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שלמה רמת  התורה-  מדי  ללו במה 

וירא - מצוה בו יותר מבשלוחו

גליון
ש"מ

הערות לפרשת השבוע

הערות לדף היומימאמרים

תגובות קושיא

והנה דנו האחרונים אם גם בהכשר מצוה אמרינן שמצוה יותר לעשותה בעצמו מאשר 
ע"י שליח, וציינו לנצי"ב בעמק שאלה פרשת וזאת הברכה סימן קס"ט א' מובא בשדי 
חמד ח"ה עמוד 348, שכתב שאין בהכשר מצוה דין זה שמצוה בו יותר מבשלוחו רק 
מצה  אפיית  סוכה  עשיית  שזה  מהמצוה,  כחלק  נחשב  אז  ההכשר  בתורה  כתיב  אם 
וקידושין וכן בהכנת צרכי שבת כתיב והכינו את אשר יביאו, אלם לנתבאר ברמב"ן אין 
אורחים  הכנסת  למצות  הכשר  רק  הוא  בפשטות  האורחים  צרכי  הכנת  שהרי  כך,  זה 
שגוף המצוה הוא להאכילם ולתת להם את צרכיהם ולא עצם הכנתם, ובכ"א נתעסק 
בזה אברהם בעצמו ולא עשאה ע"י שליח כשנ"ת ע"פ הרמב"ן שזה משום שמצוה בו 

יותר מבשלוחו, וא"כ בהכרח שגם בהכשר מצוה אמרינן שמצוה שיעשה זאת בעצמו.

יותר  המצוה  את  יעשה  ששלוחו  במקום  אם  מסתפק  ז'  אות  ס"ח  כלל  אדם  החיי  ב) 
בהידור ממה שיעשה הוא, כגון כשרוצה לכתוב ספר תורה ואין כתבו מהודר כחבירו 
שע"י  שבאופן  או  הסופר,  ולא  יכתוב  עצמו  שהוא  מצוה  שמ"מ  אמרינן  אם  הסופר, 

עשיית שלוחו תהיה המצוה יותר מהודרת עדיף ששלוחו יעשנה.

זה  בגדר  טורצ'ין  להגרח"א  חייא  מעשה  בספר  שנסתפק  במה  תלוי  שספיקו  ואפשר 
שמצוה בו יותר מבשלוחו, אם זה משום שעל ידי שהמצווה במצוה עושה אותו בגופו 
יש מעלה לעצם גוף המצוה שהיא מעולה ומשובחת יותר בעצמותה, ולצד זה מסתבר 
שגם במקום שהשליח יעשה את המצוה יותר בהידור מ"מ כיון שיש מעלה בעצם גוף 
המצוה שתיעשה ע"י המצווה בה, אמרינן שמצוה בו יותר מבשלוחו עדיף מדין הידור 
שהוא רק מוסיף נוי למצוה ואינו בעצם גופה, אולם לצד ב' שכתב שם שאין כאן מעלה 
בגוף המצוה שעושה אותה בעצמו, ורק משום שעל ידי שהמצווה עושה אותה בעצמו 
ולא ע"י שלוחו מראה בזה את חביבות המצוה וכבודה בעיניו ומח"כ יש לו מצוה יותר, 
כיון שהוי זה רק דין צדדי להראות חביבותה וכבודה ואין זה מעצם גוף המצוה שיעשנה 
בעצמו, אפשר שבמקום שהשליח יעשנה יותר בהידור עדיף לעשות אותה על ידו, שדין 

הידור הנלמד מקרא דזה קלי ואנוהו שגם הוא משום כבוד המצוה וחביבותה עדיף.

ויש להסתפק אם מצוה בו יותר מבשלוחו זה גם במקום שאם יעשה את המצוה ע"י 
שליח תוקדם עשייתה, שדין מצוה בו עדיף מדין זריזין מקדימין למצוות, או שבמקום 
עדיף  מקדימין  זריזין  שדין  שליח  ע"י  לעשותה  עדיף  המצוה  תוקדם  השליח  שע"י 

ממצוה בו, וכעין זה נסתפקו האחרונים אם ברוב עם עדיף מזריזין או איפכא.

יש  בעצמו  אותה  שעושה  שע"י  משום  זה  מבשלוחו  יותר  בו  מצוה  דין  שאם  ונראה 
מעלה לעצם גוף המצוה שנעשית והיא מעולה ומשובחת בעצמותה יותר, מסתבר שדין 
זה עדיף מדין זריזין מקדימין למצוות שאינו מוסיף מעלה בגוף המצוה ורק שמראה 
חביבותה בעיניו, אבל אם דין מצוה בו יותר מבשלוחו הוא רק להראות חביבות המצוה, 

יש להסתפק אם מצוה בו עדיף מזריזין או שדין זריזין עדיף.

חתנים  ברכת  שמברכים  שלומדת  כלה  ממסכת  הביאו  ע"ב  ז'  בכתובות  התוס'  והנה 
מקרא של ויברכו את רבקה, וכתבו שקאי על ברכת אירוסין וא"כ ס"ל שאליעזר היה 
שליח של יצחק לקדש לו את רבקה, אולם במושב זקנים עה"ת כתב שלא היה אליעזר 
שליח לקדש את רבקה, שהרי אסור לקדש את האשה עד שיראנה, וכן מצוה לקדש בו 

יותר מבשלוחו, ורק נשתלח להביאה לו ויצחק קידשה בעצמו.

ואפשר שמה שלתוס' בכתובות לא חשש יצחק להא שמצוה בו יותר מבשלוחו ושלח 
את אליעזר שיקדשנה לו, זה משום שס"ל שמעלת זריזין עדיף על דין זה של מצוה 
אליו  רבקה  שתבא  עד  יחכה  ואם  לחרן  לצאת  העקידה  לאחר  יצחק  שנאסר  וכיון  בו, 
אולם  בו,  ממצוה  עדיף  שזריזין  אליעזר  ע"י  לקדשה  העדיף  לקדשה,  המצוה  תתאחר 
המושב זקנים ס"ל שדין מצוה בו עדיף מדין זריזין, ולכן לא עשה יצחק את אליעזר 
כך  שע"י  הגם  בו  מצוה  משום  בעצמו  לקדשה  שרצה  משום  רבקה  את  לקדש  שליח 

יתאחר בקיום המצוה.

ומה שלא חשש יצחק לפי התוס' בכתובות לאיסור לקדש אשה עד שיראנה, י"ל שס"ל 
כמ"ש הכס"מ בפ"י מאישות הט"ז ובב"י סוף סימן נ"ו שלא הוי איסור גמור ורק עצה 

טובה, ובמקום שידחה דין זריזין אין דין זה, או כמ"ש הנוב"י קמא אהע"ז 
ע"ז שכשגומר בדעתו שירצנה בכל אופן אין איסור זה.

מצוה בו יותר מבשלוחו
הרב יוסף יצחק לוי
לעילוי נשמת מורי ורבי

הגאון האדיר
ר' דב שוורצמן זצוק"ל

שליח  ע"י  לקיימה  יכול  אם  גם  בעצמו  המצוה  את  לעשות  שמצוה  מה  בפשטות  א) 
כמבואר בקידושין מ"א ע"א שמה ששנינו האיש מקדש בו ובשלוחו זה לומר שמצוה 
חשיבותה  את  מראה  בעצמו  המצוה  את  שעושה  שע"י  מסברא  זה  בעצמו,  שקידש 

בעיניו.

אולם נראה שיש לכך גם רמז מקרא שכתיב בפרשת וירא י"ח ז' ואל הבקר רץ אברהם, 
וכתב הרמב"ן שבא להגיד רוב חשקו בנדיבות, כי האדם הגדול אשר היו בביתו שמונה 
עשר ושלוש מאות איש שולף חרב והוא זקן מאוד וחלוש במילתו, הלך הוא בעצמו אל 
אוהל שרה לזרז אותה בעשיית הלחם, ואחר כך רץ אל מקום הבקר לבקר משם בן בקר 

רך וטוב לעשות לאורחיו, ולא עשה זאת על ידי אחד ממשרתיו העומדים לפניו.

ובפשטות כוונתו שמשום שמצוה בו יותר מבשלוחו נתעסק אברהם אבינו 
רץ  הבקר  דאל  שקרא  ונמצא  שיכל,  במה  בעצמו  אורחיו  בצרכי 

אברהם מרמז על ענין זה.

"מנין אברכים" בבנין ישיבת מיר
רחוב הרב כהנמן 11

~~~~
שיחתו של המגיד מישרים

הרה"ג רבי יוסף בנימין פינקוס שליט"א
בלילות שבת קודש

בשעה 8.30
*

שיעורו של מרא דאתרא
מו"ץ "שארית ישראל"

הגאון רבי דוד מורגנשטרן שליט"א
בהלכות שבת

בכל יום חמישי בערב 9.35
{בעזרת נשים}

*
שיעורו של 

הרה"ג ר' יחיאל מיכל טיקוצינסקי שליט"א
במסכת ברכות בעיון

בימים ראשון שלישי וחמישי
בערב בשעה 8.30

{בעזרת נשים}



הוא רחום וחנון אף אתה, ובמידה הזו אברהם התעלה עד שהגיע בה לפסגת השלמות, 
שבעצם טבעו השריש את מידת החסד.

מעשה  זה  הרי  יחידו,  בנו  את  ולשחוט  לעקוד  ללכת  מצווהו  הקב"ה  כאשר  ומעתה 
שהוא הפך כל מהותו וטבעו, שזה ההפך הגמור של מידת החסד, והוא לכאורה הקצה 

האחרון שבמידת האכזריות.
ובכל זאת כאשר אברהם שומע את הציווי מהקב"ה אינו מהרהר כי הוא זה, אלא הוא 

מוכן ומזומן לקיים את רצון קונו בשיא השלמות.
וכשעמד בניסיון הגדול והעצום הזה זכה להגיע לפסגת השלמות, ובזה נודע לכל באי 
עולם את מעלתו העצומה של אברהם אבינו ע"ה שנקרא "אברהם אוהבי", שנתגלה 
בזה כמה חיבתו של אברהם אבינו שהיה אוהב את השי"ת בתכלית השלמות, עד כדי 
כך שכל דבר שהקב"ה מצווהו הוא רץ בשמחה לקיים את רצון קונו בלא שום הרהור 

ופקפוק.
ובכח זכותו של אברהם אבינו ע"ה שמסר את כל כולו באהבה גמורה להקב"ה, זכה 
להשריש לכל עם ישראל בכל הדורות כולם אהבת ה' אמיתית ושלמה, עד כדי מסירות 

נפש בעבור כבוד ה' ותורתו.
והסתלק  שנחלה  יחיד  בן  לה  והיה  אלמנה  שהיתה  מהצדקניות  אחת  על  מסופר 
מוסרת  הנני  ומעתה  לבני,  אהבה  גם  לי  היה  עתה  "עד  אמרה  וכשנפטר  מהעולם, 
הדין  מידת  בתוך  שגם  נורא  מעשה  וזהו  להשי"ת".  ורק  אך  האהבה  כל  את  ומייחדת 
הנוראה שעבר עליה, לא חשבה על עצמה אלא עמדה והתחזקה באהבת ה', ומסרה את 
כל כולה לאהבת ה'. כח כזה אי אפשר לזכות בדרך הטבע, וזהו רק ירושה מאבותינו, 
מאברהם אבינו שעמד בניסיונות והנחיל לבניו את הכח הגדול והנורא של אהבת ה' 

בכל זמן ובכל מצב.
אנו  העקידה,  בניסיון  ה'  באהבת  והתעלה  שעלה  הזו  העצומה  הגדולה  זכותו  ומכח 
מבקשים בתפילה לאחר פרשת העקידה, "כמו שכבש אברהם אבינו את רחמיו מבן 
מעלינו  כעסך  את  רחמיך  יכבשו  כן  וכו',  רצונך  לעשות  כדי  אותו  לשחוט  ורצה  יחידו 

ויגלו רחמיך על מדותיך ותכנס עמנו לפנים משורת דינך וכו'".
*

עתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה
"כי עתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה ולא חשכת את בנך את יחידך ממני". (פרק כ"ב 

פסוק י"ב).
שרק  שמשמעותו  אתה",  אלוקים  ירא  כי  ידעתי  "עתה  הלשון  מה  לעיין  יש  לכאורה 
עתה לאחר העקידה נודע הדבר הזה שאברהם הוא ירא אלוקים. הלא במשנה באבות 
(פרק ה' משנה ו') מבואר שאחד מהעשרה דברים שנבראו בערב שבת בין השמשות 
היה "אילו של אברהם אבינו", שכבר בבריאת העולם היה גלוי לפני הקב"ה הניסיון של 
העקידה שאברהם אבינו יעמוד בו בגבורה, ולצורך כן ברא את האיל שאברהם יקריב 
בעת  היתה  כבר  הזו  הידיעה  הרי  ידעתי"  "עתה  הפשט  מה  ומעתה  בנו.  יצחק  תחת 

בריאת העולם, ומה התחדש עתה שעליו הקב"ה אמר "עתה ידעתי".
ושישאר  היותו,  טרם  דבר  כל  ה'  ידיעת  בענין  "והנה  הזה,  בפסוק  כתב  יקר"  וב"כלי 
האדם על בחירתו, נבוכו רבים בחקירה זו, ורוב החוקרים יצאו ללקוט ולא מצאו דרך 
ימצאנו,  מי  עמוק  דרוש  והוא  זה,  את  זה  מכחישין  נראין  כי  זה,  ספק  להיתר  מספיק 
ועליו פירש הרמב"ם אומרם ז"ל הכל צפוי והרשות נתונה, כי אע"פ שהכל צפוי לפניו 

יתברך, מכל מקום הרשות נתונה לאדם ונשאר על בחירתו".
מבואר בדבריו שאע"פ שהקב"ה יודע את הכל, בכל זאת אין זה סתירה לבחירת האדם 

שעדיין כח הבחירה נשאר ביד האדם.

הן בקדושיו לא יאמין
והנה בפסוק באיוב (פרק ט"ו) נאמר, "הן בקדושיו לא יאמין", וחז"ל דרשו מזה שאין 
הקב"ה מייחד את שמו על הצדיקים בעודם בחיים, שכל זמן שהאדם חי יש לו את 
הכח לעבוד את הקב"ה ולבחור בטוב או ברע, וממילא עדיין נחשב הדבר שלא נודע 
שלמותו וצדקתו, שכיון שהבחירה בידו הרי הוא יכול רח"ל להתהפך. ורק אחרי שעבר 

את כל החיים בשלמות אז נודע מעלת שלמותו וצדקתו.
את  שהרים  בעת  י"ב)  פסוק  י"ז  פרק  בשלח (שמות,  בפרשת  נאמר  רבנו  משה  ואצל 
ידיו בתפילה לה' בשעת מלחמת עמלק "ויהי ידיו אמונה עד בא השמש". ויש לבאר 
בזה בדרך רמז, שהפסוק בא לומר שמשה רבנו זכה לאמונה שלמה עד בא השמש, 
שעד הרגע האחרון הוא היה באמונה שלמה ותמימה עם כל כוחות נפשו, ולא איבד 

שום דבר ממעלותיו עד הרגע האחרון, וזכה להיות "איש אלוקים" עד הרגע האחרון.

עולם המעשה
כיון  זאת  בכל  תמים,  צדיק  שהוא  האדם  על  יודע  שהקב"ה  שאפילו  מזה  רואים 
שהבחירה בידו ממילא מוטלת עליו החובה לעשות מעשים בפועל, לעמוד בניסיונות 
ולקיים את כל המצוות, ורק בזה הוא נקרא שקיים את רצון קונו, ועלה ונתעלה. אבל 
אם בסוף אינו מקיים את חובתו, הרי אפילו שבלבו הוא שלם, בכל זאת נקרא שאיבד 

ממעלתו ודרגתו.
ומעתה מובן מאוד לשון הפסוק "עתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה", שהקב"ה אומר 
בפועל  שביצעת  הזה,  הגדול  בניסיון  בפועל  שעמדת  לאחר  עכשיו  שדווקא  לאברהם 
את רצון ה' ועמדת בניסיון, זה המעשה שבעבורו ידעתי כי ירא אלוקים אתה. שמה 
שבלב היה אברהם ירא אלוקים, זה עדיין לא מספיק, אלא צריך שיעשה מעשה בפועל 

שיראה את הדבר הזה, ורק אחרי זה נקרא שקיים את חובתו והשיג את השלמות 
האמיתית.

ובזה מובן דברי רש"י שמפרש "מעתה יש לי מה להשיב לשטן 

טעם מצוה בו יותר מבשלוחו 
הרב נחום באדנער

יש לבאר טעם למה מצוה בו יותר מבשלוחו ונפקא מינא מזה, לכמה מצות.
והנה מבואר להדיא בראשונים טעם הדבר שעל ידי שעוסק במצוה בגופו, הוא קיום 
בצורה טובה ומהודרת ביותר, שעליו יש שכר יותר. [ז"ל רש"י קידושין מא.] מצוה 
בו יותר מבשלוחו - דכי עסיק גופו במצות מקבל שכר טפי, עכ"ל. ומקור דברים אלו 
מחז"ל ב"מ פו: שכל מה שאברהם אבינו עשה מעצמו עשה הקב"ה לבניו מעצמו וכו' 
הרי שקבלו יותר שכר על מה שעשה בגופו, וע"ע בגור אריה למהר"ל שהאריך בזה] 
ע"א  מ"א  דף  [קידושין  בגמ'  שכתוב  וכמו  חשיבות,  למצוה  שמוסיף  מבואר  וגם 
ובשבת קי"ט.] כי הא דרב ספרא מחריך רישא רבא מלח שיבוטא, דהיינו שאפילו יש 
לו משרתים, עדיין יכין איזה הכנות שבת בעצמו, וכמו שנהגו הרבה אמוראים, והובא 
כל זה ברמב"ם [שבת ל, ו'] ובשולחן ערוך [ר"נ א']. [ובחכ"א כלל ח (שחיטה) בנ"א 

סק"ז כתב שאם יכול בעצמו ועושה שליח "מזלזל במצות".]
בגופו"  וכו'  "'חייב'  כתב  (שם)  שהרמב"ם  ב')  ר"נ  (ק"א  שלו  בשו"ע  הגר"ז  [ודייק 
גמור,  חיוב  הוא  שבת  כבוד  לגבי  שעכ"פ  אלו,  מעשים  שהביא  מהגמ'  שלמד  והיינו 
בכל  דה"ה  ג'  ס"ק  ובמ"ב  ב'  ר"נ,  סי'  במ"א  וע"ע  עכ"ד.  מאד".  לכבדה  "שנצטוינו 
המצות מצוה בו יותר מבשלוחו, ובבה"ל (ד"ה כי זהו) ביאר עוד פרט, שלא אומרים 

"זקן ואינו לפי כבודו" כיון שמוכח שעושה מצוה, ושאני מאבדה שאינו ניכר כ"כ.]
ע"י  ליעשות  שאפשר  שמצוה  לומר  בזה  שייך  דלא  ונראה  כתב:  ט')  (שם  ובשה"צ 
להפסיק  כגון  גופו,  על  מוטלת  שאין  מצוה  דדוקא  די"ל  ת"ת,  מבטלין  אין  אחרים 
לימודו לגמול חסד, אם אחר יכול לעשות כן תחתיו אסור לו לבטל תורתו, אבל מצוה 

שמוטלת על גופו אינו יכול ליעשות ע"י אחרים, וא"כ צריך לבטל תלמודו. עכ"ל.]
לחלק  או  אחד,  לנצרך  גדול  סכום  לתן  יכול  שאם  צדקה  מצות  לגבי  מצאנו  והנה 

הכסף לכמה, יש שכתבו שמצוה לחלקו, מפני שריבוי פעולות שעושה בגופו עדיף.
רוב  לפי  "והכל  מט"ו)  (פ"ג  אבות  במסכת  המשנה  בביאור  הרמב"ם  דברי  פי  [על 
המעשה", וז"ל: המעלות, לא יגיעו לאדם לפי רוב גודל המעשה, אלא לפי רוב מספר 
המעשים... והמשל כשיתן אדם למי שראוי, אלף זהובים בבת אחת, ולאיש אחר לא 
זהובים  אלף  שהתנדב.  למי  שמגיע  כמו  הנדיבות,  מדת  בידו  יעשה  לא  כלום,  נתן 

באלף פעמים.. וזה ענין לפי רוב המעשה, עכ"ל.
וביאר החפץ חיים (על התורה) שמבואר מזה שיותר טוב לעשיר לחלק מאה דינרים 
היצר  את  ללחום  מתרגל  הוא  זה  ידי  על  כי  אחד,  לעני  לתתם  מאשר  עניים,  למאה 
מאה פעמים, והנקל לנצחו, והשנית כי ענין נתינת הצדקה נעשה לו לטבע שני אחרי 
אשר הורגל כבר בזה ע"י פעולות רבות, ואפשר לכוין זה את הפסוק בתהלים (קי"ב, 
ט') ִּפַּזר ָנַתן ָלֶאְביֹוִנים ִצְדָקתֹו עֶֹמֶדת ָלַעד, היינו אם מפזר צדקתו לאביונים הרבה, 
אזי מובטח הוא שצדקתו תעמוד לעד ושלעולם יחזיק במדה הטובה של "נתון תתן" 

כי ההרגל נעשה לו לטבע. עכ"ד.
מנהלי  אצל  שמפקיד  סכום  למישהו  יש  אם  אמנם  לגמ"ח,  נוגע  זה  גם  הסתם  ומן 
גמ"ח, הרי לבעל הכסף אין נפק"מ אם יעשו הרבה פעולות או מעט, שהרי הטרחא 
דגופא  טירחא  הרי  מ"מ  המפקיד,  שלוחי  שהם  ואף  הגמ"ח,  בעלי  על  הוא  דגופא 
אינו מועיל להמשלח, שהרי מטעם זה מצוה בו יותר מבשלוחו. (שו"ר שכע"ז העיר 
שגבאי  אחר  טעם  זצ"ל  אלישיב  הגרי"ש  ממרן  והוסיף  ס"ז:  כתובות  חמד  בחשוקי 
צדקה יחלק ליותר עניים, שגם מצד העניים עדיף לתת לכולם, וגם התורמים חייבים 

בפרנסת כולם, עכ"ד.)
***

בזמנו,  חנוכה  נר  להדליק  יכול  שאינו  שמי  סובר  היה  זצ"ל  אלישיב  הגרי"ש  מרן 
בזמנו  להדליקו  שליח  שימנה  מוטב  בלילה,  מאוחר  יותר  אלא  הלילה)  (בתחילת 
אלא  זה  אין  מ"מ  מבשלוחו,  יותר  בו  שמצוה  אף  שהרי  כך,  אחר  בעצמו  משידליקו 
הוא  הרמב"ם  ולפי  יותר,  גדולה  מעלה  הוא  בזמנו  הדלקה  מעלת  ואילו  מעלה, 
מהדלקה  גדולה  בזמנו  הדלקה  מעלת  מ"מ  מעכב,  שאינו  שסומכים  ואף  לעיכובא, 

בגופו. 

עקידת יצחק
הרב אבא קליינרמן

"ויאמר אל תשלח ידך אל הנער ואל תעש לו מאומה, כי עתה ידעתי כי ירא אלוקים 
אתה ולא חשכת את בנך את יחידך ממני". (פרק כ"ב פסוק י"ב).

ופרש"י, "כי עתה ידעתי, מעתה יש לי מה להשיב לשטן ולאומות התמהים מה היא 
חבתי אצלך, יש לי פתחון פה עכשיו שרואים כי ירא אלוקים אתה".

שנתנסה  ניסיונות  מהעשרה  העשירי,  הניסיון  היה  יצחק"  של "עקידת  הניסיון  הנה 
אברהם אבינו ע"ה, שעל הניסיונות הללו נאמר במשנה באבות (פרק ה' משנה ג'), 
"עשרה ניסיונות נתנסה אברהם אבינו עליו השלום ועמד בכולם, להודיע כמה חיבתו 
של אברהם אבינו עליו השלום". שהשלמות שזכה לה אברהם אבינו היה מכח אלו 

העשרה ניסיונות שעמד בהם בשלמות.
ומבארים  יצחק",  "עקידת  של  הזה  האחרון  הניסיון  היה  מכולם  הגדול  והניסיון 
שהקושי הגדול שבניסיון הזה הוא לא רק בעצם הדבר שנצטווה לעקוד ולשחוט את 
בנו יחידו, אלא היה מונח בזה עוד קושי גדול ועצום שאברהם אבינו הוא היה "עמוד 

החסד", וכמו שרואים בתחילת הפרשה שהתורה מאריכה לספר את ענין הכנסת 
אורחים המופלאה שקיים במסירות נפש. וכל מהותו של אברהם אבינו 

שלמד ולימד לכל באי עולם, היה במידת החסד של הקב"ה, מה 

 



ירא  כי  שרואים  עכשיו  פה  פתחון  לי  יש  אצלך,  חבתי  היא  מה  התמהים  ולאומות 
אלוקים אתה". משום שהאומות והשטן תמהים מה חיבתו של אברהם אבינו, הרי 
אלא  בלב,  די  לא  ה'  אוהב  להיות  כדי  להם,  עונה  והקב"ה  ה'.  אוהבי  גם  בלבם  הם 
האדם  את  שמרוממים  מה  הם  הם  בניסיונות  והעמידה  שהמעשים  מעשים,  צריך 
בניסיונות  עמד  שאברהם  לאחר  ועתה  השלמות.  את  ולהשיג  אלוקים,  ירא  להיות 
יש מה להשיב לאומות, שאברהם במעשים שלו עשה מעשים שבהם עלה ונתעלה, 

שהמעשים הם העיקר לכל המעלות.
*

ואיה השה לעולה
"ויאמר יצחק אל אברהם אביו ויאמר אבי ויאמר הנני בני, ויאמר הנה האש והעצים 

ואיה השה לעולה". (פרק כ"ב פסוק ז').
ימים  של  במוסף  בקדושה  אומר  ציבור  שהשליח  שבעת  מהאריז"ל  ידוע  הנה 
הנוראים, את המילים "איה מקום כבודו", הרי הזמן שאומר את המילה "איה" הוא 
מאוד מסוגל ואפשר לבקש בו אחד משלשה בקשות, או רוח הקודש, או עשירות, או 
בנים תלמידי חכמים ודור ישרים מבורך. וכמובן שהחכמים בוחרים לעצמם להתפלל 
בכוונה בעיקר על בנים תלמידי חכמים שזהו העיקר בכל החיים להעמיד דור ישרים 

מבורך.
בכל אופן רואים שיש סודות גדולים במילה "איה", ולכן הזמן ההוא שזה נאמר בעת 

הקדושה הוא מסוגל מאוד לקבלת התפילות.
לעולה",  השה  "ואיה  אבינו  לאברהם  אמר  יצחק  שכאשר  רמז,  בדרך  י"ל  ומעתה 
הרי כשאמר את המילה "איה" הוא פעל פעולות נשגבות בעולמות העליונים, ויתכן 
שבעבור זה הוא בסוף זכה לצאת לחיים והקריבו את האיל במקומו, וכל ההמשך של 

כלל ישראל יצא מיצחק.
*

מעלה אמירת פרשת העקידה
הנה יש סידורים שנדפס בהם דברי הזוהר הק', שכתב על אמירת פרשת העקידה, 
שסגולתה גדולה עד מאוד, ולשון הזוהר הוא שאין דבר שמבטל מותנא מהבית כמו 
דברים  ושאר  מוות  ולסלק  לבטל  גדולה  סגולה  בזה  שיש  העקידה.  פרשת  אמירת 

רעים מהבית.
ויש לבאר בזה שבעקידת יצחק רואים שאברהם ויצחק עמדו בניסיון, ושמעו בקול 
ה' והעלהו לעולה, בזה זכו שיצחק יצא חי וקיים והקריבו את האיל תחתיו. וממילא 
שזכות  וכשם  העקידה,  זכות  את  לעורר  זוכים  העקידה  פרשת  את  כשאומרים  י"ל 
העקידה עמדה לאברהם ויצחק שיצחק יצא חי, כך אנו כשמעוררים את הזכות הזו 
מות  מתבטל  כך  ומתוך  הקטרוגים.  ומכל  הדינים  מכל  וקיימים  חיים  לצאת  זוכים 

ושאר דינים רעים רח"ל מהבית.
וכדי לא למנוע טוב, כדאי מאוד להשתדל לומר בכל יום את פרשת העקידה ולעורר 

בזה זכות ורחמים על כל כלל ישראל.

ענין ההשתחויה להשי"ת
הרב אלחנן ברונר

א) איתא במדרש (ב"ר פ' וירא פנ"ו פ"ב) "א"ר יצחק הכל בזכות השתחויה, ואברהם 
לא חזר מהר המוריה בשלום אלא בזכות השתחויה, ונשתחוה ונשובה אליכם. ישראל 
התורה  ויקדו וישתחוו".  וגו'  העם  שנאמר "ויאמן  בזכות השתחויה,  אלא  נגאלו  לא 
נפקדה  לא  חנה  מרחוק".  "והשתחויתם  שנאמר  השתחויה,  בזכות  אלא  נתנה  לא 
אלא  מתכנסות  אינן  הגליות  לה'".  שם  "וישתחו  שנאמר  השתחויה,  בזכות  אלא 
לה'  והשתחוו  וגו',  גדול  בשופר  יתקע  ההוא  ביום  "והיה  שנאמר  השתחויה,  בזכות 
בהר הקדש בירושלים". ביהמ"ק לא נבנה אלא בזכות השתחויה, שנאמר "רוממו ה' 
אלהינו והשתחוו להר קדשו". המתים אינן חיין אלא בזכות השתחויה, שנאמר "באו 
נשתחוה ונכרעה נברכה לפני ה' עושנו"". מבואר דשבעה דברים אלו (חזרת אברהם 
קיבוץ  חנה,  פקידת  התורה,  נתינת  ממצרים,  ישראל  גאולת  בשלום,  המוריה  מהר 

גלויות, בנין ביהמ"ק, תחיית המתים) היו בזכות ההשתחויה. 
ב) וצ"ב מה ענינה של השתחויה זו.  ונראה לבאר, דהנה ההשתחויה מורה על הכנעה 
וביטול, [וכמ"ש הרבינו בחיי (פ' וישב פל"ז פ"ז), המהר"ל (תפארת ישראל פל"ח), 
שהקב"ה  ההשפעות  דכל  נראה  וא"כ  עי"ש].  ב'),  אות  כ"ח  (מצוה  חינוך  והמנחת 
משפיע לבני אדם זה רק עד כמה שהם נכנעים לפניו ומתבטלים אליו ביטול גמור, 
וככל שהבני אדם מתבטלים ונכנעים להשי"ת כך אם נעשיים ראוים לקבל את השפע 
האלוקי שהקב"ה רוצה להשפיע בבריאה. ולכן אמרו דמה שאברהם אבינו חזר מהר 
המורי' בשלום, זה משום שהשתחוה לפני השי"ת, והיינו מפני ההתבטלות המוחלטת 
להתבטל  העקידה,  מעשה  כל  של  השורש  בעצם  שזה  השי"ת,  רצון  לעשיית  שלו 
ביטול מוחלט לעשיית רצון השי"ת בלי שום הרגשת ישות כלל, וכיון שאברהם אבינו 
ביטל את כל רצונו לעשיית רצון השי"ת, בזה הוא זכה להיות כלי קיבול לקבל את 
ברכת השי"ת להעמיד את עם ישראל, וזה הזכות שגרם לו לחזור בשלום בלי פגע.  

רוחניים  כלים  הם  אלו  דברים  דכל  מונה,  שהמדרש  מה  כל  יבואר  זה  דרך  על  וכן 
אלו  השפעות  לכל  והשורש  הפרט,  על  והן  הכלל  על  הן  להשפיע  רוצה  שהקב"ה 
השי"ת  רצון  לעשיית  מתבטל  שהאדם  וככל  האדם,  של  קיבול  הכלי  במידת  תלוי 
קדושת  ספר  כתב  [וכעי"ז  האלוקי.   השפע  את  לקבל  יותר  ראוי  נעשה  הוא  בזה 
לוי (לר' לוי יצחק מברדיטשוב, פ' וירא) וז"ל "ולזה כיונו חכמינו ז"ל, 'ונשתחוה 

ונשובה אליכם'  אמר ר"י הכל בזכות השתחויה, וכו'. שהשתחויה מורה 
על השפלות, מחמת הסתכלו בגדלות מי שהשתחוה אליו, מבין 

 

שפלות עצמו ובא לאי"ן, ומכח זה נמתקים כל הדינים. וכו'"]. 
שנהגו  "והמנהג  וז"ל  כתב  כ"ג)  אות  תורה  תלמוד  (הלכות  חיים  האורחות  והנה  ג) 
לא  התורה  בב"ר  היא  אגדה  כי  הוא,  רק  דבר  לא  הלימוד,  בשעת  גופן  לנענע  ישראל 
לצדדין  לנענע  אין  ולפיכך  מרחוק,  והשתחויתם  שנא'  השתחויה  בזכות  אלא  ניתנה 
אלא לפניו". וצ"ב מה ענין ההשתחויה בעת הלימוד. ולפי הנ"ל נראה לבאר, דהזכות 
שזכו ישראל לקבל את התורה, זה בזכות מה שהשתחוו בהר, והיינו שנכנעו והתבטלו 
לפני השי"ת, והכנעה זו הכינתם להיות ראוים לקבל את השפע האלוקי של התורה 
וכמו  מהשי"ת,  התורה  את  מקבל  אדם  רגע  כל  הלימוד  דבשעת  י"ל,  וא"כ  הקדושה. 
שאומרים בברכה התורה "נותן התורה", והיינו שהקב"ה כל רגע ורגע נותן את התורה 
ללומדים אותה, וכמ"ש המלמד תורה לעמו ישראל, והיינו שגם בהווה הקב"ה מלמד 
את התורה, וכדי להיות ראוים לקבל את התורה בכל רגע ורגע צריך האדם להיות נכנע 
להורות  השתחויה,  כעין  שזה  הלימוד  בשעת  מתנענעים  ולכן  השי"ת,  לפני  ומתבטל 
ולהזכיר שבכדי לקבל את תורת ה', צריך האדם להיות נכנע לפניו ולבטל את רצונו 
אחרת  הוא  שלו  תורה  הלימוד  כזו  בהרגשה  לומד  וכשאדם  הקב"ה.  של  רצונו  מפני 

לגמרי, כיון שזה משפיע על כל הנהגותיו. ודו"ק היטב.  

התפילה נקראת השתחויה 
ה'  לפני  נברכה  ונכרעה  נשתחוה  "בואו  תבוא)  כי  פ'  (תנחומא  חז"ל  אמרו  והנה  ד) 
עושנו (תהלים צה), והלא כריעה בכלל השתחויה והשתחויה בכלל כריעה, ומה ת"ל 
עתיד  המקדש  שבית  וראה  הקודש  ברוח  משה  צפה  אלא  נברכה,  נכרעה  נשתחוה 
ליחרב והבכורים עתידין ליפסק, עמד והתקין לישראל שיהיו מתפללין שלשה פעמים 
וכו'".  הקרבנות  ומכל  טובים  מעשים  מכל  הקב"ה  לפני  תפלה  שחביב  לפי  יום,  בכל 
בפסוק  שכתוב  דברים  הג'  כנגד  הם  יום,  בכל  שמתפללים  תפילות  שהשלוש  מבואר 

"נשתחוה נכרעה נברכה". 
אא"כ  נשמעת  אדם  של  תפלתו  אין  חזקיה,  "אמר  ה.)  (סוטה  בגמ'  מצינו  וכעי"ז 
משים לבו כבשר, שנא' "והיה מדי חדש בחדשו [וגו'] יבא כל בשר להשתחוות וגו'"". 
מבואר דהתפילה נקראת השתחויה, ואהא אמרי' דאין התפילה נשמעת אא"כ משים 
יבוא  כבשר  ליבו  את  שהכין  מי  והיינו  להשתחוות,  בשר  כל  יבוא  שנא'  כבשר,  ליבו 
להשתחוות לפני ה' והיינו להתפלל לפני ה'. [ועי' בהרחב דבר (בראשית פכ"ד פכ"ו) 

שהביא עוד ראיות שהתפילה נקראת השתחויה]. 
ה) והנה מדברי רש"י שם מתבאר דליבו כבשר הכונה היא שיהא לו לב רך ועניו כבשר 
שאינו קשה. והיינו דאדם שיש לו לב רך ועניו הרי הוא מתבטל להשי"ת, ואדם שניגש 

לתפילה עם הכנעה וביטול זה סיבה שתפלתו תתקבל. 
וכעי"ז ביאר המהר"ל (ח"א שם) וז"ל "רק כאשר הוא עושה עצמו כבשר כלומר שהוא 
כי  וכו'.  העלה.  ובין  העלול  בין  התיחסות  יש  כי  נשמעת,  תפילתו  אז  לגמרי  עלול 
ההשתחויה הוא מצד שהוא בשר ואין לו שם בפני עצמו, ואז כאשר עושה עצמו בשר 
הוא משתחוה אל הש"י כמשפט העלול שנכנס תחת העלה. ועוד יש לך לדעת המשים 
הקב"ה  תפילתו  ע"י  בריאה  נחשב  שאינו  וכיון  נחשב,  ברי'  שאינו  בשר  כמו  עצמו 
נשמעת  תפילתו  אין  שלימה  בריאה  עצמו  מחשיב  האדם  אם  אבל  חסרונו,  משלים 

להיות משלים אותו". [ועי' נתיב העבודה פ"ו]. 
בתורה,  שקורין  בשעה  להתנועע  המדקדקים  מ"ח) "ונהגו  הרמ"א (סי'  כתב  והנה  ו) 
דוגמת התורה שנתנה ברתת. וכן בשעה שמתפללים, על שם, "כל עצמותי תאמרנה ה' 
מי כמוך"". וכ"כ המ"ב (סי' צ"ה סק"ז). [ומדברי רש"י (ברכות כב. ד"ה באימה) והבעל 
כמ"ש  תורה  מתן  בשעת  נעו  ישראל  שבני  דמה  מתבאר  פט"ו)  פ"כ  (שמות  הטורים 
"וירא העם וינעו וגו'", זה מחמת האימה. ומשום כך צריך להתנענע בשעת הלימוד לפי 

שהתורה ניתנה באימה ברתת ובזיע].
אכן נראה לבאר טעם נוסף מדוע צריך להתנועע בשעת התפילה, וזה ע"פ מה שנתבאר 
לפני  ההכנעה  היא  התפילה  שיסוד  מחמת  השתחויה  נקראת  שהתפילה  דכיון  לעיל, 
בשעת  להתנועע  צריך  מש"ה  וכנ"ל,  האדם,  תפילת  שתקובל  הסיבה  גם  וזה  השי"ת, 
התפילה כעין השתחויה, להזכיר לאדם שבכדי לקבל את השפע האלוקי צריך האדם 
להיות בטל ונכנע לרצון השי"ת, וככל שהאדם מבטל את מציאותו כלפי הבורא יתברך, 

הרי זה סיבה שהקב"ה יקבל את תפילתו. ודו"ק. 

הערות לפרשת השבוע
"ויאמר אליו האלקים בחלום גם אנכי ידעתי"

יל"ע מה הוצרך הכתוב לכפול עוד דנגלה אליו בחלום, והלא כבר אמר בתחילה ויבא 
אלקים אל אבימלך בחלום הלילה, וי"ל דהנה בפשטא אבימלך לא היה ראוי לגילוי 
מצד מעלתו אלא לצורך אברהם נגלה אליו יעויין באב"ע, א"כ אין הקב"ה נגלה אליו 
אלא כפי ההכרח ותו לא, ולפיכך בשעה דהשיב אבימלך הגוי גם צדיק תהרוג וגו' לא 
כשאינו  גם  להקב"ה  כן  להשיב  לאבימלך  לו  אפשר  שפיר  דהא  לגילוי,  אז  נצרך  היה 

נגלה אליו. 
דבריו  אבימלך  דכשהשיב  לפי  ולבסוף,  בתחילה  אליו  נגלה  פעמים  דב'  לפ"ז  נמצא 
באותה שעה נסתלק הגילוי עד דהשיבו הקב"ה גם אנכי ידעתי וגו', הלכך שפיר אמר 

הכתוב שוב ויאמר לו האלקים בחלום וגו'. 
הרב יצחק זאב דיסקין



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

לפנות לכתובת:
shira9945@gmail.com

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

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

יתקבל רק חומר עם שם מלא.

נושאי הגליונות הקרובים:
*

חיי שרה - השתחואה בתפילה
תולדות - תאומים בהלכה

דברי חזוק
לע"נ רחל בלומה בת יבדלחט"א משה יעקב הי"ו

רוצה  ואינו  משנתו  כשיתעורר  ומיד  מהשינה-  בקומו  נט“י  א. 
שלא ילך ארבע  אף  שנשאר מושכב ומכל שכן  לישון, יטול ידיו 
אמות בלי נט“י, וצריך מאוד ליזהר בזה,  ובזוה“ק מפליג עבור זה 
בעונשו למאוד כי הוא משהה על עצמו רוח הטומאה. [מ“ב סי‘ א‘ 
ס“ק ב‘] ואין לסמוך על זה דכולא ביתא כד“א דמי כי אם בשעת 

הדחק [שם במ“ב].

ב. הכופלים מילים בפס‘ הראשון שבק“ש- אלו הכופלים בציבור 
מילות ק“ש בקול רם מחמת שחוששים שלא כיוונו כראוי, מלבד 
שאין לעשות כן בקול בלי לשהות קצת בין מילה למילה אם רוצים 
לחזור ולומר [ כמבואר במ“ב סי‘ ס“א ס“ק כ“ב] , הרי גם בביה“ל 
[דה ”בין“] נשאר בספק אם יוצאים כה“ג חובת ק“ש [וכ“ה במ“ב 

ס“ק כ“ג].

עליה  שבצע  הפרוסה  לאכול  ”ויש  המוציא-  בציעת  אכילת  ג. 
קודם שיאכל פת אחר שתהא נאכלת לתאבון והוא משום חיבוב 
מצווה“[רמ“א סוף סי‘ קס“ז]. כתב השל“ה שגם ישייר מן פרוסת 
המוציא  טעם  שישאר  כדי  אכילתו,  אחר  שיאכל  מעט,  המוציא 

בפיו [מ“ב שם ס“ק צ“ז].

ד. מים אחרונים-אופן נטילתם- ”ורע עלי המעשה שראיתי שיש 
אנשים אשר המה זהירים בנטילת מים אחרונים, אבל אינם יוצאים 
חובת הדין כלל וכלל. דאינם נותנים כי אם איזה טיפים מים על 
ראשי האצבעות עד אשר אפילו עד סוף פרק הראשון אינה מגעת, 
ולפעמים יוצאים בנגיעה בעלמא במים וידיהם נשארים מטונפות 
מזהמת המאכל כבראשונה, ובאמת מן הדין צריך לרחוץ לפחות 
עד סוף שני פרקי האצבעות“ [מ“ב סי‘ קפ“א ס“ק י‘] [ןבביה“ל שם 
כותב ”שלכתחילה טוב לנהוג כשיש לו מים ליטול עד סוף קשרי 

האצבעות עם פיסת היד“]

ה. מספר האנשים העומדים ליד הס“ת- ובאמת זה מנהג הקדמונים 
שיהיו שלושה עומדים אצל ס“ת כמש‘ במסכת סופרים... אינו מן 
אחד  שיעמדו  אלא,  התיבה  לפני  יחידי  החזן  שיעמוד  המובחר 
ט“ז].  ס“ק  קמ“א  סי‘  [מ“ב  האבות  כנגד  לשמאלו  ואחד  לימינו 
והיינו הבעל קורא באמצע, הגבאי לשמאלו והעולה לימינו, ואם 
בעת  לימינו  אחר  אדם  להעמיד  צריך  העולה  הוא  עצמו  הקורא 
צריך  לתורה  עולה  הגבאי  אם  הדין  והוא  יעבץ]  [סדור  הקריאה 

להעמיד מישהו אחר לשמאל הבעל קורא.

הערות לדף היומי
הרב מנחם מנדל לבנטל

ז' ע"א שניים אדוקין בשטר, תמוה טובא דמה שיך דין יחלוקו אחר דהוה ספק שמא נפל 
מיד הלוה וא"כ אין להמלוה ראיה שנפל מידו. ומטו בה משמיה דמרן הגר"ח דהדין שטרך 
בידי מאי בעי אינו מחמת הראיה שבשטר אלא מחמת הדין דשטרך בידי מאי בעי וזהו אף 

בשניים אוחזין בשטר ודו"ק.
י' ע"א מגו דזכי לנפשיה, הנה מבואר בתו' דמגביה מציאה לחבירו קנה חבירו ולכאו' קשה 
דאי"ז שלוחו של בעל הממון. ונראה דיעוין בתו' דלמ"ד דמגביה מציאה לחבירו קנה חבירו 
אינו פועל עם כח הקנין של המשלח אלא של המגביה ויסוד הדברים מבואר בתו' דלמ"ד 
דמגביה מציאה לחבירו קנה חבירו אזלינן בתר רגלי הממלא ולמ"ד דלא קנה חבירו אזלינן 
בתר רגלי מי שנתמלאו לו דאם קנה חבירו אזי פועל עם כח הקנין של המגביה וממילא 
אזלינן בתר רגליו ואם לא קנה לא זכה עד שבא לידו וא"כ אזלינן בתר רגלי מי שנתמלאו 

לו ודו"ק.
י' ע"א התופס לבע"ח, דעת רש"י דבעשאו שליח זוכה אף היכא דחב לאחריני ודעת התו' 
דחב  לטעמא  צריך  ומה  הממון  בעל  של  שלוחו  אינו  דהא  לתמוה  יש  ולכאו'  זוכה.  דאינו 
לאחריני וצ"ע. והנתיה"מ תירץ דכיון שיש למלוה שיעבוד נכסים חשיב שפיר שלוחו של 

בעל הממון יעו"ש.
י' ע"א פועל, יש לתמוה בהא דפועל שמגביה מציאה זכה הבעה"ב דהא בזכיה יש דין כונה 
וכיון שנתכוון לזכות לעצמו איך זכה הבעה"ב דבשלמא בע"כ הוה מהדין דמה שקנה עבד 
תמוה  והוא  להבעה"ב  לזכות  נתכוון  לא  דהעבד  הבעה"ב  יקנה  איך  בפועל  אבל  רבו  קנה 

ומצאתי שמרן הגר"ח עמד בזה.
זוכה  דהשוכר  מבואר  כאן  דבסוגיא  הש"ך  קו'  מביא  הקצה"ח  לו,  מושכר  מקומו  ע"ב  יא' 
לקמן קב' מבואר דהמשכיר זוכה ותירץ דיש בכח הקנין של השוכר לזכות אלא דהמשכיר 
משייר הקנין לעצמו והכא דדעתו שהשוכר יזכה זכה השוכר. ונראה עוד בזה דבתו' מבואר 
דהוה שנת הביעור וא"כ לא היה צריך לזכות לו אלא סגי שיצא החפץ מרשותו לרשות הכהן 

ובזה סגי אף בחצר מושכרת ודו"ק.
 

קושיא
הרב שמואל מנחם כהן

א. ”ויאמר אל נא יחר לאדני ואדברה אך הפעם אולי ימצאון שם עשרה ויאמר לא אשחית 
בעבור העשרה" (י"ח, ל"ב) וכתב רש"י, ויאמר אל נא יחר לאדני ואדברה אך הפעם אולי 
ימצאון שם עשרה ויאמר לא אשחית בעבור העשרה. יל"ע דבדור המבול לא התפללו נח 

ובניו עליהם, ומה הראיה לכאן.
ב. ”ארדה נא ואראה הכצעקתה הבאה אלי עשו כלה ואם לא אדעה" (י"ח, כ"א) וכתב רש"י, 
ארדה נא ואראה - למד לדיינים שלא יפסקו דיני נפשות אלא בראיה, הכל כמו שפירשתי 
בפרשת הפלגה. הנה התם כתיב, "וירד ה' לראת את העיר ואת המגדל אשר בנו בני האדם" 
(י"א, ה') וכתב רש"י, וירד ה' לראות - לא הוצרך לכך, אלא בא ללמד לדיינים שלא ירשיעו 
הנדון עד שיראו ויבינו. במדרש רבי תנחומא. ויל“ע דכיון דלמדנו משם דאין לפסוק הדין 
אלא בראיה אמאי הוצרך לומר כן שוב כאן. עוד יל“ע אמאי שם כתב רש“י עד שיראו ויבינו 

וכאן לא כתב אלא דבעינן ראיה ולא הזכיר ההבנה.

תגובות
זוכה  היה  לא  אבינו  אברהם  א)  כך.  לפרש  נראה  כהן  מנחם  שמואל  הרב  של  בקושיותיו 
יכולה  א"כ  בנים  ממעטת  שהדרך  כיון  אולם  לגלות,  צריך  היה  ולכן  הזה  במקום  לבנים 

להכביד יותר עליהם שלא יולידו ולכן היה צריך לברכה.
ב) י"ל דלכן כתיב אח"כ גם פריזי כי אז הצטרף אל הכנעני גם הפריזי.

ג) טענתם של אומות העולם היא כי הרי יש גוים שבאים גם מ"שם" וא"כ אין ארץ ישראל 
שייך רק לבני ישראל, ועוד כי רק ירושלים היתה של שם כדכתיב מלך שלם, אבל כל ארץ 
ישראל היתה לאחרים וכמו שפירש רש"י בפרשת שלח כי חברון בנה חם לבנו כנען, ולכן 
זהו טענתם של האומות, ובזה מיושב גם קושיא ד', ועוד כי כל אחד מודה שכל דאלים גבר 
ועוד  טענו,  לכן  נסים  ע"י  ישראל  ארץ  שכבשו  ישראל  בבני  אולם  ארצות,  לכבוש  ויכולים 
כי הם מותרים לגזול רק טענתם הוא על בני ישראל שלא ראוי להם, ועוד י"ל דבספריהם 
בא  ולכן  מקודם,  שהיה  למה  מודים  ולא  ישראל  ארץ  את  כבשו  ישראל  שבני  רק  מבואר 

התורה לומר להם בראשית ברא אלקים וגם שנתנה מקודם ל"שם".
בדברי חיזוק כתבתם שאין לישב בק"ש של ערבית, ויש לדייק במ"ב דרק להטות 

ולישב אסור שזהו שיטת ב"ש אבל ישיבה גרידא מותר.
הרב דוד אריה שלזינגר 

מפאת ריבוי הכותבים שליט"א
ועקב ההוצאות הרבות המשתרגות ותופחות

הננו להודיע שמכיון שמלכתחילה המאמרים הם 
במתכונת של 700 מילים בלבד

וכפי שרשום ליד כתובת הדוא"ל,
לפיכך החורג מסך 700 מילים

מתבקש לשאת בהוצאות בסך 40 ₪
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