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 ' עניינים בביאור הפרשה ופרק "נחשבה"( )ובו    " ויצא פרשת השבוע "   

 מהעבר הלא רחוק( היסטורי מפעים    )סיפור   " ההפיכה   תוך מ " 

 פרק   ק כ " ח   " בני אל תלך בדרך איתם  מנע רגלך מנתיבותם" .   

 ̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

 "א(  וד שליט ד   ך ר ב י ו   ל ע ב   חו"ב רה"ג ה ה )מ 

 והגר"א   הגאונים תחילת זמן ערבית לשיטת   ( א 

א ַהֶשֶמש י בָּ ם כִּ קֹום ַויֶָּלן שָּ ְפַגע ַבמָּ  יא(  ,)כח ַויִּ

סי' רל"ג סוף סעיף א': "ובדיעבד או    כתב הרמ"א
הלילה   עד  מנחה  מתפלל  אם  יצא  הדחק  בשעת 

וכתב   הכוכבים",  צאת  עד  הגר"א    בביאור דהיינו 
לכ"ע   דהא  צ"ה.  "עד  עד  שם:  המנחה  סיום 

ערבית  )והעיר    התחלת  כו'"  דעבד  ממ"ש 
אך    , השעה"צ שם סקי"ח דזהו רק אליבא דהרמ"א 

ס"ל גופיה  עד    הגר"א  רק  שזמנה  רס"א  בסי' 
  : כ"כ גם הט"ז סי' פ"ט ס"ק א'והשקיעה הנראית(,  

זמן מנחה   בין סוף  אין שום זמן מפסיק  "שהרי 
 .  להתחלת ערבית" 

אליהו   בשנות  היטב  מבוארת  בזה  הגר"א  וכוונת 
ברכות פ"ד מ"א, אהא דתנן "תפילת הערב אין לה  

אין לה זמן  קבע", וז"ל שם: "אין לה קבע. פירוש  
יכולין  בפ שאין  בזמן  זמנה  אלא  עצמו  ני 

מנחה   בין  דהיינו  תפילות,  שאר  להתפלל 
המנחה   לשחרית,  פלג  עד  מנחה  מתפלל  ולר"י 

ולרבנן   ואילך,  המנחה  מפלג  מעריב  זמן  ומתחיל 
של    מתחלת זמנה מערבשזמן המנחה עד הערב  

צלי של   רב  ולפ"ז אתי שפיר מה שאמרו  ערבית, 
כר"י, דהלכה  ש"מ  שבת  בערב  דלכאורה    שבת 

מצינו   לא  ובמעריב  זמן מנחה במעריב,  מאי תלוי 
 שפליגי ר"י ורבנן, אבל לפי מ"ש הוא שפיר".  

הוא:   דבריו  אמרינן:    שבברכותוביאור  ע"א  כ"ז 
שבת  של  מצלי  מדרב  אנן  נחזי  חסדא  רב  "אמר 
כרבי   הלכה  מינה  שמע  יום  מבעוד  שבת  בערב 
  יהודה, אדרבה מדרב הונא ורבנן לא הוו מצלו עד 
אורתא שמע מינה אין הלכה כרבי יהודה, השתא  
דלא אתמר הלכתא לא כמר ולא כמר דעבד כמר  
עבד ודעבד כמר עבד", והקשה הגר"א מה הראיה  
פליגי   לא  ורבנן  ר"י  הא  מנחה  לזמן  ערבית  מזמן 
עד   דמנחה  לר"י  דגם  ולכאו' אפשר  ערבית,  בזמן 
לפני   ערבית  להתפלל  א"א  מ"מ  המנחה  פלג 

ממ לילה  מערבית  שיהיה  ראיה  שום  אין  וא"כ  ש, 
דזמנה  הוא  דכללא  הגר"א  מזה  והוכיח  למנחה, 
זמנה  סיום  עם  תיכף  מתחיל  ערבית  תפילת  של 

 של תפילת מנחה.  

"ובפסוקות,   כ"ה:  סי'  העיתים  ספר  לשון  הוא  וכן 
מו"ש   ושל  שבת  בערב  שבת  של  דצלו  דרבנן 
בשבת לאו דוקא שבת ומו"ש בלחוד אלא בכל יום  

דערבית וקיימי    מצלו  להו  ניחא  כד  המנחה  בפלג 
יהודה,   זמן תפילת המנחה  כר'  דנפיק  עידן  וכל 

ערבית תפילת  זמן  התוס'  עייל  לשון  הוא  וכן   ,"
מתפללין   אנו  טעם  מאיזה  "שהרי  ברכות:  ריש 
לן   דקיימא  משום  המנחה  פלג  לאחר  מיד  ערבית 
ומיד הוי   יהודה  דשעת המנחה כלה כדברי רבי 

 ".  זמן ערבית 

ל הוא  בשם וכן  רל"ה  סי'  או"ח  בטור  הדיא 
העזרי   אבי  "וכ"כ  וז"ל:  יהבי  הראבי"ה,  מדלא 

שבגמר   ש"מ  הערב  תפלת  להתחלת  זמן  רבנן 
 ". זמן תפלת המנחה מתחיל זמן תפלת הערב 

ריש   אף    ברכותוברשב"א  לר"י  ודאי  "דהא  כתב: 
על פי שאינו מתפלל תפלת המנחה מפלג המנחה 

אלא  קאמר  לילה  שהוא  מפני  לא  משום    ואילך, 
בין   של  ותמיד  תקנום  תמידין  כנגד  דתפלות 
ומשום   פלג המנחה  עד  והולך  קרב  היה  הערבים 
עד   אלא  אינה  כנגדה  שהיא  המנחה  תפלת  הכי 

ומשם ואילך ראוי לתפלת הערב מפני  אותו זמן,  
והולכין,   ופדרים שקרבין  אינו  איברים  ודאי  אבל 

זמן   יהודה  לר'  "שהרי  שם:  המאירי  וכ"כ  לילה", 
ולמעלה    ערבית המנחה  זמן  מפלג  ועבר  הואיל 

ופדרים   איברים  זמן  והגיע  התמיד  הקרבת 
ולפי דבריהם י"ל דהכי  עכ"ל.    ".שזמנן כל הלילה 

בשם  דוקא  תלוי  אינו  ערבית  זמן  לרבנן  נמי 
"לילה", אלא הוא תיכף אחר זמן המנחה כיון שאז  

 הגיע זמן איברים ופדרים. 

רה קשה וראיית הגר"א אליבא דרבנן היא: דלכאו 
איך חזינן מרב הונא ורבנן דאין הלכה כר"י, דלמא  



 2 

לעולם הלכה כר"י והא דלא מצלו עד לאורתא הוא  
כרחך   על  אלא  בלילה,  דוקא  דערבית  משום 
זמן   תחילת  עד  הוא  המנחה  דזמן  לן  דפשיטא 

 תפילת ערבית.  

ובשעה"צ סי' רל"ג ס"ק י"ח כתב על דברי הגר"א  
"וראי לכולי יהנ"ל:  דהא  שכתב  סיום    תו  עלמא 

מוכרחת   אינה  ערבית  התחלת  עד  דהא  המנחה 
השמשות בין  זמן  ביניהם  הגר"א    יש  דלדעת 

דהשהע"צ   כלומר,  שקיעה",  אחר  תיכף  מתחיל 
ס"ל דזמן ערבית תלוי דוקא בשם "לילה" ולכן א"א  
על   הקשה  ועפ"ז  צה"כ,  לפני  ערבית  להתפלל 
מנחה  שזמן  הרמ"א  לדברי  ראייתו  מהי  הגר"א 

צה"כ  עד  הא    הוא  ערבית,  זמן  תחילת  מדאז 
לשיטת הגר"א עצמו זמן מנחה רק עד השקיעה,  
שאינם   הרי  בצה"כ,  רק  הוא  ערבית  זמן  ומ"מ 

 סמוכים. 

ערבית   זמן  דתחילת  מבואר  הגר"א  בדעת  אמנם 
אלא תליא רק בסיום    , לא תליא כלל בשם "לילה"

דזמן המנחה  ולשיטת הגר"א  וכנ"ל,  זמן המנחה, 
אה" הנראית  השקיעה  ערבית  עד  תפילת  דזמן  נ 

 הוא מהשקיעה הנראית ואילך.  

וכ"כ להדיא המרדכי ברכות רמז צ' בדעת רב האי  
שכבר נהגו    ... דכיון רב האי גאון גאון, וז"ל: "כתב  

לו   אין  עם שקיעת החמה  מנחה  להתפלל  העולם 
ואילך   החמה  משקיעת  אלא  ערבית  להתפלל 

להתפלל  עכ"ל,   יכול  החמה  דמשקיעת  משמע 
 ". ואף על פי שלא נראו הכוכבים 

הרי"ף,   מדפי  ע"ב  י"ח  ברכות  בתר"י  משמע  וכן 
לדבר   ז"ל... אבל שלא  גאון  רבי' האי  "כתב  וז"ל: 

נהגו   כיון שכבר  עד  מצוה  מנחה  להתפלל  העולם 
החמה   אלא  שקיעת  ערבית  להתפלל  לו  אין 

 ". משקיעת החמה ואילך 

וכן משמע בתר"י עצמו באותו עמוד: "אלא יעשה 
מנחה   שיתפלל  רבנן  כמו  שעה  שקיעת  כל  עד 

אח"כ ערבית  ותפלת  יהודה החמה  ר'  כמו  או   ,
המנחה  פלג  עד  לעולם  המנחה  תפלת  שיתפלל 

זמן שירצה ואפילו    בלבד ויתפלל ערבית אח"כ כל 
שמנהגנו   כיון  ועכשיו  החמה,  שקיעת  קודם 
כרבנן   המנחה  פלג  אחר  מנחה  תפלת  להתפלל 
שקיעת   קודם  ערבית  תפלת  להתפלל  לנו  אין 

 כרבי יהודה אלא לעשות הכל כרבנן".  החמה 

וזמני  ו היום  'שעות  ]בקונטרס  שהוכחתי  מה  לפי 
כל   שלדעת  ומפורשות  רבות  בראיות  הלילה'[ 

עד  ההגאונים   מהזריחה  הם  הזמניות  שעות 
עי'   בשקיעה,  מנחה  זמן  סוף  כן  ]ואם  השקיעה 

וכן דעת הרמב"ם והרבה משנ"ב סי' רל"ג סק"ד[,  
ספרד.   זמן  מקדמוני  תחילת  שלדעתם  נמצא 

ערבית הוא מהשקיעה. ודברי רב האי גאון כשיטת  
ק"ש של   זמן  על  מי שסומך  כן  וכמו  הגאונים.  כל 

     רבית מהשקיעה.הגר"א לדידיה תחילת זמן ע 

תפילת    אמנם זמן  לגבי  רק  זה  של  כל  לחש 
רק    דזמנהערבית, אך לגבי ק"ש קיי"ל בסי' רל"ה  

הכוכבים,   אין  בצאת  לכתחילה  לדידן  וא"כ 
צה"כ, לפני  ערבית  אינו    להתפלל  שכך  משום 

ולכן הגר"א    , אומר את ברכות ק"ש על מצות ק"ש 
צה"כ  עד  להתפלל  לא  החמיר  כמבואר    , עצמו 

במקום מצוה או שעת הדחק   , ואמנםרבבמעשה  
[, אך זה  הגר"א החמיר גם בזה]והקילו הפוסקים  

גמור,   חושך  היה  שבלילה  בזמנם  בחו"ל  היה 
דעלמא    מנםא ורובא  בלילה  שיש תאורה  בזמנינו 

מאוחר,   להקדים    ברוב המקריםישינים  סיבה  אין 
 את התפילה לפני צה"כ. 

*** 

 הגאון רבי צבי כהן שליט"א 

 אשה ששברה כלים (ב

 ותאמר אסף השם את חרפתי )ל כג(  

לה   אין  בן  לאשה  שאין  כ"ז  אגדה,  בשם  פרש"י 
לתלות   מי  במי  בו,  תולה  בן  לה  משיש  סרחונה, 

שבר כלי זה בנך, מי אכל תאנים אלו בנך, ומקורו  
 בב"ר פע"ג. 

הנה הא דמותר לה לתלות סרחונה בבנה, לכאו'  
ואין   שלום,  דרכי  מפני  לשקר  שמותר  מפני  הוא 
כאן איסור לשה"ר כיון שאינו גורם שום נזק לבנה 

ס"ג(  כ"ח  ח"ח  רחל  .  )עי'  היתה  אם  מקום  ומכל 
הנזקין, ח על  לשלם  פוטרת    ייבת  היתה  לא  ודאי 

חייבת  אינה  דמדינא  ובהכרח  בשקר,  עצמה 
לכן היתה יכולה לתלות את סרחונה בבנה לשלם,  

 להסיר ממנה את הבושה.  

בפשיטות   י"ל  נזקין,  מתשלומי  שפטורה  והטעם 
שיעקב אבינו לא הקפיד עליה ומחל לה על הכל.  

נזקין,  אך באמת מדינא יש לפוטרה מלשלם על ה
 דברי הירושלמי דלהלן.  וע"פ 

איתא בזה"ל,  )כתובות פ"ט ה"ד(  דהנה בירושלמי  
כשומרת חנם    , שיברה את הכלים מה את עבד לה

כשומרת   מיעבדינה  מסתברא  שכר,  כשומרת  או 
שכר, אמרין אפילו כשומרת חנם אינה, אם אומר  
והיינו   ע"כ.  לעולם,  ביתו  בתוך  שלום  אין  כן  את 
של   כלים  ששברה  באשה  הירושלמי  דנסתפק 
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או    ,בעלה בפשיעה  רק  שחייבת  כש"ח  דינה  אם 
ואבידה,   גניבה  כעין  באונס  אף  וחייבת  כש"ש 

כש"ש,  והשיב   לעשותה  יש  שמסברא  הירושלמי 
אך למעשה פטורה לגמרי דאל"כ אין שלום בתוך  

 ביתו לעולם.  

ה"ט(וכ"פ הרמב"ם   וז"ל: האשה    )פכ"א מאישות 
בתוך   מלאכותיה  שעושה  בעת  כלים  ששברה 
זה מן הדין אלא תקנה, שאם   ואין  פטורה,  ביתה 
לעולם,   הבית  בתוך  שלום  אין  כן  אומר  אתה  אין 

נמצאת   המלאכות  אלא  מרוב  ונמנעת  נזהרת 
מדברי   ומשמע  ע"כ.  ביניהם,  קטטה  ונמצאת 
נחייבה  שאם  משום  הוא  הפטור  הרמב"ם שטעם 
לשלם על מה שהזיקה תוך כדי מלאכתה, תימנע  
זהירותה   מרוב  לבעלה  מלאכות  יותר  מלעשות 

 שלא להזיקו, ונמצאת קטטה ביניהם.  

התשב"ץ   רצט(  וכתב  סי'  הרמב"ם  )ח"ג  שלדברי 
מלאכתה,    אינה בשעת  במה שהזיקה  אלא  פטור 

מלעשות   שתימנע  התקנה  טעם  שייך  בזה  דרק 
מלאכות חייבת עוד  נזקין  בסתם  אבל  וכ"מ  ,   .

כלים   ששברה  'האשה  הרמב"ם  דברי  מתחילת 
ומבואר   ביתה',  בתוך  מלאכותיה  שעושה  בעת 

 דרק בכה"ג פטורה.  

בתוס'   ר"א(  אבל  ד"ה  ב  פו  את  )כתובות  הביאו 
הירו שאין  ,  שלמי דברי  משמע  דבריהם  ומסתימת 

חילוק ואף אם הזיקה שלא בשעת מלאכה פטורה,  
)אה"ע סקכ"ג ועי' ח"מ וב"מ  וכמ"ש הבית שמואל  

הזכירושם(   לא  בשעת    שתוס'  שיהיה  זה  תנאי 
 מלאכה.  

אמרו   שם  דבגמ'  לטעמייהו,  אזלי  דהתוס'  ונראה 
עכבה  שלא  אשתו  את  להשביע  יכול  אדם  שאין 

ין אדם דר עם נחש בכפיפה  משלו כלום, משום דא
כיון דדייקת כולי האי לא מצינא  אחת, דאמרה ליה  
בהדך,   דברי  דאידור  את  התוס'  הביאו  וע"ז 

היא  והירושלמי,   הירושלמי  סברת  שגם  משמע 
ממנה לשלם  משום דלא מציא לדור עמו אם תובע  

ולכן לשיטתם אין סברא לחלק אימתי  על הנזקין   ,
ם שאם תתחייב  הזיקה, משא"כ לטעמו של הרמב"

בשעת   דוקא  פטורה  ולכן  מלעבוד,  תימנע  לשלם 
 מלאכתה.  

ונראה דלפעמים מודה גם הרמב"ם שיש לפוטרה  
 אף שלא בשעת מלאכתה, וכדלהלן. 

דהנה בהשגות הראב"ד שם כתב וז"ל, א"א לא מן  
בבעלים   שמירה  שהיא  מפני  אלא  זה,  הוא  השם 
דלדעת   והיינו  ע"כ.  שעה  בכל  לה  שכור  שהוא 

ם חייבת מדינא ורק משום שלום בית תקנו  הרמב"

פטורה משום   והראב"ד משיג שמדינא  לפוטרה, 
דהבעל שכור לה בכל שעה והוה שמירה בבעלים.  

(  ב"מ נה ב מדה"ר)שם, וכ"כ הנמוק"י וכתב המ"מ 
שאף הרמב"ם מודה שאם היה הבעל עסור בצרכי  
והא   בבעלים,  שמירה  מדין  לפוטרה  יש  אשתו 
עסוק   היה  שלא  באופן  היינו  לתקנה  דהוצרך 
בבעלים   שמירה  כאן  אין  דאזי  אשתו  במלאכת 

 ע"ש.  

בשעת   שלא  ששברה  באופן  שאף  נמצא  ולפי"ז 
מקום   מכל  לפוטרה,  תקנה  היה  שלא  מלאכתה, 

עסוק במלא היה הבעל  היא פטורה  אם  כתה הרי 
מדין שמירה בבעלים, וכמ"ש התשב"ץ שם שלפי  
לחלק   סברא  אין  מדינא  סברת הראב"ד שפטורה 
מודה  המ"מ  ולדברי  הכלים,  את  שברה  אימתי 

 הרמב"ם לסברא זו באופן שהיה עסוק בצרכיה.   

אלא דבאמת עיקר דברי הראב"ד תמוהים טובא,  
ור זה  דמאי שייכא לפטור מדין בעליו עמו, הרי פט

מצינו רק לגבי חיובי שומרין ולא בחיוב מזיק, וכאן  
שיש   כלים  ששברה  אשה  על  הרמב"ם  מדבר 
לחייבה מדין מזיק, וכיצד תיפטר מדין בעליו עמו.  

כתב דמטעם זה  )שומרין סי' לט(  ואמנם במחנ"א  
גוונא   שבכל  וסבר  הראב"ד  על  הרמב"ם  חלק 

)על הרא"ש  תפארת שמואל  חייבת מדינא, וכ"מ ב
עסוק  ,  ובות שם(כת היה הבעל  ונפק"מ שאף אם 

אלא   הרמב"ם  לדעת  פטורה  אינה  אשתו,  בצרכי 
אם הזיקה בשעת מלאכתה שאז יש טעם לפוטרה  
כדי שלא תימנע מלעבוד, אבל מדין בעליו עמו לא  

 שייך לפטור כיון שהזיקה בידים.  

אף   האשה  את  שפטר  הראב"ד  דעת  צ"ב  ועכ"פ 
עמו, וכבר עמד בזה  מנזקין, מאי שייכא לדין בעליו 

שם   שאין  המל"מ  לראב"ד  דס"ל  ליישב  )וכתב 
בנזקין   ואף  נזקין,  לחיוב  שומרין  חיוב  בין  חילוק 
והדברים   עמו,  דבעליו  בכה"ג  לפטור  יש  בידים 

יצחק    ,מחודשים ובאר  שם  אה"ע  הפלאה  ועי' 
 .  חו"מ סי' ד ודבר אברהם סי' מ בהגהה ועוד(

סי' יט ושו"ת    )אבנ"ז חו"מ וראיתי לכמה מרבותינו  
כד(   סי'  ב"ק  וקה"י  ב  סי'  מטלז  את  ר"א  שיישבו 

בגמ'  המבואר  ע"פ  נפלא,  באופן  הראב"ד  דברי 
שפועל שנשכר להוביל חבית ושברו באונס פטור,  
והקשו תוס' למה לא יתחייב מדין אדם המזיק כיון  

ובשיטמ"ק   לעולם,  מועד  א(  דאדם  כז  כתב )ב"ק 
על   מוטל  שהיה  שכיון  הריב"א,  הפועל  בשם 

אדם   מדין  לחייבו  שייך  לא  בדבר,  להתעסק 
המזיק, ולא מתחייב אלא מדין שומר היכא דפשע  
בו ע"ש. והכ"נ באשה ששברה כלים, כיון שמוטל  
עליה להתעסק במלאכת בעלה, אינה חייבת מדין  
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השגת   א"ש  וממילא  שומר,  מדין  אלא  מזיק 
דהוה  כיון  לחייבה  אין  שומר  מדין  שאף  הראב"ד 

 ים ולכן פטורה מדינא.  שמירה בבעל

האשה   שאם  מודה  הראב"ד  שגם  נמצא  ומעתה 
שברה כלים שלא בשעת מלאכתה חייבת, אך לא  
מטעמיה דהרמב"ם, דלדעת הרמב"ם הטעם הוא  
תימנע   שלא  כדי  אלא  לפוטרה  תקנו  שלא  משום 
הוא   החילוק  טעם  הראב"ד  ולדעת  ממלאכתה, 
מזיק,   מדין  לחייבה  יש  סתם  שברה  שאם  משום 

א שברה  ובזה  אם  ודוקא  עמו,  בעליו  של  פטור  ין 
ומדין   מזיק,  נחשבת  אינה  מלאכתה  בשעת  כלים 
שומר אין לחייבה כיון דהוא שמירה בבעלים. ואכן  
של   דינו  על  לחלוק  בא  שלא  הראב"ד  משמעות 
הרמב"ם אלא על טעמו, ובפשוטו הרי חולק וסובר  
מלאכתה,   בשעת  שלא  אף  גוונא  בכל  שפטורה 

כנ"ל   הוע"כ  ב )וכ"כ  ענף  וע"ש  גר"א טעלזר שם, 
רשות   לה  שיש  שכיון  הראב"ד  בדעת  נוסף  ישוב 
להלך אינה נחשבת מזיק, ולפי"ז פטורה אף שלא  

 . בשעת מלאכתה( 

יא(  החזו"א  מנם  א סי'  זו  )ב"ק  דרך  הציע  כבר 
בהבנת הראב"ד, שלכך אין לחייבה מדין מזיק כיון  
אך   בעלה,  בצרכי  להתעסק  עליה  מוטל  שהיה 

שיי דלא  אלא  דחה  מזיק  מדין  בכה"ג  לפטור  ך 
כשמוטל   אף  חייב  הפושע  אבל  באונס  כשהזיק 
אשתו   את  מהמזיק  וראיה  בדבר,  להתעסק  עליו 

בגמ'   שנסתפקו  א( בתשה"מ  לב  חייב,    )ב"ק  אם 
וקשה הרי הבעל היה עסוק במלאכת אשתו לקיים  
ובהכרח   מזיק,  מדין  יתחייב  ואיך  עונה  מצוה 

ס, אבל אם  שסברת הריב"א היא רק במזיק באונ
ומעתה   מזיק,  מדין  חייב  שפיר  בפשיעה  הזיק 
אף   עמו  בעליו  מדין  הראב"ד  פטר  איך  תקשי 
מזיק   מדין  לחייבה  יש  שאזי  בפשיעה  כשהזיקה 

 ולא רק מדין שומר.  

מטלז   ב(  והגר"א  ענף  וכתב  )שם  בזה,  עמד 
דבאמת סברת הריב"א היא אף במזיק בפשיעה,  

את החובל  אלא שאינו פוטר אלא את המזיק ולא  
יכול   שפיר  אשתו  את  במזיק  ולכן  בחבירו, 
תירץ   שם  והקה"י  ע"ש,  חובל  מדין  להתחייב 
אך   בצרכיה  מתעסק  שהבעל  שאף  דשא"ה 
צ"ב   )ודבריו  חייב  ולכן  עצמו  בהנאת  אף  מתעסק 
תוכ"ד   שברה  אם  אלא  הראב"ד  פטר  לא  דלפי"ז 
היתה  אם  אבל  בלבד,  בעלה  בצרכי  התעסקות 

חי  שניהם,  במלאכת  ואין  עסוקה  מזיק  מדין  יבת 
דרוב   גדול  דוחק  והוא  עמו,  בעליו  של  פטור 
עבור   גם  הם  ונקיון  בישול  כגון  הבית  מלאכות 

שעושה   הוא  הרמב"ם  דלשון  ועוד  עצמה, 
 'מלאכותיה' ולא מלאכותיו(. 

באשה   מתחילה  נסתפק  שם  הירושלמי  והנה 
כשומר   או  חנם  כשומר  דינה  האם  כלים  ששברה 

שפטורה מסיק  ולבסוף  ומשמע    שכר,  לגמרי, 
מדברי הירושלמי שלא היה כלל נידון לחייבה מדין  
מזה   מוכח  ולכאו'  שומר,  מדין  רק  אלא  מזיק, 
מזיק   שמדין  הראב"ד,  בדעת  האחרונים  כביאור 
שמתעסקת  הנ"ל  מהטעם  לחייבה  כלל  שייך  לא 
מדין   לחייבה  היה  הירושלמי  ונידון  בעלה,  בצרכי 

 שומר. 

)ב"מ פב ב וב"ק כז ב(    ויש להקשות דהא התוס'
לחייב   שניתן  וסוברים  הריב"א  סברת  על  חולקים 
האשה  צריכה  ולדעתם  מזיק,  מדין  הפועל  את 
להתחייב מדין מזיק. אך באמת דהתוס' לשיטתם  
באונס   חייב רק  דלדעתם אדם המזיק  לק"מ,  שם 
כש"ש   נחשבת  אם  הירו'  וספיקת  אבידה,  כעין 

שפ  )וכמו  גניבה  כעין  באונס  אף  התוס'  וחייבת  י' 
שם את הספק בטבח אומן אם הוא ש"ח או ש"ש  

   ע"ש(.

 *** 

 א שליט" "גינת אגוז"הגאון בעל מ 

 ויצא פרשת

  ומעשה נח בבן ואם  אב כיבוד מצות (ג
 . אליפז

 ( יא , כט)  ויבק לו ק את  וישא לרחל  יעקב  וישק

 שרדף  לפי '  וכו  ריקניות  בידים  שבא   לפי,  י "וברש
,  והשיגו  להורגו  אחריו  אביו  במצות   עשיו   בן   אליפז 

  אמר ,  ידו  משך,  יצחק   של   בחיקו  אליפז   שגדל  ולפי
  טול  יעקב  לו  אמר,  אבא  של  לציווי  אעשה  מה  לו

  לכאורה   והמשמעות.  כמת  חשוב  והעני  שבידי  מה
]עליה   אתי   אב  כיבוד   מצות   דמשום   אהני  דלהכי , 

  היכן  ע "וצ [.  מצותו  ונתקיים  כמת  חשוב  דעני  מה
 . לכבודו  לחוש  שיצטרך אב  כיבוד  על  נצטוה

,  ד "בתו'  כ(  ט,  כח)  ותתולד '  פ  סוף  י "ברש  ובאמת
 שנה  ד "י   עבר  בבית  יעקב  שנטמן   מכאן   ולמדנו

  נענש  ולא ,  ממנו  תורה   ללמוד   לבן   לבית  בהליכתו
  אלא  יוסף   ממנו  פירש  ולא,  התורה  בזכות  עליהם

  בר   יצחק  רב   אמר   ב,  טז  במגילה  ומקורו . שנה  ב"כ
 מכבוד   יותר  תורה   תלמוד   גדול   מרתא   בר  שמואל

  בבית  אבינו  יעקב  שהיה  שנים  אותן   שכל  ואם   אב
  השנים   דבשאר '  ואמרי'.  וכו  נענש  לא  עבר

 כיבד   שלא  על  נענש  ובדרך  לבן  בבית  שנשתהה
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 כיבד   שלא   על  אבינו  יעקב  מדנענש  והנה.  אביו
 . ואם  אב  כיבוד  על  נח בני שנצטוו מבואר , אביו

  לאברהם   ה"הקב  שאמר (  ז,  לט)  ר" בב  מבואר   וכן
  וטר פ   אני   ואין ,  ואם  אב  מכיבוד   פוטר   אני   לך ,  אבינו
  סוף )   א "דר   ובפרקי .  ש "עיי.  ואם  אב   מכיבוד   לאחר 

  שם  ולא   יו אב  לערות   ומצא   חם   נכנס ,  איתא(  ג" פכ
 . אב  כיבוד   מצות ליבו  על

  גאון   נסים   רב   שכתב   מה  י "עפ   בזה   ונראה 
  תלויין   שהם   המצות   כל   כי ,  ל"וז ,  ס"הש  בהקדמת

 בהן  מתחייבים הכל כבר  דליבא ובאובנתא  בסברא
  עליו,  הארץ  על   אדם   אלוקים   ברא   אשר   היום   מן

 והנה.  ל"עכ ',  וכו  דורים  לדורי  אחריו   זרעו   ועל
,  המצוה  משרשי ,  החינוך'  כ  א " או  כיבוד   במצות
 שעשה  מי  עם  חסד   ויגמול  שיכיר  לאדם  לו  שראוי 

  שזו ,  טובה  וכפוי   ומתנכר   נבל  יהיה  ולא ,  טובה  עמו
,  ואנשים  אלקים   לפני   בתכלית  ומאוסה  רעה  מידה

  יש   אנשים   שבין   הסברא  מצד   הרי  כ "וא ,  ל "עכ
  על   נצטוו   נח   בני   דאף   נמצא,  ואם   אב   לכבד   לחייב
 . ודאליפז אבינו  דיעקב הך  שפיר ואתי, א "א  כיבוד 

' לס  בהסכמתו   ל"זצ   ב"הנצי  רבינו   כ "שכ   והראוני 
  והוא  העולם  קיום  שהם  מצות  דכל,  חסד   אהבת
  וכמו,  הברואים   משאר  שנשתנה  מה  האדם   מצורת
] בהן  מצווין  ע"אוה  גם,  חסדים   גמילות   ה "ומשו, 
  יד   החזיקו  שלא  בשביל  כליה  סדום  אנשי   נתחייבו

  אב   כיבוד   ומצות [,  האדם  צורת  והשחיתו   ואביון   עני
  מצווים   ע" אוה  אף  לה  נותן  האדם  שדעת   נמי  ואם

  של   בניו   כמו  שכר   עליה  ומקבלים,  עליה   ומחויבים 
  בתורה  שנצטוו   ישראל   מ"ומ .  נתינה  בן   ודמא   נח
  אלא   האנושי  דעת  משום  קיומה  אין   א"או   כיבוד   על

 . התורה  חוקי  משום

  בן   דדמא  עובדא  גבי   אמרו   א ,  לא   בקידושין   והנה
  המצוה   כך  ועושה  מצוה  שאינו   מי  ומה,  נתינה
  בני   דאין  ומשמע   , כ "ע,  וכמה  כמה   אחת   על   ועושה

  אף   דהיינו   ל "י  ובפשטות ,  אב  בכיבוד   מצווין   נח
  שהדעת   מה   מצד   א "או   בכיבוד   מחויבין   שהם

  חוקי   משום  הציווי   בכלל  אינם ,  מחייבת  האנושי
  ש "ועיי,  שכרה   לענין  הם  חלוקים  כן   ועל ,  התורה

 .המצוה  שכר לענין  ב"הנצי' בד 

  ל "הגראי  הישיבה  ראש  מרן   ר" ממו  ושמעתי
  הוא   א" או  בכיבוד   נ"ב   דחיוב  דכיון ,  ליישב  א "שליט
  שנגרם   נתינה  בן  דדמא  בעובדא  להכי ,  שכלי   חיוב

  מחייב  השכל   אין,  הכיבוד   י "ע   גדול   ממון  הפסד 
  ולא ,  משנתו   אביו  יעיר  שלא  בשביל  כ"כ  להפסיד 

 . השכלית המצוה  משום בזה  מחויב היה

 

 דאליפז  במעשה ( ד

  דעד ,  להעיר  שמעתי   דאליפז  במעשה  והנה
,  כמת  חשוב  דעני  לאליפז   אבינו  יעקב  שמשיבו
,  להורגו   עשיו   שציוהו   אב  כיבוד   בזה  ומתקיים

  ק"בפ  כדאיתא ,  מצוה  דוחה  אב  כיבוד   דאין  ל"הול
  ומצוה  מים  השקני  אומר  אבא(  א,  לב)  דקידושין

,  המצוה  את   ועושה  אבא   כבוד   אני  מניח ,  לעשות
  לה   יליף   ב,  ה  וביבמות, ] במצוה  חייבין  ואבא   שאני

[,  כולכם  ה "ד '  בתוס  ש "עיי  בכבודי  חייבין   דכולכם
  אין  הרי ,  נ"ב   מצות'  מז  רציחה  על   שמוזהר   וכיון 

 . רציחה איסור  דוחה  אב כיבוד  מצות

  דאמרו   בהא   ויגש '  פ  להלן  ת "לפמשנ  והנה
  מים  השקני  לו  אומר  אבא(  א,  לא )  שם  בקידושין

 ועשה  אמך   כבוד   הנח,  מים  השקני  לו   אומרת   ואמו
,  אביך  בכבוד   חייבין  ואמך  שאתה,  אביך   כבוד 
  אם  כיבוד   בהמצות   גריעותא   דאיכא   היינו   דלאו

,  הוא  קדימה  דדין  אלא,  האב  בכבוד   חיובה  מחמת
 להעדיף  הוא  סברא,  כיבוד   מצוות '  ב  לפניו   דכשיש
 . בכיבודו חייב  השני המתכבד  שגם זה של  כיבודו

 אמנם ,  קדימה  הך  יקיים  דלא  דהיכא  נפקא  ז" לפיו
 הכיבוד   מצות  ליה  אית  שפיר  מ"מ,  כהוגן  נהג  לא

 .דקעביד 

 הקדימה  לדין   יחוש  לא  אם,  אליפז   גבי  הכא  והנה
 יעקב  את  ויהרוג,  במצוה  חייבין  ואביך   שאתה
  ל "וי. ] אביו  כיבוד   מצות  קיום  בידו  יש ,  אביו   במצות

 דאמנם ,  ליכא   בעבירה   הבאה  מצוה  משום  דאף
  למצות   ליכא   כ " וא,  בעבירה  היה  רציחה   המעשה
  למצות   איתא   הא   אכן ,  המעשה  בעשיית   הכיבוד 
 [. הרוג שיהא  מה, בהתוצאה הכיבוד 

  המצות  לקיים   שבא   דאליפז ,  היטב  יתבאר   כ "א
  לעון   כלל   חש   ולא  יעקב   את   להרוג   אב   כיבוד 

  אבינו  ליעקב   לו   יהני   לא ,  בו   שמוזהר   הרציחה
  לעבור   ולא,  המקום  כבוד   להקדים  לו  דיש   לו  לומר

,  המקום  לכבוד   הגוי   אליפז   חש   לא  דודאי ,  העבירה
  המצוה  קיום  בה  שיש  בעצה  ליעקב  ליה  אהני  רק

 . כמת  חשוב דעני, אב דכיבוד 

,  נח  בבני  א" או  כיבוד   מצות  דכל  להמתבאר   אכן
  ר "ממו  והובא ,  שכלי   דבר   דהוא   משום   אלא   אינו 
  הדבר   הרי ,  חיובו  גדר  דזהו  דכיון  א"שליט   מרן
  שכלי   דבר  הוא  אם  שלפניו  הכיבוד   אותו  לפי  תלוי

  להרוג   השכל   מן   זה   אין   הלא  הכא   והנה ,  לעשותו
  למצות   כלל   ג "כה   ליכא   כ "וא,  אביו   רצון   מפני   אדם

  לציוויו   אעשה   מה   תוהא  שאליפז  ועד ,  אב   כיבוד 
 . כלל כיבוד  מצות  בזה אין   הרי, אבא  של
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  מצות   לקיים  בזה  אליפז   נתכוין   דלא   ל"צ   כ "וע
  דלפי  היינו ,  כמת  חשיב   דעני  דמה  ורק ,  אב  כיבוד 

  עשיו  דעת  להניח  בזה  יש,  עניינו  הוא  כך  האמת
,  יצחק  של  בחיקו   שגדל   ולפי,  ציוויו   את   שעשה

 . להמיתו  עשיו  ציוויו  את בזה  קיים

 תמורה  בני (ה

 (כה,  כט ) לאה הוא  והנה בבקר  ויהי

  המורדים   מכם  וברותי "  ב ,  כ   נדרים   שנינו
 מדות  תשע   בני   אלו   לוי   רבי  אמר "  בי  והפושעים 

  הנפש  בבעלי  ד "הראב'  וכ'.  וכו  תמורה  בני'  וכו
 בני,  ל"וז (  י"פירש   ש "יעוי  וכן ,  הקדושה  שער )

.  אשתו   לו  ונזדמנה  לערוה  מתכוין  שהיה  תמורה
 ונזדמנה  לזו   מתכוין  שהוא   נשים   בשתי   אפילו  מ "וי
  ויש.  חברתה  היא  כי  סבור  והוא   האחרת  לו

  שהן  השבטים   מן  יש  כ "א,  הפירוש  לזה  ששואלין
  לרחל   נתכוין   ה"ע   אבינו  יעקב  שהרי,  תמורה  בני

  תורה   ניתנה   לא   עדיין ,  לומר  יש ,  לאה   לו   ונזדמנה
  שלא   אפשר  נמי   אי ,  מצות  בדקדוקי  נאסרו   ולא

,  קשיא  הא   קשיא  אי   אלא .  ההוא   בלילה  נתעברה
  המתכוין   היא   שהיא   סבור   והוא  שוגג  שהוא  מאחר 
  מחוורתא  אלא,  ופושע  מורד   נקרא   למה   אליה

] ל "עכ  . קמא  כלישנא    שלא   ד "הראב '  תי  ובעיקר . 
 [. כאן   חיים משנת' עי,  ההוא  בלילה נתעברה

  מזה  אשר"  תמורה  בני"  בפירוש  פלוגתא   ונמצינו
  בהחלפת   אבינו   יעקב  גבי  כן  שייך   אם  נפקותא

  היינו   תמורה  דבני  ל"דס  ד " דלהראב,  בלאה  רחל
  לא   זה   כ "א ,  אשתו  לו  ונזדמנה  לערוה   בנתכוין

  שסבר   למי  היתה  כוונתו  שהרי   יעקב  אצל  שייך
.  תמורה  בני  משום  כלל  בהא  וליכא,  אשתו   שהיא
 ונזדמנה  לזו  שמתכוין  נשיו'  בב'  דאפי  ל "דס  מ"ולהי

  בני  זה   הוי,  חברתה   היא  כי   סבור   והוא  האחרת
  שזו   סבור  שהיה  אף   אבינו  יעקב  גבי  כ"א ,  תמורה

  בכלל  לכאורה  ל"הו  מ "מ,  אליה   נתכוין   ולכך  רחל
 . שלפניו  מזו  לאחרת  שמתכוין לפי, תמורה בני

 דבני  ל "ס   ד "דהראב ,  ל"צ '  לכאו  פלוגתתם   ובביאור 
  מורד   הוי  לערוה  דכוונתו  משום  עניינו   תמורה
  פגם   ליה  אית,  הוא   שכשר  אף   הבן  ולכך,  ופושע 
  וכן ,  עבירה  תמורת   שהוא   היינו ,  תמורה  בן   שהוא

  וקרובין ,  ל "וז  פירושא  להך'  שכ  שם  י "ברש  מבואר
  דכוונת  והיינו,  ל "עכ,  לניאוף  נתכוון שהרי לממזרות
  דלאו  ל"ס   מ"הי  אולם .  הגורמת  היא  העבירה

  כל   אלא ,  תמורה  בני  חשיב  דוקא   עבירה  משום
 בהבן  פגם  הוי ,  לאחרת  ונתכוין   אחת   לפניו   שהיתה

  אף   ולהכי ,  בה  שחשב  מי  מתמורת  נולד   שהוא

  זה   פגם  מכלל,  ומרידה  פשיעה   דליכא ,  בשוגג
 . נפיק  לא תמורה בני הנקרא

  ריעותא   משום  דלאו,  מ"הי  בדעת   הכי  נימא  אי   אכן
  עצם  משום   פגם   רק,  לאחרת   שכוונתו   מה  בדידיה
  הך   ד "הראב'  שתי  מה  טובא  תמוה   כ "א ,  הדבר
,  מצות  בדקדוקי  עדיין  נצטוו  שלא ,  אבינו  דיעקב

  שנמצאת   הדבר  עצם   מחמת  פגם   אלא   אינו   דאם
,  הוא  שינויא   מאי   כ "א,  באחרת  וחושב  זו  לפניו
  הפגם   ס "סו,  לאו  אם  בזה  נאסרו   אם   ל"אכפ   דמאי
 . קיים

'  שכ(  ב,  רכב   ויחי'  פ)  ק"בזוה  מצאתי  הנה,  ועוד 
  ה"קב  קמיה  גלי ,  כך  בלאה  רחל   החלפת   גבי

  ולא ,  בהאי  קמיה  למיחד   ריעותיה  לאו  דיעקב
,  שעתא  בההיא  אחרא  באתתא  ברעותא  אסתכל
 יעקב  בני  ויהיו  כתיב  כך   ועל,  עלמא  חייבי  כשאר
  עלמא   חייבי  דשאר   בנייהו  דהא,  עשר   שנים

,  כ "ע,  אקרון   אחרא   בשמא  עובדא   ההוא   דעבדין
  התבונן  ולא,  לחטוא  ברצונו   היה   לא  שיעקב'  פי]

 דבני,  העולם   רשעי   כשאר ,  אחרת  באשה   ברצון 
  בשמא"  נקראים  כזה  מעשה  העושים   העולם  רשעי
  במתוק  לפרש  כדהביא,  תמורה  בני  היינו"  אחרא 
  הכתוב  מעיד   כך   ועל ,  האחרונים  בשם  מדבש
 [. לטובה שוין  שכולן

  לאשתו   שכוונתו   ג "דבכה,  ק" בזוה  בזה  מצינו  הנה
  אלא ,  תמורה   בני   בכלל   חשיב  באחרת   והוחלפה   זו 

  ברצונו  היה  שלא   וידוע  שגלוי  יעקב  גבי  דהכא
  הפסוק   מעיד   ז " וע,  תמורה  בני   הוו   לא ,  לחטוא
  דחשיב  דמה,  נימא  אי  והנה.  לטובה  שוין   שכולן

  משום   הוא,  לעבירה  נתכוין  שלא  ג"כה   ורהתמ  בני
  זו   לפניו  שנמצאת   מה   הדבר  בעצם   פגם   דאיכא 
  לטובה  יעקב  שרצון  אהני   מאי  כ"א ,  באחרת  וחושב

  משום   אינו  תמורה  דבני  הפגם   הא,  לחטא  ולא
 . חטא  איזה

  בדבריו   דמבואר   הזוהר'  ד   בעיקר   ע" יל  ועוד 
 יעקב  רצון   שאין '  ית  לפניו  וידוע   שגלוי   דאלמלא

  איכא   חטא   מה,  ב"וצ ,  ועון   חטא   בזה  היה,  לחטא
  שהיא   סבר  והוא   מדעתו  שלא  הוחלפו  כאשר,  בזה
]אליה   המתכוין   היא   היש   על   ד "הראב  וכקושית . 

 [. מפרשים 

  דאיתא   הובא   דוד   של   הורתו  בענין   הנה,  ועוד 
 היתה  לא  עדיין  ישי  של   דבדורו  ל "האריז  בכתבי

 בקהל  ומואבי   עמוני  יבא  לא"  של  ההלכה  מבוררת
  וישי(,  ב,  עו  יבמות'  כדאי)  עמונית   ולא  עמוני'"  ה

 יהיה  מבניו   אחד   שלפחות   חפץ   המואביה   רות   נכד 
  את   לעצמו   ויחד ,  בקהל  לבא  פקפוק   ללא   כשר 

  יהני  ובזה ,  כך  אחר   לשחררה  וסבר,  שפחתו
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  לינשא   חשש  בלא  מותר   יהא  ממנה  הנולד   שלהבן
  ישי   אמר (,  א,  סט   קידושין '  מתני'  עי)   ישראל  לבת

  בגט   אלי   שתכנסי   כדי   עצמך  תקני   בתי ,  לשפחה
  אשת  לגבירתה  ואמרה   השפחה  הלכה ,  שחרור

,  לה  אמרה ,  מגיהנם  ואדוני  נפשי ,  עצמך  הצלי ,  ישי
  מה  בתי ,  לה  אמרה,  הכל  לה  שחה,  טעם  מה

  אמרה ,  ממני   שפירש  שנים  שלש  שהיום   אעשה
  כשאלך   ולערב  עצמך   ותקני  לכי,  השפחה  לה

  ואז .  אצא  ואני   את   הכנסי   הנר  ואכבה  הדלת  לסגור 
] דוד   ונולד   נתעברה   ואת   להורגה  בניה  ובקשו. 

  ישי   להם  ואמר ,  ממזר  שהרתה  שחשדוה  לפי ,  דוד 
  מעשה  גילתה  לא  ואמו ,  צאן   רועה  שיעשוהו
  לבייש  שלא ,  תחתיה   ליכנס  לה  שנתנה  השפחה

  בלא   שגילתה  השפחה  על  לגלות  ושלא,  בעלה
  כח,  קיח   המכירי  ילקוט  י"עפ[. ) אדוניה   סוד   רשות

 תודה  שלמי'  ס  בהקדמת  דברים  הרחבת'  ועי
 (. רות זהב  משבצות ס" בסו ובמאמר , שבועות

'  דאפי  מ "הי'  בשי  ד "הראב'  ד   לעיל   הובא  והנה
  והוא  האחרת   לו  ונזדמנה  לזו   ונתכוין  נשיו  בשתי
  כ "א  לדבריהם  שואלין  דיש,  חברתה  היא   כי   סבור

  החלפת   משום,  תמורה   בני  שהן  השבטים   מן   יש
  לשאול  יש   כ" א,  במדרש  המובא  ולפי.  בלאה   רחל

  מחמת,  תמורה  מבני   שהוא  דנמצא ,  דוד   גבי   גם   כן
 . בהורתו שהיתה ההחלפה

  בנתכוין   רק   תמורה   בני   הוו  דלא   להשיטות   והנה
 דוד   גבי   דליכא  כ "א  אשתו  לו  ונזדמנה  לערוה
  שנתכוין   דמה  יתכן   לא  שהרי,  תמורה   בני   משום

 דהא,  לערוה  נתכוין   בכלל  היה,  להשפחה  ישי
,  לערוה  בכונה  שנכשל  למימר  שייך  לא   כישי  צדיק

' מד   שהוא (  א,  יז)   ב "בב  עליו  אמרו   שהרי   בפרט ו
  נימא   ואיך,  חטאו   שלא,  נחש  של  בעטיו  שמתו
 . חזיר  בשר  לאכול נתכוון  בכלל שהוא

  שנתכוין   מה  חשיב   דלא   בהא  הביאור   כרחך   ועל
 שפחה  באיסור   דהנה,  לערוה  שנתכוין   לשפחה

  ב "מאיסו  ב"פי )  ם "הרמב  דעת,  המפרשים   נחלקו
  שמותרת   וכדמפורש  מותרת  דמדאורייתא (  א"הי

  לישראל   לאוסרה  עליה  גזרו   ורבנן ,  עברי   לעבד 
  האונקלוס   ודעת [,  עברי   עבד   על   הלאוסר  גזרו  ולא ]
  מקרא   התורה   מן  אסור   דהוא (  יח,  כג   דברים)
 דוד   אבי  דישי,  פשוט   ל "וי".  קדשה  תיהיה   לא"ד 

  וגזירת ,  השפחה  את   תורה  אסרה   דלא   סבר
  ועל ,  בימיו   נגזרה  לא  אכתי  השפחה   לאסור  חכמים

]השפחה  לו   מותרת   כן   השפחה  שאמרה   ומה, 
  היתה   בימיו   דכבר  ל "י,  מגיהנם  להצילו  ישי  לאשת
  מן  שפחה   שנאסרה,  דהאונקלוס  זו   שיטה  קיימת

.  תמורה  בני   משום   בזה   ליכא   ושפיר [,  התורה

 ונזדמנה  לזו   ונתכוין   נשיו'  בב  דאף  מ "להי  אמנם
  גבי  כן   לשאול   יש ,  תמורה  בני  משום   איכא   האחרת 

)דוד    פ "עה  לתהילים   ץ "יעב  החסיד '  בפי  ואמנם . 
'  ועי.  תמורה  בן  שהיה '  כ(  ז,  נא" )חוללתי   בעון   הן"

 (. שם ד "להראב הנפש בעלי' לס בהגהות  כ"מש

  מ "הי'  שי  ביאור   ובהקדם  ,י "בעזה  נראה  ואשר 
  לזו  שנתכוין   נשיו '  בב  אף  תמורה  בני   דחשיב

(  ג,  מט )  ויחי'  פ  ח"באוה  דהנה,  האחרת  ונזדמנה
  זה   היה   דלא'  וכ, בלאה  רחל  החלפת   בדבר  האריך 
 ישתנה  כי ,  ל "וז  החילוק  וביאר,  תמורה  בני  בכלל

,  שלימה  וידיעתו  מחשבתו  כי  לצד ,  יעקב  מעשה
  כי   בידיעתו  היה   גם  ברחל  חושב  היה   כי   פירוש 

 וחשב   לאה  שהיא  יודע  שהיה  לא,  רחל   זאת  היא
  ומשמעות.  ל"עכ ,  תמורה   בני  יקרא  שלזה,  ברחל
 ונזדמנה  לזו  מתכוין   שהוא  נשיו'  דבב  דנקט  דבריו

  בכלל   לאו   חברתה  היא  כי  סבור  והוא  האחרת   לו
  בהך   ולהכי,  ד "הראב  וכשיטת,  הוא  תמורה  בני

  מבואר   אכן.  תמורה  בני   משום  כלל  ליכא   דיעקב
  נתכוין   בשלא   אף  תמורה  בני  דשייך   דנקט,  בדבריו
,  לרחל  ונתכוין  לאה   שזו   יודע  שהיה  רק,  לערוה
]תמורה  בני  בכלל   הוי   נמי   בהכי   ד "כהראב  ודלא , 

 [. לערוה בנתכוין  דדוקא

  פגם   משום   דלאו  דנקט  מבואר  ח "האוה  ובדעת
  אחרת   ידיעתו  היתה   דאם  רק ,  הדבר   בעצם

  בן   דקרא  ברחל   וחשב  לאה  שזו  שידע,  מכוונתו
,  באחרת  שחושב   מה  פריצותא   איכא   דאז ,  תמורה

"שם   בנדרים   שאמרו   וכעין    אחרי   תתורו   ולא, 
  זה   בכוס   אדם   ישתה   אל   רבי  אמר   מכאן "  לבבכם

  נצרכא   לא   רבינא   ואמר,  אחר   בכוס   עיניו   ויתן
 . נשיו  בשתיהן אפילו 

  זו   שהיא  בשסבור   דגם   מ"להי  דאף ,  ד "בס  והנראה
  פגם   משום  אינו,  תמורה  בני  הוי  אחרת  ונמצאת

  ונתכוין   אחת  לפניו   שהיתה  מה  הדבר   בעצם
  שיש   הפריצותא  מחמת  עניינו  יסוד   אלא,  באחרת
  היינו ,  באחרת  וחושב   אחת  לפניו   שנמצאת   להאדם

  אלא ,  אחרת   אשה   במחשבתו  שהיתה   מה  עצם   לא
  נשיו '  בב  אף  ולהכי.  זו  במחשבה  שיש  הפריצותא

  ריעותא   איכא,  אחרת   ונזדמנה  זו   שהיא   שסבור
  כפי   האמת   ואימת   בירר   שלא  מה   זו   פריצות   מענין
 שחושב  זו   ולא ,  האחרת  לפניו   שנמצאת ,  שהיא

  הך   משום   דידיה  בהמעשה  איכא   ושוב,  בה
.  באחרת  וחושב  אחת   לפניו  שנמצאת  פריצותא

  זה   בכוס   ישתה   לא   נשיו '  בב'  דאפי  שם '  דאי  וכהא
 . תתורו דולא  מקרא, באחר דעתו  ויתן

  יודע  שאינו   אף  ג"דכה  ק" בזוה   שנתפרש  וזהו
  שחושב  פריצותא   והיינו,  עון   איכא   בהחלפה
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  לאמת  ל"דהו   ג"כה   וגם,  שלפניו   מזו   באחרת
  הך   משום   בזה  יש,  בזו  רק   ולחשוב  ידיעתו

 . פריצותא

' בב  דאפילו   מ "הי   דלשיטת  ביאר   ד "הראב   והנה
  סבור   והוא   האחרת   לו  ונזדמנה  לזו  שנתכוין  נשיו

 יעקב   דאצל,  תמורה  בני  בכלל  הוי  חברתה   היא   כי
  נאסרו   ולא   תורה   ניתנה   לא  שעדיין ,  כן   אינו   אבינו

  משום   הפגם   אין   דאי   ונתקשינו,  מצות  בדקדוקי
 מהו  כ" א,  זו  מציאות  עצם  משום  רק,  עון  איזה

  אהני  מאי   הא,  מצות  בדקדוקי  נאסרו  שלא  שתירץ
  זו   מציאות  מחמת   קיים  הפגם   ס"סו   בזה  לן

 . דתמורה

  אלא ,  המציאות   משום  ז" דאי   להמתבאר  אכן
  הפגם   דכל,  עוד   ל"י ,  שבזה  הפריצותא  מחמת
  ציווי   דאיכא  משום  רק  הוא  בהפריצותא  דאיכא

  שלא  כאן  וממילא,  הזה  הדבר  יעשה  שלא'  ה  ורצון 
 . פגם בזה אין ,  זה  על  נצטוו

,  זו   שיטה  על  ד "הראב  תמיהת  נתיישבה  ובזה
  המתכוון   היא   שהיא   סבור   והוא  שוגג   דהוא   דמאחר 

  אף   ת "דלפמשנ .  ופושע   מורד   נקרא  למה  אליה
  ל "דהו  הא   משום  עלה  אתינן  מ"מ   שוגג  כשהוא
  פריצות   בו  שיש   דבר  לעשות  שלא,  הדבר  לאמת

 . באחרת  וחושב  אחת לפניו שנמצאת מה

  אבי   דישי   הך  בין   ולחלק  לבאר  יש  להכי  ומדאתאן
  גבי  דהנה,  אבינו   דיעקב   בלאה  רחל   להחלפת   דוד 

  משום ,  לרחל   סימנים  שמסר  מצינו   אבינו  יעקב
  ולא ,  רחל   את  לו  שיחליף  הרמאי  לבן  מפני  שחשש

,  לבן  זאת  שיעשה  הדעת  מן  הרחוק  דבר  זה  היה
  היא   אף  ללאה  רחל   י"ע   הסימנים  מסירת   גם  והרי
  ל "י   כ "וא ,  זו   זכות   עמדה  ולדורות ,  נעשתה  כדת

.  ל"וכנ  לברורי   ל"דהו   הא  משום  בזה  יש   ג"דבכה
,  הא  משום   לית  יעקב  דגבי  ק "הזוה'  ד   אתי   ז "וע

'  תי  וכן ,  לחטוא   רצונו   שאין '  ית  לפניו  וידוע   דגלוי
 . מצות  בדקדוקי עדיין  נצטוו שלא ד "הראב

  שלא   ל"בחז   איתא   הרי ,  דוד   אבי   דישי   בעובדא  אכן
  לבייש  שלא  כדי  גם  הדבר  את  דוד   אם  גילתה

  והרי ,  אדוניה  סוד   רשות   בלא   שגילתה   השפחה
  ותחליף  השפחה  שתגלה  הדעת  מן  רחוק  זה  דבר

 מה  עיקר   דכל  ת"ולפמשנ,  בזולתה  מקומה
  איכא   בה  שחושב   ממי   שלפניו  זו   של  דבהחלפה

,  שבזה  הפריצותא  משום  היינו,  תמורה   בני  משום
  כן  כשנזדמן   וגם,  באחרת  וחושב  זו  שלפניו  מה

 במה,  מילתא  הך  משום   ריעותא  איכא   בכונה   שלא
 שהיה  אחר ,  בריו  על   הדבר  את   ואימת   בירר   שלא
  כ "א,  אירע  שאכן  כפי,  החלפה  לידי  לבא  יכול

  שתקרה  הדעת על עולה היה שלא, דישי בעובדא
 . תמורה בני  משום כלל ליכא הא , זו  החלפה

 נח  בבן הנאה איסורי  גניבת ( ו

 ( לב, לא ) יחיה לא  אלהיך  את  תמצא אשר עם

  נח   שבן ,  יחיה  לא ,  חכמה   המשך ו  החיים   האור '  כ
  ממלכים   ט" פ  ם "הרמב   כ" כמש,  הגזל   על  נהרג

] ל"זצ   ח"דהגר   משמיה  הובא   וכן .  ט"ה   והוסיף, 
"  גנבתם  רחל  כי  ידע  ולא "  הפסוק  שמסיים  דזהו

 [. הגזל על  נהרג אינו וישראל 

  ב ,  נט   ז "ע   ן "הר'  בחי  כ "לפימש  בזה   הקשו  וכבר 
]נח   בבני  אף  נוהג  ז "מע  הנאה  דאיסור   ודלא, 
  ת "ד   מ "א  ה"ד   א ,  יג   חגיגה  אבן   הטורי   כדכתב

  הגוזל   נ"ב  לחייב  אין  כ"א[,  בזה  מצווין  נ"ב  שאין
  גזל   מידי   ולאו ,  בהנאה  נאסר   שהרי ,  גזל  משום   ז "ע

  כלאי ,  ה "פ  ריש   כלאים   בתוספתא  וכדאיתא .  מיניה
 . גזל משום  מותרין  הכרם

  אמר  א,  נט   בסנהדרין   איתא  דהנה,  בזה   והנראה
  שנאמר   מיתה   חייב  בתורה  שעוסק   ם "עכו   ח"ריו 

,  להם  ולא  מורשה  לנו  מורשה  משה  לנו  ציוה  תורה
  ד "מ,  ומשני,  מצות   שבע   גבי   וליחשבה,  ופריך

  דחיובו   והיינו ,  כ"ע ,  ליה  גזיל  קא  מיגזל   מורשה
 דהא,  ב "וצ,  גזל   משום   תורה  שלומד   על   ם "דעכו
  שעוסק  י"ע   מישראל  ממון  לקיחת  שום   ליכא

  שפחה  שיחד   נח   בן  א ,  נז  שם   איתא  עוד .  בתורה
  דנהרג   י "ופירש,  עליה  נהרג  עליה  ובא  לעבדו
  ממון   הפסד   כלל  ליכא   דהא  ב"צ  נ"וה,  גזל  משום

 . בזה יש גזל איסור  ואיזה , לחבירו 

  איסור בד   א "שליט   גרבוז   א" הגר   ר "מו   בזה   וביאר 
,  וההפסד   החסרון  משום  דלאו  נתחדש  נ"דב  גזל

  חיובו   וזהו ,  האיסור  הוא   הגזילה  מעשה   עצם   אלא
,  גזילה  מעשה   בזה   דיש ,  תורה  כשלומד   גזל   משום

  שפחה  כשיחד   וכן .  כלל   ממון  מחסר   שאינו  אף
  משום ,  גזל   משום   קעבר  עליה  ובא   לעבדו

.  גזילה  מעשה   הוי  וזה,  שלו  שאינו   במה  שנשתמש
 (. נח' פ לעיל  בזה ת "משנ ע "וע)

  שהוא   נ"דב  גזל   דבדין  היטב  מבואר  ז" לפי  אשר
  ממון   חסרון   מצד   ולא ,  הגזילה  מעשה   עצם   משום

  על   חיובו   כלום  מחסר  כשאינו  וגם,  הנגזל  אצל
  ז "דבע,  היטב  מבואר   כ "א ,  הגזילה  מעשה

,  בגניבתו  מידי  חיסר   דלא  אף,  בהנאה  האסורה
.  זה  על   ונהרג ,  נ "דב  גזל   איסור   בכלל  הוי   מ"מ
  תרב '  סי  א "ח   א "הרשב'  תשו'  יעוי  אמנם ]

  שלו   אינו   חשיב   נ "דאיסוה  ב,  מז   לנדרים   ובחידושיו
 . [ גזל משום  ליכא  נ"בב  אף  לכאורה כ" וא,  כלל

 



 9 

 בפרשה יונים  ע   -  " ממדבר מתנה " 

 ( א יט" ן של ו כה "ג רבי בניה )מהרה 

 בדיני שבע ברכות  ( ז 
לאחר שלבן רימה כדרכו את יעקב ונתן לו את  א  

רחל,   את  במקום  בתו  את לאה  גילה  ויעקב 

חתונתו,   יום  בבוקר    בפרשהכתוב  התרמית 

ֻבַע  : "שלבן אמר ליעקב  (כז  ,כט  )בראשית ַמלֵּא שְׁ

ֲאֶשר   ַבֲעֹבָדה  ֹזאת  ֶאת  ַגם  ָך  לְׁ ָנה  ִנתְׁ וְׁ ַתֲעֹבד ֹזאת 

רֹות  ".  ִעָמִדי עֹוד ֶשַבע ָשִנים ֲאחֵּ

" כתב:  אתר  על  זאת  וברש"י  שבוע  דבוק    -מלא 

הוא שהרי נקוד בחטף שבוע של זאת, והן שבעת 

,  ז  ,ימי המשתה בתלמוד ירושלמי במועד קטן )א

א ו,  למדו    ."(דף  הירושלמי  שבתלמוד  וכוונתו 

שבעה  הם  וכלה  חתן  של  משתה  שימי  מפסוק 

 ימים.  

יותר  ו מבוארים  אליעזר בהדברים  דרבי  פרקי 

טז) נכתב(  פרק  "ששם  ָאנּו  :  ִמַנִין  ר  אֹומֵּ י  יֹוסֵּ ַרִבי 

ֶשָנָשא   ֶתה, ִמַיֲעֹקב ָאִבינּו, כְׁ י ַהִמשְׁ מֵּ ַעת יְׁ ִדין ִשבְׁ מֵּ לְׁ

ָעשָ  לֵָּאה  ֶשֶנֱאַמר  ֶאת  ֶתה,  ַהִמשְׁ י  מֵּ יְׁ ַעת  ִשבְׁ ה 

כז) כט,  ָכל   (בראשית  פּו  ֶנֶאסְׁ וְׁ ֹזאת.  בּוַע  שְׁ ַמלֵּא 

ַיֲעֹקב, ֶשֶנֱאַמר   ֹמל ֶחֶסד ִעם  י ַהָמקֹום ִלגְׁ שֵּ   , שם)ַאנְׁ

ַוַיַעש    (כב ַהָמקֹום  י  שֵּ ַאנְׁ ָכל  ֶאת  ָלָבן  ַוֶיֱאֹסף 

ֶתה נוסח ב )נתן    בות דרבי" ]וכעין זה כתוב באִמשְׁ

מצורע   ,נדה ז'  ,זבה ז'  ,מכאן אמרו זב ז'(: "פרק א

ז'  ,ז' ז' בֵּ ָא  , טמא מת  ז'.    ,ל  ז'    וכו'.משתה  משתה 

)שם כט וגו'  זאת  ",  כז(  , מנין שנאמר מלא שבוע 

שתקנת   חז"ל,  מדברי  נמצא  )כאן([.  ובפסיקתא 

שבעת ימי המשתה קדומה היא ונהגה כבר מזמן 

אבינו מהירושל  יעקב  שזהו  ]אמנם  משמע  מי 

   תקנת משה רבינו[.

( בגמרא  זוהנה  "  , כתובות  איתא:  אמר  ב(  גופא, 

אמר לי הונא בר נתן, תנא מנין לברכת   ,רב נחמן

ב(:  שנאמר    ,חתנים בעשרה  ד,  ֲעָשָרה  )רות  ַוִיַקח 

בּו ַויֵּשֵּ ֹפה  בּו  ַוֹיאֶמר שְׁ ָהִעיר  י  נֵּ ִמִזקְׁ ורבי  .  ֲאָנִשים 

מהכא   אמר  סח)אבהו  לֹות (:  כז,  תהלים  הֵּ ַמקְׁ בְׁ

ל ָראֵּ קֹור ִישְׁ ָי ִממְׁ כּו ֱאֹלִהים יְׁ  ". ָברְׁ

הפסוק  שמלשון  העירו  במקהלות(  )ד"ה  ובתוס' 

אנשים, שהם   שצריך עשרים  "במקהלות" משמע 

ומתרצים  עשרה.  בו  יש  קהל  שכל  קהלים,  שני 

לעשרים.   עשרה  בין  לחלק  סברא  שאין  התוס' 

ביאור מה היה קשה לתוס' מעיקרא, מהיכי  וצריך  

 תיתי שיצטרכו עשרים לברכת חתנים.  

באמת שעיקר הדבר צריך ביאור, מפני מה ברכת ו

דבר  היא  אין  והלא  עשרה,  צריכה  חתנים 

שבקדושה, כמו קדיש וקדושה, שלגביהם מבואר 

בגמרא )מגילה כג, ב( שדבר שבקדושה לא נאמר  

 בפחות מעשרה.  

השולחן   " ובערוך  כתב:  יא(  סב,  העזר  ואף )אבן 

על גב דלאו דבר שבקדושה הוא כקדיש וקדושה  

שלא יתאמרו בפחות מעשרה מ"מ כיון דאומרים 

ומזכירין   הנאספים  לכבוד  לכבודו  ברא  שהכל 

ירושלים אין מדרך הכבוד להזכירם בפחות  בניין 

". ודבריו לא מעלים  [(ב  ,כג)מגילה    יין מעשרה ]ע

זו שצריכה ארוכה, שהיכן מצינו עו ד ברכה כעין 

ירושלים   עשרה. וכי ברכת המזון שנזכר בה בנין 

 צריכה עשרה. 

שבע   בדיני  שם(  )כתובות  הגמרא  בהמשך  ב. 

חתנים   ברכת  מברכין  רבנן  "תנו  איתא:  ברכות 

שבאו   והוא  יהודה  רב  אמר  שבעה.  כל  בעשרה 

חדשות".   הראשונים  פנים  רבותינו  ונחלקו 

הרמב"ם )ברכות   בביאור הך דינא דפנים חדשות.

ברכה זו שמוסיפין בבית חתנים היא  ב, י( כתב: "

במה  נישואין,  של  ברכות  משבע  אחרונה  ברכה 

שעמדו  הם  האוכלין  כשהיו  אמורים  דברים 

הברכות ושמעו  נישואין  היו    ,בברכת  אם  אבל 

אחרים שלא שמעו ברכת נישואין בשעת    האוכלין 
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שבע   מזון  ברכת  אחר  בשבילם  מברכין  נישואין 

נישואין  בשעת  שמברכין  כדרך  והוא ברכות   ,

ן". ומבואר מדבריו שיהיו עשרה וחתנים מן המני

שעיקר הנקודה של פנים חדשות היינו שהם לא 

 שמעו את ברכת הנישואין בשעת הנישואין. 

מר אוה והוא( כתבו: "אבל תוס' )כתובות ז, ב ד"

אדם  ר"י   בבני  אלא  קורא  אין  חדשות  דפנים 

יותר  ושבת דחשבינן    . שמרבים בשבילם השמחה 

ליום   שיר  מזמור  באגדה  דאמרינן  חדשות  פנים 

השבת אמר הקדוש ברוך הוא פנים חדשות באו 

התם נמי מרבין לכבוד השבת    ,לכאן נאמר שירה

 . "בשמחה ובסעודה

להלכה. הובאה  זו  )אבן    ומחלוקת  ערוך  השולחן 

כמעט  הרמב"ם  לשון  את  העתיק  ז(  סב,  העזר 

ערוך:  השולחן  כתב  ח  בסעיף  ומאידך  כצורתה. 

אלא    ומריםאש  י" חדשות  פנים  נקראים  שאינם 

שבת  דא"כ הם בני אדם שמרבים בשבילם; וי"א  

בסעודת ווי חדשות  כפנים  הוי  ושני  ראשון  "ט 

וכן   שלישית,  בסעודה  לא  אבל  ושחרית,  הלילה 

המנהגפ ".  "שט  הרמ"א:  נהגו  ומוסיף  ועכשיו 

ג', ואפשר   ז' ברכות בסעודה  במדינות אלו לברך 

מטעם  וי"א  חדשות;  פנים  לבא  דרגילים  משום 

 . "דרגילין לדרוש, והדרשה הוי כפנים חדשות

חדשות,   פנים  של  זה  ענין  מהו  ביאור  וצריך 

אם   רק  חתנים  ברכת  מברכים  מה  מפני  כלומר, 

ועו חדשות.  פנים  נחלקו יש  במה  להתבונן  יש  ד 

והתוס' עיקר  הרמב"ם  את  תלה  הרמב"ם  למה   ,

ותוס'  הנישואין,  בשעת  הברכות  בשמיעת  הדבר 

 .  תלו את הדין באדם שמרבים בשבילו

את  ג.   ביאר  ו(  סימן  )כתובות  יעקב  והקהילות 

בחקירה   תלויה  שהיא  והתוס'  הרמב"ם  מחלוקת 

מהו הטעם שצריך פנים חדשות, האם זהו משום  

בסעודה,  שא הנמצאים  על  חיוב  הם  ברכות  ותם 

או שעיקר החיוב נובע מאותו אדם שהוא פנים  

סעודה   נחשבת  שכלפיו  כסעודה חדשות  זו 

לכל  לברכה  גורם  בברכות  וחיובו  ראשונה, 

 המסובים.  

השני,   הצד  כמו  סבר  שהרמב"ם  לומר  ורצה 

את   שמע  שלא  אדם  מאותו  נובע  החיוב  שעיקר 

הברכות, ועל כן תלה ענין זה בשמיעת הברכות;  

מאותם   נובע  החיוב  שעיקר  נקטו  תוס'  ואילו 

באנשים   הענין  את  תלו  כן  ועל  המסובים, 

הקהילות   והוסיף  בסעודה.  בשבילם  שמרבים 

ל שייך  התוס'  הבנת  שלפי  הדין  יעקב,  את  ומר 

ששבת נחשבת פנים חדשות. משום שהחיוב הוא 

בסעודה,   שמחה  ריבוי  שנהיה  וכל  הסעודה,  על 

הרמב"ם   לפי  משא"כ  ברכות;  שבע  לברך  שייך 

מה   חדשות,  פנים  מאותו  המתחיל  חיוב  שזהו 

]וכתב  חדשות  פנים  תיחשב  ששבת  לומר  שייך 

שם עוד נפק"מ האם פנים חדשות פחות מבן י"ג  

להצטר ולפי  יכול  יכול  אינו  הרמב"ם  שלפי  ף. 

אפשר.   התוס' התוס'  שהרי  כוונתו,  הבנתי  ולא 

בשבילו,   שמרבים  חשוב  אדם  שיהיה  הצריכו 

וקצת דוחק לומר שבשביל קטן יוסיפו תבשילין.  

יעויין באוצר הפוסקים )סעיף  זו,  ובעיקר חקירה 

להיפך.   הרמב"ם  מדעת  שדקדקו  ב(  אות  מ,  קטן 

)כתו סופר  בחתם  הוא  ד"ה  וכן  א  ז,  בות 

יביע אמר )ח"ג סימן יא אות שו"ת  במקהלות(. וב

 י( האריך בענין זה. ואין כאן מקומו[.

אלא שדברי הקהילות יעקב גם כן לא נהירים לי,  

ברכות  לברך  הסעודה  לבני  החיוב  שורש  מהו 

 אלו, מאיזה חיוב הם התחייבו בזה. 

ב דאיתא  הא  ביאור  צריך  )ריש  ועוד  ברייתא 

כלה( לבעלה "כ  :מסכת  אסורה  ברכה  בלא  לה 

רבותינו הראשונים על איזה ברכה כנדה". ונחלקו  

ד"ה   ב  ז,  )כתובות  רש"י  דעת  הברייתא.  מדברת 
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שאף  סוברים  רבי(  ד"ה  )שם  ותוס'  ואסר(, 

כשעשה נישואין, כל שלא בירך את הברכות, הרי  

ואילו התרומת הדשן   הכלה עליו כנידה מדרבנן; 

מכמה   הביא  קמ(  סימן  ראשונים  )פסקים 

שחולקים על זה ומבארים שכוונת הברייתא היא  

בלא   וקוראת   נישואין שכלה  לבעלה,  אסורה 

שמבר כיון  ברכה,  בשם  לנישואין  ים כהברייתא 

בשעת הנישואין ]ויעויין בבית שמואל )אבן העזר 

 א( שהביא מחלוקת זו[.  )נה, 

מצינו   היכן  ביאור,  צריכה  ותוס'  רש"י  ושיטת 

וכי מעכבות.  שחיטה   שברכות  על  בירך  מי שלא 

המעשה   אין  ומעשרות  תרומות  הפרשת  על  או 

אלו,  ברכות  חומרת  ענין  מה  קשה  ועוד  חל. 

שברכות  ולומר  להתעקש  נרצה  אם  אף  כלומר 

מה   מפני  יקשה  דברים,  משאר  שונות  אלו 

 החמירו חכמים כל כך בברכות אלו.

ד. והנראה לומר שיסוד חיוב הברכות נתקן בגלל 

הנישואין צריכה להיות בשמחה. השמחה שמצות  

שיש   הגדולות  המעלות  מצד  גם  כפולה,  היא 

ב(  )ו,  ברכות  מסכת  בריש  כמבואר    בנישואין, 

)אבן   הטור  ובפתיחת  ב(  )סב,  ביבמות  ובגמרא 

א( סימן  את העזר  "ושמח  מצות  מצד  וגם   ;

אשתו"   את  "ושמח  שמצות  כלומר  אשתו". 

בשמחה,  אשתו  עם  להיות  הבעל  את    מחייבת 

חכמים   תיקנו  כן  ועל  ראשונה.  בשנה  ובעיקר 

הכוס  על  ברכות  יאמרו  שמחה,  מאותה  שכחלק 

]וזהו הטעם שעד שנה אפשר לברך שבע ברכות, 

אלא שכיום ערבה כל שמחה ואין מברכים לאחר  

   שבעה ימים, כמבואר בערוך השולחן )שם, מב([.

החתן   על  הן  כפול,  הוא  הברכות  חיוב  וממילא 

אין שצריך להיות בשמחה; והן  מדין מעשה הנישו

הזו   הנשגבה  המצוה  שמחת  מצד  המסובים  על 

עם  שותפות  ויצירת  בישראל,  בית  בניית  של 

בתחתונים, אדם    הקב"ה  של  חטאו  ותיקון 

שהאריכו    הראשון, טעמי   המקובלים כמו  )שער 

ועוד מקומות  לז  המצוות פרשת בראשית, עמוד 

     רבים(. 

השואבה,   בית  שמחת  במצות  מצאנו  זה  וכעין 

שברמב"ם )לולב ח, יב( מבואר שהיא מגיעה מחג 

ריבוי   ומאידך  שמחתנו;  זמן  שהוא  הסוכות 

וריבוי   המים  ניסוך  מצות  בגלל  גם  היה  השמחה 

נקראתהעם המתקבצים לבית המקדש כן   , שעל 

השואבה" "בית  בשם  זו  בביאור ]ו   שמחה  יעויין 

)מילואים   לרס"ג  המצוות  ספר  על  פערלא  רי"פ 

סימן ה, דף רלג( שדקדק גם מכך שבהלכות ניסוך 

שום   הזכיר  לא  י(  פרק  ומוספין  )תמידין  המים 

ר יהעמצות שמחה. ויעויין שם שהאריך בזה. וכן  

על  א(  ענף  ח  סימן  )כתובות  משה  הדברות 

ובעהרמב"ם כעין  .  כתב  קט(  )עמ'  ברכה  מק 

 [. דברינו שהיו שני חלקים לשמחה

והשתא דאתינן להכי, מובן היטב מפני מה תיקנו  

חכמים ברכת חתנים בעשרה, לפי שריבוי הקהל  

; ועל כן היה לתוס' הוה אמינא  מביא את השמחה

שיצטרכו עשרים אנשים לברכות אלו, שכן ריבוי  

זה כתבו  ועל  התוס'   אנשים מגדיל את השמחה, 

עשרה   בין  חילוק  מקום  בשום  מצינו  שלא 

 לעשרים, ועל כן לא צריך עשרים. 

פנים   הצריכה  שהגמרא  לומר,  אפשר  זה  ולפי 

רק  חדשות, משום שברכות אלו צריכות להיאמר  

לחתן   חתן כשיש  בחילוק  ]ו  שם  הסיבה  זהו 

לאלמנה[ בתולה  ובין  לאלמן  בחור  בין    . הגמרא 

נהיוממילא   חתן  ששם  הרמב"ם  כשיש  סבר  ה 

בשעת   הברכה  את  שמעו  שלא  חדשות  פנים 

הראשונות  הנישואין הם  אלו  ברכות  שאז   ,

שעבורם סברו  התוס'  אמנם  על ;  נהיה  חתן  שם 

שהשמחה כלומר  פנים חדשות בגלל השמחה,  ידי  
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חתן שם  לחתן  שיהיה  שהשמחה גורמת  משום   ,

שם   לחתן  שיש  מראה  הנישואין  מחמת  שנוצרת 

אחד  חתן להיות  חדשות  הפנים  צריך  כן  ועל   .

עבורו,   בשמחה  לומר שמרבים  שייך  כן  ועל 

ששבת תיחשב כפנים חדשות, ושייך שאף סעודה 

שלישית תיחשב פנים חדשות ]ואפשר שהרמב"ם  

בגלל  חתן  שם  נחשב  שהחתן  כיון  לזה,  מודה 

ערוך   השולחן  דברי  שפיר  ואתי  היום,  של  יחודו 

את  וגם  הרמב"ם  את  גם  ששבת    שפסק  הדין 

 נקראת פנים חדשות[.  

רש"י   שיטת  את  ליישב  אפשר  אלו  דברים  ולפי 

אסורה  ברכה  בלא  שכלה  להו  שסבירא  ותוס' 

חיסרון  את  החשיבו  שרבנן  לפי  כנידה,  לבעלה 

במעשה   כחיסרון  השמחה  והוראת  הברכות 

כנדה  האשה  נחשבת  כן  ועל  עצמו,  הנישואין 

ותוס רש"י  בשיטת  זה  יסוד  ]ועיקר  ' מדרבנן 

     מבואר בדברות משה )כתובות סימן ח([.

*** 

 בס"ד

 ליט"אאברהם זלצמן שר' מהרב  זפניני פ 

אדני פז על סוגיות  מח"ס בעל  (ח

 .הש"ס

יםו ִ֑ נִּ ַבע שָּ ל ֶשֶׁ֣ ֵ֖ ח  ב ְברָּ ד ַיֲעק ֹ֛ ל  וכו'  ַיֲעב ֹ֧ ח ֵ֔ ַויָּב ֙א ַגֶׁ֣ם ֶאל־רָּ

ים  ַ֥ נִּ ַבע־שָּ ֹוד ֶשַּֽ ֹו עֵ֖ מֵ֔ ד עִּ ה ַוַיֲעב ֶׁ֣ ִ֑ אָּ ל  ל מִּ ֵ֖ ח  ם־ֶאת־רָּ ב ַגַּֽ ַוֶיֱאַהַ֥

ֹות רַּֽ ה  וכו'   ֲאח  ּומָּ י ְמאֵ֔ ֶׁ֣ ֶתן־לִּ ֙ב ל א־תִּ ַוי ֤אֶמר ַיֲעק 

ר אְנךֵ֖ ֶאְשמ ַּֽ ה צ ַּֽ ה ֶאְרֶעַ֥ ּובָּ שֹ֛ ה אָּ ר ַהֶזֵ֔ ֶׁ֣ בָּ ֙י ַהדָּ ֲעֶשה־לִּ ם־ַתַּֽ  אִּ

ב   וכו'  ַחר ְלַיֲעק ֵ֖ ַ֥ : ַויִּ יהָּ ַּֽ בִּ ר ְלאָּ ים ֲאֶשַ֥ ֵ֖ פִּ ל ֶאת־ַהְתרָּ ח ֵ֔ ב רָּ ְגנ ֶׁ֣ ַותִּ

ן ִ֑ בָּ ֶֶָּׁ֣֣רב ְבלָּ  וגו'   ַויָּ

 א. 

מדוע עבד יעקב עבור רחל שבע שנים ולא ברח  

 מיד לאחר נישואיו עימה

רחל,  בפרש עבור  שיעקב  שלאחר  מבואר  ה 

והחליף לבן אותה עם לאה, עבד יעקב שוב שבע  

מהפעם   שבשונה  אלא  רחל.  בעבור  שנים 

לאה,   נשא את  ואח"כ  עבד  הראשונה שתחילה 

עבד  ואלחמ"כ  רחל  את  נשא  קודם  הב'  בפעם 

שבע שנים. ויש להבין מדוע עשה זאת, מדוע לא  

שהוא    ברח מלבן לאחר שנשא את רחל, ואין לומר 

לו   אמר  הקב"ה  שהרי  לו,  יזיק  שלבן  ממה  חשש 

חובת   מצד  וגם  רע,  דבר  מכל  עליו  שישמור 

אבן השוקת   ההשתדלות הרי מבואר שהרים את 

שהיו צריכים את כל הרועים עבור זה, והוא הרים  

ביותר   רב  היה  שכוחו  במדרש  וכן  בקלות,  לבדו 

שלאחר מעשה ראובן ושמעון באו מדינות להילחם  

ו חשש  בשבטים  ומדוע  עליהם,  הגן  לבדו  יעקב 

 מלבן.

שאצל   מאיך  חשש  שיעקב  לומר  אפשר  ]והיה 

כך   לומר  קשה  אך  יצטייר,  הדבר  העולם  אומות 

מבינים   והיו  רמאי,  שלבן  היה  שידוע  משום 

 שמעשה יעקב זה בתגובה לרמאות של לבן.[ 

תכף   הלך  ולא  פרנסתו  עבור  יעקב  עבד  מדוע 

ולכבד  וללמוד  להתפרנס  יצחק  אביו    לבית  את 

 יותר זמן 

ז'   את  שהשלים  לאחר  הפרשה  בהמשך  והנה 

רוצה   שהוא  ללבן,  יעקב  אמר  האחרונות,  שנים 

את   עבד  ולכן  בעבורו,  כעת  שנים  לעבוד  שבע 

זאת   עשה  מדוע  להבין  ויש  צאן.  לו  שיהיה  בכדי 

ישראל   לארץ  מיד  לצאת  היה  יכול  והרי  יעקב, 

דבר.   לו  היה חסר  אבינו שלא  יצחק  לבית  וללכת 

ברווח   יותר  לו מעט  פרנסה שיהיה  ומדוע בשביל 

ושבהם  אב,  כיבוד  של  שנים  לעתיד הפסיד שבע 

 יכול היה אף לעסוק עימו בתורה. 

החביאה   ורק  התרפים  את  שברה  לא  רחל  מדוע 

 אותם אצלה 
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תרפי   את  רחל  שלקחה  מובא  הפרשה  ובהמשך 

אצלה,   אותם  ואחביאה  לבן,  בכך  אביה  ומטרתה 

את   להפריש  בכדי  זרה.  היתה  מעבודה  אביה 

אותם   שמרה  כך  אם  מדוע  להבין  יש  ולכאורה 

אצלה, והרי זה היה צפוי שלבן ינסה להשיגם, ואך  

בלא חשש זה מה הטעם שישארו אצלה שתשבור  

 אותם ותשליך אותם בצורה שלא יוכלו להתגלות. 

 מה רצה יעקב להשיג בכעסו על לבן 

והנה כאשר לבן בא ליעקב ותבעו על כך שברח,  

ומשפחתו    וגנב יעקב  באוהלי  וחיפש  תרפיו,  את 

ולא מצא, כתוב שיעקב חרה אפו בלבן מדוע חשד 

וצריך  בו והרי עבד עבורו   וכו',  עשרים ואחד שנה 

להבין מה היתה מטרת דברי יעקב, וכי הוא רצה  

שלבן יבקש ממנו סליחה או שיפצה אותו במשהו,  

יכול היה לכעוס   אם ליעקב היה מחשבה כזו הוא 

על הרבה יותר דברים ואם אפשרות אולי    על לבן

לקבל משהו בגין טעונותיו, אכן כעת לא היה שום  

יכולת לקבל משהו בתגובה למעשיו של לבן למעט  

התנצלות שלא סביר שלבן היה עושה. ואם כך מה  

 היתה מטרת יעקב בכעסו על לבן.  

 ב.

מטרתו של יעקב בהתעסקותו עם עשיו ולבן  

ישראל כוחות להתמודד עם  להחדיר בליבות  

 היצר הרע 

יעקב היה אולי אפשר לומר בכל זה, ביסוד אחד,  

לזה   היה  שעשה  פעולה  ובכל  האבות,  בחיר 

עיסוקיו   ובכל  ישראל.  כלל  לכל  לדורות,  משמעות 

ישראל   בנשמות  פעל  הוא  והגשמיים  הרוחניים 

 שיהיה להם אמונה קודה וקירבת אלוקים.  

קב מול עשיו וכן  בתובנה זו יתבאר התנהלות יע

מול לבן, שהנה מצד אחד לא מובא שיעקב ועשיו  

ואת   הבכורה  את  לקח  יעקב  ומ"מ  זב"ז  רבו 

מרצונו   בחר  הוא  לבן  אצל  וכן  לעשיו,  הברכות 

במלוא   נשיו  על  'לשלם'  בכדי  אצלו  להישאר 

שתצא   פרנסתו  עבור  לעבוד  ולאחמ"כ  המחיר, 

פעל   אלו  פעולות  בכל  בכדי,  ולא  מלבן,  דווקא 

הכוחות של הקדושה מעשיו  יעק כל  את  לקחת  ב 

 ולבן. 

כל   וכנגד  רעות,  מידות  ולבן  טומאה,  היה  עשיו 

 אחד פעל יעקב להכניע אות עוצמתם 

בצורתו   הן  בהתגלמותה  טומאה  בו  היה  עשיו 

נשים   גונב  שהיה  בפועל  במעשיו  והן  החיצונית 

מתחת בעליהם, ולבן היה ברמאות מחטיא. וכנגד  

מעשי יעקב,  פעל  כוחות  שניהם  את  לקח  ו 

נצחו   לבן  וכנגד  הוא  הקדושה,  דבר,  של  בסופו 

במדרש   ומובא  ממנו,  ובפרנסתו  נשיו  את  קיבל 

שלאחר שיעקב עזב את לבן מתו כל בהמות לבן,  

כך   לצורך  רק  היו  לבן  של  הבהמות  שכל  ונמצא 

 שיהיה מהם צאן ליעקב. 

פועלו של יעקב גרם לכך שכל אימת שיהודי נתקל 

שגדול   הרע  לו  ביצר  יש  כאשר  הן  ממדותיו, 

משיכה עצומה לטומאה כטומאת עשיו, והן כאשר  

יש לו משיכה למידות רעות כשל לבן, יהיה לו את  

הטומאה   כוחות  על  לגבור  אבינו  יעקב  של  הכוח 

 האלו. 

המצפון של יהודי כנגד כל כוחות הטומאה הוא  

 מחמת פועלו של יעקב

דה ודבר זה מצוי אצל כל אדם, כוח המצפון, הנקו

הפנימית שבאדם שאינה מנחת לו ללכת לפי רצון  

ליבו   האמת  מדרך  שסוטה  אימת  ובכל  תאוותיו, 
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נוקפו על מעשיו ורוצה לחזור בתשובה. ומצפון זה  

לעם   העולם  אומות  של  השנאה  מקור  היה  כידוע 

ישראל וכפי שאמר הצורר הנאצי ימ"ש 'שהיהדות  

הביאה את המצפון, והוא מונע מהבריאה מלהנות 

 עולם הזה'.  מה

הוא   ואת הברכות  את הבכורה  לקח  יעקב  כאשר 

אותו   השאיר  ובכך  מעשיו,  קדוש  חלק  כל  לקח 

מתעסק   יהודי  כאשר  וממילא  במלואה,  בטומאה 

בטומאה הוא חש שאין בזה שום זיק של קדושה 

 שהוא יכול ל'תרץ' לעצמו שמעשיו בסדר. 

זהו הטעם של עבודת יעקב אצל לבן, להחדיר  

 בתוככי העולם הזה קדושה 

אצל   נשיו,  וכן  על  לשלם  אצלו  נשאר  יעקב  לבן 

אין   רוחניים  קנינים  ועל  טובים  דברים  ועל  היות 

לעסוק   נשאר  גם  ולכן  לעבוד,  וצריך  דרך  קיצורי 

את   לעבוד  מזולל,  יקר  להוציא  לבן  אצל  בפרנסה 

ה' בגשמיות ובאומנה במקום טומאה, ובכך לשרש  

צרכי העולם הזה  אצל ישראל את היכולת לעבוד ב

עם   במאבקו  וכמו"כ  הרוחני,  מעמדם  על  ולשמור 

לבן כופף את אותו יצר הרע של המידות הרעות,  

לב.   ובתום  בהגינות  עצמו  יעקב  שנהג  בכך 

ובהמשך לאחר שהשיג יעקב את כל מטרותיו כבר  

 יכול היה ללכת מלבן.  

 ג. 

 שלבן יחזור בתשובה  רחל רצתה 

קחה את התרפים  ובדרך זה הלכה גם רחל, ולכן ל

של אביה, אך לא שברה אותם, והטעם לזה אולי  

אפ"ל שמטרתה היתה להוציא את הע"ז מליבו  

של אביה, ואם היתה שוברת לבן היה חש שכבר  

אין את הטומאה הזו בעולם והיה בונה מחדש, אך  

כאשר לא שברה ונשאר הטומאה הזו בעולם לבן  

חיפש   ולאחמ"כ  אצלם  חיפש  ולכן  בזה  חש 

היה  במקומ והכי  והדכי  שימצא,  עד  נוספים  ות 

ושב בתשובה,   בליבו במעשיו  יכלה  מערער  ובכך 

כוח   את  ולשבר  הקדושה  את  להנחיל  רחל 

 הטומאה עצמה. 

 תוכחת יעקב את לבן בכדי לעורר למעשיו 

לבן   את  שהוכיח  במה  יעקב  אף  כיוון  זו  ולמטרה 

עסק  על  היה  ריבו  וכל  לבן  בא  כאשר  שהנה 

כעת הגיע הזמן 'לנער' את  התרפים, סבר יעקב ש 

והאדם מנסה לתרץ לעצמו את   הטומאה, פעמים 

לו   ואומר  צורות עד שמישהו בא  מעשיו בכל מיני 

ראה   וכאשר  כיסוי,  בלא  במפורש  אמת  את  לו 

יעקב עד כמה לבן שקוע בשטויות שלו, יעקב רצה  

לנער אותו לגרום לו לזעזוע בכך שהסביר לו כמה 

וכ משונים  והתנהלותו  עושה מעשיו  הוא  מה 

עבורו   שעבד  בחתנו  שחושד  כשוטה  מעצמו 

במסירות גדולה כ"כ, ויעקב עצמו היה מרוחק מכל  

להשתמש  בכדי  שגנבם  בו  חושד  ולבן  טומאה, 

בהם ]שהרי כאמור הוא חש שהם קיימים בעולם  

ולא שברום[, ומדברי יעקב אלו הבין לבן כמה הוא  

ובחר   והזדעזע  הטומאה,  אחרי  רחוק  הלך 

 שלום עם יעקב, ובכך להושפע ממנו. בלעשות 

^^^^^^^^^ ̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
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 אשדוד   " עת יוסף ד " רו"כ    אל הלוי נוביק שליט"א רבי יחי רנו  ו מ הגאון  –" נחשבה " 

 ... כשהוא חסר להם ,  תו אנשים נוטים להתרשם מצדקת הצדיק רק ביציא   -יציאת צדיק עושה רושם  

 ... וכאשר יוצא מבינים שראשו מגיע השמימה   -כאשר הוא נמצא הוא מוצב ארצה  

ויצא, שיציאת הצדיק עושה רושם, כשהצדיק בעיר הוא הודה הוא זיוה הוא הדרה, יצא צדיק פנה הודה פנה זיוה  
למרות שכל אחד    -פנה הדרה, והיינו שאף שכאשר הצדיק בעיר ועשו מתנחם להורגו, אין מי שיוכל לנסות לעוזרו,  

שכל אחד ואחד מאותם שלא היה  ,  כלומר זיוה והדרה.    אבל כאשר הצדיק חסר, פנה הודה   -  מעלתו של הצדיק   את גודל   יודע 

חי עם סתירות, הוא  מעריך את הצדיק אבל  הוא  וזהו כח נפלא שיש באדם ש .  גם הוא הרגיש בחסרונו ,  להם מהצדיק   איכפת 
אבל כאשר הצדיק    . לא נותן לו שום תמיכה. כי לתמוך בהצדיק לא יכול להיות על חשבוני, ולכן אינני תומך בהצדיק 

 לך ואין זיו הוד והדר, אזי אפשר להתלונן על הצדיק מדוע הלך והשאיר לאנחות, את אלו שלא תמכו בידיו. הו 

חליף משכורתו עשרת מונים, וכאשר יעקב רוצה סוף סוף  מ וכמו כן מצינו בלבן שרוצה לעכב את יעקב אבינו ו 
הצדיק, אבל רק כדי לנצל מה שהוא  את  מעריך  אמנם  הוא  ש נחשתי ויברכני ה' בגללך, והיינו  ,  לו לצאת, הוא אומר  

 יכול מהצדיק. 

וגם להיפך שישנם   לפני האלוקים,  לנו מעלת הצדיקים ההולכים  יעקב אבינו התורה מלמדת  והנה בכל מעשי 
 ינו. מיעקב אב להוציא  מה שניתן  את  רשעים המציקים להם ונלחמים אתם, ורוצים לנצל  

והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו, כל המתבונן בפסוק זה יוכל  
 לטפס עד גבהי שמים, ראשו מגיע השמימה ממש. 

נוכל להתבונן שהצדיק יכול להיות מושפל לארץ, אבל ראשו  אמנם בפשוטו  באמת י"ל שיש הרבה רמז ואין מספר,  
 ווקא בגלל שהוא מושפל לארץ הוא מגיע בראשו השמימה, כי לפום צערא אגרא. מגיע השמימה וד 

מלמדים לנו מסרים, וכל מה שקורה אתנו באופן  ,  שקורים ותרחשים לטוב ולמוטב והנה צריך להתבונן שכל המאורעות  
הדעה  כי  המונית,  ה   דעה מה   יזהר ה ל   פרטי ובאופן כללי, בא ללמדינו, והלימוד צריך להיות כולו לענין עבודת השם, ויש 

ויש לימוד מכל מאורע ומאורע בחיים. והתורה מלמדת לנו מאורעות    . קחת בחשבון ההמונית, היא לא הדעה שצריך ל 
 חיינו אנו. פרש את מאורעות  שקרו והפרשנות האמיתית כדי שמתוך כך נלמד ל 

 . שבים להיפך למרות שאנשים חו   שיעקב בורח מעשו, הוא הודה זיוה והדרה. ,  באותו מצב גם  הנה  ו 

לשים אבנים מראשותיו נגד החיות, כאשר הוא  בשבילה  והנה יעקב אבינו מקיץ משנתו, אותה שינה שהיה צריך  
חושב, אכן יש ה' במקום הזה ואנכי לא ידעתי, ואלו ידעתי לא    יעקב אבינו ובדרכו ללבן הארמי, ועל מה  ,  בורח מעשו 

הוא ישן במקום קדוש. באמת מי שחי בצורה הזאת, הוא  ישנתי, לא נשאר ליעקב על מה לחשוב, כי אם מדוע  
הודה זיוה והדרה, בכל מקום ובכל מצב, כי מי ידמה ומי ישוה לו. וכל זה לימוד לכל אדם באשר הוא, להשאר  

 במדרגתו בכל זמן ועידן.         

הנראה זהו מלמד  והנה יש להבין כיצד נודע ליעקב קדושת המקום, ויתכן שיעקב שפט מהגילויים שקבל, שכפי  
שהמקום גורם, ויעקב אבינו לא רצה לחשוב על שום סיבה אחרת אל הגילויים הללו, פרט לכך שהמקום הוא מקום  

               נורא ואין זה כי אם בית אלוקים. והרבה הרבה יש להתבונן בפסוקים הללו, וזה שער השמיים... והחכם יוסיף לקח. 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ̂^^^^^^^^^^^^^^ ̂ 
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 מהעבר הלא רחוק( היסטורי מפעים    )סיפור   " ההפיכה   תוך מ " 

 פרק   ק כ " ח   " בני אל תלך בדרך איתם  מנע רגלך מנתיבותם" 

 : חילת הסיפור זרה לת ח -נת הפרק להב חשובה  קדמה  ה 

, הוא עומד להיכנס  צארטיל ו שלמה זלמן פינקלשטיין הוא הבן הבכור של רב חיים שלום  ול תשכ"ו:  חודש אל 
  [ בשל הפרשיות המיוחדות שלהן ]   יותר ב   ות האבא קונה לו תפילין מיוחדות יקר כ"ז,  לעול המצוות באדר תש 

סעים לארה"ב לשבועיים. שלמה זלמן שהוא  הוא ואמא נו הוא מודיע לו כי  ומלמד אותו את ההלכות, יום אחד 
ל  , הוא מכיר את אביו שהוא אחד המתמידים הגדולים ביותר שיש, הוא לא מבט על כך נער סקרן מאד מתפלא  

  ? סדרי יומו   כל   ישבש את   בוודאי דבר ש  , לארה"ב לשבועיים  סע  י איך יעלה הדעת שהוא י   , מודו רגע אחד מתל 
הם    , לבר מצווה שתהיה בחודש אדר הרב נפתלי הרטשטיין  קרובם  הם נוסעים להזמין את  האבא מספר לו כי  

הוא    , ותיו הקטנים להשגיח על חמשת אחיו ואחי , האבא מבקש את בכורו  בחיים הצלחתם  מ דול  חלק ג חייבים לו  
 . כמת בעלה היא תבוא ליטול פיקוד אמהי שעדיין אין לה ילדים ובהס וארץ  שו   א בלומ   הדודה יקבל עזרה מ 

ם  יצאו בזמן ללימודים כשה ש יו  ת יו ואח אחיו  על  עומד שלמה זלמן במטלה בכבוד, הוא משגיח    ן שו רא בשבוע ה 
על הילדים בשעות    חה גי ש מ ומכבסת את הבגדים ו   הדודה בלומה מגיעה ומכינה אוכל   , לבושים כפי שצריך 

ירה.  עד שזה מפריע לו לשינה סד   , תוקף אותו שעמום וע השני  שוויצרי. אבל בשב   כל מתנהל כמו שעון . ה הערב 
הוא מחליט להיכנס לחדר    , עד אמצע הלילה ואינו מצליח להירדם  לאחר שהוא שוכב במיטתו    הלילות   ד באח 

ש לו  י   , היכנס אליו, עתה הוא מרשה לעצמו זאת שבדרך כלל אין לו רשות ל   ספרים" ה   ר אוצ " המיוחד של האבא  
ת המגירות שם  הוא פותח את אח  רגל את הנחת התפילין[ ת ל שיוכל  כדי ניתן לו ]  לחדר   ד מיוח תח ה פ את המ 

  שקנו לחבריו   התפילין   יתר מ ות  אלו יקר   למה תפילין   , התפילין היקרות ומנסה לעמוד על הסוד הגדול   ות מונח 
תן  או סדר אבל לאחר מיכן יסתבך ל  , את הבתים לפתוח  הוא מבין שקל ך לאחר מבט קצר א . [ פעמים  עשר כ ] 

   . . אביו יכעס עליו מאד לקלקל את הבתים להיקרע וזה עלול  גידים שעלולים    נם יש   , שוב 

,  השתוות לאביו בתפילה הוא מוצא טלית ישנה של אביו ומנסה ל  , אבל כגדול להניח את התפילין ליט מח א הו 
ומניח כמה פע הוא   למגירה  עייף,  מים עד שמת חולץ  מ כשמחזירן    , ים פ נוס דברים  מכילה    יא בחין שה הוא 

הוא שוכח שהוא עושה דברים שאינם לרוח אביו שאינו מרשה    ? רה זאת בקרבו מה מכילה מגי   ת סקרנותו ניצת 
  , אך סקרנותו בוערת בו והוא מחטט בתוך המגירה העמוקה   . במגירות   ש כ"   לא   , המיוחד   ו לאיש לחטט בחדר 

מתנת אירוסין לחתן היקר חיים    ילים, צים המ עון חרו על הש   , מעוטר בפנינים יקרות ון זהב ישן  הוא שולף שע 
איך    , חודש סיון תשי"ג סוף  הוא יודע שהוריו נישאו ב   , ידיעה זו מבלבלת אותו לחלוטין   . ץ שלום נ"י חשון תרח" 

ו כל  ה ישתה כל   חתן ש   כדבר   נשמע , מעולם לא  שנים ומחצה במשך חמש עשרה  היו מאורסים  אפשר שהוריו  
 כך הרבה זמן. 

כולל חדר השינה של    , כולו בית  למחרת הוא הופך את ה   , ם לגבהי שלו עד  סקרנות  ידיעה זו מציתה בו את יצר ה 
על    , כתוב בכתב יד מכורך  הוא מחטט בכל המגירות עד שהוא מוצא ספר    , דבר שמעולם לא העז לעשות   ו ורי ה 

 קרוא בספר. ל   [ חוץ מהורים ] רשות    ן לאיש ברורה אי   ה זהר הא   " בחדר"ג "   אזהרה     ה יכ ר הכ   גבי 

לדכדוך,  זה גורם לו  , ודות ס ל גיל זה מטיל עליו פחד נורא, הוא לא ר  , מכיל סוד גדול  שלמה זלמן חש כי הבית 
רב נפתלי הרטשטיין    ההורים מחו"ל. כעבור שבוע חוזרים ההורים שבעי רצון,   ב ו לש יה דרוכה  י חכה בציפ הוא מ 

ל רב חיים  השתתף בשמחה הראשונה ש ל  ז הוא הבטיח אדר תשכ" תהיה ב קיבל את ההזמנה לבר מצוה ש 
. לאחר שהילדים הלכו לישון ניגש שלמה זלמן להוריו וסיפר להם על התגלית וביקש הבהרות,  שלום ורעייתו 

  אפילו נוות הבית   , ס איש בלא רשותו החדירה ללא רשות בבית מקדשו, מעולם לא נכנ האבא לכתחילה כעס על  
כניסה לחדר השינה וחיטוט במגירות הוא  , כל כ"ש  רק לאחר שקיבלה רשות   את ם ז ג כדי לנקות ו   לא נכנסה רק 

את  ו לקרוא  לתת ל כדאי  אדרבה  הרחמניה ביקשה שיסלח לו ולא ישבור את רוחו    מא א שלא יעשה, אבל ה   דבר 
לא  , אבל  האם  ח פר תחת פיקו ס שיקול דעת הסכים האבא ששלמה זלמן יקרא ב   חר א ל   , תחת פיקוח   הספר 
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יום היה שלמה זלמן מקבל מיד  מאותו    מאומה.   ים יודע   ם אחיו ואחיותיו אינ ש זה רק כ   כל   , ם צי שעה ביו תר מח יו 
נחשף לסודות של  , וכך הוא קורא בשקיקה ו בבית, שלמה זלמן נצר את הסוד   ש אינו אמו את הספר בשעה שאי 

   הספר עד לחנוכה בו הוא מסיים את הספר. 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ̂ 

תאימה  מ א  הדמות כל כך ל הכיר,    מגלה עולם שלא הוא    , הספר בנשימה עצורה   למה זלמן קורא את כל יום שש 
  , פותו אבא בימים ההם אינה מנסה לי ת את  שמתאר   הדמות ם הדבר יתכן?  הא   , למה שאביו מגלם כיום 

 . וא הנכון היפך ה ה רבה  ד א 

שונה לחלוטין  ה  , שהי על אבא   תדהמה ב   רא ו , הוא ק חלק גדול מאד אבא  והו בו נטל  הוא נחשף לעולם הת 
להיות אמו, אם זה היה    עלולה שהייתה    חילונית עם  רח"ל  התארס  הוא עזב את השידוך ו   , הצדקנית   מאמא 
   . הוא פוגש לעיתים רחוקות ביותר דוגמתו  וני  היה כיום נער חיל   קורה 

סעים לבית  ו דירות הם נ תם נ י ע ההורים שומרים על הילדים שלא תהיה להם נגישות לרחוב החילוני, רק ל 
בשנה שעברה,    הפתאומית טירתה  , עד לפ ע"ה   פינקלשטיין   הסבתא גם לבית    כבר ועד לא מ מן  ז י הו סבא וסבתא  

כדי שלא יבואו בחיכוך עם העולם החילוני, הוא מזמין רכב פרטי    , האבא לא מרשה להם לנסוע ברכב ציבורי 
פרוע  שער  רעים בעלי  מופ נערים   לראות   הם ל שם יוצא  עד לשכונת גאולה מאה שערים, אבל פה ו שיסיעם  

 עד לשד העצמות.   " עולם הזה " שכל הווייתם מציגה  

אבא מגיע ומלמד אותם  וותא, בשעת ערב כשהילדים סועדים בצ ים לעולמם הרוחני מאד, אג דו ואמא  אבא  
רה  כ את הה כם  אין יום שאין סדר מוסר, האבא מטמיע לתו לאחר מיכן הם לומדים ספרי מוסר,  כמה הלכות,  

אלא  ולחיות חיי עוה"ז  קידו בעולם, הוא לא ירד לעשות עסקים שתהיה לו מודעות מה תפ  כל אחד צריך  כי 
ם  אד לפיכך הוא מחדיר להם מהי חובתו של ה ישכח לרגע שיש לו יעוד,  אסור ש   , לתקן איזה חלק בעולם 

לזכור  קביעות  משחר הילדות, הוא לא ממתין לימי הבגרות כשהיצר הרע הוא שכן ותיק ומפריע ב , כבר  בעולמו 
 . הם ת המטלה של א 

קים  י ומספרת סיפורי צד   כל יום לפני השינה היא אומרת איתם כמה פרקי תהילים   , חשוב   פקיד ת   לה אמא אף  
הבית ברוחניות, מעולם לא הכניסו בבית שום   ל , כך טוב והמוסר  או מעולם החסידות "ל  חז   י מדרש מהגמרא  

  , ובים הרבה בתים ט הרדיו שהיה נכנס ל   , לא כ"ש שלא היה קשר עם המכשירים דאז   , יהיה הכשר ביותר   עיתון 
,  במקום   לא הייתה לנייעס דריסת רגל   , בבית משפחת פינקלשטיין לחלוטין    מודר עת מה נעשה בעולם,  כדי לד 

 . , זה ממש מיותר לחלוטין ילדים לא אחת ל   ה אמר   , לא צריך לדעת מה קורה בעולם 

פחות  הם בחנו את המש ,  מה רמתם החינוכית ו   עם מי הם משחקים   , הילדים   להורים פיקוח מלא על   ה הי 
שו לשחק עמם,  לרוח הבית הור   רק אחרי שהשתכנעו כי הם   ים ללכת לשחק או להזמין, אליהם רצו הילד 
, כדי שיהיה לאמא מושג מלא האם  כל מה שעבר עליהם   ם לאמ   מיוזמתם מספרים  הילדים  לאחר שחזרו היו  

 הכל בסדר. 

רבים הם    מאשר לתת דוגמא אישית,   , לאחרים קל יותר   לדאוג   " שוט את הילדים ק " כל זה לא בא מתוך  
שמש דוגמא אישית. חינוך כזה אינו מחזיק מעמד, ר'  מל טורים  מם פ ד ואילו הם עצ הטועים שדי לתבוע מהיל 

       ורק אחרי כן דרשו מילדיהם. לחלוטין  היו הם עצמם נקיים  י חיים שלום ורעייתו דאגו קודם כל ש 

השכמה  סר  ח מ שומר על סדר יום מדוקדק להפליא, הוא לא  ה   , כיר את אביו כאדם ישר כסרגל מ   שלמה זלמן 
קודם  אחת   השחר עוד  בבית ט   , עלות  שהייתה  )פרטית  טהרה  במקוה  הכי    , בילה  השיטות  לפי  מותקנת 

חברים שעזרו לו לנהל מניין עם ספר תורה    , היה לו מניין פרטי בבית   , פילת ותיקין ( לימוד עד ת מחמירות 
בבית  תפלל  ה שלא יהיה מניין. רק בשבתות ויו"ט  יום  יהיה  כדי שלא    , כעשרים איש נמנו על המניין   , מהודר 

 . כנסת לא הרחק מביתו 

ר, היה לו סדר מיוחד  עם כל אחד למד סדר אח   , כל אחד בזמן שלו   , ות חברות   חמש כ אליו  מדי יום היו באים  
הלימוד כלל כמעט את כל הנושאי    בו ביום הוא מתחיל מחזור מחדש.   , כשהוא מסיים פעם אחת   , לטהרות 

ר  תות וחוזר חלילה. סד סכ פי סדר המ ל   , מועד נזיקין  ים  נש סדר  כלים הקיימים בתחום. סדר נוסף היה לו ללמוד  
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ורים, גם זה חזר על  הט חלקי שו"ע עם  ' ד כל   , הלכה סדר נוסף לימוד   , תר המסכתות שבש"ס לימוד י נוסף 
 בעל הסולם. שימש את  היה מוסר וקבלה עם חברותא מיוחדת ש   אחרון עצמו כסדר, הסדר ה 

אנשים היו מסתכלים עליו  עם איש,  , הוא לא יצר קשר  רחוב כמעט ולא נראה ב   ף צפו ה יומו    דר בשל ס 
היה מקצר עד    , אם אירע שמישהו ניגש לדבר עמו שר עם איש,  צר ק המופנם שלא יו מיהו האדם    , ותמהים 

  מיהו שידע  בשכונה ה איש כמעט לא הי כדי שאיש לא יעלה על סודו, תשובותיו יב ב כמה שאפשר, לא מרח 
וא  ה או ש   יודע ללמוד האם הוא    , עתה היו מעשיו עד    ה מאין בא ומ   , קלע לפתע לשכונה שנ האיש המסתורי  

 . ם לא פתחו את פיה שידעו  תם מעט  ו וא   , כי לא היו לו חברים פשוט אדם  

כל זה היה עד לקריאת  הבלי העולם,    יק את עצמו מכל מרח מתקדש ומיטהר ו   יו אב אבל שלמה זלמן ידע ש 
הומות  עד שהתחרט מאד על שגלש לת   , עצום גרם לו לבלבול    , אבל כל יום שקרא ולא קיבל הסבר   , הספר 
   . לו דמות שונה לחלוטין ממה שהכיר   ו ת שיצר ו ול ומערב 

גביר את הדכדוך, זה הביא אותו לפתע  שקרא ה כל דף ה' ירחם,   " פירש ו  שנה " בגדר שהיה כמעט   היקר אבא  
על שמו, הוא קיבל את החינוך הטוב  רוי  אני ק ש לחשוב, מי יודע מה יהיה איתי? גם לאבא היה אבא צדיק  

הראש ואז לפתע    לבל את לכל זה אין ערבויות, יום אחד בא היצר הרע ומב   אבל   , ביותר שיכול אדם לחלום 
 . תחברים רח"ל עם דמויות לא טובות וכל החינוך הטהור שוקע לתהומות מ   ולם אחר, ם ע מכירי 

אינגל מיינעם )ילדי    ער טייער   : מו, האם שמעה את כל הלבטים ואמרה לו בזה הלשון יום אחד שח את צערו לא 
אמר לי שיתכן שחשיפה לספר בגיל כה רך עלולה  אבא    , ד מא א להסתכל, אבל התעקשת  אמרנו לך ל האהוב(  

מה,  מגלה גם אני הייתי מסכי   ית תי לו שאם לא הי ר אמ   , , אבל אני לא הייתי קשובה לאזהרותיו להרוס את הכל 
אתה לא    , קך אם לא תבוא על סיפו   , לך לרגע   שיצר העקשנות שלך לא יניח   צר מצב הפוך ו י   ית גיל אבל אחרי ש 
צר מרדנות,  י לחץ וכל הזמן תחשוב שמסתירים ממך דברים, זה יגרום לבלבול יותר גדול ול   ת ל תרפה מהפע 

רק    , ה מבוקרת אבל בצור   , פר לקריאה תת לך את הס ל   נו ו החלט עד ששנינ   , ישבנו על המדוכה כמה פעמים 
כולה להבהיר  כרגע אני לא י אבל    , אני מבינה שכעת אתה מבולבל ,  יצטברו מועקות כדי שלא    , מקטע אחד ביום 

 בא בעצמו. ות מא לך כלום, אך כשתגמור את הספר תקבל הבהר 

לא להסיק שום    , אפילו מעצמו הוא החליט לנצור את לשונו ואת מחשבותיו    , שלמה זלמן התעודד מהתשובה 
נוספים    , כל יום מתגלים בפניו רבדים הסברים, הוא עבר על כל דף בנשימה עצורה   בל מק   שהוא מסקנא לפני  

 זיק את הכל בתוך לבו הקטן. ועליו להח 

  , עברתי על כל חלקי הספר את הספר לאמו ואמר לה,    חזיר ה הוא    , ר קרוא את הספ בחנוכה סיים שלמה זלמן ל 
 עכשיו אני מחכה להבהרות. 

מ  לרגע  ונחכה  אבא  עם  עמך אדבר  לדבר  יוכל  בו  לא    , סוים  כש   בנוכחות אבל  גם  כל  הילדים,  את  תדע 
 ר. ירים להבין את הספ ש הם כ אם  ד שאנחנו נחליט  ע   , לא יכול לספר זאת   אתה   , התשובות 

המשפחה יצאו יחד עם האמא  אות מאמו כי אביו מוכן לשוחח עמו, כל בני   שלמה זלמן  קיבל בזאת חנוכה  
המנורה ולאחר    בפניהם את   הוא הדליק ואילו אבא לא הלך,  והטיש    ההדלקה כדי לראות את    " תולדות אהרן " ל 

,  אמשינוב בו ראה את אביו נהרג לעיניו רבה בו מהטיש ב מה שנצ הטראו   , מיכן רמז להם שהם יכולים ללכת 
לא לצאת מהבית באותו    תולדות אהרן בו נחשף לרודפים כשנמלט על נפשו, הביאו אותו הטיש ב לאחר מיכן  
כשהוא מתייחד עם המנורה ושמונת הנרות, שלמה זלמן יקירו    , בהשראה גבוהה מחה היה מקבל  יום, את הש 

הוא   הפעם ויתר כדי שיוכל לשוחח עם אביו על כל השאלות המציקות,   אהרן"   ות ד ל תו " אהב ללכת לטיש ב 
יה  י שהיה מכוון כשהוא עומד שעה ארוכה ליד החנוכ   המתין בסבלנות שהאבא יגמור עם כל היחודים והכוונות 

 . כמים   עות מזיל דמ הגדולה  

מיהות  הסברים לכל הת כדי לשמוע    , בבית   שהוא נשאר במיוחד   למן מה ז לאחר שאבא סיים אמר לו של 
  קרבו אחרי ספר כה צרו ב ך את כל הבלבולים והלבטים שנו שהתעוררו בתוכו אחרי קריאת הספר. הוא שפ 

 . טראומתי 

 ! ? הזה   דבר כ   יתכן איך יתכן שאקרא על אבא שונה לחלוטין ממה שאני מכיר? האם  " 
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  ? ברך ת י ורא  הב הראשון יציר כפיו של  מושג מי היה אדם  האם יש לנו    : אל אותו איר פנים לבנו וש ה האבא  
הוא היה    , מה טרוח מאו בלי ל שתה יין  הוא  המלאכים צלו לו בשר    , הוי אומר שהיה נביא   , הוא דיבר עם ה' 

היו  לא היה מוות לא    , כל העולם היה שונה   לא היה חוטא אם    ? מה יכול להיות יותר טוב מכך   , בעולם התיקון 
, אבל הקב"ה מציב אותו  בלבוש בשר ודם   ים ם היה שונה, האנשים היו דוגמת המלאכ כל העול   , צער ואסונות 

ת רק מצוה אחת, ולפתע מתערב הנחש הקדמוני  צטווה בתרי"ג מצוו ל מצוה אחת, הוא לא מ פני ניסיון ש ב 
והוא    ממש לחטא   ה הוא גורר אות   , אזהרה מטשטש את כוח ה ו הוא מיפה את העבירה    , ומציב בפני חוה ניסיון 

ותו רגע  לא עד  אם    , נה העולם ת ש מן ה , עד שחוה עצמה מכשילה את אדם הראשון, מאותו ז בעבודתו צליח  מ 
עד    , מאותו רגע יצר הרע שוכן בקרבו ונעשה חלק מישותו כולו טוב,    עצמו מחוץ לאדם והוא  היצר  היה  

 . " ב האדם רע מנעוריו כי יצר ל עליו " נאמר  ש 

קיבלתי  ש אבל כ   , צדיק וחסיד שהיווה עבורי השראה אבא    , לתי אפשר לקבל חינוך מעולה מילדות כפי שקיב 
ר שבר קשה בתוכי, חייתי מאותו רגע בעולם  אבא ז"ל נהרג מול עיני, מאותו יום נוצ ש כ   , את הטראומה 

  , דבר שהתורה אוסרת בתכלית האיסור   , למות רח"ל   לא אחת התפללתי   , י בשביל מה לחיות לא היה ל   לבל מבו 
   . למענו ירד לעולם   , תפקיד שקיבל האדם לא יכול לברוח מה 

לי את טעם    הוא הביא רדת לבאר שחת,  הוא הציל אותי מ   , ן ממש אותי כב   מץ אי שיחי'  ב אמך  סבך הצדיק א 
  בארץ   , סיונות לא בורחים י זכות זאת הוא בחר בי כחתן לאמך תליט"א, אבל הנ ב   , מחדש מתי  ק ת ש ה   , החיים 

האמנתי בכל לבי שיש מצוה לגאול את    , חים בצורה חרדית לחלוטין, הייתי תמים מאד הכרתי מסיתים ומדי 
ברגע זה נכנס אצלי הפרי של  זאת,  אם אנו לא מבצעים    , ו היא תביעה עלינו לבנות את בית הבחירה וז הארץ ו 

 . עץ הדעת הפרטי שלי, זה הכניס לי בלבול עצום, ערבתי אור וחושך ביחד 

הגיע בחור  שאז    א ל א ,  י להינצל עוד יכולת   רק יונק מבארות לא טובים   , יתי ממש קרוב לזדים אם עוד לא הי 
אבל שבע    , צליח לתעתע בי זמן רב, סבור הייתי שהוא בחור צדיק רשע שהתחזה לחבר הכי טוב שלי הוא ה 

תרת, מצאתי שם בחורים רבים  הוא זה שהצליח להכניס בי את המחשבות להתגייס למח   , בלבו   תועבות היו 
   . אני לא בן יחיד הבנתי ש   , שלמדו בישיבות 

ככל ששקעתי    , האור שלה כבר לא החזיק אותי   , נחלש כוח התורה שלמדתי   , ברגע שהכרתי את העולם השני 
ותר ברגע שהוא נמצא בקרבת רשע הוא יכול  בעולם ההוא כך ירדתי, אין ערבויות לאיש, גם הצדיק הגדול בי 

  מנע רגלך מנתיבותם" בני אל תלך בדרך איתם  "   [ במשלי א' ט"ו ]   ם מכל אדם רדת עמו לשאול, לכן הזהיר החכ ל 
  , אלא גם לא ללכת באותו נתיב  , ון בדרך איתם שזה נאמר בחלק הראש   , לא רק פיזית אסור להתקרב לרשע  

חדורה  ביבה עד שההשראה שלהם  פיע על כל הס כוח הרשע מש הנתיב מסוכן, כי  גם  ם  ות ב י ת מנע רגלך מנ 
אז יכול אור    רק   , כות עם הרע עד שאין שום שיי   , בכל מרצפת שם, ההרחקה מרשע צריכה להיות מוחלטת 

 התורה להשפיע על הנפש שלא תסטה מהדרך. 

 *** 

בה דרך ארץ אבל גם טבולה בסקרנות  האם אוכל לשאול? שאלה זו נאמרה עם הר   , קשה לי אבא היקר שאלה  
 ה  לא מועט 

 . " בעזרהי"ת אענה לך אם יש בידי היכולת לענות   , שאל בני שאל " 

אם השעון    ? למה א"כ נותר   , עודו י נראה שלא שימש כלל את י   , השאלה מורכבת משני חלקים, השעון שהוטמן 
השאלה השניה, כפי שנראה לא  ן לחתונה.  עולה על כך שהיה פרק זמן כה ארוך בין האירוסי   יתי לא הי   , לא היה 

,  ג בחדר" ה  ר אזה בתוספת  שלכם    שינה ה הוטמן בחדר  שהוא  א  י עובדה ה   , הייתה לכם כוונה שנראה את הספר 
 למי אם כן?   , אי שלא ד וו מי אם כן יועד הספר, לנו ב ל 

, מרגע  לפי הסדר. אכן את השעון לא ענדתי רק תקופה קצרה אחרי האירוסין ענה לך  וא   טוב טעם ת ב שאל 
רתי את כל המתנות  עד שהשידוך התבטל, החז ם נסתר,  טמנתי אותו עמוק באיזה מקו הסתבכו העניינים  ש 
עתי  שיבים את המתנות, עד אחרי החתונה לא יד מ כפי שנהוג בעת ביטול שידוך, שכל הצדדים    קיבלתי ש 

מרתי לה ששעון זה  כדי שאענוד זאת, א   , את השעון אמא  לי  מה ימים אחרי החתונה הביאה  כ שהוא קיים,  
לא נעימות. לכן  הילדים שיגדלו וישאלו שאלות  בפרט חששתי מ   , ם למסתכל בו לשאול שאלות רבות יגרו 
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הוא חדר    המקום הכי שמור ו   במקום שמור שלא במגע הילדים עמוק באחת המגירות    חלט שנטמין אותו הו 
 האוצר. 

אבל היה עלי    , אמנם השעון היה טמון בעומק המגירה   , תה מגירה באו לך  תפילין ש אלא שטעיתי ששמתי את ה 
 . פוש שמתאים רק לבולשת י תחליט לעשות ח   אז ו   לחוש שמא תחטט בעומק המגירה 

הספר נכתב עבורי ועבור אמא, לזכור את הימים הנוראים שעברנו שנינו    ה לך על טיב הספר, נ ועתה אע 
כאשר שנינו היינו בין שמים וארץ, אי אפשר להותיר את זה רק בלב, לפיכך חקקנו את זה    , בתקופה הארוכה 

זה לידיעת הילדים, אבל  בד, אי אפשר להביא סוד כ ה עינינו בל עלי ספר, הספר היה אמור להיות רק למרא 
החלטנו אחרי שיקול דעת עמוק שלא להחביא ממך את הסוד כי  משמים גלגלו שהסוד נחשף לפניך, כיון ש 

 . יותר מהידיעה אחרי כן, לפיכך נתנו לך לקרוא ולקבל הסבר   סוד שלא נפתר הוא גרוע 

ולה להרוס את כל  ק מחברה רעה שיכ מהספר, להתרח   א פיק את המסר החשוב ביותר שיוצ משמים גלגלו שת 
שקיב  אחת מה  יד  במחי  נהרסות  טיפוח  של  רבות  שנים  אבא,  מבית  לחב   , לת  חוברים  ש כאשר  חדור  ר 

ה, לי הייתה סייעתא דשמיא  דע אם יש לזה תקנ ומי יו   , בהשקפות לא טובות, הוא יכול להרוס את הכל 
עד שהבנתי שעלי לשוב טרם יהיה    , הרות חוזרות ונשנות מלמעלה שעוררו אותי בתשובה במקל חובלים ובאז 

       פסוק את ה   לכן עליך לשנן חזור ושנן   ,   זאת כ   א סייעתא דשמי מאוחר, אבל לא לכל אחד יש את  

 " מנע רגלך מנתיבותם בני אל תלך בדרך איתם  " 

 וצער רב.   סיונות י את דברי החכם מכל אדם מונעים הרבה נ   מיישמים רק כאשר  

גם אז היו    " קבצו עלי יוונים נ בחנוכה "   רים מ שמז ו זה בידו של זה ושרו את השיר בזמר  האבא והבן אחז 
מי יודע לאן    , חכמי ישראל שעמדו בפרץ אלמלי    , כלל ישראל ם שנגררו אחריהם והם הרסו את  נים רבי ו מתייו 

להרוס את גדיי הצאן שהם התשתית  מנסים  ורצי חומות ש היינו מגיעים, וכך בכל דור ודור ישנם משכילים ופ 
ובכל    . ה ב י ל   כני יני ת בכל מ   , כך קידשו המה מלחמה על חינוך הנערים לפי   , באין גדיים אין תיישים   , של ההמשך 

של    האיומות עות  פ עד לימינו אנו כשנלחמים על טוהר המחנה מההש   , דור ודור היצר הרע משנה את לבושו 
   . על כן נזכור גם אנו   כשהרחוב נכנס בדרך הראשית לבית   , כל המכשירים המטמאים 

 " מנע רגלך מנתיבותם בני אל תלך בדרך איתם  "    
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