
  

   

   
בפרשתנו אנו עומדים נוכח תהפוכות ותמורות בתולדות האומה הישראלית. אנו חוזים בתהליך הפיכתם של *

רבקה אמנו ויצחק אבינו לזוג, בציפייתם של הזוג לילד ובתהליך ההורות שלהם על תאומים מזן נדיר, הלא 

יעקב ועשיו, תאומים  בבד אנו משקיפים על לידתם, גדילתם, התהוותם והתעצבותם של-הם יעקב ועשו. בד

שעוד קודם לידתם החלו במאבקי כוחות אשר אינם ברורים דיים אף במבט של אלפי שנים אחור, זאת על 

של  המורכבאף כמות התירוצים הענפה הקיימת בקשר לשאלות השונות העולות מן הסיפור הזה, סיפורה 

  .עם ישראלמשפחה אשר עיצבה את יסודותיו של 

ות אשר חוות חוויות משמעותיות במספר רבדים, חלקן מתעצמות במהלך התהליך בפרשתנו, מספר דמוי

התורתי, ובכך תכונותיהם באות לביטוי ביתר תוקף, וחלקן כמעין 'דמויות עגולות' אשר חוות תהליך בעל 

חשיבות רבה במהלך הפרשה, תהליך אשר עתיד למֵצב עבורן את עתידן לאורך דורות. במהלך מאמרי 

  תו של יצחק אבינו.אתמקד בדמו

, נופלים לתיאור שטחי ורדוד של אותן םמהות האומה והקורות אותִא ורבים מאלו הכותבים אודות אבות 

דמויות מופת, במאמרי אשתדל שלא להיכשל בעוון זה. נראה כי עד עתה יצחק אבינו מוכר לנו בעיקר 

  אודות דמותו. כדמות אשר עננת מסתורין כבדה מוטלת עליה, ובמאמרי אשתדל להרחיב

לחוטאים ברדידות נדמה כי יצחק אבינו היה דמות סבילה, אשר אך ורק מקבלת את הנעשה ולא ניכר 

שפועלת כנגד ההוויה אשר עוטפת אותה. כמו כן, לדידם בפרשתנו דמותו הפאסיבית לכאורה עוברת כביכול 

ידי קבלת נתח -על אני סבור כיברם, לעומתם  תפנית, בחיבור זה אעסוק בין השאר באותו מהלך לכאורה .

יצחק אבינו מהווה דמות רבת  המייצגת את מידת הגבורה עוד מראשיתה, ,דמות אקטיביתמשמעותי כ

  חשיבות המעצבת שינוי אצל יתר הדמויות בפרשה. 

, דהיינו, תהליך (כה יט)את יצחק"  הוליד הכתוב בפרשתנו פותח: "ואלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם

ידי אברהם. לעומת אביו, שלקח חלק פעיל בגידולו, יצחק -של יצחק ועיצוב דמותו נעשה עד כה על התהוותו

"ויגדלו הנערים", לענ"ד ניתן אף לומר כי הוא איננו מתערב בדרך חייהם של בניו הגם  -נוקט בגישה אחרת 

לסבילות ביחס שמהכתוב ניתן ללמוד שקשה להיות אדיש לנוכח התנהלותם של שני בנים אלו. בנוסף 

למשפחתו, בראש הפרשה יצחק מצטייר לכאורה במידת מה כפאסיבי כשעוד קודם לגילוי האלוקי, הוא 

  איננו עוזב את הארץ, אלא מעתיק את מקומו ליישוב קרוב יחסית.

מאידך גיסא, כשהוא נדחק לסיטואציות בהן הוא 'עם הגב לקיר', הוא פועל היטב בתפילה ובתחנונים לבורא. 

יצחק לה'... ויעתר לו ה'  ויעתרמשל בתפילתו אל האלוקים כשביקש שהאלוקים יזכה אותו בילד:" כך ל

הוא יודע לאסוף את עצמו  יא)-( כ"ו, וכמו כן, דווקא לאחר התקרית עם אבימלך(כה כא). ותהר רבקה..."

(שם, יב) הו ה'" ולהמשיך ביתר שאת בחייו, "ויזרע יצחק בארץ ההיא וימצא בשנה ההיא מאה שערים ויברכ

פסוקים אלו שלאחר אותה תקרית מתארים עבורנו את יצחק כאיש מעש, אשר ידו נטויה מעל הצלחות 

  .יד)- (שם, יגכבירות: "ויגדל האיש הלוך וגדל עד כי גדל מאד. ויהי לו מקנה צאן ומקנה בקר ועבודה רבה..." 

על התמורות המתרחשות בעולם, עוסק  אשר מביט או אדם שקט ,אז האם יצחק אבינו היה איש מעש נועז

  ולעיתים נדירות מגיב? בתמיהות אודותיהן ואך במעט

הגרי"ד סולובייצ'יק זצ"ל, בחיבורו "איש האמונה הבודד", מונה שני ארכיטיפים, דהיינו שני טיפוסי אדם, 

בכריזמאטיות לאין האדם הראשון, מאופיין על ידי הרב  אשר יועיל לנו להבנת תיאור דמותו של יצחק אבינו:

. כתוצאה מכך הוא )14(איש האמונה, עמ'  ערוך, "בתנופה רבתי לפעילות יוצרת ובכוחות כבירים לשם מגמה זו"

"הרי שעה שבירך ה' את האדם הראשון וכשהטיל עליו לכבוש את הטבע כיוון  מאופיין בהתמקדות במעשה,

. כמו כן, (שם, שם)וא להשתלט על הטבע" אותו אל התכונות המעשיות של השכל אשר באמצעותם יכול ה

  האדם הראשון רוכש לו כבוד על ידי התהילה שבמעשיו ויותר מכך אף בשקט שבהם.

  {המשך בעמוד האחרון}
____________________________  
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ישב ועסק בתורה בבית שדרשו חז"ל  - "אהלים"ויעקב איש תם יושב 
מדרשם של שם ושל עבר, וכמו שדרשו על הפס' "אדם כי ימות באהל" 

נראה שביאור העניין הוא על הממית עצמו באוהלה של תורה.  שמדובר
 1,להגן על האדם מהשמששמטרת עשיית האוהל היא לצורך עשיית צל 

וֵשם אוהל נאמר תמיד על גגו וכמו לעניין טומאת אוהל, וכך גם התורה 
. אלא שהגדרה זו של (סוטה כא ע"א) " על הלומד אותהאצלומ א"מגנ
שלכאורה היא פשוטה, נראה שהיא נתונה במחלוקת רש"י ותוס'  ,אוהל

רש"י במאמר זה נבאר שיטת  בעניין גדר עשיית אוהל עראי בשבת.
  שב את שיטתו. יוננסה לי, הקושיות עליואת בעניין ו

: "פקק החלון, רבי אליעזר אומר: בזמן שהוא קשור )ע"ב קכהשבת (תנן 
אין פוקקין בו. וחכמים אומרים: בין כך  -פוקקין בו, ואם לאו  -ותלוי 

  ובין כך פוקקין בו". 

יש איסור עשיית אוהל עראי בשבת ויו"ט ונחלקו  שלכו"ע, הגמ' מבארת
  לגבי תוספת אוהל עראי שלר"א אסור ולחכמים מותר. 

  ופירש רש"י: 

לפרוס מחצלת על ארבע מחיצות או על ארבע  -שאין עושין אהל עראי 
לאו אהל  -ודוקא גג, אבל מחיצה קונדסים להיות צל לאהל מן החמה, 

  .הוא, ושרי לפורסה לצניעות

  :)ע"א צד-ע"ב (צגמביא ראייה לדבריו מהגמ' במס' עירובין רש"י 

אתמר, כותל שבין שתי חצירות שנפל, רב אמר: אין מטלטלין בו אלא 
זה מטלטל עד עיקר מחיצה, וזה מטלטל  - בארבע אמות, ושמואל אמר: 

עד עיקר מחיצה. והא דרב לאו בפירוש אתמר, אלא מכללא אתמר. דרב 
חצר, נפל גודא דביני ביני. אמר להו שמואל: ושמואל הוו יתבי בההוא 

שקולו גלימא נגידו בה. אהדרינהו רב לאפיה... ולשמואל למה לי הא? הא 
שמואל  - אמר: זה מטלטל עד עיקר מחיצה, וזה מטלטל עד עיקר מחיצה! 

  ...עביד לצניעותא בעלמא

וא"כ מוכח מדברי שמואל שמותר לפרוס מחיצה לצניעות, ורב הקפיד 
  טלטול הסודר באותה חצר.  על עצם

   אך התוס' מקשים על רש"י:

: שמביאה ברייתא שאוסרת לעשות )ע"א (מדמהגמ' במס' עירובין  א.
ומקשה הגמ' מברייתא אחרת שאומרת שמותר  בשבת דופן לסוכה,

' רוצה לתלות את זה במחלוקת ר"א וחכמים לגבי לעשות זאת. והגמ
פקק החלון, אך מקשה על כך שגם לפי חכמים אסור לעשות אהל חדש, 
ומסקנת הגמ' היא ששתי הברייתות הם אפילו לפי חכמים ומחלקת בין 
דופן שלישית של הסוכה שהיא נצרכת להיתר הסוכה ולכן אסור 

וא"כ משמע להדיא לעשותה, לדופן רביעית שאינה נצרכת לסוכה. 
שחכמים מודים לגבי דופן שלישית שיש בה איסור עשיית מחיצה ומכאן 

כמו דופן שלישית של הסוכה שייך  המתרתמוכיחים תוס' שבמחיצה 
  .ר"ן) -  (ולר"א אף במחיצה שאינה מתרת איסור עשיית אהל אף לחכמים

  "חלון" משמע בצד, שהרי בגג זה נקרא "ארובה".  ב.

', ר"א וחכמים נחלקו לגבי פקק החלון האם שייך בו איסור לכן ע"פ תוס
משום תוספת אהל. ולגבי הגמ' שהזכיר רש"י, הם מפרשים שמה שהגמ' 
הקשתה על שמואל למה נצרך לעשות מחיצה ולא הקשתה איך הוא 
התיר בכלל לעשות מחיצה בשבת, זה לא משום שאם הוא היה אוסר 

קשתה לפי האמת שסוף סוף לטלטל היה אפשר לעשות מחיצה, אלא ה
לשיטתו זו לא מחיצה המתרת ואין צורך לעשותה, ורב הקפיד משום 

  . 2עשיית מחיצה המתרת בשבת

  אך אם נעיין בדברי רש"י נראה שלא קשה עליו כלל:

                                                      
ולכן הרועים היו נוהגים לעשות להם אוהלים כדי לשמור צאנם כמ"ש בפעם הראשונה  1

" (בראשית ד, כ) וכך מפרש אֶֹהל ּוִמְקֶנהשמוזכר "אוהל" בתורה "הּוא ָהָיה ֲאִבי יֵֹׁשב 
  רשב"ם לגבי יעקב ע"ש.

והרשב"א מקשה על רש"י, שהיה אפשר לטלטל דרך מלבוש, ומשמע שכך מפרשים  2
לכן לשיטתם רב לא הקפיד משום הטלטול אלא רק משום עשיית מחיצה התוס', ו
  המתרת.

לגבי הקושיא מהגמ' לגבי סוכה, שם באמת שייך אוהל משום הסכך.  א.
ודייק כך מרש"י שכתב שם , אח"כ ראיתי שכך יישב הקרבן נתנאלואכן, 

משוי ליה  -"דבשתי דפנות אין קרוי אהל, וכי עביד בה דופן שלישית 
(וכתב שכך כתב גם אהל" כלומר שגורם לסכך של הסוכה להיחשב כאהל. 

שכותב:  ז ע"ב)ט(. ואפשר לדייק כך מרש"י במס' סוכה במגיני שלמה)
" ומכאן "דמחיצה בלא גג לאו אהל הוא, ומחיצה כזו מותר לעשות

 שאסור לעשות מחיצה שיש לה גג. 

רש"י בעצמו כותב: "ופקק החלון  ,לגבי הקושיא מכך שחלון הוא בצד ב.
משום דבנין קבוע הוא ומיחזי כמוסיף על הבנין." וא"כ רש"י  -דמתניתין 

עצמו מחלק שבבניין קבוע שייך בניין גם מהצד. (וכך משמע בר"ן), 
"י וכמו שמצוין בגליון אחרת ברש[אלא שלתוס' כנראה היתה גירסה 

מהרש"ל]. ובאמת כל עניינו של איסור עשיית אהל נובע ע"פ הגהת 
מאיסור בניין, אלא שאהל הוא דרך עראי ובניין הוא דרך קבע ובאהל 
שייך איסור רק אם עושה אותו מלמעלה כדרך אהל. ואדרבה יש 

שיש לו להקשות על שיטת התוס' שלשון "אהל" בכל מקום היא על דבר 
 3גג וכמו שהזכרנו לעיל ואיך שייך לומר לשון "אהל" על מחיצה?

מהגמ'  ע"ב) ובסוכה טז ע"א עירובין מד(במקשים התוס'  קושיא נוספת
  :(פו ע"ב)בעירובין 

 (לבית הכנסת)כי אתא רב דימי אמר: פעם אחת שכחו ולא הביאו ספר תורה 
היה באותה חצר של בית הכנסת ולא עירבו בה, או שהיה בחצר  (והס"תמבעוד יום 

(וחילקו את , למחר פרסו סדין על העמודים שכנגדו באותו מבוי ולא השתתפו בו)

 המבוי כדי להפריד את אותו בית ואת בית הכנסת משאר החצירות ויהיה מותר לטלטל)
מודים פרסו? לכתחילה מי שרי? והא הכל והביאו ספר תורה וקראו בו. 
אלא: מצאו סדינין פרוסין על העמודים,  -! שאין עושין אהל עראי בשבת

  והביאו ספר תורה וקראו בו. 

  שגם חכמים מודים שיש איסור אהל במחיצה המתרת. , ומשמע מכאן

מופיעה סוגיה זו ורש"י כותב שצריך לגרוס  )ע"ב (טזסוכה כת אך במס
(הרי אסור להכניס דעתך? מהיכן הביאום בשבת?  סלקא פירסו"בגמ' 

. התוס' מקשים על כך שהיו יכולים להביאם דרך מלבוש. 4"ולהוציא!)
והערוך לנר שם דוחה, שבכל אופן רב דימי היה צריך לפרש שהביאו כך 

  את הסדינים והגמ' העדיפה לומר שמצאום פרוסים. 

  .5וללא שום קושיאדברים הנ"ל, דברי רש"י מיושבים היטב, הוע"פ כל 

                                                      
וכעין דברים אלו מצאתי בפני יהושע (סוכה טז ע"ב) ע"ש. ורש"י דקדק בלשונו וכתב  3

 "להיות צל לאוהל מן החמה" שזו מטרת האוהל.
הראשונה (וכך הוא  ואמנם, התוס' כותבים שרש"י בעצמו גרס בעירובין כמו הגירסה 4

 באמת לפנינו). אך הפני יהושע כותב שהר"ן ראה שרש"י שינה את הגירסה גם שם.
ואף שרש"י משנה את הגירסה, היה חייב לפרש כך משום הלשון "אוהל" וכן בגלל  5

המשך סוגיית הגמ' ששם פירושו מחוור יותר בדברי הגמ'. ויש לציין שלסוגיא זו יש 
גבי גדר תורת כלי, שתוס' הבינו מדברי רש"י שהוא מצריך השלכה על המשך הגמ' ל

 -שיהיה לו שימוש אחר, ומקשים על כך מה הצורך בזה? ולכן מפרשים "תורת כלי"
שעשה בו מעשה של תיקון לצורך שימושו. ומביאים ראיה מחריות של דקל שראויים רק 

נראה שהוא כותב: לישיבה ומותרים בטלטול אם הכינם לכך. אך אם נעיין בלשון רש"י 
 -... ואם אין תורת כלי עליו לתשמיש עצמושהכיסוי ראוי  - "והוא שיש תורת כלי עליהן 

, ודלתות שידה תיבה ומגדל יש תורת כלי עליהן, דראויין לא אמרינן כיסוי כלי הוה כלי
לישב עליהן ולתת עליהן מזונות לקטן, ולקמן מפרש אמאי בעינן בית אחיזה, הואיל 

י עליהן... והאי קנה (שמוזכר בגמ') מאי תורת כלי עליו איכא אי משום דפותח ותורת כל
". ונראה שכוונת רש"י שלר' יוחנן יש אין זו תורת כלי עליו, אלא תורת בנין -ונועל בו 

צורך שלכל דבר תהיה תורת כלי, ומפורש בהמשך שבכיסוי כלים מדובר בכלים 
האחיזה נועד כדי שיהיו מתוקנים לכך ולא המחוברים בקרקע ושייך בהם בניין, ובית 

יחשב כבונה, ובכל זאת יש עדיין איסור טלטול שכדי להתירו יש צורך בתורת כלי 
. וא"כ כך גם בקנה יש צורך בשימוש אחר שלא שאינו מתורת בניין לשימוש עצמי

מתורת בניין, וכן בדלתות שידה תיבה ומגדל שאין להם שימוש אחר בשבת, כי אסור 
. ולפי זה לא קשה לשימוש עצמיזירם (כמבואר בדף קכב ע"ב) יש צורך בתורת כלי להח

על רש"י כלל שהרי בכלי רגיל וכן בכיסויו אינו מצריך שימוש אחר, וא"כ אין ראיה נגדו 
מחריות. והרא"ש ביאר בדעת רש"י דאזיל לשיטתו בביאור כל הסוגיא בעניין בניין 

לאפוקי מתורת בניין, והקשה על כך מהרש"א אם כן והצריך תורת כלי לשימוש אחר כדי 
מה הגמ' הקשתה מחריות, הרי שם אין צורך להוציא מתורת בניין. אך לפי ההסבר הנ"ל 
אתי שפיר, ואולי לכך כיוון הרא"ש, שלרש"י יש צורך בתורת כלי שאינה מתורת בניין 

 יזה עדיין ישוהגמ' הקשתה מכך שאפילו לאחר שנפתרה בעיית הבניין ע"י בית האח
  צורך בתורת כלי כדי לטלטלם, וכך גם בחריות יש צורך בתורת כלי לשימושם העצמי.

  שיטת רש"י בדין עשיית אהל עראי בשבת

  מלאכי גוטמן
  עיוני הלכה



   
  

  

 
החזן בתפילה משמש כשליח נאמן של הציבור להעלות את תפילתם 1

ההלכות בעניין המעלות ותחינותיהם מלפני בורא עולם ועל כן רבו 

הצריכות להימצא בשליח הציבור. אחת מן המעלות אשר עומדות לזכות 

  החזן הוא זכות ייחוסו לאבות צדיקים.

הביא בשם אביו הרא"ש כי מעלת הייחוס של הש"ץ סי' נג)  ,(או"חהטור 

אינה מועילה כלל כאשר החזן עצמו רשע. על כן, אם מתמודד על 

 ,יש להעדיפו על פני הראשון - הוא צדיק בן רשעיד חזן אחר אשר התפק

שנאמר "בורא ניב שפתים שלום  ,ויש בזה אף מעלה של קירוב רחוקים

. משום שברור (ישעיהו נז, יט)שלום לרחוק ולקרוב אמר ה' ורפאתיו" 

  חוסו. יהדבר שאדם רשע אינו ראוי כלל לשמש כשליח ציבור על אף י

מ אם : "מ"(בביאורו לטור) הרש"לבשם מ יםמביא(סק"ג) ט"ז ב"ח והה

כי אינו דומה תפילת  ים בודאי מיוחס קודם לשאינו מיוחסושניהם שו

ע"פ הבנתו בדברי  2ומחדש חולק על כך הט"ז". אולם צדיק בן צדיק וכו'

ל ע במידה והוא עצמו צדיק, הרא"ש, כי יש להעדיף ש"ץ ממשפחה רעה

אחר שראינו שלקרב זרע רחוקים גוברת על  ,ש"ץ צדיק ממשפחה טובה

ייחוס, אנו רואים בפסוק זה שישנה קדימות לרחוק (בעלי תשובה) על 

  פני הקרוב (צדיק בן צדיק). 

כאשר יצחק , שפרשתנומבואר בוכמובא בדברי רש"ל המקור לשיטתו 

קיימא אנו מוצאים שה' העדיף את תפילת של ורבקה התפללו לזרע 

"ויעתר (סד ע"א) לומדת הגמרא ביבמות  כךת רבקה. יצחק על פני תפיל

'לו' ולא לה, שאין דומה  –(בראשית כה, כא) לו ה' ותהר רבקה אשתו" 

לכאורה ותפילת צדיק בן רשע (רבקה), לתפילת צדיק בן צדיק (יצחק). 

דיק, שתפילת צדיק בן צ שהרי מפורש בגמרא, דברי הט"זמכאן קשה על 

  ?!רהיינו המיוחס, מתקבלת יות

                                                      
  את יסודי הדברים ראיתי בעלון עזר מציון. 1
וכך לשון הט"ז: "... ולעד"נ מדכתב הרא"ש טוב לקרב מזרע רחוקים ש"מ שיש כאן עוד  2

ה, ואפ"ה טוב לקרב זה אחר מזרע שאינם רחוקים דלשון טוב לקרב משמע שיש בריר
שהוא אינו מיוחס כדי לקרבו לאותו זרע לשכינה, דרחמנא לבא בעי ותהיה תפלתו 

  , וזה נלמד מפסוק לרחוק ולקרוב כנ"ל".יותר מצדיק בן צדיקנשמעת 

: תפילת צדיק בן צדיק שיש לחלק (סי' כ) מהרש"לבשו"ת  וביאר

כשאדם מתפלל בעד עצמו או על תפילה שנוגעת  היינומתקבלת יותר, 

לו (כמו שראינו ביצחק) שאז זכות אבותיו מסייעתו. מה שאין כן בחזן 

המתפלל בעבור העם שאז אין זכות אבותיו מועילה לציבור, שהרי 

אבותיו הצדיקים שמגיע להם להיוושע. אם כן הציבור אינו מזרע 

בתפילה עבור הציבור לא רק שלא נעדיף צדיק בן צדיק ע"פ צדיק בן 

רשע, אלא אף נבכר צדיק בן רשע ע"פ צדיק מיוחס. הטעם לכך הוא 

שדווקא אדם שהגיע ממשפחה מקולקלת, ויחד עם זאת נשאר הוא 

מניח מעשה אבותיו בצדקתו, הרי חשוב הוא לפני המקום הרבה יותר, ש

   3והולך בדרכי השי"ת, ועליו הכתוב אומר "שלום לרחוק ולקרוב".

אמנם נותר עוד להבין, מדוע כאשר אדם מתפלל בעד עצמו, צדיק בן 

  צדיק יועדף על פני צדיק בן רשע שהזניח מעשי אבותיו?

 - צדיק ש, (חולין פו ע"א)מבאר זאת ע"פ הגמ'  )ט"זסקסי' נג (באליה רבה 

אין זכויותיו מועילות לו לעצמו בעולם הזה, ואילו לבני דורו זכויותיו כן 

מועילות גם בעודו חי. האליה רבה מוכיח דבר זה מדברי הגמרא 

כל העולם כולו ניזון בשביל חנינא בני, וחנינא בני די לו בקב "שאומרת: 

. בגמרא זו ניתן לראות כי על אף "חרובין מערב שבת לערב שבת

(עבור הציבור) הוא עצמו  זכויותיו של ר' חנינא סיפקו מזון לכל העולםש

  .(נתיבות דעת)לא נסתפק מהמזון הרב שבא בזכותו. 

והוא הדין כאן, כשמתפלל בעד עצמו אין מועילה לו זכותו, אך 

  כשמתפלל בעבור הצבור זכותו מועילה ולכן יועדף ע"פ צדיק בן צדיק. 

                                                      
אם יש  ועי' בספר חשוקי חמד (ברכות ז ע"א) שכתב שיש לסמוך על דברי מהרש"ל 3

לציבור תועלת מזה שיעבור לפני התיבה צדיק בן רשע, כגון שתפילתו מעוררת יותר 
וכיו"ב. [ועכ"פ צל"ע דא"כ מהרש"ל בתשובה סותר עצמו ממש"כ בביאורו לטור שמיוחס 
קודם לשאינו מיוחס. ודוחק גדול לומר שכוונת רש"ל בביאורו לטור היא לתפילתו על 

רים אין עדיפות לצב"צ). ושו"ר להיעב"ץ במֹר וקציעה עצמו (ואה"נ שבתפילתו על אח
(על הטור שם) שחיזק דברי רש"ל בביאורו לטור שצב"צ עדיף על צב"ר, ודלא כהט"ז, 
ואח"כ הזכיר תשו' רש"ל הנ"ל וכתב ע"ז: "ופירוש זר ורחוק הוא, ובחינם הוציאו 

דחה דברי הא"ר, מפשוטו, להפך הבנתו על פניו", ולדעתו צב"צ עדיף בכל מקרה. וגם 
  .העורךעיי"ש ואכמ"ל.] 

  

  

  

  

  

ּלֹו ְּכַאֶּדֶרת  ַוִּיְמְלאּו ָיֶמיָה ָלֶלֶדת ְוִהֵּנה תֹוִמם ְּבִבְטָנּה: ַוֵּיֵצא ָהִראׁשֹון ַאְדמֹוִני ּכ*
 ַוִּיְקָראְׁשמֹו ֵעָׂשו: ְוַאֲחֵרי ֵכן ָיָצא ָאִחיו ְוָידֹו ֹאֶחֶזת ַּבֲעֵקב ֵעָׂשו  ַוִּיְקְראּוֵׂשָער 

  כו)-(כה, כדָנה ְּבֶלֶדת ֹאָתם: ְׁשמֹו ַיֲעקֹב ְוִיְצָחק ֶּבן ִׁשִּׁשים ָׁש 

לפי שהיה נעשה ונגמר בשערו כבן שנים הרבה. יש  -"ַוִּיְקְראּו ְׁשמֹו ֵעָׂשו" 

לברר מה המשמעות בכך שהתורה מציינת שעשו נולד שעיר ונראה 

שמו" בלשון  "ויקראועשו נאמר שעל כעשוי ומוכן? כמו כן יש לשים לב 

  שמו" לשון יחיד. מה פשר השינוי? ויקראיעקב נאמר "על רבים, ואילו 

  :'כלי יקר'כותב על כך ה

זה הוא סימן שיהיה העולם הזה חלקו וגורלו ולא  ,שנעשה ונגמר בשערו
יהיה לו עוד חלק בעולם הנצחי, כי ההבדל בין קניית שני מיני שלימות אלו 
הוא זה, כי מיד כשנולד האדם הוא משתמש בכל הכלים הגשמיים וכל 

ויש לו מיד חשק ורצון אל כל התאוות  ,ושים פועלים פעולתםחמשה ח
אבל . ה ויתר שמושי הגוף ההכרחייםשהחומר חומד ומתאוה אכול ושתֹ 

אין האדם משתמש בו  - בכלים השכליים כמו המוח והלב והשכל עצמו 
אך בבואו בימים  (איוב יא, יב) "ַעִיר ֶּפֶרא ִיָּוֵלדהאדם "ביום הוולדו כלל, כי 

  עין שכלו ויקנה זה השלימות המעולה מעט מעט.יפקח 

יש הבדל בין התפתחות האדם להתפתחות הבהמה. שור בן יומו קרוי 

אין  .בהשרואים זה מה שיש  מהבה מה.  –. בהמה סה ע"ב)ב"ק (שור 

  התקדמות לשום מקום.והתפתחות 

מצוה בגיל שלוש עשרה? בגיל זה האדם מגמר -מדוע האדם נעשה בר

הנפשי של התפתחות מתקופת הילדות וכבר דומה לאביו את התהליך 

כמובן, ת של שמירת המצוות בדומה לאביו. ואפשר להטיל עליו אחריו

לעומת זאת,  1גם אחרי בר המצווה נפתחים בפניו דרגות רבות להתעלות.

כמה ימים אחרי הלידה היא כבר מוגמרת, ומעתה היא נכנסת  -הבהמה 

עשוי ומוכן בלי  - "עשו"י או עלייה. זהו לסדר חיים שאין בו שום שינו

רצונות להתקדם ממש כבהמה. אולי דווקא השערות מסמלות זאת, כי 

  זהו אחד מההבדלים הבולטים בין האדם לבהמה. 

באה לידי ביטוי גם בפסימיות שלו ביחס למעלתו: "ִהֵּנה  זוצורת חיים 

אין לעשו חזון, רצונות  - כה, לב)(ָאנִֹכי הֹוֵל@ ָלמּות ְוָלָּמה ֶּזה ִלי ְּבכָֹרה" 

ענייני עוה"ז. הדבר בא  - בלבד  המצוילהתקדם בעבודת ה', עשו חי את 

כשם שבע"ח עסוקים בציד  ,זו שאיפתו .לידי ביטוי בעיסוקו בצִיד

מאכלם, כך הוא עוסק בעולם הציד. תכונה זו באה לידי ביטוי בקריאת 

ם הרבה". אינו שואף "שהיה נעשה ונגמר בשערו כבן שני -שמו עשו 

  למילוי תפקידו כבכור, ומתוך כך ההשגחה מגלגלת תפקיד זה לאחיו.

                                                      
שהגיע לארבעים ותשעה שערי חכמה. מה  -על משה נאמר "ותחסרהו מעט מאלוקים"  1

היה אילו משה רבינו היה מעפיל עוד קצת ונכנס לשער החמישים? היו נפתחים לפניו 
 בתוך השער החמישים, עוד חמישים שערים חכמה. אין סוף לעלייתו של האדם ודבקותו

 בקב"ה.

 'צדיק בן צדיק' או 'צדיק בן רשע'?

 אסף חייא (ד')
 עיוני הלכה

 העשוי והעוקב

 הרב נתנאל שושן

 רב פנינים
 'ִלי ְיָקרּכְ ה'מפניני 



 

אחיו יעקב כולו ספון בבית המדרש, יושב אוהלים, בעולם , לעומתו

כולו מלא רצונות ושאיפות להתעלות. כיצד הדבר בא לידי ביטוי  - הרצוי

ת ַּבֲעֵקב ֵעָׂשו ַוִּיְקָרא ְׁשמֹו בקריאת שמו? "ְוַאֲחֵרי ֵכן ָיָצא ָאִחיו ְוָידֹו אֶֹחזֶ 

  ַיֲעקֹב". מה ענינה של אחיזת העקב?

היטב את פשר השם יעקב: "ַוֹּיאֶמר ֲהִכי ָקָרא בהמשך הסביר עצמו עשו 

ֶזה ַפֲעַמִים ֶאת ְּבכָֹרִתי ָלָקח ְוִהֵּנה ַעָּתה ָלַקח ִּבְרָכִתי" ַוַּיְעְקֵבִני ְׁשמֹו ַיֲעקֹב 

כיצד העתיד שאירע  ?יצחק ו שלקריאת השם מצד. אך מה פשר (כז, לו)

  2?נרמז בתחילתו בקריאת שמו

  על פי דרכו:  'כלי יקר'מפרש ה

כי יד ממשלתו לא יהיה לו מיד ביום הוולדו כי אם בסוף בבואו בימים, 
כהוראת שם עקב המורה על הסוף כך השלימות הנפשי נקנה ביותר בסוף 

נשמע וזקני תלמידי חכמים  ימי חלדו של האדם, כי סוף כל דבר הכל
מוסיפין חכמה אבל ביום הוולדו אין בו רושם כלל מן אותו שלימות 
הנפשי, ואם כן מוכרח הדבר לומר שאין שכר לצדיקים בעולם הזה, שהרי 
עיקר זמן קניית השלימות הוא בימי הזקנה בהיותו קרוב לשערי מות כי אז 

  שכלו הולך ומתגבר.

יה דומה לבהמה, נשאר ללא שינוי, ללא עשו ברצונותיו הפנימיים ה

העקב מסמל  -התקדמות. הכל עשוי. יעקב לעומת זאת אחז בעקב אחיו 

הראש בוקע ראשון,  -את הסוף, תחילתו של הגוף בראש. בלידת האדם 

"משהוציא ראשו". יעקב מבין שלפניו דרך ארוכה לעלות בה שלב אחרי 

אלא לפניו דרך של  שלב. אין הוא נולד שעיר עשוי וגמור כאחיו,

התעלות שבאה לידי ביטוי ב"איש תם יושב אהלים". התעלות זו תבוא 

ע"י דקדוק במצוות שאדם דש בעקבו. האדם מתעלה דווקא בדברים 

שורש מעלת יעקב  -יומיים, וזוהי מעלתו של העקב - השגרתיים והיום

 כל ימיו הם עלייה, ובסוף ימיו אחרי שנות עמל שמתעלה לדרגת ישראל.

  התעלות מגיע הוא אל שלמותו. 

יעקב לוקח את העולם הרצוי הנלמד בבית המדרש ומיישמו בעולם 

המצוי. בכך הוא מתעלה ומגיע בזכות למעמד הבכורה, ובאמצעות 

אמנם מבחינה  בהדרגה. עקב הוא צועד מעלה מעלהאחיזה בה

לא נולד בכור אך בכוח מעשיו וחכמתו הוא רוכש את  יעקבמציאותית 

"ההוא בדברי תורה  –עם העקב. "אשרי אדם מפחד תמיד"  3ההברכ

                                                      
הגמרא במסכת יומא (פג ע"ב) מספרת ש"רבי מאיר דייק בשמא", כי בשמו של אדם  2

 נרמז אופיו, כמבואר שם במעשה עם כידור, שהתברר כרשע. 
וליתר דיוק אפילו את הבכורה, שבד"כ מסתמנת כמהלך טבעי שלא קשור למעשיו של  3

 האדם.

. יעקב במשך כל חייו לא ישב בשלווה, וכשביקש (גיטין נה ע"ב)כתיב" 

ת ה' של . עבודבר"ר פד, ג)ראה ( לישב בשלוה קפץ עליו רוגזו של יוסף

  יעקב דורשת תנועה מתמדת.

ואולי זהו פשר אחיזתו בעקב, המובילה לעלייתו הגדולה שמצליח 

לקחת את הבכורה המגיעה לו על פי מעשיו, ומצליח במאבקו עם שרי 

  4מעלה "ִּכי ָׂשִריָת ִעם ֱאBִהים ְוִעם ֲאָנִׁשים ַוּתּוָכל".

" ויקראוו גלויה לכל. כולם רואים שנולד עשוי, ולכן נכתב "דרכו של עש

. אך דרכו של יעקב סמויה (רש"י שם)"הכל קראו לו כן" לשון רבים,  -

מעין כל. רק יחידים רואים את נפשו הכמהה לעליה ולכן נכתב בלשון 

או  -שמו יעקב". ומי היה הקורא? רש"י מביא שני פירושים  ויקראיחיד "

 אביו, שהביט אל עומק תפיסת העקב, או יחידו של עולם הבוחן לבבות.

ישנו רק מקום אחד שיש בו מנוחה,  - (איוב ג, יז)ח" "ושם ינוחו יגיעי כ

, ולכן (ע"פ ישעיהו יא, י)כפי שאנו אומרים על הנפטר: "תהא מנוחתו כבוד" 

נקרא הנפטר מן העולם בשם 'המנוח', משום שבחיים חיותו אין לו 

הוא המקום הנמוך ביותר באדם  -מנוחה. ל'עקב' ישנה רוממות רוחנית 

  שמניע את כל גופו. 

(בראשית ג, עונשו של הנחש היה "הוא ישופך ראש ואתה תשופנו עקב" 

אין  -. הנחש מכיש את אדם בדרך כלל בעקב, וכך גם דרכו היצר הרע טו)

הוא מכשיל את האדם תחילה במצוות "שבראש", כגון אכילה ביום 

-במצוות שאדם דש בעקביו, הקטנות והיום -כיפור וכדומה, אלא בעקב 

ם רוצה להרוג את הנחש ולשוף אותו בראשו, יוכל לעשות יומיות. אם אד

זאת רק באמצעות העקב. אם יקפיד על המצוות שבעקב בכל עת ובכל 

שעה, יוכל להתגבר על יצר הרע. נמצאנו למדים שאותו המקום שמנסה 

הנחש להכיש, הוא זה שדרכו אפשר יהיה להתגבר על הנחש, העקב. 

  דרך העקב.ומכאן גם ההתעלות של האדם דווקא 

. (משנה סוף סוטה)הדור שלפני ביאת המשיח נקרא 'עקבתא דמשיחא' 

העקב, שהוא האבר הנמוך ביותר בגוף, מצד אחד מסמל את השפלות, 

אך מצד שני הוא שנושא את כל הגוף ויכול להיות המרומם ביותר. זה 

שלנו עם הקב"ה שמוביל אותנו אל  העקבימלמד אותנו על הקשר 

  .העקברוממות 

                                                      
זה עשו בתחילתו, ואח"כ  - אנשים" נראה לפרש את הכפילות בפסוק לפי הסברנו: "עם  4

עם לבן, ולאחר המאבק עם המלאך המשיך בעליותיו ע"י ניסיונותיו במעשה שכם 
 ופרשייתו של יוסף.

  

  

  

  

  

  

  האוכלים בחדר האוכל, האם מצטרפים לזימון

, שכולם באים על דעת לאכול יחד, לקדש, לשיר, בסעודות השבת והחג

  ודאי שיכולים לזמן יחד, ואף בשם (אלקינו).לרקוד, לברך בצוותא, 

  שתי בעיות הן:  - וצ"ע מאי ביום חול

לכל ארוחה בישיבה ישנו זמן יחסית ארוך בו ניתן להגיע ולאכול,   .א

יכול להגיע מתי שחפץ, לאכול  ל אחדועקרונית במשך זמן זה כ

לבדו וללכת. בכה"ג גם אינו מצטרף לחבריו לזימון. מאידך, 

המציאות היא שהחלק הארי של הבחורים מגיע בתחלת הזמן 

ומתחיל לאכול פחות או יותר באותה שעה. א"כ, הגיוני לומר 

שאלה הבאים ראשונה אף מצטרפים לזימון יחד, ולו בשל העובדה 

ת המנהג שלאחר כמה דקות מישהו צועק 'זימון' שיודעים כולם א

ומזמן לכולם. וצ"ע, אלו שמגיעים לאחר כמה דקות, האם יכולים 

 לענות לזימון המרכזי?

אף אלו שהגיעו בתחלת הזמן, האם יכולים לזמן עם אלו שבשולחן   .ב

לידם. ובמלים אחרות, האם נכון המנהג המקובל בישיבה שאחד 

 מזמן לכולם? 

יעים בתחלת הזמן נראה שדעתם להצטרף יחד לזימון, ולו לגבי אלו המג

מנחת  ;(מנח"י ח, ח 1דהו עוד מעט יצעק 'זימון'-רק משום שיודעים שמאן

העובדה שיושבים בשולחנות  .)133וזה"ב עמ' , הגריש"א ;שלמה ח"ב ד, כ

נפרדים אינה מגרעת, כיון שהיא רק מפאת נוחיות וסדר או מפאת חוסר 

מ"מ, גם אלו הבאים בתחלה, כדאי . 2שולחן אחד מקום לכולם סביב

                                                      
 דמי למש"כ שו"ע קצה, א גבי שתי חבורות הרואות זא"ז ונכנסות ע"ד להצטרף יחד. 1
נפרדים, גם באירוע שבאים כולם לכבוד בעל השמחה, על אף שיושבים בשולחנות  2

בישיבה ישנו צד לומר שבא  -מצטרפים כולם יחד לזימון.. עדיף נידון זה מבחורי ישיבה 
האדם לאכול בלבד וללכת, כך שאין ברור כ"כ שדעתו להצטרף עם השאר(כן דעת 

(ח"ב יג, י) הסובר שבמקרה כזה אף שיושבים בשולחן אחד אין מצטרפים).שאם  האול"צ
הולך מתי שמעוניין, אפי' יושבים בשולחן אחד אין הנוהג שכל אחד נכנס, אוכל ו

מצטרפים. לעומת זאת, במסעדה, בדר"כ היושבים בשולחן אחד אינם מצטרפים עם 
האחרים שבשולחן השני כיון שאינם מכירים אותם ואין כווונתם להצטרף, אא"כ מתחלה 

 גילו יושבי שני השולחנות שדעתם להצטרף, כגון שאמרו "בואו ונאכל". 

 זימון

 ר' איתן גרתי
 אורח חיים

 בהכוונת הרב רובינשטיין

 



 

להוציא גילוי דעת ולתלותו בחדר האוכל כל השנה שכל היושבים יחד 

  . ילקו"י קצב, י) ;(אול"צ ח"ב יג, י לסעוד מצטרפים לזימון

לגבי הבחורים המגיעים לחדר האוכל מאוחר יותר, המצוי הוא שעדיין 

  דר האוכל 'זימון'. לא סיימו סעודתם וכבר צועק מאן דהו בח

עונים ואפי' אלו שלא התחילו לאכול. מה  - לענות לזימון המרכזי

עונים? אלו שלא התחילו לאכול או אף התחילו אך לא אכלו כזית עונים 

. אלו שאכלו (כנאמר בשו"ע קצח, א)"ברוך ומבורך שמו תמיד לעולם ועד" 

מ"מ, ענייה זו אינה . (שו"ע הרב קצח, ב)כזית עונים כרגיל "ברוך שאכלנו" 

  . 3עולה להם לחובת זימון

  אה"נ, אם סיימו סעודתם, עונים ויוצאים ידי חובת זימון.

יכולים לזמן עם האנשים שבאו באותו זמן איתם לאכול  בסיום סעודתם

ויושבים באותו שולחן. אמנם, לעתים אחד מאלה שהגיעו מאוחר 

ק 'זימון' וחפץ שכל מעוניין גם הוא לעשות זימון בעשרה, גם הוא צוע

דבר זה איננו נכון כיון שבכלל אין זה ברור  -אלה שהגיעו מאוחר יענו לו 

בכה"ג, חובה שיגלו דעתם מקודם שמצטרפים אליו שאר הבחורים. 

לשים שלט גילוי דעת בחדר האוכל  -שמצטרפים יחד. ויש להציע כנ"ל 

רת "בואו (בדומה לאמי שכל אלה המגיעים מאוחר מצטרפים יחד לזימון

  ונאכל" שכתב שו"ע בקסז, יב. קצג, ג). 

אדם שבאמצע סעודתו עונה לזימון, עד מתי צריך להפסיק 

  מאכילתו ע"מ לענות לזימון?

במחלוקת אמוראים וראשונים עד היכן (ר, ב) נחלקו השו"ע והרמ"א 

נמשך הזימון, ונפ"מ לאדם שבאמצע סעודתו שומע זימון ועונה, עד מתי 

צריך לחכות ולא לפסוק מאכילתו. בני עדוה"מ נהגו כהכרעת השו"ע 

שמספיק לשמוע עד שישמעו את המזמן אומר "ברוך שאכלנו משלו 

נהגו כהכרעת הרמ"א ובטובו חיינו" וימשיכו בסעודתם. מ"מ, בני אשכנז 

להפסיק עד סיום ברכת הזן (לפ"ז, המזמן צריך לומר בקול את כל 

 - מילות ברכת הזן, ע"מ להוציא כולם י"ח, אף אלו שאין מברכים עתה 

  משנ"ב קפג, כח). 

. מצוי הדבר שעם המזמן מתחילים רבים לברך ברהמ"ז, ופתאום ש

להוציא ידי חובת שומעים אותו אומר בקול "בא"ה הזן את הכל" (ע"מ 

  ). האם אדם שנמצא באמצע ברהמ"ז עונה אמן?4זימון את בני אשכנז

   -. בני אשכנז ת

                                                      
אם תחלת הסעודה  -ד) ששתי אפשרויות הן להתחייב בזימון -(שו"ע קצג, ב קי"ל 3

היתה יחד או סופה. בנידון דידן, אם סיים סעודתו קודם שזימנו עונה ויוצא ידי חובת 
זימון המוטלת עליו, כיון שסיום סעודתו היה יחד עם השאר. מ"מ, אם אותו שהגיע 

ת אך לא יצא בענייה זו ידי חובה, מכיון שלא מאוחר עדיין באמצע אכילתו, יכול לענו
 הצטרף לציבור ולא התחייב בזימון. 

 וכן לזכות את בני עדוה"מ בעניית אמן. 4

ישתדלו לסיים ג' תבות קודם שמסיים המזמן ואז  על ברכת הזן •

 יענו אמן על ברכתו, דזו ברכת הזימון (קפג, ז בהג"ה). 

יש שנהגו  -, וכן על קדיש קדושה וברכו על שאר הברכות ששומע •

לענות, ומסייע להם פשט הרמ"א  (כח, ג)והחזו"א (קפג, ח) כערוה"ש 

(קפג, ח) , ויש שנהגו כהכרעת שו"ע 5שם המשווה דין ברהמ"ז לק"ש

(כדאי' קד, שדין ברהמ"ז כדין תפלה והמברכה אינו עונה לשום דבר 

שנראה שנקט  (סק"ד). וסיעתא מדברי הרמ"א בדרכי משה ז)

  .6כשו"ע

, גם אם נמצא אין לענות שום אמן דברכות על שום ברכה -בני עדוה"מ 

גם אם דין  א.. הסיבות: (כה"ח קפג, מ. יבי"א א, יא. ילקו"י קפג, ג)בין הברכות 

ברהמ"ז שווה לדין ק"ש, מ"מ מנהג עדוה"מ שלא לענות על ברכות אפי' 

פסק שדין ברהמ"ז כתפלה, ובה (קפג, ח) השו"ע  ב.בין הפרקים של ק"ש. 

יש מ"ד שכל הברכות של ברהמ"ז נחשבות  ג.. (קד,ז) אין עונים שום דבר

 כמובאויש להחמיר לשיטתם  -(רא"ש, מג"א  7כחטיבה אחת ואין להפריד ביניהן

  . בביאוה"ל קפג, ו. קפח, ו. משנ"ב קצד, יג)

  טעות בזימון עשרה

שאכלנו משלו..." ולא הזכיר על אף שהיו עשרה אמר המזמן "נברך 

  "אלקינו", האם יכול לחזור ולזמן ב"אלקינו"?

שאף אחד מהציבור לא יענה ויחזור המזמן לומר זימון  במקרה כזה כדאי

  . (שו"ע קצב, ב) בשם, 'אלקינו'

   - בדיעבד אם הציבור ענה

  .(משנ"ב קצב, י) אם כל הציבור ענה בשם, עונה המזמן 'ברוך אלקינו...'

א"א לחזור עוד ולזמן בשם,  -יבור ענה כבר לזימונו בלא שם אם הצ

  מכיון שיצאו כבר ידי זימון.

   - (מאוד מצוי)  אם רק חלק מהציבור ענה

 אם יש עשרה באלו שלא ענו יזמנו הם בשם.  •

אם אין עשרה באלו שלא ענו, צ"ע אם יכולים לצרף את אלו שענו  •

 .א) (שע"ת קצה, לזימון בשם, ומספק יזמנו בלא שם

                                                      
ולמנהגם(נט, ד בהג"ה) בין הפרקים של ק"ש עונים אמן דברכות, א"כ ה"ה בין הברכות  5

 של ברהמ"ז.
האם דינה כק"ש או כתפלה? וי"ל דלגבי ברכת הזן,  - לכאורה סתירה בדברי הרמ"א 6

שהיא ברכת הזימון נקט שדינה כק"ש ועונה, אך לגבי שאר ברכות ודברים שבקדושה 
  דינה כתפלה ואינו עונה. וכן הכרעת הגרשז"א(ותן ברכה, עמ' יב).

אם לא הזכיר ברית ותורה בברכת הארץ האם חוזר לראש ברהמ"ז או  א.למאי נפ"מ?  7
שהה באמצע ברהמ"ז כדי לגמור כולה, האם חוזר לראש  ב.חלת ברכת הארץ. לת

אדם ש'נתקע' בלי ברכון ואינו זוכר אלא ברכה אחת או  ג.ברהמ"ז או למקום שפסק בו. 
 שתים, האם יברך את שיודע. 

  

  

  

  

  

  בראשית, רוחו מרחפת על פני המים,

  ועל הארץ היה מבול מים.

  ויחפרו האבות בארות למים,

  ואף את נשותיהם מצאו על המים;

  מי ע"י שליח הניצב על עין המים

  מי בגללו אבן מעל באר המים,

  ומי בעוזרו לבנות יתרו להשקות מים.

  ואף הרחיב ה' להם בבורות מים,

  והממון גדל ע"י שקתות המים.

  ולדורות, מורידים המלך לנחל מים,

  תמשך מלכותו כמים. –לאמר 

  ללמדנו, כשם שא"א לעולם ללא מים,

  וכן בלא התורה שנמשלה למים,

כמים כך אף בלא ישראל הנצרכים
1
.  

                                                      
בספר בראשית יש עשרות אזכורים למים בכל מיני  1

מעט כל מים, באר מים, בור מים וכו'. למעשה כ –צורות 

אירוע מחונן המוזכר בספר נמצא בו גם מים, החל 

מבריאת העולם, לאחר מכן המבול, הגעת אברהם 

למצרים שראה את בבואתם על המים (ע"פ המדרש), 

הפרדות לוט מאברהם לסדום שכולה משקה, נתינת מים 

למלאכים, חוסר המים להגר כששלחה אברהם, הבורות 

  ברם, גם קיום ישראל תלוי במים,

  על כן נישא תפילה לבורא דוק ומים:

  ל חי יפתח אוצרות שמים,- א

ב רוחו יזלו מים.יּש

                                                              

, יצחק בא מבוא שחפר אברהם, אליעזר על עין המים

באר לחי ראי, הבורות של יצחק, יעקב על באר המים, 

גידול מקנה יעקב ע"י השקתות, ועוד כהנה וכהנה בורות 

ובארות... ללמדנו שיסודו והקמתו של עם ישראל תלוי 

במים ומגיע מן המים, ומכאן ניתן ללמוד שחשיבות 

  המים לעולם כמוה כחשיבות ישראל לעולם, וכן להיפך.

 תפילת הגשם

 יעב"ץ
 השירה הזאת



 
  

  

או שאלות  מי שיש לו תשובה על שאלה .יהן וימצא תשובה, חילוק או הבנה בפסוקיםחשוב עלכדי שהציבור י ובדברי חז"ל, בפשטי המקראות פשוטות עורר שאלותמטרת המדור ל{

  }בדף נפרד מצורפות לשאלות שבעלון הקודם נבחרותתשובות  מרכז המדור ר' דניאל בוחבוט.בפני  ןמוזמן להביא אות טובות,

שמי שדומה לאביו  שהרי מובא בספרים , וקשהקלסתר של יצחק דומה לאברהםהיו ליצני הדור וכו' צר הקב"ה רש"י בתחילת הפרשה כותב ש  .א

 ועוד ספר) ,[משום שמיראת הבעל האישה מהרהרת בו ויוצא דומה לו]? (קושיה מספר חומת אנך להחיד"א הרי הוא ממזר רח"ל

נכנס באדם משעה שננער [יוצא] ממעי אמו. וקשה, הרי כאן על  " שיצה"רמנעוריואומרים על הפסוק "כי יצר לב האדם רע (בר"ר לד, י) חז"ל   .ב

המילה 'ויתרוצצו' מביא רש"י את דברי חז"ל, שכאשר היתה שעוברת על בתי ע"ז עשו רוצה לצאת, וא"כ יצה"ר קיים אף בתוך הבטן ולא רק 

 כשיוצא?

שלו ובני בנים הרי הם כבנים ניחא, אך רבקה שהיא הבת  איך יצחק אומר על רבקה "אחותי היא", בשלמא אברהם אומר על שרה שהיא אחיינית  .ג

 של בן דוד של יצחק כיצד אפשר לקרוא לה אחותי, לכאורה דחוק להשתמש כאן במושג בני בנים הרי הם כבנים.

 , ה' ירחם, איפה הצניעות?(עי' רש"י) חק עם רבקהצמאיך אבימלך הצליח לראות את יצחק   .ד

"כל זמן שהיו קטנים לא היו ניכרים במעשיהם", וקשה הרי על "ויתרוצצו" מביא רש"י את דברי חז"ל  -ים" רש"י מפרש על הפס' "ויגדלו הנער  .ה

 שכשעוברת על פתחי תורה יעקב רוצה לצאת וכשעוברת על בתי ע"ז עשו רוצה לצאת? (יעקב סבאג)
  

  
  

  

ברם, אינו שואל אף , אדם המקשיב לבריאה – לעומתו ניצב, האדם השני

שאלה פונקציונלית אודותיו אלא מתמקד בשאלות מן הסוג המטאפיזי 

ית הטמונה . האדם השני תוהה מדוע העולם נברא? "מהי התכל)18(שם, 

אורגני ומה משמעות האתגר הגדול המגיע אליו -בחומר האורגני והבלתי

. האדם השני, משתדל לענות לעצמו על (שם שם)מעבר לגבולות היקום..." 

והפיכתו  שאלותיו, לא בהמשגתן של השאלות, לא במכניזציה של היקום

אלא תוך למידה והתבוננות בנעשה. "הוא אינו מחפש את צלם ; לתבניות

ם בכל נבט ופרח... האדם השני חי אלוקים בנוסחה מתמטית... כי א

  .)19(שם, בדביקות עם האלוקים" 

אברהם אבינו שילב בין שני הטיפוסים, הוא חקר את עולמו וחיפש את 

הגורם אשר מניע אותו מחד, ומאידך הוא היה איש מעשה, אקטיבי אשר 

עשה נפשות בעבודת ה'. טיפוס האדם השני היווה בסיס לדמותו של 

האדם הראשון . אולם, יצחק אבינו לא הכיר את אברהם אברהם כטיפוס 

איש החזון אלא את אברהם כשכבר ידע את בוראו וכשכבר קיבל עליו 

את עול המצוות. את חוויית החיפוש האקזיסטנציאלית (קיומית) עשה 

אברהם יחד עם שרה טרם היוולדו של בנם יצחק. יצחק אבינו הכיר את 

ש, הדומה באופיו לאדם הראשון אביו כשכבר היה אברהם איש המע

  שמציג הרב.

שרה אנו מתוודעים למעשים האחרונים של אברהם אבינו: -בפרשת חיי

המכפלה בכסף מלא, מציאת אישה ליצחק וקביעת יורש. -קניית מערת

המעשים היוו חותם משמעותי בתודעתו של בנו יצחק, מעשים אשר 

צר. לכן, יצחק חרתו עבורו את דמות אביו כאיש המעשה, האדם היו

במעשיו לאורך פרשתנו משתדל להידמות לאביו ולהיות איש מעש, אדם 

  יוצר מטיפוס האדם הראשון. 

ייתכן שבגידול בניו היה חלקו מועט, מאחר וניסה לעבוד על עצמו 

ולהיעשות אדם היוצר אווירה, אדם החותר לממש את מטרותיו ולא 

ההישארות בארץ ברעב, עוד חלילה להיסחף עם הזרם. ייתכן שבעניין 

זו איננה התנהלות פאסיבית אלא בחירה  - קודם להתגלות האלוקית

אף הקשיים המרובים -אקטיבית להתמודדות עם הרעב בארץ, על

הצפויים לו בעטיה של החלטה זו. יצחק אבינו מייצג את מידת הגבורה, 

 ,ומוכרחת להיות המעשה הנועז ביותר במשמעות המוכרת לנ אשר איננה

אלא היכולת להתמודד עם המציאות כמו שהיא מבלי לברוח, ואת 

  היכולת הזאת יצחק מלמד אותנו באופן מיטבי. 

"קום : אברהם את ארץ כנען במספר מקומותהקב"ה הבטיח כבר ל

, וכן כבר (בראשית יג, יז) והתהלך בארץ לאורכה ולרוחבה כי לך אתננה"

(בראשית הובטחה לו ההמשכיות מיורשו יצחק: "כי ביצחק יקרא לך זרע" 

כמו כן גם נאמרה לו ההבטחה כי מאותו בן יורש וממשיך ייצא  כא, יב),

  כפי שהובטח לו. (בראשית יב, ב), בעתיד "הגוי הגדול"

יצחק מממש את חזונו של אביו, בכך שהוא מיישב את הארץ, כורה 

את מעגל ההתיישבות ובכך מהווה דוגמה  מנת להרחיב בה-בארות על

(פ' פסואה, מהחלון הכי גבוה, לסביבתו . הוא מבין ש"מפילוסופיה אין עצים" 

, ולפיכך כפי שאנו רואים במהלך הפרשה יצחק אבינו "הולך וגדל )145עמ' 

עד כי גדל מאד", עוסק במסחר, מחזיר עטרה ליושנה ומחדש ימיו כקדם 

ההסכם עם אבימלך . יצחק יכול היה לסמוך בחידוש הבארות ובחידוש 

על הבטחותיו של האלוקים לאברהם אביו, וכל שכן להבטחותיו של 

עצמו, ובכל זאת הוא עצמו מתפלל לה' "וייעתר יצחק", הוא  לוהאלוקים 

  עצמו עובד למחייתו, והוא עצמו אף מבסס קשרי ברית עם עמי האזור. 

חה לבין המעשים, יצחק אבינו ניתן למצוא קו מחבר בין הנבואה וההבט

מלמדנו לקיחת אחריות מהי. הוא יודע שהקב"ה הבטיח אך הוא פועל 

כדי להבטיח את קיומה של הבטחה זו, ובכך מלמדנו שברכתו של הקב"ה 

(ראו עוד: הר' ש' רימון, אגרת קו, אינה פועלת ללא השתדלות האדם בעצמו 

  .שרה ה'תשע"ח)-פרשת חיי 

פעמיים: בפעם הראשונה קודם  נראה אל יצחק במהלך הפרשה אלוקים

"וירא אליו ה' ויאמר על תרד מצרימה שכון בארץ אשר אומר  - הרעב

אליך... כי לך ולזרעך אתן את כל הארצות האל והקימותי את השבועה 

אשר נשבעתי לאברהם אביך. והרביתי את זרעך ככוכבי השמיים ונתתי 

. בפעם השנייה, אלוקים ד)-כו, ב(בראשית לזרעך את כל הארצות האל..." 

יצחק לאחר מעשה אבימלך ולאחר סתימת הבארות של עבדי למתגלה 

יצחק על ידי עבדי אבימלך: "וירא אליו ה' בלילה ההוא ויאמר אנכי 

אלוקי אברהם אביך, אל תירא כי איתך אנכי וברכתיך והרביתי את זרעך 

  .(שם שם, כד) בעבור אברהם עבדי"

חק דווקא בסמיכות למאורעות קשים אשר עלולים אלוקים נגלה ליצ

לטלטל אותו מנטלית ואף לערער את תפיסת עולמו. בהתגלותו אלוקים 

ו מזכיר ליצחק את חובתו בעולמו, בכך שהוא ממשיכו של אברהם ועלי

. מידת הגבורה ניכרת ביצחק דווקא להעביר את השרביט להמשך הדורות

לו ומהתנהגותו בהם, ניבטת בסמיכות להתגלויות אלה, ממאורעות א

עמדה הקוראת לאדם להתמודד עם קשיו ופחדיו ולא לברוח מהם, 

בהתגלמותה,  נעשית בשתיקה, היא הגבורה אף שלעיתים ,התמודדות זו

והיא המסר אשר יצחק אבינו מעביר לנו לכל אורך הפרשה בכל הקורות 

   .תווא

 שאלות על הפרשה

 ר' דניאל בוחבוט
 נפשי בשאלתי

  // המשך סטראוטיפים ודמויות עגולות ,על ארכיטיפים


