
ויצו אותם לאמר כה תאמרון ויצו אותם לאמר כה תאמרון ויצו אותם לאמר כה תאמרון ויצו אותם לאמר כה תאמרון (ל"ב ה')  

לאדני לעשו כה אמר עבדך יעקב עם לבן לאדני לעשו כה אמר עבדך יעקב עם לבן לאדני לעשו כה אמר עבדך יעקב עם לבן לאדני לעשו כה אמר עבדך יעקב עם לבן 

    גרתי ואחר עד עתה,גרתי ואחר עד עתה,גרתי ואחר עד עתה,גרתי ואחר עד עתה,

כמו גר, אם הייתי נהיה חשוב אז יש לך סיבה   -עם לבן גרתי     -רש"י  ופירש  ופירש  ופירש  ופירש  

לשנוא אותי, אבל הרי לא נעשיתי שר וחשוב אלא כמו גר, וזה ביאור מילת 

"הוה "הוה "הוה "הוה , ולכן לא כדאי שתשנא אותי על הברכות של אביך שבירך אותי  "גרתי" "גרתי" "גרתי" "גרתי" 

 שהרי לא נתקיימה בי. גביר לאחיך"גביר לאחיך"גביר לאחיך"גביר לאחיך"

פלא גדול, וכי יעקב בא להגיד לעשו שהברכות של יצחק אין בהם ממש? וזה  וזה  וזה  וזה  

הם דברים שלא מתקיימים? והרי רק בעבור ברכות אלו יעקב ברח ללבן שנים 

 מרובות ואיך סבר להפוך את ערך הברכות ולומר שאין בהם ממש?

חילוק גדול בעולם הזה בין יש  יש  יש  יש  

מהלך החיים של צדיקים, לבין 

מהלך החיים של רשעים, עיקר 

ההשתדלות של הצדיקים הוא 

להקים דור שבניו ובני בניו 

וזה עיקר  ה'  הולכים בדרך 

א  ו ה ך  כ ב ה  ח ל צ ה ו ם  נ ו צ ר

ה  כל הזמן בדאג ם,  ת תכלי

שהבן ימשיך בדרך ה ושתהיה 

לו ברכה להינצל מנסיונות. 

אבל רשעים כל רצונם הוא 

אסיפת כל התאוות לעצמם, וגם בניהם הוא רק לצורך מילוי תאוות עצמם, 

ומה יהיה עם הבנים? דואג להם אבל לא באופן שיפריע לתאוות של עצמו, כיון 

שכל מחשבתו ומהלך חייו הוא לתאוות של גופו שלו, ולפי זה מובן מה שאמר 

"לא נעשיתי שר וחשוב ואין כדאי לשנוא אותי על הברכות של "לא נעשיתי שר וחשוב ואין כדאי לשנוא אותי על הברכות של "לא נעשיתי שר וחשוב ואין כדאי לשנוא אותי על הברכות של "לא נעשיתי שר וחשוב ואין כדאי לשנוא אותי על הברכות של   -יעקב לעשו  

, לא נתקיים בי, ומה שעיקר הברכות הוה גביר לאחיך כיון שבי זה לא נתקיים" הוה גביר לאחיך כיון שבי זה לא נתקיים" הוה גביר לאחיך כיון שבי זה לא נתקיים" הוה גביר לאחיך כיון שבי זה לא נתקיים" 

גביר ואתה יה  בטוח שיחולו אחר כך על הבנים והצאצאים שלי הרי זה לא מפריע לך, כי אתה עשו כל רצונך רק לדאוג לתאוות של עצמך וכל רצונך שאני לא יה 

 תחתי, אבל אם תקבל את התאוות כל ימיך ורק בבנים ובצאצאים זרעי יהיה גביר, הרי לא איכפת לך, אז בשביל מה לשנוא אותי?

וזה כל האמירה של יעקב, ונמצא שלא מיעט יעקב את ערך הברכות כלל, ומודה שיתקיימו בבנים ובני "בי" "בי" "בי" "בי" שהרי לא נתקיימה  -מדוקדק מלשון רש"י שכתב וזה וזה וזה וזה 

 בנים, אבל אתה עשו מה איכפת לך.

*  *  *  *  *  *  *  **  *  *  *  *  *  *  **  *  *  *  *  *  *  **  *  *  *  *  *  *  *    

, ויאמר לא יעקב יאמר עוד שמך כי אם ישראל כי שרית עם אלהים ועם אנשים ותוכל ויאמר לא יעקב יאמר עוד שמך כי אם ישראל כי שרית עם אלהים ועם אנשים ותוכל ויאמר לא יעקב יאמר עוד שמך כי אם ישראל כי שרית עם אלהים ועם אנשים ותוכל ויאמר לא יעקב יאמר עוד שמך כי אם ישראל כי שרית עם אלהים ועם אנשים ותוכל אבינו נאבק עם המלאך שהיה שרו של עשו כתוב: (ל"ב כ"ט)  כשיעקב  כשיעקב  כשיעקב  כשיעקב  

לך ומבאר רש"י שעד עכשיו שמך היה יעקב ורמוז בשמך שלקחת את הברכות מעשו במרמה, אבל עכשיו יקראו לך "ישראל" לשון של שררה שהברכות הם ש 

 בגלוי!

רש"י שהמלאך לא רצה לברך את יעקב מיד אלא אמר לו שהקב"ה עתיד לברכו בבית אל, וכמו שמפורש בהמשך הפרשה, ולכן אמר המלאך ליעקב ומוסיף  ומוסיף  ומוסיף  ומוסיף  

וצריך ד,  שימתין עד אז, וכשהקב"ה יברך אותו גם שרו של עשו יודה על הברכות, אבל יעקב לא הסכים לחכות עד הברכה שבבית אל, אלא רצה את הברכה מי 

 להבין למה שרו של עשו רצה לחכות עד שיתברך בבית אל, וכן מדוע יעקב לא הסכים?

קבל א מ לומר, הנה בגמרא מסכת עבודה זרה (דף ט"ז) מסופר על רבי אליעזר  שתפסו אותו הכופרים ורצו לדון אותו למיתה, ורבי אליעזר אמר להם שהו ונראה  ונראה  ונראה  ונראה  

ותו!  ו א על עצמו את הדין!  רבי אליעזר התכוון שהוא מקבל על עצמו את דין שמים, אבל הרשעים חשבו שהוא אומר שהוא מקבל את הדין שלהם, ולכן פטר 

אמר לו ם,  כשבא רבי אליעזר לביתו הוא הצטער מאוד על הטעות שיחשבו הרשעים שהוא מסכים עם דרכם, נכנסו תלמידיו אצלו לנחמו ולא קיבל עליו תנחומי 

ן אכ   רבי עקיבא רבי תרשיני לומר דבר אחד ממה שלימדתני, אמר לו אמור, אמר לו רבי שמא שמעת כמה מילים מאדם רשע ונהנית, אמר לו רבי אליעזר 

 תורת
 הר שמואל

 זמני השבת:

 4:37שקיעה:      5:50ת: “ר     5:18צאת:      4:07כניסה: 

 
 תמו כרטיסי ההדפסה של העלון השבועי

 היה שותף בזיכוי הרבים!!
 

 
 מזל טוב

 א“שליטיוסף שטילרמן ורעיתו ג “הרה
 על הכנסת בנם בבריתו של אברהם אבינו
 תזכו לראות נחת באורך ימים ושנים!

 

 פרשה מפורשת 
 הרב דוד שרעבי

 ז“פרשת וישלח תשע

"ויחץ את העם אשר אתו ואת הצאן "ויחץ את העם אשר אתו ואת הצאן "ויחץ את העם אשר אתו ואת הצאן "ויחץ את העם אשר אתו ואת הצאן 

והבקר והגמלים לשני מחנות ויתן ביד והבקר והגמלים לשני מחנות ויתן ביד והבקר והגמלים לשני מחנות ויתן ביד והבקר והגמלים לשני מחנות ויתן ביד 

".  יעקב אבינו מכין את המנחה לעשו. סיכום כללי של עדר עדר עדר עדר עדר עדר עדר עדר   עבדיו עבדיו עבדיו עבדיו 

שהם גימטריא   550(כולל פעמיים המילה עדר )    עדר עדר עדר עדר עדר עדר עדר עדר כמנין    550הבהמות  

. בפגישה עם עשו השתחוה יעקב שבע פעמים כי 550  ביד מנחה לעשו אחיו ביד מנחה לעשו אחיו ביד מנחה לעשו אחיו ביד מנחה לעשו אחיו 

ועוד שבע פעמים   ביד מנחה לעשו אחיו ביד מנחה לעשו אחיו ביד מנחה לעשו אחיו ביד מנחה לעשו אחיו כמנין    557  אכפרה פניו במנחה" אכפרה פניו במנחה" אכפרה פניו במנחה" אכפרה פניו במנחה" אמר " 

 שהשתחוה לו.                                                                            (המשב"א)

את את את את יעקב אבינו עשה "חשבון נפש" על תלאותיו מאז ברח מעשו לחרן ויחץ  

), 258(   חרן חרן חרן חרן גימט' של    258לשניים וקיבל    516  –חצה את ה    516=    את העם את העם את העם את העם .   העם העם העם העם 

 כשם שהקב"ה הצילו מיד לבן בחרן כך יצילו מיד עשו.                 (המשב"א)

    ויקם בלילה הוא ויקח את שתי נשיו ואת שתי שפחותיו ואת אחד עשר ילדיו...ויקם בלילה הוא ויקח את שתי נשיו ואת שתי שפחותיו ואת אחד עשר ילדיו...ויקם בלילה הוא ויקח את שתי נשיו ואת שתי שפחותיו ואת אחד עשר ילדיו...ויקם בלילה הוא ויקח את שתי נשיו ואת שתי שפחותיו ואת אחד עשר ילדיו...

המפרשים כבר שואלים ודינה היכן היתה? מסביר רש"י "נתנה בתיבה ונעל 

בתחילת הפסוק לכאורה   "הוא" "הוא" "הוא" "הוא" בפניה שלא יתן בה עשו עיניו" עכ"ל. המילה  

, מלכתחילה לקח את שניים עשר 12בגימט'    הוא הוא הוא הוא מיותרת, אפשר להסביר  

ילדיו ולאחר שהסתיר את דינה מציינת לנו התורה את "אחד עשר ילדיו" ואכן 

המספר   17בגמט'    ההוא ההוא ההוא ההוא במחנה"    ההוא ההוא ההוא ההוא בפסוק הקודם נאמר: "והוא לן בלילה  

מציין את סך הנפשות מהמשפחה שהיו במחנה, קודם שהסתיר את דינה.   17

 ההוא).( 17שהרי יעקב ושתי נשותיו שתי שפחותיו ושניים עשר ילדיו סך הכל 

 (המשב"א)                                                                                                             

, היינו היצר הרע הנקרא נבל. נבל נבל נבל נבל , אותיות  "עם לבן גרתי ואחר עד עתה" לבן "עם לבן גרתי ואחר עד עתה" לבן "עם לבן גרתי ואחר עד עתה" לבן "עם לבן גרתי ואחר עד עתה" לבן 

 פרפראות...
 הרב משה קליין

 2המשך בעמוד 
1 

 6המשך בעמוד 



 

האם מותר בשבת לחתוך ירקות 
 לסלט דק דק 

במסכת שבת (עד ע"ב) אמר רב פפא, האי מאן דפרים סילקא חייב משום הגמרא  הגמרא  הגמרא  הגמרא  

טוחן. ופירש רש"י, האי מאן דפרים, במ"ם גרסינן, ולא בסמ"ך, ופירושו שחותך 

התרדין דק דק. וזו לשון הרמב"ם (בפרק ז' מהלכות שבת הלכה ה'): המחתך את 

הירק מעט כדי לבשלו הרי זה חייב, שזהו תולדת טחינה, שהטוחן לוקח גוף אחד 

ומחלקו לגופים הרבה. וכן העושה דבר הדומה לזה הרי זה תולדת טוחן. וכן כתב 

עוד הרמב"ם (בפרק כא מהלכות שבת הלכה יח): המחתך את הירק דק דק כדי 

לבשלו הרי זה תולדת טוחן. וכתב מרן הכסף משנה, שהרמ"ך השיג על זה, שהיה 

לו להרמב"ם לפרש שאינו חייב אלא בירק שאינו נאכל כמות שהוא חי, אבל 

הנאכל חי כגון שום ובצל וכיוצא בזה מותר לחתכו, כמו הפת, וכמו שהתירו 

קניבת ירק ביום הכפורים מן המנחה ולמעלה. ע"כ. וכן מוכח מדברי התוספות 

(שבת עד ע"ב) שכתבו: ודוקא סילקא, אבל שאר אוכלין שרי. ונראה הכוונה 

דוקא סילקא וכיוצא בו שאינו נאכל חי (וכמבואר בברכות לח ע"ב), אבל שאר 

אוכלים הנאכלים כמות שהם מותר. וכתב  בחידושי הר"ן בשם ספר התרומה, 

שמותר לחתוך בצלים בשבת בין ביד בין בסכין, כיון 

 שנאכלים כמות שהם חיים, ושכן הוא בירושלמי. ע"כ.

בתשובת הרשב"א חלק ד' (סימן עה) פסק להתיר והנה  והנה  והנה  והנה  

לפרר לחם לפני התרנגולים בשבת, משום שזה שאמרו 

האי מאן דפרים סילקא חייב משום טוחן, זהו דוקא 

במחתכו דק דק כדי לאוכלו למחר, או אפילו לבו ביום 

לאחר שעה ויותר, אבל לאוכלו מיד מותר, שלא אסרו על 

אדם לאכול מאכלו חתיכות גדולות או קטנות, וכענין 

שאמרו (שבת עד ע"א) שמותר לברור אוכל מתוך פסולת 

על מנת לאוכלו לאלתר, אף על פי שבאותו צד עצמו יש חיוב חטאת כשבורר 

 להניח לאחר זמן, ואפילו הכי לאלתר מותר, והוא הדין לגבי איסור טוחן.

יוסף  (סימן שכא) הביא דברי הרשב"א, ושכן כתב הר"ן. וכתב, ומשמע הבית  הבית  הבית  הבית  

שאין מי שחולק על הרשב"א בזה, שהרי הביא ראיה נכונה לדבריו, מדין בורר 

אוכל לאלתר דשרי. וסיים מרן הבית יוסף, ונמצינו למדים שמותר לעשות 

סאלאטה סלט בשבת, והוא שיאכל לאלתר, וכדעת הרשב"א. ועוד שלדעת 

התוספות כל שאר ירקות מותר לפרום, חוץ מסילקא. ולדעת רבינו חננאל 

והרא"ש אפילו סילקא מותר, ועוד שלדעת הרמב"ם כל שאינו מחתך כדי לבשלו 

פטור, ואפשר שאף לכתחלה סבירא ליה להתיר. ואפילו לדעת הרשב"ם והיראים 

שלא חילקו בכך, יש לומר שגם הם מודים שמותר לחתוך הירק דק דק כדי 

לאוכלו לאלתר, וכדין בורר. הילכך לכל הדעות מותר לעשות סאלאטה בשבת. 

ומכל מקום נכון הדבר להזהיר שיחתכו הירק חתיכות גדולות קצת, ושיאכלוהו 

 לאלתר. ובאופן כזה אין שום חשש כלל לדברי הכל. 

השולחן ערוך  סימן שכא סעיף י"ב כתב המחתך הירק דק דק, חייב משום מרן  מרן  מרן  מרן  

תלוש ומדסתם השו"ע משמע דאפי'   -טוחן. וכתב המשנה ברורה המחתך הירק  

בירקות שראוי לאכלן חיין ג"כ ס"ל דיש טחינה באוכלין, וכתב הרמ"א וכל זה לא 

מיירי אלא בחותך ומניח, אבל  לאכלו מיד, הכל  שרי  מידי דהוי אבורר לאכול 

מיד, דשרי (תשובת הרשב"א והר"ן פרק כלל גדול), וכתב המגן אברהם  לאכול 

או שהתרנגולים יאכלו מיד שרי לחתוך [ר"ן] שלא אסרו על האדם לאכול   -מיד  

מאכלו בחתיכות גדולות או קטנות א"כ הוי דרך אכילתו בכך [ב"י] ובש"ג מפקפק 

על היתר זה וגם הרב"י כת' ליזהר לחתוך לחתיכות גדולות קצת ע"ש אבל 

במדינתנו נהגו לחתוך הצנון דק דק מאד ויש להם על מי שיסמוכו ועכ"פ אסור 

לעשות עד יציאת בה"כ דבעינן סמוך לסעודה ממש כמ"ש ריש סי' שי"ט וכ"מ 

 בר"ן ס"פ ט"ו,

איש חי שנה שניה פרשת משפטים סעיף ב כתב, י"א דאין איסור לחתוך בבן  בבן  בבן  בבן  

פירות וירקות דק דק, אלא בחותך ומניח לסעודה אחרת לבו ביום, אבל אם אוכל 

לאלתר, או תוך שעה אחת, מותר לחתוך דק דק, וכמ"ש בדין הבורר. ויש 

מחמירין לאסור לחתוך דק דק בכל גוונא, אפילו לאכול לאלתר, ובמקום שנהגו 

היתר אין למחות בידם, ורק צריך להזהירם שלא יעשו כן, אלא לאכול לאלתר או 

לסעודה שהיא סמוכה תוך שעה אחת. ופה עירנו בגדא"ד נוהגים היתר לחתוך 

דק דק שעושין צלאט"ה מפירות וירקות בשבת, וצריך להזהירם שלא יעשו 

 לצורך סעודה אחרת, שהיא אחר שעה אחת,

עובדיה וביחוה דעת  כתב מותר לעשות סלט בשבת, ולחתוך הירקות דק בחזון  בחזון  בחזון  בחזון  

דק, על מנת לאכול לאלתר. ויש נוהגים ממדת חסידות 

לחתוך הירק של הסלט חתיכות גדולות קצת. ואף על פי 

 שאין זה מן הדין, מכל מקום המחמיר תבוא עליו ברכה.

לציון כתב שלרוב הפוסקים יהא מותר לחתוך ירק דק באור באור באור באור 

דק ע"מ לאכול לאלתר (להתוס' הרי זה ראוי לאכילה, 

להרמב"ם אין זה ע"מ לבשל, להרשב"א הרי זה לאכול 

לאלתר, להרא"ש ור"ח הרי זה מחתך ולא כותש, ואפשר 

דגם הרי"ף סובר כאחת מן השיטות הללו, ונמצא שגם הוא 

מיקל בדבר), ורק לשיטת רש"י והרשב"ם והרא"ש (הובאו 

בב"י), יש להחמיר שלא לחתוך דק דק, ועי' בב"י דמשמע דס"ל כהרשב"א. דכתב 

דכולהו מודו להרשב"א דלאלתר שרי, ומ"מ לרווחא דמילתא הסיק כדברינו, 

שלרוב הראשונים הנ"ל יהא מותר דק דק ע"מ לאכול לאלתר, ורק לשיטת רש"י 

יש להחמיר לחתוך חתיכות גדולות קצת. אולם כתב לאסור לחתוך דק דק ע"ג 

 קרש חיתוך, אבל לחתוך דק דק ביד בלי קרש חיתוך מותר,

החזון עובדיה התיר לחתוך ירקות דק דק סמוך לסעודה אפילו בקרש   לסיכום : לסיכום : לסיכום : לסיכום : 

חיתוך וביחוה דעת כתב המחמיר לחתוך חתיכות גדולות סמוך לסעודה תע"ב , 

באור לציון התיר לחתוך דק בלי קרש חיתוך, ורוב גדולי האשכנזים החמירו 

לחתוך דק אפילו סמוך לסעודה , ומי שנהג לחתוך דק סמוך לסעודה יש לו על מי 

לסמוך, ולחתוך ירקות במכשיר ידני החותך דק (סלייסר) לפי האשכנזים יש 

 חשש דאוריתא , לספרדים לדעת האור לציון ודאי אסור לדעת הרב עובדיה צ"ע.

 למדני חוקיך
 הרב חיים דדש

ולאחר שזוכה האדם לעבוד בשני יצריו, 

אז   -כאמור : בכל לבבך, בשני יצריך 

כשיחזיק עצמו בזה העולם כגר.   -נהפך היצר הרע ללבן. ומתי יזכה האדם לזה? 

וזהו "עם לבן גרתי". כלומר ע"י גרתי, שהחזקתי עצמי לגר, זכיתי שנבל נהפך 

ללבן. אבל "ואחר עד עתה", לא בקלות ובמהירות עלה לי הדבר הזה, זה לקח ימים 

 עד עתה.                                                                        (נועם אלימלך) -ושנים

    "מנחה לעשו""מנחה לעשו""מנחה לעשו""מנחה לעשו"

הרב סולובייציק, רבה של בריסק, נסע פעם ברכבת יחד עם כמה יהודים. הגיע זמן 

תפילת מנחה. רצה הרב להתפלל מנחה במניין של עשרה יהודים. באותו קרון היו 

שנים מן המשכילים, כששמעו כי הרב רוצה לצרף גם אותם למנין נשמטו ועברו 

לקרון אחר. המניין התבטל והרב התפלל מנחה ביחידות. לאחר התפילה חזרו 

 אלה השנים לקרון וישבו במקומם.

אמר הרב: כל ימי הייתי תמיה על מה שאמרו חז"ל: כי כל כך הרבה עדרי צאן 

ובקר היה ליעקב אבינו עד שהיה זקוק לשישים רבוא כלבים כדי לשמור על 

העדרים, והייתי מתקשה: הלא יעקב שלח מנחה לעשו מכל הבהמות: עיזים 

ותיישים, רחלים ואילים, פרים ופרות, עיירים ואתונות, ולא שלח לו במנחתו גם 

כלבים לשמור על העדרים האלה? אבל עכשו מצאתי פתרון לתמיהתי: אמנם רצה 

 יעקב לצרף גם כלבים למנחתו, אבל דרכם של כלבים לברוח מן המנחה.

 (שרי המאה)                                                                                                      

    

 פרפראות...
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 בנות יקרות!
 מתקיים קבלת שבת בזמן הדלקת נרות 

 ו“הידוד ירושלמי ‘ אצל משפחת ר
 , ממתקים והפתעות, כל הבנות מוזמנות!!9רחוב נופך 



 

 חזו בני חביבי

 אבות ובנים
 6:00שמחה, ונחת יהודי אמיתי, לימוד עם הבנים כל מוצאי שבת בשעה 

 היה חלק ממפעל גדול של הנחלת התורה לדור הבא!
 פרסים הפתעות והגרלות

 ו “הימרדכי ויטנשטיין יחד עם הרב 
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 חזו בני חביבי

 
 אבות ובנים



 ברכת יצחק אבינו לעשו! 
על המפגש בין יעקב א' לאחיו הסיפור  הסיפור  הסיפור  הסיפור  

עשו שהוא הסיפור המרכזי בפרשת השבוע הוא סיפור שמעביר חלחלה עד 

היום הזה . רבקה א' רעדה מפחד כשהיא חשבה שמפגש כזה יתקיים והיא 

עשתה כל מאמץ [במיוחד לאור מה שאמר לה הנביא עוד לפני שהיא ילדה 

 "! ] למנוע אפשרות של מפגש כזה .  פרדואת בניה "ושני לאומים ממעייך י

קרוב לארבעים שנה עשו מחפש את יעקב ולא מוצא אותו . בתחילה כבר  כבר  כבר  כבר  

הוא נחבא בישיבת שם ועבר שם הוא לומד תורה בהתמדה רבה וגם בלילות 

הוא לא שוכב לישון . שם הוא נמצא ארבע עשרה 

שנה ותורה כידוע מגנא ומצלה , לאחר מכן הוא 

שוהה עשרים שנה בבית לבן חמיו ושם כנראה 

הוא שמור טוב כי לבן ידע לשמור על העובדים 

שנה לעבור   40שלו ! אפשר היה לתת לעוד  

באותה צורה , אין הכרח שהם יפגשו , אבל 

יעקב א' הוא היוזם של המפגש , הוא לא 

מוותר , והוא שולח שליחים להזמין את אחיו 

 למפגש עולמי זה . 

יעקב א' עשה כך זה נושא בפני עצמו ולא למה למה למה למה 

נדון בו במסגרת הזמן שיש לנו , דיינו שנדע 

שלחז"ל היתה ביקורת על זה וטענו כנגדו 

שהוא "מחזיק באזני כלב"! למה קראת לו?! 

לדרכו היה עשיו מהלך למה הזמנת אותו ? 

כנראה שיעקב אבינו שהיה איש אמת בכל 

רמ"ח אבריו הרגיש שהוא חייב את המפגש עם 

ואולי הוא רצה באמת להחזיר את  ו  אחי

הברכות שאביו נתן לו במחשבה שהעומד 

 לפניו הוא עשיו בנו האהוב .

מחצית הונו שצבר אצל לבן הוא הקדיש את  את  את  את  

למטרה זאת ואף שלח אותה לאחיו מנחה 

לעשיו ואת המחצית השנייה הוא שמר למען 

ת  ר מע ב ר  ו מ ש ה ום  ק מ ה את  ו  נ מ מ ות  נ ק

המכפלה ליד קבר אבותיו שם הוא יקבור את 

 לאה אמנו .

הנושא שלנו יתמקד בסיום של הפרשה אבל  אבל  אבל  אבל  

הזאת . סיום מפתיע ביותר המגלה לנו שלמרות 

ם   ע א  ב ו  ש ע 4ש 0 א   0 ל ת  ו נ ו ו כ ם  ע ש  י א

ידידותיות , האנשים שלו נשאו חרבות בידם 

ולא בקבוקי יין , הם לא באו להשתתף בחתונה ! 

אבל למרבה ההפתעה הסיפור נגמר בנשיקה . 

ולמרות מה שרשב"י יודע שהלכה רווחת היא שעשו שונא ליעקב , באותה 

 נכמרו רחמיו ונשקו בכל לבו ! -כך כותב רש"י –שעה 

מפתיע . מנין לעשו רחמים שנכמרו ? עשו הוא סלע של אכזריות ולב באמת באמת באמת באמת 

של אבן ! מה קרה באותה שעה שמריח ריח של ימות המשיח , ריח של "וגר 

זאב עם כבש" ? איך נהפך מה שחשבנו שלא יכול להתהפך אף פעם . על 

שנאת עשו מתאים הפסוק "ועברתו שמרה נצח "! מנין והיכן נולדה הנשיקה 

 הבודדת הזאת ?

שמה ששבר את עשיו ומנע ממנו להשתמש בחרבו היה בגלל שהוא כנראה כנראה כנראה כנראה 

ראה במו עיניו את חיי המשפחה הנפלאים שיעקב הציג לפניו . ארבעה נשים 

ושנים עשר בנים והם חיים בהרמוניה נפלאה ומכבדים זה את זה בעוד 

שבביתו של עשיו שהיה גם הוא נשוי למספר לא קטן של נשים והיה אב 

לילדים רבים שררה אווירה אחרת לגמרי ! נשותיו של עשיו היו גנבות 

ושיכורות ובניו היו פרחחים לא קטנים . אמת זאת שעשיו ראה אל מול עיניו 

שברה את חרבו ואת תאוות הרציחה שלו והוא נשק לו בכל לבו . כאן הודה 

 עשיו שהברכות אכן מגיעות ליעקב .

לנו להשים לב למה שהתורה הק' מספרת על המפגשים הבודדים בין כדאי  כדאי  כדאי  כדאי  

שני האחים הללו . לא היו הרבה , על כל פנים התורה מספרת רק על שני 

, ביום שמת   15מפגשים כאלה . הראשון כשהיו בני  

אברהם א' ע"ה . אז קנה יעקב א' את הבכורה 

מאחיו עשו , והשני היא בפרשת השבוע פרשת 

. בהחלט  וישלח , הם כבר קרוב לבני מאה 

 המפגשים אינם רבים . 

היה עוד מפגש שהתקיים בבטן אימא באמת  באמת  באמת  באמת  

רבקה שם הציע יעקב לאחיו לחלוק את העולמות 

שהם העולם הזה והעולם הבא והציע לעשיו 

שהוא יעקב יקח לעצמו את העולם הבא ואילו 

עשיו יחזיק בידיו את העולם הזה , זה היה הסדר 

שעשיו הסכים לו בכל לבו והם חתמו על ההסכם 

 כדת וכדין .

זה יחזיק מעמד עד המפגש של פרשת הסכם  הסכם  הסכם  הסכם  

וישלח . בפרשה זאת יציע עשיו חלוקה חדשה 

של העולמות . פשוט חצי חצי בכל ! עשיו יציע 

ליעקב חצי מהווילה שלו חצי מהיאכטה שלו 

תמורת חצי עולם הבא של יעקב ! הצעה נפלאה 

ממש. יש לה ריח של ימות המשיח עליהם כתוב 

"וגר זאב עם כבש" , אבל יעקב ידחה את ההצעה 

בגלל שהוא חושש שקצב החיים של עשיו לא 

 מתאים להצעה זאת.

יציע אותה במילים "נסעה ונלכה ואלכה עשיו  עשיו  עשיו  עשיו   

בשווה   –לנגדיך" ורש"י מפרש את "אלכה לנגדך"  

לך . ויעקב ידחה את ההצעה במילים "יעבור נא 

אדוני לפני עבדו ואני אתנהלה לאטי לרגל 

המלאכה אשר לפני ולרגל הילדים" ולעשיו הוא 

מציע . תלך בקצב שלך ! אנחנו עוד נפגש בעתיד 

ואז נוכל לדבר שוב על הליכה משותפת אבל זה 

 יקרה בעתיד לא ברור !)

פרשת תולדות , בסיפור העברת ברכות בשבת  בשבת  בשבת  בשבת  

יצחק א' מעשו ליעקב הם כלל לא נפגשו . התורה 

.ועשו אחיו בא  . . מדגישה את זה וכותבת "ויהי אך יצוא יצא יעקב 

 מצידו ...הם לא נפגשו !

חוט סמוי המחבר מפגשי אחים במרחקים של זמן כה גדולים והחוט הזה יש יש יש יש 

 נמצא בברכה שיצחק א' נתן לעשו . שם בפרשת תולדות נמצא המפתח .

מעמד מברך יצחק א' את עשו במילים הבאות . אחרי שיצחק נותן באותו  באותו  באותו  באותו  

לעשיו ברכות עולם הזה הוא אומר לו "ועל חרבך תחיה ואת אחיך תעבוד" 

וכו' . חייב להיות חיבור בין המילים הראשונות של יצחק כלומר " ועל חרבך 

תחיה" להמשך "ואת אחיך תעבוד" . אבל גם אחרי גילוי הקשר הזה עלינו 

לעמול ולנסות להבין את יצחק א' המברך את חרבו 

 עיון הפרשה
 הרב דוד וייס
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בפרשה זאת יציע עשיו ”

חלוקה חדשה של העולמות, 

פשוט חצי חצי בכל! עשיו 

יציע ליעקב חצי מהווילה שלו 

חצי מהיאכטה שלו תמורת 

חצי עולם הבא של יעקב! 

הצעה נפלאה ממש, יש לה ריח 

של ימות המשיח עליהם כתוב 

"וגר זאב עם כבש", אבל יעקב 

ידחה את ההצעה בגלל שהוא 

חושש שקצב החיים של עשיו 

 לא מתאים להצעה זאת"

 ח טיטולים ומטרנות“חדש! גמ
 

 טיטולים בכל הגדלים וכן מטרנה
 050-6401440טל:  4ברקת ‘ ויצמן רח‘ אצל משפ

 ל“נ אייל בן זהבה ז“לע
 ולרפואת טוהר בת שני שרה

 תהילים ושיעור לנשים 
 אצל משפחת ירושלמי

 15:00בשעה  12רחוב לשם 
 כל הנשים מוזמנות!



של בנו עשו . הפליאה היא עצומה . יצחק 

בנו שיגדל להיות רוצח  א' מברך את 

מצליח ? ! ואפילו אם ננסה לומר שאבא יצחק התכוון שעשו יצליח לצוד חיות , 

 עשו בודאי לא הבין כך ומלבד זה חיות ניצודות בקשת ולא בחרב !

עשיו נראה מחדד את חרבו ונשבע שאחרי שיקרבו ימי אבל אביו הוא ואכן  ואכן  ואכן  ואכן  

 יפעיל את החרב ויהרוג את יעקב אחיו . בוודאי לא לזה התכוון יצחק אבינו .

הכוונה האמיתית של יצחק א' היתה להדריך את בנו האהוב עשו לדרך אבל  אבל  אבל  אבל  

על ידי   להתעלות מעל לחרב שלו הישרה דוקא על ידי זה שהוא מכוון אותו  

חרבך תחיה כלומר על ידי   על   הוא אומר לו את זה במילים   שהוא ישבור אותה ! 

תחיה ! זאת תהיה החיות שלך . אבל את זה תוכל   –חרבך    מעל שתתרומם  

לעשות רק כאשר תלך אל אחיך ותלמד אצלו תורה ! כי זאת כל כוונת התורה 

להמשיל השכל בכל תאוות הנפש ולהגבירו   –כלשון בעל חובות הלבבות  

 עליהם ! 

מוכן לקחת את הדבר הראשון אבל קשה היה לו הדבר השני .   -אולי –היה  עשו  עשו  עשו  עשו  

הבעיה של עשו לא הייתה תאוות רצח בלבד אלא גאווה ! בשביל ללמוד תורה 

 צריך ענווה ודוקא היא היתה לא מוכרת לעשו . 

המפגשים של עשו עם יעקב השפיעו עליו לטובה . במפגש הראשון הוא אבל  אבל  אבל  אבל  

הסכים לוותר על הבכורה שהיתה בשבילו סמל של גדולה ובמפגש השני הוא 

 הודה ליעקב על הברכות ואמר לו "אחי יהי לך אשר לך" !  

סמלית אפשר לומר שהנשיקה של עשו ליעקב היתה שבירת החרב שלו בצורה בצורה בצורה בצורה 

וזה רק בזכות המפגש שלו עם יעקב ! זה כבר שייך לרמזים של ימות המשיח 

שעליהם כתוב "וכתתו חרבותם לאתים וחניתותיהם למזמרות לא ישא גוי אל גוי 

חרב ולא ילמדו עוד מלחמה" . החרב היא הלוא מלבד היותה כלי מלחמה גם 

סמל לגאוה וכמו שכתוב "אשר חרב גאוותך" . שבירת החרב היא עזיבת הגאוה 

 לטובת הענוה . 

זה חלם יצחק א' ע"ה . אמת שזה החזיק מעמד לרגע אחד בלבד אבל בזה על  על  על  על  

אשם יעקב א' . עשו הציע לו הצעה נפלאה . "ויאמר עשו נסעה ונלכה ואלכה 

לנגדך "! בשוה לך כותב רש"י .יעקב א' פחד מזה . לפחות באותה שעה . בעתיד 

נוכל להתחבר . בינתיים לא !הקצב שלנו לא מתאים ללכת   -אולי –נפגש . אז  

 יחד !

להתיאש מעשו אבל אסור גם להתחבר אתו . לא קל לשבור חרב של אסור  אסור  אסור  אסור  

גאוה ! בודאי לא בלי ללמוד תורה אולי זה יכול להיות הסבר למה שאמרו חז"ל 

"יותר ממה שהעגל רוצה לינק הפרה רוצה להיניק "! ולכאורה זה תמוה , בשביל 

העגל היניקה היא חיים ואילו לפרה ההנקה היא חסד , איך יכול העגל לוותר על 

גאווה ! קשה לעגל להודות שחסר לו ! הוא כבר גדול   –חיים ? התשובה היא  

 ויכול להסתדר לבד ! הפרה לא סובלת מגאוה ! העגל כן !

אבינו היה עמוד התורה כי הוא היה עמוד של ענווה .הוא לא רק למד את יעקב יעקב יעקב יעקב 

התורה אלא התורה לימדה אותו ! זה מתאים לסיפור על תלמיד שבא לפני רבו 

ואמר לו "רבי למדתי את כל התורה ורבו הסתכל עליו במבט חד ושאל אותו 

 "ומה התורה לימדה אותך ?

אבינו התלמד מהתורה ! ומה שהיא לימדה אותו הייתה ענווה . עשיו לא יעקב  יעקב  יעקב  יעקב  

היה מסוגל לענווה כי בבסיס של הענווה מונחת המחשבה שלא מגיע לי כלום ! 

ולגאה יש מחשבה שיש לו הרבה ! וכך באמת עשיו אומר ליעקב בפרשת השבוע 

"אחי יש לי רב" ! הרבה יותר ממה שאני צריך ! לחשוב ולומר שחסר לו משהו 

 הוא לא יכול !

שבת שלום לכל המתפללים בבתי הכנסת בהר שמואל ולחברים המקשיבים שבת שלום לכל המתפללים בבתי הכנסת בהר שמואל ולחברים המקשיבים שבת שלום לכל המתפללים בבתי הכנסת בהר שמואל ולחברים המקשיבים שבת שלום לכל המתפללים בבתי הכנסת בהר שמואל ולחברים המקשיבים 

    לקולך די בכל אתר ואתר.לקולך די בכל אתר ואתר.לקולך די בכל אתר ואתר.לקולך די בכל אתר ואתר.

    

 עיון הפרשה
 הרב דוד וייס
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לילדי 

 המתמידים!

בראשות המחנך 

ג הרב “הרה

יעקב דרשן 
 א“שליט

אשר מוסר נפש 
 ממש!



 

הזכרתני שכך היה מעשה שנהניתי פעם 

אחת מביאור של פסוק שאמר אדם רשע, 

ולכן היה כוח לרשעים לתפוס אותי, אבל אם אדם לא נהנה במאום מהרשעים אז 

אין להם שום תפיסה בו, והוא כלל מפורסם ומפורש גם בזוהר פרשת חיי שרה 

 (דף קכ"ב ע"ב) שאין לקליפה אחיזה, במי שאינו נדבק בה במאומה!

ירבעם בן נבט היה המלך הראשון על ישראל אחר שנחלקה המלוכה והנה  והנה  והנה  והנה  

לשנים, והקים ירבעם שני עגלים לעבודה זרה, האחד בדן והשני בבית אל, וכמו 

ויועץ המלך ויעש שני עגלי זהב ויאמר ויועץ המלך ויעש שני עגלי זהב ויאמר ויועץ המלך ויעש שני עגלי זהב ויאמר ויועץ המלך ויעש שני עגלי זהב ויאמר שכתוב במלכים א' (פרק י"ב פסוק כ"ח)  

אלהם רב לכם מעלות ירושלם הנה אלהיך ישראל אשר העלוך אלהם רב לכם מעלות ירושלם הנה אלהיך ישראל אשר העלוך אלהם רב לכם מעלות ירושלם הנה אלהיך ישראל אשר העלוך אלהם רב לכם מעלות ירושלם הנה אלהיך ישראל אשר העלוך 

! מארץ מצרים, וישם את האחד בבית אל ואת האחד נתן בדן מארץ מצרים, וישם את האחד בבית אל ואת האחד נתן בדן מארץ מצרים, וישם את האחד בבית אל ואת האחד נתן בדן מארץ מצרים, וישם את האחד בבית אל ואת האחד נתן בדן 

ונראה כיון שעתיד להיות עגל אחד בבית אל לכן היה נוח לשרו 

של עשו שיתברך יעקב בבית אל, כי אז נמצאת ברכתו חלה עליו 

במקום אשר יש לו קצת שייכות אל מעשה שעתיד להיות עם 

הסיטרא אחרא, וכמו שרואים באברהם אבינו בבראשית (פרק 

י"ד פסוק י"ד) שכתוב וישמע אברם כי נשבה אחיו וירק את 

חניכיו ילידי ביתו שמנה עשר ושלש מאות וירדף עד דן, ופירש 

עד דן, שם תשש כחו שראה שעתידין בניו להעמיד שם   -רש"י  

עגל ע"כ, ולכן לא הסכים יעקב אלא רצה את הברכה מיד ולא 

 במקום שעדיף לשרו של עשו.

"אם זנה אתה "אם זנה אתה "אם זנה אתה "אם זנה אתה רואים בהושע (פרק ד' פסוק ט"ו) שכתוב  וכן  וכן  וכן  וכן  

ישראל אל יאשם יהודה ואל תבאו הגלגל ואל תעלו בית און ואל ישראל אל יאשם יהודה ואל תבאו הגלגל ואל תעלו בית און ואל ישראל אל יאשם יהודה ואל תבאו הגלגל ואל תעלו בית און ואל ישראל אל יאשם יהודה ואל תבאו הגלגל ואל תעלו בית און ואל 

, וכתב רש"י "ואל תעלו בית און", הוא "בית אל" תשבעו חי ה'" תשבעו חי ה'" תשבעו חי ה'" תשבעו חי ה'" 

שהעמיד שם ירבעם את העגלים וכו', ורואים שמקום שהיו בו 

או שעתידים להיות בו עגלים לעבודה זרה נקרא בית און במקום בית אל! (ועיין 

 עוד בעמוס פרק ה' פסוק ה' ברש"י, וברש"י ביהושע פרק ז' פסוק ב').

שאל לו לאדם לחשוב שהוא יקח מרשע או כופר רק דברים מסוימים, גם רואים רואים רואים רואים 

אם אדם שומע ממנו דבר תורה יש לזה אחיזה גם לדברים אחרים, וכמו המעשה 

 עם רבי אליעזר, וכמו בשרו של עשו!!

*  *  *  *  *  *  *  **  *  *  *  *  *  *  **  *  *  *  *  *  *  **  *  *  *  *  *  *  *    

אלה אלופי בני עשו בני אליפז בכור עשו אלוף אלה אלופי בני עשו בני אליפז בכור עשו אלוף אלה אלופי בני עשו בני אליפז בכור עשו אלוף אלה אלופי בני עשו בני אליפז בכור עשו אלוף בתחילת הפרשה: (ל"ו ט"ו) כתוב כתוב כתוב כתוב 

 .תימן אלוף אומר אלוף צפו אלוף קנזתימן אלוף אומר אלוף צפו אלוף קנזתימן אלוף אומר אלוף צפו אלוף קנזתימן אלוף אומר אלוף צפו אלוף קנז

 -יעקב נמשלו לאריה נחש זאב ועוד, אם כן מדוע בבני יעקב לא כתוב גם כן  בני בני בני בני 

 אלוף אריה אלוף נחש אלוף זאב.

הפשוט שבבני עשו אם יש לכל אחד מהם תכונה שונה הרי הם חלוקים אמנם  אמנם  אמנם  אמנם  

האחד מזולתו תכלית החילוק, ולכן כתוב בהם חילוק אלופים בשמותם, אבל בני 

ישראל אף שיש לכל אחד תכונה שלו המיוחדת בכל זאת הם אחד ואינם 

 חלוקים, ולכן לא כתוב בהם חילוק אלופים.

*  *  *  *  *  *  *  **  *  *  *  *  *  *  **  *  *  *  *  *  *  **  *  *  *  *  *  *  *    

בתחילת הפרשה: (ל"ב ד') וישלח יעקב מלאכים לפניו אל עשו אחיו ארצה כתוב כתוב כתוב כתוב 

מלאכים ממש,   -שעיר שדה אדום, ופירש רש"י על פי המדרש וישלח יעקב  

והיכן רמוז שהם היו מלאכים ממש? כתב בשפתי חכמים שהדיוק הוא מהייתור 

וישלח יעקב מלאכים אל עשו   -של מילת "לפניו", שהיה צריך לכתוב בפסוק רק  

אחיו!  ולמה כתוב "לפניו", אלא שהמילה הזו מרמזת היכן לחפש ולדעת מי היו 

מלאכים אלה, חזור אחורה בתורה, "לפניו" היינו לפני הפרשה הזו דהיינו סוף 

ויעקב הלך לדרכו ויפגעו בו   -הפרשה הקודמת, ושם בסוף פרשת ויצא כתוב  

מלאכי אלהים, ושם כתב רש"י על פי מדרש תנחומא שאלו המלאכים הם מלאכי 

ויקרא שם המקום ההוא   -ארץ ישראל שבאו לקראתו ללוותו והיינו שכתוב שם  

מחנים, שני מחנות, של חוצה לארץ שבאו עמו עד כאן, ושל ארץ ישראל שבאו 

לקראתו, הרי מבואר ששלח יעקב מלאכים ממש, ומלאכים אלה היו מלאכי 

 מחנים.

המדרש (בתנחומא פרשת וישלח אות ג') משמע שמשני ומדברי ומדברי ומדברי ומדברי 

המחנות נטל יעקב מלאכים ושלח אותם אל עשו, וכן מדוקדק 

וכשהוצרך נטל "מחנות" של   -שם (סוף אות ב') וזה הלשון  

מלאכים ושלחן בשליחותו אצל עשו, הרי מבואר שנטל יעקב 

אבינו משני המחנות גם מן מלאכי ארץ ישראל וגם מן מלאכי חוץ 

 -לארץ! וצריך להבין! הרי בפרשת ויצא (פרק כ"ח פסוק י"ב) כתוב  

והנה מלאכי אלהים עולים ויורדים בו (בסולם), ופירש רש"י למה 

כתוב קודם עולים ואחר כך יורדים? אלא שם מדובר על המלאכים 

שליוו את יעקב בדרכו, והוא היה בארץ ישראל בדרכו לצאת 

לחוץ לארץ, ומלאכים שליווהו בארץ אין יוצאים חוצה לארץ, 

אסור למלכאי ארץ ישראל לצאת לחוץ לארץ, ועלו לרקיע, וירדו 

מלאכי חוץ לארץ ללוותו, ומפורש שאין מלאכי ארץ ישראל יוצאי 

לחוץ לארץ, ואם כן כיצד נטל יעקב ממלאכי מחנים שהיו בהם גם 

מלאכי ארץ ישראל, ושלחם אל עשו אחיו ארצה שעיר שדה 

 אדום שהוא חוץ לארץ?!

כן נראה תחילה להביא את מה פירש רש"י על הפסוק בהמשך הפרשה על  על  על  על  

וישאל יעקב ויאמר הגידה נא שמך   -כשנאבק המלאך עם יעקב, שכתוב שם  

אין לנו שם קבוע משתנים שמותינו   -ויאמר למה זה תשאל לשמי, ופירש רש"י  

לפי מצות עבודת השליחות שאנו משתלחים.  וצריך להבין למה צריך לשנות את 

שם המלאך כל פעם שמשתנה שליחותו, הרי אפשר להשאיר את שמו ורק 

להחליף את מצות שליחותו שתשתנה בכל פעם! וכמו באדם, כשאומרים 

לאברהם לעשות כוס תה קוראים לו אברהם, ואם אחר כך מבקשים עוד שיעשה 

כוס קפה הרי לא משתנה לו השם ליצחק בגלל זה?! אלא רואים מזה מוכח 

שמהות המלאך משתנה כל פעם שמשנים את שליחותו והוא נהיה כמו מלאך 

אחר ולכן משתנה שמו שזה שם אחר ומלאך אחר!  ולפי זה יש לומר שמלאך 

שמצוותו לוויה יש לו איסור יציאה מארץ ישראל לחוץ לארץ כיון שהוא מלאך 

של לוויה וזה סוג שליחות שתלוי במקום, אבל מלאך של שליחות מסוגים 

אחרים אין אצלו איסור יציאה מארץ ישראל כיון שהשם שלו זה של מלאך 

שליחות ולא לוויה, ועל כן בזמן ששלח יעקב את המלאכים הרי נשתנה שמם 

ממלאכי לוויה למלאכי שליחות אל עשו ונהיים מלאך אחר ולכן יכולים לצאת 

מארץ ישראל לחוץ לארץ, נמצא במה שאומרים שאין מלאך אחד עושה שני 

שליחויות, אין זה שאין מוסרין לו שני שליחויות, אלא הביאור כיון שבכל 

שליחות הוא נהייה כמלאך אחר לכן ממילא אין מלאך אחד עושה שני שליחויות 

 כי הוא נהפך להיות מלאך אחר, מלאך שני.
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  16אודם ‘ מטטוב:  רח‘ גב ‘):אחות מוסמכת לשעת הצורך בשבת (פציעות זריקות וכו

 052-6161696הרב איתמר שעיה טל:  ח פלאטה של שבת:“ח כיסאות שולחנות ומזרנים וגמ“גמ

 0504116009אביאל ירושלמי  טפחים, סירים גדולים: ‘ ח כיסאות שולחנות, כסאות ג“גמ

 02-5711480הרב חיים דדש טל:  ח כיסאות שולחנות מפות שולחן וכלי הגשה:“גמ

 02-5715028משפחת אלקיים טל:  ח מוצצים ובקבוקים:“גמ

 052-3466778הרב משה קליין טל:  ח להמסת אבנים בכליות:“גמ

 052-3466778הרב משה קליין טל:  החזרת פרקים למקום, וקיבוע:

 054-2002882משפחת שרעבי טל:  מקרן, ומכשיר אנילציה (אנילציה תרומת קרוליין שרעבי):

 054-8002882משפחת שרעבי טל:  ויה:‘נ אסתר בת ג“משאבת חלב ידנית וחשמלית לע

 050-4108914קרוליין שרעבי טל: ‘ גב איסוף וחלוקת מזון למשפחות:

 ח טיטולים ומטרנה“גמ
 ל, ולרפואת טוהר בת שני שרה“נ אייל בן זהבה ז“לע

 על ידי משפחת ויצמן

 050-6401440טל: 4רחוב ברקת 

6 

 פרשה מפורשת 
 1המשך מעמוד 
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 שמחת ברית המילה

 לבנם של

ג יוסף שטילרמן “הרה

 א“ורעיתו שליט

 תראו נחת ושמחה!!! 

 

 ט כסלו בבית הכנסת החסידי“י
 

 כולם מוזמנים

 וסעודה כיד המלך‘ התוועדות חסידית‘ל

 הר שמואל“ החסידי”בבית המדרש 

 ז“במוצאי שבת קודש פרשת וישלח תשע

 9:00בשעה 

 

 שירה וריקודים בליווי תזמורת   *   הכניסה חפשית   *   איש בל יעדר



 מקום הדלקת נר חנוכה (א)
 מי שיש לו חצר קידמית המפרידה בין ביתו לרחוב, האם יותר טוב להדליק נר חנוכה בפתח ביתו או בפתח חצירו?שאלה: שאלה: שאלה: שאלה: 

פתח ק ב מצוה להדליק נר חנוכה בפתח. ומח' ראשונים באיזה פתח להדליק, בפתח ביתו או בפתח חצירו. רש"י סבר להדליק בפתח ביתו, ותוס' סבר להדלי הקדמה: הקדמה: הקדמה: הקדמה: 

יש להדליק בחלון   "ר, חצירו. והיינו דווקא למי שיש לו חצר לביתו. אבל לכו"ע אם אין לו חצר, גם תוס' הסכים להדליק בפתח ביתו. ואם פתח ביתו אינו סמוך לרה 

הסמוך לרה"ר
(א)

גם . ו . ואם אין לו חלון הסמוך לרה"ר, יש להדליק בפתח בתוך ביתו מול המזוזה. ועכשיו נבוא לבאר בקצרה המקורות של רש"י ותוס', והלכה עם מי 

 נבאר גדר מהו נחשב כ"חצר".

יש שלושה גמרות שיכולים ללמוד מהם מקום הנחת נרות חנוכה. א) דף כא: "ת"ר נר חנוכה מצוה להניחה על פתח ביתו". ב) דף גמרות בשבת העוסקת בדיני חנוכה: גמרות בשבת העוסקת בדיני חנוכה: גמרות בשבת העוסקת בדיני חנוכה: גמרות בשבת העוסקת בדיני חנוכה: 

 ' אלו וכדלקמן.גמ כג. "חצר שיש לה ב' פתחים צריכה שתי נרות". ג) דף כג: "נר שיש לה שני פיות עולה לב' בני אדם". ויש מח' רש"י ותוס' איך לפרש השלושה

תוס' סבר שמצוה להדליק בפתח חצרו. והביא ראיה מהגמרא "חצר שיש לה ב' פתחים", שמשמע שמדליקין על פתח החצר. ועוד הביא ראיה מהגמרא שיטת תוס': שיטת תוס': שיטת תוס': שיטת תוס': 

ת במקום אחד? שאף לצא "נר שיש לה שני פיות עולה לב' בני אדם", שעל כרחך הגמ' איירי באופן שמדליקין בפתח חצרו, דאם לא כן, איך שייך לב' בעלי בתים שונים  

ה על עצמו הקש במקרה שדלתות שניהם זו אצל זו, מ"מ הא כל אחד צריך להניח על צד שמאל של פתחו. זהו שני ראיות לשיטת תוס'. ומאידך גיסא, ע"ש בתוס' ש 

שלא היה רה  מהגמרא "ת"ר נר חנוכה מצוה להניחה על פתח ביתו", שכמעט בהדיא שמצוה הוא להדליק על פתח ביתו. וע"ש בתוס' שתירץ, שעל כרחך איירי במק 

 לו חצר, אלא ביתו עצמו היה פתוח לרה"ר.

ר רש"י סבר שמפשטות הגמרא "ת"ר נר חנוכה מצוה להניחה על פתח ביתו", רואים שצריך להדליק בפתח ביתו. ולענין הראיה ראשונה של תוס' מ"חצ שיטת רש"י: שיטת רש"י: שיטת רש"י: שיטת רש"י: 

שאינו עולה לב'   פי' שיש לה ב' פתחים", ע"ש ברש"י שפי' "שיש לבית ב' פתחים פתוחים לחצר". ולענין הראיה שניה של תוס' מ"נר שיש לה שני פיות" ע"ש ברש"י ש 

 בעלי בתים שונים, אלא לב' בני אדם בבית אחד שעושים המהדרין להדליק נר לכל אחד ואחד.

עד כאן כתבנו שיש מח' רש"י ותוס' איך לפרש השלושה גמ' אלו דנ"ל. ולענין דיעות הראשונים בזה, הרמב"ם הרי"ף והרא"ש הביאו דיעות הראשונים והטוש"ע:  דיעות הראשונים והטוש"ע:  דיעות הראשונים והטוש"ע:  דיעות הראשונים והטוש"ע:  

הטור וש"ע, ע'   של   השלושה גמרות אלו להלכה בסתם, ואינם מפרשים כרש"י או כתוס'. והר"ן והאו"ז סברו כרש"י, והרשב"א והפסקי רי"ד סברו כתוס'. ולענין פסק 

בס' תרעא ס"ה שפסקו כתוס'. וע"ש בבה"ל שהדגיש שהש"ע בא לאפוקי מדעת רש"י
(ב)

. 

עד כאן כתבנו שהלכה כתוס' שיש לאדם להדליק בפתח חצרו. אבל יש לדון אם החצרות שלנו דומים לחצרות שהיו בזמניהם. שהחצרות שהיו גדר של "חצר":  גדר של "חצר":  גדר של "חצר":  גדר של "חצר":  

בזמניהם, האנשים היו משתמשים בהם כמו שאר חדרים שהיו בביתם, מבשלים בהם ומכבסים בהם 
(ג) 

. ואפשר שרק בחצר כזאת דינה להדליק על פתח חצרו, אבל 

בחצר שאין משתמשים בה אלא לדריסת הרגל ליכנס לבית, או לנוי בעלמא בכניסה לבית, אפשר שחצר כזאת גם תוס' מודה שאין להדליק שמה 
(ד) 

. כן דעת החזו"א, 

שבחצרות שלנו שאין בהם אלא דריסת רגל, גם לתוס' אין להדליק אלא בפתח ביתו
(ה)

אבל דעת הגרי"ז שאין לחלק, אלא גם בחצר שאין משתמש בה אלא לדריסת     .

רגל יש להדליק בפתח חצרו
(ו)

 . 

ע' בדברות משה שמחלק בדעת רש"י בין חצר משותפת (שכניסה לשני בתים או יותר) לחצר פרטית (שכניסה לבית אחד לחלק בין חצר משותפת לחצר פרטית:  לחלק בין חצר משותפת לחצר פרטית:  לחלק בין חצר משותפת לחצר פרטית:  לחלק בין חצר משותפת לחצר פרטית:  

לאיזה בית. אבל בחצר פרטית הסכים רש"י שיצא לכל הפחות   בלבד). שלגבי חצר משותפת רש"י סבר שאינו יוצא אפילו בדיעבד, כיון שאינו ניכר איזה מנורה שייך 

שניכר שמנורה זאת שייך לאותו בית מ"מ אינו מעכב אם מדליק בפתח חצרו במקרה להדליק בפתח ביתו, בדיעבד, שאף שסבר רש"י שמצוה
(ז)
.    

ק בין לחל לענין מה לעשות למעשה, יש הרבה מנהגים בזה וכל אחד יש לעשות כפי מנהג שלו. ולענין מי שאין לו מנהג, שמעתי מר' יצחק ברקביץ שליט"א  למעשה: למעשה: למעשה: למעשה: 

וס' אבל כת   חצר משותפת לחצר פרטית. לענין חצר משותפת, אין להדליק בפתח חצירו. שהא רש"י סבר שאינו יצא בפתח חצירו אפילו בדיעבד, ואף שהש"ע פסק 

רו וכדעת חצ   אפשר שגם תוס' לא מדובר בחצר שלנו שאינו אלא לדריסת רגל, וכטענת החזו"א. אבל בחצר פרטית שגם לרש"י יצא מ"מ בדיעבד, יש להדליק בפתח 

  הגרי"ז בתוס'. ובפרט שבחצר פרטית מן הסתם משתמש בה יותר.
  êåîñ åðéà íà óà åúéá çúôá ÷éìãäì ùéù ì"é é"ùøì ìáà .('ñåúë 'î÷ì ò"ùåèá ÷ñô ïëù) 'ñåú úòãì ÷ø àåä äøåàëìå .ä"ñ àòøú 'ñ ò"ù (à)   øì .ø"äøî ïéàøð åúéá çúô úåéäì êéøöù é"ùøì åðéöî àìå .ãáìá øöçì çåúô àìà ø"ä

 åñøôù øáñ 'ñåúù .'ñåúå é"ùø 'çîá äãå÷ð ø÷éòä åäæå .åúéá çúôá éàðú äæ ïéà ìáà ,ãáìá ïåìçì òâåð àìà "íéáøä úåùø" 'îâá øëæåä àìå ì í àìù óà áåùç øúåé úéáä ìòáì êééùù øëéð úåéäìù øáñ é"ùøå ,ì"æçì áåùç øúåé íéáø

ã éåä ë"ìàã ,úôúåùî øöçì çåúô úåéäì êéøö é"ùøì óà ,î"î [.ïáäå ,ãáìá 'îâ ìù úåðåùì úåòîùîá ÷ø íé÷ìåçù øîåì ÷çåãå] .ø"äøì ïéàøð ïé äèîìù úéáì çåúôù ÷ø åúéá çúô åì ùé äéìòá øã íâù) ïåìçá ÷éìãäì åðéãù äéìòá øãë

 çá íéðôá àìà ÷éìãäì ïéà 'ñåú éôìù ,ø"äøì çåúô åðéà úéáä íâå ø"äøì çåúô åðéà øöçäù äø÷îá 'ñåúå é"ùø ïéá î"÷ôð äæî àöåéä .(äðîî ïåì   .åúéá çúôá ÷éìãäì ùé ïééãò é"ùø éôìå ,(àéãäá ò"ùå øåèä ë"ëå) äéìòá øãë åðéãå

 äî ÷åéãá øåøá åðéà úåâøãî øãç ïéðòìå .ø"äøì çåúô åðéà åúéá çúô íà åúéá çúôá ÷éìãäì ïéà ,'ñåúì ïéá é"ùøì ïéá ,úéèøô úéááù àöîð  .å à"éå .óúåùî úåâøãî øãçì çåúôä åúéá çúôá ÷éìãäì éåàø íâ é"ùø éôìù øîåì ùé ìáà

  [.é"äøæòá àáä òåáùá 'ò ,ø"äùø ìù øãâä ïéðòì] .('î÷ì 'ò) à"åæçä úòã åäæù   ÷ø å÷éìãä ä"àìá åðîæáù éðôî àåä íéðéã éèøôä ùøôì úéçð àì ì"äáäù íòèäù øùôàå .äùòîì úåùòì äî ùøôì íééñî åðéàù ì"äáá ù"òå (á)

 .íéðôáî   .äëåúá íéñáëîå íéìùáî åéä ïééãò ìáà ,úôúåùî øöçäù äø÷îá ìáâåî øúåéå .øöçì ââ äéä àìù íåùî ÷ø íéøãçä øàù åîë åðéà (â)   éáâì 'îâäî äæì äéàø ùé äøåàëìå (ã)   "ø"äøì äëåîñä ïåìçá äçéðîù äééìòá øãä". 

éôì ìáà] .øöçá ÷ìç íäì ùé íäì íâ àä ,åøöç çúôá ÷éìãäì ïéìåëé äééìò éðáä ïéà äîì ò"ö 'ñåú éôìù ,àçéð é"ùø ïåéë øöçì åúéá çúô äì ïéàù  äðîî äèîìù úéáä êåúì çúåô åçúô àìà .,øöç äì ïéàù äø÷îá éøééàù øîåì ïéàå [ 

 ,'ñåúä úòã ìò ãé äøòä óåñ åë 'ñ äùî úåøáãä '÷ä äæ àéùå÷å .â"ë÷ñ á"îá äàáåä ïëå .øöç íäì ùéùë íâ éøééàù àéãäá áúëù é"áá 'ò àäù   øöçä çúôá ÷éìãäì ïéàù ïåéëù .àçéð äøåàëì à"åæçä úèéù éôì ìáà .â"òöù íééñîå

,äá íéùîúùîù øöçá à÷ååã àìà  äðîî äèîìù úéáäì ÷ø øöçäì çúô íäì ïéàù éðôî ,ìâøä úñéøã ÷ø ,øöçá úåùîúùä íäì ïéà íúñá äééìòä éðáù ì"é ë"à  . íòèîå    .øöçä çúô ìò ÷éìãäì ìåëé àì äæ   úåâäðäå íéðéã 'ñá (ä)

ç"÷ñ äëåðç â"ç åðéáø úåçøàáå ,á"÷ñ à"ô ä"ç ÷çöé úåáùá åîùá äàáåä ïëå .à"÷ñ à"ëô äëåðç à"åæç-â"ë÷ñå è"÷ñ-ìñ ä"ç åøáãð æàáå ,ç"ë÷ñ ,äæ íòèî åðéà ,åøéöç çúôá ÷éìãä àì à"åæçäù àäù ïåòèì íéöåøä ùé ìáà .è"

 çì ùé ,íäéðîæ ìù úåøéöçì åðìù úåøéöç ïéá ïéáåøéòá äæ ÷åìéç áúë åîöòá à"åæçäù àäå .('à äøòä 'òì 'ò) é"ùøë ÷ñô à"æåçäù éðôî àìà  ÷ì  .äëåðçì ïéáåøéò ïéá   é÷ñôáå ,'å 'îò ä"ç ÷çöé úåáùá äàáåä áø à÷ñéøáä úèéù (å)

  .ã"÷ñ é"úñ å"ç íéøôà úåááøá äàáåä ïëå ,(òåãéë) à"èéìù áéùéìà 'ø ÷ñô ïëù á"÷ññ à"ô ä"ç ÷çöé úåáùá ò"òå .'ã úåà àòøú 'ñ úåáåùú "òå  äøòä ã"éô íéãòåî äîìù úåëéìäá ò11   ïåéë ïëìå ì"æå ì"öæ à"æùø úòã ïéðòì

èùôë ïéðáä çúôá íéøééãä ãçà ÷éìãä øáë íàã äàøð ì"æç ïîæáù íéøåâîä ïôåàì åððîæáù íéøåâîä ïôåà úååùäì äøåøá äòéãé åðì ïéà ñ"åñãã à øåã øôñá éúàöî åìà úåøå÷îä .ì"ëò íäéúåðåìçá íéøçàä å÷éìãéù éôè óéãò àðéã

 .äëåðç ïéðòì øáã ìë èòîëì úåøå÷î ù"òòå ,íéè÷ìîä .ãé äøòä åë 'ñ úáù äùî úåøáã (æ) 

 הלכה פסוקה
 הרב יוסף שטילרמן
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 זיכוי הרבים!

מצווה שאין כמותה!  תמו כרטיסי 
 ההדפסה זכה במצווה רמה זו!

 אם אין קמח....


