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במשנה בריש ברכות איתא שחכמים סוברים שמדרבנן זמן ק"ש של ערבית הוא עד חצות 
וכתב  השחר,  עלות  עד  שזמנה  סובר  גמליאל  ורבן  העבירה  מן  האדם  את  להרחיק  כדי 
הרא"ש בסימן ט' וכן הריטב"א לקמן ט' שמה שסוברים חכמים שעשו הרחקה לקרא ק"ש 
קודם חצות, זה רק לכתחילה אבל בדיעבד מודים לר"ג שאם לא קרא קודם חצות שמחויב 

לקרא לאחר חצות, וכתבו עוד שקי"ל כר"ג שגם לכתחילה יכול לקרא עד עה"ש.
זה בדיעבד אבל  אולם הרי"ף כתב שהגם שקי"ל כר"ג שיכול לקרא ק"ש עד עה"ש כל 
צריך  לר"ג  שגם  שם  יונה  הרבינו  כמ"ש  לרי"ף  שס"ל  כן,  לעשות  רשאי  אינו  לכתחילה 
לכתחילה לקראתה קודם חצות, ונחלקו רק בדיעבד אם לא קראה קודם חצות אם קוראה 

גם אח"כ עד עה"ש או לא.
והרמב"ם בפ"א מק"ש ה"ט כתב איזהו זמן ק"ש בלילה מצותה משעת צאה"כ עד חצות 
לילה, ואם עבר ואחר וקרא עד שלא עלה עה"ש יצא יד"ח, שלא אמרו עד חצות אלא כדי 

להרחיק את האדם מן העבירה.
לכתחילה  סייג  יש  אם  ור"ג  חכמים  שנחלקו  שס"ל  ברמב"ם  מפרש  רל"ה  בסימן  והב"י 
לקרא קודם חצות, אבל מ"מ גם לחכמים אם לא קרא קודם חצות קוראה עד עה"ש, ופסק 
הרמב"ם כחכמים שלכתחילה קוראה עד חצות ובדיעבד יכול לקרותה עד עה"ש. והשאגת 
ורק  סייג לקרא קודם חצות,  יש  גם לר"ג  לומד ברמב"ם שס"ל שלכו"ע  ד'  אריה בסימן 
יכול  יכול לקראתה אח"כ ולר"ג  נחלקו בדיעבד אם לא קרא קודם חצות שלחכמים לא 

לקוראה עד עה"ש, ופסק הרמב"ם כר"ג וכמבואר בדבריו בפהמ"ש שהלכה כר"ג.
השו"ע בסימן רל"ה ס"ג כתב שלכתחילה צריך לקרוא ק"ש מיד בצאת הכוכבים וזמנה עד 
חצי הלילה, ואם עבר ואיחר וקרא עד שלא עלה עמוד השחר יצא ידי חובתו, וחזינן בשו"ע 
שיש ג' זמנים, זמן שלכתחילה שזה מיד בצאה"כ ואם לא קרא מיד זמנה עד חצות ואם 

עבר גם זמן זה זמנה עד עה"ש, וצ"ב מה הם ג' זמנים אלו.
וכן ציין בשעה"צ שכך מבאר הלבוש, שמה שכתב  ובמשנ"ב שם כתב לבאר את השו"ע 
שצריך לקרא מיד בצאה"כ זה רק מדין זריזין מקדימין למצוות של כל המצוות, אבל מדין 
הסייג של ק"ש אינו חייב לקרא מיד בצאה"כ ורק קודם חצות, ובדיעבד כשעבר ולא קרא 
קודם חצות יכול לקרותה עד עה"ש וכמו שכתב הבה"ל שהשו"ע פסק כחכמים שיש סייג 
לקרא ק"ש קודם חצות, וס"ל שאם עבר ולא קרא קודם חצות גם לחכמים קורא עד עה"ש.
אולם פירוש זה בשו"ע קצת קשה שהרי דין זריזין מקדימין למצוות בפשטות אין זה בגדר 
ורק מצוה מן המובחר, וכמו שכתב המשנ"ב שאם לא קרא קודם חצות  חיוב לכתחילה 
עובר איסור מדרבנן שלא שמע לחכמים שאמרו לקרא קודם חצות משא"כ אם לא קרא 
מיד בתחילת הלילה ורק סמוך לחצות אינו עובר איסור ורק לא נקרא זריז, ובלשון השו"ע 
שכתב ולכתחילה צריך לקרא ק"ש מיד בצאה"כ משמע שיש חיוב לכתחילה לקרא מיד 

בצאה"כ.
ק"ש  לקרא  צריך  שלכתחילה  שכתב  שמה  בשו"ע  שמפרש  משמע  הגר"א  בביאור  והנה 
בצאה"כ כוונתו מצד סייג שמא ישכח מלקרא, וכמו שס"ל לרבינו יונה שלכו"ע צריך לקרא 
ק"ש  ישכח מלקרא  חיישינן שמא  לאחר מלקראתה  לו  נתיר  הלילה שאם  בתחילת  מיד 
אח"כ עד שיעלה עה"ש, ורק נחלקו בדיעבד שלא קראה קודם חצות שלחכמים לא יקרא 
בתחילת  יקראנה  שלכתחילה  כר"ג  השו"ע  ופסק  עה"ש,  עד  קורא  בדיעבד  ולר"ג  אח"כ 

הלילה אבל בדיעבד יכול לקראתה עד עה"ש.
אולם עדיין קשה לשון השו"ע שכתב שזמנה עד חצות הלילה ואם עבר ואיחר וקרא עד 
שלא עלה עמוד השחר יצא יד"ח, ומה חילק בין קראה קודם חצות לבין קראה אחרי חצות 
הרי לכתחילה צריך לקרא מיד בצאה"כ ובדיעבד יכול לקוראה עד עה"ש, ומאי נפק"מ בין 

קורא קודם חצות לקורא אחרי חצות.
ונראה לבאר שיטת השו"ע שהשו"ע פוסק כחכמים ולא כר"ג וכמו שמבואר בב"י בדעת 
הרמב"ם, וס"ל שבדיעבד גם לחכמים יוצא יד"ח ק"ש עד עה"ש, ונחלקו בזה שלר"ג לא 
עשו כלל סייג בק"ש ויכול לאחר מלקרא עד סמוך לעה"ש, וחכמים ס"ל שעשו בק"ש סייג 
לקרא לכתחילה ק"ש מיד בצאת הכוכבים כדי להרחיק את האדם מן העבירה, וכפשטות 
הברייתא לקמן ד' ע"ב שאומרת שחכמים עשו סייג לדבריהם כדי שלא יהא אדם בא מן 
השדה עייף וכו', אבל אדם בא מן השדה בערב וקורא ק"ש ומתפלל שמשמע מלשון זה 
שמיד בצאה"כ קורא ק"ש משום סייג שמא ישתהה מלקרא, וכמו שס"ל לרבינו יונה והוכיח 
כן מברייתא זאת, ורק רבינו יונה סובר שגם לר"ג יש חיוב לקרא ק"ש מיד בצאה"כ שגם 
ר"ג מודה לסייג זה, והשו"ע ס"ל שרק לחכמים יש סייג זה ופוסק כחכמים, וזה מה שכתב 

שלכתחילה צריך לקרא ק"ש מיד בצאת הכוכבים בתור חיוב גמור משום סייג שאם 
לא יקרא מיד בצאה"כ שמא ישכח מלקרא לגמרי.

עד  קרא  לא  ואם  הלילה  חצי  עד  שזמנה  השו"ע  ומה שכתב 

חצות הלילה קורא עד עה"ש, נראה לבאר כוונתו שהנה מצאנו בשו"ע סימן פ"ט סעיף א' 
שזמן תפילת שחרית הוי זמנה עד סוף ד' שעות, ואם טעה או עבר והתפלל אחר ד' שעות 
עד חצות אע"פ שאין לו שכר כתפילה בזמנה שכר תפילה מיהא איכא. וחזינן בשו"ע שיש 
במצות תפילה ב' דינים עיקר מצות תפילה שמקיימה עד חצות ויש מצות תפילה בזמנה 

שה רק עד ד' שעות.
ונראה שס"ל לשו"ע שגם במצות ק"ש של ערבית ס"ל לחכמים שקי"ל כותיהו שמשום סייג 
להרחיק את האדם מן העבירה נאמרו ב' דינים, דין אחד שמשום סייג שמא ישכח מלקרא 
חייבו חכמים לקרא לכתחילה מיד בצאה"כ וכדפשטות הברייתא הנ"ל, וגם סוברים שמשום 
סייג וחשש שישתהה מלקרא ק"ש וישכח מלקרא עד שיעלה עה"ש וכדי לזרז את האדם 
לא להשתהות בק"ש, אמרו חז"ל שמדרבנן נחשב כקורא ק"ש בזמנה רק אם קרא עד חצות 
שרק עד חצות נחשב זמן ק"ש גם מדרבנן, אבל אם עבר חצות ולא קרא הגם שמה"ת הוי 
עדיין זמן ק"ש וחייב לקרא ק"ש ומקיים מצות ק"ש מה"ת גם בקורא אחרי חצות, מ"מ 
הקורא ק"ש לאחר חצות נחשב שקרא ק"ש לאחר הזמן שקבעו חכמים שיחשב לזמן ק"ש 
ומדרבנן נחשב שקרא ק"ש שלא בזמנה. ועל כך קאי חכמים שאמרו במשנה שזמן ק"ש עד 
חצות ולכן כשקרא קודם חצות הגם שלא קרא מיד בצאה"כ ועבר על חיוב דרבנן לכתחילה 
לקרא ק"ש מיד בצאה"כ, מ"מ כיון שקרא קודם חצות קרא ק"ש בזמן שהוא זמן ק"ש גם 
מדרבנן ולא חסר לו בעצם מצות ק"ש, ורק שעבר על דין דרבנן לכתחילה של לקרא מיד 
מדרבנן  יש  מ"מ  מהתורה  ק"ש  יד"ח  שיצא  הגם  חצות  לאחר  בקראה  בצאה"כ, משא"כ 
חסרון בעצם מצות ק"ש במה שקרא ק"ש אחרי זמן שקבעו חכמים לק"ש, ומדרבנן נחשב 

כקורא ק"ש שלא בזמנה ולא רק שעבר על דין דרבנן לכתחילה. 
וא"ש לפ"ז השו"ע שחלק את זמני ק"ש של לילה לג' שמה שכתב שלכתחילה צריך לקרא 
ק"ש מיד בצאת הכוכבים, כונתו שמשום סייג חייבו חכמים לכתחילה לקרא מיד בצאה"כ 
שאם ישתהה שמא ישכח לגמרי שקרא, ומ"מ כתב אח"כ שזמנה עד חצי הלילה שגם אם 
בזמן ק"ש  גם מדרבנן כקורא  נחשב  כל שקרא קודם חצות  לא קרא מיד בצאה"כ מ"מ 
שקבעו חכמים שזה עד חצות ולא חסר לו בעצם מצות ק"ש, ואח"כ כתב שאם לא קראה 
קודם חצות יצא יד"ח עד עה"ש שמקיים בקריאתו מצות ק"ש מה"ת אבל מ"מ מדרבנן 
נחשב שלא קרא ק"ש בזמן שקבעו חכמים, ואין זה רק שעבר על דין לכתחילה מדרבנן 
אלא נחשב מדרבנן שלא קרא ק"ש בזמנה בזמן שקבעו חכמים וחסר לו מדרבנן בעצם 

מצות ק"ש.
וכן מבואר בלשון הב"י שלומד שלרמב"ם ולסמ"ק יש חיוב לחכמים לקרא מיד בצאה"כ 
משום סייג, שכתב שמכל מקום משמע שלחכמים כיון דעבדי סייג עיקר מצותה לקרותה 

בצאה"כ מיד וזה כשנ"ת בשיטתו בשו"ע.
ונראה שלפי מה שנתבאר בשו"ע שיש חיוב לקרא ק"ש מיד בצאה"כ משום סייג, מ"מ אם 
לא קרא מיד בצאה"כ וקרא קודם חצות לא יתחייב על כך מיתה מדין העובר על ד"ח חייב 
מיתה, ורק אם קרא לאחר חצות חייב מיתה מדין העובר על דברי חכמים כמו שמשמע 
בריטב"א שעל כך קאי החייב מיתה האמור בברייתא, משום שחיוב מיתה שנאמר כאן זה 
לא על שעבר סתם על חיוב דרבנן לקרא לכתחילה מיד בצאה"כ, אלא על מה שמדרבנן 
נחשב שקרא ק"ש שלא בזמנה וחסר לו מדרבנן במצות ק"ש, ולכן רק בקורא ק"ש אחרי 
חצות שלא קרא ק"ש בזמן שקבעו חכמים ומדרבנן נחשב שקראה שלא בזמנה וחסר לו 
מדרבנן במצות ק"ש חייב ע"כ מיתה, משא"כ אם קראה קודם חצות הגם שלא קראה מיד 
בצאה"כ כמו שחייבו חז"ל לא חייב מיתה, משום שכיון שקרא ק"ש בזמן ק"ש אף מדרבנן 

ולא חסר לו בעצם מצות ק"ש לא אמרו חז"ל שיתחייב על כך מיתה וצ"ע עוד בזה.

זמן תפילת ערבית בהלכה ובהגדרה
הרב אריאל בן שלום

לע"נ מו"ח הר"ר צבי ב"ר אפרים זללה"ה
א[ התוס' בברכות )כו:( מביאים הוכחה נפלאה דזמן תפילת מעריב, הינו מפלג המנחה 

ולמעלה - כרבי יהודה, ולא כרבנן שרק מצאת הכוכבים הוה זמן מעריב. 
דהא איתא בחולין )צא:(, כי מטא ]יעקב[ לחרן, אמר, אפשר עברתי על מקום שהתפללו 
אבותי ואני לא התפללתי... קפצה ליה ארעא, מיד ויפגע במקום. כד צלי ]אחר שהתפלל[... 
אמר הקב"ה צדיק זה בא לבית מלוני ויפטר בלא לינה, מיד בא השמש. ע"כ. מבואר להדיא 
שרק אחר התפילה שקעה השמש בשביל שלא יחזור, א"כ מוכח להדיא דהתפלל ערבית 

ביום. ולפ"ז מסיקים תוס': דעדיף להתפלל מבעוד יום.
ועתה, שיטת רבנן שזמן מעריב רק מצאת הכוכבים, צריכה תלמוד.

אלא דאף לרבי יהודה יש לתמוה, שהרי אף לשיטתו זמן מעריב 



בית אבי", ולא "ושבתי בשלום". ויל"ע איך יתפרש הפסוק הזה לדברי הגמ', וצ"ע.
ונתלה.  והלך  הצליח  לא  ולכן  בשלום,  לך  לו  נאמר  שאבשלום  הגמ'  דברי  בעיקר  והנה 
נראה לומר בזה רמז נאה שהוא מרומז בשמו של אבשלום, שהמילה "לאבשלום" הוא 
נוטריקין "לא-בשלום" - כלומר הסיבה שאבשלום לא הצליח, הוא משום בשלום, שנאמר 

לו בשלום ולא לשלום.

לחם לאכול ובגד ללבוש
והנה מבקשתו של יעקב אפשר להעיר ולראות את גדלותם של הצדיקים, שכל בקשתו 
ותענוגים, אלא  ביקש מותרות  לא  הוא  ללבוש",  ובגד  "לחם לאכול  לו  רק שיהא  היתה 
רק לחם פשוט שאפשר לאוכלו כמו שהוא בלא שום תוספת ולפתנים. וכן בגד ללבוש, 
ביקש את המינימום האפשרי בגד ללבוש, ותו לא מידי. וזהו מידת הצדיקים בעולם הזה 

שמתספקים במועט ואינם מבקשים דברים גדולים וגבוהים.
והנה יעקב אבינו דקדק בבקשתו, ולא ביקש בסתמא לחם ובגד, אלא הוסיף וביקש שרוצה 
ללבוש",   - ובגד  לאכול,   - "לחם  ללבוש,  בשביל  הבגד  ואת  לאכול  בשביל  הלחם  את 
בשביל  עשוי  שלחם  הוא  פשוט  הלא  הזו,  התוספת  את  להוסיף  הוצרך  למה  ולכאורה 

לאכול, ובגד עשוי בשביל ללבוש.
ונראה לומר דבוודאי שהצורך שאדם צריך לחם ובגדים הוא בשביל לאכול וללבוש, אלא 
שלפעמים יש אדם שיש לו לחם והוא רח"ל חולה ואינו יכול לאוכלו, וכן יש אדם שיש 
לו בגדים אלא שהוא שוכב במיטתו ואינו יכול ללבוש בעצמו את הבגדים, וכאשר אדם 
מבקש מהקב"ה בקשה צריך לפרט את הבקשות בתכלית, ולכן דקדק יעקב אבינו ואמר 
"לחם לאכול, ובגד ללבוש", שמבקש לחם שיוכל לאוכלו ובגד שיוכל ללובשו, ולא יהיה 

במצב של סיעודי וכדומה ולא יוכל להנות מזה בעצמו.

עד מאה ועשרים
ויש לפרש בזה את נוסח הברכה שמקובל בהמון העם שאחד מברך את חבירו "שיזכה 
לחיות עד מאה ועשרים שנה", דלכאורה מה הענין דווקא במאה עשרים שנה, למה לא 

מאה חמישים שנה.
וי"ל שמכוונים בזה שנזכה למאה עשרים שנה כמשה רבנו שחי מאה ועשרים, ונאמר עליו 
נס  ולא  עינו  ועשרים שנה במותו לא כהתה  בן מאה  "ומשה  וזאת הברכה  בסוף פרשת 
לחה", שזכה עד יומו האחרון לעמוד בצלילות דעתו וכוחו. כך אנו מברכים שנזכה לכאלו 
חיים שלמים ורעננים. וכמו שכתוב בפסוק "עוד ינובון בשיבה דשנים ורעננים יהיו", שגם 

בגיל שיבה וזקנה יהיו דשנים ורעננים בשיא השלמות.

נוראות קדושת האבות, ונוראות קדושת יעקב אבינו ע"ה
בתנא דבי אליהו )רבה, פרק כ"ה( איתא, "כל אחד ואחד מישראל חייב לומר מתי יגיעו 
למעשיו  שיהיה  יזכה  שהאדם  כדי  הנה  ויעקב",  יצחק  אברהם  אבותי  למעשה  מעשי 
מגע ושייכות למעשי האבות אברהם יצחק ויעקב, הוא חייב להתבונן במעשיהם וללכת 
בדרכיהם. ואע"פ שדרגת האבות נשגבה מאוד, מ"מ צריך שיהיה לכל אדם באיזה דרגה 

שהוא איזה מגע ושייכות למעשים הללו.
והנה בפרשה הזו מובא באריכות גדולה דרכי הנהגתו של "בחיר האבות" יעקב אבינו ע"ה 
ובבית הרשע הזה  והתעלה שלא ללמוד ממעשיו הרעים,  בבית לבן הרשע, איך התנהג 

הקים ובנה את כלל ישראל והעמיד את שבטי קה שהם הבנין והיסוד של כלל ישראל.

יעקב הזדכך והתעלה בבית לבן
ובאמת יתכן לומר שהסיבה שזכה יעקב אבינו להקרא "בחיר האבות", היתה דווקא משום 
זה שעמד בבית לבן בכפיפה אחת עם הרשע במשך עשרים שנה, ועמד בגבורה יום יום 
היתה לשם שמים, להקים  כוונתו  וכל  ללמוד ממעשיו הרעים,  הגדולים שלא  בנסיונות 
ולהעמיד כלל ישראל לבנות שם את שבטי קה, כמו שרואים בפסוק )פרק כ"ט פסוק כ"א( 
שכתוב "ויאמר יעקב אל לבן הבה את אשתי כי מלאו ימי ואבואה אליה". ופרש"י, "ועוד 
מלאו ימי שהרי אני בן שמונים וארבע שנה ואימתי אעמיד שנים עשר שבטים, וזהו שאמר 

ואבואה אליה, והלא קל שבקלים אינו אומר כן, אלא להוליד תולדות אמר כן".
בכל  שלו  המטרה  היה  וזה  קה,  שבטי  להעמיד  צריך  שהוא  ידע  אבינו  שיעקב  מבואר 
עבודתו ושהותו שם, ויתכן לומר שאדרבה מתוך הניסיונות הגדולים הללו שהיה לו יום 
יום בבית לבן, שלא למד ממעשיו הרעים, ועמד כנגד כל מה שלבן רימה אותו, ולא התפעל 
ולא הושפע ממנו, מתוך זה התעלה עד שזכה להיות בחיר האבות להקים ולהעמיד את 
שבטי קה, אהה, כמה מסירות נפש היה צריך יעקב אבינו לעמוד שם בכל רגע ורגע בכוונה 

הטהורה הזו, להקים את כלל ישראל.

הערות לפרשת השבוע
"ויצא מאהל לאה ויבא באהל רחל, ורחל לקחה את התרפים"

ואהיה  לאמר,  מועד  מאהל  לאה,  מאהל  ויצא  במסורת,  ד'  הרא"ש  בשם  בעה"ט  הביא 
מתהלך מאהל אל אהל, יתצך לנצח וגו' ויסחך מאהל, פירוש בשעה שהוקם המשכן נאסרו 
הבמות, והיינו ויקרא אליו מאוהל מועד דוקא, לאחר שעברו הירדן הותרו הבמות עד שבאו 
לשילה, והיינו ויצא מאהל לאה, דהיינו המשכן שעשאו בצלאל שבא משבט יהודה שיצא 
מלאה, ויבא באהל רחל, זה שילה שבחלק יוסף, ואז ואהיה מתהלך מאהל אל אהל משילה 
לנוב ומנוב לגבעון ומשם לבית העולמים, ואז נאסרו הבמות לעולם והיינו יתצך לנצח וגו' 

ויסחך מאהל שלא היה שם היתר.
הנה כתיב בשופטים )י"ח ל"א( וישימו להם את פסל מיכה אשר עשה כל ימי היות בית 
וכתב רש"י  ותרפים כדכתיב התם בקראי,  ופסל מיכה היה עמו אפוד  האלקים בשילה, 
)שם י"ז א'( דפסל מיכה בתחלת השופטים היה בימי עתניאל בן קנז, שנא' וישימו להם 

את פסל מיכה וגו' כל ימי היות בית האלקים בשילה, למדנו שכל ימי שילה היה 
דמות של מיכה. 

זה  רחל  באהל  ויבוא  הרא"ש  דלמש"כ  הכא,  הדבר  נרמז  ושמא 

דוקא אחר פלג המנחה, והרי יעקב אבינו התפלל מעריב קודם פלג המנחה, וכדאיתא 
במדרש רבה פ' ס"ח י' בזה"ל: אותן שתי שעות שהשקיע לו הקב"ה חמה בצאתו מבית 
אביו, אימתי החזירן, בחזרתו לאביו. הרי מבואר, שסיים תפילתו שעתיים קודם השקיעה 
]שרק לאחר סיום תפילתו, השקיע לו חמה[, והרי פלג המנחה הינו שעה ורבע בלבד 

קודם השקיעה. 
ב[ ונראה, דהנה יש שני מ"ד בגמ', אם תפילות כנגד אבות תיקנו או כנגד תמידים תיקנו. 
והרמב"ם בפ"ט מהל' מלכים הביא שהתפילות תיקנו האבות, ובהל' תפילה כתב שכנגד 

תמידים תיקנו. מוכרח, ששני הדברים אמת. 
וביותר, דהא שי' התוס' בברכות שם, דדין השלמת התפילה ]כששכח להתפלל תפילה 
אחת[, אי"ז כנגד תמידים, שהרי לתמידים לא היה השלמה, אלא מחמת שכנגד אבות 

תיקנו. הרי אף למ"ד כנגד תמידים תיקנו – מודה שאף האבות תיקנו. 
אולם  המנחה,  פלג  קודם  אף  מעריב  להתפלל  יש  האבות  תקנת  דמחמת  י"ל  ועתה 
מצד דהוה כנגד תמידים, ומעריב כנגד הקטרת האיברים שזמנו בלילה דוקא, וכמש"כ 
וכן התקינו שיהא אדם מתפלל תפלה אחת  הרמב"ם בפ"א מהל' תפילה ה"ו בזה"ל: 

בלילה שהרי איברי תמיד של בין הערבים מתעכלין והולכין כל הלילה.
ועתה א"ש, דמכיון דעיקר ההקטרה בלילה ס"ל לרבנן שזמנו בלילה דוקא. ורבי יהודה 
יש   - ביום  שהתפלל  יעקב  תקנת  לקיים  ובשביל  לילה,  חשיב  שמפלה"מ  דכיון  ס"ל, 

להעדיף פלג המנחה.
ג[ נרחיב בביאור הדברים. וביותר, מה הוסיף התקנה כנגד תמידים, אחר שכבר האבות 

תיקנו התפילות. ומה ההבדל המהותי בין שני תקנות אלו.
של  חפצא  יצרו  אלא  להתפלל,  החיוב  עצם  רק  לא  התפילה;  תיקנו  האבות  ונאומר. 
של  וחפצא  בעלמא,  ותחינה  בקשה  אלא  'תפילה',  אי"ז  שמבקש  אדם  שהרי  תפילה. 
ובבעותי.  בצלותי  האונקלוס:  תרגם  ובקשתי"  "בחרבי  ויחי:  ובפ'  האבות.  יצרו  תפילה 
'עבודה',  חשובה  תפילה  ורק  הגרי"ז שם(.  בחי'  )וע'  'בקשה'.  ויש  'תפילה'  יש  כלומר 

וכדכתיב "כי ביתי בית תפילה". ורק תפילה חשובה כנגד עבודת הקרבנות.
תלוי  ואינו  ביום,  תפילות  ג'  סגי שמתפלל  האבות  תקנת  מצד  הוסיפו. שהרי  וחכמים 
בזמנים דוקא, והראיה דמהני השלמה. ותקנו שהתפילה אינו רק דין על הגברא, אלא 
אף דין על הזמנים; שזמני היום ערב ובוקר וצהרים – מחויבים בתפילה. וזה הדין של 
)בה"ו(, אחר  וזה מה שמוסיף הרמב"ם  והזמן.  היום  הינו מצד עצם  תמידים, שהחיוב 
שכתב שהתפילות כנגד התמידים – מוסיף: "כענין שנאמר ערב ובוקר וצהרים אשיחה 

ואהמה וישמע קולי". והיינו שהזמנים, הם סיבה לתפילות.
ולכך תפילת מעריב זמנה דוקא בלילה, אף שיעקב התפלל תפילה זו - ביום.

ד[ ובדרך זו נבין עוד.
יש לתמוה בהא דמעריב כנגד הקטרת התמיד, דהא הקטרת האיברים שהם בלילה, היינו 
משום דהלילה נמשך אחר היום שלפניו. ומאידך, לגבי תפילת מעריב מבואר ברמב"ם 

שהסדר "ערב ובוקר וצהרים", והיינו, שתפילת הלילה משתייכת ליום שאחריו.
וי"ל, דבהקטרה יש שני דינים: יש דין מצד עצם הקרבן, ויש דין מצד עצם הלילה שיוקטר 
ליום שלפניו, כמשפט הקרבנות,  כן מצד עצם הקרבן, הקטרת הלילה שייכת  ועל  בו. 
שהלילה הולך אחר היום שלפניו. ומצד עצם הזמן – הלילה, דבעינן שיהיה בו הקטרה, 
שפיר מישך שייכא הלילה ליום שלאחריו. וכמשפט היום, שמצד עצם היום הלילה הולך 

אחר היום שלאחריו.
ה[ עוד יתבאר בזה. דהנה מייסד הקהילות יעקב בפסחים סי' מ"א )בסופו( שאין דין 
דעבודת  הקטרה,  דין  בהו  דבעינן  עולה  דין  מצד  אלא  'התמיד',  מצד  התמיד  הקטרת 
'התמיד' הסתיימה בזריקה. ולפ"ז תימה מה שייך לומר שתפילת ערבית כנגד התמיד, 
וכמש"כ הרמב"ם שם בה"ו: וכן התקינו שיהא אדם מתפלל תפלה אחת בלילה שהרי 

איברי תמיד של בין הערבים מתעכלין והולכין כל הלילה שנאמר היא העולה וגו.
ברם לפי המבואר י"ל, שיש שני דינים בהקטרה; א. מצד עצם הקרבן. ב. מצד הזמן – 
הלילה שיהיה בו הקטרת תמידים. ואף שמצד עצם עבודת הקרבן, העבודה הסתיימה 

בזריקה, עכ"פ מצד עצם הלילה יש דין שיוקטרו בו איברי התמיד. 
וא"כ  נדבה,  תפילת  תקנו  לא  האבות  שהרי  נדבה.  תפילת  לגבי  איכא  נפק"מ  עוד  ו[ 
הקרבנות,  כנגד  הינם  שתפילות  שתקנו  כיון  אולם  תפילה,  של  חפצא  שיהיו  מהכ"ת 

ואיכא קרבנות נדבה, יחול בזה שם 'תפילה'.
ובזה יתבארו דברי הרא"ש. דהנה ברא"ש בברכות פ"ג סי' ט"ו, שאין תפילת נדבה בשבת, 
משום שאין קרבנת נדבה בשבת. וקשה, הרי מה שאין קרבנות נדבה, זה סיבה צדדית 
משום חילול שבת, ולו יצויר שהיה שייך להביא קרבן נדבה ללא חילול שבת )ע"י גוי 

וכד'(, ודאי דמהני. 

ולפי המבואר דבעינן חפצא של תפילה, הרי מה שעושה זאת לחפצא של תפילה, הינו 
מה שהוא כנגד הקרבנות, והיכא שאין בפועל קרבן כזה אינו בבחינת כנגד הקרבן.

ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש, ושבתי בשלום
הרב אבא קליינרמן

"וידר יעקב נדר לאמר אם יהיה אלוקים עמדי ושמרני בדרך הזה אשר אנכי הולך ונתן לי 
לחם לאכול ובגד ללבוש. ושבתי בשלום אל בית אבי וגו'". )פרק כ"ח פסוק כ' - כ"א(, 
ולא אמר "ושבתי לשלום",  הנה מדוייק בלשון הפסוק שיעקב אמר "ושבתי בשלום", 
המילה שלום כתוב בב' ולא בל', ולכאורה יש לעיין בזה דהנה בגמ' בברכות )דף ס"ד 
א'( איתא, "ואמר רבי אבין הלוי הנפטר מחברו אל יאמר לו לך בשלום אלא לך לשלום, 
שהרי יתרו שאמר לו למשה לך לשלום עלה והצליח, דוד שאמר לו לאבשלום לך בשלום 

הלך ונתלה".
"לך  ולא  "לך לשלום",  לו  נפרד מחבירו צריך לומר  מבואר בדברי הגמ' שכאשר אדם 

בשלום", שכאשר אומרים שלום בל' זה מרמז לטוב שבאמת ילך ויצליח. ואילו 
כאשר אומרים "לך בשלום", בב', זה מרמז לדברים לא טובים, ולכאורה 

ולפי הגמ' הזו היה ראוי כאן שיעקב יאמר "ושבתי לשלום אל 

 



ותשב  הגמל  בכר  ותשימם  התרפים  את  לקחה  ורחל  ביה  וכתיב  יוסף,  שבחלק  שילה 
עליהם, נרמז בזה דהיו תרפים דע"ז כל ימי אהל רחל דהיינו משכן שילה. 

הרב יצחק זאב דיסקין

"ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה"
יש לעיין דהא כבר בסוף הפרשה הקודמת כתיב וישלח יצחק את יעקב וילך פדנה ארם 
אל לבן וגו' וישמע יעקב אל אביו ואל אמו וילך פדנה ארם, וא"כ אמאי מהדר קרא לכתוב 

שוב את יציאת יעקב מבאר שבע.
ושמעתי מאאמו"ר שליט"א לבאר עפ"ד המדרש שהובא ברש"י להלן כ"ט-י"א עה"פ 
וישק יעקב לרחל וישא את קולו ויבך, ופירש"י שבכה על שבא בידים ריקניות לפי שרדף 
אליפז בן עשו במצות אביו אחריו להרגו והשיגו ולפי שגדל אליפז בחיקו של יצחק משך 

ידו אמר לו מה אעשה לציווי של אבא אמר לו יעקב טול מה שבידי והעני חשוב כמת.
ובקידושין כ"ט: ת''ר ללמוד תורה ולישא אשה ילמוד תורה ואח''כ ישא אשה ואם א''א 
לו בלא אשה ישא אשה ואח''כ ילמוד תורה אמר רב יהודה אמר שמואל הלכה נושא 
אשה ואח''כ ילמוד תורה ר' יוחנן אמר ריחיים בצוארו ויעסוק בתורה ולא פליגי הא לן 
והא להו, ופירשו התוס' שבני בבל עניים הן ואין באפשרות לישא אשה וללמוד תורה 
לישא  ואח"כ  בתורה  ולעסוק  להקדים  צריכים  ולכך  עליהם,  מוטלת  ביתם  שפרנסת 
אשה, אבל בני ארץ ישראל עשירים הן ויכולין לישא אשה ולעסוק בתורה ואינם טרודין 

בפרנסה ולפיכך נושאין אשה ואח"כ עוסקין בתורה.
ולפז"נ דיעקב אבינו בצאתו מבאר שבע במצות אביו ואמו היה עשיר ולפיכך יצא מיד, 
אבל אחרי שאליפז לקח את ממונו ונעשה עני חזר שוב לבאר שבע לישיבת שם ועבר 
אשה,  שישא  לפני  תורה  וללמוד  להקדים  צריך  שהעני  שמאחר  מפני  שנה  י"ד  ולמד 
ולפיכך הדר קרא וכתב ויצא יעקב מבאר שנה וגו' דהיינו אחר י"ד שנה שחזר לבאר שבע 

לישיבת שם ועבר.
נמצאת למד עד היכן מגעת מידת האמת ליעקב, דכדי שיקיים אליפז ציווי אביו הסכים 
יעקב שיטול אליפז את כל רכושו, ואע"פ שלא נתקיים בזה רצון עשו, אבל עכ"פ דיבורו 
שאמר להמיתו נתקיים עי"ז שחשוב כמת, זאת ועוד יתר על זאת, שקיבל יעקב אבינו 
על עצמו להתעכב י"ד שנה מלישא אשה כדי שיקיים בכך אליפז דבר אביו ולא תיפול 
דינו כבני בבל שילמוד  יהא  ועי"ז  ויעני,  מידת האמת ממעמדה, ע"י שמסור לו ממונו 

תורה ואח"כ ישא אשה.
  הרב שרגא קוגל

‘והנה מלאכי אלקים עולים ויורדים בו’  ופי’ רש”י עולים תחילה ואח”כ יורדים. ובסוף 
‘ויקרא שם  יצאו לקראתו.  א”י  ופי’ רש”י דמלאכי  בו מלאכי אלקים’,  ,ויפגעו  הפרשה 
המקום ההוא מחנים’ ע”ש שני מחנות, כלומר, מלאכי חו”ל ומלאכי א”י, ופירשו דכאן 

מלאכי חו”ל המתינו עד שמלאכי א”י הגיעו, דהיינו מחניים, ששני המחנות היו ביחד.
ויש לבאר אולי בדרך דרוש, ההבדל בין הליכתו לחזרתו. דכתיב ‘הנה ד’ ניצב עליו’ ופי’ 
רש”י לשמרו, והיינו דמלאכים אלו הם המלאכים ששומרים את האדם ובאותו זמן שהיה 
יעקב אבינו בלי מלאכים, שמר עליו הקב”ה בכבודו ובעצמו. ונראה דיעקב אבינו אז היה 
במצב שפל, הוא צריך לברוח מעשו ואליפז השאיר אותו בלי כלום זולת מקלו. עבירת 
גבול הוא תמיד עניין של שינוי, ובכל מצב של שינו יש קצת סכנה מה יהיה בעתיד. וגם 
כאן, מלאכי חו”ל מאחרים להגיע. אבל בחזרתו, סכנת לבן כבר מאחריו והוא מצב טוב 

במשפחה ורכוש, ואז השמירה הרגילה עומדת לו גם כשהוא עובר את הגבול.
ושמא תאמר שהוא באמת בלי שמירה כשברח, בא הפסוק ‘והנה ד’ ניצב עליו’, כשאין 
ההבטחות  קיבל  ואז  ובעצמו,  בכבודו  הקב”ה  שומר  באמת  אז  הרגילה,  השמירה  את 
הגדולות שעמדו לו אצל לבן. וזה אולי עניין קריאת שמות של ‘בית אלוקים’ ו’מחנים’, 
לקבוע שיש מצבים שרואים את השמירה הרגילה, ויש מצבים שאין את השמירה, אבל 

אז ‘והנה ד’ ניצב עליו’ כי ‘עמו אנכי בצרה’ ותמיד הקב”ה משגיח עלינו.
לע”נ אבי מורי הר”ר מנחם מנדל בהר”ר שלמה מאיר הכהן, נלב”ע י”ד בכסלו תשס”ד, 
ת.נ.צ.ב.ה.
הרב אביגדור רפפורט

קושיא 
הרב שמואל מנחם כהן

א. כתב הרמב"ם הל' שכירות פי"ג ה"ז, כדרך שמוזהר בעה"ב שלא יגזול שכר עני ולא 
יעכבנו כך העני מוזהר שלא יגזול מלאכת בעה"ב ויבטל מעט בכאן ומעט בכאן ומוציא 
כל היום במרמה אלא חייב לדקדק על עצמו בזמן שהרי הקפידו על ברכה רביעית של 
ברכת המזון שלא יברך אותה, וכן חייב לעבוד בכל כחו שהרי יעקב הצדיק אמר כי בכל 
כחי עבדתי את אביכן, לפיכך נטל שכר זאת אף בעולם הזה שנאמר ויפרץ האיש מאד 
מאד. עכ"ל. ויל”ע מנא ליה דמאי דנתעשר יעקב הוא משום שעבד בכל כחו, והרי גם 
באברהם נאמר שה’ ברכו בכל אף שלא היה שכיר שעובד בכל כחו, ואם כן י”ל דגם יעקב 

נתעשר מסיבה אחרת.
ב. בהא דאין שכיר מברך ברכה רביעית משום מלאכת בעל הבית יל”ע דלכאו’ אין רשאי 
לשוכרו על חשבון מצוות וגם לא על חשבון מצוות מדבריהם, ואם כן מה מקום לחוס 
על מלאכת בעל הבית ולפטור בשבילה את השכיר מברכה רביעית, והרי כל כמה דלא 

נפטרנו לא יהא שכור על זמן זה כלל.
ג. כתב רש”י )כ”ט, י”א(, לפי שרדף אליפז בן עשו במצות אביו אחריו להורגו והשיגו, 
ולפי שגדל אליפז בחיקו של יצחק משך ידו. אמר לו מה אעשה לציווי של אבא, אמר 
לו יעקב טול מה שבידי, והעני חשוב כמת. עכ"ל. וצ"ב דאם היה כל כך "צדיק” שרוצה 
לקיים ציווי אביו, הא פשיטא דאביו נתכוין להריגה ממש ולא לעשות לו דבר שחשוב 
כמת על ידו. וכן אם חושש לכך שעשיו יכעס עליו על שלא הרג את יעקב, היאך ירצה 

את כעסו בכך שעשה דבר שחשוב כמת על ידו.

 

הערות לדף היומי
הרב מנחם מנדל לבנטל

יז. יז' ע"ב כתבה אגרת ברש"י בלא שרטוט, דעת רש"י דכל הכד' ספרי הקודש צריכים 
שירטוט ודעת התו' דרק מזוזה צריכה שירטוט. דיעוין מגילה טז' דברי שלום ואמת מלמד 

שצריכה שירטוט כאמתה של תורה והיינו מזוזה דכתיב בה יחוד ה'.
כתבי  מכל  דמ"ש  שירטוט  צריכה  סוטה  דמגילת  קרא  צריך  מה  קשה  רש"י  ע"ד  והנה 
ו' שתים כותבין שלש אין כותבין עוד קשה מה צריך דרשה דדברי  גיטין  ויעוין  הקודש 
ואמת דמגילת אסתר צריכה שירטוט תיפו"ל דכל כתבי הקודש צריכים שירטוט  שלום 
וצ"ע. והנראה להקדים בזה דהדין שירטוט תרתי איתנהו ביה האחד דין מדיני הכתיבה 
דצריך שתהיה כתיבה נאה מהדין דזה קלי ואנוהו יש דין נוסף והוא מדיני הספר דצריך 
שיהיה משורטט ונ"מ דצריך שהשירטוט יהיה לשמה. ולפ"ז מבואר היטב דעת רש"י דהא 
דיליף מקרא דספר דמגילת סוטה צריכה שירטוט היינו דצריך לשרטט לשמה וזהו דיליף 
דאם מצד הדין דג' אין כותבין אין דין שירטוט לשמה וזהו דיליף מקרא דדברי שלום ואמת 

דצריך לשרטט לשם מגילת סוטה.
דהוה  תיפו"ל מהדין  ואמת דצריכה שירטוט  צריך קרא דדברי שלום  ומה דהקשינו מה 
ביה  איתנהו  תרתי  אסתר  דמגילת  דבהדין  הרי"ז  מרן  דברי  ידועים  הקדש.  כתבי  מכלל 
האחד דין מגילה והב' דין כתבי הקודש ותמצית דבריו הקדו' דהנה נחלקו במגילה ז' אם 
מגילת אסתר נתן להכתב וקשה דאם לא נתן להכתב דבמגילה כא' מבואר דקראה ע"פ לא 
יצא ותי' הריטב"א דאין כותבין היינו לענין זה דאינו מכלל כתבי הקודש דאין מטמא את 
הידים. מבואר דבהדין דמגילה תרתי איתנהו ביה האחד דין מגילה והב' דין דכתבי הקודש. 
ויעוין מגילה ז' שלחה אסתר לחכמים קבעוני לדורות וברש"י לקרייה וליו"ט ושם בהמשך 
כתבוני לדורות מבואר דשני דינים המה דין מגילה ודין כתבי הקדש. ויש להסתפק אם דין 
קריאתה הוא דין קריאת כתבי הקדש או דין קריאת מגילה וצ"ע ומהא דחזינן דקראה ע"פ 
עד מחצה יצא מוכח דאי"ז דין קריאת כתבי הקדש אלא דין קריאת מגילה. ולפ"ז מיושב 
היטב הוא דצריך קרא דדברי שלום ואמת דצריכה שירטוט כאמתה של תורה דאף היכא 
דכותבו בתורת מגילה ולא בתורת כתבי הקדש צריכה שירטוט וזהו דיליף מקרא דדברי 

שלום ואמת ומיושב היטב דעת רש"י וכמש"נ.

השמטה
ברכת ברוך שפטרני ובגדר פטור קטן ממצוות

הרב יוסף יצחק  לוי
א( הרמ"א בסימן רכ"ה ס"ב הביא שי"א שמי שנעשה בנו בר מצוה יברך בשם ומלכות 
שפטרני מעונשו של זה, וכתב שטוב לברך בלי שם ומלכות, וכתב המג"א בסק"ה שכוונת 
ברכה זאת שזה משום שעד עכשיו נענש האב כשחטא הבן בשביל שלא חנכו, והלבוש 

פירש איפכא דעד עתה הבן נענש בעוון האב.
ואפשר שמחלוקתם תלויה בזה, שהקהילות יעקב עמ"ס יבמות סימן ל"א הביא שנחלקו 
שעשה,  עבירה  מעשה  על  מעונשים  פטור  עבירה  שעבר  שקטן  זה  בגדר  האחרונים 
שהמשכנות יעקב נוטה לומר שקטן לא מוזהר בכלל באיסורים שאזהרות התורה ניתנו 
רק לגדולים ולא לקטנים, אולם מביא שהתבואת שור כתב שמה ששחיטת קטן כשירה 
שאינו  מחמת  שחיטתו  שפסולה  עכו"ם  כשחיטת  נפסלה   ולא  גביו  על  עומד  כשגדול 
בוזבחת, זה משום שגם קטן מוזהר שלא לאכול נבילה ובהמה שלא נשחטה, וכ"כ הש"ך 
יו"ד סימן א' שקטן נחשב שמצווה בזביחה שהרי אסור לו לאכול נבילה, שס"ל שאזהרות 
והוא  דעת  לו  שאין  משום  מעונש  התורה  פטרתו  ורק  לקטן  גם  ניתנו  ואיסורים  התורה 

כאנוס על עשייתם.
ולפ"ז י"ל שהמג"א ס"ל כהתבוא"ש והש"ך שקטן גם מוזהר באיסורים ורק לא נענש על 
כך, ומה שמוזהר האב להפריש את בנו שלא יעבור איסור זה מחמת שנחשב לעבירה גם 
בקטנותו, ואם עשה הקטן איזה עבירה נענש האב על עבירה זאת, משום שלא מנע את 
בנו מלעבור איסור וגרם שיעבור עבירה בעשייתו, ולכן מברך האב כשהגדיל בנו על מה 

שנפטר מלהענש על עבירת בנו.
אולם הלבוש ס"ל כהמשכנ"י שקטן לא מוזהר כלל באיסורים ואין עבירתו נחשבת לעבירה, 
וכל מה שאביו מוזהר להפרישו מאיסור זה רק כדי שלא יתרגל לעשות כן גם כשיגדיל, 
ולא נענש האב על מעשה איסור שעשה בנו הקטן משום שאינה עבירה כלל, ולכן אינו 
יכול לפרש שמברך כשהגדיל שנפטר מעונש עבירות בנו מאחר שלא היה נענש על כך, ורק 
מברך על כך שבנו נפטר מלהענש על עבירות האב שבנים קטנים נתפסים על עוון אביהם.
והנה התוס' ישנים ביומא פ"ב ע"א כתב בשם הר"א ממיץ שמצות חינוך המוטלת על האב 
אפשר  נראה שאי  ולשיטתו  מאיסור,  להפרישו  ולא  מצוה  שיעשה  בנו  את  לחנך  רק  זה 
האב  מוזהר  לא  בנו, שהרי  עבירת  מעונש  שנפטר  מה  על  מברך  כהמג"א שהאב  לפרש 
לחנכו ולהפרישו מאיסור ואין כאן סיבה שיענש על שלא מנעו מלעבור, ובהכרח שסובר 
כהלבוש שהברכה זה על מה שנפטר הבן מעונש האב, והמג"א שכתב שהאב מברך על מה 
שנפטר מעונש בנו משום שחייב לחנכו, זה משום שסובר כהרמב"ם שכתב בפי"ז ממאכ"א 
הכ"ח שהגם שאין ב"ד מצווין להפריש קטן מלעבור עבירות אביו מצווה להפרישו כדי 
לחנכו בקדושה בפרישה, אמנם הלבוש א"ש גם כהרמב"ם ורק ס"ל שמה שחייב לחנכו 
שלא יעבור אינו משום שכעת עובר איסור, ורק כדי שלא יתרגל לעבור כשיגדל ולכן לא 

נענש על עבירתו אם לא הפרישו מאחר שכעת אין בעשייתם שום איסור.
ב( בגמ' בברכות ל"א ע"ב איתא שעלי אמר לשמואל שהוא מורה הלכה בפני רבו וחייב 
מיתה, ומקשה המהרש"א בח"א והרי שמואל היה קטן ואינו בר עונשים, ומתרץ שכל זה 
בעונשי ב"ד אבל בעונשי שמים גם קטן חייב, ומורה הלכה בפני רבו שחייב מיתה זה מיתה 
בידי שמים כמבואר בעירובין ס"ג. ודבריו צ"ב שאדרבא עונשי שמים מענישים רק מגיל כ' 

וקולי מעונשי ב"ד שמענישים מגיל י"ג.
הצל"ח כתב לתרץ שגם עלי ידע ששחיטה כשירה בזר ורק סלקא דעתיה שיש מצוה לחזר 
אחרי כהן שישחט משום שהם בקיאים בשחיטה, ושמואל אמר לו שאין צריך גם לחזר, 

ושאלו מנ"ל ששחיטה כשירה בזר כדי לראות אם הוא חכם, וכיון שאמר לו את 
הילפותא ששחיטה כשירה בזר אמר שכיון שהוא חכם הרבה מתחייב מיתה 

בידי שמים הגם שהוא קטן.
וביאור דבריו נראה שהנה הבית הלוי ח"א סי"ד סק"ב 



דברי חזוק
לרפואת הילדה רחל בלומה בת מאיה מליה

לפחות  צריך  בביתו  תפילין  מניח  שלא  מי  התפילין-  הנחת  מקום 
להניחם בחצר בית- הכנסת וכדו’ ואח”כ להכנס לבית- הכנסת ]מ”ב 
סי’ כ”ה ס”ק ח’[ ]ובמ”ב )ריש ס”ק ח’(.מביא שהב”י והד”מ  הביאו 

בשם הזוהר שלצאת מפתח ביתו בציצית ותפילין הוא ענין גדול[

הפושט  והמקווה-  הכסא  מבית  יציאה  אחר  והטלית  הציצית  ברכת 
טליתו ע”מ להכנס לבית הכסא אינו צריך לברך ביציאתו ]מ”ב סי’ ח’ 
ס”ק ל”ז ע”ש טעמא דמילתא[ וגם ביציאה מהמקווה אם לובש את 
אותו טלית קטן א”צ לברך שוב ואין זה דומה ליציאה מבית המרחץ 
שדן עליה הביה”ל ]סי’ ח’ סעיף י”ד צ”ה “ויש אומרים” [ דבזמננו 
אין רגילות לשהות במקווה זמן רב כ”כ ]הגרשז”א זצ”ל שיח הלכה 

סי’ ח’ אות כ”ה[.

לא יפסע פסיעות גסות  כשפוסע לכתחילה  בסיום תפילת שמו”ע- 
יותר מכדי שיתן גודל בצד עקב ]רמ”א סי’ קכ”ג סעיף ג’ ומ”ב ס”ק 

ט”ו[ ומי שמוסיף על שלוש פסיעות הוי יוהרא ]סעיף ד’[ 
שיגיע  עד  למקומו  יחזור  ולא  יעמוד.  פסיעות  במקום שכלו שלוש 
שליח הציבור לקדושה, ולפחות עד שיתחיל שליח הציבור להתפלל 

בקול רם.]שו”ע קכ”ג סעיף ב’[

רק שתי  קצרה  “וברכות שחתימתן  התפילה-  בחזרת  הש”ץ  הנהגת 
תכף  לחתום  כך  כל  למהר  שלא  אז  לזהר  לש”ץ  מהנכון   .. תיבות 
את הברכה, אלא לשהות מעט כדי שכל העונים ישמעו איזה ברכה 
מסיים אח”כ, וגם יהיו יכולים לענות האמן תכף, דאל”ה לפעמים ע”י 
הקול של עניית “ברוך הוא וברוך שמו” הרבה מהעונים אינם יודעים 
איזה ברכה מסיים, וגם ענייתם איננה תכף שכלה הברכה, וכל זה יש 

בו חשש של אמן יתומה ]מ”ב סי’ קכ”ד ס”ק כ”ב[

נט”י לסעודה- כמה ת”ח עוררו שהרבה אנשים שיודעים את הלכות 
נט”י לסעודה, לא שמים ליבם לכך שבשעה שנוטלים ידיהם לסעודה, 

מי הנטילה לא מגיעים למקום בכף היד הנמצא מתחת לזרת. 
  

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

לפנות לכתובת:
shira9945@gmail.com

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

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

יתקבל רק חומר עם שם מלא.

נושאי הגליונות הקרובים:
* * *

וישלח – שמירת הממון
וישב – בן פקועה

מקץ – עניני אגדה דחנוכה

מקשה מאי טעמא שחיטת קטן כשירה כשגדול עומד על גביו הרי אינו באיסור שאינו זבוח 
כתיבת קטן פסולה  וכמו שלגבי תפילין  כגוי ששחיטתו פסולה מהאי טעמא,  להיות  וצריך 
משום שאינו במצות קשירה, ומתרץ וכן הביא מהנוב"י שיש חילוק בין מצות עשה כתפילין 
שקטן לא מצווה במצוה זאת כלל מהתורה שהתורה מעטתו לגמרי מכל מצוות עשה ולכן 
פסולה כתיבתו משום שאינו בקשירה, לבין איסור לאכול מבהמה שלא נשחטה שהוי איסור 
לאו שגם קטן מוזהר על איסורי לאוין ורק פטור מעונש, ולכן שפיר מקרי בר זביחה וכשירה 

שחיטתו. 
בו  זה מטעם שאין  לאו  איסורי  על  ונראה שלפ"ז מה שהתמעט קטן מעונש הגם שמוזהר 
וי"ל שזה גם הפשט בצל"ח שכתב שמה שהתחייב שמואל מיתה  והוי כאנוס,  דעת כל כך 
הגם שהוי קטן זה משום שהוי חכם ביותר, שזה כמו שכתב בנוב"י שגם קטן מוזהר באזהרת 
איסור, וסובר שגם קטן מוזהר באיסור של מורה הלכה בפני רבו משום שאיסור זה נובע משום 
שזה זלזול בכבוד רבו כשמורה הלכה בפניו, וגם קטן שלא מצווה במצות עשה ופטור ממצות 
כבוד רבו בקום ועשה, מ"מ יש עליו איסור עשה לבזות את רבו מקרא דאת ה' אלוקיך תירא, 
שהתמעט רק ממצות עשה בקום ועשה ולא מאיסור עשה בשוא"ת שהוא כאיסור לאו, וכיון 
שגם קטן מוזהר באיסור של מורה הלכה בפני רבו ורק התמעט מעונש מיתה ביד"ש משום 
שאין בו דעת כל כך, כל זה בסתם קטן אבל בחכם הרבה כשמואל שפיר חייב מיתה ביד"ש, 
שהרי גם קטן מוזהר באיסור זה וכיון שיש לו דעת הרבה כגדול חייב גם בעונש, והגם שעונשי 
שמים מתחייב רק בן כ' שיש לו דעת הרבה, שאני שמואל שהיה חכם הרבה כגדול בן כ' ולכן 

נתחייב מיתה ביד"ש.
ונראה לבאר לפ"ז את המהרש"א שכתב שרק מעונשי ב"ד התמעט קטן ולא מעונשי שמים, 
בצל"ח  כשנ"ת  זה  שכוונתו  כ',  מגיל  רק  מענישים  לא  שמים  עונשי  שהרי  כך  על  והוקשה 
שסובר שגם קטן מוזהר באיסורים ורק פטור מעונשים משום שאין לו דעת, וכן גדול פחות 
מכ' פטור מעונשי שמים שרק על דעת גדולה של בן כ' יש חיוב בעונשי שמים, אבל שמואל 
שהיה חכם הרבה והיה לו דעת הרבה כגדול בין כ', שפיר יש לחייבו במיתה בידי שמים על 
ומ"מ סובר  כ',  לו דעת הרבה כבן  והיה  מה שהורה הלכה בפני רבו משום שמוזהר על כך 
המהרש"א וכן בפשטות הצל"ח שכל זה רק לגבי חיוב מיתה בידי שמים שהקב"ה יודע בבירור 
אם יש לקטן דעת כבן כ', אבל במיתה בידי אדם לא יכולים ב"ד להעניש רק בידיעה גמורה 
א"א  שטח  בן  דשמעון  באומדנא  שגם  שיטות  ויש  אומדנא,  ע"פ  ולא  מיתה  שחייב  וברורה 
להרוג וגם לא ע"י נבואה ורק ע"פ ב' עדים, ולכן גם אם נראה להם שלקטן יש דעת כגדול 
אינם יכולים להענישו שהוי רק אומדנא ואין זה ידיעה ובירור גמור כעדים, ומ"מ עלי שידע 
ששמואל חכם הרבה כגדול בן כ' וגם ידע כן מכוח נבואתו, שפיר אמר שנתחייב שמואל מיתה 
בידי שמים, מאחר שלא בא הוא להורגו ורק אמר שלפי אומדנא שלו ונבואתו ששמואל חכם 

כגדול בן כ' נתחייב מיתה ביד"ש.
ושו"ר במהדיר על הריטב"א שציין למדרש תנחומא שהקשה מאי טעמא נענשו ער ואונן הלא 
לא היו בני עונשין, ותירץ שכך דין שמים לפי חכמת הקטן אם יחכם כמו בן עשרים, והביא 
ראיה משמואל שעלי רצה להענישו בעבור שהורה הלכה לפניו אע"פ שהיה קטן, וחזינן כמו 
ביד"ש  חיוב מיתה  בין  כגדול  לו דעת  חילוק בקטן שיש  ובצל"ח שיש  שנתבאר במהרש"א 
לחיוב מיתת ב"ד, והגם שמבואר לעיל שבקשה חנה שלא יהיה חכם מדי מ"מ היה חכם יותר 

משאר בני אדם שבקטנותו כבר היה לו דעת כבן כ'.
בר  הוה  לא  שעתא  בההיא  ודאי  דשמואל  הכי  בתר  דהוה  מאי  רמז  שקרא  כתב  והריטב"א 
עונשין, שמפרש שכשהורה שמואל הלכה בפני רבו היה גדול ורק עלי רמז לחנה כשהביאתו 
אליו כשהיה בן ב' שנים את מה שיהיה בעתיד, ואפשר שלא פירש כהצל"ח משום שסובר 
כהמשכנ"י שקטן לא מוזהר כלל באיסורים מגזה"כ, ולכן גם אם הוא חכם ביותר לא נענש 
ואף לא בידי שמים מאחר שאינו באזהרה כלל וכן המשכנ"י יתרץ מעשה דשמואל כהריטב"א.

תגובות
בדברי חיזוק הבאתם ליזהר מלנגוע במקומות המכוסים והוספתם דהוא הדין במקום הגב 
מתחת לצוארון, ויש להוסיף שיש שנתנו בזה שיעור דהיינו מתחת העצם הבולט, וה"ה לפניו 

בצואר ממקום העצם הבולט, ואף אלו שלא מכוסה אצלם שם יש ליזהר דשמא הוא 
מקום זיעה אפילו כשהוא מגולה עיין בה"ל סוף סימן ד'.

הרב דוד אריה שלזינגר

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

לשמחת לב מקדשי שביעי קוראי לשבת עונג
יתקיים בלילי שבתות הארוכים של החורף הבעל"ט

 שיעור על ענייני פרשת השבוע ע"פ הרמב"ן
בבית מדרשינו ליל שבת קודש בשעה 9.00

ע"י הגאון רבי נתן ברוך רוטמן שליט"א ועוד רבנים שליט"א

 "שמעו ותחי נפשכם" 
בברכת התורה הגבאים

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

"לא ניתנו שבתות לישראל אלא שיעסקו בתורה"


