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 בלחיצה(: תוכן העניינים )מהווה גם קישוריות למאמרים,

 ו .........................ח"תשע שרה חיי לפרשת אספקלריא

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

 ו ...... אבינו אברהם על האיש אשרי מזמור לדרשת קטורה לקיחת בין הקשר

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

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

 ח ..................... ?המלך דוד ולא' המכפלה מערת'ב נקבר הראשון אדם מדוע

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

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

 י .................................................................. המתנות י"ע נתקדשה רבקה אם

 ישראל הרב/  הירושלמי תלמוד אספקלריית לאור הפרשה – הירושלמי בנתיבות

 יג ........................... )ברוקלין( ומועדים ת"עה ירושלים שמחת ילקוט ל"מו, קלויזנר

 יג ................................................................אבות זכות מעורר" חברון" השם

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

 טו....................................................................מלחמה לך תעשה בתחבולות

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

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

 יח ...................... ?הקור בעת חימום להדליק' לנכרי אמירה' היתר יש האם"

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

 כא .............................................................................. ס"ושא' שמואל ויאמר'

 כא ..........................................................................שרה חיי בפרשת הארות

 כב .................................................................................. מושלמות שנים 127

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

 כו............................................................................................... ועוד מלכים

 כו ......................................................... ?זה בשם מנחה תפילת נקראת מדוע

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

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

 לא ................................................................................................... באלעד

, הראשונים מעשרה להיות נ"לביהכ ומשכים' לילה בעוד ותקם' המקיים

 לא ........................................................................ טובה לפרנסה לזכות יכול
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 ושכר מעלת מפסיד בטלים דברים לדבר בחוץ ומתעכב נ"לביהכ המשכים

 לג ...................................................................................... הראשונים עשרה

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

 לה.................................................................................................... סופרים

 כל לא עצמן צדיקים על צדיקים של בהמתן על תקלה  מביא ה"הקב אין"

 לה ........................................................................................................ "שכן

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

 לח....................................................... ז"ל גימטריא -' ויהיו' - שרה חיי ויהיו

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

 מב .............................. (רכז ע"טושו א,נט א,נד ברכות) ורעמים ברקים ברכת

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

 מה ........................................................................... ?שבע למות הכוונה מה

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

 מח .................................................................................. מאחרינו שטן והסר

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

 נא ....................................................................................................... 'חיים

 נא .............................................................................. בברוך מדבק ארור אין

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

 נד ................................................................... (ספר קרית' )מאמין אני' ס"ומח

 נד .......................... מצוה כעושי מצוה לעושי לנטפל שכר ישלם -:( ה) מכות

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

 נח ............................................................................. לשבת חלות אפיית דין

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

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

 סא .......................................... "הרוחניים עניניו ולברר לחקור האדם חובת"

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

 סג ............................................................. ל"מאחז פ"ע בשידוכין השתדלות

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

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

 סו..... יאיר בן פנחס רבי של חמורו לבין אבינו אברהם של גמליו בין החילוק
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 סט .................... מ"חו על צדקך משפטי ח"בעמ טננהויז יהודה הרב/  צדקך משפטי

 סט.............................................................................. מגוי ישראל קרקע קנין

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

 עא ................................................................................... רע איש להון נבהל

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

 עד ................................................................................ ל"זצ רוזובסקי ש"הגר

 עד ................................................................. היסודי ההבדל – בגויים חכמה

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

 עו ........................................................................ המוסר ע"שו ס"מח, ציון תל

 עו .............................................................................. להשתנות וצריך אפשר

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

 עט ..........................קבר לאחוזת הפיכתה וגדר המכפלה במערת הקנין אופן

 מים בענין' 'ת"דר תפילין בענין' ח"בעהמ, שיינמן שלמה הרב/  הלכה פניני

 פא .......................................................................................... ועוד' אחרונים

 פא ................................................... לגדול מסרבין ואין לקטן מסרבין אימתי

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

 פה ......................................................................................... אליעזר תפילת

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

 פז ...................................................................................... באים גמלים והנה

 צ......................................................................... דרקסלר נחמן הרב/  תובנות

 צ ..................................................................... השקל כמחצית רבקה נדיבות

 

 צב .. יוסף ילקוט בעל צ"הראשל מרן מאת ההלכה פינת

 הדין בית נשיא, א"שליט יוסף יצחק רבי הגאון לציון הראשון מרן/  ההלכה פינת

 צב .................................................................... יוסף ילקוט ובעל הגדול הרבני

 צב ............................................................. מלון ובתי באולמות גויים בישולי
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 צו ............. (מיוחד פרויקט) המצוות לטעמי אספקלריא

 צו ...................................... (עמנואל) ריין דוד הרב/  המצוות לטעמי אספקלריא

 צו.............................................................................. וטעמיה התפילה מצות

 

 קד ................................................................. חינוך

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

 קד ...............................................................................................לספר לדעת

 

 קז ................................................................. חידות

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

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

 קז ........................................................................... שרה חיי בפרשת שאלות

 קז ................................................ (א א-מלכים) שרה חיי דאפטרתא חדוותא

 קז ............................................................................ וירא' חדוותא'ל תשובות

 קי ..........................................(ד ב-מלכים) וירא דאפטרתא חדוותא תשובות

 קיא הלברשטט מתתיהו הרב/  י"רש פירוש עם הפרשה על חידות – ו"תי ועד ף"מאל

 קיא ..............................................................השבוע לפרשת באותיות חידות

 קטז ........................................................................ ו"תי ועד ף"מאל תשובות

 

 קיז ................................................................. סיפור

 קיז ............................................. ויינשטוק חנוך חיים הרב של מארכיונו/  סיפור

 קיז...............................................................כפליים מרוויחים שבת משמירת

 קיט.................................................................................. קרליץ קובי/  סיפור

 קיט . ...(המדוייקת הגירסה' )תתפתה אל לעולם' צועק המפחיד כשמושמוש

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

 קכז .......................................................................................... ויינשטוק חיים

 קכז ......................................................................... הארי לוע בתוך -' ט פרק
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 תשע"ח חיי שרהאספקלריא לפרשת 

פנינים והארות מכל הדורות /  –אשרי האיש 

 ישראל אברהם קלאר

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

מזמור אשרי האיש על הקשר בין לקיחת קטורה לדרשת 

 אברהם אבינו

 ַוֹיֶסף ַאְבָרָהם ַוַיַקח ַאָחה וְשָמה ְקטוָרה )כה, א(

 חז"ל בבראשית רבה )פרשת חיי שרה, סא, א( דורשים: 

ֶסף ַאְבָרָהם ַוַיַקח ַאָחה וְשָמה ְקטוָרה, ְכַתיב: ַאְשֵרי ָהַאיש ֲאֶשר א ָהַלְך וגו',  "ַויֹּ לֹּ

א ָעָמד, ֵאּלוֲאֶש  ר ַהְפָלָגה. וְבֶדֶרְך ַחָטַאים לֹּ א ָהַלְך ַבֲעַצת ְרָשַעים, ֶזה דוֹּ  ַאְנֵשי ר לֹּ

א ָיָשב, ֶזה ֲאַביֶמֶלְך, וגו'. ֲאֶשר ַפְריוֹּ ַיֵתן ְבַעתוֹּ  ַשב ֵלַצים לֹּ ם וגו' וְבמוֹּ ֶזה  - ְסדוֹּ

ל  א ַיבוֹּ ל ֲאֶשר ַיֲעֶשה ַיְצַליַח  ֶזה ַיְצָחק, -ַיְשָמֵעאל, ְוָעֵלהו לֹּ ֵאּלו ְבֵני ְקטוָרה,  -ְוכֹּ

ֶסף ַאְבָרָהם ַוַיַקח ַאָחה".  ֶשֶנֱאַמר: ַויֹּ

וידועה הקושיא, מדוע מוסבת דרשה זו על הפסוק )בראשית כה, א( "ויוסף 

אברהם ויקח אשה ושמה קטורה" שהרי אפילו מה שנדרש 'וכל אשר יעשה' על 

 זה קשור ללקיחת קטורה?בני קטורה אין 

 הקשר הוא ענין ההתרחקות מהרשעים

הגה"צ רבי יואל מסאטמאר זי"ע ב"חידושי תורות", פרשת חיי שרה תשי"ז, 

 נח( מבאר: -עמודים נה

הוראת מדרש זה הינה, שאשרי המתרחק מן הרשעים כדי שלא יושפע מהם 

הרשעים )עי"ש(. לרעה, שבדרשה זו מצאנו איך התרחק אברהם אבינו מאנשי דורו 

ודבר זה מיישב קושיא בפסוק "ויוסף אברהם וגו'", שמצד אחד הפסוק "ושמה 

, ומצד שני אמרו חז"ל שכאשר עזבה את אקטורה" נדרש ש"נאים מעשיה כקטורת"

                                                
לשון רש"י. ומקורו בדברי חז"ל: פרקי דרבי אליעזר פרק ל; תנחומא חיי שרה ח; ובדומה בבראשית רבה חיי שרה  א

 .פרשה סא,ד; ועוד
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? ומעתה מיושב, שכאשר היתה בביתו של אברהם "חזרה לגלולי בית אביה"

כדי שהיו מעשיה נאים במחיצת אברהם אבינו אז הושפעה ממנו לטובה עד 

 כקטורת, וכאשר התחברה עם אנשי בית אביה הרשעים עבדה עבודה זרה!!

 עד כאן מדברי הגה"ק מסאטמאר. 

 "ושמה קטורה" מורה על השפעת ההתחברות לטוב ולמוטב

והנה, מצאנו במדרש מאור האפלה ובמדרש הביאור: "ולמה נקרא שמה קטורה, 

 שבתחלה היתה מקטרת לעבודה זרה ולבסוף היו מעשיה נאים כקטורת", 

ולפי מדרש זה עוד יותר יבואר הקשר בין פסוק זה לבין דרשת חז"ל מ"אשרי 

האיש" על אברהם אבינו, שהקשר הוא "השפעת ההתחברות" כדברי ר"י 

טמאר, ובמלים "ושמה קטורה" נרמזו שני מיני התקופות שהיו בחייה כתוצאה מסא

 מההתחברות לכאן ולכאן. 

ואולי יש להוסיף על כך, ששמא נקודת דמיון רחבה יותר, שבדרשה מבואר איך 

נזהר אברהם אבינו מלהתחבר עם אנשי דורו הרשעים, ואף אצל קטורה מצאנו 

ת עמה בתקופה שהיו מעשיה מקולקלים, איך נזהר אברהם אבינו ונמנע מלהיו

שלפי דעת ה"כלי יקר" גירושה היה אף עקב כך ששרה ראתה בנבואה שהגר 

עתידה להתקלקל ולעבוד עבודה זרה, וגם לא אבה אברהם להחזירה עד אחר 

  גשחזרה למעשיה הטובים. לפי זוה"ק )בראשית חיי שרה קלג, ב(.

* 

י"ע, והפעם בספרו ייטב לב )פרשת חיי ובאופן אחר מבאר הרה"ק מסאטמאר ז

ב יט, יח, כלומר: יבקע -שרה, דף סא, א( ש"יצליח" מתפרש "יבקיע" כמו בשמואל

ויפריד את הקליפה מהקדושה. ששמה היה "קטורה", לשון קשירה, שהקליפה 

והקדושה היו קשורים זה בזה, ולכן לקחה, כדי להוציא ממנה ניצוצות קדושים, 

 חלק מצאצאיה להתגייר ולשוב לעדת ישראל. ומכח זה עתידים

                                                
רש"י בראשית כא,יד, ומקורו מדברי חז"ל; פרקי דרבי אליעזר, פרק ל )בשינוי לשון(; זוה"ק בראשית וירא לשון  ב

 .קיח,ב; זוה"ק השמטות דף רנה,ב; ז"ח רות פב,א; ומשמעות תרגום יונתן בן עוזיאל
מעשיה, ומכל וכדי לומר כך צריך להניח שגם בפעם הראשונה היה בואה לביתו של אברהם רק אחר שהיטיבה  ג

 מקום אין נראה שהיו מעשיה מתוקנים מאז ומעולם, שאין משמע כן מלשון "חזרה" לגלולי בית אביה.
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באהלה של תורה / הרב יהודה אייזנשטיין, מח"ס 

 'מילי דשטרות' 'אהל מועד' ו'אהל אבות'

 מדוע אדם הראשון נקבר ב'מערת המכפלה' ולא דוד המלך? 

ַאְבָרָהם ַלְסֹסד ְלָשָרה ַוָתָמת ָשָרה ְבַקְרַית ַאְרַבע ַהוא ֶחְברֹון ְבֶאֶרץ ְכָנַען ַוָיֹבא  

 )כג, ב(.  ְוַלְבֹכָתה

אדם  ,ל שם ארבעה זוגות שנקברו שם איש ואשתוופרש"י שנקרא "קרית ארבע" ע

 .וחוה, אברהם ושרה, יצחק ורבקה, יעקב ולאה

 רגל רביעי למרכבה

הנה האבות מוגדרים ג' העמודים שמחזיקים את כסאו של הקב"ה, כמבואר  א

לב, א( שבכסאו של הקב"ה יש בו שלש רגלים, שהם אברהם יצחק בגמ' )ברכות 

ויעקב. וכמו שאמרו חז"ל )ב"ר מז, ו( שהאבות הן הן המרכבה, ואומרים חז"ל 

)ברכות טז, ב( שאין קוראים אבות אלא לשלשה, ולכן מזכירים בתפילה "אלוקי 

 אברהם אלוקי יצחק ואלוקי יעקב".

כבה, כמו שמובא בזוהר )בראשית רמח, ב( ודוד המלך ע"ה הוא רגל הרביעי למר

שמרכבה אינה פחותה מד' רגליים, ולכן חיבר הקב"ה לאבות את דוד המלך 

 שיהיה עמהם, ועי"ז נעשתה מרכבה שלימה מד' רגליים.

ואכן התפילות שחרית מנחה ומעריב "אבות תקנום" )ברכות כו, ב( וכל אחת מג' 

פילה רביעית "תיקון חצות" שמיוחסת התפילות מיוחסים לאחד מהאבות. ומצינו ת

לדוד, כמו שאחז"ל )ברכות ג, ב; סנהדרין טז, א( שכנור היה תלוי לו למעלה 

 ממטתו והיה מנגן לו בחצות )וע"ע בדרך ה' ח"ד פרק ו(.

 מדוע דוד לא נקבר ב'מערת המכפילה'

ב והנה הזוהר שם מקשה, מדוע אדם הראשון נקבר במערת המכפילה יחד עם 

, אחרי שלא נזכר בסוד המרכבה, ולכאורה דוד היה צריך להיות נקבר עם האבות

 האבות כדי שיהיה "קרית ארבע" עמו שהוא סוד ד' רגלי המרכבה?



 

 

 

 ט 'עמ -אספקלריא 

 

ומיישב הזוהר, ע"פ מה שיש להבין, היאך האבות עמדו להיות מרכבה עד שבא 

 דוד?

אלא ודאי אדה"ר הוא השלים המרכבה, כי הוא היה המלך הראשון, וממנו 

נלקחה המלוכה וניתנה לדוד ולכן דוד חי מימיו של אדה"ר שנלקחו מאלף שניו ע' 

 , ולכן נקברו האבות עם אדה"ר.דשנה לדוד

וע"ע ב'עבודת הגרשוני' )שה"ש א, טו( שהאריך בענין צורת המרכבה מעת 

 אברהם אבינו עד דוד.

 'יעקב רגל רביעי למרכבה'

ג ועפ"ז ביארו מה שכותב האור החיים )בראשית כח, יג( ש"יעקב הוא רגל רביעי 

למרכבה", וזה תמוה טובא, שהרי יעקב הוא הרגל השלישית?! אולם לאמור 

 מבואר היטב, כי באמת עד שבא דוד המלך באמת היה יעקב רגל רביעי. 

ן האומה בני –* מאמר זה ומאמרים נוספים תמצא בספרי החדש "אהל אבות" 

 .רואה אור בימים אלו. הישראלית )מאמרים בחומש בראשית(

 okmail.co.il@5322906לתגובות: 

  

                                                
בזוהר )בראשית קסח, א( מבואר ששבעים שנות דוד המלך נלקחו מהאבות, אברהם הניח ה' שנים )שהיה לו  ד

קמ"ז שנים והיה לו לחיות כאברהם קע"ה  לחיות ק"פ שנה כמו יצחק וחי רק קע"ה שנה(, יעקב הניח כ"ח שנה )שחי

שנים(, ויוסף הניח ל"ז שנה )שחי ק"י שנה והיה לו לחיות כיעקב קמ"ז שנים(, וביחד זה עולה לשבעים שנה )ושם 

מבאר הזוהר מדוע יצחק לא הניח כלום, וגם שיוסף הניח יותר מכולם לפי שהוא לחוד שקול ככולם שנקרא 

ששבעים שנות דוד המלך נלקחו מאדם הראשון, וראה בשל"ה )תולדות תורה אור  "צדיק"(. ואילו בפנים נתבאר

 אות כה( שכותב שאין בזה סתירה. וע"ע בספר בים דרך להגר"מ זילבר )בראשית עמ' רעז( מש"כ עוד בזה.



 

 

 

 י 'עמ -אספקלריא 

 

ראש כולל 'נזר באר צבי / הרב צבי קריזר, 

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

 באר צבי

 אם רבקה נתקדשה ע"י המתנות

 )כד, כב( ַוַיַקח ָהַאיש ֶנֶזם ָזָהב ֶבַקע ַמְשָקלוֹ 

התוס' בכתובות )ז: ד"ה שנאמר( הביאו ממסכת כלה דאליעזר היה שליח 

לקידושין, שלמדים ברכת חתנים מן התורה מויברכו את רבקה. ודלא כמש"כ בס' 

מושב זקנים לבעלי התוס' )דהובא להלן( שאליעזר לא היה שליח לקידושין אלא 

תב שלפי"ז הנתינה כאן היתה רק להביאה ליצחק. וראיתי בס' יקרא דאורייתא שכ

בתורת כסף הקידושין. ולכאורה צריך ביאור בזה, דהנה נחלקו חז"ל בת כמה 

היתה אז רבקה, ולא מיבעיא להשיטה שהביא רש"י בתחילת פרשת תולדות 

שהיתה בת ג' שנים, א"כ בודאי אינה יכולה להתקדש בעצמה אלא דוקא ע"י 

)עה"ת שם וכן ביבמות סא:, סד.(, אביה. אלא אפילו לפי מה שהביאו התוס' 

דהיתה בת י"ד שנים, מ"מ עדיין זה דוחק לומר שקיבלה זאת בתורת קידושין ולא 

בתורת סבלונות בעלמא, דהרי לא דיבר עמה כלל על ענין קידושין אם מסכימה 

 להתקדש ולמי הוא מקדשה, ולא היה כלל דיבור של קידושין. 

קידשה, כבר כתב ה"חזקוני" דהכסף קידושין ובעיקר הענין להשיטות שאליעזר 

שנתן, הוא מש"כ להלן )כ"ד נ"ג( ויוצא העבד כלי כסף וכלי זהב ובגדים ויתן 

לרבקה. וזה אכן היה כבר לאחר שדיברו על השידוך והסכימו על הקידושין. 

וממילא אפילו אי נאמר שרבקה היתה אז רק בת ג' שנים, מ"מ מאחר ובשעה זו 

ר לא היה בין החיים, )כמו שהביא רש"י על אתר מב"ר ס' י"ב(, אביה בתואל כב

וקיי"ל דקטנה יתומה שיודעת לשמור קידושיה מקודשת למיאון וכסף קידושיה 

 לעצמה, וכמבואר ברמב"ם )אישות פ"ד ה"ז, ובהשגות הראב"ד שם(.

וכן מסתבר דהכסף קידושין היה רק אז, שלכאורה איך יכל אליעזר לקדשה ע"י 

מתנות שנתן לה על יד הבאר, הלא כששאל את אאע"ה )לעיל כ"ד ה'( אותם ה
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אולי לא תאבה האשה ללכת אחרי וגו', השביעו אאע"ה השמר לך פן תשיב את 

בני שמה, והרי לעת עתה אינו יודע בבירור האם תסכים ללכת אחריו אל ארץ 

 ישראל, ומה נזדרז מיד לקדשה. 

 איך קידשה יצחק קודם שיראנה

מושב זקנים )להלן כ"ד ס"ז( עה"פ ויביאה יצחק האוהלה, הקשה איך  והנה בס'

קידש יצחק אשה ע"י שלוחו, והרי מבואר בקידושין )מא,א( שאסור לאדם לקדש 

את האשה עד שיראנה. ותירץ: 'ונראה לומר דלא קידשה עד שבאת אצלו'. 

 ולדבריו מבואר שאליעזר לא היה כלל שליח לקידושין.

כת כלה הנ"ל שאליעזר היה שליח לקידושין, עדיין יקשה והנה להמבואר במס

לכאורה איך קידשה ע"י שלוחו קודם שיראנה. וזה קשה דוקא אם נאמר שגם 

יצחק קיים אפילו איסורי דרבנן וכדאיתא )ביומא כח:, קידושין פב.( גבי אאע"ה. 

אנה, ועיין מה שכתבנו בפ' לך לך לגבי אברהם אבינו אם קידש את שרה קודם שיר

שיש מן המהלכים שיועילו ליישב גם כאן גבי יצחק. ובספר חסידים )סי' שפ"ט( 

כתב וז"ל: ואין להביא ראיה על יצחק אבינו שלא ראה אותה, כי לא היה לו לצאת 

מארץ ישראל. הרי מבואר בדבריו ג"כ שסובר שרבקה נתקדשה ע"י אליעזר, אלא 

א כדברי רש"י בקידושין דף מ"א שהאיסור לקדשה קודם שיראנה נדחה אצלו. והו

ע"א שם, דכל האיסור הוא רק כאשר יכול הוא בעצמו לקדשה ולראותה, אבל כאן 

יצחק לא היה יכול לצאת לחוץ לארץ בכדי לראותה, ואם משום שיכול לקדשה 

כשתבוא אצלו, צריך לומר לשיטה זו שהיה צורך לקדשה שם כדי שלא יחזרו בהם 

 מעיקר השידוך.

אליעזר ראה ומאחר אה עוד, שכאן לגבי יצחק היה מקום לומר, שואולם נר

 ,א(קסח) שזהו כמו הדין המבואר במס' בבא בתרא, יתכן שכבר אין חסרון ,אותה

פירש"י כ, ום הארץעשתלמיד חכם ההולך לקדש אשה שיש לו לצרף ולקחת עמו 

רק  שהענין הוא שםדוקא שהיה יכול לסמוך עליו. אך יש לדחות,  ם כןם, ואש

 אם זוה ןוצריך טביעות עי מחשש שמא יחליפו לתלמיד חכם את האשה שקידש,

ע"ה, אבל אם עדיין  ת עמושצריך לקח אנו אומריםבזה  ,אותה אחת שראה היא
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. , ויל"עיתכן שמי שלא התגנתה בעיני זה תתגנה בעיני חבירולא ראה כלל הרי 

סור לקדש ע"י שלוחו וכן מוכח בסוגיא דקידושין שם דאמרינן דמהאי טעמא א

 אע"פ שהשליח יראנה.

  zvi6@neto.bezeqint.net  לתגובות:
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אספקלריית  לאור הפרשה –הירושלמי  בנתיבות

 ל"ישראל קלויזנר, מו הירושלמי / הרב תלמוד

 )ברוקלין(ומועדים  ת"עה ירושלים ילקוט שמחת

 השם "חברון" מעורר זכות אבות

 )כג, ב( ֶחְברֹון ַהוא ַאְרַבע ְבַקְרַית

הירושלמי בפרק שלישי דיומא, הלכה א'  קאי על דברי המשנה שם שאחרי 

שסיימו ביוהכ"פ הפייס השני אמר הכהן שהי' ממונה על כך לכהנים שעמדו שם 

צאו מלשכת הגזית ותעלו למקום גבוה בביהמ"ק ותסתכלו משם כלפי מזרח 

השחיטה של תמיד של  לראות אם כבר האירו השמים כדי לידע אם הגיע זמן

שחר, שהשחיטה פסולה בלילה, ואחד מן הכהנים שהי' בלשכת הגזית יצא ועלה 

למקום הגבוה, ואם הגיע הזמן אומר הרואה להעומדים למטה "בורקי", פי' 

שהתחיל האור להבריק ולהאיר קצת אפי' כנקודה לבד, דמאז הוי יום והגיע זמן 

י' אומר "האיר פני כל המזרח" שחיטה. ומתיה בן שמואל אומר שהרואה ה

דלשיטתו לא די כשהאיר כנקודה לבד אלא צריך שיאיר כל פני המזרח ורק אז 

מותר לשחוט התמיד. וממשיך התנא דלמתיה בן שמואל העומדים למטה שואלין 

אותו "עד שבחברון" כלומר האם רואה אתה שהגיע האור עד חברון, ואם כבר 

 דבריכם שהגיע האור עד חברון. הגיע הרואה משיב "הן" כן הוא כ

שואלת שם הירושלמי: ולמה עד שהוא בחברון )למה היו שואלים הכהן הרואה 

)ומשני הירושלמי:( בא להזכיר זכות  –אם הגיע האור עד חברון והוא ענה "הן"( 

 אבות )שהוסיפו הוספה זו כדי להזכיר עיר חברון ששם האבות נקברים(.

  גם בפורים מרמזים זכות אבות

מדברי הירושלמי חזינן שביוהכ"פ חיפשו לרמז הזכות אבות על כן הוסיפו לשאול 

 "עד שהוא בחברון" והכהן העונה ענה "הן".

מרן הפני מנחם זי"ע מגור מעלה דמיון בין פורים ליוהכ"פ בענין הזכרת זכות 

אבות, בהקדם דברי ירושלמי זה שרמזו זכות אבות ביוהכ"פ, וגם בפורים מזכירים 

ות אבות בדרך רמז כי "להרוג" בגימטריא "רחל" ו"לאבד" בגימטריא "לאה", זכ
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"קימו וקבלו" בגימטריא "פחד יצחק", זכות ישני חברון, וגם "חרבונא" זכור לטוב, 

 חרבונא מלשון "חברון".

 אצל שחיטת איל המילואיםרמז של "חברון" 

זצ"ל רמז במה עפי"ד הירושלמי נותן כ"ק האדמו"ר בעל פרי חיים מקאמארנא 

שיש שלשלת על האות "ח" של הפסוק בפרשת שמיני אצל שחיטת איל המילואים 

ֶשה ֶאל ֵעד כי ה'ח' ר"ת של חברו"ן -)ט, ה( ַוַיְקחו ֵאת ֲאֶשר ַצָוה מֹּ ֶהל מוֹּ ְפֵני אֹּ

וה"שלשלת" הוא רמז על זכות "שלשלת" האבות, היינו כי משה רבינו ע"ה בשעת 

הזכיר"חברון" בכדי להזכיר זכות אבות כדברי הירושלמי. שחיטת איל המילואים 

 והוא כותב ע"ז: 'וזה דבר נפלא בס"ד כפתור ופרח'.

 כשמזכירים את העיר 'ברדיטשוב'המתקת הדינים 

בס' רשימות דברים הביא בשם הרה"ק האוהב ישראל מאפטא זי"ע שאם 

ילו מזכירים במוצש"ק את הרה"ק מבארדיטשוב זהו סגולה לפרנסה, ואפ

כשמזכירים את העיר 'ברדיטשוב' בלבד. והביא ראי' ע"ז מירושלמי דידן שהזכיר 

 חברון בכדי להזכיר ישיני חברון ביוהכ"פ, היינו זכות אבות.

ואמר ע"ז כ"ק אדמו"ר המהר"ש זי"ע שבמאמר הזה ישנו שלשה 'לאו דוקא', 

כל זמן, דלאו דוקא הבארדיטשובער, אלא כל צדיק, ולאו דוקא במוצש"ק אלא ב

 ולאו דוקא פרנסה אלא לכל דבר.

 רצו להזכיר בריש תורה שבע"פ ענין ביהמ"ק

בספר דברי נפתלי )ח"ב עמ' קכ"ה( מביא ששמע מהג"ר הלל שלעזינגר זצ"ל בשם 

זקינו בעל לב העברי לפרש המשנה הראשונה בברכות "מאימתי קורין את שמע 

מ' שם הקשה "ליתני משעת בערבין משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן" ובג

צאת הכוכבים" ופירש על דרך שמצינו בירושלמי על מה דאיתא במשנה "האיר 

פני כל המזרח עד שבחברון" וקאמר שם הירושלמי שכדי להזכיר זכות אבות 

מזכירין חברון. וזה גם שרצה להזכיר כאן בריש תורה שבע"פ ענין ביהמ"ק בשעה 

 שכהנים נכנסים לאכול בתרומתן.
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 רוטשטיין חיים הרב/  והנדרש הדרש

 בתחבולות תעשה לך מלחמה

  ַוַיְשַמעַוַיְשַמע. .  ְקֹבר ְקֹברֲאֹדַני ְשָמֵעַני ֶאֶרץ ַאְרַבע ֵמֹאת ֶשֶקל ֶכֶסף ֵביַני וֵביְנָך ַמה ַהוא ְוֶאת ֵמְתךָ ֲאֹדַני ְשָמֵעַני ֶאֶרץ ַאְרַבע ֵמֹאת ֶשֶקל ֶכֶסף ֵביַני וֵביְנָך ַמה ַהוא ְוֶאת ֵמְתךָ 

ְבָאְזֵני ְבֵני ֵחת ַאְרַבע ְבָאְזֵני ְבֵני ֵחת ַאְרַבע ַאְבָרָהם ֶאל ֶעְפרֹון ַוַיְשֹקל ַאְבָרָהם ְלֶעְפֹרן ֶאת ַהֶכֶסף ֲאֶשר ַדֶבר ַאְבָרָהם ֶאל ֶעְפרֹון ַוַיְשֹקל ַאְבָרָהם ְלֶעְפֹרן ֶאת ַהֶכֶסף ֲאֶשר ַדֶבר 

  טז(טז(--. )כג, טו. )כג, טוֵמאֹות ֶשֶקל ֶכֶסף ֹעֵבר ַלֹןֵחרֵמאֹות ֶשֶקל ֶכֶסף ֹעֵבר ַלֹןֵחר

רשעים אומרים הרבה ואפילו מעט אינם בגמ' )ב"מ פז.( נאמר על פסוק זה, '

ולבסוף כתיב  ,מעיקרא כתיב ארץ ארבע מאות שקל כסף .מעפרון ,מנלן .עושים

הכסף אשר דבר באזני בני חת  וישמע אברהם אל עפרון וישקל אברהם לעפרון את

דאיכא דוכתא  ,דלא שקל מיניה אלא קנטרי .ארבע מאות שקל כסף עובר לסוחר

 '.דקרי ליה לתיקלא קנטירא

התנהגותו של עפרון, בהשקפה ראשונה, תמוהה היא למאד. רגע אחד מצהיר 

בו לך נתתיה  אשרלא אדני שמעני השדה נתתי לך והמערה הוא במלא כנותו '

', ולאחר מספר משפטי נימוס נוספים מצהיר ני עמי נתתיה לך קבר מתךלעיני ב

הוא תיכף על עוז חפצו לממון, בעדיפות למידה רבה ככל הניתן. ואף טורח הוא 

דני שמעני ארץ ארבע מאת שקל כסף ביני ובינך מה 'לשכנע' את אברהם באמרו 'א

מחקר היסטורי על ', וכי אטו בשופטני עסקינן? בלא להיכנס למתך קבר תהוא וא

הרי לא היה הענין בפעוט בן שלוש המודיע כי יתן  -גילו של עפרון באותה העת 

את כל אשר לו, אולם כאשר 'מקבלים' מאתו דבר מועט ביותר פורץ הוא בבכי 

 מר?

וממשמעות דברי חז"ל נראה אף כי אין המדובר בשקרן ערמומי גרידא, החפץ 

ותו אולם על הכסף אין בדעתו לוותר כלל, להוכיח קבל עם ועולם את מידת נדיב

שהרי לא אמרו שצדיקים דוברי אמת הם והרשעים שקרנים צבועים הם, אלא 

שאלו אומרים מעט ועושים הרבה ואלו אומרים הרבה ואפילו מעט אינם עושים, 

משמע כי אין הנושא כאן בשקר ובצביעות מעיקרא. ובפרט שאם כוונתו של עפרון 
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לא פעל את ההיפך הגמור בעשותו את עצמו לחוכא ואיטלולא, לצביעות הייתה, ה

 בהחליפו את דבריו במהירות כה גדולה.

ואם אכן תמות היו כוונותיו של רשע זה, מהי איפוא החלפת הדעות המהירה כל 

 כך זו, אתמהה?!

אך במבט מעמיק מעט יותר, נראה כי תמיהה זו אל לנו להרחיק עד עפרון 

ט ימין ונראה, ונפנה שמאל ונביט, כי עלינו ועל שכמותנו הקדמוני, כי כאשר נבי

כה רבות,  תהבטחנו לעצמנו או לזולתנו הבטחו תלתמוה כן. שהרי בכמה הזדמנויו

שאפילו דקותיים ספק אם החזיקו?! ובאם לא ארע לנו שהחלטנו כי לא נשוב לדבר 

זה או אחר, ובהגיע מעשה לידינו יתכן ואף לא זכרנו את הבטחותינו הרבות?! נניח 

 איפוא לעפרון העתיק, ונעסוק בעפרונות הסובבים בקלמר חיינו.

 ותדרך העבודה איננה בהבטחות כי אם במלחמה בתחבול

לאור האמור, דומה כי השאלה מוסטת עתה מפשר התנהגותו של עפרון אלינו, 

אך לא על 'מדוע נהגנו' כמו על 'איך ננהג', כי אם רואים אנו שהבטחותינו לשינוי 

 מה כן עלינו לעשות?! -שאלת השאלות היא  -אינם מחזיקות מים 

הוא שעל האדם להתחייב לעצמו שישתנה וינהג כראוי,  יראשית נקדים, שוודא

משום שאם לא יתחייב ויבטיח כך לעצמו, ברי הוא שלא יפעל כך. אך עם זאת, 

לצור על פי צלוחיתו, מוטב  האדם הרואה שערך התחייבויותיו העצמיות אינו שוו

ולממש את  ושיתמקד בעבודה פנימית שתחייב אותו לשנות את אורחותי

מאשר להפריח הבטחות אשר פורחות הם בחלל העולם ואינם מוצאות  שאיפותיו,

 מנוח לכף רגלם.

שהלא זו הסיבה לכך שצדיקים אומרים מעט ועושים הרבה. וזאת מחמת 

שהצדיקים עובדים עם עצמם, ומכירים הם בנפשם כי לא ההבטחות הם שיקדמו 

ים על אותם, משום שעל בשרם חווים הם את ערכם. ולאור זאת אינם סומכ

שמחייבים הם את עצמם  ןהפנימיות ואומרים רק מעט, אך מכיוו םהתחייבויותיה
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בכוח עבודתם הפנימית באופנים אחרים, התוצאה היא כי עושים הם הרבה ואף 

 הרבה מאד.

דרכים רבות הן להכריח האדם את עצמו להתקדם בעבודת ד' ואין כאן המקום 

י בשאיפות, רצונות, הבטחות אין ד -לפרטן, אך זאת עלינו לדעת ולשנן 

' )משלי כד, ו(, זו הדרך בתחבלות תעשה לך מלחמהכי אם ' -והתחייבויות 

 היחידה לכבוש את היצר ולעלות בהר ד', כה יזכנו יוצרנו, אמן ואמן!
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הלכתא רבתי לשבת / הרב נחום אייזנשטיין, 

ל, מרא "זצ אלישיב תלמיד מובהק להגרי"ש

דיין ומו"צ בירושלים דאתרא 'מעלות דפנה', 

 עיה"ק

נתבקשנו מאת הגאון הרב שליט"א להבהיר בשמו: שמטרת ההלכות המובאות 

כאן מידי שבת בשבתו, היא לעורר הלכה למעשה ע"פ מה שקיבל מרבותיו, ובכל 

 מקרה של שאלה מעשית, יש לפנות לרב מובהק.

* * * 

 "האם יש היתר 'אמירה לנכרי' להדליק חימום בעת הקור?

 בעת הקור, האם יש היתר שגוי ידליק תנור חימום וכדו'?ה: שאל

במקום קור גדול או שיש ילד קטן, יש להתיר לומר לגוי להדליק תנור תשובה: 

 חימום.

ויש לעשות שאלת חכם, לברר מהו בדיוק רמת הקור בו מותר לבקש מגוי שידליק 

 חימום.

* 

 ה ר ח ב   ד ב ר:

הקרות, מותר לגוי לעשות מדורה בשביל  ע )רעו, ה( כותב: שבארצותבשו"א 

הקטנים, ומותרין הגדולים להתחמם בו, ואפילו בשביל הגדולים מותר אם הקור 

גדול, שהכל חולים אצל הקור, ולא כאותם שנוהגים היתר אף על פי שאין הקור 

גדול ביום ההוא. וכותב המשנ"ב )ס"ק מד( שמ"מ אין למחות בהם דמוטב שיהיו 

 יו מזידין.שוגגין ואל יה

מבואר, ש'בארצות הקרות' מותר לגוי להדליק בשביל הקטנים )כי הגדולים אין 

דרכם להצטער כל כך, משנ"ב(. ואם ה'קור גדול' מותר גם בשביל הגדולים, כי 

 הכל חולים אצל קור. 
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ויש שרוצים לדייק מלשון השו"ע, שההיתר הוא רק שהגוי ידליק בשביל היהודי, 

אבל אסור ליהודי לבקש מהגוי שידליק בעבור היהודי. אולם המעיין בב"ח )רעו, ה( 

 לומריראה שמביא את הכרעת הבית יוסף בדין חימום בית החורף, וז"ל "שמותר 

ולא כאותם שנוהגים היתר  לגוי שיחמם כשהקור גדול שהכל חולים אצל הקור,

 האף שאין הקור גדול ביום ההוא, וכן פסק בשו"ע".

וראה בפמ"ג )א"א רעו, טו( שכותב "ולומר לעכו"ם בפירוש שיסיק, כל שהקור 

 ". וע"ע במשנ"ב )שם, מ( ושעה"צ )אות מ(.וגדול יש להתיר

 מלאכה דאורייתא או דרבנן –תנור חימום 

, יש בזה איסור זף חימום )שנהיה אדום(ב והנה הדלקת תנור שיש בו גו

דאורייתא של מבעיר. אבל תנור שגוף החימום לא נהיה אדום, לא נחשב הדלקת 

 אש.

אך שמעתי ממרן זצ"ל, שיתכן שעצם 'הדלקת החשמל' נחשב כאיסור דאורייתא 

ולא מיבעיא לשיטת החזו"א שיש בזה משום 'בונה'. וכ"כ האגרות משה )או"ח ד, 

והשתמשות בכחות העלעקטרי, יש חשש איסור דאורייתא אף בלא פד( וז"ל "

 הבערה, ויש לעיין בזה טובא למעשה".

אולם גם כשיש איסור דאורייתא, מ"מ במקום חולי )גם שאין בו סכנה(, מותר 

לומר לגוי בפירוש לעשות מלאכה דאורייתא, וכמש"כ בשו"ע )שכח, יז( "חולה 

ה, או שיש לו מיחוש שמצטער וחלה ממנו שנפל מחמת חליו למשכב ואין בו סכנ

כל גופו, שאז אע"פ שהולך כנפל למשכב דמי, אומרים לגוי לעשות לו רפואה". 

 וכותב המשנ"ב "אפילו במלאכה דאורייתא".

 

 

                                                
 ראה בשולחן ערוך מהדורת 'מכון ירושלים', שמביאים את הנוסח של הדפוס ראשון של השו"ע, ושם היה כתוב ה

 "מותר לומר לגוי", ולא כמו הנוסח של השו"ע של המשנ"ב שכתוב רק "מותר לגוי לעשות מדורה".

 הפמ"ג מסיים "באפשר", וצ"ב כונתו. ו

 ב'תנור רדיאטור' יש לברר האם גוף החימום נהיה אדום. ז
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 הדלקת מזגן ע"י גוי בעת החום

ג ובנוגע להדלקת מזגן בקיץ כשמאוד חם, דהיינו האם ההיתר הנ"ל זה רק 

 גם קירור בעת חום? חימום בעת קור, או

הנה לא מצאנו בשו"ע היתר בעת חום גדול, כי הרי לא היה מושג של מזגן לסלק 

ש"א זצ"ל, במצבים שיש חום גבוה מאוד, כגון יהחום. אולם שמעתי ממרן הגר

בתנאי מדבר כמו בדרום הארץ, אולי יש מקום להתיר פתיחת מזגן כשאין חשש 

בקובץ תשובות א, לב ובשו"ת מנח"י ח"ג סי' איסור דאורייתא לכל הדעות )וע"ע 

 כג(.

 dvarhalacha613@gmail.com לתגובות:

  

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 מרויא

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

  ס"ושא

 הארות בפרשת חיי שרה

 (ד ,כג)ֵגר ְותֹוָשב ָאֹנַכי ַעָםֶכם 

  מן ואטלנה תושב אהיה לאו ואם ,גר הריני תרצו אם :אגדה מדרש בשם י"וברש

 .הזאת הארץ את אתן לזרעך ה"הקב לי שאמר ,הדין

 מקנה רועי בין ריב ויהי" פ"עה ז יג לעיל י"רש' כ אמאי כ"דא שהקשו וראיתי 

 שהארץ שסברו ,לוט רועי את הוכיחו אברהם רועיש" לוט מקנה רועי ובין אברהם

 טענה מאי כ"א ,הארץ על חזקתו על טען עצמו אברהם גם והלא ,לאברהם שייכת

  ?.לוט רועי על איכא

 ובזמן" הזאת הארץ את אתן לזרעך" לאברהם ה"הקב אמר שהרי פשוט ראהונ

 שהארץ ונמצא ורע לאברהם היה לא כ"וא יצחק עדיין נולד לא הרועים מריבת

  .שלו הארץ חשובה ולכן יצחק נולד כבר השתא אך זרעו ושל שלו אינו

* 

ַלְבתוֵאל ֶבן ַמְלָכה ֵאֶשת ַוְיַהי הוא ֶטֶרם ַכָלה ְלַדֵבר ְוַהֵמה ַרְבָקה ֹיֵצאת ֲאֶשר ֻיְלָדה 

 )כד, טו(. ָנחֹור ֲאַחי ַאְבָרָהם ְוַכָדה ַעל ַשְכָמה

 כלה טרם"מ קרא התחיל ולא א"הו ויהי" כתיב אמאי א"שליט "ראמו דקדק

  ."לדבר

 ר"בב ל"חז אמרו והנה ,צער לשון אלא ויהי דאין בע" 'י במגילה ד"עפ ותירץ

 ישאנה שיצחק ורצה אברהם עבד לאליעזר היתה דבת" האשה תבוא אלי" פ"עה

  .לאשה

 הרי ,ליצחק בתו תנשא לא שבגללה על הצטער רבקה את שראה שבשעה נמצא

 .שלו צערו על מורה" הוא ויהי"ש
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* 

 שנים מושלמות 721

 הרה"ג רבי שמואל ברוך גנוט שליט"א

הקשה הפרופסור הציג בפני ר' חנוך את הצילום האחרון, לאחר סדרת הטיפולים 

שעבר, והראה לו בצער את התפשטות הגידול הממאיר שהתפשט בכל גופו. 

"מבחינת הרפואה, נותרה לך שנה אחת לחיות. חבל על מאמציך להיעזר בתרופות 

או בנסיונות שווא. רק נס גלוי יכול להצילך", אמר. ר' חנוך ידע שמבחינה טבעית, 

ור' חנוך, יהודי תלמיד חכם  הרופא צודק. גם הרב פירר אישר בכאב את הנתונים,

רציונלי ומפוכח, החליט לתכנן כיאות עד השנה האחרונה לחייו, אלא אם כן 

 יתרחש נס מופלא.

ר' חנוך החליט לפתוח בעבודת התשובה. חז"ל )ירושלמי חגיגה פ"ב( קבעו 

מקבלין תשובה", וכך נפסק  נפש של דיכדוכה עד -דכא" עד אנוש ש"תשב

גם את תשובתו השלמה של הנוטה למות. הוא רשם  ברמב"ם, שהקב"ה מקבל

לעצמו טבלת עבודה מסודרת, של לימוד מעמיק בהלכות תשובה, לימוד ספרי 

יראים ו'אגרת התשובה' לרבנו יונה, והקדשת זמן מיוחד ביום להתבוננות נפשית 

וחיפוש דרכי התשובה, יחד עם קבלה לחיזוק בתפילה, בברכת 'השיבנו' ו'סלח 

שיזכה לתשובה אמיתית על כל חטאיו. מצבו הבריאותי לא איפשר לו  לנו', כדי

להתענות בתעניות וסיגופים, המובאים בספרים הקדושים, והוא החליט להתענות 

ב'תענית הראב"ד', בה אדם מתגבר על תאוות האכילה ומותיר מעט ממנת האוכל 

 מותו יום : "ועדהמוגשת לפניו, וגם ב'תענית דיבור', כדברי הגר"א באגרתו הנודעת

, ותאותיו פיו ברסן אם כי, וסיגופים בתעניות ולא, עצמו את לייסר האדם צריך

 וסיגופים התעניות מכל טוב יותר וזהו, מוסר תוכחת חיים ודרך, התשובה... וזוהי

ר' חנוך הכין רשימת שמות של אנשים מהעבר הרחוק והקרוב, שנפגעו  שבעולם".

ממנו בגוף או בממון, כדי לבקש את סליחתם הכנה ולהגיע לפני בית דין של מעלה 

 חף מכל חסרון ב'בין אדם לחבירו'. 
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בהמשך רשם לעצמו ר' חנוך לגשת בשקט לגבאי 'קופת העיר' ולברר שתוכנית 

בעדינות את גבאי הקופה האם יוכלו לסייע ה'ערבים' שלו תקפה, לשאול 

למשפחתו לאחר פטירתו, לשוחח בדיסקרטיות עם גיסו הגדול על חסכונותיו 

הכספיים, התנהלות חשבונותיו לתועלת אשתו וילדיו והאפשרויות המשפחתיות 

 לעזור להם לחיות חיים שלווים ככל האפשר, לפחות מבחינה כלכלית. 

לביסוס עלייתם הרוחנית של ילדיו וגם להעניק להם  ר' חנוך התכוין להקדיש זמן

שנה של קירבה מיוחדת בינו לבינם. שיחושו שהיה להם אב אוהב, תומך ודואג. 

מצד שני, הרהר לעצמו בעוגמה, ככל שנחזק את הקשר בינינו, אולי כך תיקשה 

 עליהם הפרידה. הוא התכוין לשוחח על כך עם רבו ומורה דרכו.

תורה כנגד כולם' ושהמעלה העליונה לזכייה ב'להתענג על  הוא ידע ש'ותלמוד

ה' ולהנות מזיו שכינתו' הוא עסק התורה. הקדושה. כל מילה של לימוד תורה היא 

מצוות עשה השקולה כנגד תרי"ג המצוות. הוא התכוין לעמול בכל כוחו על שינון 

קדוש מסכת בבא בתרא, אותה ידע היטב, כדי לזכות בעוה"ב להבטחת הזוהר ה

שהיודע מסכת אחת, זוכה לירש עולם שלם. היו לו ספיקות בסדר לימודו. האם 

לשנן דברים שלמד בעבר או ללמוד נושאים חדשים. האם להשקיע זמן כה יקר 

בסידור חידושי תורתו, כדי להדפיסם במהלך השנה ולדאוג ששפתיו ידובבו בקבר, 

הה, סידור ועימוד. היו לו כשהלומדים ילמדו את תורתו, או לא להפסיד זמן בהג

שאלות רבות הקשורות לסידור יומו בצורה מקסימלית, וגם עליהם התכוין 

 להתייעץ עם רבו.

ר' חנוך נזכר שכשהמשגיח הגר"ח פרידלנדר זצ"ל התייעץ עם מרן בעל 'אבי עזרי' 

זי"ע על כך שהרופאים הודיעוהו שלא נותר לו זמן רב לחיות ושאל במה כדאי לו 

עת, השיב לו מרן זי"ע: "תשקיע בשבירת מידה מגונה אחת". גם ר' חנוך להשקיע כ

קיבל על עצמו להתאמץ בכל כוחו בנסיון לשבור את מידת הכעס, בה הוא כה 

 נגוע. 

דבר אחד היה ברור לו. השנה תהיה מנוצלת למקסימום רוחניות ולמינימום 

י' ו'איזה מעמד גשמיות. חדשות ארציות ונייעס שכונתי, דאגה ל'מה יגידו על
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יום, פחות או יותר, הוא כבר לא  365ארכוש' ממש לא עניינו אותו כרגע. בעוד 

זהו ממש לא משנה  -יפגוש יותר שום אדם בעולם, ומה יגידו ומה יחשבו עליו

 כעת.

שנה תמימה עברה על ר' חנוך. שנת יסורים וכאב, דמעות ותחושת אין אונים. 

ממידות רעות, תאוות ונסיונות. היצר הרע רודף הוא לא היה חף מהרגלים ישנים, 

את האדם עד זיבולא בתרייתא, עד לרגע האחרון בחייו. אך היתה זו שנה מרוממת 

שנוצלה כיאות לתורה ולעבודת ה', לתפילה, לחיבור עמוק עם הקב"ה. שנה של 

הטבה לזולת, תשובה וצדקה. ר' חנוך היה ממוקד במטרתו וכמעט שום דבר חיצוני 

 משמעותי לא נכנס לסדר יומו הרוחני הצפוף.  ולא

באחד הלילות תכפו עליו כאביו. הוא התעורר משנתו. כל בני ביתו נמו את 

שנתם ורק אור קטן בקע מהפרוזדור. בבית שרר שקט מוחלט והחושך סייע לו 

להרהר בניחותא. "חבל שנזכרתי רק כעת מה העיקר ומה הטפל", חשב. "חייתי 

אך אם אחשב כמה זמן מתוכם בוזבזו על ידי על הבלים  כמה עשרות שנים,

 וזוטות, הרי שחייתי רק כמה שנים".

סיפורו של ר' חנוך אינו אלא רק משל, וניתן לסיימו בתחושה טובה. הנס אירע 

והוא החלים באורח פלא. הגידול הממאיר נעלם לכעומת שבא ור' חנוך שב לתכנן 

שיהיו עמוסים בדברים חשובים ככל גם את השנים הבאות עליו לטובה, כדי 

האפשר. "אני רוצה לחיות. לנצל את הזמן לחיי תורה והתקדמות רוחנית", חשב 

 לעצמו בכל בוקר חדש.

* 

 אסתר ראתה מה אמר לעוררן. ביקש, מתנמנם והציבור דורש היה עקיבא' "ר

של  בתה בת שהיא אסתר תבוא אלא מדינה? מאה עשרים ושבע על שתמלוך

)מדרש  .מדינה" על מאה עשרים ושבע ותמלוך ועשרים ושבע מאה שחייה שרה

 רבה, חיי שרה(.
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הציבור התנמנם בשיעורו של רבי עקיבא והוא רצה לעוררם. מהו ההקשר בין 

 הרעיון שאמר ר' עקיבא לבין נימנום הציבור?

ביאר מו"ר מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א: רבי עקיבא הבחין שהציבור אינו מנצל 

זמנו כיאות ודקות יקרות מתבזבזות להם סתם כך. אמר להם רבי עקיבא: את 

שנותיה של שרה. אך  127מדינות בשכר מסכת חיי  127"אסתר זכתה למלוך על 

אם שרה היתה מבזבזת את חלק משנותיה להבל ולריק, הרי שאסתר לא היתה 

הכרח שנות חיי שרה. אלא ב 127המדינות, שקיבלה בשכר  127זוכה למלוך על 

שנותיה, כל שנה נוצלה לחלוטין לחיים רוחניים, ולכן  127ששרה ניצלה כל רגע מ

 כל שנה תוגמלה בשליטה על מדינה אחת"... 
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צ בעיר "רב ומו, הרב יוסף צברי/  ויצבור יוסף

 שלחן מלכים ועוד ס ויען יוסף,"אלעד, ומח

 מדוע נקראת תפילת מנחה בשם זה?

 ַבָנֶדה ַלְפנֹות ָעֶרב )כד, סג( ַוֵיֵצא ַיְצָחק ָלשוחַ 

 יצחק ויצא שנאמר: מנחה, תפלת תקן בגמרא בברכות )כו, ב( מבואר: "יצחק

 יעטף כי לעני תפלה שנאמר: תפלה, אלא שיחה ואין ערב, לפנות בשדה לשוח

 קב, א(".   )תהלים שיחו ישפוך' ה ולפני

 ויש לדעת, מדוע נקראת תפילת מנחה בשם זה? ונביא כמה תירוצים לשאלה זו: 

יב( ביאר כי לשון "מנחה" הוא לשון ההולך על החלק של סוף שמות . הרמב"ן )א

  היום, בה אורה של השמש אינו כל כך בתקפו ומתחיל לנוח ולשקוע, וז"ל: 

ן למנח יומא ומנחה לשון מנוחת השמש והשקט אורו הגדול, כדמתרגמינ"

, ב(" מנחה גדולה ומנחה קטנה שהזכירו חכמים )ברכות כון ח( וה ,)בראשית ג

 עכ"ל. 

לפי דבריו מבואר, שהטעם שקראו חכמים לתפילת המנחה בשם זה, הוא על שם 

 הזמן שנקרא "מנחה", שבה נחה השמש מתוקפה. 

' )יח, הפעם הראשונה בה מצינו שנקרא זמן הצהרים בשם מנחה, הוא במלכים א

כט ואילך(, בזמן שנלחם אליהו עם נביאי הבעל בהר הכרמל, שם נאמר: "ויהי 

כעבור הצהרים, ויתנבאו עד לעלות המנחה ואין קול ואין עונה ואין קשב". ופירש 

" עכ"ל. עוד מקור עד שעת קרבן מנחת הערב -עד לעלות המנחה שם הרד"ק: "

: "ויהי בבוקר כעלות המנחה והנה לשם "מנחה" כציון זמן, מובא במלכים ב )ג, כ(

המים התחילו לירד מן השמים בבקר בארץ מים באים מדרך אדום", ופרש"י: " 

 " עכ"ל. אדום וכעלות המנחה באין שוטפין ובאין לאותו הנחל

גם הגר"ב אפשטין בספרו תורה תמימה )בראשית כד, הערה לו( צעד בדרך זו, 

חקרו ועמלו הרבה לפרש שורש שם תפלת  ז, א(ק)פסחים  פותבתוס ייןועוז"ל: "

ולי נראה פשוט, דכמו תפלות שחרית  מנחה וטעם שם זה, וכתבו טעמים רחוקים
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 –שחר, ערבית  ל שםע -וערבית נקראות על שם מצב תקופת ואויר היום, שחרית 

אויר היום באותו הזמן, והוא כי השם מנחה  ל שםערב, כך מנחה נקראת ע ל שםע

כאשר יניח ידו, וידוע דמשהגיע זמן תפלת  הוירידה, כמו והייונח על שפלות 

המנחה מתחלת השמש להשפל ולירד, ועל שם זה נקראת התפלה, וכמו תפלת 

 " עכ"ל. אבודרהם פרמענין שם זה בס יין עודשחרית וערבית. וע

. הביאור המילולי הרגיל שם השם מנחה, המופיע ברוב התנ"ך הוא: מנחה היא ב

כפר על המביא, או לדורון. או מנחה לשר )לכפרה "אכפרה פניו המובאת לה' ל

במנחה ההולכת לפניו( או למען ימצא חן בעיניו "והורידו לאיש מנחה"( עפ"י 

 הגדרת הגר"ש ורטהימר בס' ביאור שמות הנרדפים עמ' רכד. 

לשון דורון מגזרת נחה את  -מנחה כדרך זו ביאר הרשב"ם )בראשית ד, ג( וז"ל: "

 ."מנחה לשון דורון(: "ויקרא ב)חזקוני . וכן כתב "העם

, דורון הניתן ללא כל סיבה, יתבאר לשון מנחה מתנהלפי הביאור שמנחה זוהי 

על תפילת מנחה, שכן בתפילת שחרית, מודים אנו ומשבחים את הקב"ה שמחדש 

בטובו את כל העולם כולו בכל יום, ומאיר את העולם במאורות גדולים ועצומים. 

בלילה אנו מודים להקב"ה שמחשיך את העולם ומשנה עיתים ומחליף את 

חשכת העולם לא יכל העולם להתקיים, לא יכלו בני האדם לישון הזמנים, שלולי ה

והאדם לא היה גומר את עבודתו "ולעבודתו עדי ערב" )תהילים קד(. על זה מודים 

 אנו להקב"ה "בחכמה מעריב ערבים". 

ולעומת זאת, בתפילת המנחה, אין איזה שינוי טבע מיוחד, בו עלינו להודות לה' 

ת מנחה מתייחדת בכך שאין לה הודאה מיוחדת על על שמציל את העולם. תפיל

הזמן בו היא נאמרת, אלא כולה מיוחדת לבקשת רחמים מהשי"ת ונתינת הודאה 

לשם הודאה, כולה "מתנה" מעם ישראל המתפללים לבורא עולם. וזה הביאור 

 מתנה.  –בלשון "מנחה", מלשון "דורון" 

בספרו עץ חיים, המבאר כי עוד אפשר לבאר לפי טעם זה, על פי דברי מהרי"ץ 

מנהג בני תימן לומר תפילת "עלינו לשבח" בשחרית ובערבית דווקא, כדי 
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להבדילנו מאומות העולם המשתחוים לשמש ולירח, ואנו לא כן, אלא כורעים 

 ומשתחוים להשי"ת. 

לפי זה אפשר לפרש דגם עיקר תקנת תפילת שחרית וערבית לטעם זה נתקנה, 

לם המתפללים בבוקר לשמש ויש אשר בלילה יתפללו להבדילנו מאומות העו

לירח, ואנו לא כן אלא בבוקר ובערב נישא עינינו לבורא עולם, יוצר המאורות 

כולם. אמנם תפילת מנחה לפי זה, המגיעה באמצע היום, אינה באה כמטרה 

מיוחדת להבדילנו מאומות העולם. ולכן שייך בה לשון "מתנה", ללמדינו שכל 

הוספת תפילה של ישראל להשי"ת, המחזקת את הקשר ביניהם, מטרתה היא 

ומראה את האהבה המיוחדת שיש בין ישראל לבוראם, המתפללים אליו גם 

באמצע היום, כדורון מיוחד המקריבים אליו. ויתכן דמשום כך שיבחו חז"ל את 

לעולם יהא אדם זהיר בתפלת המנחה, תפילת המנחה ואמרו בברכות )ו' ע"ב(: "

", משום שהיא מראה באופן מיוחד את אליהו לא נענה אלא בתפלת המנחהשהרי 

 האהבה שיש בין ישראל להשי"ת. 

ביאור נוסף ישנו כאמור לשם "מנחה", והוא כאשר ניתנת המתנה לאחר  ג.

שאירע חטא או עון להשי"ת, או אפילו לאדם או שר חשוב. מטרת המנחה במקרה 

ההולכת לפניו", וכן לצורך מציאת חן, אכפרה פניו במנחה  –זה היא "לכפר" 

בעיקר לאחר מקרה של חשד, כמו שנאמר לגבי יוסף שחשד באחיו: "והורידו לאיש 

 מנחה". 

הרד"ק הוסיף להעמיק בעצם ביאור התיבה לפירוש זה, וכמו שכתב הרש"ו שם: 

"ולדברי הרד"ק שרשה "נחה", כי בה הנותן משקיט ומניח את דעת המקבל". 

ולשון מנחה מלשון הנחה, הניחו (: "בראשית ד)ריקאנטי ינו שכתב הכיוצא בו מצ

". על מכונתוהאדם( -)של השר את רוחי זכריה ו, ח, שהיא מניחה את הרוח 

מכיון שמדובר על מתנה הניתנת לכפרה על עון, או על מציאת חן לאחר חשד, 

עס על מובן ענין "השקטת והנחת הרוח", שכן יש להניח ולהשקיט את דעת הכו

 שחטאו כלפיו, או להניח את רוחו מן החשד וכיו"ב. 
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לפי דרך זו, נראה שהטעם שנקראת מנחה בלשון זו, הוא משום שזמנה של 

יתרו תפילת המנחה הוא זמן של כעס ודין אצל השי"ת, וכמובא בזוהר הקדוש: )

דינא תא חזי בכל שיתא יומי דשבתא כד מטא שעתא דצלותא דמנחה " (ב"פח ע

דן דצלותא יוכל דינין מתערין, אבל ביומא דשבתא כד מטא ע שלטא תקיפא

ן" דמנחה רעוא דרעוין אשתכח ועתיקא קדישא גליא רצון דיליה וכל דינין מתכפיי

יצחק תיקן תפלת ' דינים, בחי 'מנחה, זה בחי" (מט) קו"מלעכ"ל. וכך מצאתי ב

 " עכ"ל. מנחה

השקטת הדינים בעולם. ולכן  ונמצא שהתפילה בזמן הזה של מנחה, הוא זמן של

נקראת התפילה בשם זה, ויתכן דאדרבה לכן נתקנה תפילת המנחה להיאמר 

במיוחד בזמן זה, כדי להשקיט את מידת הדין השולטת אז. ומעתה מובן, שדווקא 

יצחק אבינו הוא זה שתיקן את תפילת מנחה בזה הזמן, שכיון שיצחק אבינו הוא 

מצד הקדושה, לכן תיקן הוא תפילה לזה הזמן,  בחינת מידת הדין והגבורה, רק

 להשקיט את מידת הדין השולטת אז.

הכתב ביאור נוסף לשם מנחה, מצינו בדברי רבי יעקב מקלנבורג, בספרו " ד.

  " )בראשית פ"ד(, כי מנחה זוהי מתנה מעני לעשיר, בהכנעת הנותן, וז"ל: והקבלה

לה אל הנכבד לקדם פניו ולהניח ן הבא מן הנקומנחה. לשון מנחה נופל על הדור"

ן כמו וב כד( איננו לשון דורימים הברי לו, וההפך לשון משאת משה עבד ה' )ד

 " ע"כ. שפירשו רד"ק כי אם כפירש"י לשון כי תשא את ראש שתרגומו תקבל

קרבן מנחה. שם מנחה ישמש גם על המס וכן כתב בפרשת ויקרא בזה הלשון: 

יח( ותהי מואב פרק ב -מואלד המושל בו כמו )שוהארנוני הניתן מן העבד אל י

יז( ויהי לי הושע עבד וישב לי פרק ב -לכים)מוכן לדוד לעבדים נושאי מנחה, 

מנחה, מזה נ"ל שהוא משרש נח שהוראתו גם ההשפלה וההורדה מלמעלה למטה 

  .)בשלח( "ירים ידו"כמו כאשר יניח ידו, שהוא הפך 

עבד מראה בו הכנעתו לאדוניו, יורה בו דבר שה ",מנחה"הוראת שם  הז ולפי

ולכוונה זו ישמש שם מנחה בשלוח  .שפלת מדרגותו נגד מי שנתעלה עליו במדרגה

גם על כל מתנה הנתונה מאדם לחברו, כמו מנחה לעשו אחיו, שרצה יעקב 
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ולהפך על המתנה  ,להראות לעיני עשו שהוא נכנע תחתיו ומכבדו כאדון על העבד

הניתנת מן הנכבד אל השפל ממנו במדרגה הונח שם משאת )ויתן משאת כיד 

התנשאות המקבל בקבלת מתנה זו להיותו יקר  םשל המלך, ותרב משאת בנימין( ע

  .בעיני הנותן לכבדו בזה

והנה העני שביתו ריקן ואין בידו מאומה להקריב ממנו קרבן רק עשירית האיפה, 

בידו יביאנו להש"י, יראה בזה גודל כניעותו יותר מן העשיר המביא והמעט הלזה ש

 הו שאמרווז, פר, לכן על קרבן זה שהוא מעט מאד בכמותו הונח שם: קרבן מנחה

 " עכ"ל.רבותינו מי דרכו להתנדב מנחה, עני

לפי ביאור זה, ביאר הרב עצמו את הטעם לקריאת שם תפילת המנחה בשם זה, 

נו טעם שקראו רז"ל תפלה שאחר חצות היום בשם תפלת ולדברינו מצאוז"ל: "

מנחה, כי מחצות היום ואילך השמש שוקעת ממעמדה באמצע הרקיע ומשפלת 

ויורדת למטה עד גמר שקיעתה, דומה למליצת רפה היום לערוב )שופטים יט( 

שם הפסחים קז ד"ה סמוך למנחה נתחבטו בטעם  פותוהיום רד מאד )שם( ובתוס

 עכ"ל של בעל הכתב והקבלה, ודפח"ח. " תפלת מנחה

ונראה לענ"ד להוסיף הארה בדברי רבינו על פי דרכו, שכיון שלשון מנחה מורה 

על הכנעה, הכנעת הנותן, לכן נצטוינו להוסיף בסדר יומינו את תפילת מנחה, ועל 

פי דברינו באות ב', שתפילת שחרית וערבית, הם חובתו של כל אדם להודות על 

והלילה שמועילים לכולם, וכן להבדילנו מן הגוים התועים  בריאת היום

ה עינינו. אבל תפילת מנחה זמנה -ה ולי-המשתחוים לשמש ולירח, ואנו עינינו לי

באמצע היום, ולפיכך אין כל מטרתה אלא להראות כי אנו עבדי ה', ומתפללים 

ם לו גם ללא אליו רק משום שאנו כנועים אליו ובטוחים בחסדיו, ופונים אליו ומודי

כל סיבה מיוחדת, ולכן דווקא תפילת המנחה היא המראה במיוחד את ענין 

הכנעתנו להשי"ת. ושמא משום כך שיבחו חז"ל את תפילת המנחה ואמרו בברכות 

לעולם יהא אדם זהיר בתפלת המנחה, שהרי אליהו לא נענה אלא בתפלת )ו, ב(: "

 ". המנחה
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נים מעלת עשרה הראשו –ומשחרי ימצאונני 

בפרשת השבוע / הרב איתמר חבשוש, מח"ס 

בו במעלת עשרה -'ומשחרי ימצאונני' ב"כ כל

 הראשונים, ומרביץ תורה באלעד

המקיים 'ותקם בעוד לילה' ומשכים לביהכ"נ להיות מעשרה 

 הראשונים, יכול לזכות לפרנסה טובה

ֹחק ם ְבעֹוד ַלְיָלה ַוַתֵתן ֶטֶרף ְלֵביָתה וְ ַוָתקָ )כג, ב(  ַוָיֹבא ַאְבָרָהם ַלְסֹסד ְלָשָרה ְוַלְבֹכָתה

 )משלי לא, טו( ְלַנֲעֹרֶתיהָ 

במדרש תנחומא כאן מובא שאברהם אבינו הספיד את שרה אימנו בכל פסוקי     

אימתי? "וישכם אברהם בבוקר",  –"אשת חייל", ושם נאמר: "ותקם בעוד לילה" 

"וישכם אברהם בבוקר", אין הכוונה . ולענ"ד נראה דמה שהביא ע"ז הפסוק חעכ"ל

לפסוק האמור בעקידה )כב, ג(, אלא לפסוק "וישכם אברהם בבוקר" שהובא לעיל 

'שכל טוב' )בראשית, פ' י"ט סי'  שממנו דרשו חז"ל במדרש)יט, כז(  בפרשת וירא

זירז  ",קרווישכם אברהם בבשם )סי' ל"ה( " וע"עשהיה זריז ומקדים לתפילה. כ"ז( 

ולפי שגרמו עונינו ובטלו התמידין שמלבנין עונותינו, צריכין וכו',  להיעצמו לתפ

לה, ילהיות איש שוחר טוב וזריז לתפלות אשר תקנו לנו, יבני האבות להתפלל תפ

 עכ"ל עיי"ש., להקדים בשבח בוראו

בא אברהם אבינו לשבחה וממילא לפי"ז מבואר דכאן בהספידו על שרה אימנו,     

, שמסתבר שגם היא היתה " על השכמתה מבעוד לילה לתפילה"ותקם בעוד לילה

                                                
, )משלי יב "בעלה אשת חיל עטרת"זש"ה  -ולתועלת המעיין אביא לשון המדרש בשלימות: "ואברהם זקן" )כד, א(  ח

( זה אברהם שהיה מקונן על שרה מה כתיב למעלה מן הענין ותמת שרה וגו' התחיל אברהם לבכות עליה ולומר ד

גמלתהו טוב " ",אמרי נא אחותי את"בשעה שאמר לה  ?( אימתי, י)שם לא "אשת חיל מי ימצא בטח בה לב בעלה"

היתה כאניות "בין יצחק לישמעאל שאמרה גרש האמה הזאת ואת בנה,  "ולא רע כל ימי חייה, דרשה צמר ופשתים

, עכ"ל. "וישכם אברהם בבקר" ?אימתי "ותקם בעוד לילה"ותוקח האשה בית פרעה ועוד וישלח אבימלך,  "סוחר

י(, הדברים על מי  ,)משלי לא "אשת חיל מי ימצא"זה שאמר הכתוב וכעי"ז הוא במדרש תנחומא )בובר( וז"ל: 

)בראשית כג ב(, התחיל בוכה ומספיד, ואמר  "ויבא אברהם לספוד לשרה ולבכותה", לפי שכתיב למעלה נאמרו

 ,בראשית יב, זו שרה, שנאמר הנה נא ידעתי כי אשה יפת מראה את )שם "אשת חיל"אימתי יש לי ליטול כיוצא בך, 

 , עכ"ל עיי"ש.ג( ,כב; )שם "וישכם אברהם בבוקר וגו'", אימתי "ותקם בעוד לילהוכו'. "יא(. 
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, או שלפחות היתה משכמת כדי לעוררו לתפילה או טמשכמת עימו להתפלל

 .ילסייעו בכל מה שצריך כדי שיתפלל כראוי

ובאמת מצינו לרבותינו ז"ל שבארו שהפסוק "ותקם בעוד לילה וגו'" מדבר על     

 ריקאנטי. וז"ל היות מעשרה הראשוניםלההמשכים במשמרה שלישית של הלילה 

 משמרות שלשה" (א, ג) בברכות ל"ז רבותינו אמרו, ג בד"ה וישכם(: כב בראשית)

 אשה שלישית, צועקים כלבים שניה, נוער חמור ראשונה משמרה, הלילה הוי

 מצד היא הראשונה המשמרה והנה ."אמו משדי יונק ותינוק בעלה עם מספרת

 עם מספרת אשה זהו, בעולם לבא מתקרבים הרחמים ,השלישית וכו'. החסד

 הכפירים" (כא ,קד תהלים) שנאמר למה הרמז ,אמו משדי יונק ותינוק .בעלה

 ותתן לילה בעוד ותקם" (טו ,לא משלי) וכתיב, "אכלם מאל ולבקש לטרף שואגים

  .זה כל והבן, "ישברו אליך כל עיני" (טו ,קמה תהלים) וכתיב, "לביתה טרף

 "'וגו לכםה'  בתת משה ויאמר" , ח בד"ה ויאמר(, וז"ל:טז) שמותכתב ב וכעי"ז    

 ניתן מאירות שבפנים ,למד את מכאן עה, א(, יומא) ל"ז רבותינו אמרו. (ח ,שם)

"ה'  (ד, ה ליםיתה) אמר דאת כמה, " )שם(בבוקר ולחם" זהו, וכו', לישראל המן

 ונרמז .האמת וכן, בבוקר הוא הלחם נתינת וזמן, יום מדת ל"ר, "קולי תשמע בוקר

 למשמרה שהרמז, "לביתה טרף ותתן לילה בעוד ותקם" (טו ,לא משלי) בפסוק

 במדבר) שנאמר, הטל ירידת זמן הוא שאז, יורד המן היה אז, יונק שתינוק אחרונה

 הבריות כל פרנסת הוא ואז, "עליו המן ירד לילה המחנה על הטל וברדת" (ט ,יא

 עכ"ל הריקנטי בזה., מלחם

והגה"ק רבי חיים הכהן זצ"ל )תלמיד מובהק של המהרח"ו, ובעל 'מקור חיים'     

הוא נפקא על השו"ע(, כתב: מה שנתנו חז"ל )ברכות שם(, סימן תינוק יונק וכו', 
                                                

ואף שלא מצינו בה שהתפללה שחרית, מ"מ ודאי מצינו בכל אימותינו הקדושות שהיו מרבות בתפילה לפני  ט

 הקב"ה, בשפתן הן. 
ואף שכל המפרשים כתבו דכוונת המדרש היא ל"וישכם אברהם בבוקר" האמור בעקדה, וראייתם ממש"כ בספר  י

מ"מ כבר הקשה ע"ז ב'זכירה לחיים' ממה שמצינו במדרש תנחומא לעיל היישר שגם שרה הייתה משכמת לסייעם. 

אקום ולמה בבקר אמר שמא שרה תחזור בדבורה ולא תניחני  "וישכם אברהם בבקר( "סימן כבבפרשת וירא שם )

משם ראיה שתמיד היתה , עכ"ל. ועיי"ש מה שנדחק בזה. אמנם לפי"ד י"ל דאדרבא בהשכמה קודם שתקום היא

, ולכן כשהלך לעקידה וחשש שמא תקום לפניו ותעכב בעדו, השכים וד לילה לפניו בשביל התפילהמשכמת מבע

, י"ל דהוא מבעוד לילה, עי' מהרש"א בח"א וישכם" מכיון שכתוב גם בבקרעוד לפניה ואף שכתוב "וישכם אברהם 

 עמ"ס שבת דף פו ע"א לגבי משה רבינו דבהשכמה עלה. 



 

 

 

 לג 'עמ -אספקלריא 

 

כך נהנה  -מינה למי שרוצה להיות מעשרה ראשונים, דהיינו דוגמא לתינוק היונק 

האישה המספרת עם בעלה כך האדם לפני השכינה מספר , וכדמיון מזיו השכינה

 . יאבדברי תורה ענין המועיל, ולענין דרך ארץ מוכן. עכ"ל

ולפי''ז נלענ''ד לומר, דנרמז בפסוק זה, דהרוצה לזכות לפרנסה טובה, ישכים     

בזמן משמרה שלישית, ויהיה מעשרה הראשונים  -לבית הכנסת מבעוד לילה 

הנהנים מזיו השכינה וממלאת כל משאלותם. ומכיון שאז הוא הזמן שיורד השפע 

'ת. וכיון שהוא של הפרנסה לעולם, ממילא הוא עת רצון לבקש זאת מהשי'

מעשרה הראשונים ונמצא עם הקב"ה לבדו, ממילא "מוצא הוא חיים", ומפיק ה' 

 כל משאלותיו!

שדרשו זאת  ובמד"ר דברים פ"ז אות ב'(, בחז"ל )בברכות ח, א; וכדמצינו    

אשרי אדם שמע לי לשקד על דלתתי יום יום לשמור מזוזת מדכתיב )משלי ח, לד( "

 ויפק רצון מה'". כי מצאי מצא חיים": שם, לה() , וכתיב בתריה"פתחי

ויתכן עוד לומר, שכיון שהוא משכים וממהר לבא עוד קודם זמן תפלה, להיות     

. מעשרה הראשונים. מדה כנגד מדה, ימהר הקב''ה להביא לו מיד, פרנסה טובה

ואולי לזה הסמיך ואמר "ותקם בעוד לילה" ומיד אח''כ בבקר "ותתן טרף לביתה 

 '".וכו

* 

המשכים לביהכ"נ ומתעכב בחוץ לדבר דברים בטלים 

 מפסיד מעלת ושכר עשרה הראשונים

 )כד, טו( ְוַכָדה ַעל ַשְכָמהוגו'  ַוְיַהי הוא ֶטֶרם ַכָלה ְלַדֵבר ְוַהֵמה ַרְבָקה ֹיֵצאת

כל מקום שנאמר )לבעל ה'בני יששכר'(, העיר כאן בזה"ל:  'אגרא דכלהבספר '    

, וצריך להתבונן מה עניינו בכאן, ובפרט שהוא מיותר (ב ,מגילה י)ויהי אינו וכו' 

 עכ"ל. לגמרי דהיה לו לומר וטרם כלה וכו',

                                                
 וישראל' שנה ח' גליון א' )מ''ג( עמ' ט', עיי''ש.הובא בקובץ 'בית אהרן  יא
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ונראה לענ"ד ע"ד הדרוש, דפסוק זה מדבר על מי שמשכים ובא לבית הכנסת,     

ם בבוראם אבל במקום להיכנס פנימה ולזכות להיות מעשרה הראשונים הדבקי

ומפיקים רצון ממנו, הוא עומד בחוץ לדבר דברים בטלים, ומפסיד עי"ז מעלת 

, כי בזה מפסיד מעלתו. וכמש"כ ה'פלא יועץ' בספרו 'חסד ויהשכמתו. ולכן אמר 

לאלפים' )או"ח סי' צ' סק"ח(, וז"ל: ולו חכמו ישכילו זאת, היה ראוי שיהיו 

אבל הן רבים עתה עם הארץ  שאין  העיברים ניצים להקדים ליכנס לבית הכנסת.

ואפילו אם יארע להם איזה יום שמשכימים , חוששין כלל להיות מי' הראשונים

 , עכ"ל.לבא, בחוץ יעמדו לדבר דברים בטלין והניחו יתר"ם לאחריהם

ולזה אמר "ויהי הוא טרם כלה לדבר" שעדיין לא גמר לדבר מחוץ לביהכ"נ את     

שכינה, ה'ודם ק'אים ב'אשונים ר'וצאת" רבקה ר"ת: כל מה שרצה, "והנה רבקה י

אשר וכ'מימים. וע"ז מסיים: "וכדה על שכמה" ת'דיקים צ'נשים א' יו"דיוצאת ר"ת: 

 שמים.ה'ן מ'פול כ'כרם ש'בוראם, ל'ורגים ע'ם ה''בקים ד
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חקירה בפרשה / הרב יהושפט שרגא רבינוביץ, 

 מג"ש בישיבת מיר וראש מכון דעת סופרים 

על בהמתן של צדיקים על צדיקים  תקלה  מביא ה"הקב אין"

  עצמן לא כל שכן"

 )כד, לב( ַהְגַמַלים ַוְיַפַתח ַהַבְיָתה ָהַאיש ַוָיֹבא 

יש לחקור בכלל "אין הקב"ה מביא תקלה על ידיהם של צדיקים", האם הכלל הוא 

א בדבר שגוף בכל דבר שהוא אסור ואף אכילת דבר גזול. או שכלל זה נאמר דווק

המאכל הוא דבר איסור, והואיל ודבר גזול אסור אף כשאינו אוכל, לא נחשב הוא 

 כאכילת איסור, ובאופן זה אין הצדיק מוגן מפני האיסור.   

 בדרך ירעו שלא פיהם את סותם שהיה, שלהם זמם התיר" כתב רש"י  ",ויפתח" 

". ומקור דברי רש"י הם ממדרש רבה )בראשית ס אות ח( וכן היא אחרים בשדות

הקשו שם במדרש מדוע היה צריך לזמום את הגמלים, ודעת אחד התנאים שם. 

 הסכים שלא יאיר בין פנחס של מורוובמה שונים גמליו של אברהם אבינו מח

 החסידות שיהיה אפשר אי וכי". וביאר קושיתו הרמב"ן, מעושר שאינו מדבר לאכל

 של חמורו וכאשר, אבינו אברהם של מביתו יותר גדול יאיר בן פנחס רבי של בביתו

 כל, להאכילו לבעליו האסורים הדברים מן להשתמר צריך איננו יאיר בן פנחס רבי

  ".און כל לצדיק יאונה לא כי, לזממם צריך ואין, אבינו אברהם של גמליו שכן

ומתבאר שנחלקו אמוראים וראשונים האם כלל זה שאין הקב"ה מביא תקלה על 

 בהמתן של צדיקים וכל שכן על צדיקים עצמם, נאמר אף ביחס לאכילת דבר גזל. 

שורש הספק הוא בדברי התוספות במסכת חולין )ה ב ד"ה צדיקים(,  שכתבו 

בדבר אכילה ", הוא דווקא  צדיקיםידי ה על תקלה מביא ה"הקבשהכלל "אין 

. ובתוספות שם הקשו על כלל זה שמצינו "שגנאי הוא לצדיק שאוכל דבר איסור"

 באמוראים שנכשלו, וכגון באחד ששתה קודם הבדלה. 



 

 

 

 לו 'עמ -אספקלריא 

 

", דאיסורא חפצא" המאכל הואש בדבר אלא נאמר לא זה דיןש פותהתוס ותרצו

אין  אסור אינו מוגדר כגוף של איסור, ובדבר כזה זמןשתית דבר מותר ב אמנם

 שמירה לצדיק שלא יכשל.

ובקובץ שיעורים )פסחים אות קיב( הביא ראיה שאין אכילת דבר גזל נחשבת 

של מאכל אסור עליו  חפצאשהוא  "טבלבאכילת " כאכילת דבר איסור, שדוקא

 מועילה שמירה לצדיקים.

, בשניהם הוא לים זרקו אובאיסור גזל אין הבדל אם אכל הוא את הדבר  אכן,

מחמת עצם  אלא הגזל נובע ממחמת האכילה איסור איןונמצא ש  ור גזל.אותו איס

 לם,או . שלא יארע לו תקלה שמירהלצדיק  ועילהמ לא ובאופן זה ,הגזלאיסור 

 השמיר , ואף בכך מועילהדאיסורא חפצא נחשב גזל סוברים שאף חולקיםה

צדיקים מדוע היה צורך לזמום את הגמלים, שבהמתן של  שוהק ולכך .צדיקיםל

    שמורה היא מן הגזל.

שאמר  נאמר תולדות בפרשת שלהלן ויש להביא ראיה שבגזל לא נאמר כלל זה. 

 ההפקר מן - לי וצודה(" ג כזיצחק לעשיו שיצוד לו ציד. וכתב שם רש"י )בראשית 

, "הצדיקים על תקלה מביא ה"הקב אין" , ולכאורה יקשה והרי: "הגזל מן ולא

כלל  נאמר לא שבגזל למתבאר אמנם. לצוות את עשיו על כךומדוע הוצרך ליצחק 

 זה לכך הוצרך יצחק להזהיר את עשיו שיביא מן ההפקר ולא מן הגזל.

על  גוף צדיק שאינו אוכל דבר איסור הוא "טבע", אולם בבהמתו יתכן שהוא "נס"

הקושיה מה ההבדל בין חמורו של פנחס בן יאיר לגמליו של אברהם אבינו, כתב 

 את לזמום צורך שאכן מעיקר הדין לא היה (י כד בראשית) אריה בגור ל"מהרה

 ".יבהנס על סומכים איןש" עשו כך לפי מקום ומכל ,הגמלים

 הדבר מוגדר שנהרים מאיסור צדיקים של בהמתן שמציאות בדבריו ומתבאר 

 עולה שדעת  סברא זו לפי. פיהם את לזמום היתה ההשתדלות חובת ולכך", נס"כ

 כל הינה בהמותיו על צדיק של השפעה שיכולת הביןש ,םולזמ צורך איןש ן"הרמב

                                                
 היזק ששכיח במקום הנס על סומכין שאין והוסיף המדרש על תואר יפת בפירוש הוא וכן יב
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. אכן דעת טבעי כדבר אלא כנס מוגדר הדבר איןו שלא יאכלו דבר אסור גדולה כך

 המהר"ל שמציאות זו מוגדרת כנס ולכך לא סמך אברהם על כך.

 יקח שלא מעשיו יצחק קשיבומעתה לדעת המהר"ל אין להביא ראיה מכך שלא 

,  שאף שאין הקב"ה מביא תקלה על ידי הצדיק, מכל מקום יצחק לא רצה הגזל מן

 לסמוך על כך ולכך בקשו שלא יביא אלא מן ההפקר.

אכן, אף אם נאמר שבהמתן של צדיקים שאינם אוכלים דבר איסור הוא מוגדר 

הדבר כנס, יש לחלק בין אכילת הצדיק עצמו מה ששומרים אותו מאכילת דבר 

 דיק אין נחשב כנס אלא הוא דבר מציאותי וכדלהלן.איסור שאצל צ

שאין הקב"ה מביא תקלה על ידי הצדיקים  שעל דברי התוספות שלעיל שכתבו 

 ל"ונ :שם כתב ס"הש בגליוןוברע"א שגנאי הוא לצדיק שאוכל דבר איסור". לפי "

 דאיסורא חתיכה הצדיק גוף היהי ואיך במאכל ממהות מתהנה שהגוף מפני הטעם

 .ד"עכ

ובדבריו מבואר שהואיל וגופו של צדיק קדוש הוא לא יתכן שיהנה מחתיכת 

איסור. ולפי זה יש לומר שאף שאמרו בגמרא "אין הקב"ה מביא תקלה על בהמתן 

של צדיקים, על צדיקים עצמם לא כל שכן", יש לחלק ביניהם. שבבהמתן של 

פו של צדיק הואיל צדיקים שמירה זו או שהינה בגדר "נס", או בגדר טבע. אכן, גו

   וגופו קדוש לא יתכן שיכנס לגופו אכילת דבר איסור והוא בגדר טבע.
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יקרה מפנינים / הרב מנשה פייגנבוים, מח"ס 'יקרה 

  מפנינים' עה"ת

 גימטריא ל"ז -'ויהיו'  -ויהיו חיי שרה 

 א(, ָשָרה )כג ַחֵיי ַוַיְהיו

לומר לך כי רק ל"ז שנה נחשבה  -. יג ל"זגימטריא הראשונים.  "ויהיו"  כתבו

לחיים, כי תשעים שנה היתה בלא בנים, ומי שאין לו בנים חשוב כמת כדאיתא 

במסכת נדרים )דף סד ע"ב(, צא וחשוב מתשעים שנה עד סוף ימיה שהיו מאה 

 ורק אלו היו ימי שני חייה.  –'ויהיו' עשרים ושבע, יעלו ל"ז כמנין 

ז"ל הקשיתי שלא זכיתי להבין דבריהם גינזבורג הרב שמאי ובמכתבי אל הגה"ח 

ז"ל, וכי האיך אפשר לומר דשנותיו הראשונות של האדם ימי ילדותו ונערותו עד 

שנושא אשה ייחשבו כמת, מאחר ולאחר מכן לא יהיו לו בנים, ואם כן יש למעט 

את שנותיו הנזכרים מהחשבון, ושוב היו חייה יותר מל"ז בצירוף שנותיה 

בסדר שהיו ט"ו שנים עד שנישאת לאברהם אבינו ע"ה וכדאיתא  הראשונות

)אלף תתקע"ג( אברם נשא את שרה בן כ"ה שנים, ומביא דמקורו הוא  הדורות

לך לך רמז עח( דאיתא שם צא ולמד מאברהם ושרה שהיו עקרים  שמעוני)בילקוט 

ם המגן אברהשנה, והרבו רחמים עד שבא יצחק ושמחו בו. וכתב   ידמיצחק ע"ה 

)שם(, משמע שהיה אברהם בן כ"ה שנים כשנשאה. ואברהם הרי גדול  בזית רענן

                                                
להרב חיים דב שוועל ז"ל אומר כמנין "ויהיו" היו חיי שרה. ובמבוא שם "הרוצים למנות גימטריאות" כתב בחזקוני  יג

כתב אין בזכרוני אף פעם אחת שרבינו מסתמך בפירושיו על גימטריאות עכ"ד. אך  ( לאחר שהביא דבריו,19)הערה 

ו( ימצא שכתב עוד גימטריא, ולא זו בלבד אלא שמהגימטריא  –)כה נתן אברהם מתנות המעיין שם על הפסוק  

 ההיא הביא ראיה לפירוש שכתב.
)פירוש תנא דבי אליהו ן דנורא ובעורין דאשא בזקוקינג( הגירסא 'פ"ה' שנה, ועיין  –בתנא דבי אליהו )רבא יח  יד

ואברם בן שמונים שנה  שם אות רד( שביאר שאברהם לבדו היה עקר פ"ה שנה מיום לידתו, כמו שאמר הכתוב 

טז(, אבל שרה היתה עקרה פ"ט שנה מיום לידתה. אבל נראה  –)לעיל טז ושש שנים בלדת הגר את ישמעאל לאברם 

נכון לפי שנוציא מן פ"ה שנה של אברהם ט' שנים שיהא ראוי לביאה, כמו שאמרו חז"ל לי לגרוס 'ע"ו' שנה, וזה 

במסכת סנהדרין )דף נה ע"ב( בן ט' שנה ויום אחד הבא על )אשה( יבמתו קנאה, וכן נוציא מן פ"ט שנה של שרה 

שאמר אחר כך )שם(  י"ג שנה עד שהיא ראויה להריון, נשתייר ע"ו שנה שהיתה עקרה, כן נראה לי לגרוס. וראיה

אצל רבקה שהיתה עקרה עשרים שנה דוקא מיום שהיתה ראויה להריון. עכ"ד. ודבריו צריכים עיון טובא דהא 

האשה ראויה להריון מי"ב שנה ואילך וכדאיתא ביבמות )דף יב ע"ב( דסכנה היא לקטנה מבת י"א שנה ועד י"ב ויום 

יא מי"ב שנה ואילך, ואם כן הוה ליה לשרה ע"ז שנים ולא אחד להתעבר שמא תמות, ומינה דזמן האשה לילד ה

ע"ו. ועוד קשה דהא דורות הראשונים היו הזכרים ראויים להוליד מבר תמני שנין, והנקיבות כבר משית שנין, 

בסדר וכדאיתא כל זה במסכת סנהדרין )דף סט ע"ב(. ואם כן הוה ליה לאברהם ע"ז שנים. ולשרה פ"ד וצ"ע. ועיין 

 )הנזכר( שהביא דעה נוספת כי בן חמישים נשא את שרה, אם כן עקרים היו נ' שנים. הדורות
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 הלבן מאה שנה יולד ואם שרה הבת תשעים שנה תלדהיה משרה י' שנה כדכתיב 

יז( וכדאיתא במסכת סנהדרין )דף סט ע"ב( כמה קשיש אברהם משרה,  –)לעיל יז 

עשר שנין, הרי דהיתה שרה בשעת נשואיה בת ט"ו שנה, ואם נצרף שנותיה עד 

 נשואיה ומאז שנולד יצחק הוי ב"ן שנים. 

וזה אשר השיב אלי: לפי דעתי רק בשרה לא נחשבו גם שנותיה הראשונות 

דאיתא במסכת יבמות )דף סד ע"ב(, אבל אצל מי כחיים, משום שהיתה איילונית כ

שעתיד ללדת גם ימי הילדות ובחרות הם נחשבים כחיים, ומדוייק דברי 

 הראשונים. 

בהערות לפרשת חיי שרה אות רעג(   -שלו )ויקרא  באמרי שמאיוהובאו הדברים 

שב בהרחבה, וזה תוכן דבריו, אפשר לומר כי מי שאין לו בנים בעודנו צעיר אינו נח

כי כמת, וראיה לזה מהא דאיתא במסכת נדרים )דף ז ע"ב( עניות כמיתה שנאמר 

יט(. וכתבו התוס' )שם ד"ה  –)שמות ד מתו כל האנשים המבקשים את נפשך 

ונשיהם ועניות( וליכא למימר שנחשבו למתים כי לא היו להם בנים דהא כתיב 

חשבו כמתים בזמן כז(. משמע מדברי התוס' שלא נ –)במדבר טז  ובניהם וטפם

שמשה רבינו ע"ה חזר למצרים, מפני שהיו להם בנים בזמן מחלוקת קרח. אמנם 

שרה נחשבה כמתה גם בהיותה צעירה כי אמרינן ביבמות שרה אמנו איילונית 

 היתה, עכ"ד.

* 

 כתבלא ניחא ליה במה דכתבו הראשונים ו ז"לרבי יונתן אייבשיץ  אולם הרב

 שני  ,וזה לשונובתפארת יהונתן 

איתא הנה ד ,י נראה״לטובה. ולהבין כוונת רש ןי כולן שוי״פירש רש -חיי שרה 

שנה  ׳בגמרא מי שאין לו בנים חשוב כמת )נדרים דף סד ע"ב( ושרה היתה בת צ

י כולן ״והוה אמינא דקודם לזה היתה נחשבת כמת, וזהו שפירש רש ,כשנולד יצחק

 היה לה בנים מקודם, והטעם הוא ה כמת, אף על פי שלאתולא הי -שווין לטובה 

)כדכתב רש"י ( ששרה גיירה את הנשים ה -לעיל יב ) את הנפש אשר עשו בחרןו

הוא במספר  -ויהיו ולאפוקי מאותן שמפרשים דאותיות  .םתוהוי כאילו ילדשם(, 
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ז שנה שהיה אחר הולדת יצחק לתשעים שנה הם חיי שרה ולא ״ז, דאותן ל״ל

שנה  ׳י כולן שווין לטובה אף אותן צ״בנים. לכך פירש רש דלא היו להכיון  ,מקודם

  .קודם הלידה

* 

שכתב רמז נוסף בזה, ואפשר  )ד"ה ומהריב"ל(להחיד"א בראש דוד  וראה עוד

-ויאמר אנאמרה לקרותה בהיותה בת תשעים שנה  כדכתיב 'שרה'  לומר דהשם

 .טו( -ל יז )לעילהים אל אברהם שרי אשתך לא תקרא את שמה שרי כי שרה שמה 

. וגם כן היו חיים 'שרה'בשם  חיי 'שרה' -שהם ל"ז שנה היו  - ויהיווזהו שאמר 

טובים, ועל ידי שאחרית ימיה היו חיים טובים, ובשם 'שרה' נעשו כל השנים 

טובים דהכל הולך אחר החיתום, ולכן מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים. כולם 

 ם טובים ובשם שרה.אני קורא בהם שני חיי שרה, כלומר חיי

אמנם יש להעיר בזה דהשם שרה ניתן לה שנה אחת קודם שנולד יצחק, דהרי 

שרה צעירה מאברהם אבינו ע"ה בעשר שנים וכדלעיל, ולא תקרא את שמה שרה 

)שם  ויהי אברם בן תשעים ותשע שנים נאמר לו בהיותו בן תשעים ותשע כדכתיב

 ואם כן היתה בשם שרה ל"ח שנה. א(. ואז היתה שרה בת בת שמונים ותשע,  –

ונראה לומר על פי מה דאיתא במסכת ראש השנה )דף יא ע"א( לבאר מנא לן 

למועד אשוב דלכולי עלמא בפסח נולד יצחק, ויליף מדאמר לו הקדוש ברוך הוא 

ומקשה אימת קאי, ומסיק דקאי בחג הסוכות וקאמר ליה  –יד(  –)לעיל יח  אליך

בניסן אשוב אליך. והקשו התוס' )שם ד"ה אלא( תימה דכל הני דאמרי בתשרי הוה 

כא(, ואיך  –)לעיל יז למועד הזה בשנה האחרת )הא דנימול(, היכי מקיימי האי קרא 

מצוות, ועוד יתכן לומר שנצטוה בפסח ולא נמול עד תשרי, והלא זריזין מקדימין ל

בו ביום שצוהו מל. ואומר ר"ת דהני דאמרי  –)שם כו(  בעצם היום הזההכתיב 

בתשרי, סבירא להו כרבי יהושע דאמר בניסן נברא העולם, ולכי הדר לפסח שנה 

היינו למועד אחר, דביום הכפורים אמר לו, וקרוב  –אחרת היא, ולמועד הזה 

 חרת.ראשון לשנה א –לסוכות, כלומר למועד הזה 
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והשתא דאתינן להכי אפשר שפיר לומר דלרבי יהושע שסבירא ליה בניסן נולדו 

ביום כפור, כבר היה בן  –אבות, אם כן כשאמר לו הקדוש ברוך הוא למועד הזה 

בן תשעים ותשע ומחצה דהא נולד בניסן, שהרי כשנולד יצחק בפסח שאחריו היה 

ונים ותשע ומחצה כשנצטוה ה(, ואם כן שרה היתה בת שמ –)לקמן כא  מאת שנה

לקרוא לה 'שרה'. ושמה 'שרה' היה ל"ז שנה ומחצה, ובחצאין לא קמיירי, ושפיר 

 בשם 'שרה'.  –דהיינו ל"ז, חיי שרה  -אמר ויהיו
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 לב המועדים / הרב יהודה לב, מח"ס לב המועדים

 ברכת ברקים ורעמים )ברכות נד,א נט,א טושו"ע רכז(

 מהו רעם 

שמבזיק בענן והוא שובר חתיכות של ברד והקול של הברד  ברק חזק של אש

 נשבר והוא הרעש.

 על הברק מברך עושה מעשה בראשית,

שמברך לקב"ה כששומע הרעם מברך "שכוחו וגברותו מלא עולם" ביאור הברכה: 

הנותן כוח לטבע להראות את כוח יוצר בראשית כדי שיראו מלפניו )משנ"ב רכז 

 ס"ק ז(.

מברכים על ברק ורעם אלא סמוך להם בתוכ"ד מהשמיעה או  איןזמן הברכה: 

 מהראייה לאחר תוכ"ד אין מברכים.

 הטעם שמברכים ברכה זו על הרעם 

 כיון שמהרעם נראה כוח של הקב"ה יותר מהברק )משנ"ב רכז ס"ק ה(.

 הטעם שאין מברכים עליו "שכוחו וגבורתו מלא עולם"

ראים בכל העולם משא"כ הרעש לפי שלא שייך לומר מלא עולם לפי שאין נ

 נשמע בכול העולם  )באר היטב רכז א(.

 ראית אור הברק

אין צריך לראות את הברק עצמו דהיינו מראה האור שבעננים מברך גם כשרואה 

לפי שגם בראית האור אדם מתרגש  והטעם:את אור הברק שמבריק על פני הארץ, 

ד ס"ק לד, שו"ת ציץ ורואה בכך מעשה בראשית )הגרשז"א מנחת שלמה ח"ב 

 אליעזר חלק יב כא(. 
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 ברכהשעת העמידה ב

אמירה בישיבה יכול לברך ברכת הרעמים והברקים בישיבה כברכת השבח 

: לעמוד ולברך )יעב"ץ בסידורו הלכות ברכת השחר( ויש נוהגיםשאומרים בישיבה, 

 מפני כבוד ה' הנאמר בברכה )יעב"ץ בספרו מור וקציעה ריש ס' ח(. והטעם:

 הטעם שאין הברקים והרעמים באים יחד

משום כוח הראייה גדול יותר ומהיר יותר מחוש השמיעה ולכן רואים את 

הברקים קודם שאנו שומעים את הרעמים ומשום כך לפעמים אין אנו שומעים 

ות קולו איננו מגיע לאוזן השומעת )אמרי כלל רעם אחר ברק מפני ריחוקו ונמיכ

 נועם  ד"ה ומסבר(.

 ברק ורעם זה אחר זה 

אין הברק והרעם שייכים אחד לשני לענין ברכה לכן אם רואה ברק יברך מיד ולא 

ימתין לשמיעת הרעם וכשיבוא אח"כ הרעם יברך עליו וכן להפך שמע רעם ולא 

 נ"ב רכז ס"ק ד(.ראה ברק יברך ואח"כ שיראה ברק יברך עליו )מש

 הטעם לטעות העולם שמתינים עד אחר שמיעת הרעם

כדי לודא שאינו מברק ארטילאי הבאה מחמת החום שאין מברכים עליו )כמבואר 

במשנ"ב רכז ס"ק ג( וביום קר וגשום אין ספק כלל ואין צריך להמתין עד לשמיעת 

ך )פסקי הרעש ובהמתנה מפסידים הבכה כיון שעבר תוכ"ד מהשמיעה אין לבר

 תשובה רכז ו(.

 שמע רעם וראה ברק כאחד 

הטעם מברך על שניהם ברכה אחת "עושה מעשה בראשית" )משנ"ב רכז ס"ק ה(. 

לפי שאין מרבים בברכות )באר היטב רכז פמג"ד א"א שם ס"ק  שמברך ברכה אחת:

 א(.

 ברכה פעם ביום 

היום )שו"ע רכז בירך על ברק ורעם נפטרו בברכות כל הברקים והרעמים באותו 

 ב(



 

 

 

 מד 'עמ -אספקלריא 

 

לגמרי ובאו שוב רשאי לברך שוב באותו היום ודווקא שהשמים  נתפזרו העננים

 מתבהרים לגמרי אבל אם הלכו הנה והנה ועדין מעונן אין לברך שוב.

אף שלא נתפזרו העננים ביום אחר רשאי לברך אף אם לא  ברכה ביום למחרת

 נתפזרו העננים )רכז ב משנ"ב ס"ק ח(.

ום שביום חדש הברקים נראים אצל האדם כדבר חדש והתחדשות זו מש והטעם:

 מחייבת ברכה כמו פיזור העננים )עיין שער העין פרק ד לה(.

 גדר יום חדש לענין זה 

יום חדש זו אינו מהלילה אלא מהבוקר דהיינו בירך ביום אינו חוזר ומברך 

)הגרשז"א בלילה, אבל למחרת בבוקר חוזר ומברך אף אם בירך בלילה שעבר 

 הליכות שלמה פרק כז כד(

 החליף ברכה בחברתה

החילף הברכה דהיינו שבירך על הברק שכוחו  וגברותו או על הרעם עושה 

: כיון שמעיקר הדין אפשר לברך את והטעםמעשה בראשית יצא ידי חובה , 

 הברכה על שניהם איזה שירצה  )שו"ע רכז(.
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"ס 'וטהר לב טהור ברא לי  / הרב יוחנן ריינר, מח

  ומועדים התורה עללבנו' 

 מה הכוונה למות שבע?

 . )כה, ח( ַוַיְגַוע ַוָיָמת ַאְבָרָהם ְבֵשיָבה טֹוָבה ָזֵקן ְוָשֵבַע ַוֵיָאֶסף ֶאל ַעָםיו

אברהם אבינו שנפטר "שבע", וגם אצל יצחק כתוב "שבע  על התורה אומרת

 המשמעות שנפטר "שבע"?  יימים", וצריך להבין מה

והנה הרמב"ן מפרש ש"שבע" הכוונה זקן ושבע, שראה כל משאלות לבו ושבע 

כל טובה, וכן אצל יצחק "ושבע ימים" הכוונה ששבעה נפשו בימים, ולא יתאווה 

שיחדשו בו הימים דבר, וכמו שכתוב אצל דוד "וימת בשיבה טובה שבע ימים 

א. סיפור חסדי השם בצדיקים, ב. מדה טובה  :א, והו(כח ,דהי"א כט)ועושר וכבוד" 

תהלים )בהם שלא יתאוו למותרות, כפי שכתוב על הצדיקים "תאוות לבו נתת לו" 

 טו.(ג ,כא

כדברי , ו(ט ,קהלת ה)לא ישבע כסף" שנאמר בו "אוהב כסף אוהב כסף בניגוד ל

יש בידו מנה  ."אין אדם יוצא מן העולם וחצי תאוותו בידו (יג ,קהלת רבה א) חז"ל

אוהב  :שנאמר .מתאוה מאתים, השיגה ידו למאתים מתאוה לעשות ארבע מאות

, הרי שאבותינו הקדושים היו שבעים, לא התאוו ליותר כסף לא ישבע כסף"

 מהמוכן להם.

עניין, שהרי גם לצדיקים בחייהם יש לפעמים משאלות ובקשות ב העמיקל עלינוו

"שראה כל מיניה וביה דברי הרמב"ן עות כמשמשיתן להם את מבוקשם, ו השי"תמ

כתב "שבע מכל מה שי הספורנו דברמשאלות, וכ ודהיינו שהיו ל –משאלות לבו" 

תקבל תש מצפים ומייחליםצדיקים שגם השהתאווה לראות ולעשות בחייו", 

ההבדל בין הצדיקים לרשעים  ו אפוא, ומההשי"תתפילתם ותתמלא בקשתם מאת 

 שאלות לבם? בעניין התאווה למילוי מ

                                                
מכל מה  – ן שכתב "שראה כל משאלות לבו ושבע כל טובה", כותב הספורנו "ושבע""דומה לדברי הרמבבו טו

ייעודם . ע"כ. אמנם יתכן שכוונת הספורנו אינה לתאווה גשמית אלא למילוי שהתאווה לראות ולעשות בימיו

 הרוחני בעולם.
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 המבחן ברגע שאחרי...

הצדיקים  נבחן ברגע שאחר מילוי מבוקשם. ההבדל בין הצדיקים לרשעיםאולי 

כאשר קיבלו את מבוקשם ואת משאלת לבם מיד הם מרוצים ומרגישים שובע, 

 ,משאלה חדשה, ואילו הרשעים לא מתעוררת אצלם מידאין להם תאווה ושוב 

 בהם תאווה להכפיל מה שהשיגו וקיבלו תוררכאשר קיבלו את מבוקשם מיד מתע

 ".שובע"מרגישים  אינם, גם כאשר הם מקבלים הם כבר

מתמלאת מרוצים כאשר  אינם נעשיםהרשעים הסיבה לכך שבאמת ומהי 

  ?משאלתם

שמסביר שהרשעים אין להם חיים לעולם  ,על פי דברי הכלי יקר הדבר מבואר

ומצויים במרדף  שבעים אינןהבא ועיקר שלוותם בעולם הזה, לכן לעולם הם 

 . תמידי, בבחינת 'חטוף ואכול כי מחר נמות'

 המלך כמ"ש דוד ,כי עיקר חייהם זה העולם הבא ,אבל הצדיקים שבעים בימים

אדעה מה חדל אני", שביקש ה( "הודיעני ה' קיצי ומדת ימי מה היא  ,)תהלים לט

נמנע מן הטובה האמתית של העולם הבא,  –דוד לדעת עד כמה זמן אהיה חדול 

כל נחשבים  אינםשהיות ועיקר חייהם זה העולם הבא לכן כל צרכי העולם הזה 

בעיניהם, אלא כאילוץ לחיות בעולם הזה ולא כמטרה בפני עצמה, ולכן יש כך 

 להם שובע.

לא ראיתי צדיק . י ולא ראיתי צדיק נעזב וזרעו מבקש לחם""נער הייתי וגם זקנת

וכמבואר בספרים  –גם כשאין לו שפע גשמי  כי בגלל שזרעו מבקש לחם, –נעזב 

  הקדושים שכאשר 'ה' אלקיך עמך' ממילא 'לא חסרת דבר'!!

שהקדים הפסוק אצל אברהם את ימי השיבה לימי  ,וממשיך הכלי יקר לפרש

שבע מהחיים  –שבימי השיבה היה שבע ימים בלבד זו לא  :הזקנה, לומר לך

היה  .גם כן היה שבע מהם ,הקודמים לשיבה ,הגשמיים, אלא אפילו בימי הזקנה

ליהנות , מואס בחיי העולם הזה, כי כל ימיו כי נכסוף נכסף לבית אביו שבשמים

 מזיו השכינה.
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ומוותרים  כדברי הכלי יקר שבגיל השיבה הצדיקים משתוקקים כבר לעולם הבא

בדרך כלל במידה זו או אחרת  נפרדבגיל זקנה אדם גם בימינו,  על חיי העולם הזה.

כמקדם, ואיש במרוץ החיים נתון  שוב אינומשפחתו, ו פרנסתו ופרנסת מעול

קראת לבפרוזדור  בכפלייםתכונן משכיל ינצל תקופה מיוחדת זו והדומות לה, לה

 כניסתו לטרקלין.

  



 

 

 

 מח 'עמ -אספקלריא 

 

חיים נתן היילפרין, מח"ס 'לקוטי לוית ח"ן / הרב 

 שערי תשובה' )מנצ'סטר(

 והסר שטן מאחרינו

ָרה ַוָתָמת ָשָרה ְבַקְרַית ַאְרַבע ַהוא ֶחְברֹון ְבֶאֶרץ ְכָנַען ַוָיֹבא ַאְבָרָהם ַלְסֹסד ְלָש 

 )כג, ב(  ְוַלְבֹכָתה

שנזדמן ונסמכה מיתת שרה לעקידת יצחק לפי שע"י בשורת העקידה " רש"יוב

 ".בנה לשחיטה וכמעט שלא נשחט פרחה נשמתה ממנה ומתה

יש כמה דרכים בביאור הנסיון של קניית מערת המכפילה. נציע מהלך שמונח 

כי היצר הרע השתדל לנסות אברהם אבינו  -בזה יסוד מעשיי. בספר קהלת יצחק 

ולכן נתלבש מיתת שרה אמינו על שמיעת  -להתחרט ח"ו על עקידת יצחק 

כי  -שאם יתחרט עליו אח"כ הרי יעקור המצוה למפרע )ע' קידושין מ:(  -ידה העק

כמו שתשובה מוחק את העבירה, לעשותה כלא היה, כמו כן כשמתחרט על 

 המצוה שעשה ותוהה על הראשונות נמחק המצוה רח"ל.

ומוסיף שם הקהלת יצחק שלכן כמה פעמים אחר שעושה דבר טוב, או נתייסד 

היצר לעשות עבורו איזה בזיון או הפסד ממון וכדומה מכח  ענין טוב, משתדל

המצוה באופן שינסה אותו להתחרט שבכלל עשה המצוה. ועל החכם לידע מראש 

שלא ליפול בעצת וערמת היצר, ולידע שכל צער ובושה נגזר מראש, ואינה שייך  -

 לקיום המצוה כלל וכלל.

 -ן מלפנינו ומאחרינו!" ומפרשים בזה מה שמתפללים בתפלת ערבית "והסר שט

שזכינו לקיים המצוה, שיסיר הקב"ה השטן מלהשתדל  אחרשבקשתינו הוא שגם 

 ולנסות אותנו מלהצצטער או להתחרט ח"ו אודותה.

 שלישי למילה

 לאור זאת יכולים לבאר בס"ד דרך פשוט בשמחת שלישי למילה.
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 -)שלא במקומו )בסוגריים יש להקדים לציין לדברים עמוקים בזה בשם משמואל 

שמבאר ע"פ מה שגילו לחז"ל שברית הלשון  טזע"ש -בפרשת כי תבוא שנת תרע"ח 

מכוון כנגד ברית המעור. ביום השמיני עושים המילה ומתקנים בברית המעור, 

ובסעודת שלישי למילה הוא תיקון לברית הלשון, ע"ש כי לכן אברהם אבינו נתן 

יף כי שלישי למילה נוהגים לסעוד ביום להמלאכים שלש "לשונות". ואולי יש להוס

וכידוע מלכות הוא פה, וע'. ואולי יש לבאר עוד כי פרשת תזריע  -עשירי ללידה 

ברית המעור, וממשיך בענין צרעת שבא לכפר על הפוגם  -מתחיל במצות מילה 

 בברית הלשון, ושפיר שייכים השתי ענינים יחד.( 

ויהי ביום  -רך הנימול מצטער )ביותר( הרי מכיון שיודעים אנו שביום השלישי ה

השלישי בהיותם כואבים, הרי בידו של היצר לנסות האדם שיבוא ח"ו להתחרט 

על גודל המצוה שעשה שמל בנו, בהראותו גודל צערו. לכן באים וסועדים ומראים 

 האיך ש"עדיין עושין אותה בשמחה!" וששים ושמחים כמוצא שלל רב!!

יגות. שלא להתחרט, ואדרבא לשמוח על עשיית הרי יש לנו כבר שתי מדר

 המצוה אף אם בא לידינו ע"י טרחה ודמים תרתי משמע!

 הענוה הפשוטה לאחרי קיום המצוה

ויש להמשיך בענין זו של העבודה לאחר קיום המצוה בזה ששמעתי פעם דבר 

וקדמו  -נפלא ביותר )מובא בספר בית יצחק בשם הרה"ק הרמ"מ מווארקה זצ"ל 

קיצור בספר צרור המור(. הנה כתיב שלש פעמים בפרשת העקידה שהלכו בזה ב

". על שתים פרש"י שמחשבת האחד היה בדומה להשני ובפעם השלישי אין יחדיו"

 לנו פרש"י. ואפרש שיחתי.

                                                
 לברית תיקון' הי הערלה סילוק במילה כי נראה. בחרדל לשונות' ג להאכילם כדי'( ז ח"י) וירא' פ י"ברש -וז"ל  טז

 חמורה הלשון ברית והנה .לשונות' ג האכילם זה ולרמז הלשון ברית תיקן למילה שלישי של זו ובסעודה, המעור

ילוי ג ז"ע עבירות שלש כנגד עוונות מגדיל שון הרעל שהמספר( ב"ע ו"ט) ערכין ס"בש ל"ז אמרו ז"וע, יותר עוד

 וגם הראשונות המלכיות שלש לעומת אלו עבירות שלש בהם השהי סדום ענין ההי זה והנה. יכת דמיםשפ ריותע

' לה וחטאים רעים סדום ואנשי( א"מ' פ ר"ב) ובמדרש, משלשתן יתירה או שקולה שהיא הרביעית המלכות נגד

 אלו רעים"ש פירשנו וכבר, יכת דמיםמשפ "מאד", בודה זרהבע שם"לה", ע"בג "חטאים", לאלו אלו "רעים", מאד

 תיקון שהיא ל"הנ סעודה מתוך כ"וע, החמורות העבירות שלש כנגד עבירות המגדיל שון הרעל חטא הוא "לאלו

 . עכ"ד הנפלאים.לגמרי מזה היפוך השהי לסדום העונש בא הלשון ברית
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אברהם שהיה  - יחדיווילכו שניהם " ' בדרכם להעקידה כתב רש"י וז"לפסוק וב

רצון ושמחה כיצחק שלא היה מרגיש יודע שהולך לשחוט את בנו היה הולך ב

". וכמו כן בהמשך בפסוק ח' כאשר הבין יצחק כבר שהוא הוא הקרבן נאמר בדבר

 "בלב שוהואע"פ שהבין יצחק שהוא הולך להשחט וילכו שניהם יחדו ג"כ יחדיו "

 -בפסוק כ"ב בסוף הנסיון הגדולה ביותר  -אמנם בפעם השלישי הדבר מפליא 

ַוָיָשב ַאְבָרָהם ֶאל ת בנו יחידו אוהבו לקרבן עולה כתיב "שזכה לעמוד בו להעלו

בלב זאת אומרת אשר אברהם אבינו היה " -" ְנָעָריו ַוָיֻקמו ַוֵיְלכו ַיְחָדו ֶאל ְבֵאר ָשַבע

 -" עם הנערים! הם חיכו והמתינו עבורו בפשטות ובלי שום סיבה להתגאות שוה

עמהם בשפטות ובענוה אל אף שזכה לשמוע וכמו כן אברהם אבינו היה בלב שוה 

מפי מלאך האלקים "עתה ידעתי כי ירא אלקים אתה" ולכל הגילויים הנפלאים של 

 עקידת יצחק, שעד היום נהנים מהזכות הנורא.

לא רק שלא להתחרט ח"ו,  -הרי לנו מדריגה שלישי לאחר שזוכים לקיום מצוה 

ת מתוך ההכרה הברורה אלא אדרבא לשמוח, וליזהר לישאר עם כל הפשטו

שאלמלא הקב"ה עוזרו לא יכול לו, והננו מודים ומשבחים לו יתברך שזיכה אותנו 

 לעמוד לפניו ולשרת אותו באהבה וביראה ובשמחה עצומה, אכי"ר.
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ֵמאֹור שעשועי / הרב מנחם צבי גולדבאום, מח"ס 

 ''מֹוסר דרך', 'מאיר דרך', ו'אפיקי חיים

 אין ארור מדבק בברוך

 ַאֲחָרי )כד, כט( ָהַאָחה ֵתֵלךְ  ֹלא ֻאַלי ֲאֹדַני ֶאל ָוֹאַמר

 והיה לאליעזר, לו היתה בת כתיב. 'אלי' האשה. תלך לא "אלי: כתב רש"י מחז"ל

 אברהם:  לו אמר בתו. להשיאו אליו לפנות אברהם לו שיאמר עילה למצוא מחזר

 .בברוך" מדבק ארור ואין, ארור ואתה ברוך, בני

 מדבק בארורברוך 

"ואין , הרי באותה המדה היה יכול לומר "ואין ארור מדבק בברוך"מדוע אמר 

 והרי אברהם הוא זה שעיכב ולא אליעזר? - ברוך מדבק בארור"

ק הגאון רבי מאיר אבאביץ זצ"ל )מחותנו של מרן רבי אלחנן וסרמן  ַבְרדוֹּ הרב ְדנוֹּ

 למעשה"כותב:  -בשם הגר"ש הכהן מוילנא  -זצ"ל( בספר "פני מאיר" על התורה 

 ומתגאה, דרגא נחות עם התחתן יכ בנפשו חושב הארור תמיד ,כאלה בשדוכים

כלומר, הברוך יכול להסתדר עם . "קטטה חיי חיים זה ובשביל, עליה או עליו תמיד

אך לתאוה יבקש  -כולם, אך הארור רב ומתקוטט. הברוך הוא האומר ל'דבק' טוב 

 'נפרד'. הברוך מתדבק. הארור מתפרד.

 ֶוְהֵיה ְשֶמָך, ַוֲאַגְדָלה ַוֲאָבֶרְכָך, ָגדֹול, ְלגֹוי "ְוֶאֶעְשךָ הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם 

, ומרגלא בפומיה דמרן המשגיח רבי מאיר חדש זצ"ל, שהברכה הגדולה ְבָרָכה"

 להיות לברכה לזולת! - "והיה ברכה"מכולן היא 

לרמוז שאברהם מתקשר  -האוהל של אברהם פתוח לארבע רוחות השמים 

ומוצא קשר עם כולם )כפי שכבר כתבנו פעמים רבות בשם הגאון רבי אברהם 

 פרבשטיין זצ"ל(.

 לבעלך בדרכי טובךהיי נוחה 

 וכך יצחק בן אברהם יכול להדבק רק בברוך. ובמי?
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 ברבקה!

 וגו' )כד, ס(, ובספורנו ְרָבָבה" ְלַאְלֵפי ֲהַיי ַאְת  ֲאֹחֵתנו ָלה ַוֹיאְמרו ַרְבָקה ֶאת "ַוְיָבֲרכו

 אחרת אשה ולא בלבד שאת באופן טובך בדרכי לבעלך נוחה היי. היי "אתשם: 

  וכו'. רבבה" לאלפי תהיי

 -, וכמובן גם להפך "היי נוחה לבעלך בדרכי טובך..."זוהי המהות של בית מבורך: 

 הבעל אל אשתו.

 ארור מחפש לעצמו. ברוך מחפש לזולתו.

 מבקשת היתה "שלא)כד, מד( ליצחק. מדוע?  "היא האשה אשר הוכיח ה'"רבקה 

"היא (. וממילא )ספורנו שם כב הגמור" החסד צד על מעשיה כל היו אבל דבר,

לפלוני"  פלוני בת ואומר מכרזת קול "בת ל:"ז כאמרם האשר אשר הוכיח ה'",

 )ספורנו שם מד(.

שמעתי ממורי ורבי הגאון רבי שמחה וסרמן זצ"ל )חתנו של הגאון רבי מאיר 

אבאביץ זצ"ל( בשם אביו הגאון הקדוש מרן רבי אלחנן זצ"ל: ישנן שלשה דברים 

בר הראשון שהוא מנה היא שהמדוברת צריכה להיות שיש לברר בשידוך, והד

 "גוטא" )טובה( ואין כאן המקום לפרט את ב' הדברים הנוספים.

מהוא "גוטא"? ביאר מורי ורבי בדרך משל: כאשר אדם מניח את אצבעו סמוך 

לעינו, הוא מסתיר אל כל העולם, אך גם איננו מסוגל למקד פוקוס על האצבע 

את האצבע, לא רק שיראה את כל הסובב; גם האצבע  שלו. אולם כאשר ירחיק

 תיראה לו באופן חד וברור.

כך אדם, כאשר מתמקד בעצמו איננו מצליח למקד פוקוס על סביבתו, וכולם 

נראים לו באור מעוות. רק כאשר הוא מתמקד בזולתו יצליח להבין גם מי הוא 

 עצמו.

 אלא בזולתו!זוהי הטובה. זוהי הברוכה. מי שאיננו ממוקד בעצמו 

 באופן זה ברוך מתדבק בברוכה!
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הוסיף לי מו"ר הגאון רבי מרדכי סומפולינסקי שליט"א בשם אביו הר"ר דוד בונם 

שליט"א דג' מצאו זיווג על המים: יעקב אבינו, משה רבינו ואליעזר. ביעקב מצאנו 

. דואג לאחרים. ַאםֹו" ֲאַחי ָלָבן ֹצאן ֶאת ַוַיְשקְ  ַהְבֵאר ַסי ֵמַעל ָהֶאֶבן ֶאת "ַוָיֶגלי( , )כט

. ֹצאָנם" ֶאת ַוַיְשקְ  ַויֹוַשָען ֹמֶשה "ַוָיָקםיז( , ב זהו ברוך. במשה רבינו מצאנו )שמות

דואג לאחרים. זהו ברוך. אבל אליעזר נותן לילדה קטנה לשרת אותו. זהו... 

 )וחיפשתי ומצאתי את עיקר הערה זו בספר המדרש והמעשה(.

 goldm@enativ.comת: לתגובו
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מאחורי הדף / הרב יצחק לובנשטיין, מו"ל כתבי 

וספרי הגרי"א וינטרויב זצ"ל, ומח"ס 'אני מאמין' 

 )קרית ספר(

 ישלם שכר לנטפל לעושי מצוה כעושי מצוה -מכות )ה:( 

אינן נהרגין עד שיהיו שניהם ר' שמעון אומר מה שנים ")מכות ה:( איתא במשנה 

זוממין אף שלשה אינן נהרגין עד שיהיו שלשתן זוממין ומנין אפי' מאה ת"ל עדים 

רבי עקיבא אומר לא בא השלישי להקל אלא להחמיר עליו ולעשות דינו כיוצא 

באלו ואם כן ענש הכתוב לנטפל לעוברי עבירה כעוברי עבירה על אחת כמה וכמה 

". נבאר קצת עומק דברי המשנה וע"פ י מצוה כעושי מצוהישלם שכר לנטפל לעוש

 הגר"א.

* 

 'עושי מצוה'כ 'נטפל לעושי מצוה'שכר ל

וכל העמלים עם הצבור יהיו עמלים עמהם וז"ל "... )אבות ב ב( איתא במשנה 

מעלה אני  ,ואתם ,וצדקתם עומדת לעד ,שזכות אבותם מסייעתן ,לשם שמים

 ".עליכם שכר הרבה כאילו עשיתם

וז"ל "ואתם מעלה אני עליכם שכר: וכמ"ש  יזוכתב הגר"א )אבות ב ב( ב'ליקוט'

)מכות ה:( ... ישלם שכר לנטפל לעושי מצוה כעושי מצוה". נשתדל להבין עומק 

 דברי הגר"א.

שאע"פ שאתם  .שזכות אבותם מסייעתן וצדקתם עומדת לעדז"ל רבינו יונה "

זכות אלא  ,להם םתם גורמילא א ,םכעוסקין עמהם וצרכיהם נעשין על ידי

מעלה אני  ,ואתם. וצדקתם עומדת לעד לאלף דור ,מסייעתם אבותיהם של צבור

אף על פי שזכות אבותם מסייעתם  ,כלומר .כאילו עשיתםשכר הרבה עליכם 

במעשיהם, עסקין מתאתם ה ,וצרכיהם נעשין בזכות אבותיהם ולא על ידיכם

                                                
כן זה מובא בספר מאורות הגר"א ובגר"א על מס' אבות עירבבו את הליקוט עם הפירוש השני שמביא הגר"א  יז

 שהוא על דרך הרמב"ם ולא על דרך רבינו יונה. 
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ננסה לבאר דבריו  ".בזכותכם נעשה הכלוכאילו עשיתם מעלה אני עליכם כאילו 

 קצת ובזה גם נבין דברי הגר"א.

 עמלים עם הצבור

סוגית ה'צבור' מרתקת היא עד למאוד, ובקצרה, הרי היא מגע עם נקודה שהיא 

הרבה מעבר לעולם ההשתדלות שלנו. חריפות כוחם של הציבור מתבטא בלשון 

, פי' שנקודת ה'ציבור' מופקעת "אין הצבור מתיםהגמרא )הוריות ו. תמורה טו:( "

בחטא ומיתה שבא בעקבותיו. עוד ביטוי חריף על כח הצבור מצאנו בגמרא 

)פסחים פה:( שדן אם יש עשרה מתפללין בחדר האם העומדים בחוץ יכולים 

אפילו מחיצה של ברזל " יחלהתפלל איתם ונחשב תפלה בציבור וכותב הגמרא

שאין הפסק  -אינה מפסקת , פרש"י "יט"אינה מפסקת בין ישראל לאביהם שבשמים

". פי' שה'צבור' עשרה לפני המקום, שהכל גלוי וידוע לפניו, ואין סתימה לפניו

שייכים למהלך של 'אין סתימה לפניו' עד שגם מי שעומד בחוץ נחשב שעומד 

 איתם.

 זכות אבותם מסייעתן וצדקתם עומדת לעד

 –הרי כל יחיד הוא חלק מהציבור שכל יחיד ויחיד נוגע בה ש –נקודת ה'צבור' 

הונחל לנו מאבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב, ונקבע בישראל במתן תורה 

הארכתי במק"א ואכמ"ל. נקודה זו הנקראת 'צבור' והא 'נצחי' ו'עומדת לעד' 

 שהרי הוא מופקע מ'מיתה' וכנזכר בגמרא.

האחרונים האם הגישה  כמאמר המוסגר היה נידון בין גדולי מורי האומה בדורות

או שעם ה'ציבור'  כלעניני הציבור כבולים למהלכים של 'אין סומכים על הנס'

בכלל לא קיים מערכת טבעית. שמעתי שדעת מו"ר זצוק"ל היה שהציבור עומד 

 מעל הטבע לגמרי וכך צריך לעסוק בהם, ובלי להתחשב עם כללי וחוקי הטבע.

                                                
 וכן מובא בגמרא )סוטה לח:( בענין ברכת כהנים. יח
נפסקה חומת ברזל בין ישראל אמר רבי אלעזר מיום שחרב בית המקדש ")ברכות לב:( וזה למרות שכתוב בגמרא  יט

" וע"ע בגמרא )ראש לאביהם שבשמים שנאמר ואתה קח לך מחבת ברזל ונתתה אותה קיר ברזל בינך ובין העיר

 השנה יח.( שכל יחיד שייך לזה בעשרת ימי תשובה ואכמ"ל, וכן בשבת כמבואר בתקו"ז )מט.(.
בגמרא )פסחים נ:( "לאו כל יומא אתרחיש ניסא".  לשון זה לא מוזכר בחז"ל אבל המושג מובא בהרבה מקומות. כ

 ". ויש עוד הרבה, ואכמ"ל.לא בכל שעתא ושעתא מתרחיש ניסא")מגילה ז:( וכן בגמרא 
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 כאילו עשיתם

הרי הוא רק מעין צינור למהלך הנקרא 'צבור'  כאבורנמצא שהעוסקים בצרכי צי

אבל עצם ההנהגה עם הציבור לא שייך למהלכים של 'עמל' ו'עסק'. וא"כ נשאלת 

השאלה בכלל באיזה זכות מקבל ה'עוסקים בצרכי ציבור באמונה' איזה שכר, הרי 

כל השפע להציבור נובע ממעיין מקור מים חיים שהוא מעל ומעבר לגבולות 

 ם.העוסקי

רבינו יונה קובע כאן שזה החידוש של המשנה שהעוסקים מקבלים שכר, אבל 

 המשנה ורבינו יונה לא מבארים לנו למה.

 נטפל לעושי מצוה

הגר"א כאן מבאר שיש מקור לשכר זה והוא מצד 'נטפל לעושי מצוה'. נכון 

שהשפע בא ממערכות גבוהות של 'צבור' ו'זכות אבות' וכדומה, אבל ה'צינור' הרי 

להיות 'נטפל' לאותם המהלכים. והגם שלא  –לשם שמים  –הוא בחר בטוב לבו 

כמבואר במשנה )מכות 'הוסיף' לציבור כלום אבל כ'נטפל' הוא זוכה לשכר טוב ו

ה:(. במשנה מרומז גם אופי ה'שכר' שהוא 'הרבה' פי' 'בלי גבול' לשון 'ריבוי' 

', הרי שנתרומם האדם הפרטי לדרגת 'צבור' כאילו עשיתםוהוא 'כעושי מצוה' '

 שהוא ללא גבול.

 זכות הרבים

 כל המזכה את הרבים אין חטא באוז"ל "( יח )אבות הבזה יש להבין עוד משנה 

 ...".על ידו וכל המחטיא את הרבים אין מספיקין בידו לעשות תשובה 

וביאור הענין הוא כנ"ל. מי ששייך לנקודת ה'צבור' ממילא מופקע ממערכת של 

, ומי שפוגע ב'רבים' פי' שמוריד קבוצה של יחידים מקשרם עם נקודת כב'חטא'

יא נקודת ה'צבור', הרי הוא לא יזכה ל'תשובה' שכל ענינה של 'תשובה' ה

 .כגה'צבור'

                                                
 כמובן רק אם הוא לשם שמים. כא
 ".שלשה לא שלט בהן יצר הרע אלו הן אברהם יצחק ויעקב דכתיב בהו בכל מכל כל")בבא בתרא יז.( ז"ל הגמרא  כב
 שניהם שייכים ל'בינה'. כג
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 מתי יגיע מעשי, מעשה אבות סימן לבנים

לפיכך יהיו שכתבו וז"ל " כדובזה יש עומק לדברי חז"ל )תנא דבי אליהו רבא כג(

, שלא קנו מתי יגיעו מעשיי למעשה אברהם יצחק ויעקבאומרים כל אחד ואחד, 

 ". פי'העולם הזה והעולם הבא אלא בשביל מעשיהם הטובים ותלמוד תורה

. כיון שאותו נקודה של 'אבות' הוא כהשאפשר לגעת בנקודה שהוא 'מעשי אבות'

, העבודה שלנו היא לשאוף כוה'שורש' לכל ההנהגה הפרטית שיתגלה בהמשך

 'לגעת' לנקודת ה'ציבור' שנמצאת עמוק בתוך לבינו, מכח זכות אבות שבתוכינו.

 

* 

או  0533114757לתגובות ולקבל מד"ת של הגרי"א וינטרוב זצוק"ל: 

haravyew@gmail.com 

  

                                                
 ע' ילקוט שמעוני )ואתחנן רמז תתל(. כד
באבות הן המרכבה ונתעלו ממדריגת חג"ת' למדריגת 'חב"ד', כמבואר בע"ח בענין חללי גלגלתא, ולכן נקרא  כה

'אלקי אברהם יצחק ויעקב' כמבואר בשער הכונות, ומצד 'אלקי' לא יתכן 'חטא' כמבואר ברש"י )ויצא כח יג(, 

 .וכנ"ל
 ולכן מעשה אבות סימן לבנים, שהרי אין בענף מה שאין בשורש. כו
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/ הרב אליהו הורביץ, מח"ס  שבתהלכות מה

 'הרחב דעת' י"ג חלקים

 דין אפיית חלות לשבת

 )כד, סז( וגו'ַוְיַבֶאָה ַיְצָחק ָהֹאֱהָלה ָשָרה ַאםֹו 

ונעשית דוגמת שרה אמו, כלומר והרי היא שרה אמו, שכל זמן  וברש"י שם כתב,

ששרה קיימת היה נר דלוק מערב שבת לערב שבת, וברכה מצויה בעיסה, וענן 

 , עכ"ל.קשור על האהל, ומשמתה פסקו, וכשבאת רבקה חזרו

מבואר ברש"י ב' חיובים המוטלים על האישה בער"ש, א', הדלקת הנר בער"ש, 

 ה, ובמאמר זה נדון בחיוב לישת עיסה בער"ש.ב', לישת עיסה לחל

 מקור דין אפיית חלות לשבת

שה משכמת יושתהא א וכו' עשרה תקנות תיקן עזראבגמ' בב"ק דף פב. איתא, 

וכו', ורוב הראשונים ביארו שהכוונה שתאפה בבוקר מוקדם כדי שתוכל  ואופה

עזרא תיקן שיאפו לתת לעניים פת, אך המאירי שם וכן האגודה בסי' ק"ב ביאורו ש

פת בער"ש, ובדר"מ בסי' תר"ג מביא א"ז כמקור לדין אפיית חלה בער"ש בפמ"ג 

בסי' רמ"ב א"א סק"ד, כתב שצ"ל שהדר"מ גרס בגמ' להדיא שתיקן לאפות 

 בער"ש,

ובגמ' בתענית דף כד: מובא שאשתו של ר' חנינא הייתה מסיקה את התנור כל 

בת למרות שלא היה לה חלות בתנור ער"ש להראות שגם היא אופה חלות לש

ונעשה לה נס ונבראו שם חלות, ובמג"א בסי' רמ"ב סק"ד הוכיח מזה שהיה מנהג 

 לאפות חלות כל ער"ש.

, אדם הראשון חלה טהורה לעולם היהעוד מצאנו בירושלמי שבת פ"ב ה"ו, 

והכוונה שהקב"ה לש עיסה  דכתיב וייצר ה' אלהים את האדם עפר מן האדמה

, ולכך נמסרה מצוות הפרשת חלה וגרמה לו חוה מיתה פר וייצר את האדםמהע

לאישה, ובמג"א שם כתב שזהו עוד מקור לחיוב אפיית חלה בער"ש, שהרי היא 

 גרמה לו מיתה בער"ש, לכך עליה לתקן את זה בער"ש.
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 דברי הדרכי משה בסי' תר"ג

לא יכול לאכול כל הטור בסי' תר"ג הביא מהירושלמי, שר' חייא אמר לרב, שאם 

השנה חולין בטהרה, יקפיד לפחות על ז' ימים שיאכל בטהרה, והראבי"ה כתב 

שהכוונה לי' ימי תשובה, וזה חוץ מיוה"כ שצמים בו, וחוץ מב' ימי ר"ה שבזה ודאי 

 שאוכל בטהרה שהרי חייב אדם לטהר עצמו ברגל, עכ"ד.

ה חוץ מב' ימי ר"ה, ובדרכי משה שם הביא מהמרדכי שביאר סיבה אחרת מדוע ז

שזה משום שהכל לשים חלות לכבוד יו"ט וודאי שהם טהורים, וכתב שם הדר"מ, 

שמוכח שצריך לאפות חלות לכבוד יו"ט, אך מוכח שא"צ לאפות לכבוד שבת, 

שא"כ ר"ח היה צריך להזהיר אותו רק מו' ימים, ובדר"מ מסיים, שבכ"א המנהג 

ת, ולכך אין לשנות מהמנהג ויש לאפות לאפות גם לכבוד שבת, שיש בזה כבוד שב

 חלות כל ער"ש.

ובמג"א שם סק"ד מתקשה על דבריו, הכיצד יתכן שיש מנהג, הרי בגמ' הנ"ל 

מבואר שר"ח הזהיר אותו מז' ימים מוכח שא"צ לאפות לכבוד שבת, וכפי שהדר"מ 

עצמו הוכיח, ותירץ המג"א שצ"ל שר"ח קידש ע"פ הראיה, וממילא היה לו רק יום 

אחד ר"ה, ולכך מזה יש ראיה שצריך לאפות גם בער"ש, ולכך נשארו רק ז' ימים 

שהיה צריך לשמור בטהרה ועיין בא"ר בסק"י שנחלק וכתב שלא קידש ע"פ 

 הראיה, אך הברכי יוסף סק"ב הוכיח כהמג"א עיי"ש.

והמג"א מסיים שאם המקור הוא מהנ"ל, הרי שצריך גם לאוכלם בשבת עצמה, 

 בטהרה וגם בזה הא"ר שם נחלק עליו וכתב שלא מצאנו מנהג כזה. בכדי שיהיו

 להלכה

נוהגין ללוש כדי שיעור חלה בבית לעשות הרמ"א בסי' רמ"ב סעיף א' פסק וז"ל: 

, מהם לחמים לבצוע עליהם בשבת ויו"ט, והוא מכבוד שבת ויו"ט, ואין לשנות

 עכ"ל.
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שכתב בדר"מ הנ"ל, אך הוזכר מבואר בדבריו שטעם הדין הוא מכבוד שבת, וכפי 

שהמג"א הביא לזה מקור מהירושלמי שמשום שאבדה את אדם הראשון שהוא 

 היה חלתו של עולם, לכך צריכה לתקן זאת ע"י אפיית והפרשת חלה בער"ש.

בסידור היעב"ץ כתב טעם נוסף, שיש לדמותו ללחם הפנים שהיו אופים אותו 

והיה ביום זה רמז מהפסוק שכתוב, בער"ש, ובביה"ל שם כתב טעם נוסף, שיש ל

"ש רמשמע דיש לאפות בע ,הששי והכינו את אשר יביאו את אשר תאפו אפו וגו'

 .להכין לשבת

 לקנות חלות אפויות

היום התחילו איזה נשים להשבית  ונותינו הרביםובעובביה"ל שם מסיים וז"ל: 

, כבוד שבתולאו שפיר עבדי דמקטינים בזה  ,ולוקחין מן האופה ,המנהג ההוא

 עכ"ל.

ובמשנ"ב לא מבואר מדוע מקטינים בזה כבוד שבת, ובשו"ת אור לציון פרק מ"ז 

אות א' כתב שזה משום שהאופה היה אופה לחם רגיל כבכל יום ולא היה טוב 

כ"כ, ולכך אין זה כבוד שבת, וממילא כתב שכיום שהמאפיות אופות לחם מיוחד 

פות בבית הדבר טעון בדיקה לשבת והם מעולות בטיבן ובטעמן, א"צ לא

במציאות, ויתכן שיש בנ"א שיודעים כיצד האופים אפו חלות לשבת בזמן 

 המשנ"ב.

אמנם בשו"ת משנה הלכות חט"ו סי' צ"ה נחלק עליו וכתב שטעמו של הביה"ל 

הוא מצד דין מצווה בו יותר מבשלוחו, וכפי שמצאנו בגמ' בקידושין דף מב, רב 

שצריכות להתאמץ ולטרוח בעצמם לכבוד שבת עוד  ספרא מחריך רישא וכו',

זה הסומך על  ,ן בחייךיתאמ אלמביא שם מהגמ' במנחות דף קג: בביאור הקללה, ו

, א"כ מבואר שקניית לחם מן האופה היא קללה, וודאי שאין זה כבוד שבת הפלטר

שצריך לאכול מן הקללה, ולכך גם כיום צריכות הנשים לאפות בעצמם ולא 

  מהאופה.לקנות 
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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

 "חובת האדם לחקור ולברר עניניו הרוחניים"

וגו'  ְדָך ַתַחת ְיֵרַכיַוֹיאֶמר ַאְבָרָהם ֶאל ַעְבדֹו ְזַקן ֵביתֹו ַהֹםֵשל ְבָכל ֲאֶשר לֹו ַשים ָנא יָ 

 )כד, ב(

יש להבין, מדוע מאריכה התורה וכותבת את התוארים על אליעזר כאשר  א

"זקן ביתו המושל בכל אשר מצווה אותו לחפש שידוך, ויאמר אברהם אל עבדו 

הלא הדבר מיותר לחלוטין ואינו עניין להדגיש הדבר, ולכאורה מספיק היה  לו",

 לומר "ויאמר אברהם לאליעזר עבדו שים נא ידך וכו'"?

אליעזר עבד אברהם זקן ב וביותר קשה, לפי מה שדרשו חז"ל )יומא כח, ב( 

של בכל אשר והמ" ".ויאמר אברהם אל עבדו זקן ביתו"ויושב בישיבה היה, שנאמר 

אמר רבי אלעזר:  - "הוא דמשק אליעזר", אמר רבי אלעזר: שמושל בתורת רבו. "לו

ועלינו להבין, איזה עניין היה לאברהם  שדולה ומשקה מתורתו של רבו לאחרים.

 לשבח ולהלל כעת את עבדו בתוארים כאלה נכבדים?

הרי אליעזר היה עבדו הנאמן המושל בכל אשר יש לאדוניו  ,יש להקשותעוד וג 

א"כ כיצד עבור השליחות לחפש שידוך לבנו נצרך  ,ל ברכושווא חשש שימעול

 להשביעו שיקיים השליחות ולא נתן בו אימון?

 העולם מנהג

צרכיו הגופניים מברר וחוקר היכן אפשר  שבכל ,כאשר נתבונן במנהג העולםהנה 

וק"ו , הן בביגוד והן בהנעלה וכן תכשיטים וכדומא, להשיג את הדבר הטוב ביותר

ברכושו אם רוכש בית מקבלן חוקר על נאמנותו, ואם נצרך לרופא מברר על 

ואילו כאשר מדובר בענייני התורה והמצוות סומך על כל  ממוחיותו ונסיונו,

 .המזדמן לידו מבלי לשאול ולחקור
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מלמדנו בדיוק ההיפך שכל מה  ,אברהם מייסד אומתנו ואת עם ישראלאך 

בדברים  ולםא ,אמין ולהפקיד ולתת סמכויותף אפשר לסמוך ולהגושקשור ל

על הזקן והכובע והכרס, מאחר ויש נגיעה אין לסמוך כבדהו וחשדהו רוחניים 

של האדם וחובתו הכלל שאין נחתום מעיד על עיסתו, גם אם יהיה כמשה רבנו 

 .בכל הנוגע לנשמתו לבדוק ולברר

ארים הנכבדים מדגיש בלשונו, דווקא במקום זה את התאברהם אבינו  ולזאת

אשר הגיע אליהם עבדו שהיה זקן ויושב בישיבה, ואף מושל בכל תורתו ומלמדה 

התייחסות לרכושו הגשמי לעומת אברהם אבינו בין הבדיל לאחרים, ובכל זאת 

והוא המושל בכל אשר לו שברכושו נתן אימון מלא באליעזר  ,החלק הרוחני

ולמרות כל גדולתו  למרות זאת ומפקיד את כל רכושו בידו מתוך אימון מלא, אך

ונצרך להשביע אותו ואינו סומך עליו אינו נותן אימון  ,בדבר רוחניוצדקותו 

וכבר אמרו דורשי רשומות שנאמר בפסוק "תמים תהיה עם ה'  שיעשה כדבריו.

אלקיך", לדייק מכך שרק עם השם אפשר ללכת בתמימות אבל עם בני אדם אין 

 ללכת בתמימות.

 למד מוסר על הנהגת האדםמעשה שהיה המ

פנה אליו  ,כאשר הגיע לאיזה אכסניה ,מסופר על הגאון ר' ישראל מסלנטך וכ

אולי כבודו יכול לשחוט לי בראותו שיש לו הדרת פנים זקן ופאות, בעל האכסניה 

, השיבו שעוד כמה זמן ישיב לו תשובה, המתין כמה כיון שלא השיג שוחטעוף 

זמן ופנה אליו הצדיק לבעל האכסניה שהוא זקוק להלואה לזמן קצר, השיבו בעל 

אוכל  אתה מבקש ממני דבר כזה הכיצד איךהרי אתה נראה לי חכם, והאכסניה 

מי אמר שאתה נאמן להשיב ומי אמר  ,לך כאשר איני מכיר אותך תלהלווא

 !השיב ההלואהשביכולתך ל

כיצד הנך מבקש  מדבר! אם כן, פיךש מהישמעו אוזנך  ,ענה הצדיק ואמר לו 

ממני לשחוט לך עוף בלי להכיר האם אני אדם מוסמך לשחוט ולא יאכיל אותך 

כיצד על עסקי  ,ואם על סכום קטן של כסף אינך יכול לסמוך על חזותי ,נבלה

 ?!נשמה הנך סומך עלי
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אברהם, כולל 'תורת ה'  מעמקי הלכה / הרב יצחק

 חפצו' )בית שמש(

 השתדלות בשידוכין ע"פ מאחז"ל

 ַאְשֶקה ְגַמֶליךָ  ְוַגם ְשֵתה ְוָאְמָרה ְוֶאְשֶתה ַכֵדךְ  ָנא ַהַטי ֵאֶליהָ  ֹאַמר ֲאֶשר ַהַמֲעָרה ְוָהָיה

 )כד, יד( ֲאֹדַני ַעם ֶחֶסד ָעַשיתָ  ַכי ֵאַדע וָבה ְלַיְצָחק ְלַעְבְדךָ  ֹהַכְחתָ  ֹאָתה

( להרב אריה זאב גינזברג 28)עמ' רע"ז שאלה  שו"ת דברי חכמיםבספר היקר   

אשר עמד ואסף, תשובות והנהגות, שקיבל מגדולי ישראל זצ"ל, במעשה אומן  

ובין היתר עמד שם על בירור עניני ההשתדלות בשידוכין, ושאל קמיה דגדולי 

לא כתוב בחז"ל פרטים מבוררים מה לחפש  ישראל, "למעשה בענין שידוכים, למה

 באשתו )בלי מה שכתב על בת ת"ח(, ולמה לא ביררו ענין כ"כ חשוב ביתר ביאור?" 

, והשיבו, כי חז"ל לא יכלו הגאון ר' יעקב קמנצקי זצ"להוא הפנה שאלה זו לפני   

ליתן גדר מסוים לזה, שכל אחד יש לו תכונה שלו, וצריך כל א' דברים אחרים, 

משל כתוב בפסוק שקר החן והבל היופי, וכתב במו"ק בשם ר"י שאין אשה אלא ל

)נט:(. וכן רואים כתובות )לא.(,  תעניתליופי א"ה. צ"ע דזוהי גמ' מפורשת ב

פסוקים שסותרים אהדדי, אם חכמה טוב לנשים, או לא. והפשט פשוט, שכל אחד 

יופי וכו', וממילא כל אמר מה שהוא חשב על עצמו, אחד שרוצה יפיה אמר אשה ל

אחד צריך למצוא תכונתו וטבעתו, ומה שהוא צריך באשתו שהוא בוחר )ופשוט 

 שצריך דעת תורה בזה, ולא ברוח היצה"ר שיש לו( עכת"ד. 

ואכן יש לסדר ולערוך לעצמינו את הדברים, ולראות מה טמנו לנו חז"ל   

ים לתפארת אבותם, בדבריהם הקדושים, לגלות רז לבנים, כיצד יזכו להקים בת

ושעל פיהם וחכמתם, אשר שאובה ממקור בארות מים חיים, נוכל ליסד בנינים, 

 כרצון בורא העולמים. ואציין כמה מקורות ממה שמצאתי מענין נכבד וגדול זה: 

הנקודה הראשונה שנראה לציין הוא ממה שמוצאים רבות בחז"ל, מענין  א(  

כך ניתן ללמוד מפרשתן,  -א'חובת הבדיקה, אחר ה'מדות הטובות' של הצד השני. 

מתוך קפידת אאע"ה, שלא לקחת אשה מבנות כנען )בראשית כד, ד(, שהיו ידועות 
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בראשית כד, יד(, אשר וכן חזינן מתוך תפילתו של אליעזר ) -ב'במדותיהן הרעות. 

איתתא".  נסיב )סג.(, "מתון יבמותוכן מצינו בגמ'  -ג'חיפש נערה 'בעלת חסד'. 

וכן יש  -ד'וקנטרנית".  רעה תהא שלא מעשיה, שתבדוק עד )שם(, "המתןרש"י ופ

)סב:( על בתו של בן כלבא שבוע, אשר בחרה להינשא דוקא  כתובותלציין לגמ' 

וזאת משום "דהוה צניע ומעלי", וכפי שהוכח לבסוף  לר"ע, למרות שהיה עם ארץ,

 לעיני כל, שאכן צדקה בבחירה זו.

ובדומה לזה, מוצאים אנו בחז"ל, מענין חשיבות הבדיקה גם אחר 'קרובי  ב(  

 אדם ימכור לעולם "ת"ר,)מט:(, פסחים כן איתא ב -א'המשפחה' של הצד השני, 

 לא. הדור גדולי בת ישא בת ת"ח, מצא לא. חכם תלמיד בת וישא לו, שיש מה כל

 בת ישא כנסיות, ראשי בת מצא לא כנסיות. ראשי בת ישא הדור, גדולי בת מצא

 עמי בת ישא ולא. תינוקות מלמדי בת ישא צדקה, גבאי בת מצא לא. צדקה גבאי

הארץ וכו'". ע"ש בדברים החריפים שנוקטת הגמ' בהמשך דבריה, בענין נשואין 

 שיבדוק צריך אשה הנושא רבא, )קי.(, "אמר ב"בוכן הוא בגמ'  -ב' עם עם הארץ.

 האם". לאחי דומין בנים רוב באחיה וכו'. תנא,

עוד אנו מוצאים, מענין החשיבות בחיפוש אחר 'יחוס' המשפחה של הצד  ג(  

 משרה ה"כשהקב חנינא, ברבי חמא' ר )ע:( "אמר קידושיןכן איתא ב -א'השני, 

שבישראל", ויעו"ש גם להיפך,  מיוחסות משפחות על אלא משרה אין, שכינתו

 )לא.(תענית כיו"ב בגמ'  -ב'בחומרת הדבר, של הנושא אשה שאינה הוגנתו לו. 

 אלא האשה שאין לפי, למשפחה עיניכם תנו אומרות, היו מה שבהן "מיוחסות

 הרוצה יוחנן, רבי )מט.(, "אמר פסחיםמענין זה בגמ' בעוד מצינו  -ג'לבנים". 

 אהרן", אמנם ע"ש כמה אמוראי דפליגי בזה. של בזרעו ידבק שיתעשר,

כמו כן מוצאים אנו על הדאגה לבדוק אחר הבריאות המשפחתית של הצד  ד(  

 נכפין, ולא ממשפחת לא אשה, אדם ישא )סד:(, "לא יבמותוכמבואר בגמ' השני, 

 .זימני" תלתא דאתחזק, והוא מצורעים. ממשפחת

כן איתא  -א'ועוד אנו מוצאים שיש גם מעלה ושבח במציאת חן 'חיצוני',  ה(  

 עד האשה את שיקדש לאדם אסור רב, אמר יהודה רב "דאמר )מא.(, קידושיןבגמ' 
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 לרעך אמר, ואהבת ורחמנא, עליו ותתגנה מגונה דבר בה יראה שמא, שיראנה

 ימיו מספר בעלה, אשרי יפה, )סג:( "אשה יבמותבגמ' ויתרה מזו מצינו  -ב' .כמוך"

כפלים". הרי שיש לחן  ימיו כאילו לו ודומה בחלקו, )שם( "שמחרש"י כפלים". ופ

רש"י החיצוני, אף מעלה 'בעצם'. וכן מתבאר מדברי חז"ל על ריש פרשתן, ומובא ב

 נכתב לכך שנים. ושבע שנה ועשרים שנה מאה שרה חיי )בראשית כג, א( "ויהיו

 שבע כבת עשרים וכו', ובת לעצמו נדרש אחד שכל לך לומר, וכלל כלל בכל שנה

  -ג')אבות פ"ו אות קל"א( בביאור מעלת הנוי אצל הצדיקים. תפא"י ליופי". ויעוי' ב

עוד  -ד' )נט:( דאין אשה אלא ליופי.כתובות )לא.(, ו תעניתובדומה לזה מצינו בגמ' 

 תורן. מהן יצא שמא גבוהית, ישא לא גבוה ל,"ר )מה:(, "אמר בכורותמצינו בגמ' 

 מהם יצא שמא לבנה, ישא לא לבן אצבעי. מהם יצא שמא ננסת, ישא לא ננס

שחור -טפוח  מהן יצא שמא שחורה, ישא לא שחור לבם ביותר.-בוהק 

 .כקדירה"

 )שם(, "לארש"י איתתא". ופ נסיב דרגא, נחית, ")סג.( יבמותעוד עצה מצינו ב ו(  

)מט:( קידושין עליה". וכעי"ז עי' ב תתקבל לא שמא ממך, חשובה אשה תקח

 .בעינא" לא מכרעאי, דרב "מסאנא

 עליו אחותו וכו', בת את )סב:(, "והנושא יבמות)מט:( וב פסחיםוכן מצינו ב ז(  

 הנני". ויאמר תשוע יענה' וה תקרא אז אומר, הכתוב

כך שללא כל ספק, כאשר ניגשים לחפש שידוך, עיקר העקרים הוא, לבדוק   

ולברר אחר הנקודות שעוררו אותנו חז"ל לעיין בהם. כי רק להם החכמה, לדעת 

ולמנות, מה הם התכונות הנחוצות, בשביל להקים בית בישראל, וכמובן שלא 

חז"ל, ואשמח הזכרתי כאן אלא רק קצה קצהו ממה שזיכני השי"ת למצוא בדברי 

 אם יוכלו המעיינים החשובים לעוררני על מקורות נוספים שידוע להם בזה.
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, רבינוביץ הכהן גמליאל הרב/  הכהונה מפרדס

' החדש יוסף פרדס', 'אודך אני גם' מחבר ספרי

 ועוד, כ"ג

החילוק בין גמליו של אברהם אבינו לבין חמורו של רבי 

 פנחס בן יאיר

 ַבְיָתה ַוְיַפַתח ַהְגַמַלים )כד, לב(ַוָיֹבא ָהַאיש הַ 

התיר זמם שלהם, שהיה סותם את פיהם שלא ירעו בדרך  -פירש רש"י: "ויפתח 

 בשדות אחרים".

אין  -ובספר מרפסין איגרי בפרשתנו, הקשו, וז"ל: הלא "בהמתן של צדיקים 

אברהם  הקב"ה מביא תקלה על ידן", כמבואר במסכת גיטין )ז', ע"א( וכי גמליו של

אבינו היו פחותים מחמורו של רבי פנחס בן יאיר, עליו סיפרו חז"ל במסכת חולין 

 )ז', ע"א(, שלא רצה לאכול פירות בלתי מעושרים.

 מדוע, אם כן, הוצרך אברהם לזמום את גמליו שלא ירעו בשדות אחרים, ? עכ"ל.

ק ס' ראשית יש לציין שתמיה זאת תמהו במדרש רבה בפרשתנו )בראשית פר א(

סימן ח'(, וז"ל המדרש: ויבוא האיש הביתה וגו', התיר זמומיהם, ר' הונא ור' ירמיה 

שאל לר' חייא בר רבה לא היו גמליו של אברהם אבינו דומים לחמורו של ר' פנחס 

 בן יאיר, וכו', עכ"ל המדרש.

והנה בפירוש מתנות כהונה שם, הביא בשם הרמב"ן, שהיא תמיה קיימת,  ב(

נא ור' ירמיה ש"ויפתח" קאי על קשרי האוכף, ולא על זמומיהם, עכ"ד. ודעת ר' הו

 ולפי זה לא קשה מידי.

ובפירוש עץ יוסף שם, הביא לתרץ בשם הרא"ם,  דהיכא דקביע היזקא  ג(

 בעוברו בין השדות לא שייך הא דחמורו של ר' פנחס בן יאיר.

 עכ"ד.עוד תירץ שם )בשם היפ"ת ונזה"ק( שאין סומכין על הנס.  ד(

וכעין זה ביאר בספר מרפסין איגרי בפרשתנו,  הג"ר ח. צ. פרבשטיין שליט"א, 

וז"ל: אכן הקב"ה מונע תקלה אפילו מבהמתן של צדיקים, ובכל זאת אברהם 
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העדיף לזמום את גמליו. שהרי זה ודאי שהנהגה כזאת של בהמות הנמנעות 

ה של נס, ואין זה מלאכול את מה שלפניהם רק בגלל שבעליהן צדיק, היא הנהג

 מדרך הטבע. וכבר הורו לנו חכמינו: "מי שנעשה לו נס מנכין לו מזכויותיו".

לכך אברהם, אף שידע כי גם אם לא יזמום את גמליו הוא לא יכשל באיסור גזל, 

כי הקב"ה שומר ומונע מהצדיקים תקלה, לא רצה אברהם להשתמש במעשי ניסים 

מליו כדי שלא ירעו בשדות זרים ויכשל בגזל, ולהפסיד מזכויותיו, ולכך זמם את ג

 ולא יצטרך להגיע להנהגה ניסית. עכ"ל.

ה( עוד תירצו בספר מרפסין איגרי בפרשתנו, בשם מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א, 

וז"ל: אברהם זמם את גמליו משום מראית העין, שכן האנשים הרואים את גמליו 

ם נהנים מן הגזל, שהרי אינם של אברהם המתהלכים ללא זמם, חושבים שאף ה

 יודעים שגמלים אלו יודעים להבחין בין דבר גזול לדבר הפקר. עכ"ל.

ו( עוד תירצו שם בשם  הגרח"פ שיינברג זצ"ל, וז"ל: יש לחלק בין איסור גזל, לבין 

איסור אכילה של דבר שאסור בחפצא, וזאת על פי דברי התוספות במסכת גיטין 

מה מקומות בש"ס שמצאנו תנאים ואמוראים )שם, ד"ה השתא( שהביא מכ

שנכשלו בעצמם באיסורים חמורים, כמו רבי ישמעאל שקרא בשבת לאור הנר 

והיטה את הנר, וכן יהודה בן טבאי שהרג עד זומם בטעות, וכן רבי ירמיה בר אבא 

 שאכל קודם הבדלה.

לה ולכך מסייגים תוספות את הכלל של "בהמתן של צדיקים אין הקב"ה מביא תק

על ידיהם" רק לאיסורי אכילה, שגנאי הוא לצדיק שאוכל דבר איסור. אך בשאר 

 איסורים גם הצדיקים יכולים להיכשל.

זאת ועוד, שגם באיסורי אכילה, הגנאי הוא לאכול דבר שאיסורו הוא בחפצא 

כמו טבל, ערלה וכדומה. אך אכילת דבר מותר בשעת איסור, אין בזה כל כך גנאי, 

 מונע תקלה כזו מהצדיקים.ואין הקב"ה 

לפי זה, אילו אברהם אבינו לא היה זומם את פיותיהם של גמליו, היו הם רועים 

בשדות זרים ונכשלים באיסור גזל. והואיל ואיסור גזל אינו איסור בגוף הפירות, 

שכן הבעלים מותרים באכילתם, שוב על כגון זה לא נאמר שאין הקב"ה מביא 
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ולכך היה סותם פיות גמליו כדי שלא ירעו בדרך. )וכן  תקלה לבהמתן של צדיקים,

 תירץ שם גם הרב ב. ז'ק שליט"א(

ז( עוד כתב שם לתרץ הגאון רבי צבי קריזר שליט"א, וז"ל: בפירוש "מהרז"ו" על 

מדרש רבה, )בראשית פרק ס' סימן ח'( חילק בין בהמה שהצדיק רוכב עליה, לבין 

של רבי פנחס בן יאיר היה החמור שעליו  בהמה שהצדיק אינו רוכב עליה. חמורו

רכב התנא הקדוש, והיה מחובר לצדיק באופן בלתי אמצעי. עליו נאמר שאין 

הקב"ה מביא תקלה לבהמותיהן של הצדיקים. מה שאין כן גמליו של אברהם, אף 

שהם שייכים לצדיק, אך כיון שאין הם מחוברים לצדיק באופן ישיר, בהם אין 

 לשמור אותם מתקלה. הקב"ה עושה את הנס

ח( עוד תירץ שם הרב א. י. קנובליך שליט"א, וז"ל: רש"י )פסוק י'( פירש, שהיו 

גמליו של אברהם ניכרים משאר גמלים מפני הזמם שנמצא על פיהם, ועל פי הזמם 

כל אחד ידע שאלו הם גמליו של אברהם. ויתכן שזו היתה סיבה נוספת שאברהם 

ע שגם ללא הזמם לא ירעו גמליו בשדות זרים, רצה לזמום את גמליו, אף שיד

שהרי אין הקב"ה מביא תקלה על יד בהמתן של צדיקים. בכל אופן רצה שכל 

 העולם יראה וידע שהוא מקפיד על גזל ויתקדש שם שמים ברבים. עכ"ל.

ט( מצאתי  בס"ד לתרץ שיתכן וכל מעלתו של רבי פנחס בן יאיר היתה רק בארץ 

ותיה משפיעות על הבהמות של הצדיקים שלא יהנו ישראל, שקדושתה ומעל

מדבר איסור. אבל בחוץ לארץ אין הבהמות יכולות להגיע לדרגה גבוהה זו להיזהר 

 ממאכלות אסורים, אף שבעליהן צדיקים גמורים.

סמך ליסוד זה הביא הגאון רבי יעקב קמינצקי זצ"ל מהקינות לתשעה באב, בהם 

ו עדי כחמור היה לפני לבן יאיר חמורך". הרי מקוננים: "בין כל בהמה ועוף חכמ

 שמעלת חמורו של רבי פנחס בן יאיר היא משבחי ארץ ישראל.

לפי זה מובנת דרכו של אברהם לזמום את גמליו בדרכם אל ארץ אבותיו, למצוא 

אשה לבנו יצחק, שמכיון שהם יוצאים את גבולות ארץ ישראל לחוץ לארץ, יש 

 רים, על אף היותם בהמותיהן של צדיקים.לחשוש שילכו וירעו בשדות ז
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משפטי צדקך / הרב יהודה טננהויז בעמ"ח משפטי 

 צדקך על חו"מ 

 קנין קרקע ישראל מגוי

ר ְבָאְזֵני ְבֵני ֵחת ַוַיְשַמע ַאְבָרָהם ֶאל ֶעְפרֹון ַוַיְשֹקל ַאְבָרָהם ְלֶעְפֹרן ֶאת ַהֶכֶסף ֲאֶשר ַדבֶ 

 ה ֲאֶשריז( ַוָיָקם ְשֵדה ֶעְפרֹון ֲאֶשר ַבַםְכֵסלָ  טזכג, ). ֶכֶסף ֹעֵבר ַלֹןֵחרַאְרַבע ֵמאֹות ֶשֶקל 

 .ָכל ְגֻבלֹו ָסַביבַלְפֵני ַמְמֵרא ַהָנֶדה ְוַהְםָעָרה ֲאֶשר בֹו ְוָכל ָהֵעץ ֲאֶשר ַבָנֶדה ֲאֶשר בְ 

בפרשתנו מתואר בהרחבה את קנין שדה המכפלה כיצד עפרון ניסה להראות 

וביקש ארבע מאות שקל כסף,  נבהל להוןשלא מעונין בתשלום ובסופו של דבר 

ולאחר נתינת הכסף קנה אברהם את שדה המכפלה, ובפשוטו נראה שהקנין 

 ין כסף.וא"כ יש להוכיח מכאן שישראל קונה קרקע מגוי ע"י קנ קנין כסףהתבצע ב

אמר רב יהודה אמר שמואל נכסי עובד כוכבים הרי הן :( נד)ב "מסכת באולם ב

עובד כוכבים מבארת הגמ' את טעם הדבר ש .כל המחזיק בהן זכה בהן כמדבר

 ןלכו, ושטר לידה שבאעד  הנוישראל לא קו, את רשותולק יס ו המעותליד שבאוכ

שלח רב הונא בר אבין הגמרא ובהמשך הרי הן כמדבר, וכל המחזיק בהן זכה בהן. 

אין מוציאים  -ישראל שלקח שדה מעובד כוכבים, ובא ישראל אחר והחזיק בה 

וא"כ כיצד זכה  אותה מידו. וכן היה ר' אבין ור' אילעא וכל רבותינו שוין בדבר.

אברהם בזה הלא עפרון משעה שקיבל המעות סילק את בעלותו אך אברהם לא 

יין מערת המכפלה כמדבר שכל המחזיק זכה, אכן קנה בלא שטר וא"כ נמצא שעד

 מצינו לכך התייחסות בדברי רבותינו.

 אברהם קנה בחזקה

ה באר עפ"י דברי הגמ' הנ"ל מדוע חזרה התורה פעם שנימ( כאןהק' ) אור החייםב

 שתי קימות, משום שבאמת נעשו ויקם השדה והמערה לאברהם למקנה פסוקעל ה

ארבע מאות שקל כסף עבר בשדה אשר לעפרון, בתחלה ששקל אברהם את כספו 

שהסתלק  -, להורות על קימה ראשונה ויקם שדה עפרוןנאמר בתורה  - לסחר

ע"י קנין מעות, ויצאה השדה מבעלותו של הגוי עפרון, אבל לאחר  בעלותועפרון מ

להורות על  ,ויקם השדה והמערה השניפעם קבורת שרה במערת המכפלה נאמר 

 ע"י קנין חזקה במעשה הקבורה. רשות אברהםבכניסת השדה ל - הקימה שני



 

 

 

 ע 'עמ -אספקלריא 

 

ואחרי כן קבר אברהם את חומר, מדוע הדגישה התורה לכתוב  ןובזה מיושב כמי

בדוקא לאחר נתינת המעות ולא  הכדי ללמדנו, שמעשה הקבורה הי שרה אשתו

חזקה, אלא בתנאי שיסלק לפני כן, משום שא"א לקנות את השדה מהגוי ע"י קנין 

את בעלותו מקודם לכן ע"י קנין מעות, אבל אם היתה הקבורה קודמת לנתינת 

זוכה אברהם במערת המכפלה, אלא רק אם יעשה בזה עוד  ההמעות, בזה לא הי

  .חזקה לאחר נתינת דמי שווי המערה

 אברהם קנה בשטר

 כתמסבתחילת  מבאר שמה שהגמ' :(נד ב"בלרבינו הנצי"ב ) מרומי שדהבספר 

אברהם קנה בכסף, אלא ש רושמשדה עפרון, אין הפי קיחה קיחה שלומדתקדושין 

קנה באמת דקיחה היא בכסף כמו דכתיב נתתי כסף השדה קח ממני, אבל אברהם 

דאיכא למימר השדה אשר  )ב:(תוספות מסכת קידושין כן מצינו בהשדה בשטר. ו

 קנה אברהם בחזקה או בשטר דהא לא כתיב השדה אשר קנה בכסף.

 טענת הונאה בקונה מגוי

)כאן( הביא מדברי המדרש )שם( שמערת המכפלה היתה באמת פנים יפות ב

שווה שמונה מאות שקל, ואם כן היה עפרון יכול לטעון שזהו אונאה, דבפלגא 

 איכא אונאה אף בקרקעות.

כיון שלקח ארבע מאות קנטרין נמצא שקיבל יותר מפלגא וליכא אונאה, אבל 

 -ולכן אמר כיון שהיה נבהל להון שלקח קנטרין, ממילא לא ידע כי חסר יבואנו 

ולא יוכל לטעון שזהו מקח טעות, והוא בעצמו בלהיטותו אחרי הכסף קלקל 

( כירה יג זמ)רמב"ם לעצמו. ומבואר שאמנם כן יכל עפרון לטעון הונאה, אך ה

 . וכ"פ בשו"ע )רכז כו( העכו"ם אין לו הונייה שנאמר איש את אחיו

נראה שאע"פ שאין להם הונאה אך ביטול מקח בהונאה של יותר מחצי יש להם 

לפי שאין זה מדין הונאה שבזה נתמעט גוי מאיש את אחיו, אלא הוא מדין מקח 

רקע והקדשות מהונאה טעות וזה אף שייך בגוי וכמו שמצינו שלמרות שנתמעט ק

 ביטול מקח ביותר מחצי יש להם, וכן ראיתי בשעורי ר' דוד עמ"ס ב"מ נז.
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נגוהות בפרשה / הרב ישראל מאיר אסטריק, כולל 

 לב לאחים )רחובות(

 נבהל להון איש רע

ַוַיְשֹקל ַאְבָרָהם ְלֶעְפֹרן ֶאת גו';ַאְרַבע ֵמֹאת ֶשֶקל ֶכֶסף ֵביַני וֵביְנָך ַמה ַהוא ו ֶאֶרץ

 טז(-וגו' )כג, טוַהֶכֶסף 

לאחר פטירתה של שרה אמנו, רצה אברהם אבינו לקברה במערת המכפלה, 

ומתחילה רצה עפרון בעליה ליתנה חינם, אך לאחר שאברהם הפציר בו ענהו 

 "ארץ ארבע מאות שקל כסף ביני ובינך מה היא וגו'; וישקל אברהם לעפרון את

חסר וי"ו לפי שאמר הרבה  -הכסף וגו'" ופירש רש"י "וישקול אברהם לעפרן 

ואפילו מעט לא עשה", ואף במדרש )רבה נח ז( דרשוהו לגנאי ואמרו על כך 

בסמיכות על הפסוק במשלי )כח כב( נבהל להון איש רע עין, זה עפרון שדרש עבור 

 המערה ארבע מאות שקל כסף.

 ןתמיהה בדבר התביעה על עפרו

ויש לתמוה, מה התביעה על עפרון שלקח מעות על מכירה זו, והלא מתחילה 

רצה ליתנה לאברהם חינם, ורק לאחר שהתעקש אברהם שאינו רוצה זו בדרך 

מתנה אלא בדרך מקח וממכר נתרצה למכור לו, ומה בכך שדרש על כך כסף מלא. 

היה "באזני ולא מסתבר שעפרון הפריז במחירה של הקרקע שהרי כל המשא ומתן 

עם הארץ" )פס' יג( לעיני אנשי העיר, ומן הסתם היה מתבייש בפניהם לדרוש 

מחיר לא הגון ובפרט שאברהם היה חשוב בעיניהם עד למאוד. עוד יש לדקדק בכל 

החשובים שבהם, ופעמים "עם  -הפרשה שפעמים נוקטת התורה לשון "בני חת" 

משת התורה בתואר זה ואימתי הפשוטים שבהם, ויש להבין אימתי משת -הארץ" 

 בתואר זה.

 טבע העני וטבע העשיר

ולהבנת העניין יש להקדים מה שמצינו בטבעם והתנהגותם של העשירים כנגד 

דרכם של האנשים הבינוניים ביחס למתנות ולמקח וממכר. דרכם של הבינוניים 
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וויו שאינם נותנים מתנות מופרזות וכן במכירת חפץ אינם דורשים עליו מעבר לש

בשוק. אך העשירים דרכם ליתן מתנות גדולות, ומאידך, דרכם וכבודם לקנות 

ולמכור במחיר הגבוה מהרבה משווי החפץ לפי שבזוי בעיניהם להתעסק כביכול 

 בזוטות.

 ביאור מהלך הפרשה

 -וכך היה סדר הדברים, מתחילה ניגש אברהם ודיבר עם "בני חת" )פס' ג( 

רו לו קבר, אבל מפאת חשיבותם דרכם ליתן החשובים שבהם, וביקשם שימכ

מקום קבר במתנה ולא לדרוש תמורתו תשלום. אך "ויקם אברהם וישתחו לעם 

הארץ" )פס' ז( השתחווה לפשוטים שבהם דווקא להורות שהוא רוצה לנהוג עמהם 

כמנהג פשוטי העם המוכרים את מקום הקבורה, ועל כן ביקשם לדבר עם עפרון 

, ועדיין לא פנה אברהם אל עפרון ישירות לפי שאין זה מכבודו שימכור לו חלקה זו

לנהל משא ומתן עם פשוטי המקום. ומיד "ועפרון יושב בתוך בני חת" )פס' י( 

וברש"י "אותו היום מנוהו שוטר עליהם מפני חשיבתו של אברהם", וכיון שכך יכל 

ום על לנהל משא ומתן עם אברהם, ובמצב זה בליבו רצה עפרון ליטול תשל

המערה כיון שביסודו אדם פשוט הוא, אך כיון שמינוהו לאדם חשוב, ואין דרכם 

של החשובים ליטול שכר על קבר כאמור, אמר לאברהם שהוא נותנה לו בחינם. 

אך אברהם שראה שאין מתנתו שלימה "וישתחו אברהם לפני עם הארץ; וידבר 

שחפץ הוא להתנהג עמם באזני עם הארץ" )פס' יב יג( שהראה במעשיו ודיבורו 

 כדרך "עם הארץ" האנשים הפשוטים שדרכם לקבל שכר על נתינת קבר.

 חמדתו של עפרון

אך כאן התגלתה תאוות ממונו של עפרון, וענה לאברהם שאכן רוצה הוא 

תשלום על חלקת הקבר, אך לא דרש תשלום כפי שמה שרגיל ליטול אדם פשוט, 

ינך" )פס' טו( ופירש רש"י "בין שני אלא דרש "ארבע מאות שקל כסף ביני וב

אוהבים כמונו" כלומר, בין שני אנשים נכבדים כמונו שדרכם לעשות עסקאות 

בסכומים גדולים. ואכן, כך היא דרכם של אנשים נכבדים לדרוש תשלום גבוה אף 

על דבר פעוט, אך לא זו הייתה הצעתו של אברהם שלא רמז לעפרון אלא שרוצה 
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ים פשוטים, אך כיון שבין אנשים נכבדים זהו תשלום מקובל, ליתן תשלום של אנש

לא התבייש עפרון לדורשו בפני בני עמו למרות שערכה האמיתי של החלקה נמוך 

בהרבה, ואף על פי כן "וישקל אברהם לעפרון את הכסף אשר דבר באזני בני חת" 

ם, ולא )פס' טז( כלומר הסכום שביקש ממנו כפי מנהג המחירים של החשובים שבע

 כפי מה שדיבר אברהם באזני עם הארץ.
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 דעת כולל נוביק, ראש הלוי יחיאל נחשבה / הרב

 רוזובסקי מרן הגר"ש ספרי עורך אשדוד, – יוסף

 ל"זצ

 ההבדל היסודי –יים חכמה בגו

דיברנו בשבוע שעבר על ההבדל שבין תורה ובין חכמה, על יסוד מאמר חז"ל 

אל תאמין, ואמרנו שהחכמה שיש לגוים היינו  חכמה בגויים תאמין תורה בגויים

מילוי הרצונות, ואילו תורה הוא ביטול הרצון וקבלת עול מלכות שמים, וזה יש רק 

 לעם ישראל.

והנה עצם הדברים נכונים, דזה ההבדל בין הגוים לעם ישראל, ובכמה מקומות 

שום דבר  רואים כך, כגון מה שאמרו, חסד לאומים חטאת, וזהו מפני שאין עושים

רק להנאת עצמן, ועוד כמה הוכחות לכך, אבל אין זה ממצה את הענין כולו 

 לאשורו.

כי קשה לומר דחכמה של מילוי הרצונות נקראת חכמה, ובאמת מה שמצינו 

חכמה בגוים כיום, יתכן שאין זה נקרא כלל חכמה אלא סכלות, וכי לזו חכמה 

נתן הקב"ה לאומות העולם ויותר יקרא אכול ושתה כי מחר נמות. וכי זו החכמה ש

 מזה לא נתן להם.

אבל האמת שהחכמה שנתנה לגוים היא חכמה עמוקה מאד, והיא יכולה לרומם 

אותם, כי היא מחייבת אותם להתנהג אחרת מכפי שהם, ואם היו הולכים על פי 

חכמה זו היו מגיעים רחוק מאד, ופשוט שאין הכונה חכמה בגויים תאמין, אותה 

להם על ידה אפשרות לעשות כל מה שהם עושים, שזו נקראת כסילות  חכמה שיש

 וטפשות, ולא חכמה.

וחכמה אמיתית היא מה שהאדם חוקר ודורש וחושב מהו תכלית הבריאה 

והעולם עד שהוא יודע את בוראו, וחכמה מחייבת יראת שמים, וראשית חכמה 

אה ישירה שהקב"ה יראת ד', אולם תורה הוא משהו שונה לגמרי, תורה זוהי הור

מורה לאדם ומתגלה אליו, וזהו לא מצב שהאדם עומד עליו מעצמו, אלא מה 
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שמקבל מבוראו, ובגוים אין תורה מבחינת גילוי ישיר של הקב"ה, אבל חכמה 

תאמין, ולא החכמה שישנה כיום כי היא אינה חכמה, ואפילו בלשון יונית יראת ד' 

 היא החכמה היחידה.

הוא שהאבות הקדושים הלכו לפני ד' והגיעו לדרגות של  אמנם ההבדל היסודי

 דביקות בהקב"ה, ועד כדי כך שיפה שיחתן של עבדי האבות מתורתן של בנים.

 וגם אצלנו יש ב' הדרגות א' חכמה, והב' תורה, ודו"ק והבן היטב הדברים.
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ניצוצות חיזוק / הרב נהוראי יוסף אוחנה, רב 

הלכה תל ציון, דכפר הרי"ף וראש כולל שערי 

 מח"ס שו"ע המוסר

 אפשר וצריך להשתנות

 )כג, ד( ֵגר ְותֹוָשב ָאֹנַכי ַעָםֶכם

שנים, בא אברהם לקנות את מאה עשרים ושבע אחרי שנפטרה שרה אמנו בגיל 

"מערת המכפלה" מעפרון כדי לקוברה שם. אז אומר אברהם אבינו לבניו: "גר 

 ".ותושב אנכי עמכם, תנו לי אחוזת קבר

דבריו בשיש ובסתירה מיניה וביה רבותינו זכרונם לברכה הרגישו כאן בקושיא 

של אברהם אבינו, הרי גר ותושב הם שני דברים הפכיים לחלוטין. גר, הוא מארץ 

)ראה  אחרת. ותושב הוא מי שמיושב כבר באותה העיר וגר בה תקופה ארוכה

 , וגם "תושב".ואיך יתכן שיהיה אברהם אבינו גם "גר"סנהדרין קיב.(, 

ל שאלה זו עונים רבותינו: "אמר להם אברהם, אם תרצו אהיה כגר, ואם לא ע

תרצו, אהיה כתושב" )מדר"א כג, ד. פסיקתא ד. וכך מביא רש"י בשם המדרש(. 

זאת אומרת, אברהם אבינו נתן להם את הבחירה, מה שתרצו אהיה. אם תרצו 

 ה.שאהיה כגר, אהיה. ואם תרצו שאהיה כתושב, אהי

זהו מוסר השכל גדול ועמוק שיכול להועיל לכולנו בחיים. אדם רוצה להתקבל 

לעבודה, המנהל אומר לו: "תשמע ידידי, מצאת חן בעיני, רק דבר אחד אני 

מבקש", עונה לו האיש: "בבקשה, תאמר". ואז מבקש ממנו המנהל בפה מלא: 

ודתי". הנוהל "רצוני שתשתנה במידה מסויימת שיש לך, ואז אוכל לקבלך לעב

שבעולם הוא, שלאנשים די קשה "להשתנות", אנשים לא אוהבים שינויים כלל. 

. עבודות לא חסר, ולמה לי הוא אומר לעצמו: "זה אני, ואף אחד לא ישנה אותי

 לחפש בעיות!".

 השינויים קשים גם בעבודת ה'

, הדבר מורגש עוד יותר בעניני עבודת ה', כשהאדם צריך לשנות איזה משהוו
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על המצוות, על מה שחונך והורגל, אפילו אם  איזה מנהג, איזו תפיסה כלשהי

מנסים להדיחו ממנהגו על ידי הצגת האמת האמיתית מול פניו, הוא לא מסוגל 

להשתנות. ואז אומרים לו: "חביבי, מה שהורגלת אינו בהכרח שהוא הדבר 

מודעו, -לו בתתהאמיתי", והוא אומר: "קשה לי להשתנות". ולמה? כי מונח אצ

 שהוא, פלוני בן פלוני, בודאי לא יכול להשתנות...

אך, אברהם אבינו מלמדנו להוציא את ה"עקשות" הזאת מתוכנו, ולהסכים 

לעצמינו להשתנות בדברים מסויימים אל כיוון האמת או למען המטרה. ולכן, 

כשיש מטרה אחת, והדרך להגיע אליה תלויה בהשתנות, חייבים לעשות זאת, 

אחרת הדרך תהיה ארוכה יותר, גם לחזור את כל הפסיעות שפסענו בטעות אל 

נקודת ההתחלה וגם להתחיל וללכת משם אל נקודת המטרה. כך אברהם אבינו, 

מסכים לעצמו לשנות את מהות חייו, או גר או תושב, אבל לא להתקבע אל דבר 

 אחד.

כך: "ולא ישמע לקול  רבינו אליעזר פאפו בספרו פלא יועץ )ערך מנהג( כותב על

חסרי דעת שרוצים להחזיק מנהג אבותיהם בידיהם, ובין טוב לרע אין מבחינים 

וכו'. ולו חכמו ישכילו תועי רוח בינה, כי מה להם ולצרה להצטער על עקירת 

 מנהג. כי לפעמים מנהג הוא גהינום". עכ"ל.

הוא את החלון הדבר דומה לאדם שהיה נוסע ברכבו לכיוון הצפון, ברמזור פתח 

ושאל עובר אורח: "סלח לי ידידי, איך מגיעים לאשקלון". אומר לו האיש: "סלח לי 

גם אתה, אבל כבודו צריך להסתובב אל כיוון הדרום, שם נמצאת העיר אשקלון". 

את החלון, באומרו: "אני לא משתנה, אני בכביש הזה, ובו אני  כעסהאיש סגר ב

ש בכל זוית ופינה איזה שלט המבשר על העיר אסע". לאחר כעשר דקות, בהן חיפ

"אשקלון" ולא מצא, החליט לעצור שוב פעם בצד הדרך ולשאול עובר אורח נוסף. 

וכך עשה. אך הוא בשלו, אינו מסוגל להשתנות. לבסוף באחד הרמזורים עמד אדם 

חכם ובא לחצות, במילים ספורות שהחליפו ביניהם הבין האיש את טעותו הגדולה 

ג שלפניו, וכך אמר לו: "תשמע ידידי, אתה ממש בכיוון הנגדי. אם תמשיך של הנה

כחית תצטרך לחזור על עקבותיך. כל מטר שאתה מתקדם, בסוף וליסוע בדרך הנ
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אתה צריך לחזור אותו. לכן שמע נא לעצתי, הסתובב כאן בסימטה, וסע לכיוון 

 דרום"...

א להשתנות. אם צריך אז כך צריך האדם להרגיל את עצמו, כי לא דבר קשה הו

וכשהאדם מרגיל את עצמו להשתנות ולא להיות  עושים זאת. זה לא סוף העולם.

"מקובע", מקבל הוא מהות של "נח לבריות", מסוגל הוא להתאים את עצמו לפי 

טבעי האנשים שנמצא איתם במגע, אף שכל אחד משונה מחבירו, בכל זאת מורגל 

כלי עזר גדול בחייו של האדם, בו יוכל  הוא להסתדר עם כולם ובשלום. זהו

ים ואדם. ובעיקר בענינים הרוחניים, יכול הוא קא חן בעיני אלולהצליח למצ

לשנות את מיקומו ומצבו הרוחני לטובה תמיד, להוסיף ולעלות מעלה מעלה ולא 

 כחי בו הוא נמצא בו כעת.ולהסתפק במידה ובשלב הנ

לם הזה, אשר הם חולפים ועוברים, כך גם צריך האדם להסתכל על כל חיי העו

ואינם אלא כ"פרוזדור" להגיע אל הטרקלין הגדול, שהוא העולם הבא, כפי שאמרו 

חכמים זכרונם לברכה )עירובין יז.(: "העולם הזה דומה לפרוזדור, והעולם הבא 

י בלבד, אם כן עראדומה לטרקלין". כשהאדם חי בצורה כזו, כי העולם הזה הוא 

יה בו קבועים על עמדה אחת מסויימת, לא ולא, אלא נלך בכל מהי הסיבה שנה

כוחנו לחפש אחרי האמת. נקבל את האמת ממי שאמרה. ואיזהו חכם? הלומד 

 מכל אדם, שנאמר: מכל מלמדי השכלתי )אבות ד, א(.
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נפש חפיצה / הרב יהודה אנגלנדר, מח"ס 'חזון 

 'איש עם ביאורים והערות

 וגדר הפיכתה לאחוזת קברת המכפלה אופן הקנין במער

 ֵחת )כג, כ( ְבֵני ֵמֵאת ָקֶבר ַלֲאֻחַזת ְלַאְבָרָהם בוֹ  ֲאֶשר ְוַהְםָעָרה ַהָנֶדה ַוָיָקם

דנו רבותינו מה פשר חזרת הכתוב על עניין זה, והנה שני עניינים נעשו יש כאן 

בפסוק א. הקנין שהמערה נקנתה ע"י אברהם. ב. מה שהפכה לאחוזת קבר וקבר 

 בה את שרה, וכן הוא מפורש בפסוקים שלפני: 

ן ְשֵדה יז ַוָיָקם  בוֹּ  ֲאֶשר ְוַהְמָעָרה ָשֶדההַ  ַמְמֵרא ַלְפֵני ֲאֶשר ַבַמְכֵפָלה ֲאֶשר ֶעְפרוֹּ

 ֵחת ְבֵני ְלֵעיֵני ְלַמְקָנה ְלַאְבָרָהם יח. ָסַביב ְגֻבלוֹּ  ְבָכל ֲאֶשר ַבָשֶדה ֲאֶשר ָהֵעץ ְוָכל

ל  ְשֵדה ְמָעַרת ֶאל ַאְשתוֹ  ָשָרה ֶאת ַאְבָרָהם ָקַבר ֵכן ְוַאֲחֵרי יט. ַעירוֹּ  ַשַער ָבֵאי ְבכֹּ

ן ַהוא ַמְמֵרא ְפֵני ַעל ַהַמְכֵפָלה   .ְכָנַען ְבֶאֶרץ ֶחְברוֹּ

 ושוב יש לנו להבין מה עניין חזרת התורה על ב' נקודות אלו בפסוק בו אנו דנים. 

 בעניין הקנין

באר במשך חכמה, דהנה קיי"ל שקרקע נקנית בכסף שטר וחזקה, וכל זה הוא 

בעסקה שבין ישראל לחבירו, אבל בעסקה שבין ישראל לנכרי נתבאר בשו"ע )ס' 

קצ"ד ס"א( שאין גוי מוכר אלא בשטר, ופי' בבאור הגר"א )שם( שכשישראל קונה 

קע לבעלות מנכרי בכסף, בטלה בעלות הנכרי על הקרקע אבל לא עברה הקר

ישראל וכל הקונה אותה זכה בה, ופי' המשך חכמה שזהו דקדוק הפסוק, ש"ויקם 

שדה עפרון ... לאברהם למקנה" הוא דווקא "לעיני בני חת" כיון שאברםה שילם 

בכסף דוקא, אבל באמת לא קנה אברהם את המערה עד שעשה בה קנין )חזקה( 

אחר קבורת שרה "ויקם השדה והוא בקבורת שרה, ולכן חוזרת התורה ומפרשת ל

"לאחוזת קבר", במה שקבר אברהם את שרה  –והמערה אשר לאברהם ", ואיך 

 במערה. 
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 כדין בית הקברות  -אחוזת קבר 

ובצפנת פענח )עה"ת( דקדק באופן אחר, והוא ע"פ הירושלמי )ב"ב פ"ג ה"א( 

' מתים בג' "המוכר קבר לחבירו כיון שקבר מת אחד בכוך, חזקה לכל הכוך, קבר ג

כוכין, חזקה לכל הקבר". ובנזיר סד ע"ב ובאהלות פט"ז מ"ג: "המוצא מת ... מצא 

ג', אם יש בין זה לזה מד' אמות עד שמונה, הרי זו שכונת קברות". נמצא מבואר 

שבית הקברות נקרא כשטמונים בו ג' מתים, והנה קודם שנקברה שרה היו קבורים 

וזה לא נקרא בית הקברות, ורק משטמן במערת המכפלה אדם הראשון וחוה, 

אברהם אבינו את שרה אשתו במערה, זהו המת השלישי ואז נחשבת המערה 

לקבר, והיינו מה שכתוב שלאחר שקבר אברהם את שרה, רק אז "ויקם השדה... 

 לאחוזת קבר".  
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פניני הלכה / הרב שלמה שיינמן, בעהמ"ח 'בענין 

 ועוד תפילין דר"ת' 'בענין מים אחרונים'

 אימתי מסרבין לקטן ואין מסרבין לגדול

 ר ַדֵברכתיב ַויוַשם ְלָפָניו ֶלֱאֹכל ַוֹיאֶמר ֹלא ֹאַכל ַעד ַאם ַדַבְרַתי ְדָבָרי ַוֹיאמֶ -ויישם 

 )כד, לג(

יש להבין משמעות דבריו שאמר להם אליעזר "לא אכל" וכי ציוו עליו לאכול, 

 ומה היה הכרחו לומר כך.

ליישב הדברים נביא אי"ה כמה הלכות אשר נפסקו בשו"ע )או"ח סי' ק"ע( ובכדי 

 בנוגע לענייני סעודה והמסתעף.

פסקו הטור )או"ח סי' ק"ע( והשו"ע )שם סי"ג( שהנכנס לבית, לא יאמר תנו לי 

 לאכול עד שיאמרו הם אכול ושתה. 

שאם נתנו לפניו לאכול, אי"צ  כזוכתב המג"א )סקי"ח( בשם ספר שלחן ארבע

שיאמרו לו שיאכל, וראיה מאליעזר עבד אברהם שאמר "לא אכל עד אשר וגו'" 

והלא עדיין לא אמרו לו לאכול, אלא בע"כ שאין צריך אמירה, לאחר שמניחים 

 לפניו.

הלכה נוספת נפסקה בשו"ע )עפ"י מס' ד"א זוטא פ"ד( שהנכנס לבית, כל מה 

 ומעשה בר"ש בן אנטפרס שנכנסו אצלו כחחוץ מצאשיאמר לו בעה"ב יעשה 

 .כטאורחים, וגזר עליהם שיאכלו וישתו והיו נודרין ומבדין והלקם

והנה בגמרא פסחים )פו:( אי' מעשה ברב הונא דאיקלע לבית רב נחמן בר יצחק, 

אמרו לו ניתיב מר אפוריא מיטה יתיב. יהבו ליה כסא כוס יין קבליה בחד זימנא 

 -רו ליה וכו' מ"ט כי אמרו לך ניתיב אפוריא יתבת ולא ישבת ע"ג קרקעוכו' אמ

                                                
 לרבינו בחיי, ויש שסברו שהרמב"ן כתבו. כז

 בגמרא פסחים )פו:( הובאה הפיסקה בסוגריים, ואכן ברוב הגירסאות היא לא כתובה. כמו"כ יעויין במאירי שכתב כח

". אכן יש שגרסו ת ליצנים נשתבשו בה הספריםואין גורסין בה חוץ מצא אלא שבקצת ספרים נמצא כן ודרך הגה"

כן, וכוונת הדבר ביאר הב"ח שחוץ מצא היינו שלא יעשה דבר שמצווה עליו בעה"ב לעשות מחוץ לביתו, עוד יעויין 

 בדרישה )סי' ק"ע סק"ג( שביאר באופ"א עפ"י גמרא ערכין )טז:(.

 
 יעויין בפרישה )סק"ז( ובט"ז )סק"ג( שביארו טיב המעשה. כט
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רש"י אמר להו כל מה שיאמר לך בעה"ב עשה. מ"ט כי יהיב לך כסא קבלת בחד 

זימנא אמר להו מסרבין לקטן ואין מסרבין לגדול ילפי' מהמלאכים שאמרו 

 הם.לאברהם כן תעשה ולא דנו עמו, משא"כ בלוט שהיה צריך להפציר ב

כתבו תוס' שעל שאלתם גבי המיטה לא יכול היה להשיבם בטענת מסרבין וכו' 

כי ישיבה ע"ג מיטה היא גסות ושררה ולא היה לו לישב עליה אי לאו כל מה 

 שיאמר לך וכו'.

ומשמע מדברי תוס' ששונה עניין כל מה שאומר וכו' ממסרבין וכו', וכל חד נאמר 

אומר וכו' נאמר על כל דבר שאומר לו בעה"ב באופן שונה, היינו דדין כל מה ש

לעשות, וגם אם הוא דבר גסות ושררה. משא"כ כשנותן לו מאכל ומשתה יכול 

לסרב, אלא א"כ מיירי בגדול, דאז חייב מדין מסרבין וכו' דאל"ה היה לו להשיב גם 

 בשאלתם על הכוס בדין דכל מה שאומר וכו'.

ם על השאלה גבי הכוס כל מה והקשה המהרש"א מדוע א"כ לא השיב להם ג

שאומר וכו' ומשמע לכאו' שלא חילק בין מאכל ומשתה לכל בקשה אחרת הא 

אפי' בדבר גסות חייב משום הא, וכ"ש בקבלת כוס. ותירץ שרצה ר"ה להשיב להם 

מ"דין" דמסרבין ולא מהלכות דרך ארץ שכל מה שאומר וכו' אלא שבמיטה לא 

 סגי בזה. 

ניחא בזה משום דאכתי תיקשי מדוע שאלוהו על קבלת הכוס  ולמג"א )סק"י( לא

אחר שהשיב להם מדין כל מה שאומר וכו' ומסתברא דלא כתב כשיטת תוס' 

להבנתנו שיש לחלק בין אוכל לשאר צרכים ולכן ביאר שאמם צריך לקיים דברי 

בעה"ב, אלא שיכול לסרב בתחילה, ולאחמ"כ ישמע דבריו. ולכן שאלוהו מדוע לא 

ירב בתחילה לקבל הכוס והשיב מדין אין מסרבין לגדול, היינו אין מסרבין כלל. ס

וכתב הפמ"ג )א"א שם( שצ"ל שלא ישב על המיטה מיד אלא הפצירו בו, ורק אז 

ישב, כמו שכתב תוס' שבגסות ושררה מסרבין אף לגדול, ובהא, אפי' בעה"ב גדול 

 מצווה עליו, יש לסרב בתחילה.

עזר לא נצטווה לאכול, אלא הניחו לפניו המאכלים, והוא סבר תבנא לנידו"ד, אלי

שנתינה לפניו הוי כאמרו לו לאכול, ומדין כל מה שאומר וכו' לא היה צריך לאכול 
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וכדכתבנו גבי מאכל ומשתה, אמנם גם מדין אין מסרבין לגדול לא שייך, משום 

עליו אינו חייב,  , וא"כ, מדוע אמר לא אכל, הא גם אם יצוולשבתואל לאו גדול הוה

אלא משום דנהי דאין מסרבין לגדול כלל, אבל גם לקטן שמסרבין היינו שיכול 

לסרב מלקבל דבריו עד שיפציר בו רש"י ולכן אמר להם לא אכל והוסיף עד אם 

 דברתי וגו', היינו שמבקש שלא יפצירו בו, ומשום הא נקט טעם לסירובו.

ינו ביאורים שונים, ונכתוב בס"ד מעט ואכן, הטעם שלא רצה לאכול בעת זו, מצ

 מהם. 

בדברי שאול לבעל השו"מ כתב עפ"י הא דאי' בגמ' )סנהדרין נב:( למה ת"ח  .א

דומה לפני עם הארץ לקיתון של זהב, אכל עמו דומה לקיתון של חרס. היינו שידע 

אליעזר שאם יאכל עמהם הרי שירד חשיבותו בעיניהם, ורצה שיתקבלו דבריו 

 בחשיבות.

בשם הגר"ב דיסקין זצ"ל אב"ד הורודנא אבי מהרי"ל זצ"ל נכתב שכשמגיע  .ב

זמן חיוב עשיית מצוה אסור לאדם שיאכל עד שיקיים המצווה, וכעין נטילת לולב 

וכדו' שאין לאכול קודם. והכא רצה אליעזר לקיים מצות שבועתו לאברהם ורק 

 לאחמ"כ לאכול.

הא' לשם מצות גמילות חסד החת"ס כתב שישנם ב' מיני הכנסת אורחים  .ג

והב' להתכבד באורחו. האפשרות לבדוק את מטרת המארח היא שאם מארח גם 

את הנלווים לאורח הרי שהיא לשם מצוה, ואם לאו הרי"ז להתכבד. ראה אליעזר 

שמים לרחוץ נתנו גם לנלווים אליו, אבל לאכול הניחו רק לפניו ככתוב ויושם 

רע עין" )משלי כג, ו(. ואז סיפר להם עושרו של לפניו. וכתיב "אל תלחם את לחם 

אברהם, וכיון שזה לטובתם יתנו בעין טובה כדרך כל רע עין, שלטובת עצמו ייתן. 

 ואכן נאמר לאחמ"כ "ויאכלו וישתו הוא והאנשים אשר עמו".

עפ"י מה שפסק רמ"א )סי' ס"א ס"א( שחתן  (אוכל לא ה"ד)בקדושת לוי כתב  .ד

תם, וא"כ גם לשליח היה להתענות יעויין בהרחבה מש"כ וכלה מתענים ביום חופ

 בזה בספר חבצלת השרון.

                                                
 יעויין בפמ"ג שר"ל שבתואל היה גדול בזמן זה, אבל אי"ז השיטה הרווחת. ל
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במדרשים רבים נכתב שהמאכל שהונח לפניו היה סם מוות עבורו, ובא  .ה

המלאך ונתן הקערה לבתואל ומת. ומשמע שאליעזר הרגיש בזה כמו שכתב 

ביה"  בתרגום יונתן "וסדרו קומיה למכול תבשילה דביה סמא דקטול "וארגיש

 ואמר לא איכול וגו'.

וע"ד מליצה י"ל שלא היה חייב כלל לאכול, משום שידע שהונח לפניו סם מוות, 

והרי כל מה שאומר לך בעה"ב עשה "חוץ מצא" והם רצו להוציאו מן העולם, 

וכעין המעשה עם בעל השפת אמת זצ"ל שמארחו אמר לו לישב בכסא מיוחד 

אומר וכו' השיב לו השפ"א "חוץ מצא" וסירב, אמר לו בעה"ב הלא כל מה ש

והקנאה התאווה והכבוד מוציאין את האדם מן העולם, ע"כ אין בידך הזכות 

 לצוות דבר זה. 
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 פרחים לתורה / הרב ישראל חיים בלומנטל

 תפילת אליעזר

 ְוַגם ְגַמֶליָך ַאְשֶקהְוָהָיה ַהַמֲעָר ֲאֶשר ֹאַמר ֵאֶליָה ַהַטי ָנא ַכֵדְך ְוֶאְשֶתה ְוָאְמָרה ְשֵתה 

ַוְיַהי הוא ֶטֶרם ַכָלה  ֹאָתה ֹהַכְחָת ְלַעְבְדָך ְלַיְצָחק וָבה ֵאַדע ַכי ָעַשיָת ֶחֶסד ַעם ֲאֹדַני

ְבָרָהם ְוַכָדה ְלַדֵבר ְוַהֵמה ַרְבָקה ֹיֵצאת ֲאֶשר ֻיְלָדה ַלְבתוֵאל ֶבן ַמְלָכה ֵאֶשת ָנחֹור ֲאַחי אַ 

 טו(-. )כד, ידַשְכָמהַעל 

לכאורה היה נכון יותר לכתוב "ויהי טרם כילה הוא לדבר". ועוד, המילה "הוא" 

מיותרת לגמרי, לכאורה. אלא, רמז עמוק מוצא כאן רבנו בעל המשך חכמה, 

 כדלהלן.

 אמצעי או מטרה? –תפילת אליעזר 

סימן היה מקום לחשוב באופן שטחי, שמכיון שאליעזר ביקש שה' יעשה לו 

שכאשר יבקש לשתות הנערה תמלא בקשתו ואף תוסיף על כך, נתקבלה תפלתו 

 ולכן יצאה לקראתו רבקה.

אבל באמת לא כך הם פני הדברים. אלא מכיון שידע ה' שתתקבל תפילתו של 

 ם בפיו את הסימן הנזכר.ָש אליעזר, לכן 

יבב ה' טרם כילה לדבר", מחמת שרבקה יצאה, ס הואלכן מדגישה התורה "ויהי 

 שאליעזר ידבר דברים אלו בדווקא.

 רבקה אמורה להיות אמנו

ביאור הדבר, שהרי אברהם ביקש עבור יצחק, אשה שכל בית ישראל יישען 

עליה, והם יחד ימשיכו את דרכו של אברהם בפרסום האלוקות בעולם. ראוי אם 

 כן לתת את הדעת מהו הדבר העיקרי אשר עליו ייבנה עם שלם של עובדי ה'?

והנה, אם הנסיון בא בדעתו של אליעזר מעצמו, אין הכרח שמה שביקש הוא 

עיקר הדבר הנדרש מאשה שתפקידה להיות אחת מארבע האמהות, כי ייתכן 

 שסתם חיפש סימן וה' מילא את בקשתו כדי שיוכל לזהות מי בת זוגו של יצחק.
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    עולם חסד ייבנה

לגלות לנו מה עיקר המבוקש אבל לאור דברי המשך חכמה, התורה באה כאן 

 מאשה האמורה להיות אחת מאמותינו.

הרי ה' יתברך יכל לשים בפי אליעזר בקשות שונות כדי לאתר את בת זוגו של 

יצחק. מכיון שה' שם בפיו דווקא בקשה זו, בא לאלפנו מוסר וללמדנו בינה 

 .שתכונת החסד היא היסוד שכל בית ישראל נשען עליה

 הוכחה נוספת

חכמה מבאר בדרך נוספת למה נאמר כאן "הוא". לומר שאף אחד לא המשך 

שמע מה אמר אליעזר ומה הוא מחפש. רק הוא בינו לבין עצמו אמר וידע מה 

אמר. שהרי אם היה שומע זאת אי מי, היה מיד מביא את בתו או את מי שירצה 

א ומלמד אותה מה לעשות כדי לענות על הדרישות. כל זה מעיד שאכן רבקה הי

הנערה המיועדת מן השמים ליצחק, ויש בה אכן את התכונות המתאימות כדי 

 להיות ממשיכה את דרכם של אברהם ושרה.

מלבד השיעור המאלף ב"השגחה פרטית" שזכה לו אליעזר בשעתו, זכינו אנו 

 –ללימוד מאלף לדעת מהי התכונה היסודית עליה אמור להיבנות כלל ישראל 

 חסד!

הרחמנים והביישנין , שלשה סימנים יש באומה זויבמות עט.( כך אמר דוד המלך )

 .כל שיש בו שלשה סימנים הללו ראוי להדבק באומה זו, וגומלי חסדים

לתה גמילות ידרש ר' שמלאי תורה תחלא בכדי אומרת הגמרא )סוטה יד.(, 

ים קויעש ה' אל"תחילתה גמילות חסדים דכתיב  ,חסדים וסופה גמילות חסדים

וסופה גמילות חסדים  " )בראשית ג, כא(,תו כתנות עור וילבישםלאדם ולאש

 " )דברים לד, ו(.ויקבר אותו בגי"דכתיב 

זו התכונה היסודית הנדרשת מלומדי התורה ולכן בה התורה פותחת ובה גם 

עוד פרשה בתורה, בתקוה שנזכה הנה השכלנו לפתוח פתח ולהבין  מסיימת.

   ומבורך!שבת שלום  .ליישם אותה בחיי המעשה
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 ח"בעמ, אלבוים חיים יוסף הרב/  אורייתא פתגמי

 'חכמה דעת'ו' אורייתא'

 והנה גמלים באים

 סג( כד,) ַאיםַוֵיֵצא ַיְצָחק ָלשוַח ַבָנֶדה ַלְפנֹות ָעֶרב ַוַיָנא ֵעיָניו ַוַיְרא ְוַהֵמה ְגַמַלים בָ 

לכאורה הפסוק תמוה במאוד, שלא נתבאר מה באה תורה ללמדנו באמרה "וישא 

 עיניו וירא והנה גמלים באים". 

רבי יוחנן  ,ויאמר כי הקרה ה' אלהיך לפניובמדרשים אמרו בזה, א. )ב"ר סה, יט( "

חד מנהון אמר אם לקורבנך המציא לך הקדוש ברוך הוא שנאמר  ,וריש לקיש

למאכלך על אחת כמה  ,הם את עיניו וירא והנה איל)בראשית כב( וישא אבר

 ,אם לזווגך המציא לך דכתיב )שם כה( הקרה נא לפני היום ,ואוחרנא אמר .וכמה

ב. )ב"ר סח, ג(  ".למאכלך על אחת כמה וכמה ,וכתיב )שם( וירא והנה גמלים באים

וירא והנה  ,יצחק זיווגו בא אצלו ,יש שהוא הולך אצל זיווגו ויש שזיווגו בא אצלו"

 קב". יעקב הלך אצל זיווגו דכתיב ויצא יע ,גמלים באים

משמע מדבריהם שרצו לומר כך, הנה זה פשוט שיצחק זיווגו בא אצלו ולא היה 

המדרש צריך להביא קרא מיוחד לזה, הלא אליעזר נשלח להביאה, ויצחק לא 

עשה מאומה. אמנם כאן היה חידוש מיוחד ולכך נאמר 'והנה' גמלים באים. על זה 

שהם גמלי  ביאר המדרש שמציין המהירות, שראה גמלים באים והכיר בהם

אברהם, והיה זה חידוש שתיכף ומיד נענה הקב"ה לתפילתו במציאת זיווגו, 

שאליעזר ביקש עבור יצחק, ובאותו היום יצא והגיע לחרן, ובאותו היום מצאה. 

 ולמחר כשיצא יצחק לשוח בשדה, מיד הנה גמלים באים, ורבקה עליהם. 

לך להר המוריה לתקן והמדרש השני מציין שכל כך בא זיווגו אצלו, שהגם שה

תפילת המנחה, וזה הביאור ויצא לשוח בשדה, וכמו שאמרו לא כאברהם שקראו 

הר ולא כיצחק שקראו שדה וכתבו התוס' בברכות שודאי לא התפלל בשדה 

פתוח, אלא הכוונה להר המוריה שנקרא לגביו בשם שדה, ואע"פ שלא היה 

החידוש 'בביאת זיווגו אצלו' בביתו מכל מקום באו הגמלים אצלו. מבואר גודל 
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שבכל מקום שהיה יצחק שם לאתר דין הוו גמלים מיתבעין, ושמא חלק מקפיצת 

הדרך היא, שהדרך הקפיצתם עד מקומו של יצחק, ואע"ג שהיה בשדה ולא בדרך 

 הסלולה שם נמצאו ושם היו. 

אולם עדיין הדברים צריכים ביאור, חדא מדוע נזכרו גמלים בסתם ולא הגמלים 

או גמלי אביו או גמליו, ובזה יש מקום לתרץ שיצחק היה לו ספק למי הם, ששטר 

המתנה על כל רכושו של אברהם היה תלוי בהבאת זיווגו של יצחק, ולכן נזכר 

 בסתם גמלים באים ופשוט שהם גמלי משפחת אברהם. 

עוד צ"ב מדוע נזכר רק ראית הגמלים, אם היה ברחוק מאוד ולא ראה אנשים 

מלים, הנה בזה אין צריך להודיענו זה, שמה תועלת לו בראייתם מרחוק, זולת ג

אולם אם היו קרובים אליו וראה הרוכבים עליהם, היה לו לומר והנה גמלים באים 

ורבקה עליהם, ושמא משום כך מספרת התורה שכיסתה פניה ולא ראה אותה, 

נין לא סיפרה ובעצם לא נתחדש לו בידיעתו אלא שגמלים באים. כי מצניעות הע

התורה שראה נערה וחברותיה, אלא גמלים בלבד, אולם היא שפיר ראתה ענינו 

ומראהו. ואפשר שפתע פתאום הרים עיניו וראה גמלים, וידוע שהגמלים גבוהים 

מאוד ולכן לא ראה מי עליהם, ולמי הם, אולם רבקה ראתה מאחר שהיתה 

 בגובה. 

ע בגמלים טעונים, כיאה לדרך ארוכה עוד יש מקום לדון בענין, שביציאתו נס

והביא מתנות רבות למשפחת הנערה, אולם בחזרתו לא היה צריך לכל זה, נמצא 

 שראה רק את הגמלים באים, ומזה נודע לו שאכן הצליח ה' דרכו של העבד.

כד, )בראשית ובדרך דרוש יש מקום לבאר בענין, עפ"י מה שכתב הדעת זקנים 

ועל דבר  ,מתשעה שנכנסו בגן עדן מחיים לאליעזר יהבמס' סופרים חשיב ל"לט( 

היה  ,כי כשהביא רבקה ולא מצא לה יצחק בתולים כמו שאפרש בע"ה ,זה נכנס

 ,ואמר לו כן תחיה ותכנס בגן עדן כמו שאתה נקי ממנה ,חושדו שבא עליה

והגם שלא נתבאר מדוע לא מצא לבת . "ונתקיים לו אותה ברכה ונכנס חי בגן עדן

ל בתולים, נראה שהוא משום שנפלה מעל הגמל ובזה נעשתה מוכת עץ. אם בתוא
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כן י"ל שבאה התורה לספר שמה שהאמין יצחק לאליעזר שלא בא עליה זהו משום 

 שראה את נפילתה מעל הגמל. 

נמצא ש'הנה גמלים באים', בא ללמדנו שזווגו בא אצלו, ועד כמה בא אצלו, 

 שבא אצלו למקום אשר הוא שם. 
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 תובנות / הרב נחמן דרקסלר

 נדיבות רבקה כמחצית השקל

 ְשֵני ְצַמיַדים ַעלַוְיַהי ַכֲאֶשר ַכלו ַהְגַמַלים ַלְשתֹות ַוַיַקח ָהַאיש ֶנֶזם ָזָהב ֶבַקע ַמְשָקלֹו ו

 )כד, כב( ָיֶדיָה ֲעָשָרה ָזָהב ַמְשָקָלם

רמז לשני לוחות  ושני צמידים.רמז לשקלי ישראל בקע לגלגלת:  בקע. -וברש"י 

 .רמז לעשרת הדברות שבהן עשרה זהב משקלם.מצמדות: 

יש להבין טובא את הקשר בין טוב הלב יוצא הדופן של רבקה אמנו ע"ה, והסימן 

של אליעזר שהצליח ה' דרכו, לבין שקלי הקודש ועשרת הדברות הכתובות על 

 הלוחות שנרמזו כאן בפסוק.

 של כלל ישראל נדיבות –שקלי הקודש 

אם על המלך טוב יכתב לאבדם ועשרת אלפים ככר כסף וגו' הנה בגמ' נאמר "

אמר ריש לקיש גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד המן לשקול שקלים 

על ישראל לפיכך הקדים שקליהן לשקליו והיינו דתנן באחד באדר משמיעין על 

 " )מגילה יג:(. השקלים

ב בכמה מקומות שעניין השקלים הם הנדיבות של עם וב'שפת אמת' מרחי

"ממה שאמרו חז"ל לקרוא פר' שקלים עתה  –ישראל בנתינה. ונצטט מדבריו הק' 

אף שאין קרבן, נראה כי הנדיבות מתקבל כמו אז, כי כל הקרבנות נתקבלו לרצון 

 רק ע"י כח הנדיבות". 

לכן נשאר כח נדבה  ובמקום אחר: "ע"י שהתנדבו בני ישראל למשכן בנדבת הלב

זו לבנ"י לעולם". במאמרי פורים מביא השפ"א על הפסוק "ואת פרשת הכסף אשר 

 אמר המן לשקול", וז"ל: "שזה חרה למרדכי הצדיק מה שיהיה לרשע נדיבות כזה". 

ולמדנו מדבריו על נדיבות הלב שהיו לכלל ישראל בעת נדבו את שקלי הקודש, 

 בותו של המן הרשע.וגברה נדיבותם של ישראל על נדי

 נדיבותם של ישראל –עשרת הדברות 
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מחצית השקל, עשרת הדברות  –ב'שם משמואל' הרחיב שהנאמר ברש"י הנ"ל 

ולוחות הברית, הם  הנתינה של כלל ישראל כעניין שנאמר "בכל לבבך בכל נפשך 

ובכל מאודך" ומבאר עפ"י דרכו ששלושת הדברים הנזכרים בפסוק שבפרשתנו הם 

כל לבבך וכו'. ועוד מביאים בספרים הק', שהלשון של הלוחות שהיו כנגד ב

'מצמדות' הם השילוב של בין אדם למקום שנאמרו בחמישה מצוות הראשונות 

של עשרת הדברות, ובין אדם לחברו שנאמרו בחמישה הנותרות. היוצא מדברנו 

בין אדם  שיש נדיבות הלב שאדם נותן מליבו ומרצונו להשי"ת, ויש נתינה ונדיבות

 לחבירו, שאדם נותן מליבו למכריו וידידיו. 

השקלים, ועשרת הדברות הם הנדיבות של ישראל שמקריבים את רצונותיהם, 

ומשעבדים 'ליבם' לאביהם שבשמים, וכן מנדבים את כספם, לצורך המשכן ברוב 

 חיבה.

* 

הנדיבות של רבקה אמנו במדרגה הגבוהה ביותר שנתגלתה בעת שבא אליעזר 

ד אברהם עם גמליו, היתה נדיבות שתואמת לבית הקדוש וראויה זאת שתיכנס עב

לשם. והם יסוד ופינה לנדיבות של אומתנו הק'. ומרומזים בשקלי הקודש ובעשרת 

הדיברות שקיבלו כלל ישראל והסכימו לקיימם אף לפני ששמעו, וכנכתב בשם 

 , וטובים השניים.משמואל שהם כנגד המצוות שבין אדם לחבירו ובין אדם למקום
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 פינת ההלכה מאת מרן הראשל"צ בעל ילקוט יוסף

הגאון רבי יצחק  הראשון לציון מרןפינת ההלכה / 

ובעל  הגדול הרבני הדין נשיא בית, יוסף שליט"א

 ילקוט יוסף

 בישולי גויים באולמות ובתי מלון

מי שמזדמן לחתונה וכיו"ב באולם או במלון, ומתברר לו כי אמנם יש   שאלה:

תעודת כשרות של הרבנות המקומית, אבל הם מסתמכים על השיטות המקילות 

בענין בישולי גויים, בניגוד לדעת מרן השולחן ערוך, וידוע שהספרדים נוהגים בכל 

זה אסור הרי זה דבר כדעת השו"ע, האם רשאי לאכול שם, או שכיון שלדעת מרן 

 בגדר בישולי גויים?

 ת קודש להכשרים השוניםאקרי

לכתחילה חובה קדושה על כל מערכות הכשרות שעל ידי הרבנויות  תשובה:

השונות ברחבי הארץ, בכל מקום ומקום, לדאוג לכך שהמאכלים יהיו כשרים גם 

לפי דעת השו"ע, ולא תהיה בעיה של בישולי גויים, וצריכים הם להתחשב 

 אורחים הספרדים שקיבלו עליהם הוראות מרן השו"ע. ב

 , והרמ"א מקיל שאפשראסרוהו חז''לש תבשיל שבישלו גוי,כוונת הדברים לענין 

וחוזר ומניח קדירות  רת התבשיל,יתן עליו את קדיאת האש, והגוי יסיק ישראל ש

נוספות, העיקר שישראל הסיק את האש. אבל הספרדים מחמירים כדעת השו"ע 

וצריך שישראל בעצמו יניח את הקדירה אף על פי כן אסור משום בישולי גוים, ש

על האש ולא מועיל הסקת האש בלבד. ויהודי ספרדי שבא למקום עם כשרות 

צריך לדעת שזה כשר לכל הדעות, גם לפי דעת השו"ע, ולמה להכשיל את 

צים הספרדים לכתחילה ולהתעלם מדברי מרן?! והרי כשרויות שונות של בד"

למיניהם מחמירים בכל מיני דברים, אף בדברים שאפשר להקל בהם, אשריהם 

ואשרי חלקם ותבוא עליהם ברכה, אבל למה לא יחושו לדעת מרן הבית יוסף 
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בשולחן ערוך, שהרמ"א כתב עליו ש"שכינה מדברת מתוך גרונו", וכי לדבריו אין 

 צריך לחוש לכתחילה?!

המקומות, בארץ ובחו"ל, לדאוג לכך  ולכן אני קורא לכל הרבנויות, בכל

שההכשרים יהיו גם לדעת השולחן ערוך, שיהא ישראל מניח את הקדירה על 

האש ולא להסתפק במה שישראל מסיק את האש בתחילת היום בלא שהוא 

בעצמו מניח את הקדירה. אמנם אם הקדירה גדולה וקשה לישראל להניחה, יכול 

שהאש דולקת ורק אח"כ ידליק הישראל את לבקש מהגוי שיניח את הקדירה קודם 

האש, אבל העיקר שלא להסתמך על הדלקת האש בידי ישראל קודם הנחת 

הקדירה ועל אש זו יבוא הגוי להניח קדירות. ולפי הרמ"א זה מועיל, האשכנזים 

'אשר  –הוא רבינו יוסף קארו  –'לכו אל יוסף'  –יוצאים ביד רמ"א, אבל הספרדים 

, ולכן על כולם להקפיד לכתחילה שלא להתעלם ולהשכיח את יאמר אליכם עשו'

 דעת מרן השו"ע ושציבור הספרדים יוכלו לאכול בשופי. 

 שורש דעת השו"ע והרמ"א

 בתחילת היום מלון שהסקת האש יתבולעצם השאלה למי שבא לאולם או ל

הנותן את הקדרה על טבח נעשית על ידי ישראל שהוא המשגיח על הכשרות, וה

, בדיעבד, מי שקשה לו להחמיר יש לו על מה מבשל את התבשילים הוא גויהאש ו

 לסמוך וכפי שיתבאר.

שלא די שישראל יסיק )ע"ז דף לח.( ונחלקו בזה הראשונים: דעת הרמב"ם והר"ן 

תורת הבית, )את האש אלא צריך שיתן את הקדירה ע"ג האש, וכך דעת הרשב"א 

 )סימן תקיד( –תלמידו של הר"ן  –הריב"ש  , וכך פסק בשו"תסוף בית ג' דף צג ע"א(

שכך הסכימו כל המפרשים, וכ"כ רבינו יונה. ובבית יוסף הביא דבריהם ופסק 

כמותם, וכך כתב בשו"ע )סי' קיג ס"ז( שאין היסק התנור מועיל את בפת שהוא 

, המרדכי, )ע"ז סימן שג(דבר קל אבל בתבשיל אינו מועיל. אמנם דעת הראב"ן 

הכל בו, ספר האגור, תרומת הדשן, הם חולקים וטוענים כי די שישראל רבינו פרץ, 

יסיק את האש ואין צריך הנחת הקדירה, וכך פסק הרמ"א להקל שהדלקת האש 
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מועילה גם לגבי תבשיל ולא רק בפת, וסיים שכך נוהגים במדינות אשכנז. הרי 

 שנחלקו בזה מרן השו"ע והרמ"א.

 פסק ךכהדורות, פסקו להחמיר כדעת מרן. וכל גדולי הפוסקים הספרדים, בכל 

וכן הגאון  ,)סימן קיג ס"ק יג וט"ז( -שנה  300-רבה של ירושלים לפני כ – הפרי חדש

שו"ת קול וכן פסק הגאון רבי אליהו ישראל ב, בספר מזמור לדוד רבי דוד פארדו

זבחי וכך כתב הגאון רבי עבדאללה סומך, רבו של הבן איש חי בשו"ת אליהו, 

וכ"כ  ,רב פעליםשו"ת , בשו"ת ויאמר יצחק הגאון רבי יצחק בן ואליד, וכן צדק

)חלק יורה דעה( שרק  ת שמשותבואשו"ת משאש ב גר"שהרבה של ירושלים 

האשכנזים מקילים בזה, אבל להספרדים אין להקל בזה וצריכים לשמוע לדברי 

 מרן.

 אין לנטות מהוראות הבית יוסף

 שם הגדוליםספרו בכן ם אחדים )דף כו ע"ב( והחיד"א בספרו דבריוכבר כתב 

ואומר שכך נהגו בחו"ל  ,השו"ע מרן דעתל כדעת הרמ"א בניגוד לישספרדי שמק

בלו עליהם ועל זרעם כל אשר יייב לעשות תשובה וכפרה, כי אבותינו קוחמ וכיו"ב,

)ח"ב(  בשו"ת חקקי לב הבית יוסף בשולחנו הטהור, וכ"כ הגר"ח פלאג'ייאמר מרן 

מדוע צריך תשובה וכפרה, הרי על החיד"א שתמה חכם אחד  ויש מועד לכל חי.וב

יעקב נעלם ממנו מה שכתב רבי אינו צודק ואך סוף סוף הוא עושה כדעת הרמ"א, 

 כתב כי מי שעושה נגד המרא דאתראש –שנה  280אב"ד בירושלים לפני  -פראג'י 

מזלזל בכבוד רבותיו. מי יש בזה זלזול בכבוד התורה, הוא , שקיבלו הוראותיו

נו מראה כאילו אישמחמיר כדעת הרמ"א נגד דעת מרן זה זלזול בכבוד רבותיו, ש

ולכן חושש ומחמיר כדעה אחרת. וכל שכן מי שמקיל כדעת  סומך על דעתו

 הרמ"א נגד דעת מרן.

מקומות ציבוריים, ובפרט אותם הבאים מחוץ לארץ נידון שלנו, באלא ש

, בצירוף כמה דיעות רץ ישראל, יש להם על מי שיסמוךלהתארח בבתי מלון בא

 שדי בכך שהישראל מדליק את האשדעת הפוסקים  א.המקילות באופנים שונים: 

דעת התוס' )ע"ז לח( שאם בא הגוי לבשל בביתו של ישראל, מותר, וכ"כ  ב.וכנ"ל. 
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יוסף המרדכי בשם רבי אברהם מאורליינ"ש, נימוקי יוסף, רבינו יונה, ומרן הבית 

הביא דבריהם, אך הביא גם דעת רבינו תם שלא פלוג רבנן ושכך עלתה הסכמת 

פועל גוי ש דעת הסוברים ג.כל המפרשים, שגם בכהאי גוונא יש דין בישולי גויים. 

דעת ד. ידו כבעל הבית ואין בזה משום בישולי גויים,  ,שהוא שכיר של הישראל

 ויים אין בו איסור בישולי גויים.כל שאופה לרבים ולא לצורך אדם מסש הסוברים

 ואמנם אין הלכה כדבריהם, מכל מקום בצירוף כל הדעות, יש על מי לסמוך.

אבל ודאי שמערכות הכשרות עצמם צריכים להקפיד בזה, ולא להשכיח דעת 

מרן, וכשם שהם עצמם מחמירים בכל מיני חומרות למרות שישנם פוסקים 

ים, גם בזה שיש לנו את דעת מרן הבית חשובים שמתירים אפילו הכי הם מחמיר

יוסף שמחמיר בזה. ולכן אני קורא למערכות הכשרות, הרבנויות השונות, שיעשו 

 בכל הדברים שיהיה לכתחילה לכל הדעות, גם לדעת מרן השולחן ערוך.

* 

שיעורו של הרב שליט"א נכתב ונערך ע"י הרב יצחק קורלנסקי. לתגובות: 

8033050@gmail.com 
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 אספקלריא לטעמי המצוות )פרויקט מיוחד(

אספקלריא לטעמי המצוות / הרב דוד ריין 

 )עמנואל(

 מצות התפילה וטעמיה

 תפלה )ברכות כו, ב(  אלא שיחה ַוֵיֵצא ַיְצָחק ָלשוַח ַבָנֶדה ַלְפנֹות ָעֶרב )כד, סג( אין

 א.

 מקור מצות תפילה מדאורייתא או מדרבנן

אלוקיכם' )שמות כ"ג כ"ה( ומהפסוק 'ולעבדו בכל מהפסוק 'ועבדתם את ה' 

לבבכם' )דברים י"א י"ג( למדו חז"ל שיש מצוה לעבוד את ה' בלב ע"י תפילה, 

ולדעת הרמב"ם )תפילה פ"א ה"א( והסמ"ג )מ"ע י"ט( והחינוך )מצוה תל"ג( ישנה 

מצוה דאורייתא להתפלל בכל יום פעם אחת, וחכמים תיקנו שיתפללו ג' פעמים 

ים קבועים, אכן לדעת רוב הפוסקים )עיין במג"א סימן ק"ו סק"ב( הפסוקים בזמנ

הובאו כאסמכתא בלבד והחיוב של התפילה הוא מדרבנן, אלא שאעפ"כ חידשו 

הרמב"ן )ספה"מ מ"ע ה'( והסמ"ק )סימן י"א אות א'( שישנו חיוב מדאורייתא 

 להתפלל להשי"ת בעת הצרות. 

( ביאר בדעת הסוברים שהיא מצוה מדרבנן, והיסוד העבודה )ח"ב פ"ט אות כ"ד

לקיים תורה  -שכוונתם לומר שגדר החיוב של מצות העבודה מדאורייתא הוא 

ומצוות לשמו ית', וממילא ניתן לקיימו בכל מיני אופנים ולאו דוקא ע"י תפילה, 

אמנם אם אדם התפלל באופן הראוי ממילא התקיימה המצוה דאורייתא בתפילתו 

המצוות, והוסיף שמלבד מצוה זו יכולים לקיים בתפילה ראויה  דלא גרע משאר

כמה וכמה מצוות דאורייתא מהמצוות התלויות בלב כאהבת ה' ויראת שמים 

 וכדו'. 
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 ב.

 שבח ובקשת צרכים והודאה -טעמי ג' חלקי התפילה 

וכשנבוא להתבונן בדברי הקדמונים בטעמיה השונים של מצות התפילה, הרי 

שיש ללומדם מתוך תוכן הנוסח שתיקנו חז"ל בתפילת י"ח, שכפי שמבואר בגמ' 

בברכות )לד.( וברמב"ם )שם( ג' הברכות הראשונות נועדו לאמירת שבחו של 

ות וצרכי הקב"ה, והברכות האמצעיות הם בקשת צרכי האדם בגשמיות וברוחני

הכלל, וג' הברכות האחרונות נועדו להודות לה' על הטובה שהוא השפיע לנו עד 

 עתה.  

התפלה' )מ"א  ואל הרנה אל 'לשמוע עה"פ'(, א' ב דברים) רבה ומדברי המדרש

ח' כ"ח(, שהתפילה היא בקשת הצרכים, והרינה היא אמירת השבח וההודאה 

לפניו, משמע שהבקשת צרכים נחשבת כחלק העיקרי בתפילה, שכן התפילה 

נקראת על שמה, וכן משמע ממה שאמרו בגמ' בשבת )י.( שהתפילה נועדה לצורך 

 ולשלום ולמזונות.  חיי שעה, ופרש"י שהוא מכיון שהיא בקשת הצרכים לרפואה

שטעם המצוה של בקשת הצרכים הוא, מפני שכך יסד ( שם) ומבואר בחינוך

השי"ת שהדרך להשגת משאלות האדם וצרכיו תהיה ע"י שיבקש ויתפלל על כל 

בקביעות, ובמדרש תנחומא )פר' וירא א'( נוסף שגם כשאדם אינו ראוי שיעשו עמו 

 השי"ת מטיב לו לפנים משורת הדין.חסד, מכיון שהוא מתפלל ומרבה בתחנונים 

ובפשטות משמעות הדברים היא שתכלית התפילה היא לעורר כביכול אצל 

( ב"סק א"ק סימן ח"או) א"השי"ת רצון להשפיע לו את מבוקשו, וכמו שכתב המג

בכ"ז צריך דוקא , מחשבות יודע ה"שבלב והקב שלמרות שהתפילה היא עבודה

 .רצון למעלה מעורר דיבור מפורש משום שהקול

אכן בתולדות יעקב יוסף )פר' משפטים אות י"ב( ביאר בשם הר"ן שגם לאחר 

שנתעורר למעלה רצון להיטיב עדיין צריך שיהיה לאדם כלי לקבל בו את השפע, 

ודיבורי התפילה הם הכלי שדרכו משתלשל השפע למטה, ולכן לא מספיקה 

 מחשבת בתפילה אלא צריך דיבור מפורש.
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בספר עבודת הקודש )לר"מ בן גבאי, ח"ב פי"ג ד"ה ופירוש( שביאר  וכמו"כ מצינו

בתשובה לקושיית הריב"ש )שו"ת סימן קנ"ז( מהי התכלית של הכוונות הקדושות 

של המקובלים בתפילה ע"ד הסוד, שזהו האופן שבו ניתן להמשיך את ההשפעה 

 לעוה"ז, מפני שעל ידם נבנה הצינור שדרכו היא תוכל לרדת למטה. 

לפי המתבאר שהחלק העיקרי מבין ג' חלקי התפילה הוא בקשת הצרכים, היה ו

מקום לבאר בפשטות שדברי השבח וההודאה שנאמרים לפניו ולאחריו, הם צורה 

מכובדת של בקשת הצרכים, אולם בזוה"ק )פר' ויקהל ר:( מבואר שבאם האדם 

נסת ישראל, מתפלל כראוי נעשה ע"י ג' ברכות השבח יחוד עליון בין הקב"ה לכ

 ואז הוא הזמן לבקש את צרכיו שבודאי תתקבל בקשתו מכח העת רצון הזו.

 ג.

 טעם כוונת העמידה נוכח פני ה'

והנה מלבד ג' חלקי התפילה הנזכרים, שעיקר עבודת האדם בהם היא לכוון את 

מוחו וליבו לאמרי פיו, מצינו בדברי הרמב"ם )תפילה פ"א ה"ד( שיש עוד כוונה 

כללית בתפילה של עמידה נוכח פני ה', והיינו שמשמעות העמידה היא שירגיש 

הארץ כבודו, ושהוא ויצייר בנפשו בתכלית הבהירות את מציאות ה' שמלא כל 

 עומד לפניו ומשוחח עמו. 

ובפשטות היה נראה שכוונת העמידה טפילה לבקשת הצרכים ודברי השבח 

וההודאה, שכן ככל שהאמונה יותר בהירה כך דברי התפילה מתקבלים יותר 

למעלה, שהרי הם נאמרים מתוך קירבה יתירה, אולם הגר"ח מבריסק הוכיח 

העמידה היא החלק העיקרי של התפילה ושאר  להיפך, שלדעת הרמב"ם כוונת

 חלקי התפילה טפלים לעומתו, וכן מבואר להדיא בדברי העקידה )שער נ"ח(. 

ובעצם הדברים מפורשים בגמ' ביומא )עו.(, שכן נתנו שם טעם מדוע ירד המן 

בכל יום כמות שמספיקה ליום אחד בלבד, ולא ירד המן פעם אחת בשנה בכמות 

שלימה, שהוא ע"ד משל למלך שנתן לבנו את מזונותיו  שתספיק למשך שנה

בשיעור הראוי לו לכל השנה, והבן לא הקביל את פניו יותר מיום אחד בשנה שבו 
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הוא קיבל את המזונות, ולכן נחכם המלך לתת לו מזונות בשיעור של יום אחד 

 בלבד בשביל שהוא יקביל את פניו כל יום. 

שחלק מצרכי האדם יגיעו רק דרך הבקשה,  ומוכח מדברי הגמ' שהטעם שה' יסד

שמטעם זה נצטווינו לבקש על צרכינו בתפילה כפי שנתבאר לעיל בשם החינוך, 

שהמשמעות בזה היא עצם העמידה נוכח  -הוא משום שה' רוצה שנקביל את פניו 

 השכינה, והבקשת צרכים היא ההיכי תמצא שנייחד זמן לעבודה זו.

התפקיד המיוחד של כוונת העמידה, ואיך שאר  ומעתה יש להרחיב ולבאר מהו

שכתב  (ד"כ אות ט"פ ב"ח) חלקי התפילה שייכים אליו, ומצינו בזה ביסוד העבודה

שמטרת המצוה של תפילה היא בכדי שלא ישתכח מישראל עבודת המצוות 

התלויות בלב שהם תכלית כל התורה ומצוות שניתנו לנו, וכמו שהגדיר הכוזרי 

ילה היא כמזון הנפש, והבית אברהם פירש בדומה לזה את מה )מאמר ג'( שהתפ

שאמרו חז"ל שהתפילה היא עבודת הלב, שהוא מלשון עיבוד, שבתפילה האדם 

 מעבד ומכשיר את לבו שיהיה לב יהודי.

)לבוש  ולפי"ז צריך לומר שתפילה אינה לשון בקשה, אלא כמו שכתב הלבוש

אחותי'  עם שנאמר 'נפתלתי שהוא מלשון חיבור, כפי האורה על הרקנטי(

)בראשית ל' ח'(, שיהודי חושק ומשתוקק להתחבר בדבקות הלב עם אביו 

 שבשמים. 

 ד.

 כיצד הבקשת צרכים מביאה את האדם לדבקות בהשי"ת 

וביתר פרטות מצינו בראשונים כמה וכמה הגדרות על התפקיד של התפילה מצד 

)ח"ג פל"ה( והחינוך )שם( עבודת הלב, ראשית הוא כמו שכתבו הרמב"ם במו"נ 

והעקידה )שם( שבקשת הצרכים מחדירה את האמונה הן את היכולת הבלתי 

מוגבלת של הקב"ה לעשות את כל מה שהוא חפץ, והן את האהבה העצומה של 

 השי"ת לישראל, שהוא רוצה בכל עת להיטיב להם ולמלא את מבוקשם. 
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ה גם כח הבטחון שהקב"ה והנתיבות שלום )ח"א נתיבי תפילה( הוסיף שנכלל בז

מושיע יהודי בכל מצב שהוא אע"פ שאינו ראוי שירחמו עליו, וכפי שהובא לעיל 

 מהמדרש תנחומא.

ובדברי המהר"ל )נתיב העבודה פ"ג( נתבאר עוד שעצם הרגשת התלות הנפשית 

בהקב"ה שמתבטאת בבקשת הצרכים, מתוך אמונה בהירה שכל החיים הגשמיים 

 אך ורק בידו, מקשרת ומדבקת את היהודי בהשי"ת ביתר שאת.והרוחניים נתונים 

והמאירי )חיבור התשובה( כתב שיסוד התפילה וענינה הוא שבירת הלב הכנעתו, 

ובפשטות כוונתו למשמעות של הבקשת צרכים, עפ"י מה שכתב בספר חרדים 

שאם האדם רגיל להתחנן ולהשפיל את עצמו בעת הצורך לפני חברו שיתן לו 

וכדו', על אחת כמה וכמה שיש לו להכניע את עצמו לפני מי שהכל תלוי הלואה 

בידו, אכן יש בזה עוד גם מעצם העמידה לפני גדלות ה' ורוממותו, שהיא מטילה 

על האדם יראה ופחד והרגשת אפסיות כדברי הרמב"ם הידועים )יסוה"ת פ"ב 

 ה"ב(.

קשת צרכים לדבקות והנתיבות שלום )שם( ביאר באופן נוסף את השייכות של הב

בה', שאם יהודי מבקש את צרכיו מתוך השתפכות הנפש הרי זה עצמו מדבק אותו 

להקב"ה, כמו שמצוי בין ידידים שכשאחד שופך את לבו לפני חברו הוא נקשר עמו 

ביותר, וצורת התפילה הזו היא חלק עיקרי ביותר בתפילה כפי שנאמר בתפילת 

שמואל א', א' ט"ו( ובגמ' בברכות )לא.( דרשו חנה 'ואשפוך את נפשי לפני ה' ' )

 את הפסוקים שם על מצות התפילה.

 ה.

 כיצד השבח וההודאה מביאים את האדם לדבקות בהשי"ת 

ואף ענין אמירת דברי השבח וההודאה שייכים לחלק העיקרי של הדבקות בה', 

השכינה  ה"להקב מקלסין שע"י שישראל( ב י"ט"שוח"ט )כ כמו שמצינו במדרש

 שורה עליהם, שהמשמעות בזה היא שהלבבות נמשכים כלפי מעלה. 
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והנתיבות שלום )שם( ביאר בזה עפ"י דברי המהר"ל )גבורות ה' פמ"ג( שהשירה 

היא השתוקקות העלול לעילתו, והיינו שחלקי השבח וההודאה בתפילה הם כלי 

כ נמצאנו למדים ביטוי לרגשי תשוקה וכיסופין עילאים של לב יהודי להקב"ה, וא"

 שכל חלקי התפילה משמשים כאמצעי לרומם יהודי לחוש בקירבתו להשי"ת.

 ו.

 מפני מה התפילה היא העצה היחידה להנצל מהיצה"ר

( והנה ידועים דברי הגה"ק ר' חיים ויטל )הובאו ביסוד העבודה ח"ב פ"ט אות כ"ו

לטהר את ו ר"מהיצה להנצל לאדם אפשר אי נתגשמו שהאוירים האלו שבדורות

 .בכוונה תפלה י"ע נפשו כי אם

וביאר כ''ק מרן האדמו"ר מסלונים שליט"א )דרכי נעם ח"א, תפילה( שהטעם 

שרק תפילה יכולה להציל את היהודי ממלתעות היצר הוא, משום שמכוחה האדם 

 מתרומם ומתעלה כ"כ עד שנפשו מתנתקת ממשיכת החומר ותענוגיו.

)ויקרא ל' ג'( שמכח התפילה יהודי יכול  וזהו גם הביאור בדברי המדרש רבה

לחזור בתשובה ולהתחדש כבריה חדשה, שהרוממות והקירבה היתירה שהוא 

זוכה לה בתפילתו מעניקים לו כוחות מחודשים לשקם את עצמו ולהתחיל את 

 הכל מהתחלה.

אכן היסוד העבודה )ח"ב פ"ט אות ז'( עצמו הוסיף בזה שהוא משום שיש כח 

שאין במחשבה ובמעשה, מכיון שהיצה"ר נמשך אחרי דברים מיוחד בדיבור 

שמורגשים לעין הגשמית, והמחשבה יכולה להשתנות, ואף במעשה אינו ניכר כ"כ 

תוכן המחשבה שמאחוריו, ואילו בדיבור המחשבות הטובות מתגלות לפועל 

 כראוי, ולכן יש בכח הדיבור של התפילה להכניע את היצר יותר משאר המצוות. 

 ז.

 רגות הדבקות הגבוהות שמושגים באמצעות התפילהד

והראשונים הפליגו בתיאור דרגות הדבקות שיכולים להשיג ע"י התפילה בכוונה, 

כפי שכתב החובת הלבבות )שער חשבון הנפש פ"ג החשבון הט'( שעיקר התפילה 
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האלקים והכנעתה לפניו, והכוזרי )שם פ"כ( והטור )או"ח סימן  אל הנפש היא כלות

( כתבו שהחסידים היו מגיעים קרוב למעלת הנבואה מרוב דבקותם בה' בעת צ"ח

 התפילה. 

והחובת הלבבות ביאר שמה שתיקנו חז"ל את נוסח התפילה הוא בכדי להקל על 

האנשים שלא יצטרכו להתרכז במחשבתם בעניני התפילה מכח עצמם, שכן 

 מחשבת הנפש נמשכת אחר תוכן הדיבור.

 ח.

 נתקנה כנגד קרבנות ביאור הטעם שתפילה

והנה בגמ' בברכות )כו:( מבואר למסקנת הסוגיא שלכ"ע התפילות נתקנו כנגד 

התמידים, תפילות שחרית ומנחה כנגד התמיד של שחר ושל בין הערביים, 

ותפילת ערבית כנגד הקטרת האברים שלהם בלילה, וכמו"כ איתא בגמ' שם )טו.( 

 .שמי שקורא ק"ש ומתפלל נחשב כמקריב קרבן

והראשונים ביארו שהענין של הקרבן בתפילה הוא הן מצד הכוונה והן מצד 

הדיבור, שכן רבינו יונה )שערי העבודה אות ל"ב( כתב שהתפילה מעומק הלב 

מוירצבורק  י"הר בשם כתב ז("י )סימן הלקט נחשבת כהקרבת הנפש, ואילו השבולי

מכיון שהתפילות נתקנו שהסיבה שאדם יוצא ידי חובתו בתפילה בלי כוונה היא, 

כנגד הקרבנות שהדין בהם שאם נזבחו בסתמא עלו לבעלים לשם חובה, ומשמע 

 מדבריו שאף המילות של התפילה נחשבים כקרבן לפני ה'.

ובסידור השל"ה )שער השמים( כתב שממה שדימו חז"ל את התפילה לקרבנות 

הנתיבות  מוכח שהתפילה מכפרת על האדם כמו שהקרבנות באים לכפרה, אכן

שלום )שם( כתב שגם ענין הכפרה שייך לדבקות בהשי"ת, שכן המהר"ל )נתיב 

העבודה( ביאר שקרבן הוא מלשון קירוב, שתפקידו לקרב את היהודי להקב"ה 

לאחר שנתרחק ממנו מחמת החטא, וא"כ גם הכפרה שבתפילה היא באותה 

 משמעות. 
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 ט.

 הקב"ה מתאוה לתפילתם של ישראל

תבארו הטעמים השונים שיש בתפילה לתועלתנו, אולם מצינו והנה עד כאן נ

( א ד'"כ בחז"ל שיש בתפילה גם צורך גבוה כביכול, שכן במדרש רבה )שמות

מבואר שהקב"ה מתאוה לתפלתם וזעקתם של ישראל לפניו, ולכן הוא מביא 

 עליהם יסורים בשביל שיבואו לדבר עמו.

ל רא:( שלאחר שנגמרת התפילה וכמו"כ מבואר במדרש שם ובזוה"ק )פר' ויקה

 ונותנן עטרות מהן את תיבות התפילה ועושה נוטל בכל הבתי כנסיות המלאך

)סימן תתקנ"א( נאמר שע"י השבח וההודאה  משלי ה, ובילקוט"הקב של בראשו

שנותנים ישראל להקב"ה מתעלה שמו בעולמו, ועיין בספר עבודת הקודש )ח"ב 

 כל חלקי התפילה רומזים על צרכי כבוד שמים.פ"ז ואילך( שביאר בפרטות כיצד 
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 חינוך

', מונדרוביץ מיכל יחיאל הרב/  בפרשה חינוך

 חינוכי ומרצה, ת"ת מנהל, מחנך

לדעת לספר

, שעתיד להאיר ולהעיר את רבי מנחם מנדלחסיד זקן הזדמן לעיירה של האברך 

. לימים סיפר כיצד פתח הזקן לפניו שערי דעת והכיר לו דרכי הרבי מקוצקהעולם, 

 ". הוא ידע ְלַסֵסר ואני ידעתי להקשיב"לילה אחד ישבנו, חסידות, 

כח הסיפור נמנה על כלי החינוך העצומים ביותר.  כאשר משה רבינו משתף את 

יתרו חותנו,  כשהוא דורש ומבקש את האמת הצרופה, לאחר שכבר 'טעם' ודחה 

ְתנוֹּ ֵאת ָכל ֲאֶשר עָ  ַוְיַסֵסרכל ע"ז שבעולם, נאמר  ֶשה ְלחֹּ ה מֹּ ָשה ה' ְלַפְרעֹּ

וְלַמְצַרַים..., ורש"י מצטט מחז"ל 'למשוך את לבו, לקרבו לתורה'. הסיפור מושך לב, 

 וקושר בעבותות אהבה.

בפרשתנו מאריכה התורה הק' וחוזרת שוב ושוב על מעשה שליחותו של אליעזר, 

 יפה שיחתן של עבדי אבות'עבד משכיל'. רבי אחא מלמד אותנו במדרש באומרו "

פני המקום, מתורתן של בנים". הלכות מרכזיות נמסרו בתורה רק ברמיזה ל

ובקיצור, ואילו "סיפורת אבותינו ועבדיהם" באה בארוכה. ברור לנו כי התורה, 

וספר בראשית בפרט, איננה "ספר סיפורים", כפי שהזהיר רבי שמעון בר יוחאי 

ַרְייָתא ָאָתא ְלַאֲחָזָאה בזוהרו )פר' בהעלותך( ַווי ְלַההוא ַבר ָנש ְדָאמַ  ר ְדָהא אוֹּ

בספה"ק  ֶאָלא ָכל ַמַלין ְדאֹוַרְייָתא, ַמַלין ַעָלַאין ַאימון, ְוָרַזין ַעָלַאין.ַספוַרין ְבָעְלָמא... 

מבואר כי הקב"ה הלביש 'רזי עילאין' בצורת סיפור בכדי לצמצמם ולהנגישם 

 סה.אלינו, כי הסיפור מרכך ומקל על התפי

יש מחנכים הטועים וחושבים שסיפור נועד רק "למלא את החלל" כשנותר זמן בין 

השיעור ל'צלצול'. אחרים מספרים רק בימות הגשמים כשנמנע מתלמידיהם לצאת 

הוא כלי הפורט על נימי  סיפור הוא מטרה בפני עצמו!לחצר ולעסוק בעיסוק אחר. 

ש. אין להקל ראש בסיפור, הרגש, ועולמו של הילד הרי מתפתח באמצעות הרג
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וכיתר המקצועות הנלמדות בכיתה, יש להכינו עובר לשעת הסיפור, להתאימו 

 לגיל ולרמה. סיפור הוא למידה של ממש!

בכוחו של סיפור לחלחל ולהתיישב בנבכי נפש, בשונה מתוכחה גלויה הנחסמת. 

אך בטבע בעלי המוסר עמלים להיות 'אוהבים את התוכחה', ממ"ח קנייני התורה, 

בני אדם להעמיד 'חומת מגן' מול בקורת, חומה של מנגנוני הצטדקות והתגוננות. 

אך הסיפור נקלט, בהיותו לכאורה ללא נגיעה אישית וישירה בו ובחייו. אחרי 

. הסיפור משליך תהליכי חשיבה חיובייםשהסיפור חודר למוחו ונפשו, מתחילים 

 ע.על הליכות חייו, הוא נאגר בזיכרון ומשפי

, לנסוק על כנפיו לתקופות ולמחוזות להרחיב אפיקי דעתזאת ועוד, יש בסיפור 

מרוחקים. אנשי חינוך מזהים בין אפיוני דורנו הקשה, את חוסר הזיקה הנוסטלגית 

ספרות הילדים בדור הנוכחי )חצי  רובלעברנו המפואר. הנוער חי בדור ה'עכשיו'. 

ת אודות 'היום ומחר'. כמעט ואין יובל שנים( הוא "ספרות אקטואלית" המספר

משיכה וידיעה לעולמות הזוהר שבתקופות קדמוניותנו, מוסדי ומצוקי עמנו )לולא 

 ה'קומיקס' כמעט ולא היו מכירים את קורות הדורות(.

תלויות באופן שבו הוא נמסר, בעיתוי הנכון, בשפת גוף  וקליטתו איכות הסיפור

ומבעי פנים, בהרמת קול והנמכתו. סיפור טוב מושך אחריו שובל של שתיקה 

כגוף  -סיפור ללא מוסר השכל מהדהדת, בה סופגת הנפש ומאבדת את הנשמע. 

. ְמַסֵפר טוב אף משחיל בין השיטין הלכות והליכות, הנהגות ומושגי ללא נשמה

סוד. ישנם מלמדים ש'סיפוריהם' מכילים תילי תילים של דינים ומושגים, ובכך י

 עשיר, 'אגב' סיפור מענג!  חומר לימודיַמְקַנים 

* 

זמננו או -ולסיום, סיפור! חשבתי רבות באיזו סיפור לסיים. האם אודות מלמד בן

י לא החלטתעל רבינו ה'בעל שם טוב'? על ילד שהתגבר או של הורים שזכו לחנך. 

. אבקש ממך, קורא נכבד, עצום עיניך והיזכר בסיפור ששמעת, לספר כעת מאומה

עליך. מי סיפרו ומתי. באיזו סיטואציה ולאיזו מטרה. העמק וחקור  שהשפיעזה 
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"למה השפיע עלי סיפור זה כה רבות?". שים לב שהסיפור נחקק בחדרי לבבך 

 ובמטמוניות אישיותך. ראה את עוצמתה הרגשית!

שיחתן של עבדי אבות. ה' אלוקים! אנא, תן לי לשון לימודים. לדעת לספר יפה 

 וללמוד להקשיב.

* 

 חבר –מרצה  -מנהל  -בהצלחה בעבודת הקודש! יחיאל מיכל מונדרוביץ', מחנך 

123ymm@gmail.com 

  



 

 

 

 קז 'עמ -אספקלריא 

 

 חידות

שאלות לחידודא בפרשת השבוע / הרב  –חדוותא 

וליל  מח"ס לקוטי רש"יבנימין צבי יהודה לוי, 

 משוררים על הגש"פ

 שאלות בפרשת חיי שרה

 (?4אלו שבועות מוזכרים בפרשתינו ) .א

 איזה לשון משמעותו "שממה"? ואיזה משמעותו "רצון"? .ב

 כמה פירושים ללשון "אם" מצאנו בפרשתינו? .ג

 (? 2אלו לשונות של תפילה מצאנו בפרשתינו ) .ד

 היכן מצאנו בפרשתינו תחינה? ובקשה? .ה

 א א(-שרה )מלכים חדוותא דאפטרתא חיי

 איזה לשון בהפטרה משמעותו חיסרון? .ו

* 

תגובות ופתרונות )לכל השאלות או חלקן( נא לשלוח לכתובת. 

 7628366@okmail.co.il   

* 

 תשובות ל'חדוותא' וירא

 ?(כח, כט דברים)איזה דבר משותף לפסוק בפרשתינו ולפסוק בפרשת נצבים  .א

 שעל חלק מאותיות הפסוק יש נקודות לדרוש מהן.

ת שבפרשת נצבים נאמר )דברים כט, כח( ֵקינו לד' ַהַנְסָתרֹּ ת ֱאלֹּ  ֹוֹלֹבֹנֹיֹנוֹ  ֹלֹנוֹ  ְוַהַנְגלֹּ

ָלם-ַעד ת עוֹּ ָרה ַדְבֵרי-ָכל-ֶאת ַלֲעשוֹּ ֽאת ַהתוֹּ  לדרוש, ולבנינו לנו על נקוד ופירש"י: ַהזֹּ

 משקבלו:(, מג סנהדרין) הירדן את שעברו עד הרבים את ענש לא הנגלות על שאף

 : לזה זה ערבים ונעשו, עיבל ובהר גרזים בהר השבועה את עליהם
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אְמרו ובפרשתינו נא' )יח, ט( אֶמר ַאְשֶתךָ  ָשָרה ַאֵיה ֹיוֹ לֹא  ַויֹּ ֶהל ַהֵנה ַויֹּ י "ופירש: ָבאֹּ

 רבה שהכתב מקום כל, אומר אלעזר בן שמעון רבי ותניא, שבאליו ו"אי על נקוד

 דורש אתה הכתב על רבה הנקודה וכאן', וכו הכתב דורש אתה, הנקודה על

 לאיש שלו באכסניא אדם שישאל למדנו אברהם, איו שאלו לשרה שאף, לאהנקודה

 מלאכי היו יודעין, איתא.( ז"פ דף) מציעא בבבא. האיש על ולאשה האשה על

, בעלה על לחבבה כדי, היתה שצנועה להודיע אלא, היתה היכן אמנו שרה השרת

 :ברכה של כוס לה לשגר כדי, חנינא בר יוסי רבי אמר

א הוא ַבַּלְיָלה ַיַין ֲאַביֶהן ֶאת ַוַתְשֶקיןָ  לג()יט,  ועוד נאמר בפרשתינו  ַהְבַכיָרה ַוָתבֹּ

א ָאַביהָ  ֶאת ַוַתְשַכב  לבובקומה של ו"וי על נקוד י"וכתב רש: ָמהוֹ וְבק ְבַשְכָבה ָיַדע ְולֹּ

 . מלשתות שני ליל נשמר לא כן פי על ואף, לגידע שבקומה לומר

 (?2היכן מצאנו לשון חיבה ) .ב

 כי י"ופירש וכו' ַאֲחָריו ֵביתוֹּ  ְוֶאת ָבָניו ֶאת ְיַצֶוה ֲאֶשר ְלַמַען ְיַדְעַתיו ַכי )יח, יט( .1

.(, ב, ג שם) מודעתנו בועז הלא.(, א, ב רות) לאישה מודע כמו, חיבה לשון. ידעתיו

, ידיעה לשון אלא אינו כולם לשון עיקר ואמנם.(, יז, לג שמות) בשם ואדעך

 .ומכירו ויודעו אצלו מקרבו האדם את שהמחבב

אֶמר ַהָחַמַים ַמן ד' ַמְלַאךְ  ֵאָליו ַוַיְקָרא )כב, יא( .2 אֶמר ַאְבָרָהם ַאְבָרָהם ַויֹּ : ַהֵנַני ַויֹּ

 : שמו את שכופל, הוא חיבה לשון .אברהם אברהם י"ופירש

 ולשון שבח?

אֶמר )כא, ז(  י"ופירש: ַלְזֻקָניו ֵבן ָיַלְדַתי ַכי ָשָרה ָבַנים ֵהיַניָקה ְלַאְבָרָהם ַמֵּלל ַמי ַותֹּ

 ברא מי(, ד, מא ישעיה) ועשה פעל מי כמו, וחשיבות שבח לשון. לאברהם מלל מי

                                                
וצ"ב לפי"ז מדוע לא נקוד הלמ"ד לבדו ואז ירבה הכתב על הנקודה וידרש הכתב. וייתכן שהרמז כאן לא בא  לא

 היאשגם גם אמרו אליו, וגם את שרה שאלו המלאכים אי"ו, ואילו היה נקוד רק הלמ"ד הרמז להוסיף  למעט אלא

 המשמעות של הלמ"ד, וכמו שמצאנו בנצבים ה"לנו ולבנינו" גופא מתמעט עד שיבואו להר גריזים.למעט 
וצ"ב מדוע דווקא הוא"ו נקודה ולא כל אותיות התיבה כשם שנקדו כל התיבה בנצבים. ויתבאר עפי"ד הבעל  לב

 לא כן ועל חזק ששנתו בעוד חצות דםוקו שעות' ו קודם עמו ששכבה לומר ו''הוא על נקוד. הטורים )שם( "ובקומה

 בקומה" ידע
 לא שמתחילה וצ"ב דלכאו' בפסוק גופא נאמר שלא ידע גם בקומה. ובשפתי חכמים ביאר בשם הגו"א והמהרש"ל לג

 שתה. הכי ואפילו שעשה מה נזכר היה יין לשתות כשהתחיל שני בליל כ"ואח, ובקומה בשכבה ידע
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 ה"הקב, הבטחתו שומר( גדול הוא וכמה) הוא ומי, הוא מה ראו(, כו, מ שם) אלה

 : ועושה מבטיח

 מנין שהקב"ה ביקש להרבות שכרו של יונה הנביא? .ג

אֶמר )כב, ב(  ֶאֶרץ ֶאל ְלךָ  ְוֶלךְ  ַיְצָחק ֶאת ָאַהְבָת  ֲאֶשר ְיַחיְדךָ  ֶאת ַבְנךָ  ֶאת ָנא ַקח ַויֹּ

ַרָיה ָלה ָשם ְוַהֲעֵלהו ַהמֹּ ַמר ֲאֶשר ֶהָהַרים ַאַחד ַעל ְלעֹּ . ההרים אחד י"ופירש: ֵאֶליךָ  אֹּ

 הארץ וכן ,שכרן להרבות כדי זה וכל, להם מגלה כך ואחר הצדיקים מתהא ה"הקב

 (:ב, ג יונה) הקריאה את עליה וקרא ביונה וכן.(, א, יב בראשית) אראך אשר

אלו דברים נאמרו הן באברהם אבינו )ברש"י בפרשתינו( והן בבלעם הרשע  .ד

(2?) 

ֶקר ַאְבָרָהם ַוַיְשֵכם שבאברהם אבינו נאמר )כב, ג( ש ַבבֹּ רוֹּ  ֶאת ַוַיֲחבֹּ  ֶאת ַוַיַקח ֲחמֹּ

.(: ד פסחים) למצוה נזדרז. וישכם י"ופירש: וכו' ְבנוֹּ  ַיְצָחק ְוֵאת ַאתוֹּ  ְנָעָריו ְשֵני

, נה ר"ב) השורה מקלקלת שהאהבה ,מעבדיו לאחד צוה ולא, בעצמו הוא. ויחבש

' ב בלא לדרך לצאת רשאי חשוב אדם שאין, ואליעזר ישמעאל. נעריו שני את.(: ח

 :עמו השני יהיה, ויתרחק לנקביו האחד יצטרך שאם, אנשים

ֶקר ַבְלָעם ַוָיָקם כב(-כב, כא ובבלעם הרשע נאמר )במדבר ש ַבבֹּ נוֹּ  ֶאת ַוַיֲחבֹּ  ַוֵיֶלךְ  ֲאתֹּ

ָאב וכו' וְשֵני ָשֵרי ַעם  שהשנאה, מכאן. אתנו את ויחבש י"ופירש: ַעמוֹּ  ְנָעָריו מוֹּ

 אברהם קדמך כבר, רשע, ה"הקב אמר, בעצמו הוא שחבש, השורה את מקלקלת

 ושני (:ג, כב בראשית) חמורו את ויחבוש בבקר אברהם וישכם שנאמר, אביהם

 ,לשמשו אנשים שני עמו יוליך לדרך היוצא חשוב לאדם מכאן י''ופירש. עמו נעריו

 :זה את זה ומשמשים וחוזרים

 (?4על מי נאמר בפרשתינו לשון "צחוק" ) .ה

ר ְבַקְרָבה ָשָרה ַוַתְצַחק( יח, יב)שנא',  על שרה, .1 ַתי ַאֲחֵרי ֵלאמֹּ  ַּלי ָהְיָתה ְבלֹּ

ַני ֶעְדָנה   ָשָרה( ְוַחְיַכת )ושם התרגום: ָזֵקן ַואדֹּ

אֶמר( כא, ו)שנא'  על שרה, והרבה עקרות עימה, .2 ק ָשָרה ַותֹּ  ַלי ָעָשה ְצחֹּ

ַהים ֵמעַ  ָכל ֱאלֹּ  עקרות הרבה, אגדה ומדרש. עלי ישמח. לי יצחק י"רש :ַלי ַיְצַחק ַהחֹּ
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 שחוק ורב, עמה נענו תפלות הרבה, ביום בו נתרפאו חולים הרבה, עמה נפקדו

  (לדלשון שמחה -ַלי  ֶיֱחֵדי ַדְשַמע )ושם התרגום ָכל :בעולם היה

ט ַוֵיֵצא( יט, יד)שנא'  על לוט, .3 ְקֵחי ֲחָתָניו ֶאל ַוְיַדֵבר לוֹּ ָתיו לֹּ  ַכְמַצֵחק ַוְיַהי וכו' ְבנֹּ

 : ֲחָתָניו ְבֵעיֵני

 ָיְלָדה ֲאֶשר ַהַמְצַרית ָהָגר ֶבן ֶאת ָשָרה ַוֵתֶרא( כא, ט)שנא'  על ישמעאל, .4

 לצחק ויקומו שנאמר כמו, אלילים עבודת לשון. מצחק י"רש: ְמַצֵחק ְלַאְבָרָהם

 לשון אחר דבר. בי לצחק דתימא כמה, עריות גילוי לשון אחר דבר.(. ו, לב שמות)

 .(: יג, ב ב-שמואל' )וגו לפנינו וישחקו הנערים נא יקומו דתימא כמה, רציחה

 ב ד(-תשובות חדוותא דאפטרתא וירא )מלכים

 היכן מצאנו לשון "זהירות"? ולשון "זריזות"? .ו

אֶמר יג() את ַהֲחָרָדה ָכל ֶאת ֵאֵלינו ָחַרְדְת  ַהֵנה ֵאֶליהָ  ָנא ֱאָמר לוֹּ  ַויֹּ  י"ופירש וכו'. ַהזֹּ

 על וחרד( ב סו ישעיהו) כמו, הזה העסק את לבך אל לשום. הזאת החרדה כל את

 : לבו אל ונותנו, עשוי שיהא הדבר על זהיר, דברי

ש( כד) ן ַוַתֲחבֹּ אֶמר ָהָאתוֹּ ב ַלי ַתֲעָצר ַאל ָוֵלךְ  ְנַהג ַנֲעָרה ֶאל ַותֹּ  ָאַמְרַתי ַאם ַכי ַלְרכֹּ

 : הרכיבה את ידי על תעכב אל. לי תעצר אל: מהר .ולך נהג י"ופירש: ָלךְ 

  

                                                
ל ועה"פ )לעיל יז, יז( לד  לשון שרה ושל ,וחדי שמחה לשון אונקלוס תרגם זה י"ַוַיְצָחק פירש ָפָניו ַעל ַאְבָרָהם ַוַיפֹּ

 על הקפיד ולא שרה על ה"הקב שהקפיד וזהו, ולגלגה האמינה לא ושרה, ושמח האמין שאברהם למדת, מחוך

   אברהם.

אֶמר  ָשָרה ְוַאם ַיָוֵלד ָשָנה ֵמָאה ַהְּלֶבן ְבַלבוֹּ  ואע"פ שמלשון הפסוק נראה שגם אברהם תמה על כך, שנא' )שם( ַויֹּ

.(, כז, ב א שמואל) נגליתי הנגלה כמו, קיימות שהן תמיהות יש. הנה פירש"י )שם( "הלבן: ֵתֵלד ָשָנה ַתְשַעים ֲהַבת

לי", והיינו  עושה ה"שהקב מה לאחר זה חסד הנעשה, בלבו אמר וכך, קיימת היא זו אף.(, כז, טו ב-שם) אתה הרואה

 שהתמיהה הייתה על גודל חסד ד' אבל האמין 
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חידות על הפרשה עם פירוש  –מאל"ף ועד תי"ו 

 רש"י / הרב מתתיהו הלברשטט

 חידות באותיות לפרשת השבוע

 אות א'

 מה היא'.ביני ובינך איך עפרון הגדיר את היחסים שלו עם אברהם '

 כלו לשתת'. אםפירוש המילה, 'עד 

 )קרי כתיב(.מכאן למדנו שאליעזר רצה להשיא את ביתו ליצחק 

 מה ניחם את יצחק ועל התנחם.

 אביו של מדין.

  על מי נאמר '....כבן חמש ללא חטא'.

* 

 אותיות ב' ב' א'

  התשובה הראשונה 'על ראשון ראשון'.

* 

 אותיות ב' ב' א' א'

 למה אברהם לא רצה להשתדך עם אליעזר.

* 

 אות ב'

 שרה.איפה היה מקום מגורי של אברהם בזמן העקידה ופטירת 

 מה גרם מיתתה של שרה.

 מה עשו כל באי שער חברון לגמול חסד לשרה.

 )הכתוב, והדרשה(. 52שתי מילים בגימטריא 

 מחצית השקל. -רמז לשקלים 

 רצה לעכב על רבקה ללכת.

 באיזה איזור במדבר גרה הגר אחרי שנשלחה בפ' וירא.

לוקים את -יברך אעל מה נאמר 'ויתן אברהם את כל אשר לו ליצחק' )ועי' רש"י ו

 יצחק בנו(.
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* 

 אות ג'

 זהירות של אברהם אבינו אפילו בגמליו.

 מדה שחיפש אליעזר כהוכחה שהנערה תהיה ראויה ליצחק.

  לשון הנאמרת רק במיתת צדיקים.

* 

 אות ד'

 למה המילה 'זקן' נקוד אחרת בפסוק 'זקן ביתו'.

  מה היתה רבקה כשהכניס יצחק אותה באהל 'האהלה שרה אמו'.

* 

 אות ה'

 שמעני'. 'לופירוש 

 למה משמשות אותיות ב' ול' בראש התיבה ונקודות בפת"ח.

 לברכה התכוונו באמרם 'אחותינו את היי לאלפי רבבה'.

  מה ראתה רבקה בפני יצחק שגרם לה ליפול מעל הגמל.

* 

 אות ו'

 ללמד שאותו היום התמנה לשוטר לכבוד אברהם אבינו.

 ואפילו מעט לא עשה.חסר על אשר אמר הרבה 

  המילה שרבקה הטתה עצמה לצד הארץ ולא ירדה עד הקרקע.

* 

 אות ז'

 במה היתה המערה 'מכפלה'.

  ההיכר בגמלי אברהם מגמלים אחרים.

* 

 אות ח'

 הנשבע לוקח בידו.

 איך רש"י למד מ'ולבני הפילגשים' שהיא הגר היא קטורה.
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  עיר שאינה מוקפת חומה.

* 

 אות י'

 י' והוא י'. –לאיפה היה אליעזר הולך אם לא היו רוצים לתת רבקה 

  שנותיו של 'הדוד' כתובות רק לייחס שנותיו של 'האחיין' מי הם.

* 

 אות כ'

 וכבר נא' 'ויהיו חיי שרה'. -למה חזר לומר 'שני חיי שרה'

 מילה המשמשת בארבע לשונות.

  ק.איזה פעולה עשתה רבקה עם הצעיף כאשר ראתה את יצח

* 

 אות ל'

 רמז שבשני צמידים.

 איך אומרים לינת לילה אחת ואיך לינת כמה לילות.

 .שמאל'למי התכוון 'ואפנה על ימין או על 

  מי ראש )אבי( האומה יושבי אהלים )בדואים?(.

* 

 אות מ'

 ממך'. יכלהלשון 'לא 

 מה אברהם התכוון לומר שנתתי כסף וטרם נתן לעפרון כלום.

 מקום קבורת שרה.

 איזה פרט בצמידים רמז לעשרת הדברות שבלוחות.

 שם כולל למאכל גמלים.

 מטרת לבן שרץ לאליעזר אל העין. 

  מה נלמד לעשות על בשורה טובה )לא רק על קבלת הטובה(.

* 

 אותיות מ' נ'

  הסבא והסבתא של רבקה.
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* 

 אות נ'

 על שם מיקומו ביניהם נקרא ארם נהרים.

 דברי לבן אלו נשארו להלכה.

 (.2הדברים שסיפר אליעזר ליצחק )

  איזה ברכה בירך הקב"ה את יצחק אחרי מות אברהם.

* 

 אות ס'

 מה אליעזר שינה בדבריו ממה שהיה.

* 

 אות ע'

 מטבעות כסף גדולות המתקבלות בכל מקום.

 מתי הגיע אליעזר לבאר / צאת השואבות ע' ע'.

 מה ראה העבד במים שרץ לקראתה.

  לפני בואו של אליעזר.את מה פנה לבן מביתו 

* 

 אות פ'

 ובקשו עבורי. -שורש המילה הנאמרת פסוק שמתפרש

 מהם ה'מגדנות' שאליעזר נתן לאחיה ולאמה.

  אשה בלי כתובה.

* 

 אות צ'

 מסיבות חביבותה של מצות מילה על אברהם.

* 

 אות ק'

 שקלים גדולים.

 אל העין. היוםחז"ל למדו ממה שנאמר ואבוא 

 (.2קטורה זו הגר )פירושים לשמה של 
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  בנו הקטן של ישמעאל.

* 

 אותיות ק' ר'

  מה עשה לבן ומה תיארו אותו חז"ל משום זה.

* 

 אות ר'

 מה ביקש אברהם מבני חת. – נפשכם''אם יש את 

 מסיבות חביבותה של מצות מילה על אברהם.

  רמז לכך שיעקב עתיד לחזור לארם נהריים.

* 

 אות ש'

 (.3ובת כ' ובת ז' כל אחד לעצמו )מכאן למדו לדרוש בת ק' 

 כל טוב אדוניו בידו.

 אבן חלולה ששותים בה הגמלים.

 ה'.לָ  משתאהלפי' רש"י מהו יסוד המילה 'והאיש 

 המתנה שמסר לבני הפילגשים.

  איך נאמר לאברהם שימות וישמעאל חוזר בתשובה.

* 

 אותיות ש' ת'

 משמות הענקים של קרית ארבע.

 למספוא.אלו מינים משתמשים 

 במה שכפל כל דברי אליעזר*. ת'מ ש'חז"ל שיבחו את 

* 

 'אות ש

  דומם שהיה לו תקומה שיצאה מיד הדיוט ליד מלך.

* 

 אות ת'

 דבר ראשון שעשה אליעזר בהגיעו לבאר אחרי שהרביץ את הגמלים.
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 מה הפירוש 'לשוח בשדה'.

    r29.4.4865@gmail.comלתגובות ופתרונות: 

* 

 מאל"ף ועד תי"ו תשובות

 ברהם.אברהם. אמו. אשתו, אלי כתיב. אולי קרי אשר. אוהבים. א

 נכי.אתואל בת ב

 רור.אתה ארוך בני ב

 –אר לחי רואי בתואל. בקע משקלם. בן. בכל, בטלו מלאכתן. בשורת העקידה. באר שבע. ב

 רכות 'והיה ברכה'.בקרוב לאברהם. 

 ויעה.גומלת חסדים. גזל, ג

 וגמת שרה.דבוק. ד

 דור.הר המוריה. ה–רבה ארבה ההידיעה.  ה'לואי. ה

 תפל.ו. ו'חסר  –וישקל אברהם לעפרן  וי"ו.ועפרון ישב חסר  -ו

 מומים.זוגות. ז

 צריהם.חסר כתיב הפילגשם )לפנינו כתוב מלא(. חפץ של מצוה. ח

 עקב.ישמעאל לידע שנותיו של ישמעאל. שנותיו של ימין והוא י

 יסוי.כי. כולן שוין לטובה. כ

 טושים.לוט. לון. ללין, לוחות הברית. ל

 ודים.ממון. משקלם. מערה. מוכן הוא אצלי )והלואי וכבר נתתי(. מניעה. מ

 חור.נלכה, מ

 יחום אבלים.נילתו. זדמנה בתפניסים, נשאלה את פיה. נהרות חדקל ופרת. נ

 דר השאילה והנתינה.ס

 בודה זרה.עלו לקראתה. ערב. עת עובר לסוחר. ע

 ילגש.פירות ארץ ישראל. פופגעו לי.  –גיעה פ

 ער.צ

 דמה.קשרה. קטורת, קפיצת הדרך. קנטרין. ק

 שע.רפץ בראש, ק

 ק את בני מיעוט.ראשונה. רצונכם. ר

 טומאה.ם שוקת. שטר מתנה. שנים. שנה, שנה, ש

שיחתן של עבדי אבות )*ורתן של בנים תיחתן של עבדי אבות משבן. תעורים, שלמי. תשי, ש

 יבה טובה.ש מלמדת תורת המדות ודרך ארץ שקדמה לתורה(.

 דה עפרון.ש

 פילה.תפילה. ת

המדור לע"נ האשה הכשרה בריינלא ברטה בת החבר ר' דוד הלוי ע"ה נלב"ע ביום ט"ז אדר 

 תשע"ז 

mailto:r29.4.4865@gmail.com
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 סיפור

 סיפור / מארכיונו של הרב חיים חנוך ויינשטוק

 מרוויחים כפלייםמשמירת שבת 

 סיפר הרב ניסים יגן זצ"ל:

זכיתי להיות נוכח בסיפורים רבים באופן אישי. שוב ושוב נדהמו המעורבים בענין 

לגלות עד כמה הקב"ה דואג לשומרי שבת, כשלעולם לא יפסידו מכך שהחליטו 

של אחד הסמינרים, ניגשו אלי בני זוג אחד, שהחליטו לשמור את השבת. בסיומו 

לעשות את מהפך חייהם ולשוב בתשובה שלמה. הוא כבר חבש לראשו כיפה 

 שחורה והתעטף בציצית, אשתו כבר כיסתה את ראשה.

"החלטנו לשמור הכל", אמרו לי, "אם ה' הוא האלקים, אז עד הסוף.....". "אבל", 

פיקוח נפש, ואנחנו איננו יכולים לעשות אותו  הוסיפו, "יש רק דבר אחד, שהוא

 בשום פנים ואופן. אנחנו מקווים, שתוותר לנו על זה....".

הם דיברו אלי בכובד ראש כזה.... משל, הייתי יושב במזכירות למעלה, ובכוחי 

 להחליט על 'הנחות' לבעלי פרוטקציה מיוחדת....

 "מה הבעיה?", ניסיתי לברר.

ושתים שנה בחברת החשמל באשדוד, וחייב לעבוד  "אני עובד כבר עשרים

 בשבת".

 "אסור לך להמשיך כך".

 "כבר עשרים ושתים שנה אני עובד שם. אם לא אבוא, הם יפטרו אותי".

"עדיף שהם יפטרו אותך, מאשר שבורא העולם יפטר אותך... אם אתה מאמין 

 אל תלך לעבודה ותאמר להם שבשבת אינך עובד!" -בקב"ה באמת 

 ם מותר לי להפסיד פיצויים של עשרים ושתיים שנה בהחלטה כזו?""הא

 "האם בעולם הבא מותר לך להפסיד כמה אלפי שנים?", החזרתי בשאלה.

 האיש הרהר רגע ואמר: "טוב, אנסה".

 וזכרו פרח ממני. -מחרת נפרדו דרכינו. הוא שב לאשדוד, אני לירושלים ל



 

 

 

 קיח 'עמ -אספקלריא 

 

במתנ"ס באשדוד. והנה, לאחר ההרצאה כעבור חודשים ספורים הוזמנתי לדבר 

 ניגש אלי אדם שמח וצוחק. "כבוד הרב, יש לי בשורה טובה לבשר לך".

"אני הוא אותו מהנדס בחברת חשמל, שחילל שבת במשך עשרים ושתים שנה. 

'תחליט, מי נותן פרנסה:  -כשחזרנו הביתה, אמרה לי אישתי במשך כל הנסיעה 

לה: 'בודאי שהקב"ה, 'אם כך', אמרה לי,  הקב"ה או חברת החשמל?', עניתי

 אתה לא הולך לעבוד יותר בשבת!', -'החלטנו 

למחרת הגעתי לעבודה והודעתי למנהל שאינני בא יותר בשבת לעבודה. הוא 

 הסתכל עלי במבט מוזר ואמר רק מילה אחת: 'השתגעת?'

 'לא', חייכתי מולו, 'פשוט, נהייתי בן אדם'.

 וטר' אמר לי.אתה מפ -'אם אתה לא בא 

 'בסדר', סבר פני נותר שליו.

חמש עשרה אלף דולר פחות ממה שיכולתי לקבל  -הוא נתן לי כמה שמגיע לי 

 ונסעתי חזרה הביתה. -פיצויים... לקחתי את מכתב הפיטורין, עליתי על אוטובוס 

כשירדתי ברחוב הראשי, פגשתי פתאום חבר מרוסיה שכבר שנים לא ראיתי. 

 .'וסין, שאלתי אותו: 'מה אתה עושה?מילות נימהחלפנו כמה 

 'אני עובד במפעל מתכת, וכעת הם מחפשים מהנדס חשמל'.

 'ומה אתה?', החזיר לי.

 'אני מהנדס חשמל שהתפטר היום....'

הוא הציץ בי רגע, ואחר אמר: 'בוא איתי'. לקח אותי למנהל שלו, והלה, 

ותי לעבודה. הוא נתן לי, שהתרשם מעשרים ושתים שנות הנסיון שלי, קיבל א

מסך  פי שניםכמתחיל, משכורת כפולה ממה שקיבלתי, ומאז כבר הספקתי לקבל 

 כל הפיצויים שהפסדתי, כשאני עובד רק חמישה ימים בשבוע, בלי שבת!'
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 קרליץ קוביסיפור / 

)הגירסה  כשמושמוש המפחיד צועק 'לעולם אל תתפתה'

 (...המדוייקת של הסיפור

 דחוסים היינו הזה הארור בצריף, "מושמוש המפחיד לי אמר", יינגלע יודע אתה"

 שם עמדנו. בחיים אשאר שאני ידעתי לא. יותר אולי, איש מאות שלוש בערך

, יחד ובכינו, ועניים עשירים, בתים ובעלי חכמים תלמידי, היהודים סוגי כל ממש

  ."ומרה גדולה אחת בכייה

, מקולקל, חילוני לא עלינו היה, ה"ע סבתא של הצעיר אחיה, מושמוש המפחיד

 .בדירת חדר עלובה בערד שגר

 והדודה, כדרכם של חילונים, נישאו רק בגיל מבוגר, כמעט בגיל גבורות, הדוד

 ערירים ובודדים. חיו הם. היו להם ילדים ולא פלא שלא

גרם, מראהו היה מעט תוקפני ושילח מדי פעם  ורחב ממדים גדול היה הדוד

לפרנסתו בתפירת  הוא עסק גסות וגידופים חילוניים זולים לחלל האוויר.מילים 

 .גופיות, ותמיד אהב להתלוצץ על התואר האקדמי שעבורו עמל עשרות בשנים

הוא ידע הרבה על זני חתולים וכלבים אבל הקרחת שבקודקודו סיפרה על הרבה 

וג "מקופלת" ריקנות. הוא היה מקפיד מדי ערב לאכול שלוש יחידות שוקולד מס

שאותו חיבב עד למאוד וכולו היה קורן תמיד חוסר סיפוק משווע, וניסיון נואש 

 להצדיק את דרכו המאוסה.

הרבה מאוד מים, והיה מוהל בהם כמויות גדולות של  יום מדי לשתות נהג הוא

סוכר בתקווה שהדבר ימתיק לו את החיים, הוא היה נוהג לספר שהדבר משפיע 

צב רוחו, והיה קורא בקול גדול בכל הזדמנות: "אני מאמין שמים מאוד לטובה על מ

לא הועילו כל הסברים שהצהרותיו  .עם סוכר נושאים בתוכם סגולות מרפא רבות"

לא ישנו שום מציאות, כזה הוא היה, כדי להצדיק את מילוי תאוותיו היה ממציא 

פלטו היחיד החלטות על העולם ומשתדל להאמין בהן בכל כוחו, ביודעו שזהו מ

  מנקיפות המצפון. 
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, אחת ביד אותנו מרים עבר, היה לכל אותנו ולהניף אתנו להשתובב נהג הוא

, כשהוא משתדל שאימנו לא תבחין (לומר שנהג כמו' הימל צום)' השמים עד גבוה

אבל האמת תיאמר שריח הסיגריות הנודף מפיו , כשהוא מתעסק בנו יותר מדי

מובן נזהרנו שלא לפגוע בדוד הערירי, והיינו מתייעצים תמיד הרחיק אותנו ממנו. כ

עם הרב שלנו איך בדיוק להתנהג ביחסנו כלפיו. הוא היה נחיתי מאוד בשל אורח 

חייו ה"חתולי" כהגדרתו, ובצדק... ידענו שהוא לא שלם עם עצמו לרגע, ושמחנו. 

והרת שמחנו כי ידענו שחוסר השלמה זה הוא קרן אור מהעולם הטוב, אלומה ז

 מיצר טוב יהודי שאינו כבה לעולם.

כשהוא היה נפרד מאיתנו סופסוף חוזר לביתו, אבל סבתא היתה  צהלנו ובעיקר

 .אומרת שהוא מסכן ובודד, וחבל כל כך שבחר לו דרך שכזו

, החסונה זרועו במעלה מטפס היה שלו החולצה שרוול, אותנו מרים שהיה בזמן

 זרועו על שגם ידענו וכך. היד על לסבתא גם שהיה, הזה המספר את רואים והיינו

, סבתא כמו, הוא אבל'. שם' היה גם שהוא ידענו. מספר יש מושמוש המפחיד של

 . זה על לדבר הסכים לא מעולם

 כשבפיו עליו כלפי חוץ, בצחוק פרוע השגור על לשונו, טובה הייתה תמיד רוחו

באידיש,  בעיקר, והמינים הסוגים מכל ובדיחות שנונות הלצות אלפי שגורות היו

אבל אלו לא הצליחו לרגע לטשטש את הדיכאון והשיממון הצורבים הממלאים 

 .את כל ישותו מבפנים

 כלל בדרך, לפחות אחת פעם, שבוע בכל לבקרנו להגיע באובססיה תזזיתית נהג

 סיגריות בבית לה לעשן נהג הוא מערד. אוטובוסים בשני, בגפו, עם כלבו היחיד

 את מגישה לו הייתה סבתא. אחרי.. ימים כמה נשאר היה והריח, שרתבשר זולות

שלו שעליה לא היה מוותר בשום  הקבועה הכוס עם, המים המסוכרים בקבוק

 . אופן

כשהיה אוכל ברעבתנות אגוזים מתוך הקערה האדומה לא היה משתמש במפצח 

 .בידיו הגרומות( כלשונו' )טובה מכה'היה מפצח אותם ב האגוזים,
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 *** 

מושמוש  את גם פגשתי, היום בצהרי לביקור כשהגעתי. הייתי צעיר בחור

התעניין מושמוש המפחיד , כשבאתי. סבתא את לבקר הוא גם שהגיע המפחיד

 מנחית בעודו, בעולם חדש ומה בישיבה קורה מה הנערץ שלו' בוחר ישיבע'ה אצל

 השולחן. על מונח שהיה גדול מלך אגוז על' טובה מכה'

 בכל מולי שישב המבוגרים זוג את עדכנתי ואני, הרוחות סערו תקופה באותה

רב איך  בלהט ולאחיה לסבתא ומסביר מוסיף שאני כדי תוך, הפרשה פרטי

ממשלת זדון מנסה בכל דרך לזנב בנחשלים ולצמצם את "הבעיה הדמוגרפית" על 

ידי תקציבים ידי קלקול חרדים מ"סוג ב'", כאלו שאינם חזקים מספיק לעיניהם, על 

מיוחדים ועל ידי התניית תקציבי מוסדות החינוך והדת, במישרין ובעקיפין, 

 .בצעדים שיכשירו את הקרקע לביצוע המזימה

 ולאחריהם הניף, שקט של דקות כמה השתררו  התמונה את להרצות כשסיימתי

לי  ואמר ,ידענות של אות לי כמסמן, האימתנית ידו כף את מושמוש המפחיד

 "... זה לא דבר חדש!!: "תבפסקנו

 דברים על אומר הוא איך: מאוד על הצהרתי, וחשבתי לעצמי תמהתי בלבי

 מתי שמענו על דברים כאלו??  ??שהם לא דבר חדש כאלה

מתי היה דבר כזה?! , מושמוש: "גדול בקול לו שאמרתי, בי בער כך כל הנושא

. ושתק עצוב במבט בי התבונן מושמוש המפחיד". איני זוכר מימיי דבר דומה!

  .ומעיקה ארוכה שתיקה

 הם, רואה את: "באידיש לסבתא ואמר עמוקה, גניחה גנח מושמוש המפחיד

 ". משהו להם לספר צריך. יודעים לא בכלל הם, שוכחים לא הם, לא. שוכחים

 מה יודע לא שאני חושב אתה: "ובשקט נדירה ברצינות לי ואמר אלי פנה הוא ואז

 מיד הבינה היא. פקחית אשה הייתה סבתא". ואספר לך משהו בוא? אידישקייט זה

. זה עם להתחיל תעז שלא: כאומרת חמור במבט בו הביטה היא. חותר הוא לאן

 . הארורה המלחמה על מילה ישמעו לא הילדים



 

 

 

 כבק 'עמ -אספקלריא 

 

 שהוא ראיתי. ממנהגו חרג, בחייו ולאחרונה לראשונה, מושמוש המפחיד אבל

במבטו המפחיד והמאיים,  השקיט הוא סבתא של החודרות העיניים את. נחוש

 . שאיש לא ההין להמרות

 ומושמוש - לשולחן מבט השפילה היא. יעזרו לא שהויכוחים ידעה סבתא

 שרוול את הפשיל הוא". יינגלע, משהו לך להראות רוצה אני. "לידי התיישב

  .בזרועו מקועקע שהיה המספר את בפניי וחשף, שלו החולצה

 שהזכיר מה וכל עניין המספר את הסתירו תמיד וסבתא הוא. נדיר אירוע היה זה

 .שונה היה זה הפעם אבל .הארורה בשואה, שם שעברו מה כל את

 הרהור תשובה במיצר

 לעולם. לאושוויץ כשבאתי, מהגרמנים מתנה קיבלתי זה את, יינגלע, רואה אתה"

 מה לך אספר רק אני. יום יום שם עברנו מה. שם ראינו מה, יינגלע, לך אספר לא

 . לאושוויץ ברכבת שהגענו הראשונה בשעה אתי קרה

 בשנה, יודע אתה. האחרונה השנה של במשלוחים לאושוויץ באתי אני"

, יהודים ואלפי במאות עמוסות רכבות לאושוויץ מגיעות היו יום כל, האחרונה

 .מבוגרים וילדים

, והילדים מהנשים הגברים את מפרידים כל קודם, סלקציה עושים היו בכניסה

 . והמבוגרים החלשים את גם מפרידים היו כך אחר

' משלוח' שהגיע אחרי דקות עשר כלל ובדרך, מאוד יעילים היו ש"ימ הנאצים

 ... נגמר היה הכל למחנה

 דחוסים, לפולין מהונגריה שעשינו ומפרכת ארוכה דרך אחרי לאושוויץ הגענו"

 בדיוק לאן ידענו לא הדרך כל. נורא וברעב בקור, בקר בקרונות בהמות כמו

 .לנו לעשות מתכוונים ומה אותנו לוקחים

 היהודים לנו אמרו, והמיטלטלים המזוודות את לנו ולקחו לאושוויץ כשהגענו רק"

 בשני לנו נאמר זה כל... המשרפות, המקלחות. להיות הולך מה שם שעובדים
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 שהיו היות, היום באותו. עלינו נפל מוות פחד. שם שעובד יהודי של משפטים

 ". המקלחות על גדול עומס היה', גדולים משלוחים'

 בלי, מדובר מקלחות באילו מבין שאני לוודא, בעיניי התבונן מושמוש המפחיד

 לא שהוא לפקח הזמן כל שישבה, הגדולה אחותו של חמתה את ולעורר לפרט

 על ומבין העניין את מכיר שאני לאות בראשי לו הנהנתי. הילד את ומפחיד מגזים

 . להמשיך יכול הוא. מדובר מה

לטפל  שיגמרו עד שם שנמתין כדי, וחשוך קטן לצריף בינתיים אותנו הכניסו"

 ואנחנו, הצריף של הדלת את סגרו הם פנימה נכנסו כשכולם. הקודם במשלוח

 את יעקרו, הבגדים את מאתנו יסירו. כאן נהיה לא כבר שעות כמה שעוד, הבנו

 לתאי ניכנס כולנו. בתור אותנו ויעמידו משהו החבאנו שלא יבדקו, הזהב שיני

  הגזים.

 לצרוח רק ,לדבר ידעו לא הם. אס-האס אנשי של הצרחות את שמענו מבחוץ"

כשהם מוסיפים ומצמידים לנו ! מהר, מהר, להזדרז, לזוז, להיכנס. איומות צרחות

 תארי גנאי שונים. 

. באפינו שעלה הנורא הריח כמו אותנו הפחידו לא אס-האס אנשי של הצרחות"

 של מהמשרפות עלה אשר, חרוך בשר של הזוועה ריח, הגיהינום של הריח זה

 המושמדים אחיותינו אחינו. אלינו קרוב ממש שהיה מהקרמטוריום, המחנה

? הצריף של הקיר מאחורי עכשיו נרצח מי. השמימה בסערה עולים אלו ברגעים

 הבאים אנחנו הרי? משנה בעצם זה מה אבל.. יודע מי? אמא ?אבא ?אחות ?אח

 עמדנו. דיבר לא אחד אף. "הללו ברגעים בראש עובר מה לתאר אפשר אי... בתור

 תפסו חלק. המוות של לטרקלין שלנו הפרוזדור, הזה הארור בצריף מיואשים

 איש איש מכונסים ישבו ,הצריף של המצחינים הדרגשים על בינתיים מקומות

 ".ובא הקרב המוות מאימת, מפחד רועדים, אומללים. בדרגשו

 קפואה ישבה, למושמוש המפחיד לב בתשומת העת כל שהקשיבה, סבתא

 ברגשותיה, לשלוט ידעה תמיד היא. חתומות בפנים, בעצמה מכונסת, במקומה
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 התחיל ,הקטן אחיה, שמושמוש המפחיד שמהרגע, לב שמתי העין בזווית וכעת

 . בה שאחז ברעד לשלוט יכלה לא היא. רועד גופה, סיפורו את לספר

 אבל, לידי שלו בתיאור ימשיך שמושמוש המפחיד רצתה לא שהיא, מניח אני

 : המשיך מושמוש המפחיד. באמצע אותו להפסיק העזה לא היא

, מוות עד ורעבים עייפים היינו כולנו. מדובר מצב להבין באיזה צריך אתה"

 הקרב מהמוות עצמותינו לשד עד מפוחדים, ורצוצים שבורים, לגמרי ממוטטים

 . ובא

 נסדק הרועם וקולו, גופו בכל רעד הוא. עצומות בעיניים דיבר "מושמוש המפחיד

 וממש, לאחור שנים עשרות חוזר הוא איך הרגשתי. מוזרה בצרידות פעם מדי

 היא. השינה חדר אל ופנתה ממקומה קמה סבתא. מבעית צריף באותו כעת נמצא

 אחריה סגרה היא. ואופן פנים בשום הקטן אחיה של התיאור את לשאת יכלה לא

 . לידינו לא. לבד לבכות רוצה שהיא ידעתי ואני, הדלת את

 נבוכים כשאנחנו, שם עמדנו כולנו הזמן ובאותו: "המשיך מושמוש המפחיד

 ומבולבלים.

, אידן טייערע: "'לזעוק והמשיך אלינו, שם  פנה אחד מבודפסט שהיה "רב

בחיי היומיום (... וקדושים מתוקים אחים, יקרים יהודים) ברידערס זיסע הייליגע

היה קשה לחלק מאיתנו לחזור בתשובה, כעת הבה נקדש שם שמים ונקבל על 

 עצמנו תשובה גמורה רגע אחד לפני עלותינו לעולם העליון במות קדושים!" 

"שמע  עם ישראל, וכולנו אחריו:ואז הוא זעק את קריאת הנאמנות הנצחית של 

 ישראל ה' אלקינו ה' אחד!" 

, ועניים עשירים, בתים ובעלי חכמים תלמידי. היהודים סוגי כל ממש שם עמדנו

הבכי של הצער על מר גורלנו, הפך פתאום . ומרה גדולה אחת בכייה, יחד ובכינו

  בכי של תשובה!! – – –לבכי אחר לגמרי 

 פשוט היה הזה הרב. טהורה, חדשה רוח. קדושה רוח לנשב החלה, הקטן בצריף

 כוחות אילו לתאר אפשר אי. שמים לשמי כולנו את הרים הוא. מהשמים מלאך
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אחת  נשמה ממש להיות אותנו הפך הזה שהרב הרגשנו. כולנו. קיבלנו חדשים

, אחת נשמה מרגישים אנשים מאות כששלוש, יינגלע, יודע אתה. קדושה וטהורה

 . אפשרי בלתי פשוט זה. לפחד אפשר אי. פחד להרגיש אפשר אי כבר

 העמידו. הצרחות והתחילו הדלת נפתחה, מזה זה להיפרד כשסיימנו בדיוק, ואז"

, מכולם גבוה הכי הייתי אני. למקלחות כולם את והובילו ארוך בטור אותנו

 על מכה לי נתן הוא ולכן, להפסיד שחבל כוח כאן שיש ראה כנראה והמפקד

 השאר כל את. לעבודה אותנו לקחו. אחד ולעוד לי. מהתור לצאת לי וסימן הכתף

, ספק לי שאין, "מושמוש לי אמר", יינגלע לך אומר ואני. דקות עשר אחרי השמידו

 של המפלה התחילה, בצריף שהיה ונשגב קדוש מעמד מאותו, רגעים שמאותם

 .הנאצי" השטן

 דחוסים היינו הזה הארור בצריף", מושמוש המפחיד לי אמר", יינגלע יודע אתה"

, האחרון ברגע, משם ניצלנו אחד ועוד אני רק. יותר אולי, איש מאות שלוש בערך

 אחרי נהרגו השאר כל. שלנו החזק המראה בזכות, למקלחות אותנו שלקחו לפני

. בחיים אשאר שאני ידעתי לא, בצריף כשהייתי, שעה באותה. בערך שעה חצי

 קידוש על לחלוק את הגורל יחד עם אחיי ולזכות למות עומד אני שגם בטוח הייתי

 . השם

? המלחמה אחרי המשבר לי היה מתי יודע אתה :משהו עוד לך להגיד רוצה ואני"

החלו לכרסם בשולי המחנה כל מיני  כשפתאום .ישראל לארץ, לכאן כשעליתי

 אותנו שחונקים לפני שעה חצי רק למה רציתי לצעוק:. כתות של חילונים וציוניות

  !!!!?אנחנו נזכרים בתכלית החיים ובבורא העולם?

 מה יודע לא אני? אידישקייט זה מה מבין לא, מושמוש, שאני, לי אומר אתה אז"

 ? "הייליגע תורה" זה

והם אשמים!! הם, הארגונים הציוניים , חכם תלמיד לא אני ,לא מה שהייתי אני

כל כך חזק לתלוש ממני את הורי ששיתפו פעולה עם השטן הנאצי, שדאגו 

הם!! אלו שהחביאו לי את הכיפה באמצע שנתי,  –הם! לא הנאצים  האהובים!!

אלו שראו אותי חלש מחבריי והפנו לעברי את רעל חיצי פיתויי הנחש שלהם, עד 
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שעזבתי את גן העדן העליון של הגמרא וצנחתי עד למקום שבו אתה רואה אותי 

 היום... הם האשמים!

 אתה אם. מושמוש לך אומר מה תשמע. סיפורים לספר אפשר אי, יינגלע, לי"

אם הייתי נשאר  תעזוב לרגע את הגמרא! אל, חכם תלמיד, גדול רב להיות רוצה

אחותי! ורק  –בלימוד התורה כמה היו חיי היום מאושרים!! כמו של אימא שלך 

ם עזבו את כל חבריי ם!!! כך זעק מושמוש בגרון ניחר, "ה - -בגללם!!! ורק בגלל 

ונדבקו דווקא אלי! לא נרגעו עד שהיו משוכנעים שחציתי כבר את כל הקווים 

האידישקייט זה חלק ממני! גם לי יש לב  –האדומים!" "שמע מה מושמוש אומר לך 

 שלא תדע, אבל לעולם אל תלמד ממני!! -יהודי!! נכון, יש לי את הקשיים 

שמונה, ובקול מאויים צרח: "אתה!! אתה!! ואז מושמוש המפחיד נעשה רציני פי 

אל תתפתה!! תדע שהם כל הזמן רוצים לפתות אותך לאבד את כל הונך הרוחני, 

ואל תתפתה להם אפילו בדברים שנראים לך  –אבל אתה תלמד מהטעויות שלי 

מה לעשות!!!" קולו של  את הרב שלךמותרים או אפילו רצויים בעיניך! תשאל רק 

מושמוש היה כעת צרוד לחלוטין, היה ניכר כמה בנפשו הדבר "תקשיב לי!!! רק עם 

 הרב שלך תתייעץ!! לא עם כל אחד שיש לו זקן לבן!!".

מאש!!! לעולם אל תקשיב להם!!! לעולם לא!!!"  כמו "תברח מחברים מפוקפקים

אותו יותר, וריחמתי  כמו שלא שמעתיו מעולם. הבנתי צרח מושמוש המפחיד

 עליו. מאוד.

 היטב שהפנמתי וראה השחורות, מביעות היגון התמידי, בעיניו עלי הוא הסתכל

גדולות, וניסיתי להחביאם מפניו של  בדמעות מלאים היו שלי הפנים. המסר את

 .מושמוש, שביקש פתאום כיפה להניח על הראש כשהוא מספר את סיפורו

 המלך אגוזי עם האדומה לקערה כבר חזר כבר שהוא גיליתי שהתאוששתי עד

 ."לעולם לא אתפתה!!!" - -ולכוס המים הריקה, ואני כבר ידעתי  המפוצחים
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פרקי גבורה יהודית ממסכת חייו של  –ללא חת 

 הגר"פ שרייבר זצ"ל / הרב חנוך חיים ויינשטוק

 תקציר הפרק שעבר

בסוף שנת תרצ"ט נהפך העולם לתוהו ובוהו, גרמניה מחליטה לכבוש את העולם 

כולו, אך עוד קום לכן כבר היו שש שנות רוגז, מאותו רגע שהצורר המרושע ימ"ש 

עלה לשלטון בתרצ"ג מאז לא נח לרגע קט, הוא טיכס עצות איך להשמיד את 

 שיכשירו את הקרקע לכך. העם היהודי לחלוטין, לצורך זה מינה יועצים מיוחדים 

אף שהתקשורת הבין ארצית באותם ימים לא הייתה מפותחת כהיום, הגיעו 

מסרים דלילים לפולין וגליציה כי הגלגל העולמי עומד שוב להתהפך, אלא שלא 

כולם השכילו להסיק את המסקנות וכך כמעט לא נעשה דבר עד לרגע הכיבוש, כך 

    בעת שהגיע הרגע בי"ז אלול תרצ"ט.נתפסו כמעט כולם מופתעים לחלוטין 

 בתוך לוע הארי -פרק ט' 

אחר ההפצצה המסיבית של מאות מטוסי ה"מסר שמידט" שהמטירו מאות טונות 

של פצצות, פרצו חיילי הצבא הגרמני לפולין בסערה, הם היו מהירים כברק )הם 

כנע הכתירו את המתקפות בשם "דער בליץ קריג" מלחמת הברק( הצבא הפולני נ

כמעט מידית כאילו היו "חיילי קרטון" צבאם לא היה ערוך להילחם מול אלפי 

טנקים וג'יפים שנעו בעוצמה רבה מול צבא מיושן שחלקו רכב על סוסים, כפי 

שלחמו בעת מלחמת העולם הראשונה, לפיכך עיר אחר עיר נפלו כפירות בשלים 

 בידם, תוך מספר ימים כל פולין הייתה תחת שליטתם.

בא הגרמני לא נח אף לרגע קט, הוא לא הסתפק בזה שפולין נכנעה לו הוא הצ

שלח חיילות נוספים לכבוש את גליציה שסמוכה לה, נראה היה כי רוצה הוא 

לבלוע את אירופה כולה תוך ימים ספורים. חייליו השחצניים היו משולהבים 

ש לא יוכל ומלאי גאווה בשל עוצמתם הרבה והניצחונות הקלים, נראה היה שאי

מולם, כי מי יוכל מול חיילים נחושים שאין להם בעולמם רק להרוס ולנתץ ולא 

 להותיר זכר.  
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רוב היהודים לא הספיקו להימלט הם נלכדו בתוך עיי החורבות וחיו בפחד 

מתמיד ווארשה שהייתה עיר יפה ומתועשת הפכה לחורבה היהודים חיו באימה 

ן עלי אדמה. אף אלו ששפר עליהם מזלם כל יום דומה היה שזהו יומם האחרו

נלכדו בתוך סבך המלחמה, הדרכים היו משובשות לחלוטין הפליטים נעו בלי סדר 

ותכנית וחלקם הגדול נתפס על ידי חיילות הנאצים שזרמו בכל מקום, נראה היה 

שהכל אבוד הכף נוטה כלפי מטה. אלו ששפר עליהם מזלם הצליחו לברוח מחוץ 

 , אך אלו היו מועטים ממש. לגבולות הכיבוש

למשפחת שרייבר לא היה לאן לנוס, בתוך הבלבול הגדול ששלט בכל מקום לאן 

תנוס? גם אם היה להם לאן לנוס, הסכנות היו גדולות מאד, לנוע תחת מטרות אש 

כשבכל מקום מצויים חיילותיהם התועלת מועטת היא. לכן עדיפה הניסה למקום 

 כנה זמן רב. סמוך ולא להתגלגל בתוך הס

המוצא הטוב ביותר היה העיירה צ'צנוב ששכנה לא הרחק מירוסלב בגבול רוסיה 

כמעט כדי תחום שבת למרות שסמוכה הייתה לאויב הגרמני שאמור היה 

להיכנס בכל שניה לירוסלב, צבאם כבר הגיע לפאתי העיר לפני שיצאו ממנה, אך 

בשל הברית שכרתו הרשעים  לא היה פחד בלבבם שצבאות הנאצים יכבשו אותה,

ביניהם, מי האמין שהברית תופר כעבור תקופה קצרה וכי למעשה הם נכנסים 

 לתוך "לוע הארי" בטעות. 

סיבה נוספת הייתה להם, להיות סמוכים לסבא וסבתא רבי דוד אריה לייב וחנה 

שרייבר ע"ה שהתגוררו במקום, נראה היה כי השילוב הזה ימנע את תחושת 

מתלווה לכל הנסים מביתם בחופזה. הלבבות פעמו בתקוות מה, כי לא הפליט ש

 יעבור זמן רב והמלחמה תסתיים, ואז יוכלו לשוב לירוסלב. 

תקופה מסוימת אכן הייתה להם הרווחה, אימי המלחמה לא הורגשו בעיירה 

הזעירה, אף שתוך תקופה קצרה התברר לכולם שהמלחמה אינה קצרה כלל, 

המלחמה מתפרסת יותר ויותר, היא מתפשטת על פני עוד ארצות, עוברים עוד 

יוכלו  חודשים רבים ואין רואים את הקץ, אבל עדיין דומה היה שכאן לכל הפחות
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לשהות עד לסוף המלחמה, בתקוה שהעיר ירוסלב לא חרבה כליל, אבל לא עברו 

 ימים רבים ותקווה זו נגוזה בצורה אכזרית ביותר. 

 אכזבה מהירה מהמדינה המארחת רוסיה. 

למרות אימי המלחמה והסיפורים האיומים שעברו מפה לאוזן על זוועות 

דם, איש מהפליטים לא שיער הגרמנים שמתעללים ביהודים שמצויים תחת י

לעצמו כי הנאצים מתכננים "פיתרון סופי" לעם היהודי, היו רבים שעדיין חשבו 

שהנאצים רק דוחקים את רגלי היהודים שנמצאים תחת ידם אבל לא מפריעים 

להם לחיות כיהודים ולא כ"ש שלא רוצחים בהם, לכן לאחר שגילו את "מלכודת 

 געו רבים מהם לשוב לפולין הכבושה. הדבש" אליה נפלו כפתאים התגע

בתמימותם הרבה אחזו שהשלטון הרוסי אכזר מהנאצים ימ"ש פי כמה וכמה, הם 

חשו שהשלטונות הרוסיים נוהגים בהם בצורה מעוררת פלצות ואת נחת זרועם 

חשו היטב על בשרם ואילו את נחת זרועם של הגרמנים לא שיערו, לפיכך לא 

יקוש אחד כדי ליפול בבור תחתיות נוסף. הם כעסו סברו שהם בעצם נסים מפח 

מאד על כך שמצרים את צעדיהם על כל צעד ושעל ואינם נחשבים אפילו כ"בנים 

 חורגים". 

קשה לשרטט במילים את האכזריות והשנאה לדת שאפיינו את אנשי השלטון 

הסובייטי, אך לא רק את חיי הדת חנקו, אלא גם לא אפשרו לפליטים חיים 

אליים, על כל חשד זוטא היו אוסרים אותם בתנאים מחפירים ביותר, גם אלו מינימ

שלא טעמו את נחת זרועם סבלו מאד מרעב מתמשך, כמעט ולא ניתן היה להשיג 

מצרכי אוכל בסיסיים, שעות רבות נאלצו לעמוד בתורים אין סופיים, עד שנבחר 

 מוות מחיים. 

וחבר מרעיו חששו מכל מי שאינו  לא בכדי סבלו הפליטים, הצורר סטאלין ימ"ש

משלהם, שמא ח"ו שייך לאותם "קונטר רבולוציונרים" )מתנגדי המהפכה הרוסית( 

כל מי שלא הראה אדיקות פאנאטית למשטר חש את היחס הבלתי אנושי כלפיו, 

גם תושבי רוסיה המקוריים סבלו מעודף חשדנותם, על אחת כמה וכמה המהגרים 
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ת רוסיה מאז ומתמיד, הם היו שולחים את סוכני החרש הפולניים שהיו עוינים א

 שלהם כדי לרחרח מה אומרים עליהם אותם פליטים. 

כל מילה נבדקה באלף מבדקים מה היא מכילה, על בדל של חשד נעצרו 

החשודים בבתי הכלא של האנ.ק.ווד. )לאחר שנים שונה שמם לק.ג.ב. שמוכר 

תופת למסור הודאה על חטאים שאף  לעולם( הידועים לשמצה, שם עונו בעינויי

לא עלו על לב הנחקרים, הכל בשל החשד הכבד כי כל הפליטים האומללים הם 

'גורמים מסוכנים' שחותרים תחת אושיות השלטון ומרגלים אחריה. הוסף לזה 

טיעון כלכלי מוצק מאד, פליטים בטבעם נצלנים גמורים, פרזיטים שניזונים 

 ורה נאותה, מפגע שחייבים למגרו תיכף ומיד. מהכלכלה הרוסית בלי לתת תמ

לא עבר זמן רב והתדמית החמימה של "אמא רוסיה" השתנתה כליל בעיני 

הפליטים, דומה הייתה להם יותר כחמימות הדוב המחבק את טרפו בטרם יבלענו, 

 ככל שעבר הזמן גברה המרירות והצפייה לצאת מהמלכוד.

 פח יקוש בדמות "מבדק אוכלוסין".

סיים הערמומיים הפיצו ידיעה בין הפליטים )גם בלי קווי הנייעס( כי הם הרו

עורכים "מבדק אוכלוסין" כדי לעדכן את רשומותיהם. הם נתנו לפליטים שתי 

אופציות: להישאר ברוסיה או לשוב אל המקומות מהם יצאו. הם הניחו למי 

ף יעזרו לו שרוצה לחזור למקומו )שכעת נשלט על ידי הגרמנים( לשוב אליו וא

 בכך. 

לצורך זה היה על הפליטים להגיש להם רשימה מעודכנת, כדי שיוכלו להיערך 

בהתאם לכך. בין הנרשמים הייתה משפחת שרייבר, למרות הפחד הנורא 

מהנאצים ימ"ש ששלטו בכיפה ועוללו צרות רבות ליהודים, לא נודע יחסם בעולם 

טון גרמני לרדיפות הדת, עדיף היה להם לחזור לירוסלב ולחיות תקופה תחת של

 ולא לחוש את רדיפת הדת של  שלטון הכפירה. 

את האמת האכזרית כי שלטונות רוסיה לא מתכוננים לרגע קט לשלוח את 

הפליטים אל צדו הגרמני של הגבול לא קלטו, כל המבדק נועד רק לשמש כאמצעי 
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גירוי לגלות את דעתם בצורה הכי כנה, אם היו אומרים כי רוצים הם להישאר 

יתכן והיו מסדרים להם איזושהי אופציית חיים זמנית עד לאחר המלחמה,  ברוסיה

אבל להחזירם לגרמניה האויב שלה?! מי השוטה שיתן לאנשים שעלולים להיות 

מרגלים שניצלו את התנועה החופשית שהייתה להם שם, כפליטים שנעו ממקום 

ם הם לספר למקום בקלי קלות יכולים היו לראות מה נעשה אצלם ואת זה עלולי

 לגרמנים שונאיהם. 

 אך אף הם עצמם לא האמינו אילו תוצאות תתקבלנה. 

כשהגיעו אליהם הרשימות נוכחו לגודל תדהמתם לדעת כי למעלה משלוש 

מאות אלף אנשים מבין הפליטים התחרטו על עצם השהייה המתוקה ב"גן העדן" 

יים" העדיפו הרוסי, במקום להודות למארחיהם שנתנו להם "כרטיס כניסה לח

 לחסות דווקא בצל ה"גיהינום" הגרמני היתכן?! 

כעסם על כך היה גדול, זה גילה למפרע כי כל אותם פליטים פולניים אינם 

נאמנים למשטרם הנאור, הם אינם רואים את ה"גן עדן" שיש ברוסיה, בלבם חרשו 

ענה נקמה איומה על גדול הבגידה, הם אירחו חינם את שונאיהם. לזה יש להם מ

 "חמים ביותר".

)נסתרים הם דרכי הבורא, שאיש מכל אותם מאות אלפים לא עמד על ערמה זו 

שנועדה לבדוק את נאמנותם למשטר בו הם חוסים, בטוחים היו באותה שעה 

שרוסיה עם כל רשעותה תתן להם את האפשרות לעזוב את המקום בלי לשלם על 

 כך ביוקר(. 

ם עם רשימות מסודרות בידם, הם נכנסו בליל שבת אחת הגיעו גדודי חיילי

לבתים המסומנים והחלו לרכז את כל אלו שהגישו בקשות לעבור לפולין 

ולגליציה. פניהם היו חמורות סבר והתנהגותם הייתה גסה וברוטאלית, הם פקדו 

על כל התושבים האומללים לצאת תיכף אל מכוניותיהם בלא שהות ולא שעו 

להם כרגע, כי עתה "שבת קודש" ואסור לחללה.  לאלו שהתחננו בפניהם להניח

החיילים היו אטומים לחלוטין ולא ניהלו כל שיח עם היהודים המפוחדים, הם 
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נבחו ברוסית את הפקודה שקיבלו: לארוז מספר חפצים )כי היא מלכות של חסד( 

 ולעזוב תיכף ומיד את הבתים. 

זשהו מקום, אי עתה התברר לכל האומללים שהמטרה היא, פינוי בכוח לאי

אפשר היה להביע אפילו התנגדות קלה מול החיילים שאחזו את נשקם שלוף 

 ודרוך לירות למוות במתנגדים.

 ."נועם השבת" הושבת באכזריות רבה

באותה שבת הגיעו אותם חיילים מרושעים גם לעיירה צ'צנוב הקטנטנה, 

כ"קונטר  ברשימותיהם הופיעה משפחת שרייבר השלווה, אף הם הוכרזו רח"ל

רבולוציונרים" )מתנגדי המהפכה( אף היא חטאה כלפיהם מאד בהגשת "רשימת 

הבגידה" באותה שעה ישבו בני המשפחה סביב לשולחן השבת נהנים מנועם 

השבת, לרגע קט לא דימו כי בעוד מספר רגעים יהפך שולחן השבת וישלוט בו 

עודת שבת ירמסו תוהו ובוהו, שירי הקודש ודברי התורה שנאמרים בה בכל ס

ברגל גאווה, אושר עילאי נסוך היה על פני בני הבית הם חשו את עונג השבת, 

לפתע נשמעו דפיקות גסות שקטעו באחת את השלווה, אחד מבני הבית ניגש 

ברעדה לפתוח את הדלת לנגד עיניו נגלו מספר חיילים רוסיים חמושים מכף רגל 

עו בקול רעם בשפתם הרוסית כי על ועד ראש הם נכנסו ברגל גאווה לבית והודי

כל בני הבית ליטול מספר חפצים ולצאת איתם עליהם לעזוב את הבית. בני הבית 

נחרדו מה חטאנו ומה פשענו שנגזר עלינו לעזוב את הבית ובכלל היום שבת קודש 

 ואסור לחללה בשום פנים ואופן.  

לצד המזרחי הם החיילים הודיעו להם בגסות כי כל אלו שהגישו בקשות לצאת 

כולם אויבי המשטר שלהם ולכן הם יוצאים לגלות כדין אויבי המשטר, הם הנחיתו 

הודעה מפתיעה כי הגזירה הזו אינה כוללת רק את הפליטים שהם נתינים זרים, 

אלא כוללת גם את ההורים סבא רבי אריה לייב וסבתא חנה לבית שרייבר, 

סיים שלווים שעד עתה התנהלו ככל שהתגוררו בצ'צנוב עשרות שנים, אזרחים רו

האזרחים הנאמנים, ברם עתה בשל ה"חטא החמור" שסייעו לאויבי המשטר משך 
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כל הזמן ששהו ברוסיה אף הם "אויבי המשטר" ולכן דין אחד לכולם, עליהם 

 לצאת עתה תוך שעה אחת ולהתלוות אליהם.

ש, לרגע לא פחד אימים נפל על בני הבית שעד לרגע זה חוו אווירת שבת קוד

חלמו כי בעיצומה של שבת קודש יושלכו לגלות איומה ונוראה לא כל שכן שלא 

שיערו כי עומדים הם ללכת לארץ גזירה סיביר שידועה הייתה כמקום "ציה 

וצלמוות", מי שיער ופילל שעל כזה עוון קט יוכרזו כאויבי המשטר ודינם כדין 

 אנשים שחתרו ממש תחת אושיות המשטר. 

תדחו זאת עד לאחר השבת הפצירו בדמעות שליש, שבת קודש עתה האם "אולי 

אי אפשר להמתין עם הגזירה עד לאחר השבת? הרבה איסורים חמורים כרוכים 

עם יציאה חפוזה זאת, איש לא יברח עד לאחר השבת אם ירצו יכולים הם לחכות 

 איתם ולמוצאי שבת נצא יחד".

שות והתחשבות הם מושגים שמעולם ברם את הרשעים הללו לא עניין דבר, רג

לא היו בארסנל שלהם. בני הבית הבינו כי אין מקום לויכוחים ואם רוצים הם 

לשרוד חייבים הם לצאת כעת ולקחת עמם מספר דברים בשל פיקוח נפש יכולים 

 הם ליטול ומה שיוכלו יעשו בשינוי. 

רחיים ביותר. בפרק הזמן הקצר שהועידו להם לא ניתן היה ליטול רק דברים הכ

למרות השעה החפוזה לא שכחו ליטול את העיקר, תשמישי הקדושה, זוגות 

 תפילין וטליתות, וספר אחד או שניים. 

 פיני'ע שומר האוצר היקר ביותר.

פיני'ע הקטן קיבל את זוגות התפילין לשמירה, החיילים הסתובבו כל העת, 

 בוחנים באלף עיניים מה הם נוטלים עמם. 

רעיון גאוני עלה במוחו, הוא יתחבא בשירותים יחד עם התפילין עד לרגע 

שיעמדו לצאת, ברגע שיהיו לחוצים לצאת, יצא מהשירותים. בטוח היה שברגעי 

 הלחץ לא יחטטו בתוך השקית שנושא, בפרט שהוא ילד קטן. 
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תחבולה זו הצליחה למעלה מהמשוער, החיילים לא הבחינו כי פיני'ע נושא עמו 

 האוצר היקר ביותר שיש, הם היו עסוקים במשימה  את

חשובה יותר להוליך את בני המשפחה לרכב שהמתין להם. מאותו רגע היה 

פיקדון היקר אחוז בידיו בהשגחה יתירה, כך נשמרו התפילין עמו בכל הזמנים 

הקשים ביותר לימים סיפר לבנו הגאון רבי עוזיאל שליט"א, כי באותם ימים תהה 

מעשהו, האם נהג נכון להיות במקום טמא עם חפצים קדושים אלו, או  הרבה על

 שמא לצורך הצלה וקיום מצוות תפילין בעתיד היה הדבר מותר. 

"תזדרזו כבר, צעקו החיילים הרגוזים כשהם דוחקים את בני המשפחה היקרים, 

 אין לכם זמן מיותר, אנו צריכים לצאת תיכף ומיד". 

וגררו אותם כאלו הם שקי תפוחי אדמה חסרי ערך הם תפסו את בני המשפחה 

לרכבים שהמתינו בסמוך, כך התרחש בבתים הסמוכים, בכל בית בו נמצאו 

משפחות יהודיות הוציאו את יושביהם באכזריות רבה, כשהם מעמיסים אותם על 

גבי רכבים מגושמים, שלא יכלו להכיל אפילו חמישית מהכבודה. הם דחסו את כל 

הרכבים בצפיפות נוראה, והובילו אותם אל תחנת הרכבת שהייתה האומללים על 

 לא הרחק מהעיירה. 


