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!שנה לחורבן בית מקדשינו שיבנה במהרה בימינו 1948ז"התשעכסלו ' ג

וַוְיִהי ןֵעשָׂ ִעיםבֶּ הַאְרבָׂ נָׂ הַוִיַקחשָׂ תִאשָׂ אֶּ
('לדפסוקכופרק)...ְיהּוִדית

,לחזירנמשלהיהעשו.שנהארבעיםבן
ה"שנאמר ָּֽ ַערֲחִזירְיַכְרְסֶמנ  .('ידפתהלים)"ִמי 

לומרטלפיופושטשוכבכשהוא,הזההחזיר
,וחומסיםגֹוְזִליםאלוכך.טהורשאניראו

.כשריםעצמםומראים
ידמתחתנשיםצדעשוהיהשנה(40)'מכל

אבא:אמר'מבןכשהיה.אותםומענהבעליהן
.כןאניאף,אשהנשאשנה'מבן

חייםבעללכל.לחזירנמשלבהתנהגותועשיו
גרהמעלה,טהרהסימנישנינדרשיםטהור

סימןשזהפרסהומפריס,פנימיסימןשזה
רקלהשישבעולםאחתחיהישנה.חיצוני
.החזירוהיאבלבדהחיצוניהסימןאת

מפריסההיאשכן,בסדרנראההכלמבחוץ

שהיאולחשובלהתבלבלואפשרפרסה
שלההפנימיותאתבודקיםאםאך,טהורה
לאהיאשכן,טמאהחיהבכללשהיארואים

חוץכלפישרקעשיונמשללכך.גרהמעלה
.חזיראותוכמוככשרלהיראותמנסההיה
.אביושלקחכפי40בגילאישהלקחגםולכן

שנקראתאישהלקחאלה,בלבדזוולא
,לומר,יהודיתשמה[את]כינה"ואהליבמה

כדי[בוזאת],אליליםבעבודתכופרתשהיא
.('בלוי"רש)"אביואתלהטעות
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16:1617:0717:39חיפה

,   ל"זמריםבת שולמית :העלון מוקדש לעילוי נשמת

,  ל"זזוהרהבןמסעוד פחימה , ל"זבנה בתחזימה, יסמיןבתל"זתהל תקווה

,ל"זרות בןליאור אלכסנדר , ל"זעישהבןדוד חזן ,ל"זדוב ל בן "זמרדכי 

,  יוכבדבתברכה ויסי'ג: לרפואת כל חולי עמו ישראל ובכללם
,בנהבתמרים , שרהבןאליהו הכהן , אליסבןמאיר ' ר

ה קּתֹוְלֹדתְוֵאלֶּ ןִיְצחָׂ םבֶּ הָׂ ם,ַאְברָׂ הָׂ תהֹוִלידַאְברָׂ קאֶּ ('יטפסוקיםכהרקפ)!ִיְצחָׂ

קַוְיִהי ןִיְצחָׂ ִעיםבֶּ נַָָׂאְרבָׂ תְבַקְחּתֹוהשָׂ אֶּ
ה ֲאַרִמיְבתּוֵאלַבתִרְבקָׂ םַפַדןמִָהָׂ ֲאחֹותֲארָׂ
ן בָׂ ֲאַרִמילָׂ הלֹוהָׂ ('כוקפסכהפרק)!ְלִאשָׂ

לומרכפל.ארםמפדן-הארמיבתואלבת
באומרונתכווןכילהעירארםמפדןהארמי

לכנותונתכווןאםכי.הרמאילומר"הארמי"
לצדבזהוהכוונה,אמורהואהריעירולשם

כילהודיעובאבעולםרשעותונתפרסםשלא
...היהרשע

שללאביההתורהקוראתלמהלהביןקשה

,[מגוריומקוםשםעל]"הארמי"בתואלרבקה
הרי.ארםמפדןשהואכותבתמכןולאחר
?!מיותרתלכאורה"הארמי"המילה
לאכלל"הארמי"שהמילההחייםאורהעונה

התורהובאה.הרמאיאותיותהארמי.מיותרת
.ורמאירשעהיהשבתואלזהבפסוקלפרסם

אנורואיםהפרשהשלהראשוןבפסוק

עלהתורהשכותבתמהביןהבדלשקיים

כהפרק)ישמעאללגבישנכתבמהלבין,יצחק

ה":נאמריצחקעל.('יבפסוק ִיְצָחקּתֹוְלֹדתְוֵאלֶּ

ן ם,ַאְבָרָהםבֶּ ה  קֶאתהֹוִלידַאְבר  ועל!"ִיְצח 

ה":נאמרישמעאל ןִיְשָמֵעאלֹּתְלֹדתְוֵאלֶּ בֶּ

הֲאֶשר,ַאְבָרָהם רי ְלד  ג  וגםיצחקגם.!"ה 

שמדובראולם,אברהםשלבניוהםישמעאל

הולידשאברהםמדגישההתורהיצחקעל

התורהישמעאלאצלואילו.יצחקאת

.אמולהגרהולדתואתמיחסת

כלי"המסבירהתורהבלשוןההבדלאת

לאישמעאל":(מלונטשיץאפריםשלמההרב)"יקר

ן"אםכינקרא טבעוקבללאכי,"ַאְבָרָהםבֶּ

.הטוביםממעשיואברהםשלמדומהזולת

לסוףשהריונשתנהבמקרהאצלוהיהוזה

התולדהתלהולפיכך,רעהלתרבותיצא

יצחקאבל..המצריתהגרטבעקבלכיבהגר

כןעל.ממעשיוגםולמדאברהםטבעקבל

לשוןוהן,בןלשוןהןבאברהםהכלתלה

לנוכותבתשהתורה,כלומר.ל"עכ"תולדה

ללמדבאההיא,יצחקאתהולידשאברהם

עברואברהםשלתכונותיושכלאותנו

אתשאבישמעאלואילו.בירושהליצחק

שההולדהנאמרולכן,אמומהגרתכונותיו

.הגרי"עהיאישמעאלשל

?ליצחקאברהםהעניקתכונותואלו

שלשהמביאה(.עט)יבמותבמסכתהגמרא

:הםואלוישראלעםניכריםבהםסימנים

אברהם.חסדיםוגומלי,ביישנים,רחמנים

ולכן,בנוליצחקהאלההתכונותאתמעביר

אישהלחפשעבדואליעזראתמצווהשהוא

לִכי":לומדגישהוא,ליצחק לַאְרִציאֶּ ְואֶּ

ליצחקלהביאאפשראי.('דכד)"ֵּתֵלְךמֹוַלְדִּתי

אישהוחסדנתינהשלתכונותעלשגדל

לתכונותהמשךשיהיהבכדי!כנעןמבנות

גדלההיאשגםאישהלולקחתצריךהאלה

שאליעזרברגעולכן.דומיםערכיםעלוחונכה

שמפגינהוהנתינההחסדרמתאתרואה

הצליחהששליחותולבטחהואיודע,רבקה

מיצחק.ליצחקהמתאימההאישהונמצאה

שמנחילליעקבמועברותאלותכונותורבקה

עםבכלוכך,עולםעדאחריולבניואותם

,רחמניםשלהמאפייניםטבועיםישראל

.חסדיםוגומלי,ביישנים

אלוממידותאחתבושאיןאדםנמצאואם

ילקוטהשמביאכפי.לייחוסולחושיש

הבריותעלמרחםשאינוכל"ש:שמעוני

דברים)!אבינואברהםשלמזרעושאינובידוע

לושאיןשמי,הגמראומוסיפה.(תתפט,יגפרק

הרעלאבותיועמדושלאבידועפניםבושת

טבועותהתכונותכךכדיעד.(.כנדרים)!סיני

לחוקקל"חזצריכיםשהיובגניםאצלנו

כתובותבמסכתבגמראשמובאכפיתקנה

(מקוםשלשם)באושה":אילעארביאמר:(.נ)

,(לצדקהמנכסיומבזבזשהואמי,כלומר)המבזבז,תיקנו

יתןלא,כלומר."מחומשיותריבזבזאל

גםשמאמנכסיו(20%)מחומשיותרלצדקה

היאגדולהכךכל.לצדקהבסוףיזדקקהוא

חייביםשהיו,היהודיהעםשלהנתינהמידת

כלאתייתןשלא,היהודיאתלהזהירל"חז

גויאיזהלהזהירשייךהאם!!לצדקהממונו

לויגמרשלאכדיצדקהמידייותרייתןשלא

!יהיהולאיקוםלא??הכסף

אלינומגיעותאלושתכונותלמרותאך

לאדםאסור,אבינומאברהםבירושה

לעמולצריכיםאנושאיןלעצמולחשוב

דווקא!הנכוןהואההפך.אותםלהשיגבכדי

אותנושמאפייניםהדבריםהםשאלובגלל

!שאתביתרעליהםלעמולעלינו,כיהודים

,יכולתוכפיצדקהלתתלהשתדלצריךאדם

בכללהשתדלצריך.מכספווהןמגופוהן

,השליליתהפניםמעזותלהתרחקכוחו

ַעז":נאמרכךשעלהביישנותבמידתולדבוק

ןְלַגןָפִניםּובֹושת,ַלֵגיִהָנםָפִנים .('כהאבות)"ֵעדֶּ

"חוטאהואבמהרהלא,המתביישאדםכל"ו

ולאהאכזריותממידתלהימנעוכן.(.כנדרים)

מידתשתהיה"אלה,בריהשוםולצערלנקום

כלבלבוונמצאתתקועהוהחנינההרחמים

עליושירחמורוצהשהאדםוכמו.הימים

מיעלשירחםלוראויכן,צרכובשעת

:('יחיטויקרא)הכתובשאמרכמו,"שיצטרך

שער-צדיקיםאורחות)"ָכמֹוָךְלֵרֲעָךְוָאַהְבּתָָּ"

וגמילותרחמנותבושה-כאלומידות.(הרחמים

ורקאךבהצלחהלקנותאדםיוכל,חסדים

שהואשחושבאדם.רעהמחברהישמראם

רעהחברהעםולהסתובבלהמשיךיכול

לשפריוכלועדיין,ורחמנותבושהבהשאין

רואהשאדםברגע!טועההואמידותיואת

,ולהעניקלתתחפציםמסביבושכולם

כולםאם.לנתינהברצוןהואגם"נדבק"

לאאדםאף,לרעהואישבכבודמדברים

אחרינמשךהאדם.דופןיוצאלהיותירצה

.('אופרקדעות-תורהמשנה)נמצאהואבאהחברה

נמשךהואטובהבחברהנמצאהאדםאם

נמצאהואואם.טוביםדבריםלעשות

הבלאחריימשךהוא,רעיםאנשיםבסביבת

!משםלצאתחייבהואולכןוריק

('כבכה)"ְבִקְרָבּהַהָבִניםַוִיְתֹרֲצצּו"הפסוקעל

ביתלידעברהשרבקהבעת"ש:י"רשכותב

שעברהובעת,לצאתיעקברוצההיהמדרש

."לצאתעשיורוצההיהזרהעבודהבפתח

,אמובמעיתינוק":סופרם"חתהושואל

!כולההתורהכלאתאותוומלמדבאהמלאך

יותרילמדהמדרששבביתיעקבחשבוכי

!"?לצאתרצהכךשכל,המלאךעםמאשר

אך,המלאךעםתורהלמדיעקבאמנם,אלא

העדיףולכן,הרשעעשושלבמחיצתושהה

אומרתכךועל.המדרשבביתוללמודלצאת

ְוַאל,ָרעִמָשֵכןַהְרֵחק":('זא)באבותהמשנה

."ָלָרָשעִּתְתַחֵבר

אםורקאךצדיקולהישארלהיותתוכל

.שמסביבךהרשעיםשלממחיצתםתתרחק



ַתןְוַיֲעֹקב ונָׂ םְלֵעשָׂ חֶּ שִָּוְנִזידלֶּ םוַַָוֵיְשְּתַָויֹאַכל,יםֲעדָׂ קָׂ יָׂ
זַוֵיַלךָ  וַוִיבֶּ תֵעשָׂ האֶּ ('לדפסוקכהפרק)...ַהְבֹכרָׂ

שלשמהותו[1194-1270נחמןבןמשהרבי]ן"הרמבומסביר

.העכשוויתההנאהעלרקשחושבאדםהיאעשיו

בעתידלושמחכההבכורה."ַוֵיַלְך,ַוָיָקם,ַוֵיְשְּתָּ,ַויֹאַכל"

!כללאותומעניינתאינה

חפץאיןכי,הבכורהבזויסיבתוזו":לשונוהיאוכך

ולאבעתםחפצםויעשווישתושיאכלורקבכסילים

.ל"עכ"מחר[ה]ליוםיחושו

ָחָכם":המלךשלמהכותבכךועל ְברֹאשֹוֵעיָניוהֶּ

ְךְוַהְכִסיל .('ידבקהלת)!"הֹוֵלְךַבֹחשֶּ

אתובוחןקדימהמסתכלבראשושעיניומי

לדחות,להמתיןהואיודע.מעשיושלהתוצאה

.ישתלםזהשבסוףבחוכמתוהואמבין,סיפוקים

ליהנותלנסותורקאךהוארצונושכל,הכסילכןלא

עמלהואכךועלחייותכליתזוהי,ומהרשיותרכמה

.('יגכבישעיה)"ָנמּותָמָחרִכיְוָשתֹוָאכֹול"!מאודובכל

אך,הנכוןהמעשהאתעושההואשבכךהואחושב

בטוחהוא,בחושךשנמצאהאדםשלהמהותזוהי

לבשםלאאך,נכונהבצורההדבריםאתשרואה

מתכנןהואלהיכן.אותושמנחיםאלוהםשתאוותיו

אינו:לומרנכוןיותראו..יודעאינוהוא?בסוףלהגיע

...לדעתרוצה

ֱאַהב קַויֶּ תִיְצחָׂ ואֶּ ה,ְבִפיוַצִידִכיֵעשָׂ תְוִרְבקָׂ בֶּ ('כחפסוקכופרק).ַיֲעֹקבתאֶָֹּאהֶּ

קיבלההריכיוהמורשתהשושלתממשיךוהואהצדיקהבןהואשיעקבידעהרבקה

לוונתנהליצחקזאתסיפרהלאמדועכךואם.(..'וכוְבִבְטֵנְךגֹוִיםְשֵני)בנבואהזאת

?בפיוַצִידשהיהעשיואחרלטעות

לוהודיעלאזאתכלועם,תדירעמומדברהיה'וההיהנביאשיצחקל"חזוהסבירו

יתכן,ויעקבעשיועלשקיבלההנבואהאתתגלהשאםחששהורבקה.רשעשעשיו

ולכן.נסתרהיהזהממנוואילוחשובהכזונבואהקיבלהשהיאמכךיפגעויצחק

..בעלהבכבודלפגועלאבכדיוהכל,לעצמהזאתלשמורהעדיפה

ופגעלשוןחדהיההוא,אשתובכבודזהירהיהלאוהבעל,יחדשחיוזוגעלמסופר

הרבההעציםאחדעלוראה,ביתםשלהחצרבגינתלנוחיצא,לימים.תדירבכבודה

..הדברלפשראשתואתושאלהאישתמה.בעץחצייםעדתקועיםשהיומסמרים

אני,אותיומעליבביפוגעשאתהפעםבכל,עבורימזכרתזוהי,אשתולואמרה

!ביפגעתכמהזוכרתאניוכך,חציועדמסמרבעץתוקעת

פגעהרי,עיניווחשכו,ורחבואורכולכלמסמריםמלאשהיהבעץהבעלהביט

מעתהכילאשתווהבטיחהתחרטמיד!ליבואלשםולאפעמיםספוראיןבאשתו

פעםבכל,ממנהלוהיאאחתבקשהאך.בכבודאליהויתנהגדרכיואתישפר

ישארולאדברשלשבסופועד,מהעץאחדמסמרתוציאי,בכבודאלייךשאתנהג

..בעץמסמרים

,רבבכבודאשתואלוהתנהגדרכיואתשיפרהבעליוםמאותו,ואכן,האשההסכימה

יום,שניםוחלפוימיםעברו.אחרמסמרהורידהפעםובכלבהבטחתהעמדהוהיא

קראומידמאודשמח.ממסמריםנקיהעץוהנה,החצרלגינתיוצאהבעלאחד

ענתה!ממסמריםנקיהעץוהנה,יפהלהתנהגהצלחתי,רעייתיהביטי,ואמרלאשתו

!נשארוהחורים...החוריםאבל,מסמריםיותראיןהעץעל,אכן,החכמהאשתולו

ְתֹרֲצצו   ה  ַוי ִּ ְרב   קִּ ים ב ְ נִּ ְדרׁש ֶאת ה,  ַהב   ֶלְך לִּ ֵּ י ַות  ֹנכִּ ה א  ה ז ֶ מ   ן ל  ם כ ֵּ ֹאֶמר אִּ ('פרק כה פסוק כב). 'ַות 

כךאחרלשתותובא,הייןעל"הגפןפריבורא"המברךכןוכמו

,עליהם"בדברונהיהשהכל"לברךחוזראינו,אחריםמשקאות

המובאיםהמשקאותשאראתפוטרתהייןוברכתהואיל

ראוייםובברכתו,המשקאותלכלראשהואהייןשהרי,לאחריה

.לעומתובטליםשהםהמשקאותכלשארלהפטר

כרביהלכההאםהראשוניםרבותינונחלקו,מעשהלעניןאולם

,ם"הרמבותוספותהשלדעת?הגפןפריבוראברכתלעניןחייא

אולם.הראשוניםמרבותינועודדעתוכן.חייאכרביהלכהאין

כרבישהלכה,ועודא"הרשבויונהרבינווש"הראדעתלעומתם

היין פוטר שאר משקים

עלוכן,ארק,בירה,תפוזיםמיץכגון,ששותיםהמשקאותכלעל

.מהםששותיםלפני"בדברונהיהשהכל"ברכתלברךיש,המים

מיוחדתברכהשהיא,"הגפןפריבורא"ברכתלברךישהייןועל

.הייןעלרקרבותינושתיקנוה

בורא"ברכתהייןעלבירךשאדםבמקרה,הדיןאתנבארועתה

גםמכןלאחרלשתותבדעתוהיהשעהובאותה,"הגפןפרי

.וכדומהפירותמיץאו,מיםכגון,לפניושיוגשוהמשקאותמשאר

שארעל"בדברונהיהשהכל"ברכתלברךעליוהאם

?כללעליהםלברךצריךשאינואו,המשקאות

רבקהחיכתהשנהשעשריםמספרתהתורה

לתפילותיונעתר'שהולאחר,בטןלפריאמנו
ימיבמשך.הרתההיאיצחקשלהרבות
כותבשעליהמוזרהבתופעההרגישההריונה

שלתורהפתחיעלעוברתכשהייתה":י"רש

עלעוברת.לצאתומפרכסרץיעקב,ועברשם
.ל"עכ"לצאתמפרכסעשו,זרהעבודהפתחי
הרחםמתוךועשיושיעקביתכןזההאם

יתכןהאם?נמצאתרבקההיכןהרגישו
,ממעשיה,אמומהתנהגותמושפעשהעובר

?הקטנותלאוזניושמגיעיםמהדבריםואף

(האמונהאלמסילות)

הסיבהעלמספר('יחזרבהקהלת)המדרש
רבישלרבושהיהאבויהבןלאלישעשגרמה
המדרש.רעהלתרבותלצאתהנסבעלמאיר

בעתעברהשאמומשוםקרהשזהאומר
הריחה,זרהעבודהביתלידבהריוןשהיתה

אכלהואף,שםשבישלותבשילשלריח

מפעפע"האוכלאותווהיה.מהתבשיל
מעשהמובאבנוסף."נחששלכארסבכריסה
ביוםמעוברתאשהעל,(.פב)יומאבמסכת

.מאודלווהתאוותהאוכלשראתההכיפורים

:להםאמר,הנשיאיהודהרבילפניבאו
אולי,היוםהכיפוריםשיוםבאזנהלהתלחשו

אתוקיבלה,להלחשו.להתאפקתוכל

עליהקרא.מתאוותוהעוברופסקהלחישה
ם":רבי רֶּ ָצְרָךְבטֶּ ןאֶּ טֶּ ,('האירמיה)"ְיַדְעִּתיָךַבבֶּ
במעוברתנוסףמעשהו.יוחנןרביממנהויצא

באו,הכיפוריםביוםמאכלשהריחהאחרת

ולא,להתלחשו:להםאמר,חנינארבילפני
קרא.(להתאוותהמשיךהעוברכי)הלחישהאתקיבלה
םְרָשִעיםֹזרּו":עליה ויצא,('דנחתהילים)"ֵמָרחֶּ

.הרשעשבתאיממנה
בעודושלעוברלנוגילול"שחזאנורואים
שיכולעד,ורגשותרצונותישנםאמוברחם
יכולהאמוגםובנוסף,אמועללהשפיעהוא

בספרשנכתבכפי.במעשיהעליולהשפיע
קַמֲעַבר" לאשהראוי":('הפרקצדקשפתישער)"ַיבֹּ

לאוגםללכתשלאעיבורהבימישתזהר

שתשמורשכןוכל.עבירהבמקוםלהסתכל
במעיההעוברכי,חטאטינוףמכלעצמה
"..הרבהויודעומביטצופה

:זהותלמסקנותהגיעוגםימינושלהמחקרים

,ילדיםלרפואת'פרופ],טראביהנריר"ד

,[מיאמיבאוניברסיטתולאנתרופולוגיהללינגוויסטיקה
אתשומעיםברחםהתינוקותכיגילה

במשךשומעהעובר.האימהותשלשיחותיהם
שלוהחודשים9שלהשנייההמחציתכל

-48התינוקשלעולמו)יותרמוקדםאוליואף,ברחם

גילה[1970בשנת]ליברמןמיכאלר"ד.(54
הסיגריהאתהאםהדליקהשבטרם,במחקר

ליבופעימותגברוכבר,לעשןוהתחילהשלה
סוזןהמדענית.לאירועבצפייההעוברשל

אין":כותבת(39-52תאמןשלאהמכונה)שיפלביין
מגיביםוולדות.קולותשומעיםשהוולדותספק
ממצמציםהם.למוסיקההנראהככל

.מוכתבקצבפיעלרקדוכאילוונעיםבעיניהם
המורכביםשהיצוריםסבוריםמאתנורבים
שלהםהאמיתיהקיוםאתמתחיליםהללו
מעידיםכישוריהםכלאבל,הלידהלאחר

מופלאההתפתחותשלבהמשכהשמדובר
"ההיריוןבתקופתממשהמתחילה

פוטרפת,חייארביאמר",(:מא)ברכותבמסכתבגמרא,הדבריםושורש

המוציא"המברך,כלומר."משקיםמיניכלפוטרויין,מאכלמיניכל

,וכדומהדגיםאו,בשרלאכולבאכךואחר,לחםפתעל"הארץמןלחם

בברכתכברונפטרוהואיל,עצמםבפניברכהעליהםלברךחוזראינו

משארהנכבדהמאכלשהוא,הפתעלשבירך"הארץמןלחםהמוציא"

.אחריההבאיםאחריםמאכליםלפטורברכתווראויה,המאכלים

כדברישהלכה,(ב"סקעדסימן)ערוךהשלחןומרןהטורלמעשהפסקווכן.חייא

לשתותבאמכןולאחר,"הגפןפריבורא"ברכתהייןעלהמברךוכל.חייארבי

ברכתכי,"בדברונהיהשהכל"ברכתעליהםלברךחוזראינו,אחריםמשקאות

ברכתהייןעלהמברך:לסיכוםו.הברכהמןהמשקאותשאראתפוטרתהיין

מיץאו,מיםכגון,אחריםמשקאותכךאחרלשתותובא,הגפןפריבורא

חוזראינו,הללוהמשקאותמןלשתותמתחילהבדעתווהיה,וכדומהתפוזים

.הגפןפריבברכתכולםונפטרוהואיל,"בדברונהיהשהכל"ברכתעליהןלברך


