
שיח הפרשה

הקול קול יעקב

לא עת דברים היא, עוד הדם הנשפך כמים 
רותח, קול דמי אחינו הקדושים והטהורים 
ה' יקום דמם זועקים מלא חללו של עולם, 

והמשכיל בעת ההיא ידום. 
אך מקרא כתוב הוא בפרשתנו, ואין אנו 
אלא מטים אוזן שומעת לשמוע את דבר 

ה'.
אבינו יעקב נכנס "בחכמתא" אל פני יצחק 
אביו. במצוות אמו לבוש הוא בבגדי עשיו 
ידיו  על  העיזים  גדיי  ועורות  החמודות, 
והנהגתו  דבריו  אבל  צואריו,  חלקת  ועל 
את  לדורות  טבע  זה  ומצב  המה.  משלו 
והידים  יעקב  קול  "הקול  ההנהגה,  סדרי 
ידי עשיו". קול יעקב מצפצף בבתי כנסיות 
ובבתי מדרשות )איכה רבה, פתיחתא ב(, 
חרבך  "על  בברכת  אוחזות  עשיו  וידי 
תחיה", כידי חותנו שנאמר בו "ידו בכל". 
השם,  בייחוד  יעקב  יעקב,  קול  "הקול 
תורה,  בהגיון  יעקב  יעקב,  קול  הקול 
והידים ידי עשו בכל שפיכות דמים ובכל 
זה  ותלויים הם  )פדר"א פל"א(.  מות רע" 
בבתי  יעקב  של  שקולו  זמן  "כל   – בזה 
ידי  הידים  אין  מדרשות,  ובתי  כנסיות 
בבתי  מצפצף  קולו  שאין  זמן  וכל  עשו, 
עשו"  ידי  הידים  מדרשות  ובתי  כנסיות 

)איכה רבה, שם(. 
וגדולה מזו מצאנו בדברי חז"ל )איכה רבה 
יעקב  קול  הקול  דורש,  היה  "רבי  ב(  פ' 
צווחת  יעקב  של  קולו  עשו,  ידי  והידים 
ממה שעשו ידי עשו בביתר, ור' יוחנן היה 
בביתר  שהרג  קיסר  אדריינוס  קול  דורש 
בדרשה  אדם".  בני  רבוא  אלף  שמונים 
ותולדה  תוצאה  הוא  יעקב  קול  הקול  זו 
מפעולותיהם הנוראות של ידי עשיו. הלב 
המשוואה  מוצאת  כיצד  לטעום,  מבקש 
המזעזעת, המקפלת בשש מילים אלפיים 
של  בפשוטו  מקומה  את  גלות,  שנות 

מקרא בסדר הפרשה. 
צורתא  הקדוש  האלשיך  לן  ייסד  כבר 
עוסקת  הברכות  פרשת  דשמעתתא. 
אברהם,  ברכת  עוה"ז.  של  בברכות 
ישראל;  עם  של  הרוח  נכסי  כל  ובכללה 
וקרבת  הבא  עולם  ותורה,  ישראל  ארץ 
אלוקים, שמורה ליעקב לעת צאתו לחרן 
ידע  יצחק אבינו  ישראל.  לבנות את בית 
גם ידע כי עשיו איש שדה, ולכן רצה לתת 
בידיו את האחריות על משמני הארץ ורוב 
הדגן והתירוש. ממדרשו של מרנא השפת 
)תולדות תרנ"ב( למדנו, כי כל אלו  אמת 
הכלים, שאינם  כידות  ידים,  בבחינת  הם 
אלא היכי תמצי לתוכנו של הכלי עצמו, 
איש  יעקב  בוודאי  הוא  הפנימי  והתוכן 

תם. 
תצלח,  לא  שזו  סברה  אימנו  רבקה  אבל 
ולכן העמידה את העולם כולו על מתכונת 
אחרת. היא גם עשתה מעשה והחילה את 
המתכונת הזו בפועל, במצב בו הפנימיות 
היא יעקב בכל תמימותו, והחיצוניות היא 
בגד עליון מבגדי עשיו החמודות המכסה 
של  ברשותו  והכל  הפנים,  את  ומשמש 

יעקב )עי' מלבי"ם(.
כשיצחק אבינו עומד על הצורה האחרת 
של קול יעקב, אשר מתחככת בבגדי עשיו 
העוטות את פנימיותו, מגלה הוא לנו כי 
יש תפקיד לעשיו הרשע. תפקיד  גם כאן 
נורא ואיום. הידים, גם כשהם מכסות את 
המה.  עשיו  ידי  יעקב,  של  החלקות  ידיו 
המאזן חייב להשמר, ויעקב חייב להשאר 
כולו פנימיות, כולו קול. בכל עת שיעקב 
תורה  ה',  ייחוד  של  בקול  יצפצף  לא 
ותפילה, אלא ידבק בו שמץ של חיצוניותו 
ה"עשוית" של העוה"ז, יזכירוהו ידי עשיו 
החיצוניות   – הידים  כי  בדם  המגואלות 
– הם ידי עשיו. עד יעלה קולו של יעקב 
בתחנונים משפך הדם של אדריינוס קיסר, 

ומיניה יתקלס עילאה )עי' פדר"א שם(.
עת ידי שעיר וחותנו שולטות, נתעורר נא 
ביתר שאת וביתר עוז להאיר מפנימיותנו 
באומנות  נאחז  דרכינו.  כל  על  האמיתית 
אלא  כוחה  אין  יעקב  "תולעת  אבותינו, 
לומר  לתולעת  ישראל  נמשלו  למה  בפה, 
לך מה תולעת הזה אינו מכה את הארזים 
כך  הקשה  את  ומכה  רך  והוא  בפיו  אלא 
)תנחומא  אלא תפלה"  לישראל  להם  אין 

בשלח ט'(. 
בבכי נבוא, יירצו נא קרבנותינו התמימים 
ארון  נוכח  דמם  הגיע  אשר  והשלמים 
מהרה  לראות  ונקווה  ה',  בבית  הקודש 
כל  מעל  דמעה  ה'  ומחה  ציון,  ה'  בשוב 
יעקב  קול  "הקול  )שם(  כדרשתם  פנים, 
והידים ידי עשו, ידיו של עשו מתמוטטות 
המשיח,  מלך  זה  יעקב,  של  קולו  כשיבא 
שנאמר על הר גבוה עלי לך מבשרת ציון 

הרימי בכח קולך".

דבר העורכים

הרב רפאל ברונר שליט"א

"ואלה תולדות יצחק בן אברהם, 
אברהם הוליד את יצחק" 

ומפרש רש"י, 'לפי שהיו ליצני הדור אומרים מאבימלך נתעברה 
שרה, שהרי כמה שנים שהתה עם אברהם ולא נתעברה הימנו, 
מה עשה הקב"ה, צר קלסתר פניו של יצחק דומה לאברהם, 

והעידו הכל, אברהם הוליד את יצחק'.

ושואלים המפרשים, מה הרוויחו ליצני הדור לזלזל ולהכחיש 
ומה  גדול,  נס  זהו  כזה  בגיל  ילדה  מה ששרה  אף  הלא  הנס, 
אברהם  שהרי  ועוד  מאבימלך,  או  מאברהם  זה  אם  נפק"מ 
עצמו הוליד לפני כן את ישמעאל, וא"כ מדוע לומר שמאבימלך 
נתעברה שרה? ואומרים בשם ר' חיים שמואלביץ שעל ליצני 

הדור אין קושיות. 

לגמרי  במידתו  שונה  היה  יצחק  דהנה  י"ל,  בעומק  אמנם 
שהיה  מצינו  לא  שביצחק  גבורה.  וזה  חסד  זה  מאברהם, 
כאברהם.  ה',  אמונת  הבריות  את  מלמד  או  אורחים,  מכניס 
כמו  ולרצונו,  לקב"ה  לגמרי  להתבטל  היתה  מידתו  אלא 
בעקידה שהיה קשור ע"ג המזבח, ומכניע את עצמו לגבורתו 
של הקב"ה, ומראה בזה שהוא תקיף ובעל הכוחות כולם. )עי' 
במכתב מאליהו ח"ב ריש לך לך(, ובאמת בשורשו אי"ז סותר 
לה. שבנסיון האחרון של  אלא השלמה  אבינו  אברהם  מידת 
אברהם נאמר "עתה ידעתי כי ירא אלקים אתה" ומשם נתעלה 
)ועיין  ענק.  ע"ג  כענק  היו  שהאבות  מקדמונינו,  כידוע  יצחק 
בכלי יקר שמבאר שלשון הוליד' מראה יותר על קשר בעצם, 
מאשר לשון 'בן', ולכך העיד הקב"ה "אברהם הוליד את יצחק", 
משא"כ בישמעאל נאמר בסוף פרשת חיי שרה, "ישמעאל בן 
אברהם אשר ילדה הגר" ולידת עשו מיצחק, מבאר הכלי יקר, 
שהוא מצד רבקה בת בתואל ואחות לבן, וכמו שאמרו חז"ל 

שרוב בנים דומים לאחי האם(. 

שחסר  ויצחק  ביניהם,  קשר  שאין  נראה  שבחיצוניות  רק 
כביכול מידת הנתינה לזולת, דומה יותר לפלישתים שפולשים 
לאחרים – לקיחה היפך נתינה. )הפלישתים הורתם בפלישה 
וכן  יד.  פס'  י'  פרק  נח  פרשת  ברש"י  כמבואר  לתחום האחר 

רואים בענין הבארות(. 

)עוד  אלו.  בחסרונות  שהצטיין  הרשע  עשיו  כשנולד  ובפרט 
כמו  אמת,  דוברי  שאינם  הפלישתים,  אצל  מצאנו  תכונה 
מאות  שלוש  ע"י  מפלישתים  נפרע  ששמשון  חז"ל  שאמרו 
ישר אלא בעקמימות  הולך  יבוא שועל שאינו  שועלים, אמר 
ויפרע מן הפלישתים שאינם עומדים בדיבורם, וזה גם מצינו 
בעשו שהיה איש ציד וצד אביו באמרי פיו, וכמו שהמשילוהו 
כיום  גם  ואגב  אני.  כשר  ואומר  טלפיו  שפושט  לחזיר  חז"ל 
וכן בני  ]עזה[ ממשיכים בדרך פלישתים כידוע,  יושבי פלשת 
בנביא  ]ככתוב  דרכם,  ממשיכי  הם  בירושלים,  היושבים  ערב 
באמת  שאינם  בחז"ל  )ומתבאר  ירושלים  יושבי  היבוסים  על 
היבוסים, אלא שהם צאצאי פלישתים( ולא יכלו להורישם עד 
עתה מפני השבועה שנשבע אברהם אבינו לאבימלך[, וזו אולי 
ועיין  בו",  הילכו  שועלים  ציון ששמם  הר  "על  הכתוב  כוונת 
בני  לעשות  שעתידים  הדברים  ל',  פרק  אליעזר  דר'  בפירקי 
ויגנז האמת,  ירבה השקר  וביניהם  ישמעאל באחרית הימים, 
ועיין בספורנו פרשת וירא, "ותרא שרה את בן הגר... מצחק", 
בו  שהיה  ומבואר  שרה,  נתעברה  מאבימלך  ישמעאל  שאמר 
המידה של ליצני הדור, ובסוף הפרשה "וילך עשו אל ישמעאל", 
לא הלך הזרזיר אצל העורב, אלא לפי שהוא בן מינו, כלה שעיר 

וחותנו ועלו לציון מושיעים(.

וכל ענין ליצני הדור לדמות דברים על פי חיצוניות )דמגוגיה( 
'על  בתפילת  מצינו  ]וכן  שלהם,  הפנימית  מהאמת  בהתעלם 
הניסים'... 'וזדים ביד עוסקי תורתך', וזד הוא לץ, שנאמר "זר 
יהיר לץ שמו", והם היונים שביטלו את התורה שהיא החכמה 
שחז"ל  היונית,  החכמה  את  תמורתה  והאדירו  האמיתית, 
קראו לה חכמה חיצונית, כמו שכתוב "זדים הליצוני עד מאד 
מהותו  שיפת  הרמב"ן  דברי  וידועים  נטיתי",  לא  ומתורתך 

פרחים בלי פירות, והיונים הם מבני יפת[.

ולכך צר הקב"ה קלסתר פניו של יצחק כשל אביו, להראות ע"י 
הדמיון החיצוני שאברהם הוליד את יצחק.

הרה"ג רבי ישעיהו פישר שליט"א

ר"ח שחל במוצ"ש לענין ברהמ"ז

יש לברר מה הדין אם יזכיר רצה או יעלה ויבא, ויש בזה ד' 
אופנים. א( באכל וסיים מבעוד יום, אבל מברך ברכת המזון 
בלילה. ב( באכל גם מבעוד יום וגם משחשיכה. ג( באכל רק 
בבין השמשות. ]למ"ד דמותר להתחיל סעודה ג' בבין השמשות, 

ואכמ"ל[ ד( בהתחיל בבין השמשות וסיים משחשיכה.
)סימן  ב"י  עיין  משחשיכה,  ובירך  יום  מבעוד  וסיים  באכל 
בכל  בזה  הראשונים  מחלוקת  הביא  התחיל(  אם  ד"ה  קפ"ח 
הרא"ש  דדעת  יזכיר.  לא  או  בברהמ"ז,  רצה  יזכיר  אי  מוצ"ש 
יזכיר רצה,  וכיון דכעת לילה, לא  דאזלינן בתר הזמן שמברך 
וכמו בשכח להתפלל מנחה בשבת דמתפלל במוצ"ש שנים של 
בני חבורה  )דף ק"ב.(  חול. עוד הביא ראיה מסוגיה דפסחים 
אוכל  אומר  יוסי  רבי  וכו'  היום  עליהן  וקדש  מסובין  שהיו 
והולך עד שתחשך גמרו סעודתן כוס ראשון מברך עליו ברכת 
המזון וכו', ובתוספתא שונה בדברי רבי יוסי ומזכיר של שבת 
בשבת  דמברך  כיון  היתה  חול  דסעודת  אע"ג  המזון,  בברכת 
צריך להזכיר של שבת, הכא נמי אע"ג דסעודת שבת היתה כיון 

דמברך בחול לא יזכיר של שבת.
בשם  כתב  הי"ד(  מגילה  מהלכות  )פ"ב  מיימוני  בהגהת  אבל 
משחשיכה  ובירך  יום  מבעוד  פורים  סעודת  אכל  דאם  הר"מ 
צריך להזכיר על הנסים. והביא הב"י שו"ת מהרי"ל דלא תיקשי 
תפילת  דזמן  הרא"ש.  שהביא  דשבת  מנחה  להתפלל  משכח 
מנחה עבר ואינו מתפלל במוצ"ש אלא לתשלומין, היאך יתפלל 
של שבת ודינו להבדיל בראשונה, אבל ברכת המזון אתי על 
סעודה שסעד בשבת וכיון דאכתי לא צלי ערבית של חול, צריך 
להזכיר מעין המאורע בברכת המזון. וכן כתב האורחות חיים 
בשם התוספות שמזכיר של שבת בברכת המזון, שהכל הולך 

אחר התחלת הסעודה והוא הדין בר"ח ופורים וכו'.
במוצ"ש  שבת  של  למימר  דמצי  הג"מ  דברי  ביאר  ובמו"ק 
שבת  דתוספת  תוספת,  בשיעור  והיינו  אבדיל  דלא  כמה  כל 
דאורייתא )ומש"כ דהוי דאורייתא, הנה זה מחלוקת ראשונים, 
הפוסקים  ומחלוקת  דאורייתא,  מצוה  ליכא  הרמב"ם  ולדעת 
כמו  ביציאתו  ואכמ"ל(  הרמב"ם.  לדעת  מדרבנן  חיוב  יש  אי 
ירושלים(  )מכון  על הטור  והערות  בהגהות  וראיתי  בכניסתו. 
הק' עליו דהא הג"מ כתב זה לענין פורים דלית ביה תוספת. 
י"ח  ס"ק  רפ"ח  סימן  במ"א  הובא  להשל"ה  ס"ל  שכן  ובאמת 
על  מזכירין  אין  ופורים  בחנוכה  ולכן  תוספת  משום  דטעמא 

הנסים אי נמשך עד הלילה.
דהואיל  האדם  בתורת  הרמב"ן  כמש"כ  לתרץ  יש  זה  אמנם 
שיכול לעשות תוספות בימים של תורה יכול לעשות נמי בימים 
י"ט( אבל האמת  )עיין שעה"צ סימן תר"ח אות  של דבריהם. 
דין תוספת שבת ס"ל להר"מ דמזכיר  יורה דרכו דלא מחמת 
של שבת, אלא ס"ל דטעמא משום דאזלינן בתר סעודה, וכיון 
המזון.  בברכת  מזכיר של שבת  הוא  סעודה של שבת,  דאכל 
וכן משמע מדברי התוס' בפסחים )דף ק'.( ומש"כ האו"ח בשם 
כן  מצאנו  לא  הנה  סעודה,  הולך אחר התחלת  התוס' שהכל 

מפורש בתוס' אבל מדברי התוס' שנביא להלן מוכח כדבריו.
דעל מה שהביא הרא"ש ראיה לדבריו מתוספתא דלדרבי יוסי 
שמברך  זמן  בתר  דאזלינן  משמע  בברהמ"ז,  שבת  של  מזכיר 
ראיה  הביאו  התוס'  הנה  היום.  נתקדש  וכבר  המזון,  ברכת 
מהך תוספתא דלרבי יוסי יוצא יד"ח סעודת שבת בהך סעודה 
שהתחיל מבעוד יום. והראיה דהא מזכיר של שבת בברהמ"ז, 
ע"כ דהסעודה נחשבת כסעודת שבת. משמע דאל"ה לא היה 
מזכיר של שבת בברכת המזון. ולהרא"ש אדרבה דודאי דסעודה 
זו אינה נחשבת כסעודת שבת אף שממשיך לאכול משחשיכה, 
דהרי זה כל הראיה שלו דאזלינן בתר הזמן שמברך, ואי נימא 
של  ראיתו  כל  אזלה  א"כ  שבת  כסעודת  נחשבת  זו  דסעודה 
הרא"ש. והאמת דהרא"ש גופא שם בפסחים הסתפק מה הדין 
בהפסיק לאכול מבעוד יום ובירך בלילה, וכתב דמהתוספתא 
ליכא ראיה, דהא התוספתא איירי לרבי יוסי ואיירי שהמשיך 
לאכול משחשיכה, משא"כ בגמר סעודתו מבעוד יום. ולבסוף 
)שהביא  בתשובה  וכמש"כ  שמברך,  זמן  בתר  דאזלינן  הכריע 

הב"י( דכיון שמברך בלילה מזכיר של שבת.
ובזה יש ליישב מה שהק' הט"ז על חמיו הב"ח שפסק דאם חל 
הלילה,  עד  סעודתו  ומשך  יום  מבעוד  והתחיל  במוצ"ש  ר"ח 
דאם  תוספתא  מהך  הט"ז  עליו  והק'  שבת.  של  רק  דמזכיר 

משכה סעודת חול עד השבת דמזכיר של שבת,

גליון 7 חשון ה'תשע"ה - פרשת תולדות בס"ד
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נשיח במשפטיך
הרב אהרן וייזר שליט"א

בגדרי קבלת שמירה - הנח לפניך

עמוס  קניות,  באמצע  עיר  של  ברחובה  הולך  אדם  שאלה: 
בחבילות ושקיות. הלה רואה את חבירו בעל רכב ומבקש ממנו 
עד  הקרובה  לשעה  החונה  הרכב  לתוך  שקיות  להכניס  רשות 
שיגמור את קניותיו. וענה לו 'הנח את חפציך'. בעל הרכב שכח 

לנעול את הרכב, והחפצים שהיו בו נגנבו, האם חייב?
עצמו  על  יקבל  ששומר  צריך  א.  בנד''ד,  לדון  לכאו'  שיש  מה 
השמירה בפירוש, ויבטא הסכמה לקבלת השמירה ע''ע, שיאמר 
לחוד  להכניס  וא''כ הסכמה  ב[  רצ''א  חו''מ  ]שו''ע  לפני'  'הנח 
לכאו' לא מחייבת. אך אין לפטור מצד זה, דהא כ' הרא''ש בתשו' 
ופסקו הרמ''א, דכל היכא שהנפקד הולך מכאן, ונמצא שהחפץ 
אינו משתמר אא''כ הנפקד ישמור, בזה חייב אפי' אם אמר לשון 
פטור – 'הנח לפניך', והוסיף הנתיבות דבכלל זה גם כשהמפקיד 
מודיע שהוא הולך, שברור שאם לא הנפקד מי ישמרם. וא''כ אין 

לפטור מחמת שהנפקד לא אמר לשון שמירה להדיא. 
דבר  על  להתחייב  בכדי  דהנה  מצ''א,  בזה  לדון  יש  אמנם  ב. 
מתורת שומר, מלבד מש''כ דהנפקד צריך לבטא ההסכמה, צריך 
ג''כ שהמפקיד יאמר בפירוש שמבקש שמירה, כגון 'שמור לי'. 
דבר זה כתבו התוס' בסוף החובל דף צג ד''ה ורמינהי שכל שלא 
לשמור  ז"ל  במכילתא  כדאיתא  פטור  שמירה  בלשון  לו  אמר 
רש"א עד שיפקיד אצלו ויאמר שמור לי אבל אי א"ל עיניך בו 

פטור ע"כ. וכ''כ הרמב''ן במלחמות. 
והקשו הנתיבות ]ס''ק ג[ והמחנ''א ]שומרים א'[ מסוגיית הגמ' 
ב''ק דף מז במכניס לחצר חבירו ברשות דפליגי רבי ורבנן האם 
בסתמא בעה''ב מקבל ע''ע שמירה. ומוכח מרבנן דבסתמא אדם 
ותירצו,  בפירוש.  שמירה  לשון  הזכיר  שלא  אע''פ  ע''ע  מקבל 
דהנה לשון הרמב''ן הוא 'אין השומר מתחייב עד שיאמר שמור 
לי או בענין שסתם משמע לשון שמירה'. מזה נראה, שמקום 
שאינו שמור מעצמו וצריך שמירת בעלים כשנותן לידו מוכח 
מענינו שכוונתו לשמירה, ומה שכ' הראשונים שצריך שיאמר 
ישמור,  שהבעלים  שצריך  מוכרח  שלא  במצב  הוא  לי  שמור 

וכגון ביחד לו מקום דאז המפקיד יכול לשמור במקום זה, או 
והביא  שמירה.  פעולות  צריך  שאין  מעצמו  המשתמר  במקום 
הנתיבות דוגמא למקום פטור, במעשה שאחד נתן לחברו דבר 
להניח בחפירה שיש לו תחת הקרקע, לאחר מכן חפר הנפקד 
בקרקע והשאיר אותה פתוחה, והודיע לנפקד שכבר הוציא את 
שלו, שאינו חייב דמכיון שהמקום מקום המשתמר ואינו צריך 
שמירת בעלים, לא מוכח מענינו שהתכוונו כלל לשמירה. ועל 
כגון זה הצריכו הראשונים שהמפקיד ידבר בפירוש על קבלת 

שמירה. 
וא''כ לענייננו, מכיון שרכב הוא מקום שמור בסתמא – דבדר''כ 
הוא נעול ואינו צריך שמירה נוספת, א''כ בעינן שיאמר לשון 

שמור לי ואם לאו, לא היתה ביניהם התחייבות לשמירה. 
אכן היא גופא יש להסתפק, בכל כה''ג שאמנם המקום משומר 
ליצור  מוקדמת  פעולה  צריך  אך  שמירה,  לפעולות  צריך  ולא 
את המקום למקום המשתמר, דהיינו, לנעול את המקום, ואם 
לענין  האם  שמור,  ואינו  פרוץ  הוא  הרי  מעיקרא  ינעלוהו  לא 
בדוגמא  וכגון  לא.  או  לשמור  ע''ע  קיבל  שהמקבל  נאמר  זה 
שהוזכרה, רכב הוא דבר השמור ואינו נצרך לפעולות שמירה, 
אכן כל זה בתנאי שינעלו אותו. האם נימא דלענין מה שתלוי 

בו – לנעול את הרכב, הוא קיבל אחריות.
נוהג  אדם  דמלתא  שבסתמא  ומשום  כך,  שאי''ז  לטעון  דיש 
לנעול את הרכב, ועל זה סמך המפקיד, שכך יהיה, ולכך - הנה 
כשביקש להכניס הוא סמך בדעתו על מצב זה שסתמא דמילתא 
יישמר, וממילא לא היה  ינעל והדבר  מה שיקרה הוא שהרכב 
שהאדם  מקום  דבכל  אחריות.  קבלת  בקשת  בדבריהם  מונח 
סומך על מצב המשתמר מצד עצמו, ואין צורך לחידוש פעולה 
ביניהם  היה  לא  אזי  שמור,  יהיה  שהחפץ  בכדי  הנפקד  מצד 
המשתמר  מקום  דכל  הנתיבות,  בדברי  המונח  וזו  התחייבות, 
שמתוך  הוא  כשהמצב  זה  ובכלל  בעלים,  שמירת  צריך  ואין 
זה  הרי  להשמר  החפץ  אמור  הנפקד  של  הרגילה  ההתנהגות 
אין  בפירוש על התחייבות,  דיברו  מקום המשתמר שכל שלא 
את  דורש  שמור  החפץ  שהיות  במקום  ורק  אחריות.  קבלת 
אינו  החפץ  ובלעדיהם  הנפקד,  של  מחודשות  פעולות  אותם 
החפץ.  ניתן  התחייבויות  דאותם  אמרינן שאדעתא  אז  שמור, 

וצ''ע למעשה.

הפרשה,  בהמשך  מצינו  לענין,  ומענין 
וראיתי  עשו,  את  לברך  רצה  שיצחק 
שמבארים ע"פ הזהר, שבודאי אף יצחק 
שחלק  אלא  מעשו,  צדיק  שיעקב  ידע 
חטאו  את  לתקן  היה  הבריאה  מתיקון 
בחיצוניות  שפגם  הראשון,  אדם  של 
עור,  לכותנות  אור  הכתנות  את  והפך 
שפיתה  הנחש  ע"י  היה  החטא  וגם 
והתיקון  חוה,  את  ושקריו  בעורמתו 
ששיך  מי  ע"י  דווקא  להיות  צריך  הזה 
סבר  ולכך  אלו,  לפגמים  בחיצוניות 
עשו,  ע"י  להיות  צריך  שהתיקון  יצחק 
אבל  שדה,  איש  ציד  יודע  איש  שהוא 
לאומים  "ושני  בנבואה,  ידעה  רבקה 
ממעיך יפרדו", ומבאר רש"י זה ברשעו 
וזה לתומו, שאחד יהא רשע גמור, לא 
בפנימיותו.  גם  אלא  בחיצוניותו  רק 
ואם יעקב הוא הצדיק א"כ ממילא עשו 
את  ירש  שעשו  ]ושמעתי  הרשע,  הוא 
הארץ  "משמני  שבברכתו  יון,  קליפת 
של  איטליא  זו  פרש"י  מושביך",  יהא 
יון, מרמז שגם עשו כולו חיצוניות כמו 
זה  תיקון  שאף  פעלה  היא  ולכך  יון[, 
יבוא דרך יעקב, ולכך הלבישתו בשעיר 
וגם  לעשו,  בחיצוניותו  שידמה  עיזים, 
הוא בא בערמה, בכדי לתקן את הערמה 
ריח  את  "וירח  בהמשך  וכן  הנחש,  של 
בגדיו  תיקרי  אל  חז"ל  ודרשו  בגדיו" 
אלא בוגדיו, הם אלו בני יעקב שדומים 
התיקון  יהיו  והם  לעשו,  בחיצוניות 

לפגם החיצוני האמור.

סיקור ספרים מחיבורם של תושבי עירנו

"ספר תורת הנחלות" - על פרק יש נוחלין
לומדי  בפני  להציג  הננו  התורה  לעמלי  יתירה  בחיבה 
התורה בעירנו, את הספר הנפלא "תורת הנחלות" על פרק 
אליהו  רבי  הרה"ג  יצירתו המפוארת של  פרי  נוחלין,  יש 
"טוב  בקהילת  האברכים  ופארי  מחשובי  שליט"א,  גברא 

דעת" בשכונת הגפן.

הספר האמור הינו יצירה כבירה וייחודית, בו מקיף המחבר 
שליט"א בטוב טעם ודעת ובכשרון רב, את כל דיני וגדרי 
הנחלות המבוארים בפרק יש נוחלין שבמסכת בבא בתרא, 
והאחרונים,  הראשונים  רבותינו  ויסודות  שיטות  ע"פ 

המאריכים לבאר ולברר בסוגיות קשות אלו.

י"ג סימנים ארוכים וערוכים פרוסים לפני הלומד בבהירות 
דיני  בכל  אופנו,  על  דבור  דבר  להפליא,  הלשון  ובצחות 
בכור;  ירושת  הבעל;  ירושת  אחין;  ירושת  הירושות: 
הפקעת ירושה; בדיני יכיר; בגדרי ראוי ומוחזק; ובסוגיא 
וימצאו  יראו  כאשר  ועוד,  ועוד  הגוף,  וקנין  פירות  דקנין 

הלומדים והמעיינים בספר נשגב זה.

הספר - שיצא לאור בשנת תשס"ט - מעוטר בהסכמותיהם 

פילץ  אביעזר  רבי  הגאון  התורה,  גדולי  של  הנלהבות 
המחבר  למד  בה  תושיה-תפרח,  ישיבת  ראש  שליט"א 
אקרמן  חיים  רבי  הגאון  רה"י  בחרותו.  בימי  שליט"א 
שליט"א שבצילו הסתופף המחבר כמה שנים, והגאון רבי 
שלום",  "אהבת  ישיבת  ראש  שליט"א,  הלל  משה  יעקב 
וכעת  רבות,  שנים  שליט"א  המחבר  למד  בישיבתו  אשר 
ישיבת  שע"י  החיים"  "עץ  לצעירים  בישיבה  פאר  מכהן 

"אהבת שלום".

תמיד  חלקו  להיות  שליט"א  המחבר  להרה"ג  ברכותנו 
ממרביצי התורה בכתב ובע"פ, מתוך בריות גופא ונהורא 

מעליא, אמן ואמן.

ויכתב בספר

שיח הפרשה - המשך

וא"כ כיון דעתה ר"ח יש לו להזכיר של ר"ח. )ומה שביאר 
הט"ז יתבאר להלן בס"ד( אבל לפי התוס' שהביאו ראיה 
דזה  י"ל  א"כ  שבת,  כסעודת  דנחשבת  תוספתא  מהך 
השבת,  לתוך  ונמשכה  חול  סעודת  שאכל  היכא  הכל 
שפיר  שבת  סעודת  ונחשבת  משחשיכה  שאכל  דכיון 
ונמשך  שבת  סעודת  אכל  אבל  שבת.  של  להזכיר  דמי 
למוצ"ש, אף דעתה ר"ח, מ"מ נחשבת סעודה זו כסעודת 
שבת, ולכן ס"ל להב"ח דמזכיר רק של שבת. אמנם גם 
ויתבארו  וס"ל דמזכיר של ר"ח לבד  המ"א פליג אב"ח 

דבריו להלן בס"ד.

ולמסקנה. התוס' וכן הר"מ שהביא הג"מ ס"ל דהסעודה 
קובעת אי יזכיר של שבת בברכת המזון, דאי הוי סעודה 
של שבת הרי הוא מזכיר, ואי לאו אינו מזכיר. והרא"ש 
ס"ל דאזלינן בתר הזמן שמברך, דאי מברך בשבת מזכיר 
שבת.  של  מזכיר  אינו  חול  ביום  מברך  ואי  שבת  של 
מבעוד  בער"ש  סעד  דאם  ולהחמיר.  להקל  בזה  ויש 
יום, ומברך משנתקדש היום, להרא"ש מזכיר של שבת, 
ולהתוס' אינו מזכיר. ואם סעד בשבת מבעוד יום ומברך 
במוצ"ש, להרא"ש אינו מזכיר של שבת, ולהתוס' מזכיר.

ולכאורה יש להביא ראיה לדברי התוס' דהסעודה עצמה 
קובעת אי יזכיר או לא יזכיר, מסוגיה דברכות )דף מ"ט:( 
שבתות ויו"ט דלא סגי דלא אכיל, אי טעי )היינו שלא 
משמע  הדר.  בבהמ"ז(  יו"ט  של  או  שבת  של  הזכיר 
דהסעודה עצמה מחייבת להזכיר, דאי הא דמזכיר הוא 
משום שמברך בשבת, מה איכפת לן שמחויב בסעודה או 
לא. אלא דבאמת מצאנו מחלוקת הובא בטור מה הדין 
בר"ח שחל בשבת והזכיר רק של שבת בברהמ"ז ושכח 
להזכיר של ר"ח, דדעת רבינו יחיאל דצריך לחזור, אף 
דמחמת ר"ח אינו מחויב לאכול פת, אבל כיון שמחויב 
לאכול מחמת שבת, נתחייב להזכיר גם של ר"ח. והר' 

אינו  לאכול,  חייב  אינו  ר"ח  דמחמת  דכיון  ס"ל  יוסף 
חוזר אם לא הזכיר של ר"ח. ולכאורה דחלקו במחלוקת 
התוס' והרא"ש. דאי נימא דהסעודה עצמה מחייבת את 
כיון  ר"ח,  של  הזכיר  לא  אם  חוזר  אינו  א"כ  ההזכרה, 
דמחמת ר"ח אינו מחויב לאכול. אבל אם נימא דמחמת 
שמברך בשבת ור"ח הוא מחויב להזכיר, א"כ י"ל דכיון 
שנתחייב היום בסעודה, אף דהוי רק מחמת שבת, א"כ 
יום  של  להזכיר  מזה  להיפטר  יכול  שאינו  חיוב  לו  יש 

בברכת המזון.

והנה צ"ע דהמחבר מזכה שטרא לבי תרי. דבסימן קפ"ח 
ס"י פסק היה אוכל ויצא שבת מזכיר של שבת בבהמ"ז, 
דאזלינן בתר התחלת סעודה. והוא הדין לר"ח וחנוכה 
ובסימן  כהרא"ש.  ודלא  והתוס'  כהג"מ  והוא  ופורים. 
רע"א ס"ו פסק וז"ל. אם גמר סעודתו וקידש היום קודם 
שבירך בהמ"ז וכו' וצריך להזכיר של שבת בבהמ"ז וכו'. 
תחלת  בתר  דאזלינן  שבת  של  מזכיר  דאינו  וי"א  הגה 
הסעודה וכן עיקר. הנה הרמ"א פסק לגמרי כהג"מ, אבל 
כהג"מ  פסק  מוצ"ש  ולגבי  כהרא"ש  הכא  פסק  המחבר 

וצ"ע.

ליה  מספקא  דספוקי  תירץ  סק"ח  רע"א  בסימן  והמ"א 
להב"י, ומספיקא בכל ענין צריך להזכיר. ובסימן קפ"ח 
ס"ק י"ח הביא דעת העולת תמיד דטעמא דהמחבר לא 
משום  אלא  הסעודה,  תחילת  בתר  דאזלינן  משום  הוי 
דיש  כיון  אבל  חשכה  דכבר  דאף  דהיינו  שבת  תוספת 
בזמן  כשבת  נחשב  עדיין  א"כ  שבת,  תוספת  מצות 
דהא  המ"א  עליו  וחלק  שבת.  של  מזכיר  ולכן  שמברך 
המחבר פסק כן גם בר"ח ופורים וחנוכה. גם על מש"כ 
גם  להזכיר,  יכול  שבת  לאחר  ורביע  שעה  דעד  הע"ת 
בזה חלק עליו המ"א, דלא שייך זמן זה אלא רק בער"ש 
והיינו לרבי יהודה דאפשר להתפלל מעריב מבעוד יום, 
מפלג  שבת  לקבל  אפשר  אי  דלרבנן  לשיטתו  )והמ"א 
לא  וזה  ואכמ"ל(  אחרונים  מחלוקת  בזה  ויש  המנחה. 
שייך במוצ"ש. ובאמת השל"ה דפסק דמזכיר של שבת 
משום דין תוספת, פסק כן רק לגבי שבת ולא לגבי ר"ח. 

לדברי  גם  מקום  יש  הרמב"ן  דברי  לעיל  מש"כ  ולפי 
הע"ת.

ונ"מ בין טעמא דהמ"א בדברי המחבר, לטעמא דהע"ת, 
להשל"ה  וכן  דלהע"ת  שבת.  תוספת  זמן  שעבר  לאחר 
לדעת  זה  וכל  מזכיר,  ולהמ"א  שבת,  של  מזכיר  אינו 
המחבר, אבל להרמ"א שפסק כהג"מ, ודאי דמזכיר של 
שבת. ובכל זה אין נ"מ בין אם המשיך לאכול בלילה או 

לא, כיון שהתחיל לאכול מבעוד יום.

ר"ח  חל  אם  אבל  מוצ"ש,  בסתם  איירי  זה  כל  והנה 
במוצ"ש, יש בזה כמה אופנים. דאם גמר לאכול מבעוד 
מזכיר  הוא  הרא"ש  לדעת  בזה  משחשיכה,  ומברך  יום 
ויוצא  שבת,  של  רק  מזכיר  הוא  ולהג"מ  ר"ח,  של  רק 
דלפי הרמ"א שפסק כהג"מ מזכיר של שבת דאזלינן בתר 
התחלת הסעודה. וכן נפסק במשנה ברורה שם ס"ק ל"ג. 
אבל לפי המחבר אי נימא כהמ"א דמספקא ליה להמחבר 
אי כהרא"ש אי כהג"מ, אין כאן הכרע. אבל לפי הע"ת 
וכן להשל"ה דטעמא משום תוספת, י"ל דמזכיר של ר"ח.

ר"ח  של  רק  דמזכיר  המ"א  כתב  בלילה  גם  אכל  ואם 
עדיף  ולכן  דסתרי,  תרתי  דהוי  להזכיר  א"א  דשניהם 
להזכיר של ר"ח דהוא ודאי חיוב ולא של שבת דתלוי 
בפלוגתא דרברבתא. והט"ז כתב דמזכיר שניהם ולא הוי 

סתירה, וכדמצינו ביו"ט שחל במוצ"ש דאומר יקנה"ז.

ואם התחיל לאכול בביהש"מ )עיין משנ"ב סימן קצ"ט 
מותר  אי  לענין  שם  וביה"ל  ב'  אות  ושעה"צ  סק"א 
פשוט  נראה  בביהש"מ  סיים  וגם  ואכמ"ל(  להתחיל. 
ההיתר  דכל  ר"ח,  של  ולא  שבת  של  מזכיר  דלהרמ"א 
דהוי  משום  רק  הוא  היתר(  בכלל  יש  )אם  להתחיל 
מצות סעודת שבת, ולכן יש להזכיר רק של שבת. ואם 
גמר סעודתו בלילה, להמ"א מזכיר רק של ר"ח ולהט"ז 
דברים,  אריכות  בזה  ויש  שניהם.  דמזכיר  מסתבר 

וקיצרתי מאוד מחמת קוצר הגליון.

ברהמ"ז בר"ח שחל במוצש"ק - המשך



הרה"ג ר' ארי נתנאל מור שליט"א
 

ויעתר יצחק לה' לנוכח אשתו כי עקרה היא 
ויעתר לו ה' ותהר רבקה אשתו

על פסוק זה דרשו חז"ל במסכת יבמות )סד:( אמר רבי 
יצחק  ויעתר  היה, שנאמר  עקור  אבינו  יצחק  יצחק, 
לנוכח,  אלא  נאמר  לא  אשתו  על  אשתו,  לנכח  לה' 
)כלומר "בשביל" אשתו וכמו שכתב ברשב"ם( מלמד 
ויעתר   - לו  ויעתר  הכי,  אי  היו.  עקורים  ששניהם 
בן  צדיק  תפלת  דומה  שאינו  לפי  ליה,  מיבעי  להם 
צדיק לתפלת צדיק בן רשע. א"ר יצחק, מפני מה היו 
אבותינו עקורים מפני שהקב"ה מתאוה לתפלתן של 
צדיקים" לימדונו פה חז"ל יסוד גדול, שמפני שהקב"ה 
העולם,  טבע  את  שתהפוך  כדי  עד  לתפילה  מתאוה 
לכן היתה רבקה אמנו עקרה. שהתפילה היא היתה 
לך  לומר  בחיי  רבינו  שביאר  וכמו  לעקרות  הסיבה 
הדבר  על  שניהם  שיתפללו  כדי  אלא  נתעקרו  שלא 
ולכן הקדים הפסוק את התפילה "ויעתר" וכו' שהיא 
העיקר והסבה הראשונה שבשבילה בא - "כי עקרה" - 
העקרות לרבקה אמנו.  ומכאן יש ללמוד כח התפלה 
שהיא גדולה מאד ואפילו לשנות הטבע. ומטעם זה 
ויצעק,  או  ויתפלל  אמר  ולא  "ויעתר"  לשון  הזכיר 
כי הוא מלשון עתר, כלי שהופכים  ושאר הלשונות, 
בו את התבואה, וכן הבינו חז"ל, )יבמות שם(. למה 
נמשלה תפלתן של צדיקים לעתר, מה עתר זה מהפך 
צדיקים  של  תפלתן  כך  למקום,  ממקום  הזה  הגורן 
מהפכת דעתו של הקדוש ברוך הוא ממדת אכזריות 
וזהו  הטבע.  היפוך  ממש  כלומר  רחמנות.  למדת 
ִּבְצלּוֵתיּה  ִיְצָחק  ..."ְוָהַפְך  כאן  יונתן  משכתב בתרגום 
ַעְקָרא  ֲארּום  ִאְנְּתֵתיּה  ַעל  ִדְגַזר  ִמַמה  ְדֻקָּב"ה  ַדֲעֵּתיה 
ֲהַות ַגֵּביּה ֶעְׂשִרין ְוַתְרֵּתין ְׁשִנין ְוִאְתֲהִּפיְך ְּבִגיֵניּה ַדֲעֵּתיה 
ְוִאְתָרַוח  ְדֻקָּב"ה ִמַמה ִדְגַזר ֲעֵליּה ְדַאף הּוא ֲהָוה ָעָקר 
ְוִאְתַעָּבַרת ִרְבָקה".  )פי' והפך יצחק בתפילותיו דעתו 
של הקדוש ברוך הוא ממה שגזר על אשתו כי עקרה 
בעבורו  וִתתהפך  שנים  ושתים  עשרים  אצלו  היתה 
שאף  עליה  שגזר  ממה  הוא  ברוך  הקדוש  של  דעתו 

הוא היה עקר וִנסתייע ותהר רבקה אישתו(. 

לפני  שיחו  שופך  יצחק  היה  שנה  ושתים  עשרים 
ה', ומתפלל שייולדו לו בנים מרבקה. ידוע ידע את 
כא,  )בראשית  זרע"  לך  יקרא  ביצחק  "כי  הנבואה, 
יב(, ומובטח היה לו, שהוא ייפקד בבנים. אך למרות 
מעלותיה של רבקה, הרי אחרי ציפיה כה ממושכת, 
ממשיכה  שמא  בלבו,  להתעורר  הספק  היה  יכול 
בתואל,  מבת  להיולד  יוכל  לא  אברהם  ברית  של 
אשתו.  עבור  היתה  תפלתו  עיקר  לפיכך  לבן,  אחות 
וכן  )בבראשית רבה פרשה סג סימן ה  וכמו שדרשו 
זוטרתא פרק כה סימן כא( "מלמד שהיה  בפסיקתא 
כל  עולם  רבונו של  הוא,  ברוך  לפני הקדוש  מתפלל 
יהיו אלא מהצדקת  לי, לא  ליתן  בנים שאתה עתיד 
הזאת, וכן היא אמרה, כל בנים שאתה עתיד ליתן לי, 
לא יהיו אלא מן הצדיק הזה" וכמו שביארו )חזקוני 
משך חכמה רש"ר הירש(. כי הוא היה בטוח שיהיה לו 
זרע, וכמו שאמר השם יתברך לאברהם: "וקראת את 
שמו יצחק והקימותי את בריתי אתו )לברית עולם( 
שיוליד  יתכן  רק  יט(.  יז,  )בראשית  אחריו"  לזרעו 
אבן  רק  לא  כן,  כי  הנה  התפלל.  לכן  אחרת,  מאשה 
תלוי  היה  ישראל  בית  של  המשכו  כל  אלא  הפנה, 
בחסד ה' ובהשגחתו הישירה. מכיון שכדי להוליד פרי 
נבחר קודש הלולים שממנו יצא עם סגולה, הוא נגד 
הטבע וצריך לזה עזר אלהי, וע"כ היו אמותינו עקרות 
כי שיצא מן הקליפה פרי קודש ולזה אין הטבע מוכן 
מעצמה עד יופיע כח אלהי, שזה יתעורר ע"י התפלה 

להאציל נשמה קדושה בת אלהים אשר תעש חיל.

כוחה זה של תפילה היא כמש"כ בספר יסוד ושורש 
כוונת  שעיקר  משום  פ"א(  הגדול  )שער  העבודה 
האדם  שיהא  האדם,  בבריאת  ויתעלה  ית"ש  הבורא 
עובד אותו יתברך ומעבודתו יגיע נחת רוח להבורא 
יתברך ויתעלה. ועבודה זו תפילה, וכמש"כ הרמב"ם 
לעבדו  שצונו  "היא  ה(  עשה  מצות  המצוות  )בספר 
יתעלה וכבר נכפל צווי זה פעמים, באמרו )משפטים 
כ"ג פס' כה( ועבדתם את ה' אלהיכם ואמר )ראה י"ג 
פס' ה( ואותו תעבודו ואמר )ואתחנן ו' פס' י"ג( ואותו 
תעבוד ואמר )ס"פ עקב( ולעבדו. ואעפ"י שזה הצווי 
יחוד  יש בו  כן מן הציוויים הכוללים.. הנה  הוא גם 
שהוא צוה בתפילה. ולשון ספרי ולעבדו זו תפילה". 
וביאור הדבר כמש"כ המהר"ל, )ספר נתיבות עולם א 
- נתיב העבודה - פרק ג'( "כי התפלה שמתפלל האדם 

אל השם יתברך 

שיח ההלכה
הרב לייב נחמן זלוטניק שליט"א

ברכת שהחיינו על תפילין 
חדשות

מהודרות  תפילין  לעצמו  שקנה  במי  לדון  יש 
יותר, האם עליו לברך ברכת שהחיינו, ובמידה 

שצריך לברך מתי יש לעשות זאת.
"מי  איתא:  ט"ו(  הל'  )פ"ו  ברכות  בתוספתא 
מברך  תפילין  או  ציצית  לולב,  לעצמו  שעשה 
שהחיינו". והתוספות במסכת מנחות )דף מ"ב( 
מביאים  ציצית  בהלכות  יוסף  הנימוקי  וכן 
מה'  )פי"א  בהלכותיו  הרמב"ם  זו.  תוספתא 
מ"ט  )ס'  הדור  פאר  בשו"ת  וכן  ה"ט(  ברכות 
)או קמ"א(( מחלק את המצוות לעניין ב"ש לג' 
לו  קניין  שהן  המצוות  זה  מהם  ואחד  ענפים, 
מציין  משנה  ובכסף  וכד'.  ותפילין  ציצית  כמו 

שהמקור של הרמב"ם היא התספתא הנ"ל.
אפילו  שהחיינו  שמברך  כ'  ס"ה(  )ח"ח  הרדב"ז 
לעצמו  שעשה  לפני  תפילין  כבר  לו  היו  אם 
חדשות, משום שזה מביא לו שמחה, והוי כמו 
למד  שהרדב"ז  ונראה  חדש.  ובגד  חדש  כלי 
מהרמב"ם שמצוות שהן קנין לו זהו קנין חפצא 
שמחה  דוגמת  שמחה,  לאדם  שמביא  דמצוה 
שמברכים  חשובים  ומבגדים  חדשים  מכלים 

עליהם שהחיינו.
על  שהחיינו  לברך  נוהגים  שאין  כתב  הרמ"ך 
לזה  ודומה  גשמית.  הנאה  בהם  המצוות שאין 
ע"ב(  )ס'  והכלבו  מ"ו(  )סוכה  התוספות  כתבו 
לברך  אין  הזה  החילוק  ולפי  הראב"ד,  בשם 
שהחיינו על התפילין. המחזור ויטרי )ס' תק"י( 
לשנה  משנה  שבאות  מצוות  על  שרק  סובר 
סי'  )סוכה  המרדכי  וכ"כ  שהחיינו,  מברכים 
המצוות  שעל  נקט  העיטור  ואילו  תשס"ט(. 

שאין להן זמן קבוע אין מברכים שהחיינו.
דהעושה  כתב  כ"ב(  ס'  )או"ח  הטור  והנה 
עליו  ותמה  שהחיינו.  מברך  לעצמו  ציצית 
דמברך  זה  דין  תפילין השמיט  הב"י שבהלכות 
דהטור  כתב  אבוהב  מהר"י  ובשם  שהחיינו. 
וב"ש  תוספתא,  כההיא  לן  קיימא  דלא  ס"ל 
אטלית  קאי  הציצית  קשירת  בשעת  שמברך 
חדשה ששמח בה, ולא אשמחת המצוה, וכיוון 
שהתפילין אין בהם הנאה גשמית דהוה חפצא 

דמצוה גרידא אין מברכים עליהם שהחיינו.
קאי  הטור  דבאמת  וכ'  ב"י  על  חולק  הב"ח 
אמצות ציצית ולא על השמחה שיש לו מהבגד 
החדש, שהרי אינו מזכיר עניין הבגד כלל, ומה 
משום  תפילין  בהלכות  ב"ש  דין  כתב  שלא 
שלתפילין בעינן גוף נקי, ובנ"א מקיימים מצוה 
זה  על  לברך  כ"כ  שייך  ולא  יתרה,  ביראה  זו 
שמברכים  סבר  הטור  הט"ז  לפי  גם  שהחיינו. 
שפסקו  כמו  דמצוה  חפצא  על  שהחיינו 
עניין  שהשמיט  ומה  תמיד,  והעולת  הרמב"ם 
דמציצית  שסמך  משום  תפילין  בהלכות  ב"ש 
נלמד גם לעניין התפילין. והאליהו רבה מביא 
את דברי הט"ז ואת העולת תמיד ומשמע דס"ל 

כוותיהו.
קאי  דהטור  סבר  הוא  שאף  הגר"א  והנה 

בשיטת הרמב"ם, כתב שהטור לא הביא עניין 
לא  שבזמננו  משום  תפילין  בהלכות  שהחיינו 
שכיח שאדם יעשה תפילין לעצמו, אלא נוהגים 
לקנות אצל אומן. נמצינו למדים שהגר"א למד 
את דברי התוספתא כפשוטם, דדוקא מי שעשה 
תפילין לעצמו מברך שהחיינו, אבל לא כשקונה 
או מקבל במתנה, ודלא כהרדב"ז שפירש דברי 
לברך  חייב  שקנה  תפילין  על  שגם  הרמב"ם 
משמע  מ"ו  בסוכה  מהתוספות  גם  שהחיינו. 
שאין חילוק בין מי שעשה תפילין לעצמו למי 
שקנם מאחרים ע"ש. ואפשר דהגר"א סבר דמי 
שעשה תפילין בעצמו יש לו תוספת שמחה בכך 
שטרח ועשה, כעין מה שאמרו חז"ל רוצה אדם 
ופירש"י  חברו,  של  קבים  מט'  יותר  שלו  בקב 
שקבלם  בקנויים  ואילו  בהם,  שטרח  משום 
דמשום  אפשר  עוד  כך.  כל  שמח  אינו  מוכנים 
רב  ממון  להשקיע  צריך  התפילין  לקנות  שכדי 
הרי זה ממעט מהשמחה. ועכ"פ בערוך השולחן 
)ס' כ"ב ס' ק"ג( לא קיבל חילוקו של הגר"א בין 

קניה ועשיה.
והמהרש"ם  קפ"ג(,  ח"א,  )בשו"ת  הרשב"א 
)פ"ה  משנה  והכסף  קמ"ח(  ח"א,  )בשו"ת 
הרמב"ם  בדעת  מבארים  הי"ח(  שבועות  מהל 
שתפילין נחשבים בגד, ולפי זה אפי' כשקונים 
שהחיינו.  עליהם  לברך  חייב  לכאורה  מוכנים 
וגם מהלבוש משמע כן דכתב שברכת שהחיינו 
מברכים או על שמחה או על הדבר שבא מזמן 
לאדם  ואין  המלך  גזרת  שהוא  ואע"פ  לזמן, 
ה'  אותו  שהחיה  שמברך  משום  כ"כ,  שמחה 

יתברך עד הזמן הזה.
המ"ב נקט דלדעת הב"י אין מברכים שהחיינו 
על תפילין בכ"ג, וכן הביא כף החיים בשם כמה 
מחכמי זמנו, וכ"כ החיד"א )מחזיק ברכה או"ח 
ס' כ"ב אות ב'(. וכן משמע מהבא"ח )בראשית 
לברך  שהורו  ס"פ(  ח"ג  )או"ח  ומהאג"מ  ז'(  ס' 
שהחיינו רק על טלית גדול ולא על הקטן. גם 
בהר צבי )או"ח ס' כ"א( כתב שאין נוהגים לברך 
שהחיינו על התפילין משום שלא ניתנו להנאה 
הלכה  הביאור  מצוה.  לשימוש  אלא  גשמית 
)ליקוטי  המנח"י  וכן  ג'(  )סו"ס  היוצר  והבית 
שהחיינו  לברך  שאין  נקטו  י"ח(  ס'  תשובות 
בגד  נכון לברך שהחיינו על  על התפילין, אבל 
זו,  בעונה  אכל  לא  שעדיין  פרי  על  או  חדש 
ולפטור את התפילין החדשות כדי לחוש לדעת 

הסוברים שצריך לברך.
בירך  לא  שהגריש"א  מובא  האיש  אשרי  בס' 
אמר  ולשואלים  חדשות,  תפילין  על  שהחיינו 
שצריך  הסוברים  לשיטת  לחוש  שרוצה  שמי 
על  או  חדש  בגד  על  שיברכו  שהחיינו,  לברך 
וגם  חדשות  תפילין  שמניח  מי  גם  חדש,  פרי 

מי שנעשה בר- מצוה ומניח בפעם הראשונה.
ומי שרוצה להדר לברך שהחיינו על פרי חדש 
חדשות,  תפילין  לפטור  כדי  חדש  בגד  על  או 
קונה  שהוא  בשעה  לא  לברך  לו  דיש  נראה 
בפעם  שמניחם  בשעה  אלא  התפילין,  את 
מ"ג(  )ס'  דבר  משיב  בשו"ת  שהרי  הראשונה, 
בשעת  לא  מברכים  הציצית  על  דב"ש  כתב 
הקניה אלא בלבישה הראשונה, כדי לקרב את 
וגם כדי לסדר את כל  הברכה לעשיית המצוה 

הברכות יחד.

שיח המוסר

המשך בעמ' אחרון <<<

הרב חננאל קליין שליט"א

חימום מים בשבת

איתא במ"ב ריש סי' שי"ח וז"ל אחד המבשל את 
או המחמם את המים  או את הסממנין  המאכל 
ראוי  דמים  אף  ר"ל  המ"ב  מוסיף  ובסוגריים 
כיון  חייב  מ"מ  חלב  וה"ה  בישול  בלא  לשתיה 

דמשתבח ע"י הבישול, עכ"ל.

חזינן במ"ב דיש דין במים דאע"פ דראויים לשתיה 
משום  מים  בחימום  יש  מ"מ  חימומם  בלא  אף 
דמשתבח  כיון  הטעם  המ"ב  וכת'  וחייב.  בישול 
הבישול  ע"י  ההשתבחות  ובטעם  הבישול.  ע"י 
מצינן באגלי טל שני הסברים. דבאגלי טל מלאכת 
האופה סי' יח' אות יב' וז"ל אך בירורן של דברים 

דחמין יש שני דברים הא' מה שהמים נתבשלו, 
ואפי' לאחר שנצטננו אינו דומה מים מבושלים 
לקודם שנתבשלו מפני דבר הידוע ברפואה, וא"כ 
חמין  עדיין  שהן  מה  הב'  שנשתנה.  חשיב  שפיר 
אלא  מהם  נהנה  אדם  אין  צוננין  שמים  וידוע 

שהוא צמא, עכ"ל.

ולכאורה לפי טעמים אלו יש לדון במים שנצטננו 
והוא  בישול.  משום  בו  יש  שוב  בחימומם  האם 
בו  דיש  ס"ל  דהרא"ש  והר"ן,  הרא"ש  פלוגתת 
משום מבשל והר"ן ס"ל דליכא בו משום מבשל. 
ולכאורה אם הוא מהטעם הראשון א"כ מעלה זו 
ישנה במים אף אחר שנצטננו וא"כ ליכא בישול 
אחר בישול אף במים, ולהטעם של חימום המים 
נתחממו  שלא  או  נצטננו  אם  לי  מה  לכאורה 

מתחילה הא סו"ס הוא מחמם את המים.

המשך בעמ' אחרון <<<



שיח השדה

הגליון הבא יצא בעז"ה בערב שבת 
קודש פרשת מקץ כח' בכסלו 

תגובות, מאמרים וחידושים בהלכה 
ובפרשת השבוע )עד 500 מילים(

ניתן לשלוח לכתובת המערכת: 
abeitar45@gmail.com  :מייל

 )עד 200 מילים ניתן לשלוח
לפקס: 02-5725867(

המערכת לא אחראית על תוכן המודעות והתגובות וכן 
 על פרסום של מאמר או תגובה.

סדר חיבורים של הרבנים החשובים, הינו לפי תאריך 
הגעת המאמרים למערכת.

מדור תגובות

נא לשמור על קדושת הגיליון

הרב יוסף אליעזר אקער שליט"א

בקליפות  שביעית  קדושת  בדין 
רימונים ואגוזים

טו:  הלכה  פ"ז  ויובל  שמיטה  בהלכות  הרמב"ם  כתב 
יש  והגרעינין,  אגוזים,  קליפי  והנץ שלו,  רמון  "קליפי 
להם שביעית ולדמיהם שביעית, אבל אין להם ביעור 

ולא לדמיהם".
מקור דברי הרמב"ם הם במשנה בשביעית פרק ז' משנה 
ג', ונחלקו רבותינו מדוע יש קדושת שביעית לקליפות 

הרימונים והאגוזים, ולגרעיני הפירות השונים.
א. הר"ש במשנה שם מפרש שהקליפות האלו עומדים 
למאכל  וגם  להסקה  עומדים  והגרעינים  לצביעה, 
ונתקשו  שביעית.  קדושת  בהם  יש  ולכן  בהמה, 
האחרונים בדבריו דבשלמא במה שהם ראויים למאכל 
מאי  אבל  שביעית,  קדושת  עליהם  חלה  שפיר  בהמה 
קדושת  אין  הרי  להסקה,  שעומדים  בזה  לן  אהני 
שביעית חלה אלא בדבר שהנאתו וביעורו שוה, דומיא 
דהנאת אכילה, ועצים דלהסקה נינהו אין בהם קדושת 
בגמ'  כמבואר  ביעורן,  אחר  שהנאתן  כיון  שביעית 

בסוכה ל"ט ובב"ק ק"ב.
הרימונים  שקליפות  מבאר  שם  ברמב"ם  הרדב"ז  ב. 
שנינו  שפיר  ובזה  לצביעה,  עומדים  הפירות  וגרעיני 
שמיני הצבעים יש בהם קדושת שביעית, כיון שהנאתן 

וביעורן שווה, כמבואר בגמ' בסוכה ובב"ק שם.
שהקליפות  ביארו  משנה  והכסף  קורקוס  המהר"י  ג. 
והגרעינים הללו להסקה הן עומדים, אלא שהם טפלים 
וכתב  שביעית.  קדושת  בהם  יש  ולכן  הפרי,  לעיקר 
מבוארת  וכוונתו  תמוהים,  שדבריהם  החזו"א  עליהם 
וביעורן  הנאתן  אין  הרי  עומדים  הן  להסקה  שאם 
שווה, ומה מועיל בזה שהם טפלים לפרי. ועוד, מדוע 
טפלים  הם  שנחשבים  אמרינן  אלו  בקליפות  דווקא 
לפרי, ואילו שאר כל הקליפות אינן קדושים בקדושת 
שביעית )אם אינם עומדים לצביעה(, ואמאי אין בהם 

קדושת שביעית מדין היותם טפלים לפרי.
הרמב"ם  דברי  פי  על  דבריהם  את  לבאר  יש  ואולי 
לא  מיוחד  שאינו  "וכל  שם:  וז"ל  הקודמת,  בהלכה 
למאכל אדם ולא למאכל בהמה ואינו ממין הצובעים, 
ולדמיו שביעית, אבל אין  ואינו לעצים, יש לו  הואיל 

להם ביעור אף על פי שאינו מתקיים בארץ".
לא  שאינו  דבר  שאף  גדול,  חידוש  בדבריו  ומבואר 
מאכל אדם ולא מאכל בהמה, וגם אינו ממיני הצבעים, 
לעצים,  עומד  שאינו  כיון  שביעית,  קדושת  בו  יש 
והיינו שסבירא ליה להרמב"ם שמה שאמרו חז"ל שאין 
וביעורו  שהנאתו  בדבר  אם  כי  חלה  שביעית  קדושת 
וביעורו  הנאתו  דווקא  דבעינן  "חיובי"  דין  אינו  שוה, 
שווה, כי אם עיקר הענין הוא שלא יהיה הנאתו אחר 
ורעק"א  והוא דומיא דשיטת הבעה"מ בסוכה  ביעורו. 
כזו  בהנאה  שביעית  בפירות  להשתמש  שמותר  בב"ק 
ורבנו  כרש"י  )ודלא  ביעורן,  קודם  כהנאתן  שמוגדרת 
דומיא  דווקא  דבעינן  להו  סבירא  שלכאורה  חננאל 

דהנאת אכילה, ואכמ"ל בזה(.
ולכן, אף שאינו לא מאכל אדם ולא מאכל בהמה ולא 
כיון  שביעית,  קדושת  בהם  יש  שפיר  הצבעים,  ממיני 
שאינו עומד לעצים, וממילא אין הנאתו אחר ביעורו, 
ידי הדחק, כמו  וסגי בזה שיש בהם הנאת אכילה על 

שכתב החזו"א לבאר ברמב"ם.
ואם כנים הדברים, הרי שלכאורה אפשר לבאר בזה את 
היא  שזו  הנ"ל,  קורקוס  והמהר"י  משנה  הכסף  כוונת 
והאגונים  הרימונים  בקליפות  שביעית  קדושת  סיבת 
ובגרעיני הפירות השונים, כיון ששני דינים נאמרו בדין 
חלות קדושת שביעית: האחד, שתהא בו הנאה כלשהי. 
וקליפות  ביעורו.  אחר  תהא  לא  שההנאה  והשני, 
וגרעינים אלו, אף שלהסקה הן עומדים, והנאת הסקה 
אחר  שהנאתה  כיון  שביעית  קדושת  גורמת  אינה 
הנאה השווה  בו  יש  הפרי  מכיון שבעצם  אך  ביעורה, 
לביעורו, סגי בכך שהנאת ההסקה לא תיחשב להנאה 
העיקרית, וממילא שפיר יש בה קדושת שביעית, מדין 

היות הקליפות והגרעינים טפלים לפרי.
גורמת  שאינה  ודאי  לחודה  הסקה  שהנאת  והיינו 
הנ"ל  והגרעינים  שבקליפות  אלא  שביעית,  קדושת 
הנאה  אלו  בקליפות  שיש  לומר  באה  ההסקה  הנאת 
היינו  לא  מסוימת  הנאה  בהם  שיש  לולי  כי  כלשהי, 
באים לדון עליהם דין שביעית כלל, ואחר שמצינו בהם 
כחלק  לדונם  אפשר  ששפיר  הרי  הנאה,  של  מציאות 
קדוש  עצמו  הפרי  ואם  אליו,  וכטפלים  כולו  מהפרי 

בקדושת שביעית, שפיר חלה גם עליהם קדושה זו.
קדושת  עלייהו  ליכא  והגרעינים  הקליפות  ובשאר 
שביעית, כיון שאין בהם אפילו הנאת הסקה, וממילא 

לא אמרינן בהו שהקליפות טפלים לפרי.                 

054-8528141 )גבעה א'(

גמ"ח תפילין

לע"נ
הרה"צ הגאון ר' אברהם דב זצ"ל 

בן הרה"צ ר' חיים יהודה ליב 
אוירבך זצ"ל

לע"נ
הבחור משה ידידיה ז"ל בן יבדל"ט 

הר' יוסף שליט"א

לע"נ
האברך החשוב ר' דניאל דניאל ז"ל

הגיליון מוקדש

יתברך  בו  נתלה  שהאדם  מורה 
זולתו,  קיום  לו  ואין  אליו  וצריך 
שכל  יתברך  אלהותו  זהו  והנה 
בו  ותלוים  אליו  צריכים  הנמצאים 
יתברך.  השם  אל  שהכל  עד  יתברך 
אל  עבודה  היא  התפלה  ולפיכך 
השם  מן  היראה  ולא  יתברך  השם 
יתברך, שאין זה נקרא עבודה כי אין 
זה מורה שהאדם נתלה בו יתברך, 
נתלה  שהאדם  מורה  התפלה  אבל 
ברוך  הכל  יתברך  והוא  יתברך  בו 
הוא וברוך שמו על הכל. שכל ענין 
השם  אל  מתפלל  שהוא  התפלה 
השם  אל  צריך  שהוא  לפי  יתברך 
קיום  ואין  ית'  בו  נתלה  יתברך 
ולכך  יתברך  בו  אם  כי  בעצמו  לו 
וכאשר  צרכו,  כל  על  אליו  מתפלל 
הוא  כאלו  יתברך  בו  נתלה  האדם 
תולה  הוא  אשר  שכל  אליו  נקרב 
באחר הוא נקרב נמסר אליו, ולפיכך 
התפלה היא עבודה גמורה אל השם 
)שער  הלבבות   ובחובת  יתברך". 
לך  "וראוי  ג'(  פרק   - הנפש  חשבון 
אחי שתדע כי כוונתנו בתפלה אינה 
האלהים  אל  הנפש  כלות  אם  כי 
רוממותה  עם  לפניו  וכניעתה 
לשמו  והודאתה  ושבחה  לבוראה 

והשלכת כל יהביה עליו".
 ומכאן כוחה של תפילה לשנות את 
הטבע, ואדרבא לפעמים מה שקורה 
אותנו  לעורר  אלא  אינו  בעולם 
לתפילה בכדי שנשפיע על הקורות 
אשר  כזאת  בעת  ובייחוד  אותנו. 
העולם רועש ורוגש בתהפוכות מדי 
להעתיר  אלא  לנו  אין  בימו,  יום 
שפירושו להפציר ולהרבות בתפילה 
לשנות  ובכוחנו  חזקוני(.  )עיין 
ולהביא את הגאולה במהרה בימינו 

אמן.

שיח המוסר  - המשך

את  המבשל  דנקט  ממאי  הרמב"ם  מלשון  מדייק  ובאג"ט 
המאכל או המחמם את המים, דמים הם רק משום החימום 
את  מונה  ד'  בסעי'  בבה"ל  מיהו  בישולם.  משום  ולא 
דס"ל דתבשיל  דברי הרא"ש  על  הרמב"ם מאלו החולקים 
בו משום בישול אחר בישול  יש  ונצטנן  בו דבר לח  שיש 
והרמב"ם פליג, א"כ משמע דהרמב"ם ס"ל דאין בישול אחר 

בישול בלח, וצ"ע.

עוד איתא במרדכי בפ' כירה דאומר דפירות הנאכלין כמות 
מים.  מבישול  גרע  דלא  בישול  משום  בהם  יש  חיין  שהן 
ויל"ע בראיית המרדכי לפי שתי השיטות באגל"ט, דלשיטה 
דמים מבושלין השתנו למעליותא יש לומר דראיית המרדכי 
קיימת דסוף סוף השינוי אינו כ"כ נ"מ וה"ה בפירות חיין 
אע"פ דאין כ"כ נ"מ, מ"מ לא גרע מהנ"מ דיש במים. מיהו 
ליכא  קרים  דמים  טל  האגלי  דמביא  השניה  השיטה  לפי 
בהם טעם ואין אדם שותה אותם אלא כאשר הוא צמא, 
א"כ יש נ"מ גדולה בין מים קרים לחמים, והוא נ"מ יותר 

גדולה מאשר פירות הראויין לאכול אותם שהן חיין.

מיהו בשעה"צ אות קי"ד כותב וז"ל הנה ברמב"ם פ"ט ה"ג 
כלל  לבישול  שא"צ  או  כ"צ  שמבושל  דבר  דהמבשל  כתב 
ע"י  כלל  שאינו משתבח  דבר  דהיינו  לענ"ד  ופשוט  פטור, 
הבישול ולאפוקי פירות וכה"ג שהוא משתבח ע"י הבישול. 
ותדע דהלא מוכח בגמ' בשבת דמים יש בו משום בישול 
קצת  לדחות  ויש  חי,  כשהוא  אותו  שותה  ג"כ  מים  והרי 

דמים לא עדיף כמו פירות וכו', עכ"ל.

הרי דבשעה"צ רצה לומר במש"כ לבסוף לדחות דמים לא 
עדיף כמי פירות, דאין שום שינוי בפרי כהשינוי במים בין 
קר לחם, ולכאורה הכוונה כמש"כ באג"ט דמים צוננין אין 

נהנה מהם רק שהוא צמא ממילא השינוי יותר משמעותי 
מפירות חיין. מיהו בתחילת הסימן במ"ב כשכת' את הדין 
והדין  חלב,   חימום  בחדא מחתא  מזכיר  מים  חימום  של 

הזה נאמר לכאורה דוקא במים ולא בחלב, וצ"ע.

ובשו"ת אז נדברו מבאר את מח' המג"א והט"ז גבי חימום 
דבר דבתחילת חימומו הוא יבש ובסוף חימומו הוא נימוח 
הט"ז  דלשי'  ומבאר  אסור.  ולט"ז  דלמג"א שרי  לח,  ונהיה 
ההבדל  מחמת  הוא  בלח  בישול  אחר  בישול  דיש  הטעם 
באיכות בלח בין חם לקר ולכן אם בסופו הוא לח א"כ יש 
בו הבדל זה. ולפי"ד המג"א בכל תהליך בישול ע"י הבישול 
נשתנה עצם הדבר במהותו וגם בלח, אלא שכשהלח נקרר 
היה  אם  וא"כ  הבישול,  לפני  כשהיה  לקדמותו  חוזר  הוא 

מוצק לא חזר לקדמותו, ולכך בכה"ג אין כאן שוב בישול.

ובר"ן בשבת ]דף כב. מדפי הרי"ף[ מביא את דברי הרבינו 
יונה גבי עירוי מכ"ר לתוך קדירה דאף אם שניהם רותחין 
מ"ד  איכא  בהן  סולדת  יד  שניהם  אם  ואפי'  וז"ל  אסור 
בירושלמי עירוי אינה ככ"ר וכשמערין המים לאלתר שיצאו 
מן הכלי אע"פ שהן רותחין פסק כח רתיחתן מלבשל כדין 
ומים  ראשון  כלי  בתוך  ומתבשלין  מבשל  שאינו  שני  כלי 
מבושלין אם פסקה רתיחתן יש בהן משום בישול, עכ"ל. 

ופליג הר"ן ע"ד וס"ל דגם בכה"ג אין בישול.

ולכאורה לפי"ד רבינו יונה חזינן דבר חדש דענין מה דמים 
דענין  משמע  רתיחתן,  פסקה  נקרא  לבשל  יכולים  אינם 
לפי"ז  וא"כ  לבשל,  יכולין  החימום  דע"י  הוא  מים  חימום 
ברור דאם פסקה רתיחתן וחזר והרתיחן הוא כמו שהרתיחן 
בתחילה דהוא רק ענין של חימום, וא"כ אמאי הר"ן פליג 
יכולין  שהמים  שצריך  ההגדרה  על  חולק  לא  הר"ן  והרי 
חל  לא  בבישול  אם  דסו"ס  לר"ן  דס"ל  י"ל  ושמא  לבשל, 
שינוי בעצם הרכב המים אף שעיקר ענינם השתנה ליכא 

בו משום בישול.

חימום מים בשבת - המשך


