעוברים בזה משום "לפני עור לא תתן מכשול". ראשית, משום 

ט אחד מיני שבעצם הדבר שהעיתון מופץ לאלפים ולרבבות, נראה פשוט דלא ימל

אלף מהקוראים, אשר יעיין היטב ובדקדוק על התמונות המודפסות, ויכשל בעוון 

)שבת כד. ד"ה תעניות( בענין הזכרת קבלת  תוס'הנ"ל. וראיה לדבר ממה שנקטו ה

 או חולי אונס לו יארע תענית לש"ץ, דלמרות שהגאונים חששו על היחיד, שמא

 בשחרית מותר להזכיר קבלת תענית ץ"מ"מ לש בתפלתו. שקרן ונמצא בולמוס,

ונראה דה"ה הכא דא"א שלא יסתכל  מהם". אחד יתענה שלא א"שא "היינו לפי

 בעיון, אחד מהקוראים.

ושנית, גם אם נימא דהוי רק 'ספק' לפנ"ע, הרי שגם זה אסור. וזאת למרות מה 

"ה שרי )טו:( דלבע"ז )סב:( לענין מכירת עצים לבי נורא, וכן ב נדריםשמצינו בגמ' 

למכור לישראל החשוד על השביעית, פרה חורשת, ושדה ניר. וזאת משום דיש 

מקום לתלות בהיתר, והיינו שיסיקו את העצים לצורך חימום ולא לצורך ע"ז, וכן 

שאותו חשוד יטול את הפרה וישחטנה, ואת השדה יוביר ולא יעבוד בשביעית. 

 ולכאו' חזינן ד'ספק' לפנ"ע שרי.

בתריה( שנתקשו מהמשך הגמ' דחזינן  )ע"ז טו: ד"ה רהיט תוס'אולם יעויין ב

שרבה חשש על מה שמכר חמור לאדם החשוד למוכרו לעכו"ם, וזאת למרות 

)ע"ז ה. בדפי הרי"ף, וכן בחי' ר"ן שיכל לתלות בהיתר, שימכרנה לישראל. ותי' ה

 הדבר הוברר המקח דבשעת דאפשר במידי מ"ה תלינן, כי למימר, ע"ז טו:( "איכא

 שלא בה שמקפיד לשחיטה, בהמה הרוצה כגון בכך. ומקפיד ליה, בעי דלהיתירא

 כי כוכבים, לעובד ישראל בין קפידא לו שאין חשוד, ישראל אבל מלאכה. תעשה

 תלינן", עכ"ל. לא גוונא האי

ולפ"ז נראה, דבנ"ד מאחר ולא הוברר כלל שכל הקוראים לא יעיינו בתמונה, אלא 

 אדרבה מסתבר טפי שאחד מיני אלף יעיין, על כן נראה פשוט לאסור. 
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 ב[ האם אסור מדינא או רק משום מדת חסידות

)תולדות כ"ז הערה ב'( דקדק כי האיסור הנ"ל לא נאמר אלא תורה תמימה והנה ב

'חסידות'. והוכיח כן ממה שנשתבח ריב"ק שהאריך ימים בזכות שלא בתורת 

 רבותיה. מאי הדין, מצד ממש אסור' הי ואם, רשע אדם בדמות הסתכלתי

ד"ה מימי(  )מגילה כח.טו"א לדברי ה הגר"ש שיינמן שליט"אאולם כבר ציין 

. וכעי"ז נקט גם שאכן אסור להסתכל, אלא שאין העולם נזהר בזהזאת, יישב ש

)חולין לז: ד"ה שלא( יעו"ש. ושעל  תוס'ח"ג סי' נ"ד( ע"פ דברי ה)שו"ת פאת שדך ב

 כן קשה להקל ולהתבסס על דיוקו של התורה תמימה.

)ח"י סי' כ"ד( שהוסיף לדקדק לקולא, ממה שדין  שו"ת להורות נתןעוד ראיתי ב

 זה לא נזכר בספרי הפוסקים לא ברמב"ם ולא בטוש"ע, ומשמע מזה דאינו אלא

 ממדת חסידות.

אמנם לענ"ד נראה, דאם כי נכון הדבר, דהשו"ע לא הביא דין זה בספרו, אולם 

)סי' רכ"ה סק"כ(, ומשמע מדבריו דהוי מג"א נראה דדי לנו במה שנזכרה הלכה זו ב

הלכה פסוקה על כל איש מישראל, ולא"ד לחסידים ואנשי מעשה. וכיו"ב אנו 

 יומא)סב:( ו ברכותישראל" שנזכר בגמ' מוצאים בנוגע לאיסור "למנות את בני 

)כב:(, ולא נזכר ברמב"ם וטוש"ע, ומ"מ לא ניסה אדם מעולם להתיר איסור זה 

)ברכות סב:( נדחו ע"י כל הפוסקים ואכמ"ל, למרות שנזכר עינים למשפט ודברי ה

 )סי' קנ"ו סק"ב(. מג"א רק בדברי ה

)טהרות עמ' חצ"ר ד"ה זו"א חובנוסף ראוי לציין כאן, את דבריו החריפים של ה

עוד כותב( לגבי מה שיצא חכם אחד לחדש, כי מי שמעביר מת מבית הקברות, אין 

צריך ליטול התפושה ממקום הקבר, ודייק כן מהשמטת הפוסקים. והשיב ע"כ 

החזו"א וז"ל, "ואין ללמוד דין מהשמטת טוש"ע, שלא סמכו הטוש"ע להורות לנו 

דעתם להורות לן שנשתנה הדין, לא היו מתוך השמטתם. אדרבה אם הי' 

משמיטים, אלא היו מפרשים וכו'. ודי לנו במה שפירשו, ואין בכח אנושי בזמננו 

 לדעת ד' חלקי שו"ע על בורין", ע"כ. ושעל כן אין להקל גם בנ"ד. 
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 ג[ האם תמונה גם בכלל האיסור

זה, או שמא ולא נותר אלא לדון, האם גם 'תמונה' של אדם רשע נכללת באיסור 

)מגילה כח. בילקוט מתיבתא האיסור רק להסתכל ב'פניו' ממש. והנה ראיתי ב

שכתב ליישב את הקושיא, מה הרבותא רמת שמואל ביאורים( שהביאו בשם ס' 

במה שריב"ק לא הסתכל בדמות אדם רשע, הרי דבר זה אסור לכולם. והשיב, 

צויירת של אדם רשע, שזה דריב"ק נזהר לא להסתכל אף ב'דמות', דהיינו תמונה מ

 אינו אסור מדינא אלא ממדת חסידות עכת"ד.

אולם כאמור, אין להוכיח הוכחתו מקושיא זו, שהרי שערי תשובות לא ננעלו, 

 וכפי שצויין לעיל מדברי הטו"א שתי' באופ"א. 

שיטה ולעד"נ קשה להקל בזה, דהנה יעויין בדברים המופלאים שהביא בזה ב

 דמות שלח אחד, בחכם וז"ל, "מעשהרא"ם , לב:( בשם ה)נדרים ספ"גמקובצת 

 דההוא מביעתותיה מפני נטמן. הפרצופין בדמות מכיר שהיה אחר, לחכם פרצופו

 שאין רע מאדם הפרצוף, אותו וענה, ממנו. נטמן למה לו, שאל לסוף פרצוף.

 אדניו, אל מלשוב נתירא והמביאו. אליו להביט ואין וליסטים, ונואף חמדן כדמותו,

 ולכן ששמע, מה כל לו ואמר. הענין כל לו ושאל ממנו, יירא שלא אליו ששלח עד

 אמר הכל שמן הפרצוף, בעל אותו כמו חכם אין בודאי אמר. אליך לשוב יראתי

 אותי מונעת שבי החכמה אבל זאת, כל לעשות אותי ומסית בי מגרה שיצרי אמת,

וע"ע במה שהביא  .יושר", עכ"ל בדרכי להדריכו לחכם, תעוז והחכמה. זה מכל

שו"ת זכר )קידושין פ"ד אות ע"ז( על מרע"ה, ובמש"כ ע"כ בתפארת ישראל ה

 )תהלוכות האגדות פ"ט, ד"כ ע"א(.יהוסף 

הרי לנו מקור נאמן, דאפילו בייחס ל'ציור' של ימי קדם, מ"מ היה ביד החכמים 

המצויירת בה, ואלו מדות להרגיש ולראות מבעד לציור האומן, מי הוא הדמות 

טמונות בתוככי נפשו. ושעל כן נתיירא החכם ונטמן מלהסתכל בפני אותו ציור. 

ומה נענה ביחס לתמונות המצולמות ע"י מצלמות דייקניות, ואין נסתר מעיניהם, 

אפילו לא שערה אחת קטנה, הדברים ק"ו בן בנו של ק"ו שיש להטמן ולירא 

 פים דרכם.מלהסתכל בדמויות הרשעים הנשק
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)ח"ג סי' רנ"ו( הביא מדברי אגדה זו, ומ"מ דחה כי שו"ת המהרש"ם ואמנם כי ב

בתמונות שבו מצולם האדם בצורה קטנה, א"א להכיר כ"כ, ואין להתיר א"א על 

)הנ"ל(. אך לענ"ד אין להוכיח מדברי המהרש"ם שו"ת להונ"ת פיו, וכפי שציין ב

זה. ומה עוד שללא ספק 'איכות' שחילק ל'חומרא', ומנ"ל להקל ע"פ חילוק 

התמונות שהיה בזמן המהרש"ם, איננו מתקרב כלל וכלל לאיכות המעולה 

שקיימת בימינו, ובודאי שבאיכות של ימינו, ניתן לזהות את האדם המצולם, גם 

 כאשר מקטינים את גודלו. 

)לו:(, במעשה דאשת פוטיפר ויוסף  סוטהכמו כן יש מקום לציין לדברי הגמ' 

בחלון", הרי שגם ע"פ  לו ונראתה אביו, של דיוקנו באתה שעה יק, "באותההצד

דמות דיוקן, ניתן לקבל "יראת שמים", וא"כ לכאו' ה"ה לצד שכנגד, דזה לעומת 

זה ברא אלוקים. אלא שאינו מוכרח, דאין אנו יודעים מהו ה"דיוקנו של אביו 

 ונה.שנראתה לו בחלון", והאם זה דומה למציאות של ראית תמ

)עמ' ר"ל אות תמ"ה( והוא  ארח דודושמחתי כעל הון רב ממה שמצאתי בספר 

מגדולי אנשי הגה"צ ר' דוד בהר"ן זצ"ל ליקוט הנהגות והליכות שנהג בהם 

ירושלים מהדור הקודם, וכפי שליקטו נכדיו וצאצאיו במעשה אומן וז"ל, "כשראה 

, חיים עוזר גרודז'ינסקי זצ"לרבי פעם בעיתון 'קול ישראל' תמונת ר"מ בלוי עם 

 , התבונן בזה רבות והתפעל עד מאוד", ע"כ. רבי שמעון שקופ זצ"לו

ואם ענק בענקים דכוותיה, אשר כל רגע בחייו היו מנוצלים לעבודת השי"ת, בכל 

זאת כשראה 'תמונה' שאיכותה היתה פחותה בהרבה מהתמונות שבזמנינו ובה 

יכל להסיר את עיניו בהתפעלות, לחזות מצולמים גדולי ישראל, הרי שלא 

בקלסתר פניהם, ולהינות מזיו קדושתם. הרי שיש לנו ללמוד, כי יש בכח התמונה 

ושעל כן אין ראוי ויתכן שאף  להשפיע על נפשו של האדם בין לטוב ובין למוטב,

 אסור מדינא להסתכל בתמונות הרשעים, כנלענ"ד.
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, רבינוביץ הכהן גמליאל הרב/  הכהונה מפרדס

' החדש יוסף פרדס', 'אודך אני גם' מחבר ספרי

 ועוד, כ"ג

 אל יפתח אדם פיו לשטן

ץ י ְבֹיֵשב ָהָארֶּ יֵשנִּ י ְלַהְבאִּ ם ֹאתִּ י ֲעַכְרתֶּ ל ֵלוִּ ְמעֹון ְואֶּ ל שִּ ר ַיֲעֹקב אֶּ י  ַוֹיאמֶּ ַבְכַנֲענִּ

כונִּ  ְספו ָעַלי ְוהִּ ְסָסר ְונֶּאֶּ י ְמֵתי מִּ י ַוֲאנִּ זִּ יוַבְסרִּ ְשַמְדתִּ י. )לד, ל י ְונִּ י וֵביתִּ  (ֲאנִּ

ט ו חז"ל )ברכות ילמה אמר יעקב בלשון זה, והכוני ונשמדתי, והרי אמר ,קשה לי

 ?'אל יפתח אדם פיו לשטן'ע"א( 

ונראה לתרץ בס"ד ע"פ מה שכתב בספר "מעינה של תורה" בשם ספר  .  א

תשאל לשמי, "רמתים צופים",  בפרשת וישלח, על הפסוק, ויאמר למה זה 

)בראשית ל"ב, ל'(, וז"ל: לאחר שניצח יעקב את השטן את השר של עשיו, ניתן לו 

( את מנין "שטן" 282השם ישראל, במקום יעקב, כי כאשר נוסיף למנין "יעקב", )

 (, ע"ש.542(, מתקבל המנין של "ישראל", )353)

, שהרי ואם כן נמצא שהתבטל השטן לגמרי מיעקב, ולא היה לשטן שום שליטה

בתוך שמו של יעקב נכנס שמו של השטן, לבטל השטן לגמרי, ואם כן לא קשה 

מידי, שאע"פ שאמרו חז"ל "אל יפתח אדם פיו לשטן", אולם מי ששולט על השטן, 

 לא צריך לחשוש כלל, ודו"ק היטב.

ולפי יסוד זה אפשר לתרץ עוד פסוקים שנראה כביכול שיעקב פתח פה לשטן, 

ן אחי יוסף לא שלח יעקב את אחיו כי אמר פן יקראנו אסון, כגון, ואת בנימי

)בראשית מ"ב, ד'(, וכן, ויאמר לא ירד בני עמכם כי אחיו מת והוא לבדו נשאר 

וקראוהו אסון בדרך וגו', )בראשית מ"ב, ל"ח(, וכן, ויאמר ישראל אל יוסף אמותה 

חשש כלל  הפעם, )בראשית מ"ו, ל'(, ועוד, ולפי הנ"ל אתי שפיר שיעקב לא

מהשטן, שהרי שמו של השטן נכלל בשמו, וביטלו לגמרי, וזהו מרומז בקרא ויאמר 

"ישראל" )שזה גימטריא "יעקב שטן", וכנ"ל(, אמותה הפעם, כי לא חשש כלל שלא 

 לפתוח פה לשטן. ודו"ק היטב 
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ואחי הגאון רבי אליעזר הכהן רבינוביץ שליט"א, מח"ס "חינוך הבנים  .  ב

לי להקשות מתחילת הפרשה שכתוב שאמר יעקב, אם יבוא עשיו כהלכתו", הוסיף 

אל המחנה האחת והכהו וגו', )בראשית ל"ב, ט'(, והרי אל יפתח אדם פיו לשטן, ? 

 ע"כ שאלתו.

ולפי הנ"ל אתי שפיר שאפילו כאן עדיין לא קיבל יעקב את השם ישראל, עכ"פ 

ו לגמרי, וכמו שראינו יעקב תמיד נלחם ברוחניות שלו מול השטן, והצליח להכניע

אחר כך כשפגש את השטן, וניצחו יעקב, וזהו בוודאי היה על ידי שנלחם תמיד 

ברוחניות שלו מול השטן, וניצחו, וביטל השטן לגמרי, ולכן קיבל באמת אחר כך 

השם "ישראל", שזה גימטריא כמו "יעקב, שטן", שמרמז שהכניע השטן לגמרי, 

, והיה יכול לפתוח פה לשטן, מבלי היזק, ודו"ק וכנ"ל, ולכן לא חשש מהשטן כלל

היטב. וע"ע מש"כ בס"ד בספרי "גם אני אודך" פרשת ויצא, על הפסוק ושבתי 

 בשלום )אות ה'( ודו"ק. 

וזקני הגה"צ רבי לוי הכהן רבינוביץ זיע"א, בעל "מעדני השלחן", תירץ  .  ג

יבוא עשיו וגו', קושיית אחי הג"ר אליעזר שליט"א, שאמר יעקב רק בלשון "אם" 

 וזה קל יותר. עכ"ד. ודפח"ח. 

ואחי הגאון רבי אליעזר הכהן רבינוביץ שליט"א, מח"ס "חינוך הבנים  .  ד

כהלכתו", תירץ הקושיא שאמר יעקב: אם יבוא עשיו אל המחנה האחת והכהו, 

שאולי אמר זאת יעקב רק "בלבבו", שהרי לכאורה לא היה לו צורך לומר זאת 

ר כן רק בלבבו, אין שום חשש, שהקפידא הוא רק לפתוח "פה" לאחרים, וכיון שאמ

 לשטן, אבל לא "בלבבו". עכ"ד. ונפלא.
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משפטי צדקך / הרב יהודה טננהויז, מח"ס 'משפטי 

 צדקך' על חו"מ

 באיזה אופן מותר לתת מתנות לגוי

י־ָאמַ למדנו  נופרשתב ֵמה ַעְבְדָך ַיֲעֹקב ַאֲחֵרינו כִּ ם ַגם הִּ ְנָחהַוֲאַמְרתֶּ  ר ֲאַכְסָרה ָפָניו ַבםִּ

ָנא ָפָני ה ָפָניו אוַלי יִּ ְראֶּ ת ְלָפָני ְוַאֲחֵרי־ֵכן אֶּ כֶּ  . )לב, כא(ַהֹהלֶּ

לא תתן להם מתנת חנם. ומתנת חנם גופה  -לא תחנם  .(כ) עבודה זרהבגמ'  הנה

תנאי היא; דתניא: לא תאכלו כל נבילה לגר אשר בשעריך תתננה ואכלה או מכור 

אין לי אלא לגר בנתינה ולעובד כוכבים במכירה, לגר במכירה מנין?  - לנכרי

תלמוד לומר: תתננה... או מכור, לעובד כוכבים בנתינה מנין? תלמוד לומר: תתננה 

ואכלה או מכור לנכרי, נמצא אתה אומר: אחד גר ואחד עובד כוכבים בין בנתינה 

ככתבן, לגר בנתינה ולעובד  בין במכירה, דברי ר' מאיר; רבי יהודה אומר: דברים

 והיינו לר"מ מותר לתת מתנה לעכו"ם ולר"י אסור ולגר מותר.כוכבים במכירה. 

כמבואר  ר"ג גלוסקין לאותו לנכרי במתנה ןאיך נתא"כ ד הקשו)שם( תוס' וב

מעשה ברבן גמליאל שהיה רוכב על החמור, והיה מהלך מעכו  :))סד עירוביןב

לכזיב, והיה רבי אילעאי מהלך אחריו. מצא גלוסקין בדרך, אמר לו: אילעאי, טול 

גלוסקין מן הדרך. מצא נכרי אחד, אמר לו: מבגאי, טול גלוסקין הללו מאילעאי! 

רו שרי, שהוא , דבעכו"ם המכיותירצווהרי אסור לתת מתנה לגוי משום לא תחנם. 

בטוח שע"י המתנה יעשה לו העכו"ם לפעמים טובות, ואין זה כמתנה אלא 

, דאפילו מתנה ממש, הא דאסור ליתן לעכו"ם היינו דוקא עוד תירצווכמכירה. 

בעכו"ם עני שאין לו מה יאכל ובמתנה זו הוא מחייהו, לכן אסור, אבל בעכו"ם 

 עשיר שבלא זו המתנה יש לו הרבה שרי, ע"ש. 

הנה מי יש לנו עכו"ם גדול יותר מעשו הרשע, )דרוש ד(  ערבי נחלעפי"ז כתב ב

והוא אוהב גזל ובצע מאד, רק לא הוטב בעיניו מתנה זו ביודעו כי יעקב ודאי לא 

יעבור על לא תחנם שאסור ליתן לעכו"ם מתנת חנם, וחש שנותן לו המתנה 

דו, ולא חפץ באלה, אלא כתירוץ הא' של התוס' ושרוצה ממנו להיטיבו טובות כנג
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חפץ שיהיה מתנתו בחינם לגמרי לא יצטרך להיטיבו באחריתו, ולז"א מי לך כל 

המחנה כו', אף שכבר ידע ממוליכי המנחה שאליו הם שלוחים, רק שאלו הלא 

אסור ליתן מתנת חנם, והשיב יעקב לפי תומו למצוא חן, והיינו כתירוץ הא' של 

ן כי יש לי רב ורשאי אתה ליתן לי כתירוץ הב' של התוס', והשיב עשו, אין הדבר כ

התוס', ויהי לך אשר לך )כי תיבת לך דרשו רז"ל בכ"מ להנאתך לטובתך(, ר"ל אם 

אתה רוצה ליתן לי בשביל הנאתך שאיטיב עמך החזק לך ואיני רוצה בה. והוצרך 

חן יעקב לתרץ דיבורו הראשון, ואמר אם נא מצאתי חן בעיניך, ר"ל ענין מציאת 

שאמרתי אין כוונתי שתיטיב לי, אלא כוונתי ולקחת מנחתי מידי, זהו כל החן 

שאדם חשוב כמוך יקבל מתנה ממני, וכענין שאמרו רז"ל בקידושין )ז א(, ולכן יפה 

 אמר אח"כ למה זה אמצא כו', ונכון וקרוב ודו"ק. 

 כוונת יעקב בנתינת המתנה להכניע כח עשו

זים בכוונת יעקב במתנתו לעשו שמנין המנחה עוד כתבו בספרים הקדושים רמ

הנשלח לעזאזל ביום הכפורים. )בני  שעי"רבהמות כמנין  תק"ףששלח יעקב לעשו 

המנחה לשלוט כל הגבורות  בנתינתונת יעקב וכש מאור ושמשיששכר( וכן ב

והנה ידוע, ששורש הדינין הם ש"ך  ,והדינים על עשו ולמשוך על עצמו החסדים

פרי הקודש, ולכן רמז לו במנחה זו להשליך כל הדינין על עשו וכת ופ"ר כמובא בס

נמצא בסופי תיבות שמונה ממי"ן,  -דיליה. כי בפסוק ראשון עזים מאתים וגו' 

שעולה בגימטריא ש"ך, ובפסוק שני גמלים מניקות נמצאים שבעה ממי"ן, שעולים 

 ונתו היה להשליך כל הדינים עליו. ובגימטריא פ"ר, וכ

מפרש בדרך רמז שהקפיד הקב"ה על יעקב  (פרשת פינחס)תורת המנחה אמנם ב

ו וקרא לעשו אדוני כמה פעמים וקרא עצמו עבדו עש השפיל עצמו ונכנע לפניש

כמה פעמים דכת' )בראשית לב ד( כה אמר עבדך יעקב, וכשם שהתיש כחו 

ל בתחתונים כך הותש כחו בעליונים כי הפוגם עצמו למטה פוגם כחו למעלה. א"

הקדוש ברוך הוא לא דייך שעשית את הקדש חול אלא שעשית את החול קדש, 

חייך שכך יהיה )שם מט י( עד כי יבא שילה והוא יקהה את שיניהם של אומות 
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העולם, ולא עוד אלא שאני מטריח את בניך להקריב קרבנות על האומות כדי 

  שיפרו וירבו האומות.

וכששמע מרע"ה כי אלו השבעים פרים הם כפרה לשבעים אומות, פר אחד 

לאומה אחת, תמה ואמר להקב"ה רבונו של עולם הרי אתה מתפייס בפר א' 

לאומה א' בכל השנה ולמה חייבת לישראל חמש מאות וחמשים בהמות לשנה, 

 שכן עולים כל קרבנות המוספין של כל השנה, 

הקריב לפני אלא כנגד הדורון ששלח יעקב א"ל משה איני מחייב לישראל ל

לאביהם לעשו הרשע דכת' )שם לב יד( עזים מאתים ותישים עשרים רחלים 

אותיות וזהו שאמר )במדבר כט יח( ומנחתם ונסכהם  42מאתים ואילים עשרים,=

אותיות פירוש כמשפט יום הז' של  42לפרים לאלים ולכבשים במספרם כמשפטם,=

 אותו רשע. 

אותיות של פסוק זה כמספר אותיות של אותו פסוק, וכמו שסופי  וע"כ מספר

תיבות של אותו פסוק מ"ם כך סופי תיבות של פסוק זה מ"ם, ואין השני פסוקים 

שוים בתיבותיהם כי אותו פסוק הוא שמונה תיבות וזה הפסוק הוא שבע תיבות, 

נשארו וניתקן כן בעבור היום השביעי שהוא נאמר בו, וכנגד השבעה פרים ש

ליקרב בו וכנגד השבע אומות שישארו מן השבעים אומות לשמש לישראל במהרה 

 בימינו אמן.
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מתוק לחכי / הרב אריה לייב גולדשטוף מח"ס 'לב 

 הארי'

שלא יישאנה  את דינה נענש יעקב שמנעבביאור מה ש

 שמא תחזירנו למוטב  ,עשיו

ת ְשֵתי  ַףח אֶּ ת ַאַחד ָעָשר ְילָ ַוָיָקם ַבַלְיָלה הוא ַויִּ ְפֹחָתיו ְואֶּ ת ְשֵתי שִּ ָדיו )לב, ָנָשיו ְואֶּ

 כג(

נתנה בתיבה ונעל בפניה, שלא יתן בה עשיו  -כתב רש"י: "ודינה היכן היתה? 

  עיניו, ולכך נענש יעקב שמנעה מאחיו, שמא תחזירנו למוטב".

אולי היא תתקלקל שאדרבה חסד עשה עם בתו במה שמנעה מידי רשע,  ,ויל"ע

אמרו )פסחים מ"ט ע"ב( "כל המשיא בתו לעם הרי ומחמתו והוא לא יחזור למוטב. 

 הארץ כאילו כופתה ומניחה לפני הארי", ולא אמרינן דתחזירנו למוטב.

ה יעקב מעשיו, והתביעה עליו היתה במה עכדין מנ ין הכי נמישא ,יש המבאריםו

בעלמא. ונראה דהכוונה היא שכיון שנעל את התיבה דהיה לו להסתפק בסגירה 

שיש פעמים שהאשה כן מחזירה את הבעל למוטב, לכן היה ליעקב לתת אפשרות 

 עפ"י דרך הטבע שיארע דבר זה.

, אולי יש מקום לבאר במהלכי אבותינו הקדושים ואף שאין איתנו יודע עד מה

 ,ק אבינודומה לשאר מקומות, כי עשיו היה מגידולי יצח ן זהכאן איבדרך פשט, ש

, ושמא גם זכות אבותיו סיבות רבות שיחזור למוטב ווהיה אח של יעקב אבינו, והי

הוא מוכשר לקבל מאשתו ולחזור למוטב על ידה  האי גוונא, ובכהיתה מסייעתו

אין סיבה ועם הארץ בשאר )עי' אוה"ח כז, א(. משא"כ בשאר מקומות שמדובר 

  שתצליח אשתו להחזירו למוטב.מיוחדת 

* 

שהרי מצינו שהכתוב משבח את לאה  מה שמקשיםבדרך זו אפשר אולי ליישב ו

לעיל כט, יז  שהיו עיניה רכות על ידי מה שבכתה שלא תיפול בחלקו של עשיו
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ולא אמרו  "ועיני לאה רכות", ופירש"י שהיתה בוכה כי חששה שמא תנשא לעשיו,

 , ובמה שונה דינה מלאה?שהיה לה להחזירו למוטב

דינה בת יעקב הרי היא דינה מלאה, ש מור אולי אשר לבאר ששונהובדרך הא

ולא שתתרחק  קרב את עשיותמבית אביה לטוב, וככזאת מסתבר ש היתה רגילה

אולי היה קיים יותר בעצמה. משא"כ לאה שבאה מגילולי בית אביה, אצלה 

 החשש שמא הוא יקלקל אותה, שהרי לא נתחנכה לטוב בבית אביה.

דינה  נושא אתאם עשיו היה שבין דינה ללאה,  את ההבדלך זה ועוד י"ל על דר

היה יעקב המחותן שלו, וכאשר היה נכנס לבית כזה, בודאי היתה דינה הלוא 

אשתו מצליחה להשפיע עליו לחזור למוטב. משא"כ אם היה עשיו נושא את לאה, 

דאי רשע כזה, ובצורה כזו בו היה לבן הארמי המחותן שלו, והיה נכנס לבית של

יתה לאה יכולה להחזירו למוטב. ובזה נבין היטב מה שדינה היתה מחזירתו לא ה

 למוטב, שזה בצירוף מה שהיא ממשפחת צדיק.
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נגוהות בפרשה / הרב ישראל מאיר אסטריק, כולל 

 לב לאחים )רחובות(

 תפילתו של יעקב

ָך  ת ַעְבדֶּ יָת אֶּ ר ָעשִּ ת ֲאשֶּ מֶּ ָכל ָהא  ים ומִּ ֹכל ַהֲחָסדִּ י מִּ ְוַאָתה ָאַמְרָת ֵהיֵטב  וגו'ָקֹטְנתִּ

ָםךְ  יב עִּ  יג(-)לב, יא ֵאיטִּ

לאחר שיצא יעקב מבית לבן, חשש מנקמתו של עשיו, ושלח לפניו שליחים 

עמו. יעקב  לרצותו. אך עשיו לא נתרצה בכך, ובא להלחם ביעקב וד' מאות איש

ירא מכך והתפלל "קטנתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדך וכו' 

וכתב רש"י "קטנתי מכל החסדים. לכך  ,יג(-יא ,ואתה אמרת היטב איטיב עמך" )לב

 אני ירא, שמא משהבטחתני נתלכלכתי בחטא ויגרום לי להימסר ביד עשיו".

למרות הבטחת הקב"ה, והקשה הרמב"ן על דברי רש"י, שאחר שאמר יעקב ש

מזכיר שוב את ההבטחה "ואתה אמרת היטב  דועחושש הוא שמא גרם החטא, מ

ואם לא גרם החטא אין  ,ההבטחות תועלנהאיטיב עמך" והרי אם גרם החטא לא 

 ?צורך בבקשות נוספות

עוד יש להעיר, שהקב"ה הבטיח ליעקב פעמיים שיהיה עמו, האחת כאשר יצא 

טו( ושנית כאשר ציוהו לשוב מחרן לארץ ישראל  ,כחמבאר שבע בדרכו לחרן )

זכיר את הבטחתו הראשונה של הקב"ה "ושמתי את הג(, ויעקב בתפילתו  ,)לא

זרעך כחול הים וגו'" שנאמרה בהבטחה הראשונה ויש להבין מדוע לא הזכיר את 

 ?ההבטחה השניה הסמוכה יותר למעשה זה

 ביאור נדרו של יעקב

"וידר  :להקדים ולבאר את נדרו של יעקב ביציאתו מבאר שבעולהבנת העניין יש 

יעקב וגו' אם יהיה אלקים עמדי ושמרני בדרך זה אשר אנכי הולך ונתן לי לחם 

 ,כא(-לאכול ובגד ללבוש, ושבתי בשלום אל בית אבי והיה ה' לי לאלקים" )כח כ

 ?לו לאלקים ה'יהיה אז דיקא יעקב שאם יהיה ה' בעזרו  "התנה"וכי  ,וצריך ביאור

 והוא דבר שאינו יתכן.
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שמטרת בריאת העולם היא שהאדם יקבל שכרו בדין על פי הידוע וביאור העניין, 

ולא ירגיש שמקבל "נהמא דכיסופא" לחם של בושה, ולכן ברא הקב"ה את 

העולם במידת הדין, אך כשראה שאין העולם יכול להתקיים בכך, צירף את מידת 

ב( שכל העולם  ,א(. ולפיכך אומרת הגמ' )ברכות יז ,אהרחמים )רש"י בראשית 

כולו ניזונין בצדקה של הקב"ה. וכאשר ראה משה רבינו את הייסורים שעבר רבי 

עקיבא תמה "זו תורה וזו שכרה" ענהו הקב"ה "כך עלתה במחשבה לפני" )מנחות 

מידת וביארו רבותינו שענהו ה' שרבי עקיבא לעוצם גדלותו יכול לעמוד ב ,ב( ,כט

הדין שעלתה במחשבתו של הקב"ה בראשית הבריאה ורק מכח עוצם מידת 

 הדין, המדקדקת כחוט השערה, נענש רבי עקיבא.

אם הקב"ה ישמרני הן  :זהו שהתפלל יעקב אבינועל פי זה נראה לבאר שו

 :מבאר הספורנווכא(  ,בגשמיות והן ברוחניות, אזי "והיה ה' לי לאלקים" )כח

ל יתברך המרחם, יהיה לי לאלקים ויתנהג -אקבל עלי מעתה שה"כלומר, הנני מ

עמי במידת הדין", שמקבל עליו יעקב שהקב"ה לא ינהג עמו במידת הרחמים שם 

 ה אלא במידת הדין שם אלקים."הוי

 חשש יעקב מפגימה קלה

 -לבאר את חשש יעקב "קטנתי מכל החסדים" ועל פי דברי הספורנו הנ"ל יתכן 

ה( וביאר רש"י  ,החטא". שהרי, יעקב אמר לעשיו "עם לבן גרתי" )לב"שמא גרם 

ג" ורמז יעקב שקיים לכל המצוות כולם. וכיון שכך מהו "ש"גרתי" בגימטריה "תרי

שחשש "שמא גרם החטא" והרי הכיר בעצמו שקיים כל התורה כולה. וכתב האבן 

 השם עמו"., ובעבור זה לא יהיה במחשבתועזרא )פס' ט( "שמא חטא או שגג 

 ביאור תפילתו של יעקב

והנראה, שתביעה דקה זו אינה לפי מידת הרחמים אלא לפי מידת הדין 

המדקדקת כחוט השערה, וכיון שהקב"ה מתנהג במידת הרחמים לא היה לו ליעקב 

לחשוש מכך. וכל חששו היה שכיון שקיבל על עצמו לנהוג במידת הדין אין הוא 

 ראוי להינצל.



 

 

 

 פ 'עמ -אספקלריא 

 

ובזה מתיישב היטב מה הוסיף יעקב בהזכרת הבטחת ה' אחר שחשש שנתלכלך 

בחטא, וכן מדוע נקט יעקב דוקא את ההבטחה הראשונה שנאמר בהר המוריה ולא 

מתחילה אמר יעקב "קטנתי מכל שאת ההבטחה הסמוכה שנאמרה בחרן, 

אך  ני זכאי במידת הדין,נוזו סיבה שאי ,החסדים" ושמא יש בידי פגם כל שהוא

מוסיף יעקב ומתפלל "ואתה אמרת היטב איטיב עמך" והבטחה זו של שמירה 

נאמרה קודם שקיבלתי על עצמי לנהוג במידת הדין, ומכח הבטחה זו יש לך 

יח( ובקשה זו  ,להצילני וכעין זה מצינו אצל משה רבינו יעויין רש"י )במדבר יד

השניה נאמרה בחרן אילו ההבטחה שיכול יעקב לתלות רק בהבטחה הראשונה, 

 קיבל על עצמו לנהוג במידת הדין.כבר לאחר ש
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נחשבה / הרב יחיאל הלוי נוביק, ראש כולל דעת 

אשדוד, עורך ספרי מרן הגר"ש רוזובסקי  –יוסף 

 זצ"ל

 חכמה –תורה, עשו  –יעקב 

י ְלֵעָשו ֹכה ָאַמר ַעְבְדָך  ם ָלבָ ַוְיַצו ֹאָתם ֵלאֹמר ֹכה ֹתאְמרון ַלאֹדנִּ י ָוֵאַחר ַיֲעֹקב עִּ ן ַגְרתִּ

 ַעד ָעָתה )לב, ה(

עם לבן גרתי, וברש"י ותרי"ג מצוות שמרתי ולא למדתי ממעשיו הרעים.  .  א

וצריך לבאר מה כונת יעקב אבינו ע"ה לספר לעשו על מה שהי' אצל לבן ושמר 

תרי"ג מצוות ולא למד ממעשיו הרעים. ויתכן דמאחר שאמר יצחק והי' כאשר 

, שמשמעו כאשר יעקב ירד בשמירת התורה, ופרקת עולו מעל צואריך, וכאן תריד

 אמר לו יעקב שלא הגיע זמן זה, שהרי תרי"ג מצוות שמרתי.

והנה כתיב והי' בית יעקב אש ובית יוסף להבה ובית עשו לקש, והיינו שבכח 

האש ישרף עשו, וצריך להבין המשל בזה, דהרי בודאי יש בזה משמעות מיוחדת, 

 כל כה"ג ודאי בא ללמדינו, וצריך להטות אוזן להלימוד.ו

והנה יעקב אבינו הי' עמוד התורה, ובתורה כתיב הלא כה דברי כאש, ועי' דרך 

עץ חיים להרמח"ל שפירש שהתורה היא אור שנכנס בנשמה, כאשר יכנס השמש 

 באחד הבתים.

דל והנה יעויין שם בהמשך שמתחילה התורה היא כגחלת, אבל כאשר משת

להבין, וקורא, וחוזר וקורא, ומתחזק להתבונן היא הופכת לשלהבת, והנה י"ל 

שכאשר יעקב חנך בנו יוסף לכך שעמד בנסיונות במצרים, זהו לאות שחינוכו של 

יעקב הפך ללהבה, וזהו שטנו של עשו, ועל כן בית יוסף להבה, וכן מצינו שכאשר 

דמות דיוקנו של אביו, וע"כ זכה לכח עמד יוסף בנסיון עם אשת פוטיפר, הי' זה ע"י 

זה שיוכל להלחם עם עשו. וזהו שאמר לו ותרי"ג מצוות שמרתי ולא למדתי 

 ממעשיו הרעים.
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והנה שמעתי לדקדק מהו כפל הלשון ולא למדתי ממעשיו הרעים הרי כבר  .  ב

 אמר ותרי"ג מצוות שמרתי, וא"כ ודאי לא למדתי ממעשיו הרעים.

תרי"ג מצוות, מ"מ הוא משתדל ללמוד גם מלבן  אמנם יתכן, שאף שאדם שומר

עד כמה שזה לא סותר לתרי"ג מצוות, ואולי הוא יכול לחשוב שיש גם דברים 

טובים אצל לבן, ולא צריך להיות סגור, להיפך יש כאלה שרוצים להיות פתוח 

ללבן, ואזי יש כבר השפעה מסוימת, ויתכן שעשו כבר יוכל לשלוט ביעקב, וזהו 

 למדתי ממעשיו הרעים. שאמר, ולא

והנה פרשה זו מלמדת כיצד יש לעם ישראל לנהוג בגלות, וישנה הרגשה שזהו 

דוקא כאשר נמצאים בין הגוים והם עושים צרות, אזי צריך דורון תפילה ומלחמה, 

אבל כיום שאנו בארץ ישראל בין יהודים ואין מלחמה בס"ד שאנו צריכים להלחם 

וד מהפרשה, אמנם יש ויש לימוד נפלא, שההגנה בה, אזי אין משהו מיוחד ללמ

של יעקב אבינו תלוי' בשמירת המצוות, וגם בהתבדלות מן הרשעים, ממעשיהם 

 הרעים.

והנה יש להתבונן עוד בהאי קרא דבית יעקב אש ובית יוסף להבה ובית עשו  .  ג

 לקש.

דהנה אמרו בקידושין בראתי יצה"ר בראתי תורה תבלין לו, וכבר כתב המסילת 

 שרים דהקב"ה שהוא ברא היצה"ר הוא יודע התבלין שמועיל כנגדו.י

והנה בסוגיא דסוף מסכת קידושין רואים שהיצה"ר דומה לאש, וע"כ אמר ר' 

עמרם נורא בי ר' עמרם, וכמ"ש המהרש"א דלא לחנם הי' מוציא ר' עמרם חסידא 

דהתורה דבר שקר מפיו. ובודאי הוא סכנה גדולה, ומה עומד כנגד היצה"ר, אלא 

ג"כ נמשלה לאש, אמנם היא אש של הקב"ה, והכתוב אומר כי ד' א' אש אוכלה 

 אש. ותורה דילי' אוכלת להיצה"ר שהוא כאש, כן י"ל.

ולזה אמר יעקב לעשו, עם לבן גרתי ותרי"ג מצוות שמרתי, ולא זו בלבד, אלא 

 שאף לא למדתי ממעשיו הרעים. ובזה הי' יעקב אבינו מוכיח לעשו שאין לו

 שליטה עליו.
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והנה אמרו במדרש שקלסתר פניו של עשו דומה לקלסתר פניו של יעקב. ופירש 

 המהר"ל דהענין הוא שיעקב ועשו שוין זה לזה מצד הנגלה ומתנגדים מצד הנסתר.

וי"ל הכונה דלאדם מן הצד הי' דומה שיעקב ועשו דומים זה לזה, כי הי' להם 

 במהות, הם שונים לגמרי. דמיון חיצוני, אולם מצד הנסתר, והיינו

והאבדתי חכמים מאדום ותבונה מהר עשו, ואמרו ע"ז במדרש אם יאמר לך אדם 

 חכמה בגוים תאמין, תורה בגוים אל תאמין.

נראה שכאן טמון ההבדל היסודי, שיעקב הוא סמל התורה, ועשו סמל החכמה. 

תורה ועשו  וע"כ היו דומים מצד הנגלה, אולם מצד הנסתר הם מתנגדים, כי יעקב

 חכמה. ואין דרך להנצל מן היצה"ר רק ע"י תורה ולא ע"י חכמה.

 מצילה מפיתויים –תורה מחכימת פתי 

ברצוני להזכיר את השיחה האחרונה ששמעתי מפי מו"ר הגרי"ד פוברסקי 

זצוק"ל. שדיבר על כך שאדם לומד תורה הוא מתנדנד והוא מתנגן, ולא מצינו כך 

 ופי'. ואמר שהלומד תורה לומד עם הקב"ה כביכול.באדם שלומד חכמה ופילוס

והנה המהר"ל כתב בנצח ל"א, יש לך לדעת כי החכמות הם שתים בעולם 

החכמה האחת היא חכמת התורה והם דרכי השם, אשר חכמה זאת לא הוריש 

לשום אדם, כי היא שכל האלקי כמו שהוא ידוע כי התורה בפרט הוא שכל אלקי, 

שראל אשר צוה להם חוקים ומשפטים והחכמה הזאת היא מן ולא נתן זה כי אם לי

הש"י אשר נתן תורה לישראל, החכמה השני' היא חכמה האנושית וזאת החכמה 

היא בעו"ג, אמרו במדרש אם יאמר לך אדם יש תורה בעו"ג אל תאמין שנאמר 

בגוים אין תורה, אם יאמר לך יש חכמה באומות תאמין שנאמר והאבדתי חכמה 

 גו' א"כ אית בהו.מאדום ו

אמנם העיקר צריך לדעת כי התורה מלמדת לאדם להתרחק מן הפיתויים. כי 

כתיב פתי יאמין לכל דבר, והתורה מחכימת פתי. והיינו ע"י שמלמדת אותו 

 להתרחק מן הרשעים.
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ניצוצות חיזוק / הרב נהוראי יוסף אוחנה, רב 

דכפר הרי"ף, וראש כולל 'שערי הלכה' תל ציון, 

 'שו"ע המוסר' 'עין במשפט' ושא"ס מח"ס

 לקרב ולא להתקרב!

י )לב, ה( ם ָלָבן ַגְרתִּ  עִּ

יעקב אבינו מספר לעשיו אחיו, כי גר עם לבן הרשע. ורבותינו זכרונם לברכה 

עמדו על המילה "גרתי", ופירשו, כי כוונתו של יעקב היתה לומר לעשיו, ששמר 

"ג"(, ולא למד ממעשיו הרעים של אותיות "תרי -את כל התרי"ג מצוות )"גרתי" 

לבן )פסיקתא, והובאה ברש"י. ובבראשית זוטא איתא: שמרתי כל המצוות חוץ 

 מפריה ורביה וכו'(.

אך יש להבין את הדברים, הרי מדברים אנו על יעקב אבינו, כליל ההתמדה 

והשקידה על התורה, בנו של יצחק, ונכדו של אברהם אבינו. בן ונכד לגדולי הדור. 

ותו יעקב שישב ולמד ארבע עשרה שנה ברציפות ולא באה שינה לעיניו )עירוביו א

עא.(. היה שלם בכל מיני שלימות )ב"מ פג:(, והגיע להשגת מידת התפארת )זוה"ק, 

בראשית דף קנז ע"א(. אם כן מה החשש כלפיו שיתקלקל חלילה ממעשיו של לבן 

 הארמי?

לו הוא מסתפק בכך "שלא למד עוד יש להתפלא על דברי אבינו יעקב, שכאי

ממעשיו הרעים", הרי היה לך להחזיר את לבן הרשע בתשובה! כזה צדיק, כל כך 

 בעל השפעה, ולא הצליח להשפיע על לבן הרשע ולקרבו לאבינו שבשמים?!

 אך יסוד גדול כתוב כאן.

יודעים כולנו את המעלה הגדולה לקרב נפשות לאבינו שבשמים. אין מצוה 

ה' יתברך מחכה וממתין לאותו אדם שנים רבות, מתי ישוב בני אלי גדולה מזו. 

וילך בדרכי. והנה מגיע אדם ומוליך את האדם הזה אל ה' יתברך, מזכה אותו 

להכיר באורו הגדול של ה' יתברך. איזו נחת רוח גדולה ועצומה נעשית מכך לפני 

אל, כאילו קיים ה'! על זה אמרו חז"ל )סנהדרין לז.(: "כל המציל נפש אחת מישר
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עולם מלא", והצלת הנפשות הגדולה ביותר היא כשמציל אותו מפני "סכנת מות 

רוחנית", כי אמרו חכמים )במדב"ר כא, ד(: "גדול המחטיאו לאדם, יותר מן 

 ההורגו". ואם הוא הציל אותו מעוון, הרי זה "יותר" מכאילו הצילו ממות גופני!

נו להחזיר בתשובה את לבן הרשע, מצוה אם כן לכאורה היה מוטל על יעקב אבי

כה גדולה וחשובה, ומדוע לא עשה זאת? ובלי ספק שהיה ליעקב אבינו את הכלים 

לכך, כי היה ירא שמים, ואמרו חכמים: "כל מי שהוא ירא ה', דבריו נשמעים" 

 )ברכות ו:(, אם דבריו נשמעים, מהי הסיבה שלא החזירו בתשובה?

נפש של כל אחד מאיתנו, כי דרך בריית האדם התשובה לכך טמונה בעמקי ה

היא שהוא נמשך בדעותיו ובמעשיו אחר דעת רעיו וחבריו, ונוהג כמנהג אנשי 

מדינתו. כך הוא הטבע של כל אדם ה"בריא בשכלו" שדעתו מעורה עם הבריות, 

שמוכרח הדבר שביום מן הימים יעשה כמנהג חבריו הרעים, ולא יוכל לחלץ את 

ו "שימשך אחרי מנהג בני מקומו. וכן כתב הרמב"ם )הלכות דעות פנפשו מכך. או 

א(, שלכן צריך האדם לשבת תמיד עם אנשים "צדיקים", כדי שימשך אחריהם, "ה

וכמו שנאמר: "הולך את חכמים יחכם, ורועה כסילים ירוע". והוסיף, שלכן אם 

, ילך נמצא האדם בעיר שכולם עוברי עבירות ואינם מניחים לו לעשות מצוות

 למקום אחר.

ויש לשאול על הלכה זו שכותב הרמב"ם, מדוע ילך אותו האיש למקום אחר, 

אדרבה מצוה גדולה מוטלת עליו להחזיר את כולם בתשובה שלימה, ומדוע לא 

 יעשה כך?

אך, מכאן אנו למדים כי המצוה הגדולה הזו של "להחזיר בתשובה" אינה שייכת 

 להחזירו בתשובה גם אם יתכן ותצליח חניותכלפי כל אדם. אדם שמתערב לך ברו

שמא הוא ימשוך את ליבך חלילה ותתנהג כמעשיו. אבל  ,אסור לך להיות בקרבתו

אדם שיושב בביתו ואינו מתנגד לתורה, ולא מפריע לך בעבודת ה' שלך, אף שאינו 

 ויו נאמרה המצוה להחזירכלפעושה מצוות, עוד יבוא יום והוא ישוב בתשובה. 

 בתשובה.

ב רחוקים" אנחנו צריכים לעשות כדי "לקרב אותם אלינו", אבל קירופעולה של "ב
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 חלילה שהם "יקרבו אותנו אליהם". אנחנו צריכים לקרב, אבל לא להתקרב!

יעקב אבינו, שיא העוצמה של הטהרה והקרבת ה',  .נופרשתמאנו  יםלמד זאת

כי אין לשום אדם  ה'מתמיד' הגדול בתבל, גם הוא יכול להסחף אחרי לבן הרשע,

בעולם "חומת אש" המגינה עליו מן ההשפעות השליליות המסתובבות בעולם. 

ולכן, אף שהיה ירא שמים מרבים, והיו דבריו נשמעים, בכל זאת לא ניסה, ואפילו 

לא בכי הוא זה, להחזיר בתשובה את לבן הרשע, כי היה רשע העומד במרדו 

לאכת הקודש. בכל כוחו ניסה להחליש שהפריע לו ליעקב להתקרב לה' ולעסוק במ

ד הפרעות השייכות לעבודת את כח התמדתו, להחליף את נשיו, להצר צעדיו, ועו

להחזיר בתשובה, כי קיים חשש גדול "שיקלקל" את  -אסור  -. אדם כזה השם

 האדם בעצמו.

ולכן, אף שלהחזיר בתשובה זוהי "הצלת נפשות" ממש, מכל מקום יש לנו דין של 

חייו, כי קודמין", וכשיש חשש שהאדם בעצמו יסתכן, חייב הוא להציל את "חייך 

 .חייו קודמין לחיי חבירו
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נפש חפיצה / הרב יהודה אנגלנדר, מח"ס 'חזון 

 'איש עם ביאורים והערות

 בטחון, השתדלות, תפילה

ְשְלָחה וגו' ֵלאֹמר ֹאָתם ַוְיַצו יד ָואֶּ י ְלַהגִּ ְמֹצא ַלאֹדנִּ יךָ  ֵחן לִּ יָרא וגו'. ְבֵעינֶּ  ַיֲעֹקב ַויִּ

ר ְמֹאד ת ַוַיַחץ לוֹ  ַוֵיצֶּ ר ָהָעם אֶּ תוֹ  ֲאשֶּ ת אִּ ְשֵני וגו' ַהֹעאן ְואֶּ ר .וגו' ַמֲחנֹות לִּ  ַיֲעֹקב ַוֹיאמֶּ

ֹלֵקי י א  י ֵואֹלֵקי ַאְבָרָהם ָאבִּ ְצָחק ָאבִּ יָבה וְלמֹוַלְדְתךָ  ְלַאְרְצךָ  שוב ֵאַלי ָהֹאֵמר' ה יִּ  ְוֵאיטִּ

ָםךְ  יוגו' עִּ יֵלנִּ ַיד ָנא . ַהעִּ י מִּ ַיד ָאחִּ י ֵעָשו מִּ י ָיֵרא כִּ  ֵהיֵטב ָאַמְרתָ  . ְוַאָתהוגו' ֹאתוֹ  ָאֹנכִּ

יב ָםךְ  ֵאיטִּ י עִּ ת ְוַשְמתִּ ר ַהָים ְכחֹול ַזְרֲעךָ  אֶּ ָןֵפר ֹלא ֲאשֶּ  יג(-)לב, ה ֵמֹרב יִּ

לפגישתו עם עשיו, וכדברי חז"ל,  מצאנו ג' דברים שהתכונן בהם יעקב אבינו

בדורון בתפילה ובמלחמה. ויש לנו לעיין בקצרה בנק' זו שיש בה משנת חיים, 

כיצד אדם מכלכל את מעשיו בהשתדלות הראויה יחד עם מדת הבטחון בהשי"ת 

 שהיא קומה בבנין האמונה ועבודתו יתברך.  

 דברי בעל העקידה וקושייתו על הרמב"ן

שלעולם אדם צריך  נו)עה"פ( האריך בנקודה זו, ודעתו היא רבינו בעל העקידה

וזו היא להשתדל לפי כוחותיו, ולאחר מכן יסמוך על ה' וישליך עליו יהבו, וז"ל: "

שבידו לעשות יבטח בשם  מהוף סכשיגיע האדם אל  ו,שלימה בכל כיוצא ב המד

שגחתו הוא בהו ,והתחינה אליו ית' הליהתפ ע"יר בעדו וה' וישען באלהיו יגמ

". ולפ"ז פירש מה שיעקב הכין את עצמו לדורון ולמלחמה, ישמע בקולו ויגמר בעדו

ולאחר שסיים הכנותיו תם עסקו בדבר ומעתה אין לו אלא תפילה להשי"ת שיצילו 

 מיד אחיו מיד עשיו.

והכלל כי  שכתב: " נזעוד הוסיף בעל העקידה להקשות מכאן על דעת הרמב"ן

רבים לא יתנהג עניינם בטבע כלל, כי יברך השם לחמם והם  ישראל שלמיםבהיות 

ומימם ויסיר מחלה מקרבם עד שלא יצטרכו לרופא ולא להשתמר בדרך מדרכי 

הרפואות כלל ... וזו היא כוונתם באומרם )ב"ק פה ע"א( ורפא ירפא, מכאן שניתנה 

                                                
 וכעי"ז דעת החובות הלבבות שער הבטחון פ"ד וכן דעת הרשב"א )שו"ת ח"א סתי"ג(.  נו
 עה"ת פ' בחוקותי פ' כו'.  נז
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אלא כיון  ,אמרו שנתנה רשות לחולה להתרפאות לרופא רשות לרפאות, לא

ברפואות והוא לא היה מעדת השם נהג כי  ,חולה ובא להתרפאותשחלה ה

...". ולדברי בעל העקידה זה א"א אין לרופא לאסור עצמו מרפואתו ,שחלקם בחיים

אלא חובת האדם ללכת לרופא ולהתרפאות, ולבסוף לאחר שסיים השתדלותו אין 

אבינו לו אלא לסמוך על השי"ת ולהתפלל לפניו בעבור רפואתו. וממעשה יעקב 

ודלא  נחכאן שעשה השתדלות גדולה כ"כ יש לכא' ראיה לדעת בעל העקידה

 כהרמב"ן. 

 פירוש הרמב"ן 

נכתבה הפרשה הזאת להודיע כי הציל הקב"ה את הרמב"ן עה"ת בפ' כתב: "

שהוא לא בטח וללמדנו עוד  ,עבדו וגאלו מיד חזק ממנו וישלח מלאך ויצילהו

...". ובהמשך הפרשה הוסיף לבאר נק' זו )פס'  כצדקתו והשתדל בהצלה בכל יכלתו

יג'(, עוד הוסיף רבינו הרמב"ן לפרש עניין השתדלותו זה בספרו האמונה והבטחון 

אך לפי ... הנה כבר נתבאר כי כל הבוטח מאמין ואין כל המאמין בוטח פ"א, וז"ל: "

ם פשט הפשוט אפילו לא היה יעקב מצר שמא יגרום החטא אלא מצד נוהג שבעול

לא היה בטחונו בבורא חסר כלום אם יירא ... ר"ל מצד החיל הגדול שהיה עם עשו 

הוא ובניו  ,כלומר ,שכך אמר הקב"ה והנה אנכי עמך ושמרתיך ,שלא יזיקנו עשו

אבל שאר העם אשר אתו וצאן ובקר הם ... שלא יקרא נשמר מי שבניו מתים בחייו 

מתקיים כי לא אעזבך ועל כן היו נכסים שקנה ואפשר שיאבד מקצתן ובמקצתו 

...". נמצאא דעת הרמב"ן שמצד עצמו יעקב אמר והיה המחנה הנשאר לפליטה 

אבינו בטח בה' וכלל לא נתיירא בעניין שסמוך היה על הבטחתו ית', אבל כיון 

שההבטחה לא הייתה על כל רכושו נמצא שהיה צריך להישמר והלתייגע בהגנתם 

א סרה התמיהה, שהרי אדם שלם באמונתו, הם. אלא שבזה לכאורה עדיין ל

לשיטת הרמב"ן, אין לו לדרוש ברופאים אלא לבטוח בה' ולהתפלל אליו, והרי לא 

                                                
בטחון של חובת הלבבות ובטחון של  ,בטחון הנה יש שני מיני ז"ל הגר"י סלנטר זצ"ל )אבן ישראל דרוש ג'( " נח

י אסור לסמוך על הנס ואף שאין מעצור להקב"ה כלהחו"ה צריך לבטוח בהקב"ה ע"י השתדלות דוקא  ,הרמב"ן

ולהרמב"ן הבטחון הוא להשליך על  ... חו לעשות מחוייב הוא לעשותכמה שב כ"פלהושיע אף בלא השתדלות אע

שדרז"ל ורפא ירפא היינו שניתן רשות לרופא לרפא אבל העובד השלם אין ראוי ומה  ,שום סיבהבלי  ה' לבד יהבו

ו"ה אסור חאמנם גם לה'. ון בהחולדידיה גם בפרנסה א"צ שום השתדלות רק בט ,לל ברפואה טבעיתכלדרוש 

 ויעזרנו ה' שנזכה. " ולבטוה בהי"ת חע"פ הטבע להרוי כלהרבות בהשתדלות רק לעשות סיבה שיהיה אפשר ג"
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כל אדם שלם זכה להבטחה מיוחדת על חייו ובריאותו, וא"כ עדיין קשה לכאורה 

 שגם על זה היה יעקב אבינו צריך לכאורה להשליך על ה' יהבו ותו לא מידי.  

 לי שור ותי' נוסף לפי דברי הגר"י סלנטר זצ"ל תי' בעל הע

ומצאתי בס"ד בספר עלי שור )ח"ב עמ' תקצ"ט( שפי' דאה"נ וכל דברי הרמב"ן 

הם רק במי שקדמה לו הבטחה מהשי"ת בדבר, אלא שברפואה הובטח הצדיק 

"ולא ראיתי צדיק נעזב וזרעו מבקש לחם" ולכן באמת מי שנתעטר בתואר צדיק 

שלא ייעזב ושוב יכול הוא להסתמך על הבטחה זו ואינו צריך  ממילא מובטח לו

 לדרוש ברופאים, ומי שאינו צדיק לא הובטח לו דבר וממילא חייב לדרוש בהם ... 

עוד נ' לתרץ ע"פ דברי הגר"י סנטר הידועים שכל מדת הבטחון שייכת בין האדם 

רבה עליו כלפי עצמו, אבל כשחבירו נמצא בצרה אין לו שום חובת בטחון ואד

החובה לעשות כל השתדלות הנדרשת לצורך חבירו. והנה הכא כבר פי' הרמב"ן 

שכל דאגתו של יעקב אבינו הייתה כלפי הצאן והעם שאתו שעליהם לא חלה 

הבטחת השי"ת, וממילא ה"ה הדברים שכלפיהם היה יעקב אבינו מחויב בחובת 

 השתדלות גם בדעת הרמב"ן, ודו"ק. 

 נו החזו"א והסטייפלער זצ"ל: ונסיים בדברי רבותי

וכבר כתב הרמב"ן פ' בחקותי כי השרידים המזורזים ומקודשים בעבודת ה' אינם "

 . נט"אבל זו מדרגה של בני עליה כרשב"י וחבריו ,משמשים ברופאים

עליו  ,חון באמת לאמיתו שלא יארע לו שום דבר רעטוהנה ודאי מי שיש לו ב"

אבל תמיהני אם מצוי בדורינו מי שיש לו  ,"לחון כשטת הרמב"ן זטללכת בדרך הב

עת חוה"ל עם דההנהגה היא כ"כ ין ובדרטגולה מועסחון באמת זולת יחידי טב

  . סיעקב אבינו וכו" 'והרי אפ...  השתדלות

 ", אכי"ר.  ושים חלקנו עמהם"ותן שכר טוב לכל הבוטחים בשמך באמת 

  

                                                
 . אמונה ובטחון פרק ה אות ה נט
 .תולדות יעקב עמ' קמו ס
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/ הרב יהודה אייזנשטיין, מח"ס 'מילי  פולמוס

 דשטרות' 'אהל מועד' ו'אהל אבות'

? מנין שאברהם אבינו הורה לבריות גם דרך ישרה במידות

שבוע עם גיליון אספקלריא בתשובות לשאלה שפורסמה )

 (שעבר

* 

 השאלה:

מהרש"א )ב"ב צא, א( כותב על מה שאמרו על אברהם אבינו "אוי לו לעולם ה

ואוי כו'. וז"ל, שכפל הענין ויש לפרש בזה שהיה אברהם שלם  שאבד מנהיגו

ה גם הורה להם דרך "במעלות השכליות ומדות והיה מודיע לבריות מציאותו ב

והוא אשר ספרו בהספדו  ישרה במדות כמ"ש בפסוק ואת הנפש אשר עשו בחרן

מעלתו במעלות השכליות אוי להם לעולם דהיינו הבריות שאבד מהם המורה 

על מנהיגו של עולם שיש לעולם מנהיג ואין עולם נוהג כמנהגו ועוד ספרו להם 

במעלות מדותיו אוי לה לספינה כו' שדומה העולם הזה לספינה כמ"ש לעיל בריש 

הפרק וכמו שאוי לה לספינה שאבד קברניטה המדריכה דרך ישרה שלא תכשל 

וק"ל  דותאוי להם לבריות שאבד מהם מי שהיה מדריך להם דרך הישר במ כך

  .עכ"ד

ומתבאר מדברי מהרש"א, שאברהם אבינו גם לימד דעת במדות ישרות. וכ"כ 

התפארת ישראל )אות קלג( כותב: "מתלמידי אאע"ה שלימד לכל בני עולם דעת 

 ".ומדות ישרות אלהים

 וביקשנו לברר מבאר מים חיים, המקור לכך מדברי חז"ל והראשונים?

ם אבינו עסק ללמד מדות ישרות ממש"נ ועוד, הנה המהרש"א שלומד שאברה

"את הנפש אשר עשו בחרן". והערנו שבפשטות זה צ"ב, כי לפי הפשט קאי על 

 בע"ח, ולדרש ותרגום הכונה "שעבידו לאורייתא" שגייר גרים.

* 
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 תשובות:

)הבאנו כאן את עיקרי הדברים בלבד, והסליחה עם אותן העונים שלא פורסמו 

  (רטות בהמשך!. התשובות מפושמותיהם כאן

  'נקדים תחילה בדברי הג"ר אברהם בן הרמב"ם )בספרו "המספיק לעובדי ה

כי הוא  –פרק הנדיבות(, שכותב על אברהם אבינו, וז"ל, נדיבותו בחכמתו 

, ולכך רמזו בעלי המסורת מלמד ומורה לבני האדם את יחוד שם ה' ודרכי ה' היה

בישיבה היה", וסמכו מסורת זו על ז"ל באמרם )יומא כח, ב( "ואברהם זקן ויושב 

פסוק כו' שנאמר )בראשית כד, א( "ואברהם זקן". והתורה ג"כ רמזה על זה באמרה 

)שם יב, ה( "ואת הנפש אשר עשו בחרן", ותרגם אונקלוס "וית נפשתא דשעבידו 

לאורייתא בחרן". וזה אחד הדברים המתחורים מתוך מאמרו יתעלה )שם יח, יט( 

 אשר יצוה כו'". "כי ידעתיו למען

על ידי שהיה מגלה ומפרסם את השם וקורא בשמו, ובכל מקום  –בדתו  ונדיבותו

שבו חנה, היה בונה מזבח ומקריב עליו קרבן לה', ומכריז קבל עולם בשם ה' אל 

עולם, למען יאיר את עיני בני האדם, במה שנתאמת אצלו בדבר יחודו ושלטונו 

בדת היא  זה רבים ומפורשים. והנדיבות של ה' יתעלה. ופסוקי התורה בענין

למשוך אליה את הבריות ולהנהיגם אליה וללמדה להם, ומורה על מעלת וחוסן 

עבודתו ועוצם תשוקתו אליה. ואמר דוד )תהלים לד, יב( "לכו בנים שמעו לי יראת 

 ה' אלמדכם". והקמצנות בדת מורה על היפוכו של דבר עכ"ד.

ריו לעיל מינה(, ש"את הנפש אשר עשו בחרן" זה ומבואר בדבריו )יעו"ש גם בדב

 ( דרכי ה'.2( יחוד ה' )2לימוד תורה. אך מבואר מדבריו שזה כולל לימוד )

  ,והנה "יחוד ה'" זה אמונה, וכמש"כ הרמב"ם )פ"א מהל' ק"ש ה"ד( וז"ל

יחוד  שבשעה שקבץ יעקב אבינו את בניו במצרים בשעת מיתתו ציום וזרזם על

ושאל אותם ואמר להם בני שמא  ויצחק אביו בה אברהם שהלך ה' ועל דרך השם

משה רבינו פן   יש בכם פסלות מי שאינו עומד עמי ביחוד השם כענין שאמר לנו

 יש בכם איש או אשה וגו'".
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 ?ויש לדון מהו "דרך ה'"

וראה ברמב"ם )פ"א מהל' דעות ה"ז( שכותב וז"ל, וכיצד ירגיל אדם עצמו בדעות 

בו כו', ולפי שהשמות האלו נקרא בהן היוצר והם הדרך הבינונית אלו עד שיקבעו 

והיא שלמד אברהם אבינו לבניו  שאנו חייבין ללכת בה, נקראת דרך זו דרך ה',

, וההולך בדרך זו מביא טובה וברכה לעצמו שנאמר כי ידעתיו למען אשר יצוה וגו'

ר ש"והלכת שנאמר למען הביא ה' על אברהם את אשר דבר עליו עכ"ל. ומבוא

 בדרכיו" הוא "למען אשר יצוה".

ומבואר ש"דרך ה'" זה "והלכת בדרכיו". וכמש"כ המהרש"א )יבמות עט, א( וז"ל, 

הוא בכלל "ושמרו דרך ה' גו'", כי הגמילות חסדים נקרא "דרך ה'"  גמילות חסדים

שילך בה האדם אחרי מדותיו יתברך ב"ה, כמ"ש "אחרי ה' אלהיכם תלכו", וכי 

להלוך אחר שכינה כו'?! אלא להלוך אחר מדותיו מה הוא מלביש ערומים אפשר 

 כו' עכ"ד.

ומעתה יש לדון ש"גמילות חסדים" נחשב מדות טובות, כי "והלכת בדרכיו" זה 

מצד הנותן לאדם בעצמו, וממילא יש לנו מקור שאברהם אבינו התעסק ללמד 

אולם אני מתחבט מאוד,  )כעי"ז הציע הרב ידידיה פקטר שליט"א. מדות ישרות

ד של בין אדם לחבירו ולא בעמוד של ב"א למקום ומדוע גמ"ח נחשב בעמ

 ואכמ"ל(.

  ויש להוסיף, שהנה הרמב"ם )פ"א מהל' ע"ז ה"ג( כותב וז"ל, עד שנתקבצו

אליו אלפים ורבבות והם אנשי בית אברהם ושתל בלבם העיקר הגדול הזה וחבר 

ב יצחק מלמד ומזהיר, ויצחק הודיע ליעקב בו ספרים והודיעו ליצחק בנו, ויש

ומינהו ללמד וישב מלמד ומחזיק כל הנלוים אליו, ויעקב אבינו למד בניו כולם 

כו'  ולשמור מצות אברהם השם ללמד דרך והבדיל לוי ומינהו ראש והושיבו בישיבה

 עכ"ל.

מבואר ש"דרך ה'" זה אמונה ותורה, ואילו בהלכות דעות הנ"ל מבואר ש"דרך 

 " זה "והלכת בדרכיו".ה'
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אולם באמת יעוי' בשכל טוב )בראשית יח, יט( עה"פ "כי ידעתיו למען אשר יצוה 

מה אני גומל חסדים אף   את בניו ואת ביתו ושמרו דרך ה' לעשות צדקה ומשפט":

הם יהיו גומלי חסדים, מה אני מבקר חולים אף הם כו', מה אני מלביש ערומים כו' 

נפשות, שנאמר "חי ה' אשר עשה לנו את הנפש הזאת, אף מה אני עושה  אף הם,

. ומשפט. מה אני אוהב הם עושים נפשות, שנאמר ואת הנפש אשר עשו בחרן

 משפט ושונא גזל אף הם כן עכ"ד.

ומבואר שגם "את הנפש אשר עשו בחרן" נכנס לתוך "מה אני" )וכמש"כ השערי 

הם אבינו אורה בארוכה בשער ה, שכל פעולות האמונה שעשה אבר

 מפעולות החסד(. נחשב

 ,מש"כ המאירי )אבות פ"ב( על מה ששנינו שם  והראה הרב חבשוש שליט"א

"רבי אומר איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם כל שהיא תפארת לעושה ותפארת 

לו מן האדם" וז"ל י"מ "לעושיה" על הקב"ה שהוא נקרא פועל ועושה של כל דבר, 

דרך הרחבה כמו "ואת הנפש אשר עשו בחרן" וייחס מילת פעולה על המדות 

כלומר אשר השלימו ותקנו עניניהם, וכונת המאמר שיבחר האדם במעשהו שיהיה 

באותו מעשה נחת רוח לשמים ולבריות שפעמים יהיה פועל האדם רע לשמים 

 וטוב לבריות ופעמים בהפך עכ"ד.

ים, ונפלא ומבואר ש"את הנפש אשר עשו" כולל שעשו אותם לגמרי בכל הענינ

 מאוד )והצעתי זאת קדם מו"ר הגאון הגרד"כ שליט"א, וקלסיה(!

* 

 מהרש"א והתפארת ישראל.השל  הנ"ל חידושהעתה ניגש למקורות בגוף 

. הרמב"ם באגרת הנחמה כותב בתו"ד: ובהיות אברהם ראשון המאמינים, שקד 2

מאיר  אברהםביותר על התפילה הראשונה, כי הופעת האור בעולם היתה ע"י

. ויצחק שני לו שקד על השניה, ויעקב השלישי לבני אדם ושליח ומיישר ,העולם

 שקד על השלישית. וחסידים שבאומה מעולם לא הניחו שלשתן כו' עכ"ד.

 . וע"ע במדרש )ב"ר מב, א( שאמרו עה"פ "לטבוח ישרי דרך" זה אברהם.2
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חסדים דכתיב למען . בגמ' ביבמות )עט, א( אמרו "כל מי שאין בו כו'. גומלי 3

 וגו'". צדקה ומשפט אשר יצוה את בניו ואת ביתו ושמרו

ומבואר שממקרא זה למדו שאברהם עסק בגמ"ח. והתורה תמימה מבאר שלשון 

 "צדק" הוא לפנים משורת הדין.

 ויש לברר מה כולל "צדקה ומשפט"?

 וראה בגר"א במשלי )ב, ט( עה"פ שם "צדק ומשפוט ומישרים", שמבאר ש"צדק"

זה גמ"ח ולהיטיב עם הבריות. ו"משפט" זה לשפוט א"ע ולהתגבר על יצרו )בין 

 אדם לעצמו(. ו"מישרים" זה בין אדם למקום.

בין אדם לחבירו ובין אדם לעצמו, וא"כ  –ונה "משפט וצדקה" וואם נפרש שזה הכ

יש לנו מקור שאברהם התעסק בין בגמ"ח ובין במדות טובות )יעוי' במהרש"א ב"ק 

 שמבאר ש'מילי דאבות' זה בין אדם לעצמו(. ל, א

ישראל אברהם קלאר לדברי הגמ' בסוכה )מט, ב( "כל העושה "ר וגם ציין הר

צדקה ומשפט כאילו מילא כל העולם כולו חסד שנאמר אוהב צדקה ומשפט חסד 

 .וציין לדרכי נועם פרשת משפטים ה' מלאה הארץ"

 גדולי מועצת וחבר חברון ישיבת שרא שליט"א וד כהןדאון רבי אולם מו"ר הג

העיר מדברי המהרש"א עצמו ביבמות )עט, א(, שכותב עה"פ של "כי  התורה

ידעתיו", שגמילות חסדים )והלכת בדרכיו( נלמד מ"שמרו דרך ה'", ומשפט וצדקה 

 "ש.יע ,י תכונות נוספותתש אלו

ברהם . והראה הרב חבשוש שליט"א לדברי התנחומא )לך לך יג( שאמרו, שא4

לימד את האורחים לברך להקב"ה, והיו שואלין, כיצד נברך אותו ומחזיקין לו 

לטובה? היה אומר להם, אמרו ברוך ה' המבורך לעולם ועד ברוך נותן לחם ומזון 

הוא שאמר הכתוב "ואת הנפש אשר עשו  ,ברכות וצדקות לכל בשר, והיה מלמדם

עשות יתוש אחד אין יכולין ". א"ר אלכסנדרי אלמלא נתכנסו כל הבריות לבחרן

 .ומהו הנפש אשר עשו, שהיה מלמדן יראת שמים ומורה להן את התורה לעשות,



 

 

 

 צה 'עמ -אספקלריא 

 

הגדול רבי שלמה פישר שליט"א )בספרו בית ישי( מציע בזה, מש"כ  . והגאון5

עה"פ "וידום  כה, א( הנצי"ב )בהקדמתו לחומש בראשית( לבאר מה שאמרו )ע"ז

יביו הלא היא כתובה על ספר הישר", מאי ספר השמש וירח עמד עד יקום גוי או

הישר? א"ר חייא בר אבא א"ר יוחנן זה ספר אברהם יצחק ויעקב, שנקראו ישרים 

 שנאמר "תמות נפשי מות ישרים".

והטעם שהאבות נקראו "ישרים", ועל שמם נקרא ספר בראשית "ספר הישר", 

צדיקים וחסידים ואוהבי מבאר הנצי"ב וז"ל, וזה היה שבח האבות, שמלבד שהיו 

ה', באופן היותר אפשר, עוד היו ישרים, היינו שהתנהגו עם אומות העולם אפילו 

עובדי אלילים מכוערים, מ"מ היו עמם באהבה וחשו לטובתם באשר היא קיום 

כמו שאנו רואים כמה השתטח אברהם אבינו להתפלל על סדום, אע"ג  הבריאה,

נאה עבור רשעתם כו', מ"מ חפץ בקיומם שהיה שנא אותם ואת מלכם תכלית ש

כו'. והיינו ממש כאב המון גויים שאע"ג שאין הבן הולך במישרים, מ"מ שוחר 

. וכן ראינו כמה נח היה יצחק אבינו להתפייס ממשנאיו, ובמעט שלומו וטובו כו'

דברי פיוס מאבימלך ומרעיו נתפייס באופן היותר ממה שבקשו ממנו כמבואר 

אבינו אחר שהיטיב חרה לו על לבן שידע שביקש לעקרו לולי ה', במקומו. ויעקב 

מ"מ דבר עמו דברים רכים, עד שאמרו על זה )ב"ר פע"ד( "קפדותן של אבות ולא 

וכן הרבה למדנו מהליכות האבות  ענותנותן של בנים" ע"ש, ונתפייס עמו מהר.

אה. בדרך ארץ, מה ששייך לקיום העולם המיוחד לזה הספר שהוא ספר הברי

 עכ"ד. ומשום הכי נקרא כמ"כ ספר הישר על מעשה אבות בזה הפרט
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 פרחים לתורה / הרב ישראל חיים בלומנטל

 לפקוח עינים עוורות

ת ְסנוֵאל ְוהוא ֹצֵלַע ַעל ְיֵרֽכוֹ  ר ָעַבר אֶּ ש ַכֲֽאשֶּ מֶּ ְזַרח לֹו ַהחֶּ  . )לב, לב(ַויִּ

 .ת את צלעתומדרש אגדה ויזרח לו, לצרכו, לרפאומביא רש"י: 

ויש להבין מדוע המילים "והוא צולע על ירכו" מופיעים לאחר המילים "ויזרח לו 

השמש"? הרי הסדר היה שהוא צלע על ירכו, ולאחר מכן זרחה השמש לרפאותו 

 מצליעתו...

 מבאר התפארת שלמה שיש כאן רמז עמוק, כדלהלן:

 דרך איש ישר בעיניו

על הראשונות כי אינו יודע שיש בו חסרונות  דרך כל איש ישר בעיניו, ואינו תוהא

 ולכן האדם עומד במרדו למרות שחטא.

מלבד זאת, גם אם עולה על דעתו שעשה משהו לא כשורה, יצרו הרע מבאר לו 

 שמעשהו היה לשם שמים וטוב שעשה כך ואין בזה שום עוול.

לפקוח  כדי לצאת מן ה"בוץ" הלזה, צריך סיוע גדול מן השמים שיאירו את עיניו

 אותן ולראות באיזו דרגה הוא נמצא ובמה הוא טעה.

כל כ"ב השנים שהיה יוסף מחוץ לבית אביו, היו השבטים בטוחים שלא עשו 

 במכירתו שום חטא, אלא זו הדרך הטובה והישרה למכרו ולהרחיקו מן הבית.

רק כאשר באו למצרים והושפעו מקדושתו היתירה של יוסף, הרגישו מה עשו 

 יבם הרהור תשובה עד שאמרו "אבל אשמים אנחנו".ועלה בל

"ויזרח לו השמש" רומז לעובדה שה' יתברך מאיר את עיני האדם  –ולענייננו 

 ונותן אור בנשמתו להכיר את טיבם האמיתי של מעשיו.

כשמעביר את הפניות שהיו לו כשלמד  –"כאשר עבר את פנואל"  –ומתי זה קורה 

 נאתו ולא לשם שמים.תורה לא לשמה ועסק במצוות לה
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בתחילה הוא היה שבוי בשבי היצר, אך כאשר מסלק את הפניות האישיות הללו, 

אז "ויזרח לו השמש" וזוכה בסייעתא דשמיא להארה הנכונה שמביאה אותו 

 לראות היכן טעה ומה עליו לתקן.

 רק אז הוא מבחין ומבין כי "הוא צולע על ירכו" ועליו לתקן את עצמו.

אמר בדרך מליצה, מה פשר הבקשה "וכפר על חטאתינו למען  אחד המגידים

שמך"? אל יש נם חטאים שאדם עושה ויצרו מטעהו שזו מצוה והיא לשם שמים... 

לשם שמים. על זה אנו מבקשים שימחל  –זה נקרא חטאתינו שנעשו למען שמך 

 לנו ה', אך כמובן עלינו להגיע תחילה להכרה שזה באמת חטא...

 פקוח את עינינו ולהתבונן במעשינו ולבדוק אם הם אכן רצון ה'.להבה נשכיל 

 ! שבת שלום ומבורך

 blu.israel@gmail.comלתגובות: 

  

mailto:blu.israel@gmail.com
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 ח"בעמ, אלבוים חיים יוסף הרב/  אורייתא פתגמי

 'חכמה דעת'ו' אורייתא'

 מינקת רבקה

ת ְקָרא ְשמוֹ  ַוָתָמת ְדֹבָרה ֵמינֶּקֶּ ַתַחת ְלֵבית ֵאל ַתַחת ָהַאלֹון ַויִּ ָףֵבר מִּ ְבָקה ַותִּ ַאלֹון  רִּ

 ח(לה, ) ָבכות

ידועים דברי חז"ל וכפי שערכם הרמב"ן, שמתה רבקה אמו, והסתיר הכתוב 

מיתתה לחסרון כבוד, ורמזה במיתת דבורה. אלא שהרמזים הם כמה, חדא מה 

שאמרו ש'אלון' בלשון יוני הוא 'אחר', היינו שהיה שם בכי נוסף, וכך גם תרגם 

 ברכת אבילים. יונתן, "אוחרן בכיותא". גם נזכר להלן ויברך אותו, והיינו 

 קמה, יפוק מאן אמרין רבקה כשמתה מוצא ד(: "את תצא כי תנחומא)ובמדרש 

 עשו יפוק ארם, לפדן לו הלך יעקב כהות, עיניו בבית יושב יצחק מת, אברהם

 מה ינקה )=ארורים השדים שכך הניקו(, כדין בזייתא לייטון וימרון קמה רשיעא

 ארורים אומרים הכל ויהיו לפניה יוצא עשו יהא שלא בלילה, מטתה הוציאו עשו

 בלילה, מטתה שהוציאו לפי חנינא, ר"ב יוסי רבי אמר זה. רשע שהניקו שדים

 דבורה ותמת( לח שם) שנאמר הצד, מן אלא מיתתה הכתובים פירשו לא לפיכך

 יושב שיעקב עד בכיות, שתי שבכו בכות, אלון שמו ויקרא' וגו רבקה מינקת

 יעקב אל אלהים וירא( שם) שנאמר אמו, בשורת לו באה מניקתה אצל ומשמר

( קט תהלים) כתיב לכך אבלים, ברכת ברכו ברכה מה אותו, ויברך ארם בפדן

 תמח". אל אמו וחטאת

אולם נראה, שכל הפסוק נדרש על רבקה בלשון נסתר. 'ותמת' ולא נזכר מי 

המתה, אולם היא רבקה, והיה בושה בכך, כי 'דברה מינקת רבקה', הכתיב דברה 

חסר ו' מרמז על הדיבורים של בני אדם, אוי לשדים שכך הניקו, זהו מינקת רבקה, 

ו שנקברה בלילה, כי שם היינו עשו בנה שהניקתו. 'ותקבר מתחת לבית אל', היינ

שקעה חמה שלא בעונתה עבור יעקב הבורח מעשו. גם אפשר שאלוני ממרא ששם 

מערת המכפלה, היא חברון, היא תחת בית אל, דהיינו שמלכות בית דוד ניתנה 



 

 

 

 צט 'עמ -אספקלריא 

 

תחת מלכות יוסף אשר שם. זהו גם תחת האלון, מלשון אלוני ממרא, ותחת מרמז 

תקבר', שנקברה שלא על ידי בניה, כי האחד על מערה תחת האדמה. או יבואר, 'ו

'מתחת לבית אל' שעדיין לא שב מפדן ארם ועתה הוא בבית אל לסיים השיבה 

לבית אביו, כדברי המדרש שהאחד בפדן ארם, והבן השני הוא 'תחת האלון', 

שנשא את בת אלון החתי, וזה מוכיח על רשעתו, וגם  שהיה כעץ אלון שאינו 

שהיה חסון כאלונים, היה בושה בהבאתו. לכן 'ויקרא שמו' עושה פירות, למרות 

של עשו, 'אלון בכות', שגרם ב' בכיות, בכי על מיתת אמו, ובכי על צורת קבורתה 

 מבושה על בנה, וזהו חטאת אמו אל תמח, שגם חטא זה ייחשב לו.

עפי"ד אלה, היה מקום לאחד את הפשט והדרש. שהנה בטעם שילדה רבקה רשע 

אר בחז"ל שזה משום שהיתה בת בתואל ואחות לבן. דהיינו שהיה בה כעשו, נתב

מענין הרשעים, ועשו ינק כל הרע, ואילו יעקב נטל כל הטוב. מעתה יבואר, 

שדבורה שהיתה צדקת, גרמה לרבקה שתהיה צדקנית, לעומת לידתה שיצאה 

ממקור הרשע. נמצא שדבורה הצדקנית היא היתה עם יעקב, ובכה לה על מיתתה, 

יען שצדקותו נובעת מצדקת דבורה. אולם רבקה עצמה נקברה בחשאי עקב עשו 

 הנולד ממנה, ומחשש קללת האנשים.

עפי"ז נראה להסביר נקודה נוספת, שרבקה חששה 'פן אשכל שניכם יום אחד'. 

כאן אכן נתקיים מעין זה, שהרי רבקה ודבורה, שמהם עמדו שני אלה, מתו ביום 

 אחד. 

ת לא הניקה רבקה את עשו, יען שנולד 'עשוי', ובחז"ל שנולד ונראה לומר, שבאמ

עם שיניים בפיו. הרי שיכל לאכול לחם וכדומה בלא צורך ביניקה. להורות שאכן 

לאו משום רבקה נולד כך, אלא משום שלא ינק מרבקה ולא הושפע מטובה. זהו כי 

 ציד בפיו, שפיו לא ינק מרבקה, אלא רק אכל מצד עצמו ומכחו. 
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 חינוך

', מונדרוביץ מיכל יחיאל הרב/  בפרשה חינוך

 חינוכי ומרצה, ת"ת מנהל, מחנך

ונפשי כעפר לכל תהיה

יים כרויות מחנך ניצב בראש כיתתו. עשרות עינים רכות מביטות בו, ועשרות אוזנ

ספרי,  מרצה -לשמע דבריו. מנהל עולה לברך את הורי תלמידיו באירוע בית

מתייצב מול קהל, מיישר את הרמקול ומחכך בגרונו. מצפים לקלוט מוצא פיהם. 

ה, חלילה לנו להיתפס לגאוה.  ברגעים אלה נזכור שהכל מאתו יתב"ש, ְוַנְחנו מָׁ

 פתח היא ה, וכותב שזאת מפני "כיפותח ראשון בשער הגאו ה'אורחות צדיקים'

 .המידות" בכל לרעה כזאת ראינו ולא, רבות לרעות

אנשי ציבור ומנהיגים )ומחנך נמנה בין שרי העשרות(, מתמודדים להשתלם 

א מהכיתה. מילה של מנהל  -במידת הענוה. מילה של מחנך  וילד נשלח  -וילד מוצָׁ

. שמץ לכוחנות עשוי ְלַהֵסְך, חלילה,כח הביתה. טפסי רישום נדונים לדין ולחסד. 

של גאוה, תולעת קטנה של יוהרה, עלולים להתגנב לנפש פנימה, מבלי  ְפסול

ַעדון והענוה נפסדים.  שנרגיש ֶשהָׁ

בפרשת השבוע מתמודד יעקב אבינו, ונערך לפגישתו עם עשיו אחיו. הוא משגר 

יעקב לא רצה לתת בע"ח דורון ביד עבדיו, בעלי חיים רבים. כתבו הקדמונים ש

טהורים, הראויים להקרבה, אלא רק בעלי מום וטריפות. מום הוא ניכר לעין, אך 

שכתב תלמידו בספר  מהר"ם מרוטנבורגכיצד זיהה טריפות? בפסקי והנהגות 

אי' "יש למשמש ולהעביר היד על גבי בהמה בעודה חיה, אם תשפיל  תשב"ץ קטן

ה בדרכי משה )יו"ד סי' ל"ה(  הרמ"אאם לאו טריפה". )תחת היד בוודאי כשרה, ו ַגבָׁ

מציין כי יש עוד סימנים לטריפה, אך אינו מאריך בהם כדי שלא יסמכו עליהם 

ן תתל"ג(. זו כוונת הפסוק ַוַיַקח בספר חסידים'למעשה', וכן  ה ְבָידוֹ  ַהָבא מִּ  ַמְנחָׁ

ו ַחיו, הוא בדק  ְלֵעשָׁ  ן שלח.אילו בהמות טריפות ורק אות בידואָׁ
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בפני אחרים, בידוע שהוא 'כשר'! ענוה  להרכין גבוהוא הדין בבני אדם! הרגיל 

מעידה על חן, שהוא מסימני יראת שמים. הענוותן משיג הרבה יותר בהתנהלותו 

היה אומר "אני  רבי יצחק מוורקאהצנועה, מהגאוותן בסגנונו היהיר. הרה"ק 

ת עצמי ונמס לחלוטין, ובכך , מבטל אבכוס תה חם -כמו סוכר משתדל להיות 

 ממתיק את הזולת!".

)פרשה פ"א( מזהירים חז"ל מהתנשאות המביאה לידי  במדרש רבה בפרשתנו

'התנבלות'. וכך מסופר, אנשי העיר סימוניא ביקשו מרבי יהודה הנשיא, שילח 

להם רב "חכם, דיין, חזן, דרשן ובעל משנה", שינהיגם ויורה להם הדרך ילכו בה. 

 הכינו לכבודו במה גבוההאת תלמידו החשוב, לוי בר סיסי. בני העיר  שלח רבי

והושיבו אותו עליה. התחילו לשאול אותו בהלכה המדרש מביא את השאלות 

המעניינות אחת לאחת אך הוא לא ידע להשיב עליהן. כאשר ראו שהוא מתקשה 

לוי בר בהלכה, עברו לשאול בדברי אגדה, אך גם בביאור פסוק במקרא לא ידע 

סיסי להשיב. לאור מצבו, עזב וחזר אצל רבו, רבינו הקדוש. רבי זיהה את העננה 

על פני תלמידו ושאלו "מה עשו לך אנשי סימוניא?". בצר לו סיפר על כישלונו. 

שהוא תוך  –ביקש רבי לדעת אילו שאלות נשאל. חזר לוי בר סיסי על כל השאלות 

ן! שאלו רבי, וכי מאחר והנך יודע את מבאר היטב את תשובותיהן והסבריה עצמו

 והושיבו גדולה, בימה לי הכל, מדוע לא ַהַחיבֹותָׁ להם? אמר לוי בר סיסי "עשו

ַפת )גבהה( רוחי הימנה, למעלה אותי  !" דברי תורה ממני ונתעלמו עלי ְוטָׁ

, הופך עצמו מקל מרדות שבידו, ועושהו בשרביט ההנהגה"המשתמש לרעה 

לעבד". ואל ישיאנו ליבנו שניטול לעצמנו 'שמינית שבשמינית גאוה' בכדי  -ממלך 

לחרפה ייחשב לו! יש לחקוק בחוברת  בעצמולהנהיג כיתה וציבור, כי הנוטלו 

השפלתי 'מדריך המורה למורא' ובקונטרס 'עצה לר"מ ונישא' את דברי הלל הזקן "

המנמיך עצמו נחשב בעיני הבריות לגבוה! "! היא הגבהתי, הגבהתי היא השפלתי

 דבריו נשמעים והוא מכובד בעיני תלמידיו!

ה. 'יורדים' להבין ללבם, לא נמצא יהלומים בלי ש'נתכופף'.  יַָׁשיב רַּךְ  ַמֲעֶנה ֵחמָׁ

הנהגה טובה זו דורשת עבודה עצמית וחשבון הנפש, ואף באה מתוך התבגרות 
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 זי"ע "כל רבינו הק' מקוצקאת אמירת  והתנסות באתגרי החיים. עלינו לזכור

 שוב -כוונה  עמה שיש ענווה שכן .ענווה ממידת כוונה, חוץ צריכות כולן המידות

 ענווה!" שמה אין

* 

 חבר –מרצה  -מנהל  -בהצלחה בעבודת הקודש! יחיאל מיכל מונדרוביץ', מחנך 

123ymm@gmail.com 
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 חידות

שאלות לחידודא בפרשת השבוע / הרב  –חדוותא 

מח"ס לקוטי רש"י וליל בנימין צבי יהודה לוי, 

 משוררים על הגש"פ

 שאלות בפרשת וישלח

 היכן הוזכרה ברכת אבלים? והיכן הוזכר אבל בלע"ז? .א

 היכן מצאנו לשון שכחה? ולשון הסרה? .ב

 היכן מצאנו לשון קינוח והעברה? ולשון פיוס? .ג

 הסנהדרין )רש"י(? ואיזה "משפט" מוזכר ברש"י?היכן הוזכרו  .ד

 היכן הוזכר המבול? .ה

 (סאחדוותא דאפטרתא וישלח )עובדיה א

 איזה לשון בהפטרה משמעותו גם רפואה וגם חולי? .ו

* 

תגובות ופתרונות )לכל השאלות או חלקן( נא לשלוח לכתובת. 

7628366@okmail.co.il   

* 

 תשובות ל'חדוותא' ויצא

 שנאמרה על כלל ישראל במצרים נאמרה ליעקב?איזו לשון  .א

יָׁה( כח, יד)נא' בפסוק  ֶרץ ַכֲעַפר ַזְרֲעךָׁ  ְוהָׁ אָׁ ה וָפַרְצתָ  הָׁ ה יָׁםָׁ ה וֵָׁקְדמָׁ ֹפנָׁ ה ְוצָׁ ֶנְגבָׁ  וָׁ

ל ְבךָׁ  ְוַנְבְרכו ה ַמְשְפֹחת כָׁ מָׁ ֲאדָׁ )שמות א, יב(  כמו, וחזקת. ופרצת י"רש: וְבַזְרֶעךָׁ  הָׁ

ְפֹרץ ְוֵכן ַיְרֶבה ֵכן ֹאתוֹ  ְיַעמו ְוַכֲאֶשר  והיינו הפסוק שנא' על ישראל במצרים. :יִּ

                                                
לספרדים. ובמ"ב כתב שבני אשכנז מפטירין ועמי תלואים, )הפטרת ויצא לספרדים( אבל המנהג עפ"י הגר"א  סא

 להפטיר בעובדיה.
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ְפֹרץ (ל, מג)וכן נא'  ַאיש ַויִּ חֹות ַרבֹות ֹצאן לוֹ  ַוְיַהי סבְמֹאד ְמֹאד הָׁ ַדים וְשפָׁ  ַוֲעבָׁ

 : ַוֲחֹמַרים וְגַמַלים

 איזו לשון בפרשה נאמרת בסליחות כרמז לעקדת יצחק? .ב

ַבים בפרשה )ל, מ(נאמר  ל ַהֹעאן ְסֵני ַוַיֵּתן ַיֲעֹקב ַהְפַריד ְוַהְכשָׁ ל ָעֹקד אֶּ  ְבֹצאן חום ְוכָׁ

ן בָׁ  וכו'. לָׁ

מרגנשבורג(,  יצחק ברבי אפרים )לרבינו "סגובעקדה המתחלת "אם אפס רובע הקן

ַאים נאמר "קֹוְרֶאיךָׁ  קֹוד בָׁ ה \לָׁ רָׁ  ַהֹעאן ְסֵני \ַּתְפֹקד ְבַרֲחַמים ְוֹצאְנךָ  \ַּתְשֹקד ֲעֵקָדה ְבצָׁ

ל  :ָעקֹוד" אֶּ

, שאל העקידה כלל ישראל סדהיינו העקידה אל עקודאלו ישראל, פני הצאן פי' 

 נושאים פניהם, שבזכותה ימחלו להם עוונותיהם.

 ועיין עוד בהערה בסוף המאמר.

 היכן עבר לבן על שבועתו .ג

 את ותלחץ: הכתוב שאמר זה, הזה הגל עד( יג פרשה ויצא תנחומא)נאמר בחז"ל 

 את בלעם שעבר לפי. הקיר הוא הגל(. כה, כב במדבר) הקיר אל בלעם רגל

 הזאת המצבה ואת הזה הגל את תעבר לא אם: שנאמר, ליעקב שנשבע השבועה

 לכלות שבקש ועל(, ה, כו דברים) אבי אבד ארמי: שנאמר, לבן זה ובלעם, לרעה

 לפי ,ממנו הקיר נפרע לכך, ישראל זעמה ולכה: שנאמר, ארמי נקרא ישראל את

 (.ז, יז דברים) בראשנה בו תהיה העדים יד, כדכתיב, השבועה על העד שהוא

 ְבַמְשעֹול' ד ַמְלַאךְ  וכן מפורש בתרגום יונתן על פסוק )במדבר כב, כד( "ַוַיֲעֹמד

ַמים זֶּה ָגֵדר ַהְכרָׁ זֶּה ְוָגֵדר מִּ ם שתרגם יונתן" :מִּ א "ְוקָׁ כָׁ א' ַדד ַמְלאָׁ  ֵביֵני ְדַמיַצע ְבדֹוֲחקָׁ

                                                
 מלמד אמר אבא בר שמעון רבי(, מג, ל בראשית) האיש "ויפרץ( יא אות עג פרשה רבה בראשית) ל"חז ואמרו סב

ם ַהֹסֵרץ ָעָלה(: יג, ב מיכה) אמר דאת מה היאך, הבא עולם של דוגמא מעין פרצה לו שנפרצה ְפֵניהֶּ  .לִּ

ם ַמְלָכם ַוַיֲעֹברויתבאר עפ"י המשך הפסוק שם במיכה " ְפֵניהֶּ והיינו ש"הפורץ" הוא הקב"ה, וכן  -".ְבֹראָשם' ַוה לִּ

 הלך' וה(: כא, יג שמות' )וכו לבניך פורע שאני חייך, עליהם עמד והוא" מח( מבואר בחז"ל )בראשית רבה פרשה

. אל בעדת נצב אלהים(: א, פב תהלים) שנאמר, מנין בארץ. במדבר הרי, הדרך לנחתם ענן בעמוד יומם לפניהם

ונמצא שהפסוק הזה נאמר על הקב"ה, כשני הפסוקים ". לפניהם הפורץ עלה: (יג, ב מיכה) שנאמר, מנין לבוא לעתיד

 האחרים.
 עדות ולמנהג(, עד אות) ת"עשי של' ד ביום פולין למנהג(, נב אות) גדליה לצום בסליחות ליטא למנהג נאמרת סג

 יום. בכל המזרח
 ". העקידה ויזכירו מתפללין ישראל שיהיו רמז - עקוד אל הצאן "פני כמו"כ כתב הש"ך )שפתי כהן ויצא( סד
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ַמיָׁא ים ֲאַתר ְכרָׁ א אֹוַגר ְוָלָבן ַיֲעקב ְדָאקִּ מָׁ א ְוקָׁ א ַמַצְטרָׁ א ַמיכָׁ כותָׁ א ְושָׁ א ַמַציְטרָׁ  ַמיכָׁ

יַבר ְדָלא ְוַקְיימו יָשא ֵדין ְתחום ֵדין ְלֵמעִּ  : סהְלבִּ

 כמה נשים היו ללבן? וכמה בנים ובנות? .ד

 בנים. 2-בנות, ו 4נשים,  3 ללבן היו לכה"פ

ֵחל ַיֲעֹקב "ַוַיֵגד( כט, יב)נשים, אחת מהן פלגשו, שנא'  3 ַביהָׁ  ֲאַחי ַכי ְלרָׁ  ְוַכי הוא אָׁ

ה ֶבן ץ הוא ַרְבקָׁ רָׁ " ַוַּתֵגד ַוּתָׁ ַביהָׁ  לא, מתה שאמה לפי. לאביה י "ותגד"ופירש: ְלאָׁ

 .(:יג, ע ר"ב) לו אלא להגיד לה היה

יו "ַוֹיאֶמר( כזל, )ואח"כ נא'  ן ֵאלָׁ בָׁ אַתי נָׁא ַאם לָׁ צָׁ ְרֵכַני ַנַחְשַּתי ְבֵעיֶניךָׁ  ֵחן מָׁ ' ד ַוְיבָׁ

ֶלךָׁ  , ברכה לי באה ידך שעל שלי בנחוש נסיתי, הייתי מנחש. "נחשתי י"ופירש ":ַבְגלָׁ

 לו יש אפשר, הצאן עם באה בתו רחל והנה שנאמר, בנים לי היו לא לכאן כשבאת

 דברי את וישמע שנאמר, בנים לו היו עכשיוו, הרועים אצל בתו שולח והוא בנים

 שממנו נולדו הבנים הללו.שנשא אשה אחרת " ונמצא :לבן בני

ַשים ַּתַקח ְוַאם ְבֹנַתי ֶאת ְּתַעֶמה ַאם( לא, נ)ונא' עוד   "בנתי י"ופירש :וכו' ְבֹנַתי ַעל נָׁ

ולא שהייתה לו פלגש, " נמצא מפלגש היו בנותיו וזלפה בלהה אף, פעמים' ב. בנתי

מסתבר שהיא הייתה אם הבנים, שבני הפלגש היו נחשבים עבדים כמו שבנותיה 

 ניתנו לאחיותיהן לשפחות.

 בנות. 4ומפסוק זה מבואר שהיו לו לכה"פ 

 ולמדנו כבר שהיו לו בנים, ומיעוט רבים שנים.

 היכן מצאנו לשון חמדה? .ה

ה( לא, ל) .2 ֹלךְ  ְוַעּתָׁ ַלְכּתָׁ  הָׁ ה ַנְכֹסף ַכי הָׁ ַביךָׁ  ְלֵבית ַנְכַסְפּתָׁ ה אָׁ םָׁ ַנְבּתָׁ  לָׁ י ֶאת גָׁ : ֱאֹלהָׁ

.(, ג, פד תהלים) נפשי כלתה וגם נכספה במקרא יש והרבה, חמדת .נכספתה י"רש

 .(:טו, יד איוב) תכסוף ידיך למעשה

                                                
ַכים "ַוַיְשַלח לבן, שאת הפסוק )במדבר כב, ה(ולעיל בתרגום יונתן מפורש שבלעם הוא  סה ם ֶאל ַמְלאָׁ  ְבעֹור" ֶבן ַבְלעָׁ

ַדר תרגם יונתן י ָלָבן ְלַות ַעְזְגַדין "ְושָׁ ְלָעם הוא ֲאַרמִּ א בִּ א ַית ְלַמְבלֹועַ  ַדְבעָׁ ֵאל ֵבית ַעמָׁ  ַמסֹוְגֵעי ְדַאיַטַפש ְבעֹור ַבר ַיְשרָׁ

ֵתיה ְכמָׁ ְשָרֵאל ַעל ַחס ְוָלא חָׁ ְבֵני ַזְרָעא יִּ  וכו'." ְבָנֵתיה דִּ
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ֵחל ַוֲאֶמֶרת( ועוד מצאנו בתרגום אונקלוס )ל, ח .2 עוַתי ד' ַקַביל רָׁ נוַתי בָׁ  ְבַאְתַחמָׁ

ַתי ְוַלד ַלי ַדיֵהי ֲחֵמיַדת ַבְצלֹוַתי ַלי ְשֵמה וְקַרת ַלי ַאְתְיַהיב ַאף ַכֲאחָׁ  : ַנְפּתָׁ

 ולשון ריצה?

ים ַפֵצל ֲאֶשר ַהַםְקלֹות ֶאת ַוַיֵצג( ל, לח) .2 ַים ְבַשֲקתֹות ָבֳרָהטִּ ֹבאןָׁ  ֲאֶשר ַהםָׁ  ּתָׁ

ן ַוֵיַחְמנָׁה ַהֹצאן ְלֹנַכח ַלְשּתֹות ַהֹצאן המים  במרוצות .ברהטים י"ופירש: ַלְשּתֹות ְבֹבאָׁ

 :סוהצאן שם להשקות בארץ העשויות בבריכות

ן ַויֶָׁרב ְלַיֲעֹקב ַוַיַחר( לא, לו) .2 בָׁ ן ַוֹיאֶמר ַיֲעֹקב ַוַיַען ְבלָׁ בָׁ אַתי ַמה ַפְשַעי ַמה ְללָׁ  ַחטָׁ

ַלְקּתָׁ  ַכי י דָׁ  וכמו.(, יט, ד איכה) דלקונו ההרים על כמו ,רדפת .דלקת י"ופירש: ַאֲחרָׁ

 .(:נג, יז א-שמואל) פלשתים אחרי מדליק

*  

 תשובות חדוותא דאפטרתא ויצא

 יד(-הפטרה למנהג האשכנזים )הושע יב

 מנין שגדול המחטיאו יותר מן ההורגו? ו.

 מענשן של עמון ומואב.

יו ַּתְמרוַרים ֶאְפַרַים ַהְכַעיס שנא' )יב, טו( מָׁ יו ְודָׁ לָׁ תוֹ  ַיטֹוש עָׁ יו לוֹ  יַָׁשיב ְוֶחְרפָׁ :  ֲאֹדנָׁ

 כי לו הם. תמרורים: בו ולבגוד נביאיו את לבזות לבוראו. אפרים הכעיס  י"ופירש

 לו קשה לאדם והמחטיאו ם''לעכו להצמיד ישראל את בהחטיאו שפך אשר דמיו

                                                
סור וכיו"ב נאמר בשיר השירים )ז, ו( ֶמֶלךְ  סו ים: אָׁ  באהבה נקשר הקב"ה ברהטים, אסור מלך א''ד ופירש"י ָבְרָהטִּ

 .לפניו רצים שאתם ובריצות במצות

סור ואמרו חז"ל )שיר השירים רבה פרק ז( ֶמֶלךְ  ַטים אָׁ ְרהָׁ  ביה דכתיב, הוא ברוך הקדוש המלכים מלכי מלך זה, בָׁ

ךְ ' ה(: א, צג תהלים) לָׁ ֵבש ֵגאות מָׁ . ישראל בתוך שכינתו משרה שהוא בשבועה עצמו שאסר, ברהטים אסור. לָׁ

 שנאמר, אבינו אברהם של בזכותו אמר חד, לוי ורבי כהנא בר אבא רבי, מי בזכות, אבינו יעקב של ברהטים

ר ְוֶאל(: ז, יח בראשית) קָׁ ם ָרץ ַהבָׁ הָׁ ַהַםְקלֹות  ֶאת ַוַיֵצג(: לח, ל בראשית) בו שכתוב, אבינו יעקב בזכות אמר וחד. ַאְברָׁ

ים ַפֵצל ֲאֶשר  .ָבֳרָהטִּ

 והיינו שהקב"ה נאסר ונקשר בריצה שרץ אברהם, וברהטים של יעקב אבינו.

ֵּתינו "ֹקרֹות )והלשון "רהיטיו של יעקב אבינו" מקורו ג"כ בשה"ש )א, יז( ַזים בָׁ  "קורות ופירש"י: ְברֹוַתים" ַרַהיֵטנו ֲארָׁ

 וכו' בריחים לשון או קרשים לשון אם ידעתי לא. רהיטנו :זה הוא המשכן שבח. ארזים בתינו

 קורות א, יז( השירים )שיר שלמה אמר לח.( "ועליה אבל הנה בדבר שערי ניקנור שנעשה להם נס נאמר בחז"ל )יומא

 של להיות נשתנו במקדש שהיו השערים כל לפיכך ים ברית אלא ברותים תיקרי אל ברותים, היטנור ארזים בתינו

 (:ופותח רץ ונועל רץ שהוא דלת לשון .רהיטנו י''ושם פירש נסים", ע"כ. בו שנעשו מפני ניקנור משערי חוץ זהב
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 לבעל להצמד ישראל את שהטעו ומואב מעמון למידין אנו כאשר סזההורגו מן

 : לקראתם בחרב ויצאו בנהר שטבעום ואדומי ממצרי יותר הכתוב וענשן פעור

 יב(-ההפטרה למנהג עדות המזרח )הושע יא

 איזו לשון בהפטרה נאמרה ע"י שם בן נח? ז.

ֵאל ֲאַמֶגְנךָׁ  ֶאְפַרַים ֶאֶּתְנךָׁ  ֵאיךְ  )יא, ח(  אויביך ביד אמסרך. אמגנך  י"ופירש וכו' ַיְשרָׁ

 (:יד בראשית) צריך מגן אשר כמו

ֵלם הֹוַצי (כ-יח יד, ולשון זו אמרה שם בן נח שנא' )בראשית א וַמְלַכי ֶצֶדק ֶמֶלְך שָׁ

רוְך ֵאל ֶעְליֹון ֲאֶשר  וכו', ל ֶעְליֹון-ֶלֶחם וָׁיַָׁין ְוהוא ֹכֵהן ְלאֵ  ֶריךָׁ ובָׁ ֶדךָׁ  ַמֵגן צָׁ וכו',  ְביָׁ

 אשר .מגן אשר :(:לב נדרים) נח בן שם הוא אגדה מדרש .צדק ומלכי ופירש"י

 .(:ח, יא הושע) ישראל אמגנך וכן, הסגיר

א "ַאל א( ויש להבין כיצד אותו הלשון משמש הן להגנה כאמור )בראשית טו,  ַּתירָׁ

ם ֹנַכי ַאְברָׁ ֵגן אָׁ ְך", מָׁ  והן להסגרה. לָׁ

  

                                                
ַבי ַעםֹוַני יָֹׁבא ֹלא כג, ד( וכן עה"פ )דברים סז ַחיךָׁ  ַכי ֲאֹדַמי ְתַתֵעב ט( ֹלא-וכו', )ושם חַבְקַהל ד'  ומֹואָׁ  ְתַתֵעב ֹלא הוא, אָׁ

ַייתָׁ  ֵגר ַכי ַמְצַרי ַנים: ְבַאְרצוֹ  הָׁ ֶהם ַיוְָׁלדו ֲאֶשר בָׁ ֶהם יָֹׁבא ְשַליַשי דֹור לָׁ  לאדם שהמחטיא, למדת פירש"י הא: ד' ַבְקַהל לָׁ

 אדום לפיכך ,הבא העולם ומן הזה העולם מן מוציאו ווהמחטיא ,הזה בעולם הורגו שההורגו, ההורגו מן לו קשה

 כא(. פרשה רבה )במדבר ל''בחז ומקורו :נתעבו שהחטיאום ואלו, שטבעום מצרים וכן, נתעב לא בחרב שקדמם
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 סיפור

 סיפור / הרב חנוך חיים ויינשטוק

 ר' בנצ'ה, המלמד שלי במחתרת

לאחר שר' הלל זלצן הצליח להתחמק מבית הספר הקומוניסטי, הוא החל ללמוד 

ב"חיידר", בית ספר יהודי מחתרתי בסמרקנד. בפרק שלפנינו הוא מתאר את אחד 

המורים שהשפיעו עליו רבות. למרות שסגנון החינוך שלו היה מחוספס ושונה מעט 

ממה שאנו מכירים כיום, הוא העביר לתלמידיו את החינוך החבד"י מתוך אהבה 

 ומסירות. 

(. 2346-2348תש"ח ) –השנים הטובות ביותר שלי ב"חדר" היו בין השנים תש"ו 

ה מרוז"(. כשאני נפגש ’כפי שכינו אותו "בנצה'מלמד' שלי היה ר' בן ציון מרוז )או 

היום עם חבריי ללימוד המחתרתי באותם הימים ואנו מתרפקים בגעגועים לאותם 

ימים שהיה בהם שילוב של מרירות ומתיקות, אנו גם יודעים שהעובדה שנשארנו 

 ה ז"ל.’יהודים שומרי תורה ומצוות נזקפת רבות לזכות חינוכו של ר' בנצ

יהודי שומר תורה ומצוות לא יכל לשמור על דתו בצבא הרוסי, וכדי בשנים ההן, 

להיפטר משירות הצבא הרוסי, הבחורים עשו בגופם כל מיני מומים. מה עשה ר' 

כך כופף –בנצ'ה? הוא חתך את גידי אצבעותיו בפרק האמצעי של יד ימין, ואחר

ופאים ראו וקשר אותם למשך זמן עד שנשארו כך כפופים. כאשר הגיע לצבא והר

שקשרי אצבעות ידו הימנית כפופים הם העניקו לו פטור, שהרי עם אצבעות כאלה 

 אי אפשר לירות ברובה.

–בסיפור זה, ובהתפעלות הגדולה בה סיפר אותו, החדיר בנו שעדיף להישאר בעל

 שמירת תורה ומצוות בצבא הרוסי.–מום לכל החיים מאשר להגיע למצב של אי

ומצוות הייתה חלק בלתי נפרד מאישיותו. הוא היה איש מסירות הנפש על תורה 

לשון, ומהתבטאויותיו החריפות היה אפשר ללמוד מה חשוב לו. פעם שמע –חריף

ה ’שבחור יהודי ניסה להתאבד לאחר שלא התקבל לאוניברסיטה. כאשר ר' בנצ

שמע זאת, הוא ממש רתח מזעם ואמר בחריפות: "אה... אילו החיים אצלי היו כל 
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הייתי מייסד חדרים, תלמוד תורה וישיבות! הרי הסיבה היחידה לכך  –זולים כך 

 שאינני עושה זאת, היא משום שאני מפחד על החיים שלי, כי החיים יקרים אצלי."

הרבי ה לא היה רק מלמד מומחה אלא גם ובעיקר מחנך נפלא. כחסיד של ’ר' בנצ

השתדל בכל כוחו להחדיר וחניך ישיבת תומכי תמימים בליובאוויטש הוא הרש"ב 

בתלמידיו את החיות החסידית, וחינך אותנו לכך שעלינו למסור את נפשנו על 

 קיום תורה ומצוות.

מצווה, וקבוצה נוספת –אנחנו הקטנים לפני בר –ב"חדר" שלנו היו שתי קבוצות 

ה שכר במיוחד עבור ’של מבוגרים יותר. הלימודים התקיימו בדירה שר' בנצ

משפחת מישולבין. לחצר זו הייתה מעלה גדולה שכן לא התגוררו ה"חדר" בחצר 

בה שכנים נוספים, ולכן נחשבה למקום מתאים ובטוח יחסית לקיום החדר 

המחתרתי. מה עוד, שחלונות הבית פנו אל שער החצר ואם מישהו זר נכנס אל 

 החצר ר' בנצ'ה יכל לראותו מיד.

מרא ולהבינה היטב. פעם, כאשר ה היה דורש מאיתנו לשנן את דברי הג’ר' בנצ

שמע כיצד אני חוזר על הגמרא, עצר אותי ואמר: אינך מבין את הדברים! חזרתי 

שוב על פירוש הגמרא, והוא בשלו: אינך מבין! כאשר ראה שאינני מבין את 

כוונתו, אמר: גמרא צריך ללמוד בניגון, ומהמנגינה שלך אני רואה שאינך מבין את 

 הפשט.

ה להמחיש לנו את חשיבות המנגינה בו נאמרים הדברים, ’בנצ כאשר ביקש ר'

סיפר את הסיפור הבא: ראובן האשים את חברו שמעון שהוא גנב. כעס עליו 

שמעון, ודרש שראובן יעלה על הבמה ויכריז ששמעון איננו גנב. הסכים ראובן, 

 עלה על הבימה ואמר בניגון של שאלה: שמעון איננו גנב?!

לי: אני רוצה שתלך הביתה ותסביר לאימא שלך את הגמרא ופעם הוא אמר 

 אז אדע שגם אתה הבנת! –שלמדת. אם היא תגיד לך שהיא מבינה 

* 
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פעם, ומכיוון שכך –מי שחי בברית המועצות באותן שנים לא חלם שיצא משם אי

חשבו כולם על עתידם הכלכלי. הורים רבים רצו לתת לילדיהם השכלה גבוהה 

כלו להשיג מקצוע, זאת למרות שמערכת בתי הספר כך יו–כדי שאחר

 והאוניברסיטאות היוותה סכנה של ממש לרוחניותם של התלמידים.

באחד הימים הגיע ל"חדר" אחד מחברינו והתפאר שאמו רשמה אותו לבית ספר 

 והוא יגדל לאדם מלומד. "ואתם", אמר בזלזול, "מה יהיה עליכם?..."

את הדברים. היטב חרה לו על כך. באותו זמן ה ושמע ’בדיוק אז נכנס ר' בנצ

ה, שבחן את ’למדנו את הפסוק "אחרי ה' אלוקיכם תלכו" שבספר דברים. ר' בנצ

ידיעותיו של כל אחד מהתלמידים, פנה תחילה לאותו תלמיד שהתגאה בלימודיו 

בבית הספר וציווה עליו לפרש את הפסוק. הלה הסביר את הפירוש הפשוט של 

ה הזעיף את פניו וציווה עליו בחומרה שיחזור על הפסוק ’' בנצהפסוק, אולם ר

ה לא היה מרוצה מפירושו, ’שוב, הוא חזר ופירש את הפשט הנכון, אולם ר' בנצ

ל"  ך ַא מאָׁ ג נאָׁ אמור שוב! הפעם נשמעה בקולו נימה  -וציווה עליו בשלישית: "זאָׁ

קדימה לפני חברינו, ברורה של כעס, וידו הימנית עם אצבעותיו הכפופות הושטה 

 כשהוא מורה באצבעו בחזקה בתוך החומש.

הצטנפנו במקומותינו בפחד, איננו מבינים את פשר הדבר. מה הוא רוצה, הרי זהו 

 הפירוש הנכון?

ה אומר בקול לפי סגנונו "וואס איז דער טייטש פון ’כולנו יושבים ורועדים, ור' בנצ

מה ההסבר בפסוק? אני אגיד לך את פסוק? איך וועל דיר זאגן דעם טייטש" )= 

הפשט בפסוק(, ומתחיל בניגון שלו ובחיות גדולה כדרכו: "אחרי ה' אלוקיכם 

ולבית הספר הקומוניסטי  –רק אחרי ה' אלוקיכם תלכו, "ואותו תיראו"  –תלכו" 

ואת בית הספר הקומוניסטי תבזו )והשתמש בשלל  –אל תלכו, "ואותו תעבודו" 

בית הספר, שלא אוכל להעלות על הכתב(. הבנת את הפשט,  ביטויים בזויים נגד

 אה? נו, תאמר אחרי שוב!

אחרי כזה חינוך, אותו ילד הבין היטב שאין לו במה להתגאות בכך שהוא הולך 

לבית הספר הקומוניסטי. למזלו הטוב, הסביבה החב"דית בה הוא חי, עזרה לו 



 

 

 

 קיא 'עמ -אספקלריא 

 

מים והקים משפחה יהודית לשרוד ובסופו של דבר הוא גדל לאברך חסידי ירא ש

 לתפארת.

 סיפור דומה אירע איתי.

ה למד איתנו גם טעמי המקרא, תנ"ך וכתיבה, והיה לו כתב יד מאוד יפה. ’ר' בנצ

פעם, בשיעור הכתיבה, חברי מוטל גולדשמיד שכח את קסת הדיו שלו ואני לא 

 ה הבחין בדבר ולא אמר כלום.’רציתי לתת לו משלי. ר' בנצ

"? מודה אניצת זמן הוא שאל אותי: הילקה! האם אמרת היום "אחרי שחלף ק

ה לומר את הפירוש של "מודה אני", ופירשתי ’והשבתי בחיוב. ביקש אותי ר' בנצ

ה עצר אותי ואמר בחומרה ובהדגשה, כדרכו כשהוא מבקש ’כמיטב יכולתי. ר' בנצ

 לנזוף במישהו: " לא זהו הפירוש!".

עתיד לקבל תוכחה עבור משהו, אבל לא  הבנתי שמשהו לא בסדר כאן ואני

 ידעתי על מה!

ה אמר את הפירוש שלו: "מודה" פירושו ביטול, שכאשר החבר מבקש ’ואז ר' בנצ

צריכים לתת לו את קסת הדיו. "אני" פירושו, שכאשר  –לשאול את קסת הדיו 

צריכים לתת לו את העט. וכך המשיך הלאה לפרש את  –החבר מבקש את העט 

באות, "לפניך", "מלך" וכו'. וסיים: כעת יודע אתה מה הפירוש ב"מודה המילים ה

 אני לפניך"?!

 זה היה אופן החינוך שלו, והדברים הללו נשארו חקוקים בנשמותינו לכל החיים.

 כך ניצלתי מיריותיו של החייל

ה היה יושב תמיד ’כפי שסיפרתי החדר בו למדנו היה מול השער שבחצר, ור' בנצ

שמול השער ומביט מידי פעם לעבר השער. כאשר ראה מישהו זר נכנס ליד החלון 

רמז לנו מייד לברוח. כל מיני הרפתקאות ואירועים קרו במשך השנים שלמדנו 

ב"חדר". פעם אירע שלא הספקתי או שלא יכולתי לברוח החוצה לפני כניסתו של 

צלחתי ה יצא לקראתו, וכאשר פתח את הדלת, מיהרתי וה’הזר פנימה. ר' בנצ

להתחבא בצד השני של הדלת )כשהדלת מסתירה אותי(. הדקות הספורות 



 

 

 

 קיב 'עמ -אספקלריא 

 

ה הצליח להפטר ’שעמדתי מאחורי הדלת נדמו בעיני כימים ארוכים, עד שר' בנצ

 ממנו.

 פעם התרחש מאורע מחריד שרק בנס נשארתי בחיים ויצאתי ללא פגע:

אסירים שריצו ליד החצר שלנו בנתה הממשלה בניין גדול, ועובדי הבנייה היו 

עונשי מאסר שונים. על מנת שהאסירים לא יברחו הקיפו את כל שטח הבנייה 

בגדר עם חוטי תיל וארבעה מגדלי שמירה הוצבו סביב לחצר ובכל אחד מהם עמד 

שומר. פעם אירע שאחד האסירים נעלם ובמקום פרצה המולה רבתי. השוטרים 

שקודם כל חיפשו בחצרות רצו עם אקדחים דרוכים לחפש את הבורח, וכמובן 

ה הבחין בהמולה הוא הורה לנו לצאת מייד מהחצר, אבל ’הסמוכות. כאשר ר' בנצ

 ללכת לאט וחלילה לא לרוץ, כי הריצה עלולה לעורר את חשדם של השוטרים.

אני הייתי ילד בן תשע אבל גבה קומה. יצאתי לאט מהדירה אל החצר, אולם 

עם רובה שלוף צועד אחרי, פחדתי פחד  כאשר יצאתי משער החצר וראיתי חייל

מוות והתחלתי לרוץ בבהלה. החייל שראה צעיר רץ, חשב שאולי אני האסיר 

הנמלט. הוא צעק לעברי לעצור, ואני נבהלתי עוד יותר והגברתי את קצב הריצה, 

בלי לחשוב שבכך אני מסכן את עצמי עוד יותר. החייל אפילו החל לירות באוויר, 

קצב הריצה, עד שבחסדי שמים הצלחתי להסתובב בפינה  ואני מגביר את

 והסתתרתי באחת החצרות עד שהחייל עבר.

כך הסבירו לי את הטעות האיומה שעשיתי כאשר התחלתי לרוץ, ומה היה –אחר

 יכול לקרות... רק בנס נשארתי בחיים.

* 

נעימות שאירעו לנו כאשר נכנסו לחצר אנשים –לאחר כמה הרפתקאות בלתי

פעם נציג המכס, פעם הממונה על האזור,  –כל מיני סוכניות ממשלתיות זרים מ

ה רעיון לסדר מקום לימוד ’עלה לר' בנצ –ופעם האחראי לבדיקת פנקס הבית 

 מעולה בימי הקיץ: מרתף הבית בו למדנו.
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היה זה מרתף עזוב ששימש פעם סוסים וחמורים. הוא היה מלא בזבל, אשפה 

מקום מצויין. ראשית, אף אחד לא יחשוד שאדם מן ועפר, אבל ללימוד היה זה 

היישוב נמצא במרתף החשוך. שנית: בחצי גובהו של המרתף היו שני חלונות עם 

אחד מול שער החצר, דרכו נכנס מספיק אור כדי לאפשר לנו לקרוא  –סורגים 

מתוך הספר, וגם היה אפשר לראות גם אם איש זר נכנס לחצר. החלון השני פנה 

מקביל, והיה בכך שתי מעלות: א. הרוח שנכנסה משני הכיוונים השרתה לרחוב ה

נוכל לטפס ולברוח דרך החלון  -במקום אווירה קרירה. ב. כאשר יהיה צורך לברוח 

לרחוב השני. לא אחת אירע שהיינו צריכים להשתמש בחלון השני לבריחה, ובעת 

זוב דם, אבל אנחנו בריחתנו שרטנו את ידינו מהמסמרים והברזלים שבחלון, עד 

 הילדים היינו מרוצים מהחוויה החדשה והאווירה המיוחדת.

* 

ה חינוך חסידי "מקיף" בעת ההתוועדויות ’מלבד הלימודים אצלו, ספגנו מר' בנצ

ה פצה את פיו, הוא לא 'סיפר' או 'אמר', אלא כל דבריו היו ’שלו. כאשר ר' בנצ

חב"ד, התבטא ר' ברל איטקין בהתלהבות גדולה. פעם, בהתוועדות עם חסידי 

בחריפות כלפי יהודי אחד שהתקרר קצת בשמירת המצוות, ואמר: ער איז א 

 באסיאק )= הוא שייגץ(.

ה, כדרכו, הגיב מיד בחריפות: וואס ווילט איר פון עם. אז אכט מליון ’ר' בנצ

סאלדאטן שטייען קעגן עם מיט אויסגעשטעלטע ביקסן, און מען לאזט עם ניט לייגן 

איז ער דען ניט קיין  -קיין תפילין, און ער ווערט ניט נתפעל פאר זיי און לייגט 

צדיק? = מה אתה רוצה ממנו? כאשר שמונה מיליון חיילים )סובייטים( עומדים 

מולו עם רובה דרוך, ולא מאפשרים לו להניח תפילין, ולמרות זאת הוא מניח, 

 האם הוא לא נחשב צדיק רק בזכות מעשה זה?!.

כאשר רצה להחדיר בנו את חשיבות ערכי הרוחניות הנצחיים מול הרדיפה אחר 

תענוגות העולם הזה, היה מספר: הייתי במוסקבה, בכיכר האדומה, וראיתי איך 

רצים? הרי לפני מאה –שאלפי אנשים רצים הנה והנה. חשבתי: מה אתם אצים
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יהיה כאן.  שנה אף אחד מכם לא היה כאן, ובעוד מאה שנה אף אחד מכם לא

 ומדוע אתם רצים?

בדברו עם הצעירים, היה אומר: דעו לכם שהחיים הם כמו יריד, בו קונים 

ומוכרים. בגיל צעיר חושבים שאפשר להספיק הרבה, וכל אחד חושב לעצמו: 

החיים עוד לפניי, ועוד יבוא יום ואצליח להוכיח לכולם מה אני מסוגל לעשות... 

האמת: גם אני, בשנות צעירותי, חשבתי כך. אבל  ידידיי אהוביי, אומר לכם את

כעת, בעומדי בחצי השני של החיים, בחזרה מן היריד, אני יכול לומר לכם: הכל 

דמיונות שווא, הבל הבלים... העיקר הוא, להשאר יהודי נאמן בשמירת התורה 

 והמצוות!

ת, איך ה היה אומר 'לחיים' כהוגן, הוא אהב לשיר שיר ערש ברוסי’כאשר ר' בנצ

שאימא יהודייה מצווה את בנה להשאר יהודי בכל מצב בחיים. הוא אהב להדגיש, 

. הוא היה שר זאת גם אז יישאר יהודי נאמן -כאשר יבואו עליו צרות רבות שגם 

 בהתלהבות גדולה, כשהוא דופק באגרופו על השולחן.

ל הבין )כשאחי ברל שר את הניגון הזה לפני הרבי הרבי לא עודד את השיר. בר

 אז שהרבי לא רוצה לעודד את מילותיה של האם אודות הצרות שיבואו על הבן...(

 זה היה ר' בנצ'ה, המלמד שהותיר בי רושם לא יימחה
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 מאורי אור / הרב זאב קופלמן

 (י"ח טבת)רבי אברהם הנגיד בן הרמב"ם 

 'הנשר הגדול' –תחת צל כנפי האב 

צילו מקרני הוד וזיו קדושתם על פני אחד האראלים שהלכו בינות המצוקים והא

תבל ויושביה בימים אשר יש בהם חפץ בתקופות הזוהרות של 'ראשונים 

החסיד בן הרמב"ם, הענק שבענקים -כמלאכים', היה ללא ספק רבינו אברהם הנגיד

מגדולי רבותינו הראשונים שמשות המזרח, ומי שהיה תלמידו הגדול והמובהק 

ו 'הנשר הגדול' בהנהגת יהדות מצריים והמזרח, ביותר וממשיך דרכו של אבי

שיטתו בפסק ומחשבת היהדות, וידיעה מקפת בנתיבי חכמת הרפואה, בהיותו 

 בשנת התשע עשרה בלבד לחייו.

ון בעיר פוסטאט קהיר העתיקה בשנת ד' ש סישמשו של רבינו הפציעה בחוד

לו מאשתו השנייה  אלפים תתקמ"ו ליצירה, כבנו בכורו של אביו הגדול, אשר נולד

בהיותו בראשית שנות הבינה בשנתו החמישים ואחת, אמו של רבינו הייתה אפוא 

מגזע האפרתמים ובת גדולים משפחה שעל פי אחד המסורות כמה דורות לא פסק 

מעל שולחנה התואר 'חסיד', ביתו של איש נכבד ונשוא פנים מיקירי הקהילה 

מעלי, אשר נפלה בחלקו הזכייה -ולהיהודית במצריים ומקורב למלכות בשם אב

הגדולה לשמש ל'נשר הגדול' מלבד כחותן ואבי כאשתו אף כגיס בלוקחו את 

 אחות הרמב"ם לו לאישה.

שנות ילדותו ונערותו של רבינו עברו עליו כטיול בגן עדן עלי אדמות, בהיותו 

ם חוסה תחת צל כנפי אביו הגדול, המנהיג הבלתי מעורער של יהדות המזרח והע

חותם שרישומו ניכר לדורות על פני ההיהודי כולו, אשר כבר הספיק להטביע את 

היהדות ולכתוב ספרים חובקי זרועות עולם העתידים לתפוס מקום מכובד וראשון 

כאשר המורשת  ,או אז .במעלה בארון הספרים היהודי ולהעניק למדפיו צביון חדש

העשירה מבית המימוני כבר הספיקה להתרקם לכדי ספרים שלמים השופכים 

אפוא אור בהיר על פני התורה כולה, הביאה ההשגחה העליונה לעולמינו את 
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רבינו ששימש לאביו כמעין 'תלמיד חבר' נאמן ומובהק, כשהוא זה אשר עתיד 

שת את מקומו בהנהגת משנתו ולר הידיעה של-לימים לשמש כפרשן המוסמך בהא

 דה ובמקצוע הרפואה.הע

קשה לאנשים כערכינו להבין כיצד עלה בידו של רבינו בהיותו כה צעיר לימים 

ים את העמוקים והנשגבים ילמצות את מידותיו של אביו עד תומם ולהבין על בור

שבתורותיו ומכתמי חכמתו, ברם זאת יודעים אנו נאמנה מגווילי אגרת בכתב ידו 

עקנין בה הוא מכתיר את בנו -נו שנותרה לפליטה לתלמידו רבי יוסף אבןשל רבי

רבינו בכתרי המלאכים וכותב בהשתפך עליו נפשו, שלאחר מותו הטראגי במיתה 

חטופה בטביעה של אחיו הזבולני רבי דוד אשר ריתק את הרמב"ם למיטתו תקופה 

רותיו ארוכה, כאב השכול המר כלענה על פטירת ביתו הפעוטה, ושאר צ

ורדיפותיו, לא נותר לו עוד מאומה בעולמו זולתי נחמתו בעוניו הוא ניהו בנו רבי 

 אברהם.

וכה היא לשונו הזהב של הרמב"ם באגרתו הנזכרת: "ואמנם מעייני בענייני 

העולם אין לי נחמה זולתי בשני דברים, כשאסתכל ואקרא במה שאעיין, ושזה בני 

מברכת מי שנקרא שמו עליו, ומי שהאמין אברהם ה' יתברך נתן לו חן וברכה 

בשמו והאמין באמונתו הוא יאמץ ויתמיד ויאריך חייו ושנותיו, כי הוא עניו ושפל 

שבאנשים, מצורף אל טוב מידותיו, והוא בעל שכל דק וטבע נאה, ויהיה לו בעז"ה 

 שם בגדולים ללא ספק, ואשאל מהי"ת שישגיח עליו וישלים עליו חסדיו".

והיא זו המכונה  ,רת המיוחסת לרמב"ם והממוענת לבנו רבי אברהםישנה אף אג

הרמב"ם את בנו בדרכי העלייה והתרוממות הנפש מדריך 'אגרת המוסר', בה 

אנפין וגוונים. קטע  ויש באגרת זו עושר רעיוני רב ים,ברעיונות נשגבים ורגשות נעל

ת אמינותו, שכן אחד מדברי האגרת עורר פולמוס עז אף בין גדולי ישראל על שאל

בו מצווה הרמב"ם את בנו בין השאר שלא יהגה בשום ספרים וידבק אך ורק 

 ועוד כל מיני תארים מפליגים ,בכתבי האבן עזרא כי הוא כאברהם אבינו ברוח

כל שקולות ומדודות בפלס נבונים, ואשר כל מילותיו ובפרט ביחס לרמב"ם , מדי

 . בינו לאשורולה ים טובי המוחותעמלתג שיצא מתחת עטו 
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חשך על רבינו עולמו  ,בהיותו בן תשע עשרה ,בכ' טבת שנת ד' אלפים תתקס"ה

באחת, כאשר אביו ורבו אשר הביאו הן לחיי העוה"ז והן לחיי העולם הבא נסתלק 

 על אף שהאב לא חסך מבנו בר ולימדו את. לגנזי מרומים בשנתו השישים ותשע

אבדה גדולה מדי, כשקשה היה לבן עם יתה הרובי חוכמותיו ותורותיו עדיין ה

 היתמות הרוחנית שנפלה עליו כרעם ביום בהיר.

פטירתו של הנשר הגדול השרתה אבל כבד על פני דורו, במקום מגוריו בפוסטט 

שבמצריים כמו התקדרו השמים בעבים והיהודים והמוסלמים כאחד התאבלו על 

אשר באתה השמועה המרה רבינו שלושה ימים רצופים, וביום השמיני לפטירתו כ

לירושלים עיר הקודש שמו בני ירושלים אפל מקלה על ראשם, קראו בספר התורה 

את פרשת התוכחה, והפטירו בקול בוכים בפרק ד' מספר שמואל בפסוק: "גלה 

גופו של הרמב"ם לפי המסורת הועלה  .קים"נלקח ארון האל כבוד מישראל כי

החוקרים טוענים שעל  .ק מחוקק ספוןובטבריה שם חלקבדרך נס, לארץ ישראל 

 .מבחר המין האנושי' –'פה טמון רמב"ם : בלבד מצבתו הראשונה נחקקו שש מילים

 אב בחכמה ורך בשנים

מיד לאחר פטירתו של הרמב"ם הוטלה האדרת חיש מהרה על היורש הטבעי של 

הוא ניהו רבינו, ומיד לאחר שנתמנה רבינו לאיש על העדה התגלה  ,כס הנגידות

. הוא אף קיבל לו בותלא אכזב את התקוות הגדולות אשר נו במלוא שיעור קומתו

מנהיג  –כאחד את התואר הערבי 'ראיס אל יהוד' ומהמוסלמים אחיו היהודים מ

רופא היהודים, ובהיותו מנהל בית החולים בקהיר החדשה יחד עם עמיתו ה

המוסלמי הנודע בשערים באותם ימים 'אבן אבי עצוביה' זכה לכבוד ויקר אף בעיני 

לדם נתקדש שם המוסלמים, כשבהליכותיו שכולם אמרו כבוד ואי הבדלתו בין דם 

נשתמר בידינו תיאור נלבב מאחד מעמיתיו הרופאים . לשמים על ידו לעין כ

 חכם היהודי ואצילות רוחו.המוסלמים על הליכותיו האנושיות המופתיות של ה

אף חבריו הראשונים מכל קצוות תבל רחשו לו כבוד ויקר, הן בזכות אביו, והן 

בזכות יחוסו העצמי כיורשו הנאמן של הרמב"ם, כשבעליה המפורסמת של בעלי 

, ערכו חניית שים שנה, כאשר טרם מלאו לרבינו שלבשנת תתקע"ה פותהתוס
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ות בזיו פניו של רבינו, ולתהות על קנקנו של ם, בכדי לחזביניים מיוחדת במצרי

חרף גילו הצעיר נחשב היה כאחד מגדולי המנהיגים כאמור אשר  האי גברא רבה,

 היהודים בימיו.

מידי  ,המשורר הדגול רבי יהודה אלחריזי שנחשב כאחד מגדולי משוררי התקופה

לו, בחורטו המו מעיו  אשר לשמו ולזכרו תאוות נפשו, דברו וחורזו אודות רבינו

בציפורן שמיר את השורות הבאות: "ושם הבדולח ואבן השוהם הוא החכם רבינו 

אברהם בן רבינו משה בן מימון זצ"ל, קטון בשניו וגדול בענייניו, צעיר לימים מסכל 

 חכמים".

הרמב"ן לעומתו כותב על רבינו ביטויי הערצה מופלגים שאין אחריהם ולא אף 

 ,הארז האדיר אשר בין העבותים צמרתו ,בנם של קדושים ,כלום: "יסוד המעלה

זרע קודש מחצבתו", וכשנצרף לדבריו את דבר העם באחד מאגרות השאלה 

הדור כמה ראה שנשלחו אליו מכל קצווי תבל 'שכינה שרויה ביננו' נשכיל להבין 

 קים ואיש אשר רוח בו.עצמו מאושר שזהו פרנסו, נשיא אל

 ש שנות הנהגתובאגרתו, הרי שבמהלך שלשים ושל כפי שרבינו עצמו מתאונן

שעות העשרים וארבע ואת שאיפותיו ומאווייו, מילוי קשות מקוצר פנאי לסבל 

מצומצמות שנקצבו לו ביממה נאלץ לחלק את זמנו המצומצם לריפוי חולים ה

נפש לחבר את חיבוריו בהגנת זמן פנוי ומנוחת מצא  ובדוחק רבוהנהגת הכלל, 

'ברכת אברהם' על משנה הלוא הם השגותיו של רבי דניאל הבבלי, כתבי אביו מ

בד בבד היה עליו להריץ תשובות הלכתיות  .תורה, ו'מעשי ניסים' על ספר המצוות

ציפו למענה הולם מהמופלא ש , עבור כל מיני שאלות שהזמן גרמםלכל קצווי תבל

 דו.לא היתה בין העולם אף חצי תאוותו בהסתלק רבינו מ .שבסנהדרין

רבינו זכה להיות הראשון אשר נתעטר בתואר הנגידות, שהוא תואר רם המעלה 

בקרב בני השבט הספרדי המפואר, כשמלבד נכבדותו הריהו גם בעל משמעויות 

מי שנושאו הוא כעין 'מלך ישראל' זוטא שעל פיו יישק כל דבר ומעשיות נרחבות, 

האפשרות לקנוס קנסות אף ניתנה בידו באישור המלוכה  .בחיי אחיו היהודים

בשעת הצורך ולהעניש את הטעונים הענשה, ועקב מעמדו הרם של רבינו כרופאו 
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עד שהן בני ברית והן  ,לרום המעלהשלו אר הנגיד תושל השולטן אלכמאל הועלה 

 קודש וענו אחריו מקודש מקודש.יו בחרדת כלפשאינם בני ברית הביטו 

 המספיק לעובדי ה'

שר המפוארת של רבינו תופסת מקום של כבוד החבורה אבתוככי מסכת חייו 

 שכללהחבורה קדושה  היתה זו כפי המשתמעהקים וטיפח בעשרת אצבעותיו. 

שבערכין החפצים לעובדו יתברך באמת  םקבוצה מסולתת של עובדי ה' יקרי

אופן שתהיה לעבודתם קיום במקום רצונם להעפיל למרומי הר ה' בוובתמים, 

ל ועד -אמתחתית הסולם העולה בית  ,וונה והדרכה פרטניתדשו, על ידי הכק

 לשליבה העליונה שבו.

קורותיה של חבורה קדושה ומסתורית זו נותרו לוטים בערפל של חוסר בהירות, 

מת מאות שנה מהופעתה של החבורה על בבמרחק של קרוב לשמונה  ,כיום

על של החבורה ו לא נותרו בידינו כמעט עדויות מוצקות על מיקומה ,ההיסטוריה

, ברם זאת ידוע, שלחבורה זו המאוגדת היטב היה אף בית כנסת המנין חברי

מיוחד, ונתקנו בו תקנות מקוריות ביותר וסדרי כריעות והשתחוויות, אשר אין 

בנמצא בדומה להם בספרות התורנית העניפה מיום עלות הענן על הר סיני ועד 

  עצם היום הזה.

, ועקב כך הליכות חיים פרושות ברמה הקיצונית ביותרדגלה  קבוצה זו חרטה על

 קמה תנועה של התנגדות לאותה חבורה, ברמה כזו או אחרת.

ישנו כתב יד נדיר בו רבינו משיב לבית המלוכה על דברי מתנגדיו דבר דבור על 

צטרפו חתימותיהם של מאות חסידים הליו אבשפה צחה ורהוטה, כש ,אופניו

של רבינו ודבקו בו עד לאחת, כשהוא להם רב ומורה  נאמנים אשר פסעו לאורו

קבלו  הללו .ומעין אורים ותומים בכל ספיקות ותהיות שהתעוררו להם בחייהם

דגל אביו הרמב"ם  .עליהם באהבה וברצון את הדרישות הקפדניות של רבינו

וכדרך חסידים , והוא חינך את חסידיו לפרישות קיצונית בהליכה דרך האמצעית

לכיוון אחד  דרך האמצעיתהמ םטינוהיו שהרמב"ם  הראשונים שלימדנו רבינו

 .לפנים משורת הדין ,הקצוות
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במקורו כמה וכמה מנה  שם'המספיק לעובדי ה'ספר , על פי השערת החוקרים

הלזה של מעיינות מפכים דעת כרכים, ומה שנותר לנו לפליטה מהיבול העשיר 

האוצר בקרבו  ,כרך אחד בודד הוא נאצליםקים ורגשות קודש של עידוני שגב אל

משנה סדורה וערוכה במופתיות בענייני עבודת ה' הפנימית, ועוד גרגירים רעיוניים 

 זעיר פה זעיר שם.

תה כידוע שפה עשירה ידי המחבר בערבית קדומה, אשר הי הספר נכתב על

 מליאה במליצות וזהרורי לשון שכבוד גדול היה לאישי מחשבה ובניוביותר 

 'כפאיה אלעבדין'. ם הספרונקרא ש ,תרבות לשוחח בה

רבינו מזכיר את החיבור באגרת נדירה: "אבל חיבור אחד בלשון קדר וישמעאל 

עזרני ה'  .ומספיק לעובדי ה' קראתיו ,ועל יסודי היראה והאהבה בניתיו ,חיברתיו

 ונעתק לארצות מרובות מקצתו". ,ודקדקתי והעתקתי רובו ,והשלמתי חיבורו

עלות על נס העל אודות השפעתו המרובה של הספר במהלך הדורות יש לציין ול

את העובדה כי ברבים מספרי ההלכה של חכמי צפת בני זמנו של הבית יוסף 

ת מאותו זמן על התפשטותו של מוזכרים פסקי הלכה מהספר, כשאף ישנה עדו

זוהר ת מוד ועיון בצפת של מעלה בתקופווממנה משתמע שהיווה ספר לי הספר

 קודש זו.   יתה ליהדות עדנה בעיר אלו, בהם ה

ני היום בו עלו על מכבש הדפוס כמה תרגומים רק כמה עשרות שנים חלפו מ

לעברית המדוברת ברמה הגבוהה ביותר האפשרית של תרגום, בנאמנות לכלל 

'מורה נבוכים' רבי שמואל אבן תבון,  ספרושהציב הרמב"ם אבי רבינו למתרגם 

משפה לשפה אל לו להתמקד בתרגום מילולי מדויק, ועליו להשים שהמתרגם 

מעייניו בהרקת התוכן הפנימי וכוונת המחבר המדוייקת מכלי אל כלי גם במחיר 

 של שינויים קלים נדרשים.

כאשר מעלים לתודעה שהספר הוא ריכוז של שיחות מופלאות וגבוהות מעל 

נים, הרי שכל מבנה הספר גבוהות שנאמרו לבני חבורה קדושה בתקופת הראשו

כאסופת רעיונות גרידא כי אם כדרך סלולה  הוא אינו .מקבל משמעות שונה לגמרי

למצוא את הנתיב המוביל השמימה, החל  ,ובנויה לתלפיות אריח על גבי לבינה
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קיו, תגלות' ו'הפגיעה' בין המתפלל לאלב'מידת הנאמנות' וכלה בזהרורי מידת 'הה

יזכה ש ,ליה יתפלל כל חסיד לעת מצואאשר א הדשזו פסגת המדרגות בעבו

 לטעום ולו מעט מצפיחית דובשה.

ואולם עדיין יודע , דורנו רחוק כרחוק מזרח ממערב מהמדרגות המתוארות בספר

מציב כל מבקש השם את הכתובת, ועיניו נשואות אל ספר קדוש זה. הספר 

וחזיונות  ,בענייני הגות ונדירה רבהבבהירות ומנוסחות בקפידא והגדרות דקיקות 

 רקיעיים מופשטים לגמרי מחיזו דהאי עלמא.

 ויהי אחרי מות

ף אל עמיו בהיותו בן חמישים ושתים שנה בלבד, בשנת תתקצ"ח גווע רבינו ויאס

אחריו מלך בנו רבי דוד מחבר הספר 'מורה  .ין שנותיו של שמואל הרמתיכמנ

מש עשרות אף בנו שיכתבים,  הפרישות ומדריך הפשיטות' ועוד סדרה ארוכה של

 .רבות ואף היה ריש מתיבתא וישב בשבת תחכמוני שנים ,שנים במשרת הנגידות

זוהרת לעברינו דמותו המופלאה של רבינו אברהם הנגיד כאחד  ,ממרחק השנים

שדובבות שפתותיו של רבינו כל אימת צווארם. ו חמה בהעניקים אשר ענקה

ומקדשים את נפשותינו בדשן  שם'לעובדי ההמספיק 'פותחים את ספר כשאנו 

ן המתים אשר חיים עדנה', , חשים אנו בעליל כי רבינו הוא 'מאמרותיו הנכוחות

 , זכר צדיק לברכה. לעד חיים וקיימיםהקדושים דבריו ו

  



 

 

 

 קכב 'עמ -אספקלריא 

 

פרקי גבורה יהודית ממסכת חייו של  –ללא חת 

 הגר"פ שרייבר זצ"ל / הרב חנוך חיים ויינשטוק

 קודם:תקציר הפרק ה

בפרק הקודם שרטטנו איזה קושי קיים בכל מקום בו יש ירידת שלגים רצופה, היא 

מנתקת את מסגרת החיים התקינה ומקשה מאד על החיים, כמו כן הובא סיפור 

מצמרר מסיביר, משפחה גויית זלזלה רק לילה אחד ולא עמדה על המשמר להסיק 

י אדמה, כל זה מביא אותנו את הבית כפי שצריך, לילה זה היה לילם האחרון על

להתפעל, איך ניהלה משפחת שרייבר את חייה במשך שמונה עשר חודשים 

רצופים, כששני חורפים קשים עוברים עליהם במקום מסוכן זה והם מצליחים 

לשרוד בו, ולא עוד אלא שבמקום זה נולד להם בן צבי נ"י, במקום שאין בו 

שנות חייהם, על אחת כמה וכמה  אפשרות שרידה לאנשים שכבר נמצאים באמצע

לעולל רך שרק עתה הפציע לאויר העולם, וכך נוכחים אנו לדעת כי כשהקב"ה 

 גוזר על אדם חיים גם בסיביר הקפואה יוכל לקיים את מציאות חייו.  

 תמימה מסכת חייו של עובד ה' באמונה -פרק י"ב 

 הצצה חטופה לסדר יום של יהודי קדוש

עוד טרם האיר היום קם ר' ישראל בונם משנתו הארעית על גבי מיטת סדום, סיא 

הייבט זיך און א'נייע טאג און א'נייע לעבן )מתחיל יום חדש וחיים חדשים(, ב"ה 

עוד מעט יוכל לברך על ביאת יום חדש לעולם, יום מלא וגדוש במצוות. עוד יום 

, הגוף אמנם דואב וכואב מאד, של לימוד תורה עם עצמו ועם בנו חביבו פינחס

 יותר נכון מפורק מכאבים עזים. 

כל יום שעובר מתיש את ר' ישראל בונם כליל, שבוע שלם של עבודה רצופה 

כמעט בלי כל הפסקה אין בסיביר מושג של יום חופשי שמצטרף לשבוע הקודם 

לו וישולב עם השבוע הבא לאחריו, עד שאי אפשר להאמין שיש לו כלל את 

ודה המתישה הכוחות לקום ליום נוסף של עבודת פרך, גופו החלוש לא יסכון לעב

שהוטלה עליו לחטוב עצים ביער, זה דורש ממנו לעמוד שעות רבות בקור העז 
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ששורר במקום כשהוא לבוש בגדים דלים מאד שאין ביכולתם לתת מענה לקור 

המצמית שלופת את כל הפרקים, כשבידיו החשופות אוחז הוא בגרזן שבקושי 

ם, עבודה פיזית גם לאנשים מסוגל להרימו, עליו לחטוב כמות גדולה של גזירי עצי

 בריאים וחסונים יותר. 

אם היה שואל את גופו החלוש מה הוא דורש כעת מאתו? היה נשמע שכדאי לו 

לנוח עוד כמה שעות, חלילה וחס לא כדי לחיות חיי בטלה, חלילה וחס גופו 

הקדוש לא יעלה כזו תביעה, העוה"ז לא נועד בשביל תענוגות אבל המנוחה כעת 

להשיב מעט כוח לעצמות העלובות )העבודה עדיין לא התחילה יכול הוא הכרחית 

לנוח עוד איזו שעה או יותר( אבל אצל עובד ה' יתברך אין הנחות, גם ביום כזה יש 

לו תפקיד, כי הוא נציג העם הנבחר עליו להכין את עצמו לתפילה לפני העבודה 

יום קשה, המזון הזה  המפרכת, הכנה זו נותנת לו את הכוחות להתמודד עם עוד

נוסך בו כוחות על אנושיים להתמודד עם הקור הקשה ועם הרעב המתמיד. הוא 

אינו נותן דעתו לסבל המתמשך, יש לו תפקיד חשוב גם במקום זה, הוא יהודי גם 

 כאן! זה עושה אותו שונה מהאסירים האחרים. 

ה ומיוחד אצל האברך הצדיק והקדוש רבי ישראל בונם שרייבר קיים פרק שונ

במינו בהתמודדות עם החיים הסיביריים המסובכים, אצלו המאבק שונה מיתר 

האסירים שמנסים לשרוד, אצלו יש מאבק תמידי ובלתי מתפשר לא איך שורדים 

 עוד יום מתיש אלא "איך מקיימים את רצון ה' יתברך" בערבות סיביר. 

הייתה אוסף רגעים לכל יום היה את התפקיד שלו במארג חייו. היממה שלו לא 

שהתחברו בסופם למארג הקרוי 'יממה' אלא מסכת שלמה של "אמונה בחי 

עולמים" שמנסה אותו באלף ואחד ניסיונות, לבחון האם ייוותר נאמן ברוחו כפי 

שהיה בביתו, אך בס"ד הוא עומד בניסיון וכל יום שעובר יש ממנו מסכת שלימה 

כולת לשרטט במוחש יום כזה היה של עבודה, אין לי ספק שאם היה לי את הי

יוצא לאור ספר "מסילת ישרים" נוסף, בו היינו מוצאים את זהירות ואת הזריזות 

ואת הנקיות ואת החסידות והטהרה של רבי ישראל בונם שרייבר בכל מעשה ובכל 

 פעולה. 
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לכל יום של ר' ישראל בונם היה את התפקיד שלו, את התפילות שלו, ואת 

 הברכות שלו. 

מקום הזה הרגיש בחוש כי מה שבירך בכוונה בביתו בירוסלב "ברוך אתה ה' ב

הנותן ליעף כח" בעת השגרה, כשהכל הלך חלק, לא דמה למה שאומר עתה בארץ 

גזרה. הברכה המיוחדת שלו הייתה... ברוך אתה ה' וכו' הנותן ליעף כוח... 

 בערבות סיביר. 

נה, בתנאים תת אנושיים, על גבי גם כאן הרגיש, כי לאחר שינה בלילה טרוף שי

יצוע עלוב, בתוך בקתה שחה ליפול, בכפור עז, מימוש כל התנאים הלא אנושיים, 

 עם כל זאת קיבל ב"ה כוחות מחודשים להתמודדות חדשה עם היום הבא. 

 ועל כך צריכים לתת.. שיר ושבח לבורא כל העולמים. 

רכות, שלא עשני גוי, בסיביר התחדש לו, כי יש לומר בשמחה עצומה את הב

ושלא עשני עבד, כן ב"ה אני לא איזה איוון מגושם שקם כמו סוס לקראת יום 

עבודה חדש, כשהוא מקלל את יומו שנולד בו, שכן מה הפרש בין אתמול להיום 

ומחר בכל יום הוא עבד נרצע, מה עדיף עליו אותו סטפן המעביד, שבמקרה 

נבחר להיות העבד שמשרת אותו עד  התמזל מזלו שהוא זה שמשעבד ואילו הוא

 אפיסת הכוחות. 

אבל ר' ישראל בונם זכה להיות "עבד ה' יתברך" ולא עבד לעבדים, הוא אינו גוי 

חסר דעת שאינו מבין לשם מה בא לעולם ומה תכלית קיומו, הוא יהודי ויש לו 

תפקיד חשוב בכל מקום בו הוא נמצא, לפיכך תודה לך בורא עולם, שלא עשיתני 

גוי טיפש. וברכה שניה לך בורא עולם על כך שאינני עבד במהותי, אין לי אישיות 

של עבד, אמנם אני נמצא בעמק הבכא וחוטב עצים מבקר עד קרוב לערב, אין זו 

עבודה קלה כל עיקר, אבל תוך כדי אני נשאר יהודי, אני לא שוכח אותך לרגע 

 אחד ואם כן אני לא עבד אלא בן חורין גמור. 
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זוכים, ניתן גם כאן להרגיש את "אתה בחרתנו מכל העמים" כי הרי אנו אם 

"העם הנבחר" שונים אנו מהגויים המגושמים שמשעבדים אותנו, הגם שאנו 

 מצויים בתוך חשכה עבותה. וזו היא חובתנו התמידית. 

כי כאשר נמצאים בין גויים שנראים כביכול בעלי צלם אנוש, לפעמים אין מבינים 

הרבה חכמה  עם הסגולי שנבחר על ידי הבורא מכל העמים, גם להם ישאת ערך ה

דעת וכביכול נראה לאי מי שיש להם מעלות נאצלות, אבל כשרואים עתה מידי 

יום את שפלות הגויים שיכולים לנהוג כחיות טרף עם כל רוממות חכמיהם 

, אם שהנחילו להם כל כך הרבה נימוסים, מתברר לנו כי הכל הוא שקר אחד גדול

ברגע אחד יכולים הם להסיר את המסכה הדקיקה מעליהם ולהגיע עד לשפל 

תחתיה, שוכחים לחלוטין את כל הנימוסים ההליכות המעודנות בהם נהגו עד 

עתה, די בהסתה קלה להביאם לנהוג כחיות טרף ומהגרועים שבהם 

ו )כהאוקרייאינים והפולנים שעלו על הנאצים ברשעותם ועל אף שהגרמנים שנא

אותם והתעללו בהם בחיתיות עם זאת עזרו להם לרצוח את היהודים ועשו זאת 

אף יותר טוב מהם( זה אומר ששום דבר לא היה להם, הכל היה כיסוי שהסתיר 

 את הציפורניים החדודות ואת שיני הזאב המשוננות. 

גם במחנות הדיכוי נוהגים האסירים כחיות טרף כשהם נאבקים ביניהם על 

ילו על הביגוד, אין כמעט יום שאין אצלם מאבקים קשים על מעמדות האוכל ואפ

ועל תנאים משופרים, צעקות מריבות ופצועים עד כמעט אובדן עשתונות, תופעות 

 דבר יום ביומו. 

לעומתם העם הנבחר ישאר העם הנבחר בכל מקום, גם כאשר כותשים אותו עד 

האבות הקדושים שחינכו  דכא, הוא אינו שוכח לרגע כי הוא הצאצא הנאמן של

את צאצאיהם להושיט את הצוואר לשחיטה עוד משעת יסוד האומה, ברגעים אלו 

מתגלה כי גם אנשים פשוטים ביותר שבימים כתיקונם לא היו ממקדשי ה', אבל 

ברגעים הגדולים של ניסיון קשה עמדו בתומתם וקידשו שם שמים, כאשר קיבלו 

 למיתה ומצדיקים עליהם את הדין.    עליהם מלכותו יתברך משליכים עצמם
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ואצל רבי ישראל בונם היו רגעי קידוש ה' האלו מידי יום ביומו, גם בתנאים 

הקשים הללו שמח בכל רגע כי הוא חלק מהעם הנבחר, כל היסורים הקשים 

הדגישו לו את הזכות הגדולה להיות יהודי, כי אינו דומה מי שאינו יודע מה ה' 

ד מכל צל של קושי, למי שיודע מה ה' יתברך רוצה מאתו, דורש ממנו ולכן נפח

 וחובתו בעולמו ברורה לו בלי צל של גמגום. 

חודשים  28כשיש את כל אלו, ניתן לשרוד גם בתנאים הקשים ביותר במשך 

רצופים, גם כאן ניתן לראות כי "שבתך ומשענתך" כרוכים יחד, ועל כן "המה 

הנוראים שמונה עשרה חודשי סיביר על כל ינחמוני" כך שרד את החיים הקשים ו

 קשייהם.

משנה סדורה זו עזרה לר' ישראל בונם ולעוד מספר בני המעלה ששהו בסיביר 

בכל אותה תקופה חשוכה לעבור בלי להינזק רוחנית, הם התחשלו יותר ויותר, כל 

מכה הוסיפה חוזק והגביהה את קומתם )ידוע שגם גאון הדור הגאון הצדיק רבי 

ש וויידענפלד גאב"ד צ'יבין זיע"א שהה במחנה הסיבירי הנ"ל ויש סיפורים בערי

מיוחדים איך למד במסירות נפש את כל הש"ס באותם ימים ואיך מסר את נפשו 

 להתפלל במניין(. 

אין ספק שאתם רשעים היו עומדים משתוממים איך אנשים חלושים אלו אינם 

אינם בני ברית שאף הם נענשו נופלים ברוחם, הם הכירו עוד אלפי אסירים ש

להיות בסיביר עד ליומם האחרון, כל יום ששהו במקום השפיל אותם, הם לחמו 

על קיומם בכל כוחם אבל כחיות טרף שנאבקים על קיומם, באותם שעות התגלו 

 האסירים בכל אפסיותם.

גם מי שרחוק מן האמת לא יכול היה להתעלם מן המציאות המוחשית "מה ביני 

י", כרחוק שמים מן ארץ רחקו האסירים היהודים מעמיתיהם שאינם בני לבן חמ

ברית, אפשר היה להמליץ על הסוהרים שלהם שהם "אבירי הבשן" כי איך אפשר 

שלא לראות היכן האמת המצויה, היה עליהם לקום ולהתגייר בהמוניהם לנוכח 

ת העול ימים בשנה, או לכל הפחות להקל מעליהם מעט א 365קידוש ה' מתמשך 

 הקשה. 
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אך לבם לב אבן, הם לא התרגשו מהתופעה המיוחדת, כי למקום כזה לא 

שולחים אנשים שיש להם לב רגיש ומבין, הם לא יצלחו למלא תפקיד קשה כזה, 

רק אנשים בעלי לב אבן יסכנו לתפקיד הזה, אך לנו יש הרבה מה ללמוד ממסכת 

ת אחת מתמשכת, לכן עלינו מסירות נפש על קידוש ה', לא יום אחד אלא רציפו

להודות לה' שבחר בנו מכל העמים ונתן לנו כאלו אנשי אמת שידעו את גודל 

 התפקיד שניתן להם כיהודים, אכן אנו העם הנבחר וזכות עצומה היא לנו.  

** 

 מחנה העבודה מצטמצם בכל יום, רבים מתים מהחולאים הרבים

יביר היווה מאבק מחודש הימים הקשים עוברים להם בעצלתיים, כל יום בס

לאומללים הגולים על עוד פיסת חיים שלא תישמט. בתנאים כאלו כל רגע הוא 

פרק חיים ארוך מאד, עינוי מתמשך שאין רואים לו את הסוף )הטוב( יודעים הם 

איך יראה הסוף העלוב, כשהמאבק יסתיים לו במוות איטי קשה ביותר, גם אלו 

ופם ובעלי אופי מוצק ורוח איתנה נראו כעבור שהגיעו למקום חזקים וחסונים בג

זמן לא רב כמוזלמנים )שלדים של ממש רק עם רוח חיים( שבקושי מהלכים על 

 רגליהם.  

מידי יום נוכחו האסירים לדעת כי מה שהיה נכון לאתמול אינו בהכרח נכון 

להיום. הגוף קמל כעלה שלכת שנתלש מהעץ המיובש מחוסר תזונה נכונה ותנאי 

ידה מינימאליים, האוכל היה מינימאלי ביותר, כמה פרוסות עבשות של לחם שר

נקודים שאיש לא היה מכניס לפיו בתנאים אחרים, אך כאן אכלו זאת בתיאבון רב 

מחוסר ברירה בצירוף מרק דלוח להרטיב המאכל, לעיתים נדירות הביאו להם 

ובים, אך בסיביר היה "טובי הלב" גיוון מעולה למזונם, כמה תפודים שהיו חצי רק

זה אוכל דליקטס שנאבקו עליו, אם לא היה נמצאים במחנות עבודה ובתנאי מזג 

אויר קשה כל כך יתכן שהיו יכולים להסתדר עם כמויות האוכל, אבל כשעובדים 

 כל כך קשה צריכים לכמויות אוכל רבות יותר. 

הגרוע של  אך לא נראה היה שמפקדי המחנה האכזריים נותנים את לבם למצבם

עובדיהם שפחתו והלכו בקצב מסחרר, לא הייתה להם כל דאגה אם כל האסירים 
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ימותו בתנאים מחפירים אלו, אדרבה זו הייתה המטרה, רק שבדרך ניצלו אותם 

עד תום. הם לא דאגו למצבת כוח האדם, מידי תקופה הגיעו משלוחים חדשים 

 שמלאו את מצבת כוח האדם שהתדלדל פלאים. 

קדרות איומה אפפה את הנמצאים במחנה, עם כל יום נוסף שעבר עליהם. איש 

מהם לא דימה כי אי פעם יצליח לצאת מתוך מקום צייה  וצלמוות זה. הקשר 

היחידי שלהם עם העולם החיצון היה דרך הקלגסים הרשעים שהיו חובטים 

ם מידי יום ודשים את גופם מידי יום, כשתביעה אחת בפיהם... "השלימו דבר חוקכ

 ביומו". 

מי שהיה מתעצל בעבודתו, היה חוטף מכות אנושות מידי אותם רעי הלב, 

בתוספת שלילת מנת המזון היומית. כל יום נוסף שעבר העצים את חוסר האונים 

ימים בשנה בלא קטיעה אחת הם סבל בל ישוער, גם לאנשים בעלי  365שלהם. 

 חוסן אנושי ורוחני רב. 

כל אלו שחיו עד עתה היו מעבר לחוקי הטבע, באופן טבעי היה עליהם להיעלם 

מהנוף תוך כמה שבועות, אם שרדו חצי שנה היה זה נס מופלא ביותר, אלו שעברו 

את זה היו כמעט מלאכים, תנאי החיים במחנה העבודה היו קשים מנשוא, זה גבה 

ו חללים רבים מחיצי הכפור מתושבי המחנה מחיר כבד ביותר. מידי יום ביומו נפל

והרעב התמידי שנגסו מהם נתחים חיוניים. הגוף אינו יודע חכמות, הוא צורך 

פחמימות וקלוריות רבות בכל יום, גם אם הוא חי חיי בטלה גמורה, על אחת כמה 

וכמה שנזקק להם במנות גדושות כדי להתמיד בעבודה הסדירה,  וק"ו זה כפול 

 י כפור עז. ומכופל אם הוא מצוי בתנא

ימים בשנה נצרכו למנות מזון עשירות  365תושבי המחנה שהיו עבדים נרצעים 

מאד בפחמימות, העבודה המפרכת שהוטלה עליהם סחטה את כל גופם. במשך 

רוב שעות היום אולצו לחטוב בולי עצים בידיים חשופות לקור העז כשגופם עוטה 

 מימות וקלוריות רבות מאד. בגד מינימאלי בלבד, כדי לשרוד זאת נצרכו לפח

אך "שלטונות הרשע" לא דאגו לתת להם מזון ראוי לשמו, וכך גם הגופים 

 החסונים ביותר הצטמקו מידי יום ביומו. 
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ראשונים כרעו חללים במלחמת הקיום התמידית, הזקנים וחלושי הכוח 

שביניהם, לאחריהם כרעו גם החזקים יותר. מידי יום הצטמצמה והלכה מצבת 

דם. מידי יום התגלה, כי עוד אחד מביניהם איננו. עוד אומלל הרים את ידיו הא

 במאבק עיקש זה. 

אלו שנשארו בחיים קינחו דמעה זעירה שירדה במורד פניהם הכחוש, בחירוק 

שיניים פינו את המנוח התורן אל אחד מגבעות השלג רחוק מהעין, שם ינוח על 

 פר. משכבו בשלום, עד יקיצו וירננו שוכני ע

אי אפשר היה לתת למתים קבורה יהודית בעמקי האדמה. כדי לחצוב קבר בתוך 

פלטות קרח אדירות שכיסו רוב הזמן את אדמת המחנה, צריכים היו לצוות 

עובדים גדול שמצויד במכושי ברזל חסונים, בלא זה דומים היה לחוצבים בסלע 

ל וכלפות לפורר את גרניט באצבעותיהם, אך ספק רב אם היו יכולים גם עם כשי

 הקרח החזק שמוצק היה כפלדה יצוקה שלא ניתנת לקדיחה. 

באין ברירה הניחו את הנפטרים על גבי שטח מוגבה, שלא יהיו כ"דומן על פני 

חוצות" נותנים לשלג הנצחי שיכסום מכל צידיהם כ"מן במדבר". תהליך זה לא 

שעות לא היה "זכר" ארך זמן רב, סופות שלגים היו מצויות מאד. לאחר מספר 

לאותם נפטרים שכוסו מכל צידיהם בשלג עב מאד, לאחר מספר שעות הוא 

התקשה כבטון חסין, וכך התמזגו הנפטרים האומללים והפכו לחלק אחיד עם 

אדמת המקום, בלי שיהיה איזה שהוא רישום היכן מקום מנוחתם )ובקיץ 

 ותר מסודרת(. כשהפשירו השלגים היו כנראה חלק מהם מגיעים לקבורה י

שגרת חיי המחנה לא הרשתה לקיים בנפטרים את דיני האבלות היהודיים. הם 

יום בשנה, גם קדיש במניין לא היו יכולים לומר, באין חיים  365היו עבדים כנענים 

 קהילתיים מאורגנים, ואת הפריבילגיה לשבת "שבעה" בבית מי יכל ליישם. 

ם עוכרי הדת. ברוסיה האדומה הייתה את ה"תענוג" הזה לא נתנו אותם שליטי

קיימת רק דת אחת "רובוטה" עבודה. האדם לא היה יותר ממספר, נקודה בשמי 

 היקום, בורג פצפון במערכת המשומנת שמשרתת את האומה הסובייטית.
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* 

 הסבא רבי אריה לייב זצ"ל נספה בכפור העז

יבר זצ"ל, לאחר בין הנספים במחנה היה הסבא הצדיק רבי דוד אריה לייב שרי

תקופת תלאות מייסרת במאבק הקיומי האדיר קרס גופו החלש, ושבק חיים לכל 

 חי. על בנו רבי ישראל בונם הוטל התפקיד, לגמול עמו "חסד של אמת". 

דלה העט מלתאר את הכאב העז שחש רבי ישראל בונם כל אימת שנמנע ממנו 

ת שעמד לקיים את לקיים את מצוות התורה כהלכתן. אף עתה חש בזאת בע

מצוות לווית המת באביו המנוח. נתחים נחתכו מבשרו כשהוליך את אביו המנוח 

אל אחת הגבעות והניחהו על גבי מרבדי הקרח הלבנים, אותה שעה דומה היה 

זקן, הוא לא  יהדבר בעיניו כאלו נטש את אביו אי שם בישימון הקרח כאסקימוא

 . זכה להביאו לקבר ישראל כפי שהיה רוצה

גם להעלותו על גבי הגבעה הרמה צריך היה לכוחות רבים בהם לא חונן, גופו 

 החלוש התקשה לעשות זאת. 

משמים סייעוהו לקיים חסד של אמת עם אביו, הוא מצא במקום בחור צעיר בן 

)בשם גלר עלה לארץ והתגורר בבני ברק( בחור זה היה בעל גוף מוצק ואיתן,  28

בזריזות והעלהו על גבי הגבעה, רבי ישראל בונם סידר הוא נטל את הנפטר הכחוש 

את אביו המנוח בצורה המכובדת ביותר שרק יכל. ושפתיו הרועדות מלמלו פרקי 

 תהילים לעילוי נשמתו. 

לא עבר זמן רב והגופה הקדושה התכסתה במעטה שלג וגלידי כפור שירדו כל 

וטין, רבי דוד אריה העת בשפע, אין צורך לשעות רבות כדי שהגופה תתכסה לחל

לייב שרייבר זצ"ל נטמן בישימון הקרח עד יקום ל"קץ הימין". לא הייתה לו את 

האפשרות לומר קדיש אחריו, כי אין בנמצא עשרה אנשים שיאמרו עמו קדיש, 

במחנה עבודה לא משחררים אנשים ללוות את הנפטר, טוב לבם מרשה שבן 

ם בניסי ניסים השיג את הבחור המנוח ידאג לקבורה, גם זה חסד גדול מציד

 שחמק מהעבודה שלו כדי לגמול חסד עם הנפטר. 
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איזו הרגשה איומה היא שכך נפרדים מאבא שגידל אותך שנים רבות והשקיע בך 

את כל המיטב ואין לך את האפשרות להיפרד ממנו כמו יהודי, איזו תחושה איומה 

ן על פני חוצות אמנם הוא היא זו שאתה כביכול מניח את האבא שלך כאיזה דומ

הצליח להניח אותו למעלה אך איזו קבורה היא זו הוא גם לא הצליח להיפרד 

ממנו בצורה הכי מינימאלית זה נותן לבן תחושה כאילו הוא הפקיר את האבא 

 בלב הישימון. 

ברם אלו היו עובדות החיים במחנה העבודה הסיבירי, במקום כזה אין נותנים 

אחרון הראוי ולמשפחה את המעט להתייחד עם הנפטר, למנוח את הכבוד ה

לספוד לו או לומר אחריו קדיש וכמה פרקי תהילים. את הלוקסוס הזה לא מרשים 

שם, החיים נעים כל הזמן לשרוד ולהמשיך את החיים, אם ניתן לקרוא לזה חיים. 

שו אין בידינו עדות איך נהג באותם רגעים רבי ישראל בונם, אבל אין ספק כי נפ

תאבל עליו כי הותיר את אביו במקום כזה, בלי קבורה יהודית ובלי תקוה כי אי 

פעם יוכל לפקוד את קברו. איזה ניסיון קשה זה, מי יודע אם לא היה זה אחד 

הניסיונות הקשים שלו בחיים הקצרים שלו עלי אדמה, אבל כיהודי קיבל עליו את 

" ותפילה בלבו כי יזכה אביו רבי הגזירה, כי הרי "כל מאי דעבר רחמנא לטב עביד

 אריה לייב זצ"ל לקום בקרוב  ממש לקץ הימין יחד עם כל מתי ישראל.     

זו היא עדות מרשיעה ביותר לאומה אכזרית שלא היה בה אפילו שביב רחמים 

אחד על בריותיה, כך הפקירה אלפים רבים מאד לגורל מר ביותר, בלי ששמץ 

למה גזרה מוות אכזרי כל כך על יהודים תמימים, רחמים יתעורר בלבה, על מה ו

 ל חטאם היחיד היה כי היו יהודים.שכ


