
 

  
 תורתן של בנים

 שה יעקב גמליאלמ

 
 הרב אורי בצלאל פישר

 

התייחסו לאריכות המופלגת שבפרשה, וציינו )רש"י ע"פ 'ואבוא היום' מב"ר ס,ח( "יפה שיחתן  מצאנו שחז"ל
של עבדי אבות מתורתן של בנים", שהרי "הרבה גופי תורה לא ניתנו אלא ברמיזה", וכאן התורה מוסרת פירוט 

 של מעשי העבד וגם של הדרך בה סיפר את הקורות אותו.
אם נתבונן, נראה שהתורה מרבה לכפול פירוט. אמנם ישנם מקומות, בהם התורה מצווה את היחיד, ואח"כ 

כך נצטוו בני אהרן על עבודתם. -מפורט העונש לעובר על האזהרה; גם מעשה הקרבנות נתפרט כמצווה, ואחר
ה', משה רבינו מתאר את תור -אבל על פי רוב, מדובר בכפילה של תיאור מעשים שנעשו: בספר דברים, 'משנה

ישראל, ובמסגרת זו מכין את ישראל לקיום המצוות שכבר נצטוו בהן; בכמה -הדרך עד הגיעם לגבול ארץ
פרשיות נכפל ציווי בתיאור מפורט של הוצאתו לפועל. גם במקום שאין מדובר על ציווי, מדובר על גזירת הבורא, 

שית; וכך בתיאור המפורט ובסיכום הקצר של הפיכת ותוצאתה: כך אנו רואים בעשרה מאמרות ומעשה ברא
 סדום והצלתו של לוט. 

כך הוא בכל המעשים המובאים בתורה, מה שלא נצרך בהוראות ובמצוות שבה: בעוד מעשי אבות נאמרו לנו כדי 
שנלמד איך הם קיימו מצוות ה', תורתן של בנים ניתנה כדי שנקיימנה אנחנו. החזרה על המצוות המפורטות 

תורתן של בנים כתובה לא בתורה, אלא ב"זה ספר תולדות אדם"; ורבותינו דרשו, שאף פרשיות אלו עתידות ב
 להישנות:

 מי ,נביאים שאין ,עכשיו, כותבין והנביאין מצוה עושה אדם היה לשעבר :לוי' ר םבש דסיכנין יהושע' ר כהן' ר"
 ה' ויקשב רעהו אל איש ה' יראי נדברו אז' תיב,דכ ;ידיהם על חותם ב"הוהק, המשיח ומלך אליהו ?אותה כותב

 '". )ויק"ר לד,ח; וכעי"ז רו"ר, ה(.לפניו זכרון ספר ויכתב וישמע
 :שמח בלב אותה עושה יהא מצוה עושה שכשאדם ,ארץ דרך התורה למדתך :מריון בר יצחק' ר ראמומכאן "

 ;אביו אצל ומוליכו טוענו היה בכתפו, 'מידם ויצילהו ראובן וישמע' עליו כותב ה"שהקב יודע ראובן היה שאילו
 היה ובמחולות בתופים, 'בלבו ושמח וראך לקראתך יוצא הוא הנה וגם' עליו כותב ב"השהק יודע אהרן היה אילו
" ומאכילה מביא היה פטומות עגלות, 'קלי לה ויצבט' עליו כותב ב"השהק בועז יודע היה אילו ;לקראתו יוצא

 . )במדרש שם(
נוראה היא. את הספר שעתיד להכתב, אנו כותבים עתה, בכל עת ובכל שעה, וחותם יד כל אדם בו; הערה זו 

והדברים דומים לסיפורי התורה על העבר, המפרטים את כשלונותיהם של הנכשלים, והצלחותיהם של הישרים. 
ה"; "ותוצא הארץ", בכל מקום, התורה מספרת מה היה הציווי, ואחר כך מה נעשה: "ויעש כן אהרן", "שלא שינ

 מלמד ששינתה. ולעולם הוי מתלמידיו של אהרן.
כך הם הדברים בכל הפרשיות הכפולות בתורה. ובכל זאת, נתייחדה פרשתו של עבד אברהם, שאין בה אזהרות, 

את הדברים  וסיפורוהעבד לרבו  מעשהנשנו בה, אלא  גזירת הבורא וקיומהנכפלו בה, ולא  וקיומו ציוויולא 
צרים את הכפילות. מסתבר שמשום כך לא ציין המדרש דבר זה אלא בפרשה זו; אבל אנו צריכים לימוד הם היו

 באותה שיחה, למה נכפלה.
התלמידים', מביא בדרשותיו )בספר "דרך המלך", פ' חיי שרה( את -ר' קלונימוס מפיאסצנא, בעל 'חובת

 ראתה מה' :אמר ,לעוררן בקש". "מתנמנם הצבורו ודורש יושב היה"ש ,עקיבא רביעל  ,ג(נח ר"בהמדרש הידוע )
 ,'וז' וכ' ק שחיתה שרה של בתה בת שהיתה אסתר תבא אלא ?מדינה ומאה ועשרים שבע על שתמלוך אסתר

הוא מחדש במדרש זה ביאור נפלא: לעתים אין היחידים מתנמנמים, ובכל זאת . '"מדינות' וז' וכ' ק על ותמלוך
 כלל ולא הצטרפו לכדי ציבור, "והצבור מתנמנם".לא הביאו את כוחותיהם לידי 

על כך העיר להם ר' עקיבא, ששכרה של שרה לא היה רק על שנות עבודתה את ה'. גם על השנים שקדמו לכך, 
קיבלה את שכרה. וכל כך למה? כי "יודע ה' ימי תמימים, כשם שהם תמימים כך שנותם תמימים" )ב"ר נח,א(: 

ם שעברו אף קודם שעמד על דעתו, וכח השנים הקודמות כולן כלול במעשיו הצדיק יודע לכלול את השני
 שבשנים המאוחרות.

אולי סוד זה היה ידוע גם לעבדו של אברהם, זקן ביתו המושל בכל אשר לו. גם הוא נהג במידה זו בכל דבריו: 
ו לשבוע רוגז; במקום זה, הוא לא ניסה להתעלם מן העבר, לא ניסה לתקן אותו, ולא התבונן בו כדי לרוות נחת א

הוא הפנים את העבר, הבין את מהותו, תהא משמעותה אשר תהא, ומנקודה זו ניסה להתקדם הלאה. כל ימיו 
באו איתו, והוא "בא בימים"; הוא מצא איך להשתמש בעבדותו עצמה, ונכנס לכלל ברוך. סיפורו לא היה שיחת 

כך. לימוד זה, הוא כפילת הפרשה, ושיחה זו, הרבה מן הקיום חולין אלא לימוד, ש"מה' יצא הדבר", ומה נובע מ
 יש בה.

כלל זה יכול לשמש אותנו בהתייחסותנו לעבר, אבל גם במעשינו מעתה. גם אם נצליח למצוא שלא בטלנו 
ממצוות פרטיות ושקלנו את מעשינו בכל רגע ורגע, עדיין הציבור והכלל מתנמנם, אם לא השכלנו לעבוד את ה' 

השני, ועבודת כל אחד תצטרף לעבודת חבירו. כך גם השלמת  מכח, האחד יחדב המעשה", בכל הרגעים "לפי רו
" )שיהש"ר כולה לומדה שאני עד למחר ושתים היום הלכות שתיהפרשיות והפרקים והמסכתות עם הציבור, ו"

ום, אלא ברוחב אין מעלת לימוד זה בעמקותו המקומית, שרושמה נשאר לשעה ולי בפסוק 'ראשו כתם פז'(.
", מועיל אני מה ומשכחה תורה לומד הריניהידיעה המוסיף הבנה ועמקות והשבת פרקיו זה על זה. ואל יאמר "

 לי נותן יגיעה שכרכי אין לך מעורר על הידיעה והזכירה יותר מצירוף יום ליום; נמצאת למד כל התורה לשמה, ו"
 ".ה"הקב
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התבארו באריכות הסיבות שכ"כ קשה לשנות מנהג אמירת  בחלק הקודם
. היסוד הגדול שאין לזוז ממנהגי האבות, ובפרט בנוסחאות 1מכניסי רחמים: 

. העובדה שמנהג זה נוסד לפני למעלה מאלף שנה ע"י 2התפילות והפיוטים. 
עשרות מהגאונים והראשונים ובמשך כל השנים עד היום כמעט ולא קמו לו 

נמצא שמלבד העשרות שחייבוהו במפורש רוב מנין ובנין גדולי עוררין, ו
ישראל בכל האלף שנה האחרונות העניקו לו את אישורם בשתיקתם 

 ובתפילתם.
 מהי סברת המתירים .ג

אחרי שבררנו זהות המתירים, יש לבאר סברתם. עיקר הערעור נסמך על ב' 
שאסור  מקורות )שהיו ששילבו אותם זה בזה(: הא' הוא הרמב"ם האומר

לעבוד למלאכים או לעשותם אמצעים לד', והשני מהירושלמי שהביא 
, פתאום אצלו נכנס אינו צרה עת לו באת אם, פטרון לו יש ודם הרמב"ן: "בשר

 אומר: והוא ביתו, לבן או לעבדו וקורא פטרונו של פתחו על לו ועמד בא אלא
 ה"הקב אבל. מניחו ושמא מכניסו שמא חצרך', פתח על עומד פלוני 'איש
 לי אלא לגבריאל, ולא למיכאל לא יצווח לא צרה אדם על באת אם, כן אינו

ימלט". וניישב ' ה בשם יקרא אשר כל ד:"הה מיד, לו עונה ואני יצווח
 :1הקושיות

, שכן דברי הרמב"ם הרמב"ם כלל לא איירי בסוגייןהקושיא מהרמב"ם: 
. כל שכתב הרמב"ם הוא שאסור לעבוד לית מאן דפליג עליהואינם חידוש ו

המלאכים והכוחות. וכי יש המתיר דבר זה? פשוט שזוהי ע"ז! אלא ע"כ 
שיליצו עלינו טוב לפני  שאיננו 'עובדים' לאותם מלאכים בבקשנו מהם

יתכן והיא בגדר  –אותנו  שיושיעהקב"ה. טעם הדבר הוא שתפילה למישהו 
או ילמד עלינו זכות  פלל בעבורנושיתעבודה אליו, אך לבקש בקשה ממישהו 

ממנו, ולא תפילה אליו. הגע עצמך: גם את בני האדם  בקשהאין זו אלא 
אסור לעבוד. וכי אסור לבקש מאדם להתפלל עלינו? האם מי שמבקש זאת 

'התפלל לחבירו'? ואין בזה כל חילוק בין אדם למלאך, -מחברו נאמר ש
 . 3למלאכים 2ובפרט בין המתים

, והדרך הקרובה לליבי היא 4א מהירושלמי נאמרו בזה כמה דרכיםלגבי הקושי
שקושיא מעיקרא ליתא, כדלהלן: ראשית יש לבאר מהו החיסרון 

. כעין דברי 1)להירושלמי( בפניה למלאכים. ניתן לומר בזה ג' אפשרויות: 
. שמשמע מדבריו שהמלאך 2בתפילתו עובד למלאכים, וזוהי ע"ז.  –הרמב"ם 

. שמתכחש בזה 3להושיעו והוא המעניש ופודה ולא הקב"ה.  הוא זה שבכוחו
להשגחת הקב"ה הישירה עלינו ולאזנו הכרויה לקבל תפילותינו, שמראה 
בעצמו שסובר שאינו יכול להגיע אליו, אלא צריך לזעוק למשרתיו שיבקשו 

בכל בקשותינו בסליחות אין אף א' מג' חששות  –במקומו. בין כך ובין כך 
. ודאי גם לא משמע בתפילות אלה 2נתבאר לעיל.  –י חשש ע"ז . לגב1: אלה

שאנו תולים את הכח להושיענו במלאך, שהרי כל בקשותינו הם שיבקשו 
. הרי פיוטים אלה נאמרים 3רחמים עלינו לפני הקב"ה שרק בידו להושיענו. 

בעיצומם של התפילות והסליחות כאשר אנו שופכים תחינותינו לפני השי"ת 
ה קודם לכן ולאחר מכן, ולכן א"א לומר שמעשינו מראים כאילו שעה ארוכ

אין ביכולתנו לבקש ישירות מהשי"ת, שהרי מעשינו מעידים עלינו כאלף 
עדים שאנו מאמינים בזה באמונה שלימה ומקדישים לכך את מירב מאמצינו 

למלאכי השרת שיבצעו  גם לפעמיםותפילותינו, ורק כתוספת וחיזוק פונים 
אמנה או שיסיעונו בתפילותינו. כל האיסור הוא רק כשבאה לאדם תפקידם נ

צרה ואינו פונה להקב"ה אלא מתחיל לצווח למיכאל וגבריאל שיבקשו 
 מהקב"ה שיושיעו, ולהקב"ה עצמו אינו פונה.

                                                      
ע"פ מש"כ האחרונים. ישנן עוד דרכים רבות בדחיית קושיות אלה, אך מחוסר מקום  1

 בחרתי להביא רק הדרכים שהתיישבו ביותר על ליבי. המעוניין יעיין ויבחר אחרים כרצונו.
שה מהמתים )מהרי"ל, הובא בכמה אחרונים(, אך גם על שיטה היו שרצו לערער גם על בק 2

 זו יש קושיות רבות )מסברא, מהרבה מאוד מאחז"ל ומהזוהר( אך אכמ"ל בנידון זה. 
יש מחשובי האחרונים טענה זו נכתבה ע"י הרוקח, הרשר"ה, הרא"ו ועוד רבים. אמנם  3

שלא אסרו לומר מכניסי  בין אדם למלאך )כהמהר"ל והחת"ס ליישב המהר"ל, אף שחילקו
רחמים, וכדלקמן(, ואמרו בזה כמה סברות, אך לענ"ד הדוחק והקושי בכולם מבואר היטב, 
וכנראה שמחמתם המתירים שכתבו הסברא הנ"ל כלל לא חשו להם, ולצערי אכמ"ל. ]רק 
אזכיר לגבי שתי הדחיות לטענה זו שכתב א.ק. )מהרמב"ם שאין לעשותם אמצעים, 

דם בעלי בחירה הם ומלאכים לא(. טענתו הראשונה קשה מאוד שכן ציטט ומסברא שבני א
אפילו בתור  לעבדםדברי הרמב"ם מאמצעם, אך בתחילת המשפט מבואר שכתב שאין 

אמצעים, ופשוט שכונתו )כמו שפירשוהו להדיא אחרונים רבים( כעין טעות דור אנוש, 
לא ברור מה הועיל בחילוק זה מלבד ש -וכמש"כ הרמב"ם בריש הל' ע"ז. ובטענתו השניה 

מה בכך שאין  –אסור גם לאדם, ואם איננה  –)אם בקשת הכנסת רחמים היא עבודה 
למלאך בחירה? אין זו עבודה אליהם אלא סתם טעות חסרת תועלת( לא הבנתי גם מדוע 

 שלמלאכים שמוכח ל"בחז רבים מקומות כתב כן בסתמא, הרי הדבר שנוי במחלוקת. שיש
נגד  דבר לעשות שבקשו או, לקנא שעלולים או, שמסופר שחטאו כגון) חופשית בחירה יש

וכן משמע  ,טוב( מעשה על שכר ואף שמקבלים, דבריהם דחה או בהם וגער ה"הקב רצון
תשובת  למשל, ואחרונים ראשונים כ"כו בפירוש כ"וכ במעשי לוט ויעקב ובעוד מקראות,

 וכתב מפסוק כן )שהוכיח א"הרשב תלמיד עיבשו אבן י"ר (, דרשות9רש"ג הנ"ל )ח"א הע' 
או"ש בהל' תשובה, וכן כתבו כמה מגדולי המחשבה בדורנו )כגון  ,נ("במו ם"הרמב דעת שכן
 למלאכים שיש האומרים כאותם הוכחות לו שיש" מקלם הסבא בשם א"ח סוף אליהו בלב
 , וכן ברבינו ירוחם ממיר([."בחירה כח

על הירושלמי, ובזה א"צ להיכנס במיני הדחוקים  חולקהבבלי למשל: י"א בפשטות ש 4
הרבים ליישב את כל מאמרי הבבלי הסותרים את הירושלמי )יובאו לקמן(, וקי"ל כהבבלי 
וכדפסק בשו"ע גבי "התכבדו מכובדים", ודלא כמש"כ הרמב"ן בדרשתו. ]וד"א: מש"כ 

בעיני, שכפל המילים  תימה –במאמר הנ"ל ליישב "התכבדו מכובדים" שמדבר בלשון ציווי 
 )שמרוני שמרוני עזרוני עזרוני( ודאי מורה שהלשון היא תחינה ובקשה ולא ציווי[.

בקשה ממלאכים, אלא משבח את קרבת  איננו אוסרי"א כדמשמע מפשט לשון הירושלמי ש
 עמ"י להקב"ה שאיננו צריך לפטרונים. )וישנן עוד כו"כ דרכים נוספות שנכתבו בזה(.

 פסוקיםהמתירים תפילה למלאך הביאו מקורות רבים כראיה לכך, וביניהם 
"ויאמר לא אשלחך כי , הושיעם" יופנ "ומלאך, אותי יברך" הגואל ]"המלאך

]מדרש שיה"ש מאחז"ל  ,אם ברכתני", "אם יש עליו מלאך מליץ אחד"[
מבקשת מהמלאכים שיכניסו רחמיה ודמעותיה ויתפללו עליה(,  )כנס"י

סנהדרין מד: ורש"י שם )יבקש רחמים "שיסיעוהו מלאה"ש בתפילתו"(, 
ם ולא יעלו תפילתו(, שבת יב: )לא יתפלל בארמית כי המלאכים לא מביני

ברכות ס: )"התכבדו מכובדים"(, תנחומא סוף ואתחנן )מרע"ה פונה 
למלאך(,  )שיתפללו ישראל לב,ט למלאכים וכוחות שיתפללו בעדו(, שמו"ר

]אין זו עבודה, לא גרע מבקשה וסברות ע"ז י"ז. )מעשה דר"א ב"ד(, ועוד[, 
מהחיים )כממרע"ה בתבערה ובנחש הנחושת, משמואל במצפה, צדקיה 

"ילך אצל חכם", כמה -מירמיהו, אבימלך מאאע"ה )בציווי הקב"ה(, ב"ב קטז. 
יוצאין -דוסא( ובקשה מהמתים )תענית טז. -מעשים שבקשו מר"ח בו

רון, בקשת ירמיהו לביה"ק שיבקשו עלינו מתים רחמים, תפילת כלב בחב
מהאבות בחורבן, זוהר על 'דורש אל המתים', מוסיפים תפארת למלך 

התבססו המתירים על  –בבקשה ע"י אמצעים, ועוד רבים([, ומעל כולם 
ובהם רבנן ותלמידיהון, אשר ממנו אין לזוז,  מנהג עמ"י מדורי דורות

 ועאכו"כ להלעיז שיש בו חשש ע"ז.
 מיהם )באמת( האוסרים? .ד

ר הנ"ל נכתב שהרמב"ם, הרמב"ן הרשב"ץ המאירי והא"ח אוסרים במאמ
לומר מכניסי רחמים. כמו כן הובא שהחת"ס, הקרב"נ, המהר"ל והאג"מ 

 "מפקפקים" על מנהג זה. ונראה להעיר בזה כמה הערות:
לא כבר נתבאר לעיל שהדעה הרווחת והמרווחת היא ש רמב"ם. לגבי ה1

ור שיאסור )אדרבא, מסתבר להעמידו ואין סיבה לסבאיירי בנידו"ד כלל 
כשיטת הגאונים וכל הראשונים האחרים וכמנהג העולם ולא כדעה יחידאה, 
ובפרט שלא הזכיר בדבריו שאין אף לפנות למלאכים בבקשות, כפי שהזכירו 

 בפירוש האוסרים(.
'אסרו', שהרי לשון -לענ"ד קשה לכתוב ש דעות הרמב"ן והרשב"ץ. גם ב2

', וא"א לומר שהמתבטא אין אנחנו עושין יפה'-היא ש 5הרמב"ן שברשב"ץ
בלשון זו סבור שהדבר אסור מעיקר הדין, וכש"כ לומר שכונתו שעמ"י נוהגים 
לעבור באביזריהו דע"ז. הרי לא רק שלא יצא בתוקף כנגד המנהג וקרא לבטל 

! ולכן נראה שלא עלתה שאפילו לשון אסור לא נקטמנהג רע זה וכד', אלא 
לנהוג כן  שאין כדאילטעון שהדבר אסור מעיקר הדין, אלא שס"ל על דעתם 

כיון שיבואו מהמון העם לטעות ולתלות בהם כוחות עצמיים או לנהוג 
כן מוכח להדיא לכל המעין בדברי להתפלל אליהם וכד' )וכדלקמן(. ולענ"ד 

 שם, עי"ש. הרשב"ץ, שסותר עצמו
לבטל מנהג זה או  קרא אף לא אחד מהם –. לגבי האחרונים: ראשית 3

עם  כותב בפירוש שהוא עצמו אומראף החת"ס ! הגדיר אותו כאיסור
הציבור סליחות אלה )מלבד 'מכניסי רחמים' שכתב שדרכו להאריך בנפי"א 
עד שהש"ץ אומר קדיש(, וגם בחידושיו עמ"ס שבת סתם שמותר לפנות 

כמתפלל  נראהש לא ישרה בעיניכתב ש" הקרב"נלמלאכים בתפילה. 
ומבואר שוב דאינו ע"ז דמתפלל לאמצעי, אלא 'אינו ישר בעיניו'  –לאמצעי" 

משום 'נראה' בלבד, וכנ"ל ברמב"ן )וכן דייקו בלשונו להדיא בשד"ח 
ובמוהרי"א הנ"ל, שאיננו סובר שהדבר אסור, דלא מחה ולא ביקש לבטל 

מנהגנו  שאף קודם שהאריך ליישב המהר"ל,אמירתו(. וכן מדויק גם בדברי 
מתפלל אל  כאילוכי זה  אין זה ראוילא הזכיר לשון איסור אלא ש"

שאוסרים בדבר זה )אף  ישהוא היחיד ביניהם שכתב ש מ"האגמלאכים". 
מ( ", אולם שמעתי מהר"א וייס )שהוא קרוב של האג6(שלא הכריע כמותם

מ אם ראוי לומר כנוסח שבסליחות או "שסיפר לו מכרו ששאל את האג
ואמר לו שפשוט שיש לומר כפי  גער בו על עצם השאלהוהאג"מ לשנותו 

 שאמרו אבותינו וסבינו וכו'.
, אף שמבואר מדבריהם שאסור להתפלל למלאכים לא המאירי והא"חגם 

כתבו למחות ולבטל מנהג זה, ואין כל הכרח לזה מדבריהם )דיש כמה 
 ראשונים שהסכימו שאסור להתפלל למלאכים ואעפ"כ החזיקו להדיא

במנהג העולם, וכדלקמן(. ע"כ איני רואה סיבה לחדש ע"פ דבריהם שס"ל 
 .אף אחד אחר שכתב כןשמנהגנו אסור מדינא מה שלא מצאנו 

. האם מותר באופן כללי לפנות 1: שני נידוניםיש להדגיש שיש כאן  לסיכום:
. האם מותרת אמירת הפיוטים הנהוגים. לגבי השאלה 2בבקשות למלאכים, 

(. לא בין הגאוניםצאנו בדבר מחלוקת כבר מימי הראשונים )אך הראשונה מ
לענ"ד הדעה הפשוטה והמקובלת היא שהדבר מותר, וכפי הראיות 

. אולם 7והפוסקים שהובאו לעיל. אך בנידון זה באמת מצאנו כמה אוסרים
טעמים  כתבו בפירושמהאוסרים הנ"ל  חלק גדול –לגבי השאלה השניה 

                                                      
ינו כתוב "ולפי זה אנו... במיכאל שרא רבא ובמכניסי רחמים". ג' הנקודות ברמב"ן לפנ 5

נמצאות בכתה"י עצמם, ולכן נזקקנו לפירוש התשב"ץ. אמנם אח"כ מצאתי במהדורה 
חדשה של דרשת תה"ת שיצאה בתשס"ט, ושם הביא ב' כת"י שבהם קטע זה שלם, א' מהם 

'חוככים', ובשני כמה מילים במשפט מתאים לנוסחא שלפנינו ובמקום הג' נקודות נכתב 
שונות משאר הכת"י, ובו כתוב שהרמב"ן אוסר. לגירסא זו אכן הרמב"ן מהאוסרים, אך יש 

 לזכור שנוסחא זו אינה תואמת לעדות התשב"ץ ולכל שאר כתה"י שלפנינו.
יש להעיר שתשובה זו נמצאת באו"ח חלק ה' שיש המפקפקים על נאמנותו או דיוק דבריו  6

 שמעתי מהרא"ו ועוד(.)כן 
מלמד התלמידים והוב"ד  שנה(: 044נזכיר רק את הראשונים וראשוני האחרונים )עד לפני  7

במהר"ם  מרוטנבורג, רמב"ן, המעילי, ארחות חיים, המאירי, רשב"ץ, מהרי"ב, המבי"ט, 
 המהר"ל, ר"י טריווש.

 'כל המשנה ידו על התחתונה!/ חלק ב
 ר' שאול אלעזר שנלר )ו'(

 עיוני הלכה



 

למנהג. שני  לא התיחסו כלל, והשאר 8מותריםמדוע הפיוטים הנהוגים 
היוצאים מכלל זה הם הרמב"ן )שבברור דעתו עסקנו לעיל(, ומלמד 

. 9יתרו בפרשת אנטולי חותנו של ר"ש אבן תיבון( יעקב )לרבי התלמידים
, שכתב שם שהמנהג שנהגו קצת בני דייק מאוד בלשונואמנם מלמה"ת 

, והמנהג שנהגו הוא אסור""שעמנו להחרים או להשביע בשם מלאכים 
לא טוב המנהג ההוא, ומעשיך בקצת מקומות לומר מכניסי רחמים "

" )ר"ל שעי"ז מתקרב לטעות של קבלת המלאכים כאלוה, כמש"כ שם יקרבוך
להדיא שזהו החשש(. וזהו בית אב לדיוקם של השד"ח ומהרי"א ולמש"כ 

 לעיל בפירוש הרמב"ן. 
חד מרבותינו הראשונים או לא מצאתי אף אאחר החיפוש  למעשה

האחרונים )עד לדורנו( הידוע לנו בשמו שכתב שמנהג זה 'אסור' או 
)מלבד הרמב"ן לגירסא אחת, וכנ"ל(. כל שמצאנו הוא ב'  'שיש לבטלו' וכד'

הראשונים הנ"ל שהסתייגו מהמנהג )ולענ"ד מוכח שלא הגדירוהו כאיסור(, 
, אף 10או השתמטו מלאמרו וכמה מהאחרונים שהגיהו מעט את הנוסח הנהוג

פשיטא שא"א לומר שס"ל שזהו איסור , ולכן מעולם לא מיחו בזולתםכי 
 .מדינא, ועאכו"כ סרך ע"ז

 אז איפה נחמיר באביזריהו דע"ז? .ה
אין צורך להרחיק נדוד בדחוקים וחידושים ולסכן את ראשנו בחשש הוצאת 

לפנינו המת מצוה של הרי לעז ע"ז על מנהג קדוש וקדום של עמ"י וגדוליו. 
זה )חיו"ד קע"א( "המהר"ם שיק , אשר עליו כתב השימוש בתאריך הנוצרי

הרב " של "ושם אלהים אחרים לא תזכירו", ולשונו של איסור דאוריתא
כתב על זה  החת"ס, ושזה "חשש איסור דאוריתא"שליט"א בזה  נבנצל

לידת  ולא כאותם חדשים מקרוב המונים שכותבים בריש מגילתא מנין"
וכותב וחותם עצמו שאין לו חלק באלוקי ישראל. אוי  ,משיח הנוצרים

, וכן "11להם כי גמלו לנפשם רעה, בתורת ה' מאסו וחכמת מה להם
אחרונים נוספים אסרו זאת מדינא כודאי איסור דאוריתא או לכה"פ ספק 
דאורייתא באיסור של הזכרת ע"ז או שאר איסורים. אף מי שהקל בזה 

, יש לכתוב שאין צורך גדולכל "ן, כגון היבי"א זצ"ל, כתב על זה: מעיקר הדי
", )וס"ל בארצנו הקדושה החדשים והשנים למספר בני ישראל. ובפרט פה

להם  יש להעיר' או 'הראשון'( "1ג"כ שעל ציון החדש הלועזי במספר )כגון '
וכן או פברואר השני וכו', , את החודש ינואר החודש הראשון שלא יקראו

" שזה אסור לדעתו מעיקה"ד(. אמנם יש להדגיש כי הסכימו בכתיבה

                                                      
מצוה ולא מבקש )מהר"ל(, זו בקשה להשי"ת ולא להם )רשב"ץ, מהרי"ב, מהר"ל(, זו  8

 , המעילי, ר"י טריווש(.לסברת האוסריםבקשה לצדיקי הדור )ר"י בר יקר 
 (.523הוב"ד גם בשערי תשובות למהר"ם מרוטנבורג )דפוס ברלין עמ'  9

תות קכח(, האג"מ )או"ח הלא הם: המהר"ל )נתיב העבודה פי"ב(, הר"ח מוולאזין )שאל 10
ח"ה סמ"ג, נהג כן בעקבות אביו בעקבות הר"ח מוולאזין(, בעל סידור עיון תפילה, מהר"ם 
בנעט )שו"ת מהרי"א סי' כ"א(, מהר"ם חפץ )שמ"צ סי' כג, ושם הדגיש ג"כ שלא יתכן 

יתכן כמובן ששכחתי או שלא ראיתי דברי מאן דהוא ולכן נשמט  שאסר שלא מיחה מעולם(.
עמי תלין  -עות מהרשימות הנ"ל, אך השתדלתי לבדוק עד כמה שיכלתי, ואם חיסרתיבט

אין  –משוגתי. מ"מ אני מניח שגם אם נמצא אי מי מהפוסקים שאסר להדיא ונשמט מידי 
 המדובר ברבים )אם בכלל(.

 דרשות חת"ס ח"ב, דרוש לז' אב תק"ע. 11

. ולענייננו: במקום לבטל את 12יש אופנים בהם הדבר מותרהפוסקים ש
המנהג הרע שנתחדש מקרוב תחינות אבותינו, יותר טוב היה למחות על 

שבחורי ישיבות מדפיסים חולצות ועליהם מתנוססים ב'גאון' שם חודש 
יון מחזור הגיוס(, ולכאו' בכה"ג שאין שום סיבה טובה לזה )לצ ושנה נוצריים

חשש כפול של איסור )איזו מניעה יש לכתוב 'גיוס אדר תשע"ד'?( יש בזה 
דאורייתא של "ושם אלהים אחרים לא תזכירו", מלבד "ובחוקותיהם לא 

ואיך יתכן שבחורי . וכשאין צורך הסכמת כמעט כל הפוסקים לאסור. תלכו"
לאיסורי דאוריתא, ובמיוחד בחולצות אינם חוששים בזה  ישיבות יר"ש

בהם מסתובבים בראש חוצות ובפומבי שאין לו שני, עד שיאמרו 'התירו 
 ??! 13פרושים את הדבר'

אינם הלכה בחתימת הדברים אבהיר שכמובן כל דברי )ברישא ובסיפא( 
ינהג לדינא ישאל את רבו, ולא   , והרוצה לדעת כיצדלמעשה כלל ועיקר

באתי אלא להשלים התמונה והדיון )גבי מכניסי רחמים( ולעורר העיון )לגבי 
התאריך הנוצרי(. יה"ר שנזכה לכוון לאמיתה של תורה ולעשות רצון אבינו 

 שבשמים.

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
חוק התאריך העברי וכל מוסדות כגון כשיש לו הכרח ]דבר נדיר יחסית בארה"ק שיש  12

המדינה מחויבים )ומקבלים( כל מסמך עם תאריך עברי, וכן גם בנקים בצ'קים וכד' 
מקבלים תמיד תאריך עברי בלי בעיות[, ומקדים תאריך יהודי, שבאופן זה מוכיח על עצמו 
שמשתמש בתאריך זה רק משום שנאלץ כיון שזה התאריך הנהוג, ולא מחמת שזהו 

ו משתמש לעצמו )ובזה מסיר חשש "ובחוקותיהם"(. יש דעות בין הפוסקים כיצד התאריך ב
לנהוג בחשש הזכרת שם אלהים אחרים ו"החדש הזה לכם" )כגון שלא יכתוב השנה בד' 
ספרות, וישנה מח' גדולה כיצד עדיף לציין החודש כשמוכרח ]לצי"א, לחזו"א, לתשוה"נ 

רשז"א עדיף שיכתוב השם, ויש שחילקו בין ולהרא"ו עדיף שיכתוב המספר, וליבי"א וה
ניסן ונדפס בחולצות הוא מהבעייתיים ביותר(, ויש -חודש לחודש )והחודש החל באדר

 שהכריעו לכתוב קיצור השם )כגון ינו'( ואכמ"ל[.
זאת מלבד המצוה שמקיימים ע"פ חלק מהראשונים והאחרונים בשימוש בתאריך  13

"ן ד"ה החודש הזה לכם(, ומלבד העניינים ההשקעתיים היהודי בחודשים הבבליים )עי' רמב
 והלאומיים וכו' ששייכים בנושא זה.

 

 

 

 

 

 

 
 

בשו"ע )או"ח, ריש סי' מז( נפסק שהמהרהר בדברי תורה לא צריך לברך. 
 הוא כתב שהטעם לכך הוא משום שהרהור לאו כדיבור דמי. הגר"א 

 
 
 
 

 
 

)שם( חלק וכתב שיש לברך על הרהור בדברי תורה. וזאת משום 
 שמקיים מצוה גם על הרהור בדברי תורה. 

ויש להקשות הרי הבית יוסף )או"ח, ריש סי' תלג( כתב שלא מברכים על 
ביטול חמץ כיון שלא מברכים על מצוה שבלב. אם כן, מה שונה מצות 

 לימוד תורה ממצות תשביתו? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 שאלה שבועית
 הישיבה, הרב בן ציון אלגאזי שליט"אראש 

 

 עיון במנהגי ישראל

ישיבת כרם ביבנה שולחת את תנחומיה למרן ראש הישיבה ולרעייתו על פטירת אבי הרבנית הרב 

 צוקרמן זצ"ל.אברהם 

 ת.נ.צ.ב.ה.

 



 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 ִמְמְסְגרֹוָתיו הּוא יֹוֵצא 

ֶדה ׂשָ  ָלׂשּוַח ּבַ

 ֵלאלֹוָקיו הּוא רֹוֶצה 

ֶדה ׂשָ  ָלׂשּוַח ּבַ

 

ֵתֵצא ֵאׁש ׁשֶ  ּוְתׁשּוָבתֹו לֹא ּבָ

ַמִים ַחק ׁשָ  לֹא ְבׁשַ

ים  ַחיֵי ֲאָנׁשִ ָעֶנה ּבְ ִפיָלתֹו ּתֵ  ּתְ

ִחים ְלָבבֹות ִנְפּתָ  ּבִ

ַתְצִליַח   ּוְבֶדֶרְך ַאַחת ׁשֶ

שיאה של פרשת הבאת רבקה מתרחש במפגש הלא צפוי בין יצחק 
ל יצחק. מפגש זה וכל לרבקה בו רבקה נופלת מעל הגמל למראהו ש

 משמעויותיו מקופלים בשלשה פסוקים:
יָניו ַוַירְ   א ִיְצָחק ָלׂשּוַח ַבָשֶדה ִלְפנֹות ָעֶרב ַוִיָשא עֵּ ִִּי  ַויֵּצֵּ ַַ ְְ א ְוִהֵֵּּה 

 ָבִאי :
  ַָ ַעל ַהָג ֵַּ ֶרא ֶאת ִיְצָחק ַוִתפֹּל  יֶניָה ַותֵּ  ל:ַוִתָשא ִרְבָקה ֶאת עֵּ
ר ֶאל  ֶַ נּו ַותֹּא ְך ַבָשֶדה ִלְקָראתֵּ י ָהִאיׁש ַהִֶָּזה ַההֹּלֵּ ִַ ר ָהֶעֶבד  ֶַ  ַויֹּא

 ָהֶעֶבד הּוא ֲאדִֹּני ַוִתַקח ַהָצִעיף ַוִתְתָכס:
על פי פשוטו של מקרא ניתן לומר שיצחק יצא לטיול של אחר הצהרים 
בשדה הסמוך לבית אביו. ]כך פירשו ראב"ע, רד"ק ורמב"ן[ אולם 

על העובדה שלשון: 'שיחה' משמש בפסוקים רבים  חכמים בהסתמך
ככינוי לתפילה, פירשו כי יצחק יצא להתפלל בשדה. כך גם תרגם 
אונקלוס: 'ונפק יצחק לצלאה בחקלא'. בדרך זו הלכו גם רס"ג, רש"י 
וספורנו. מסתבר כי פירוש זה מיוסד על ההנחה כי אם יצחק יצא לטיול 

 –ספר על הטיול ועל שעתו חסר משמעות לא היה הכתוב מאריך ומ
 לפנות ערב. 

ולא זו בלבד, מדברי חכמים במקום אחר עולה, כי אותו מקום תפילה 
 לא היה אלא מקום המקדש. כך הרי שנינו במסכת פסחים פח.

והלכו עמים רבים  (ישעיהו ב)ואמר רבי אלעזר: מאי דכתיב 
ואמרו לכו ונעלה אל הר ה' אל בית אלהי יעקב וגו', אלהי יעקב 
ולא אלהי אברהם ויצחק? אלא: לא כאברהם שכתוב בו הר, 

בראשית כב( אשר יאמר היום בהר ה' יראה, ולא )שנאמר 
בראשית כד( ויצא יצחק )כיצחק שכתוב בו שדה, שנאמר 

בראשית כח( )אמר לשוח בשדה. אלא כיעקב שקראו בית, שנ
 ויקרא את שם המקום ההוא בית אל. 

זו הפעם הראשונה בה יצחק חוזר אל המקום בו נעקד ומסתבר כי יצחק 
העתיר בתפילה להצלחת שליחותו של העבד. אלא שפירוש זה הופך את 
תפילתו של יצחק למיותרת, שהרי באותה שעה שיצחק מתפלל כבר 

מצא בקרבת מקום ועתיד יצחק הצליחה שליחותו של העבד וכבר הוא נ
 לפגוש בו באמצע תפילתו. 

נדמה שמדרש תמוה המופיע בגמ' בסנהדרין יוכל להאיר את עינינו 
 בפרשה זו. 

הגמרא בסנהדרין צה. מספרת על שלשה שקפצה להם הדרך וראשון 
 שבהם אליעזר עבד אברהם:

תנו רבנן: שלשה קפצה להם הארץ: אליעזר עבד אברהם, 
דכתיב  -אליעזר עבד אברהם  .., ואבישי בן צרויה. ויעקב אבינו

ואבא היום אל העין, למימרא דההוא יומא  (בראשית כ"ד)
 נפק. 

הלימוד מ'ואבוא היום אל העין' נראה קשה איך ניתן ללמוד מן הפסוק   
שבאותו היום יצא. אפשר שאסמכתא לאותה קפיצת הדרך מופיעה 

. אולם נדמה שדווקא הפסוק 14בלשונות החוזרות של 'הצלחת הדרך'
שלנו מלמד על קפיצת הדרך שאירעה לא בהליכתו של אחיעזר אלא 

 דווקא בחזרתו. 
יתכן כי חכמים למדו שתפילתו של יצחק היא שגרמה להסכמת רבקה 
ולהגעתה המהירה למקום התפילה. וכך היא איפוא הצעת הדברים. 

 בפרידת אליעזר מלבן ואמו אנו קוראים:
ר ַוִיְׁשתּו הּוא ְוָהֲאָנִׁשי  ֲאֶׁשר ִעּמֹו ַוָיִלינּו ַוָיקּוַּו בַ  ַויֹּאְכלּו ֶַ בֶֹּקר ַויֹּא

 ַׁשְִֻּחִני ַלאדִֹּני:
י  אֹו ָעׂשֹור ַאחַ  ִַ ב ַהֲֵַּעָר ִאָתנּו ָי ׁשֵּ ר ָאִחיָה ְוִאָּמּה תֵּ ֶַ ְך:ַויֹּא לֵּ  ר תֵּ

ֶה  ַאל ְתַאֲחרּו אִֹּתי וַ  ר ֲאלֵּ ֶַ ְלָכה ִהְצִליַח דַ  ה'ַויֹּא ְרִכי ַׁשְִּחּוִני ְואֵּ
 ַלאדִֹּני:

רּו ִנְקָרא ַלֲֵַּעָר ְוִנְׁשֲאָלה ֶאת ִפיָה: ְַ  ַויֹּא
קימתו בבוקר לא הועילה לו לאליעזר והוא עוכב על ידי אחיה ואמה 

. באותה 15בדין ודברים שיתכן כי נמשך זמן ארוך עד אחר חצות היום

ותה שעה עצמה עמד . בא16שעה אמר להם אליעזר אל 'תאחרו אותי'
יצחק בתפילה בהר המוריה וטרם כלותו לדבר כבר הוא נענה וה' נתן 
בלב לבן ואמו לשאול את רבקה ובלבה של רבקה נתן ה' את הרצון ללכת 
אחרי אליעזר ובשעה קלה הצליח ה' דרכו של אליעזר והביאו עד יצחק. 
 למדו חכמים שכשם שבחזרה היתה לו לאליעזר קפיצת הדרך כך יש

 להניח שגם בהליכתו קפצה לו הדרך.
למדנו איפוא במאמרנו על כוחה של תפילת יצחק. אלא שלא יצחק 
בלבד התפלל, רבקה אף היא נשתטחה בתפילה באותו המקום עצמו. 

 בזמן שראתה רבקה את יצחק מתפלל נאמר בה:
ַעל ַהגָ  ֵַּ ֶרא ֶאת ִיְצָחק ַוִתפֹּל  יֶניָה ַותֵּ ר ֶאל ַוִתָשא ִרְבָקה ֶאת עֵּ ֶַ ל: ַותֹּא ַָ
ר הָ  ֶַ נּו ַויֹּא ְך ַבָשֶדה ִלְקָראתֵּ י ָהִאיׁש ַהִֶָּזה ַההֹּלֵּ ִַ ֶעֶבד הּוא ָהֶעֶבד 

 ֲאדִֹּני ַוִתַקח ַהָצִעיף ַוִתְתָכס:
 וכך פירש ראב"ע שני פסוקים אלו:

ברצונה כמו ויפול על פניו והפסוק הבא  –'ותפול מעל הגמל  
וכבר אמרה אל  –מאוחר הוא מוקדם ; ותאמר אל העבד 

 העבד'.
אפשר שלשיטת אבן עזרא, רבקה נפלה על פניה בתחנונים שתזכה 
להיות ראויה להקים את ביתה עם יצחק ותפילתם המשותפת היא 

 202שהחזירה את השכינה אל האוהל ורמז גדול יש בדבר יצח"ק בגי' 
 כמנין תפל"ה.    515לכשתחברם יחד יעלו  303רבק"ה בגי' 

                                                      
והצליח אברהם אמר 'ה' אשר התהלכתי לפניו ישלח מלאכו לפניך   14

', אליעזר אמר 'אם ישך נא מצליח דרכי' וחזר ואמר 'אל תאחרו אותי דרכך
 וה' הצליח דרכי'. 

ילגש בגבעה עיכובים שנמשכו מן כיוצא בדבר אנו מוצאים במעשה פ  15
 הבוקר עד לפנות ערב. 

ייתכן שהאמירה 'וה' הצליח דרכי' משמשת כאן גם כנימוק ליציאה   16
 לפנות ערב. כשם שהצליח ה' דרכי בהליכתי כך הוא יצליחנה בחזרתי.

 כוחה של 'שיחה בשדה'
 הרב אהרן פרידמן שליט"א

 

 פשטו של רמז


