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פסקי הלכות בעניני בר מצוה
שנשמעו מפה קדשו של מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל

הרב אברהם מאיר הכהן קפלן
א. שאלה: מי שבנו נעשה בר מצוה בלילה של יום חול, מתי יאמר האב ברוך שפטרני, האם 
מצוה  הנער  שמקיים  בשעה  מצוה  הבר  בליל  לומר  או  לתורה  שיעלה  עד  מלומר  להמתין 

ראשונה1.
תשובה: יאמר ברוך שפטרני כשעולה הנער למפטיר2. )יום ה' אור לכ"ה תמוז תשס"ט(

שאלה: והרי בהלכה מבואר שיאמר כאשר יש פירסום בעשיית הנער את המצוה, ובמפטיר 
לכאורה אין בזה פירסום כיון שגם קטן עולה למפטיר.

תשובה: אעפ"כ, יאמר האב ברוך שפטרני בשעת המפטיר, אפי' שאין כ"כ פירסום3. )יום ה' 
אור לכ"ה תמוז תשס"ט(

ב. שאלה: נער שיהיה בן י"ג ביום י"א לחודש, האם ימתין מלקדש את הלבנה עד לאחר שכבר 
יהיה גדול המחוייב, או שיקדש את הלבנה קודם.

תשובה: שימתין מלקדש הלבנה עד שיהא גדול4. )יום ה' אור לח' אייר תשס"ט( 

ג. בקובץ תשובות )ח"ג אות ל"ה( כתב מרן זצ"ל שקטן שהגדיל במוצ"ש יכול לזמן בסעודה 
שלישית ולומר רצה והחליצנו, כיון שאינו צריך להוציא אחרים דכולם מברכים לעצמם. עי"ש 

בכל דבריו5. 

1. השואל אמר לי שכאשר בניו הקודמים נעשו בר מצוה, היה נותן להם לזמן בברכהמ"ז בליל הבר 
מצוה, ולאחר מכן הי' מברך ברוך שפטרני. והוסיף דלכאורה יש לו ראיה מהמהרי"ל )שהביא הרמ"א 

בסי' רכ"ה ס"ב( שמברך האב ברוך שפטרני בשעת עשיית הקטן מצוה ראשונה דוקא. 
2. המ"ב )סי' רכ"ה סק"ו( כתב דעכשיו נהגו שלא לברך עד שעה שהנער מתפלל בציבור בתורת ש"צ 
או שהוא קורא בתורה בשבת ראשונה, שאז נודע לרבים שהוא בר מצוה, עכ"ל. ועי"ש בשעה"צ )סק"ז( 
שכתב דלהמנהג שלנו שאין קטן עולה לתורה כלל, ממילא כשעולה נודע לכל שנעשה בר מצוה, ע"כ. 
ודעת מרן זצוק"ל בזה דמעיקר הדין יכול לברך ברוך שפטרני מתי שירצה ואף בליל הבר מצוה, וכן 
מובא בשמו בס' אשרי האיש )ח"א פל"ט אות ל"ח(, והסברא בזה נראה כפי שהביא בס' וישמע משה 
ח"א בשם מרן זצוק"ל, וז"ל: שאלתי: ברוך שפטרני שאומרים לבחור בר מצוה בן י"ג, האם צריכים 
לאומרו מיד במצוה הראשונה שמקיים, או דוקא כשעולה לתורה כמנהגנו. והשיב: שבזמנינו ממילא 
אין אומרים אותו בשם ומלכות א"כ אין נפק"מ, ומתי שירצה יאמרנו. ע"כ. אך כאן כיון שבא לשאול 
מלכתחילה מתי לברך, השיב לו מרן זצוק"ל שיעשה כמו המנהג הרגיל שהוא בשעה שעולה לתורה.    
3. הנה מדברי השעה"צ שהובא בהערה הקודמת מבואר, דבעינן שיעשה דבר שעי"ז רואים שנעשה 
בר מצוה, ולפי"ז צ"ע בדברי מרן זצוק"ל שאמר בשעת המפטיר, והרי מפטיר נותנים גם לקטן. ובאמת 
בשו"ת דברי מלכיאל )ח"א סי' ד'( כתב דאין לברך בעליית המפטיר. וכן שמעתי עדות נאמנה מת"ח 
גדול שליט"א, שעלה בנו למפטיר ובירך ברוך שפטרני, והראב"ד הגרי"י פישר זצ"ל הורה לו שיעלה 
אותו לתורה שוב בשבת במנחה ואז יברך עוד הפעם ברוך שפטרני. אכן נראה דדעת מרן זצוק"ל היא, 
דכיון שאין אנו מברכים בשם ומלכות, לכן סגי במפטיר וכמש"כ בהערה הקודמת מהס' וישמע משה 

בשם מרן זצוק"ל. וצ"ע.  
4. אבל הגרש"ז אויערבאך זצ"ל הורה שיכול לקדש הלבנה מיד קודם שיגדיל, ראה בהליכות שלמה 

הל' ר"ח )פ"א אות כ"ח(, וכן דעתו לענין נר חנוכה ראה בהליכות שלמה הל' חנוכה )פט"ז אות י"ד(.
והנה שמעתי שמרן זצוק"ל נסתפק עוד במי שנעשה בר מצוה באמצע ימי החנוכה, מתי יברך שהחיינו 
על נ"ח, האם ביום הראשון של חנוכה קודם שהגדיל, או רק ביום הבר מצוה. עוד נסתפק מרן זצוק"ל 
אח"כ  רק  או  מיד בשקיעת החמה  ידליק  מצוה  הבר  בליל  האם  החנוכה,  ימי  באמצע  במי שהגדיל 
בלילה כשיגדיל. ונראה דאע"פ שלענין קידוש לבנה פשיטא ליה למרן זצוק"ל שימתין עד שיגדיל, 
בכ"ז נסתפק לענין זמן הדלקת נ"ח, ומשום דבקידוש לבנה לא יפסיד מאומה במה שימתין מלומר 
עד שיגדיל, אבל לענין נ"ח אם לא ידליק בשקיעה"ח שמא יפסיד את המצוה שהיא עד חצי שעה ותו 

לא, לדעת הגר"א.      
ויש להסתפק מהי דעת מרן זצוק"ל להנוהגים לברך שהחיינו על הנחת תפילין, מתי יברך, האם כאשר 

מתחיל להניח ל' יום קודם הבר מצוה, או רק ביום הבר מצוה. 
5. וז"ל שם: מי שנעשה בן י"ג שנה ביום א', האם רשאי לזמן במוצ"ש בסעודה השלישית אשר המשיכו 
ויתנו לנער לזמן כגדול  לאכול הסעודה משתחשך, האם אין בזה משום תרתי דסתרי שיאמרו רצה 
אף שבשבת טרם מלאו לו י"ג שנה וה"ז דומה וכו'. הב"ח בתשובה סי' קמ"ה כתב בשם מהרי"ל נער 
שנעשה בן י"ג שנה בשבת, והמנהג הוא להתפלל צלותא דשבת מבעו"י, אסור לו להיות ש"ץ בתפילת 
ליל שבת, אף שהדין הוא דמוסיפין מחול על הקודש, מ"מ בגלל הדבר הזה לא נעשה גדול בטרם בוא 
הלילה, ותוספת שבת הזו מעלה בקדושת היום, אבל לא שייך להוסיף על ימי הנער, ע"ש. וה"ה להיפך 

של  שיעור  לאכול  הוא  שצריך  בודאי  לזמן,  בשביל  שעכ"פ  בע"פ  ואמר  הוסיף  זצ"ל  ומרן 
ברכהמ"ז בלילה6. 

ד. שאלה: מי שבנו נעשה בר מצוה בתשעת הימים ולסעודה זו יש דין סעודת מצוה, ותמיד 
בסעודות הבר מצוה של בניו הוא נוהג להגיש בסעודה בשר בהמה דוקא, האם גם בט' ימים 

מותר לו להגיש בשר בהמה.
תשובה: יגיש בשר עוף. )יום ה' אור לג' מנ"א תשס"ט(

שאלה: מובא שהחיי אדם התיר לסעודת בר מצוה בשר בהמה7. 
תשובה: יגיש בשר עוף8. )יום ה' אור לג' מנ"א תשס"ט(

אף שמוסיפין מחול על הקודש במוצ"ש, משום זה לא מתעכב חיובו על הנער. וכו' והנה קיי"ל באו"ח 
סי' קצ"ט דקטן שהגיע לי"ג שנה ויום א' אינו מוציא אחרים בברהמ"ז עד שיתברר שהביא שתי שערות, 
דלא סמכינן אחזקה במילתא דאורייתא, אך אם המזמן אינו אומר בואו נברך כו' וכל ברהמ"ז כל אחד 
מברך לעצמו, לית לן בה, דכיון שהוא בן י"ג שנה סמכינן בזה אחזקה מ"ב שם ס"ק ר"ז. ומכיון שלא 
מדובר להוציא את אחרים בברהמ"ז, הואיל ובזה לא סמכינן אחזקה, וכל השאלה היא איפוא אם לזמן 
ולומר נברך וכו', והואיל וכבר חשכה והגיע ליל מוצ"ש וכפי האמור אף שמוסיפין מחול על הקודש 
מ"מ לא מעכבו על התחייב בכל המצוות ככל בן י"ג שנה ויום א', הרי רשאי לזמן וכנ"ל. ע"כ. וכעי"ז 

כתב גם בשו"ת שבט הלוי )ח"ח סי' נ"ו( עי"ש.
6.הנה הגרעק"א בהגהותיו לשו"ע )סי' קפ"ו ס"ב( נסתפק בקטן שהגדיל ועדיין שבע מאכילתו שהיה 
כיון שי"ל שחיוב ברכהמ"ז הוא על השביעה, עי"ש.  בקטנותו, אם חייב לברך ברכהמ"ז מן התורה, 
ולפי"ז היה אפש"ל שקטן שאכל בסעודה שלישית אפי' שלא אכל כזית בלילה, יכול לזמן כיון שהוא 
חייב לברך מה"ת. אמנם כיון שהגרעק"א נסתפק בזה, ורוב האחרונים הסכימו דאינו חייב לברך מה"ת 
דסברי דהאכילה היא המחייבת, עי' בזה בשו"ת כת"ס )סי' ל"א(, ובחזו"א )או"ח סי' כ"ח סק"ד(, ]ואף 
דלענין אונן כתב בביה"ל )סי' ע"א ס"א( שאם נקבר המת לאחר שאכל ועדיין לא עבר שיעור עיכול, 
חייב לברך ברכהמ"ז, צ"ל דאונן שאני וכמש"כ הגרעק"א בעצמו שם, דאונן הוי בר חיובא משא"כ קטן, 
עי"ש[, ע"כ הקפיד מרן זצוק"ל שיאכל כזית בלילה דוקא, ואפי' שבכזית אין חיובו מה"ת, עי' מ"ב )סי' 
קפ"ד ס"ק כ"ב( ובבה"ל )שם ד"ה בכזית(, מ"מ בכה"ג שכבר אכל מקודם, ועתה ע"י הכזית שבע, ודאי 

דחייב מה"ת ]עי' בבה"ל הנ"ל, ובחזו"א סי' ל"ד סק"ד[.    
7. ז"ל הח"א )כלל קל"ג סט"ז(: בסעודת מצוה כגון מילה ופדיון הבן וסיום מסכתא מותר אפי' בשבוע 
של ט"ב לאכול בשר ויין וכו', וסעודת בר מצוה אם הביא ב' שערות הוי סעודת מצוה, וכן אם דורש 

הבר מצוה מעניני דבר מצוה הוי ג"כ סעודת מצוה. ע"כ.
והנה מבואר בדברי הח"א להדיא דהוי סעודת מצוה אף כאשר אינו ביום הבר מצוה כל שדורש הבר 
מצוה, ולפי"ז יל"ע במה שראיתי בס' אשרי האיש )או"ח ח"ג פס"ט ס"ט( בשם הגרמ"מ קארפ שליט"א 
שמרן זצוק"ל הורה דהוי סעודת מצוה דוקא ביום שנעשה בר מצוה ממש. ונראה שכוונתו היא לדברי 
היד אפרים שהבאנו בהערה הבאה שכתב שאם אין זמנם היום אין לעשות הסעודה בימים אלו בכוונה 

בשביל בשר תאוה.  
אגב, עוד מבואר בדברי הח"א דצריך הבר מצוה לדרוש מעניני הבר מצוה דוקא, ומקורו בדברי היש"ש 
ביום  זו סעודת מצוה אף שלא  הרי  דורש מעין המאורע  הידועים בפרק החובל, שכתב שאם הנער 
שנעשה בן י"ג. וגם היד אפרים שהבאנו בהערה הבאה שכתב רק שהנער דורש, בודאי סובר שצריך 

מעין המאורע, שהרי הוא מציין לדברי המג"א בסי' רכ"ה, והמג"א שם הביא את דברי היש"ש.  
אם  בזה  פקפק  זצוק"ל  דמרן  אפש"ל  והיה  כהח"א,  דלא  זהו  דלכאורה  היא,  מחודשת  זו  8.הוראה 
סעודת בר מצוה הוי סעודת מצוה לענין זה, אך זה לא מסתבר, שהרי נתבאר בהערה הקודמת שמקור 
)ע"ד  סי' תקנ"א  יד אפרים  בהגהות  ואף  רכ"ה(,  )סי'  במ"ב  והובא  היש"ש,  בדברי  הוא  דברי הח"א 
המג"א ס"ק ל"ג( כתב וז"ל: ועי' לעיל במג"א סי' רכ"ה דסעודת בר מצוה הוי סעודת מצוה ביום שנכנס 
שנת י"ד, ואם הנער דורש הוי סעודת מצוה אף שלא באותו יום, ונראה שאם אין זמנם היום אין לעשות 
הסעודה בימים אלו בכוונה בשביל בשר תאוה, ע"כ. ולא מצינו מי שנחלק ע"ז. ושמא י"ל דמרן זצוק"ל 
ואדרבה הרבה  אין דרך העולם להגיש בסעודות מצוה דוקא בשר בהמה  כן משום שבזמנינו  הורה 
מעדיפים בשר עוף, ולכן לא ראה מקום להקל בזה, ואע"פ שאדם זה הגיש בשר בהמה בשאר סעודות 

בר מצוה, בטלה דעתו אצל כל אדם.
בבשר  גם  סעודה  לעשות  שמותר  זצוק"ל  מרן  בשם  הלכות  בקובץ  באהל  מנשים  בס'  ראיתי  מיהו 
ולהוריו  מצוה  הבר  לחתן  מותר  בקרבת המשפחה,  מצוה  הבר  ביום  בסעודה שעושים  וז"ל:  בהמה, 
ללבוש בגדי שבת, משום דבמג"א סי' רכ"ה סק"ד כתב דהוי כחתן ביום חופתו, ולכן אפשר גם לעשות 
סעודה עם בשר, וכש"כ בשר עוף, וכדעת היד אפרים במג"א סי' תקנ"א ס"ק ל"ג, ע"כ. ובס' ישא יוסף 
)ח"ג סי' קל"ב( הביא בשם מרן זצוק"ל דההיתר בבשר הוא דוקא במנין מצומצם, וטוב יותר שתעשה 
הסעודה אפילו ביותר מי' בדגים ולא בבשר. ויל"ע בכל זה. אולם י"ל דמרן זצוק"ל פקפק בזה דהח"א 

לעילוי נשמת ר' אהרן יעקב בן ר' פנחס ז"ל



רגע של חיים
טרופ  נפתלי  רבי  הגאון  הישיבה  ראש  נחלה  בראדין  החיים, מסופר שכאשר  הנה במעלת 
כאלו  והיו  מחוליו.  ויתרפא  שיחלים  בתפילתם  עולמות  הרעישו  מהישיבה  תלמידיו  זצ"ל, 
שנדבו כמה שנים מחייהם לזכותו של רבם האהוב עליהם. וכאשר סיפרו זאת לחפץ חיים, 
ושאלהו כמה הוא מנדב לזכות רבם, חשב במחשבה רצינית, ואמר "דקה אחת". אהה! כמה 
חשיבות יש לדקה של חיים, וידוע שהגר"א זיע"א עשה פעם חשבון הנפש וראה שחסרים לו 

כמה רגעים, והיה לבו דווה על זאת.
ויעתר יצחק לה' לנוכח אשתו

"ויעתר יצחק לה' לנוכח אשתו וגו'". )פרק כ"ה פסוק כ"א(, ופרש"י, לנוכח אשתו, זה עומד 
בזוית זו ומתפלל וזו עומדת בזוית זו ומתפללת.

ראיתי שהקשו למה היו צריכים שכל אחד יתפלל בזוית אחרת, מה החיסרון בזה ששניהם 
יתפללו יחד באותו זוית. וממה שהתורה מדגישה את הענין הזה שהתפללו בזויות נפרדות 

משמע שהיה בזה ענין מיוחד שבדווקא התפללו כך, ויש לעיין מה הענין בכך.
ונראה לומר דהנה בגמ' בברכות )דף כ"ד ב'( איתא, "המשמיע קולו בתפלתו הרי זה מקטני 
לחש  תפילת  שומע  הוא  ברוך  הקדוש  אין  כאילו  אמנה,  מקטני  זה  הרי  ופרש"י,  אמנה", 
ומגביה הרבה. מבואר שהצורה של תפילה צריכה להיות באופן כזה שרק הקב"ה ישמע את 
התפילה, ומעתה יתכן לומר שזהו הענין שיצחק ורבקה התפללו כל אחד בזוית אחרת, שכיון 
שהעתירו בתפילה ובקשה אל הקב"ה, ממילא יש בזה ענין שרק הקב"ה ישמע את תפילתו 
ולא אף אחד אחר, וממילא לכן עמדו בתפילה רחוקים זה בזוית זו וזו בזוית זו שאף אחד 
לא ישמע את ההברה של קול תפילת השני והתפילה תהא אך ורק דיבור אל הקב"ה לבדו.

הערות לפרשת השבוע 
"ויעתר לו ה' ותהר רבקה אשתו"

כתב רש"י לו ולא לה, שאין דומה תפלת צדיק בן צדיק לתפלת צדיק בן רשע לפיכך לו ולא 
לה, יל"ע מנ"ל דהטעם דויעתר לו ולא לה משם מעלת צדיק בן צדיק, ושמא יתרון אחר יש 

ליצחק דהוא כבר ששים שנה בצדקותו והיא בת כ"ג שנים בלבד, או מטעם אחר.
ונראה בהקדם דהנה צ"ב בפרשתא זו דאלה תולדות יצחק וגו' דהם יעקב ועשו האמורים 
בפרשה כדפרש"י לעיל, מפני מה נאמר כאן גם הייחוס יצחק בן אברהם ואברהם הוליד את 
יצחק, דלכאורה כל זה הייחוס היה מהראוי דהכתוב יאמר זאת לעיל בלידת יצחק ולא הכא 
בפרשתא דתולדות יצחק, וכמו"כ צ"ב גבי רבקה דנאמר הכא בת בתואל הארמי וגו' ופרש"י 
להגיד שבחה שהיתה בת רשע ואחות רשע וכו', ולכאורה גם זה היה מהראוי דהכתוב יאמר 

זאת לעיל בזיווגו דיצחק עם רבקה, ולא הכא בפרשתא דאלה תולדות יצחק.
אמנם י"ל דכך סידורא דפרשתא דאלה תולדות יצחק, דהכתוב מפרש ואזיל האיך הוא בא 
יצחק,  את  הוליד  אברהם  אברהם  בן  יצחק  לייחוסו  תחילה  הכתוב  ואמר  אלו,  לתולדותיו 
כלומר והרי הוא צדיק בן צדיק, ואמר הכתוב עוד דהוא לקח לו לאשה את רבקה בת בתואל 
ואומר  והשתא מסיים הכתוב  זה היתה צדקת בת רשע,  כלומר דהיא לעומת  וגו',  הארמי 
דלפיכך כשהעתיר יצחק לה' לנוכח אשתו ויעתר לו ה' ולא לה, נמצא דהטעם מבואר הוא 

בכתוב, דלפיכך ויעתר לו ולא לה לפי שאין דומה תפלת צדיק בן צדיק וכו'.  
הרב יצחק זאב דיסקין

ָׁשַמע ַאְבָרָהם ְּבֹקִלי ַוִּיְׁשֹמר ִמְׁשַמְרִּתי ִמְצֹוַתי ֻחּקֹוַתי ְותֹוֹרָתי
ְוָנַתִּתי  ַזְרֲעָך...  ֶאת  ְוִהְרֵּביִתי  שם  וכתוב  יצחק,  אל  ה’  נראה  ְוֵעָׂשו,  יעקב  הולדת  אחרי  א[. 
ְותֹוֹרָתי. מפסוק זה  ֻחּקֹוַתי  ִמְצֹוַתי  ִמְׁשַמְרִּתי  ַוִּיְׁשֹמר  ְּבֹקִלי  ַאְבָרָהם  ָׁשַמע  ֲאֶׁשר  ֵעֶקב  ְלַזְרֲעָך... 
)יומא כ”ח ב’( שקיים אברהם אבינו כל התורה כולה אפילו עירובי תבשילין,  למדו חז”ל 

שנאמר תֹוֹרָתי, אחת תורה שבכתב ואחת תורה שבע”פ. 
ְּבקֹוָמה  היתה  בדרכיו,  והליכתו  ה’,  לפני  בברית  אברהם  שעמידת  לראשונה,  למדנו  מכאן 
שלימה. באותו אופן התייחסות לשלימות ישראל גמור שאחרי מתן תורה. עד עתה שמענו 
שבחו ְּבָׂשָפה אחרת לגמרי, שפה שיכולה להתאים גם עם מי שהוא מאומות העולם, מבני 
נח; כמו מה שנאמר עליו שהוא ָנִביא, או ְיֵרא ֱאֹלִקים. אפי’ מה שכתוב בו ‘ִּכי ְיַדְעִּתיו ְלַמַען 
ּוִמְׁשָּפט...’. כאן אומרת  ְצָדָקה  ַלֲעׂשֹות  ֶּדֶרְך ה’  ְוָׁשְמרּו  ַאֲחָריו  ֵּביתֹו  ְוֶאת  ָּבָניו  ֶאת  ְיַצֶּוה  ֲאֶׁשר 
במתן  לישראל  להיאמר  העתידים  ה’  מצות  כל  את  שמר  אבינו  שאברהם  בפירוט  התורה 

תורה. 
ויש לנו לראות חידוש זה בפשוטו, היאך הוא עולה מוכרח מתוך סדרי הפרשיות, וחיבורם 
ַאַחת ְלַאַחת. תחילת דברינו יעמדו על הערה אחת, שיכולה להישמע בתחילה כענין צדדי: 
למה השבח הגדול הזה על אברהם לא נכתב בחיי חיותו, אלא דוקא אחרי מותו, ודוקא לבנו 
ליצחק. בהתבונן בזה היטב, נוכל לראות כמה מרכזית ההערה הזאת; ְּכֶחֶבל הדולה ִמְּבֵאר 

ַמִים ַחִּיים. 
ב[. הנושא הנראה נידון מזה, הוא מה שדנו בו רבותינו גדולי האחרונים: שאברהם, והאבות 
בכלל, היה דינם כישראל ולא כבני נח11. הרי כתוב כאן שאברהם אבינו קיים את כל המצות 

כישראל גמור, וכאמור. 
ה ִיְׂשְרֵאִלית ְוהּוא ֶּבן ִאיׁש ִמְצִרי, דנו ראשונים  על הפסוק באמור )ויקרא כ”ד י’( ַוֵּיֵצא ֶּבן ִאּׁשָ
מה היה דינו של אותו בן, שאביו מצרי ואמו מישראל. דעת הרמב”ן שלא היה צריך גירות, 
אלא היה דינו כמו אחרי מ”ת. כיון שאמו מישראל הוא מתייחס אחריה, ואינו צריך גירות “כי 
מעת שבא אברהם בברית היו ישראל ובגוים לא יתחשבו, וכמו שאמר בֵעָׂשו )קידושין י”ח 
א’( ודילמא ישראל מומר שאני”. מדברי הרמב”ן מבואר שמאז בא אברהם בברית היו הוא 
וזרעו כישראל, והצאצאים היוצאים מהם מתייחסים אחריהם להיות כדינם. לכן כאשר ֵעָׂשו 
יצא לתרבות רעה, נחשב שניתק עצמו מהמציאות שהיתה בו מכבר, ונקרא ‘ישראל מומר’. 
וכשנתבונן נראה שגדר זה מוכרח כבר בפרשת ברית המילה; וזאת לשני דברים: עצם מה 

שהיתה הברית קמה גם עם זרעו, וההלכה שזרעו ימול ֶּבן ְׁשֹמַנת ָיִמים. 

ראשון(,  דרוש  האתרים,  )דרך  למלך  המשנה  לבעל  דרכים’  ‘פרשת  בספר  בזה  שהאריך  כידוע   .11
והרבה אחרונים אחריו. והנה הלכנו בזה בדרכו של הרמב”ן שכתב שהיו האבות ‘ישראל’, ובדברים 
אלו יתיישבו על הלב פשוטי הפרשיות וכמה חמורות. אמנם לא נכנסנו בדברינו לפרטי ההלכות, ויתכן 
לומר שכלפי כמה דינים עדיין לא היה דינם כישראל גמור. עי’ בזה בטורי אבן חגיגה ג’ א’, ובחידושי 

הגרי”ז )סטנסיל( עה”ת סו”פ לך לך, יומא כ”ח ב’, וסוטה י’ א’.   

ה. מרן זצוק"ל השתתף בשמחת בר מצוה של נינו בליל היארצייט של אמו ע"ה9. )אייר 
תשס"ט(

ו. מרן זצוק"ל הסכים עם המנהג להפסיק את החתן באמצע הדרשה, דכך המנהג10. )ליל 
ל"ג בעומר תשמ"א(  

יקרת החיים וגודל כח התפילה
הרב אבא קליינרמן

"ויעתר יצחק לה' לנוכח אשתו כי עקרה היא, ויעתר לו ה' ותהר רבקה אשתו". )פרק כ"ה 
פסוק כ"א(., ופרש"י, ויעתר, הרבה והפציר בתפלה. ויעתר לו, נתפצר ונתפייס ונתפתה לו, 
ואומר אני כל לשון עתר לשון הפצרה וריבוי הוא וכו', ע"כ, מבואר שהיה צריך להרבות 

בתפילה בשביל שהקב"ה יתפייס וימלא את מבוקשו ויתקיים בו "ותהר רבקה אשתו".
ובספר "חכמת חיים" מזקני מרן הגאון רבי יוסף חיים זוננפלד זיע"א, כתב לבאר את דברי 
כדי  דרוש  מה  לשם  כי  הבנה,  משוללי  לכאורה  הם  אלו,  רש"י  "דברי  וז"ל:  הללו,  רש"י 
להענות לעתירה ולתפילה, התפייסות והתפתות. ומה היה חסר אם נפרש כפשוטו, שנעתר 

ה' ליצחק ומילא בקשתו, ותהר רבקה אשתו.
בישוב הדברים נקדים דברי הפסוק להלן )פסוק ל'( "ויזד יעקב נזיד וגו'. ויאמר עשו אל 
וגו'". וראה פרש"י שמביא את המדרש, "ואותו  יעקב הלעיטני נא מן האדם האדם הזה 
טובה  שיבה  זו  ואין  רעה,  לתרבות  יוצא  בנו  בן  עשו  את  יראה  שלא  אברהם  מת  היום 
עדשים  יעקב  ובישל  וכו',  משנותיו  שנים  חמש  הקב"ה  קיצר  לפיכך  הקב"ה,  שהבטיחו 

להברות את האבל וכו'".
אברהם  של  שנותיו  נתקצרו  עשיו,  של  התפקרותו  בגלל  כי  המדרש,  מדברי  לנו  היוצא 
בחמש שנים. ואם עשיו היה יוצא לאויר העולם בזמנו, דהיינו מאוחר יותר בחמש שנים 
נולד  כפי שהיה מעותד להיות, היה אברהם ממלא שנותיו, ק"פ שנים כמו יצחק, ולמה 
עשיו חמש שנים לפני זמנו, כי הקב"ה נעתר לתפילתו של יצחק שהפציר בה' לרפאות את 
רבקה מעקרותה והקדים את לידתו של עשיו בחמש שנים", והוסיף ר' יוסף חיים ואמר על 

זה גימטריא נפלאה, "ויעתר לו ה'" בגימטריא "חמש שנים".

מעלת ויקרת השפעתו של אברהם אבינו בעולם
נורא, שלידת עשיו גרם שיתקצרו חמש שנים משנותיו של אברהם  מבואר בדבריו דבר 
אבינו, בשביל שלא יראה את בן בנו יוצא לתרבות רעה, וזהו נורא, הלא החיים של אברהם 
אבינו היו קודש קודשים, כל רגע ורגע של חיים שלו היה מלא בעבודת ה'. וכמו שאומרים 
על הפסוק "ואברהם זקן בא בימים", שאברהם היה בא עם הימים שכל ימיו היו מנוצלים 

ומלאים בעבודת ה'.
ומובן מאליו שכאשר כזה צדיק ואדם גדול בענקים נמצא בעולם, הרי הוא משפיע שפע 
עצום של קדושה וטהרה וכל מידה ומעלה עליונה. ומעתה כאשר מחסירים "חמש שנים" 
מחייו של אברהם אבינו, ברור שההפסד הוא נצחי לכל העולם ולכל הדורות, לכן כאשר 
צריך  היה  אלא  ורגילה,  פשוטה  תפילה  בזה  הועיל  לא  בנים,  לו  שיוולדו  התפלל  יצחק 
תפילה מיוחדת בבחינת "ויעתר" בהפצרה ובריבוי, עד שלבסוף הקב"ה נתפצר ונתפייס 

ונתפתה לו.

כח התפילה להשלים חסרונו של אברהם אבינו
ובעומק הדבר נראה שהפשט בזה הוא, שתפילתו של יצחק הועילה לעולם להשלים את 
חסרון החמש שנים של חיי אברהם. ורואים מזה את יסוד גדול, במעלת התפילה, שתפילה 
אמיתית ושלמה, בבחינה מסויימת זה משלים לעולם חיסרון של חמש שנים, מחיי האדם 
השלם אברהם אבינו ע"ה. אשר בודאי כל רגע שאברהם אבינו היה בעולם העולם היה 
את  ולהשלים  אחרת  לדרגה  העולם  כל  את  להעלות  יכולה  התפילה  מ"מ  אחרת,  נראה 

חסרונו העצום למשך חמש שנים.

כתב שצריך שיביא ב' שערות ויש להסתפק שמא עדיין לא הביא ב' שערות, ולכן לא התיר להגיש 
בשר בהמה, והוסיפו לי בזה סעד לדברים מעובדא דהוה אצל מרן זצוק"ל כשהגיע לקרית בעלזא 
בירושלים לברכת האילנות, ובינתיים בא לאחל ברכת מז"ט לאדמו"ר מבעלזא שליט"א לרגל הכנס 
נכדו לעול תורה ומצוות, וזה היה כשבוע ימים לאחר הבר מצוה, ואמר מרן זצוק"ל לאדמו"ר שיתכן 
שבשבוע שעבר בכלל לא היה בר מצוה, ורק עכשיו הוא כבר בר מצוה ממש מחמת הב' שערות.       

9. כן העיד לי ידידי נכדו ונאמן ביתו של מרן זצוק"ל הרה"ג ר' אריה אלישיב שליט"א, והבר מצוה 
היתה של בנו ואמר שלא היה זה יום הבר מצוה, אלא מוצאי יום הבר מצוה, דהוא עשה סעודת מצוה 
מבעוד יום, ואח"כ היה קבלת פנים בלילה, ומרן זצוק"ל לא אכל ושתה כלום כפי שנהג הרבה שנים 
בשמחות, וישב בבר מצוה כשלושת רבעי השעה והאזין לדרשות וכדו', ומרן ידע מראש שזה יתקיים 

ביום זה, ולא אמר לו לדחותו ליום אחר. 
והנה לענין סעודת בר מצוה, נחלקו הפוסקים האם אסור לו לאבל תוך י"ב חודש להשתתף בה. 
עי' שו"ע )יו"ד סי' שצ"א ס"ב(, והחכמ"א )כלל קס"ו ס"ב( נקט דאסור בכל סעודות. אבל בפתחי 
וכ"כ בס' גשר  תשובה )שם סק"ה( הביא מאחרונים שכתבו להתיר דהוי כסעודת סיום מסכתא, 
החיים )פכ"א אות ו'(, אמנם המנהג להחמיר בזה כמש"כ בס' פני ברוך )עמ' רכ"ד(. אכן ביארצייט 
בש"ך  עי'  יותר,  קיל  הר"ז  מ"מ  בשמחות,  זה  ביום  להשתתף  שאין  סי"ב(  ת"ב  )בסי'  דקי"ל  אף 
)סי' שצ"ה סק"ג( שכתב שרק בשמחת חתן וכלה יש לאסור, ובפרט ביא"צ שלא בשנה הראשונה, 
שהרבה פוסקים הקילו בזה לגמרי )עי' בבה"ט סי' שצ"ה סק"ג(, ולפי"ז מובנת הנהגת מרן זצוק"ל 
שהשתתף בשמחת בר מצוה בליל היא"צ של אמו. ולבר מן דין, הרי מרן זצוק"ל לא אכל מאומה 
שם, וא"כ הר"ז מותר גם בתוך י"ב חודש ]אם אין שם כלי זמר[ כמבואר בפוסקים, עי' שו"ת זרע 
אמת )ח"ג סי' קע"ב(. עוד יש להוסיף בזה, שמכיון ששמחה זו היתה אצל נכדו נאמן ביתו, לא היה 

נראה טוב אם לא היה משתתף בשמחתו, ואולי גם זה הצטרף לנימוקיו בהשתתפותו בבר מצוה.
ושלחתי לברר את הגר"י אפרתי שליט"א אם יודע טעם להנהגת מרן זצוק"ל הנ"ל, וקיבלתי תשובה 

בשמו שהיה פעם שהתיר מרן זצוק"ל לקבוע חתונה ביא"צ של סבא.       
10. זה היה בבר מצוה של אחי הגדול הגרמ"צ הכהן שליט"א, שמרן זצוק"ל השתתף שם, ובשעת 
שיניח  אמר  זצוק"ל  מרן  אך  בו,  למחות  ניסה  שליט"א  ואאמו"ר  הפסיקו,  הנוכחים  א'  הדרשה 

להפסיק אותו כיון שכך המנהג. 

 



בפרשת הברית כתוב “ַוֲהִקֹמִתי ֶאת ְּבִריִתי ֵּביִני ּוֵביֶנָך ּוֵבין ַזְרֲעָך ַאֲחֶריָך ְלֹדֹרָתם ִלְבִרית עֹוָלם 
ִלְהיֹות ְלָך ֵלאֹלִקים ּוְלַזְרֲעָך ַאֲחֶריָך... ְוַאָּתה ֶאת ְּבִריִתי ִתְׁשֹמר ַאָּתה ְוַזְרֲעָך ַאֲחֶריָך ְלֹדֹרָתם... 
ּוֶבן ְׁשֹמַנת ָיִמים ִיּמֹול ָלֶכם ָּכל ָזָכר ְלֹדֹרֵתיֶכם...”. כאשר הברית - בהדגשה חוזרת ונשנית - 
לא נעשית עם האדם הנוכח כאן לבד, אלא גם עם דורותיו הבאים אחריו, הפירוש היחיד 
הוא שהאדם הזה אינו ‘בן’ של קודמיו, או ‘איש’ לעצמו, אלא ראש ואב להמון זרעו שיבואו 
אחריו. וכאשר ‘אות הברית’ שתיחתם עם זרעו תהיה כאשר הם מופקעים מכל בחירה, בני 
שמונת ימים, זו הוכחה מוחלטת על הפירוש הזה. לומר, כאשר אתה ראש ואב, ממילא 

זרעך יהיו בניך אחריך דייקא, והם הנולדים לתוך הברית. 
לענ”ד, ִמָּפרשה זו לבדה מוכרח שהאבות וזרעם כבר לא היו כבני נח, אלא יצאו מכללם 
להיות ‘בני אברהם’, וכאומה נפרדת. כאשר אברהם בא בברית אחת הוא וזרעו, וכאחד הם 
נבדלים מכל מה שלא מהם, מוכרח שיחול עליהם ֵׁשם ָחָדׁש, בני אברהם או בני ישראל; 

‘בני נח’ כבר אינם.     
ג[. כשנעמיק יותר בפסוקי הפרשה נראה עד כמה מרכזית היא בהבנת הסוגיא שלפנינו. 
נקדים ונעיין בלשון הרמב”ם )הל’ מלכים פ”י ה”ז( “המילה נצטוה בה אברהם וזרעו בלבד, 
שנאמר ַאָּתה ְוַזְרֲעָך ַאֲחֶריָך, יצא זרעו של ישמעאל שנאמר ִּכי ְבִיְצָחק ִיָּקֵרא ְלָך ָזַרע, ויצא 
ּוְלַזְרֲעָך, מכלל שהוא לבדו  ְלָך  ַאְבָרָהם  ִּבְרַּכת  ֶאת  ְלָך  ְוִיֶּתן  יצחק אמר ליעקב  עשו שהרי 
על  תמהו  כבר  במילה”.  המחוייבין  והם  הישרה,  ודרכו  בדתו  המחזיק  אברהם  של  זרעו 
דברי רמב”ם אלו ששינה מדברי הגמ’ )נדרים ל”א א’(. בגמ’ מיעטו את עשו מאותו פסוק 
שמיעטו את ישמעאל ‘ְבִיְצָחק - ולא כל יצחק’. והנה לא רק שהרמב”ם מיעטו מפסוק אחר, 

עוד הוסיף סברא חדשה, שעשו אינו ‘מחזיק בדתו ודרכו הישרה’. 
בחידושי רי”ז הלוי )תולדות( הביא מאביו הגר”ח לתרץ את הקושי על הרמב”ם כך: ודאי 
יצחק  זרעו של  עיקר הלימוד הוא מהפסוק שמביאה הגמ’. אם לא הפסוק הזה היו כל 
בכלל זרע אברהם. אלא שעדיין אין אנו יודעים מי מזרעו של יצחק הוא הנבחר, אם יעקב 

או עשו. על זה בא הפסוק שמביא הרמב”ם להוכיח שרק יעקב זכה ולא עשו. 
מוסיף עליו הגרי”ז שנראה לפ”ז, שעד אותה שעה שקיבל יעקב את ברכת אברהם היה 
הדבר תלוי ועומד מי יהיה זרע אברהם. ועתה הוכרע שיעקב הוא הממשיך של יצחק, ובו 
וזהו משמעות לשון הרמב”ם שכתב ‘מכלל שהוא לבדו זרעו של אברהם  נקרא לו זרע. 
המחזיק בדתו ודרכו הישרה, והם המחוייבין במילה’, היינו מלכתחילה שניהם היו ראויים 
לרשת, ורק אח”כ נבחר יעקב ויצא עשו בבחירה מיוחדת, כאשר נתברר שיעקב הוא זה 

הראוי לברכה. עד כאן תו”ד. 
כמה צדקו דבריהם, כאשר הם כמעט מפורשים בפסוקי הברית. בתחילת הפרשה מבטיח 
ה’ לאברם, ְוִהְפֵרִתי ֹאְתָך ִּבְמֹאד ְמאֹד ּוְנַתִּתיָך ְלגֹוִים ּוְמָלִכים ִמְּמָך ֵיֵצאּו, וכתב רש”י ּוְנַתִּתיָך 
ְלגֹוִים - ישראל ואדום, שהרי ישמעאל כבר היה לו ולא היה מבשרו עליו”. המתבונן יראה, 
שייך  אינו  בגלל שבאמת  לו’, אלא  היה  בגלל ש’כבר  רק  לא  זו  יצא מפרשה  שישמעאל 

לפרשה זו בכלל. 
הפרשה אומרת שם בפירוש שהברית הזאת, ְבִרית עֹוָלם שבין ה’ לאברהם וזרעו, אינה אלא 
עם יצחק ולא עם ישמעאל: ַוֹּיאֶמר ֱאֹלִהים ֲאָבל ָׂשָרה ִאְׁשְּתָך ֹיֶלֶדת ְלָך ֵּבן ְוָקָראָת ֶאת ְׁשמֹו 
ִיְצָחק ַוֲהִקֹמִתי ֶאת ְּבִריִתי ִאּתֹו ִלְבִרית עֹוָלם ְלַזְרעֹו ַאֲחָריו. ּוְלִיְׁשָמֵעאל ְׁשַמְעִּתיָך ִהֵּנה ֵּבַרְכִּתי 

ֹאתֹו... ּוְנַתִּתיו ְלגֹוי ָּגדֹול. ְוֶאת ְּבִריִתי ָאִקים ֶאת ִיְצָחק. 
למדנו שזרעו של ישמעאל יצא מפרשת מילה לא רק משום הפסוק המפורש ִּכי ְבִיְצָחק 
ִיָּקֵרא ְלָך ָזַרע, אלא יותר מזה: מתחילתה של הברית היה מופקע לגמרי. ובזה חלוק עשו 
ממנו; תחילת הברית היתה שייכת גם לעשו, ולעולם לא מצאנו שהתורה הפקיעה אותו 
של  הישרה  בדרכו  להחזיק  שלא  בחר  שהוא  למדנו  הפסוקים  מדיוק  רק  אלא  בפירוש, 

אברהם, וכישראל מומר נחשב. 
ד[. נתבאר שפרשת הברית קבעה את אברהם וזרעו לעם וקהל בפני עצמם; ובאמת נראה 
שאז נתחדשה מציאות של גירות וכניסה לעם ישראל. בחידושי רי”ז הלוי )פר’ בא( הוכיח 
מכ”מ שדין גירות היתה גם קודם מ”ת. אחת מהוכחותיו היא מהסוגיא ביבמות )ק’ ב’( 
שאמרו שבפסוק בפרשה כאן ִלְהיֹות ְלָך ֵלאֹלִקים ּוְלַזְרֲעָך ַאֲחֶריָך, הזהיר הקב”ה את אברהם 
“לא תנסב עובדת כוכבים ושפחה דלא ליזיל זרעך בתרה”, הרי שיש נכרית ויש ישראלית 

אף שאינה מזרע אברהם, וע”כ ע”י גירות. 
זה עכשיו. והענין מבואר היטב, כאן בפרשת  שהקב”ה ציוה אותו על  זו למדנו  מהוכחה 
הברית דייקא נוצרה מציאות של עם שיש משמעות להבדיל בין מי שבתוכו, המקבל עליו 
בין בני  וחתך  ‘סכינא חריפא’  את האמונה והמסתעף ממנה, למי שנמצא בחוץ. כאן בא 

אברהם לכל העולם. 
לפי מהלך דברינו נראה בעליל שכל אלו הדברים, הן המילה, הן קיום אברהם אבינו את 
כל התורה, והן שנצטוה להרחיק זרעו מבני נח ולהשיאם לגרים - דבר אחד הם, ובשעה 
אחת חלו: כאשר נצטוה אברהם על המילה, אז יצא מכלל בני נח והעלה את זרעו אחריו 
לקדושה. ומאז גם כן התחיל לקיים את כל התורה, בבחינת בעל ברית שֶחְלקֹו בתורת ה’. 

ודבר זה האחרון לא מסברת עצמי אני אומרו, אבל כן כתבו המהרש”א והערוך לנר ביבמות 
בַׁשְלֶהֶבת:  כַלֶהֶבת  אחוז  והטעם  המצות”.  כל  אברהם  קיים  שנמול  משעה  ש”רק  שם 
שלימותו של אברהם אבינו כבעל ברית לדורות, ובעל תורה, נוצרו אז בכריתת בריתו וברית 

זרעו. 
ה[. נמצא סיכום הדברים שנתבארו כך: אברהם אבינו נצטוה לבוא בברית לפניו הוא וזרעו. 
משמעות הענין היא, שקמו וניצבו בזה עם וקהל בני ברית, במהות נבדלת מבני נח. אז 
עצמו  ולהעלות  הזה,  לעם  להצטרף  אדם  מי שהוא  לכל  גירות, ששייך  פרשת  נתחדשה 

לקדושה הזאת. ומני אז ניתנה אפשרות קיום לכל התורה, שהיא תורת ה’ לישראל עמו. 
בברית הזו יצא ישמעאל בפירוש; אבל עשו לא. הוא נכלל בזרעו של אברהם, ולא התמעט 
בפירוש. רק כאשר פרק מעליו את דתו ודרכו הישרה של אברהם, נעשה מומר, והוציא 

עצמו ואת זרעו מהכלל.  
ָׁשַמע  ֲאֶׁשר  ֵעֶקב  אביו  של  שבחו  את  ליצחק  ה’  אמר  כאשר  דברינו:  לראש  נשוב  ועתה 
ַאְבָרָהם ְּבֹקִלי ַוִּיְׁשֹמר ִמְׁשַמְרִּתי ִמְצֹוַתי ֻחּקֹוַתי ְותֹוֹרָתי, לא היתה זו סתם אמירת שבח; רק 
היה זה מיוחד לשעה ההיא, חידוש שמחויב היה לאומרו אז. נאמר זה דוקא אחרי לידת 

עשו ויעקב, ותחילת ההתגוששות ביניהם על הבכורה, ועל ברכת אברהם. אז הודיע 
ה’ ליצחק את מהות הברית שהוא נכנס לתוכה. המהות הזאת היא קיום כל 

המצות ועמידה במה שמתחייב מהברית. 

 

מכאן ואילך, שני בניו הנולדים צריכים להחליט מי הוא בחלקו של יצחק, שהוא לבדו זרעו 
של אברהם המחזיק בדתו ודרכו הישרה; והחלק הזה הוא שמירת ִמְׁשַמְרִּתי ִמְצֹוַתי ֻחּקֹוַתי 
ְותֹוֹרָתי. מי מביניהם שימשיך את זה הוא ימשיך את זרע אברהם, הוא ולא אחר. הוא זה 

שיחול עליו הפסוק ִּכי ְבִיְצָחק ִיָּקֵרא ְלָך ָזַרע, ְבִיְצָחק - ולא כל יצחק.  
הרב דב גדליה דרקסלר

“ְוֵאֶּלה ּתֹוְלֹדת ִיְצָחק ֶּבן ַאְבָרָהם ַאְבָרָהם הֹוִליד ֶאת ִיְצָחק” )כה,יט( 
הכל שואלים אם כתוב שיצחק הוא בן אברהם למה צריך גם לכתוב אברהם הוליד את יצחק. 
אברהם”  “אברהם,  כאן  במ”ש  לעורר  נוספת  נקודה  כאן  יש  אבל  בע”א.  מפרש  אחד  וכל 
כפל השם זה אחר זה בסמוך, ובתורה מצאנו עוד ג’ פעמים כאלו, הראשון אצל העקידה 
)בראשית כב,יא( “ויאמר אברהם אברהם וגו’”. שניה אצל יעקב אבינו נאמר )בראשית מו,ב( 
הסנה  במראה  שלישית  וגו’”.  יעקב  יעקב  ויאמר  הלילה  במראת  לישראל  אלקים  “ויאמר 
)שמות ג,ד( “וירא ה’ כי סר לראות ויקרא אליו אלקים מתוך הסנה ויאמר משה משה וגו’”. 

והנה במדרש רבה )בראשית פרשה נו ז( מפורש “ויקרא אליו מלאך ה’ מן השמים אברהם 
אברהם, תני רבי חייא לשון חיבה לשון זירוז” עי”ש, לשון חיבה מובן, וכן לשון זירוז כדי 
להגיד לו לעצור מיד “אל תשלח ידך אל הנער”. וכן לגבי משה בסנה ג”כ לשון חיבה מובן, 
יעקב במראות  ולגבי  רגליך”.  נעליך מעל  “אל תקרב הלום של  יתבאר כמ”ש  זירוז  ולשון 
הלילה לשון חיבה מובן, ולשון זירוז ומיד נתבאר במש”כ בעומקא דפרשה בפ’ ויגש תשע”א 
לישראל”  אלקים  “ויאמר  נאמר  הפסוק  שבתחילת  שפר”  אמרי  “הנותן  בס’  בס”ד  ונדפס 
שהוא ע”ש “כי שרית וגו’” וזה ג”כ לשון חיבה, אבל תיכף נאמר “יעקב יעקב”, להגיד גם 
שכאן עכשיו מיד מתחיל גלות מצרים בנוסעו לארץ מצרים, ויחיש להם  הגאולה כמנין רד”ו 

שמה עי”ש.
וכן על דרך זה אפשר גם לבאר מה שכתוב כאן בתורה “אברהם אברהם”, לשון חיבה מובן, 
ולשון זירוז לפי שכידוע בחז”ל שבלידת יצחק התחיל גזירת “ארבע מאות שנה בארץ לא 
להם”, וזהו הלשון זירוז לומר שהחשבון התחיל בשעה שאברהם הוליד את יצחק כדי למהר 

ולהחיש להם את הגאולה. ויה”ר שנזכה כולנו לגאולה שלימה בקרוב.
הרב צבי הירש מנדלוביץ

ַוָּיַרח ֶאת ֵריַח ְּבָגָדיו ַוְיָבֲרֵכהּו ַוֹּיאֶמר ְרֵאה ֵריַח ְּבִני ְּכֵריַח ָׂשֶדה ֲאֶׁשר ֵּבֲרכֹו ה’. )כז,כז( 
גן  ריח  יותר משטף העזים, אלא מלמד שנכנסה עמו  רע  ריח  אין  והלא  וגו’.  וירח  פרש”י: 
עדן: כריח שדה אשר ברכו ה’. שנתן בו ריח טוב, וזה שדה תפוחים, כן דרשו רבותינו ז”ל”. 
ידוקדק שהד”ה הראשון של רש”י הוא ממדרש רבה, ואילו הד”ה השני אינו במדרש רבה 
)וצ”ע מ”ש ברא”ם שהוא בב”ר(, והוא לפנינו בגמ’ תענית )כט:( ז”ל: “ויאמר ראה ריח בני 
כריח שדה אשר ברכו ה’. אמר רב יהודה בריה דרב שמואל בר שילת משמיה דרב כריח שדה 

של תפוחים”. )ובזוה”ק הוא בכ”מ כגון בראשית רכד: ויקרא פד.(.
ר”ה  בהלכות  במהרי”ל  וכמ”ש  לפשוטו,  אינו  ודאי  תפוחים”  “שדה  הזה  ענין  עיקר  והנה 
“מאי  וז”ל:  בר”ה  בדבש  תפוח  לטבול  המנהג  על  תקפ”ג(  סי’  ובא”ר  משה  בדרכי  )הובא 
דרומז לשדה של  ליתן טעם  ויש  טפי.  מיני מתוקים  כמה  איכא  הא  תפוח,  למיכל  טעמא 
עכ”ל.  כז,כז(”  )בראשית  שדה”  כריח  בני  ריח  ראה  “ויאמר  למקובלים,  הידוע  תפוחים 
וכיון שרש”י כידוע בא לפרש פשוטו של מקרא וכמ”ש לעיל ג,ח )וכ”כ בס’ בראשית לאין 
מספר(, א”כ מ”ט נזקק כאן רש”י להכניס בפירושו דבר ששייך לחלק הסוד של התורה ולא 
ואכן   - כידוע למקובלים הבחינה העליונה הנקראת “חקל תפוחין קדישין”.  והיא  הפשט, 
יש משמעות קצת שרש”י מתייחס לדוחק זה, בדקדוקו לומר בסופו “כן דרשו רז”ל”. ולא 
הקדים וכתב בתחילת דבריו “דרשו רז”ל זה שדה וכו’”, או עכ”פ בסופו “מדרש רז”ל” וסגי, 
הנה בהוסיפו “כן” דרשו רז”ל, משמע דר”ל שלמרות שאין זה דרכי בפירושי אבל כתבתיו 

משום שכן דרשו רז”ל בזה, וצ”ב.
כיוצ”ב מצינו דבר פליאה בביאור הגר”א )סי’ תקפג( שכתב בטעמא שנוטלין בר”ה תפוח 
לסימנא טבא, ז”ל: “כמ”ש כריח שדה ומתרגמינן חקל תפוחים, והיה בר”ה כידוע”. ולפנינו 
אין תרגום כזה כלל ומהו שכתב הגר”א “ומתרגמינן”. - אלא משמע דס”ל )ולכאו’ למד זאת 
מהגמ’ בתענית הנ”ל, או מרש”י כאן( שזהו הפשוטו של מקרא “כריח שדה” פירושו דהיינו 

תרגומו הוא על הבחינה העליונה הנקראת חקל תפוחין עי’.
והנ”ל בזה עפ”י מ”ש ב”ילקוט ראובני” לעיל )כה,כז( בשם הס’ “ציוני” עה”פ איש שדה, 
וז”ל: “הוא השדה שנהרג בו הבל )“ויהי בהיותם בשדה”, בראשית ד,ח(, והוא השדה של 
נערה המאורסה )“ואם בשדה ימצא האיש את הנערה המאורסה”, דברים כב,כה(, וכן “נופל 
בשדה” )“כי ימצא חלל וגו’”, דברים כא,א(, וכן “כל אשר יגע על פני השדה” )במדבר יט,טז(, 

ולא הוא “כריח השדה אשר ברכו ה’” שהוא שדה של תפוחים” עכ”ל.
‘זה  ועומדים  ביסודם  חלוקים  והם  בעולם,   - בתורה  הם  שדה  עניני  ב’  כי  יתבאר  מעתה 
לעומת זה’, הא’ הוא בצד הקדושה והיא בחינה עליונה מאד כנ”ל, והשני לעומתו בצד האחר, 
בצד הרע, וכמ”ש רש”י לעיל )כה,כז( “איש שדה. ‘כמשמעו’, אדם בטל וצודה בקשתו חיות 
ועופות”. ועל כן כשכתוב בתורה “השדה אשר ברכו ה’” ודאי צריכים לפרשו ולבררו שלא זהו 
השדה שעשו יצא לשם, אלא זהו השדה האחר של הבחינה העליונה חקל תפוחין קדישין, 

וזה שכתב רש”י “שדה תפוחים ‘כן’ דרשו רבותינו ז”ל” ופשוט.
יצחק  כי באמת הדבר הזה מכוון כראוי לו שבדוקא אצל תולדותיו של  ויש להוסיף בזה, 
- יעקב ועשו נעשה הבירור על ענין בחינת “שדה”, שכן דב”ז ממדרגת יצחק היא, כמ”ש 
בו  כתוב  “יצחק  פח.(  )פסחים  חז”ל  ואמרו  בשדה”,  לשוח  יצחק  “ויצא  כד,סג(  )בראשית 
)כלפי מקום המקדש( שדה”. ועל זה היתה כונת יצחק בשלחו את עשו באומרו “צא השדה” 
כמ”ש בס’ “הכתב והקבלה”: “היתה מכוונת יצחק לקשר נפשו בשעת הברכה אל המקום 
המקודש ביותר, לכן אמר “צא השדה”, והוא המקום שהוא מיוחד אליו תמיד לתפלה, כמ”ש 
“ויצא יצחק לשוח בשדה”, והוא הר המוריה מקום עקדתו” עכ”ל, אבל עשו שכבר היה אחוז 
מאד בשדה שבצד האחר, וכאמור בו “איש שדה - איש בטל”, “והבטלה מביאה עד לידי 
חטא” וכו’, על כן לא היה ראוי לברכה, ואילו בהכנס יעקב אל יצחק אביו והוא אחוז היטב 
ב”שדה” שבצד הקדושה אשר אליו נתכוין יצחק מתחילה, וע”ז אמר “ראה ריח בני כריח 

השדה” הוא “שדה תפוחים” כדפרש”י, על כן ברכו יצחק אביו מכל מקום.
הרב אליעזר שלום הכהן רוטלוי



דברי חזוק
לרפואת הילדה רחל בלומה בת מאיה מליה

נגיעה במקומות המכוסים- איתא בשו”ע סי’ ד’ סעיף כ”א צריך להזהר 
בתפילה או באכילה )או בשעה שעוסק בתורה- מ”ב ס”ק מ”ט מהרמ”א 
לחכך  שלא  וכן  באדם..  המכוסים  ובמקומות  ליגע..  שלא  צ”ב(  בסי’ 
ידיהם.  עם  הראש  בקרקפת  המגרדים  לאלו  ונפ”מ  עכ”ל   “ בראשו 
המכוסה,  מקום  ג”כ  חשים  לצווארון  מתחת  הגב  שמקום  ומסתבר 

וממילא גם שם יש להיזהר מלגרד.

לקרות  הקורא  שהתחיל  “כיוון  ובברכותיהם-  בהפטרה  בק”ת  דיבורים 
 [ אפילו בין גברא לגברא  אפילו בדברי תורה  אסור לספר  בספר תורה 
שו”ע קמ”ו סעיף א’[ ובמ”א מצדד לומר דמשעה שנפתח הס”ת אפילו 
לא התחיל עדיין הקורא לקרות ג”כ אסור וכן משמע דעת הגר”א )מ”ב 
דעם  מצדד  ובא”ר  לגברא.  גברא  בין  בלימוד  מייקל  והב”ח  ד’(  ס”ק 
אין  אז  ללמוד  המקל  עצמו  לבין  ובינו  ימשך,  שמא  להקל  אין  אחרים 
למחות בידו )מ”ב ס”ק ט”ו(. “אסור לספר כשהמפטיר קורא בנביא עד 
שישלים כמו בס”ת” )שו”ע סעיף ג’( “דצריך לכוון גם לברכות המפטיר 

ולענות אחריהם אמן” )מ”ב ס”ק ט”ז(

יאמר בלחש עם  נכון הדבר שכל אחד מהמסובין  הנכון-  הזימון  אופן 
המברך כל ברכה וברכה ]שו”ע קפ”ג סעיף ז’, ע”ש מ”ב ס”ק כ”ז[ . וכותב 
המ”ב ס”ק כ”ח “ועכ”פ יזהרו לומר עמו בלחש ברכה ראשונה, דאל”ה 
להרבה פוסקים לא מקרי זימון כלל .. ולפ”ז מה שנוהגים הרבה אנשים 
שאחר שאמרו ברוך שאכלנו וכו’ כל אחד ואחד מברך בקול רם בפנ”ע 
שלא כדין הם עושים אלא המברך צריך לברך ברכה ראשונה עכ”פ בקול 
רם כדי שישמעו המסובין והם יאמרו בלחש עמו מלה במלה ורק בסיום 
הברכה יקדימו לסיים כדי שיענו אמן עכ”ל המ”ב. ]ולכן אלו המזמנים 
וממהרים באמירת הברכה הראשונה אפי’ שאומרים בקול, לא עושים 
כשורה כיוון שצריכים לומר באופן שהמסובים יוכלו לומר מילה במילה 

עם המזמן[.

כתב  ק”א(  ס”ק  סוף  ג’  )סי’  במ”ב  איתא  הצנועים-  המקומות  ניקיון 
בהגהות רעק”א בשם הספר חסידים כשיוצא מבית הכסא יראה המקום 
שישב עליו שלא יהיה טינופת שמא יבוא חבירו פתאום או בלילה וישב 
עליו עכ”ל. הנה המ”ב מביא לחשוש שמא ישב על הטינוף, אולם יש 
והדברים  לשם  שיכנס  חברו  דעת  תקוץ  שלא  כדי  גם  בזה  להקפיד 
ידועים. ואם קשה לאדם לנקות עליו לזכור שאם לעצמו קשה הדבר, 

ק”ו לחברו. וגם לבני ביתו הקטנים כדאי להזהיר על הדבר.

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:
* * *

ויצא – תפילת ערבית
וישלח – שמירת הממון

וישב – בן פקועה
מקץ – עניני אגדה דחנוכה

קושיא
הרב שמואל מנחם כהן

א. “ואלה תולדת יצחק בן אברהם אברהם הוליד את יצחק" )בראשית כ"ה, י"ט( ויל"ע אמאי לא 
נאמר לשון זה באברהם, דלא כתיב ביה, אלה תולדות אברהם. וביעקב מצינו נמי שאמר הכתוב 
"אלה תלדות יעקב יוסף בן שבע עשרה שנה היה רעה את אחיו בצאן וכו'" )שם ל"ז, ב'( ומדוע 

באברהם לא נאמר כן.
ב. הראשונים נחלקו האם תולדות היינו קורות חייהם או זרעם, ולדעת המפרשים דהיינו תולדות 
חייהם יל"ע דהא בפרשת חיי שרה מסופר כבר על תולדות חייו של יצחק, ומדוע באמצע תיאור 

קורותיו אומרת התורה "ואלה תולדות יצחק וכו'".
ג. “ויגד לרבקה את דברי עשו בנה הגדל ותשלח ותקרא ליעקב בנה הקטן ותאמר אליו הנה 
עשו אחיך מתנחם לך להרגך" )שם כ"ז, מ"ב( וכתב רש"י, מתנחם לך - נחם על האחוה לחשוב 
מחשבה אחרת להתנכר לך ולהרגך. ולכאו' מתנחם לפ"ז היינו מתחרט וכ"כ הרא"ם כאן דזהו 
כעין "וינחם ה' כי עשה את האדם", וצ"ב מתי אהב עשיו את יעקב ונהג בו מנהג אחוה עד שקרא 

הכתוב למחשבת ההריגה, חרטה.

הערות לדף היומי
הרב מנחם מנדל לבנטל

טו. טו' ע"א משתצית האור ברובו, בש"ש הבאנו מש"כ מרן הגרי"ז בשם אביו מרן הגר"ח דהא 
דפליגי אם תליא במשילת האור או שתצית האור ברובו היינו רק לענין היתר שיריים אבל לגבי 
מעשה ההקטרה מודו כו"ע דמשמשלה בו האור נחשב מעשה הקטרה וזהו דמבואר בגמ' מנחות 
כו' דלכו"ע סגי במשילת האור להחשב הקטרת יום והנה יעוין תו' זבחים מא' מבואר דלא חל 
פיגול על הקומץ. והקשו התו' תיפו"ל דפיגול חל על רק אחר שקרב המתיר כמצותו וא"כ איך 
שיך שיחול פיגול על הקומץ ותי' דלמ"ד דהקטרה תלוי במשילת האור משכח"ל שאחר שמשלה 
בו האור הוריד מע"ג המזבח אבל למ"ד דתלוי בתצית האור ברובו א"כ פקע פיגולו ולהנ"ל הוא 
מיושב היטב דלכו"ע מעשה ההקטרה תלוי במשילת האור אלא דפליגי רק לענין היתר שיריים 

וקרב המתיר כמצותו תליא בשם הקטרה היינו במשילת האור ודו"ק.
טז. יז' ע"א אלו תפילין של ראש, יש מחלוקת גדולה בראשונים בגדר הדל"ת והיו"ד שבתפילין 
דעת רש"י והר"מ דהוא מהללמ"מ וכן הוא סתמא דהש"ס שבת סב' אבל דעת התו' דהוה דרבנן 
דמבואר בסוגיא שם דמותר להכנס בתפילין של יד לביה"כ וא"כ מוכח דהדל"ת והיו"ד אי"ז 
דחלוק הדל"ת  והר"מ  רש"י  דעת  בביאור  הגרי"ז  מרן  חידושי  ויעוין  דרבנן  דין  הללמ"מ אלא 
והיו"ד מהשי"ן של תפילין דהשי"ן של תפילין הוה אות בחפצא משא"כ הדל"ת והיו"ד אי"ז רק 
צורת אות בעלמא ומה"ט מותר להכנס עם תפילין של יד לביה"כ והנה יעוין ברכות ו' ותמונת 
והיינו  בהחפצא  אות  ע"ז שם  דאין  בגדר תמונה  רק  אי"ז  דהדל"ת  הדל"ת  על  דקאי  יביט  ה' 

כהנ"ל וכמש"נ.

תגובות
בנחמד  כתב  וכדבריו  המפסיקים,  הטעמים  בין  ולחלק  לפרש  לנכון  העיר  לויפר  יעקב  הרב 
למראה על מדרש רבה שמות פרשה ל"א דכוונת רש"י הוא להפסק גמור, אולם אח"כ הוסיף 
לחדש שטעם מפסיק לאו פירושו שהוא מפסיק את הענין אלא שיש איזה הפסק נשימה, ולכן 
אין ראיה מהטפחא של תיבת במים אדירים שאדירים היינו המצרים, ומה שמביאים ראיה מזה 
אינו נכון בכללי הטעמים ע"כ. ועל זה צריכים לתקן הדברים ולהראות שאינו ממש כן, דהרי 
זה דבר ידוע דהטעמים מוכיחים בפירוש המקרא, וברש"י פרשת נצבים מבאר שהטפחא מראה 
בתיבות "ספר תורה" אם תיבת "הזה" קאי על "ספר" או "הזאת" על "תורה", וכן הראיה המים 
אדירים מבואר בשע"ת או"ח סימן מ"ח, וגם הא דהביא המ"ב בריש סימן תקפ"א שיפסיק בין 
ויקרא בשם לשם השם, מבארים דיש ראיה מהטפחא, והבקי בקריאת התורה עם דקדוק על 

פשטא וטפחא יוכל לדייקו בהרבה פעמים, ולכן אבאר בעזה"י תפקידם של הטעמים.
דהנה קבלנו סדר הפסוקים כך שפסוק אחד ארוך ואחר קצר, ואחרי שיש לנו פסוק שלם הכלל 
הוא שיש בו מפסיק אחד גדול שמחלקו לשנים והיינו אתנחתא, ואח"כ יש עוד הפסקים קטנים, 
ונמצא שאין האתנתא של פסוק אחד מפסיק כמו בפסוק קצר, ולמשל בטעם העליון של עשרת 
הדברות יש פסוקים ארוכים מאוד ויש להם רק אתנחתא אחד, ולעומת זה בטעם התחתון יש 
לדיברא השניה כמה אתנחתות, והטעם הוא שכן הוא דרך המדבר שמפסיק את דבריו לפי אורך 
משפט, וכגון המלמד שמכריז "כולם יכנסו" הרי אומר ב' תיבות ומפסיק בין "כולם" ל"יכנסו", 
אולם כשמאריך בדבריו ואומר "כולם יכנסו לבית המדרש" אז אינו מפסיק בין "כולם" ל"יכנסו" 
אלא בין "יכנסו" ל"בית המדרש", כן הוא בפסוקים דבפסוק קצר אין הפסקותיו כמו בפסוק 
כיון שיש זקף קטן לפניהם לכן אין ראיה מהטפחא  ולכן כאן בתיבות "במים אדירים"  אחד, 
שתחת במים, דהרי כל סוף פסוק צריך להיות טפחא לפניו, זהו כוונת הנ"ל, משא"כ כשיש לפניו 
גם מרכא אז בודאי יש ראיה מהטפחא, דהרי יכולים להחליט על איזה תיבה להניח המרכא ועל 
איזה הטפחא, ומ"מ יש ליישב דברי השע"ת, דאם תיבת "אדירים" לא היה קאי על המצריים 
היה צריך להיות תחת תיבות "צללו כעופרת" מרכא טפחא, ויש להוסיף דלפעמים בפסוק קצר 
אף שאין בו אתנחתא מ"מ הזקף קטן מפסיק כמו אתנחתא, וכגון במגילת אסתר ד' י"ב תיבת 

"למרדכי" מנוקד הכ' בקמ"ץ אף שאינו באתנחתא.
כך יש לראות בכל אורך התורה שהטעמים עוזרים להבנת המקרא, וכגון אני ה' אלקיכם מונח 
ה' אלקים,  גבי  וכדפירש רש"י בבראשית  כיון שה' אלקיכם הם סמוכים  "אני"  הטפחא תחת 
משא"כ "אני ה' מקדשכם" אז נמצא הטפחא בתיבת ה', ד"מקדשכם" הוא הפעולה. וכן לענין 
הנוגע למעשה מצינו בפרשת עגלה ערופה כתיב, ירחצו את ידיהם על העגלה הערופה בנחל, 
והטפחא מונח בתיבת "העגלה", והיינו ד"ערופה בנחל" הולכים ביחד שערפוה בנחל, אבל אם 
יאמרו הטפחא בתיבת הערופה נמצא ש"בנחל" קאי על הרחיצה כי שם ירחצו את ידיהם. גם 
בסידור מלפנים לא היה הרבה הפסיקות בנוסח הברכות, ולכן תיבות המשתנים באתנחות כגון 
והיינו כדלעיל  ולא בקמ"ץ,  וכן "אתה", היה הרבה מהם בפת"ח  או בפת"ח  ירושלים בקמ"ץ 
בהפסיקות  להפסיקו  הרבה  ושינו  מדקדקים  באו  ואח"כ  גדולות,  להפסקות  התפלה  שחלקו 

קטנות.
הרב דוד אריה שלזינגר


