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הערות לדף היומימאמרים

תגובות קושיא

עובר במשך  שכל יהודי  כותב,  בספרא דצניעותא  שהגר“א  דהנה שמעתי  הוא  הדבר  ויסוד 
שנות חייו את אותם העשרה ניסיונות של אברהם אבינו. והיינו שהניסיונות שכל אחד ואחד 
עובר בהם במשך חייו בעולם הזה, הם בזעיר אנפין כדוגמת הניסיונות שעבר בהם אברהם 

אבינו ע“ה.
דווקא  הולך  הוא  החיים  ניסיונות  של  המהלך  מדוע  בזה,  הפשט  מה  להבין  יש  ולכאורה 

בבחינה כזו כדוגמת הניסיונות של אברהם אבינו.

בכל ניסיון יש לאדם כח לעמוד בו
ונראה לומר דהנה הקב“ה לא נותן לאדם ניסיון שאינו יכול לעמוד בו, שכל ניסיון וניסיון 
שעובר על האדם הוא ניסיון כזה שיש לו כח לעמוד בו. שכל מהות הניסיונות הוא לרומם 
את האדם בכח זה שעומד איתן באמונה ובעבודת ה‘, ואינו נופל במכשול שמגיע בניסיון. 
וממילא ניסיון כזה שאין ביד האדם את הכוחות לעמוד בזה, ובטוח שהוא יפול הקב“ה לא 
מביא אותו על האדם. שהרי וודאי שיפול בזה, ואין הקב“ה חפץ במפלתן של ישראל, אלא 
להפך רצונו הוא ברוממותם של ישראל, ולכן דווקא ניסיון כזה שמביא לעליה ולרוממות 

הוא הניסיון שהקב“ה מביא על האדם.
והנה אצל אברהם אבינו כל העשרה ניסיונות הגדולים והעצומים שעברו עליו, כמה שזה 
אברהם  על  זה  את  הביא  הקב“ה  כאשר  אבל  בזה.  לעמוד  אפשרי  בלתי  וכמעט  קשה  היה 
היה ידוע לפניו יתברך שאברהם אבינו מסוגל לעמוד בזה, שיש לו את הכח הגדול לעמוד 

בזה איתן וחזק.
והראיה לכך הוא דהנה במשנה באבות (פרק ה‘ משנה ו‘) מובא שאחד מהדברים שנבראו 
האיל  דהיינו  אבינו“,  אברהם  של  ”אילו  היה  השמשות  בין  שבת  בערב  העולם  בבריאת 
שאברהם אבינו הקריב לקרבן במקום יצחק בנו, הוא נברא לכך בבריאת העולם, והיה מוכן 

לצורך זה שכאשר אברהם אבינו יעקוד את יצחק בנו הקב“ה יזמין לו את האיל תחת בנו.
ולכאורה אם הניסיון הגדול הזה של העקידה היה ניסיון שלא היה לאברהם אבינו אפשרות 
מנלן  הרי  העולם,  בבריאת  כבר  לעקידה  האיל  את  הכין  הקב“ה  מדוע  א“כ  בו,  לעמוד 

שאברהם באמת יעמוד בניסיון הזה, הרי זה ניסיון שאין לו את הכוחות לעמוד בזה.
אלא מוכח מזה שכאשר הקב“ה ניסה את אברהם אבינו בניסיון הגדול הזה, היה ברור לפניו 
ולכן  יחידו.  בנו  עקידת  של  ניסיון  בכזה  לעמוד  הכוחות  את  אבינו  לאברהם  שיש  יתברך 
מתחילת הבריאה בעת שעלה במחשבתו לנסות בזה את אברהם אבינו, וידע שיעמוד בזה, 

ממילא כבר הכין את האיל לעקידה שיקריבו תחת יצחק בנו.
ומעתה אחרי היסוד הזה, שהניסיונות הבאים על האדם הם אך ורק ניסיונות שיש לו בכוחו 
את הכח לעמוד בזה, א“כ כאשר אברהם אבינו עמד בכל הניסיונות הוא השריש בכל זרעו 

אחריו כח לעמוד בכאלו ניסיונות גדולים ועצומים.
וממילא אחרי שיש בכלל ישראל כח לעמוד בניסיונות שעמד אביהם הגדול אברהם אבינו, 
לכן מעתה ועד עולם צורת ניסיונות החיים שהקב“ה מביא על כל יהודי ויהודי הוא בזעיר 
לעמוד  שבכוחו  הניסיונות  הם  שאלו  אבינו,  אברהם  של  הניסיונות  כמו  כזו  בבחינה  אנפין 

בזה.

איך עמדו בניסיונות
תקופות  ובהרבה  ועצומים,  גדולים  בניסיונות  עמדו  הדורות  כל  במשך  ישראל  בכלל  והנה 
מסרו את נפשם על קדושת ה‘ בעוז ותעצומות, ולא המירו את דתם בשום אופן. וידועים 
סיפורים רבים על הייסורים הנוראים שעברו בשנים של מעשי הצלב, ועמדו בגבורה רבה 

בכל אותם ניסיונות הנוראים.
מאבותיהם  שירשו  היא  לכך  היחידית  התשובה  ניסיונות?  בכאלו  עמדו  איך  ולכאורה 
ומאברהם אבינו ע“ה את הכח הגדול לעמוד באלו הניסיונות. שאחר שאברהם אבינו עמד 
בכל הניסיונות, הרי הוא השריש בזרעו אחריו את הכח הנורא לעמוד בכל הניסיונות יהיו 

איזה שיהיו.

אני עקדתי שבעה מזבחות
והנה בגמרא בגיטין (דף נ“ז ב‘) מובא המעשה עם חנה ושבעת בניה, שהקיסר אמר להם 
לעבוד עבודה זרה, ואף אחד לא הסכים, והרג את כולם. וכאשר הוציא הבן השביעי להריגה 
על קידוש ה‘, מובא בגמרא שאמו אמרה לו ”בניי לכו ואמרו לאברהם אביכם, אתה עקדת 

מזבח אחד, ואני עקדתי שבעה מזבחות“.
ושמעתי ממורנו מרן הגאון רבי חיים שמולאביץ זצ“ל באחד השיחות, שביאר שמה שהיא 

אמרה לו ללכת ולומר לאברהם אבינו שהיא עקדה שבעה מזבחות, לא היה בקשה 
בעלמא מתוך שברון לב שיתפלל עליה. אלא היא התכוונה לומר לו בזה, 

שילך ויאמר לאברהם אבינו שכל הכח שהיה לה לעמוד ולעקוד 

ניסיונות החיים
הרב אבא קליינרמן

”ויאמר ה‘ אל אברם לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך“. (פרק י“ב 
פסוק א‘).

הנה איתא במשנה באבות (פרק ה‘ משנה ג‘), ”עשרה ניסיונות נתנסה אברהם אבינו עליו 
השלום ועמד בכולם, להודיע כמה חיבתו של אברהם אבינו עליו השלום“.

וברע“ב מביא את כל העשרה ניסיונות של אברהם אבינו, וכתב ”עשרה נסיונות - אחד, אור 
כשדים שהשליכו נמרוד לכבשן האש. שני, לך לך מארצך. שלישי, ויהי רעב. רביעי, ותוקח 
שעבוד  שהראהו  הבתרים,  בין  מעמד  שישי,  המלכים.  מלחמת  חמישי,  פרעה.  בית  האשה 
מלכיות. שביעי, המילה. שמיני, וישלח אבימלך ויקח את שרה. תשיעי, גרש האמה הזאת 

ואת בנה. עשירי, העקידה“.
מהניסיון  גדול  יותר  היה  וניסיון  ניסיון  שכל  רואים  אבינו  אברהם  של  הניסיונות  בכל  הנה 
שקדם לו, עד שבסוף הגיע לניסיון הגדול ביותר שהוא ניסיון העקידה של בנו יחידו, ועמד 

בכולם בשלמות מופלאה.

צורת הניסיונות
והנה מה שאברהם אבינו עמד איתן בכל הניסיונות, זה לא הועיל רק לאברהם 

אבינו בלבד, אלא הוא זכה בזה שהשריש לכל זרעו ולכל כלל ישראל עד 
כל הדורות כח לעמוד בניסיונות החיים.סוף 
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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}



להנאתו ולטובתו, שהכל לשם שמים.
ולפי“ז  וטובתך,  להנאתך  בשבילך,  ג“כ  מתבאר  שבעקידה  לך‘  ש‘לך  התנחומא  וסבר  ח. 
הציווי עקוד את בנך, ואע“פ שזה דבר קשה, תרגיש כמו שהוה הנאה וטובה שלך. וזה לשם 
שמים גדול יותר, למסור נפש בהרגשה שזה טובת האדם, למסור הנפש על קדושת השם 
בשמחה, ובעקדה, להקריב את הבן בהרגשה שהיא טובת האב. וכמו דאיתא ברש“י עה“פ 

’וילכו שניהם יחדיו‘ אברהם שידע הלך בשמחה וכו‘.
ט. ולפי“ז יש להשוות בין הנסיונות גם בלשון לך לך, שגם נסיון הראשון וגם נסיון האחרון 
הגשמית  והנאה  הטובה  לוקח  הראשון  שבנסיון  אלא  שמיים,  לשם  ולהנאתו,  לטובתו  היו 
להנאתו  אותו  ועושה  שמים  הלשם  את  לוקח  האחרון  בניסיון  שמים,  לשם  אותה  ועושה 

וטובתו, שמרגיש שהיא טובה שלו. 
י. אולם לפי“ז הי‘ נראה שהנסיון האחרון קשה מן הראשון, ליקח הדבר הקשה ולעשותו 
בשמחה, כמו שהוא טובה. ובזה אמר הגרי“ש אלישיב שאעפ“כ קושי הניסיון הראשון במה 

שהוא ראשון, מעמיד אותו שוה לאחרון.
שאמנם  בשניהם,  ושוה  גדולה  הניסיון  שדרגת  דרכינו,  לפי  להוסיף  אפשר  אמנם  י“א.   
בניסיון העקדה הוצרך אברהם לעשות דבר שאינו הנאה לו, לשם שמים, עד שהוה טובה 
ולעשות  בעוה“ז,  כאן  והנאתו  טובתו  הוא  אשר  דבר  לקחת  הראשון  הניסיון  גם  אך  שלו, 
אותו לשם שמים, הוא מדריגה גבוהה השייכת לקדושה, ובזה החידוש של המדרש ששני 

הנסיונות שוים הם בתוכן של הניסיון, מעצמו של הלשון ’לך לך‘ כאמור.  
י“ב. ואמנם מידת הקדושה רחוקה מאיתנו, אך אמרו שיראה אדם לפחות פעם אחת בעת 

אכילת שבת ויו“ט, לכוין לכבוד שבת קודש, עד היכן שדעתו משגת. 
מס  בנתינת  שאף  ט)  (ב“ב  המאירי  שאמר  כמו  בשמחה,  לעשות  עלינו,  הקשים  ובדברים 

לשלטון נחשב לצדקה, כשעושים זאת בשמחה וסובלים עול גלות לכבוד השם. 

י' נסיונות ושמו של יצחק
הרב אברהם גולדשטיין [מוהל]

בפרקי דר“א פרק נב והביאו רש“י בבראשית יז יט, על הפסוק וקראת את שמו יצחק. י‘ ע“ש 
הי‘ נסיונות, וצ‘ שנה של שרה, וח‘ ימים שנימול, וק‘ שנים של אברהם. ע“כ. ולכאו‘ צ“ב 
במה התייחסו הי‘ נסיונות של אברהם אבינו אל יצחק, עד ששמו של יצחק נקרא על שמם. 

וכן מהו הענין המהותי של המילה שעל שם זה יקרא שמו. 
ונראה שיצחק הוא היה הכלי שדרכו סיים אברהם אבינו את הי‘ נסיונות, שכן הנסיון הי‘ 
את  יצחק  קיבל  גומרו,  שם  על  נקרא  שהדבר  ומכיון  יצחק.  דרך  היה  וזה  העקידה,  היתה 
לא  זקנותו,  בעת  שקיים  אברהם  של  המילה  נסיון  שגם  ונראה  זה.  דבר  לסמל  י‘  האות 
אברהם  של  המילה  לנסיון  המשך  היתה  העקידה  שעת  אלא  עצמו,  מילת  בעצם  הסתיים 
אבינו. וביאור הדבר, דהנה בפסוקים בבראשית פרק יז בציווי המילה, מרומז גדר המילה. 
דבעת ציווי המילה של אברהם, נתבשר שיוולד לו בנו יצחק משרה, בנוסף על ישמעאל, 
לדורות  ’מילה  המילה,  הברית  כריתת  של  המשך  יהיה  זרעו  וזרע  הזה  שבבן  לו  ונאמר 
עולם‘, כמש“כ בפסוק יט, ”והקמותי את בריתי אתו [עם יצחק] לברית עולם לזרעו אחריו“. 
דהמילה שנצטווה בה אברהם לא נצטווה רק כברית של יחיד בין אברהם לבדו להקב“ה, 
אלא אברהם נצטוה על ברית שגדרה היא ’ברית עולם‘, ואף הברית של אברהם היה חלק 
של  ’בריתו  אומרים  שאנו  מה  יובן  ובזה  השרשרת.  תחילת  היה  אברהם  עולם‘.  מ‘הברית 
אברהם אבינו‘, דהברית שלנו מישך שייך לברית של אברהם, כי זהו הקיום של ברית עולם 
שנא‘ בברית של אברהם עצמו. וכבר מבואר הדבר במהר"ל בנצח ישראל פרק יא, שכתב 
'שאין הקב"ה כורת ברית עם היחיד אלא עם הכלל'. ולכן ניתן להבין שלא שייך ברית רק 

עם אברהם לבדו, אלא רק עם כל זרעו, בתורת ַעם ואומה.  
ועוקד  המצוה  את  מקיים  אברהם  היה  אילו  העקידה,  על  אברהם  נצטוה  שכאשר  נמצא 
את בנו ושוחטו, שוב למפרע נתבטל הנסיון הח‘ של המילה, כי כל הקיום של הברית של 
אברהם אבינו היה ברית של דורות עולם דרך יצחק וזרעו, וכמו שנא‘ בפרשה שם יז פסוק 
יט, והקימתי ’אתו‘- עם יצחק, וכמו“כ בפסוק כא, בריתי אקים את יצחק. ובאם יעקוד אותו 
תתבטל האפשרות של ’ברית עולם‘ שהיה ראוי רק דרך יצחק, ונמצא שלשוא עמד אברהם 
אבינו בנסיון הברית, כי מעתה אין קיום לברית אפי‘ של עצמו, כפי שכתבנו שגם הברית 
של עצמו היה לו ’תוקף‘ רק מכח היותו נכלל בציווי של ’ברית עולם‘. נמצא שציווי זה של 
העקידה היה בו גם בכדי לנסותו האם יהיה תוהה על הראשונות על מה שנתאמץ לקיים 
בעצמו ברית מילה – שהיה לכוונת ברית עולם, וכעת ע“י העקידה יתבטל. נמצא שבעמידה 

בנסיון העקידה היה השלמה לעמידה בנסיון של המילה.
מעתה א“ש מה ששמו של יצחק נקרא ע“ש הי‘ נסיונות, ובפרט על המילה שהוא שייך ליום 
הח‘, שכן רק דרך יצחק נשלמו הנסיונות להיות ’עשרה‘ נסיונות של אברהם. וזה התבטא 
במעשה העקידה של יצחק, דבזה שימש יצחק לכלי שעל ידו עמד אברהם בשתי נסיונות, 
העקידה עצמה, שהוא הנסיון הי‘, ומכיון שהדבר נקרא על שם גומרו, קיבל יצחק את האות 
י‘ לסמל דבר זה, וגם את המשך נסיון המילה של אברהם הסתיים דרך יצחק, וכנ“ל. לכן 
נרמז בשמו של יצחק ב‘ ענינים אלו, דמכיון שהדבר נקרא על שם גומרו, קיבל יצחק את 

האות י‘ והאות ח‘ המסמל את המילה, לסמל דבר זה.
 

כיבוד אב ואם
הרב שלמה לאבל 

הרב   מורנו  של  היוצר  -מבית  עולם  לאור  בהוצאתו  שכונתנו,   - במעוננו  השמחה  לרגל 
[כאו"א  ביו"ד  המצויות  הלכות  על  ותשובות  פסקים  ספר  תשובות'-  'פסקי  בעל  שליט"א 

ת"ת צדקה מילה וכו'], מאת חתנו חביבו הג"ר אהרן ארי' כץ שליט"א.

הקדוש  א"ל  וז"ל,  סב]  ברמז  המתחיל  לך  לך  פרשת  תורה  שמעוני  במדרש [ילקוט  איתא 
אב  מכבוד  לאחר  פוטר  אני  ואין  ואם  אב  מכבוד  פוטר  אני  לך  לך,  לך   - הוא  ברוך 

ואם ולא עוד אלא שאני מקדים מיתתו ליציאתך בתחלה וימת תרח [י"א, ל"ב] 
ואח"כ ויאמר ה' אל אברם לך לך [י"ב, א] עכ"ל.

שבעה מזבחות היה מכוחו. שמה שאברהם אבינו עמד בגבורה בניסיון הנורא של עקידת 
יצחק, זה נתן לה את הכח לעמוד בעוז ובגבורה באותם ניסיונות נוראים שעברו עליה, 

לעמוד ולעקוד את שבעה בניה על קידוש ה‘. שממנו היא ירשה את הכח הגדול הזה.

לעמוד בניסיון
לבקשו  כדי  זצ“ל,  לוונשטיין  יחזקאל  רבי  המשגיח  מרן  אל  נכנסתי  בבחרותי  כי  זכורני 
שיתפלל על חולה מסוכן מבני משפחתי, והוא שראה שהנני שבור ממחלתו רצה לחזקני, 
ושם את יד ידו על כתפי ואמר ”ובא ואראה לך את הלוצאטו“, - ופתח את הספר ”מסילת 
ישרים“ של מרן רבי משה חיים לוצאטו זיע“א, בפרק א‘, והראה לי את דבריו שכותב שם 
”נמצינו למדים, כי עיקר מציאות האדם בעולם הזה הוא רק לקיים מצוות ולעבוד ולעמוד 

בניסיון“. ואמר המשגיח, ”תדע לך שהחיים הם ניסיונות“.
והבנתי מדבריו שכיוון לומר שניסיונות החיים הם לא דבר שבא על האדם רק לעיתים 
להיות  צריך  האדם  וממילא  ניסיונות.  בו  לאדם  יש  מהחיים  ורגע  רגע  כל  אלא  רחוקות, 
ואסור  רגע.  באותו  לפניו  שעומדים  ניסיונות  באותם  לעמוד  ורגע  רגע  בכל  ומזומן  מוכן 
להתרפות ולומר שכשיגיע ניסיון אז אתחזק ואצליח, אלא בכל רגע יש לאדם ניסיונות, 

ואם אינו משגיח ומתבונן בזה הרי הוא נופל.
ומה הכח שאפשר לעמוד בניסיונות החיים? הכח שקיבלנו מאברהם אבינו ע“ה שעמד 

בכל העשרה ניסיונות, זה הכח שעומד לנו עד סוף כל הדורות לעמוד בניסיונות.

הניסיון הראשון והאחרון
הרב זאב פינחס מנדלבסקי

וניסיון  הראשון  ניסיון  הקב“ה  לו  אמר  אמר,  חמא  בן  לוי  ר‘  תנחומא,  במדרש  איתא  א. 
האחרון איני מנסה אותך אלא בלך לך, לך לך מארצך (בראשית יב א), ולך לך אל ארץ 

המורי‘ (שם כב ב). 
בגדלות  השוואה  כונתו,  ונראה  הנסיונות.  בין  המדרש  שהשווה  השוואה  להבין  ויש 
יותר  גדול  נסיון  היא  הבן,  את  לעקוד  הוראה  והרי  זאת,  מבינים  כיצד  וצ“ב  הנסיונות, 

מהוראה על עזיבת הבית ומקום ההולדת. 
ראשון,  שהוא  מפני  ראשון,  שניסיון  וביאר,  אלישיב  הגרי“ש  מרן  זאת  בקושיא  ועמד  ב. 
יותר קשה מניסיון אחרון, שכל ההתחלות קשות, כמבואר בילקוט (יתרו), וקושי ניסיון 

ראשון, מעמידו בשורה אחת עם ניסיון העקידה.     
ג. אמנם עדיין צ“ב, מדוע ההשוואה היתה דוקא ב‘לך לך‘, מה מצאו להשוות הנסיונות 
בלשון זו. ואדרבה דוקא ב‘לך לך‘ יש חילוק עצום בין שני הנסיונות. שביארו חז“ל והביא 
רש“י ’לך לך להנאתך ולטובתך‘, כמו שהמשיך רש“י ושם אעשך לגוי גדול, וכאן אי אתה 
וטובה  הנאה  מה  ובעקידה  ’בשבילך‘,   ‘ְל’ המילה  משמעות  נראה  וכך  וכו‘,  לבנים  זוכה 
תהא לו, והוא להיפך, בנסיון זה כביכול אמר הקב“ה ליקח לו הטובה שניתנה לו מעיקרא, 

הוא הבן הנולד לו. 
ד. ויתכן לפרש בהקדמת בירור דברי המקרא וילך אברם כאשר דבר אליו ה‘. וכתב האור 
החיים, שאמר לו ה‘ הבטחות תועליות הרבה כשילך לו מארצו וכו‘ והודיע הכתוב צדקותו 
ודקדק  ה‘.  דבר  לעשות  אלא  האמורות,  הבטחות  לצד  לא  שהלך,  מה  כי  אברהם,  של 
לומר כאשר דבר, ולא כאשר אמר, כמו שהתחיל בתחילת הפרשה ויאמר ה‘. והוא, כי כל 
מקום שיאמר הכתוב ’דיבור‘ יגיד על דבר קשה, וה‘אמירה‘ היא רכה, וכאן הזכיר בתחילת 
כאשר  אמר  אברהם  ובמעשה  אברהם,  להנאת  הוא  הדבר  שכל  לצד  ה‘,  ויאמר  הפרשה 

דבר, פירוש שעשה הדבר לצד גזירת מלך עליו, ולא לתועלת הנמשך לו. ע“כ.
ה. בספר נפש שמשון אמונה, בפרק איזהו חסיד המתחסד עם קונו, הביא פירוש זה בלא 
הזכרת שם האומר, והקצין הדברים וכתב, יש שפירשו שאברהם לא עשה כמו שהקב“ה 
ציווהו, הקב“ה אמר לו לך לך לטובתך, ואילו הוא הלך לשם שמים, רק משום שכך נצטוה. 
זהו אמנם רעיון יפה, אבל כמדומני שאינו נכון, לא מסתבר לומר שאברהם אבינו שינה 
ממה שהקב“ה אמר לו, אלא אדרבה יש כאן הדגשה וילך אברהם כאשר דיבר אליו ה‘ כמו 

שהקב“ה אמר לו, והוא אכן הלך להנאתו ולטובת עצמו. עכ“ד.
ונראה שלא ראה שפירוש זה הוא מדברי האור החיים, שבודאי לא הי נוקט הלשון ’אינו 

נכון‘ כנגדו. 
המצוה  ביטול  בכך  יש  עצמו,  לטובת  ולא  ה‘  רצון  לקיום  הולך  שאם  הכותב  הרב  והבין 
נראה  אין  ובפשטות  עצמו.  וטובת  להנאתו  דוקא  שהלך  להיפך,  פירש  לכן  ה‘.  שציווהו 
לומר שאברהם עשה המצוה להנאתו וכו‘. וזהו שפירש האור החיים שאברהם הלך לקיים 

גזרת מלך, ולא לצד ההנאה וכו‘. 
ו. וליישב מדוע לקיים גזרת מלך, אינו סתירה לציווי לך לך להנאתך וטובתך. יש לפרש, 
חוזרים  הצדיק  של  הגשמיים  שמעשיו  במס“י  שמבואר  הקדושה,  במידת  נהג  שאברהם 
את  לוקח  אדרבה  אלא  בהן,  להנות  ההנאות  עושה  שאינו  ממש.  קדושה  עניני  להיות 
ההנאות שגופו נהנה, ועושה אותן לשם שמיים. שהיא מדריגה גבוהה בעבודת ה‘, שודאי 
זו  במידה  בעצמו.  שקר  נוהג  כן,  ויאמר  שם  אוחז  שאינו  שמי  אחד,  לכל  מתאימה  אינה 
לוקח האדם את ההנאה עצמה, ונהנה הגוף בפועל, אך עושה אותה בלא נגיעות אישיות, 

אלא לשם שמיים, מרגיש שאין לו טעם בהנאה לעצמו, אלא רק לשם שמים.  
אבינו  יצחק  היתכן  אהבתי‘,  כאשר  מטעמים  לי  ’ועשה  יצחק  שאמר  במה  מבואר  והוא 
קדוש ה‘, אלא שאותם מטעמים שגופו של יצחק התענג עליהם, ולכן שייך בהן כאשר 
אהבתי, לקח יצחק ואכלן לשם שמים. ההנאה שגופו נהנה בה, עשאה לא להנאה עצמית, 

אלא לשם שמים. 
וכעין זה הפירוש כאן, אברהם עשה להנאתו ולטובתו, אך רק מפני שכך אמר לו ה‘, כגזרת 
מלך. דהיינו עושה המצוה להנאתו וטובתו, אך לא לצורך עצמי, אלא לוקח ההנאה שנהנה 

בה, ועושה אותה לשם שמים.
ז. ולפי“ז נמצא שכל זה נכלל במה שאמר לו ה‘, שגם הציווי לך לך לטובתך ולהנאתך, 

בשלימות נאמר באופן הזה, שתכלית ושלימות המצוה כבכל מצוה, שגם אם יש 
במצוה הנאה, שלימות המצוה היא לעשות את ההנאה לשם שמים. והוא 

לו  שאמר  במה  גם  המכוון  הבורא  רצון  כעיקר  אברהם  שנהג 

 



נצטווה  אבינו  אברהם  הרי  מכאו"א,  במיוחד  לפטרו  הקב"ה  הוצרך  אמאי  לדקדק  ויש 
להדיא לך לך מבית אביך, וכה"ג ברור שאין מצות כאו"א. 

אותן  שכל  ואם  אב  מכבוד  יותר  תורה  תלמוד  גדול  במגילה  איתא  דהנה  ליישב  ונראה 
שנים שהיה יעקב אבינו בבית עבר לא נענש. וברש"י שם, יעקב למד תורה ארבע עשרה 
שנה בבית עבר - כשפירש מאביו ללכת לחרן, ולא נענש עליהן על כיבוד אביו, ובשאר כל 

השנים שנשתהה בבית לבן ובדרך נענש, כדמפרש ואזיל. 
והקשה המהרש"א שם מנ"ל דגדול ת"ת יותר מכבוד אב דבשוה לו נמי אין ראוי לעונש, 
ועיי"ש מש"כ. ועוד הקשה המהרש"א למה נענש גם על אותן כ"ב שנים כיון דברצון אב 
ואם ובמצותן הלך יעקב מסתמא מחלו על כבודם. ועוד דקדקו המפרשים הרי יעקב הלך 

מפני פקו"נ שדוחה כה"ת.
לעצמו  גרם  שהוא  בא"ד,  כתב  ט  סימן  משפט)  (חושן  ה  חלק  סופר  חתם  בשו"ת  והנה 

הבריחה מפני עשו וראוי לקבל ע"ז קצת עונש.
וי"ל דהנה כתב הפתחי תשובה על שולחן ערוך יורה דעה הלכות כבוד אב ואם סימן רמ 
סעיף יט דאף דקיי"ל דהאב שמחל על כבודו כבודו מחול, היינו שנפטר הבן מעונש אם 

לא כבדו אבל מ"מ אכתי מצוה איכא ע"ש, והובא להלכה בפסקים ותשובות שם. 
והנה ידוע אריכות הפוסקים במכניס עצמו לאונס ופקו"נ אי מקרי אונס, וכנראה נחלקו 
בזה הראשונים ואכמ"ל, וידוע לחלק בין אונס לפקו"נ דפקו"נ הוא היתר גמור [עי' שיעורי 

הגר"ש רוזובסקי סנהדרין ע"ד אות ר"כ והערות שם].
אכן אף שאין כאן איסור מ"מ העדר קיום המצוה יש כאן לכו"ע, והרי בעידנא דריתחא 
מענישים גם על מי שמפקיע עצמו ממ"ע, ואפ"ל שמצד שמ"מ חסר כאן המצוה ותיקון 
נפשו [והתיקונים בעולמות העליונים], ואפ"ל דלכן נענש יעקב אבינו שדקדקו עמו לפי 

דרגתו.
נענש  לא  בלא"ה  הרי  מ"מ  כבודם  על  דמחלו  דאה"נ  המהרש"א,  קושית  יתיישב  ולפי"ז 
בעצמו  שגרם  ע"י  מהקיום,  עצמו  שהפקיע  מצד  אלא  ואם,  אב  כיבוד  על  שעבר  מצד 

וכחת"ס, וזה איכא גם במחלו על כבודם.
אבל ת"ת גדול יותר מכאו"א ואין כאן חסרון והעדר מצוה כיון שעושה עכשיו מצוה יותר 

גדולה. 
ולפי"ז אפ"ל דאה"נ אברהם אבינו לא היה נענש ולא נחשב שעבר על מצות כאו"א דהרי 
נצטוה להדיא לך לך, אבל מ"מ יש כאן העדר המצוה שעי"ז יחסר מאברהם קיום מצות 
כיבוד אב והשלמת נפשו. וע"ז א"ל הקדוש ברוך הוא לך לך, לך אני פוטר מכבוד אב ואם, 
היינו שהקב"ה הפקיע ממנו המצוה כאילו אין לו אב, וכמ"ש אח"כ ולא עוד אלא שאני 

מקדים מיתתו ליציאתך והבן.

הערות לפרשת השבוע
"ויהי כבוא אברם מצרימה ויראו המצרים את האשה כי יפה היא מאוד"

כתב רש"י היה לו לומר כבואם מצרימה, אלא למד שהטמין אותה בתיבה, וע"י שתבעו 
את המכס פתחו וראו אותה, והוא מהב"ר, הק' המפ' מאי דיוקא, הלא כמו כן כתיב לעיל 
ויעבור אברם בארץ, וירד אברם מצרימה, וליכא דיוקא מדלא הוזכרה נמי שרה, דבודאי 
אברהם הוא העיקר וא"צ להזכיר גם את שרה, א"כ מאי דיוקא הכא מדלא כתיב כבואם. 
והנה עה"כ להלן (מ' י') והיא כפורחת עלתה נצה, פי' הרמב"ן שראה בחלומו הגפן כי מיד 
שפורחת עלתה נצה והבשילו אשכלותיה ענבים וכו', וכזאת הכ"ף במקומות רבים, ויהי 

כמשיב ידו, כבוא אברם ע"ש. 
מבואר דאין זה אתא הכתוב לומר בסתם דבביאת אברם למצרים אירע כן, אלא הכתוב 
אומר דמיד כבוא אברם מצרימה ויראו המצרים את האשה, נמצא דכבוא אברם מצרימה 
הוא תחילת המעשה דראו את שרה, ולכך הכא הוא דקשיא דהיכן היתה שרה, דבודאי 
בענין זה המעשה צריך להזכיר מתחילה את ביאת שניהם, ולומר דמיד עם בואם אירע 

להם כן דראו את שרה.
הרב יצחק זאב דיסקין

קושיא
הרב שמואל מנחם כהן

א. כתב רש"י (י"ג, א') לך לך - להנאתך ולטובתך, ושם אעשך לגוי גדול, וכאן אי אתה 
זוכה לבנים. ועוד שאודיע טבעך בעולם: (שם ב') ואעשך לגוי גדול - לפי שהדרך גורמת 
לשלשה דברים ממעטת פריה ורביה, וממעטת את הממון, וממעטת את השם, לכך הוזקק 
לשלש ברכות הללו שהבטיחו על הבנים, ועל הממון, ועל השם – ולכאורה סתרי הנך תרי 
דיבורי אהדדי, דבקרא קמא מבואר דרק על ידי הליכתו יזכה לבנים, ובפס' ב' כתב רש"י 

דכדי שהדרך לא תמעט את הזרע הוצרך לברכו שיהיו לו בנים.
ב. בפרק יב פס‘ ו‘ כתוב הכנעני אז בארץ, ואילו שם י“ג, ז‘ והכנעני והפריזי אז יושב בארץ, 

ויל“ע מהו שינוי הלשון (מהרה“ג ר‘ מאיר רייך שליט“א).
ג. רש“י יב, ו‘ אומר שבני שם קבלו את ארץ ישראל אחר המבול והכנענים כבשו מהם. 
וק‘ על מש“כ רש“י בתחלת בראשית שיאמרו אוה“ע לישראל לסטים אתם, והא אדרבה 

הכנענים גזלו מהם (מהנ“ל).
ד. עוד ק‘ על דברי רש“י ממאי דכתיב י‘, י“ט להדיא דגבול הכנעני אחר המבול היה בארץ 

ישראל (מהרה“ג ר‘ אבינועם בנינו שליט“א).

הערות לדף היומי
הרב מנחם מנדל לבנטל

במקום  בניכר  דוקא  היינו  דאורייתא  דקבוע  התו'  דעת  האומר  בקצירת  קבוע,  ע"ב  ו' 
בשו"ע  והנה  דאורייתא.  קבוע  הוה  ניכר  באינו  דאף  סד'  גיטין  הרמב"ן  ודעת  הקביעות 

קי' מבואר דנמצא ביד גוי חשיב כל דפריש ובנמצא ביד ישראל דינו כקבוע. ויש 
לעיין איך הדין בישראל חשוד. והנה הא דנמצא ביד ישראל דינו כקבוע 

 

נאמרו ב' דרכים או דמכיון שלגבי המוצא דינו כקבוע ה"ה דלעלמא דינו כקבוע או דכיון 
שאפשר לשואלו מהיכן לקח דינו כקבוע דכיון דיכול להתברר לא אזלינן בתר רובא ונ"מ 

איך הדין בישראל חשוד ומטו משמיה דמרן החזו"א להקל בישראל חשוד.

תגובות
תגובה לגליון של"ו – סוכות תשע"ז

בגליון חג הסוכות הביא ידידי הדגול הרה"ג ר' משה וויליג שליט"א את מה שנשאל מרן 
ערך  יקר  אתרוג  ובידו  דסוכות  א'  ביום  לביהכ"נ  שהגיע  בראובן  זצוק"ל,  אלישיב  הגרי"ש 
שהוא  שלו  אתרוג  על  לברך  חבירו  לו  הציע  עליו  שבירך  וקודם  להשיגו,  שעמל  ומהודר 
נדיר ביופיו ובהידורו הרבה יותר משלו, ומסתפק על איזה אתרוג יברך. והשיב מרן זצוק"ל 

שיברך על האתרוג שלו ולא על של חבירו. 
דבריו  את  לבאר  הנ"ל  משה  ר'  יצא  טעמו,  את  ביאר  ולא  כדרכו  קיצר  זצוק"ל  שמרן  וכיון 
כאו"א  היה  שביוהכ"פ  א')  ביומא (ע'  הברייתא  עפי"ד  נוגה,  ומפיקים  זיו  מלאים  בדברים 
מביא ס"ת מביתו וקורא בו כדי להראות חזותו לרבים, ופרש"י שם וז"ל: להראות נויו של 
ס"ת ותפארת בעליה שטרח להתנאות במצוה שנאמר זה א-לי ואנוהו התנאה לפניו במצות 
לולב נאה ספר תורה נאה וכו'. א"כ חזינן דענין ההידור מתלא תליא בתפארת הטרחה של 
הבעלים להתנאות במצוה זו, ומעתה הרי שפיר נחשב האתרוג של ראובן מהודר יותר מזה 

של שמעון מחמת טרחתו ולא מחמת צורתו. עכת"ד בקצרה.
והנה מה שנקט בדבריו דחזינן מדברי רש"י שענין הידור מצוה תלוי רק בטרחה ולא בצורת 
הדבר, נראה פשוט שאין כוונת רש"י לומר שאין הידור ונוי מצוה בצורה של החפצא של 
בטרחת  מצוה  הידור  גם  יש  החפצא  של  בנוי  שיש  להידור  שבנוסף  כוונתו  אלא  המצוה, 

הגברא המקיים את המצוה.   
וכדלהלן,  ברייתא  מהך  היא  זצוק"ל  מרן  הוראת  של  שמקורו  לבאר  שא"א  שנראה  אלא 
דהנה בס' תשובה מאהבה (סי' כ"א) כתב אל רבו הנוב"י לתמוה מדוע השמיט הרמב"ם 
בהל' ערב יוהכ"פ דין זה שנהגו שכ"א מביא ס"ת מביתו להראות חזותו לרבים, ואין דרכו 
של הרמב"ם להשמיט אף מנהג שעושין משום חיבוב מצוה. והשיב לו הנוב"י, שהוא תמה 
על תמיהתו, מה היה לו להביא, וכי יש בזה דין או דת, הברייתא מספרת מעשה שהיה, והם 
ומה  כן,  לעשות  חכמים  שתקנו  לא  אבל  שלהם,  בספרים  להתנאות  בכך  הנהיגו  בעצמם 
היה לו להרמב"ם להביא מה שנהגו מעצמם. והתשובה מאהבה שם כתב שעדיין התמיהה 
יוצא  בירושלים,  המנהג  היה  כך  לולב:  מהל'  בפ"ז  כתב  הרמב"ם  שהרי  עומדת,  במקומה 
אדם מביתו שחרית ולולב בידו ונכנס לביהכ"נ ולולבו בידו וכו'. הרי שהרמב"ם הביא דברים 

שנהגו מעצמם לחיבוב מצוה, וא"כ מדוע השמיט דין זה.
ומרן זצוק"ל תירץ בשיעורו, דודאי השיב לו הנוב"י כדין, ואין כוונתו לומר שהרמב"ם לא 
אפי' מפני  דבר שעשאוהו ההמון  אלא כוונתו  שלא תקנוהו חכמים,  דבר  מביא בהלכותיו 
חיבוב מצוה, אם אין לו שום שורש וענף לעיקר דין נוי מצוה לא הביאו הרמב"ם, דדוקא 
הרי  שעה,  כל  הלולב  את  נוטלים  שהיו  בזה  היה  המצוה  שחיבוב  ירושלים  באנשי  התם 
שנתקיים בזה מצוה בשעת מעשה, ועצם זה שעושה המצוה כל שעה שפיר הוי אז בכלל 
חיבוב מצוה, ויש לו שורש לחיבוב מצוה זו, ולכן הביאו הרמב"ם, משא"כ הא דהיו מביאים 
ס"ת, וכי מה מעלה יש בדבר, הא המצוה כבר קיימו בקריאתו של הכה"ג, ועצם מה שמראין 
הרי אין בזה שום נוי וחיבוב מצוה אלא שמודיעים שקיימו המצוה, וכיון שדבר זה אין לו 
שורש בחיבוב ונוי מצוה, לא הביאו הרמב"ם להלכה, ורק הברייתא הביאה לסיפור דברים 
בעלמא מה שהיו עושים. ובאמת בירושלמי (פ"ז ה"א) הביא הברייתא והשמיט הא דכאו"א 
נוי  של  מציאות  דשייך  ודאי  והא  מוסד,  יסוד  עם  מנהג  שום  כאן  דאין  והיינו  וכו',  מביא 
שמראה חזות המצוה לרבים ומצוה ביפיו תחזינה עיניך, וכגון מש"כ הראשונים במנחות 
דבמזוזה בעינן יותר הידור בכתב מבתפילין, משום דרואים אותו פעמיים בשבוע, מיהו זה 
הכל בנוי ופרסום הנעשה בגוף המצוה, אבל כאן המצוה כבר נעשתה, וכל האי מילתא אינו 

נראה אלא כבאים לומר קיימנו המצוה, והא לא הוי בכלל חיבוב ונוי מצוה. ע"כ.
אשר לפי"ז פשוט הוא שלא תמך מרן זצוק"ל יתדותיו במה שהורה שיברך ראובן על אתרוג 
דידיה ולא על של שמעון אע"פ שהוא יפה ומהודר יותר, בהך ברייתא דכאו"א מביא ס"ת 
מביתו להראות חזותו לרבים, דאי"ז בכלל חיבוב מצוה, כיון שאינו מקיים בזה מצוה, ולכן 

גם לא נזכר ברמב"ם.
והנה כתב השו"ע בסי' תרנ"ח (ס"ט): מה שנוהגים במקום שאין אתרוג מצוי שכל הקהל 
קונים אתרוג בשותפות, הטעם מפני שכיון שקנאוהו לצאת בו מסתמא הוי כאילו פירשו 
שכל הקהל נותנים חלקם לכל מי שנוטלו לצאת בו על מנת שיחזירוהו להם. הגה, וגובין 
מעות אתרוג לפי ממון, דהדור מצוה מונח טפי על עשירים מעל עניים. ע"כ. ומבואר דמה 
שכל הקהל קונים אתרוג בשותפות הוא מדין הידור, ולכאורה היה נראה להוכיח מזה דלא 
כדעת מרן זצוק"ל, דכאן עדיף לברך על אתרוג מהודר טפי של כל הקהל מאשר על אתרוג 
פשוט יותר שהוא רק שלו, אך מאידך ממש"כ הרמ"א בשם ההג"מ בסו"ד שם: וכל אדם 
ישתדל ויהא זריז במצוה לקנות לו אתרוג ולולב לבד, כדי לקיים המצוה כתקנה. לכאורה 
הוי סייעתא ומקור לדברי מרן זצוק"ל דעדיף לברך על אתרוג דידיה מאשר על של אחרים, 

אע"פ שהאתרוג של אחרים הוא מהודר יותר.
הפי'  מה  המג"א  בשם  ביאר  מ"ב)  שם (ס"ק  המ"ב  שהרי  מהתם,  ראיה  דאין  נראה  אולם 
לעשות  ועוד  לחבריהם,  להקנות  יודעים  אינם  העולם  רוב  כי  כתקנה,  המצוה  לקיים 
הנענועים כהלכתן. ונראה בפשיטות דכ"ז הוא דוקא באתרוג של הקהל, דבזה הוא דאמרי' 
שמא יש בתוך כל הקהל מי שאין בדעתו להקנות, וכמו שהרחיב לעיל מיני' (ס"ק ל"ט) וכן 
שבשל הקהל לא יוכל גם לקיים את הנענועים כיון שאינו ביד כולם, אבל באופן שחבירו 
מציע לו לברך על אתרוגו, ויודעו ומכירו שבדעתו להקנות לו, ויקיים את הנענועים באתרוג 
דידיה, לכאורה בזה פשוט שמן הדין ראוי הוא שיברך על של חבירו כיון שהוא מהודר טפי, 

ויקיים הכל כדין, ודלא כדעת מרן זצוק"ל.
בסי'  הרמ"א  כתב  דהנה  זצוק"ל,  מרן  להוראת  מקור  להביא  בס"ד  בדעתי  עלה  מיהו 

שלא  לולב  ליטול  נוהגין  המובחר  מן  ומצוה  לכתחלה  מיהו  (ס"ג):  תרמ"ה 
ע"כ.  קצת.  בנחלק  אפילו  מחמירין  יש  כי  כלל  העליון  העלה  נחלק 



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:
*

וירא - מצוה בו יותר מבשלוחו
חיי שרה - השתחואה בתפילה

תולדות - תאומים בהלכה

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

לעמוד  יושב  כשהוא  בק“ש  להחמיר  אין  בק“ש-  וישיבה  עמידה  א. 
שבקומך  הסוברים  כב“ש  ולעשות  להחמיר  דאסור  מעומד,  ולקרותה 
הכוונה לקרותה בעמידה. ואפילו אם אין הכוונה בעמידתו לעשות כב“ש 
דהיינו  בלילה.  ובין  ביום  בין  אסור  אפ“ה  וכדומה.  הכוונה  לעורר  אלא 
שעושה  דנראה  עומד,  הוא  אם  ולישב  להטות  לו  אין  דלילה  בק“ש  גם 
אין  אפי‘  והיינו  וז‘]  ה‘  ס“ק  ומ“ב  ב‘  סעיף  ס“ג  סי‘  שו“ע  [ע“פ  כב“ש 
לעיל]  [וכמובא  וכדומה.  הכוונה  לעורר  רק  אלא  כב“ש  לעשות  כוונתו 
ונפ“מ במעריב ובשמחות או שהבית הכנסת מלא, ומתחילים להתפלל 
בעמידה, ואח“כ מתפנה מקום וכדו‘ שאין לשבת בשעה שמתחיל ק“ש.

של  במציאות  וכדומה-  שבת  בסעודות  ידיו  נוטל  מתי  הבית  גדול  ב. 
ימינו בשבתות, שראש המשפחה מברך על לחם משנה ומוציא את כל 
המסובים צריך ראש המשפחה לקיים את הדין הכתוב בשו“ע [סי‘ קס“ה 
סעיף ב‘] ”שהיו רבים מסובין בסעודה הרא“ש (שהיה מברך) היה רגיל 

ליטול ידיו באחרונה“- ע“ש הטעם בשו“ע ובמ“ב.

ג. איך נוהגים בפרוסת המוציא- לא יזרוק חתיכת המוציא על השולחן 
ס“ק  [קס“ז  הזריקה  ע“י  המאכל  נמאס  לא  אם  אפילו  האורחים  לפני 
שתהא  אחר  פת  שיאכל  קודם  עליה  שבצע  הפרוסה  לאכול  ויש  פ“ח]. 
כתב  קס“ז].  סי‘  סוף  [רמ“א  המצווה  חבוב  משום  והוא  לתאבון  נאכלת 
השל“ה שגם ישייר מן פרוסת המוציא מעט, שיאכל אחר אכילתו, כדי 

שישאר טעם המוציא בפיו [מ“ב ס“ק צ“ז]

במקומות  הסעודה  באמצע  הנוגע  הסעודה-  באמצע  ידיים  נטילת  ד. 
המכוסים צריך לחזור וליטול ידיו כדין [שו““ע קס“ד סעיף ב‘ ומ“ב סוף 
ס“ק י“ג ] ואף אם הוא רוצה רק לשתות אח“כ ולא לאכול לחם, או רוצה 
רק לאכול דברים שאינם צריכים נטילה (כגון היוצא לביה“כ לפני המנה 
במקומות  נגע  ואם  ז‘].  ס“ק  ומ“ב  ק“ע  בסי‘  הרמ“א  [ע“פ  האחרונה). 
הללו בעוד הפרוסה בפיו, אסור לבלוע עד שיטול ידיו [[סי‘ קס“ד ס“ק 
ח‘]. ומצוי הדבר שבאמצע הסעודה נוגע בנעליו של היושב לצידו בעוד 

שהפרוסה בפיו.

ה. אהבת חסד-  ”ומה שאמר ”ואהבת חסד...“ הורה לנו הנביא בזה ענין 
והוא  בו,  נכשלים  כולן  הרבים  בעוונותינו  אנו  שכמעט  ומחודש,  גדול 
כי אף שכולנו עושין חסד, אבל ענין החסד שלנו הוא רק מצד ההכרח, 
דהיינו שהאיש הצריך לחסד בא אצלינו וקשה להשתמט ממנו, אז אנו 
עושין עמו חסד, וגם אין עושין זה ברצון ובלב טוב כלל, ולזה בא הנביא 
ואמר ”ומה ה‘ דורש ממך כי אם... ואהבת חסד“ רצה לומר שלא תחשוב 
אם  כי  בשלימות,  בזה  יוצא  אתה  חסד  לפעמים  עושה  שאתה  שבזה 
שהאדם צריך להיות לו אהבה ומידה זו של חסד“ [אהבת חסד חלק שני 

פרק ראשון].

וכתב המ"ב (ס"ק י"ח) בשם האחרונים: היינו אם יש לו לולב אחר אבל א"צ לברך על לולב של 
חבירו משום זה. ע"כ. הרי מפורש בדברי המ"ב דאפי' בכה"ג שיש מצוה מן המובחר לנהוג כפי 
היש מחמירין, בכ"ז אם אין לו לולב שלא נחלק העלה העליון כלל ורק לחבירו יש לולב כזה, לא 
מוטל עליו לברך על של חבירו, [ולא משמע כמו שראיתי מי שכתב דכוונת המ"ב גם כאן משום 
דשמא אין בדעת חבירו להקנות לו כראוי, דלא פירש ד"ז, וגם לא ציין למג"א אלא לאחרונים], 
וא"כ בודאי כאשר יש רק תוספת של הידור ביפיו של האתרוג של חבירו שלא מוטל עליו לברך 

על של חבירו. 
ואפי' אם נימא דהידור ויופי חמיר טפי כיון שהוא הידור בעצם המצוה, ואילו מצוה מן המובחר 
הביאור  מש"כ  ידוע  אך  מהתם,  ראיה  ליכא  ולכאורה  אחת,  לדעה  רק  הוי  מחמירין  יש  מחמת 
כה"ג]  המצות  בכל  [וה"ה  פסול  חשש  בו  שיש  לולב  או  באתרוג  ומ"מ  תרנ"ו:  סי'  בריש  הלכה 
מצוה  הידור  לקיים  צריך  לכו"ע  דבזה  י"ל  מכ"מ  דכשר  שהלכה  אף  דרבוותא  בפלוגתא  שתלוי 
ביותר  עוד  שהחמיר  ישע  בבגדי  ועיין  מפמ"ג  [כ"מ  הדיעות  כל  לצאת  אחר  לקנות  שליש  עד 
מזה]. ע"כ. הרי דס"ל להבה"ל דלצאת ידי כל הדעות מקרי הידור וצריך להוציא עד שליש, וא"כ 
לכאורה סתר את עצמו כאן במ"ב שכתב דכאשר יש דין של מצוה מן המובחר לנהוג כפי היש 
מחמירין, וג"ז מקרי הידור, א"צ לברך על של חבירו אלא רק אם יש לו, [ושמעתי שחכ"א שאל 
שאלה זו קמיה דהגאון הגדול רבי דוב לנדו שליט"א ואמר שזו שאלה גדולה], אך נראה דכתוב 
כאן יסוד בחיוב קיום הידור מצוה, דאע"פ שבשביל הידור מצוה צריך האדם להוציא ממון עד 
שליש, אבל בשביל הידור מצוה א"צ לקיים את המצוה בשל חבירו, דאינו מוטל על האדם לקיים 
המצוה בשל חבירו. וזהו יסוד ומקור נאמן להוראתו של מרן זצוק"ל שיברך על אתרוג דידי' ולא 

על של חבירו, אע"פ שאתרוגו של חבירו מהודר טפי מאתרוג דידי'.  
הרב אברהם מאיר הכהן קפלן

לבעלי  זקנים  הדעת  ע"ד  אלימתא  קושיא  נח)  (פ'  שליט"א  שניידר  יהודה  הרב  דהקשה  במאי 
התוס' דסיחון ועוג היו אחים ע"י שנתעברה אמן לפני המבול ונישאת לאחד מבני נח, והקשה 

דכיצד יתכן לומר כן והרי בקרא כתיב ויצא נח ובניו ואשתו ונשי בניו, ולא הוזכר בהם סיחון.
ונלענ"ד ליישב בב' אופנים 

א. עפמש"כ החזקוני (ט,כט- ו,ט,) ובעצם מקורו כבר מהמדרש בביאור קרא דנח חי תשע מאות 
שנה  דחסירה  נמצא  שנה,  בתיבה  והיה  שנה   350 המבול  לאחר  חי  דנח  ואיתא  שנה,  וחמשים 
ובמדרש  בראשית,  סדרי  בה  שנשתנו  המנין  מן  היתה  לא  המבול  דשנת  ותירץ  לחשבון,  אחת 
איתא פלוגתא (ר"א ור' יהושע ר' יוחנן ור' יונתן) אי שמשו המזלות באותם י"ב חודש, וגם למ"ד 
ששימשו לא היה ר' רישומן ניכר (וע"ש במהרז"ו כיצד מתבאר ארבעים יום וכו') ועפי"ז יש לבאר 
בתוס'  והובא  חוזרין,  בתוליה  השנה  ונתעברה  ג'  בת  שהיתה  שקטנה  בירושלמי  דאיתא  עפי"מ 
בב"ק, וכאן היות ולא שמשו המזלות הרי דלא נשלמו הט' חודשים, של זמן העיבור והושלמו 

לאחר שיצאו מן התיבה. 
ב. עפ"י מאי דאיתא במדרש ובתנחומא דאמר לו הקב"ה צא מן התיבה- דאמר נח כשם שלא 
נכנסתי אלא ברשות כך אין אני יוצא אלא ברשות (והאריך בזה טובא הגרח"ש בשיחות מוסר 
משום  סיחון)  כתבה  (ולא  וכו'  ואשתו  ובניו  נח  ויצא  דוקא  התורה  דכתבה  מאי  ולפי"ז  עי"ש) 
ברשות  שנכנסו  לאותם  דוקא  שייך  וזה  ברשות,  ולא  יצאו  שלא  ארץ  דרך  מדת  להדגיש  דבאה 

ולגבי סיחון לא היה צריך לכתוב כשם שלא כתבה התורה שעוג ניצל (כי אם ברמז). 
ונראה להעדיף תי' בתרא על תירוצא קמא דבדעת זקנים הלשון, ונולד סיחון בתיבה.    

הרב אלי' למברגר

נראה  פרודות,  באצבעות  נברא  הראשון  שאדם  ינחמנו  זה  בפסוק  וויליג  משה  הרב  שביאר  מה 
מנח  ורק  כלום,  לעשות  צריך  היה  לא  שאז  כיון  אצבעות  בלי  נברא  הראשון  אדם  שגם  יותר 

שהתחיל לעבוד את הקרקע נבראו עם אצבעות. 
דחוקות  אצבעות  עם  נולדו  שמקודם  נאמר  אם  רק  זהו  עצב,  טפח  כמו  שפירש "מעצבון"  ומה 
וכשבא נח נולד עם אצבעות רווחות, א"כ שייך לומר כך שהוא ינחמנו מעצבון ידינו, אבל אם 

נפרש כפשיטות הדברים שלא היו אצבעות מקודם א"כ לא מכוון פירוש זה. 
ומה שהביא מב' הטעמים שעל תיבת "זה", נראה פשוט שהיה כאן חילוקי דיעות באיזה טעם 
להטעימו, וכמו בעשרת הדברות היו מוטעמים בחומשים הישנים בב' הטעמים העליון והתחתון. 
דרך  אלא  וקרי,  כתיב  כאן  שיש  פירושו  לאו  הגרשיים,  מקודם  להטעמים  שיש  שצויין  מה  וכן 
התלישה להיות בריש התיבה משא"כ הגרשיים, ולכן נסדרו כך, אבל באמת הגרשיים הוא קודם 
הגרשיים,  עם  ביחד  שאומרו  נראה  יהיה  לא  מקודם  יטעימנו  אם  יותר,  מפסיק  שהתלישה  כיון 
שמטעמים  שמיני  בפרשת  בתיבת "קרבו"  כגון  שטועים  כאלו  ודלא  יחד,  להטעימם  יש  ועכ"פ 

ה-ק בגרשיים ו-רבו בתלישה.
מה ששאל הרב שמואל מנחם כהן בסדר הדברים כשמתו בעלי חיים אצל המבול, נראה לפרש 
ולאו  התחתונים,  למים  מיד  נפלו  הגשמים  ומחוזק  חלשים,  שהם  כיון  העופות  קדמו  דבמיתה 
דוקא משום הרתיחה, וכל השרץ השורץ היינו אפילו אלו שיכולים לחיות קצת במים, ולכן הם 

מקודם,  נמחה  כחיה  עור  לו  שאין  האדם  כי  להיפך,  היה  במחיקתם  אבל  לבסוף,  מתו 
ואח"כ החיות, ואח"כ העופות שמגודל קטנתן נשאר עדיין צורתן.

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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