
  

   

   
 (ברכות כו ע"ב)אחד מאבני הבניין שהניחו אבותינו ביסוד האומה היא התפילה. "תפילות אבות תקנום", כדברי הגמרא 

שם". ואין עמידה אלא תפילה  עמד"וישכם אברהם בבוקר אל המקום אשר  מרשנא –אברהם תקן תפילת שחרית 
  עקב תיקן תפילת ערבית.שנאמר "ויעמד פנחס ויפלל". יצחק תקן תפילת מנחה... י

מצינו אצל האבות תפילות רבות; אברהם מתפלל על סדום ועל אבימלך, יצחק ויעקב מתפללים לפרי בטן. אך כאשר 

חז"ל באו ללמוד תפילות מהאבות, הם לא למדו מהתפילות הללו שבאו בעקבות צורך מסוים, אלא מלשונות התפילות 
האדם אל בוראו נדרשת לא רק בעת צרה וצוקה אלא היא חלק מסדר הקבועות, למדנו מהאבות שהתפילה, פניית 

  עבודת ה' הקבועה של האדם.

מברר מהו התפקיד המיוחד של כל תפילה, התורה כינתה את תפילות האבות, (עין אי"ה ברכות ד, ב)  הרב קוק זצ"ל
  'עמידה', 'שיחה' ו'פגיעה'. לשונות אלו מבררים את עניינם של כל תפילה ותפילה.

הפעולה הראשונה שהתפילה פועלת ביום היא השרשת היראה והמוסר בנפש האדם, כיון שהלימוד השכלי של תורה 
הם עלולים להישכח, מעוצמות הפיתוי  -ומוסר צריך להיקבע בעומק נפשו של האדם, מפני שאם לא יופנמו בקרבו 
מתגמדים עד שאין בכוחם למנוע אותו והרווח החומרי המסעירים את נפשו. וכל שאיפותיו ורצונותיו הטהורים 

  מלחטוא.

להחדיר באדם את המושגים האמתיים שהשיג מודד עם הקושי הזה, ואחד מתפקידיה לשם כך באה התפילה, כדי להת
בשכלו, ולהפוך אותם להיות חלק מעצמיותו, לזרום בדם חייו, עד שכל הרוחות הרעות בעולם לא יכלו להזיזם ולעקור 

  אותם מקרבו.

האדם  בשעת הלימודן הכוח בו משתמש האדם בעת התפילה: הבחין בין הכוח המשמש את האדם בלימודו לבייש ל
מנתח, משווה, מבדיל, בורר ומגדיר ובכך מתפתח הכוח השכלי שבו ומתווספות לו ידיעות  –מפעיל את הכוח השכלי 

, בשקיקה ובלהט הלב השואף לקרבת האדם מביע דברים באופן רגשי, בתחנונים בשעת התפילהלעומת זאת,  חדשות.

  .)ע"א (תענית בזו תפילה"  – שבלבה'. "איזוהי עבודה 

נמצא, שהאדם בשעת תפילתו מבטא באופן רגשי את הידיעות וההבנות השכליות שרכש, הביטוי של התוכן השכלי 
דבר חי ובלתי נפרד  באופן רגשי מחיה את הידיעות השכליות, מטביע את רישומן על כל הרגש ובכך הופך אותן להיות

  : )שבת א, ו ,עין אי"ה(מאישיותו של האדם. וכלשון הרב זצ"ל 

התורה תתן מדעים חדשים בכל עת, הנובעים ממקור האמת שהיא חיי עולם, כי הן האמתיות מתקיימות לעד... אמנם 
את הרושם של  התפילה, תעסוק בחלק מהידיעות הידועות מכבר להשתמש בהן על פי כוח ההרגש רק כדי להעמיק

  .הידיעות המוסריות על כוחות הנפש

בתוכן התפילה. בעצם העמידה  ב.בעצם העמידה לפני ה'.  א.הידיעות השכליות באות לידי ביטוי בתפילה בשני דברים: 
המכלכל חיים  –מול בוראו לבקש ממנו כל מחסורו הפרטי והכללי מבטא האדם באופן מוחשי את היחס בין הבורא 

חסר האונים, בעל המגבלות התלוי בחסדי ה' אשר עם כל קטנותו ניתנה  –יח על כל חי, לבין האדם הפרטי בחסד, המשג
  לו היכולת לפנות לבוראו בתפילה.

לדוגמא: אדם יכול להבין את גודל  בתכני התפילה שהאדם נושא לפני ה', באה לידי ביטוי השקפת עולמי הרוחנית.
הוא יודע שכל חיי האומה בלא עבודת המקדש אינם חיים, אך הבנה שכלית לא החיסרון שיש בכך שבית המקדש חרב, 

  תחדור לדם חייו, אם לא יעמוד בתפילה ובתחנונים יום יום ויבקש מה' שיבנה המקדש במהרה ותשוב העבודה בו.

יעמיק ברור הדבר, שככל שירבה האדם ויעמיק ללמוד ולברר לעצמו את המושגים הרוחניים, ומאידך ככל שילמד ו
  .(מוסר אביך)בערכה של התפילה, כך תרשום התפילה בנפשו אמיתות יותר עמוקות באופן יסודי ומעמיק יותר 

עין ( "וזמן פעולה זו נחוצה ביותר בשחרית, שיכין אדם לעצמו קודם שיפנה לעסקי החיים ורגשות תאות הגוף המוכרחים"

  .)ב ,אי"ה ברכות ד

למהומת החיים, משפיעה לא רק מצד היותה קודמת בזמן אל עסקי החיים אלא  התפילה בתחילת היום, המהווה הכנה
גם מצד עצם העבודה שהאדם פותח בה את יומו. המעשים שהאדם עושה בראשית היום מטביעים את חותמם על היום 

: "לא ב)(י ע"כולו. לכן חשוב לפתוח את היום בתפילה ולא להקדים לעסוק בדברים חומריים, וכדברי הגמ' בברכות 

לא תאכלו קודם שתתפללו על דמכם'. בטרם פונה האדם לעיסוקיו המעשיים בשדה החיים עליו:  –תאכלו על הדם" 
מוסרי חזק באופן שתהיה לו עמידה נכונה וקיימת, שלא ישטפוהו המון גלי הזמן, ויוכל לעמוד  מעמד"להקנות לעצמו 

שהיא בונה  עמידהלכן ראוי לכנותה  –והי התכלית של תפילת השחר . כיון שז(עין אי"ה)בניסיונות של הכוחות המתנגדים 
  באדם מעמד מוסרי חזק המסוגל להתמודד עם אתגרי השעה.

אברהם אבינו, האדם הגדול בענקים, היה בעל כוח עמידה עצום, הוא ניצב באמונתו כצור איתן מול עולם אלילי שלם, 
אברהם חידש בעולם את עוצמת העמידה של בעל האמונה והמוסר,  ד וכל העולם כולו מן העבר השני.אברהם בעבר אח

וגם תפילה כיוונה לנקודה זו ולכן בצדק נקראת עמידה. ולכך קרא אברהם אבינו למקום המקדש, למקום המרכזי של 

 להורות שהפניה כלפי מעלה בתפילה פועלת – (פסחים פח ע"א)" הר –הפנייה כלפי מעלה, "תל שכל פיות פונות אליו 
   עלינו לעמוד בגבורה מול כל הרוחות המנשבות כמו חוזקו של "הר" שכל רוחות שבעולם לא תוכלנה להזיזו ממקומו.

  תורה ויראת שמים.אהבת  בנותפילתנו לבורא עולם: "הוא יפתח ִלבנו בתורתו וישם בִלבנו אהבתו ויראתו", שייטע 

  ויראפרשת 
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מהעולם שבו חיו אבותינו. המהפכה  בתכליתהעולם שבו אנו חיים שונה 

  הטכנולוגית ו"מהפכת השפע" משנים לבלי היכר את חיינו.

בתחילה, אדם שהיה מעוניין במידע בנושא מסויים היה צריך לחשוב 

ערך וגם מועטים, -להשיג את המידע, הספרים היו יקריכיצד ניתן 

  ם מהמקרים האדם היה נשאר בסקרנותו.וברבי

העולם התפתח והמידע התפשט, ומעתה על האדם היה מוטל רק 

לפתוח באנציקלופדיה ולקוות שהערך שאותו הוא מחפש אכן מופיע, 

  והמידע הכתוב בו הוא מספיק עדכני.

אמנם בעולם של השנים האחרונות גם בזה אין צורך, האדם נזקק רק 

לכל העולם (לטוב ולרע למחשב והוא כבר מחובר
1

כל העולם בכף  -  )

  ידו, הוא יכול להתעדכן בתגליות האחרונות ובמחקרים החדשניים.

גם ביחס ללימוד תורה העולם השתנה, כמות הספרים והשיעורים 

  הזמינים גדלה לבלי הכר.

צריך ללכת אל הרב, הוא  אינוכבר  לכאורה יהודי שרוצה ללמוד גמרא

יתן לשמוע שיעורים מכל מקום ובכל רק צריך להכיר את הספר הנכון. נ

  כמים לים מכסים".  ה'זמן "כי מלאה הארץ דעה את 

וכאן נשאלת השאלה, האם יש מקום עוד ל"ישיבה"? האם יש עוד צורך 

  במוסד עתיק יומין זה?

זעקת סדם  ה'"ויאמר  :בפרשת השבוע אנו פוגשים בסדם ועמורה

רבש"ע שאין זכות  ועמרה כי רבה וחטאתם כי כבדה מאד" ולכן מחליט

  קיום למקום אשר חוקיו והנהגותיו שפלים כ"כ.

  הקב"ה מחליט לספר על כך לאברהם אבינו, שהרי אברהם הוא אוהבו:

ְוַאְבָרָהם ָהיֹו ִיְהֶיה ְלגֹוי  ַאְבָרָהם ֲאֶׁשר ֲאִני עֶֹׂשה:ַוה' ָאָמר ַהְמַכֶּסה ֲאִני ֵמ 
ִּכי ְיַדְעִּתיו ְלַמַען ֲאֶׁשר ְיַצֶּוה ֶאת ָּבָניו  ְרכּו בֹו ּכֹל ּגֹוֵיי ָהָאֶרץ:ָּגדֹול ְוָעצּום ְוִנְב 

ת ְצָדָקה ּוִמְׁשָּפט ְלַמַען ָהִביא ה' ַעל ְוֶאת ֵּביתֹו ַאֲחָריו ְוָׁשְמרּו ֶּדֶר3 ה' ַלֲעׂשֹו
  יט)-(יח, יזַאְבָרָהם ֵאת ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ָעָליו: 

האדם מקרבו לשון חיבה... שהמחבב את  -"כי ידעתיו : רש"י ומפרש

ממה נובעת חיבה יתירה זו? משום שאברהם מצוה  אצלו ויודעו ומכירו".

  את בניו לשמור דרך ה' שהיא צדקה ומשפט.

ן מקור למצוות חינוך "ומקור מצות חינוך שמכא ,כותב 'משך חכמה'ה

במצות עשה, מקורו בזה הפסוק מאברהם אבינו שצוה את בניו בקטנם 

על המצוות"
2

 .  

ויש לתמוה, ישנם כ"כ הרבה סיבות לחבב ולאהוב את אברהם, הוא אשר 

עמד בעשרה נסיונות, נזרק אל תוך כבשן האש, הלך מארצו וממולדתו, 

יב את בנו. ואילו התורה אומרת שמה ובהמשך היה מוכן גם להקר

המיוחדות של אברהם? מדוע זכה לאהבה מאת ה'? בזה שהוא מחנך את 

בניו אחריו, דבר שלכאורה נראה יחסית פשוט וקל ביחס לעמידה 

בנסיונות. הרי רק מסתבר שאדם שזכה להכיר בטוב האלוקי ירצה שבניו 

  ובנותיו ימשיכו בדרכו?

                                                      
1

 ועל זה יש להרחיב בהזדמנות אחרת. 
2

אין כאן מצוה  א. דרכים: יש לומר בשתי ידוע מצות חינוך אינה אלא מדרבנן,ואע"פ שכ 

ממש, אלא התורה מספרת לנו מה אברהם עושה, ויש כאן "רצון התורה" שאדם יחנך את 

מדאורייתא מצוה זו מסורה לאב לחנך לפי דעתו והבנתו,  - וייס  הרב אשר ב. בנו.

חיוב הגדול במצות מדאורייתא כך חיוב הקטן וכמתקנת חכמים יש גדר ברור מסוים, ו

 במצות מדרבנן מדין חינוך.

סימן א, ( גולדברג למסכת סוכהשיעורי הגרז"ן 'שירת הכרם' ועיין ב ערת עורך:ה[

יסודות האמונה  הקניית - הגדר היסודי, שביאר שני גדרים בחינוך: )נוך קטןחי קונטרס

חובה מדאורייתא כנאמר בכמה פסוקים בתורה, וזהו שבחו של  היהתמימה בה', וזו

ההרגל בעשיית פעולת  -גדר נוסף האמין בה' ולשמור דרכו. אברהם שחינך את בניו ל

ועיין שם עוד שהביא מקורות לדברים ודן . , וזהו דין דרבנןהמצוות לפרטיהן וכתקנן

  ]בגדרים נוספים בדין חינוך.

שווה לקבל חיבה  ןחינוך, אשר בשבילשתי נקודות ב ןשישנ ,ונראה

  מיוחדת:

הקב"ה חפץ בעם ישראל "עם זו יצרתי תהילתי  - חשיבות החינוך  .א

יספרו", לא ביחידים אשר יכירו ויעבדו אותו, אלא ברבים אשר 

יספרו שמו בעולם. ולכן לא מספיק עמידה בנסיונות, אלא יש צורך 

 בהמשכיות עבודת ה' לדור הבא. 

במשך ההיסטוריה שהוא מוכן למסור את נפשו עם ישראל הוכיח 

למען חינוך בניו ובנותיו, מרובים הסיפורים על הורים שחסכו 

  ממאכלם כדי שיוכלו לשלוח את בנם ללמוד ולהתחנך.

מסירות נפש  - נוי נקודה מרכזית בסוד הקיום של עמונראה שזוה

  למען ההמשכיות הרוחנית.

נסיון הוא אירוע חד פעמי  יש קושי מיוחד במלאכת החינוך. ,בנוסף  .ב

 שאדם צריך לעמוד בו, אמנם חינוך הוא תמידי. 

מפורסם הסיפור על הזוג שנולד להם ילד, ובאו לשאול את הרב 

  ממתי מתחילה מלאכת החינוך? וענה להם הרב שהם כבר איחרו...

נה רק דאגה להתנהגות נאותה מצד הילד, אלא היא נמלאכת החינוך אי

שלמה, דרך ההתבוננות על מאורעות העולם, הקניית השקפת עולם 

דרכי החשיבה והניתוח של המידע המגיע אליו, ולכן אין זמן מוגדר שבו 

הילד מתחנך, ולכן בכל אמירה ופעולה יש בנוסף גם מרכיב חינוכי ביחס 

לאחרים ובייחוד ביחס לבנים, וזהו אחד הקשיים המרכזיים, לא מספיק 

  ת חיים נכונים.לעשות פעולה נכונה, צריך לחיו

אמנם הילד  .ש את השקפת עולמו וכשרונותיו שלוכמובן שלכל אדם י

בונה את עצמו מתוך הסתכלות על הסובבים אותו, והשאיפה שמכל 

  אחד הוא יקח את הנקודות הטובות ויבנה לעצמו אישיות חזקה ובריאה.

פה, ולכן -ם דברים שלא ניתן ללמד ע"י דיבורשישנ, הרב קוק מרחיב

ש ת"ח הוא שם מפורסם לדברים העיונים שבתורה להורות כי "שימו

מכלל הדברים העיוניים ישנם כאלה שלא יובל ההוגה להוציא הבנתם 

  ע"י דיבור פה כי נעלים הם מכל שפה והגיון".

  

הישיבה אינה  .בות שהבאנו הם תפקידיה של הישיבהששתי הסי, נראה

נית של עם מעבירה רק ידע, אלא היא מעבירה את המסורת הרוח

ישראל. את המטען הרוחני שקיבלנו מרבותינו אנו משתדלים למסור 

  לתלמידנו.

בישיבה  ,יבה היא לא רק מקום שהתלמיד לומדאך מעבר לזה, יש

, אלא הוא מקבל 'מידעמקבל 'רק התלמיד בונה את עצמו. התלמיד לא 

גם את הדרך להסתכל על הידע, כיצד לנתח את הדברים, איך להעמיק 

בישיבה אנו מקיימים את דברי הרב  ,יצד להשתמש בהם. בנוסףבהם וכ

קוק זצ"ל "מטרת החינוך היא להכשיר את האדם לצורתו המתוקנת, 

  ".לעשותו טוב וישרשהנקודה המרכזית שבה היא 

י אפשר א, וישראל אנו זקוקים לישיבהעם כדי לבנות תלמידי חכמים ל

למידים אשר ישיבה בית הגידול הטבעי לת .להסתפק ב"לימוד מרחוק"

  ובעז"ה יאירו את העולם בתורה ובמעשים טובים. יצאו

  וק:הרש"ר הירש מסביר את הפס

כי לא למענו בחרתי בו, לעשותו אולי לאמיר גדול ועשיר,  -  "כי ידעתיו"
שר כה נעלים תפקידיה; ולא אלא להיות מייסדה ומחנכה של אומה זו, א

 .עם-כמחנךדו אלא לטובת אומה זו; לתמכו לסעדו בתפקי - לטובתו

  נו.מחנך עמ - שנזכה להתחנך ולחנך בדרכו של אברהם אבינו

  

  חינוך המוביל לאהבה

  הרב עומרי ישראל קראוס שליט"א



 
  

  

הכל  יםפוסקשלא כדעת חלק מהראשית כל אקדים שאם אכתוב דבר מה {

  }ואתנצל מראש אם כך יראה מדברי. ,נעשה בכבוד רב ולא חס וחלילה בזלזול

ך שמו. יש בדורנו אנו עדים לחילוקי דעות בעניין עניית ברוך הוא וברו

שלא עונים כלל יש שעונים רק על חלק מהברכות ויש שעונים על כולן. 

במאמר זה אני מחזק את מנהג מרוקו ומה שהיה לפנים מנהג רוב 

קהילות הספרדים לענות על כל ברכה כולל ברכות שיוצאים בהם ידי 

  חובה ברוך הוא וברוך שמו.

  מקור המנהג

רבי אומר  ,שם נאמר: "תניא "א)(לז עמקור המנהג הוא מהגמרא ביומא 

. אמר להם משה לישראל בשעה 'הינול-לאכי שם ה' אקרא הבו גודל '

 ." מכאן למדו הרא"ש..'שאני מזכיר שמו של הקב"ה אתם הבו גודל וכו

ואביו את המנהג שצריך לשבח את הקב"ה בעניית  שו"ת, כלל ד סי' יט)(

ק מרן השו"ע בשולחנו ברוך הוא וברוך שמו. וכן פסק בנו הטור. וכן פס

, וכתב כעין מה שכתבו הרא"ש והטור: "על כל (סי' קכד סעי' ה) הטהור

עונה ברוך הוא וברוך שמו", והנה  בכל מקוםברכה שאדם שומע 

כולל בברכות  - על כל ברכה בכל מקוםנתו ובפשטות יוצא מדבריו שכו

  שיוצאים בהם ידי חובה. 

בהו"ש מהמדרש, ועל זה ובספר חרדים כתב, שמצא מקור לענייה של 

כתב מרן הרב עובדיה יוסף שכוונתו היא לגמרא ביומא, ואין ללמוד 

מכאן שיש לענות בהו"ש, וכן כתב בספר עין יצחק. אך הגר"ש משאש 

שמש ומגן כתב שלדעתו אכן מצא מקור לכך במדרש ואין כוונתו שו"ת ב

  רק לאותה גמרא ביומא.

ומצא לזה  כדברי הגר"ש משאש, כתבוהרב אלעד פורטל בחיבורו 

הוכחה מהמדרש וציטט המדרש ששם נכתב: "...אמר רבי ישמעאל כל 

השירות הללו וכל המעשה הזה שמע רבי עקיבא כשירד למרכבה ותפס 

ברוך הוא וברוך ללמוד אותם מלפני כבודו שהיו משוררים לפניו משרתיו 

קור ויברכו את שם כבודך וכו..." אם כן מצא הרב פורטל שליט"א מ שמו

מהמדרש ללשון השבח הגדול הזה שאנו משבחים את הקב"ה, וכמו 

  שכתב הגר"ש משאש זצ"ל.

וכן הוזכר מנהג זה בראשונים בסידור הרוקח שכתב: "כל דבר ודבר 

שיצא מפי החזן צריכים יראי השם יתברך לומר כמו שאומרים ברוך 

שמו אתה ה' אלוקינו מלך העולם בתפילה יאמרו הקהל ברוך הוא וברוך 

  וכן על כל דבר ודבר" וכן נאמר בשו"ת הרא"ש כמו שציינו. 

והרב אלעד פורטל שליט"א אמר לי שמצא מקור נוסף ברשב"ץ בספר 

מגן אבות על מסכת אבות שכתב בפרק ב משנה י"ד ששם במשנה 

ומה וכתב על זה הרשב"ץ " - נכתב: "...כלווה מן המקום ברוך הוא"

שאנו מזכירים שמו של הקב"ה אנו  שאמר המקום ברוך הוא לפי שתכף

שמי שאינו ", ועוד הוסיף שם חייבים לברכו שנאמר זכר צדיק לברכה

  אומר בהו"ש עובר בעשה.

ומכאן אנו רואים שלכאורה עניית בהו"ש שהיא נראית פשוטה היא 

  גדולה ועצומה מאוד וחובה גמורה על כל איש ישראל.

שיוצאים בהם ידי חובה  דעות הפוסקים חלוקות בנושא הענייה בברכות

  :(אתמצת פה רק חלק קטן מן הפוסקים)

ראשון יצא נגד מנהג העולם מהר"ש אבוהב בספרו דבר שמואל וכתב 

שלא לענות ברוך הוא וברוך שמו בברכות שיוצאים בהם ידי חובה והביא 

נמצא  שאין לענות בהו"ש אםכ המג"א קכד, יט וכ": העורך[ .מספר ראיות לדבריו

אבל  ], עיי"שבמקום שאסור להפסיק, ובדגמ"ר שם כתב דק"ו בברכה שיוצא בה י"ח

ל אחריו יצא בחרב ובחנית הרה"ג מעשה רוקח שאחר שדחה ראיותיו ש

והעיד שאפילו במקומו , אל והעלה לקיים ולחזק מנהג העולםהדבר שמו

  .בעניין האריכו הפוסקיםושל הדבר שמואל לא קיבלו הוראתו בזה 

לאחר שהביא את דעת האוסרים  (סי' ריג אות ג) מרן החיד"א בברכי יוסףו

אך הואיל והמתירים כתב שלא מצא ראיה מכרעת לאחד מהצדדים, 

 .ן להיזהר שלא לענות, אך אין למחות במתיריםתא נכווויארמפום  ונפק

בשו"ת יוסף אומץ כתב דבריו הראשונים מהברכי לאחר זמן כתב אבל 

ומנהג העולם יודעים ולא יודעים לענות יוסף וסיים: "עד כאן דברי שם, 

ונראה פשוט שחזר . ברוך הוא וברוך שמו אף בברכה שיוצאים ידי חובה"

מך על מנהג העולם שהוא חזק תבו מרן החיד"א מדבריו הראשונים בהס

סי' כה) חלק א (שו"ת שואל ונשאל וכ"כ מוהרמ"ך בשו"ת שואל ונשאל : העורך[ ואיתן

  . אין לבטל מנהגם] דבמקום שנהגו

  דעות רבותינו המערערים על המנהג

כתבו כמה וכמה גדולים שיש מקום להפסיק  . ספק ברכות להקל:1

המנהג מדין ספק ברכות להקל! אך אחר המחילה רבתי כבר כתבו 

ם ממני שבמקום מנהג סב"ל לא אמרינן וקל וחומר בן בנו גדולים ועצומי

של קל וחומר כאשר אין זה היה מנהג קהילה אחת או שתיים אלא מנהג 

רוב קהילות הספרדים וקצת מקהילות האשכנזים כפי עדויות מפי 

  רבותינו ואף מנהג ירושלים תובב"א היה כן.

  . שומע כעונה 2

שומע 'יוצא ידי חובה יש דין ערעור נוסף כתבו כמה גדולי עולם שב

תה ה' ברוך הוא ברוך א'ואדם שעונה בברכות אלו כאילו אמר  ',כעונה

אבל כבר העיר עליהם הגר"ש משאש שסוף סוף אינו  '.וכו 'וברוך שמו

עונה אחר  כאןומדין זה גם אפשר לענות אמן ואין  ,דומה ממש למברך

  ברכת עצמו שזה מגונה.

  . השמטת מילים מהברכה3

עור נוסף ממה שכתב הרב מטה יהודה שהמברך אינו מחכה לקהל ער

שיענו בהו"ש ויוצא שהקהל שמכוון לצאת בברכה לא שומע את כל 

  הברכה והרי בעינן שישמע את כל הברכה! 

אבל יש לענות כמו מה שכתבו כמה גדולים שכל זה לא שייך בקהילות 

הוא וברוך המערב שם המברך מברך בניגון ומחכה שהקהל יענו ברוך 

שמו ואף ענייה זו היא חלק מהניגון של הברכה ולכן לא שייך הטעם 

הזה אצלנו ובקהילות המערב.
1

  

  . מקצץ בנטיעות4

הרה"ג בעל עין יצחק מביא בספרו בשם כמה גדולים שהמפסיק בין 

  .נראה כמקצץ בנטיעות - 'אלוקינו'תיבת ה' ל

בכל הברכות ולא אבל על זה השיב הרב פורטל שאם כן אזי הדבר שייך 

רק באלו שיוצאים בהם ידי חובה. ועוד, שהרי מרן בשולחן ערוך העלה 

  לענות על כל הברכות בהו"ש.

  . דקדוק מדברי השולחן ערוך5

הרב עין יצחק כותב בנוסף שמכיוון שמרן כתב את החובה לענות בהו"ש 

מוכח שכוונתו היא רק  בסימן קכ"ד שמדבר על הלכות חזרת הש"ץ אזי

  .ת הש"ץבחזר

 ,שהרי מרן פירש לנו בעצמו שצריך לענות בכל מקום ,להשיבאבל יש 

ועוד שהרי באותו סימן כתובים גם דינים השייכים לברכות הנהנין כמו 

 ?כים רק בחזרת הש"ץיואיך יתכן לומר שאלו שי ,אמן קטופה וחטופה

  (זאת ראיתי גם אצל הרב פורטל). 

שאין לענות ברוך הוא  ד סי' ט)יחוה דעת ח"(פסק יוסף  הגר"ע בסיכום:

והגאון (שמש ומגן ח"ב, סי' לה) וברוך שמו בברכות הנ"ל, אך הגר"ש משאש 

כתבו לענות, וכן הוא מנהג ק"ק (יפה שעה, סי' יט) רבי מכלוף אבוחצירא 

מרוקו ולאור האמור לעיל נראה נכון כדבריהם לחזק מנהג העולם 

  ולהחזיר עטרה ליושנה בעזרת ה'.

                                                      
1

שאם הש"ץ או המברך ממהר ואינו מפסיק אחר  לכל הדעות ברור על כן: עורךערת ה[ 

, והדברים את המשך מילות הברכה לא ישמעע"י כך ששם ה' שאין לענות בהוב"ש, 

פשוטים וברורים. ודלא כאותם שמתאמצים 'להדר' לענות בהוב"ש על ברכות הקידוש 

  ]בדו את הברכה., ויצא שכרם בהפסדם שִא גם כשהמברך אינו ממתין וכיו"ב

  עניית ברוך הוא וברוך שמו

  ידידיה לוי (א')
  עיוני הלכה



 
  

  

  

  

בסיפור המלאכים שמגיעים לאברהם ולשרה ומבשרים  פרשתנו פותחת

 ,כידוע לנוי האומה שנבחר להמשיך את אברהם. את הולדת יצחק אב

(על פי שיעוריו של המשגיח לשעבר הרב ריבלין שליט"א) השושלת של 

תמיד , השבטים עשר-בשניםוכלה  החל מאדם הראשון, - אבות האומה

משפחה נבחר אחד שימשיך את הדרך. אחד התנהלה בצורה שמכל 

נדחקו לפינה. ניתן לראות זאת אצל קין והבל, שם חם  .שיוביל, והשאר..

ויולד את... ויפת, וכן במהלך פרשת בראשית ישנה תבנית קבועה של "

אלא רק , לד בנים ובנות" השאר לא מעניינים.. ויו.ויחי אחר הולידו את

נו רואים את גם בפרשת פחתית.אחד שממשיך את השושלת המש

בחירת יצחק (החל מההיריון של שרה וכלה בעקדת יצחק "את בנך את 

  יחידך אשר אהבת את יצחק") לעומת ישמעאל.

כדי להבין את הסיבה לבחירה זו ננסה להבין את כל מהלך ביאתם של 

  יצחק וישמעאל לעולם.

ומביאה לאברהם את הגר  ,מתעברתשאינה שרה רואה בפרשה הקודמת, 

שהגר הרה, שרה מגיעה בטענות לאברהם ואומרת  שפחתה. לאחר

  .(טז, ה)"חמסי עליך... ישפוט ה' ביני ובינך" 

בדבריו של רב חנן  נעייןכדי להבין את המושג "ישפוט ה' ביני ובינך" 

  :(צג ע"א) בגמרא

ותאמר "הוא נענש תחילה, שנאמר:  -אמר רב חנן: המוסר דין על חבירו 
ויבא אברהם לספוד לשרה "יב: , וכת"שרי אל אברם חמסי עליך

  .; והני מילי, דאית ליה דינא בארעא"ולבכותה

ים סור לבוא בטענה על חברו כלפי השמלאדם אאסור ש עולה, הגמראמ

הגמרא מסתייגת ואומרת  .ישפטו ביניהם שמשמים לבקשכלומר 

אבל אם  של מטה,בבית דין בזה שמדובר רק במקרה שאי אפשר לדון 

ועדיין אחד מבעלי הדין "פונה" לבית דין של  ת דין,כאן בביאפשר לדון 

"האם אותו אדם ראוי שישפטו על : בטענההוא יישפט קודם  -מעלה 

   .(עי' רש"י, ר"ה טז ע"ב)" פיו

 .שניכאשר אנו נתמקד ב ,דברים ל שנישרה מגיעה בטענה לאברהם ע

: הגר ביזתה את שרה לפני אברהם ואברהם לא מיחה הטענה הראשונה

אברהם מתפלל על עצמו ושרה לא מבינה , שהיאיה הסיבה השני בה.

מה שגורם (בר"ר מה, ה)  מדוע הוא מתפלל רק על עצמו ולא על שניהם

לכך שהגר מתעברת ולא שרה, שרה כועסת על אברהם ואומרת לו 

שרה בעצם מגישה את הדין . מסי עליך... ישפוט ה ביני ובינך""ח

שת לדין עם אברהם בבית דינו של לשמיים אף על פי שיכלה ללכת ולג

   .(תוס' ב"ק שם) םֵש 

שאישה יכולה לכפות מביאה את אחת הסיבות  (סה ע"ב) הגמרא ביבמות

מציינת שאם אין לה ילדים מאותו הבעל היא יכולה ו ,גט על בעלה

"ההיא דאתאי לקמיה דרב נחמן, אמר לה:  :ומביאה מקרה. לכפות גט

הך אתתא חוטרא לידה ומרה לא מיפקדת, אמרה ליה: לא בעיא 

בעצם הסיבה שאשה יכולה  ,כלומר .לקבורה? אמר: כי הא ודאי כפינן"

לכפות גט מבעלה היא כי אין לה ילדים אבל מיד נשאלת השאלה 

בשביל מה האישה צריכה ילדים? הרי ידוע לנו שאישה לא מחויבת 

די אלא שמתרצת הגמרא על י. אלא רק הבעל חייב ,במצות פרייה ורבייה

המקרה של אותה האישה שהבנים הם בשביל שישמשו אותה בעת 

  .תה וכן שידאגו לצורכי הקבורה שלהזקנ

העצם מה הסיבה ששרה ומכאן גם מגיעה התשובה למקרה שלנו 

ועוד בעונש כה חמור? שרה מגיעה בטענה שהיא רוצה ילדים  ,נענשת

בית תובעת אותו" לוכועסת על אברהם שהתפלל רק על עצמו ובעצם "

 ם שואלים בשביל מה שרה צריכה ילדים?מיד בשמי. משפט בדיני שמים

ויבוא " מיד כתוב - ואם זה בשביל שיעזרו לה בזקנתה וידאגו לקבורתה

,"אברהם לספוד לשרה ולבכותה
1

  כלומר שאברהם דאג לקבורתה. 

שהרי כל  ,בעצם מובנת לנו הסיבה לבחירת יצחק על פני ישמעאל

שלשרה לא היו ילדים והיא  הוא משוםילדה הסיבה שהגר נתעברה ו

נתנה את הגר לאברהם שייצור המשכיות לזרעו. אך ברגע ששרה 

  ממילא תואר ה"ממשיך" עובר ליצחק באופן אוטומטי. - מתעברת

קשוט עצמך ואחר כך קשוט  :מאודאנחנו למדים מכאן דבר חשוב 

דינו  למסורוברור שלא  ,גם אם החבר טועה אסור לנו לשפוט אחרים.

  כנראה נצא חייבים.  .שאז.., לשמיים

                                                      
1

שהרי רש"י אומר שאברהם ושרה היו צריכים למות באותה השנה ובגלל מה שאמרה  

  שרה נענשה.

  

  

  

  

בפרשת לך לך אברהם מצטווה ללכת אל ארץ כנען כאשר ה' פונה אליו 

" וזהו הנסיון הראשון של אברהם. אצלנו בפרשת וירא ה' לך לךבביטוי "

אל ארץ המוריה", וזהו לך לך פונה לאברהם באותו ביטוי באומרו: "ו

אברהם. בתחילת פרשת העקידה כתוב  הנסיון העשירי והאחרון של

"וישכם אברהם בבקר ויחבש את חמורו" וזה מזכיר לנו, להבדיל כמובן, 

את מה שנאמר בבלעם "ויקם בלעם בבקר ויחבש את אתנו וילך עם שרי 

  מואב". 

כבר רש"י שם לב להשוואה בין הפסוקים, וחילק בין המקרים. בפרשתנו 

הוא (ד"ה ויחבוש) למצוה", וכן בהמשך כותב רש"י : "נזדרז  (ד"ה וישכם)

כותב: "הוא בעצמו ולא צוה לאחד מעבדיו שהאהבה מקלקלת את 

. בפרשת בלק (ד"ה "ויחבש את אתנו"), וכך רש"י (רש"י כב, ג)השורה" 

כותב: "מכאן שהשנאה מקלקלת את השורה שחבש הוא בעצמו. אמר 

"וישכם הקדוש ברוך הוא: רשע, כבר קדמך אברהם אביהם שנאמר: 

נשים לב ששני הפסוקים הנ"ל כתובים , אגב[". אברהם בבקר ויחבש את חמרו

  ר כב].מדבב, והשני כב בראשיתהאחד  -  בפרק כב

מבאר כי עצם ביצוע העקידה ל אהראה על גדולתו של בעל התניא 

אברהם אבינו, שהרי ה' ציווה עליו לעקוד את בנו. מעלתו של אברהם 

וב "וישכם אברהם בבקר", וכמו שפירש היתה על הזריזות כפי שכת

רש"י על אתר. אברהם היה יכול לקום כמה שעות מאוחר יותר בתקווה 

שאולי יחזור ה' מציווי זה אולם אברהם אבינו לא עשה זאת מתוך 

ה' , והזדרז וקם השכם בבקר. נביא את לשונו של בעל התניא -אמונתו ב

ל אברהם אבינו עליו : " וזריזותו ש(פרק כא) המובא באיגרת הקודש

השלום היא העומדת לעד לנו ולבנינו עד עולם. כי העקידה עצמה אינה 

נחשבה כל כך לנסיון גדול לערך עמלת אברהם אבינו עליו השלום, 

שהרי ה' דבר בו "קח נא את בנך". והרי כמה וכמה קדושים שמסרו 

ם ה' לא דבר בם. רק שאברהם אבינו עלין השלו- נפשם על קדושת ה', ו

עשה זאת בזריזות נפלאה להראות שמחתו וחפצו למלאות רצון קונו 

  .ולעשות נחת רוח ליוצרו"

זצ"ל מבאר שמעלת אברהם אבינו בנסיון העקידה היה בכך  הרב קוק

שין בלילה שלפני העקידה. בכתוב נאמר: "וישכם אברהם בבקר" משמע 

למצב  שאם היה צריך להשכים מוקדם, כנראה שהלך לישון. כדי להגיע

(ראה רש"י כב,  בו אפשר להירדם למרות הידיעה שמחר יעקד בנו האהוב

ה'. וכך כותב -צריך להגיע למדרגה גבוהה ביותר של בטחון ואמונה ב ה)

הרב זצ"ל: "מנוחת הנפש של האב הקדוש, איתן האזרחי, לא נשבתה 

ושום רגש של כהות, של ריגוש ושל דכאות לא נתערב בהמיית נפשו 

  .), פרשת העקידה, עמ' פו(עולת ראיה חלק א שנת ישרים במנוחה"המטוהרה 

  המוסר דין על חברו נענש תחילה

  רחמים אטיאס (א')

  מעלת אברהם אבינו בעקידה

  איתי פרץ (א')



 
  

  

  

  

ל אברהם אבינו: "וימהר בפרשת "וירא" מתוארת הכנסת האורחים ש

 ועוד מתואר "ואל הבקר. ועשי עגות" ..מהרי שלש סאים קמח.. אברהם..

וכן "ויקח חמאה  ,וימהר לעשות אותו". ויקח בן בקר רך וטוב... ..רץ

  .ו'וכ" וחלב

) ע"ב בבא מציעא פו(ודרשו חז"ל  ,כל הדברים שנתן אברהם היו במידה רבה

שאברהם שחט פר שלם בשביל כל אחד, כדי שכל אחד יקבל לשון בקר 

אך דווקא ביום כל כך חם דרך כבוד למלכים ושרים)  הו(רש"י מפרש שזבחרדל 

הקב"ה  (רש"י מפרש שביום הזה הוציא"והוא יושב פתח האוהל כחם היום"  -

חמה מנרתיקה כלומר, הוציא את השמש מן המעטפת המכסה אותה והגביר את כוח 

  מים.." ?מעט הכתוב מציין "יקח נא  - זריחתה)

למה אברהם לא מרבה בנתינת המים, כמו בשאר  -ועולה השאלה 

  הדברים?

יש לשים לב שהתורה משתמשת במילה "יוקח" ולא במילה "ואקח" 

  ידי אברהם, אלא בידי שליח.כלומר המים לא נלקחו על 

שכל המלאכות שעשה אברהם בעצמו, נעשו במידה  ,מכאן יש ללמוד

מרובה, אך מלאכות שנעשו בידי אחרים, כמו שאיבת המים, לא רצה 

אברהם להתעטר במידת החסד על חשבון טירחתו של אדם אחר לכן 

  הסתפק ב"מעט מים".

  :)ע"ב ציעא פו(בבא מדרשו חז"ל 

כל מה שעשה אברהם אבינו למלאכי השרת : ר רבאמר רב יהודה אמ

בעצמו עשה הקב"ה לבניו בעצמו, וכל מה שעשה אברהם על ידי שליח 

"ורוח נסע - (בראשית יח)עשה לבניו על ידי שליח, "ואל הבקר רץ אברהם" 

"הנני ממטיר  -"ויקח חמאה וחלב" (במדבר יא) מאת ה' שלוים מן הים" 

"הנני עומד  -"והוא עומד עליהם תחת העץ" (שמות טז) לכם לחם מן" 

"וה' הולך  -"ואברהם הולך עמהם לשלחם"  (שם יז)לפניך שם על הצור" 

"והכית בצור ויצאו ממנו  -"יוקח נא מעט מים"  (שם יג)לפניהם יומם" 

  .(שם יז) מים ושתה העם"

הרי שבשכר כל פרט שבמעשה חסד של אברהם זכו בניו לאחר כמה 

ה', לכאורה עשה אברהם עם המלאכים מעשים רגילים  דורות להתגלות

כגון שהוא עמד עליהם תחת העץ, או שהלך עמהם לשלחם, וליווה 

אותם בדרכם, בשכר פעולה פשוטה זו, התגלה הקב"ה לפני בניו ועמד 

לפניהם על הצור, או הלך לפניהם במדבר להראות להם את הדרך, 

ודעת  ית של חסד, חכמהומכאן ניתן לראות כמה יש בכוח פעולה מעש

  אלקית עד שהיא מביאה לידי התגלות לדורות.

אם חסרה נקודה כל שהיא במעשה אברהם  .ומכאן גם לצד השלילי

שלא עשהו בעצמו, אלא על ידי שליח, נתמעטה התגלות ה', ולא זכו בניו 

לאותה מדרגת ההכרה והדעת. כיוון שאברהם לא הושיט להם בעצמו 

גליהם, ואמר להם בלשון אדיבה "יוקח נא מעט את המים לרחוץ את ר

מים" ונתן על ידי אחד מעוזריו, לא הביא הקב"ה בעצמו מים לבניו 

במדבר, אלא אמר למשה "והכית בצור ויצאו ממנו מים" כלומר ששלח 

  את משה להוציא להם את המים מן הצור.

.." .לח מלאך לפניךו: "הנה אנכי ש(מובא ברמב"ן)יש הדורשים על הפסוק 

שהקב"ה אומר למשה לאחר מעשה העגל, שמעכשיו יהיה (שמות כג) 

מלאך שילווה אותם בדרכם, ולא הקב"ה, השיב לו משה: "אם אין פניך 

משה העדיף שכל העם ישאר במדבר, (שמות לג) הולכים אל תעלנו מזה" 

לוותר על כניסת הארץ, ועל כל היעודים התלויים בה, רק כדי שה' 

ם, ולא מלאך. מכאן אנו למדים כמה גדולה קרבת ה', בעצמו ילך לפניה

שהרי מתואר מלשון הפסוקים שמשה התחנן שה' ילווה את עם ישראל 

  ולא מלאך.

הפסוק  לא נתן בעצמו את המים? אברהם באמת לשאול אלא שנותר

ונראה  .(בראשית יח פס' ד)" ...ורחצו רגליכםנכתב כך: "יקח נא מעט מים 

כבודו מ זהאין ש מפנים אבינו לא נתן בעצמו את המים אברה ילפרש כ

בשביל לא להביך את המלאכים אברהם לא , ושל אדם חשוב לעשות כן

  .ף)יין גם בכלי יקר שנותן פירוש נוס(וע עשה זאת בעצמו, אלא על ידי שליח.

  

  

  

  

 

בפרשתנו מסופר על אברהם אבינו והוא יושב פתח האוהל כחום היום, 

והנה הוא רואה שלושה אנשים אשר רץ לקראתם כדי להכניסם לביתו 

סת אורחים גדולה הכנ"שעליה נאמר  ,ולקיים מצוות הכנסת אורחים

  .(שבת קכז ע"א)" יותר מהקבלת פני שכינה

"יוקח נא מעט מים  אלא שלפני שאברהם מכניסם לביתו הוא אומר להם

  .ורחצו רגליכם והשענו תחת העץ"

רש"י במקום מסביר שאברהם היה סבור שהם ערביים שמשתחווים 

לאבק רגליהם, הלכך הקפיד שלא להכניס עבודת אלילים לביתו, 

  וככתוב " ולא תביא תועבה אל ביתך".

כיצד הדבר הראשון שאברהם איש החסד אומר  :. ראשית יש לתמוה1

לכאורה מן הראוי היה קודם להגיש להם מים  .חוץ רגליהםלר הואלהם 

לשתיה לפני הרחיצה אף שבעודם בחוץ, ואז לבקש שירחצו רגליהם 

  מהע"ז ויכניסם לביתו?!

, אם כל כך חשוב לאברהם שקודם ירחצו רגליהם, אז יש לשאול. ועוד 2

מדוע הוא שטרח רבות ובמסירות בהכנסת אורחים אינו בעצמו נותן 

קח", וכדפירש רש"י ם מים לרחיצה, וכפי המשתמע מהכתוב "יולאורחי

  ?!"על ידי שליח"

הכלי יקר בפירושו  התמוה בעניין.ננסה בסייעתא דשמיא לתרץ את 

  : כותב זה קולפס

שלא רצה להכניס עבודה זרה לביתו. וזה רחוק מן הדעת וכי  ,פירש רש"י

לו לא יכניס שום אבק לביתו, ולמה יכניס אור מפני שוטים שקלק

השמש לביתו והלא יש הרבה שעובדין לשמש, אלא שמכל מקום אינה 

נאסרת, כך קרקע עולם אינה נאסרת. ויותר קרוב לשמוע שלא רצה 

על כן רצה להחזירם ליתן מפתו לבלתי הגונים כי שמא ערביים המה, 

 לטהר הלבבות! -'יוקח נא מעט מים' 

 ר' אלחנן כהן

 רב פנינים
 קר'ה'כלי יְ מפניני 

  מעשה לדורות -ת האורחים של אברהם הכנס

  דניאל כהן טוב (א')



 

העבודה זרה בביטול כל  כיעל ידי שיסירו אלהי הנכר מקרבם,  בתשובה

כי אף , , על ידי אחר משמעיוקחונאמר . מים מעטדהו סגי לכך נאמר 

אם יסירו האבק מה בכך אם אמונה נפסדה זו נשארה קבועה בלבם, 

וטהרת הלב הוא דבר שאין בידו של אברהם, על כן יוקח מעט מים 

  .טהורים לטהר הלבבות כי דבר זה מסור להם ולא לו

שאברהם אבינו לא רק שהיה איש חסד המכניס  ,הכלי יקר מחדש

אורחים והיה נצרך להיזהר מהכנסת ע"ז לביתו שלכך מבקש שירחצו 

רגליהם מן האבק שהינו ע"ז, אלא הגדיל לעשות יותר, וזה שגם החזירם 

. את ע"י ההיטהרות מהע"ז ע"י המיםבתשובה וקירבם לה' יתברך, וז

דלעיל, מדוע אברהם לא נותן וכאן הכלי יקר מתרץ את התמיהה השנייה 

להם בעצמו את המים להיטהר, וזאת משום שאין זה יעזור בכך 

שאברהם יסייע בנתינה חיצונית של מים לרחיצת רגליהם, אלא יש כאן 

עיקרון חשוב יותר, שההיטהרות מתחילה מן הלב ומן הפנימיות ולא סגי 

כיוון שאין במעשה חיצוני כל דהו, הלכך אברהם אבינו אמר "יוקח נא" 

תחילת היטהרותם וקירבתם לה' תלויה בו אלא בהם וברצונם הפנימי 

  שזה דבר המסור ללב. 

חשוב בעניין עבודת ה' וחזרה וקירבה אליו, נמצאנו למדים מכאן יסוד 

שכדי לחזור לה' יתברך ולהדבק בו אין מספיק במעשים חיצוניים בלבד 

בות דורש ה', כלומר אדם צריך והלב עדיין רחוק, אלא העיקר הוא כל לב

בעצמו לעורר בלבבו וברצונו הפנימי את עניין האמונה והדביקות בו 

יתברך תוך תוכו פנימה מתוך התבוננות ומחשבה, שזה על ידי לימוד 

וזה "יוקח נא  ענייני אמונה, המוסר, ותורת ה' ודרכיו, שהכל דבר אחד.

  נה כוחה גדול.מעט מים" שאין מים אלא תורה, שאפילו במעט ממ

את התמיהה הראשונה דלעיל וכן את השנייה ניתן לתרץ ולהסביר על 

  צד הרעיון ההלכתי:

 מובאת ברייתא:  (סד ע"ב)בגמ' מסכת עבודה זרה 

אומר לעובד  -ישראל שמצא עבודת כוכבים בשוק, עד שלא באתה לידו 

  ...אינו אומר לעובד כוכבים ומבטלה -כוכבים ומבטלה, משבאתה לידו 

של הישראל אין כבר ומברייתא זו משמע שמשהגיעה הע"ז לידו ורשותו 

 :)הלכות עבודה זרה פ"ח ה"ח(וכן פסק הרמב"ם  אפשרות לבטלה.

עבודת כוכבים של עובדי כוכבים שבטלוה קודם שתבא לידי ישראל 

 ...הרי זו מותרת בהנאה

  :וכן בהלכה ט

ואחר כך בטלה  וכן עבודת כוכבים של עובד כוכבים שבאת ליד ישראל

  ...העובד כוכבים אין ביטולו מועיל כלום

  .פסק השו"ע יו"ד סימן קמו סע' ב וכך

אולי אפשר לתרץ את התמיהה הראשונה, מדוע הדבר הראשון עפ"ז 

שבו אברהם מקבל את פני האורחים זה בבקשתו לרחוץ את רגליהם, 

ז וזאת משום החשש הגדול שמא ימשכו בדברים עד שהאבק שהינו הע"

יכנס לרשותו של אברהם שאז כבר לא תהא שום אפשרות לבטל אותה, 

  והרי ע"ז בביתו.

את התמיהה השנייה מדוע אין אברהם בעצמו טורח בעניין נתינת המים 

  לרחיצת רגליהם ניתן אולי להסביר כך:

 מביאה ברייתא: (מב ע"א)הגמ' מסכת עבודה זרה 

רו, וישראל אינו מבטל עובד כוכבים מבטל עבודת כוכבים שלו ושל חב 

  .עבודת כוכבים של עובד כוכבים

משמע מברייתא זו שלבטל עבודה זרה זה רק בכוחו של הגוי אך ישראל 

  אין בכוחו לבטל ע"ז.

 :)פ"ח ה"ט(וכן פסק הרמב"ם הלכות עבודה זרה 

 ......ואין ישראל מבטל עבודת כוכבים ואפילו ברשות עובד כוכבים

המבטל עובד עבודת כוכבים, אבל מי  ובלבד שיהא העובד כוכבים

  .וכו' שאינו עובד עבודת כוכבים אין ביטולו ביטול

 .וכן פסק השו"ע יו"ד סימן קמו סעיף א

רת את האורחים בעניין רחיצת יניתן להסביר מדוע אברהם לא שעפ"ז 

רגליהם ולא התעסק בכך, וביקש מהם שיקחו מים (לרש"י מדובר ע"י 

זאת כיוון שרק הם שיכולים לקיים את תהליך שליח) וירחצו רגליהם, ו

יך זה ללא שום הביטול של הע"ז, לכן הם שצריכים להתעסק בכל תהל

  .התערבות מצד אברהם

  

  

  

  

   ?איך להגיע למחוז חפצוושואל  הנוסע בשבת לענות ליהודיהאם 

יהודי שנוסע ברכב בשבת ושואלך איך להגיע לרחוב מסוים, האם מותר 

לענות? מחד, אם יענה הרי מסייע לחילול שבת, מאידך, אם לא יענה 

את סוע ע"מ לחפש יוסיף היהודי לניגרם יותר חילול לשבת בכך ש

  ., וכן יגרום לחילול ה' ושנאה מיותרת לדתהמקום

,הכריעו הפוסקים לכאן ולכאןובתהייה זו דנו 
1

אך הנוהג המקובל הוא  

בעיקרון ר לו "ואמ. ה)שש"כ פכ"ט סעיף ע' ושם הערה ר( של הגרשז"א עצתו

אסור לי לענות לך כיון שאני מסייע לך לחלל שבת, אבל מכיון שאני לא 

יעה מיותרת אסביר לך היכן הרחוב"רוצה שתיסע נס
2

. כך גם מוחה על 

 חילול השבת וגם מונע חילול יתר של השבת.

                                                      
1

 בחריפות שלא לענות.טו, יח) שהכריע ( עיין צי"א 
2

בעקרון אסור לי לכוון אותך כיון שאתה נוסע " :אופציה שלענ"ד קצת יותר נחמדה 

  "כר...ישמאלה בכ –ברכב, אך אם תרצה להגיע ברגל זה פשוט מאוד 

האם מותר לנסוע באוטובוס שהנך יודע שיצא בשבת
3

 ?  

 'לפני עוראיסור ' האחת: סיבות מספר בשל חומראלכאורה יש לדון ל

ת האוטובוסים בכלל והנהג בפרט. יתרה חבר –ומסייע לעוברי עברה 

עדיין שבת ו הנהג עדיין לא עשה הבדלהעובדה היא ש -מזו, השני 

 אה"נמכשיל את הנהג בעשיית מלאכה בשבת.  יוצא שהנוסעבשבילו... 

ם בעיות אלו אינן כה קשות, כיון שהנהג ממ"נ יסע בשביל אנשים אחרי

 תחנות קבועות מראש שלצערנו כן נוסעים בשבת. כ"כ נוסע הוא ע"פ

, א"כ אין אתה גורם או מסייע תחנה בה אתה עומדוממ"נ יעבור דרך ה

בידי עוברי עברה בצורה ישירה
4

איסור  בכלל יש . כ"כ יש לדון אם יש

  מסייע במומר, אך אכמ"ל. 

                                                      
3

 חלילה., יא בחורים מלהגיע במוצ"ש לישיבהאין בשאלה זו להנ 
4

הנהג בא . אינו שומר תו"מיכר על הנהג שהענין השני מצוי יותר במזמין מונית ונ 

כיון שלא עשה , אך והוא לא נסע בשבת נכון שהזמנת אותו רק במוצ"שבמיוחד בשבילך. 

 קשר ומגע עם יהודים מחללי שבת

 ר' איתן גרתי
 אורח חיים

 בהכוונת הרב רובינשטיין

 



 

  היא הנאה ממלאכת שבת של הנהג.  יותר קשההבעיה ה

 מלאכה במזיד עושה יהודישכש בהו"א לפחותשיח, ב) ( דעת מג"א  .א

בשביל יהודי אחר, אסור לשני להנות ממנה לעולם דאו'
5

הרי , א"כ 

ית בדעת ה ,מאידך הנהג נסע בשבת גם בשביל אלו שיעלו במוצ"ש.

  .שיח, ה)( המשנ"ב, וכן פוסק קליוסף שם לה

שעשה מלאכה בשבת  מומריהודי נקט ש א"א שכה, יב)( פמ"גה  .ב

יש להמתין לפחות בכדי שיעשו כגוי. ומדוע? שני  בשביל אחרים

במוצ"ש שיעור זמן של טעמים הם מדוע בגוי מחמירים לחכות 

ובישראל לא, מובאים גם  בכדי שיעשו)( עשיית המלאכה במוצ"ש

שיח, ה)( במשנ"ב
6

 להחמיר והנפ"מ ביהודי מומר, והורה הגריש"א – 

יעור זמן שיכול לפ"ז, יש להמתין לפחות ש .ארחות שבת ג, עמ' ז)(

  להגיע במוצ"ש מהתחנה ההתחלתית עד אליך.

שאם יהודי עושה מלאכה  או"ח סי' נ)( כת"סה, ידועה דעת כמו כן  .ג

בקביעות בשביל יהודי אחר אסור לשני להנות ממנה לעולם
7

 , כך

 בשבת היוצא בקביעות אסור לעלות על אוטובוס זה יהא בנידוננו

  .לפחות בקיץ)(

מפאת טעמים אלו יש האוסרים לעלות, וכן מפאת חילול השם שיווצר 

דן  , אך מ"מאריאל) יהגר"( בכך שיראו חובש כיפה העולה על אוטובוס כזה

כמה סיבות, וביניהן לפחות מעיקר הדין, מפאת  להתיר מח) יג,( צי"א

בשבת, דהרי דרושה עוד קרה שאינני נהנה מהחילול עצמו שהסברה 

יעה בהיתר במוצ"ש, כך יוצא שהנסיעה בשבת פעולה חדשה של נס

  היתה רק כהכשר שיוכלו להנות מפעולת ההיתר בשבת.

בשעה"ד נראה להתיר, כגון שהאוטובוס היחיד למחוז חפצך , לסיכום

 .חייל שצריך להתייצב מוקדם בבסיס ך גם לגבייוצא בשבת. כההוא זה 

מגדר מילתא משום לפחות ד, יש להחמיר שלא במקום הדחקמאידך, 

על אוטובוס  במקרה שעולהיש כאן, אם לא חילול השם. ומחאה ודאי 

אם ש סבראן דיש מבכה"ג  -יגיד לנהג 'שבוע טוב' אם יכול, , שכזה

שמן  מילים אלה תחשבנה לו כהבדלה'שבוע טוב',  הנהג לךיחזיר 

הסתם לא עשה עד אז
8
.     

סתם יינם
9
  )שו"ע יו"ד קכד, ו( 

  :הפותח בקבוק יין נדון בגוי גמור ראשית

-שו"ע יו"ד קכד, יח. קכה, י( אינה אוסרת את תכולתופתיחת בקבוק   .א

יא)
10
.  

                                                                                               

 ?!בשבת שלו לדידו עדיין שבת, א"כ איך אתה מכשילו בעשיית מלאכה האסורההבדלה 

לכל  אין חובה להצמד( יש צדדים להתיר, אך עצה טובה, בעלייתך למונית אמור לנהג

המלל המצורף, רק לברוך המבדיל) "איזו שבת היתה! חסדי השם! ברוך המבדיל בין 

אם הנך מתבייש, אמור . תתפלל שגם הוא יתכוון לצאת)( קודש לחול" ותתכוון להוציאו

עיין בצי"א ( לו 'שבוע טוב', וכשיחזיר לך גם הוא 'שבוע טוב' י"א שיצא ידי חובת הבדלה

הדבר שייך בכל פועל, אמת היא ש). הביא שש"כ נט, חוכן יא, לד בשם ר' יוסף כהן, 

עד יום שלישי ששייכת עדיין ( מלצר, פקיד בנק שאתה נפגש איתו במשך תחלת השבוע

 . מ"מ, גם בלא שיאמר 'שבוע טוב' הדבר מותרכדאי מאוד לומר לו 'שבוע טוב' הבדלה)

   .שולחן שלמה רצט, י)שש"כ שם. . שםעיין צי"א (
55

הג גוי שעשה מלאכה בשבילך, הרי אסור להנות ממנה עד בכדי שיעשו, ואם זהו נ 

 אכה רק במוצ"ש. היינו עד הזמן שהיה יכול לעשות את המל
6

טעם חומרת בכדי שיעשו בגוי הוא שאם תתיר להנות ממלאכת הגוי, חיישינן שלשבת  

נן א חיישיראשית, ל –הבאה כבר תאמר לו לעשות לך מלאכה. בישראל אין מחמירים 

יכשיל ישראל חברו ויאמר לו לחלל שבת, ועוד, שהישראל השני לא ישמע לו שהישראל 

  דאין אדם חוטא ולא לו. במומר לא שייך הטעם השני, ולפיו יש להמתין בכדי שיעשו.
77

  נפ"מ למשחקי ספורט המצולמים בשבת שאין להסתכל בשידורם במוצ"ש. 
8

כנ"ל  , והנהג לא חובש כיפה...שיצא במוצ"ששייך כמובן גם למי שעלה על אוטובוס  

  .4בהערה 

לא  אפי' לא חתום), אפי מניד דרך הילוכו( מזיז בקבוק סגור  .ב

דאין דרך ניסוך  – שו"ע קכד, כה וט"ז קכה, יג( נאסרת התכולה

איתך בשולחן להלן) היושב גדרו ראה ( ). לפ"ז, אם 'חילוני'בכך

  מעביר אליך בקבוק סגור, אינו אוסרו בשתיה.

אוסרקכד, יח) שם ( שו"עה – היין שנמזג לכוס על ידו  .ג
11

 .  

אוסר אא"כ  קכה, א)( שו"עה – לאחר המזיגה היין שנשאר בבקבוק  .ד

הניצוק מחבר את היין שנמזג  -קכו, ב שו"ע ב כדאיתא( הפס"מ

 רמ"אה אףכן פסק לכוס עם היין שנשאר לבקבוק ואוסרו). 

קכה, א)(
12
.   

:לגבי אדם שלא שומר תורה ומצוות בזמננו
13
   

מגע של אותו כל למנוע יש להקדים ולומר שכדאי לשים לב מראש ו

הו תכבדציע לו שת את הבקבוק ואז פתוחל לשתדאתה ת( יהודי ביין

סוף הל' ( ברמב"ם מזוג לו וכדו'). אם אין אופציה כזו, יש לידע שנפסקתו

שמחלל שבת בפרהסיא דינו כגוי לכל דבר, ובין , ח) קכד( ובשו"ע שבת)

אינו במודע ומחלל שבת א"כ, מי שמכריז ע"ע ש היתר יינו יין נסך.

  ה"ה כגוי לכל דבריו.  לאחר דרישה וחקירהמאמין 

  :קולות מסוימות נאמרו בפוסקיםמאידך, 

אנשים שמתפללים תפלת שבת ומקדשים על היין לא יחשבו   .א

 כמומרים, כיון שבתפלתם ובקידוש העידו על מעשה בראשית

 .שו"ת בנין ציון החדשות סי' כג)(

הנעימות -אם אינו מחלל שבת בפני אדם גדול בשל הבושה ואי  .ב

, לא מפני שמכבד את הרב לא יחשב כמומר לחלל על ידו שבת

 ."ב שפה, ו)שנמ( ואינו רוצה להעציבו

עליה נחלקו אחרוני זמננו היא האם ל'חילונים' כיום יש נקודה   .ג

דין תינוק שנשבה, עקב רוח הכפירה והבורות שסובבת אותם. 

, אך מצינו תנאי דמסייעי יו"ד ב, כח)( ידועה שיטה זו בשם החזו"א

הקודמים לו
14

גר"מ אליהו , ביניהם ה, וכן רבים מאחרוני זמננו

מחדש עוד  אגרות הראיה, א, עמ' קעא)( הראי"ה קוק .והגר"ע יוסף

שאף מי שהכיר בחיי התורה והמצוות, אך נשאב לרוח הכפירה 

מאידך, והתאוה המשתוללת, גם כן דינו כתינוק שנשבה. 

,הגריש"א
15

הגרשז"א 
16

פסיקת החזו"א טים שאזנר נוקוהגר"ש וו 

 נושאים בגאון את התורה והמצוות שייכת לזמנו בו אנשים שהיו

בכלל, ואת שמירת השבת בפרט לא היו רבים כ"כ, אך כיום 

שרבים הם כאלה, והגיוני שהציבור הכללי נחשף אליהם, לפחות 

 ברובו, קשה להחיל עליהם דין תינוקות שנשבו בצורה גורפת.

הרי הן  " ממרים ג, ג)( לכאורה נראה ראיה למקלים מדברי הרמב"ם

                                                                                               
9

מגע גוי ביין אוסרו, אף אלו שאין עובדים ע"ז ולא מאמינים בשיתוף ח"ו. רבים כאלה  

  ביננו, בפרט בצה"ל.
1010

מבאר שרק שכשוך אוסרו, ושכשוך מועט כזה אינו  קכד, יב) חידושים ליו"ד( החת"ס 

  אוסרו. 
11

הגוים כיום אינם עע"ז, וכן מצרף שאינו ( בהפסד מועט קכה, ב) מתיר( מאידך, הש"ך 

 ויש לצרפו בספקות. נוגע ישירות ביין אלא ע"י דבר אחר) .
12

 ולש"ך דלעיל ודאי יהא ניתן להקל בהפסד מועט. 
13

יכול להיות מלצר באולם, קרוב משפחה המתארח בביתך, חבר מהצבא שפתח בקבוק  

עוד יש להזכיר . ולשתות למזוג לעצמךלקידוש בשבת, מזג לעצמו ועתה הנך רוצה 

פתיחת בקבוק, הזזתו), ודאי יהיו מותרים אף במחלל ( שהדינים המותרים במגע הגוי

 שבת בפרהסיא דהיום.
14

 קסב.- עייין בהליכו"ע ז, עמ' קסא 
15

  עדות מפי חתנו, הרב זילברשטיין בספרו "עלינו לשבח", עמ' תעז. 
16

מכתב משנת התש"ן), וחזר בו ממש"כ ב'מעדני ( לאנבנצ הגר"א עדות מפי תלמידו 

  ל.-שלמה', עמ' כט



 

ששמע אחר כך שהיה  ואף על פי ...כתינוק שנשבה לבין הגויים

הרי הוא כאנוס, שהרי גידלוהו על  – יהודי, וראה היהודיים ודתם

וכן אמר  הערת עורך:[. במדבר טו, כב)( הרמב"ןבדברי  ע"ע ."טעותם

שגם בזה"ז יש להם דין  הגר"מ מאזוז בשיעורו השבועי במוצ"ש פרשת נח,

'לא שיש דין הגר"ש וואזנר  בשםבאיזה קובץ מש"כ ותמה על  תינוקות שנשבו,

אה השיאו , ושכנר, הס מלהזכירבמי שאינו שומר תומ"צ 'מורידין ולא מעלין

  ].עיין בעלון בית נאמן דבריו לעניין אחר.

  .שו"ע יו"ד קכג, ג)( אין מגע הגוי אוסר ביין מבושלקולא נוספת: 

מעלות)?  70-80הגיע לטמפרטורה של ( ביין/מיץ ענבים מפוסטרומאי 

מתירים הליכו"ע ז, עמ' קמו) ( , הגר"ע יוסףז, סא)( מנח"י, יו"ד ג, לא)( אג"מ

 ), עמ' יגנתיבות הכשרות אלול תשנ"ב( דפיסטור דמי לבישול, אך הגריש"א

אוסרים מנחת שלמה כה)( והגרשז"א
17
.  

לעולם כדאי למנוע בחכמה מגע 'חילוני' ביין/מיץ ענבים. קרה לסיכום, 

שכיון קכד, לג) ( דברי הש"ך לזכור עוד את כ"א ילך כרבותיו, רק יש –ונגע 

    .בספקותמדרבנן, ניתן להקל רק שמגע נכרי ביין איסורו 

  

                                                      
17

כלשון  ע"י אידוי)( ממעט את היין ממדתוו בישול משנה טעםסברתם לאסור היא ש 

נורות סגורים שמונעים אידוי ושינוי טעם. כ"כ, ימשא"כ פיסטור שנעשה בצ הרשב"א

לא היה מצוי, אך כיום ע"ז ב, יב) מביא שטעם הקולא ביין מבושל היא משום ש( הרא"ש

  כידוע מצוי הוא.

    

  

  

  

 =ִהים ֶאל קֹול ַהַּנַער ַּבֲאֶׁשר הּוא ָׁשם:-=ִהים ֶאל ָהָגר ִמן ַהָּׁשַמִים ַוּיֹאֶמר ָלּה ַמה ָּל3 ָהָגר ַאל ִּתיְרִאי ִּכי ָׁשַמע ֱא -=ִהים ֶאת קֹול ַהַּנַער ַוִּיְקָרא ַמְלַא3 ֱא -ַוִּיְׁשַמע ֱא 
  (בראשית כא, יז)

יא באשר הוא שם. לפי שאמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא רבונו של עולם בניו של זה עתידים להמית את בניך בצמא, ואתה עושה לו נס שתב

  שם) ,(מדרש אגדה להים אל קול הנער באשר הוא שם-אמר הקדוש ברוך הוא למלאכים עתה מה הוא צדיק או רשע, לכך נאמר כי שמע א ...לו באר מים

  

ל פדה, ובן סורר נסקל על ידי עדה, ויתרץ כל אחד כידו הטובה-על זו האגדה: מדוע את ישמעאל הא םיבו המקשר
1
.  

תמכמךנשוצא מן הלבנה העדיין לפנים היא צריכה, שעדיין יש לשאול על ככה, ממדרש המספר על מיכה, ש –ברם 
2
  ,בה 

  והזעקה רבה! –במקום שלבני בנין יהיו מוצקות, הוטמנו הם ואילו שאר התינוקות, שנשמותיהן טהורות ומנוקות, 

  ל שהוא ראשון, שעה לתפילת ישמעאל בלחשון, ולדונו על שם העתיד לא אבה.- יש ליישב מדקדוק הלשון, הן אמת שהא

  יש לכלות הפסולת שבה.שירים,  באומההמזהיר כצהרים, כדי שלא יהיו  עםיצירת הבאמנם אי שם בשעבוד מצרים, 

בהם מפני זו הסיבההלבנים הקצוצים, מלאו  סךשיכלה ולא יגדל לפריצים, לכן את לקוצים, מוטב יהיה ו אחוז שאות
3
.  

 מעתה אין מקום לשאלה, מדוע נדונו מקטנות לכלה, כי אותם אלו שיהיו לתקלה, הם המחיר שאותו הבורא גבה.

                                                      
1

  עיין בשפתי חכמים על פירוש רש"י הנ"ל, וכן בפירושו של רבי חיים פלטיאל על אתר. 
2

של מצרים, שנתנוהו בבנין במקום לבנה, כדמפרש באגדה, שאמר לו  -נתמכמך בבנין שמיכה היה מאלו שנתמכמכו בבנין. ופירש רש"י שם: " )סנהדרין קא ע"בכך מסופר בגמרא ( 

שעכשיו אם אין להם לבנים משימין בניהם של ישראל בבנין, אמר לו הקדוש ברוך הוא: קוצים הם מכלין, שגלוי לפני אילו הם  - לעם הזה האתה הרעות"להקדוש ברוך הוא: משה 

למה שם כן נהרגים  –שר הוא שם' כפי שאמר הבורא אצלנו מדוע לא נאמר שם 'בא –", ויש לשאול חיים היו רשעים [גמורים], ואם תרצה, תנסה והוציא אחד מהן, הלך והוציא את מיכה

 התינוקות על לא עוול בכפם?
3

מעשיו של אותה שעה הוא באדם  רצוני לומר, שיש לחלק בין המעשה של ישמעאל ששם נידון כאדם פרטי, לבין המקרה של התינוקות ששוקעו בלבנים. כי כל הכלל שאדם נידון ע"פ 

תמיד בעם ישראל במצרים, אומר ה' למשה "קוצים הם מכלים מן הכרם", ודקדקו במשל לומר שכמו שיש קוצים בכרם שצריך להוציאם, כך מתוך אומה יש שנידון כלפי עצמו, משא"כ 

אע"פ שלא הרשיעו מעשיהם  –יינו עדיף שיתכלה כבר בקטנותו לפני שירשיע כדי שלא יזיק לשאר העם. ה –שיריים וקוצים שצריך לכלות. ואותו אחוז שבכל מקרה עתיד לצאת פסולת 

 ולא טעמו עדיין טעם חטא נדונם על שם סופם ע"מ להציל את כל הכרם.

  

  

 ,טובותאו שאלות  ו תשובה על שאלהמי שיש ל ., חילוק או הבנה בפסוקיםיהן וימצא תשובהחשוב עלעורר שאלות בפשטי המקראות, כדי שהציבור ימטרת המדור ל{

  }בדף נפרד"ה בעו יפורסמ לשאלות שבעלון הקודם נבחרותתשובות  מרכז המדור ר' דניאל בוחבוט.בפני  ןמוזמן להביא אות

  צדיק אחד.אין שם אפילו  לו:לא 'מקצר את התהליך' ואומר למה ה'  .ארבעים וכו' צדיקים, עם ה' אם יש חמישים אברהם "מתווכח"  .א

ת צוער כדי תציל : אבל לוט אומר למלאך ,ולא מצליח השילהציל אפילו רק כרך אחד מתוך חמאברהם מתפלל על סדום ומתאמץ מאוד   .ב

  .ה' מציל את צוער שהיא אחת מהחמשת כרכים של סדום ,והפלא ופלא -לשם שאברח 

וא"כ קשה הרי  ,מרים של אברהם וכולם אמרו שהיא אחותומלים והַח באה לרבות שאבימלך שאל גם את הגַ  "גם"אומר שהמילה  (יט, ה) י"רש  .ג

ם צריך שכר - שהיא אחותו 'קום עשהאמרו ב'הם ש ,שכרם יותר גדול משל לוט שהרי לוט רק שתק ולא אמר שהיא אשתו וקיבל הרבה שכר

  .להיות עצום

("אשר  גם את ישמעאל וגם את יצחק אברהם אוהבמשמע ש )א כב,(המשך ואילו ב ,אברהם שונא את ישמעאלמבואר ש (כא, יד) רש"יב  .ד

  .אהבת")

 ."ב אברהםויש" נאמר פו של דברבסוקשה, ש .נתנבא שישובו שניהם - "אליכם נשובהונשתחוה ו"  .ה
  

 באשר הוא שם

 יעב"ץ
 השירה הזאת

 שאלות על הפרשה

 ר' דניאל בוחבוט
 בשאלתי נפשי


