קובץ ר"מ ה'תשע״ט

קובץ גליונות
פרשת תולדות
ממרנן ורבנן גדולי ומאורי הדור

לעילוי נשמת

הר"ר יעקב
ב"ר משה אהרון
וינרוט ז״ל
נלב״ע ז' חשון תשע״ט
תנצב״ה

ניתן לשלם
גם במכשירי

'קהילות'
ו'נדרים פלוס'
ע״ש קובץ גליונות

 דברי שי"ח - דרכי החיזוק - פניני חשוקי חמד - שיעור חומש - תורת רבותינו - מים חיים - שאל אביך ויגדך - אוצרות פרי חיים - דובב שפתים - גאון יעקב - דברי אמת - נפשו גחלים תלהט - פנינים משולחן רבינו ־ שלמים מציון - יחי ראובן - -מסביב לשולחן -

שהשמחה במעונס

הודעה ובקשה

ברכת מזל טוב לידידינו היקריס
המסייעיס רבות בהוצאת ובהפצת הקובץ גליונות
לאלפי הלומדיס ברחבי הארץ

אי״ה לקראת היארצייט הראשון

הר״ר שמואל אהרון פיש  -בני ברק  -להולדת הבן
הד״ד צבי אבני  -אלעד  -בר מצוה לבנו

להסתלקותו של רשכבה״ג
ראש הישיבה מרן הגראי״ל שטינמן זצוק״ל
יצא לאור קובץ זכרון מיוחד לע״נ.
נשמח לקבל מהקוראים החשובים
מכתבים ,עובדות ,הנהגות ועצות.

הד״ד יצחק זמל  -נתניה  -בר מצוה לבנו

יש להזדרז ולשלוח למערכת בהקדם

הר"ר יצחק טרגר  -ירושליס  -לארוסי הבן

בברכת התורה מערכת 'קובץ גליונות'
^ 01@ 0 ^ 31!.0 0ח ^. 01!¥ 0

הר״ר יואל שורץ  -בני ברק  -לארוסי הבת
הד״ד חייס שלוס ברגר  -ביתר  -לנישואי הבן
יהי רצון שהשמחה תשרה בביתכס תמיד
ותזכו לרוות מכולס רב נחת ושמחה עד בלי די
בברכה מרובה
מערכת 'קובץ גליונות'
יו" ל בסיוע :יתדות תשמו להחדרת ערכי היהדות ע .ר.

עדיף ל של ם ולתרום במכ שירי ״קהילות״ ו״נדריס פלוס״ בבתי ה מ ס ת,
יש ל ל חו ץ ע ל לחצן ׳קופות נוספות׳ ובחיפו ש קובץ גלי מו ת,
או בטלפון:
נרריס פלוס  0 3 -7 6 3 0 5 8 5ש לו ח ה486 -

קהילות  0 7 3 -2 7 5 7 0 0 0ש לו ח ה4311 -
או ב העבר ה לבנק מ ר כנ תי ל 17 -סניף745 :
מס׳ חשבון 71262 :ע״ ש קובץ גליונו ת

לבל הקוראיס וזזלומדיגז החשוביס שליט״א
לקראת תחילת השנה החדשה
הקדישו ע"ג הקבציס את יקיריכס באחת משבתות השנה
ותזכו להיות שותפיס בזיכוי הרביס הגדול לה
גדיל תורה ולהאדירה.

ט' כסלו
ט״ז כסלו
כ״ג כסלו
ל' כסלו
ז' טבת
י"ד טבת
כ״א טבת
כ״ח טבת
ו' שבט
י״ג שבט
כ' שבט
כ״ז שבט
ד' אדר א'

ויצא
וישלח
וישב
מקץ  -חנוכה

ויגש
ויחי
שמות
וארא
בא
בשלח
יתרו
משפטים
תרומה

י"א אדר א׳
י״ח אדר א׳
כ״ה אדר א׳
ב׳ אדר ב׳
ט׳ אדר ב׳
ט״ז אדר ב׳
כ״ג אדר ב׳
א' ניסן
ח׳ ניסן
ט״ו ניסן
כ״ט ניסן
ו' אייר
י"ג אייר
כ' אייר
כ״ז אייר
ה' סיון
י״בסיון

תצוה
כי תשא
ויקהל
פקודי
ויקרא-זכור
צו
שמיני  -פרה
תזריע
מצורע-שבת הגדול

חג הפסח
קדושים
אמור
בהר
בחוקותי
במדבר
נשא  -חג השבועות

בהעלותך

יש חתונה בבני ברקי!
עוכר דרך כני פרק?!
נוסעיס מעיר לעיר מדי פעסז!
אנו זקוקיס לכס לסיוע בהעברת
הקבעיס הבקשה תושמע במספר 072 -
 2587402והמעוניניס לסייע יפנו למסי
;053-3145900
לרי שוס קבוע ל מערכ ת ניתן להקיש  5ואח"כ ,4

להקדשות ע"ג הקובץ

או המעוניניס לפתוח מוקד
הפצה באיזור מגוריהס
ובכל עניני הקובץ
ניתן לפנות למס'053-3145900 :

פקס077-2092005 :
או במייל :ו^01@0^ 31!.00ח^.01!¥0
לקבלת הקובץ במייל
ניתן לשלוח בקשה
למערכת 'קובץ גליונות'

^05.00ט0־'^6@00001601ו^0^612+5^ 501
י״ט סיון
כ״ו סיון
ג' תמוז
י' תמוז
י״ז תמוז
כ״ד תמוז
ב' אב
ט' אב
ט" ז אב
כ" ג אב
ל' אב
ז' אלול
י"ד אלול
כ"א אלול
כ" ח אלול
ו' ת שרי
י״ג ת שרי

שלח
קרח
חוקת
בלק
פינחס
מטות
מסעי
דברים
ואתחנן
עקב
ראה
שופטים
כי תצא
כי תבוא
נצבים  -ראש השנה
וילך  -שבת שובה  -יו״ב
האזינו  -חג הסוכות

£
)־*

גיליון מס'  306פרשת תולדות
תשע״ט שנה שישית

־ © @ £־

דברי שי״ ח

ממרץ רשכבה״ג שר התורה הגר״ ח קביבטקי
^
':1

':0

^ 0

שליט״א
< -

0

^ פשט על הפרשה
״וימכור את בכורתו

לעילוי נשמת
ר׳ שמריהו ב״ר חיים ז״ל
נלב״ע ח׳ כסלו תשע״ו
תנצב״ה
נודב ע״י בנו ידידנו הרב דוד משה מץ הי״ ו
מלארענס ניו-יורק

^

ליעקב״ (כה ,לג)

בב״ר פס״ג הכניס עמו כת של פריצים אמרין ניכול דידי' וניחוך עליו ורוה״ק אומרת ערוך השלחן כו' כתבו שהבכורה ליעקב
וכו' ולפי שהיו כמשחקים הסכים הקב״ה כו' וקיים הבכורה כו' .בקדושין כ״ו א' מבואר דבמקום שכותבין את השטר אין
מעות קונות וממילא א״א לכתוב את השטר עד שיצוה אבל במוכר שדהו מפני רעתה קונה כסף וממילא כותבין כדא' ב״ב מ'
א' קנין א״צ לומר כתובו ,ולזה קאמר ולפי שהיו כמשחקים א״כ הו״ל כמוכר שדהו מפני רעתה וממילא כתבו שהבכורה
ליעקב .עוד יל״פ דאחר שע שו אחזו בולמוס ויעקב לא רצה ליתן לו עד שיתן הבכורה הוי דינא כההיא דטול דינר והעבירני
דיכול לומר משטה אני בך ואין לו אלא שכרו כמ״ש ב״ק קט״ז (ועי' בספורנו שפי' הנה אנכי הולך למות מרוב עיפות אם לא
תאכילני) אבל כיון שאתם מלעיגים אם כן אין הבכורה שוה לך והוי כשכרו ושפיר מצי לחתום.
(טעמא דקרא)

בפרשת השבוע כתוב את ברכות יצחק ליעקב ,ברכות שמהם אנו מושפעים עד עצם היום הזה וידועים הדברים שאמר מרן
הגרי״ש אלישיב זצוק״ל שבכל דור יש מדור של ברכות שיורד לעולם ובדורינו ,זה ניתן לרבינו ,ויעידו רבבות עמך בית
ישראל הפונים במשך עשרות השנים האחרונות אל ביתו של רבינו לזכות ולקבל את ברכתו.
קיבלנו מאחד הנכדים רשימה בענין ברכותיו של רבינו כפי ש ש מע ורשם.
• באחד הפעמים אמר רבינו ,ב״ה ה' זיכה אותי במצוה שאני מברך וזה מרגיע את האנשים.
• פעם התבטא רבינו על כך שיהודים רבים באים לבקש ברכה הא כתוב בתורה 'מברכיך ברוך'.
ולי • בשבת אמרתי לרבינו שכבר הגיע זמן לרדת למנחה ,וכשירד ראיתי שטעיתי בכמה דקות ומדי מוקדם ,התנצלתי בפני רבינו,
>
אמר רבינו לא נורא ,עוד כמה יהודים יקחו ברכה.
• נכנס אחד וביקש ברכה ליראת שמים ,אמר רבינו זה לא בברכה ,בשביל זה צריך ללמוד מוסר.
• לכמה שביקשו ברכה עבור בנם שיגדל בתורה השיב :תלמד עם הבן שלך אז הוא יגדל תלמיד חכם.
• ברך אחד על בתו שתהיה בת תלמיד חכם ,ושאלו מאן דהוא ,הרי הלה כבר תלמיד חכם איך שייך שיחול הברכה .ענה רבינו
לתלמיד חכם אין שיעור.
• רבינו ברך רופאים ,שיהיה להם עבודה רק ליולדות ולגויים.
• אחד ביקש מרבינו ברכה שיהיה עשיר כי יש לו הרבה חובות ,רבינו לא רצה לברכו על עושר ,ענה לו ״אני נותן לך ברכה
שלא תצטרך לעשירות״.
.
וכתב רבינו שליט״א בספרו 'אורחות יושר' ,״הנזהר מלשקר יתקיימו כל ברכותיו ,דכמו שהוא נזהר שלא ישקר גם מן
י
השמים שומרים שכל מה שיאמר יהיה אמת ,ויתקיים״.
ושמעתי מרבינו הגראי״ל שטינמן זצוק״ל ,שלרבינו יש 'גישה גדולה לשמים' .והוסיף ואמר שאף שאנו נמצאים בדור עני,
נותנים לנו משהוא ,יש את הצדיקים שהקב״ה שתלן בכל דור ודור ,אין לנו את ר' חנינא בן דוסא ,אבל בכל זאת הקב״ה
נותן גם לדור כמו שלנו.
׳
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^ עלי שי״ח ^
''ותן טל ומטר לברכה,,
בחסדי ה ,החל ב ארץ ישראל לרדת גשמי ברכה.
וכבר בחג שמחת תורה ,אחרי תפילת מוסף במעונו של רבינו שליט״א שבקשו את תפילת גשם ,הוא פנה לבני ביתו ואמר כי עכשיו
כבר צריך לרדת גשם ,ואם עוד לא ירד כנראה שאחד ממכם שכח לבק ש מוריד הגשם...
גם בתקופה שלאחרי זה ,אמר רבינו כי כבר צריך להתחיל ללבו ש סוודר ,הלא מזכירים כבר משיב הרוח ומוריד הגשם ,ואך טבעי הוא
שכבר יהיה קר ויירדו גשמים.
וכשהחל לרד ת גשם התבטא רבינו ואמר ,הנותן ,בעין יפה נותן .הקב״ה מוריד גשם ב ש פע (ירושלמי ב״ב ט״ו א .),והראה כי יש מדרש
(ויק״ר ד ,ב ),שלשה נוטלין ב שופע ונותנין ב שופע הארץ והים והמלכות (מנחת תודה).
והנה בנוסח התפילה משיב הרוח ומוריד הגשם ,מובא בשם רבינו כי לשון מוריד הוא שיורד בגבורה ,כמו שאמרו בתחילת גמרא
תענית ,שיורדים בגבורה ,והוסיף :בגמי (ב״ב ט״ז א ),כתוב שאין טיפה נוגעת בחברתה ,וזוהי גבורה גדולה מאוד של הקב״ה שאף טיפה
אינה נוגעת בחברתה.
ב ב ר כ ת  6ב ת 0186
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"בענין מדת הין במקדש "
מנחות פ"ז ב' מתני' שבע מדות של לח היו במקדש הין וחצי הין וכו' ר"א ב"ר צדוק אומר שנתות היו בהין וכו' ר"ש אומר לא היה שם הין וכי מה
היה הין משמש אלא וכו' ולק' בגמ' פ"ח א' שפיר קאמר להו ר"ש לרבנן ורבנן הוה הין דעבד משה לשמן המשחה דכתיב ושמן זית הין מר סבר כיון
דלדורות לא הוה צריך לפי שעה הוא דעבדיה ואיגנז ואידך כיון דהוה הוה וקי"ל כרבנן .וכ' בערוך השולחן (סי״ח סי״ח) ויראה לי דאפילו בית שני שלא
היה אצלם מכלי משה מ"מ עשו הין כדי לקיים ההלכה וכונתו למ"ש בגמ' (שם) גמירי דז' מדות כו' (ועי' רדב"ז פ"א מהל' כלי המקדש הי"ז) ,ולא ידענא
מנ"ל דבבית שני לא היה הין של משה והרי מצינו בערכין י' ב' כמה כלים שנשארו מימות משה ומ"ש שם אלו שתי כלים נשתיירו כו' היינו דנפגמו
אבל נשארו הרבה כלים ממשה שלא נפגמו ,ומה דפשיטא לי' שהיא הל"מ ד' החו"י בסי' קצ"ד שאינה ממש הל"מ אלא קבלה מרבותינו ע"ש.
(דרך חכמה פ״א מכלי המקדש הי״ח ביה״ל ד״ה הואיל)

"ויגדלו הנעממ׳׳ -בעניני בר מצוה
בימים עברו ,חתן היה מוסר פלפול רבתי -
בעיצומה של שמחת נישואיו ,היום אין את
זה .ובשמחת חתן בר המצוה אפילו לא
נותנים לנער לסיים משפט בודד מדברי
התורה על כך כואב לרבנו-לכבודה של תורה.
ב' פנחס י׳׳ד תמוז תשנ׳׳ו אמר לי רבנו החזון איש
הקפיד שלא יפריעו לנער בר מצוה מלומר את
הדרשה .והוסיף :הרי הנער כל כך טרח להכין
ובסוף לא נותנים לו לומר .ואכן כשהשתתף
בבר מצוה ואמר שלא להפריע ,מפני כבודו
לא היו מפריעים.
ומה לגבי דרשת חתן בשמחת נישואין? אה"נ
שמעתי כך מהחזרא רק בבר מצוה .אך כך
הוא גם בחתן .גם אבא היה מקפיד שיתנו
לומר דברי תורה.
יש אומרים שיש לזה מקור שלא לבייש מי
שאין לו .אבל גם אם כך שלא רוצים לבייש,
אבל לא להפסיקו מיד אלא שיאמר מקצת- ,
שאם לא כן זה מבזה את דברי התורה ונאמר
"מסיר אזנו משמוע תורה וגו׳".
שוב שאלו את רבנו :רבי שלמה ברמן אמר
בשם דודו ר"מ קרליץ זצ"ל ,שפעם אחת
הפריעו לחתן לדרשה ,ואמר רבי מאיר  -זה
הפשט ב"מבטלין ת"ת להכנסת כלה" הרי
הכלה לא מבינה החדו"ת שלו ולה עדיף
שישירו ,ולכן מבטלין ת"ת להכנסת כלה ,מה
היתה דעת החזון איש בזה? החזון איש סבר
שזה בזיון התורה שלא נותנים לו כלל לדבר!
לפחות שיגיד איזה שטיקל.
יום ו' עש"ק תולדות ,נכנסתי עם נכד של נגיד
תומך תורה פלוני ,שיהיה בר מצוה למחרת
בשבת קודש ,ושאלתי מה אומרים לילד בר
מצוה .השיב רבנו עם הציטוט מירושלמי
ספ"ק דקידושין "כל העושה מצוה אחת
מטיבין לו וזוכה לעולם הבא" כל אחד צריך
שיחזיק במצוה אחת מסוימת ולא יזוז ממנה
כלל כגון כבוד אב ואם .ילד בר מצוה צריך
שיקבל עליו מצוה מסוימת ,ולא דווקא כבוד
אב ואם ,אלא הכוונה מצוה תמידית ולא
מצוה מקרית כשילוח הקן.
בהזדמנויות אחרות אמר רבנו לילד בר מצוה
 שילמד הלכות תפילין.רשמים ולקחים
משמחת בר המצוה של רבנו.
בשמחת בר מצוה של נכד מהמשפחה כאשר
הביאו ספרים רבים כמתנה ונערמו על
השולחן בכמויות .העזתי לשאול כמה ספרים
קיבל רבנו לבר מצוה שלו? מעט ספרים,
ועשיתי לי קעסטל [ארגז] ממה שהביאו לי
לבר מצוה ,ופעם אחת הרב מפונביז' זצ׳׳ל
היה אצלנו בבית והיה לי תנ׳׳ך שקיבלתי לבר
מצוה וביקש ללוות ממני כי אין לו תנ׳׳ך,
וכמדומה שאמר שמעונין בכך לחודש ימים,
וחלפו כמה חודשים ולא החזיר ,והזדמנתי
לביתו וראיתי את התנ׳׳ך ,שאלתיו האם עדיין

צריך לו ,הוא אמר לי :אני כבר כמה חודשים
מנסה להיזכר ממי לוויתי את התנ״ך הזה ולא
נזכר ,והנה ב"ה שראית ואמרת לי והשיבו לי
בשמחה.
בהזדמנות באחד מימי חודש טבת ,בעת
טעימת שחרית לפתע אמר לי רבנו :היום יום
בר המצוה שלי ומה שלא מזכיר יום ההולדת,
ביאר לי מרן הגראי"ל זצ"ל :כיון שרבי חיים
קנייבסקי שח רק בדבר של מצוה ,והרי יום
הולדת אינו שייך למצוות ,אלא יום בר
המצוה.
פעם לא היתה כלל סעודה בבר מצוה .הבר
מצוה שלי הייתה בישיבת "בית יוסף" ,עם
קצת מזונות ושתיה ולא הייתה סעודה,
הזמנות נשלחו רק לכמה יחידים ,השכן כתב
את ההזמנה במכונת כתיבה .קיבלתי רק כמה
ספרים ,החזון איש נתן לי ספר חזון איש על
יבמות והוא אצלי ,הרב מפונוביז' נתן מאירי
על חולין ,הג"ר מתתיהו שטיגל  -חובת
הלבבות קטן .רבי יעקב הלפרין  -משניות.
רבי שמערל גריינמן היה אז חתן במשפחה
וחמיו המוהל הרב שקול נתן ג"כ משניות.
אביו של הג"ר אברהם פרבשטיין שהיה חייט
ותפר לי את הבגדים ובשעתו היה ראש
הקהילה נתן לי גמרא ברכות פרק קמא עם
ניקוד .הבנים של הג"ר שמואל גריינמן נתנו
בשותפות ספר .הג"ר יהושע קרליץ נתן ספר.
בבר מצוה השתתף גם הז״בינקע רב .כמדומה
שהרב מפונוביו אמר דברים קצרים והוא
איחר לבר מצוה כי שב מהלוויה של הגרי"מ
חרל"פ ,ובכניסתו אמר טוב ללכת לבית האבל
מלכת אל בית משתה.
אמרתי דרשה על 'היסח הדעת בתפילין׳ וזה
הסתעף לטומאה הותרה או דחויה [עי' יומא
ז' ב'] .ומסתמא הודפס בקהילות יעקב ,לא
היה מי שיפריע בדרשה .הרב מפונוביז׳ אמר
דרשה .היו רק הידידים הקרובים והכיתה
מהחדר .את החידר גמרתי בגיל  14ואז
נכנסתי לישיבה קטנה .גם בברית לא היתה
פעם סעודה כלל ואף למשפחה רק מזונות
ועוד.
לגבי הדרשה של בר מצוה אמר רבנו כי רוב
הנערים היו אומרים משאגת אריה אודות
לילה זמן תפילין וכדו' ,אבא אמר לי מליצה
בשם מגיד אחד שבכל ברית בא אליהו הנביא
ובכל בר מצוה בא השאגת אריה ,אני אמרתי
שטיקל תורה של אבא עם שייכות לשאגת
אריה .בחתונה היו מפריעים לחתן אבל לא
בבר מצוה.
בר המצוה שלי היה בבית המדרש של ישיבת
'בית יוסף' כי עשוהו על תנאי ויכלו לערוך
סעודות.
ט־ץ טבת ע"ד .רבנו השיב לפלוני אודות 'מלמד'
מסוים בחידר .ואח"כ אמר ,בפינסק לא
למדתי בחידר ,אבא לא רצה שאלמד בחידר,
אולי בגלל המלמדים שם .אבא למד איתי.

ועד שבאנו לארץ למד איתי רק עד סוף
שמות ,חומש ולא משניות.
[בהזדמנות אחרת אמר :אבא למד עמי משניות לפני
גמרא!.

ש :רבנו היה אז בן שש ,היום ילד בן שש יודע
הרבה יותר .ת :אז הלך הלימוד לאט ,וגם
בא"י הוא למד איתי ולא הלכתי לחדר.
האם רבנו שינן אז משניות בע"פ? לא[ .המוהל
הרב שקול נתן לי משניות לבר מצוה ואחר זמן בא וראה
את המשניות אמר :חשבתי שזה יהיה כבר בלוי ומשומש
לחלוטין עד שראוי להעבירו לגניזה].

ש :העולם בטוח שרבנו בילדותו למד 18
שעות .ת :מסתמא שיחקתי כמו כולם ,רבי
בערל וינטרויב זצ״ל היה חברי וביחד שיחקנו
בחול.
האם קיבל עונש מאבא? מאבא קיבלתי כמה
פעמים .פעם אחת לא היה מקום לשבת
לתחנון והתיישבתי על הארץ לנפילת אפיים
וקבלתי סטירה ,באומרו לי  -לא עושים
ננשוגאסוען .וגם הכה באם השתובבתי יותר
מידי ועוד .בתו של רבנו שנכנסה ,שאלה
האם הסבא והסבתא נתנו נשיקות לילדים?
מאבא אני לא זוכר ,מאמא כן( .כאשר סיפרתי
למרן הגראי"ל את הנ"ל שרבנו אמר כי קבל
סטירה מאביו ,הפטיר ראי"ל :אני גם קבלתי
סטירות מהמלמד שלי ,קראו לו ר׳ אלימלך היה
חסיד קוצק .הייתי בן עשר ,למדתי אצלו פרק
איזהו נשך ,חברי הכתה היו מסתמא כבר בני 12
ולאיזהו נשך גם גיל  12זה צעיר ,ולא ידעתי התוס'
בפרק איזהו נשך ע"א .ונתן לי סטירה ,ושאלתי
למה מגיע לי סטירה ,והיה נחשב בעיניו לחוצפה
עצם השאלה).
ש"ק שמות י"ח בטבת ע,׳ד .בעת סעודת שבת אמר
בן רבנו ,כי מה שהגבאי נתן לאבא מפטיר
(ובכל שבת מקבל שלישי) כי זה המפטיר של בר
המצוה של אבא ,חייך רבנו :אני יודע שזה
טעמו ,והוא גם רצה שאקרא לכתחילה את
ההפטרה ,אבל מיאנתי כי אין ענין להיכנס
להיות שיחה בפי אנשים( .אמרתי בקול:
בעזה"י נברך את רבנו  -שיזכה עוד הרבה
שנים לקבל מפטיר בפרשת שמות ,תגובה:
כבר יבוא משיח ואז יהיה למי לתת) .בשעתו
אכן אבא לימדני את הטעמים והקריאה ,אך
לא קראתי בציבור בקלף אלא בחומש ,כי
מגילה בקלף בבית החזון איש היה רק הרבה
יותר מאוחר ,ר משה חיים אוקון תרם את
הנביא.
וספר תורה היה לחזון איש פרטי שלו? כן.
כמדומה שר' יעקב הלפרין הוא שנתן לו,
ועשו הכנסת ספר תורה .ועבר אח"כ לאחיו
רבי מאיר קרליץ זצ"ל.

עד כאן קיבלנו,
מבט קל לאחור של גדול הדור בעצמו
 לימים ההם לפני יובל וחצי.(כל משאלותיך)
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דרכי החיזוק
א ר ב ע ה צריכי ם חיזוק (ברכות לב - ):שיתחזק אדם בהם תמיד בכל כחו (רש״י)

• שיחה מ מרן רא ש הישיבה הגר״ג אדל ש טיין שליט״א •
חובת הזהירות מדברים בטלים
ידוע שבימי בין הזמנים היו אסונות ,מפני שפחות לומדים תורה,
וחסרה זכות התורה .ועכשיו גם כן הרי היו בחירות ,ועצם ענין
הבחירות הוא חשוב מאד ,והרבה דברים חשובים תלויים בזה,
וצריכים לבחור במי שצריך ,אך למעשה היה ביטול תורה ,שעוסקים
גם בדברים אחרים ,ואמנם יש עסק המוכרח להיות ,אבל יש גם
יותר מהמוכרח ,יש סקרנות לדעת מה היה ומה יהיה ,ומדברים על
זה ,והסקרנות היא ביטול תורה ,ושמעתי שהיום היו אסונות רח״ל,
אחרי שהיה ביטול תורה.
ולמעשה צריכים להיזהר עכשיו ,שעדיין יש סקרנות ,ורוצים לדעת
מה התוצאות ,אבל מאי נפקא מינה ומה זה נוגע למעשה ,זוהי רק
סקרנות ,והסקרנות היא בטלה ,צריכים ללמוד ,והסקרנות בדברים
אחרים היא ביטול תורה .אדם מבזבז הרבה זמן על סקרנות,
ומתעניין מה היה ומה יהיה ,אבל זה לא נוגע למעשה ,ויש לעסוק
בתורה ,ולא לבזבז הזמן על סקרנות בדברים בטלים ,אמנם זה דבר
שקשה מאד לקיימו ,אבל אין ברירה ,וחייבים בזה.

מעלת הבחירה בחיים בכל רגע
ויש עוד ענין של בחירה ,ששייך בכל רגע ,כמו שכתוב (דברים ל ,יט)
״החיים והמוות נתתי לפניך הברכה והקללה ובחרת בחיים למען
תחיה אתה וזרעך״ ,ובשערי תשובה לרבינו יונה (ג ,יז) ביאר את
המעלות העליונות שנמסרו במצוות עשה ,ובהם מעלת הבחירה ,וכן
מעלת תלמוד תורה ,ומעלת לכת בדרכי השם  -מידות טובות ,ומעלת
הדבקות ,ואמונה ,ועוד מעלות עליונות שהם מצוות עשה.
ומעלת הבחירה היא המצוה ובחרת בחיים ,שכל היום אדם נתון
בניסיונות ,מה לעשות ומה לדבר ,אם לשתוק או לדבר ,לחשוב או לא
לחשוב ,לעשות או לא לעשות ,יש ניסיונות ,וצריך בחירה.
ונזכיר דוגמאות על כל פרט ופרט.
ניסיון של ביטול תורה  -ללמוד או לא ללמוד.
וללמוד  -אפשר ללמוד בדיבור ,וללמוד במחשבה.
וכשלומד  -ללמוד בשמחה .לשמוח במה שהוא לומד ,או ללמוד
מפני שהוא מוכרח ללמוד ,בעצבות ,שאין לו ברירה.
וכן ללמוד עם יראת שמים ,שתהיה יראה בשעת הלימוד ,וכפי
שמוזכר בארבעים ושמונה דברים שהתורה נקנית בהם ״באימה
וביראה״ [ועיין מדרש שמואל באבות פ״ו שכל קנייני התורה
המתחילים באות בי״ת כגון בתלמוד וכף באימה וביראה ,שייכים
לצורת הלימוד בשעת הלימוד] ,והיינו שהלימוד יהיה מתוך יראת
שמים ,בלי קלות ראש ,וכן ״בשמחה״ זה מהדברים שהתורה נקנית
בהם ,ללמוד מתוך שמחה ,ולשמוח במה שהוא לומד.
וגם ״בבינת הלב״  -עם הבנה .אפשר ללמוד בפשטות ,ואפשר
להבין יותר ,עם יותר הבנה.
וכן לחזור על מה שלמד ,אם לחזור עוד או לא לחזור.
וכן לשמוע  -מרבותי ,ומחברי ,ומתלמידי ,כמו שאמרו חז״ל
(תענית ז ,א) הרבה למדתי מרבותי ומחברי יותר מהם ומתלמידי
יותר מכולם ,על הכל צריך בחירה ,מרבותי או בלי רבותי ,מחברי
או בלי חברי ,ומתלמידי או בלי תלמידי.

וכן לחדש חידושי תורה או לא לחדש.
וכשמחדש  -שזה יהיה לאמיתה של תורה .לפעמים החידוש הוא
יפה ,אך אינו אמיתי ,וצריך שיהיה אמיתי.
על הכל יש ניסיונות ,וצריכים בחירה בזה.
ותפילה  -שתהיה תפילה בכוונה .ועם איזה כוונה ,כמה כוונה,
יש הרבה מדרגות בכוונה.
וברכות בכוונה  -ועם איזה כוונה.
ואמונה  -שהכל בידי שמים ,וידעת היום והשבות אל לבבך כי
השם הוא האלוקים (דברים ד ,לט) ,שהכל בידי שמים ,כל דבר,
בגשמיות וברוחניות ,הכל בידי שמים ,זוהי האמונה ,הנוגעת למעשה
בכל רגע ורגע ,ויש הרבה מדרגות באמונה.
ואפשר להתעלות במדרגות האמונה ,לעלות מעלה מעלה ולהוסיף
עוד ועוד מדרגות בזה ,יש הרבה דרכים כיצד להתעלות ,באמונה,
ובתורה ,בדבקות בתורה ,וביראת שמים  -להוסיף יראת שמים ,כמו
שכתב רבינו יונה בשערי תשובה (ג ,טו) שיש חיוב להוסיף יראת
שמים ,יש הרבה ספרי מוסר המבארים את הדרכים לזה ,איך
להוסיף יראת שמים ,וכל הדברים האלו תלויים בבחירה ,שהאדם
נתון תמיד בניסיונות ,וצריך בחירה.

בחירה בטוב  -לעשות עצמו למוכרח
והנה יש דברים שאין בהם צורך בבחירה ,ואין אפילו הוה אמינא
להיכשל בהם ,כגון לחלל שבת ,להדליק את החשמל בשבת או
להדליק גפרור בשבת ,רח״ל ,וכי יש הוה אמינא כזאת? הרי אין
אפילו הוה אמינא ,ואין בזה צורך בבחירה ,כי זה דבר פשוט
ומוחלט אצל האדם ,ואין בכך ניסיון עבורו.
אבל יש הרבה דברים שהם כן ניסיונות ,ושמעתי בשם הגה״צ רבי
ירוחם זצ״ל כי תפקיד האדם הוא ,שבדברים שהם ניסיונות בשבילו
וצריך בחירה בהם ,יעשה את עצמו למוכרח ,כלומר שיבחר בצד
הטוב ,וירגיל עצמו בעשיית הטוב ,עד שההרגל יהפוך לו לטבע ,ויהיה
כמי שמוכרח לעשותו שאינו יכול בלעדיו ,ולמשל תפילה בכוונה ,זה
לא פשוט ,ותלוי בבחירה ,אבל אפשר להתרגל בזה במשך הזמן ,עד
שיהיה כמוכרח ,שאינו יכול להתפלל בלי כוונה.
וידוע על מרן החזון איש זצ״ל שהיה עומד בקדושת ובא לציון,
ולא כתוב בהלכה דבר כזה שצריך לעמוד ,ופעם שאלוהו על כך למה
הוא עומד? ואמר כי הוא לא יכול לשבת ,הוא לא יכול! כשהוא מדבר
על המלאכים הוא חי ומרגיש את זה ,כאילו שהוא רואה את
המלאכים אומרים קדושה ,וריבונו של עולם עומד שם ,וכיצד שייך
לשבת?!  -עד כדי כך הייתה בהירות האמונה ,שכבר היה בדרגה כזו
שהוא כמוכרח לעמוד ואינו יכול לשבת.
וכן לענין ברכה בכוונה ,כשרוצה לשתות מים צריך לברך שהכל
נהיה בדברו ,וצריך לומר את הברכה בכוונה ,ולהרגיש מה שהוא
אומר ברוך אתה וכו' ,כפי ששמעתי מאאמו״ר זצ״ל שראה אצל
מרן הגאון רבי ברוך בער זצ״ל בהבדלה ,שלפני שהתחיל לברך
הייתה הכנה ועבודה קשה ,איך להוציא מהפה את ה״ברוך אתה״,
להרגיש למי הוא מדבר ומה הוא אומר.
ושמעתי שהחזו״א לפעמים כשהיה נחלש והיה צריך לאכול ,היה
אוכל בלי ברכה ,כי לא היה בכוחו לכוון כמו שצריך ,ומפני פיקוח
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נפש אכל בלי ברכה ,ולברך עם פחות כוונה לא היה יכול ,כי הוא כבר
היה ״כמוכרח״ לברך עם שלמות הכוונה ,ולא הייתה לו בחירה בזה,
והיה מוכרח לכוון כראוי ולהרגיש מה שהוא אומר.
זהו תפקיד האדם ,שבכל הניסיונות שיש לו ,יעשה את עצמו
למוכרח ,וכמו שעל חילול שבת אין אפילו הוה אמינא ,והרי הוא
כמוכרח שאינו מסוגל לחלל שבת ,כך גם בשאר עניינים ,וכגון
בתפילה בכוונה ,ישתדל להגיע למדרגה זו שיהיה כמוכרח ,שאינו
יכול להוציא המילים מפיו בלא כוונה.
ובאמת מדרגת התפילה של החזון איש ,ידוע שהיה בהתפשטות
הגשמיות כמו שכתוב בשולחן ערוך (או׳׳ח צח ,א) ,ופעם ניגשו אליו
באמצע התפילה לשאול שאלה של פיקוח נפש ,ולא שמע שמדברים
אליו ,מרוב שהיה שקוע בתפילתו ,וכעין זה מסופר על מרן הגרי׳׳ז
זצ׳׳ל ,שהתפלל בריכוז עם כוונה כזו ,בהתבטלות החושים הגשמיים,
שחוש השמיעה אינו פועל ,כזו דרגה!
ואמנם אנו איננו בעלי מדרגה כאלה ,אבל צריכים משהו להתקדם,
ואפשר להתקדם ,לאט-לאט ,לפי הכוחות שלנו.

הדרכים לסייעתא דשמיא ברוחניות
ואם משתדלים יש סייעתא דשמיא ,כמו שאמרו (יומא לח ,ב) הבא
ליטהר מסייעין אותו ,מי שמשתדל זוכה לסייעתא דשמיא ,ומן
השמים מסייעים לו להתקדם למעלה מן הטבע.
וגם תפילה מועילה בזה ,כמו שידוע מרבי ישראל סלנטר שבדוק
ומנוסה שתפילה על רוחניות עוזרת ,אם אדם רוצה רוחניות
ומתפלל ומבקש רחמים ,יש לו סייעתא דשמיא ,וכגון בברכת "אתה
חונן לאדם דעת" ,אם הוא מבקש בכוונה אמיתית ,זוכה לסייעתא
דשמיא ,וכן בברכת השיבנו ,תשובה לתורה ולעבודה ,ותשובה
שלמה ,על ידי התפילה זוכים לסייעתא דשמיא.
וזוהי העצה בכל מה שרוצים ברוחניות ,אם מתפללים תפילה
אמיתית ,תפילה מעומק הלב כמו שצריך להיות ,זוכים לסייעתא
דשמיא ,וזה בדוק ומנוסה כפי שאמר הגרי׳׳ס ,שבתפילה על רוחניות
מקבלים מן השמים את מה שרוצים .בעזרת השם נזכה כולנו
לסייעתא דשמיא לקבל מה שצריכים לקבל!
*

מתוך שיחות רבינו שליט׳׳א בענייני הפרשה

מפני שהמידות הרעות זה טבע חזק מאד ,והיצר הרע מסית ומפתה
לזה ,ואילו מידות טובות הם נגד הטבע החומרי ,ולכן הארור משפיע
יותר ,ועל כל פנים גם אם הברוך לא יושפע ,אבל הארור יישאר
ארור ,ומשום כן לא הייתה בת אליעזר ראויה ליצחק ,כי היה בה
הטבע של ארור כנען ,עם חיסרון בשלמות המידות.

ההבדל בין בתו של אליעזר לעשו
והנה אצל יעקב אבינו מצינו שנענש על שהחביא את בתו מעשו
הרשע ,וכמו שהביא רש״י בפרשת וישלח (לב ,כג) ״ודינה היכן
הייתה ,נתנה בתיבה ונעל בפניה שלא יתן בה עשו עיניו ,ולכך נענש
יעקב שמנעה מאחיו שמא תחזירנו למוטב ,ונפלה ביד שכם״ ,ומקורו
בבראשית רבה ע״ו ט׳ עיין שם .ומבואר כי למרות רשעותו של עשו,
אם היה נושא את דינה יתכן שהייתה מחזירתו למוטב.
וצריך ביאור אם כן מדוע לא יוכל יצחק להחזיר למוטב את בתו
של אליעזר ,וכי גרועה היא יותר מעשו הרשע?
ויש לפרש הענין בזה כמבואר לעיל ,כי בבתו של אליעזר היה
החיסרון בטבע המידות ,שהיו מידות רעות ותאוות העולם הזה,
ומידות רעות אלו מצויות בבני כנען יותר מעשו הרשע ,שעשו היה
ישראל מומר (קידושין יח ,א) והייתה לו קדושת ישראל של לפני
מתן תורה ,ולא היה ארור כמו כנען.
ואמנם גם עשו היה בעל מידות רעות ,וכמו שאמרו (ספרי ברכה
שמג) שכשחזר הקב״ה על האומות לשאול אם הם רוצים לקבל את
התורה ,אמרו לו בני עשו כי אינם יכולים לקבלה משום שכתוב בה
״לא תרצח״ ,והם אינם יכולים לעמוד בזה משום שזוהי אומנותם
מאביהם שנאמר לו ״על חרבך תחיה״ ,היינו שזוהי חיותו והנאתו,
ויש לו תאווה לרצוח ,אבל עם כל זה לא היה בעל מידות רעות עד
כדי כך כמו כנען שהיה ארור בטבעו.
ושמעתי ממו״ר הגרא״א דסלר זצ״ל כי ראשו של עשו כשר היה,
שהרי זכה שנקבר ראשו במערת המכפלה יחד עם האבות הקדושים,
ובהכרח שהיה איזה חלק ושורש של קדושה בנשמתו ,ולכן גם זכה
שיצאו ממנו גרים ,כמו שאמרו (סנהדרין לט ,ב) עובדיה גר אדומי
היה ,ולאחר שלושה דורות הוא כשר לבוא בקהל ,ועוד אמרו (גיטין
נז ,ב) מבני בניו של המן למדו תורה בבני ברק ,והמן היה מזרע עמלק
שיצא מעשו ,ויצאו כל הגרים הללו מעשו ,מפני שהיה בו משהו איזה
שורש של קדושה ,וגופו היה טמא ,אבל הראש היה טהור.
ולכן היה שייך שדינה תשפיע עליו להחזירו למוטב.

הארור משפיע על הברוך  -ולא להיפך
בראשית כ׳׳ד ל׳׳ט .ואומר אל אדוני אולי לא תלך האשה אחרי.
פירש רש׳׳י :אלי כתיב ,בת הייתה לו לאליעזר והיה מחזר למצוא
עילה שיאמר לו אברהם לפנות אליו להשיאו בתו ,אמר לו אברהם,
בני ברוך ואתה ארור ,ואין ארור מדבק בברוך ,ע׳׳כ.
אליעזר היה מזרע חם שנאמר בו ארור כנען ,וענין ׳׳ארור׳׳ הוא
חיסרון במידות ,טבע של מידות רעות ,שזה היה חטאו של חם,
תאווה ומידות רעות ,וטבע המידות עובר בתורשה ,וממילא גם
באליעזר ובתו היה קיים הטבע של ארור ,ולא היו ראויים להשתדך
עם יצחק שהיה ברוך בעל מידות טובות.
ויש להעיר במה שאמר ״שאין ארור מדבק בברוך״ ,ולכאורה היה
ראוי יותר לומר שארור וברוך אין מדבקים זה עם זה ,והיינו שגם
הברוך אינו מדבק בארור ,כיון שאינם מתאימים זה לזה ,אבל לא
כך כתוב ,אלא אין ארור מדבק בברוך.
והביאור בזה נראה ,כי באמת צריך ביאור מה בכך שבתו של
אליעזר אינה בשלמות המידות ,הרי אם תינשא ליצחק ,מן הסתם
ישפיע עליה יצחק בצדקותו שישתנו מידותיה לטובה.
ונראה שלכך אמר ״אין ארור מדבק בברוך״ ,שהארור תמיד נשאר
ארור ואינו משתנה ,ורק להיפך יכול להיות שהברוך יושפע מהארור.
אם נמצאים ביחד שני אנשים ,האחד בעל מידות טובות והשני בעל
מידות רעות ,המציאות היא שבעל המידות הרעות הוא המשפיע,

ומטעם זה גם יצחק קירב את עשו ,מפני שחשב שהוא יחזור
בתשובה [עיין באור החיים בראשית כז ,א ,שכתב :וטעם יצחק
שהיה חפץ לברך עשו הרשע ,כי חשב שבאמצעות הברכות יתהפך
למידת הטוב וייטיב דרכיו ,כי הצדיקים יכאבו בעשות בניהם רשע
והיה משתדל עמו להיטיב ,ואפשר שהיה מועיל .ותמצא שאמרו ז״ל
כי נענש יעקב שמנע דינה מעשו שאפשר שהייתה מחזירתו למוטב,
הרי שאפשר לו לחזור למוטב ,עכ״ל].
ויש מפרשים כי יצחק חשב לברך את עשו בגשמיות כדי שהוא
יהיה המחזיק תורה ,ויפרנס את יעקב כיששכר וזבולון.
אבל על כל פנים הוא לא היה ״ארור״ בטבעו ,והיה בו גם איזה
שורש של קדושה ומידות טובות ,ואילו אליעזר היה עם הטבע של
כנען ,שחסר בשלמות המידות ,ואם הייתה בתו נישאת ליצחק לא
היו מידותיה משתנות ,כי מידות טובות קשה להשפיע ,ומידות
רעות קל מאד להשפיע ,והברוך היה מתקלקל מהארור ,אבל הארור
אינו מדבק ואינו מושפע מהברוך.
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מאדנרותיו זזמתוקים של מדר הגאון זזגדול רגי יעחק זילברשטיין שליט״א
חבר מוע צ ת גדולי התורה .רב ה ש ל ש כונ ת 'ר מ ת אלחנן' ב״ב .ור א ש כולל 'בית דוד' חולון
ב ע ל מ פ ע ל ב ד רו ם ה דו ר ש מ פ ו ע ל
ל ב א ל ע ב ו ד ה ,ו ה פ ו ע ל מ פ ח ד ב ג ל ל ה טי לי ם
ויגדלו הנערים ויהי ע שו אגיש י דע ציד אגיש שד ה ויעקב
אגיש וגם יעוב אהלים (כה-כז).
שאלה :פו ע ל ה עו ב ד ב מ פ ע ל הנ מ צ א בדרו מה ש ל ארץ
י שר אל במקום ש ב חו ד ש תמוז ת שע״ד אויבנו ירו שם
חיצי מות תמידים כסדרם ,ב ת חיל ת הע בו ד ה הסיכום
היה ,ש ה פו ע ל מקבל ת שלו ם חוד שי ,לפי ימי ה ע בו ד ה,
אך אם ה פו ע ל יהיה אנוס ולא יוכל ל הגי ע לע בו ד ה ,ל א
יקצץ לו ב ע ל ה בי ת מ ה מ שכור ת.
כ ע ת ב הגי ע ימים אלו ,ש אויבנו יורים חיצי מות ,ה פו ע ל
ל א מגיע לע בו ד ה ,כי טוען ש הע בו ד ה במקום מסוכנת,
ש ב מ פ ע ל אין מקום מוגן מספיק לפי ה הור או ת ,ולכן
הו א מפחד ל ב א לעבו ד ה.
מאידך טוען ב ע ל ה מ פ ע ל נכון שאין כאן מקום מספיק
מוגן ,אך כ תבו הפוסקים ש ע בו ר ע בוד ה מותר לקחת
סיכונים קטנים ,גם כאן זה סיכון קלוש שיפול טיל בדיוק
ב מפ על ,ולכן אני דור ש ש ת ב א לע בוד ה ואם ל א אני
מוריד לך מ ה מ שכור ת ,הצדק ע ם מי?
תשובה :מותר ל אד ם לה ס תכן לצורך פרנ סה ,כמו
ש כ תב ב ספר אמרי א ש )יו״ד סימן נבו שנ ש א ל ע ל מה שנ הגו
בפולין ובאונגרין ,ל מ צו א ג בר א שר בע ד ב צ ע כסף
יסכים לל כ ת אל ה צ ב א ב ש ע ת ה מל ח מ ה בין נכרים
לנכרי ם ,הא ם אין בזה איסור .וה שיב ש ה מ תנ דב ל צ א ת
ל מל ח מ ה אינו ב כ ל ל 'מאבד ע צ מו ל ד ע ת' ,והבי א לכך
ראיה מדוד ה מלך ש ה רב ה ל צ א ת ל מל ח מו ת ר שו ת ,ולא
ח ש ש לונ ש מר ת ם מאד לנפ שו תיכ ם ,וכ תב לעיין בתוס'
בסוף פרק ש בו ע ת העדו ת .ונראה כוונ תו ,דב מסכת
ש בועו ת )דף לה ע״בן נאמר :אמר ש מו אל ,״מלכותא דקטלא
חד מ שי ת א בעל מ א ,ל א מיענ ש א״ ,ופיר שו התוס' שם
ש הכוונ ה ל מלך ה מוצי א חיילים ל מל ח מ ת ר שו ת ,שא ם
נופלי ם ש שי ת מחייליו ל א ייענ ש ,אבל אם יפלו יותר,
יענ ש בידי שמים .ו מ ש מע שב טבעו ש ל עול ם שב מל ח מ ה
נופלי ם ע ד ש שי ת מהלוחמי ם .ו אפילו בבי ת המקד ש
ה שני כ ש ל א היו האורי ם ותומים ,ב כ ל זאת הי ת ה
מותר ת מל ח מ ת רשו ת .וכן מצינו א צל מלכי בי ת
ח ש מונ אי הכ שרי ם ,שי צ או ל מל ח מ ה ל ש ם רווחה .ש מ ע
מינה שאין ביצי אה ל מל ח מ ה עוון ש ל 'מאבד ע צ מו
לדע ת'.
ויעוין בנו דע ביהוד ה )תנינא יו״ד סימן יו שנ ש א ל האם מותר
ליהודי להתע סק בציד חיות .והשיב :הציד ל ש ם ש ע שו ע
יש בו !נוסף לשאר האיסורים! איסור מצד מה שנ א מר ב תורה
'ונ ש מרת ם מאד לנפ שו תיכ ם' )דברים ד טוו .ומי לנו ג דול
ובקי בצידה יותר מ ע שו ש ה כ תו ב מעיד עליו 'ויהי ע שו
אי ש יודע ציד אי ש ש ד ה' )בראשית כה כזו ובכל זאת אמר ע ל
ע צ מו 'הנה אנכי הולך ל מו ת' )שם לבו ,ופיר ש הרמב״ן
ש הכוונ ה הפ שו ט ה במלי ם אלו הי א ש ע שו סיכן ע צ מו
כל יום בין גדודי חיות .ו מע ת ה ,איך יכניס ע צ מו אי ש
יהודי למקום גדודי חיות רעו ת .אל א שצייד עני העוסק
בציד ה למחייתו ה תירה ה תור ה ,כמו ש מו תר לסוחרים
לעבור אור חו ת ימים בג ל ל הפרנ סה .וה תורה אמרה
'ואליו הו א נו ש א את נ פ שו' )דברים כד טוו .ואמרו

חז״ל בג מ' בב א מציע א )דף קיב ע״א! מפני מה זה ע ל ה
בכב ש ונ תל ה באילן ומסר א ת ע צ מו ל מי ת ה ,ל א ע ל
שכרו? .אבל מי שאין עיקר כוונ תו ל מחיי תו ,ו מ ת אוו ת
לבו הו א הולך למקום גדודי חיות ,עו ב ר ע ל 'ונ ש מר ת ם
מאד לנפ שו תיכ ם'.
ויעוין בח שוקי חמד עמ״ס ב ב א מציע א )דף קיב ע״בן ,ש כעין
זה נ ש א ל מו״ח מרן הגרי״ ש אלי שיב זצ״ל הא ם מותר
לר א ש י שיבה לנ סוע בכ בי ש שיורים בו ,כדי לל מד
תלמידים שזהו צורך פרנ ס תו? ו ה שיב כיון שנ א מר
בג מר א ב ב א מ ציע א )דף קיב ע״א! ע ל פו ע ל 'ואליו הו א נו ש א
א ת נ פ שו' ,הרי חזינן ש ה תור ה ה תיר ה ל פו ע ל לה ס תכן
קצת לצורך פרנס תו ,כי כך יסד מלכו ש ל עול ם .וכעין
זה מבואר ב שו״ ת אגרו ת מ שה )חו״מ ח״א סימן קדו ש מו תר
ל ה תפרנ ס ממשחק זריקת הכדורי ם ,דאמרינן ואליו הו א
נו ש א א ת נפ שו.
אמנם עדיין אין ראיה לעניננו ,כי יתכן ש א ם פו ע ל
שו אל אם מותר לו להס תכן ,ה ת שו ב ה הי א ש מו תר לו
לקחת סיכון ע ד אחוז מסוים ע בו ר פרנ סה ,אבל כ א שר
ה פו ע ל אינו רוצה להס תכן ,יתכן שאין ב ע ל ה מ פ ע ל
יכול לחייבו לקחת סיכון.
ו מכל מקום ל ה ל כ ה ה כ ל כ מנ הג ה מדינ ה ,ויש לר או ת
איך ה מנ הג ,אם ב ש אר ה מפע לי ם מחייבים א ת
העובדי ם ל ע בוד גם כ א שר אין מקום מוגן ,חייב גם
ה פו ע ל ל הגי ע לע בוד ה ואם ל א יגיע מותר להוריד
ממ שכור תו ,ואם אין מחייבים ,גם ב עניננו אין ב ע ל
ה מ פ ע ל יכול לחייבו (דוש״דו נדרים לז ע״א .ע״שן.
ה ב טי ח ל ש ל ם סכו ם מ פ ו ל פ ל ע ב ו ר
ה ק ד מ תו ב תו ר ,ו ל א ח ר ה ת ס פו ר ת ב ר ח
ויאמר יעקב ה ש בע ה לי כיום וי שבע לוי וימכר את בכר תו
ליעקב (כה-לג).
שאלה :מע ש ה במספרה אח ת ,ש ה מ תינו בה ח מ ש ה
אנ שי ם ל תספור ת .ל פ ת ע הגי ע יהודי בריצ ה ,וכ שכולו
מ תנ שף פנ ה אל הספר :״אנא ת ספר אותי כ ע ת ,א של ם
לך פי-שניים״ .ה ספר ה תנ צ ל ואמר ״ממתינים לפניך
ח מ ש ה אנ שי ם ב תור ,וכיצד אוכל להקדים או תך ע ל
ח שבון זמנם?״.
אמר האיש :א של ם לך פי -שניי ם מהסכום ש תרווי ח
מכל ה ח מ ש ה ,אם ע ל כ ל תספורת א תה מקבל שלו שי ם
שקלים ,ו על כ ל ה ח מ ש ה מאה חמישי ם ,אם כן אתן ל ך
ש לו ש מאות.
ה ספר פנ ה אל ה ח מ ש ה ושאלם :״האם את ם מוכנים
ל המתין ש א ספר א ת ה אי ש ת חיל ה ,וב ת מורה ,א ספר
אתכ ם בחינם?״ כ ל ה ח מ ש ה [שעקבו אחר ה'משא-ומתן' בין הספר
ל'עוקף התור'] ,ה שיבו כ א חד ,ש ה ם מוכנים בה חל ט
ל'עס קה' ,וה אי ש ה תיי שב אחר כבוד ע ל כסא
ה תספור ת.
ל א חר שסיים ה ספר לספרו ,ע מד ה מ ס תפר ,שלף
שלו שי ם שקלים מכיסו ,הניח ם ע ל ה שול חן ,ו חי ש מהר
נמלט מה מ ספרה ,תוך כדי ש הפ טיר !שלא כדין] :״משטה
הייתי בך״.
כ ע ת ה ת עו ר ר ויכוח מעניין בין ה ספר ל ח מ ש ת

הממתיני ם בתור :ה ספר הודיע ם ב צ ע ר ,שהסכ ם
ה ת ספו ר ת בחינ ם מבוטל ,כי כל ה סכ מ תו לספרם ל ל א
תמורה ,נ ב ע ה מ ח מ ת הסכום ש היה אמור לקבל
מהעוקף הנו כל ,לעו מ תו טענו החמשה :״אותנו אין זה
מעניין מה ש הר מ אי ברח מבלי ל של ם לך ,ו מב חינ תנו
ההסכ ם שבינינו שריר וקיים ועליך לכבדו״.
עם מי הדין?
תשובה :נר אה ש ה סכ ם ה קד מת ה מ ס תפר הבורח ע ל פני
ח מ ש ת ה ממ תיני ם ,אינו בין ה ספר ל או תו מ סתפר ,אל א
בין ה מ ס תפר ל ח מ ש ה ממ תיני ם ,דהיינו ,ה סכ מת
ה ח מ ש ה להקדימו ,פירו ש ה ,ש ה אי ש מ של ם ל מ ע ש ה
עבור ה ת ספור ת של ה ם ,ובת מורה ה ם מסכימים ליתן לו
ל ה ס תפר תחילה .וה ספר ב'עס קה' זו מ ש מ ש רק כעין
'מתווך' בין הצדדי ם ,והוא לעול ם אינו מסכים ל ספר
בחינ ם ,ולכן יכול לטעון כלפי החמשה :היה עליכ ם
לדרו ש מה אי ש [שכביכול הסכים לשלם עבורכם] ל של ם מרא ש
עבור ה ת ספו ר ת [וכאמור ,התשלום הוא גם עבורכם] ,ו מ של א
דר ש ת ם זאת ,הרי ש הפ סד ת ם לע צ מכ ם ,כי ה ת שלו ם
עבור ה ת ספור ת שלכ ם נ מ צ א א צל הנ מל ט ,ו כ ע ת איני
מוכן ב שו ם אופן ל ספר בחינ ם ,ולכן כל אחד מכם של ם
ישלם לי.
ויש לדון כיצד היה הדין במקרה ש ה מ ס תפר היה צריך
ל ה ס תפר מיד מ ח מ ת פיקוח נ פ ש[ ,כגון שהוא מנתח וצריך לנתח
חולה ,ולא יורשה להיכנס לבית החולים מגודל שיער] ,ו התחייב ל ספר
ב ת קיעת כף ל של ם לו את הסכום ,הא ם יוכל לטעון
ל א חר ה ת ספור ת 'משטה הייתי בך' כי היי ת חייב ל ספר
אותי משום פיקוח נ פ ש?
והנה יעוין בקצוה״ח )סימן רסד סק״ח שכתב :״אם נ ש ב ע או
ב ת קיעת כף ליתן לו ,נר אה ש צריך ליתן לו כל שכרו
כיון שנ ש ב ע ,דעיקר ה טע ם דאינו אל א משטה אני בך,
ו שבוע ה מסלק ה שטאה״ .והרע״א )בגליון הש״ס ב״ק דף קטז ע״א)
ציין ל ב ע ל הכ תנו ת אור (עה׳׳ת בפרשת תולדות( שפי ר ש ע ל
מכירת הבכור ה ש ל ע שו ליע קב ב ע ד נזיד עד שי ם,
שביק ש יעקב ה ש ב ע ה לי ,והטע ם דפ חד יעקב דיאמר לו
ע שו משטה אני בך ל של ם לך בכור ה ב ע ד נזיד עד שי ם,
ולכך ה ש בי עו יעקב אבינו ע״ה .אם כן אף בעניננו אם
היה נותן ת קיעת כף ,היה חייב לקיים ה ש בו ע ה אף
ש הי ה ב מ צב ש ל פיקוח נ פ ש ,ול א היה יכול לטעון טענ ת
ה ש ט א ה )חש״ח נדרים נא ע״א).

פרדו תיו ש ל יצחק ,ולא כספו וזהבו ש ל אבי מלך' )רש״י כו,
יג).
הסתפקה הגננ ת ד מצד אחד אולי מע ת ה עלי ה
'ל ה תג מד' בפני ה מנ הל ת ,ובכל פנייה ש ל אמא אליה
תשיב :הד בר 'גדול עבורי' ,תיג שו ע ם זה אל ה מנ הל ת.
ומאידך הרי אם ב א אדם ומבקש מאתנו עזרה וע צ ה,
ובידינו לסייע לו ,אם כן יש לפנינו כ ע ת מצוו ת חסד,
ואיך ניתן ל ה תפ טר מהמצוה ול שלו ח את מבקש העזרה
לאחרי ם?
תשובה :הגננ ת צריכה ליתן לפוני ם אליה ע צ ה טובה
ו הוגנ ת ,כפי מה ש חננו או תה מן ה ש מי ם ,כי ה תורה
ציוותה ״ואהבת ל רע ך כמוך״ ,אך ע ם זאת ,תא מר לא ם,
כדאי ש ת פני גם אל ה מנ ה ל ת ו ת ש מעי גם את ע צ ת ה.
אך יש ל ש אול ,כיצד תנ הג כ א ש ר הי א יודע ת ש ע צ ת ה
ש ל ה מנ ה ל ת תהיה שונ ה ואינה הוגנ ת כ ש ל ה ,האם גם
אז תפנ ה א ת ה שו א ל ת אליה?
ונראה שב אופן כזה תא מר רק א ת ע צ ת ה ,כי זוהי ה ע צ ה
ה הוגנ ת .אול ם ,אם נר אה לה ש ע לו ל ה ל הפ סיד ב ש ל כך
את פרנ ס ת ה  -אזי 'חייה קודמים' ,ו תוכל להתח מ ק
ול הפנו ת את ה שו א ל ת לאחרים) .דוש״דו זבחים קב ע״א).
בנ ה בי ת כנ ס ת ,ה א ם י קר א
לו ש ם כ או תו בי ת כנ ס ת ש ב נ ה א ביו?
וישב יצחק ויחפר את בארת המים א שר חפרו בימי
אברהם אביו ויסתמום פל שתי ם אחרי מות אברהם
ויקרא ? 1הן ש מות כ ש מ ת זאשר קרא ל הן אביו (כו-יח).
שאלה :אדם ש ה שי״ ת חנן אותו ב עו ש ר ,והקים בי ת
כנסת בא״י ,ומסתפק הא ם לקראו ״חניכי הי שיבו ת״ או
״כתר תורה״ כי אביו בנה ביכנ״ס בחו״ל וקרא לו ״כתר
תורה״
תשובה :נר אה שיקרא לו ״כתר תורה״ כ או תו שם שנ תן
אביו ל בי ת כנ ס ת ש הו א בנה .והמקור לכך ,ממה שנ א מר
ב פ ר ש ת תולדו ת )בראשית כו-טו) ״וכל הב ארו ת א שר חפרו
עבדי אביו סתמום פל שתי ם״ .ואח ״כ )פס' יח) נאמר :״וישב
יצחק ויחפור א ת ב ארו ת המים א שר חפרו בימי אברה ם
אביו ויסתמום פל ש תי ם אחרי מות אברה ם ויקרא ל הן
ש מו ת כ ש מו ת א שר קרא להן אביו״ .וכ תב רבנו בחיי:
וקרא ל הן כ ש מו ת א שר קרא ל הן אביו ,וע ש ה כן לכבוד
אביו .וממה ש ה תור ה הודיע ה זה ,נר אה שנ ח ש ב לו
לזכות ,ויש בזה ה תעו ר רו ת וק״ו ש ל א י שנה אדם מדרך
אבותיו ...ואולי מפני זה ל א נ ש תנ ה ש מו ,כ מו ש אר
ה אבו ת ,וזו מידה כנגד מדה .כן פיר ש הג און ז״ל .עכ״ל.
עדיין יש לפקפק ד ש מ א דווקא ה ת ם נ ח ש ב לו לזכות כי
יצחק חפר אות ם ב ארו ת ע צ מ ם ש ח פ ר אביו .ול א כ א שר
הבן בונה בא״י בי ת כנ ס ת אחר ,ואביו בנ ה בחו״ל .אך
ל א נר אה לחלק בזה .ובפרט שע תידי ם בתי כנסיות
שבחו״ל ל ע בו ר לא״י.
ויש להסתפק הא ם יעדיף לקרא א ת בי ת הכנ ס ת ע ל ש ם
אביו כגון אם קראו לו אברה ם יקראנו ״בית אברהם״
דהרי גם זה ב כ ל ל כיבוד אב הו א וכמו ש מצינו ש הנו ד ע
ביהודה קרא ל ספרו ע ל שם אביו ו את ספרו ציון לנ פ ש
חיה קרא ע ל שם אמו .וכך ע ש ה ה ב ר כ ת ש מו אל
ו״ברכת פרץ״.
אך נר אה יותר שיקרא לביכנ״ס ״כתר תורה״ ,ש הרי
יצחק ל א קרא לה ם ב ארו ת אברה ם כי אם כ ש מו ת א ש ר
קרא להן אביהן ,וכך יע ש ה גם הבן ,ובל יסור מ הנ הג ת
אביו) .שו״ת ע״ס ספר המצוות הקצר).

ה מנ ה ל ת ה ח ל ה ל ה ת נ כ ר ל ג נ נ ת ע ל ל א ע ו ו ל ב כ פ ה
וייאמר אבי מלך אל יצחק לך מע מנו כי ע צ מ ת נזמנו מאד
(כו-טז).
שאלה :מע ש ה בגננ ת מוכ שר ת ש מ ת מ ח ה גם בכ מ ה
תחומי הור אה וחינוך .הי א ה חל ה ל ע בוד בגן ילדים
מסויים ,ותוך זמן קצר ה פ כ ה ל'ציר המרכזי' ש ל הגן,
ה א מ הו ת מרבו ת ל ה תייעץ ע מ ה ,ולנ צל א ת כי שוריה
ב הדרכ ה והכוונה .אך ד א עקא ,של א חרונ ה מנ הל ת
הגני ם ,ה חל ה ל ה תנ כ ר אליה ולזלזל ב ה ב אופן נורא.
היא הבינ ה ש ה ד ב ר נו ב ע מקנאה ,וכעין מה ש כ ת ב
ה אור החיים ע ל הפסוק )בראשית כו טז) :ויאמר אבי מלך אל
יצחק לך מע מנו כי ע צ מ ת ממנו מאד ,שכוונ ת אבי מלך
לו מר ליצחק :אין ג דו ל ת מלכו תי ניכר ת לפני גדול ת ך,
ואין ל ך בזיון ה מלך כזה.
דהיינו ,אבי מלך קובל לפני יצחק ,ש ע ד ש הגי ע לכאן
ה' מל כו ת' הי ת ה שלו ,כול ם כיבדו ו העריצו אותו ,אך
מ שב א יצחק ,כבר ל א ניכר ת מלכו תו ו ח שיבו תו ש ל
אבימלך ,כי ליד גדול תו ש ל יצחק ,אבי מלך אינו נ ח ש ב
כ לל בעיני הציבור ,ע ד ש היו אומרים כול ם 'זבל
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ליקוטים מתורת מרנן ורבנן גדולי ישראל זצוק״ל ויבדלחט״א

תולדות תשע"ט
למה נתן יעקב לעשיו לחם

יש יצה״ר המפיל אדם-גדול בגלל מאכלו

בפר ש תנו כתוב ויעקב נתן לע שיו לחם ונזיד עד שים ויאכל וישת
ויקם וילך ויבז עשיו את הבכורה בראשית ב"ה ל"ד.

אלא שיש אופן בו היצה"ר מגיע אל כל אדם ,כאשר מתחילה הוא
מונע ממנו רק מ-ל שי ם את לבו אל מעשיו.

וקשה למה הוסיף יעקב לתת לע שיו גם לחם והרי עשיו ביק ש רק
נזיד עד שי ם ולא יותר.

כאשר התורה הק' מתארת את אופן אכילתו של ע שו את מאכלו,
כאשר אמר :הלעיטני נא מן האדם האדם הזה .מפר ש רש"י:
'הלעיטני ,אפ תח פי ו שפוך הרבה לתוכו ,כמו ש שנינו ( ש ב ת
קנה ):אין אובסין את הגמל ,אבל 'מלעיטין' אותו.

ובספר תשובות הגר"ח פר ש ת תולדות ( ת שובה כ׳׳ו) הביא
תשובת מרן הגר״ח קניבסקי שליט״א וז"ל הוא ח שב שלא ידע
עשיו הדין איזה ברבה מברבין על הנזיד לבן האכילו לחם שברבת
הלחם תפטור את הכל עכ"ל.

מפלת א-מענטש פון 'הלעיטני'
ויזד יעקב נזיד ויבא עשו מן השדה והוא עיף .ויאמר עשו
אל יעקב הלעיטני נא מן האדום האדום הזה כי עיף אנכי על
כן קרא שמו אדום .ויאמר יעקב מכרה כיום את בכרתך לי.
ויאמר עשו הנה אנכי הולך למות ולמה זה לי בכורה .ויאמר
יעקב השבעה לי כיום וישבע לו וימכר את בכרתו ליעקב.
(פר׳ תולדות .בראשית כה ,ל-לב).
אמר מרן הגר״ד פוברסקי זצ״ל :הבה נצייר את מה שקורה
לפנינו ,ובמשל :אדם מבוגר ראה ילד קטן ,שהיה בידו אוצר יקר
של אבנים טובות ומרגליות .הילד הקט מחמת מיעוט דעתו לא
ידע להעריך כלל את אשר בידו .לעומתו ,האדם המבוגר המכיר
את ערכו של האוצר אשר ביד הילד הקטן ,ידע שלבו של הקטן
תימשך אחר צעצוע צבעוני מרעיש וזול ,הציע לילד הקטן לע שו ת
עמו 'עיסקה' ,שהוא יתן למבוגר את האוצר ,והלה יתן בידו צעצוע
בתמורה .הילד הקטן מחמת העדר מודעות הסכים ב ש מ חה
ובמהירות להיפטר מהאוצר רב הערך ,תמורת הצעצוע דל הערך.
בלימודי בחיידר היה המלמד מצייר ב מ של זה את עסק מכירת
הבכורה של ע שו תמורת נזיד העדשים.
ואמנם ,בילדותנו ח שבנו שע שו לא ידע להעריך את ערך הבכורה
אשר בידו ,עד שהיה שווה לו למכור את הבכורה בעבור נזיד
עדשים .כאמור :ויבז ע שו את הבכורה.

בעבר ,כאשר היו מבקרים אצלנו אישים ,היו בודקים לראות
איך הם אוכלים .והכי גרוע במין-האדם היה ,כאשר קראו לו
"א-מענט ש פון הלעיטני".
לכן גם ע שו שהיה בו בודאי גדלות לאין ערוך ממדרגתו ,בעצ ם
הימצאותו וגידולו בבית יצחק ורבקה .אבל כאשר תקפו יצרו לבל

כאשר יאכל כמו 'בהמה'.
ואז ,כאשר הוא ה תפעל מן הצבע של האוכל' ...האדום האדום
הזה' .ומן המהירות שהוא יוכל לאכול את האוכל 'המוכן' לפניו
מבלי כל טורח' ...הלעיטני נא' ' .שפוך לתוך פי' ,או אז הוא כבר
יהיה מסוגל למכור גם 'מרגלית יקרה' תמורת 'צעצוע' עם צבע,
צעצוע מוכן .העיקר ,טעים ומהר...

חטא על 'דרך מקרה' ובגלל שזה רק 'מקרה'
וכה מתאר רבנו יונה ז"ל ( שערי תשובה שער ראשון אות יא) את
היכולת הנתונה לעזוב את החטא ,לעו מת אי היכולת לעזוב את
החטא .וכה הוא כותב :ודע ,כי מי אשר חטא על דרך מקרה ,כי

התאוה תאוה ויחזק עליו יצרו ,ויתקפהו ,ולא נחלצו רעיוניו
וחושיו בפגעו בו ,ולא מהרו לגעור בים התאוה ,ויחרב ,על
כן יגורהו היצר בחרמיו ,ונפל במכמוריו לפי שעתו ועתו,
בהיות רוח היצר רע מבעתו ,ולא מאשר חפצו ורצונו למצוא
עונו ,ולעשות כמוהו אחרי זאת .כלומר ,יש מי שחוטא על דרך

אבל כאשר נתבונן בדברים ,הלא כלימה תכסה את פנינו .האם
יתכן לח שוב כאלו מחשבות על בן המתגדל על ברכי יצחק
ורבקה ,שאיננו מודע לגודל ערכה ומהותה של הבכורה ,עד כי
היא משתווה לנזיד עד שים ?

'מקרה' ודוקא בהיות האדם בלתי מוכן ושמור מפני ה'מקרה',
יש בכח התאווה לתאוב ולחזק את יצרו לגבור עליו ,על האדם
עצמו ,לתוקפו .ואין במוחו רעיון ולא חוש להישמר מפני פג עו
בו .או ,לגבור על ים התאווה ולייבשו .או אז יפילו היצה"ר בר ש ת
מכמוריו ב שע ה מסוימת ובעת בלתי ידועה אך ורק מפני בהל ת
היצר ולא מפני איזה רצון להמציא עליו עוון ח"ו.

ועוד נוכחנו ב המ שך הפר שות עד כמה חרה לע שו שמכר את
הבכורה.

ב'מקרה' היחידי הזה של אכילה באופן בהמי' ,נפ ל' ע שו לתוככי
מכמורת רשת יצרו ,ומכר את הבכורה לנצח ממנו רח"ל.

היתכן שעשו נכשל ב'קטנות' ?

והתורה הק' מלמדת אותנו באריכות של כמה פסוקים ,לתאר גם
האיך החלה מכירת הבכורה ,כאשר האדם-הגדול איבד שליטה

על עצמו ועל קניניו ,אך ורק בגל ל שליטת היצה׳׳ר עליו ,בתאוות.
תאוות האוכל.
וכך יכולים גם אנו ח"ו לאבד קניננו הרוחניים עם 'כלום' ובגלל
איבוד שליטה עצמית לנוכח תאוות המאכלות רח׳׳ל .כאן ,ובזה,
החלה התדרדרותו של ע שו ,עד להיותו 'ר שע' המבקש להרוג עם
היותו מכבד את אביו ואמו ,ועוד בבית אביו ואמו ,ואחיו יעקב
וכל הרוחניות וכל הנצחיות בורחים מפניו .ה"י ( .מפי תלמידו
הרה׳׳ג ר' יוסף צבי רינהולד שליט׳׳א)

יתן ויחזור יתן
ויתן לך האלוקים מטל השמים (כ״ז כ״ח)
בעת ש שב מרן ראש הישיבה רבי שמואל רוזובסקי זצוק״ל
מטיפולים מחו׳׳ל ( ב שנ ת ת של׳׳ח) ,נשא רבינו דברים נרגשים
בישיבת גרודנא אשדוד ,וכה אמר בתוך דבריו.
ויתן לך האלוקים מטל השמים וגו' .וברש׳׳י מב׳׳ר :יתן ויחזור
ויתן ,והיינו שמתנתו של מקום אינה נתינה בפע ם אחת אלא
שהיא מת חד שת בכל פע ם ,ויש שביארו ענין הדבר כי הנתינה
מאתו ית' יוצרת קשר בין הנותן למקבל ואם הנתינה היתה בב ת
אחת היה הקשר עלול להתרופף ח׳׳ו ,וע׳׳כ מדתו של הקב׳׳ה
היא :יתן ויחזור ויתן ,נתינה מתחד שת תדיר .שענין זה מחזק
ומחדש באדם את הקשר הנפ שי עם הבוי׳׳ת.
וגם אנכי זקוק עתה לברכה זו של ויתן לך ,יתן ויחזור ויתן ,אמנם
זכיתי לחנינה ,הגומל ל׳׳חייבים" טובות ,אך תחינתי להשי׳׳ת
שיתן ויחזור ויתן לי חנינה לבריאות טובה לאורך ימים ושנים.
ואבקש מכם לברכני בברכה זו כי יזכנו השי׳׳ת להיות יחד לאורך
ימים ושנים טובות( .זכרון שמואל עמ' תקנ׳׳ט).

יעקב ועשו
בהספד שנ ש א מרן הגרמ״ה הירש שליט״א על הקדושים בבית
הכנסת בני תורה אמר בתו׳׳ד :איתא במדר ש תנא דבי אליהו
זוטא פי׳׳ט בעוד כשהיו יעקב ועשו במעי אמן אמר יעקב לע שו
עשו אחי שני אחים אנחנו לאבינו ושני עולמות יש לפנינו העולם
והעולם הבא העולם הזה רצונך טול אתה העולם הזה ואני אטול
העולם הבא באותה שע ה נטל ע שו בחלקו העולם הזה ויעקב
נטל בחלקו העולם הבא וכשבא יעקב מבית לבן וראה ע שו שיש
ליעקב נשים ובנים ועבדים ו שפחו ת ובהמות וכסף וזהב מיד
אמר ע שו ליעקב יעקב אחי לא כך אמרת לי שתטול אתה העולם
הבא ואני אטול העולם הזה ומנין לך כל העולם הזה נשים ובנים
וממון עבדים ו שפחו ת למה אתה מ שתמ ש ונהנה מן הדברים
שבעול ם הזה כמותי ואמר לו יעקב לע שו זה מעט הרכוש שנתן
לי הקב׳׳ה ל ה ש ת מ ש בו לפי הצורך שלי בעול ם הזה שנאמר שם
לג וישא את עיניו וירא את הנשים ואת הילדים ויאמר מי אלה לך
ויאמר הילדים אשר חנן אלהים את עבדך באותה שעה האמיד
ע שו בדע תו ואמר ומה העולם הזה שאין ליעקב חלק בו כך נתן
לו הקב׳׳ה העולם הבא שהוא חלקו של יעקב על אחת כמה
וכמה באותה שע ה אמר לו ע שו ליעקב יעקב אחי בוא ונע שה
שותפות אני ואתה טול אתה העולם הזה והעולם הבא חצי
ואני אטול גם כן העולם הזה והעולם הבא ואמר לו יעקב לע שו
אדוני יודע כי הילדים רכים ואינם יכולין לע מוד ביסורין של
בניך ומקשים על כך וכי היום בלא ה שו תפו ת האם בכל הצרות
והפוגרומים שעובר עם ישראל אנו יכולים לע מוד ומה הועילו
דבריו של יעקב מיישבים זאת ב ש ם רבי אליהו לופיאן זצוק׳׳ל
כשאדם חי עולם הזה' אזי כשנוטלי ם ממנו את העולם הזה חרב
עליו עולמו אך אדם שחי עולם הבא' וכל תכליתו היא עולם
הבא הוא יוכל לע מוד ב סבל הייסורים וביותר שכל צרה וצרה

שיעבור בעול ם הזה יגדל זיכוכו וכך חלקו בעול ם הבא נע ש ה
גדול יותר וזהו שאמר יעקב לע שיו אדוני יודע כי הילדים רכים
ובלי עולם הבא לא יוכלו לע מוד בייסורים וברבנו בחיי (ברא שית
כג ,א) כתוב על הפסוק אורח חיים ל מעלה ל מ שכיל למען סור
משאול מטה מ שלי טו כד שלמה ע"ה הודיענו בכאן כי המ שכיל
המכיר תכונת העולם הזה שהוא עולם ההפסד הוא יודע אורח
חיים ל מעלה בעול ם העליון הנצחי ועל כן מסיר ומסלק עצמו
מתאוות העולם הזה ולא יע שה ממנו קבע זהו למען סור משאול
מטה' נמצינו א"כ כי הדבר הראשון הוא לעסוק בביטול עולם
הזה ולהשכיל באורח חיים למעלה.

פקחותו של מרן החזון איש
ויהי עשו איש יודע ציד( .כה כז)
וברש׳׳י לצוד ולרמות את אביו בפיו ושואלו אבא היאך מעשרין
את המלח ואת התבן כסבור אביו שהוא מדקדק במצות .ראשי
המושבה בבני ברק חיפשו שוחט בין המועמדים הגיע אדם
שעסקני המושבה התרשמו ממנו מאד כיון שהיה נראה כיהודי
ירא שמים בקיא בהלכות וזקנו ארוך על פי מידותיו לפני שסיכמו
עמו סופית על העסקתו ביקשו שיכנס למרן החזון איש כדי
שיתהה על קנקנו ויתן את הסכמתו למינויו החזון איש שוחח
עימו ולאחר מכן אמר להם שלא ימנוהו שאלוהו מדוע ענה להם
סתומות זקנו ארוך ולא הבינו את כוונתו לימים התגלה האיש
כנוכל רב מעללי ם הוא מכר את אותה הדירה ל של ש ה אנשים
שונים תיווך ומכר קרקעות שאינם שלו ועוד מע שי נוכלות
רבים ונאלץ לברוח לאמריקה מפחד נושיו ורודפיו הרבים שאלו
עסקני המושבה את החזון איש איך ידע שה שוחט הזה לא ראוי
וכי נביאות היא ענה להם החזון איש במתק לשונו אילו הוא היה
סנדלר עם זקן ארוך היה זה סימן שהוא ירא שמים אבל פ ה שבא
להיות שוחט כל זמן השיחה עימי הוא שיחק בזקנו כדי שאשים
לב שזקנו ארוך ומגודל ממילא הבנתי שחוץ מזקן ארוך ויפה אין
בתוכו כלום.

דין ביקור בפסח
הביא מרן הגרי׳׳ש אלישיב בשיעוריו ויש מהאחרונים שכתב
להביא ראייה לשיטת הרמב׳׳ם דפ סח דורות אינו טעון ביקור ד'
ימים ממ׳׳ש בפרקי דר׳׳א פל׳׳ב ומובא ברש׳׳י פר ש ת תולדות
דיצחק ביקש מעשיו שני גדיי עזים אחד לפ סח ואחד לחגיגה
וצד אותן בע"פ ולא היה שם ביקור ד' ימים ולדעתי אין ראיה
משם דהרי בב"נ כ שר בע"מ ולא מיפסל אלא מחוסר אבר וכיון
שכן ל"ש כלל דין ביקור אצל האבות ואפילו אם נאמר דדין
תמים האמור בפ סח זהו מדיני הפסח חוץ מדין תמים הכללי
שיש בקדשים וכאן שכן יפסול אף בב"נ שרוצה להקריב פ ס ח
עדיין יש להשיב מצד דבע"כ לא היה שייך לקיים אז מצות
הקרבת הפסח ככל חקיו ומשפטיו שהרי הפסח אינו קרב אלא
בכמה גדולה גם ב ש ע ת היתד במות שנא' לא תוכל לזבוח את
הפסח באחד שעריך ובע"כ לא היה זה אלא כעין קרבן פ ס ח
וכיון שכן אין להביא משם ראיה על דין ביקור( .הערו ת הגרי׳׳ש
עמ׳׳ס פסחי ם)

שואל שלא מדעת
ותקח רבקה את בגדי עשו בנה הגדל החמדת אשר אתה
בבית ותלבש את יעקב בנה הקטן )פ' כ״ז פ' ט״ו)
הובא בספר נתיבות רבותינו עמוד קל׳׳ו סיפר יהודי ש ה תפלל
במנינו של של מרן הגרי׳׳ז זצ׳׳ל פע ם באתי ב ש ב ת פר ש ת
תולדות לפני קריאת התורה לבית מרן ומכיון שהיה עדיין מעט
זמן עד שהחלו בקריאת התורה עמדתי בחוץ ושוחחתי עם אלו

שעמדו שם לפ ת ע יצא מרן הגרי"ז ושאל אותנו תאמרו לי היאך
היתה יכולה רבקה לקחת את בגדי החמודות של עשיו ולתת
אותם ליעקב והרי שואל מדעת לחד מ"ד הוי גזלן ובני נח הרי
מצווין על הגזל ונכנס חזרה אל ביתו והנה כאשר אמרו למרן
הקהלות יעקב זצ"ל את שאלתו של מרן הגרי"ז הגיב ואמר מי
אמר שבן נח מחויב על שואל שלא מדע ת ואולי חיובם של בני
נח הוא רק על גזל ממש.

כבר אוחז בדרגה
הנה בג מ' איתא אמר שמואל אנא להא מילתא חלא בר חמרא
לגבי אבא לדבר זה אני גרוע מאבי כחומץ בן יין דאילו אבא
הוה סייר נכסיה הולך ורואה קרקעותיו מה הן צריכות תרי זימני
ביומא ואנא לא סיירנא אלא חדא זימנא חולין דף ק"ה ע"א
ואמר מרן החזון איש אולי ב ש ם אביו היה מתמה לכאורה גדול
כח הבן מן האב שאילו האב הוה סייר נכסיה תרי זימני ביומא
והבן רק פע ם אחת אלא תירץ האבא היה במדרגה כזו שיכל
ללכת כמה פע מי ם ביום הוא כבר הגיע למדרגה זו ואילו אני אם
אלך כמה פע מי ם ביום מצבי לא יהיה טוב והביא ממה שנאמר
ביצחק וע שה לי מטעמים כאשר אהבתי בראשית כ"ז ד' יצחק
אחז במדרגה כזו שיכל לאכול מטעמים ( .מע ש ה איש מפי א'
מתלמידיו)

ידאג חמש שנים
הנה נא זקנתי לא ידעתי יום מותי( .כז ב)
ופרש"י אמר ריב"ק אם מגיע אדם לפרק אבותיו ידאג חמש
שנים לפניהן וחמש לאחר כן וכו' ומקורו במ"ר כאן פס"ה סי"ב.
ואמר מרן הקהלות יעקב זללה״ה שעיקר העצה לזה שילמד
בהתמדה וכדתנן באבות פ"ב מ"ח מרבה תורה מרבה חיים וכן
הוא במ"ש ב ש ב ת ק"ו א אחד מן האחין שמת ידאגו כל האחין
כולן אחד מבני חבורה שמת תדאג כל החבורה כולה .ועמש"כ
בקריינא דאגרתא ח"א סי קצ"ו.

כיבוד אב ואם
וילך עשו אל ישמעאל ויקח את מחלת בת ישמעאל בן
אברהם אחות נביות על נשיו לו לאשה( .ויצא כח ,ט)
פרש"י ולמדנו מכאן שנטמן בבית עבר ארבע ע שרה שנה ואחר
כך הלך לחרן וכו'.
הביא מרן פוסק הדור הגר״נ קרליץ שליט״א במס' מגילה
(ט"ז ,ב) גרסינן ,אמר רבה אמר רב יצחק בר שמואל בר מרתא,
גדול תלמוד תורה יותר מכבוד אב ואם ,שכל אותן שנים שהיה
יעקב אבינו בבית עבר לא נענ ש וכו' .פרש"י ,יעקב למד תורה י"ד
שנה בבית עבר ,כ שפיר ש מאביו ללכת לחרן ולא נענ ש עליהן על
כיבוד אביו ,ובשאר כל השנים שנ ש תהה בבית לבן ובדרך נענ ש
וכו'.
ובמהרש"א הקשה וז"ל ,וא"ת למה נענ ש גם על אותן כ"ב שנים
כיון שברצון אב ואם ובמצותן הלך יעקב מסתמא מחלו כבודם.
ותירץ ב על אמרי נועם בש ם הר"י מפרי"ש ,שלסוף י"ד שנה
שהיה בבית עבר נתקררה דעתו של ע שו ושלחה רבקה אמו את
דבורה מנקתה אחריו לבית לבן והוא שהה שם כ"ב שנה ע"כ,
ועיין במפר שי ם בזה ,עכ"ל.
ובפתחי תשובה (ס"ק ח) כתב ,היינו דווקא אם צריך לילך חוץ
לעיר (כמ"ש ב סעיף כ"ה) אבל אם הוא בעיר צריך לשרת את
האב ולחזור לתורתו כמ"ש בסי' רמ"ו סעיף י"ח .כ"כ הפר"ח
בלקוטים .ובזה מתורץ קושית ספר המקנה בקידושין דף ל"א
ד"ה אסתייעא מלתא ע"ש.

וז"ל הפרי חדש ,תלמוד תורה גדול מכיבוד אב ואם ,דוקא
כשצריך לצאת מהעיר ללמוד ,אבל דרים בעיר אחת יכבד את
אביו ויחזור לתורתו וכדלקמן סי' רמ"ו סעיף י"ח ע"ש עכ"ל.
וצ"ע מנין להפר"ח החילוק בדינא דגדול ת"ת יותר מכיבוד אב
ואם בין אותה העיר לעיר אחרת.
ונראה ע"פ דברי הרמב"ם בהלכות תלמוד תורה (פ"ג הל' ד')
וז"ל היה לפניו עשיית מצוה ותלמוד תורה ,אם אפ שר למצוה
ל הע שו ת על ידי אחרים לא יפסיק תלמודו ,ואם לאו יע ש ה
המצוה ויחזור לתלמודו ,עכ"ל ,וכ"ה ב שו"ע יו"ד סי' רמ"ו סעיף
י"ח.
והקשה הגאון רבי אלחנן וסרמן זצ"ל ,מדוע צריך הרמב"ם
להוסיף "ויחזור לתלמודו" הרי הנידון כאן אם יפסיק מתלמודו
לעשיית המצוה או לא ,ואחר שגמר המצוה כמובן שחוזר
לתלמודו שהרי הפסיק רק לע שיי ת המצוה.
וביאר דהרמב"ם בא להורות תנאי בהיתר שפוסק מתלמודו
לע שיית המצוה ,דהני מילי אם לאחר ע שיית המצוה הוא יחזור
לתלמודו ,אבל אם עסק המצוה ימשך עד שלא יהיה יכול לחזור
לתלמודו כמו של מד קודם ע שיית המצוה אין בזה ההיתר
דיפסוק מתלמודו לע שיי ת המצוה ,מפני שתלמוד תורה גדול
יותר מכל המצוות.
וזה מה שכתב הפרי חדש לבאר את דברי הגמ' ב מגילה שגדול
תלמוד תורה יותר מכבוד אב ואם ,והיינו דמצות כיבוד אב ואם
דינה כשאר המצוות דאם אי אפ שר לקיים ע"י אחרים נדחה
תלמוד תורה מפני מצות כיבוד אב ,וממילא אם הבן לומד
באותה עיר שאביו מתגורר שאז הבן יכול לקיים את התנאי של
"ויחזור לתלמודו" אחר עסק הכיבוד אב ,הרי שדינו שיפסוק
מתלמודו למצוה ויחזור לתלמודו ,אך אם הוא לומד בעיר אחרת
וצריך לצאת מהעיר כדי לקיים מצות כיבוד אב א"כ לא מתקיים
התנאי של "ויחזור לתלמודו" על זה אמרינן בגמ' גדול תלמוד
תורה יותר מכיבוד אב ואם .כך יש לפר ש בדע ת הפרי חדש,
שהרי ציין לסי' רמ"ו סעיף י"ח דשם נתבאר דין תלמוד תורה
ועשיית המצוה.
ובשו"ע (ל קמן סעיף כ"ה) כתב מהתרומת הדשן ,תלמיד שרוצה
ללכת למקום אחר שהוא בוטח שיראה סימן ברכה בתלמודו
לפני הרב ששם ואביו מוחה בו לפי שדואג שבאותה העיר
העובדי כוכבים מעלילים ,אינו צריך ל ש מוע לאביו בזה.
וגדר "יחזור לתלמודו" הוא ,דהנה יש ביטול תורה זמני ,ויש
ביטול תורה ש מ שנה את כל המצב הקודם של הלומד ושל
הלימוד .וביטול תורה זמני לא איירי כאן ,שהרי קיום המצוות
לוקח זמן לקיימם כגון ל ה תפלל ,לבנות סוכה ולישב בתוכה
וכיוצ"ב ,כל אלו ודאי דאינם חסרון ב"ויחזור לתלמודו" אף
שיכול ללמוד באותו הזמן אם לא יקיים אז את המצוה ,מפני
שהרי התורה ניתנה על מנת לע שו ת ,וחסרון ב"יחזור לתלמודו"
הוא כאשר ההפסק מהלימוד יפגע ויפגום בעצ ם לימודו ממה
שהיה קודם עשיית המצוה ,ויעקב אבינו של מד בבית שם ועבר
הרי איכות ומעלת התורה שם אינו כמו שהיה לומד לבדו ,ש ש ם
היה ישיבה והיה לו רביים שם ועבר ,ועל זה אמרינן גדול ת"ת
יותר מכיבוד אב ואם.
וכזה יש לדון לענין עוסק במצוה דבעינן התנאי דיחזור לתלמודו.
וביטול תורה זמני וביטול תורה באיכות ובמעלה יש לדון בכמה
אנפי וכמובן שהכל לפי הענין ,וכגון מי שהולך לעבוד שעו ת
רבות ביום ולאחר העבודה שב לתלמודו ,הרי ברור שאין זה אותו

סוג ומעלה של לימוד כמו מי שכל עיתותיו מוקדשים לתורה,
וכה׳׳ג יש לדון במי שפוסק מתלמודו ולאחר מכן מעל ת התורה
שלו היא אחרת ממה שהיה קודם שפ סק מתלמודו ,ועל זה
אמרינן שאם ע שיית המצוה ת פג ע ותפגום בעצ ם לימודו ,אין לו
לפסוק מתלמודו לע שיית המצוה.
וה׳׳ה מה שנאמר גדול תלמוד תורה יותר מכיבוד אב ואם ,אם
הבן יושב ועוסק בתורה כל היום ,וכעת נצרך ל טפל באביו ואמו
אפילו כמה שעו ת כל יום ,הרי זה ביטול תורה זמני וחייב ל טפל
בהם ,אם אי אפ שר ע"י אחרים שיע שו כמותו אף שיחסר לו כמה
שעות של לימוד כל יום הרי נצטוונו לקיים המצוות ,ולימוד
התורה הוא על מנת לע שו ת ,אבל אם עצם הלימוד של מד קודם
לכן יפגע ויפריע לו וכגון שלא יהיה מונח בלימוד כמו של מד
קודם לכן וכיוצ׳׳ב בזה אמרינן גדול ת"ת יותר מכיבוד אב ואם.
וענין זה מת חלף לפי מעל ת הלומד ,ויש לפע מי ם ת"ח שיושב
ולומד בהתמדה רבה ,שהפ סק של כמה שעו ת מלימודו יפגום
בהתעלותו ,או יגרום להוציאו מן הלימוד ,הרי דגם זה בכלל גדול
תלמוד תורה ,והכל לפי הענין.
ולפעמים מקום קיום מצות כיבוד אב ואם הוא מקום שנמצאים
בו בני בליעל או חסרון צניעות וכיוצ׳׳ב שיכול לפגו ם לו בעצ ם
הלימוד ,כיוצ׳׳ב נאמר גדול ת"ת יותר מכיבוד אב ואם ,וכמובן
שהכל לפי הענין.
ובזמנם להגיע לעיר אחרת היה לוקח זמן רב לאחר נסיעה
קשה ,ואחרי שכבר הגיעו אזי כבר נשארו שם זמן מה עד שחזרו
בחזרה ,על כן נסיעה לעיר אחרת בזמנם היה נ ח שב שפוג ע בעצ ם

הלימוד .ובכה׳׳ג כתב הפרי חדש דהליכה לעיר אחרת דינו דגדול
תלמוד תורה יותר מכיבוד אב ואם .אבל בזמנינו ש אפ שר ל הגיע
בקלות וזמן לא ארוך ,אפ שר דלא חשיב לענין זה כעיר אחרת.
והכל לפי הענין.
ובאופנים שעסק המצוה יגרום לו שלא יחזור לתלמודו כמו
שלמד קודם עסק המצוה וכנ׳׳ל ,אינו חייב לקיים המצוה בעצמו
אפילו אם הוא נמצא באותה עיר שנמצאים אביו ואמו ,ועליו
לדאוג שאחרים יעשו מה שנצרך עבורם.
ואם אביו או אמו במצב של פיקוח נפ ש ,שהם חולים שיש בהם
חשש סכנה ,ויהיה יותר תועלת שבנם יטפל בהם ויש יותר סיכוים
לרפואתם ,ודאי שחייב ל טפל בהם אף שהוא נמצא בעיר אחרת,
דאף לולי מצות כיבוד אב ואם חייב בזה משום פיקוח נפ ש וכתיב
לא תעמוד על דם רעך.
וגדר עיר אחרת הוא ,שאין הבן יכול לבוא כל פע ם לאביו שאם
יבוא יפגע זה בעצ ם הלימוד שלו ממה של מד קודם ע שיית
המצוה ,ובזה אמרינן דתלמוד תורה גדול מכיבוד אב ואם.
ובאותה עיר ,היינו באופן שאחרי שמתעסק בכיבוד אב הוא חוזר
לתלמודו כמו של מד קודם עסק הכיבוד אב ,וממילא אין זה פוג ע
בעצם הלימוד של מד קודם לכן.
ובן שלומד אך פוסק מלימודו לעיסוקים ובטלות שאינם הכרחיים
לו ,ודאי שבזמן העיסוקים האחרים חייב לכבד את אביו ואמו
אפילו כשנמצאים בעיר אחרת .ועדיין צריך ל שקול כל מקרה
לגופו ,והכל לפי הענין.

ליום היארצייט של מרן הגר״א קוטלר זצ״ל  -ב' כסלו תשכ״ג  -דברים מתלמידו מרן הגרמ״ה הירש שליט״א
בעת שהותו של מרן הגר״מ שולמן זצ״ל ראש ישיבת סלבודקה
בארה״ב היה מכבדו ידידו מרן הגר״א קוטלר זצ״ל באמירת שיעור או
שיחה בהיכל ישיבת ליקווד בנוכחותו .לימים רבי אהרון הציע שידוך
את אחד מתלמידיו המובהקים מרן הגרמ״ה הירש שליט״א לבתו של
רבי מרדכי.
* בשיעורי העמוקים גם תלמידים שאולי לא העפילו לגבהי הלומדות
אבל קלטו כראוי את העקרון שתורה היא חזות הכל אפס זולתה.
* עמדתי כולי משתומם נוכח הברען שלא דעך אף לרגע קט הפעילות
הרצופה והמאומצת ביגיעת התודה ובחפצי שמים ללא שום אתנחתא
החתירה הבלתי פוסקת אל הגבהים אל הפיסגה בעולם המושגים שלו
לא היה קיים כלל המונח הגעתי ליעד מסוים אלא כמו שפירש רבי
איצל״ה פטרבורגר זצ״ל בפרשת העקידה (בראשית כב טו) ויקרא
מלאך ד' אל אברהם שנית מן השמים מה פשר ההתגלות השניה אכן
המלאך התגלה שוב אליו אחרי ראותו חידוש גדול דהיינו שאאע״ה
בניגוד לטבע אנושי רגיל אינו נח ולא שקט לאחר שנשלמה עקידת
יצחק מצדו והיה יכול להסתפק בכך שעמד בנסיון הוא דוקא מחפש
כיצד להמשיך הלאה את העליה בהר השם ומתגבר שוב להקריב לפניו
כל מה שבידו הוא האיל שנאחז בסבך בקרניו.
* הגילוי האחר שהרשים אותי המשיך מרן שליט״א היא ההפקרה
העצמית המוחלטת שראו אצלו האני בכלל אינו קיים בכל עת ובכל
מצב מוכן היה לכל משימה שד' אלקיו דורש ממנו.
* כראש ישיבה במיטבו הצטיין רבינו לא בשיעוריו הגאוניים בלבד
אלא גם בהתייחסותו האבהית הנפלאה לתלמידיו היה שופע אהבת
נפש עצומה לכל אחד מבני הישיבה לכל אחד בפני עצמו כאילו היה בן
יחיד שלו זוגתו הרבנית חנה פערל ע״ה התבטאה בהזדמנות מסוימת
הוא אוהב את הנכדים שלו כמעט כמו שהוא אוהב את התלמידים.
* כאשר השמיע את השיחות במיוחד בזמני רצון ראו כולם מאי משמע
מאן דנפח מתוכו נפח בימי אלול היה אפוף כולו פחד אימת הדין רק
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בקושי הצליח לכבוש את התרגשותו והחזיק מעמד כשסיים דבריו
ע״פ רוב התייפח בבכיה קצרה לעיני כל התלמידים הרושם היה מרעיד
והלבבות נמסו כמים.
* מעשה שנכנס ובא אצלו רב חשוב רבינו ישב אז אצל השולחן וראשו
נשען על זרועו כיון שהתחיל הלה לדבר אליו זקף ראשו ופתח את
הגמרא המונחת לפניו ועיין בה נעלב האיש שסבר כי הוא מזלזל בו
ובמקום שיקשיב לדבריו התחיל ללמוד אולם האמת היתה דלא מיניה
ולא מקצתיה רבינו חש בעייפות יתירה וסגר את הגמרא בנסותו לנמנם
קימעא כדי להתרענן אך ברגע שהאיש התחיל לדבר אליו והרגיש כי
לא יוכל לנוח פתח מיד את הגמרא כדרכו תמיד לא להפסיד אף רגע
ולעיין בספר אף בעת שמשוחח עם בני אדם מלבד אם הנושא דורש
ממנו להתרכז באופן מיוחד גם הפעם היה מעיין בגמרא ומקשיב
לדברי אותו רב מבלי להחסיר אף מלה.
* היה מעשה שרבינו הקשה בשיעור על סברת השאגת אריה מגמרא
מפורשת הקושיא שלו היתה חזקה כברזל התירוץ לקושיא ממנו
והלאה אולם הוא לא השלים עם העובדה הזאת בצהרים אחרי שסיים
השיעור מצאוהו תלמידיו יושב בחדרו ומתייגע על הבנת פשר דברי
הגמרא שהקשה מהם משהבחין בהם הסביר השאגת אריה כל התורה
כולה היתה פרושה מול עיניו מגמרא מפורשת בודאי לא שייך לסתור
את דבריו כי ללא ספק ידע וזכר ג״כ גמרא זו חלילה לנו לחשוב כאילו
אישתמיטיה ובודאי היה לו מהלך משלו בפשט דברי הגמרא אלא
צריכים אנחנו להתייגע ולמצוא באיזה אופן הוא פירש אותם באופן
שלא יקשה עליו מאומה.
* בהספדו של מורי ר' אהרן קוטלר ז״ל על הרב מבריסק ז״ל אמר
לבאר טעם עניני מה שהחמירו חז״ל מאוד על המתעצל בהספדו
של חכם וביאר בזה ג' טעמים הא' משום כבוד התורה והב' משום
השתתפות בצער והג' משום שבהעדרו של החכם יש ירידה לכלל
ישראל וזה מחייב התבוננות להתגבר ולהתרומם בעבודתנו.
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שיעור חומש
על פרשת השבוע

משיעורי הגאון הגדול רבי חיים פיינשטיין שליט״א
ל א ש י ש י ב ת ע ט ל ת של מד!

פרשת תולדות תשע״נז

וצודה לי ציד( .כ״ז ,ג׳).

יודעין שישראל נצחו ,הרי שימי הדין ,אינם רק ימי משפט על

יש לומר במה שאמר לו יצחק צודה 'לי' ציד ,דהנה רש״י (פס'

מעשיהם של ישראל ,אלא הם ימי התעצמות ומלחמה בין כח

ט') הביא מפרקי דרבי אליעזר ,שפסח היה ,ולכן היה צריך

הקדושה של ישראל ,כנגד כח הסט״א והס״מ שהוא שרו של

שני גדיים ,אחד לקרבן פסח והאחד למטעמים וי״א לחגיגה.

עשו ,והתעצמות זו היא המשך של ההתעצמות שהיה בין

ולפי זה יש לומר דכיון דהיה זה קרבן פסח ,היה צריך מינוי,

יעקב לעשו על הברכות ,ועל ידי שילוח השעיר לעזאזל ,שהוא

שהפסח אינו נאכל אלא למנויו ,ובחידושי מרן רי״ז הלוי (הל'

נושא את כל העבירות של ישראל ונותנן לעשו ,זוכין ישראל

קרבן פסח) ייסד ,דמינוי על קרבן פסח ,הוא שיהא לו חלק

ומתכפר להם.

בהקרבן בקנין ממון ,וצריך לזכות בקרבן בקנייני ממון בשביל

אשר לפי זה מבואר היטב ,דענין יום הכיפורים ,הוא אותו

לימנות עליו.

ענין של מעשה הגדיים ,דכאן היה התעצמות ומלחמה בין

אשר לפי זה יש לומר ,דזהו שאמר וצודה לי ציד ,דר״ל שיזכה

יעקב לעשו ,מי יטול הברכות ,ועל ידי הגדיים ניצח יעקב את

בשבילו בבהמה ,ויהיה לו קנין ממון בבהמה ,ועי״ז יהא נ מנה

עשו ונטל הברכות ,וביום הכיפורים הוא אותו ענין שנמ שכת

על הפסח.

אותה התעצמות בין ישראל לאומות העולם והס״מ ,ועל ידי

לך נא אל הצאן וקח לי משם שני גדיי עזים טובים( .כ״ז,
ט׳).
איתא במדרש ,רבי חלבו אמר ,טובים לך ,שעל ידן אתה נוטל

השעיר של יום הכיפורים זוכים ישראל לכפרה.
וזהו הביאור בדברי המדרש דכח הכפרה של יום הכיפורים,
נכלל בזכיית יעקב בברכות על ידי הגדיים.

את הברכות ,וטובים לבניך ,שעל ידן הוא מתכפר להם ביום

אולי ימושני אבי והייתי בעיניו כמתעתע והבאתי עלי

הכיפורים.

קללה ולא ברכה( .כ״ז ,י״ב).

ומבואר דכפרת יום הכיפורים ע״י השעירים ,הוא אותו ענין

הנה מבואר דכיון שהוא מ תע תע באביו ראוי הוא לקללה ולא

כמו זכיית יעקב בברכות ע״י הגדיים ,ובכח הזכיה בברכות

לברכה .ובמדרש (מדרש רבה פ' ג') איתא ,דיצחק בא לקללו,

ע״י הגדיים ,יש את הכח שמתכפר להם לישראל ביום

ואמר לו הקב״ה ,הזהר ,דאם כן לנפ שך אתה מקלל ,דאמרת

הכיפורים.

אורריך ארור .וצריך לבאר מפני מה ה מ תע תע באביו ראוי

ונראה לבאר הדברים ,דהנה ענין השעיר המשתלח לעזאזל

הוא לקללה.

ביום הכיפורים ,כ תב הרמב״ן בפ' אחרי מות (ויקרא ט״ז ,ח')

ויש לבאר ,דכיון שהוא מ תע תע באביו ,הרי הוא מזלזל ומקלה

וז״ל ,ומפורש מזה בפרקי רבי אליעזר הגדול ,לפיכך היו נותנין

את אביו ,וא״כ הרי הוא בכלל ארור מקלה אביו ואמו ,ולכן

לו לס״מ שוחד ביום הכיפורים וכר וכל עוונותיהם של ישראל

ראוי הוא לקללה ולא לברכה.

עליו ,שנאמר ונשא השעיר עליו ,ראה ס״מ שלא נמצא בהם
חטא ביום הכיפורים וכו' ,והקב״ה שומע עדותן של ישראל מן
הקטיגור שלהם ומכפר וכו' ,אבל צוה הקב״ה ביום הכיפורים
שנשלח שעיר במדבר לשר המושל במקומות החרבן ,והוא
הראוי לו מפני שהוא בעליו ומאצילות כוחו יבא חורב ושממון
וכו' ,וחלקו מן האומות הוא עשו שהוא עם היורש החרב
והמלחמות ,ומן הבהמות השעירים והעזים ,וכו' ,כי כן יקראו
הוא ואומתו שעיר.
הנה מבואר בדברי הרמב״ן שענין שילוח השעיר לעזאזל ,הוא
נ תינ ת כל העבירות לעשו ולשרו הס״מ ,ועי״ז מתכפר להם
לישראל .והיינו דענין הדין ביום הכיפורים ,הוא התעצמות
ומלחמה בין ישראל לאומות העולם ,כמבואר בדברי חז״ל על
נטילת ד' מינים ,שאחר יום הכיפורים אין יודעין מאן נצח ,אם
ישראל או אומות העולם ,וכשיוצאין ישראל ולולביהן בידיהן,
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ותקח רבקה את בגדי עשו בנה הגדול החמודות אשר אתה
בבית ותלבש את יעקב בנה הקטן( .כ״ז ,ט״ו).
ובדברי רש״י מבואר שהבגדים היו פקדון ביד רבקה.
וצריך ביאור ,כיון שהבגדים הם פקדון אצלה ,איך הותר לה
ליתנם ליעקב.
ונראה לבאר בזה ,דהנה איתא בחז״ל שבגדים אלו לקח עשיו
מנמרוד ,ואלו הם הבגדים שע ש ה הקב״ה לאדם הראשון .והנה
בבעל
הטורים כ תב על הפסוק (פרק ג' פסוק כ״א)' ,ויעש ה' אלוקים
לאדם ולאשתו כתנות עור וילבישם' ,ללמד שע ש ה הקב״ה
לאדם הראשון בגדי כהונה ,ואיתא בב״ר ,שבהם היו עובדין
הבכורות ,וח' תיבות בזה הפסוק ,כנגד ח' בגדי כהונה ,עכ״ל.
ומבואר דבגדים אלו ,לא היו סתם ,בגדים ,אלא היו בגדי
כהונה ,שבהם עובדים עבודת הקרבנות.
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ולפי זה יש לומר ,דבגדים אלו שייכים למי שמקריב לפני

הם באים על ידי הקרבה ומעשה ישראל ,לכן הם בכלל משמני

הקב״ה ,דכיון דבגדים אלו הם בגדי כהונה ,שייכים הם למי

הארץ.

שעובד העבודה ,מעתה כיון שיעקב לקח את הבכורה מעשיו,
כדי שהוא יהיה המקריב לפני הקב״ה ,ולהפקיע את עשיו
מהעבודה ,וכמו שכתב רש״י( ,כ״ד ,פסוק ל״א) ,דיעקב ביקש
את הבכורה ,לפי שהעבודה בבכורות ,אמר יעקב ,אין ר שע
זה כדאי שיקריב להקב״ה ,א״כ נמצא שבקנין הבכורה ,נע ש ה
הוא הראוי לעבודה ,ועשיו הופקע מהעבודה ,א״כ ממילא גם
הבגדים של יעקב הם ,ולא של עשיו ,דהבגדים שייכים למי
שעובד.

ויעתר יצדק לה׳ לנוכח אשתו כי עקרה היא ויעתר לו ה׳
ותהר רבקה אשתו( .כ״ה ,כ״א).
פיר ש רש״י' ,ויעתר' ,הרבה והפציר בתפילה ,ואומר אני כל
לשון ע תר לשון הפצרה ורבוי הוא' .ויעתר לו' ,נ תפ צר
ונתפייס ונ תפת ה לו ,עכ״ל.
והיינו דהקב״ה נ ענ ה לריבוי התפילות ,וע״י שהרבה והפציר,
הועילה תפילתו .ומבואר דאחד מאופני התפילה ,הוא על ידי
ריבוי והפצרה ,שרק ע״י הריבוי וההפצרה ,התפילה מתקבלת,

ויתן לך האלוקים מטל השמים ומשמני הארץ( .כ״ז ,כ״דו).

וכמו שכ תב רש״י ,דיצחק נענ ה ,משום דהקב״ה נ תפ צר

איתא במדרש ,מטל השמים ,זו מקרא ,ומשמני הארץ ,זו

ונתפייס לו.

משנה.

ומצינו ענין זה דע״י ריבוי התפילה היא מתקבלת ,בכמה

ונראה לבאר בזה ,דהנה חלוק טל השמים ממשמני הארץ,

מקומות ,דאצל שמואל ב תפל ת חנה כתוב ,ויהי כי הרבתה

דטל השמים ,הוא מתנה מן השמים ,שאין צריך לזה שום

להתפלל ,הרי דמכח הריבוי תפלה הוא דהועיל.

יגיעת בשר ,ואין לאדם שום עמל בו ,אבל משמני הארץ ,אינם

וכן אמרו חז״ל בפר ש ת ואתחנן אצל משה רבנו ,שהתפלל

באים מעצמם ,אלא הם צריכים יגיעה ועבודה רבה ,להוציא

תקט״ו תפילות כמנין ואתחנן ,ואילו היה מתפלל עוד תפילה

פירות חלב הארץ ,ורק על ידי עמל ועבודת האדם הם באים.

אחת ,היה נכנס לארץ ישראל ,ולכן אמר לו הקב״ה ,רב לך

ולפי זה מבואר הדרשה ,דמטל השמים זו מקרא ,ומשמני

אל תוסף דבר אלי עוד בדבר הזה ,כי אם היה מוסיף עוד

הארץ זו משנה ,דהמקרא שהוא תורה שבכתב ,נתקבל

תפילה אחת ,היה נ ענ ה על ידי תוספת הריבוי.

בשלימות ואין להוסיף או לגרוע ממנה ,והרי היא בשלימותה

ובביאור ענין הנהגה זו שהתפילה מתקבלת דוקא ע״י ריבוי

בלא שום עמל ,אבל המשנה שהיא תורה שבעל פה ,באה על

והפצרה יש לומר ,דהנה אצל מנשה כתוב בדברי הימים (ב'

ידי עמל ויגיעת התורה ,וחידושי דינים המתחדשים ובאים ע״י

פרק ל״ג פסוק י״ג)' ,ויתפלל אליו ויעתר לו' ,ובגמ' בסנהדרין

י״ג מידות שהתורה נדר שת בהם ,וע״י סברא ,על כן המקרא

דף ק״ג ע״א דרשו מזה ,מלמד שע ש ה לו הקב״ה כמין מחתרת

הוא בכלל טל השמים ,והמשנה היא בכלל משמני הארץ.

ברקיע כדי לקבלו בתשובה מפני מידת הדין .ובמדרש (מדר״ר

והנה עוד דרשו שם במדרש ,דטל השמים ,זה המן ,שנאמר,

רות פ״ה) איתא וכן כ תב שם בתרגום ,שהמלאכים סתמו את

הנני ממטיר לכם לחם מן השמים ,רמשמני הארץ' ,זה הבאר.

שערי התפילה ,שלא תתקבל תפילתו לגודל ר שעתו ,והקב״ה

עוד דרשו ,דבר אחר ,מטל השמים ,זה ציון ,שנאמר ,כטל

חתר לו חתירה מיוחדת תחת כסא הכבוד ,שתתקבל תשובתו

חרמון שיורד על הררי ציון ,ומשמני הארץ ,אלו הקרבנות.

ותפלתו.

ונראה לבאר זאת גם על הדרך שנתבאר ,דהמן ,הוא בכלל

ויש לבאר דזהו הכח שיש בריבוי תפילה ,שהריבוי תפילה

טל השמים ,שהוא בא מתנה מן השמים ,ואין בו שום מעשה

מועיל שגם אם נסתתמו שערי תפלה ,מכל מקום התפלה

אדם ,ואילו הבאר הוא בכלל משמני הארץ ,שהבאר לא הוציא

תתקבל.

מים מעצמו ,אלא היו צריכים לדבר אל הסלע ,או להכות בו,

ובמדרש איתא ,ויעתר לו ה' ,רבי לוי אמר ,משל לבן מלכים

עד שיתן מימיו .וכן הוא הביאור במה שדרשו מטל השמים

שהיה חותר על אביו ליטול ליטרא של זהב ,והיה זה חותר

זה ציון ,דציון נבחרה מן השמים ,וכמו שכתוב כי בחר ה'

מבפנים וזה חותר מבחוץ ,שכן בערביא קורין לחתירתא

בציון אוה למושב לו ,ולא על ידי אדם היא נבחרה ,וגם לעתיד

עתירתא .ובזוהר כאן נמי דריש ,אל תיקרי ויעתר לו ,אלא

לבא איתא ברש״י בסוכה דף דבית המקדש עתיד לירד בנוי

ויחתר לו שחתירה לתר ליה קוב״ה וקביל ליה .הרי דגם כאן

ומשוכלל ,ועל כן ציון היא בכלל טל השמים ,אבל הקרבנות

אצל יצחק ,היו צריכין לחתור לו חתירה מיוחדת כדי שתתקבל
תפלתו ,ולזה היה צריך ריבוי תפילה.
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למה זה אנכי והיינו שנתכוונה לע שיו לבדו שלא חפצה בו.

מעלת אשת ת"ח

ובאמת שכדאי לסבול את עשיו ועוד ע שיו ועוד עשיו אם לבסוף תזכה לבן
כמו יעקב אבינו הצדיק.

ויעתר לו ה'.
פרש״י לו ולא לה שאין דומה תפלת צדיק בן צדיק לתפלת צדיק בן רשע.
ואע"פ דקודם מ"ת גם הזכרים עדיין לא נצטוו במצוות אלו ,מ"מ האבות
קיימו את כל התורה ,אלא תפילתו נתקבלה יותר כיון שהוא צדיק בן צדיק
וע"כ דכיון שרבקה קיימה המצוות וסייעה ליצחק ללמוד תורה ,תפילתה
היתה צריכה להתקבל כמו תפילתו ,לולא טעם זה שיצחק הוא צדיק בן
צדיק( .אילת השחר פר' תולדות)
וכעי״ז אמר רבנו שליט״א לבאר דברי הגמ' בכתובות ס"ז ,ב מר עוקבא הוה
עניא בשיבבותיה ,דהוה רגיל כל יומא דשדי ליה ארבעה זוזי בצינורא דדשא.
יום אחד אמר :איזיל איחזי מאן קעביד בי ההוא טיבותא .ההוא יומא נגהא
ליה למר עוקבא לבי מדרשא ,אתיא דביתהו בהדיה ,כיון דחזיוה דקא מצלי
ליה לדשא נפק בתרייהו ,רהוט מקמיה עיילי לההוא אתונא דהוה גרופה
נורא ,הוה קא מיקליין כרעיה דמר עוקבא ,אמרה ליה דביתהו :שקול כרעיך
אותיב אכרעאי .חל ש דעתיה ,אמרה ליה :אנא שכיחנא בגויה דביתא ומקרבא
אהנייתי .והעיר רבנו הרי מר עוקבא היה אמורא ולמד תורה ,ואמאי זה לא
יותר סיבה לזכות יותר מאשתו ,וע"כ דכיון שהיא סייעה לו ללמוד ,יש לה
שכר לימודו .והיה לה עוד מעלה שנותנת צדקה בעצמה.

יעקב  1עשי - 1יצר הרע -

כדאי לסבול הרבה

מעשיו אם לבסוף זוכים לבן כמו יעקב
שח רבנו :במהרש״א סנהדרין צא :הק' על מה דאי' שם דיצה״ר נכנס באדם
רק מ שננער לצאת ממעי אמו כדי שלא יבעט באמו ויצא ,והק' דא"כ אמאי
אי' דכשהיתה רבקה עוברת ע"י בית ע"ז היה עשיו מבעט לצאת וכשהיתה
עוברת ע"י ביהמ״ד היה יעקב מבעט לצאת ,ואפ״ל דלא היה זה כ"כ יצה״ר
דהרי עשיו ביקש לפרכס וליצא דווקא כשעברה ע"י בית ע"ז ולא כשהיתה
בביתה וא"כ מוכח דאי״ז כיצר הרע שנכנס בו כ שננער לצאת ממעי אמו ,ועוד
אפ"ל דמכיון שהיו מעותדים לצאת מהם שני אומות שהיו בדרכים נפרדים
לגמרי זה מזה ע"כ ההנהגה עמם היתה באופן שונה לגמרי והיה בהם יצר
זה משנוצרו .ובאופן כללי היתה ההנהגה עם האבות והאמהות שלא כדרך
הטבע וכמו דהאמהות היו עקרות ששרה היתה אילונית ולרבקה לא היה בית
וולד ואח"כ נפקדו וילדו והעמידו את כלל ישראל.
מבארים בשם הגרי״ז שביאר את טענתה של רבקה שאמרה אם כן למה זה
אנכי כשראתה שכשעוברת בבית ע"ז מפרכס לצאת וכן גם כשעוברת ע"י
בתי מדרשות ,וביאר שאמרה דמכיון שרואה שר שע הוא והיא הרי אינה
מצווה בפריה ורביה למה זה לה הריון זה ,ויש להוסיף דלזה כוונה ואמרה

כשנפטרה רבקה אמנו לא היה אחד בהלוויתה ,דהרי יעקב היה בבית לבן
ועשיו לא היה מפני שנתבישה בבן כמותו וע"כ היתה הלוויתה בצינעא
ובלילה וכמובא ברמב״ן בראשית לה' ח'( .והטעם שביצחק לא הוזכר דבר
זה הוא מפני שנתסתלק זקן וכבר לא דברו על כך( .רשימות הרה״ג ר' יואל
סבו שליט״א)

כח של ישיבה
יושב אהלים
דברי רבנו יום ד' ט"ז סיון תשנ״ח בקבלת פנים בירוחם :
כפי שכבר הזכירו דמקום תורה זה הדבר החשוב ביותר בעיני הקב״ה ,וחז״ל
אמרו אין לו להקב״ה בעולמו אלא ד' אמות של הלכה בלבד .וד' אמות של
הלכה מצטמצם במקום ישיבה ,שם הם הד' אמות האלו.
והנסיון הראה שבכל המדינות שלא היו שם ישיבות ,לא החזיקו הרבה
מעמד .רק אחרי שהתחילו ישיבות ,החזיקו בתורה ומצות .וכן מצינו בגיטין
(דף ו' ע"א) ע שינו עצמנו כבבל לארץ ישראל בגיטין ,מכי אתא רב לבכל,
ופרש״י מכי אתא רב לבבל .הרבה ישיבות! וקודם לכן אע"פ שהיה החרש
והמסגר כמו שהאריכו התוס' ,מ"מ דוקא תלוי במה שהרבה ״ישיבות" ,ולא
אמרו שבאו סתם אנשים מכלל ישראל ,רק הרבה ישיבות .אע"פ שהיו אנשים
יראים ושלמים ,כי זה הכלל דמקום שיש ישיבות זה מחזיק ,ג"כ להמשך.
וחלילה וחס כל המקומות האלו שהיה פעם ישיבות ,והיום זה חורבן .כמו
בבל שהיו שם כל הישוב של ארץ ישראל .והיום אין כלום ,למה? בגלל שאין
ישיבות! ואולי יש קצת יהודים .אבל זה כלום .אם אין ישיבות אין לזה קיום.
ובודאי שצריך לחזק כל מקום אבל הסביבה הזאת צריכה מאד מאד חיזוק.
בתורה ויראת שמים ,וזה הכל בנוי על הישיבה ,ובלי ישיבה מי יודע אם זה
יכול להחזיק מעמד.
ולכן ״תחזקנה ידיכם" והקב"ה בודאי יעזור לכם ,שיותר תתחזקו .יהיה לכם
יותר סייעתא דשמיא .וזה יגרום שיתוספו יראים ושלמים למקום הזה ,וכל
המקום יקבל פנים אחרות.
צריך קצת לעמול ,ואי"ז בא בקלות כ"כ ,כי זה מקום שרחוק מעיקר הישוב.
וכמו שכתבו תוס' בתחילת גיטין על המקומות שרחוקים מעיקר הישוב
דצ"ל בפני הכתב ,וזה צריך חיזוק מיוחד .אבל צריך להתחזק והקב"ה יעזור.
ונקוה בעז"ה שמה שתתחזקו יותר .באמת הקב"ה יעזור לכם .ותזכו שהמקום
הזה ,יהיה מקום תורה נפלא! וכל היושבים יתברכו ברוחניות והגשמיות וכל
טוב.

בדידי ה1י ע 1ב ד א
מספר הרב ישראל לוין שליט״א מנהל הסמינר בית יעקב [הישן] בירושלים:
באחד הימים נכנסה לכאן בת כלה מיוחסת למחרת אירוסיה ,וכל הכיתה
חיכתה וציפתה לרקוד עמה בשמחת אירוסיה ,אך הכלה לא היתה לבושה
בצניעות באותה ע ת כתקנות הסמינר ,והמורה חיכתה לה בפתח ,ואיחלה לה
'מזל טוב' ,וביקשה ממנה לקחת מונית הביתה על חשבונה ,בכדי להחליף
לבגד יותר צנוע.
לאחר מכן באו מורות לשאול אותי אם אכן נהגו נכון ,שהרי אנחנו מלמדים
את הבנות כל העת שתי היסודות הללו ,שהצניעות אצלינו היא מעל הכל,
וכמו שכתב מרנא הגר"א מוילנא זיע"א ,שכמו לימוד התורה אצלינו האנשים,
אצל הבנות המקביל ללימוד התורה הינה הצניעות ,אך מצד שני ,יש את
הענין של הזהירות בעניני בין אדם לחבירו ,ואנו משקיעים בחינוך הבנות כל

העת בגודל האיסור שלא לפגוע בזולת ,ויתכן שבמקרה שכזה אמנם הקפידו
על הצניעות כראוי ,אבל אולי פגעו בה וציערוה בדיוק ביום שמחתה.
לא רציתי להכריע בכך בעצמי ,והעליתי את השאלה הזאת בפני וועדת
הרבנים ,בשואלי  -שהרי הצניעות הינו היסוד לבת ישראל ,וכן מאידך הענין
שלא לפגוע בזולת ,זהו גם יסוד חשוב שעליו מחנכים את בנות ישראל,
ובמקרה שכזה מה קודם למה .וייעצו לי ,שזוהי שאלה קשה להכרעה ,ומן
הראוי להפנות שאלה מעין זו לרשכבה"ג מרן הגראי"ל שטינמן זצוק"ל ,ואכן
עליתי למעונו של מרן הגראי"ל והצגתי בפניו את השאלה עם הלבטים,
ואמר לי מרן  -שאם בחורה היתה נכנסת ללא בגדים ,וכי אז גם הייתם
שואלים אותי לדעתי?! ,חשבתי לתומי ,שאולי מרן ראש הישיבה לא הבין את
שאלתי ,כי הרי לא היה זה המקרה ,והסברתי לו שרק החצאית שהיא לבשה

היתה קצרה במקצת מהמקובל והראוי בסמינר ,ואין זה חלילה כמו במקרה
שבת ישראל תהיה ללא בגדיה עליה ח"ו ,אך אמר לי מרן הגראי״ל  -תדע לך,
שכל סנטימטר שצריך להיות מכוסה ואין זה מכוסה זה נחשב כערומה ללא
בגדים ...ודי למבין.

ובהזדמנות אחרת אמר לי ,שמסגרת 'בית יעקב' נועד לשמור עליהן בעיקר
מרחוב העיר והמתרחש בו ,ופעם שהנסיונות היו בעיות של השכלה וכדומה,
התפקיד של בית יעקב היה להעניק להם השכלה תורנית שתמלא את
אוצרותיהן ,אך היום שהבעיה היא הנאות הרחוב ,צריך להשקיע שיהיו להן
חוויות והנאות רוחניות.

 'ישנו נוהג בסמינר ,שלכל שכבה בכל שנה כשהבנות עולות לכיתה ג' ,ישנהתוכנית הנקראת 'התמודדות' ,זוהי תכנית מאד אטרקטיבית שהבנות מחכות
לכך זמן רב ,ומתכוננות הרבה ליום המדובר.
באחד השנים התכנית היתה אמורה להתרחש באחד מימי שלישי ,וביום
ראשון בערב באותו שבוע אירעה התאונה הקשה שהתקיימה ל"ע בכניסה
לעיר ירושלים באוטובוס קו  402לבני ברק ,כשכמה בנות מהסמינר שנסעו
בו ניצלו בו בנס ,ואחת המחנכות שהינה בוגרת הסמינר נהרגה ל"ע באותו
אירוע קשה וכואב ,והתלבטנו אם זהו הזמן הראוי יומיים לאחר כזה אירוע
קשה ,לערוך את התוכנית האטרקטיבית שהבנות כה מייחלות לה.
הלכתי לשאול את מו"ר הגאון רבי שאול אלתר שליט״א ,אם לבטל את
התכנית בגלל זה ,והשיב לי כך  -אם הבנות מעצמן יתעוררו וישאלו זאת ,זה
מצריך שאלת חכם ,אך אם לא ישאלו דבר ,סימן שאין זה מפריע להם ,ואם כך
אין צורך לבטל בעבורן את התוכנית .ואכן הבנות שאלו זאת וביקשו לקבל
הכרעה תורתית לכך ,ולכן שלחתי לשאול את מרן ראש הישיבה הגראי״ל
שטינמן זצוק״ל שיורה לנו כיצד לנהוג .בנו הגאון רבי שרגא שליט״א נכנס
לשאול אותו בהציגו לפניו את השאלה על כל פרטיה .ענה לו מרן הגראי״ל -
שיש כאן בעיה הרבה יותר חמורה ,האם אין בעצם הצגת התוכנית האמורה
של התמודדות בין בנות הסמינר משום מתכבד בקלון חבירו שאין לו חלק
לעולם הבא?! ולגופו של דבר הורה ,שהרי הם לא ילמדו במקום עשיית
התוכנית האמורה ,ואם כן מה הבעיה בכך.
אך נוכח שאלתו של מרן זצוק״ל פניתי להגאון רבי ברוך סאלאווייציק
שליט״א שאמר לי שאין בכך בעיה של מתכבד בקלון חבירו ,משום
שלכתחילה הבנות מנכנסות לכך על דע ת זה ויודעות שהן הולכות לקראת
תחרות שיש בה מרוויחים ומפסידים ,אך שווה לחנך את הבנות בשני דברים
 ראשית ,את ענין חומרת העוון של מתכבד בקלון חבירו ,ודבר שני ,חשובשתדענה ,שהואיל ונפיק מפי מרן הגראי״ל זצוק״ל שלא לע שו ת זאת ,ראוי
שכן ינהגו ולא יעשו ,ובכך ידעו כמה חשוב הדבר לציית לגדולי ישראל בכל
דבר וענין.
באחד הימים התרוצצה שמועה בסמינר ,שבהיות ולפני זמן קצר אירע פיגוע
רצחני בשכונת גאולה בירושלים ,וזה היה כשטכנאי בזק ערבי עלה עם הרכב
שלו על המדרכה ופגע בכמה יהודים קדושים הי"ד .והבנות היו לחוצות מאד,
שהרי הן חוזרות לביתן עם האוטובוסים שרבים מנהגיו הינם ערביים שמי
יודע אם אין סכנה ליסוע אתן ,והחלו לחשוש כיצד יחזרו לביתן ,שהרי הרבה
מהנהגים באותם אוטובוסים הינם ערבים.
התקשרתי לחברת 'אגד' וביקשתי מהם ,שישלחו היום רק נהגים יהודים בשל
החשש של הבנות שהושמע כאן ,אמרו לי באגד ,שכל הנהגים שלהם קיבלו
אישור מהמשטרה לנהוג ,ואין לי מה לדאוג .הסברתי להם ,שגם הטכנאי של
בזק שעבד בחברה כאחד מעובדיה ,קיבל אישור מהמשטרה לעבוד בבזק,
וראינו את התוצאות הטראגיות ממעשיו.
אמרו לי שאין להם אפשרות לע שו ת זאת שאין מספיק נהגים יהודים.
הוספתי להסביר להם ,שבשאר האוטובוסים יש גם גברים ,וכאן זה  50בנות
באוטובוס ,ואני יש לי אחריות עליהם בכך ,אך בהנהלת אגד סירבו להענות
לבקשתי.
התקשרתי אז לחברי הכנסת ,וגם הם לא יכלו לעזור לי בכך ,ולכן לא ידעתי
כיצד עלי לנהוג להפיג חששותיהן של הבנות .התקשרתי להגאון הגדול רבי
דוד כהן שליט״א חבר ועדת הרבנים ,ושאלתי אותו כיצד עלי לנהוג ,והוא
השיבני שעלי לבקש ברכה ממרן ראש הישיבה הגראי״ל שטינמן זצוק״ל,
שלחתי אליו את בנו שיבקש ממנו זאת ,ולאחר זמן קצר הוא חזר ואמר לי
בשם אביו מרן הגראי״ל  -אין לך מה לדאוג ,את ההשתדלות שלך כבר עשית,
ואם כך תהיה רגוע ותשלח את הבנות ,וד' יעזור שלא יאונה להם כל רע.

ואכן באחד הפעמים נכנסתי עם הגר״ח מישקובסקי שליט״א לשאול את
מרן הגראי״ל שטינמן זצוק״ל כמה שאלות בעניין חינוך הבנות .לאחר
שהרב מישקובסקי שליט״א הרצה בפניו את שאלותי ,אמר לי מרן הגראי״ל
 אלו שאלות מורכבות ,וקשה לי להתרכז עכשיו ,ולכן אינני יכול לענותלך .ופתאום פנה אלי ושאל אותי  -את רבי שאול כבר שאלת?! אמרתי לו
שהוא שלח אותי הנה למרן לשאול זאת ,והוא חשב קצת ושאל אותי  -אני
יכול לשלוח אותך לשאול שאלה את רבי שאול? והשבתי לו בחיוב ,וביקשני
שאשאל אותו כך  -בגילי המופלג שאני מסוגל להתרכז רק בזמן מסוים
ביום ,מה עלי לעשות ,האם ללמוד גמרא עם תוספות ,או לענו ת על שאלות
מורכבות כמו שאתה שאלת אותי ,ואני הצטמררתי ל ש מע סגנון השאלה ...אך
לבסוף אמר לי  -וודאי צרכי הכלל קודמים .והגאון רבי חזקיהו מישקובסקי
אמר למרן  -שרבי ישראל חייב תשובות לשאלותיו ,והוא לא יזוז מהכסא עד
שיקבל ממרן את התשובה .ענה לו מרן הגראי״ל במתיקות לשונו  -אין שום
בעיה ,שיקח את הכיסא וישב בו ,אני מוכן לתת לו אותו במתנה.
שאלתי פעם את מרן הגראי״ל שטינמן זצוק״ל ,איך ההתייחסות לגבי קבלת
בנות חלשות לסמינר ,ושאלני ,מה הבעיה בבנות חלשות ,למה היא צריכה
כשרונות גדולים ,היא צריכה להבין מהרש״א ורבי עקיבא איגר?! אמרתי לו,
שכוונתי היתה שהיא חלשה ביראת שמים ,ואז אמר לי  -זה לא נקרא בחורה
חלשה ,זה בחורה גרועה ...ויעץ לי ,שבאופן שכזה הדבר יכול לגרום לקלקול
בנות אחרות מהסמינר ,ואסור לי לקבל אותה לסמינר.
היתה פעם תוכנית לע שו ת יום עיון מיוחד של הסמינר ,שיתחיל בשעה
 10בלילה ויסתיים בשעה  4לפנות בוקר ,באולם מסויים בירושלים עם כל
הצוות ,ומאחר שזה לא היתה התכנית בסמינר עצמו ,שאלתי את וועדת
הרבנים כיצד עלי לנהוג ,ואמרו לי ,שבעצם אין להם סיבה לאסור את הדבר,
אך קשה להם להתיר להרשות לבנות להיות בכאלו שעו ת מאוחרות מחוץ
לבית .וייעצו לי לשאול את מרן הגראי״ל שטינמן זצוק״ל איך עלי לנהוג,
והוא מסר להורות  -שאי אפשר להגיד שהדבר אסור ,אך קשה להתיר את
הדבר משום שבת צריכה להיות בלילות בביתה ,ואין זה ראוי שתהיה מחוץ
לבית ב שעו ת אלו.

דרכי הקבלה לסמינר...
מקרה מיוחד אירע באחת השנים כשעיריית ירושלים הכניסה בנות שלא
התאימו לרוח הסמינר ללמוד בה ,ושאלנו את מרן הגראי״ל שטינמן זצוק״ל,
אם לאור הענין שהונחת לנו כך ,עלינו להשבית את הסמינר .ומרן ענה לי
שאין היתר להשאיר בנות בבית ,שהרי מי יקח אחריות על בנות שמסתובבות
ברחוב באפס מעשה .אך בנות שעולות לסמינר ועדיין לא התחילו את
הסמינר אפשר שישארו בבית ,אך דעתו בשום פנים שלא להשבית ,משום
שבת שנמצאת ברחוב ,זהו נזק גדול ,ומי יקח אחריות על התוצאות שיכולות
להתרחש מכך ,ולבסוף יעץ לנו שלא להשבית כלל ,משום שלא כדאי
להפסיד במערכה.
ולגבי נושא של דחיית בנות מקבלתן לסמינר ,אמר לנו ,שכבר הורה זקן,
מרן הגרי״ש אלישיב זצוק״ל ,להכניס  30אחוז בנות עדות המזרח ,ואמרתי
לו שבמקומות אחרים מקבלים פחות מכך ,ואמר לי ,שאם אעשה כהוראת
מרן הגרי״ש אלישיב זצוק״ל ,לא אפסיד מכך ,ואכן כך ראיתי ,שלא הפסדתי
מכך מאומה.
וכשדנו עמו פעם לגבי קבלת אחיות ,ההוראה שהיתה ממנו קבעה שמקבלים
אחיות ,ואני אכן מקפיד על כך יותר מאחרים .ואמר מרן הגראי״ל  -שיש
חיוב מדין בר מצרא לע שו ת כן ,אך אם זה בת שאינה ראויה לסמינר ,הורה

כשנכנסתי למרן הגראי״ל שטינמן זצוק״ל בפעם הראשונה ,שאלני ,אתה
עושה שהבנות ירקדו? ולא הבנתי מה כוונתו ,ואז הסביר לי ,שהתפקיד שלך
זה לע שו ת שבנות ישראל ישמחו שהם זכו להיות בנות בית יעקב.

לנו ,שצריך להודיע להם על כך כשנה מראש ,בכדי שלא לגרום להם נזק,
והבת תוכל להתארגן להתקבל לסמינר אחר ולא להיחפגע מכך שתישאר
ללא מקום חינוך הולם( .מתוך מאמר במוסף שבת קודש  -בחוקתי תשע״ח)
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כעזהשי״ת

הגליון מוקדש להצלחת

גליון קפ״ז ,פ׳ תולדות
ב׳ כסלו ה׳תשע״ט
רמת  -השרון

יריב חיים בן ניסים וב״ב

משיחותיו של מו״ר הגאון הגדול

התפילה
כתכלית
בפנ״ע
נערך מתוך כתבי הרב משה
חליוה שליט׳׳א

ויעתר יצחק לה׳ לנכח אשתו כי עקרה
לו ה׳ ותהר רבקה אשתו (כה,
הוא
כא)

ה תפילה מרוממת א ת האדם והדברים תמוהים
ומקרבתו להשם
אלא ש ה עניין הו א ,שכשאדם פונה להשם
יתברך ,תפילתו איננה רק בכדי להגיע למטרה
שיקבל המתפלל את מבוקשו ,אלא שתועלת
נוספת יש כאן ,התפילה מרוממת את האדם
המתפלל ,כדי שתהיה לו עליה רוחנית גדולה,
וע״י כך מבקש האדם מהשם לתת לו את
מבוקשו ,ובזה הוא מתחבר להקב״ה .את זה
רוצה הקב״ה מהמתפלל.

אשר על כן,

יצחק אבינו מתפלל להשם לנוכח אשתו,
ופירש״י שעמדו יצחק ורבקה זה מול זה
והתפללו ואכן השם נעתר להם וקיבל את
תפילתם .מקשה הגמרא קושיא עצומה ,מפני
מה היו אבותינו עקרים ,הרי רבקה הייתה
עקרה ,שרה ורחל ומדוע אם כן .והתירוץ
שאומרת הגמרא שהקב״ה מתאווה לתפילתם
של צדיקים.

ה אבו ת יצרו מציאות של
בריאה חד שה ב תפיל ת ם
אומרי ם כ מו כן ה מ פ ר שי ם ,שהקב״ה לא
רצה שלעם ישראל יהיה קשר עם מערכת
הבריאה שהייתה לפני האבות ,דהיינו שינתק
הקשר מעובדי העבודה זרה ורצה הקב״ה
ליצור בריאה חדשה .שהיו האמהות עקרות
ועל ידי תפילתן ייעשו ניסים ,יוצא שוולדות
אלה שנולדו היו התחלה מהשרשרת של
האבות הקדושים.
את תירוץ הגמרא

שאומרת שהקב״ה מתאווה לתפילתם של
צדיקים ,וכי מה הנאה יש לקב״ה מזה ומה
הרווח מהרצון שיתפללו אליו?

הביא הקב״ה על האבות

הקדושים צרות גדולות כדי שיתעלו ממנה
יותר ויותר ,וזה החסד הגדול שעשה איתם על
מנת שיתעלו יותר.

המחלה נתהוותה כדי ליצור
קרבה להשם ע ל ידי ה תפילה

על זה הדרך

הקב״ה מתאווה ל תפיל ת ם
של צדיקים

וצריכים אנו להבין

יעקב אדלשטיין זצוקללה״ה

שמעתי פירוש שפירש רבי איסר

זלמן מלצר זצ״ל ,מח״ס אבן האזל ,שהנה יש
ברכה שמברכים את החולה 'שבת היא מלזעוק
ורפואה קרובה לבוא' ,ולכאו' לא מובן נוסח
הברכה הזה ,מה הקשר בין דא להא? האם
בגלל זה הרפואה קרובה לבוא? וביאר הגר״ז
שביום חול אנשים חושבים שהשם נתן מתנה
וריחם על הילד ,אמנם גם זה נכון ,אבל עלינו
לדעת כי החולה נהיה חולה כי השם רוצה
שיתפללו אליו .לכן ממילא נהיה החולה בריא
אח״כ כיון שהושגה המטרה שהיא התפילה
להשם.

וזו גם הסיבה

שבשבת אנו אומרים 'שבת

היא מלזעוק ורפואה קרובה לבוא' ,כיון
שבשבת אי אפשר להתפלל על החולה לכן אנו
מבקשים מהקב״ה שירפא את החולה בלי
תפילה.

״בעותר לו ה' ותהר רבקה אשתו״
ומדייק רש״י 'לו' ולא 'לה' ...שאכן שניהם
התפללו ,גם יצחק אבינו וגם רבקה אמנו ,אך
תפילת יצחק התקבלה קודם לכן ,ולא כתוב
'להם' כיון שאינה דומה תפילת צדיק בן צדיק,
לתפילת צדיק בן רשע ,לכן התקבלה תפילת
יצחק קודם לכן.

מדוע מועילה יותר תפיל ת
צדיק בן צדיק

וטעונים הסבר ,שהרי

צריך להיות בדיוק להיפך ,שתפילת הצדיק בן
רשע תתקבל לפני הצדיק בן צדיק ,כיון שהוא
הגיע אל האמת בכוחות עצמו ,מה שאין כן
הצדיק בן צדיק שיותר קל לו לכאורה .שמעתי
מאחד הנכדים של האדמו״ר מזוויעהל
שהפירוש בזה כך הוא  -כשאומרים צדיק בן
צדיק ,אין הכוונה שהוא עושה את המצוות
בגלל אביו ,אלא להיפך ,בגלל שהוא בעצמותו
ומכח עצמו בלבד הנו צדיק ,ולהיות בגדר כזה
זה קשה הרבה יותר.

מדוע נזכרים ה אבות
בשמותיהם ב תפיל ה

אכן ,הרגל המצוות

של מצות אנשים

מלומדה איננו טוב ,שהתורה דורשת מהאדם
'ואהבת את השם' ...א״כ עבודה זו היא יותר
חשובה ,וכשאדם משקיע בעצמו במצווה ,הוא
נותן לב לכך יותר ויותר .לכן אומרים אנו
בתפילות 'אלקי אברהם ,אלקי יצחק ואלקי
יעקב'' ,וזכרתי את בריתי אברהם וכו' וכו״.
ולכאו' מספיק היה לכתוב בקיצור 'אבותינו'
ולמה מפרטים את כל האבות?

כל ' אב' יצר חידוש בפני עצמו
אלא שיצחק חידש בעצמו את המצוות,
ולכן הוא נקרא 'אבא' בפני עצמו ,הוא איננו
חיקוי ,וזהו שכתוב 'אמת ליעקב ,חסד
לאברהם וכו' ,כי כל אחד מצטיין בדבר אחר
שהוא חידש בעצמו.

כפי שמסופר

על הרה״ק רבי אהרן רוקח

זצ״ל מבעלזא ,שהיה אדם גדול מאוד בתורה
וכשנפטר אביו ,רבי יששכר דב רוקח זצ''ל,
שאלו את רבי אהרן זקני העדה דבעלזא ,כיצד
הנך מתכוון להנהיג את עדת החסידים
והמעריצים ,האם ימשיך כבודו להיות כמו
אביו ,או שמא יבחר בדרך חד שה?

רבי אהרן מבעלז א שמר ע ל
הנ הג ת החידוש
ה שי ב ל ה ם ר בי א הרן ,אעשה 'בדיוק כמו
אבי' ,פירש את דבריו ואמר שכמו שאבי לא
עשה חיקוי לאף אחד ,אף אני לא אנהג בדרך
של חיקוי לאף אחד .וזוהי אולי כוונת רש״י
בפרשתינו 'ויעתר לו השם' כי הוא צדיק בן
צדיק ,שלא עושה חיקויים לאחרים ,ודבר זה
הינו עליון יותר מאשר צדיק בן רשע.
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רוה״ק ש ל

רבקה
אמנו
נערך מתוך כתבי הרב משה
חליוה שליט״א

לברך את יעקב שיקבל את ברכת אביו אברהם
ואת ארץ הקודש וכו׳ ואילו עשיו יקבל את טל
השמים ושיהיה שליט וגביר על אחיו ויקבל
מזה כבוד.

שותפות יעקב ועשו ,כי ש שכר
וזבולון
ומדוע רבקה קלקלה את תוכניתו של
יצחק? כיון שחשבונו של יצחק היה שעשיו
יהיה ״הזבולון״ של יעקב ,ויעקב יהיה בבחינת
״יששכר״ ויעסוק בתורה ע״י פרנסת עשיו,
ורבקה ברוח קודשה ידעה שנקודה זו צריך
לשנות ,דהיינו שגם ״היששכר״ וגם ״הזבולון״
יצאו מיעקב כיון שאם יעקב יחכה למזון של
עשיו הוא ימות ברעב ...ולכן מיניה וביה קיבל
יעקב אף את ברכת מטל השמים ומשמני
הארץ.

ןעתה בני שמע בקלי לאשור אני מצוה
אתף (כז ,ח)
בפרשת השבוע פרשת תולדות מסופר על רבינו החיד׳׳א

דברי החיד״א ש מ הלך זה
נצרך כדי ל ב ל ב ל א ת השטן

הברכה שיצחק בירך את יעקב ,ליצחק הייתה
תכנית לברך את עשיו וכששמעה מזה רבקה
שלחה את יעקב במקומו לקבל את הברכות,
לרבקה הייתה רוח הקודש והיא ידעה שיצחק
לא יקלל את יעקב ולכן אמרה ליעקב עלי
קללתך בני.

מדוע הגיעו הברכו ת ליעקב
ב ד ר ך של מרמה

לכאורה בשביל מה

היה צורך שהברכות

יגיעו ליעקב בדרך זו ,מה היית ההווא אמינא
של יצחק? ומבאר ה״ספורנו״ ־ שאמנם ידע
יצחק שיעקב איש תם יושב אהלים ועשיו איש
ציד איש שדה אבל לא ידע יצחק את גודל
רשעותו של עשיו ,ולכן אמר יצחק לגבי
המטעמים צודה לי ציד ,מצא צבי כשר והשחז
את הסכין ותשחטהו עבורי ,אבל בברכה
שבירך יצחק את יעקב לפני צאתו ללבן יש
פסוקים של ברכות מהסוג שה׳ ירבהו וכו׳ ולא
הוזכר ענין שיכין לו מעטמים.

עשו נ צרך לזכות הכנ ת
המטעמים ע מ״נ ל ה ת ב ר ך

ואומר הספורנו

שבכדי שעשיו יהיה ראוי

לקבלת ה״ברכה״ הוא צריך להתעלות וכמו
שראינו בסדום שבכדי שלוט יזכה לצאת משם
זימן לו הקב״ה זכות והזכות הייתה שהתארחו
אצלו המלאכים ובזכות הזו הוא יצא מסדום.
כך רצה יצחק לתת זכות לעשיו כדי שתתפוס
בו הברכה ע״י שהוא יכין לו מטעמים ,מה
שאין כן יעקב ,שתמיד עסק בתורה ובמצוות
לפיכך לא היה נצרך לזכות של הכנת
המטעמים .והמלבי״ם אומר שיצחק רצה

אומר שכל המהלך הזה היה
בכדי לבלבל את השטן שלא יפריע ,שכעת
מרמים אותו .וכמו שמצאנו שדוד המלך נבחר
להיות מלך על ישראל ולפני כן אף אחד לא
העלה על הדעת שיצא ממנו מלך ,שהרי ישי
חשב שהוא בכלל לא ת״ח ,ולבסוף גילו שדוד
הוא הת״ח הגדול ביותר מאחיו ,ואף שישי
אביו היה ראש ישיבה ל ש ש מאות אלף
תלמידים הוא לא גילה את דוד.

מע ש ה בר' חיים מוולאז'ין
והבחור יוסל'ה
אצל רבי חיים מוולאז׳ין למד תלמיד
שקודם בואו לישיבה היה נודע בשם ״יוסל׳ה״
שעשה מעשה שובבות ויום אחד החליט לבוא
ללמוד בוולאז׳ין והיה לומד בשקידה גדולה.
יום אחד קיבל יוסל׳ה מברק מאימו שארעה
שריפה וצריך לבוא ולעזור בבית .שאל
התלמיד את ר׳ חיים מה לעשות והשיב לו
שלא יצא מהישיבה.
והנה אחר זמן מגיע אליו שוב מברק ובו
נאמר שאביו חולה וצריך לבוא ולעזור ואף
הפעם הורה לו רבו להישאר בישיבה .עבר זמן
מה ושוב בשלישית הוא מקבל מברק ובו
כותבת אימו שאביו נפטר וצריך לבוא ולעזור,
אמר לו הגר״ח שב שבעה כאן ותמשיך ללמוד
ואל תלך לביתך.

בזכות השקידה נ ת מנה יוסל'ה
לרב ה של סלוצק
אותו בחור גדל והמשיך בלימודו בשקידה
בישיבה ,ויום אחד נפטר רבה של העיירה
סלוצק והיו צריכים רב שימלא את מקומו.

הלכו להתייעץ עם הגר״ח ואמר להם הגר״ח
שיקחו את יוסל׳ה כרב לעירם ואכן הביאוהו
לכהן שם פאר בכבוד גדול.

וכשבא הגר״ח

להכתרת אותו תלמיד כרבה

של סלוצק אמר לו  -ראה מה רצה השטן
לעשות כאן ,להוציא בחור מהלימוד ,הרי אם
היית נוסע בפעם הראשונה זה היה קוטע את
רצף הלימוד שלמדת עד עתה בשקידה יום
יום ...ומי יודע אם היית מגיע לעת הנכבדה
הזאת...

מע ש ה בפונובידרוב ור' אלחנן
וסרמן

סיפר רבינו יוסף שלמה כהנמן

זצ״ל

שלמד שלש שנים רצופות עם רבי אלחנן
וסרמן זצ״ל הי״ד את כל מקצועות התורה;
ש״ס בבלי וירושלמי ,והנה קיבל ר׳ אלחנן
באחד הימים מברק שאשתו צריכה ללדת
והלך ר׳ אלחנן לחפץ חיים וביקש רשות
לחזור לביתו .אמר לו החפץ חיים ־ וכי אתה
יודע ליילד? ולא נסע ר׳ אלחנן .אח״כ קיבל ר׳
אלחנן מברק שנולד לו ילד ,וביקש רשות
מהח״ח ללכת לביתו ,ושוב אמר לו הח״ח ־
וכי אתה יודע לחתל? ושוב פעם קיבל ר׳
אלחנן מברק ובו נאמר שיחזור לברית שתערך,
הלך ר׳ אלחנן וביקש רשות מהח״ח ללכת,
ואף הפעם שאלו הח״ח  -אתה המוהל? ולא
נסע ר׳ אלחנן לביתו.

היצר הרע מנסה ל ח ב ל לפני
דבר גדול

אינני יודע

אם לכל אחד הח״ח היה אומר

לנהוג כך ,אבל ר׳ אלחנן היה ״המובחר״
שבתלמידיו ,ולכן לא נתן לו הח״ח ללכת.
כשדבר גדול הולך לקרות ,מגיע היצר הרע
ושם מכשולים ויש להתגבר עליהם ,וכשיעקב
היה צריך להתברך ושמזה יצא ה״יסוד״ של
עם ישראל ,באה רוח הקודש של רבקה ,ואין
שאלה למה היא שיקרה כאן ,כיון שלמטרה
כזו מותר היה לה לשקר.

יעקב חישב כוונות

במה שאמר ״אנכי עשיו

בכורך״ אנכי הוא הנמצא כאן שאתה חושב
שעשיו צריך לקבל את הברכות אבל אני
באמת צריך לקבלם ואני נמצא כאן בכדי
לקבלם ,אני הוא הבכור שקניתי מעשיו את
הבכורה.

כל בחור

ישיבה ראוי להיות אדם גדול ואסור

להתפתות ! ויהי רצון שכל אחד יזכה לסייעתא
דשמיא.

מאמרי חיזוק השקפה והדרכה
מזקן המשגיחים
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תולדות

מרן רבי דב יפה זצוק״ל

כשם שחל שם שמים על יעקב כך היה ראוי לחול ש״ש על עשיו
ויתרוצצו הבנים בקרבה ותאמר אם כן למה זה אנכי ותלך לדרוש את ה' .ויאמר
ה' לה שני גוים בבטנך וגו' (כ״ה ,כ״ב כ״ג) הנה ,סופו של יעקב וסופו של עשיו
שונים היו זה מזה ,מן הקצה אל הקצה .בעוד שיעקב זכה להיות אהובו של
הקבייה הרי אצל עשיו זה ההיפך הגמור .וכך התנבא הנביא מלאכי (פרק אי):
"הלא אח עשו ליעקב ואהב את יעקב ואת עשו שנאתי .הנביא עובדיה התנבא
על עשיו (עובדיה פרק א׳) :״בזוי אתה מאד״ .כמו כן ,צאצאיו של יעקב
מעותדים לחיי נצח ,ואילו על צאצאיו של אדום התנבא הנביא עובדיה (עובדיה
פרק אי)" :ולא יהיה שריד לבית עשיו״.
והנה ,כבר בהיותם בבטן אמם ניכר הבדל בנטייתם הטבעית ,שכשרבקה עברה
ליד בתי מדרשות של שם ועבר היה יעקב מפרכס לצאת ,ואילו כשעברה ליד
בתי עבודה זרה ,עשיו היה מפרכס לצאת (רש״י על אתר בשם המדרש) .בנוסף,
היה עשיו אדמוני  -עדות לטבע של שופך דמים .מכיון שכך ,אפשר אולי לחשוב
שעשיו היה מיועד כבר מתחילת ברייתו להרשיע ולהיות שנוא על הי.
אך האמת אינה כן .איתא במדרש (שיר השירים זוטא פרק א') :״ויגדלו הנערים
 הרי יעקב ועשו ,וכשם שחל שם שמים על יעקב כך היה ראוי שיחול על עשיו.עשיו היה ראוי להעמיד מלכים ,ויעקב היה ראוי להעמיד כהנים ...מכר בכורתו
ליעקב מיד נאמר עליו (עובדיה פרק א') :״הנה קטן נתתיך בגוים בזוי אתה
מאוד...״ .הרי לנו שהיה ראוי לחול שם שמים על עשיו ,ואף לצאת ממנו מלכים,
אלא שלפי שביזה את הבכורה עשה עצמו ״בזוי אתה מאד״. .
נטיותיו הטבעיות של עשיו לא שללו ממנו את הבחירה בטוב
ואף שעשיו נמשך בטבעו לצד הרע יותר מיעקב ,מכל מקום לא ניטלה ממנו
הבחירה ,והיו לו כוחות להתגבר על טבעו ולעמוד בנסיונות .יסוד לכך בדברי
ה'ילקוט שמעוני' (על אתר) ,שכשהביאו לפני שמואל לראשונה את דוד וראה
שהוא אדמוני ,מיד נתירא ,״אמר אף זה שופך דמים כעשיו? אמר לו הקב״ה,
עשיו מדעת עצמו הורג ,אבל זה מדעת סנהדרין הוא הורג״ - .הנה על פי האמור
במדרש ,הקב״ה אינו עונה לשמואל שיש הבדל בין טבעו של דוד האדמוני
לטבעו של עשיו הרשע ,אלא ההבדל ביניהם נעוץ בכך שדוד כופף את טבעו
לדיני התורה והוראות הסנהדרין ,בעוד שעשיו היה מסור ביד יצרו .למדנו מדברי
המדרש ,שאפשר להיות עם נטייה לשפיכות דמים ובכל זאת לצאת דוד המלך!

א מ ר3

אומר על כך רבינו בחיי :״כי אע״פ שהיו האחים האלה תאומים ,נוצרו בבטן ,בזמן
אחד ,אין מעשיהם דומים זה לזה ,אבל הם שני הפכים וכל מדותיהם חלוקות זו מזו,
כי עשיו נמשך אחר תענוגי הגוף ויעקב נמשך אחר עצת הנפש״.
״ועל כן אמר 'ויהי עשו איש יודע ציד'  -והוא אומנתו של אדם בטל ומי שרודף אחר
תאוות העולם ,...ודבר ידוע ,כי השתדלותו של אדם במאכל ובמשתה והיותו
מ שתעשע בציד שהם תענוגי הגוף בעולם הזה ,הלא היא סיבה לבזות עבודת השי״ת
ויראתו ,לעשותם טפל ותענוגי הגוף עיקר״.
למדנו מדברי רבנו בחיי ,שעצם הרדיפה אחר תענוגי העוה״ז והשתדלותו בתענוגים
הגשמיים ,גורמת שהאדם מבזה את הדברים הרוחניים ,ועושה את עניייני עבודת ה'
טפל ואת תענוגי הגוף עיקר!
ויתכן על פי זה ,שזו הסיבה שבן סורר ומורה [שאוכל תרטימר בשר ושותה לוג יין]
קרוי ״זולל וסובא״ ,כי זולל הוא מלשון זול ,והלה ברדיפתו הנוראה אחרי תענוגות
גשמיים מוזיל את ערך מעלת עבודת ה' ,על ידי שעושה אותה טפלה לענייני העוה״ז.
המחשתו של הגר״י גלינסקי
הגר״י גלינסקי זצוק״ל המחיש באופן נפלא את הסתירה בין רדיפה אחרי גשמיות,
לבין אחיזה ברוחניות :גוי שראה קבצנים יהודים אוספים כסף ,ניגש אליהם ושאל:
במה אתם מעוררים את רחמי האנשים שיתנו לכם כסף? ענה לו אחד הקבצנים,
שהוא צועק :״רחמנות! נכד של הבעש״ט!״ וכששומעים שמדובר בנכדו של
הבעש״ט ,נפתחים הלבבות ותורמים לו כסף רב.
קבצן אחר סיפר לאותו גוי ,שהוא צועק :״רחמנות! גר צדק!״ וכששומעים שמדובר
ב'גר צדק' מזדרזים לקיים ״ואהבת את הגר״ ונותנים ביד רחבה.
לשמע דבריהם הבריק רעיון במוחו של הגוי :הוא יצרף את הרעיונות של שני הקבצנים
כאחד ,וכך הוא יעורר רחמנות כפולה .יצא הגוי לרחוב וצעק :״רחמנות! גר צדק! נכד
של הבעש״ט...״
כשם ש'גר צדק' ו'נכד של הבעש״ט' הם תרתי דסתרי ,כך גשמיות ורוחניות סותרים
האחד את זולתו .אין שום אפשרות ליצור חיבור בין גשמיות לרוחניות!
סופם של רודפי התענוגות  -״ויצעק צעקה גדולה ומרה

וכך גם רואים בחז״ל (מסכת שבת) שמי שנולד במזל מאדים יש לו ברירה להיות
או רוצח ,או מוהל או שוחט .וא״כ גם לעשו היה סיכוי למרות טבעו ,ורק כיון
שביזה את הבכורה איבד את הכל .ואמנם ,אין אנו יודעים מדוע הקב״ה נתן
לעשיו טבע שמגדיל את נסיונותיו ,אך מכל מקום ודאי שגם לעשיו ניתנו כוחות
לעמוד בנסיונות.
אור החיים (כז,א) מוכיח שיכול היה עשיו לחזור למוטב ,מדברי חז״ל שיעקב
נענש על שמנע את דינה מעשיו,לפי שאפשר שהייתה מחזירתו למוטב ,הרי
שאפשר היה לו לעשיו לחזור למוטב .ואומר אור החיים שזו גם הייתה הסיבה
שיצחק רצה לברך את עשיו ,כי חשב שבאמצעות הברכות יתהפך וייטיב דרכיו.
שורש רעתו של עשיו  -רדיפת תענוגות עוה״ז
ומה היה השורש פורה ראש ולענה ,שהביא את עשיו לביזוי הבכורה? אומרת
התורה :״ויגדלו הנערים ויהי עשיו איש יודע ציד איש שדה ויעקב איש תם יושב
אהלים״.

והנה ,ניתן היה לחשוב שרודף התענוגות אמנם מפסיד את העולם הבא ,אך לפחות
טוב לו בעולם הזה ,ולעומתו ,אנשים כדוגמת יעקב ,היושבים באהלה של תורה,
מפסידים את העולם הזה ,ונאלצים 'להסתפק' בעולם הבא.
אך מצינו במדרש (הובא ב'ילקוט' על אתר ,קי״א) ,שכשהיו בבטן אמם אמר יעקב
לעשיו :״שני עולמות יש ,עוה״ז ועוה״ב ,העוה״ז יש בו אכילה ושתיה  ...אבל העוה״ב
אין בו כל המידות הללו ,רצונך טול אתה העוה״ז ואני אטול העוה״ב ,...באותה שעה
נטל עשיו חלקו עולם הזה ויעקב חלקו עולם הבא .וכשבא יעקב מבית לבן וראה עשיו
בנים ובנות ,עבדים ושפחות...הרהר עשיו בדעתו ,ומה העוה״ז שאינו חלקו נותן לו
הקב״ה כך ,עוה״ב על אחת כמה וכמה ,מיד אמר עשיו ,רצונך שנעשה שותפות טול
אתה חצי העוה״ז וחצי העוה״ב ,ואני אטול ...אמר לו יעקב ,בני רכים ואינן יכולים
לעמוד ביסורים...״
נמצא מדברי המדרש ,שמתחילה אמנם חשב עשיו שליעקב עתיד להיות חלק רק
לעוה״ב ,אך לבסוף נוכח עשיו שיעקב זכה לכל טוב העולם הזה.

/־ ג ו ף •
א מ ר־ ג
ומאידך ,סופם של רודפי תענוגות העוה"ז ,שבאחריתם הם מצטערים ע"כ מאד,
וז"ל רבנו בחיי" :ובעל מדה זו מוצא עצמו עקוב לבסוף .הוא שאמר עשו' ,ויעקבני זה פעמיים את בכרתי לקח' ....ואם יטעם נופת וצוף בתענוגים אינו אלא לפי שעה,
והוא עתיד שידאג ויתנחם באחריתו ,ויצטער על זה מאד ,והוא שכתוב ויצעק צעקה גדולה ומרה ,אבל דרכו ומדתו של יעקב בהפך מזה ...כי מה שרצה עשיו לקנות
רצה יעקב למכור ,והוא רדיפת התאוות ובקשת תענוגי העולם .לפי שטוב העולם ושלותו אינו אלא גלגל".
החזון איש אמר ,שהחכם נהנה בכיבוש יצרו ,יותר מהכסיל הממלא תאותו.
הגרי ישראל סלנטר זצ״ל היה אומר ,שללא מוסר נדמה ,שלאלו שמחוץ לבית המדרש יש עולם הזה ,בעוד שליושבי בית המדרש יש עולם הבא ,אך על ידי לימוד
מוסר מתחוור ,שלאותם שאינם שומרי תורה אין גם עולם הזה ,ויושבי בית המדרש אינם מובטחים בחלקם בעולם הבא...
ברם ,המהרי״ל בלוך בספרו 'שיעורי דעתי (מאמר ,יפלס מעגל רגליך') כתב יסוד נכבד ,שיש דברים שאינם חיוניים לעצם קיום נפשו ,אך אעפ"כ כל מה שנצרך לו
לאדם למען יעמוד על מתכונת נפשו כדי שיהיה במצב של רצון ושמחה ,שרק אז ערים כישרונותיו וחיים בו כל כוחותיו  -כל הנצרך כדי שתהיה לו שלמות ותפארת
אדם ,בכלל 'צורך' הוא.
והוסיף שם :״כי לרוב בני האדם דרוש לקחת מן העולם הזה יותר מכדי הסיפוק :טיול בחברת בני אדם ,תענוגות גשמיים ,ליהנות מנועם הטבע וכדומה".
וסיים באזהרה נחוצה :״ואחרי שנחוץ לו כל זה ,אם יגמור בנפשו לפרוש מהנאות אלו ,הרי זה בכלל ,אל תהי צדיק הרבה״.

(לעבדך באמת)

מכתב מרגש שקבלנו מאיש חינוך שעוסק עם נוער מתמודד
"נצחו אראלים את המצוקים" כבר הכריז הרמקול הצרוד משהו של מכריז הלוויות המיתולוגי....
המולה ...פרצופים כאובים ....דיבורים על מי היה הנפטר ...זקן המשגיחים ...כמה צריך ללמוד ממנו....
ואני שלצערי לא זכיתי להכיר מבין כי איבדנו משהו יקר ,מנסה לעמוד קצת על גודל האבידה שומע מחברים שהיו תלמידיו על
גישה חינוכית נדירה ...על מאור פנים תמידי ...ע ל רצון שהיה בהם לשמוע הערה שתמיד נדמתה כהארה  -ביודעם כי זה מלב
אוהב וענ ק ...לא ממש הבנתי ,אך מה שכן הבנתי זה שהיה פה משהו אחר ,שונה ונדיר.
כאבתי אך לא הבנתי עד כמה האבידה היא גדולה עד ש....
עד שישבתי לשיחה עם ידיד

כ שלפתע עובר לצדנו נער לבוש בקפוצון צעקני ,תספורת מוזרה ,ג'ינס קרוע ומנופף לעברי לשלום,

"תזכיר לי" אני אומר ,הוא אומר את שמו ואז אני נזכר כמעט שנה קודם לכן סייעתי לו-בפע ם המי יודע כמה -למצוא ישיבה
שתתאים לו ,שתכיל אותו ,שתעניק לו את הכלים לגדול ולהתקרב אל יוצרו ,מה איתך אני שואל ,האא עזבתי שם כבר לפני 4
חודשים היום אני עובד ב ...הוא משיב ,ואז במעבר חד הוא פונה אלי-
שמעת ש'המשגיח' נפטר?? ,מי ,שאלתי ,רעב דויב הוא עונה לי  -תוך שהוא מגלגל את המילים על ל שונו בערגה 'רעעב דוייבב',
התפלאתי מה נזכרת כעת בר' דוב היית ב'כנסת' רק תקופה קצרה?? ,הוא היה המום ל רג ע ואז פרץ ב מונולוג שהותיר אותי המום-
נכון הייתי תקופה ממש קצרה אבל אם יש אדם בעולם שנתן לי תחושה טובה ,שאני שווה ,שאני טוב ,שאני לא סתם מישהו זה ׳המשגיח׳,
הוא עם העיניים שלו היה יכול ללטף ולחבק ,לחיצת יד שלו היתה יכולה להעביר גם בגדול הבחורים הפוחזים את ההרגשה אני
יודע שאתה טוב ושאתה יכול ,׳אין יום שאני לא נזכר בו׳ הוא אומר ׳וכשאני נזכר אני אומר לעצמי אתה לא תאכזב אותו ...הוא אומר
תוך סידור בלוריתו שהסתירה את עיניו ''כששמעתי שהוא נפטר בכיתי אבל לא משנה מה איתך אתה נשוי??' הוא עובר נושא
במהירות ...טוב יאללה ניהיה בקשר ורץ לתפוס את הרכבת הקלה לכיון יפו....
נשארתי שם המום ,אט אט התחלתי להבין את עוצמת האבידה שאיבדנו ,לר' דוב לא היה תואר בחינוך אבל הוא היה * ה*פדגוג,
את העצמה שהיה יכול להעניק לבחור במבט אחד או במילים ספורות את זה איבדנו ,אבידה גדולה שכ'"כ חסרה היום ,אם בחור
כמותו יכול להיזכר במשגיח ולרצו ת לא לאכזב אותו זה אומר משהו...
אם יהיו לנו רק עוד כמה "רעב דוויבים" בחורים רבים יכלו להיות במקום אחר....

ב
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ב פ ר שיו ת א לו עו ס ק ת ה תו ר ה ב ב י או ר י סו דו ת בנין ה כ ל ל י ש ר א ל ,ה א בו ת
הק' .כ ל א ב ת פ ס מי ד ה מ מי דו תיו ית' ו בז ה נ ח ק ק ה ב כ ל ל ו ת כנ ס ת י ש ר א ל
ו ב נ פ שו ת כ ל א ח ד ו א ח ד מ בני ה .הד ברי ם עמוקים ועדינים ומבוססים ע ל
ידיעות שונו ת שאין כאן המ קו ם ו ה א פ ש רו ת ל ה ר חי ב ב ה ם .ב פ ר ש ה זו נ מ ש ין
לע סו ק בי צ ח ק ו ב בי רו ר ה נ פ שו ת ש ה בי א ל בנין כ ל ל י ש ר א ל.
תו ד תנו נ תו נ ה ל ר ב יוסף וובע ר מ אן נ״י א ש ר ידיו לו ר ב ב ה פ צ ת תו ר ת ר בינו
ו מ סר לנו כ ת ״י עיני י ש ר א ל חייג מ ש ם נ ל ק ח מ א מ ר ז ה.

א .השואת פסולת דעשו עם אופי הקו של יצחק
הנה התופעה המופלאה ,שמהאבות הקדושים 'אברהם ויצחק' יצאו
תולדות של רשעים ' -ישמעאל ועשוי ,אינה בסיבת האבות עצמם ח"ו,
אלא כתוצאה מחטא עץ הדעת כפי שיתבאר .כבר הארכנו בעבר
שבחטא עה"ד הדעת "טוב ורע" נכנסה לתוך קומת האדם ,שנעשה
מעורב בעצם מטוב ורע ,ולמרות נוראות קדושתם של האבות הק' [א.ה
שעמלו לזכך את עצמם לגמרי מזוהמת חטא עה"ד] ,לא הזדככו לגמרי
מן הפסולת שנדבקה בעצמות קומת האדם .ומ"מ אופן התיקון שלהם
היה בכך שנפרדה הפסולת מהם להיות בריה בפני עצמה ,בלידתם של
ישמעאל ועשו בהם התרכזה הפסלות של מידתם כפי שיתבאר.
הנה ברור ,שהפסולת שהיתה מעורבת בקומתם ,היתה "מין במינו" של
תכונת נפשם בצד הקדושה ,דזהו גדר "התערובת" טוב ברע ,שהטוב
ורע דומין זה לזה ודבקים זה בזה ,וצריך עבודה מיוחדת להבחין
ביניהם ולהבדילם זה מזה.
נעסוק תחילה בענינו של יצחק ,דהנה תכונתו של עשו היא "רוצח" כפי
שנתברך מיצחק "על חרבך תחיה" ,וצ"ב במה קשור ענין זה למדת
היראה של יצחק.
אמנם כשנתבונן נראה שהגדרת היראה היא פרישה וסילוק מכל עניני
החומר שעלולים להכשילו בחטא ח"ו ,כמש"כ ת ^ ברכות דעיקר
היראה היא פרישה מן הספקות יעו"ש ,וזכר לדבר שעיקר ה"עבודה"
היא הקרבת קרבנות ,וכל סתם עבודה המוזכר בתורה הכונה לקרבנות
כמש"כ ועבדת את העבודה הזאת בחודש הזה (בא "ג) ,וכן פירשו
בספרי "ולעבדו בכל לבבכם" זהו קרבנות .וכשנעין בענינו של קרבן
נראה שהוא סוגיא של "סילוק" .ראשיתו בעצם ההקדשה שמסתלק
משימושי חומר ומתקדש לשמים ,וסופו בהקרבה ע"ג המזבח,
שמסתלק מן העולם לגמרי ,זהו ציור "הסילוק" בצד הקדושה
והשלמות ,והמקביל לכך בצד הטומאה הוא כח הרצח ,שהוא סילוק
והעדר 'עולם מלא' של האדם בדרך השחתה ,ומשום כך הפסולת של
עשו יצאה מקומתו של יצחק אבינו ע"ה.

הבהרה :מחמת סגנונו היחודי שאינו שוה לכל נפש דברי
תורתו של רבינו זצ״ל עוברים עריכה ועיבוד לשוני כפי
שנעשה בספר "נ פ שו גחלים תל הט" על עקבתא דמ שיחא
שי״ל בעדודו .על כן כל שגיאה וטעות נא ל תלו ת א ן ורק
ב עו רן.
נשמח על כל הערה והארה.
המערכת

ג .הבדלת עשו מושרש בעקדה
אלא שבאמת כבר בעקד ת יצחק נחקק בעומק נפשו של יצחק ,הבדלה
מן האופי של עשו ,ונקבע שרק יעקב הוא ממשיך דרכו ,והוא מב'
סיבות .ראשית ,מעשה העקדה היה עבודת "סילוק" בצד הקדושה,
דמסר נפשו באופן מוחלט להיות קרבן עולה לה' כפשוטו ,ונפשו פרחה
ממנו בפועל ,והסתלק מן העולם ,והגיע בכך לתכלית שלמות העבודה
שלו בקו ה"סילוק" בדרך השתלמות הנפש ,ובכך נבדל מן הפסולת של
סילוק בדרך השחתה ,וממילא עשו שתכונתו רצח וסילוק בדרך
השחתה ,הוא דחוי בעצם יצירתו ,מלהיות זרעו של יצחק.
וביתר עומק עפמשנ"ת (במאמר "העקדה  -שורש נפשו של יעקב",
נפש אטלהיו ח"ג כת'^ עדיין לא נדפס) שבעקידה חלה השתוות ומיזוג
בין המדות של אברהם ויצחק " -וילכו שניהם יחדיו" ,ומעתה נקבע
שהמשך האבות יהיה דוקא בדרך מיזוג הכחות ,והוא יעקב שכלל את
שתי המדות בעצם [א.ה כנודע שאברהם הוא חסד יצחק דין ויעקב
תפארת  -תו ר ה היינו מיזוג נכון של ב' מידות חסד ודין] ,ואילו עשו
שהוא בקו הגבורה לבד ,אינו מתייחס להיות זרעו של יצחק .ועל כן
כבר בטיפה עצמה היה בירור והבדלה ,שרק החלק ששייך לנקודה
האמצעית ,הכוללת את ב' הקצוות ,היא ההמשך של יצחק.
כאן נקבע שכלל ישראל נבנה רק על תכונתו של יעקב  -מיזוג המדות,
וכמאמר הכתוב "ואני נטעתיך שורק כולו זרע אמת" ,שהרי מדתו של
יעקב היא "אמת" שאין בה כזב והפסק לעולם ,כי מהלך האמת הוא
מהלך הסובל הכל וכולל הכל ,ולא מתפעל מניגודים וסתירות ,ועל כן
בכח האומה הישראלית לשבור את המחיצות דהאי עלמא ,ולהפכם
לקדושה.

ב .דחייתו של עשו בעצם יצירתו
והנה קבע השי"ת שרק יעקב אבינו ע"ה הוא המשך של האבות הק',
אבל עשו נדחה לחוץ ואינו מתייחס אליהם ,כמש"כ (וירא כ"ב י"ב) כי
ביצחק יקרא לך זרע ,ודרשו חז"ל (סנהדרין נ"ט ב') ביצחק ולא כל
יצחק .פשוטן של דברים דמעשיו של עשו  -שבחר בדרך רשע -
הרחיקוהו מן הבית ,וכך משמעות לשון הרמב"ם פ"י ממלכים ה"ז
"המילה נצטוו בה אברהם וכו' ויצא עשו שהרי יצחק אמר ליעקב ויתן
לך את ברכת אברהם לך ולזרעך ,מכלל שהוא לבדו זרעו של אברהם
המחזיק בדתו ודרכו הישרה וכו' ע"כ.
אך ברור כשמש שכבר בעצם יצירתו של עשו היה דחוי ,ואינו מתייחס
להיות זרע האבות ,כי שונה בעצם מהותו מיעקב ,ובודאי שרק מהותו
של יעקב היא המשך האבות ,ולא עשו ,וזכר לדבר שכבר במעי אמם
שעדיין לא היה להם עסק של בחירה ,היה יעקב נכסף לקדושה ועשו
לעבודה זרה ,וזהו כנר' הפירוש בפסוק (עובדיה) "הלא אח עשו
ליעקב ,את עשו שנאתי ,ואוהב את יעקב" ,והרי אין עשו אחיו "במצוות"
של יעקב ,אלא הכונה שהם אחים בעצם יצירתם ,וכבר שם עשו שנוא
ויעקב אהוב.
והענין צ"ב דהלא שניהם קדושים בעצם ,שנוצרו מטיפה אחת ,ותכונת
הנפש של כל אחד ואחד שרשה בנפשו של האב המוליד ,וגם תכונת
הרצח של עשו יש לה השוואה מסוימת עם מדתו של יצחק כמשנ"ת
(באות א') ,וא"כ למה באמת יש הבדלה וריחוק על עשו בעצם יצירתו.

ד .ההבדלות דשני ימי בראשית  -שורש להבדלות ישמעאל
ועשו
שתי ההבדלות שהיו בבית האבות הק' אברהם ויצחק עייה  -יצחק
מישמעאל ,ויעקב מעשו ,יש להם שרשים בדרכי ההנהגה העליונה
ביצירת העולם .כי כלל בידינו כל מה שיש בנפשות הוא אספקלריא על
דרכי ההנהגה העליונה ,וכל נפש עפ'^ האופי שלה יש לה את המבט
על הנהגתו ית' .ואם היו מהלכי הבדלה אצל האבות הק' שהם
הראשים של קומת האדם בבריאה ,בהכרח שיש לכך הקבלה ביצירת
עולם ,וכן כתב הגר"א ז"ל בכתביו שהיום ראשון דמעשה בראשית,
שהובדלו בו האור והחושך ,מקביל להבדלת יצחק מישמעאל ,ויום שני
שהובדלו בו המים העליונים והמים התחתונים ,מקביל להבדלת יעקב
מעשו ,נרחיב בעז"ה בביאור דבריו.
ראשית ,עצם האופי של יום הראשון ,שנברא בו ה"אור" ,מקביל לנפשו
של אברהם אבינו ע"ה ,כי האור הוא כינוי למדת החסד ,משום שהאור
פותח את הבריאה מול העינים ,ונותן כביכול את מציאות הבריאה ,ועל

א
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כן בברכת המאורות בשחרית אומרים "המחדש בסובו בכל יום תמיד
מעשה בראשית" ואכמ"ל ,ויום שני שנבראו בו המים ,מקביל לנפשו של
יצחק ,משום שהמים הם "לגיון קשה" של הקב"ה בהם הטביע את דור
אנוש ואת דור המבול ,וכן את פרעה וחילו ,וכן הגדירו חזייל (ריש
תענית) 'גבורות' גשמים ,ומשום כך הבדלת בניו של אברהם ,מושרשת
ביום ראשון דמע"ב ,והבדלת בניו של יצחק ביום שני דמע"ב.
ונבחין עוד בחילוק שבין שני ההבדלות הללו ,האור והחושך מובדלים
זה מזה בעצם ,דאין שום השתוות ביניהם ,ורק לכתחילה היו כלולים
זה בזה ,אבל כשנפרדו שוב אין צריך חוש הבחנה מיוחד להבדיל
ביניהם ,כדוגמת החמור והפרה שלא נאמר עליהם "והבדלתם" (סוף
קדושים) ,והוא המקביל להבדלה שבין יצחק וישמעאל ,שהם מובדלים
בעצם ,זה בן הגבירה וזה בן האמה ,ורק לכתחילה היה ישמעאל
"נכלל" ג"כ בביתו של אברהם ,אבל כשנדחה מן הבית שוב אין שום צד
השוה ביניהם.
לעומת זאת ההבדלה ביום שני היא דקה יותר  -בין מים למים ,ששוין
בעצם מציאותם ,וצריך כח הבדלה להבחין ביניהם ,כדוגמת ההבדלה
הנצרכת בין נשחס רובו של קנה לנשחס חציו( ,קדושים שם) כי לרוב
ההשתוות ביניהם בחיצוניותם ,צריך כח הבחנה מיוחד להבדיל
ביניהם .זה המקביל להבדלה שבין יצחק ועשו ,שהרי שניהם נולדו
מאב ואם קדושים ,ומסיפה אחת ממש ,ואעפ"כ מובדלים זה מזה.
ומהאי סעמא יש חילוק עצום בין יצחק וישמעאל ,ליעקב ועשו ,כי אצל
יעקב ועשו נאמר "ולאום מלאום יאמץ" כשזה נופל זה קם ,קסרי נבנית
מחורבנה של ירושלים (פסחים מ"ב בי) ,אבל אצל יצחק וישמעאל לא
מצינו ענין זה .והסביה לכך הוא כאמרו לעיל ,כיון שיעקב ועשו דומים
בעצמותם זה לזה ,וע"כ כרוכים הם זה בזה ,משא"כ יצחק וישמעאל,
אחר שנפרדו אין שום שייכות ביניהם.

ה .ביאור הענין שרצה יצחק לברך את עשו ,ועוד
הנה יצחק אבינו ע"ה רצה לברך את עשו הרשע ,והוא דבר פלא ,אמנם
כשנעמיק בשרשים של מדת יצחק במעשה בראשית ,נעמוד בעז"ה על
הבנת הענין.
דהנה ביום השני של מע״ב לא נאמר 'כי סובי ,משום שנבראה בו

המחלוקת וגהנום ,וגם ביום שלישי שהוכפל בו כי סוב ,הוא רק
"השלמה" למלאכת יום שני ,אבל היום שני מצד עצמו נשאר פגום,
אמנם באמת בסיום מעשה בראשית ביום ו' נאמר "וירא אלקים את כל
אשר עשה והנה סוב מאד" ,ופי' חז"ל (בב"ר שם) "מאד" זה יצה"ר
ומלאך המות ,וענינו ביאר באדרת אליהו שם דרע שנהפך לסוב הוא
תוספת על עצם הסוב ,והוא סוב "מאד" ,וזהו התיקון הגמור של הפגם
של היום השני ,דעתה מתברר למפרע שכל הניגודים והחילוקים היו
רק לתכלית הגדלת הסוב לעשותו 'סוב מאד'.
זהו עומק מדתו של יצחק  -המקביל ליום ב' דמע"ב  -כי כלפי חוץ
נראה שהיא מדה של סילוק וחורבן מרוב דקדוק הדין ,אמנם בפנימיותו
הוא להיפך ,שמדתו גורמת להעצים את הסוב לעשותו 'מאד' ,ודוגמא
לכך במעשה דאבימלך ופיכל שר צבאו שאמרו ליצחק "ראה ראינו כי
היה ה' עמך" (תלדות) ,ופי' במגיד משרים (להב"י) את כפל הלשון דיש
כאן ב' ראיות ,בתחילה ראוהו כמחריב הארץ ,לכן גרשוהו מאתם ,אבל
עתה ראו את גודל הצלחתו .ומשום כך נקרא הבאר השלישי "ר חובו ת"
שהרחיב ה' לנו וגו' ,דהנה הבאר השלישי רומז על המקדש לעתיד
לבא כמש"כ הרמב"ן שם ,ולעת"ל תהיה התכללות הרע בסוב ,והסוב
נהיה מהלך רחב הכולל גם את המתנגדים ,ונעשה סוב "מאוד".
זה עמוק הענין מה שיצחק אבינו ע"ה ביקש לברך את עשו ,היה סבור
שדרכו של עשו ,תביא לידי תוספת סובה בעולם ,ובמיוחד כשהריח
"ריח בגדיו" ,ודרשו (ב"ר שם) אל תקרי בגדיו אלא "בוגדיו" ,והם בעלי
תשובה מופלגים כגון יוסף משיתא ויקום איש צרורות יעו"ש במדרש.
וזהו באמת הפיכת הרע לסוב באופן מופלא מאד ,ועפ"י דעתו של יצחק
שעשו הוא זה שעומד לפניו ,הרי יש בו כח מופלא של הפיכת הרע
לסוב ,וע"כ ברכו תיכף .אמנם האמת היא שעשו היה רע בעצם,
וההתכללות של הרע בסוב הוא רק כחו של "יעקב" ,שהוא הנקודה
האמצעית שבכחה להשיב את הקצוות למקורם ,ואפילו אם יתרחק
הקו של יצחק עד קצה האחרון יכול להחזירו ,וזהו העבודה של עם
ישראל "ואהבת את ה' אלקיך בכל לבבך" בשני יצריך.
ולא רחוק לפרש דמשום כך אמרו (תענית ה' ב') יעקב אבינו לא מת,
[והגם שבמהלך ה"פשוסו" של מקרא חנסו חנסייא וספדו ספדיא ,אבל
במהלכי ה"מקרא אני דור ש" לא היתה בו מיתה ואכמ"ל] משום שהוא
התקון לגהנום ומלאך המות ,ולכן נשמע גם בו בעצמו ענין מסוים של
שלילת המיתה.

להב מפיו תצא -בענין עבודת הנפש למצוא נקודת האמצע
בב' ה מ א מרי ם ה א חרוני ם נגלה לעיני שכלנו איכו ת ה ומ הו ת ה של מיד ת הדין של יצחק וחלק ה ר ע שבה שיצ א בע שו .הדברי ם נוגעי ם
ל מע שה כמו כל ד ברי תורה .ישנה נסיה בנ פ ש הנ ק ר א ת מיד ת הדין וע מדנו ש ה או פי ה מדויק של מידה זו הוא סילו ק ו תוך הדברי ם
ל מדנו על מיד ת ה ח סד שענינ ה " ה ת פ ש סו ת" .עוד ראינו ש מיד ה זו ל חוד היא רק של ב ב בנין ה אד ם ורק ה שילו ב של מידה זו עם
מיד תו של א ב ר ה ם הוא ה מ הלך ה מאוזן הנ ק ר א "יעקב"  -תו ר ה .כ א ש ר יעקב זכ ה ל מיד ה זו נ א מר עליו "ויוו תר יעקב לבדו" כלו מ ר
שגבר על שרו של עשו ו הגי ע לכ בי ש ת מיד תו .ו מ מילא א חרי שנקנו בנו  -צאצ אי ה א בו ת הק' ג' מידו ת אלו לעול ם לא יתכן צעידה
ב מיד ה א ח ת ל חוד או רק ח סד או רק דין .אל א שילו ב ש תי הן על ידי ה תור ה .כי ה תור ה היא הנו תנ ת ל אד ם א ת ה הדרכ ה ה מ דוי ק ת
כיצד ל ה ש ת מ ש בצור ה נכונה ב מי דו ת אלו .פע מי ם ש א סו ר לר ח ם ואדרבה יש ל היו ת א כז ר כגון ב מ צוו ת מ חי ת ע מלק ופעמים שי ש
ל ה פ עיל מיד ת הר ח מי ם גם כלפי הר שע.
נוסיף שלא רק בקיו ם ה מ צוו ת אל א גם ב ח״ היו ם יום אד ם מ סול סל בין ב' מידו ת אלו סלוק מול ה ת פ ש סו ת .נסיה מו פלג ת ל רו חניו ת
עלולה ל ה ביא לסלוק מסוכן מכל עניני ה חו מר ו מאידך נסיה לרבוי ב ע ס ק של " ה ת פ ש סו ת" כגון רבוי אכיל ה שנו תן ת חו ש ה של
ה תר ח בו ת ,רבוי ד בו ר וכו' .מה היא נקוד ת ה" א מצע" ? לא נקל הוא ל הגי ע אלי ה ו בעי קר שו מ ה עלינו שאי א פ ש ר לצ פו ת ל ק בל על
כך הדרכ ה ב רו ר ה כ שם שלא יתכן ל ה ס בי ר לילד קסן ה מ תל מד ל רכ ב על או פניי ם היכן נ קוד ת האיזון שם יהיה ב שיווי מ שקל.
בנקוד ה זו נ מצא אד ם "לבדו" .כי האיזון הנכון בין כ חו תיו לגלו ת כ בוד ש מי ם היא הנ קוד ה ה מיו חד ת לו "לבדו" .נקודה זו היא
הנקוד ה ה פני מי ת ש בכל אד ם שם הוא חי כ שכ ח תיו מאוזני ם .חיי ם ב שלו ם .ה דרך הי חיד ה ל הגי ע אלי ה היא ב ה תל מ דו ת תוך כדי
ח תיר ה א חרי ה ביוד עו ש הי א קיי מ ת ולא על ידי חיקוי א ח רי ם כי אצל ם נקודה זו שונה ב תכלי ת .סו ס ה אד ם ימינה ו שמאלה ומרגי ש
ערבוב ו חוסר י שוב דע ת עד ש של ב א ח ר של ב מ ת קר ב לנ קו ד ת ה א מצ ע שם חי ב שלו ם עם עצמו .ומרגי ש מי מו ש עצמי כי מוצי א
לפו על א ת עצמו ב א מ ת ולא מנסה ל היו ת אד ם א חר.
כמה שאדם יותר חיצוני לא יתכן שיגיע לנקודה זו ויהיו כל חייו רצף של עליות וירידות חדות ומסוכנות [כידוע לעוסקים בתחום] אך ככל שאדם
מפנים שיש בו נקודה מיוחדת שעל מנת לגלות אותה הגיע לעולם הזה  -זו הצורה היחודית שלו לגלות כבוד שמים כך יקל עליו לגלות נקודה זו.
ניתן רק ל הג די ר מה הן הקצוו ת .עודף סלוק מול עודף ה ת פ ש סו ת .ביני ה ם נ מצ א ת נ קוד ת הא מצע.
כמובן ש ה תו ר ה מ א פ שר ת ל הגי ע לנקוד ה זו ל פ חו ת בקיו ם ה מע שי ם .א בל ב ש ביל ל הגי ע לנקוד ה ה פני מי ת נ דר ש ת עבודה פני מי ת
כפי ש הו ס ב ר כאן.
הדברי ם לא כל כך מ פור ס מי ם ובע ק בו ת כך רבים מ רגי שי ם שיי מ ס תוב בי ם" ס בי ב עצמ ם ולא מרגי שי ם חי בור ל ע בוד ת ה' וב בעי ק ר
לעצמ ם ולכן הולכי ם ל ר עו ת ב ש דו ת זרי ם .הצגנו כאן א ת שר שי ה סוגי א עפ"׳ מה של מדנו מדברי רבינו ז״ל .כל א ח ד מ סוגל ל הגי ע
לשם ו בל בד שי ד ע לאן ל ח תור .הר חבנו על כך ב קו ל "ויו ת ר לבדו״בכת"׳ .ניתן ל קבלו ב מ״ ל.

10
גליון 304
שנה ז'

□ בי ב ר □

מ ש ד ל חן ר בי ב!
ר בי א ב ר ה ם ג נ ח ו ב ס ק י ז צ ל ל ה ״ ה
 -פ ר ש ת ת ו ל ד ו ת ת ש ע^ " *ט -

 //למה זה אנוכי

דאמרינן בגמרא אקופי ידא היינו באופן דלאו בבהמה דידהו.
ב .כלאים
כמו כן נפקא מינה אם מותר לאשה ללבוש ציצית עם כלאים.
דהנה כתב בראב״ד שאשה שלובשת ציצית חשיב קיום מצות ציצית,
ואם כן דוחה איסור כלאים ,משא״כ לתופסות דלא חשיב קיום
מצות ציצית[ .ועיין לקמן מה שהוכחנו מדבריהם דגם עשה קומית דוחה לא תעשה].
ג .נשתחרר העבד
תו נפקא מינה אם עבד נשתחרר לאחר שנטל לולב ,דהנה
להראב״ד דחשיב קיום מצוה ,לא יצטרך ליטול שנית ,משא״כ
לתוספות יצטרך .וכן הדין בהניח תפילין ואחר כך נשתחרר.
ד .נאסר הסוכה והלולב
תו נפקא מינה אם אשה ישבה בסוכה ,האם נאסרה מהתורה ,וכן
אם נטלה ד׳ מינים האם נאסרו מן התורה ,דלהראב״ד נאסרו מן
התורה ,ולתוספות צריך עיון אם נאסרו.
ה .יותר מחומש ופחות מחומש
הנה כתב בתשובות הגרע״א (קמא ס׳ ס״ח) דאחד שיש לפניו ב׳
מצוות ,ואחד מהם עולה יותר מחומש ממונו ,ואחד מהם עולה פחות
מחומש ממונו ,ויכול לקיים רק אחת מהם ,יעשה איזה מהן שירצה.
[ונחלק על מראות הצובאות (השואל שם) .ובחזון איש (אה״ע נשים סי׳
קמ״ח בהערות קידושין ל״א א׳) כתב דיש לומר כהמראות הצובאות,
דמוטב שיבטל דבר שאינו מחוייב בו מלבטל דבר שמחוייב בו].
ומכל מקום נראה דגם לשיטת הראב״ד ,כשיש לאשה מצות עשה
שהזמן גרמא ומצות עשה שלא הזמן גרמא ,ויכולה לקיים רק אחת
מהם ,היא חייבת לעשות זו שאינה זמן גרמא ,דזו חיוב וזו רשות.
ו .היאך קיימא לן
הנה הראב״ד פסק כתנא דנשים אינם סומכות ,ואם כן לדינא לא
חשיב קיום מצוה ,וודאי יצטרכו ליטול שנית.
אמנם טענו שהר״ן פסק שנשים סומכות רשות (ראש השנה ל״ג א׳),
והרי מהר״ן משמע כהראב״ד דהיא מצוה גמורה.

//

וידנריצצו הבנים בקרבה ותאמר אם כן ל מ ה זה אנכי וגו' (כ״ה כ״ב)
הנה פירש רש״י על ״ויתרוצצו״ ,שרבותינו דרשוהו לשון ריצה,
דכשהיתה עוברת על פתחי תורה של שם ועבר ,יעקב היה רץ
ומפרכס לצאת ,וכשהיתה עוברת על פתח עבודה זרה ,עשו היה
מפרכס לצאת.
והנה איתא בגמרא ברכות (י' א'( שאמר ישעיהו הנביא לחזקיהו
המלך שאע״פ שראית ברוח הקודש שייצאו ממך בנים שאינם
הגונים ,מכל מקום אתה חייב בפריה ורביה ,דבהדי כבשי דרחמנא
למה לך [פירוש ,מה לך לעסוק בדברי נסתרות של הקדוש ברוך הוא] הרי
אתה מצווה לקיים המצוה דפריה ורביה.
לפי זה ביאר הגרי״ז קרא דידן ,שכיון שידעה רבקה שייצא ממנה
בן שאינו הגון ,אם כן אמרה ״למה זה אנוכי״ ,וכי תימא הרי יש
מצוה דפריה ורביה ,אבל הרי אשה אינה מצווה בפריה ורביה
(קידושין ל״ד א') ,ואם כן יכולה לטעון שאינה רוצה לקיים פריה
ורביה באופן שייצא ממנה בן שאינו הגון.
ויש לדון בכמה נידונים במצוות שנשים פטורות מהם:

*

*

*

האם חשיב קיום מצוה
הנה קיימא לן (קידושין כ״ט א') דכל מצות עשה שהזמן גרמא
אנשים חייבין ונשים פטורות.
והנה שיטת הראב״ד (ריש תורת כהנים) דאע״פ דאשה פטורה
ממצוות עשה שהזמן גרמא ,מכל מקום אם היא מקיימת המצוה,
הוה מצוה גמורה[ .למאן דאמר נשים סומכות רשות].
אמנם מדברי תוספות בחגיגה (ט״ז ב' ד״ה לעשות) מתבאר דפליגי
על הראב״ד( ,אלא סברי כאידך פירושא בראב״ד שם) ,שכתבו דהא
דסמכי הנשים באקופי ידא ,היינו דוקא בקרבן שלהן ,דבאינו שלהן
גם זה לא הוו עבדי.
[והא דסבירא ליה לרבינו תם דנשים מברכות על מצות עשה
שהזמן גרמא ,אע״פ שאנה מצוה גמורה ,מכל מקום שייך לברך דזה
ענין למיעבד האי מצוה].
ויש לדון בזה בכמה נפקותות בדבריהם:
א .סמיכה
הנה אמרינן בגמרא חגיגה (ט״ז ב') אמר רבי יוסי סח לי אבא
אלעזר ,פעם אחת היה לנו עגל של זבחי שלמים והביאנוהו לעזרת
נשים וסמכו עליו נשים ,לא מפני שסמיכה בנשים אלא כדי לעשות
נחת רוח לנשים.
ואמרינן בגמרא (שם) דמכיון דבעינן סמיכה בכל כוחו הוה שימוש
בקדשים ,אם כן אם ליכא מצות סמיכה אלא סמכו רק משום לעשות
נחת רוח לנשים ,אם כן איכא איסור דעבודה בקדשים ,אלא איירי
באקופי ידא [לא הכבידו את ידיהן] ולא סמכו בכל כוחן ,כדי שלא
להשתמש בקדשים.
מעתה בשלמא לשיטת התוספות דאשה שמקיימת מצות עשה
שהזמן גרמא ,אין כאן מצוה גמורה ,אם כן אתי שפיר דלעולם בעינן
שיהא באקופי ידא שהרי אין כאן מצות סמיכה ואם כן אסור
להשתמש בקדשים.
אמנם כתב הראב״ד דלשיטתו דאשה המקיימת מצות עשה שהזמן
גרמא ,איכא קיום מצוה ,אם כן באמת לא צריכין אקופי ידא ,והא

*

*

*

מצווה ועושה כאינה מצווה ועושה
הנה יש לדון האם מי שמצווה ועושה כגון איש ,יש לו נמי חובת
אינה מצווה ועושה כמו אשה .וכך הוא בפשוטו .ונפקא מינה בכמה
גווני וכדלקמן:
א .קטן שהגדיל
הנה כתב ב״פרי הארץ״ (להגאון רבי משה מזרחי ז״ל ,ח״ג סי׳ ז׳ ,הובא
בברכי יוסף סי׳ תפ״ט ס״ק כ׳) דקטן שהגדיל בתוך ימי הספירה ,וכמו כן
נכרי שנתגייר בתוך ימי הספירה ,סופר שאר הימים בלא ברכה,
דחיישינן לשיטת הבה״ג דבעינן תמימות ,ולשיטתו אם לא ספר אחד
מימי הספירה כבר אינו יכול לספור בברכה[ .ושמעינן דסבירא ליה
דאין חינוך בגדול].
והנה זה לכאורה אתי שפיר גם כרבינו תם ,דהרי נכרי שעשה מצוה
ודאי אינו מברך ,וכמו כן פשיטא דאתי שפיר גם להראב״ד ,דדוקא
באשה סבירא ליה דחשיב דקא עבדה מצוה אבל לא לענין נכרי.
אבל באמת יש בזה מקום עיון ,דהנה כתב ברמב״ן בקידושין (ל״א
א׳) דדינא דרבינו תם דבאינו מצוה ועושה יכול לברך ,היינו גם בנכרי.
אך לפי זה יתחדש דגם גר שנתגייר בתוך הספירה וספר ימים
הראשונים של הספירה לפני הטבילה בהיותו עדיין גוי ,יוכל לברך גם
על שאר הימים לאחר שנתגייר ,דהרי לדברינו במצווה ועושה יש גם
א
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את האינו מצווה ועושה .וזה נראה זר.
ואולי נימא דאע״פ שכתב רמב״ן דבנכרי יש אינו מצווה ועושה,
מכל מקום שאני מאינו מצווה ועושה דאשה ישראלית ,דלדידה
חשיבא טפי שייכא בהך מצוה משא״כ בנכרי .ואם כן נימא דאחרי
שנתגייר חשיב שלא ספר כלל .וצריך תלמוד.
[ובאבני נזר (חו״מ סי׳ פ״ז) פסיקא ליה דבנכרי ליכא לדינא דרבינו תם].
ב .עבד שנשתחרר
במנחת חינוך (מצוה ש״ו) מוסיף ,דהוא הדין עבד שנשתחרר בתוך
ימי הספירה אינו מברך ,דספירתו בתור עבד כמאן דליתא ,והלכך
הוה כלא ספר ,והרי לדעת הבה״ג בעינן תמימות ,אם כן לא יוכל
לספור בברכה.
והוקשה לי ,אמאי האי עבד שהשתחרר אינו מברך ,הא מכל מקום
האי משוחרר לא גרע מעבד ,דבפשוטו עכשיו שהשתחרר נמי יש לו
תורת אינו מצווה ועושה ,כהנ״ל דמי שמצווה ועושה כגון איש ,יש לו
נמי חובת אינה מצווה ועושה.
וכי תימא הא כשהיה עבד לא חשיב קיום מצוה כלל ,אינו כן ,דהרי
גם עבד יכול לספור ספירת העומר ,להראב״ד [אליבא דר׳ יוסי] דגם
עבד שמקיים מצות עשה שהזמן גרמא חשיב קיום מצוה ,וכמו כן גם
לרבינו תם ,הרי מכיון דמברכות על מצות עשה שהזמן גרמא ,אם כן
גם לכשישתחרר לא גרע מעבד.
אלא יתכנו דברי המנחת חינוך רק לענין חיוב ממש דלא יתחייב,
אבל לברך יוכל .וכמו כן יתכנו דבריו לדעת הבית יוסף (שולחן ערוך
או״ח סי׳ י״ז סע׳ ב׳) דסבירא ליה דבאינו מצווה ועושה אינו מברך.
ג .איש לצאת מאשה
הנה שאלוני דלכאורה מסתברא דאשה מוציאה אשה בתקיעת
שופר וכשם שאיש מוציא אשה.
[ואין לדחות דאין אשה יכולה להוציא אשה מכיון דאין ערבות על
מי שאינו מצווה ועושה ,זה אינו ,דהא חזינן דאיש שכבר תקע ,תוקע
שנית להוציא אשה והאשה מברכת [לרבינו תם] ,וכשם שהאיש ערב
בכהאי גוונא הכי נמי אשה].
מעתה יש לעיין דאטו איש שאין לו בעל תוקע אלא אשה ,האם
נימא שישמע תקיעת שופר מאשה .ולדעת רבינו תם יוכל גם לברך
מפאת אינו מצווה ועושה.
אלא יש להוכיח מהא דלא אמרינן שישמע מאשה ,דאין תורת אינו
מצווה ועושה על מי שמצווה ועושה ,דהרי אין בו מעלת אינו מצווה
ועושה כיון דהוא מצווה.
ואם כן הכי נמי נימא לענין דינא דהמנחת חינוך בעבד שהשתחרר
באמצע הספירה ,דאינו יכול להמשיך לספור בברכה .אמנם לענ״ד
יש לחלק ,דמכל מקום בעבד שהשתחרר באמצע הספירה שאני ,דהרי
עכשיו נמי לית ליה תורת מצווה ועושה כיון שאין לו תמימות לבה״ג,
ואם כן אמאי לא נימא דבאמת הוה בתורה אינה מצווה ועושה ויכול
לברך .וכל זה צריך עיון.
ד .קטן יוציא גדול
אך יש לשאול אם גדול חייב גם מצד חובת חינוך[ ,כהחולקים על פרי
הארץ .ועיין בגליון הגרע״א (סי׳ קפ״ו סע׳ ב׳) דאם לא בירך בקטנות ודאי מברך
אחרי שהגדיל ,ויש לחלק דהתם מצוות חינוך לא פקעה מהאי ברכת המזון].

אם כן אע״פ שקטן אינו יכול להוציא ידי חובת הגדול ,עכ״פ יוציא
מיהת גדול מפאת חובת חינוך[ .א״ה .ואם כן באופן שאינו יכול לברך
בעצמו ,ואין לו אלא קטן שיכול להוציאו ,שעכ״פ ייצא מהקטן חובת ברכת
המזון מחמת הא שחייב מחמת חובת חינוך].

אמנם יש לדחות ,דכאשר שייך שיעשה בעצמו ,לא תיקנו חינוך,
אף שעכשיו אנוס.

*

*

*

אשה תוציא איש
הנה יש לעיין לשיטת הראב״ד ,האם אשה מוציאה אשה
בתקיעת שופר ,וכן עבד לעבד ,ובפשוטו יוציא ,ויועיל אף
כשנשתחרר העבד אחר כך שאינו חייב לתקוע שנית.
ואם כן תיקשי דאשה תוציא גם לאיש כיון דהוה תקיעה מעליא.

א .חיוב האיש אלים טפי
נצטרך לומר דאף על פי שאשה מוציאה אשה ,אבל אינה יכולה
להוציא איש ,דאיש גרע כיון דחיוב האיש אלים טפי ,ולא ייצא האיש
אף בתורת אשה.
אבל בסברא הדבר צריך עיון ,דמה איכפת לן בהא ,מכל מקום יצא
האיש דלא גרע מאשה.
ב .צריך לקיים המצוה שנית
אך יש לדון ,דעבד שנשתחרר להראב״ד צריך לחזור ולעשות
המצוה ,אע״פ שהמצוה דחיה לא תעשה אף בהיותו עבד ,מכל מקום
השתא חיובו אלים ,ולכן אשה אינה יכולה להוציאו.
אמנם גם זה סברא קשה מאד לומר שצריך שנית לעשות המצוה
אע״ג דגם בהיות עבד יכולה לדחות לאו.
ג .אשה אינה מוציאה אשה
עוד יש לדון ,דגם להראב״ד אשה לא תוכל להוציא אשה.
אך קשה דאם כן היאך תוקעת לעצמה ,וכי תימא דלצאת בעצמה
שאני דבזה עדיף טפי ,אך הא חזינן דחצי עבד חצי בן חורין אינו
תוקע גם לעצמו ,דצד עבדות אינו מוציא צד חירות ,מעתה אם אשה
אינה יכולה להוציא אשה אחרת ,אם כן גם את עצמה לא תוציא.

*

*

*

נשים מברכות על זמן גרמא
הנה דעת רבי נו תם (תוספות בקידושין ל״א א' ד״ה דלא ,ובשאר דוכתי(
דאע״ג דנשים פטורות ממצות עשה שהזמן גרמא ,מכל מקום
יכולות הן לברך על המצוה ,ואין כאן משום ברכה שאינה צריכה.
ויש לדון בהוכחת רבינו תם ,והאם אזיל בשיטת הראב״ד:
א .יפסיד הברכות
הנה ראיית רבינו תם ,מהא דאמרינן בגמרא קידושין (שם) שרב
יוסף [שהיה סגי נהר] קאמר מתחילה דמאן דהוה אמר לי הלכה כר׳
יהודה דאמר סומא פטור מן המצות ,עבידנא יומא טבא לרבנן ,דהא
לא מיפקידנא והא עבידנא.
ותיקשי ,אמאי שמח ,הרי יפסיד הברכות .אלא מוכיח רבינו תם
שגם אם אינו מצווה ועושה יכול לברך.
וברמב״ן (שם) דחה דיש לומר דניחא ליה להרויח שכר המצוה
אע״פ שיפסיד הברכות .ובדעת רבינו תם צריך לומר דסבירא ליה
דודאי לא ניחא ליה להפסיד הברכות.
ב .לרבינו תם לא חשיבא כהמצוה
הנה ודאי רבינו תם פליג על הראב״ד ,ולא חשיבא כעושה מצוה
בעצמיותה ,ואם כן עבד שבירך על לולב ,ונשתחרר ,חייב מן התורה
ליטול שנית .וכן עולה מן המנחת חינוך (מצוה ש״ו) לענין ספירת
העומר ,דפסיקא ליה דספירת עבד לא מהני לתמימות.
והא דלרבינו תם מברך וצונו ,פירש ברמב״ן בקידושין (שם) דהיינו
מכיון דכלל ישראל נצטוה ,חלק רשות וחלק חיוב.
והא דתיקשי לרבינו תם אמאי שמח רב יוסף תחילה ,הא סוף סוף
מפסיד עצמיות המצוה ,יש לומר דמכל מקום כיון דעושה את עצם
המצוה סגי.
ג .דעת הראב״ד
אמנם דעת הראב״ד (ריש תורת כהנים) בפירוש קמא[ ,אליבא דר׳ יוסי
ור׳ שמעון דנשים סומכות רשות] ,דאשה שמקיימת מצות עשה שפטורה
ממנו ,חשיב קיום גמור ,ויכולות לסמוך בכל כוחן ,והא דאמרינן
בגמרא באקופי ידא ,קאי רק בקרבן שאינו שלהן .וכן רשאיות ללבוש
ציצית מן כלאים.
ובפירוש בתרא של הראב״ד כתב דלעולם סומכות רק באקופי ידא,
אבל הכריע הראב״ד כפירוש קמא.
ד .קובץ שיעורים
הנה להאמור ,דברי רבינו תם ודברי הראב״ד לאו חדא נינהו,
אמנם בקובץ שיעורים (סוף קידושין אות קמ״ג) כתב דחדא נינהו ,אלא
שכתב ליישב בזה קושיית רמב״ן על רבינו תם היאך נשים מברכות
״וציונו״ על מצות עשה שהזמן גרמא ,הרי פטורות מהמצוה ,אלא
כתב בקובץ שיעורים ליישב ע״פ שיטת הראב״ד שהמצוה ניתנה

10
לנשים כמו לאנשים ,אלא שאין נענשות על ביטול המצוה .איברא
נמצא דלדעת הרמב״ן גופיה שלא תירץ הכי ,לא הוה הראב״ד ורבינו
תם כחדא.

*

*

*

מצוה גמורה לדחות לא תעשה
הנה כתב בראב״ד (ריש תורת כהנים) דנשים שמקיימות מצות עשה
שהזמן גרמא הוה מצוה גמורה[ ,דלמאן דאמר נשים סומכות רשות,
סומכות בכל כוחן] ,ואם כן בטלית של פשתן רשאיות לילך עם ציצית
מצמר .חזינן דדין עשה דוחה לא תעשה הוה אף בעשה דרשות.
ויש לדון בהאי דינא בכמה אנפי:
א .עשה קיומית
הנה יש לעיין בכל מצות רשות אם אמרינן עשה דוחה לא תעשה,
וכגון ברכת כהנים דאמרינן דרק פעם ראשונה חובה.
ויהא מוכחא מדברי הראב״ד דבכהאי גוונא נמי אמרינן עשה דוחה
לא תעשה ,ויהא ראיה לפרי מגדים (סי' קכ״ח במ״ז אות ג') שכתב
דאפילו לאחר שכבר בירך פעם אחת ברכת כהנים ,דהוה רק רשות,
מכל מקום אמרינן דעשה דברכת כהנים ידחה לא תעשה דהשבת
אבידה.
והגרע״א (גליון או״ח סי' י״ג) פסיקא ליה דבקיומית לא אמרינן עשה
דוחה לא תעשה .וכן בחזון איש (סוף נגעים סי' י״ג ס״ק י״ז) הוכיח מהא
דתגלחת מצורע דחיא לאו דהוה מצוה חיובית ,ותיקשי מהראב״ד.
ומהא דחליצה במקום יבום לאו מצוה ואמרינן עשה דוחה לא
תעשה ,יש לומר דעדיפא יבום מכל קיומית.
ב .חזרה להיות כחובה
העירוני דילמא הך דהראב״ד שאני ,דהמצוה בעיקרה חובה אלא
דמקילינן גם נשים ,והשתא דלא בעו האי קולא חזרה למצות חובה.
אך לא ברירא לי האי סברא.
ג .ביתר מחומש ודאי דוחה
הנה נראה פשוט דהיכא דפטור מקיום העשה כגון ביתר מחומש
או בעוסק במצוה ,בהא ודאי נימא עשה דוחה לא תעשה ,כיון
דהשתא מיהת קא עביד מצוה של חובה.
והנה כתבנו לעיל דעבד שעשה מצוה שהזמן גרמא ואחר כך
נשתחרר ,חייב לקיים המצוה שנית .נוכך אמר אחד מגדולי הדור שליט״א].
ונראה דאף אם נימא כן ,זה רק באופן שקיים המצוה כשהיה עבד
ואחר כך נשתחרר ,אבל באופן שקיים מצוה כשהיה עוסק במצוה או
ביתר מחומש ,לא יעשה שנית אף אם אחר כך פסקה המצוה שעסק
בה או נעשה עשיר.
ד .עוסק במצוה לענין ברכה
הנה דן במשנה ברורה (שער הציון סי' תע״ה ס״ק ל״ט) בעוסק במצוה
ובכל זאת עושה המצוה השניה ,האם מברך ,כגון בשומר אבידה
שאכל מצה ,האם יכול לברך על אכילת מצה כיון שאז אינו מצוה על
לקיים המצוה.
ונראה דצד הספק שמברך היינו אף אם נימא דלא כרבינו תם
דאשה אינה מברכת ,דהכא עדיפא ,נא״ה ,והיינו דפטור דעוסק במצוה
אינו פטור מגוף המצוה ,אלא צריך לקיים המצוה שעוסק בה] ,וצד הספק
שלא יברך היינו אף לרבינו תם ,דהכא גרע מאשה כיון דהתורה
פטרתו ,משא״כ באשה דמברכת על צווי האנשים.

*

*

*

זכות היא לעבד
הנה קיימא לן כרבנן דר' מאיר דזכות היא לעבד שיוצא מתחת יד
רבו לחירות (גיטין י״א ב׳) .ושיטת תוספות ( ש ם ט' ב' ד ״ ה ל א) דחייל
הזכות מיד ומשוחרר לאלתר ,דלא כהרי״ף (ה׳ א׳ מדפי הרי״ף) והרמב״ם
פ ״ ו מ ה ל׳ ע ב די ם ה ״א) דמשוחרר רק כשיגיע הגט שחרור לידיה.
ותיקשי אמאי הוה זכות ,הא עבד מחוייב במצוות רק כאשה ,ואם
כן אינו מניח תפילין ואינו לומד תורה ואינו קורא קריאת שמע

ופטור מסוכה ולולב ושופר וספירת העומר וכיוצא בזה ,ונמצא דאם
חל השחרור ,הא מבטל מצות עשה.
ולכאורה יש ליישב ,לפי המבואר בשיטה מקובצת (סוף פרק
הקומץ) ובמרדכי (מנחות אות תתקמ״ד) בשם הר״י ,שמי שאין לו
ציצית אינו חייב לפשוט הבגד ,דהוה אנוס ואין חיוב להפוך עצמו
מאנוס לפטור ,והכי נמי האי עבד כשלא יקיים מצות עשה שהזמן
גמרא הרי הוי אנוס ,שהרי אין צריך לחשוש שרבו שחררו ואם כן
לא איכפת לן שלא יקיים המצוות[ .ולפי זה גם בתפילין הכי ,דאם אין לו
תפילין פטור משום אונס ואינו צריך לחפש פטור כגון עוסק במצוה].

ויש לדון בהאי תירוץ בכמה אנפי:
א .אכתי תיקשי מתרומה
אך אין התירוץ מספיק ,חדא ,דאכתי יקשה לאוכל תרומה אם
הוא עבד כהן ,ואף שאין חולקים לעבד בלא רבו ,מכל מקום אם יש
תחת ידו תרומה מרבו הרי ימשיך לאכול ,ואם כן אכתי מכשילו
באכילת תרומה.
והנה זה הקשה בפני יהושע בגיטין (ט' ב') וכתב דזו סברת רש״י
קודם חזרה שהגט חל רק כדמטי לידיה.
ובזה העירוני דהא בלאו הכי יש כאן חוב שמפסידו מתרומה
כשרבו כהן ,אלא דטעמא דבלאו הכי יכול למכרו לישראל ,ואם כן
זה נמי לענין האי חוב שאוכל תרומה שלא כדין .אמנם לא אדע אם
דמי להדדי ,דאכתי לא מכרו ועובר עבירה ,וצריך עיון.
עוד הקשה בפני יהושע ,הא סובר שמותר בשפחה ובאמת אסור בה.
ב .חשיב שוגג ולא אונס
תו תיקשי ,דיש לעיין גם לענין המצות עשה שהזמן גרמא שהעבד
אינו מקיים ,דיש לומר דלא הוה אונס ,דהנה חזינן דשוגג חלוק
מאנוס וחייב קרבן ,כגון מי שהעידו שמת בעלה ,אף שאינה צריכה
לחשוב שאמרו שקר ,מכל מקום אם באמת בעלה חיי ,חייבת קרבן,
וביאר במהרש״ק (מובא בדרכי תשובה סי' קפ״ה ס״ק נ״ד ,משו״ת שירי
טהרה להגאון מהרש״ק בתשובה ב' לסי' קפ״ה ,ונדפסה בסוף ספר מי נדה .ועיין
מה שכתבנו בזה בפרשת תזריע מצורע תשע״ז) דכל דבר שיכול להתברר,

חשיבא שוגג ולא אנוס .ואם כן הכא נמי זה יכול להתברר ,ואם כן
הוה רק שוגג ולא אונס ,ואם כן אכתי הוי חוב.
ובאמת יש לעיין לדינא במי שיש לו ציצית ולא מצאם ,האם צריך
לפשוט הבגד מן התורה ,דזה שוגג שהרי אפשר לברר היכן הם.
וכן בבין השמשות של שבת נימא דיצטרך לפשוט בגדיו דילמא הוא
חול .ואולי שאני בין השמשות דהוה ספק לכל העולם ,אך הא חזינן
כשהורו בית דין וחזרו חייב חטאת ,חזינן דזה שוגג.
ולכן צריך לתרץ קושיין באופן אחר ,דמכל מקום חשיבא זכות
אע״פ שנכשל בשפחה ובביטול עשה.
ג .היאך שרי לגרום ביטול עשה
עדיין יש לעיין היאך שרי לאדם לזכות לו ובזה לגרום לו עבירות
וביטול עשה.
וכי תימא דבאמת איכא בזה איסור ,אמנם הרי מבואר מבואר
בדברי הפוסקים (נודע ביהודה מהדו״ק אה״ע סי' ע״ז ,קצות החושן סי' קפ״ב
סק״ב) דהאי זיכוי הוא היתר גמור ,שכתבו דאין כאן לעולם בהם
תעבודו ,דאם היה כאן איסור יש למידן משום אין שליח לדבר
עבירה.
ד .יותר מחומש
נהנה כשהחוטים של הציצית עולים יותר מחומש ,יש לדון האם
צריך לפשוט הטלית מן התורה.
ובפשוטו אינו חייב לפשוט ,ואף אם נימא דבשוגג חייב לפשוט ורק
באונס פטור ,יש לומר דיותר מחומש חשיב כאונס שהרי התורה
פטרתו ,ולא דמי לשוגג שיש לו טעות].
ה .לתמוה בכל האמור
אך לדברינו ביודע שיש חוטים של ציצית בעיר ואינו יודע היכן
ואיהו עצמו אינו יכול השתא לברר ,יצטרך לפשוט טליתו מן התורה,
ולא משמע כן כלל ,וצריך לומר דנהי דחייב קרבן בכהאי גוונא וכן
צריך לעשות תשובה ,מכל מקום חשיבא אנוס.
ואם כן שפיר כתבנו ליישב הך דזכין לעבד גט שחרור ,דלא תיקשי
מהא דמבטל עשה דתפילין ,דגם השתא אנוס ,וצריך לי רב בכל זה.
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עניני שבת
מלאכת זורה

הנה איתא במשנה בשבת (ע״ג א') שמלאכת זורה ובורר ומרקד הם
ג' מלאכות מהל״ט מלאכות.
ומקשינן בגמרא (שם ע״ג ב') אמאי חשיבא ג' מלאכות ,הא היינו
זורה היינו בורר היינו מרקד .ומשנינן דכל מילתא דהויא במשכן
אע״ג דאיכא דדמיא לה מכל מקום חשיבא כל אחד אב בפני עצמו.
ויש לדון האם חצי גרוגרת מכל אחד יצטרפו ביחד לחייבו חטאת:
א .בפשוטו לא יצטרפו
הנה בפשוטו כיון דמתחלקים לחטאות ,אם כן חצי גרוגרת מכל
אחת לא יצטרפו ,ואף למאן דאמר (שבת ע״א א׳) דבתמחויין מחלקין
מצטרפי [פירש רש״י ,שני מיני תבשיל ,אחד צלי ואחד שלוק] ,הכא
דמלאכות חלוקות לא יצטרפו.
הוכחה ממשמר
ב.
אמנם באגלי טל (מלאכת זורה אות ב׳) כתב דשפיר מצטרפי ,והביא
לזה ג׳ ראיות ,חדא ,מהא דמבואר בסוגיא בשבת (קל״ח א׳) לענין
משמר ,דלרש״י ורמב״ם ורמב״ן ור״ן אף שלרבה יש בו ב׳ חיובים,
בורר ומרקד ,מכל מקום אינו חייב אלא אחת ,אם כן לא ידעינן
משום מאי נתחייב ,והרי אמרינן (כריתות י״ט) דבספק קצר וספק טחן
פטור מקרבן דלא הוה ידיעת חטא .ואמאי במשמר חייב חטאת.
אלא מוכח מהכא דאם זרה ובירר ורקד מצטרפין לכגרוגרת ,והכי
נמי אם הוה ספק בורר ספק מרקד חייב.
אמנם באגלי טל דחה ראיה זו ,דיש לומר דהתם במשמר חייב
משום שתיהן רק אינו יכול להביא ב׳ קרבנות ,מכיון שעשה רק
מעשה אחד דמשמר ,והמעט הבדל שבין בורר מרקד אינו מלאכה
שלימה ,משא״כ בבורר ומרקד בהעלם אחד דאיכא ב׳ מעשים.
הוכחה ממוחק וכותב שמצטרפין
ב.
תו הביא ראיה מהא דכתב המאירי (שבת ק״ד ב׳) בשם הירושלמי,
שאם מחק אות אחת וכתב אות אחת מצטרפין משום שהן מין
מלאכה אחת ,ואם כן הכי נמי הכא.
ג .הוכחה
תו הביא ראיה ,דהנה לדעת תוספות (שם קל״ח א) לרבה אינו חייב
במשמר אלא משום בורר ,ואם כן אמאי דיינינן בגמרא משום מאי
מתרינן ליה לחייבו מיתה ,ועל זה אמרינן שרבה אמר משום בורר
רבי זירא אמר משום מרקד ,הא גם לענין קרבן נפקא מינה מאי
מודעינן ליה שיביא קרבן ,דכל זמן שלא נודע לו משום מה נתחייב
פטור .אלא ראיה שאם לא נודע לו אם נתחייב משום בורר או משום
מרקד חשיב ידיעה וחייב .והכי נמי מצרפין אהדדי.
להצטרף לענין סקילה
ד.
הנה יש לעיין לדעת אגלי טל אם מצטרפין להו חצי גרוגרת ממרקד
וחצי גרוגרת מבורר גם לענין סקילה .והדין נותן דמצרפינן ,דהרי אם
חייב חטאת בשוגג חייב סקילה במזיד.
והשתא בהאי סקילה מאי מתרינן ליה .ומבואר בגמרא דלענין
התראה באמת לא מהני בשם אחר .ותיקשי אם מהני לענין חטאת
וכדחזינן דמצטרפינן ,אמאי לא יועיל להתראה.
ויש לחלק דשאני לענין התראה ,דטעמא דאם מתרה מאב אחר,
סובר שמלעיג עליו( ,כמבואר בתוספות בבא קמא ב׳ א׳ ד״ה ולרבי אליעזר),
אך למאי שדנו בתוספות (שם) דבעינן להתרות מפאת אותו האב יש
לעיין כנ״ל[ .ובעיקר דברי האגלי טל יעויין נמי בשביתת השבת מלאכת זורה].

*

*

*

זורה על ידי הרוח
הנה איתא ברמ״א (סוף סי' שי״ט) הרוקק ברוח בשבת והרוח מפזר
הרוק ,חייב משום זורה .ומקורו מהירושלמי.

א .היינו בורה היינו זורה
הגרע״א (קמא סי׳ כ׳) כתב דש״ס דידן פליג ,מדמקשינן בגמרא היינו
זורה היינו בורר היינו מרקד ,משמע דעיקר מלאכת זורה כעין בורר,
דהרוח מוליך ומפריד פסולת מהאוכל ,אבל היכא דכולו פסולת ואינו
מברר זה מזה רק מחלקו לחלקים דקים לאו בכלל זורה הוא.
ב .ירושלמי לשיטתו
כתב באגלי טל (זורה א׳ ד׳) דהירושלמי לשיטתו דסבירא ליה בשבת
(שבת פ״ז ה״ב) דבורר צרורות מכרי ,והשאיר שם צרורות ,אינו חייב
משום בורר[ .והיינו בנוטל צרורות ,אבל באוכל מתוך הערימה שלא
לאלתר חייב ,דהרי מיתסר אף באוכל מתוך פסולת .וכן חייב בנוטל
מקצת הערימה בידו ואחר כך נוטל ממנו הצרורות כמבואר בירושלמי].
מעתה תיקשי להירושלמי מזורה ,דהרי עדיין יש מלאכת בורר.
דהרי לאחר מלאכת זורה שמברר המוץ עוד נשאר צרורות אשר אינם
מסתלקים רק על ידי בורר .אלא ראיה דזורה לאו מפאת בורר[ .ע׳ שם].
אבל ש״ס דידן לית ליה דהירושלמי ,וגם בלקח מקצת פסולת יהא
חייב.
אמנם יש מקום לומר דלא כהנ״ל ,דמוץ וצרורות הוה כל אחד
באפי נפשיה ,ולא מפאת דהוו תרי מלאכות.
ג .לענין גוזז
אך לפי זה תיקשי דהמשנה ברורה (ביאור הלכה ס׳ ש״מ סע׳ א׳) העתיק
הירושלמי לענין מלאכת גוזז ,במלקט לבנות מתוך שחורות ונשאר
שערות לבנות דלא חשיב גוזז.
ויש לומר דש״ס דידן פליג רק לענין בורר ולא לענין גוזז ,לטעמא
דהאגלי טל שם בביאור פלוגתת בבלי וירושלמי [עיין שם].

*

*

*

דבר שאינו מתכוין
הנה כתב הגרע״א (שם) דמכל מקום ברוקק לרוח אם לא הוה
פסיק רישיה שרי מפאת דבר שאינו מתכוין ,שהרי אינו מתכוין
שהרוח יפזר הרוק .ואם הוה בפסיק רישיה הוה רק איסור דרבנן
משום דהוה מלאכה שאינה צריכה לגופה .והירושלמי שמחייב,
קאי לר' יהודה דמחייב במלאכה שאינה צריכה לגופה.
א .פלוגתת הגרע״א ומהר״ם שיק
הנה איתא בסוגיא בפסחים (פ״ד ב׳) ד א סריע לשרוף עצם של
הקרבן פסח ,דשמא מחמת הגחלת יפקע העצם במקום אחר ,ואין זו
שריפה אלא שבירה ,והרי אסור לשבור עצם בקרבן פסח.
והקשה הגרע״א הא הוה דבר שאינו מתכוין ואינו פסיק רישיה,
דהרי אין רצונו שיפתח העצם על ידי שבירה[ .וצריך לומר דמפאת
האיסור משוינן ליה דבר שאינו מתכוין] .אמנם במהר״ם שיק (פסחים שם)
כתב דהוה דבר המתכוין ,דהרי רצונו שהעצם תיפתח.
ונפקא מינה בפלוגתתם בעושה מלאכה וספק אם תהא כדרכה או
לא ,להגרע״א שרי מן התורה דהוה ליה דבר שאינו מתכוין ואינו
פסיק רישיה ,ולמהר״ם שיק אסור ,דהרי רצונו במלאכה.
ב .מהו לענין רוקק
מעתה למהר״ם שיק ,הכא ברוקק הא רוצה שהרוק ילך הלאה
ויתכן ביחד ויתכן בנפרד ,ואם כן אמאי הוה ליה דבר שאינו מתכוין.
אך החילוק דהתם רוצה בפתיחת העצם ,משא״כ הכא אינו רוצה
בהזורה ,דהרי אין החילוק לטיפות מסייע שילך הלאה.
ג .יסוד פלוגתתם
הנה אם מהר״ם שיק מודה להגרע״א דמחמת איסור חשיבא אינו
מכוין ,אם כן מאי איכפת לן שרוצה בתוצאה .ויש לומר דבאמת זה
פלוגתתם אם איסור חשיבא אינו מכוין .או דילמא נימא דפלוגתתם
דנהי דאינו מכוין במעשה מכוין בתוצאה ובזה סגי.

זא ת למודעי הדברים הנדפסים כאן אינם תמיד בלשונו של רבינו זצ"ל ,מפאת שלפעמים דרכו
היתה לכתוב בקצרה ,ולתועלת המעיינים היה מן הצורך להוסיף תיבות קישור והסבר .הרבה פעמים
האריך רבינו בכמה וכמה דרכים ואופנים באותו ענין ,ולפעמים עשר ידות על הנדפס כאן ,ע"כ
במקום שהאריך העתקנו רק חלק מהדברים.

נא לתרום להדפסת הגליון
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נשמת כל חי
"ויעתר יצחק לה' לנכח אשתו כי עקרה היא ,ויעתר לו ה' ותהר רכקה אשתו"( .פרק כ"ה פסוק כ"א).
בספר כף החיים (סימן רפ״א סק״ח) כותב בשם ספר חסד לאלפים ,״קבלה
בידינו מרבי יהודה החסיד ,ששבח נשמת כל חי מסוגל על כל צרה שלא
תבוא ,לקבל האדם על עצמו כשיהיה ניצול ממנה לומר נשמת כל חי
בתודה וקול זמרה בפני עשרה ,ובו ניצולו רבים״.
ובספרים כתבו רמז לכך מהפסוק בפרשה ״ויעתר יצחק לה׳ לנכח אשתו״,
ראשי תיבות של המילה ״לנכח״ הוא ״לומר נשמת כל חי״.
יש גם רמז לזכור את הסימן שבו כותב הכף החיים את הסגולה הזו ,שהוא
סימן ״רפ״א״ ,מלשון רפואה .ויש בזה עוד רמז ,שאותיות ״רפא״ הוא
אותיות ״אפר״ ,ואותיות ״פאר״ ,לומר שמי שמשים את עצמו כאפר ,זוכה
לרפא  -לרפואה ,וזוכה להתעלות ולהגיע לידי פאר.
וממרן הסטייפלר ,הגרי״י קנייבסקי זצ״ל ,שהיה אומר ליולדת שתקבל על
עצמה לפני הלידה שאם הכל יעבור כשורה שתאמר ״נשמת כל חי״ ,וכן
היה מייעץ לחולה שהוצרך לעבור ניתוח שיקבל על עצמו שלאחר הניתוח
יאמר ״נשמת״ .ויאמרו מתחילת נשמת כל חי עד ישתבח ועד בכלל ,אלא
שבסוף ישתבח יסיים בחתימה בלא הזכרת השם .והסטייפלר לא הזכיר
שיאמרו נשמת בעשרה ,אלא אפילו ביחיד די בזה.

בצורת ההודאה
הנה בפסוקים בהלל אומרים ״הודו לה׳ כי טוב ,כי לעולם חסדו .יאמר נא
ישראל ,כי לעולם חסדו .יאמרו נא בית אהרן ,כי לעולם חסדו .יאמרו נא
יראי ה׳ ,כי לעולם חסדו״ .בביאור הדבר שמפרטים בהודאה את ישראל,
בני אהרן ויראי ה׳ ,שכל אחד בפני עצמו אומר את ההודאה לה׳ ,ולא כללו
את כולם יחד ,יש לבאר שכל אחד לפי דרגתו ,כך הקב״ה מנהיגו ומשגיח
עליו לטובה ,וככל שאדם מתחזק יותר באמונה בה׳ כך הוא זוכה לראות
את הנהגת ה׳ והנפלאות שעושה עימו .וכל אחד לפי דרגתו כך הוא צריך
להודות לה׳ ,ועל כן יש דרגת הודאה של ישראל ,דרגת הודאה של בית
אהרן ,ודרגת הודאה של יראי ה׳.
ובאמת רואים בחוש שלומדי תורה זוכים לראות הנהגת ה׳ בצורה שונה
משאר ההמון כולו ,והרבה פעמים בהוצאות הבית נמנע מהם הוצאות
הכרחיות של רפואה או מכשירים שהתקלקלו ,וכל זה משום שהקב״ה
משגיח עליהם בהשגחה פרטית שלא יצטרכו להוציא הוצאות מיותרת,
ויוכלו להמשיך לשקוד על התורה והעבודה.

בדרכי ההשגחה
מעשה באדם שכאשר בתו הגיעה לגיל השידוכים הציעו לו בחור שהיה

אחד מהטובים ביותר בישיבה ,הורי הבחור ביקשו בעבורו סכום מסויים
לנדוניא ,ובעת ההיא היה לאותו אדם את הסכום הזה ,אלא שמלכתחילה
הוא חשב לתת רק סכום קטן בהרבה ממה שביקשו הורי הבחור ,ולשמור
את יתרת הכסף בשביל לחתן בהם את יתר ילדיו .ומשום כן הוא חשב
לענות תשובה שלילית על ההצעה הזו.
אבל לפני שהשיב תשובה שלילת על כזו הצעה טובה ,הציעו לו שכדאי
לו להתייעץ עם מרן הסטייפלר זצ״ל ,ואולי הוא יתן עצה כדי שלא
להפסיד את השידוך הזה .ובאמת הלך אבי הבת ,אל הסטייפלר וסיפר לו
את הדברים כהוויתן ,ושאל בעצתו מה לעשות.
השיב לו הסטייפלר ,״תעשה את השידוך ,ותתחייב את כל הסכום שהורי
הבחור מבקשים״.
השואל חשב אולי הסטייפלר לא הבין כראוי את השאלה ,ומשום כן חזר
ואמר ,שיש לו עוד ילדים לחתן ,ואם עתה יתן את כל הסכום הנדרש לא
ישאר לו דבר לשאר ילדיו.
הסטייפלר ענה לו שוב ,״תעשה את השידוך״ .ולא התייחס לטענתו זו,
ופטרו לשלום.
אבי הבת קיבל את הדברים ,ומיד הודיע על הסכמתו להתחייב את הסכום
הנדרש ,ולאחר כמה ימים כבר זכה לברך על המוגמר כשבתו באה בברית
האירוסין עם הבחור המופלג ,לשמחת כל הצדדים.
אבי הבת עמד בדבריו ,בעת ההיא כל כספו שהתחייב היה מושקע אצל
אדם שהוכר כאדם נאמן שרבים השקיעו אצלו את כספם .ומיד באותו
לילה שסגרו את השידוך ,הלך אבי הבת והוציא את כל כספו המושקע כדי
לתת בהם את התחייבותו בעבור השידוך ,וכאשר התפלא האדם שהחזיק
את הכסף על מה ראה לקחת את כל כספו ,הסביר שעשה כן על פי הוראת
הסטייפלר שאמר לו להתחייב את כל הכסף בשביל השידוך לבתו.
ולא עברו כמה ימים והאדם הזה שהכסף היה מופקד אצלו פשט את הרגל,
וכל הכספים שהיו מושקעים אצלו הלכו לטמיון ,ורבים וטובים הפסידו
שם את רוב כספם.
ואמרו על כך שיש ללמוד מזה את דרכי ההשגחה ,שאילו אותו אדם לא
היה שומע בקול הסטייפלר ,לא היה לו היום לא את השידוך ולא את
הכסף ,והיום ששמע בקול הסטייפלר יש לו גם את השידוך וגם את הכסף.
ללמדך לימוד השכל איך צריך לשמוע בקול גדולי ישראל ,שהשגחת ה׳
שורה עליהם באופן מיוחד ,והמשכיל ההולך לאורם ,לעולם אינו מפסיד.

ורב יעבוד צעיר
"ויאמר ה' לה שני גוים ככטנך ושני לאומים ממעיך יפרדו ,ולאום מלאום יאמץ ורב יעכוד צעיר") .פרק כ"ה פסוק כ"ג).
ופרש״י ,״ולאום מלאום יאמץ ,לא ישוו בגדולה ,כשזה קם זה נופל ,וכן
הוא אומר אמלאה החרבה ,לא נתמלאה צור אלא מחורבנה של ירושלים״.
מבואר שהשלטון והמלכות בין יעקב לעשיו לא יהיו באופן קבוע אצל
אחד ,שהוא לבדו יזכה במלכות ,אלא הכל תלוי במעשיהם ,כשזה קם זה
נופל .וזהו ״לאום מלאום יאמץ״ ,שהמלכות של זה תלוי זה.
אמנם לכאורה יש להעיר שהפסוק מיד ממשיך ואומר ״ורב יעבוד צעיר״,

ומשמעות הדבר הוא שעשיו שהוא האח הגדול בבחינת ״ורב״ הוא יעבוד
את הצעיר שהוא שיעקב .ומבואר בזה ששלטון המלכות הוא אצל יעקב,
ועשיו יעבוד וישתעבד לו.
ויש להבין את ביאור הפסוק ,שלכאורה הוא נראה כסותר את עצמו מיניה
וביה ,שבתחילה נאמר ״ולאום מלאום יאמץ״ ,שהמלכות אינה קבועה
אצל אחד מהם ,אלא זה תלוי זה בזה ,כשזה קם זה נופל .ומצד שני הפסוק

מיד ממשיך ״ורב יעבוד צעיר״ שהמלכות תהא אצל יעקב ,ועשיו אחיו
הגדול ישתעבד לו ויעבדהו ,ומזה נראה שהמלכות כן קבועה בידיו של
יעקב.
ונראה לומר דהנה בביאור הגר׳׳א על משלי (פרק ט׳׳ו פסוק ל׳׳ג) כתב
שהפסוק הזה ״ורב יעבוד צעיר״ אפשר לפרשו בשני אופנים ,אחד
כפשוטו ״ורב  -ע שיו שהוא הגדול ,יעבוד צעיר  -שישתעבד ויעבוד לאחיו
יעקב הצעיר״ .ומצד שני אפשר גם לפרשו להפך ״ורב  -עשיו שהוא
הגדול ,יעבוד צעיר  -יעקב אחיו הצעיר הוא יעבוד אותו וישתעבד לו״.
ולפי ביאור זה באמת משמעות הפסוק היא להפך שיעקב ישתעבד לעשיו.
וכתב הגר״א שדבר זה אין לו הכרע ,ושניהם אמת ,ואם זכה יעקב יתקיים

בו ״ורב יעבוד צעיר״ ,שעשיו שהוא הרב יעבוד וישתעבד לו ,ואם ח״ו לא
זכה יתקיים בו להפך שהוא הצעיר יעבוד וישתעבד לעשיו.
וז״ל הגר״א ,״כענין ורב יעבוד צעיר ,שאין לו הכרע אם הרב יעבוד את
הצעיר ,או להרב יעבוד הצעיר ,ושניהם אמת ,זכה ורב יעבוד את הצעיר,
ולפי זה מיושב שסוף הפסוק אינו
לא זכה להרב יעבור הצעיר״.
סותר לתחילתו ,שבתחילה נאמר בפסוק ״ולאום מלאום יאמץ״ שכל אחד
מלכותו תלויה בחברו ,כשזה קם זה נופל .ומיד הפסוק ממשיך ומבאר את
הצורה של השלטון של זה בזה ,ואומר ״ורב יעבוד צעיר״ ,שצורת
השלטון הוא שאם זוכים מתקיים בנו ״ורב יעבוד לצעיר״ ,וכשלא זוכים
מתקיים ״ורב הוא יעבוד וישתעבד בצעיר״.

לא עשינו אלא בשביל ישראל שיעסקו בתורה
עוד שמעתי לבאר ,דהנה בגמרא בעבודה זרה (דף ב׳ ב׳) מובא שלעתיד
לבוא יבואו כל האומות ויבקשו מהקב״ה שכר ,שיאמרו ״הרבה שווקים
תקננו ,הרבה מרחצאות עשינו ,הרבה כסף וזהב הרבינו ,וכולם לא עשינו
אלא בשביל ישראל כדי שיתעסקו בתורה וכו׳ .הרבה גשרים גשרנו ,הרבה
כרכים כבשנו ,הרבה מלחמות עשינו ,וכולם לא עשינו אלא בשביל ישראל
כדי שיתעסקו בתורה וכו׳״ .והקב״ה עונה להם ,״כל מה שעשיתם ,לא
עשיתם אלא לצורך עצמכם ,ולא לצורך ישראל ,וממילא לא מגיע לכם
שכר.״
ובחידושי מרן רי״ז הלוי (עה״ת ,פרשת בראשית) מבאר את הטענה של
האומות ,דהנה כל בריאת העולם לא נבראה אלא בשביל ישראל שיעסקו
בתורה ,כמו שפרש״י בתחילת בראשית .וכל מה שנעשה ומתחדש בעולם
מתחילת הבריאה עד סוף כל הדורות ,הכל הוא רק לתכלית הזה בשביל
ישראל שיתעסקו בתורה .אלא שעכשיו אין אנו יודעים מאומה ,ואיננו
יודעים מהו תכליתו של כל מעשה ,איך הוא קשור ושייך לישראל .אבל
לעתיד לבוא כשהאמת יתגלה לעין כל ומלאה הארץ דעה ,יהיה גלוי לכל
העולם כולו חשבון כל מעשה ומעשה שנעשה בעולם ,לצורך איזו תכלית
הוא נעשה .ובאותה שעה יראו כל האומות שכל הגשרים והשווקים
והמרחצאות שהם בנו לצורך עצמם ,התכלית האמיתית של כל בנייתם
היתה רק בשביל ישראל שיעסקו בתורה .ולכן הם באים אל הקב״ה לבקש
שכר על כל מעשיהם ,בטענה שכל מה שע שו לא ע שו אלא בשביל ישראל.
ולפי היסוד הזה נמצא ,שגם בזמן שבני עשיו הם השולטים בעולם,
ועושים בו ככל העולה על רוחם להנאתם ולטובתם ,הרי האמת היא שכל
מעשיהם שעושים ויוצרים בבריאה הם רק בשביל ישראל שיעסקו בתורה.
ומעתה יש לבאר את הפסוק ״ולאום מלאום יאמץ  -שלא תהיה הסכמה על
המלכות בין יעקב ועשיו ,אלא כשזה קם זה נופל .ולכאורה היה מקום
לחשוב שכאשר ע שיו הוא המולך ,הרי הוא השולט בעולם ועושה הכל רק
לטובתו ,על זה הפסוק ממשיך ואומר ,ורב יעבוד צעיר  -אפילו בזמן
שעשיו הרב (-הגדול) ימלוך ,מכל מקום כל עבודתו שיעבוד ויפעל
בעולם ,התכלית האמיתית של זה היא בשביל הצעיר ,בשביל יעקב וכלל
ישראל שיעסקו בתורה.

סלילת פסי הרכבת בפטרבורג
מרן הגרי״ז זצ״ל היה אומר לפי היסוד הזה ,שהסיבה שהרוסים בנו
כבישים ופסי רכבת בין פטרבורג לברלין ,היא בשביל שבני הישיבות
יוכלו בקלות לנסוע ללמוד בוולאז׳ין .שהמרחק בין פטרבורג לברלין היה
גדול מאוד ,ולא היתה שום סיבה טבעית שהיו צריכים לסלול את
הכבישים בין שתי המדינות הללו .ובמיוחד שלצורך כך היו צריכים
להעסיק אלפי עובדים בעבודת פרך ,ורבים מהם אף קפחו את חייהם

בעבודות הקשות הללו ,ובכל זאת הרוסים לא ויתרו ועמלו יום ולילה על
סלילת הכביש .ולא היה מובן מדוע הם מתעקשים ומתאמצים כל כך.
אלא אמר הגרי״ז רואים מזה שבאמת הסיבה האמיתית שהקב״ה הכניס
להם בלבם לעשות את כל זה ,היא רק כדי שבסוף בן ישיבה כשירצה לבוא
ללמוד תורה בישיבת וולאז׳ין ,ימצא את הדרך סלולה לפניו ,ובקלות יוכל
לבוא ללמוד.

גשר בכניסה לוולאזיין
שמעתי מהגרי״מ פיינשטיין זצ״ל ,ששמע מחותנו מרן הגרי״ז הוספה
מעניינת בזה ,שאף על פי שסללו את כל הדרך עד וולאז׳ין ,שיוכלו לנסוע
לשם בנקל .בכל זאת הכניסה לוולאז׳ין היתה מאוד לא נוחה ,שהיתה שם
ביצה גדולה ,והיו צריכים לטרוח ולעמול קשה בכל פעם שרצו לצאת או
להכנס לוולאז׳ין.
ואביו מרן הגר״ח אמר על זה שאם הוא יהיה בשעה שהאומות יטענו
״הרבה גשרים עשינו וכו׳ וכולם לא עשינו אלא בשביל ישראל שיעסקו
בתורה״ .הוא ישאל אותם ,אם את כל הגשרים והכבישים עשיתם בשביל
ישראל שיעסקו בתורה ,אם כן למה בכניסה לוולאז׳ין לא בניתם גשר בכדי
שיוכלו להכנס לשם בקלות ללמוד תורה.
ואמר הגר״ח כי מאת ה׳ היתה זאת ,ודווקא בכדי שיעסקו בתורה סיבב
הקב״ה שלא יבנו שם גשר ,דהנה כאשר בחור צעיר בא ללמוד בישיבה,
כולו מלא במרץ ובחשק לבוא לישיבה ,ואם כל הדרכים לוולאז׳ין יהיו
קשות ומשובשות ,יש חשש שמא ימנע ולא יבוא ללמוד תורה .ולכן עשה
הקב״ה שיבנו כבישים ומסילות לרכבת כדי שהדרך תהא קלה ונוחה
להגיע לישיבה .וכאשר כבר מגיעים לוולאז׳ין ,הביצה שיש בכניסה לעיר
לא תמנע מהבחור לבוא ללמוד ,שהחשק לבוא לישיבה ללמוד יגבר על
הקושי שיש בכניסה לעיר ,ויתאמץ להכנס לעיר במרץ.
ומעתה לאחר שהבחור כבר נכנס ללמוד תורה בישיבה ,יש לחוש שמא
לעיתים קרובות יחפוץ לנסוע לבקר את הוריו ומשפחתו ,ואם היציאה
מהעיר תהא קלה ונוחה ,הרי בכל פעם שירצה ללכת ימצא את הדרך
סלולה לפניו ,וילך לבקרם ועל יד זה יתבטל מהתורה .לכן השאיר הקב״ה
את הביצה בפתח העיר בלא שיבנו שם גשר ,כדי שהיציאה מהעיר תהא
בקושי ובטורח ,ואז כשירצה לצאת אל בית הוריו ,יחשוב על הטורח
הגדול שיהיה לו ביציאה מהעיר ,וממילא יחזור בו מהרצון לנסוע ,וישאר
ונמצא שהכל נע שה בשביל ישראל כדי
בישיבה ללמוד תורה.
שיעסקו בתורה .הגשרים ,הכבישים ופסי הרכבת שנע שו בפטרבורג ,הם
בשביל ישראל שיעסקו בתורה ,שיסעו בנקל לוולאז׳ין ללמוד תורה .ומה
שבוולאז׳ין עצמו לא ע שו גשר ,גם זה נעשה בשביל ישראל שיעסקו
בתורה ,ולא ייצאו מהישיבה לביקורים שאינם נצרכים.

חיוב יצחק במילת עשיו  -ודין מילה שלא בזמנה
"ויצא הראשון אדמוני כולו כאדרת שער ויקראו שמו עשו"( .פרק כ"ה פסוק כ״ה).
בדעת זקנים מבעלי התוספות מביא את דברי המדרש ,וכתב ״ויצא
הראשון אדמוני ,מדרש כשראהו אביו אמר עדיין לא נבלע בו דמיו ולא
רצה למולו לשמונה ימים ,כדאמרינן גבי מעשה דשתי נשים שבאו לפני
נתן הבבלי וכו׳ .כ שעבר שנה או שנתיים וראה יצחק שלא החליף מראיתו,
ידע שזו תולדתו ,ואפילו הכי לא מל אותו ,אמר הואיל ולא מלתי אותו
לשמונה כמוני ,אמתין עד שיהיה בן י״ג כמו ישמעאל אחי ,ואמול אותו.
וכשהיה בן י״ג שנה ,הוא עכב בעצמו ולא רצה למול ,והיינו דכתיב אם
לא דם שנאת ודם ירדפך״.
מבואר בדבריו שיצחק כשראה את עשיו אדום לא רצה למולו ,כיון שחשב
שהמראה האדום הזה בא מחמת שלא נבלע בו דמו ,ולפי ההלכה תינוק

שעדיין הדם לא נבלע באבריו אסור למולו .כמו שאמרו בגמרא בשבת (דף
קל״ד א׳) שתינוק שהוא אדום אסור למולו ,כי אנו אומרים שדמו עדיין
לא נבלע בו ,ודמו מצוי בין העור לבשר ,ואם ימולו אותו עתה יש חשש
שכל דמו יצא בשעת המילה ,וימות .ולכן צריך להמתין עד שהמראה
האדמומית יסתלק ממנו ,שאז נדע שנבלע בו הדם ,ויהיה אפשר למולו.
והגמרא מביאה מעשה בנתן הבבלי ,שבאה אשה לפניו שמלה בנה ראשון
ומת ,שני ומת ,וכשנולד הבן השלישי הביאה אותו לפניו וראה שהוא
אדום ,ואמר לה להמתין ולא למולו עד שיבלע בו דמו ,ואז מלה אותו
וחיה ,והיו קורין אותו נתן הבבלי על שמו .ולשון הגמרא הוא ,״ואמר
אביי ,אמרה לי אם האי ינוקא דסומק (כל בשרו אדום ,רש״י) ,דאכתי לא

איבלע ביה דמא (בבשרו ,דעכשיו כל דמו מצוי בין עור לבשר ,וכשמוהלין
אותו יוצא כל דמו ,רש״י) ,ליתרחו ליה (ימתינו מלמולו ,רש״י) עד
דאיבלע ביה דמא ,ולימהלוה וכו׳ .דתניא אמר רבי נתן ,פעם אחת הלכתי
לכרכי הים ובאת אשה אחת לפני ,שמלה בנה ראשון ומת ,שני ומת ,שלישי
הביאתו לפני ראיתיו שהוא אדום ,אמרתי לה המתיני לו עד שיבלע בו דמו,
המתינה לו עד שנבלע בו דמו ומלה אותו וחיה ,והיו קורין אותו נתן הבבלי
על שמי וכו׳״.
ומעתה כשנולד עשיו ויצחק ראה שהוא אדום ,חשב שהאדמימות הזו היא
לא מחמת שטבעו אדום ,אלא זה משום שלא נבלע בו דמו ,ועל כן לא מל
אותו בזמנו אלא המתין עד שיבלע בו דמו ,ואז ימולו.
והמדרש ממשיך ,״כשעבר שנה או שנתיים וראה יצחק שלא החליף
מראיתו ,ידע שזו תולדתו ,ואפילו הכי לא מל אותו ,אמר הואיל ולא מלתי
אותו לשמונה כמוני ,אמתין עד שיהיה בן של ש עשרה כמו ישמעאל אחי,
ואמול אותו״.
מבואר שאחרי שעבר שנה או שנתיים מלידת עשיו ועדיין נשאר בו מראה
אדום ,הבין יצחק שהמראה הזה הוא לא משום שלא נבלע בו דמו ,אלא
כך הוא טבעו ,וממילא שוב אין סיבה להמתין מלמולו אלא אפשר מיד
למולו .אבל עדיין יצחק המתין ולא מלו ,ואמר ״כיון שלא נימול לשמונה
אמתין עד שיהא בן של ש עשרה כישמעאל אחי ואז אמול אותו״.
ולכאורה קשה ,איך יצחק דחה את מילתו של עשיו לגיל של ש עשרה,
ואמר כיון שלא נימול לשמונה ימים אמול אותו כשיהיה בן שלש עשרה
שנה ,הרי כל יום ויום שמאחר מלמולו הוא עובר בעשה .שבמילה שלא
בזמנה ,כל רגע יש מצווה למולו ,וכל יום שעובר ולא מל הרי הוא מבטל
מצוות עשה ,ואיך יצחק דחה את המילה לגיל של ש עשרה וביטל בכל יום
מהשנים הללו את מצוות מילה שמוטל עליו למול את עשיו בנו.

במילה שלא בזמנה כל יום שלא מל עובר בעשה
ויסוד הדברים שבמילה שלא בזמנה יש מצוות עשה כל יום למול,
וכשמאחר את המילה עובר בכל יום על מצוות עשה ,מבואר בגמרא
ובפוסקים.
הרמב״ם בהלכות מילה (פרק א׳ הלכה ב׳) כותב לגבי אדם שאביו לא מלו
בקטנותו ,הרי כשהגדיל הוא חייב למול את עצמו ,וכתב ״נתעלם מבית
דין ולא מלו אותו ,כשיגדל הוא חייב למול את עצמו ,וכל יום ויום שיעבור
עליו משיגדל ולא ימול את עצמו הרי הוא מבטל מצות עשה״ .ומפורש
שגם במילה שלא בזמנה ,יש ביטול עשה על כל יום שאדם מתעכב ולא
מל את עצמו.
אמנם הרמב״ם כותב את דבריו רק לגבי הבן בעצמו שכאשר הגדיל ואינו
מהול ,הוא מבטל עשה כל יום .ואילו לגבי אב שמתעכב ואינו מל את בנו
הקטן ,לא כתוב ברמב״ם שהוא עובר בעשה.
אבל באמת בדרכי משה (יו״ד סימן רס״א) ,מביא מדברי הכלבו דדין זה
נוהג גם על האב ,וכתב ״ובכלבו כתב והוא הדין אב או בית דין כל יום
שמעכבין עוברים בעשה״ .וכן ברמ״א (שם) הביא בסתמא דדין זה נוהג
בכולם.

מילה שלא בזמנה אינה דוחה יו״ט
ובגמרא בשבת (דף כ״ד ב׳) גם כן מוכח שמילה שלא בזמנה יש חיוב עשה
למולו כל יום ,ואסור לדחותה .ובגמרא מובא פסוק שמילה שלא בזמנה
אינה דוחה יום טוב ,דכתיב ״הוא לבדו יעשה לכם  -הוא ולא מילה שלא
בזמנה״ .ומבואר בגמרא שם שלולי הפסוק היינו לומדים מק״ו ,שהעשה
של מילה  -אפילו שלא בזמנה ,דוחה יו״ט.
ולכאורה אם בעשה של מצוות מילה נאמר רק שאדם צריך לדאוג שבסופו
של דבר יהא מהול ,אבל לא נאמר בעשה הזה שכל יום שדוחה את המצווה
הרי הוא מבטל מצוות עשה .אם כן תמוה מאוד למה סלקא דעתך שמילה
שלא בזמנה דוחה יו״ט ,הלא אפשר לקיימה למחר ,ובדין עשה דוחה לא
תעשה ,הכלל הוא שמצווה שאפשר לדחותה למחר ,לא נאמר בזה עשה
דוחה לא תעשה .וממילא הכא במצוות מילה אם מצד המצווה אין שום
ענין ומצווה מיוחדת לקיים את המצווה דווקא היום ,ולכתחילה אפשר
לדחותה למחר ,הרי וודאי שהמצווה הזו לא תדחה יו״ט ,ולמה הגמרא
צריכה לזה פסוק מיוחד לדרוש מזה שהמילה אינה דוחה יו״ט.
אלא מוכח מזה ,שהמצוות עשה למול מחייבת כל יום ויום שלא לדחות
את המילה ,אלא לקיים את המצווה מיד כשאפשר ובהקדם האפשרי .וכל
יום שעובר ולא מל בו ,הרי הוא מבטל מצוות עשה .ועל כן מצד הסברא
יש צד גדול לומר שמצוות מילה שלא בזמנה תדחה יו״ט ,כיון שמצוות
מילה מחייבת גם ביום הזה שלא לדחות למילה .ולכן צריך לחול בזה
הכלל של עשה דוחה לא תעשה ,ומצוות מילה תדחה יו״ט .ומשום כן
צריך פסוק מיוחד לדרוש שמילה שלא בזמנה אינה דוחה יו״ט.

ומעתה אם מצוות המילה מחייבת כל יום למול ולא לדחות את המילה,
יש לתמוה איך יצחק השתהה ולא מל את עשיו בנו מיד כשהבין שאפשר
למולו ,הרי כל יום שמאחר את המילה מבטל עשה.

עשיו אינו זרע אברהם לגבי מצוות מילה
ונראה לומר דהנה בגמרא בסנהדרין (דף נ״ט ב׳) מובא שבני נח פטורים
ממילה ,שמצוות מילה נאמרה רק לאברהם אבינו וזרעו ,ואיתא בגמרא
״אי בעית אימא מילה מעיקרא לאברהם הוא דקא מזהר ליה רחמנא ,ואתה
את בריתי תשמור אתה וזרעך אחריך לדורותם ,אתה וזרעך אין איניש
אחרינא לא .אלא מעתה בני ישמעאל לחייבו ,כי ביצחק יקרא לך זרע .בני
עשיו לחייבו ,ביצחק ולא כל יצחק״.
מבואר בגמרא שאף על פי שמצוות מילה נאמרה לאברהם אבינו וזרעו,
מכל מקום יצאו בני ישמעאל ובני עשיו שאינם חייבים במילה ,כיון שאינם
נחשבים לזרעו של אברהם.
ולפי זה לפי הדין לא היה ליצחק שום חיוב למול את עשיו ,שהרי אינו
נחשב לזרע אברהם ,כמו שנאמר בפסוק כי ביצחק יקרא לך זרע  -יצחק
ולא כל יצחק ,יצא ע שיו שאינו זרע אברהם .וממילא אם אין מצוות מילה
על עשיו ,מובן מאוד שאין שום איסור ליצחק לדחות את מילתו לגיל של ש
עשרה ,ואין בזה ביטול עשה.
משום שכל המילה שיצחק רצה למול את עשיו זה לא היה ממצוות מילה,
שהרי ע שיו לא נצטווה בזה ,אלא זה היה רק בתור ענין ומעלה שרצה
לזכות את ע שיו להיות מהול .ומעתה לגבי ענין זה ,אין שום מצווה
להקדימו ולא לאחרו ,ולכן אמר יצחק ,כיון שלא נימול לשמונה אמולו
כישמעאל אחי ב של ש עשרה.

מאיזה זמן הוברר שעשיו אינו זרע אברהם
אמנם יש לדון בזה ,דהנה הלימוד שעשיו לא נקרא זרעו של אברהם נדרש
מהפסוק ״כי ביצחק יקרא לך זרע״ ,והדרש הוא ״ביצחק  -ולא כל יצחק״.
דהיינו שאחד מבניו של יצחק לא יהא נח שב לזרעו של אברהם .אבל לא
כתוב בפסוק מי מזרעו של יצחק הוא אותו אחד שיצא מכלל זרע אברהם.
ויש לדון מתי הוברר הדבר שעשיו הוא זה שיצא מכלל זרעו של אברהם
ואינו מצווה במצוות מילה ,האם מיד בשעת הלידה כבר הוכרע שעשיו
מופקע מכלל זרעו של אברהם ,או שבשעת הלידה לא היה ידוע עדיין מי
יופקע ,ורק לאחר זמן כשראו את מעשיהם הוכרע הדבר.
ולפי הצד הראשון שמיד בשעת הלידה הוברר ליצחק שעשיו אינו זרע
אברהם ,אם כן מובן מאוד שהיה מותר ליצחק לדחות את מילתו של עשיו
לגיל של ש עשרה ,כיון שמעיקר הדין אינו מצווה במצוות מילה ,ממילא
אין לו שום איסור במה שידחה את מילתו לזמן מאוחר יותר.
אבל לפי הצד השני שבשעת הלידה עדיין לא ידע שעשיו אינו בכלל זרע
אברהם ,אם כן קשה איך דחה את מילתו של עשיו ,בזמן שיתכן שהוא
מבטל מצוות עשה של מילה כל יום ויום שהוא דוחה את המילה.
ובחידושי מרן רי״ז הלוי (עה״ת ,פרשת תולדות) דן בזה ,דהנה הגמרא
דורשת את ההלכה הזו שעשיו אינו בכלל זרעו של אברהם מהפסוק כי
ביצחק ולא כל יצחק להוציא את עשיו מכלל זרעו של אברהם ,ומזה
לומדים שעשיו אינו מחוייב במצוות מילה.
אמנם הרמב״ם (הלכות מלכים פרק י׳ הלכה ז׳) מביא פסוק אחר לפטור
את ע שיו ממילה ,וכתב ״המילה נצטוה בה אברהם וזרעו בלבד ,שנאמר
אתה וזרעך אחריך ,יצא זרעו של ישמעאל שנאמר כי ביצחק יקרא לך זרע,
ויצא ע שיו שהרי יצחק אמר ליעקב ויתן לך את ברכת אברהם לך ולזרעך,
מכלל שהוא לבדו זרעו של אברהם המחזיק בדתו ובדרכו הישרה והם
המחוייבין במילה״.
ויש לעיין למה הרמב״ם שינה מדברי הגמרא ,והביא פסוק אחר.
ובחידושי הגרי״ז כתב בשם אביו הגר״ח לבאר ,שבאמת עיקר הלימוד
הוא מהפסוק ״כי ביצחק  -ולא כל יצחק״ ,שמזה לומדים בגמרא שאחד
מבניו של יצחק מופקע מכלל זרעו של אברהם .אבל עדיין לא ידוע לנו מי
מבניו של יצחק הופקע מהפסוק הזה אם עשיו או יעקב ,שהרי בפסוק
כתוב רק ״ולא כל יצחק״ ,אבל לא כתוב מי מבני יצחק נכלל בהגדרה של
זרעו של אברהם ומי לא.
ולכן הרמב״ם הביא את הפסוק שיצחק אמר ליעקב ,״ויתן לך את ברכת
אברהם לך ולזרעך״ ,שבזה נאמר שמי שזכה להכנס בכלל זרעו של יצחק
הוא יעקב ,ולא עשיו.
ואלו הם דבריו ,״דוודאי עיקר הדבר הוא מהקרא דביצחק ולא כל יצחק,
ואי לאו הך קרא היו כל זרעו של יצחק נחשבים בכלל זרע אברהם ,ובא
הך קרא לגלות דלאו כל יצחק אתרבי להיות זרע אברהם רק חלק ממנו.
אבל עדיין אין אנו יודעין מי מזרעו של יצחק הוא הנחשב זרע אברהם ,אם
יעקב אם עשיו .ועל זה בא הקרא דויתן לך את ברכת אברהם לך ולזרעך,

דרק יעקב הוא שנחשב זרע אברהם ,וזכה בברכת אברהם ולא עשיו״.
ומעתה כתב הגרי״ז ,״ונראה לפי זה דעד אותה שעה היה באמת הדבר תלוי
ועומד מי יהיה נח שב זרע אברהם ,ורק עכשיו בשעת הברכות הוא שהוכרע
הדבר כי יעקב בחר לו ה׳ ,ועליו הוא שנאמר כי ביצחק יקרא לך זרע .וכן
הוא משמעות לשון הרמב״ם בהלכות מלכים שם שכתב מכלל שהוא לבדו
זרעו של אברהם המחזיק בדתו ובדרכו הישרה ,הרי שתלה הדבר בזה
שהוא מחזיק בדתו ובדרכו הישרה״.
מבואר דברי הגרי״ז שבאמת כשיעקב ועשיו נולדו עדיין לא הוברר מי

משניהם יזכה להיות זרע אברהם ומי לא ,ורק בשעת הברכות זכה יעקב
מחמת מעשיו הטובים שהלך בדרכו הישרה של אברהם ,שיוכרע שבו בחר
ה׳ והוא לבדו נח שב מזרע אברהם.
ולפי זה אם עתה כשנולדו עד שעת הברכות לא הוכרע עדיין מי מזרעו של
יצחק נח שב לזרע אברהם ,אם כן קשה איך יצחק דחה את מילת עשיו לגיל
שלש עשרה ,הרי אולי עשיו הוא מי שיזכה להיות בכלל זרע אברהם ,ואם
כן כל יום שעובר ואינו מל יתכן שהוא מבטל עשה של מילה ,וצ״ע.

ותלך לדרו ש את ה'
נביא בזה מעשה מופלא שסיפרו הגרב"צ זצ"ל ,על חכמתו ומסירותו של מרן
הגרא"מ שך זצ"ל ,להציל שידוך בישראל ,שלא תתפרד החבילה .הסיפור כבר
סופר בעבר ,ונחזור על הראשונות עם פרטים יותר מדוייקים.
וכך היה המעשה באחת מהשבתות שבהם שבת הגרב׳׳צ בבית הוריו בתל
אביב ,בתור אברך צעיר ,התרחש בבית הכנסת דבר נורא.
אחד ממתפללי בית הכנסת זכה באותו שבוע לארס את בתו ,עם בן גילה,
בחור ישיבה תלמיד חכם שיראתו קודמת לחכמתו ,ומעוטר בכל מידה נכונה.
וכדרך העולם בא החתן בשבת שאחרי האירוסין להתארח בבית חותנו,
ולסעוד שם את סעודות השבת.
המחותן בא לבית הכנסת יחד עם החתן החדש ,כ שכולו זורח מאושר על
היהלום שנפל בחלקו .הציבור כולו השתתף בשמחתו ,וכולם באו לאחל להם
ברכת מזל טוב ,כשהם שמחים על התלמיד חכם הצעיר שנכנס ל שכונה.
אלא שבתוך הכלל יש גם יוצא מהכלל ,ובאותו הזמן התפלל בבית הכנסת
הזה ,איש צר עין ,שקינא מאוד באבי הכלה על שזכה במרגלית הזו ,ובמידותיו
המושחתות לא יכל לסבול את כל הכבוד הרם שזכה לו ,ובלבו נרקמה תכנית
זדונית כדי להעכיר את השמחה.
וכך מתוך מחשבות ר שע ,המתין ל שעת הכושר בה אבי הכלה עומד לבדו.
וכשהיא הגיעה ,פנה אליו וע שה מעשה אשר לא יע שה .התחיל להשמיץ את
החתן ,בשפתי חלקות ול שון מדברת גדולו ת .וכה אמר "האם זה החתן
המהולל שלך ,ראיתי אותו בתפילה הוא בקושי מתפלל ,אין בו טיפת יראת
שמים .ובכלל ,פעם אני ביררתי עליו הוא איש שאינו יודע ספר ,ומעט זמן הוא
לומד במשך היום ,רוב היום עובר עליו בבטלה ובלא מעש" .ופסק ואמר" ,אני
אומר לך עשית שטות שלקחת אותו לחתן".
המחותן שמע את הדברים ,שלפתע הם נראו לו כאמיתיים ,ושיקרא כיון דעייל
עייל ,והשמחה נהפכה לו לתוגה .ובלבו גמר לאמר שמיד אחרי שבת יבטל
את השידוך הקלוקל הזה ,כי לא יתכן שבתו המצויינת תיפול בפח עם בחור
ריק שכזה.
הבחור ראה שפתאום פני חמיו השתנו לרעה ,ו איננו כתמול שלשום ,ולא הבין
מה קרה על מה הסער והזעף הגדול הזה ,אך לבו ניבא לו רעו ת ...וכך עברה
לה השבת בהרגשה רעה ומאוכזבת ,כשהוא מרגיש כאילו האדמה בוערת
תחתיו.
הגרב׳׳צ  -האברך הצעיר ,בדיוק עמד בסמיכות לאבי הכלה ושמע את דברי
הבלע שאמר אותו צר עין ,וכולו נדהם ,איך אפשר ל שפוך את הדם של כמה
נפשות יקרות ,בכמה מילים חלקלקות.
ומצד שני כבר היתה לו הכרות עם אותו חתן מימים עברו ,והוא יודע בוודאות
שכל הדברים הללו הם בשקר יסודם ,הורתם ולידתם בתוך מעבועי הקנאה
והשנאה ,אפילו טיפת אמת אין בהם.
"אם משמים סובבה ההשגחה העליונ ה שאשמע את הדברים הללו  -אמר
הגרב"צ בלבו  -אות היא כי עלי לפעול דבר מה בענין ,להציל עשוק מיד
עושקו".
אלא שהשאלה הגדולה היא ,מה לעשות? הרי אחרי שאותו אדם שהוא
כביכול ידיד של אבי הכלה אמר את מה שאמר ,שוב לא יתייחס אל דברי
אברך צעיר לימים ,אלא מיד יבטלם כעפרא דארעא .ישב וחשב במשך השבת
על דרכי הפעולה ,מה אפשר לע שות ,אבל העלה חרס בידו.
ביום ראשון בבוקר יצא הגרב"צ כדרכו מביתו בשעה הקבועה ללמוד בכולל
פוניבז' ,בדרך הרהר על המקרה המצער ששמע בשבת ,וחשב בצער מה
אפשר לע שות כדי להציל את כבודו האבוד של החתן ,ולהציל את הבית
שעומד להבנות בכלל ישראל מאבדון ,ולפ תע הזדמן לפניו הרה׳׳ג רבי דוד
פרנקל זצ"ל  -מתלמידי מרנן החזו׳׳א והגרי׳׳ז מבריסק ,שהיה בידידות גדולה
ץי\יץ ריץזנ<\י\
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עימו .וכבר ממרחק הבחין ר' דוד פרנקל כי פני ידידו עצובות ומדוכדכות ,מיד
התקרב אליו בתמיהה "מה קרה ,מדוע פניכם רעים היום".
הגרב"צ קיים את המקרא "דאגה בלב איש ישיחנה" ,והשיח את דאגתו בפניו.
ר' דוד פרנקל ,קבע בנחרצות ואמר" ,לך עכ שיו מיד אל הרב שך ,תספר לו את
כל הענין אולי הוא יוכל לעזור בזה" .הגרב"צ ניסה לומר לו" ,מה יש ללכת
להרב שך ,הרי הוא אינו מכיר את החתן ,וגם אם הוא מכיר קצת את צד הכלה
איך הוא יוכל לעזור כשאינו מכיר את החתן כלל וכלל" .אבל ר' דוד פרנקל,
שב וקבע" ,הרב שך הוא היחידי שיכול עכ שיו לעזור בענין ,רוץ אליו ותספר
לו את כל הסיפור".
וכדבריו אכן ע שה ,במקום ללכת לכולל פנה לעבר בית הרב שך ,וסיפר לפניו
את כל פרטי המעשה ,כשהוא מסיים ואומר שחייבים להציל את הבחור הזה
מאותה הוצאת שם רע שהעלילו עליו.
הרב שך שמע ,ואמר "אני לא מכיר את הבחור הזה ,הוא אינו מתלמידי
הישיבה ,ואיך אני יכול להמליץ עליו ולשבח אותו בדברים שאיני יודע שהם
אמיתיים".
ענה לו הגרב"צ" ,אבל אני מכיר אותו ,ויודע בוודאות שכל ההשמצות הללו
הם שקר ,והוא בחור מעולה משכמו ומעלה".
אמר הרב שך" ,אם אתה מכירו זה מספיק לי ,ומיד לבש את הכובע והחליפה
ופסק ואמר בא ניסע יחד לתל אביב".
הגרב"צ רצה להזמין מונית ,אך הרב שך מיאן ואמר" ,ניסע באוטובוס".
עלו לאוטובוס ,וכאשר הגרב"צ רצה לשלם לנהג בשביל שניהם ,התערב הרב
שך ואמר "אני אשלם גם בשבילך".
שניהם התיישבו זה לצד זה ,ובמשך כל הדרך הרב שך חקר את הגרב"צ
בדרישות וחקירות על אודות הבחור ,מהו ומה טיבו ,וסמך את ידו על כל
דבריו.
כ שהגיעו לכתובת הנדרשת ,ירדו שניהם מהאוטובוס ,והלכו יחדיו ברחובות
העיר ,עד שהגיעו לבית אבי הכלה.
הגרב"צ נשאר להמתין למטה ,ואילו הרב שך עלה בדרגות במעלה הבנין עד
שהגיע לדלת ביתם ,דפק בדלת ,והאב והאם פתחו ,והופתעו לגלו ת בפתח
ביתם את ראש הישיבה הגדול ,ששמעו יצא למרחקים.
הרב שך ללא הקדמות מיותרות התחיל בדבריו ,ואמר "הזדמן לי להיות כאן
באזור לצורך ענין מסויים ,וכ שעברתי כאן נזכרתי שהבת שלכם זכתה
להתארס עם בחור פלוני ,אמרתי לעצ מי איך אפשר לעבור כאן בלא לעלו ת
ולאחל לכם ברכת "מזל טוב" ,ולספר לכם על הזכיה הגדולה בה זכיתם.
הבחור הזה הוא בן בית אצלי הוא בחור חשוב מאוד ,מלא וגדו ש בתורה
וביראת שמים ,הוא יגע ועמל בתורה בכל כוחו ,ועתידו לגדולו ת ונצורות".
ובדברים הללו המשיך והפליג בשבחים עצומים על אותו בחור ,כפי מה שנודע
לו בנסיעתו האחרונה.
עד שראה שאכן נחה דעתם של ההורים ,והשמחה שבה לשרות בביתם ,אז
סיים ואמר "אשריכם שזכיתם לכזה חתן ,הוא בחור מיוחד מאוד" .ובלבביות
נפרד מהם בברכה ושלום.
ברור שאחרי כאלו דברים ברורים ששמעו מפי ראש הישיבה ,סר הספק
מעליהם ,ושוב לא השגיחו בדברי ההבל שאמר אותו אדם ,ובנו בית נאמן
בישראל.
כאשר הרב שך קיבל את ההזמנה לחתונה מהורי הכלה ,הראה את ההזמנה
הזו לר' דוד פרנקל ואמר לו" ,אתה רואה את ההזמנה הזו ,יש לי יד בשידוך
הזה".
סיים הגרב"צ ואמר" ,היום הבחור הזה הוא כבר סבא לנכדים ,וכלל אינו
מעלה על דעתו מה פעל הרב שך ל מענו."...
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עלון פרשת תולדות
ב' בכסלו תשע"ט

יחי ראובן

3 1

מתוך הספר "יחי ראובן"
מאוצרותיו של הגאון הצדיק רבי ראובן קרלנשטיין זצ״ל
עשו נתבע על הריגת נמרוד

:ובא זעעזו ב*ן השדה=והיא ע ף

השאלה הנשאלת :א חרי שאומרים על עשו הרשע שעבר עבירו ת כה ח מו רו ת
כגילוי עריו ת ,רציחה וכפירה בעי קר ,מהי ה תו ספ ת ב כ ך שביזה א ת הבכורה?

(כה ,כט)

ה"באר יו סף" בי א ר ז א ת על פי דברי המדר ש (בראשית רבה סג ,יד) ה מ ת אר מהו

חז"ל (בבא בתרא טז עב) א מרו ,ש"חמש עבירו ת עבר או תו רשע ב או תו היום",

"ויבז ע שו א ת הבכורה"'" :ויאכל וישת'  -הכניס ע מו כ ת של פריצים",

ו א ח ת מהן " -הרג א ת הנפש".

הביא לשם א ת החבר'ה שלו ,ח בו ר ת ג'ולי קע ס ,החבורה של ה שכונה ,ו א מר

א ת מי הוא הרג? א ת נמרוד.

להם :אמרו" :ניכול דידיה וניחוך עליו"  -בו או נ א כ ל משל יע קב ,א ת נזיד

וקשה ,כלום ל הרוג א ת נ מרוד זו ל א מצוה? כזה א פי קור ס ג דו ל היה נ מרוד,

העדשים של א אני בי של תי א ל א הו א ,ונעשה מ מנו ליצנו ת ,נצ ח ק עליו,

מרד ב קב" ה ,המריד א ת כל העולם נגד הקב"ה ,כזה רשע מרושע .נו ,אז

נ קנ טר אותו :מה הוא קנה? בכור ה ,ע בו ד ת הקרבנו ת .זה עסק זה? איי...

עשו הרג או תו ,מה קרה? מדוע נ ח שב לו מעשה זה כעבירה?

איזה טיפ ש ,איזה שוטה!

ה"חפץ חיים" הקדוש ,ב הל כו ת אסורי ל שון הרע (כלל י סעיף ג) כו ת ב יסוד

כלומר ,ע שו ל א רק ביזה א ת הבכור ה ,א ל א בזה שביזה א ת הבכורה הוא

"...ונב ר נ א מר בעניו זה (הושע א ,ד)' ,ו פ קד תי א ת י מ י יזרעאל על

בעצם ביזה א ת יע קב שקנה א ת הבכורה .אני  -כך א מ ר עשו  -עשיתי עסק

בי ת .יהוא' ,הנה כי א ף על פי שעשה .להוא מצוה ? הכרי תו א ת בי ת א ח א ב

טוב ,קניתי נזיד עדשים שאפ שר ל א כו ל ול הנו ת ממנו .ויעקב? הוא טיפ ש,

גדול:

ביזרע אל ,נכי נצ טו ה כן על ידי נבי א ,ונתנה לו ע בו ר זה מלוכה עד ארבע ה

קנה בכור ה ח סר ת כל ערך .כך ביזה עשו א ת יע קב אבינו.

יו רו ת ,ב כ ל ז א ת נ פ קד עליו לב סוף י מי א ח א ב ,מפני נכי גם הוא ןהיה רב

והרי על הפסוק "ו אברכ ה מברכיך" א מרו חז"ל (בראשית רבה לט ,יב)" :א מר רבי

פשע"

ירמיה :החמיר הקדוש ב רו ך הוא ב כ בו דו של צדי ק יותר מ כ בו דו ,ב כ בו דו

יהוא עשה מצוה כ שהכרי ת א ת בי ת א ח א ב ,ו אף על פי כן הקב"ה י תבע

כ תיב (שמואל א ב) 'כי מ כבדי א כ ב ד ובוזי יקלו'  -על ידי א חרי ם ,ו בכבו דו של

או תו ויענישו על כך.

צדי ק כ תיב 'ו אברכ ה מב רכיך ו מ קללך א או ר'  -אני בעצמי".

מדוע? הרי כך הוא הצטווה ל ע שו ת על ידי הנביא?

והזו הר ה קדו ש ב פ ר ש ת ב של ח (דף סד ע״א) או מ ר עוד בענין זה" :זכאין אינון

התשובה היא" :מפני כי גם הוא היה רב פשע" .א ם הוא צדי ק ועושה ז א ת

צדי קיי א ,ד קו ד ש א בריך הוא א תרעי ביקרי הון יתיר על דיליה"  -זכאים הם

לשם שמים  -קיים בזה מצוה .א ב ל אם כוונ תו היתה לשם רציחה כי "רב

הצדיקים ,שהקב"ה מ ק פיד על כבוד ם יותר מ א שר על כ בו ד עצמו.

פשע" הוא  -הרי שר שע הוא וייענש על מעשיו.

והזוהר מביא לכך כמה דוגמ או ת" :ת א חזי כמה אינון בני על מ א ד מ ח ר פי

וב א מ ת ,מפ סו ק זה או דו ת יהוא ,ל מד רבינו יונה ב " שערי ת שוב ה" (שער ג

ומגדפי לעיל א "  -בו א וראה כמה בני אד ם יש בעול ם שמחרפים ומגדפים

אות ריט) הלכה :הגם שמו תר ל ד ב ר ל שון הרע על ר שעים ,א ב ל אם הוא

כלפי מעל ה" ,כגון סנ ח רי ב ח רף וגדף ו א מר (מלכים ב יח) 'מי ב כ ל אלהי

עצ מו נכ של ב או ת ה עבירה  -א סור לו ל ד ב ר עליהם .והביא לכך רבינו יונה

ה ארצו ת' ,ו קוד ש א ברי ך הוא מ חיל ול א תבע מיניה"  -והקב"ה מו חל על

מהפסוק הנ"ל ,שאף על פי שעשה יהוא מצוה ב הכרי תו בי ת א ח א ב ,נשא

כבודו ואינו תובע מ מנו ,א ב ל "כיון ד או שי ט ידיה על חזקיה"  -כיון שהושיט

עוונו ,כי גם הוא היה רב פשע.

סנ חריב א ת ידו א ל חזקיה ורצה ל הכו תו" ,כ תיב (שם יט) 'ויצא מל אך ה' ויך

כך גם ע שו ,על א ף שהרג א ת נ מ רו ד הר שע ,א ב ל הוא עשה ז א ת לשם

במחנה א שור'  -מיד נענ ש ב חו ר ה ,הוא וכל צ ב או.

רציח ה ,ונ ח שב לו המעשה כעבירה חמור ה של רציחה.

דוג מ א נוספת" :ירבעם בן נב ט הוה פלח לעבוד ה זרה ו מ ק טר לה ומזבח לה

שאל המשגיח די שיב ת סלבוד ק ה זצ"ל ,הלא חז"ל אמרו" :לעול ם יעסוק

ו קוד שא בריך הוא ל א ת ב ע מניה"  -ירבעם היה עו בד עבודה זרה ,מ ק טר

אד ם ב תור ה ו ב מ צו ת א ף על פי של א ל שמ ה ,ש מ תוך שלא לשמה  -ב א

להם ק טו ר ת ו מ קריב לפניה ק ר בנו ת ,והקב"ה א העניש או תו על כך" .וכד

לשמה" (פסחים נ עב) .א ם כן ,מה ב כ ך שיהוא ,וכן עשו ,עשו א ת מעשיהם

א ת א עדו נביאה ו א תנ בי עליה ,ואו שיט ירבעם ידא ל קבליה"  -וכא שר ב א

שלא לשם שמים ,סוף כל סוף המעשה היה ,לכ אור ה ,נכון וראוי לע שו תו,

עדו הנביא ל ה תנ ב א עליו ,וירבעם הושיט א ת ידו ל פגוע בו" ,כ תיב (שם א יג)

ו אפילו בג ד ר מצוה!

'ותיבש ידו ול א יכל להשיבה אליו'".

או מר המשגיח זצ"ל :לא! ל ד ב ר ל שון הרע ,גם על רשעים  -זו איננה מצו ה,

מסיים הזוהר הקדוש" :וכן ב כ ל א ת ר קוד ש א בריך הוא תבע ע לבונ א

זו עבירה; להרוג בן א ד ם ,א פי לו ר שע  -זו איננה מצו ה ,זו עבירה! א ל א שאם

דצדי קי א יתיר על דיליה"  -וכן ב כ ל מקום הקב"ה תובע א ת ע לבון הצדיקים

עושים ז א ת ל תו ע ל ת ומכוונים לשם שמים  -נ הפך המעשה להיות בג ד ר

יותר מעלבונו.

מצוה .כל המצוה ש בדבר היא א ך ורק כשהמעשה נעשה לשם שמים .א ם

לכן ,א חרי שכ תו ב על ע שו שבא על נערה המ אור ס ה ,הרג א ת הנפש ,כ פ ר

ל א  -המעשה ב ע צ מו תו הוא עביר ה ,ו אף עבירה חמורה!

בעי קר וכ פר ב ת חיי ת המתים  -א חרי כל זה יש מ ש מעו ת לעבירה חמורה

נכון ,נ מ רו ד היה ר שע מרו שע ומצוה להרוג אד ם ר שע ,כמו שכו תב הרמב"ם

נו ספ ת שעבר עשו ב או תו יום :ביזה א ת הבכור ה ,ובעצם ביזה א ת יעקב .הוא

ב הלכו ת א ב ל (פרק א הלכה י) ,שכ שמתים רשעים "אחיהם ו שאר קרוביהם

פגע בצדי ק! והקב"ה מ ק פיד על כ בו ד הצדיק יותר מ א שר על הכבוד שלו.

לובשין לבנים ומ תע טפי ם לבנים ואוכלים ושותים ושמחים ,שהרי א ב דו

נור א נוראו ת!

שונאיו של הקדוש ב רו ך הוא" ,עושים שבע ת ימי המ שתה ,ל א שבע ת ימי
אבלו ת..
א בל כיון שעשו מצד עצ מו היה ר שע ,זו בעי ה ,כי רצי ח ת נ מ רו ד על ידו ל א
היתה לשם שמים ,לכן נ ת ב ע על ש"הרג א ת הנפש".

הקב׳׳ה מקפיד על כבוד הצדיק יותר מכבודו

ו ב א עשו מן השדה והוא ע ף

להציל את הבכורה מיד עשו הרשע!

ויאמר עשו אל יעקב הלעיטני נא מן האדם האדם הזה פי ע ף אנכי על
?!ן יקרא שמו אדום .ויאמר?::עקב בכרה כיום את ג! 0ךו 1ך ליי (כה! ל-לא)
הר"ן בדר שו תיו (דרוש שני) עו מד על כמה ש אלו ת י סודיו ת בענין:
רא שית ,הוא שואל ,אין זה מן הראוי ל חכם שיתן עיניו במה שאינו שלו.

(כה ,כט)

יע קב אבינו ל א היה בכור ,ו מדוע ביק ש לעצ מו א ת הבכורה?

"אמר רבי יוחנן ,חמ ש עבירו ת עבר או תו ר שע ב או תו היום :ב א על נערה

שאלה שניה :א ם הוא אכן רוצה א ת הבכור ה ,היה צריך ל פנו ת א ל עשו בז מן

מ אור ס ה ,והרג א ת הנפש ,וכפר בעי קר ,וכ פר ב ת חיי ת המתים ,ושט [-ביזה]

שרגוע ,כששניהם יושבים יחד ,על מי מנו חו ת ,ואז להציע לו ' :תרא ה ע שו,

א ת הבכורה" (בבא בתרא טז ע"ב).

אני רוצה לע שו ת א ת ך ע ס ק ,ל קנו ת א ת הבכורה .כמה אתה דור ש תמור תה?'

א ב ל יע קב אינו נוהג כך א ל א ' תופ ס' א ת עשו כ שהוא הגיע מהשדה עייף

נכנ ס הביתה ,רואה מה הולך שם; בי ת ה אבל ,מנחמים נכנסים ויוצאים,

ורעב ,ול א עו ד א ל א שחז"ל מספרים שאחזו בול מו ס ,היה ב מ צ ב של ס כנ ת

אבל הוא ל א מתעניין ב ס בו הגדול ,אבר ה ם ,איך הוא נפטר ,מתי הוא נפטר.

נפשות .מ תוך הרעב הנורא פונה עשו א ל יע קב ומבק ש מ מנו שיאכילו מנזיד

גם ל א נכנ ס ל אביו לנ ח ם אותו .ל א שם ל ב לשום דבר .נכנ ס ל מ טב ח ורואה

העדשים שביקש ,ויע קב ,ב מ קו ם ל ת ת לו ל א כו ל מיד ,בלי ש אלו ת ,הלא

שיעקב אביו מב של נזיד עדשים ע בו ר ס עו ד ת אבלים .מיד ניגש אליו וצועק:

מדובר בפי קו ח נפ ש  -ב מ קו ם זה הוא או מר לו" :אתה רוצה ל אכול? תן לי

"הלעיטני נ א מן האדם האדם הזה"! זה מה שמעניין או תו  -האוכל!

א ת הבכורה!"...

יע קב רואה ז א ת ו חו שב לעצמו :חרפ ה היא ל אבו תיי הקדושים ששמם יהיה

כך עושים?! ל ת פו ס אד ם ב מ צ ב כזה וכביכול 'ל ס חו ט' מ מנו א ת הבכורה?

על ר שע כזה ,שהוא יהיה ה"ממשיך" שלהם .צריך להציל א ת ה אבו ת מבושה

הוא רוצה ל א כו ל  -תן לו לאכול! איך או מרי ם  -מה אתה מנצל טרגדיות?!...

ומבזיון נורא! כיון שכך  -מחלי ט יע קב  -עלי ל ע שו ת כל טצד קי שבעול ם

שאלה שלישית שואל הר"ן" :ל א ייראה שיאות ליע ק ב לו מר לע שו שימיר

כדי ל קנו ת מע שו הרשע א ת הבכורה!

כבודו ב ל א יועיל" .יע קב מציע לע שו ל מכור א ת הבכורה ת מור ת נזיד עדשים.

זו היתה הכוונה של יע קב אבינו  -להציל א ת הבכורה!

משל למה הדבר דו מ ה ,יהודי ז קן ,עובר ב ט ל ,יש ב ר שו תו די ר ת יוקרה ,א ך

כעין זה מוב א ב ״ ד ע ת ז קני ם מ ב ע לי התוספות״'" :ויבז עשו א ת הבכורה',

מ ח מ ת ז קנו תו נפג ם שיקול ד ע תו ואינו מכיר בערכ ה הרב של הדירה.

פירוש :מכבר היה מבזה או ת ה ועל כן לקח ה יע ק ב ממנו" .יע קב ראה שעשו

נוכל א ח ד החליט לנ צל א ת היותו ח סר דע ה .ניגש אליו ושאל" :אתה רוצה

מבזה א ת הבכורה ולכך ה שתדל להוציאה מידיו.

אב טיח?"

ממשיך ה"דע ת זקנים"" :ונ מצ א ב ס פ ר רבי יהודה החסיד :מכ אן א ת ה למד,

 -אבטיח?! ב ט ח ,מ אוד רוצה! אני ממ ש גווע ברעב!

שאם יש ביד רשע ס פ ר תורה או מצוה א ח ר ת ,מו תר לצדי ק ל ר מו תו ולי טלו

 -אין בעי ה ,א תן לך אב טי ח שלם ,רק ת ח תו ם לי כ אן ,לפני עורך דין ,על

ממנו" .אם יש ח פץ של קדו ש ה ,כגון ס פר תור ה ,ב ר שו ת אד ם שהוא פור ק

המסמך הזה...

עול ואינו מ תנהג ב כ בו ד עם ס פר התור ה ,מצוה ל קנו תו ממנו .ואם אינו

 -על מה אני חותם?

מסכים ל מוכרו  -מצוה להערים עליו ול הוצי או מ מנו ,כדי ל מנוע בזיון מ ס פר

 -ש ת מור ת האבטיח הנך מקנה לי א ת דירתך...

התורה.

 ב ס ד ר גמור ,אני גר ב מו ש ב זקנים ,דירה ל א ח סר לי .אב טי ח  -זה ד ב רנצרך ביותר ,עשינו עסק!...

והנה חז"ל (בראשית רבה סג ,יג) אמרו" :מה ראה אבינו יע קב שנ תן נפ שו על
הבכורה?  -אמר :יהיה ר שע זה עו מד ו מ קריב ,לפיכך נ תן נפ שו על הבכורה".

הלא זה בעצ ם מה שיע קב אבינו עשה עם עשו! א ת הבכור ה ,שערכה רב
לנצח נצ חי ם ,הוא מציע לע שו ל מכור לו ת מו ר ת נזיד עדשים .זה תשלום?!
ככה עושים?! לאיים על אד ם ר ע ב שאם ל א ימכור לי א ת הבכורה יניח לו
ל מו ת ברעב? כלום זוהי ד ר כו של יע קב אבינו שהיה ה'שפיץ' של מ ד ת ה א מ ת

נ ש אל ת השאלה  -מדוע דוו ק א עכ שיו החליט יע ק ב אבינו ל הוצי א א ת
הבכורה מיד עשו? מדו ע ל א קוד ם לכן?
התשובה היא כנ"ל :יע קב רואה א ת עשו מבק ש "הלעיטני נא" .הוא א פילו
ל א שם ל ב שהעדשים הללו הם מ אכ ל אבלים .ל א מעניין או תו שום דבר.

 -״ ת תן א מ ת ליעקב״  -דוו ק א הוא ׳תופ ס׳ א ת א חיו ב מ ה

הוא א פילו ל א טור ח להיכנס ל חדרו של אביו ולו מר לו

מצ ב שאין לו בריר ה ,שהוא אנוסי!

״המקום ינחם אתכם״ .שום דבר! או מר יעקב :כזה ׳שטיק
פר א אדם'  -הוא יהיה הממשיך של ה אבו ת הקדושים? הוא
יזכה ב ע בו ד ת המקדשי! מוכרחי ם ל קנו ת מ מנו א ת הבכורה.

מב אר הר״ן ,דברי ם פשוטים ונפל אי ם ,ונצ ט ט תחילה א ת

זו היתה כוונ תו של יע קב אבינו ב כ ל המעשה שעשה כ אן

ל שונו הזהב:
״הישוב בזה מה שא מרו רבו תינו ז״ ל

ב מכיר ת הבכורה.

(בב א ב תי א טז עייב)

שאו תו היום מ ת אבר ה ם ,ובי של יע קב עדשים ל הברו ת א ת

אבי יחשוב שיצאתי מדעתי...

האבל ,ועשו לפי הנראה ל א היה ב פ טי ר ת אבר ה ם כלל,

ברכה(מ,
בעיניו כמתעתע
קללה :ולא ■:ד ■ד
עלי :י ־■1ד
והבאתי ־ 1־
.................................
והייתי  " :־1
■:י• •

ל א ד מע ה עינו ל מו תו ול א נ שבר לבו ל א ב ל יצחק אביו,

יב)

א ב ל ב א אליהם כ ח סר ל ב בוזה דרכיו ,והוא התעסק בשדה
ב שגעונותיו .גם כא שר קרה מקר הו ל בו א א ל הבית ו מצ א

״ מ תע תע״ פירושו :״צודריי טר׳ /משוגע...

א ת יע קב מ תע ס ק ב ה ב ר א ת אביו ,ל א הסב אליה כמ שפט

נ ת אר לעצ מנו שרואים ב חו ר הולך ב ר חו ב ,ליד דו כן הירקות,

לנו ד ולנחם ],א ב ל א מ ר כ דרך הזוללים 'הלעיטני נ א /

וגונב משם קילו בננו ת .מבררים מי זה ,ו מ ת ב רר ש מדובר

כלו מר א פ ת ח פי ושפוך ל תוכ ה ,כ מו שכ ת ב רש"י ז"ל ,וכ שראה יע ק ב שעשו

בג׳ולי ק [הפרחח] של השכונה ,הגנב הידוע .אין ש אלו ת למה הוא ז א ת.

מקלה אבו תיו על זה הענין הזר ,קנ א מאוד ,ולזה א מ ר יע ק ב לע שו ב ר או תו

הוא עשה ז א ת כי הוא גנ ב ,ברור .כול ם מכירים או תו .צריכים ל קרו א מיד

רוע מעשיו 'מכרה כיום א ת ב כו ר ת ך לי'".

למשטרה.
א ב ל א ם רואים ש הב חור ש'סחב' א ת קילו הבננו ת הוא ב חו ר פיינער ,ירא

או תו יום נ פ טר אבר ה ם אבינו ,ול הבדי ל א ל ף אל פי ה ב דלו ת ,גם נ מ רו ד נהרג,

שמים ,עם כל ה מעלו ת שבעול ם ,כולם תמהים :מה קרה לו? הרי הוא ל א

טו מא ה .כשאין

גנ ב ,הוא ערלעכער ,מה פ ת או ם שיעשה מעשה שכזה? כנראה שהוא השתגע.

על ידי עשו .זה ל עו מ ת זה עשה אלו קי ם ,קדושה ל עו מ ת
אבר ה ם אבינו בעו ל ם אין גם א ת נמרוד.

ב מקר ה שלו ל א צריך מ שטרה ,צ ריך פסיכיאטר.

חז"ל (ילקו״ש פרשת חיי שרה רמז קי) מספרי ם ,שכ שאברהם אבינו הסתלק מן

א מ ר יע ק ב אבינו :א ם א ב א ישמע שעשיתי כזה דבר ,לב שתי א ת בגדי עשו

העולם" ,ע מדו כל גדולי או מו ת העולם בשורה ואמרו :אוי לו לעול ם ש אבד

ובא תי אליו מ חופ ש ,הוא ישאל :מה קרה לו ,מדוע הוא עשה כזה דבר?

מנהיגו ואוי לה לספינה שאבדה קברניטה" .נו ,צריכים ל ל כ ת ללוויה ,ל חלו ק

כנראה שהוא ה שתגע וצריכים ל קרו א לפסיכיאטר ...תהיה לו כזו עג מ ת נפש

לו א ת הכבוד הראוי לו.
ל אבר ה ם יש שני בנים  -יצחק וי שמעאל ,א ב ל יש גם נכדים :יע קב ועשו.

גדולה! ב סוף הוא יראה שלא ה שתגעתי ,ואז ישאל אותי :אם כך ,למה ג ר מ ת
לי כזו עג מ ת נפש? " -והבא תי עלי קללה ול א ברכה".

יעקב היה ב בי ת המדר ש ,וכששמע על פ טיר ת סבו יצא משם והגיע להלווייתו.
א ב ל יש עוד אינגעל א חד ,עשו ,שהיום נהיה ב ר מצוה .היכן עשו? מחפ שים
או תו ב כ ל מקום אפ שרי ול א מוצאים .איך א פ שר לע שו ת לוויה בלי הנכד

מעשי ראובן

היקר הזה? צריכים ל חכו ת.
אז ,כ מובן ,ל א היו טלפוני ם .מחכים ,מחכים  -ו הנער ל א מגיע.
היכן ב א מ ת הוא היה?
נ א מר ז א ת ב ל שונו של הר"ן :הוא "התעסק ב שדה ב שגעונותיו" .א' מ שוגענער

ב א ח ת הפעמים ,כ א שר נסע רבי ר אובן זצ"ל ב או טובו ס ,ניגש אליו ילד

ב שדה ,תופ ס חתולים ...א ם כך ,אי א פ שר יותר ל ח כו ת ,עושים א ת הלוויה

קטן וביקש ל לוו ת מ ס פר שקלים ע בור ד מי הנסיעה .רבי ר אובן שלף א ת

בלי הנכד עשו!

ארנ קו ,נ תן לי לד א ת הסכום הנדר ש ורק ל א ח ר מכן פנה אליו ב ס ב ר פנים

חוזרים מהלוויה ,א ל בי ת האבלים ,יצחק אבינו יושב שבעה .אז ל א היו

יפות ושאל:

מודעו ת ,א ב ל מ ס תבר שהיה שם ציבור ג דו ל ו מכובד ,כולם הגיעו לבי ת

"כיצד ת שיב לי א ת ה הלוואה ,הרי אינך יודע מה שמי והיכן אני גר?! ב א

יצח ק ,ג דו ל הדור ,היושב שבעה על אבר ה ם אבינו ,המנהיג הדגול.

ו אל מד ך מה תעשה .ב פ ע ם הבאה עליך לבק ש שיתנו לך א ת הכסף ב מ תנ ה.

ב א מ צ ע מגיע עשו מן השדה "והוא עייף" .ממה הוא כל כך עייף? אומרים

ל א ח ר מכן ת שאל ל ש מו ו כ תו ב תו של הנו תן ,כדי שתהיה לך א פ ש רו ת לה שיב

חז"ל (בראשית רבה סג ,יב)" :שהרג א ת הנפש ,שנ א מר (ירמיהו ד ,לא)' :כי עייפה

לו א ת כספו".

נפשי להורגים'".

_____________
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סהפר שה

הרב מאיר שולביץ=

א] מקור ה עניי ן ב פ ר ש ה .הנה בפ סי ק ת א
דרב כהנא (פיסקא י  -ע שר תע ש ר).
אברהם הפרי ש תרו מ' גדולה ,הרימותי
ידי אל י"י )בר א שי ת יד :כב( ,ואין הרמה
אלא תרו מה ,כמה דאת אמ' והרמתם
ממנו את תרו מ ת י"י )ב מדבר יח :כו(.
יצחק הפ רי ש מע שר שני ,ויזרע יצחק
ב ארץ ההיא וגו' )בר א שי ת כו :יב( .א"ר
אבה בר כהנא והלא אין הברכה שורה
לא ע ל המדוד ,ולא ע ל ה ש קול ,ולא ע ל
המנוי ,ולמה מדדן ,ב ש ביל לע שרן ,ה"ה
דכת' ויברכהו י"י )שם /בראשית כ״ו.(/
יעקב הפרי ש מע שר רא שון ,הד״ה דכת'
וכל אשר תתן לי ע שר א ע ש רנו לך )שם
/בראשית /כח :כב( .ולכ אור ה מדוע לא
הפרי ש יצחק מע שר ר א שון? ונר אה
דביאור הדברי ם דיעקב ש הע מיד את
שבט לוי ע"ב היה לו למי ליתן את
ה מע שר ר א שון אול ם אצל יצחק שעדיין
לא הוקם שב ט הלויי ם ע ל כן הוכרח
המדרש לבאר ד ה מע שר ש הפ רי ש יצחק
היה מע שר שנ י שנ אכל אך ע"י י שר אל.
שוב מצאתי ב ספר ליקוטי יהודה ב ש ם
סביו ב ע ל הא מרי אמת מגור ,שהביא
מהספר זית ר ענן כי יצחק לא הפרי ש
מע שר ר א שון לפי שלא היה לו למי
לי תנו אבל יעקב ידע ש ע תי ד לוי לצאת
ממנו עי" ש וק שה הלא אסור להקדים
מע שר שני ל מע שר ר א שון ואיך הפרי ש
יצחק מע שר ש ני? אלא שאי תא פירש״י
שבת קכ ד"ה שהקדימו שקוד ם מירוח
אין איסור להקדים וביצחק היה קודם
מירוח דאיתא ב מדר ש תנ חו מ א מקץ ה
אמך רבי סימ ון אין המלך עו מד ע ל
שדהו לא כ שנז רע ה ולא כ שנ ת חר ש ה
ולא כ שנע דר ה ואימתי עו מד עלי ה
כשהיא עו מד ת כרי כך אברהם עדר וכו'
יצחק זרע וכו' לא ע מד המלך עלי ה ע ד
שבא יעקב שהיה כרי של תבו אה וכו'
וע מד הקב״ה ע ליו שנ א מר ל עי ל פסוק יג
והנ ה ה' נצב עליך עיי״ ש ולפיכך היה
ליצחק מותר ל הפרי ש מע שר שני קודם
מע שר רא שון .ופע ם אחרת הו סיף אא"ז
האמרי אמת ז" ל ואמר יצחק אבינו ע"ה
היה עו ל ה תמימה ולא יצא מארץ
י שר אל )רש״י ז"ל ל עי ל כו ב מבר א שי ת
רבה סד ג( ו מע שר שני נ אכל גם כן רק
במקום המקד ש ב ארץ י שר אל.
ב[ מע ש ר שני ממון גבו ה או ממון
הדיוט .בפרק שני ד קדו שין )נב (:נחל קו
תנ אי ם ע ל המקדש א שה ב מע ש ר שני,
אם מ קוד שת אם לאו .רבי מאיר אומר

אינה מקוד ש ת .ופיר שו בגמרא )נג (.טע מו
מ שו ם שנ א מר ב מע ש ר 'לה' הוא ,קדש לה'' -
לה' הוא ולא לקד ש בו אשה ,ש סובר מע שר
שני ממון גבוה הוא ) ש ם כד .וב"ק סט .ועוד(,
ורבי יהודה סובר ממון הדיוט הוא ) ש ם(.
ופסק הרמב״ם ) אי שו ת ה ,ד; מע שר שני ג,יז
ועו ד( ש ה מע שר ממון גבוה הוא הלכך אין
מקדשין בו את הא שה ואין מוכרין או תו וכו',
שכן פסקו בגמרא ) קדו שין נד (:הלכה הו איל
וסתם לן תנ א כוו תי ה -.וצ״ב מדוע המקדש
ב מע שר שני אינה מקוד ש ת ,ואם מכרו  -אינו
מכור ,והלא הוא ' בעלי ם' ל ענין זכות אכילה,
ואותה זכות שוה ממון ,ומה טע ם אינו יכול
למכרה לאחר ,כשם ש ח שוב ה זכות זו
שייח שב 'לכ ם' ל ענין א תרוג חלה ומצה.
וב קובץ שעו רי ם )פ ס חי ם ו אות יח( כתב
לבאר בגדר זה :ה בעלו ת ע ל ה מע שר נחל קת
בין ה' שוויו ת' של ה חפץ ל'גוף' ה חפץ .דלמאן
דאמר מע שר ממון גבו ה הוא ,שוויו ת ה מע שר
אינו של הדיוט ,כלומר אין לו ב ע לו ת ע ל דמי
הפירו ת ,ולכך אין יכול למכרם ול קבל
דמיהם ,ואך גוף הפירו ת שייך לו ש ע ל כן
רשאי לאכלם .ע ל כן ל ענין א תרוג וחלה וכד'
סגי ב ב ע לו ת ע ל גוף הדבר להח שב 'לכם' ,מה
שאין כן ל ענין מכירה ו קידו שין כיון שאין
החפץ שלו ל ענין דמים ,אין שייך למכרו.
ג] מע ל ת אכיל ת מע ש ר שני ודמי מע״ ש .כתב
המשך חכמה )פ' כי תצ א( והביא ל תו ספ ת א
ב סנהדרין ש אינו נע ש ה בן סורר ומורה
בירו שלי ם ,ומבאר שם במ שך חכמה לפי
שבירו שלי ם שכיח הרבה ב שר קדשים ויין
מע שר שני ,אין כאן חטא לנע ר אם בא למדת
הזוללו ת .ובבית י שר אל פ' כי תצא )תש״ח(
הביאו ,וכתב ע״ז :ולי נראה ש אינו בא למדת
הזוללו ת ,מפני ש אוכלי ם שם ב קדו שה ,כדאי'
יו חנן בן נרבאי וכו' )פ ס חי ם נ״ז ע״א(
[ שצע ק ה העזרה שאו שערי ם ראשיכם ויכנס
יו חנן בן נרבאי וימלא כריסו מקדשי שמים,
אמרו עליו ע ל יו חנן בן נרבאי שהי' אוכל ג'
מאות עגלי ם כו' ,כל ימי יו חנן בן נרבאי לא
נמצא נו תר בירו שלי ם] .וגם מע שר שני
בפי רו ש י ש בפ סו ק "ואכלת שם מע שר דגנך
וגו' ל מען תל מד ליראה וגו'״ ,וע״י זה לא יכול
אפילו הזולל והסובא ל ה תג ש ם כ״כ והבן
עכ״ל.
ד] מדיני המצוה .כתב ספר חרדים מצוו ת
ה תלויו ת ב ארץ י שר אל [פרק א ,ט] מצות
ע ש ה ל הפרי ש מע שר שני ב שנ ה ר א שונ ה
ו שניה ורביעי ת ו ח מי שי ת ובזמן הזה שאין
מקדש פוד הו בפ רו ט ה או ב שו ה פרו ט ה
מפירו ת א חרו ת ו שורף הפירו ת ש חלל עליה ם

ב עיון

בהלכ ה

ב אג ד ה ו ב מו ס ר

או מ שליך הפירו ת לים לרמב״ם
והראב״ד חלק ע ליו ואמר דדוקא
בפרוטה :מו שגי ם תל מודיי ם מע שר
שני
מצו ת ה .ע שירי ת מן היבול שנ ש אר
לאחר הפר ש ת תרו מה גדול ה ו מע שר
ראשון ,שהיו מעלי ם אותה לירו שלי ם
לאוכלה שם ,או שהיו פודי ם או תה
בכסף ש הו צי או הו בירו שלי ם ע ל
בה מו ת ל קרבנו ת של מי ם או ע ל צרכי
מזון .בזמן שבית המקד ש היה קיים
היו פירו ת מע שר שני נאכלים
בירו שלי ם .אם היבול היה רב והדרך
לירו שלי ם היתה רחוקה וקשה היה
להביא לש ם את הפירו ת עצ מ ם ,היו
פודי ם אות ם בכסף ,כלומר ,היו
מעבירי ם את הקדו שה ש חל ה ע ל
הפירות לכסף ו הפירו ת היו יורדים
מ קדו שת ם ,נע שי ם חולין ומותרי ם
ב אכילה בכל מקום .את הכסף היו
מעלי ם לירו שלי ם וקוני ם בו קרבנו ת
שלמים או שאר מצרכי מזון ,שהיו
נאכלים בירו שלי ם ,כדין מע שר שני,
שנאמר :״ונ ת ת ה הכסף בכל אשר
תאוה נפשך :בבקר ובצאן ,וביין
ובשכר ובכל אשר ת ש אלך נפשך״.
פדיון מע שר שני יכול ל הע שו ת ב שני
אופנים :א .ע ל ידי אדם אחר ,שפוד ה
אותו ונו תן לבעליו את דמי שוויו; ב.
ע ל ידי הבעלי ם שפודי ם או תו
לעצ מ ם ,ובכגון זה חייבים הם
להוסיף ע ל דמי שוויו חו מ ש מלבר -
מב חוץ ,כגון מע שר ה שוו ה ארבע ה
דינרים ,פודי ם או תו ב ח מ ש ה דינרים.
בזמן הזה ,שאין המזבח בנוי ,ואין
אפ שרו ת ל אכול מע שר שני בטהרה,
מפרי שי ם את ה מע שר שני רק ע ל ידי
קריאת שם ,מבלי ל הפרידו משאר
הפירו ת ,וכן אין פודי ם או תו ב שוויו,
אלא בפ רו ט ה אחת ,ו על ידי כך הוא
מותר באכילה .בג בולו תי ה העתי קי ם
של ירו שלי ם ) בג בולו תי ה ההלכתיי ם
של העיר( אי אפ שר ל חלל מע שר שני
טהור .לכן י ש ל ע שו ת אחת מן
הדרכים הללו :א .להוציא את ה טבל
מחוץ לג בולו ת ירו שלי ם ,ל הפרי ש
ול חלל שם; ב .לטמא את הפירו ת
בעוד ם ט בל )ל א חר הפר ש ת תרו מה
גדולה ו תרו מ ת מע ש ר( ע ל ידי
הרטבתם במים ונגי ע ה בהם.

לימוד המוסו

הרה״ג ירחמיאל קראם

חקיוותהלנתי1ת
הרה״ג אלחנן פ רץ

'מעשר שני׳
המדרש תנחומא פר ש ת ראה מביא:
׳אמר רב הונא :אבותינו הראשונים
הפרישו תרומו ת ומעשרות אברהם
הפריש תרומה גדולה שנאמר ׳הרימותי
ידי אל ד׳ ואין הרמה אלא תרומה
תרומת
שנאמר והרמותם ממנו
ד׳ .יצחק הפריש מע שר שני שנאמר
ויזרע יצחק...וימצא ב שנה ההיא מאה
שערים׳ יעקב הפריש מע שר ראשון הדא
הוא דכתיב וכל אשר תתן לי ע שר
אעשרנו לך׳.
מבואר במדרש כי האבות הקד׳ הפרישו
תרומות ומעשרות .אברהם אבינו
הפריש תרומה גדולה ,יצחק אבינו
הפריש מע שר שני ויעקב אבינו הפריש
מע שר ראשון.
הרמב״ם בהלכות מלכים פרק ט׳ כותב:
׳על ששה דברים נצטווה אדם
הראשון...הוסיף לנח אבר מן החי׳
׳נמצאו שבע מצוות .וכן היה הדבר
בעולם עד אברהם .נצטווה יתר על אלו
במילה והוא התפלל שחרית ויצחק
הפריש מע שר והוסיף תפלה אחרת
לפנות היום ויעקב הוסיף גיד הנשה
והתפלל ערבית׳.
הראב״ד משיג על הרמב״ם על מה שלא
הזכיר שאברהם אבינו הפריש תרומה
וכתב :׳והיה ראוי לומר׳ על אברהם ׳והוא
התפלל שחרית והפריש מעשר׳.
ה׳כסף משנה׳ מבאר מחלוקת הרמב״ם
והראב״ד :׳טעם הראב״ד משום דכתיב
באברהם ׳וייתן לו מע שר מכל׳ .׳ואפשר
לומר לדע ת רבנו דבאברהם לא אשכחן
שעישר ממונו והתם דווקא עישר השלל
הבא בידו ולא ב תורת מעשר״אבל יצחק
הוא הראשון שעישר ממונו לשם מע שר
כפי דר שת חכמי ם ז״ל בויזרע יצחק וגו׳׳.
נמצאנו למדים כי הרמב״ם הזכיר
בע שיית המצוו ת של האבות רק את
מע שר שני של יצחק אבינו ולא הזכיר
את ה מע שר של אברהם אבינו ואת
תרומת ה מע שר של יעקב אבינו ,כפי
שמנה אותם המדרש תנחומא.
כאשר בימי יצחק היה רעב בארץ אומר
לו הקב״ה ׳אל תרד מצרימה שכן בארץ
אשר אומר אליך׳ .מביא רש״י :׳שהיה
דע תו לרדת למצרים כמו שירד אביו
בימי הרעב אמר לו אל תרד מצרימה׳.
׳גור בארץ הזאת ואהיה עמך ואברכך כי
לך ולזרעך אתן את כל הארצות האל׳.
׳שכן בארץ׳ אומר המדרש רבה :׳עשה
שכונה בארץ ישראל הוי נוטע הוי זורע
הוי נציב׳ .וכמו שכותב ה׳אור החיים׳
הקד׳ ׳נתכוון לומר לו שיזכה הוא בה
לזרעו ואולי כי לא החזיק אברהם בארץ
פל ש תי ם בחזקה הראשונה .לזה רצה ד׳
שיחזיק יצחק בה והוא החזיק בה
בחזקה מעולה שחרש וזרע׳.

ואכן ,׳ויזרע יצחק בארץ ההיא וימצא ב שנה
ההיא מאה שערים׳ .מביא רש״י :׳בארץ ההיא,
ב שנה ההיא ,שניהם למה ,לומר שהארץ קשה
והשנה קשה׳ .׳מאה שערים שאמדוה כמה
ראויה לע שו ת ועשתה על אחת מאה ממה
שאמדוה ורבותינו אמרו אומד זה למעשרות
היה׳ .לדע ת כמה עליו להפרי ש ל מע שר שני.
בפר ש ת ראה בציווי על מע שר שני ׳ע שר תע שר
את כל תבואת זרעך׳ ׳ואכלת לפני ד׳ אלוקיך
במקום אשר יבחר לשכן שמו שם׳ .את
המע שר שני ש הפר ש ת אתה צריך להעלות
לירושלים ולאוכלו שם ׳למען תלמד ליראה
את ד׳ אלוקיך כל הימים׳.
כותב שם הרמב״ן :׳שיאכל אותו הוא עצמו
ובניו לפני השם למען תלמד ליראה את ד׳ כי
הכהנים והשופטים העומדים שם לפני השם,
מורי התורה ,ילמדוהו יראתו ויורוהו התורה
והמצוות׳.
מלמדנו הרמב״ן כי הפרשת מע שר שני,
עשירית ׳מכל תבואת זרעך׳ ,היא הפקדה ל׳קרן
השתלמות׳ כדי שתוכל אתה עצמך ובניך להיות
לפני הכהנים והשופטים
שם בירושלים
ש׳ילמדוהו יראתו ויורוהו התורה והמצוות׳.
התוס׳ בבא בתרא כ״א מביאים דר שת הספרי:
׳למען תלמד ליראה וגו׳ גדול מע שר שני
שמביא לידי תלמוד לפי שהיה עומד בירושלים
עד שיאכל מע שר שני שלו והיה רואה כולם
עוסקים במלאכת שמים ובעבודה והיה גם הוא
מכוון ליראת שמים ועוסק בתורה׳.
וכך כותב ספר החינוך :׳משרשי המצוה שהאל
ברוך הוא בחר בע ם ישראל וחפץ למען צדקו
להיות כולם עוסקי תורתו ויודעי שמו ,על כן
סיבב בתבונתו ונתן להם מקום שידעו הכל
דברי תורתו ולכן ב העלות כל איש מע שר כל
בקר וצאן שלו שנה שנה במקום שעסק
החכמה והתורה שם והיא ירושלים ,ששם
הסנהדרין יודעי ד ע ת ומביני מדע׳ .׳ומתוך כך
יהיה בכל בי ת ובית מכל ישראל איש חכם יודע
התורה ,אשר ילמד בחכמתו כל בי ת אביו ,ובכן
תימלא הארץ דעה את השם׳.
יצחק אבינו מתחיל לקיים את מצוות יישוב
ארץ ישראל בעבוד ת הקרקע ,הוא זורע ונוטע
׳ויברכהו השם׳ .למרות התנאים הקשים,
׳שהיתה שנ ת רעבון׳ ׳שהארץ קשה והשנה
קשה׳ הוא זוכה לראות שהשקעתו צומחת פי
מאה.
יצחק אבינו יודע שהברכה ניתנה לו ׳עקב אשר
שמע אברהם בקולי וישמור מ שמרתי מצוותי
חקותי׳ את כל התורה כולה ׳ותורותי׳ ׳להביא
תורה שבעל פה הלכה למשה מסיני׳ .יצחק
אומד את הכנסותיו ׳ורבותינו אמרו אומד זה
למעשרות היה׳ זה הזמן לדאוג ׳ותורה מה
תהא עליה׳ הוא מפרי ש ׳ מע שר שני׳ מבטיח
את האמצעים שיוכלו הוא ובנו לעסוק בתורה.
ניתן אל לבנו ,נ תפלל כולנו ונבקש מבורא
עולם ש׳ישיב שכינתו לציון׳ ויושלמו כל
התנאים הנדרשים לקיומה של מצוות מע שר
שני כתיקונה ׳למען תלמד ליראה את ד׳
אלוקיך כל הימים׳.

הסמ״ע
מפורסם חידושו ש ל הסמ״ע סי׳
פ״ח סק״ב והובא בב״ש אבה״ע
סי' כ״ח ובש״ך ביור״ד סי' ש״ה,
כי פרוטה בזמן הזה אינה פרוטה
וא״א ל ק ד ש בה אשה ,ורק
פרוטה ש ל ה ם היתה פרוטה לפי
ש הי ה א פ ש ר לקנות בה פירות
הרבה ,ולפי״ז א״א ל ח ל ל מ ע ש ר
שני ע ל  10אגורות כנהוג משום
שאיןי ה ם פרוטה ולא מהני
החילול.

החזו״א
ידוע כי מרנא החזו״א הק' ע ל
הסמ״ע הרי הפרוטה לא משתנית
כפי שכ' הגר״א ביור״ד שם ,והיא
א חד מקצ״ו בדינר ,ואיך אפ ש ר
שהסמ״ע כ' ש ש י ע ו ר פרוטה
ה ש תנ ה בזמנינו ,והרי הוא קבוע
חלק מנסכא ש ל כסף.

מו״ר הגרח״פ שיינברג
יש ל י י ש ב  ,ד בר זה ב ה ק ד ם
היסוד ש לפרו ט ה בעינן תרי
רכשי ,שיעור הכסף ,ש שי עו רו
כנ״ל ,ודין ממון ,ומה ש הפרו ט ה
לא משתנית ,היינו בגודלה שהיא
תמיד ב שיעור קבוע אבל אם אין
לה דין ממון משום שא״א לקנות
בה פירות ,חסר במהות הממון
ש ב ה ובודאי לא מהני.

הנתיבות
וסימן ל ד ב ר מש״כ הנתיבות
בסימן קמ״ח ,שהמזיק דבר
שאינו שווה ב ש ו ק פטור מלשלם,
וכבר תמהו בזה רבותינו החזו״א
והקה״י ,ברם ,הבנת דבריו
דבר ש ל א שווה ב שו ק אין
ממון ,ולא שייך בו לא
גניבה ,וסברת החזו״א
משום דמ״מ לאדם עצמו הד בר
שווה .נמצאנו למדים כי הרמב״ם,
הזכיר ב ע שיי ת המצוות ש ל
האבות רק את מ ע ש ר שני ש ל
יצחק אבינו ולא הזכיר את המע שר
ש ל אברהם י אבינו ואת תרומת
המע ש ר ש ל יעקב אבינו ,כפי
שמנה אותם ה מד ר ש תנחומא.

מנ חני ם

הרה״ג אליקום דבורקס

שכחת ברכה הנאמרת בוידוי מעשר
מצות עשה להתודו ת לפני ה' אחר שמוציאים כל המתנות שבזרע הארץ
אחת לשלש שנים שהוציא את כל המעשרות כדין וזה נקרא וידוי מעשר
שנאמר "כי תכלה לעשר את כל מע שר תבואתך ואמרת לפני ה' אלוקיך
בערתי הקודש מן הבית וגם נתתיו לגר ליתום ולאלמנה ככל מצות אשר
ציויתני" (דברים כ"ו י״ב) .ובהמשך מתודה "לא עברתי ממצותך ולא
שכחתי" ,על התיבות "ולא שכחתי" מפר ש רש"י בחומש "לא שכחתי
מלברך על הפרשת מעשרות ,וכן פירש רש"י במשניות פ"ה ממעשר שני
משנה י"א "לא עברתי מלברך ברכת אשר קדשנו במצוותיו וציוונו
להפריש תרומה ומעשר" .וכן פירש הר"ש משאנץ במשניות מע שר שני
משנה י"א .וכבר הקשו הגור אריה והמזרחי הרי ברכת המצוות הוא
מדרבנן כמובא בברכות דף ט"ו ועוד מקומות .ותירצו המזרחי והגו"א
דאין הכוונה על ברכת מצות הפרשה רק לומר דברי שבח ,וכוונת דברי
רש"י דבע ת הפרשת המעשרות אמר דברי שבח ,וכ"כ בחידושי הצל"ח
ברכות ד"מ ובמנחת חינוך מצוה תר"ס.
אולם בס' דברי דוד להט"ז (שם) ובמהרש"א ברכות ד"מ העירו מדברי
הגמ' ברכות ד"מ ע"ב שיש מחלוקת בין רב ור' יוחנן האם צריכים בכל
ברכה רק שם או גם מלכות ,ומוכח דמדובר בנוסח ברכת המצוות ולא על
דברי שבח .בחידושי פני יהושע ברכות ד"מ כתב דמש"כ רש"י ולא
שכחתי מלברכך היינו ברכת מעין שלש שמברכין על אכילה ושתיה מז'
מינין ,ויהיה ראיה לשיטות הראשונים דברכת מעין שלש הוא מדאורייתא
כמו ברכת המזון .וכן מובא בפירוש מלאכת שלמה במשניות מע שר שני
פ"ה מי"א לפר ש בשם גדול אחד .אבל כבר העירו האחרונים דאיך יכולים
לפרש וידוי מעשרות על ברכה אחרונה של אכילה ,ואיך זה מתאים ללשון
רש"י בחומש מלברך על הפרשת מעשרות .בס' שם משמואל פר ש ת כי
תבוא ( שנ ת תר"ע) מביא בשם אביו האבני נזר שציין שהר"י מיגאש
דמדובר על ברכת שהחיינו וזהו מדאורייתא .וכן מובא באור זרוע ח"ב
סימן ק"מ ובהגהות אשרי עירובין פ"ג סימן י' וברוקח סימן רצ"ה .וכן
הביא המג"א סימן תרס"ב בשם ספר מנהגים ,אמנם המג"א כתב ( ש ם)
דדבר תימה הוא ,ובמחצית השקל ביאר תמיהתו דלא מצינו שום ברכה
דאורייתא כי אם ברהמ"ז (עי' שו"ת תורת רפאל סימן א').
השיטמ"ק ברכות ד"מ כתב לפר ש דברי הגמ' דמש"כ רש"י ולא שכחתי
מלברך היינו ברכה שלאחריה שחיובה מן התורה .וכן מפר ש הר"ש
סירלאו (הובא במלאכת שלמה מע שר שני פרק ה' מי"א) ,הר"י קורקוס
בהלכות תרומות פ ט"ו הכ"ב כתב דמש"כ רש"י כוונתו לברכת המצוות
שמברך על אכילת תרומה ומעשר שני ,וזהו מקור לדברי הרמב"ם
בהלכות תרומות שמברכין על אכילת תרומה אשר קדשנו במצוותיו
בקדושתו של אהרן לאכול תרומה .בס' אמת ליעקב (מהגר"י קמינצקי
זצ"ל) כתב להעיר דמלשון הברייתא "לא עברתי מלברכך" ,ומשמע
מלשון עברתי דנקרא עבירה ,ואם נפרש כמו שהבאנו לעיל בשם המזרחי
לפרש דברי רש"י שמדובר בדברי שבח בעלמא א"כ כשלא אמר דברי
שבח הרי עובר רק ב שב ואל תעשה ולא נקרא עבירה ,וע"ז כוונת הבריתא
על ברכה ,ולכן כשעושה מצוה בלי ברכה הוי עבירה דזה כמו למי שאוכל

ח■

מוסז־
 1זרב
7ץודץ

ונהנה בלא ברכה דנקרא מועיל והוי עבירה .וראיה לזה מרש"י סוטה מ"ד
ע"ב ד"ה עבירה היא בידו שפירש אם לא חזר ובירך וא"כ לעשות מצוה
בלי ברכה נחשב למעשה עבירה (עי' שו"ת אבני מילואים סימן י' שאוסר
לעשות מצוה בלי ברכה).

שומע כעונה בודוי מעשר
מובא ברמב"ם בהלכות מע שר שני ונטע רבעי פי"א הלכה ה' לגבי וידוי
מעשר "וכל אחד ואחד אומרו בפני עצמו ואם רצו רבים להתודות כאחד
מתודין" וכתב המנחת חינוך מצוה תר"ז ,נראה דכוונתו דאינו יוצא
בשמיעה מחבירו כשאר מצוות התלויות בדיבור כמו קידוש היום ובהמ"ז
וכדומה שיוצא בשמיעה מחבירו וכאן אינו יוצא .אמנם בקרית ספר פירש
דברי הרמב"ם באופן אחר וז"ל "וידוי זה נאמר בכל לשון דכתיב ואמרת
לפני ה' אלוקיך בכל לשון שאתה אומרו וכל אחד אומרו בפני עצמו דהכי
לישנא דקרא בלשון יחיד למצוה ואם רצו להתודות כאחד מתודים ,היינו
אע"ג שיכול להתודות בכל לשון מ"מ יש מצוה לכתחילה לאמרו כמו
שכתוב בתורה ולשון הפסוק הוא בלשון יחיד ,ואם רבים יתודו כאחד
יצטרכו לומר בערנו וכו' ואין זה לשון הפסוק .ולפי דבריו לא הוזכר
ברמב"ם דין שומע כעונה ב מע שר שני .וכתב בס' מ שנ ת יעקב (למו"ר
הגר"י רוזנטל זצ"ל) להסביר דברי הש"ך יור"ד סימן של"א ס"ק קס"א
שכתב ,ואם רצו רבים להתודות כאחד מתודין אבל מצוה מן מובחר שכל
אחד אומרו בפני עצמו וצ"ב בדבריו .אלם לפי דברי הקרית ספר י"ל
דמש"כ וכל אחד אומרו בפני עצמו דהוא לשון הפסוק בלשון יחיד למצוה
וזמש"כ שמצוה מן המובחר שכל יחיד ויחיד יקרא בפ"ע .ולפי"ז י"ל
בדברי הרמב"ם כדברי הש"ך שמצוה מן המובחר שכל אחד ואחד אומרו
בפני עצמו ובא להוציא שלא יאמרו ביחד אבל יש דין שומע כעונה בוידוי
מעשר ,בס' צפנת פ ענ ח בהפלאה עמ'  80כותב דבאמת לא אומרים
שומע כעונה בוידוי מעשר .ודלא כמש"כ האדר"ת זצ"ל בחיבורו אחרית
השנים פרק ד' אות כ' שמפרש דברי הרמב"ם שאם רצו רבים שאחד
יוציא לכולם עושין כן ,וכן הוא לשון המחבר באו"ח סימן ח' ס"ה לגבי
ברכת ציצית .ועי' ברכות כ"ג דב"ש וב"ה פליגי אם אחד מברך לכולם או
כל אחד מברך בפני עצמו .ומדברי הלבוש בסימן של"א משמע קצת
אחרת דמצוה שכל אחד ואחד יתודה בפני עצמו דמצוה בו יותר
מבשלוחו ואם אחד מוציא לכולם הוא מתורת שליחות כמובא בסוף פ"ה
דברכות ולכן תמה על המנ"ח שאומר שאין דין שומע כעונה בוידוי מעשר,
וברור שכן יש דין שומע כעונה בוידוי מעשר .בס' מ שנ ת יעב"ץ להגרב"ז
ז'ולטי זצ"ל או"ח סימן כ"ו כתב להסביר את דברי המנ"ח שלא שייך
שומע כעונה בוידוי מע שר דדע ת הרמב"ם דשומע כעונה הוא לא עונה
ממש ואין על שמיעתו תורת דיבור אלא שהמברך מוציא את השומע ידי
חובתו דהיינו שאמירה שלו מתייחסת לשומע א"כ בוידוי מעשרות
שכתוב ואמרת לפני ה' לא הוי תורת וידוי אלא כשהוא בעצמו מתודה
ולא כאשר חבירו מוציאו ידי חובתו ולכן אין בזה דין שומע כעונה משום
דלא הוי תורת וידוי אלא שכל אחד מתודה לעצמו( .עי' שו"ת להורות נתן
ח"ח סימן פ"ג שהאריך בזה).

הנושאים הבאים :
מכון ירושלים
הופיע ה פ רו הראשון מ ס ד ר ת

אשת חיל
מדרשים ,נסתר,
ראשונים ,אחרונים ,חסידות

ספרי דבי רש״י  -איסור והיתר
הלפות ופסקים מבית מדרשו של רש"׳
יוצא לאור לראשונה בשלימותו מתוך כתבי יד
עם ציונים ומקורות ,הערות ומקבילות
להשיג בחנויות הספרים

תולדות -מע שר שני ,וימצא בשנה ההיא
מאה שערים (כו יב) ,יצחק הפריש מע"ש
(תנחומא ראה).
ויצא -אפרושי מאיסורא ,ותגנוב רחל
את התרפים (לא יט) ,להפריש אביה מע"ז
(רש"י).
וישלח -מחילת עוונות לחתן ,ואת
ב ש מת (לה ג ,וברש"י).

ניתן להשיג את הקובץ מודפס בערים הבאות:

1
אופקים
 ( 0 5 2 -7 6 35 2 4 6ס מי ד)

בבתי הכנסת:
קיויתי
שיויתי

נחלת שמ שון
אצל הב חור חיים טי טלבוי ם

אלעד
אצל הנציגים בישיבות:
בני ראובן
כנ סת י חז קאל
תורה ב ת פ א ר ת ה
תורת חסד

בבתי הכנסת:

פינ ת ב ע ל ה תניא
בית הכנ ס ת הגדול
דברי שיר
הליגמן
המרכזי  -רמת אל חנן
חניכי הי שי בו ת רח' רמב"ם
יד אהרון
לדרמן
מ ש כנו ת י ע ק ב
נ אות יוסף
ש ב ת אחים
שי ח תפיל ה רח' קה"י
שם אבו תי
תפ א ר ת נ ח מן

 ( 02-533554 5כל בו אלן)

( 0 5 4 -8 4 54 8 4 6וינג ר טן)

רובע ז'

אצל הנציגים בישיבות:

 ( 0 5 2 -7 6 68 3 2 3מ ו נ ק )

רובע ט'
 ( 0 7 7 -7 6 56 7 7 9ב לו מנ ט ל)

א ש קלון
( 0 5 0 -4 1 81 5 4 3לוי)

באר יעקב
בישיבות

פרדס כ ץ

באר שב ע
בית ש מ ש
קריה

מנין אברכים (אבוחצירא )9

 ( 0 2 -9 9 1 0 3 9 8פינ ק ל ש טיין)

בביהכנ"ס
ש ע רי תורה
י שי ב ת אור לי שרי ם

בית ש אן

רמה ג'
ביהכנ"ס א הב ת תורה
0 2 -9 9 2 0 7 9 7

בת ים

( 0 5 4 -8 4 8 8 9 5 1ו ק סלר)

0 5 2 -7 1 1 9 0 6 4
כולל בית י ע ק ב
כולל היכל התורה
בביהכנ"ס היכל ה קו ד ש

כולל ע ט ר ת ש ל מ ה
ביהכנ"ס לב אליהו

הרצליה
שכונת נווה ע מל

יפה נוף
רמה א'
בבתי הכנסת:

ביתר
גבעה

1

ירוחם

חניכי הי שי בו ת צא"י

ביהכני׳ס המרכזי
 ( 052-7 6 2 7 7 8 8מי כ אל)

רמות פולין

ירושלים
בית וגן

בבתי הכנסת:
א מ שינוב
מנין אברכים

גאולה

שכונת המייסדים

חנות גל פז ( מלכי י ש ר א ל)

י שי ב ת מ א ק אוו א
052 -7 6 2 6 2 4 3

מודיעין עילית
בכוללים:

קרית גת

יחי ראובן
אוהל יונתן בכולל י ש כ ר
באוהליך
ברכת יוסף

גוש 80

בביהכנ"ס נ ח ל ת ע קיב א,
ב ש טי בל ך

כנסת
( 05 4-84291 13ג רו ס)

מטרסדורף
י שי ב ת בי ת ש מו אל
בביהכנ"ס היכל ש מו א ל

נוה יעקב

גבעה 8
בבתי הכנסת:

חזון אי ש
מ סילת י שרים

דרכי תורה רח' דרכי אי ש
טוב ד ע ת רח' פני ם מאירים

חיפה
נוה שאנן

אצל ידידינו ר' יוסף מוצרי
הי"ו

י שי ב ת נ ח ל ת הלויים
בביהכנ"ס מ קל ט רח' פ ר ל
פינ ת מנ דל ה

בית חלקיה

בני ברק
שכון ג'/יהודה הנשיא
 ( 05 3-3 1 4 5 9 0 0גו ל ד ש טו ף)

בבתי הכנסת:
אוהל תמר
א ש כנז רח' י ע ל
בית אריה רח'

ג רו סברד

טבעון
בביהכנ"ס קדו שי ה שו א ה
כולל איילת ה ש ח ר

בביהכנ"ס כרם מיכ אל
י שי ב ת רנה ש ל תורה
בביהכנ"ס תורה ו תפיל ה

בבתי הכנסת:

 ( 0 5 0 -4 1 5 6 5 7 8מן)
י שי ב ת ש ע רי ש מו עו ת

כרמיאל
הקהילה הדרומית

בביהכנ"ס אוהל דב רח'
האחד ע ש ר
י שי ב ת צ פ ת רח' האר"י

קרית אתא

באר אברהם רח' נ ד בו רנ א
הר"ן רח' זוויהל

הדר

רמת שלמה

כפר סבא

זכרון יעקב
בבתי הכנסת:

י שי ב ת תפ א ר ת י ש ר א ל
 ( 0 4 -869945 5ח סידי ם)
בביהכנ"ס צא"י

ביהכנ"ס המרכזי

כפר אברהם

בביהכנ"ס ע " ש הצדיקים

( 05 2-76776 76לוי)
ש ע רי תורה

בית דגן

ביהכנ"ס אוהל יוסף

אבי עזרי
י שי ב ת לומז'ה

 ( 02-6 4 4 9 4 9 8ש ע יו)
הפי סג ה 46

אמרי ש פ ר
קהילת בני תורה

1

מרכז העיר

שערי חסד

הר נוף
בבתי הכנסת:

בבית הכנ ס ת ח פ ץ חיים רח'
כצנל סון

מקוה ב ע ש " ט

 ( 0 5 4-84989 69קיר ט)

גני גאולה

1

אוהל אברהם

050 -4 1 8 7 7 7 1
יש"ק אור י ש ר א ל

ביהכנ"ס חזון נחו ם
05 2-76538 20

1

פתח תקוה
גני הדר
בבתי הכנסת:

כולל אוהל רחל

גילה

בביהכנ"ס זיו יהודה
כרם ג פן י ש ר אל
מנין אברכים
054 -8 4 4 3 8 7 3

ביהכנ"ס המרכזי

ביהכנ"ס ב ר א שו ת הגאון ר'
דן סג ל שלי ט" א

קרית הרצוג

מ שכן ש רג א
ש ע רי תבונ ה

רמות ג'
בבתי הכנסת:

גבעת ש אול
בבתי הכנסת:

( 0 5 2-71685 80אבוחצירא )30
במקוה

 ( 0 5 2 -7 6 2 8 9 1 1הי קלי)

יחד ש ב טי י ש ר א ל
מד ר ש ה לב ל אחי ם

בבתי הכנסת:

חנות גי ט ש א ב ע ס ( ה עו פ ר ) 2

חנות ג ל פז -ר"ע 88
חנות ש א ב ע ס חזו"א 49

בבתי הכנסת:

יוקנעם

 ( 0 5 4-84087 19גו ל ד ש טו ף)

גבעת זאב

מרכז

באר י ע ק ב
גרודנ א (ב"י)
ש ארי ת יוסף
ובכולל ריח ה ש ד ה

ביהכנ"ס מ עין גנים

רמות א'

עפולה
ג ב ע ת המורה

י שי ב ת מיר (לוי)

קרלין
תפ א ר ת ציון

רוממה

עוצ ם
י שי ב ת נר זרח

יבניאל

בית ישראל

אורחות תורה
א הבת אהרון
בית מ ד ר ש עליון
גאון י ע ק ב

רובע היהודי
י שי ב ת א ש התורה
כולל צלו ש ל היכל

ביהכנ"ס מנין אברכים רח'
ג ב ע ( 0 5 4 -8 4 5 2 8 2 8 25וייס)
י שי ב ת ע ט ר ת מ ת תי הו
 ( 0 54-8 4 7 9 9 2 8ס עי דו ב)

בית כנ ס ת חניכי הי שי בו ת

יסודות

בית הלל
בר סלב
חזון אי ש
י שכר ב או הליך רח׳ סורוצקין
נ חל ת מ ש ה
ע ט ר ת ש ל מ ה ( צ עי רי ם)
פוניבז' ( או הל קדו שי ם)
רשב"י

א שדוד
רובע ג'  -קרית חרדים

בביהכנ"ס חניכי הי שי בו ת
רח' ז'בו טינס קי

טלז סטון

בכוללים:

דרך החיים
זכור ל אבר ה ם (הר"ן)
מאור ש רג א
א חיעזר
דגל התורה

טבריה עלית

קרית יובל
0 5 2 -7 6 3 9 4 8 8

1

חניכי הי שי בו ת מרכז
תורה ו תפיל ה

סורוצקין
בבתי הכנסת:
א הבת תורה
באר ש מו אל
היכל ש מו א ל

סנהדריה
ביהכנ"ס פ אג"י

סנהדריה המורחבת
בבתי הכנסת:
עזר ת תורה
ויזניץ ( מ אור חיים)

עזרת תורה

ע ט ר ת של מ ה,
י שכר ב אוהליך ,הר"ן
כתר תורה הרב אבר מוב
פוניבז'
בית אבא
מגדל עוז

חפציבה

ביהמ"ד ק ר ע ט שני ף

קרית מלאכי
בכולל ש ע ל יד הי שיב ה

קרית שמונה
0 5 2 -7 1 3 6 8 2 4

רא שון ל ציון
שדה חמד

י שי ב ת כנ ס ת יצחק
בביהכנ"ס המרכזי

י שי ב ת ע ט ר ת ש ל מ ה

נאות הפסגה

רחובות

בביהכנ"ס המרכזי

050 -4 1 0 1 8 0 5
י שי ב ת מ אור ה תל מוד

קרית ספר
בבתי הכנסת:
פונוביז'
קול תורה
קצות ה חו שן
שי ח יצחק
שיר ו ש ב ח ה

ברכפלד
י שי ב ת מיר

בבתי הכנסת

כולל בר ש או ל
לב לאחים

רכסים
גבעה א'
052 -7 6 0 6 4 9 1
י שי ב ת כפר חסידים
0 5 3 -3 1 3 6 1 6 8

גבעה ב'

אוהל תורה
חניכי הי שי בו ת ר שב"י
י שו עו ת דוד

כולל נר י ש ר א ל בי ת יצחק
052 -7 1 8 3 7 2 2
בביהכנ"ס ש ב ת אחים

גרין פארק

גבעה ג'

ביהכנ"ס בני הי שי בו ת

 ( 052 -7 1 7 1 9 9 2פ ר ק ש)

גבעה הדרומית

בנה ביתך
בביהכנ"ס היכל מ ש ה

מירון

תל אביב

בכולל ש ל הרב אבו חצי ר א

מלון דבורה

מצפה רמון

שפירא

אצל ידידינו ר' איבגני
בוגו סלב ס קי הי"ו

מכול ת רח' ר' י ש ר א ל ס לנ ט

בית תפיל ה

נצרת עלי ת
הר יונה
בביהכנ"ס המרכזי

נתיבות
 ( 054 -8 4 5 4 3 5 6ט ר בל סי)
י שי ב ת ש כ ר שכיר

טבריה
קרית שמואל

בית הכנ ס ת בי ת י ש ר אל

קטמון

נתניה
רמת אפרים

ש טיבלך (ר ח' ורנר)

י שי ב ת יד אהרון

0 5 2 -7 6 6 4 6 6 8

המעונינים להפיץ באזור מגוריהם יפנו ל053-3145900 :

* מן

תל ציון
 ( 052 -7 6 2 6 8 8 0מ ש פ' י שו ע ה)

תפרח

5
0
4

08-9 9 2 4 5 2 0
י שי ב ת ת פ ר ח -תו שי ה

ניתן להשיג בבתי החולים:
•
•
•

בלינסון-שניידר
מעייני הישועה
תל השומר

1

ניתן לקבל קובץ זה בכתובת מייל0 )@ § ^ £1100 ^ :מ  0ץ | ^ .§ 11להנצחות ע"ג הקובץ ניתן לפנות ל053-3145900 :

