
  

   

   
ׁשֹו ּוְבַדם ֲעָנִבים ִעירֹו ְוַלּׂשֵרָקה ְּבִני ֲאתֹנֹו ִּכֵּבס ַּבּיַ בפרשה אנו מוצאים "אְֹסִרי ַלֶּגֶפן  אומר רש"י  ."סּותֹוִין ְלב&

: בני אתנו. ), כא(ירמיה בשורק  במקום "גפן הם ישראל, עירה זו ירושלים, שורקה אלו ישראל, ואנכי נטעתיך
  . "יבנון היכליה

ר' יהודה אומר: ביהמ"ק נבנה " :צט, א)בר"ר (מדרש רבה . בדיון בחלקו של מי יבנה בית המקדשבאמת מצינו 
 ִׁשְמעֹון ַרִּבי: "חולקת שיטת מצינו אך ה".אפרתי מבית לחם יהוד יז) 'שמואל א(בתוך חלקו של יהודה דכתיב 

 ַּתְלמּוד, ִמָּבֶניָה  ֶׁשהּוא יֹוֵסף ֶׁשל ֶחְלקֹו ְּבתֹו3 ָיכֹול. ָרֵחל, ְּבֶאְפָרָתה ֵמָתה ּוִמי, ְּבֶאְפָרָתה ֶׁשֵּמָתה ִמי ֶׁשל ְּבתֹו3 אֹוֵמר
, ִּבְנָיִמין, ַהַּיַער ְּכַחַּית ִנְמַׁשל ּוִמי, ַהַּיַער ְּכַחַּית ֶׁשִּנְמַׁשל ִמי ֶׁשל ֶחְלקֹו ְּבתֹו3, ָיַער ִּבְׂשֵדי ְמָצאנּוָה : )ו, קלב תהלים( לֹוַמר

  ".ִיְטָרף ְזֵאב ִּבְנָיִמין: )כז, מט בראשית( ִּדְכִתיב

על צוארי  ויפול" :רש"י בפרושו על הפסוק "ַוִּיּפֹל ֲעל ַצְּואֵרי ִבְנָיִמן ָאִחיו ַוֵּיְבּךְ ּוִבְנָיִמן ָּבָכה ַעל ַצָּואָריו" מפרשוכן 
  ".ת בחלקו של בנימין וסופן ליחרבעל שני מקדשות שעתידין להיו -בנימין אחיו 

 ֶאְפָרִתי ִאיׁש ֶּבן ְוָדִוד" פסוק לכאורה שלא מוכיח באמת,ב הרי הם משתמשיםיש שאלה: לכאורה על שיטתם 
בן איש שגר  . בפסוק מתואר בלבד שדוד שעתיד להיות מלך על ישראל הוא"ִיַׁשי ּוְׁשמֹו ְיהּוָדה ֶלֶחם ִמֵּבית ַהֶּזה

אלא יש לומר, שקשה על הפסוק בבית לחם שהוא נמצא ביהודה, אך אין שום אזכור למיקום בית המקדש. 
מדוע היה צריך להזכיר את מקומו של דוד, אלא ברור שהמילה 'אפרתה' באה ללמד אותנו משהו מיוחד, וזה 

  המקדש.  מיקום בית

. וע"מ לעשות זאת יש לדון קודם כל מהו 'בית מקדש'? כמובן, בצורה יש לדון, מה נקודת המחלוקת ביניהם
  יותר עמוקה מאשר הקירות המרכיבים אותו. 

יש לך מקח שמי שמכרו נמכר עמו?! אמר  -ויקחו לי תרומה "בסיבת בית המקדש מצינו בשמות רבה: 
י, כביכול נמכרתי עמה, שנאמר ויקחו לי תרומה. (הקב"ה אומר: כביכול, הקב"ה לישראל: מכרתי לכם תורת

קחו אותי עם התורה). משל למלך שהיה לו בת יחידה, בא אחד מן המלכים ונטלה ביקש לילך לו לארצו 
וליטול לאשתו, אמר לו בתי שנתתי לך יחידית היא, לפרוש ממנה איני יכול, לומר לך אל תטלה איני יכול לפי 

אשתך, אלא זו טובה עשה לי, שכל מקום שאתה הולך קיטון אחד עשה לי שאדור אצלכם, שאיני יכול  שהיא
להניח את בתי, כך אמר הקדוש ברוך הוא לישראל: נתתי לכם את התורה לפרוש הימנה איני יכול, לומר לכם 

אמר ועשו לי אל תטלוה איני יכול, אלא בכל מקום שאתם הולכים בית אחד עשו לי שאדור בתוכו, שנ
 ש".מקד

בר קום הנחת התורה (עד כמה שאפשר לד, שהרי מינם נאמר "כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים"חלא ל
ּתֹוַרת ֱאֶמת ָהְיָתה ְּבִפיהּו ְוַעְוָלה @א ִנְמָצא "ם) זה מקום המקדש ושם יושבת הסנהדרין. יבמונחים פיזי כךעל 

ַמְלַא3  ּוְבִמיׁשֹור ָהַל3 ִאִּתי ְוַרִּבים ֵהִׁשיב ֵמָעוֹן: ִּכי ִׂשְפֵתי כֵֹהן ִיְׁשְמרּו ַדַעת ְותֹוָרה ְיַבְקׁשּו ִמִּפיהּו ִּכיִבְׂשָפָתיו ְּבָׁשלֹום 
  . ואכמ"ל. "ְצָבאֹות הּוא’ ה

שנאמר  ,בית המקדש תופס גם כמקום מרכזי למלכות. לכן ידע ריב"ז שבית המקדש יחרב רק ע"י מלך
 ֶמֶל3 ָלֶהם ְלַמּנֹות. ָלָאֶרץ ְּכִניָסָתן ִּבְׁשַעת ִיְׂשָרֵאל ִנְצַטּוּו ִמְצוֹת ָׁש@ׁש" כותב ם"והרמב. "באדיר יפול - הלבנון"ו

 ֵזֶכר ֶאת ִּתְמֶחה') יט, כה דברים( ֶׁשֶּנֱאַמר ֲעָמֵלק ֶׁשל ַזְרעֹו ּוְלַהְכִרית'. ֶמֶל3 ָעֶליD ָּתִׂשים ׂשֹום' )טו, יז דברים( ֶׁשֶּנֱאַמר
 עוד לא המקדש שבית ברור כי". ָּׁשָּמה ּוָבאָת  ִתְדְרׁשּו ְלִׁשְכנֹו' )ה, יב דברים( ֶׁשֶּנֱאַמר ַהְּבִחיָרה ֵּבית ְוִלְבנֹות'. ֲעָמֵלק
 לה שיש ממשלה או( מלך שיהיה צריך ולכן, ישראל עם של המלוכה מרכז אלא, מצוות בו שמקימים מקום

 מוזכר לעיל שביארנו כפי' אפרתה' המקדש בית מיקום, וכן. המקדש בית את לבנות מ"ע) כידוע מלך דין
 עם של המלכות גם כי נבין מכאן. גולית הריגת – המלוכה לקראת הראשון מעשהו את לבצע שהולך דוד אצל

 המושג את לנו וטבע אלקבץ הלוי שלמה רבי האלוקי המקובל בא לכן. המקדש-בבית מקורה, לעתיד ישראל
 המקום. ובקרבנות בתפילה' ה עבודת מקום רק לא הוא המקדש כי שנבין כדי" מלוכה עיר - מלך מקדש"

 יותר מבינים הישמעאלים וכן. המקדש בבית לשלוט חייב - למלוך שרוצה מי. המלוכה של המקום הוא הזה
  ....מקדשנו בית מיקום על נפשם את ומוסרים נלחמים לחינם ולא, מאיתנו טוב

 בחלקו יהיה המקדש בית שמקום ברור היה יהודה' לר: לעיל שהבאנו המחלוקת את להבין ניתן זה לפי אולי
 לעומת. יהודה בזה שהתברך שלנו בפרשה שמצינו כמו וכן. דוד בית – המלוכה זרע את שיעמיד השבט של

 י"רש שמפרש כמו, המלוכה את שיתחיל השבט של בחלקו יהיה המקדש בית שמיקום, סבר שמעון' ר זאת
  '. ישראל של וזריחתן בוקרן בתחילת שעמד אומר הוא שאול ועל": 'עד יאכל בבוקר" הפסוק על בפרשתנו
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בפרשתנו יעקב מברך את בניו, וכך גם משה מברך את השבטים לפני 
שבטים מצאנו שהתברכו  מותו כעין ברכות יעקב. והנה, על שלושה

  בעניין התורה: לוי, יהודה ויששכר.

בשבט לוי הדברים מפורשים בברכת משה: "יֹורּו ִמְׁשָּפֶטיD ְלַיֲעקֹב 
ִויַדְעֶּתם ִּכי ִׁשַּלְחִּתי ז) "-(ב, דְותֹוָרְתD ְלִיְׂשָרֵאל". וכן נאמר בספר מלאכי 

י ֶאת ֵלִוי ָאַמר ה' ְצָבאֹות... ּתֹוַרת ֲאֵליֶכם ֵאת ַהִּמְצָוה ַהֹּזאת ִלְהיֹות ְּבִריִת 
ֱאֶמת ָהְיָתה ְּבִפיהּו...ִּכי ִׂשְפֵתי כֵֹהן ִיְׁשְמרּו ַדַעת ְותֹוָרה ְיַבְקׁשּו ִמִּפיהּו ִּכי 

  ַמְלַא3 ה' ְצָבאֹות הּוא".

תורה,  ": והכוונה לאהליְּבאָֹהֶלי�ועל שבט יששכר משה אמר: "ְוִיָּׂששָכר 
: ּוִמְּבֵני ִיָּׂששָכר יֹוְדֵעי ִביָנה ַלִעִּתים ָלַדַעת (א' יב, לג)וכן נאמר בדברי הימים 

ַמה ַּיֲעֶׂשה ִיְׂשָרֵאל ָראֵׁשיֶהם ָמאַתִים ְוָכל ֲאֵחיֶהם ַעל ִּפיֶהם. ופירשו חז"ל 
  שיצאו מהם מאתים ראשי סנהדראות. 

ר ֲחמֹר ָּגֶרם רֵֹבץ ֵּבין וממילא, כך גם מתפרשת ברכת יעקב: "ִיָּׂששכָ 
ָחה ִּכי טֹוב ְוֶאת ָהָאֶרץ ִּכי ָנֵעָמה ַוֵּיט ִׁשְכמֹו ִלְסּבֹל ַוְיִהי  ַהִּמְׁשְּפָתִים: ַוַּיְרא ְמנ&

את  טועןאת המשא כך יששכר  טוען"כשם שהחמור   -ְלַמס עֵֹבד" 
י חכמים, , אלו התלמידים שיושבים בארץ לפנַהִּמְׁשְּפָתִיםהתורה, רֵֹבץ ֵּבין 

ָחה ִּכי ְׁשַפָּתִים''ִאם ִּתְׁשְּכבּון ֵּבין (תהלים סח) שנאמר  ', זו טֹוב, 'ַוַּיְרא ְמנ&
 ְלַמס, 'ַוְיִהי [ּתֹוָרִתי ַאל ַּתֲעזֹבּו]ָנַתִּתי ָלֶכם'  טֹוב'ִּכי ֶלַקח (משלי ד) תורה, דכתיב 

א ? זו הלכה שהיו טועים בה היו מבקשים מידם, וכן הומסעֵֹבד', מהו 
ַּלח ְּבַרְגָליו',  ָּבֵעֶמק'(שופטים ה) אומר    .(בראשית רבה)של הלכה"  בעומקהׁש&

ִעירֹו ְוַלּׂשֵֹרָקה ְּבִני ֲאתֹנֹו  (עירה)ובברכת יעקב ליהודה נאמר: אְֹסִרי ַלֶּגֶפן 
ׁשֹו ּוְבַדם ֲעָנִבים  ֶבן ִׁשַּנִים סּותֹו: ַחְכִליִלי ֵעיַנִים ִמָּיִין ּולְ  (סותה)ִּכֵּבס ַּבַּיִין ְלב&

ֵמָחָלב: ודרשו חז"ל: "כבס ביין לבושו, שהוא מחוור להן דברי תורה, 
ובדם ענבים סותה, שהוא מחוור להם טעיותיהן... חכלילי עינים, רבי 
עזריה ורבי יונתן בן חגי ור' יצחק ברבי מריון ואמרין לה בשם רבי יוסי 

ה חכלילי עינים , ומה טעמירובן של סנהדרין משל יהודה היובר חנינא 
עד שהן מוציאין אותן  בשיניםמיין וגו', שהן יושבין וסודרין דברי תורה 

  .(בראשית רבה)" כחלבנקיים 

  ויש להבין מה ההבדל בכח לימוד התורה של כל אחד משבטים אלו?

אומרת: "אמר רבא, לא משכחת צורבא  (כו ע"א) הגמ' במס' יומא ,והנה
או משבט יששכר. לוי דכתיב: יורו  מרבנן דמורי, אלא דאתי משבט לוי

משפטיך ליעקב, יששכר דכתיב: ומבני יששכר יודעי בינה לעתים לדעת 
מה יעשה ישראל. ואימא יהודה נמי דכתיב יהודה מחקקי! אסוקי 

  .1שמעתא אליבא דהילכתא קאמינא"

' אומרת ששבט יהודה לא הצליחו לומר דברים ולכאורה קשה, איך הגמ
לפי ההלכה, הרי הם היו חלק נכבד מהסנהדרין! אלא שצ"ל שהם לא 
יכלו לפסוק הלכה כיחידים אלא רק כשהצטרפו איתם משבטים אחרים. 

                                                      
המאירי שם מפרש: "...ואין אדם ראוי לכך בשלימות ידיעה לבד שכמה ראינו שידיעתם  1

גדולה בתלמוד שאינם יודעים לכוין שמועה אחת להלכה ולמה שראוי להורות מכחה 
וכמה מוחזקים בחדרי תורה וכשהוראה באה לידם אף הפתח אינם מוצאים וכלל 

אחד ידיעת התלמוד וקבלתו ושנייה  הדברים שאין אדם זוכה להוראה אלא בשני דברים
 לה שלימות הכח השכלי שבו לבחינת הדברים והבאתם למצרף להוציא דבר מתוך דבר".

ונראה שכוחם של שבט יהודה היה מצד הסברות, שהם ידעו לומר 
ובהצטרפות של סברות טובות ולמצוא את הטעויות בהבנות אחרות, 

הסנהדרין יכלו לפסוק בענייני ההלכה כמו שכתוב במדרש: "כבס ביין 
לבושו, שהיין הרבה בגבולו, ובדם ענבים סותה, ואין סותה אלא טעות, 

אם יטעו בהלכה תהא מתכבסת כדכתיב (דברים יג) כי יסיתך אחיך וגו', 

ת וכך . בנוסף, היה לשבט יהודה את הכח של המלוכה והנשיאו2"בתחומו
  .  (עי' סנהדרין ה.)היו יכולים להוציא ממון בעת הצורך 

שבט לוי, מרכזם היה בבית המקדש שמשם יצאה הוראה לישראל, אך 
, והם 3היו מפוזרים בכל הארץ בערי הלווים כדי להורות את בני ישראל

היו מתעסקים בעיקר בפסיקת ההלכות ששייכות למעשה והיו דינים 
הנים כמו שכתוב בספרי: "יורו משפטיך ליעקב, שהיו מיוחדים דוקא לכ

מלמד שכל הוריות אינן יוצאות אלא מפיהם שנאמר ועל פיהם יהיה כל 
ריב וכל נגע. ריב אלו ריבי פרה וריבי עגלה וריבי סוטה. נגע אלו נגעי 

  אדם ונגעי בגדים ונגעי בתים".

 לעומתם, שבט יששכר היה להם פנאי ללמוד תורה בזכות השותפות עם
, ולכן עסקו בתורה יומם 4זבולון והפירות המשובחים שהיו בגבולם

, וזכו לבינה יתרה 5ולילה ומשום כך שלטו היטב בכל תחומי התורה
  שידעו גם לכוון להלכה ולפסוק לעם ישראל.

: (ב"ק יז ע"א)ואיך זוכים למעלת לימוד תורה כשל יששכר? אומרת הגמ' 
כתיב ַאְׁשֵריֶכם זְֹרֵעי ַעל ָּכל ָמִים "א"ר יוחנן משום ר"ש בן יוחאי מאי ד

זוכה  6בתורה ובגמילות חסדים העוסק? כל ַהּׁשֹור ְוַהֲחמֹורְמַׁשְּלֵחי ֶרֶגל 
'. ואין זריעה אלא צדקה זְֹרֵעילנחלת שני שבטים, שנאמר 'ַאְׁשֵריֶכם 

רה אלא תו ָמִים'. ואין ֶחֶסדִקְצרּו ְלִפי (ְו) ִלְצָדָקהָלֶכם  ִזְרעּושנאמר: '
', וזוכה לנחלת שני שבטים זוכה לכילה ַלַּמִיםשנאמר 'הֹוי ָּכל ָצֵמא ְלכּו 

וזוכה לנחלת יששכר  7'ׁשּור... ָּבנֹות ָצֲעָדה ֲעֵלי יֹוֵסףכיוסף דכתיב 'ֵּבן ּפָֹרת 
אויביו נופלים לפניו כיוסף דכתיב  אית דאמריָּגֶרם',  ֲחמֹר ִיָּׂששָכרדכתיב '

וזוכה לבינה כיששכר ַיְחָּדו ַאְפֵסי ָאֶרץ',  ַעִּמים ְיַנַּגחָּבֶהם ...] ׁשֹורֹו['ְּבכֹור 

  ַלִעִּתים ָלַדַעת ַמה ַּיֲעֶׂשה ִיְׂשָרֵאל'". ִביָנהיֹוְדֵעי  ִיָּׂששָכר ּוִמְּבֵנידכתיב '

                                                      
אך לא כתוב שהיו שואלים אותם מה ההלכה כמו שכתוב במדרשים על יששכר, אלא  2

  שההלכה מתכבסת ומתבררת בתחומם בשיתוף עם שאר ת"ח משבטים אחרים.
לפרשת בהעלותך שהדלקת המנורה רמזה על תפקיד הכהנים ללמד וכבר בארנו בעלון  3

 את עם ישראל ולגרום להשראת שכינה בתוכם.
...וחזא עתיר בנכסין"יששכר  -שהרי אונקלוס מתרגם את ברכת יששכר בעניין נכסיו 4

..." וכן מופיע במדרש רבה: "פירותיו של וית ארעא ארי מעבדא פיריןחולקא ארי טב 
ו... והיו אומות העולם רואין אותן ומתמיהין... והיו אומרים להם ישראל יששכר גסין הי

אלו הייתם רואים לאדוניהם של אלו עוסקין בתורה היה לכם להתמה עליהם" וא"כ 
 ברכתו הייתה גם גשמית וגם רוחנית ואלו ואלו דברי אלוקים חיים.

 רבן נתנאל בן צוער נשיא יששכר.עי' במדרש בפרשת נשא על ק 5
בתורה, כלומר להקדיש זמן רב כדי ללמוד  לעסוקוא"כ כדי לזכות במעלה זו יש  6

הדברים היטב ולהגיע ל"עומקה של הלכה". ואפשר לומר ש"תורה וגמילות חסדים", 
פירושו לימוד תורה שיש בו גמ"ח, כלומר שמלמד אחרים, כמו שכתוב שם לפני כן בגמ' 

  "הא למיגמר, הא לאגמורי" (ע"ש). 
הדר לו". ולגיסרתינו התו"ח  שורוכיוסף שנאמר בכור לנחלה הביא גירסא "זוכה  בדק"ס 7

" רק בשביל לדייק שנקרא שור. שורמפרש שהגמ' הביאה את הפס' "בנות צעדה עלי 
 והמהרש"א פירש שדייק מהמילה פורת שהוא מלשון אפריון.

  

  
  

  

  

צוואה רוחנית. הוא הכין את בניו  צוואתו האחרונה של יעקב לבניו היתה
'לכו  :זה שאמר הכתוב -לקראת ייעודי האומה: "ויקרא יעקב אל בניו' 

בשעה שהצדיקים נפטרין מן העולם,  בנים שמעו לי יראת ה' אלמדכם'.
אינם מצווים לבניהם לא על ידי ממון ולא על ידי נכסים, אלא בשביל 

. ובמדרש (אגדת בראשית)'יראת ה' אלמדכם'"  :יראתו של הקב"ה, שנאמר
אמרו: "כיון שבא אבינו יעקב להיפטר מן העולם קרא לבניו ובירכן 

  .(במד"ר, פ"ב ח)וציוום על דרכי האלוקים" 

על עתידו של עם ישראל: "האספו  תחילה ביקש יעקב לדווח לבניו
גידה לכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים", אלא שמיד הוא  או
ובר ומוכיחם על מעשיהם בעבר. שינוי זה מוזכר בגמרא: "ביקש יעקב ע

, ובמדרש (פסחים נו ע"א)לגלות לבניו קץ הימין ונסתלקה ממנו שכינה" 
: "משל לאוהבו של מלך שהיה נפנה מן העולם והיו בניו סובבין (ב"ר צה)

את מטתו. אמר להם: בואו ואגלה לכם מסתרין של מלך, תלה עיניו 
לך. אמר להם: היו זהירין בכבודו של מלך. כך אבינו יעקב תלה והביט במ

  שבט סופר

  מלאכי גוטמן

  האספו ואגידה לכם''

  שלומי מנגיסטו (ב')



 
עיניו וראה שכינה עומדת על גביו, אמר להם: היו זהירין בכבודו של 

  הקב"ה". 

העיסוק בקץ אינו מעניינו של האדם. מה שעל האדם לעשות הוא 
לעסוק בכבודו של הקב"ה, כלומר לגלות בעולם את מציאות הבורא, 

עם ישראל העומד בימי יעקב בראשית דרכו, צריך  תהילתו והשגחתו.
  להתחיל הכול מהתחלה ולא לעסוק בשלב הסופי של דרכו.

כשנסתלקה מיעקב השכינה, הבין את הרמז שרומזת לו ההשגחה, שיש 
לעסוק בכבודו של הקב"ה לפני שעוסקים במאורעות אחרית הימים, ואז 

ש במיטתי פסול, נצנץ חשש בִלבו של יעקב: "אמר, שמא חס ושלום י
כאברהם שיצא ממנו ישמעאל, ואבי יצחק שיצא ממנו עשו? אמרו לו 
בניו: 'שמע ישראל, ה' אלוקינו ה' אחד'! כשם שאין בִלבך אלא אחד, כך 
אין בִלבנו אלא אחד. באותה שעה פתח יעקב אבינו ואמר: 'ברוך שם 

  .(פסחים שם)כבוד מלכותו לעולם ועד'" 

והנלמד ממנו לדורות, מציין הרמב"ם בהלכות מפגש זה של יעקב ובניו 
: "הקורא קריאת שמע, שהוא גומר פסוק ראשון (פ"א ה"ד)קריאת שמע 

אומר בלחש: 'ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד'. וחוזר וקורא כדרכו: 
להיך' עד סופה. ולמה קורין כן? מסורת היא בידנו -'ואהבת את ה' א

מצרים בשעת מיתתו, ציוום שבשעה שקיבץ יעקב אבינו את בניו ב
וזירזם על ייחוד השם ועל דרך ה' שהלך בה אברהם ויצחק אביו. שאל 
אותם ואמר להם: ָּבַני, שמא יש בכם פסולת מי שאינו עומד עמי בייחוד 
השם? כעניין שאמר לנו משה רבנו: 'פן יש בכם איש או ִאשה...' ענו 

כלומר: שמע ממנו כולם ואמרו: 'שמע ישראל, ה' אלוקינו ה' אחד', 
אבינו ישראל, ה' אלוקינו ה' אחד! פתח הזקן ואמר: 'ברוך שם כבוד 
מלכותו לעולם ועד'. לפיכך נהגו כל ישראל לומר שבח שישבח בו 

  ישראל הזקן אחר פסוק זה".

נוסף לשאלת הנאמנות לדרכו של אברהם, הטרידה את יעקב בשעתו 
ם יוסף ושנאת החינם האחרונה האחווה בין בניו. הד סכסוך האחים ע

קודם לצוואתו אמר להם: "האספו  שהתלווה עמו ריחף ברגשותיו. על כן
גידה לכם". מדוע זירזם בלשון "אסיפה" כאשר כל בניו בלאו הכי או

עומדים סביבו? לימוד גדול למדנו מלשונו זה של יעקב, וכן כתב השל"ה 
ספו', כי אי אפשר אמר לשון 'הא -גידה לכם א: האספו ו(חלק ג, פרשת ויחי)

להקץ שיבוא כשיש בכם שנאת חינם, רק צריכים אתם להיות כולכם 

באסיפה אחת". ורבי יונתן אייבשיץ בספרו "אהבת יונתן" הסביר: גלות 
ראשונה למצרים וגלות אחרונה לאחר חורבן בית שני, שניהם באו 

התחברו,  -מחמת שנאת חינם. על כן הזהירם יעקב אביהם: 'האספו' 
חדו, כי בכך תלוי המאורעות שיבואו 'אשר יקרא אתכם באחרית התא

  הימים'. 

מהנהגתו זו של יעקב אנו לומדים ששלושה הם מקדמי הגאולה 
העיסוק בכבודו של הקב"ה  ב.קבלת עול מלכות שמים.  א.בישראל: 

 ג. ].(ישעיהו מג, ז)["כל הנקרא בשמי, לכבודי בראתיו, יצרתיו אף עשיתיו" 
ישראל. ביקש יעקב לגלות את הקץ, לעסוק בשלב  אחדותו של עם

האחרון של האומה, אך מן השמיים הורו לצוות את בניו לדבוק במעשים 
  ובפעולות בהם אדם שותף בקידום המציאות לקראת אחרית הימים. 

באחת משעות המשבר הקשות ביותר של יעקב אבינו, התפרצה אנחה 
עון איננו, ואת בנימין ִתָקחו, מלבו ואמר: "אותי שכלתם, יוסף איננו ושמ

. וצריך להבין את תלונתו זו של יעקב, מי הבטיחו (מב, לו)עלי היו כולנה" 
  מה תהיינה צרותיו שהוא אומר בבטחה ש"עלי היו כולנה"? 

בספר "קול אליהו" מובא בשם הגר"א, כי כאשר רצתה רבקה ִאמנו 
ן יקלל אותו לשלוח את יעקב לקבל הברכות מיצחק אבינו, חשש יעקב פ

אביו, אמרה לו אמו: "עלי קללתך". ואם כוונתה שאביו לא יקללו היה 
לה לומר: "לא יקללך אביך". אלה שרבקה הודיעה לו, שלא תבואנה עליו 

בן, צרת לשו, צרת עצרות מלבד שלוש אלו הרמוזות במילה "עלי". צרת 
יו וסף. ולכן כשנשלחו שמעון ובנימין, התפלא יעקב ואמר: "עלי הי

  ומה עם הבטחתה של אמי? -כולנה" 

מה מאפיין שלוש צרות אלו, שלא יכלה רבקה להבטיח עליהן? שלוש 
סכנת  -סכנות מאיימות על קיומו של עם ישראל בהיסטוריה: האחת 

השמדה פיזית, "בכל דור ודור קמים עלינו לכלותינו", וסוג זה מסמל 
היא סכנת התחסלות  עשו: "פן יבוא וִהכני אם על בנים". סכנה שנייה

"ולבן ביקש לעקור את הכל", וזאת על ידי על ידי  -מבחינה רוחנית 
התבוללות כמו שאמר "הבנות בנותי והבנים בני". והסכנה השלישית, 

היא שנאת הִחנם וריב אחים, שפרץ לראשונה  -והיא הקשה מכולם 
בבית ישראל בריב יוסף ואחיו. שלוש צרות אלו הן מבחנו של העם 

 הודי בהיסטוריה, ועליהן לא הייתה לרבקה שליטה.הי

  

  

ישנה  האם  1- כבה  האור בחדר וצריך אותו דלוק (וכן להיפך) ואין גוי
  עזר בילד הקטן? ידרך לה

, אך אין צורך 3אסור לספות לו איסור בידים  - 2הבנה-בר שאיננוילד 
אותו ליד המתג למחות בו אם עושה איסורים. א"כ, מותר לאביו לשים 

כסא ליד המתג ולהניח את הקטן (אף להעמיד תו, אף אם ודאי ישחק ִא 
   .4לפני שידליק מחדש ניתן ישר לקחת אותו משם לאחר שיכבהועליו) 

                                                      
שיש  ,בפירוט היאך ניתן להשתמש בגוי. הדברים העולים משםשנה שעברה התבאר  1

לידע דיני אמירה לגוי לפני שקוראים לו. מה שנוהגים העולם לקרוא לגוי ולספר לו סיפור 
  אין הדבר פשוט כלל! –
לעשות זאת פעם אחרת. ישנם קטנים  זה אסור ואינו חוזר הכוונה שמבין הוא ש'אסור' 2

אך חוזרים על מעשיהם  ,באותו זמן הם נרתעים -שאם אמרת להם 'אסור לגעת בחשמל!' 
שהם הגיל (משנ"ב שמג, ג). לאחר שעה. קטנים כאלה אין צורך להפרישם מאיסורים 

 שלוש. א"כ, פחות מגיל שנתיים ודאי יש להקל. - מתחילים להבין נע בסביבות שנתיים
א מחמת הזמן, והתרתם חשובה לגדילתו של באיסורים שאינם איסורי חפצא אלכ"כ, 

לדוגמה, להאכילו ביוה"כ, לתת לו חלב תוך שש  –הקטן, יש להקל גם לאחר גיל זה 
  שעות לבשר, לאכול לפני קידוש ותפלה..

ודרשו  –איסור תורה כדאי' ביבמות קיד, א גבי איסור שרצים "לא תאכלום כי שקץ הם"  3
  חכמים "לא תאכילום".

של שביתת בנו "לא תעשה כל מלאכה אתה ובנך ובתך" כיון שעושה זאת אין בעיה  4
רכך. כ"כ, אין צורך למחות בו ע"מ להפרישו מאיסור כיון שאינו בר חינוך. להנאתו ולא לצ

  כ"כ, מותר להנות מהאור שהדליק כיון שעשה להנאתו ולא לצרכך (ביאוה"ל שכה, י).

   יה).ימ"מ, אסור לצוות עליו לכבות (זוהי ספ

ראשית,  –מנע משימוש בקטנים בשבת אם אינו נצרך כ"כ הימ"מ, כדאי ל
כיון שישנו חשש שהאדם יתרגל להשתמש בילדיו הקטנים לכל בעיה 

  שמל בשבת, וזו זילותא גדולה לשבת. שקורית בח

ועוד, שבדר"כ הילדים הגדולים יותר מסתכלים על כל צעד שאחיהם 
הקטן עושה, ואם יתרגלו בפעולות כאלו השבת יכולה להיות מזולזלת 

   בעיניהם.

  .5ליד המתג להעמידואסור  – שהוא בר הבנהילד 

וק, האם , כגון שהאור בחדר הילדים דלבשביל הקטןזוהי מלאכה  ואם
מותר לומר לילד לכבותו (שוב, כשאין גוי)? קר מעט לילד, האם מותר 

  לומר לו להדליק מזגן?

איסור דאו' ודאי שאסור (א"כ, למי שסובר שהתעסקות בחשמל אסורה 
  .)ע"י קטן מה"ת אין להקל

   – 6מאידך, באיסור דרבנן (שוב, רק לצורך הקטן עצמו) נחלקו

                                                      
אם הוא בגיל שמבין שעושה זאת בשביל  משום מצוות חינוך להפרישו מאיסורים, וכן 5

  .אביו אסור משום שביתת בנו

 'קטן של שבת'

 ר' איתן גרתי
 אורח חיים

 בהכוונת הרב רובינשטיין

 



 

  .7משו"ע או"ח שמג ע"פ הרמב"ם)לבני עדוה"מ אסור (כ"מ  •

ביאוה"ל  -לבני אשכנז מותר במקום הצורך (כשאין אופציה אחרת  •
  .8וכדאי שיגיד לבן שאינו שלושם, ד"ה מד"ס ע"פ הרשב"א והר"ן). 

אדם שכח להעביר את המקרר  –עוד נפקא מינה ממחלוקת זו   •
(שאינו יודע שע"י פתיחתו  למצב שבת. האם מותר לומר לקטן

) כהדלקת נורה ועוד מערכות נה פעולות האסורות בשבתתגרמ
לפי האמור, לבני עדוה"מ יאסר  שיש לו הפתעה במקרר ויקחנה?

                                                                                                
כאן כיון שמדובר על ענין ספיה, היינו אמירה מפורשת לקטן, אין הבדל בין הגילים,  6

ולאוסר בכל גיל אסור, אפי' קטן משלוש, ולמתיר מותר אף ליותר משלוש. כ"כ, שייכת גם 
  בבן שאינו שלו. 

שאחד הקטנים הדליק האור בחדרו. ידעתי ששעון  ,בשבת האחרונהווא עובדא הבדידי  7
השבת אמור לכבות את האור בשעה מאוחרת יותר. פשוט נתתי לו לישון בחדרי, ולאח"מ 
כשכבה האור העברתיהו למטתו. באין אופציה דומה לזו, כדאי ללכת לגוי, לספר לו "יש 

בה, ומותר 'להנות' מכיבויו כיון אור בחדר הילדים, הם לא מצליחים לישון". הגוי מגיע ומכ
  שזו הנאה שלילית, היינו הסרת מפריע.

כדי שנחסוך את הבעיה של שביתת בנו דאו' ששייכת באביו בלבד. אמנם מעיקר הדין  8
  לא צריך, כיון שהקטן עושה הפעולה לעצמו, מ"מ היכא שאפשר ראוי.

כיון שעושה  הדבר. מ"מ, לבני אשכנז בלא אופציה אחרת יהא מותר
   .9איסור דרבנן לצרכו

  שבת, האם מותר לומר לקטן לעשות מלאכה? אני ואשתי קבלנו

קבלת השבת של גררים אחר אינם נהילדים, אף הקטנים ש מותר, כיון
ראוי במקרה שאמרו הקטנים שמקבלים הם שבת, והאב והאם. אה"נ, 

  (מגיל שש והלאה) אסורים הם במלאכה. לחנכם לזה

לא היתה קבלת אם אדם קבל שבת ואף הגיע כבר  ביה"ש, כ"ז ש - אגב
זמור שיר ליום שבת של ציבור (כבישיבה, שאינה אומרת לכה דודי או מ

השבת, אלא רק לאחר צה"כ), מותר אף לגדול לעשות מלאכות דרבנן אם 
  10.). משנ"ב רסא, כח(רסא, א. שמב, אנצרכים לשבת האלו דברים 

                                                      
  גם אם הדלקת הנורה כרוכה באיסור תורה, מ"מ הוי פס"ר דלא ניחא ליה.  9

לחלק  – פלטהמצא ששכח לחבר את ה א. :גמה מעשית למלאכות דרבנן הנצרכותדו 10
שעון שבת ל מחוברתלהניחה  מהפוסקים (תלוי אם שעון שבת מוגדר כגרמא) יהא מותר

מהפוסקים (תלוי אם שינוי לחלק  –אור דלוק בחדר שכח  ב.. שתדלק עוד חצי שעה
  . ניתן לכבותו בשינויבמלאכה דאו' ה"ה בכלל מלאכות דרבנן שהותרו ביה"ש) יהא 

  

  

  

ין ישאינן ראו -" מי אלה" :כאשר יוסף בא לקבל ברכה, שאלו יעקב
צפה יעקב שעתידין לצאת מבניו  ,כלומר ?אלה לברכה, מבטן מי יצאו

ענה לו  .על העגל שעשה ירבעם "אלה אלהיך"חאב וירבעם שיאמרו א

מ"מ הם  :'כלי יקר'מבאר ה   -להים בזה" - בני הם אשר נתן לי א" יוסף:

לפי , ומה שיצאו מהם אחאב וירבעם. לברכה םידי הם ראויומצִ  ,בני
בת פוטיפרע  ,במצרים ואמם מצרית כאןשנולדו  –" בזה נתן לי אלהים"ש

, זו ממנה לעתיד בנים כאלו עובדי ע"ע"כ יצא .זדהיינו כהן לע" ,כהן און
למה ברך ה' את יצחק, והלא  אם לא כן,ו. אבל מצדי ראויים הם לברכה

אלא ודאי ? מצד שהייתה רבקה בת בתואל הארמייצאו ממנו עשו ויעקב 
וברכו בעבור הזרע , וש ברוך הוא חושש אל זרע המקולקלשאין הקד

מצדי ראויים הם לברכה  הקדוש הראוי לברכה, כך תברכם גם אתה שהרי
 כי באשר הוא שם, כולם זרע ברך ה'. 

דבר תמוה  .ויאמר קחם נא אלי ואברכם"לאחר מכן יעקב אומר ליוסף "
יש ו ,שכל את ידיו כי מנשה הבכור"שיעקב משכל את ידיו כמו שכתוב: "

ויתמוך יד "כ אח"רק ו, בירך אותםלמה שתק יוסף עד אחר ש להקשות
   "?אביו להסיר אותה מעל ראש אפרים

יוסף חשב שהשמאל חשוב מן הימין, לפי שהלב  שאולי ,הכלי יקר כותב
מקור השכל מונח ביד שמאל, והכבד מקור הנפש המתאווה שבימין, 

 ,כליותמנשה הבכור על כן רוצה לברכו בברכות שֹ שהיות ווחשב יוסף 
ת אפרים רצה לברך בברכות ר שאת, ואליתן לו המדע והחכמה בית

ואחר שבירך ברכה אחת לשניהם אז ראה יוסף שלא זו הדרך . גשמיות
ולא נתכוין אביו לזה, ואולי טעה בין בכור לפשוט, או לא ידע מי עומד 

  מימין ומי לשמאל, על כן וירע בעיניו ויאמר לא כן אבי. 

וכי לא ראה יוסף שאביו שכל את ידיו בכוונה,  :מקשה עוד הכלי יקר
ובודאי ידע את אשר עשה יעקב והיה לו לשאול לאביו על מה זה שכל 
ידיו, ונראה שיוסף חשב כי יעקב סבר שיוסף לקח הבכור ביד ימין שלו 
ואת אפרים בשמאל שלו, כדי שהבכור יהיה כנגד השמאל של יעקב ולכן 

שהרי  "וירע בעיניו"י שיהיה הבכור בימין יעקב, לפיכך שכל ידיו כד
  באמת לקח יוסף את אפרים בימינו. 

נתן  .וידגו לרוב בקרב הארץ"בברכה: " יעקב מברך את אפרים ואת מנשה
בוי, כמ"ש יברכת הריבוי דווקא ליוסף, כי שמו מורה על התוספות והר

יוסף עליכם ככם " יא), (דברים א"יוסף ה' לי בן אחר". וכמ"ש  כד), (בראשית ל
כי ", והיתה ברכה זו ראויה ביותר אל אפרים על שכתוב "אלף פעמים

עקב ששמו ע"כ נתן ימינו על ראש אפרים כי חשב י ."הפרני אלהים
ויוסף חשב שיותר ראוי לתלות ברכת הריבוי  .מסייע לו לקבלת ברכה זו

בוי יגם ברכת הר לכןכי אליו פי שנים כפלים בירושה, בבן הבכור, 
, "ידעתי"הזכיר ב"פ  ".ידעתי בני ידעתי" :מתאימה לו ביותר, והשיב יעקב

, כי "ן יגדל ממנואחיו הקטֹ"כנגד ברכת פי שנים של הבכור, אבל מ"מ 
וכל אדם שיש בו צד קטנות אז ביותר  ,הקב"ה בוחר ביותר בקטנים

בכם מכל העמים ולא מר" ז), (דברים זלאלפי רבבה כמ"ש הקב"ה מגביהו 
ן יהיה לאלף הקטֹ" כב), (ישעיה ס. וכתיב "וגו' כי אתם המעט חשק ה' בכם

   ".והצעיר לגוי עצום

נפסל ישמעאל  -ישמעאל בכור לאברהם  :לכל זרע אברהם ודבר זה אירע
נפסל עשו ונבחר יעקב, ראובן בכור  - ונבחר יצחק, עשו בכור ליצחק

נבחר אפרים  -נפסל ראובן ונבחר יוסף, מנשה בכור ליוסף  -ליעקב 
  ".והמשכילים יבינו .ה הלא דבר הואורמז ז. "ביותר

 

  

  

"שבע שנים וארבעים ומאת שנה" וקשה למה כאן אצל יעקב התורה מנתה את מניין השנים מן הקטן לגדול ואילו בשאר המקומות  כח: מז,  .א
 מנתה להיפך מן הגדול לקטן [כגון אצל אברהם "מאת שנה ושבעים שנה וחמש שנים", ואותו דבר אצל שרה ויצחק ועוד]. (אור החיים).

מר ליוסף להישבע על כך אך יעקב ממשיך ואו. יוסף מסכים "אנכי אעשה כדברך", ולא במצרים ליוסף לקברו בא"י בתחילת הפרשה יעקב אומר  .ב
 שהוא צריך להשביעו? ,וקשה וכי יעקב לא מאמין ליוסף ויסף נשבע.

 ?לסבולשהרי אם רוצה מנוחה למה מטה שכמו  ,סיפא ארישאויט שכמו לסבול", וקשיא  ..."וירא מנוחה כי טובטו:  מט,  .ג

כיצד ראה אותם?  ב. וכי ו ,בפס' י' כתוב "ועיני ישראל כבדו מזוקן לא יוכל לראות" - "וירא ישראל את בני יוסף ויאמר מי אלה". א. "וירא"ח:  מח,  .ד
  את יעקב.הוא מכירם וכ"ש לפי חז"ל שאפרים היה משמש וודאי  ,שנה ביחד 17ם היו ה, ווהרי בפס' ה' הוא בירך אותם ?הוא לא מכיר אותם

 על הפרשהשאלות 

 ר' דניאל בוחבוט
 נפשי בשאלתי

 ברכת יעקב למנשה ואפרים

 אריאל ישיר' 

 רב פנינים
 'ִלי ְיָקרּכְ ה'מפניני 


