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מסיבת  הכנסת  מבית  לצאת  הוצרך  ראובן 
אונס, קודם ששמע את תקיעת השופר שבסיום 
התפילה, כמנהג ישראל בכל חודש אלול. לאחר 
זמן מה שב לבית הכנסת, נטל את השופר ותקע 

בו 'תשר"ת' ביחידות.

ראה  מה  שאלו,  בכך,  שהבחין  ידידו  שמעון 
את  היום  שמע  לא  הוא  אם  שגם  זו,  לתקיעה 
שהלא  לשומעם,  וענין  חיוב  לו  אין  התקיעה, 
ואינם  בלבד,  הציבור  מנהג  הם  אלו  תקיעות 
דין על כל יחיד ויחיד, כמו תקיעת שופר דראש 
השנה, שהרי עיקר תקיעות אלו בכל חודש אלול 
הם, כדי לבלבל את השטן, שיחשוב שכבר עבר 
את  לבלבל  בכדי  הציבור  בתקיעות  ודי  ר"ה, 

השטן.

כל  על  ענין  יש  ראובן,  טען  אלו,  בתקיעות  גם 
לעורר  בכדי  גם  באים  הם  שכן  לשומעם,  יחיד 
הרמב"ם  דברי  וכעין  לתשובה,  השומעים  את 
בפ"ג מהל' תשובה ה"ד, "אע"פ שתקיעת שופר 
עורו  כלומר,  בו,  יש  רמז  הכתוב,  גזירת  בר"ה 
וזכרו  בתשובה  וחזרו  משנתכם...  ישנים  עורו 

בוראכם...".

אלול,  חודש  בכל  שייכים  הללו  הרמב"ם  ודברי 
)עמוס  אומר  הנביא  שהרי  ואמר,  ראובן  הוסיף 
יחרדו",  לא  ועם  בעיר  שופר  יתקע  "אם  ג'(,  ו' 
ובזה ודאי יש ענין לכל יחיד כשלעצמו, שיתעורר 
מקול השופר לשוב בתשובה )עי' אלף המגן על 

מט"א סי' תקפ"א סקי"א(.

השאלה היא, הצדק עם מי ?

בירושלמי )פ"ק דשבת ה"ד( מונה בתוך 'י"ח 
דבר שגזרו בעליית בית חנניה בן חזקיה', 
מתנותיהן",  ועל  על...  גזרו  ביום  "בו 
מהן  נקבל  "שלא  העדה',  ב'קרבן  ומפרש 

מתנות, שלא יהא נגרר אבתרייהו".

לפי"ז יש צורך ליישב עובדא באדם גדול 

מסוים.

התדע מיהו ?
]ואם תדע מי נתן מתנה לעכו"ם מפני 

שהלך עמו, תגלה מיהו[.

"ברב עם הדרת מלך..." )משלי י"ד כ"ח(.

היכן מצינו ענין זה בפרשתינו.

רמז: דמות הקשורה לפרשה

תזכורת:הקשר בין הדמות לפרשה הוא בהזכרתה או ברמיזתה בפרשה או בפרש"י

 לרפואת 
התינוק אליעזר מנוח בן רחל בתשאח"י

לע”נ מרן 'החפץ חיים' רבינו ישראל מאיר בן הרב אריה זאב הכהן זצוק”ל

נלב”ע כ”ד אלול תרצ”ג

לע״נ אבינו הכ״מ ר׳ יוסף בן החבר ר׳ אהרן דוד קולמן זצ״ל
רב ביהכ״נ “אהל מנחם״ מודיעין עילית וראש כולל ׳ברכת אריה׳

נלב״ע כ״ג טבת תשע״א

להאריך את חיי יכלתי,
ואת יום מותי לא איחרתי.

את התורה כולה קיימתי,
ועונשי מוזכר לרוב מעלתי.

פעמים רבות על אחרים התפללתי,
ושיתפללו עלי מאחרים ביקשתי.

וִיהוָּדה  וְלֵוִי  שְִׁמעוֹן  ַהיְַּרדֵּן  ֶאת  בְָּעְבְרֶכם  גְִּרזִים  ַהר  ַעל  ָהָעם  ֶאת  ְלָבֵרְך  יַַעְמדוּ  "ֵאלֶּה 
וּזְבוֻּלן דָּן  וְָאשֵׁר  גָּד  ְראוֵּבן  ֵעיָבל  ַעל ַהקְָּלָלה בְַּהר  יַַעְמדוּ  וְֵאלֶּה  וִּבנְיִָמן.  וְיוֵֹסף  וְיִשָּׂשָכר 

וְנְַפתָּלִי". )דברים כ"ז י"ב – י"ג(.

אך  הדגלים,  כסדר  ופעם  תולדתן  בסדר  פעם  השבטים,  נמנו  בתורה  רבות  פעמים 
בעמדם על הברכה והקללה בהר גריזים ובהר עיבל, לא עמדו לא כסדר תולדותן ולא 
כסדר הדגלים, ואם כן לפי איזה חלוקה וסדר עמדו. במיוחד שישנם כמה שינויים 
שאינם מובנים כל כך, מדוע ראובן שהוא הבכור, ולכאורה אם החלוקה היא כסדר 
תולדותן, היה צריך להיות הראשון, אינו הראשון, אלא הקדימו לפניו את שמעון, לוי, 

יהודה, יששכר, יוסף ובנימין, ורק היה הראשון לקללות.

ובעיקר השאלה מדוע חולקו השבטים, אלו לברכה ואלו לקללה, כתב האבע"ז )שם 
ט"ו(, "על הברכה בני הגבירות, ועל הקללה בני השפחות, ואם יחסרו שנים ובני לאה 
רבים, ונלקחו הגדול והקטן", והיינו שבאמת חילקו אותם לפי בני הגבירות לברכה 
ובני השפחות לקללה, אלא שהחלוקה לא היתה שווה, לכך לקחו את ראובן הגדול 
שבבני הגבירות, וזבולון הקטן שבהם, והוסיפו אותם על בני השפחות, כך שלאחר 

שינוי זה היו שווים במנין חלוקתם.

אלא שדברי האבע"ז הללו טעונים ביאור, מדוע דוקא נטלו את ראובן הבכור ואת 
זבולון הקטן שבבני לאה, ושמו אותם עם בני השפחות בהר עיבל.

איתא בסוטה ל"ז ב', "דרש רבי יהודה בן נחמני מתורגמניה דרבי שמעון בן לקיש, כל 
הפרשה כולה )של הר גריזים – רש"י( לא נאמרה אלא בנואף ונואפת, )שם ט"ו( ָארּור 
ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה ֶפֶסל ּוַמֵּסָכה וגו', בארור סגי ליה )בתמיה, כופר בעיקר הוא וסגי ליה 
בארור – רש"י(, אלא, זה הבא על הערוה והוליד בן, והלך לבין עובדי כוכבים ועבד 
עבודת כוכבים, ארורין אביו ואמו של זה שכך גרמו לו" )ופרש"י, "אלא זה הבא על 
הערוה. אשת איש, והוליד ממזר, ומתוך בושתו שאסור לבא בקהל ואינו מוצא אשה, 
הוא הולך לבין העובדי כוכבים ועובד עבודת כוכבים, ארורים אלה שעשאוהו לעבוד 

פסל ומסכה, וכן דורש את כולן, כל אחת לפי פשטה אותו של עריות..."(.

יחדיו,  אחיות  ב'  לישא  יעקב  של  ההיתר  שלמרות  בחז"ל,  רבים  במקומות  מצאנו 
'משהו', שהרי מחמת כן לעתיד לבא יעקב אבינו  בכל זאת יש בכך איזה שמץ של 
יעשה הקב"ה סעודה לצדיקים,  ב', שכאשר  יוכל לברך, כדאיתא בפסחים קי"ט  לא 
"לאחר שאוכלין ושותין, נותנין לו לאברהם אבינו כוס של ברכה לברך, ואומר להן, 
איני מברך... אומר לו ליעקב, טול וברך, אומר להם, איני מברך, שנשאתי שתי אחיות 
בחייהן, שעתידה תורה לאוסרן עלי", וכן איתא במדרש תהלים )וורשא( ד', ד"ה רגזו 
)י"ז ב'(, "רגזו ואל תחטאו. אמר דוד, עד מתי אתם חוטאין ומרגיזין ואומרים פסול 
יש בו, מרות המואביה בא. אמרו בלבבכם. מאין אתם באים, מאיסור שתי אחיות. 

דעו עיקרכם ודומו סלה".

דוד אודות מה שישראל באים משתי אחיות, אינו מובן, שהרי  ולכאורה דבריו של 
אם אדם נושא אשה וילדה לו בנים, ולאחר מכן נודע לו שמתה אשתו ונשא אחותה 
ואף היא ילדה לו בנים, ולאחר זמן באה הרוגה ברגליה, שאין דין 'יצא מזו ומזו', אלא 
הראשונה מותרת לו והשניה אסורה, כדאיתא ביבמות צ"ה, וא"כ דבר פשוט הוא שכל 
החסרון שיש בילדים, הוא רק בבניה של השניה, שהם באו מנישואין בעבירה, אבל 
אין כל חסרון בבניה של הראשונה, ולפי"ז נמצא, שאם יש איזו טענה על ישראל שבאו 
משתי אחיות, כל הטענה שיש הוא רק על בני האשה השניה, היא רחל, ולא על בני 
האשה הראשונה, היא לאה, ומה טען דוד על כל ישראל, כאשר טענתו היא לכאורה 

רק על בני יוסף ובנימין.

ה'מדרש יונתן' מבאר ע"פ דברי הרמב"ן )ויקרא י"ח י"ח(, שטעם האיסור בנישואין עם 
ב' אחיות, אינו כשאר כל העריות, אלא משום שאחיות אוהבות זו לזו, ודרך העולם 
ששתי שנים נעשות צרות זו לזו, על כן אסרה התורה לישא שתי אחיות בחייהן, כדי 
שלא יגיעו למריבה ומחלוקת ביניהן, אך לאחר מיתה, לא שייך כלל טעם של מריבה 

ומחלוקת, ועל כן התירה התורה לישאם.

והנה, יעקב אבינו שידע והכיר ברחל ולאה שהן צדקניות, ולא יגיעו לעולם לידי מצה 
יחד,  שניהן  את  לישא  לעצמו  התיר  לכך  ושנאה,  קנאה  וקטטה,  מחלוקת  ומריבה, 
ומטעם זה חרה לו כשראה שרחל קנאה באחותה, הגם שקנאה במעשיה הטובים, בכל 

זאת חשש שעל ידי כך יתעורר חלילה האיסור בנישואי שתי אחיות יחדיו.

ולפי"ז מובן היטב מדוע דוד טען על כל ישראל שיש בכולם משום איסור שתי אחיות, 
והיינו מפני שלאחר ונשא גם את רחל, אסור לו לילד גם מלאה, היות ולידות אלו 
יכולים לעורר בחינה מסוימת של קנאה בין רחל ללאה, וגורם לעצמו איסור אחות 

אשתו.

ברם, כל טענה זו אינה שייכת כלל אצל ראובן, שהרי נולד מטיפה ראשונה, עוד לפני 
שנשא את רחל לאשה, נמצא שאצלו הכל היה בהיתר גמור ללא כל פקפוק, וכן לגבי 
זבולון, הקטן שבבנים, שכידוע מה שכתבו הראשונים שרחל הרתה עוד קודם שלאה 
נתעברה בזבולון )עי' אבע"ז בראשית ל' כ"ג(, ועל כן לא היה בלידתו כל התעוררות 

של קנאה.

נמצא, שמתוך י"ב שבטי קה, ישנם ששה שיש בהם ענין זה של שתי אחיות, ארבעת 
בני לאה ושני בני רחל, שאמם היתה חפצא של אחות אשתו, ואילו ששת האחרים, 

ראובן וזבולון וארבעת בני השפחות, בהם אין כלל ענין זה.

ולפי"ז מבואר היטב מדוע נחלקו השבטים בחלוקה זו, היות וכל הקללות לא נאמרו 
כל אותם ששה שבטים  לכך העמיד משה את  בן,  והוליד  אלא על הבא על הערוה 
ששת  ואת  לזה,  הדומה  ממעשה  חלילה  שבאו  לומר  פה  פתחון  כל  אין  שכלפיהם 

האחרים שם על הברכה בהר עיבל.

הנאמרת  תפילה  איזו 
שבוע,  מידי  בציבור 
לקיום  להועיל  יכולה 
'מצות עשה' מסוימת.



תשובות לשאלות שהתפרסמו בגליון זה בשבוע שעבר
תשובה ל"מעשה רב"

מעוטרים'  ברכה  'כרטיסי  במשלוח  האם  לשאלה,  בתשובה 
לקראת ר"ה, יש לחוש משום לאו ד'בחוקותיהם לא תלכו', מכיון 

שכך נוהגים העכו"ם לפני סוף השנה למנינם.
א[ הראשונים דנו לענין איסור בחוקתיהם אם נאמר על 
שהוא  בחוק  דוקא  ואם  אומות,  ז'  על  רק  או  הגוים  כל 
לשם ע"ז שלהם, או בדבר שעכ"פ יש בו קלקול  המידות 
וכיו"ב, או גם בסתם מנהג הדיוט של גוים, ועי' בב"ח יו"ד 
ס' קע"ח שהביא דבריהם, ומסיק, "אלא העיקר שבכל מה 
שמיוחד להם צריך הישראל להיות נבדל מהם, אע"פ שאינו 
ז"ל הזכירו הדברים  כי רבותינו  ז"ל,  נזכר בדברי רבותינו 
שהיו נוהגים הגויים באותן הימים, וה"ה בכל מנהג הגויים 
נבדל  להיות  הישראל  שצריך  הזמנים,  בכל  שנתחדשו 
ממנהגם במלבוש במנהג בדיבור, והכי איתא להדיא בספרי 

פרשת ראה )פסקא כ"ט( על הפסוק השמר לך וגו'...".
מסויימת  בהנהגה  הבריות  כבוד  של  ענין  כשיש  אכן 
וכיו"ב, דאינו עושה כלל מצד דמיון להם, זה מותר, כמ"ש 
פ"א,  סי'  ח"א  יו"ד  אג"מ  )ועשו"ת  פ"ח  המהרי"ק בשורש 

מש"כ בדברי המהרי"ק להלכה למעשה בעוד ענינים(.
ב[ והנה עצם מנהג כתיבת אגרות ברכה לקראת השנה 
כן,  שנהגו  האחרונים  בדורות  לרבותינו  מצינו  הבעל"ט, 
כשכל האגרת ענינה לברכה על השנה החדשה, ולא רק אגב 
אלחנן  יצחק  ר'  באגרות  וכגון  אחר,  בענין  אגרת  שכתבו 
ח"ב אגרת רע"ז, אגרות רח"ע ח"ב אגרת תתקצ"ח, תתי"ז, 
ובמיוחד דוק ותשכח בילקוט מכתבים ממרן הגרי"ז, מכתב 

קפ"ד, קפ"ה, קפ"ו.
"משנכנס  שכתב,  סק"י,  תקפ"א  סי'  בבאה"ט  ועיין  ג[ 
אלול, כשכותב אדם אגרת לחברו, צריך לרמוז בתחילתו, 
בתחילת  במהרי"ל  ומקורו  טובה",  לשנה  עליו  שמבקש 
שלא  מזה,  לדקדק  ויש  מהר"ש,  רבו  בשם  אלול,  הלכות 
אלא  זו,  למטרה  רק  אגרת  לכתחילה  לכתוב  מנהגם  היה 

כשכתבו היו מזכירים זאת.
ד[ ויש להוסיף שבנידון דנן כל הענין בה'כרטיסי ברכה', 
לשנה  בעדו  ומעתיר  עליו  שמבקש  לחברו,  להראות  הוא 
כחלק  שהוא  העכו”ם  ממנהג  לחלוטין  בשונה  טובה1. 
מנתינת מתנות וכיו”ב, ועכ”פ כבר נתבאר לעיל דכשעושה 

לשם כבוד הבריות וכיו”ב, מותר2.
דמיון  משום  בזה  חשש  שאין  דאדרבא,  י”ל,  וביותר 
ולהבדיל  למספרם,  בתאריך  עושין  שהם  מאחר  למנהגם, 
מוכח  הקדושה,  תורתינו  של  בר”ה  עושין  אנן  אא”ה, 
דמיון  שיש  ואע”פ  לענינם,  דמיון  שום  כאן  שאין  מתוכו 
מצד המנהג שלהם לשלוח ‘כרטיס ברכה’, מ”מ אין לחוש 

לזה.
אק,  י”ב  הוריות  במאירי  יעויין  לדברינו,  ראיה  וכדמות 
שאין חשש משום ניחוש בסימנים שנוהגין לעשות בר”ה, 
מאחר שיסודו לעורר לתשובה, וע”ש שמשום כך גם “תקנו 
לומר עליהם דברים המעוררים לתשובה, והוא שאומרים 
בקרא שיקראו זכויותינו, וברוביא ירבו צדקותינו, ובכרתי 

יכרתו שונאינו, ר”ל שונאי הנפש, והם העוונות...”.
בם’  ‘ודברת  ובשו”ת  ו’  קל”ט  כלל  אדם  בחיי  ועמ”ש 
בעל  מרן  של  )בנו  שליט”א  פיינשטיין  דוד  רבי  מהגאון 

ה’אגרות משה’ זצ”ל(, סי’ ק”ס.
משלוח  עצם  מצד  הוא  כה  עד  שכתבנו  מה  כל  והנה 
שהם  המשלוח,  בצורת  חילוק  יש  בעצם  אבל  הברכה, 
שטותם,  לפי  ציורים  במיני  מעוטרים  כרטיסים  שולחים 
הנ”ל  רבותינו  אצל  שמצינו  מה  אא”ה,  להבדיל  משא”כ 
ששלחו מכתבי ברכה, דבר פשוט הוא שלא היו מעוטרים 

כלל.
רפ”א  הגאון  )להרב  פנחס  נחלת  בשו”ת  מצאתי  וכן 
מייערס שליט”א, אב”ד האג(, ח”ב סי’ ל”ו, אחרי שנו”נ 

בנידו”ד, כותב, “ואע”פ דחמור איסור זה של ובחוקותיהם 
כלל,  לע”ז  בזה משום התדמות  דאין  בנידו”ד  מ”מ  וכו’, 
מעצמינו,  זאת  עושים  אלא  אחריהם,  נמשכים  אנו  ואין 
בזה  דאיכא  נראה  לא  ברכת השנה,  רעהו  איש את  לברך 
נוהגין  דהרבה  דבר,  עמא  מאי  חזי  ופוק  חשש...  משום 
כאלה  שקבלתי  שנים  כמה  וזה  ברכה,  הכרטיסי  לשלוח 
כאשר  להם  הנח  א”כ  מפורסמים,  וצדיקים  מגאונים 
הוא מנהג טוב, אולם נראה דאין לשלוח אלו הכרטיסים 
ניכרת  שיהיה  כדי  הגויים,  למעשי  שדומים  המצויירים3, 

מתוך מעשיו, שאינו מכוין בהם להתדמות”.

תשובה ל"לחכימא ברמיזא"
עובדא  ליישב  צורך  גדול שיש  מיהו האדם  בתשובה לשאלה, 
למחליף  "מנין  קפ"ח(,  )שופטים  בספרי  דאיתא  הא  עם  דידיה 
ועל  וכו' לומר על טהור טמא  יהושע  ר'  ר' אליעזר בדברי  דברי 

טמא טהור, שהוא עובר בלא תעשה, ת"ל ולא תשיג גבול רעך".
המדובר הוא ברב ששת, כדאיתא בשבועות י"ט א', "וכן 
דר"ש מחליף,  בינייהו,  איכא  דורשין  א"ר ששת משמעות 
דר"א לר"ע ודר"ע לר"א". וצ"ע לבאר הספרי, אמנם רש"י 
משנתינו,  שונה  כשהיה  כו',  מחליף  ששת  "דרב  פירש, 
לפי  מקפיד,  היה  ולא  זה,  לדברי  זה  דברי  מחליף  פעמים 

שאין ביניהם חיוב ופטור".
ולכאו' רש"י בלשונו דקדק ליישב זה, "לפי שאין ביניהם 
יש  אז  בהלכה,  נ"מ  כשיש  דדוקא  כלומר  ופטור",  חיוב 
דורשין  משמעות  כשרק  כן  לא  השמועה,  בבעלי  לדקדק 

איכא בינייהו.
וכעי"ז ראיתי במצפה איתן שם, שכתב, "הקשה לי חכם 
אחד, הא המ"א סי' קנ"ו, כתב דעובר בלאו המחליף דברי 
ר"א לדברי ר"י, והשבתי לו, דדברי המ"א נובעים מהספרי 
טמא,  טהור  על  שאומר  בזה"ל,  איתא  ושם  שופטים,  פ' 
ולכאו' שפת יתר הוא. אך הכוונה דדוקא כשיש נ"מ לדינא, 

משא"כ כשאינו אלא משמעות דורשין כדהכא".
בעל  )להגאון  קשישא'  'מר  בספר  גם  כתב  לזה,  בדומה 
חות יאיר( עמ' ק"י, "וגבי פלוגתא יש קפידא גדולה ]שלא 
כלל,  בדרך  קי"ל  לפעמים  כי  המ"ד[,  שמות  בין  להחליף 
פלוני ופלוני הלכה כפלוני, ואם יחליף יצא משפט הלכה 
מעוקל. וא"ת א"כ ל"ל קרא דאל תסג, י"ל דאצטריך במקום 
שיש שני מ"ד, דאין לנו כלל כמי קי"ל ]דהיינו, שלא נזכר 
בש"ס או בראשונים כלל לגבי בני פלוגתא הללו, דאעפי"כ 
יש נ"מ מצד לאו דלא תשיג[, א"נ לעבור על הלאו תיכף 
כששנה ]כלומר, אף שעדיין לא יצא מזה משפט מעוקל[... 
א"נ, כשנחלקו בדברי אגדה, או בענין דליכא נ"מ להלכה, 
כגון הא דבמס' שבועות דף י"ט א', דרב ששת מחליף דר"א 
ביניהם חיוב  לדר"ע, פרש"י, שלא היה מקפיד, לפי שאין 
ופטור, ולכאורה קשה, וכי אין ביניהם מה הוי, הא עובר 
לתלמידיו  להורות  ס"ל,  גופיה  הא  דרב ששת  ונ"ל  בלאו, 
זה  מעצם  י"ל  לזה  ]והראי'  גירסתו  היפך  יודעים  שהיו 
של  מדרשו  מבית  השמועה  כשמעתיק  לפנינו  שהש"ס 
רב ששת, כתב, "דרב ששת מחליף...", דהיינו בכוונה לא 
הקפיד כדפרש"י[, ומבינים שאין חילוק חיוב ופטור ביניהם, 
דאל"כ ודאי היה רבם רב ששת מקפיד, ולאפוקי מחזקיה 

ועולא שם דס"ל שרץ ונבילה איכא בינייהו".
בענין  שיטעה  יתכן  איך  ה'סיני'  שתמה  מי  על  והרמז: 
מסויים, דמצינו שרב יוסף איקרי 'סיני' כדאי' בעירובין ל' 
א' )וע"ש בפרש"י(, תמה כן על רב ששת, כדאי' בעירובין 
ס"ה ב', "יתיב רבה ורב יוסף בשילהי פירקיה דרב ששת, 
כר'  לשמעתיה,  רב  אמרה  כמאן  וקאמר,  ששת  רב  ויתיב 
מאיר, כרכיש רבה רישיה ]רבה נענע בראשו כמודה לדברי 
יוסף תרי גברי רברבי כרבנן ליטעו בהאי  רב ששת[, א"ר 

מילתא...".

תשובה ל"מבין חידות"
בתשובה לשאלה, מה הקשר בין 'מלחמת גדעון' ל'הלכות ראש 

השנה'. 
ימין,  "וטוב לתקוע בצד  בשו"ע סי' תקפ"ה ס"ב איתא, 
וכתב בביה"ל, "עיין במ"ב ]סק"ז, דהכוונה "בצד ימין של 
עוד  לשטנו"[.  ימינו  על  עומד  והשטן  דכתיב  משום  פיו 
שמעתי בשם הגאון מהר"ר מאיר שמחה הכהן4, טעם נכון, 
כי בש”ס ר”ה דף ל”ד, ילפי לה לתקיעת שופר מחצוצרות 
המלחמה, ובקרא )שופטים ז’( אצל מלחמה בגדעון, כתיב, 
השופרות  ימינם5  וביד  בלפידים,  שמאלם  ביד  ויחזיקו 

לתקוע”.

תשובה ל"מענינא דסדרא"
צריכות  מצוות  אי  הפוסקים  דנחלקו  בהא  לשאלה,  בתשובה 
כוונה )או"ח סי' ס' ס"ד(, ומבואר בבה"ל )שם ד"ה י"א(, דאם 
לא  לכו"ע  בידו,  המצוה  עלה  וממילא  בעלמא,  מתעסק  הוא 
יצא, היאך מוכח מפרשתינו שיתכן ונחשב לו לקיום מצוה אפי' 

במתעסק בעלמא.
הנה נאמר בפרשתינו )כ”ד י”ט(, “כי תקצֹר קצירך בשדך 
ושכחת עמר בשדה לא תשוב לקחתו לגר ליתום ולאלמנה 
ופרש”י,  ידיך”,  מעשה  בכל  אלקיך  ה’  יברכך  למען  יהיה 
“למען יברכך. ואף על פי שבאת לידו שלא במתכוין, קל 
מידו  סלע  נפלה  מעתה,  אמור  במתכוין.  לעושה  וחומר 

ומצאה עני ונתפרנס בה, הרי הוא מתברך עליה”.
אלעזר  רבי  “אמר  )רפ”ג(,  כאן  בספרי  הדברים  ומקור 
והלך  עני  ומצאה  ידו  מתוך  סלע  למאבד  מנין  עזריה,  בן 
ונתפרנס בה, מעלה עליו הכתוב כאילו זכה, תלמוד לומר 
לגר ליתום ולאלמנה יהיה, והלא דברים קל וחומר, אם מי 
זכה,  כאילו  עליו הכתוב  וזכה, מעלה  לזכות  נתכוון  שלא 

המתכוון לזכות וזכה על אחת כמה וכמה”.
ומבואר לכאורה, דאף למ”ד דמצוות צריכות כוונה, מ”מ 
וכן  במצות שכחה, ששכח תבואה בשדה והגיע לידי עני, 
בנפלה סלע מידו והגיע לידי עני, נחשב לו שקיים המצוה.

ואין לומר שדברי הספרי לגבי נפלה סלע מידו, קאי רק 
למ”ד דמצוות א”צ כוונה, שהרי מקור דברי הספרי ממצות 
מאן  גם  בה  שמודה  ובהכרח  בכתוב,  המפורשת  שכחה 
שאינו  בכה”ג  שהרי  ועוד,  כוונה.  צריכות  דמצוות  דאמר 
דא”צ  למ”ד  אף  יצא,  לא  לכו”ע  בעלמא,  כמתעסק  אלא 

כוונה6.
ואכן כתבו כמה אחרונים7 להוכיח מדברי הספרי הנ"ל, 
כוונה  א"צ  שבהם  צדקה,  מצות  וכן  שכחה  מצות  דשאני 
במתעסק  גם  מצוה  לקיום  לו  ונחשב  מצוות,  כבשאר 
שכל  בהם  וכיוצא  אלו  שמצוות  משום  והטעם,  בעלמא. 
עיקרם במה שבא הנאה לחבירו, א"צ כוונת העושה, אלא 

העיקר מה שנהנה חבירו ע"י ממונו.
ותשו"ח לרבים שציינו, שכמו"כ במצוות יבום דפרשתינו 
מצינו ענין זה, דשייך אף בלא כוונה, והיינו דסגי שיתכוין 
לשם מעשה ביאה בעלמא, אף אם לא מכוין לשם ביאת 
ה'(,  )כ"ה  מדכתיב  א'(  )נ"ד  בכתובות  וכדילפינן  יבמתו, 

"יבמה יבא עליה"8. 

תשובה ל"כתב חידה"

מי אני: "אברהם אבינו".

דמות הקשורה: רש"י דברים כ"ה א', "כי יהיה ריב. סופם 
יוצא  שלום  אין  מעתה  אמור  המשפט.  אל  נגשים  להיות 
מתוך מריבה, מי גרם ללוט לפרוש מן הצדיק הוי אומר זו 

מריבה", ו'הצדיק', היינו אברהם אבינו ע"ה.

1  וכמו מי שחבירו נמצא בצרה רח”ל, שהוא מידה טובה להעתיר 
בעדו, וכשכותב לו מכתב מזכיר שמעתיר בעדו, וכמו”כ קודם יום 

הדין, שעומד האדם למשפט, וכל עתידו תלוי בזה.

]ואגב דאתאן לזה, לא נמנע מלהביא דבר נחמד בשם המהרש”א, 
בהא דאיתא בברכות נ”ח ב’, דהרואה חבירו לאחר י”ב חודש, 
שנה  שבכל  “לפי  המהרש”א,  וכתב  המתים,  מחיה  ברוך  אומר 
האדם נידון בר”ה ויוהכ”פ, אם למות אם להיות חי, ואם רואהו 
ר”ה  אחר  עד  אותו  רואה  אין  ואח”כ  זה,  ויוהכ”פ  ר”ה  אחר 
ויוהכ”פ הבא, הרי עבר עליו דין אם למות אם לאו, וע”כ אומר 
ברוך מחיה המתים, שניצול מדין מיתה בר”ה ויוהכ”פ”, והובא 

במ”ב סי’ רכ”ה סק”ד, ע”ש[.

ויש להוסיף שהרי הכל צריכין לזה, והמתפלל בעד חבירו, והוא 
צריך לאותו דבר, הוא נענה תחילה.

2  וכ”כ הרה”ג ר”י רצאבי שליט”א, בחיבור ‘ש”ע המקוצר’ עיני 
יצחק, כרך ד’ סי’ קמ”ד הערה כ”ג.

3  אולי זה גם כוונת הרה”ג מח”ס עיני יצחק הנ”ל, שבח”ג סי’ 
נהגו לשלוח,  לא  מיוחדים  כ’, כתב, “כרטיסי ברכה  ק”י הערה 
וכמדומני שלא נכנס מנהג זה בקצת תפוצות ישראל אלא ממנהגי 

אומות העולם לקראת ראש שנתם”.

4  ב”שמושה של תורה” ח”א עמ’ קנ”ט, מביא, שהיחיד מבין 
גדולי הדור שחיו בזמן ה’חפץ חיים’ שאותם הזכיר במ”ב, היה 
שך  הגרא”מ  מרן  סיפר  לכך,  והסיבה  ה’אור שמח’,  בעל  הגאון 
שפעם  זצ”ל,  זקס  הגרמ”מ  הח”ח,  של  מחתנו  ששמע  זצ”ל, 
קצת  שהתבטא  חשש,  והח”ח  האו”ש.  עם  הח”ח  התווכח 

בחריפות לעומת האו”ש, לכן הזכירו בספרו.

5  בשעה”צ שם סקי”ח מביא נידון לענין איטר אם תוקע בימין 
דידיה, וזה נ”מ רק אם ‘ימין’ נאמר ביחס ליד, שביחס לפה ודאי 
דיש  וכנראה שלמדו הפוסקים  ימין שבעולם.  לצד  הכוונה  ימין 
ענין בימין בין לגבי היד ובין לגבי הפה, ועמש”כ במקראי קודש 
משה  באר  שו”ת  וע”ע  י’,  סימן  נוראים  ימים  זצ”ל,  להגרצ”פ 
ח”ב סי’ ג’, ובס’ ‘בן איש ימיני’ )מהרה”ג ר”ג גולדברג שליט”א, 
בהסכמת הגאונים ר’ יששכר מאיר ור’ משה הלבשטאם זצ”ל( 
ח”ב סי’ ט’, ושם בסוף הספר במכתב מהג”ר סיני אדלר שליט”א, 

מח”ס ‘דבר סיני’.

6 ואמנם היה מקום לומר דבאמת בשכחה, המצוה היא רק בענין 
שנזכר אח”כ, ואעפ”כ נתאמץ שלא לחזור לקחת, שהרי על זה 
למצוה,  לו  נחשב  חוזר,  וכיון שאינו  לקחתו’,  ‘לא תשוב  נאמר 
ומאחר ולמדו מזה בספרי דהוא הדין להיכא דנפלה סלע מידו, 
א”כ י”ל דשוין הם, וגם בצדקה שמא המצוה היא דוקא כשאינו 
חוזר על אבידתו, למרות שנזכר, וזה נחשב לו גופא לכוונת מצוה, 
בפירוש  כתב  זה  וכענין  למעשה.  זו  מחשבה  מצטרפת  וכאילו 

‘נחלת יעקב’ על דברי הרא”ם כאן.

ובין  בנפלה סלע מידו,  דבין  ואולם ברא"ם כאן כתב בפשיטות 
במצוות שכחה, המצוה היא כבר בשעת הנפילה ולאו דוקא במה 

שאינו שב ליקח מה ששכח, וכ"כ להוכיח במשך חכמה כאן.

בשכחה  דאמנם  עוד,  לומר  מקום  היה  לכאורה  דבריהם  ולולי 
לענין  בספרי  מזה  שלמדו  מה  אבל  כשנזכר,  דוקא  היא  המצוה 
אין  ולעולם  כלל,  נזכר  כשלא  הנידון  באמת שם  צדקה,  מצוות 

הכוונה שהיא מצוה גמורה כשאר מצוות בקום ועשה, אלא רק 
הקב"ה  טובה  ד'מחשבה  שאמרו  וכדרך  שכר,  בזה  שיש  לענין 
מידו  טוב שהגיע  דמעשה  איפכא,  הוא  דהכא  למעשה',  מצרפה 
לידי העני הקב"ה מצרפו כאילו נעשה גם במחשבה )ועי' מש"כ 
בזה בשו"ת חת"ס או"ח סי' נ"ד ד"ה תו(, אבל אינו בדרגת מעשה 
ממש, ומשא"כ בשכחה, שהנידון כשנזכר ואינו חוזר ליקח, שזה 

נחשב טפי למעשה מצוה.

אלא שעדיין יש לתמוה, שהרי גם אם ננקוט שהמצוה היא דוקא 
היכא שנזכר ולא חזר ליקח, עדיין לא נחשב בכוונה ממש, שהרי 
יחשב  ע"י שנזכר  עכשיו  וכיצד  היה כמתעסק,  הנפילה  במעשה 
למצוה למפרע, ומ"ש משאר המצוות שלא יצא אם יעשה בדרך 
זו. וע"כ לומר שנתחדש דין מיוחד במצוות שכחה ובצדקה שא"צ 

כוונה.

7 עי' שו"ת מהרי"ט )ח"א סי' קכ"ז, ד"ה ועוד נראה(. וכעי"ז בשו"ת 
בית הלוי )ח"ג סי' נ"א אות ג'(, גבי אכילת קדשים וכן בכל מצוה 
הגברא,  בגוף  דוקא  ולאו  הדבר,  שיקויים  הענין  שעיקר  כיו"ב, 
)להגר"מ  בינה  אמרי  בספר  גם  כתב  וכעי"ז  בזה,  כוונה  דא"צ 
אוירבאך זצ"ל, או"ח סי' י"ד(, וכן בקובץ שיעורים כתובות )אות 

רמ"ט(. ובכלי חמדה בפרשתינו עמ' רכ"ח, ועוד אחרונים.

ואמנם עי’ אהבת חסד ח”ב פכ”ג אות ב’ בהג”ה, ואכמ”ל.

8 וכבר ציינו לזה באמרי בינה ובקובץ שיעורים הנ”ל, עיי”ש.

כמדומה שלא מצאנו  ה’ אליהם, מ”מ  דבר  היה  ואף שרבים   9
רבינו,  ומשה  אברהם  מלבד  להדיא,  ‘נביא’  שנקרא  מי  בתורה 
“ָנִביא  י”ח(,  י”ח  )דברים  דכתיב  ומשה,  דאמרינן,  הא  אברהם 



למרות שלנבואה זכיתי – שלמרות שאברהם אבינו זכה 
לנבואה, בכל זאת לא נמנה כדלהלן.

שאברהם זכה לנבואה, כמפורש בקרא במקומות שרבים 
שהיה דבר ה' אליו, וכגון, בתחילת פרשת לך לך )בראשית 
ּוִמּמֹוַלְדְּתָך  ֵמַאְרְצָך  ְלָך  ֶלְך  ַאְבָרם  ֶאל  ה'  "ַוּיֹאֶמר  א'(,  י"ב 
ּוִמֵּבית ָאִביָך ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאְרֶאָּך", וענין נביאות אודות 
אברהם נאמר במקרא מפורש )שם כ' ז'(, "ְוַעָּתה ָהֵׁשב ֵאֶׁשת 
ָהִאיׁש ִּכי ָנִביא9 הּוא ְוִיְתַּפֵּלל ַּבַעְדָך ֶוְחֵיה ְוִאם ֵאיְנָך ֵמִׁשיב ַּדע 

ִּכי מֹות ָּתמּות ַאָּתה ְוָכל ֲאֶׁשר ָלְך".
"ומניין  שם,  שאיתא  שמ"ז(,  )עמ'  כ"א  בסדע"ר  וע"ע 
נביאים, שנאמר )תהלים ק"ה ט"ו(,  שכל האבות10 נקראו 
ב'ימות  וביאר שם  ָּתֵרעּו",  ְוִלְנִביַאי ַאל  ִבְמִׁשיָחי  ִּתְּגעּו  ַאל 
אל  'ולנביאי  האבות,   אלו  במשיחי',  תגעו  ש'אל  עולם', 

תרעו', אלו האמהות.

– שלמרות שאברהם אבינו  במנין הנביאים לא נמניתי 
זכה לנבואה, לא מנו אותו במנין ארבעים ושמונה נביאים 

שעמדו לישראל.
כדאיתא  לישראל,  עמדו  נביאים  ושמונה  שארבעים 
הסרת  גדולה  כהנא,  בר  אבא  רב  "אמר  א',  י"ד  במגילה 
נביאים  ושמונה  מארבעים  יותר  אחשורוש(,  )של  טבעת 
ושבע נביאות שהתנבאו להן לישראל, שכולן לא החזירום 
רבנן,  תנו  למוטב.  החזירתן  טבעת  הסרת  ואילו  למוטב, 
להם  התנבאו  נביאות  ושבע  נביאים  ושמונה  ארבעים 
בתורה,  שכתוב  מה  על  הותירו  ולא  פחתו  ולא  לישראל, 

חוץ ממקרא מגילה".
ואברהם לא נמנה במנין מ"ח הנביאים שעמדו לישראל, 
שמצאנו כמה דעות במנין אותם מ"ח נביאים, ולסדע"ר כ' 
ולרבינו חננאל במגילה שם, ולהגהת הגר"א על דברי רש"י 
נמנו אותם  זה, אלא רק  נמנו האבות במנין  א', לא  אות 

נביאים החל מדור המדבר ואילך.
אכן יש לציין, שרש"י שם הביא מהלכות גדולות שהביא 
בשם סדר עולם, ובמנין זה אברהם ושאר האבות נמנים, 
ובהם מתחיל המנין, אלא שעל מנין זה כותב הגר"א שם, 

שבסד"ע לא נמנו האבות.

לירושה מיוחדת זכיתי מרבי – שאברהם זכה לבכורה של 
עולם ולבגדי כהונה גדולה, שקבלה בירושה מֵשם רבו.

ו',  מ"ג  בב"ר  כדאיתא  אברהם,  של  רבו  היה  ששם 
")בראשית י"ד י"ח( הֹוִציא ֶלֶחם ָוָיִין ְוהּוא כֵֹהן ְלֵאל ֶעְליֹון. 
רבי שמואל בר נחמן ורבנן, רבי שמואל אמר, הלכות כהונה 
גדולה גילה לו. 'לחם', זה לחם הפנים. ו'יין', אלו הנסכים. 
ורבנן אמרי, תורה גילה לו, שנאמר )משלי ט' ה'(, ְלכּו ַלֲחמּו 

ְבַלֲחִמי ּוְׁשתּו ְּבַיִין ָמָסְכִּתי".
וע"ע בספר הישר )פרשת נח, עמ' ל"ו ד"ה והרן(, שאיתא 
ושם  נח  אל  לו  וילך  מהמערה,  אברם  כצאת  "ויהי  שם, 
בנו, וישב עמהם בביתם, ללמוד את מוסר ה' ואת דרכיו, 
ואיש לא ידע את אברם. וישרת אברם את נח ואת שם בנו 
ימים רבים. ויהי אברם בבית נח שלשים ותשע שנים. וידע 
אברם את ה' מבן שלש שנים, וילך בדרכי ה' עד יום מותו, 

כאשר הורהו נח ושם בנו".
איברא, שכבר ציינו מפרשי המדרשים לדברי הב"ר בריש 
פ' ס"א, שלא היה לו לאברהם רב, ")תהלים א' ב'( ּוְבתֹוָרתֹו 
ֶיְהֶּגה ]יֹוָמם ָוָלְיָלה[. אר"ש, אב לא למדו, רב לא היה לו11, 
ומהיכן למד את התורה, אלא זימן לו הקב"ה שתי כליותיו 
כמין שני רבנים, והיו נובעות ומלמדות אותו תורה וחכמה, 
ֵלילֹות  ַאף  ְיָעָצִני  ֲאֶׁשר  ה'  ֶאת  ֲאָבֵרְך  ז'(,  ט"ז  )שם  הה"ד 

ִיְּסרּוִני ִכְליֹוָתי".
ואברהם קיבל משם בירושה בכורה של עולם, כדאיתא 
עד  מקריבים  הבכורות  שהיו  לך  "...ותדע  ח',  ד'  בבמד"ר 
שלא עמד שבטו של לוי, טול מתחלת ברייתו של עולם. 
קרבנו,  שקירב  וכיון  עולם,  של  בכורו  היה  הראשון  אדם 

שנא' )תהלים ס"ט ל"ב(, ְוִתיַטב ַלה' ִמּׁשֹור ָּפר ַמְקִרן ַמְפִריס, 
לבש בגדי כהונה גדולה, שנא' )בראשית ג' כ"א(, ַוַּיַעׂש ה' 
ֱאֹלִהים ְלָאָדם ּוְלִאְׁשּתֹו ָּכְתנֹות עֹור ַוַּיְלִּבֵׁשם, בגדי שבח היו, 
והיו הבכורות משתמשין בהם. כיון שמת אדם, מסרן לשת, 
שת מסרן למתושלח, כיון שמת מתושלח מסרן לנח... מת 
יפת היה בכור,  והלא  וכי שם היה בכור  ומסרן לשם,  נח 
ַהָּגדֹול, ומפני מה מסרן  ֶיֶפת  ֲאִחי  י' כ"א(,  שנא' )בראשית 
לשם, מפני שצפה נח שלשלת האבות עומדת ממנו, ותדע 
לך ששם היה מקריב, שנא' )שם י"ד י"ח(, ּוַמְלִּכי ֶצֶדק ֶמֶלְך 
ָׁשֵלם וגו', וכי כהונה לו ניתנה, והלא לא ניתנה כהונה אלא 
משעמד אהרן, מהו שהוא אומר כאן והוא כהן, מפני שהיה 
מקריב בכהנים. מת שם ומסרה לאברהם, וכי אברהם היה 
בכור, אלא מפני שהיה צדיק נמסרה לו הבכורה והקריב, 

שנא' )שם כ"ב י"ג(, ַוַּיֲעֵלהּו ְלעָֹלה ַּתַחת ְּבנֹו...".

והעברתי את ירושתי מרוב זרעי – שאברהם העביר את 
זרעו,  רוב  היו  שיחדיו  ומישמעאל,  קטורה  מבני  ירושתו 

ונתנה ליצחק.
שאברהם העביר את ירושתו מבני קטורה, מפורש בקרא 
ָנַתן  ְלַאְבָרָהם  ֲאֶׁשר  ַהִּפיַלְגִׁשים  "ְוִלְבֵני  ו'(,  כ"ה  )בראשית 
ֵקְדָמה  ַחי  ְּבעֹוֶדּנּו  ְּבנֹו  ִיְצָחק  ֵמַעל  ַוְיַׁשְּלֵחם  ַמָּתנֹת  ַאְבָרָהם 

ֶאל ֶאֶרץ ֶקֶדם".
הוא  שהרי  ירושתו,  את  אברהם  העביר  מישמעאל  ואף 
נכלל בבני הפלגשים, עי' רש"י וכפי שכתב הרשב"ם להדיא, 

"הפלגשים. הגר וקטורה", וכ"כ בחזקוני, וע"ע ברד"ק.
אלא שיש לעיין בזה, שהלא נאמר עליהם ששלחם מעל 
רק  הוא  ולכאורה  קדם,  ארץ  אל  קדמה  חי  בעודו  יצחק 
על חמשת בני קטורה, ולא על ישמעאל12, שהוא אף היה 
בלוויתו של אברהם, כמפורש בקרא )שם ט'(, "ַוִּיְקְּברּו אֹתֹו 
ִיְצָחק ְוִיְׁשָמֵעאל ָּבָניו ֶאל ְמָעַרת ַהַּמְכֵּפָלה ֶאל ְׂשֵדה ֶעְפרֹן ֶּבן 

צַֹחר ַהִחִּתי ֲאֶׁשר ַעל ְּפֵני ַמְמֵרא". 
ואת כל ירושתו נתן ליצחק בנו, כמפורש ג"ז בקרא שם 

ה'(, "ַוִּיֵּתן ַאְבָרָהם ֶאת ָּכל ֲאֶׁשר לֹו ְלִיְצָחק".
ואברהם עשה כן, שהעביר את נחלתו מכל בני הפלגשים 
לענין  כבניו  החשיבם  שלא  הוא,  הדבר  פשטות  ליצחק, 
לפי שנצטוה  כן,  כתב, שאברהם עשה  יקר  ובכלי  ירושה. 
על כך מה', שכאשר אמרה לו שרה )שם כ"א י'(, "ַוּתֹאֶמר 
ְלַאְבָרָהם ָּגֵרׁש ָהָאָמה ַהּזֹאת ְוֶאת ְּבָנּה ִּכי ֹלא ִייַרׁש ֶּבן ָהָאָמה 
ַהּזֹאת ִעם ְּבִני ִעם ִיְצָחק", נאמר )שם י"ב(, "ַוּיֹאֶמר ֱאֹלִהים 
ֲאֶׁשר  ּכֹל  ֲאָמֶתָך  ְוַעל  ַהַּנַער  ַעל  ְּבֵעיֶניָך  ֵיַרע  ֶאל ַאְבָרָהם ַאל 
ָזַרע",  ְלָך  ִיָּקֵרא  ְבִיְצָחק  ִּכי  ְּבקָֹלּה  ְׁשַמע  ָׂשָרה  ֵאֶליָך  ּתֹאַמר 
והיה זה בבחינת ציווי לאברהם, לשמוע לקול נביאותה של 
שרה, גם על ה'גרש' וגם על ה''כי לא יירש בן האמה הזאת 

עם בני עם יצחק'.
 

– שלמרות שאברהם קיבל כח  את ברכתי מנעתי מבני 
לברך, בכל זאת מנע את ברכתו מיצחק בנו.

שאברהם קיבל כח מיוחד לברך13, כדאיתא בתנחומא לך 
משעה  ]לאברהם[,  הקב"ה  א"ל  ברכה.  והיה  "ד"א,  ד',  לך 
לאדם  ברכתי  בריותי.  לברך  זקוק  הייתי  עולמי  שבראתי 
ַוְיָבֶרְך אָֹתם ֱאֹלִהים, לנח  וחוה, דכתיב )בראשית א' כ"ח(, 
ובניו, דכתיב )שם ט' א'(, ַוְיָבֶרְך ֱאֹלִהים ֶאת נַֹח ְוֶאת ָּבָניו. 

מכאן ואילך, אתה היה עשוי על הברכות...". 
מוצא  "את  ה',  א'  תהלים  במדרש  איתא  זה  וכעין 
א'  )שם  שבתחילה היה מברך הקב"ה את עולמו, שנאמר 
כ"ח(, ַוְיָבֶרְך אָֹתם ֱאֹלִהים, כיון שעמד נח ובירכו לו ולבניו, 
ַוְיָבֶרְך ֱאֹלִהים ֶאת נַֹח ְוֶאת ָּבָניו, עמד  שנאמר )שם ט' א'(, 
באברהם ובירכו, שנאמר )שם כ"ד א'(, ַוה' ֵּבַרְך ֶאת ַאְבָרָהם 
ַּבּכֹל. מהו )שם י"ב ב'( ֶוְהֵיה ְּבָרָכה, אמר ר' נחמיה, שמסר 
את  לברך  זקוק  הייתי  כאן  עד  לו,  הברכה, שאמר  לו את 
עולמי, מכאן ואילך הרי הברכות מסורות לך, ולמאן דאהני 

לך לברכה בריך...".

וזאת  )ל"ב,  כהנא  דר'  בפסיקתא  איתא  לזה  ובדומה 
אינו  ואילך  מכאן  הקב"ה,  "...אמר  א'(,  קצ"ט  הברכה, 
הריני  בריותי, אלא  לברך את  נזקק  לפני שאני  כבוד  דרך 
חותם  אני  מברכו  מי שאתה  לכל  לך,  הברכות  את  מוסר 
עליה...". וע"ע בב"ר ס"א ו' ותרגו"י בראשית כ"ה י"א, כפי 
שנביא להלן, בכל זאת מנע אברהם את ברכתו מיצחק בנו, 

מהטעמים דלהלן.

מפני אחיו ואף מחמת נכדי – שהטעם מדוע אברהם מנע 
את ברכתו מיצחק בנו, היה מפני ישמעאל אחיו של יצחק, 
שלא רצה לברכו, ואף מחמת עשו, נכדו של אברהם, כדי 

שברכתו לא תחול עליו.
אחיו,  ישמעאל  מפני  מיצחק  ברכתו  מנע את  שאברהם 
כדאיתא בתרגום יונתן בראשית כ"ה י"א, עה"פ "ַוְיִהי ַאֲחֵרי 
ִיְצָחק ִעם  ַוֵּיֶׁשב  ְּבנֹו  ִיְצָחק  ַוְיָבֶרְך ֱאֹלִהים ֶאת  מֹות ַאְבָרָהם 
ְּבֵאר ַלַחי רִֹאי", "ּוִמן ִּבְגַלל ְדָלא ֲהָוה ַאְבָרָהם ָצֵבי ִלְבָרָכא ַית 
ִיְׁשָמֵעאל, ְּבִגין ֵּכן ָלא ְּבִריְך ַית ִיְצָחק, ְדִאין ֲהָוה ְמָבֵרְך ְלִיְצָחק 
ְדִמית  ּוָבַתר  ָּבבֹוי,  ֵליּה  ְנִטיר  ֲהָוה  ְלִיְׁשָמֵעאל,  ְמָבֵרְך  ְוָלא 
ִיְצָחק... )ומן בגלל שלא היה אברהם  ְּבִריְך ה' ַית  ַאְבָרָהם, 
רוצה לברך את ישמעאל, בגלל כן לא ברך את יצחק, שאם 
היה מברך ליצחק ולא מברך לישמעאל, היה נוטר לו שנאה, 

ואחרי שמת אברהם, ברך ה' את יצחק(".
וע"ע בב"ר ס"א ו' )וכעי"ז בבמד"ר י"א ב', מדרש תהלים 
לו ליצחק... רבי חמא  "ויתן אברהם את כל אשר  ה'(,  א' 
שהיה  למלך  משל  לו,  נתן  מתנות  אלא  ברכות  לא  אמר, 
זה  כרוכים  אילנות  בו שתי  והיה  לאריס  פרדס, מסרו  לו 
לזה בכרך אחד, אחד של סם חיים ואחד של סם המות, 
אמר אותו אריס, אם משקה אני זה של סם חיים, זה של 
סם המות שותה עמו, ואם איני משקה זה של סם המות, 
היך זה של סם חיים חי. חזר ואמר, אנא אריס, עביד אנא 
יעביד  למיעבד  דפרדיסא  למארי  דאהני  ומאי  אריסותי, 
ליה. כך אמר אברהם, אם מברך אני את יצחק, עכשיו בני 
ישמעאל ובני קטורה בכלל, ואם אין אני מברך בני ישמעאל 
בשר  ואמר,  חזר  יצחק.  את  מברך  אני  היך  קטורה,  ובני 
ודם אני, אני היום כאן ומחר בקבר, כבר עבידת אנא דידי, 
מכאן ואילך מה שהקב"ה רוצה לעשות בעולמו יעשה. כיון 

שמת אברהם אבינו, גלה הקב"ה על יצחק וברכו...".
ברכתו  את  אברהם  מנע  יצחק  של  בנו  עשו  מפני  וגם 
מיצחק, כדאיתא בתנחומא לך לך ד', "...כיון שעמד יצחק, 
ביקש אברהם לברכו, צפה שעשו ויעקב יוצאין ממנו ולא 
ברכו. אמר אברהם, יבא בעל העולם ויברך מי שירצה, משל 
למלך שהי"ל פרדס... כן אברהם אמר, שלא לברך את יצחק 
אי אפשר שעשו יוצא ממנו, אלא הריני מניחו לבעל הברכה 
אברהם  שנסתלקו  כיון  שיחפוץ.  מה  הקב"ה  שיעשה  עד 
ויצחק, ברך הקב"ה ליעקב לעצמו, שנאמר )שם ל"ה ט'(, 

ַוֵּיָרא ֱאֹלִהים ֶאל ַיֲעקֹב עֹוד ְּבבֹאֹו ִמַּפַּדן ֲאָרם ַוְיָבֶרְך אֹתֹו".
קצ"ט  הברכה,  וזאת  )ל"ב,  כהנא  דר'  בפסיקתא  וע"ע 
א'(, "...וכי מאחר שנמסרו לו הברכות, מפני מה לא בירך 
את יצחק, לפי שראה ביצחק שעשו יוצא ממנו. אמר, אם 
לי  אין  ואמר  מתברך,  עשו  הרי  ביצחק,  ברכה  קובע  אני 
אלא ימים של מניין, למחר הרי הברכות חוזרות למקומן 
לבעליהן. ולמה היה אברהם דומה לפני הקב"ה, לבעל הבית 
שהיה לו כרם ונתנו לאריס... אף כך אמר אברהם, אם אני 
קובע ברכה ביצחק, מיד עשו מתברך, ואם אין אני קובע בו 
ברכה, הרי יעקב ראוי לברכה, אלא אני אין לי אלא ימים 

של מניין, למחר הרי הברכות חוזרות לבעליהן...". 
ועיין ברש"י עה"פ שם )כ"ה י"א( שביאר כן בדרך קצרה, 
על  אף  אחר,  דבר  וגו'...  ויברך  אברהם  מות  אחרי  "ויהי 
פי שמסר הקב"ה את הברכות לאברהם, נתיירא לברך את 
בעל  יבא  אמר  ממנו,  יוצא  עשו  את  שצפה  מפני  יצחק, 

הברכות ויברך את אשר ייטב בעיניו, ובא הקב"ה וברכו".

ָאִקים ָלֶהם ִמֶּקֶרב ֲאֵחיֶהם ָּכמֹוָך ְוָנַתִּתי ְדָבַרי ְּבִפיו ְוִדֶּבר ֲאֵליֶהם ֵאת 
ָּכל ֲאֶׁשר ֲאַצֶּוּנּו”, וכן )שם ל”ד י’(, “ְוֹלא ָקם ָנִביא עֹוד ְּבִיְׂשָרֵאל 

ְּכמֶֹׁשה ֲאֶׁשר ְיָדעֹו ה’ ָּפִנים ֶאל ָּפִנים”.

ָנא  ִׁשְמעּו  “ַוּיֹאֶמר  ו’(,  י”ב  )במדבר  ומרים  באהרן  שנאמר  ומה 
ְדָבָרי ִאם ִיְהֶיה ְנִביֲאֶכם ה’ ַּבַּמְרָאה ֵאָליו ֶאְתַוָּדע ַּבֲחלֹום ֲאַדֶּבר ּבֹו”, 
וכן באלדד ומידד )שם י”א כ”ז(, “ַוָּיָרץ ַהַּנַער ַוַּיֵּגד ְלמֶֹׁשה ַוּיֹאַמר 
נביאות,  לשון  עליהם  שכתוב  ַּבַּמֲחֶנה”,  ִמְתַנְּבִאים  ּוֵמיָדד  ֶאְלָּדד 
שזכו לנבואה, מ”מ לא נאמר שנתכנו בתואר ‘נביא’ ]ויש לציין 
שכל זה בחמשה חומשי תורה, אבל בנביאים ובכתובים מצאנו 

רבים שנכתב עליהם שהיו נביאים[.

דרכי  על  שהאריך  פ”ו,  אליעזר,  רבי  משנת  במדרש  יעויין   10
הנבואה, וכתב שם )עמ’ ע”ו, ד”ה האבות(, “האבות נדבר עמהן 
לנבואת  נבואת האבות  בין  יש  ובחזון... הפרש  בראיה, בנבואה 
משה רבנו ושאר הנביאים. האבות, כשהיה הקב”ה נגלה עליהן 
ולא בשאר  ולא במרכבה  נגלה, לא בחיות  לדבר עמם, לא היה 

מיני הכבוד, אלא על גבן היתה השכינה שורה...

האבות, כשהיה הקב”ה מדבר עמהן, לא נגלה לא בברקים ולא 
ברעמים, ולא בקולות ולא בזיעות, מפני שהן יודעין את כחו ואת 

גבורתו ואת גדלו ואת גאונו. אבל שאר הנביאים...

האבות, כשהיה הקב”ה נגלה עליהן ולצוותן, לא היה מתנה עמהן 
אם בחקתי תלכו ואם בחקתי תמאסו, מפני מה, מפני שהן יודעין 
צריכין  ואינן  רשעים,  של  ופרענותן  צדיקים  של  שכרן  מתן  כח 

להתנות בהן. אבל שאר הנביאים...

קולו מרעים את  היה  לא  האבות, כשהיה הקב”ה מדבר עמהן, 

העולם אלא בחשאי, שלא היה הצורך להשמיע לבני דורן. אבל 
שאר הנביאים...

האבות, כשהיה הקב”ה מצוה אותן לפנות מארץ לארץ, לא היה 
מבטיחן מה הוא עושה להן, מפני מה, מפני שהיו בעלי אמונה. 

אבל שאר הנביאים...

שאר  אבל  המפורש,  שם  להן  לפרש  צריכין  היו  לא  האבות, 
הנביאים...

האבות, חמש מאות שנה ושתי שנים היה הקב”ה מדבר עמהן, 
ובכלן לא ]נדבר[ עם שלשתן אלא חמש עשרה דיבור, שלא היו 

צריכין להתנות עמהן בכל עת. אבל שאר הנביאים...

]חמש עשרה פעם[ שדבר הקב”ה עם האבות, שמונה באברהם, 
אותן  כל  את  שמונה  ]עיי”ש  ביעקב  חמש  ביצחק,  שתים 

המקומות[”.

11 ויתכן לחלק ולומר, שאמנם רב שלימדו את כל התורה כדרך 
הנס שנעשו  ידי  על  לו לאברהם, אלא  היה  לא  זה  ותלמיד,  רב 
כליותיו כשני רבנים, אלא שמה שנאמר אודות שם, שלימדו דרך 

ה' ומוסר וקיום המצוות.

וגו’.  הפילגשים  “ולבני  שכתב,  שם,  האוה”ח  בפירוש  עיין   12
ולישמעאל לא אמר הכתוב שנתן לו מתנות ושלחו, כי לפי מה 
שכתבנו )לעיל ט”ז ה’( כי ישמעאל משפט קנייה יש בו ליצחק, 
משולח ועומד הוא. ויש יום לאל איום משפט יעשה ויכיר נקנה 

לקוניו”.

13 ומה שכתוב בפסוק )בראשית י”ב ג’(, “ַוֲאָבֲרָכה ְמָבְרֶכיָך ּוְמַקֶּלְלָך 
ָאאֹר ְוִנְבְרכּו ְבָך ּכֹל ִמְׁשְּפחֹת ָהֲאָדָמה”, בפשטות אין הכוונה על כח 

ברכה, אלא שה’ יברך את כל מי שיברך את אברהם.

כדכתיב  בלעם,  אצל  מצאנו  אמנם  בתורה  מפורש  ברכה  וכח 
)במדבר כ”ב ו’(, “...ִּכי ָיַדְעִּתי ֵאת ֲאֶׁשר ְּתָבֵרְך ְמבָֹרְך ַוֲאֶׁשר ָּתאֹר 
בלעם,  על  התורה  מעדות  אינם  אלה  שדברים  אלא  יּוָאר”, 
שאכן יש לו כח גדול זה, אלא מדבריו של בלק שאמר על בלעם 

הכתובים בתורה.

בלעם,  נביאות  אודות  שכתב  במה  כ"ח,  שם  עזרא  באבן  וע"ע 
"והנכון בעיני, כי היה יודע מזלות, ובעת ראותו במזל של שום 
אדם שהגיע עת רעתו היה מקלל אותו, ובבא הרעה אל המקולל, 
באה  קללתו  בעבור  כי  הנמצאים,  והשומעים  הרואים  יחשבו 
אוכל  לא  טעם  וזה  בלק.  שרי  עם  במרמה  שדבר  והעד,  הרעה. 
לעבור את פי ה' אלהי, כי אין יכולת בנוצר לשנות מעשה היוצר 
או גזרתו...". וכעי"ז כתב באוה"ח שם ו', "ונראה כי לעולם ברכת 
רואה  כשהיה  מערים,  היה  שהרשע  אלא  חמור,  כברכת  בלעם 
באצטגנינות שפלוני יעלה לגדולה וכדומה, היה עושה שמברכו, 
וכשבא הדבר ומתברך, חושב שברכתו של בלעם גרמה, ולא כן 
הוא, אלא מזלו גרם, וכמו כן עשה לבלק, שראה בכוכבו שעתיד 

למלוך במואב, וברכו בדבר עצמו, לרמותו כי הוא הסובב".

וכתב בספורנו שם, "אשר תברך מבורך. הנה כחו לא היה לברך, 
ז"ל  רבותינו  כדברי  שעה  בכוון  או  עון  בהזכיר  לקלל  היה  אבל 
שיוכל  או  לנצח  שיברכהו  ממנו  שאל  לא  ולכן  א'(,  ז'  )ברכות 
להתיצב מנגד, אבל אמר ידעתי את אשר תברך מבורך, לכבודו 

של בלעם, להורות שלא חשב אותו למזיק בלבד".



תשובות לשאלות המתפרסמות בעלון זה, יש לשלוח בכתב ברור וקריא, בצירוף שם וטלפון 
עד ליום ג' בשעה 23.00 בלבד לפקס' 9741115 - 972-8 +)24 שעות( 
או לפקס 1-732-3634947 או למייל yaepstein@aol.com עד יום ב' בערב בלבד.
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הפרסים לשבוע זה:  ספר "משפטי התורה", ג"כ.

עוד  ארבעה זוכים נוספים, כל אחד  בספר "קול דודי דופק - אלול", משיחותיו של הגה"צ רבי שלום שבדרון זצ"ל

הפרס לשבוע זה על "סיפור ושאלה בצידו":  שני זוכים, כל אחד בספר "אהבת חסד", 

החיזוק הגדול שיש ל'מחבר ספר' הכותב סיכומי סוגיות על פי דרכיהם של רבותינו 
הראשונים והאחרונים, הוא דבר גדול עד מאוד, ויחד עם זאת, מיוחדת עד מאוד 
שמחתו הגדולה באותו יום בהיר ונפלא, בו זוכה לראות את ספרו היוצא לאור עולם 
מבית הדפוס, שהוא קרוב ליום שמחת הולדת בן או בת, ועל כן כתבו הפוסקים 
שיש בשמחה זו שאלה גדולה על חיובו במצוות 'ברכת שהחיינו', אלא שנקטו שמפני 
הספק עדיף לברך על פרי וכדומה, ובברכה זו שיברך על הפרי, יזכה להודות לה' על 

כל עמלו בימיו, שזיכהו להוציא ספרו זה, להגדיל תורה ולהאדירה.

הדברים,  את  לכתוב  בשביל  וקשה.  ארוכה  דרך  עובר  זה,  בסגנון  ספר  מחבר  כל 
הוא צריך להיות 'מונח' היטב בסוגיא, לעיין ולדקדק בספרי הראשונים והאחרונים, 
להקשות  בוריה,  על  הסוגיא  את  להבין  התורה  עמל  של  מרובות  שעות  להשקיע 
ולתרץ, לבנות מערכות וליישב הלכות, ורק לאחר מכן מגיע העת בה נוטלים את 
והחידושים שעלו מתוך הסוגיא, באוריהם של  וכותבים את סיכומי הסוגיא  העט 
הנפלאה  בהירותם  ונתחוורו,  שנתלבנו  הדברים  והאחרונים,  הראשונים  רבותינו 

שנחקקת עלי גליון, המעניקה למעיין בה שמחת התורה ועמלה.

פעמים רבות, לאחר שבועיים שלוש של עמל ויגיעה, כשבאים להעלות את הדברים 
הנפלאים עלי גליון, מרגישים הרגשה שהקולמוס רץ על גבי הדפים, הכתיבה זורמת 
שכל  ונעימה,  ברורה  תורה  של  שורות  בשורות  זה  אחר  זה  מתמלאים  והגליונות 
הדברים  להעלות  ביכולת  ה'  שזיכם  אלו  אותם  כאשר  ברקאי.  יאמר  בהם  הלומד 
עלי גליון באופן ברור, יכולים לסכם סוגיות עם דברי המפרשים ולהוציא בכל שבוע 
סיכומים  כרס,  עב  ספר  חודשים,  כמה  ותוך  עמודים,  עשרות  של  שלם  קונטרס 
ונפלאים,  ברורים  דברים  ויגעו,  עליה עמלו  בסוגיא  וביאורים  חידושים  ומערכות, 

לתפארת עולם התורה ולומדיה.

סיכום  ספר  וחיבור  בכתיבת  לאדם  שיש  והשמחה  מהחיזוק  יותר  מונים  עשרת 
וליקוט על הש"ס, ישנו למי שעמל ויגע על ספר הלכה למעשה, כאשר פעמים רבות, 
מאחורי כל 'סעיף קטן' היו עשרות שעות של עמל התורה ביגיעה עצומה, לא הרי 
סעיף א' כסעיף ב', הקולמוס אינו יכול לרוץ מסעיף לסעיף ומקטע לקטע, בכל מקום 
ישנם נידונים חדשים ואחרים, שעבורם היה צריך ללמוד כמה סוגיות שונות, לעיין 
ברבים מספרי הראשונים, לחפש אחר תשובות מהראשונים ועד לאחרוני הפוסקים, 
לכתוב בדקדוק נמרץ, למחוק ושוב לכתוב עד שההלכה תהיה ברורה ונעימה וכדת 

של תורה אליבא דהלכתא.

מלבד מה שבאותו זמן בו ניתן לכתוב סעיף אחד בהלכה, אחרים מסכמים וכותבים 
על  הרובצת  הכבדה  באחריות  ומהותי  יסודי  חילוק  ישנו  עוד  בספרם,  סימן שלם 
שלא  מה  מלבד  ידו,  מתחת  טעות  יצאה  חלילה  הלכה, שאם  ספר  ומחבר  הכותב 
זכה לכוון לאמיתה של תורה, נוסף לזה עוד שהרי הוא בכלל 'רבים חללים הפילה', 
שמכשיל ומפיל חללים רבים בהלכה, שיעשו כפי שכתב בספרו, ויכשלו בדבר הלכה, 
טעות  יצאה  חלילה  שאם  מפרשים,  וליקוט  סוגיות  סיכומי  ספר  ממחבר  בשונה 
מתחת ידו, לא יצא מכך מכשול בהלכה לאחרים, אלא רק לא זכה לכוון לאמיתה של 
תורה, מלבד מה שלפעמים גורם לשבש את הדעות, ובבחינת 'שבתא כיון דעל על', 

ואף יכול להכנס לכלל 'ארור עושה מלאכת ה' רמיה', ר"ל.

למרות שהדברים אמורים בכתיבת ספר וחיבור תורני, בכל זאת שוני וקושי ואחריות 
זו קיים גם בהבדל שבין שיעור בסיכומי סוגיות הש"ס לבין שיעור הלכתי. האחריות 
הגדולה באמירת שיעור הלכתי, ובמיוחד כאשר רבים מקשיבים לו, הוא גם בנאמר 
ובשונה מכתיבת ספר,  הנוספת של הדברים.  ואף במשמעות  נאמר  ובאופן שהוא 
יותר,  ברור  באופן  מחדש  לכתוב  זמן  לאחר  ושוב  ולמחוק  לכתוב  יכול  שהכותב 

בשיעור, הדברים נאמרים פעם אחת, ו'כיון שהגיד, שוב אינו חוזר ומגיד'.

מוסרי  הגדולה של  והאחריות  הרבה  כל ההכנה  עם  מדוע  הוא,  פלא  כן, קצת  על 
הבאים  אלו  המה  ומועטים  עליהם,  שפר  לא  חלקם  זאת,  בכל  ההלכה,  שיעורי 
לשומעם, במיוחד לעומת השיעורים בסוגיות הש"ס, בפילפולא דאורייתא החביבין 

לפני הקב"ה, אשר בהם מרבים העם להשתתף בהם, ונהנים לשומעם.

שאלה זו הציקה רבות לגאון רבי זכריה באקומטערדייק* שליט"א, ראש ישיבת 'אור 
בני ישראל', ובמיוחד חרה לו הדבר, על אותם בני ישיבה יקרים, העמלים בתורה 
בכל ימיהם, וכל מעיינם רק בעמלה של תורה, הבקיאים בחלקים נרחבים ממסכתות 
נשים ונזיקין, גמרא רש"י תוס' ועוד ראשונים, יחד עם ה'רייד' הישיבתי, ובכל זאת 
אין להם כל שייכות עם לימוד ההלכה, שלא זו בלבד שאינם מקפידים ללמוד הלכה 
ב'סדר הלכה' שנקבע בישיבה, בכל יום לאחר תפילת שחרית, אלא אף אינם רואים 
כלל חשיבות בעניני ההלכה הנוגעים אליהם ולאורחותם, בכך שאינם משתתפים 

בשיעורי ההלכה שנמסרים בישיבה מידי פעם בפעם.

כבר כמה פעמים שראש הישיבה קונן באזני תלמידיו על ירידת הדורות שבדורנו, 
את  שמקיים  ידי  על  היא  תורה  בן  של  שצורה  ברור,  היה  הדורות  בכל  כאשר 
יום,  בכל  להיות בלא שלומד אפילו מעט הלכה  יכול  אינו  וקיום ההלכה  ההלכה, 
ועל כן תקנו מרנן ורבנן גדולי ראשי הישיבות שבכל ישיבה יהא סדר הלכה קצר 
זה,  ידי לימודו  ועל  'משנה ברורה',  יהא בספר  ורבותינו קבעו שהלימוד  יום,  בכל 
מלבד מה שידע היאך לקיים את ההלכות שלמד, עיקר הדבר הוא, שידע מה עושים 
כשמתעוררת שאלה בהלכה, היכן מעיינים ובמה בודקים, וגם שיחקק בליבם שחלק 

מצורת בן תורה וישיבה, הוא בקיום ההלכה ודקדוק ההלכה.

דבר ברור הוא שעיקר תלמודו של בן ישיבה צריך להיות בגמרא הקדושה ובעיונה, 
בקושיות  יהא עסוק  והלילה, שמוחו  היום  בכל  ומתנו  כל משאו  להיות  צריך  וזה 
ובתירוצים, זה מה שיעסיק אותו ובכך ימצא את הנאותיו וסיפוקיו, וכל דבר אחר 
שימצא בראשו, מוציאו מתלמודו ומבטל ממנו את כל ישותו. אך יחד עם זאת, בחור 
שאינו לומד מעט הלכה בכל יום, כפי שנקבע על ידי מרנן ורבנן, קשה לומר עליו 

שהוא 'ישיבה באחער'.

לאחר שרבי זכריה נשא תפילה לפני הקב"ה שיחון אותו בעצה טובה ונפלאה, היאך 
יוכל לעורר את בחורי הישיבה שגם ילמדו מעט הלכה, האיר ה' את ליבו ברעיון 
שפתיו  אשר  הוראה,  בכתר  המעוטר  מופלג  חכם  תלמיד  אחר  חיפש  הוא  נפלא. 
ברור מללו, ויודע למסור שיעור הלכתי באופן המושך את השומעים, ויחד עם זאת 
משנתו ברורה לו, שאינו משאיר את השומע יותר מדי בספקות, ולאחר שמצא את 
ממנו  ביקש  שליט"א,  גוטקלעערטער*  נחמיה  רבי  הגאון  את  נפשו,  אוותה  אשר 
שהחל מזמן אלול הבעל"ט, ימסור בכל יום שישי שיעור בהלכה למעשה בענינים 

הנוגעים לבחורי הישיבה.

מהזמן  החל  המתוכנן  השיעור  על  הודעה  הישיבה  הנהלת  פרסמה  קיץ  זמן  בסוף 
הבעל"ט, כאשר זמן השיעור נקבע ברובו על חשבון שעת הפסקת ארוחת הבוקר, 
כאשר אלו שיחפצו להשתתף בשיעור, יצטרכו לאכול בקצרה ממש, בכדי שיוכלו 
להיות מתחילתו. ויחד עם זאת נכתב, שהשיעור מיועד אך ורק לבחורים המבוגרים, 
מ'וועד רביעי' ואילך, ועל הבחורים הצעירים יותר, בשיעורים א' ב' וג', נאסר באופן 

נחרץ להשתתף בשיעורי ההלכה.

כבר בסוף זמן קיץ היה דבר שיעור ההלכה בפה בחורי הישיבות, כאשר כמה בחורים 
מאלו שאמורים ללמוד זמן הבא בשיעור ג' פנו לראש הישיבה בבקשת היתר מיוחד 
ברור  באופן  והודיעם  בקשתם  את  דחה  הישיבה  ראש  אך  בשיעורים,  להשתתף 
ונחרץ, שהוא אוסר עליהם בכל תוקף להשתתף בשיעורי ההלכה בשנה הקרובה, 

ורק בשנה שלאחריה, כשיעלו לוועד רביעי, יוכלו להשתתף בשיעורי ההלכה.

האיסור החמור שראש הישיבה אסר על הצעירים, גרם לבחורים המבוגרים רצון עז 
להשתתף בשיעורי ההלכה, ובמיוחד שעם תחילת הזמן נוצר מצב של כבוד ויוקרה 
בישיבה  הוקמה  הזמן,  ובמשך  ההלכה,  בשיעורי  להשתתף  שזוכים  לאלו  בישיבה 
ושמעום  מהשיעורים,  'קלטות'  להשיג  שהצליחו  הצעירים,  מהבחורים  'מחתרת' 
הרגישו  הם  במחתרת,  הללו  השיעורים  כשבשמיעת  אחר,  מקום  ובכל  בחדריהם 
סיפוק רב, וככל שעברו הימים, המתינו בכליון עינים שיגיעו לעת בה יוכלו להשתתף 

בשיעורי ההלכה.

שנים רבות התקיימו שיעורי הלכה אלו, כאשר במהלכם זכו כל אותם מאות בחורים 
וכדין  כדת  לנהוג  לזכות  ובמיוחד  בהלכה,  נרחבת  ידיעה  לרכוש  בהם,  שהשתתפו 
שהעידו  בחורים  היו  והתורה.  ההלכה  בנתיבות  דרכיהם  שכל  תורה,  לבני  וכראוי 
עליהם, שהחל מהשבוע הראשון שהתחילו בישיבה בשיעור א', לא הפסידו אפילו 
שיעור אחד מאותם השיעורים, כאשר שמעו את הקלטות בזמני השינה וההפסקות, 
שמעו וחזרו ושמעו, עד שהדברים נכנסו אל קרבם ולבם, ופעמים רבות כבר היו 
'תרי תנאי אליבא...', ויכוחים רמים בין בחורי הישיבה על מה שנאמר בשיעורים, עד 

שהוציאו את ההקלטות ושמעו מה נאמר בדיוק.

בידו  ה'  שחפץ  שראה  ובמיוחד  השיעורים,  מאותם  נחת  רוב  רווה  הישיבה  ראש 
הצליח, ובחורי הישיבה מקטנם ועד גדלם נמשכים אחרי אותם השיעורים וחפצים 

בכל מאודם להשתתף בהם או לכל הפחות לשומעם בקלטות.

באחד מימי השישי, כשעסקו בשיעור בהלכות קבלת שבת, לאחר שהאריך בהלכות 
'קבלת שבת'  קבלת שבת, דיבר רבי נחמיה על החשיבות בספרי ההלכה באמירת 
ולסיימה עוד לפני השקיעה, ובסיום שיעורו, כשראה שדבריו לא כל כך מתקבלים 
באוזני התלמידים, אמר דבר נורא, שאלו שאינם אומרים קבלת שבת, סופם שיחללו 

שבתות!

חדר השיעורים היה כמרקחה, דבריו הקשין כגידים של רבי נחמיה הלמו על קודקודי 
הבחורים, אך בעיקר הסערה היתה, עקב כך שבאותן ימים לא נהגו בישיבה לומר 
'סדר קבלת שבת', אלא כל בחור היה מגיע סמוך לשעת קבלת שבת או לפניו לבית 
גדולה  ועוסק בתלמודו, כאשר מיעוט של הבחורים שלא התפללו מנחה  המדרש, 
בהיכל הישיבה, היו הולכים לבית כנסת סמוך לתפילת מנחה קטנה, ולאחריה היו 

באים להיכל הישיבה לשקוד על תלמודם עד לתפילת ערבית של ליל שבת קודש.

בחורי הישיבה שיצאו מחדר השיעורים ומהשיעור, סיפרו את הדברים לחבריהם, 
ותוך זמן קצר ידעו רובם המוחלט של בני הישיבה את דבריו של רבי נחמיה, כאשר 
רבים התפלאו בדבריו של רבי נחמיה, שלכאורה מהווים פגיעה בישיבה וברבניה, 
וכמעט שהגיעו לאיסור 'המהרהר אחר רבו כמהרהר אחר השכינה', ורובם המוחלט 

של הבחורים ציפו לשמוע את תגובתו של ראש הישיבה על הדברים שנאמרו.

לא עברה שעה קלה ונודע לראש הישיבה על מה שנאמר. ראש הישיבה ביקש לשמוע 
את הדברים מהקלטת, לדעת בדיוק מה נאמר ואיך נאמר, אך גם לאחר ששמע את 
הקלטת, ברור היה לו שלא היה בדברי רבי נחמיה כל כוונה לפגוע בישיבה וברבניה, 

וככל הנראה הוא לא ידע כלל שאין מנהג הישיבה לומר קבלת שבת.

עם כל זאת, חשב ראש הישיבה לברר עוד באותו יום אצל רבי נחמיה אודות דבריו 
שאמר, ועל כן, בצהרי ערב שבת התקשר לרבי נחמיה ושאלו, על מה הוא מבסס את 

דבריו הקשים הללו, שמי שאינו אומר קבלת שבת, סופו שיחלל שבת.

כששאל ראש הישיבה את רבי נחמיה אודות דבריו, הבחין רבי נחמיה על פי סגנון 
השאלה שדבריו גרמו לסערה גדולה בישיבה, מה שאכן היתה כוונתו, אלא שתוך כדי 
הדברים עם ראש הישיבה הבין, שהיה בדבריו גם פגיעה מסוימת מהנהלת הישיבה 
הישיבה,  ראש  סליחת  את  ביקש  בראשית  כן  ועל  בישיבה,  כן  נהגו  ורבניה, שלא 
באומרו, שאילו היה יודע שכך דרכה של הישיבה, לא היה אומר דבר ברבים, אלא 
היה משוחח על כך עם ראש הישיבה ביחידות, וכל דבריו היו מחמת שחשב שמנהג 
הישיבה כהרבה ישיבות אחרות שאומרים קבלת שבת, אלא שרבים מבחורי הישיבה 
מזלזלים באמירה זו, ואינם נמצאים אפילו בהיכל הישיבה בשעה זו, ועל בחורים 

אלו וכמותם אמר את דבריו.

ולעיקרו של דבר, השיב רבי נחמיה, שהנה זה כמה עשרות שנים שזיכהו ה' להיות 
מורה הוראה בישראל, ורבים באים לשאול אותו הוראה, את הדרך אשר ילכו בה 
והמעשה אשר יעשון, אלא שלצערו הרב, כמעט בכל שבוע ושבועיים באה לפניו 
שאלה אודות יהודי שומר תורה ומצוות, המקפיד על קלה כבחמורה, ומדקדק בקיום 
כל המצוות כתיקונם, ומספר לי בצער רב, שבשוגג חילל את השבת, שנכשל באיסור 

הנורא בעשיית מלאכה דאורייתא לאחר השקיעה.

אמת שבכל פעם מדובר בשוגג, או מפני שהתבלבל בדקות, או שהסתכל בלוח על 
השקיעה  בה  אחרת  עיר  של  לוח  בידו  שהיה  או  שעבר,  שבוע  של  השקיעה  זמני 
וסיפורים  תירוצים  וכהנה  נעצר,  השעון  שעה  באותה  שבדיוק  או  יותר,  מאוחרת 
רבים, כאשר הצד השווה בכולם, שחפצו לעשות מלאכה עד סמוך ממש לשקיעה, 
כחצי  השבת,  על  להוסיף  אדם  כל  על  חיוב  שיש  והפסוקה,  הברורה  ההלכה  נגד 
שעה, עשרים דקות או רבע שעה, ובעקבות כך באו למכשול הקשה והנוראי הזה 

של חילול שבת קודש.

אם כל אותם אלו היו מקפידים לומר קבלת שבת בבית הכנסת עם הציבור, הם 
לא היו מגיעים למכשולות נוראים וקשים אלו של חילול שבת קודש. כמו שברור 
להם שנשותיהם צריכות להדליק את הנרות בזמן הדלקת נרות, כך גם עליהם לקבל 
את השבת באותה עת, שמשום מה ישנה טעות נפוצה בציבור, שזמן הדלקת נרות 
הוא רק כלפי הנשים, ואילו האנשים יכולים להמשיך במלאכתם עד סמוך לשקיעה 
נרות, הוא הזמן הראוי לקבלת שבת,  זמן הדלקת  נכון כלל, אלא  וזה אינו  ממש, 
אחד האנשים ואחד הנשים, אלא שהנשים מקבלות את השבת בהדלקת הנר, ואילו 

האנשים באמירת קבלת שבת.

למרות שלצערי הרב, המשיך רבי נחמיה בדבריו לראש הישיבה, נשאלתי שאלה זו 
מאות פעמים, במיוחד דרך הטלפון, כשהשואל מסתתר לו בביתו ומתקשר ממספר 
חסום, למען שאני לא אדע מי הוא, כשהוא שוכח שמהקב"ה הוא לא יכול להסתתר 
במספר חסום, בכל זאת, בכל פעם מחדש אני מזדעזע מהדבר, היאך יתכן ובימינו 
יארע כדבר הזה, ששומרי תורה ומצוות, שרבים מהם מדקדקים במצוות ומקפידים 
על קלה כחמורה, יגיעו למכשולות נוראים כאלו. בעבר, כשעדיין לא היו שעונים, 
יבוא חלילה  זמן רב קודם שקיעת החמה, כדי שלא  כל אחד היה פורש ממלאכה 
לידי ספק רחוק של חילול שבת קודש, ואילו בימינו, כשיש שעונים, כל אחד מנסה 
לנצל את הרגע האחרון לעוד כמה סידורים אחרונים לכבוד שבת, כשהוא אינו יודע 
שסידוריו אלו אינם לכבוד שבת אלא לבזיון שבת, ובמיוחד הוא בזיון וקצף, אם 
אדם עומד ומעשן באותן רגעים אחרונים לפני השקיעה, שבמעשיו אלו, יחד עם 

הסיגריה הוא שורף לעצמו את כל ההרגשים של יהודי כלפי השבת.

עוד  שבת,  לכבוד  מעדן  או  סלט  עוד  מוסיפים  שאנשים  אומר,  אני  רבות  פעמים 
לדעת  ישאלו  ולענג את השבת, אך אם  לכבד  בכוונתם  לפתן, כאשר  או  פשטידה 
תורה, הם ישמעו שהכבוד הגדול לשבת הוא, לעשות פשטידה אחת פחות, להוריד 
בזמנה,  תורה,  של  כדת  את השבת  לקבל  והעיקר  הלפתן,  על  לוותר  סלטים,  שני 
כפי  אלא  הרגע האחרון,  עד  עשייה  מהירה של  ובריצה  רוח  בקוצר  לא  זאת,  וגם 
ראש  בכובד  ויושב  בציצית  "ומתעטף  ה"ב,  שבת  מהלכות  בפ"ל  הרמב"ם  שכותב 

מיחל להקבלת פני השבת כמו שהוא יוצא לקראת המלך...".

ועוד  הדברים,  על  חשב  ראש,  בכובד  נחמיה  רבי  דברי  את  ששמע  הישיבה  ראש 
באותו ערב שבת קודש עלה לביתו של מרן שליט"א, אחד מגדולי וזקני ישראל, סיפר 
לו בקצרה את מנהג הישיבה עד לשבוע האחרון ואת אשר שמע היום מרבי נחמיה, 

ושאל, האם עליו לשנות את מנהג הישיבה, או להשאירו על כנו ומקומו.

מרן שליט"א הורה לראש הישיבה שאכן ראוי לשנות את מנהג הישיבה, ולהתחיל 
לומר סדר קבלת שבת בציבור, ולמרות השעה הדחוקה, דאג ראש הישיבה שהחל 

מאותה שבת ישנו את מנהג הישיבה ויתחילו לומר קבלת שבת בציבור.

בחורי הישיבה שהתפלאו עד מאוד על השינוי שהחלו לשנות בישיבתם, שיאמרו 
קבלת שבת בציבור בהיכל הישיבה, הפנימו אל ליבם את דרכה של תורה, ללמוד 
מראש הישיבה מהי דרכם של תלמידי חכמים, שכאשר נאמר להם אודות מעשיהם 
דבר הטעון תיקון, מיד הם בודקים את הדבר, ואם אכן עשו שלא כראוי, או שיש 
דבר הראוי לשיפור ולתיקון, בלא כל היסוס מיד יתקנו את הדבר על הצד היותר 

טוב ומועיל.

ביום השישי שלאחריו, כשרבי נחמיה עמד להתחיל את שיעורו הקבוע, הוא מסר 
בפני הבחורים הבהרה, שהוא כלל לא ידע שמנהג הישיבה היה שלא לומר קבלת 
שבת בציבור, ועל כן הוא אמר את דבריו, אך אילו היה יודע שכך נהגו במקום על 
דעת רבני הישיבה, הוא לא היה אומר דבר. בחורי הישיבה הבינו מתוך דבריו, שאינו 
יודע במה השתנתה הישיבה בערב שבת האחרון, ועל כן סיפרו לו את מה שראש 
הישיבה,  לבחורי  ואמר  מהדברים,  מופתע  היה  נחמיה  רבי  ותיקן.  שינה  הישיבה 
שהוא ממש מתפעל מהנהגתו של ראש הישיבה, שלמרות שעד היום סבר שעדיף 
שלא לומר קבלת שבת, בכל זאת מיד כששמע את מה שעלול לקרות מחמת זה, 
נוספות  דעות  יש  אולי  לברר  שבועות  כמה  להמתין  ניסה  ולא  דעתו,  את  ביטל 

ומנהגים אחרים, אלא דבק באמת בכל הנהגתו.

שבת,  קבלת  לומר  הישיבה  מנהג  התחדש  היאך  אודות  זה  מעשה  השנים,  במשך 
מאות  אותם  ומכל  בא,  ודור  הולך  שדור  במיוחד  הישיבה,  מבחורי  נשכח  כמעט 
בחורים שהיו בישיבה באותה תקופה, לא נשארו אלא כמה בודדים, אבל ה'עסק' 
מרגיש  היה  בחור  כל  כמעט  כאשר  נמשך,  בישיבה  השבועי  ההלכה  שיעור  סביב 
לעלות  אזכה  ואקיימנה', מתי  לידי  זה  דבר  יבוא  'מתי  בשלוש שנותיו בשיעורים, 

ל'קיבוץ' ולהשתתף בשיעורי ההלכה.

עוד  בישיבה,  א'  לערנעראיינחאפער* החל את שנתו הראשונה כשיעור  כשליבלה 
לפני יום השישי הראשון בישיבה, כבר נודע לו הדבר אודות שיעור ההלכה המיועד 
רק לבחורים מבוגרים, ועל האיסור החמור שהטיל ראש הישיבה על בחורי הישיבה 
השיעורים,  מאחד  קלטת  ליבלה  השיג  יום  באותו  עוד  בו.  להשתתף  הצעירים 
שיוכל  בכדי  שבידו  מה  כל  לעשות  חשב  כן  ועל  בלבבו,  מסילות  מצאו  והדברים 

להשתתף בקביעות בשיעורי ההלכה.

על  הנכונה  התמונה  את  לו  נתן  הישיבה,  של  באחער'  ה'אלטער  אצל  קצר  בירור 
חומרת הדברים בהם הנהלת הישיבה רואה את ההשתתפותם של בחורים צעירים 
באופן  הישיבה  הורמנא מראש  לקבל  חוסר האפשרות  ועל  אלו,  בשיעורים הלכה 
חריג ליחידים, על כן חשב ליבלה שעליו למצוא דרך לשמוע את השיעורים בלא 

שיעבור על דברי ראש הישיבה.

לו  שיביא  אלקטרוניקה,  למכשירי  חנות  שברשותו  מאביו,  ליבלה  ביקש  בתחילה 
'מקרופון' זעיר ו'אלחוטי', וניסה לחברו בסמוך למקום עומדו של רבי נחמיה בשעת 
מסירת השיעור, אך למרות מאמציו, מסיבות טכניות הדבר לא הועיל, וליבלה הבין 

שממקרופון זה לא תבוא ישועתו.

לקראת השבוע השלישי של חודש אלול, כשנודע לו לליבלה שמסיבות מסויימות, 
הועבר שיעורו של רבי נחמיה לחדר שיעורים האחרון שבמסדרון, שמח עד מאוד, 
וילון,  מאחורי  הנמצא  ופינתי,  צדדי  חלון  ישנו  זה  שיעורים  שבחדר  משום  וזאת 
וחלון זה אינו פונה לחוץ, אלא אל עבר פינה נידחת בקצה המסדרון, בה ניתן לעמוד 

ולהקשיב ואף להציץ לשיעור ההלכה החשוב.

לעצמו, אלא  ליבלה  לא שמר  בשיעור,  אודות האפשרות להשתתף  סודו  דבר  את 
שיתף בו שלושה מחבריו הטובים בשיעור, וגם הם, כל אחד סיפר זאת רק לעוד 

שנים, עד שרובו ככולו של בחורי שיעור א' ידעו מרעיון זה.

בזריזות,  הבוקר  ארוחת  את  לסיים  א'  שיעור  בחורי  מיהרו  האחרון,  שבת  בערב 
ולאחר מכן הלכו כולם לסוף המסדרון, ונעמדו שם בשקט להקשיב לשיעור ההלכה 
זוכים  הנפלא שנאמר לבחורים המבוגרים, כאשר ליבם מתרונן משמחה על אשר 

לשמוע דברי אלוקים חיים, המתוקים ממש כנתינתם מסיני.

הישיבה  ראש  הבחין  המסדרון,  עבר  אל  מיהרו  א'  שיעור  שבחורי  העת  באותה 
בתכונה המיוחדת שיש באותה שעה, ועל כן, לאחר שעבר כרבע שעה, הלך ראש 
הישיבה לבדוק מה אירע ומדוע ולאן נעלמו בחורי שיעור א', אך בבדיקה ראשונה 

לא מצא אף בחור אחד.

ראש הישיבה חשש שאולי הדבר קשור לשיעור ההלכה אשר נאסר ההשתתפות בו 
לבחורים הצעירים, ועל כן הלך אל עבר חדר השיעורים, לבדוק אם אכן הבחורים 
יציאת ראש הישיבה מחדר  זו העלה חרס בידו. עם  ובבדיקתו  בו,  לא משתתפים 
השיעורים, לפתע פנה לימין, לקראת סוף המסדרון, ושם 'תפס' כעשרים בחורים 

העומדים ומקשיבים לשיעור ההלכה דרך החלון הקטן הצר והצדדי.

ולהקשיב  ללכת  כזה,  שמעשה  באומרו,  רבה,  גערה  בבחורים  גער  הישיבה  ראש 
לשיעור שנאסר עליכם להכנס אליו, הוא מעשה אשר לא יעשה, וכך גער בהם ראש 
הישיבה גערות רבות ונוראות, עד שכל אחד חשש שלא יבוא לעונשו בעונש הנוראי 

שגם בוועד רביעי יאסר עליהם להשתתף בשיעורי ההלכה.

הגיע  מעשיהם,  על  לבחורים  הישיבה  ראש  של  והגערה  הצעקה  קולות  לשמע 
אודות  דברים  כמה  להם  לומר  הוא  אף  והוסיף  למקום,  הישיבה  של  ה'משגיח' 
החוצפה שישנה לבחורים צעירים, ועליהם לגשת לראש הישיבה שליט"א ולבקש 

את מחילתו.

דרכו של ראש הישיבה היתה מימים ימימה, שאם חלילה היה בישיבה איזה שהוא 
דבר חריג או שאינו כל כך טוב, רוחו היתה סוערת וקשה, ומאידך, אם היה דבר 
זה פלא, הבחין  וראה  וטובה,  רוחו של ראש הישיבה היתה שמחה  וטוב,  משובח 
המשגיח, שלאחר המעשה הלזה של תפיסת הבחורים המקשיבים לשיעור ההלכה, 
לא זו בלבד שראש הישיבה לא היה נראה סר וזעף, אלא אדרבה, רוחו היתה שמחה 

וטובה.

זו מה עושה',  המשגיח שלא הבין את הנהגתו של ראש הישיבה, שאלו, 'לשמחה 
מדוע ראש הישיבה כל כך שמח וטוב לב, ובמיוחד שהיום אירע דבר שהיה צריך 

להעכיר את רוחו של ראש הישיבה.

השיבו ראש הישיבה למשגיח, שמתוך דבריו ניכר, שעל צוואריך מוטל עול כבד של 
ובמשך השבוע אינך מספיק ללמוד את הפרשה  וחינוך בישיבה הקדושה,  השגחה 
שנים מקרא ואחד תרגום עפרש"י, כפי שכותב השולחן ערוך בהלכות שבת קודש 
)סי' רפ"ה ס"ב(, שכך ראוי לירא שמים לנהוג, וכפי הנראה אתה מקיים הלכה זו בכל 
שבוע רק סמוך לכניסת השבת או ביום השבת עצמו, ועל כן, בשבת זו הבעל"ט, 
פרש"י,  ועם  ואחד תרגום  ותלמד את הפרשה שנים מקרא  כשתקיים את ההלכה 

בודאי שתבין אותי היטב, מדוע עלי לשמוח ולהלל ולא להצטער כלל.

מנין בפרשתינו עפרש"י יבין המשגיח את הנהגתו של ראש הישיבה?

תשובה ל"סיפור ושאלה בצידו" משבוע שעבר
בתשובה לשאלה, מנין בפרשתינו עפרש"י הגיע דוד אל שלוות נפשו, למרות הפחד העז שהיה לו קודם לכן בעקבות חלומו, על כך שאם יפרד משותפו ויתחיל להחזיר את מה שנהנה מאותן הרמאויות שרימה וגנב שותפו בעבור שניהם, 
יפסיד את כל כספו ויהיה לעני מרוד ובעל חוב. שלוות נפשו של דוד חזרה אליו ודחתה את פחדיו הרבים שבאו לו מחמת חלומו הרע שראה, וזאת מדברי רש"י כ"ה י"ד – ט"ו, עה"פ, "ֹלא ִיְהֶיה ְלָך ְּבֵביְתָך ֵאיָפה ְוֵאיָפה ְּגדֹוָלה ּוְקַטָּנה. 
ֶאֶבן ְׁשֵלָמה ָוֶצֶדק ִיְהֶיה ָּלְך ֵאיָפה ְׁשֵלָמה ָוֶצֶדק ִיְהֶיה ָּלְך ְלַמַען ַיֲאִריכּו ָיֶמיָך ַעל ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ה' ֱאֹלֶהיָך נֵֹתן ָלְך", וביאר רש"י, "לא יהיה לך. אם עשית כן, לא יהיה לך כלום. אבן שלמה וצדק יהיה לך. אם עשית כן, יהיה לך הרבה". מבואר 
בדברי רש"י, שהנוהג כדת וכדין, ואינו מרמה, סופו שיהיה לו הרבה, ואילו זה שמרמה וגונב ונוטל שלא כדין, סופו שלא יהיה לו כלום, ומדברי רש"י הללו הגיע דוד אל שלוות נפשו, ביודעו, שאם יעשה כפסקו של הרב, וישיב את 

הגזילות שגזל שותפו, הוא לא יפסיד מזה, אלא סופו שיהיה לו הרבה, כפי שאכן היה.

שמות הזוכים לשבוע שעבר: 
הרבנים \ הבה"ח

שרייבר י. – בני ברק – טללי אורות על ר"ה, ב"כ.
הופנר מ. – קרית ספר – שיחות הגר"ש"פ – ימים נוראים.

סנדומירסקי ח.ע. – בני ברק – שיחות הגר"ש"פ – ימים נוראים.
קניג צ. – נתיבות – שיחות הגר"ש"פ – ימים נוראים.
חיון י. – בני ברק – שיחות הגר"ש"פ – ימים נוראים.

סגל מ.ש. – מודיעין עילית – עבודת התפילה – ראש השנה.
ליברמן י.צ. – בני ברק – עבודת התפילה – ראש השנה.

הודעה נשלחה/תשלח לזוכים. )במהלך החודש הקרוב(

באקומטערדייק – המקבל. גוטקלעערטער – המבאר ומסביר טוב. לערנעראיינחאפער – התופס ללמוד עוד

תודת המערכת נתונה
להרב י.ז. שליט"א

על הסיפור המתפרסם בשבוע זה


