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פרשת תולדות



ב' כסלו תשע"ט

בענין שכח ותן טל ומטר במקומו ובשומע תפילה
כתב הרמב"ם )פ"י מהל' תפילה ה"ט(
וז"ל" :מי ששכח שאלה בברכת השנים ,אם נזכר קודם שומע תפילה
שואל את הגשמים בשומע תפילה ,ואם אחר שבירך שומע תפילה חוזר
לברכת השנים" .אולם שיטת האי גאון ז"ל המובא בריין בריש מסכת
תענית ,דאף אם שכח לשאול בשמע קולנו חוזר לשמע קולנו ,והביא דכן
הוא בירושלמי .ובשו"ע הל' תפילה )סי' קיז( פסק בכה"ג ששכח ולא
הזכיר אף בשמע קולנו ,דאם לא עקר רגליו חוזר לברכת השנים ,ואם
עקר רגליו חוזר לראש התפילה.
והנה מקור הדברים הם מהגמ' בברכות )כט ע"א(" :גופא אמר רבי
תנחום אמר רב אסי וכו' טעה ולא הזכיר גבורות גשמים בתחיית המתים
מחזירים אותו ,שאלה בברכת השנים אין מחזירין אותו מפני שיכול
לאומרה בשומע תפילה" ,ומקשה הגמ' דהרי כתוב במק"א דאם שכח
שאלה בברכת השנים דמחזירים אותו ,ובמסקנה תירצו" :לא קשיא הא
דאדכר קודם שומע תפילה ,הא דאדכר בתר שומע תפילה" ,ונחלקו
הראשונים בביאור תירוץ הגמ' "הא דאדכר בתר שומע תפילה" דדינו
שחוזר ,להיכן מחזירים אותו :שיטת הרמב"ם שחוזר לברכת השנים
ושיטת האי גאון ז"ל ודעימיה שסגי שיחזור לשומע תפילה.
ובביאור דעת הרמב"ם כתב הכסף משנה )שם( ,דהבבלי חולק בדין זה
על הירושלמי ,וראייתו ממה דאשכחן בגמ' שאם שכח לומר במוצאי
שבת הבדלה בחונן הדעת סגי במה שמבדיל אח"כ על הכוס ,אולם אם
אכל קודם שהבדיל דינו שחוזר ומתפלל ,וכן פסק השו"ע בהל' שבת )סי'
רצד ס"א( ,וזהו הדין דאיתא בגמ' בברכות )לג ע"א(" :טעה בזו ובזו חוזר
לראש" ,דמכיון שטעה בתרתי ,גם בתפילה שלא הזכיר הבדלה וגם
שאכל קודם הבדלה ,חוזר .ומכאן למד הרמב"ם דגם לענייננו כיון שטעה
בתרתי ,גם בברכת השנים וגם בשומע תפילה ,דינו שחוזר לברכת
השנים ,דמכיון שטעה גב' מקומות חוזר לתחילת הענין.
והנה הטעם שחייבוהו לחזור ולהתפלל כשטעה ולא הזכיר הבדלה
בתפילה ואכל קודם הבדלה ,כתבו הראשונים ובפוסקים משום דקנסוהו.
ונראה שממה שדימה הכסף משנה נידוננו לשם ,משמע שגם כאן
קנסוהו .והנה בר"ן בתענית )שם( כתב ,דראיית הירושלמי והאי גאון ז"ל
שהדין שחוזר רק לברכת שומע תפילה הוי מיעלה ויבוא ,דקיי"ל שאם
עקר רגליו חוזר לראש ,ואם לא עקר רגליו חוזר לעבודה ,וה"נ להכא גבי
שכח שאלה בברכת השנים ,שאם עקר רגליו חוזר לראש ואם לא עקר
רגליו חוזר רק לשומע תפילה.
נמצא א"כ מבואר ,דלדעת הרמב"ם כשטעה בברכת השנים חל עליו
חיוב חזרה ,אלא שיכול לתקן את חיוב ההזכרה ע"י שיאמרנה בשומע
תפילה ,ולכן כשטעה בשומע תפילה דינו כ"טעה בזו ובזו" .אבל האי גאון
ז"ל ס"ל דכשטעה בברכת השנים אכתי לא התחייב בחזרה ,כיון שיכול
לתקן עדיין את ההזכרה בברכת שומע תפילה ,וכששכח שם דינו כטועה
רק ב"שומע תפילה" שחוזר ואומרה שם .וצ"ב במאי פליגי.
והנה דנו אם "ותן טל ומטר" הויא הזכרה ,וכמו שמצינו ש"אתה
חוננתנו" הוי חיוב הזכרה והוי תוספת שמזכירים בברכה ,או נאמר דהוי
חלק ממטבע התפילה.
והנה בכתבי הגר"ח )סטנסיל אות א( כתב ד"ותן טל ומטר" הוי חלק
ממטבע התפילה .דכתב שם לחלק בין כה"ג ששכח ותן טו"מ במנחה של
ערב שבת ,שדינו שחוזר ומתפלל מעריב של שבת שתיים אף שלא יזכיר
בשבת ותן טו"מ ,לבין שכח במנחה יעלה ויבוא שהקשו תוס' בברכות )כו
ע"ב ד"ה טעה( מה מועיל שיתפלל ערבית שתיים והא כבר בערב אינו ר"ח,
וכתב הגר"ח דהחילוק ביניהם הוא ,שיעלה ויבוא הוי רק חיוב הזכרה ולא
נקרא שכלל לא התפלל ,ולכן שפיר הקשו התוס' דמה יהני שיחזור
להתפלל הרי לא יזכיר בערבית כלל יעלה ויבוא בתפילתו ,משא"כ

בשכח לומר ותן טו"מ הוי משנה ממטבע שטבעו חכמים וכאילו לא
התפלל כלל ,ולכן הדין בשכח במנחה בערש"ק לומר טו"מ בעי לערב
להתפלל מעריב שתיים ,ולא שייך להקשות הרי לא יזכור כלום שיחזור,
כמו שהקשו תוס' לגבי יעלה ויבוא ,עכת"ד .ומבואר מדבריו שחיוב
הזכרת ותן טל ומטר הוי חלק ממטבע התפילה.
אולם מצינו דנחלקו על דברי הגר"ח ,דהנה פסק המג"א שבכה"ג
ששכח ותן טו"מ במנחה של ערב שבת דינו כמו כה"ג ששכח יעו"י
במנחה של ר"ח ובערב אינו ר"ח ,דקיי"ל דאינו חוזר ומתפלל ,ולכך כיון
שאינו מזכיר ותן טו"מ במעריב לכך אינו חוזר ומתפלל ,ומשמע לפי"ז
דלמד דותן טל ומטר הוי רק הזכרה ,דאי נימא דהוי שינוי ממטבע
התפילה א"כ חסרה לו תפילה ויצטרך להשלימה.
אולם נראה לומר ,דאף דלמג"א ליכא לדין הגר"ח ,מ"מ אין זו סתירה
לסברת הגר"ח ,שאף שלא אמר ותן טו"מ והוי חסרון במטבע הברכה,
אעפי"כ אין צריך לחזור בליל שבת.
ונראה לומר ,דבשאלה זו תלויה מחלוקת הרמב"ם והגאונים ,דהנה
מלשון הרמב"ם בנוסח התפילה מבואר ,דבקשת טל ומטר היא חלק
ממטבע תפילה .ויש לעיין אם זו מטבע של "ברכת השנים" ,והיינו
שמשתנה נוסח הברכה ,או מטבע של "תפילת ימות הגשמים" ,והיינו
שאין השינוי בברכה דוקא אלא בכלליות התפילה ,שבעיא שאלת טו"מ.
ומלשון הרמב"ם בנוסח התפילה )בסוף ספר אהבה( משמע שזה מטבע
דברכת השנים ,וא"כ כשחיסר ותן טו"מ בברכת השנים כבר נתחייב
בחזרה ,ולכך נחשב שכבר טעה פעם אחת ,לפיכך אם שכח לומר גם
בשומע תפילה הוי כ"טעה בזו ובזו" ,ולכך קנסוהו שיתפלל כדינו ויחזור
לברכת השנים.
אלא דלמאי דאמרינן דותן טו"מ הוא ממטבע דברכת השנים הוי
חידוש במה שיכול להשלימו בברכה אחרת ,דהיינו בשומע תפילה,
דלכאורה לא שייך להשלים אלא הזכרות .אמנם בביאור הלכה )סי' קיז
ד"ה אם( כתב דלכאורה נראה שגם בשאר ברכות כשחיסר דבר שהוא
מעיקר הברכה ,כגון ענין קיבוץ גליות בברכת תקע בשופר ,יכול להשלים
זאת בשו"ת ,אך הביא בשם הפמ"ג שכתב דדווקא ותן טו"מ והבדלה
שאינו נוסח קבוע תמיד יש לו תקנה שיזכיר בשומע תפילה ,משא"כ
בשאר דברים אם שינה את הנוסח הקבוע אין תקנה .ויש לעיין אם
כוונתו דזו הזכרה בעלמא ולכן יש לו השלמה ,או שנתקנה תקנה
מיוחדת להשלים בשו"ת כיון שאין זה נוסח קבוע ,וכן משמע מלשונו
עיי"ש .ויעויין בביאור הלכה שם דמסיק דלדינא דבכה"ג ששכח דבר
שהוא מעיקר הברכה תיהני השלמה בשומע תפילה ,ודלא כהפרמ"ג,
בצירוף שיטת הגר"א דס"ל דהעיקר תלוי בחתימה ,וכיון שחתם כדין סגי
בוס ואי"צ להשלים כלל.
וכעי"ז מצינו בהל' שבת )סי' רסח סעי' ד( ,שאם התפלל תפילת חול
והזכיר של שבת באחת מברכות התפילה ,אף שלא אמר אותה ברכה
יצא .ועוד מצינו שכתב המג"א לגבי יחיד שחיסר יעלה ויבוא בשחרית
והתפלל מוסף יצא ,והוי כשליח צבור שלכתחילה סומך על תפילתו.
אולם הירושלמי והאי גאון דס"ל ששכח ותן טו"מ בברכת השנים חוזר
רק לשומע תפילה ,י"ל דהזכרת ותן טו"מ היא הזכרה ,וא"כ כל שעדיין
ברכת שומע תפילה לפניו ויכול להזכיר שם ,לא נתחייב בחזרה ,ולכן אם
שכח אף בשומע תפילה ,מ"מ חוזר רק לשם .ועוד ,דאפילו אם נאמר
ששאלת טו"מ הוי ממטבע התפילה ,יש לומר שאינה ממטבע ברכת
השנים דוקא ,אלא שמטבע תפילה של ימות הגשמים שישאל בה גשם,
ולכן כל חיוב חזרתו מתחיל רק כששכח גם בשו"ת ,שאז התפילה חסרה
את שאלת טו"מ ,לפיכך אין שייך לשיטתם המקרה של טעה בזו ובזו.
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לימוד תורה במקום מצוות קיומיות והידור מצוה
מקור הדברים
הגמרא בקידושין ]מ" [:תלמוד גדול או מעשה גדול נענה רבי טרפון ואמר:
מעשה גדול ,נענה ר"ע ואמר :תלמוד גדול ,נענו כולם ואמרו :תלמוד גדול,
שהתלמוד מביא לידי מעשה" .ועפי"ז הביאה הגמ' במועד קטן ]ט" [:כתיב
יקרה היא מפנינים וכל חפציך לא ישוו בה ,הא חפצי שמים  -ישוו בה,
וכתיב וכל חפצים לא ישוו בה  -דאפילו חפצי שמים לא ישוו בה!  -כאן
במצוה שאפשר לעשותה על ידי אחרים ,כאן  -במצוה שאי אפשר לעשותה על
ידי אחרים".
וכן נפסק בשו"ע ]יו"ד ה' תלמוד תורה סימן רמו סעיף יח[ "ת"ת שקול כנגד כל

המצות .היה לפניו עשיית מצוה ות"ת ,אם אפשר למצוה להיעשות ע"י
אחרים לא יפסיק תלמודו ,ואם לאו יעשה המצוה ויחזור לתורתו" .ומצינו
כמה טעמים להלכה זו:
א .הגר"א בשנות אליהו ]פאה א' א' ,ד"ה ות"ת[ כתב טעם לזה שת"ת נדחית
מפני מצוות וז"ל "דכתיב והגית בו יום ולילה .וא"כ אין לה שיעור למעלה
ולמטה נמי דפעמים בתיבה אחת פוטר .אך אם צריך לעסוק במצוה או בדרך
ארץ שהוא ג"כ מצוה אזי הוא פוטר את עצמו בתיבה אחת .ונקט התנא הא דאין
לת"ת שיעור למטה להורות שצריך האדם מאד מאד לחבב את התורה
דבכל תיבה ותיבה שלמד בה הוא מצוה בפ"ע .א"כ כשלומד למשל דף א'
מקיים כמה מאות מצות .וא"כ בודאי יותר טוב לקיים מאה מצות ממצוה
אחת .רק כשאי אפשר לקיים ע"י אחר אזי רשאי לבטל .ולזה שונה התנא הא
דת"ת אין לה שיעור למטה להורות כנ"ל או כשצריך לאכול שהוא ג"כ
מצוה .ולולא זאת לא היה לנו פנאי לעשות איזה מצוה או לאכול דכתיב
והגית בו יום ולילה .לכך משמעינו דלפעמים אף בתיבה אחת יוצא" עכ"ל.
מבואר בדבריו שבעצם מצד חיוב 'והגית' בתיבה אחת יוצא ובזה אין
דוחה המצוות ,אלא אח"כ אף אם לומד חייב במצווה עוברת שא"א ע"י
אחר.
ב .הקובץ שעורים ]חלק ב' סימן י"ט[ ,כתב טעם אחר וז"ל "הא דצריך לבטל
מתלמדו תורה בשביל קיום המצוה ,אין הטעם משום דמצות תלמוד תורה
נדחית מפני קיום מצוה ,דהא מצות תלמוד תורה גדולה מכל המצוות,
אלא כמו שמותר לבטל תלמוד תורה מפני דרך ארץ וכל צרכי האדם ההכרחיים,

ומשום דחיוב תלמוד תורה אינה חלה על האדם אלא בשעה שהוא פנוי
ובטל מעשיית צרכיו דקרא כתיב ואספת דגניך ,אבל בשעה שהוא צריך
לעשות מלאכתו אז אינו מחוייב כלל בתלמוד תורה עכ"ל.
ג .ובקהילות יעקב )ברכות סימן כ"ה( ,כתב טעם לזה וז"ל "עיקר חביבות
לתלמוד תורה הוא משום שתלמוד גדול שמביא לידי מעשה ,ומשום הכי
הלומד שלא על מנת לעשות הוי גרעון בגוף מצות תלמוד תורה ,וממילא
פשיטא דלא שייך לומר שיפטור משאר מצוה בשביל שהוא עוסק במצות
תלמוד תורה ,דעל ידי חסרון בקיום המצוות מתהווה חסרון בגוף מצות
תלמוד תורה ,דקיום המצוות אלומי קא מאלמי למצות התלמוד תורה שלו,
ומשום הכי ודאי מחוייב להפסיק תלמוד תורה בשביל המצוות עכ"ל.
]ולכאו' יהיה נ"מ דלהגר"א שבתיבה אחת אין את הדין של מצווה דוחה )ולפי הדעות שק"ש
אין נחשב ת"ת( מי שהולך ללימוד היחיד לו ביום כגון הקובעים עיתים לתורה ,לכאו' אז לא
יהיה לו את הדין של מצווה קודמת אלא רק אחר שיתחיל ללמוד וכל הפטור זה רק על מה
שילמד אח"כ .וצ"ע .ועוד נ"מ אפשר לומר דלקה"י כל הקדימה היא דווקא באופן שאם לא
עושה הוי גרעון בגוף הת"ת ,ובעצם הת"ת קודם במעלה א"כ באופן שרוצה לקיים המצווה
לצאת ידי חובת שיטה שלא נפסקה להלכה או שיש מח' בדינה ונפסק כדעת המקילין ורוצה
להחמיר בזה אולי אפשר לומר דכאן אין גריעותא בלימוד כיוון שזה לא מעיקר הדין או"ד
שזה גם חלק מקיום המצוות לצאת ידי שיטות אלו )ועיין בסימן תקפו' ס"ק ה' במ"ב גבי
הידור לצאת בשופר כפוף([.

הקדמת מצוות חיוביות וקיומיות
אולם כ"ז דווקא במצוות שא"א לקיימם ע"י אחר והם לפניו וג"כ הם
מצוות חיוביות שהוא חייב בהם כגון ק"ש ,תפילה ,אכילת מצה ,וכו' אבל
במצוות קיומיות כגון מצוות ציצית ,ולהניח תפילין פעם שניה ,ולאכול
כביצה להתחייב בסוכה ,וכן חסד ] -כ"כ באהבת חסד א' פרק ב' ז' שהיא מצווה
קיומית[ .אין בזה חובה אבל רשאי הוא לקיים ,וכ"כ המשנה ברורה ]סימן לח
ס"ק לג[ גבי תפילין "שא"צ לפסוק מלימודו כדי להניחם אבל קודם לזה חייב.
גם באמצע אם רוצה לפסוק ולהניח ג"כ רשאי ויכול לברך עליהן".
ולכאו' כן משמע בתוספות ]ברכות ל"ז ע"ב ד"ה אמר[" ,וכן היה רגיל רבינו דוד
ממי"ץ ללבן פרורין במים בלילה כדי לאכלן בשחר בלא ברכת המוציא ובלא
ברכת המזון שלא לאחר כדי שיתחזק ראשו ויוכל להגיד ההלכה" .ואף
שהיה לפניו לחם ובכל אופן פטר עצמו מברכהמ"ז ,ואולי שם שאני דהוי
ת"ת דרבים.
וכ"כ בשו"ת מהר"ם מינץ ]סימן מב[ גבי מי שרוצה לישא אשה שניה אחר
שקיים פו"ר וז"ל "ומ"מ מאן דלא יכול אז ללמוד צ"ע ,ונראה דאין לבטל
ת"ת בשביל אשה ,בפרט מאן דקיים פריה ורביה אם הוא בר הכי דיכול
להיות בלא אשה מצד הרהור עבירה".
אולם לרדוף אחר מצוות קיומיות ודאי דאי"צ דדוקא אם באו לידו וכן מצינו
בכתר תורה )לתלמיד הגר"א ה' ע"ב( ,וז"ל "לכן אחי אל תחמול עליו ואל
תשמע לו )ליצר הרע( ,להדעיך אור התורה אפילו רגע אחד ולחפש מצוות,
וזה לך הכלל כל מצוות הגוף ,וכן כל מצוה שזמנה קבוע ושעתה

עוברת ,זה לא צותה התורה לסור ממנה או לבטלה חס וחלילה בשום
אופן וכן כל מצוה שנזדמנה לידך ,או מצוה שאי אפשר לעשותה על ידי
אחרים גם כן אין אתה בן חורין להבטל ממנה ,אבל לחפש מצוות ולהניח
תלמוד תורה אין לך מצוה בתורה החשובה ממנה ,ואפילו המצוות שאדם אוכל
פירותיהם בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא ,ואלו הן ,כבוד אב ואם
וגמילות חסדים והשכמת בית המדרש לתפלה ,והכנסת אורחים וביקור חולים
והכנסת כלה והלוית המת ועיון תפלה ,לתמוד תורה כנגד כולם ,פירוש שאין צריך
לבטל מן התורה ולחפש מצוות אלו ,אם לא נזדמנו לידו ,ולרדוף אחריהם שמא
ימצא אורחים או הכנסת כלה או גמילות חסדים או לכבד אב ואם וכן כולם עכ"ל.
]ובלא זה דעת הריטב"א )מועד קטן ט (.דגם במצוות חיוביות זהו רשות וז"ל "כאן במצוה
שאפשר לעשותה על ידי אחרים .לא יניח תורתו מפניה ,כאן במצוה שאי אפשר לעשותה על
ידי אחרים מותר לו להניח תורתו ולהתעסק בה ,וכן הלכה" .וכן דייק החזון יחזקאל )יבמות
ח'( מהגר"א בפאה שהוא רק רשות ,אולם ברמב"ם וכן בשו"ע כתבו שהוא חובה[.

מקבל שכר לימוד
ומי שבאה לידו מצווה עוברת שא"א לעשותה ע"י אחרים מעלין עליו
כאילו למד תורה כן כתב הגר"ז מסלנט זצ"ל לבנו כשנסע בשליחות מצוה
להצלת נפשות )אור ישראל סימן כ"ד( "ובפרט שאתה הולך בדרך מצוה
בקור חולים וגמילות חסדים שאי אפשר באחר ,ונחשב לך כאלו אתה
מקיים והגית בו ,על כן אל תהיה עצב רק תהיה שמח וטוב לך" עכ"ל.
ומקורו מהזוהר ]ויקרא צו כח" [:ומצות דאורייתא דמקיימין לה רבנן תורה
איהו לגבייהו לילה ויומם לא תכבה עלייהו בגין דמקיימין בה והגית בו
יומם ולילה" .וכן משמע מרש"י קידושין ]מ :ד"ה 'שהתלמוד'[ שכתב שגדול
תלמוד ממעשה כיוון ש"נמצאו שניהם בידו".
הידור וחיבוב מצווה מול לימוד
ויש לדון במקום הידור מצווה האם קודם ללימוד תורה כמצוות קיומיות
או לא.
ומצינו בשו"ע שכתב ]או"ח צ' יח'[ על בית מדרש "ומצוה להתפלל בו יותר
מבית הכנסת" ,וכתב ע"ז במ"ב ]ס"ק נ"ה[ "ואפילו אם בבהכ"נ איכא רוב עם
הדרת מלך ,מ"מ בית המדרש עדיף וה"מ למי שלומד בו וכדי שלא יבטל
מלימודו לילך לבהכ"נ הא בלא"ה רוב עם עדיף" וא"כ אף שברוב עם הוי
מעלה והידור בכ"א אין דוחה.
וגבי אפיית מצות מצאנו שכתב השו"ע ]סי' ת"ס[ שהרא"ש היה עומד
עליהם וראוי לכל אחד לעסוק במצות ,וכן מצאנו לגדולי ישראל שהיו
מתעסקים בזה ,ובשעה"צ סימן ר"נ הסתפק האם בכל מצווה יש מצווה בו
יוצר מבשלוחו ,וכאן המ"א כתב שהוא מדין מבי"מ ובפר"ח כתב שזהו
מדין 'מה דרכו של עני הוא מסיק וכו' שזה דין במצה מלחם עוני .והגרח"ק
כתב ]בתורתו יהגה עמ' נא[ שבארבעת המינים לחפש יותר מהודרים על
חשבון הלימוד ההיתר הוא מדין 'חביבה מצווה בשעתה' .אמנם לגבי
תפילה בנץ :כתב הגרח"ק ]שיח תפילה עמ' תרפח[ שאף שהיא מצווה מן
המובחר מ"מ אין צריך לקצר בלימוד בשבילה.
דינים העולים

מצוות חיוביות ] -כגון :תפילין ,ק"ש ,תפילה ,קידוש ,טירחא אחת לשבת לפחות )עיין
ביה"ל 'וישתדל' סימן ר"נ( ,ברכת ברקים ורעמים באמצע הלימוד ,עני שבא באמצע הלימוד,
)ויש חולקים בעני( וכו'[ חייב לקיימם באופן שאין מי שיעשה אותם ודווקא

שעוברת אבל אם אינה עוברת לא ,ומעלים לו בזה מעלה של לומד תורה.

מצוות קיומיות ] -כגון :מצוות ציצית ,ולהניח תפילין פעם שניה ,וכן לאכול לחם כדי לברך
ברכהמ"ז .ולאכול כביצה להתחייב בסוכה ,ולשלוח מנות אחר שכבר יצא ,חסד וכו'[ רשאי

לקיימם ואין חובה להפסיק או לבטל מלימודו וכ"ז דווקא בעוברת לפניו
אבל לרדוף אחריהם אי"צ .כגון :לתת הלוואה באמצע הסדר ואפשר אחר
הסדר אין ראוי להפסיק ,ואם דחוף לו לעכשיו ויש לו כסף להלוות ואין
אחר שילוה לו רשאי להפסיק.
הידור מצווה  -יש מקומות שמצינו שאין צריך או אין ראוי לבטל תורה
בשביל זה ]כגון :להתפלל במקום יותר טוב כגון בביהמ"ד ,או במנין יותר גדול ,להתפלל

בנץ ,להגיע לברית שאינו פוגע באף אחד ואין הוא משלים לעשרה ,לענות אמן באמצע
הלימוד ,וכ"כ הגריש"א לגרמ"מ שולזינגר זצ"ל שאין לבטל תורה עבור מצווה ברוב עם )כגון
פטר חמור( וכדו'[ ,אולם מצינו מקומות שאף שהוא הכשר והידור מצווה הרי
הוא כמצווה קיומית ]כגון :אפיית מצות בגופו ,חיפוש ארבעת המינים מהודרים,
דחביבה מצוה בשעתה ועוד ,ובכ"ז הסתעייתי בספר הנפלא בתורתו יהגה להרב פלק[ .ולגבי
ברית :שאלו את הגרשז"א האם לאחר את הברית לצהריים כדי שלא יגרם
ביטול תורה וענה שאי"צ ]הבט לברית עמוד תפ"ד[ ,ואולי מפני שברית נאמר

בה זריזין והוי כחלק ממצווה חיובית ,או מפני שאי"ז ביטול בידים שהרי
על כל אחד רמיא החיוב ואבי הבן צריך לדאוג לברית בזמנה ,אולם כתב
בקונטרס שבוע וישוע הבן )להגר"מ גרוס שליט"א( ]סימן י"ד אות ב'[ ,וז"ל "אף
דמבואר בהרבה אחרונים דלא יבטל מלימודו ,מכל מקום במקום שכן הוא
דרכו של עולם ,ואהבת חיבת קרובים ורעים ,יש לו להשתתף כי כן הוא
ישובו של עולם ,ותליא כל אחד כפי שעור קרבתו ודרכו בזה ,וכן אופן
ידידותו והתקשרותו לחבירו ,וגם כפי שעור דעתו בעלבונו של חבירו"
עכ"ל.

תפילה כנגד אשתו

וַ י ּ ְֶע ּ ַתר י ְִצחָ ק לַ ה' ְלנֹכַ ח ִא ְׁש ּתוֹ ִּכי עֲ ָק ָרה ִהוא
ש ּתוֹ )כה ,כא(
ַוי ּ ֵָע ֶתר לוֹ ה' ו ּ ַַתהַ ר ִר ְב ָקה ִא ְׁ
התורה מדגישה שתפילת יצחק היתה "לנוכח אשתו" ,שזה עומד בזוית זו
ומתפלל ,וזו עומדת בזוית זו ומתפללת )ב"ר סג ,ה וברש"י( .ויש לדעת מה הדגש
בזה .ועוד שהתורה כופלת ואומרת "ותהר רבקה אשתו" ולכאורה הוא מיותר.
עוד קשה ,שהיה ראוי שיאמר להיפך ,ותהי רבקה עקרה ,ובעקבות כך
ויעתר יצחק אל ה' וכו'.
אחים לא שונאים
חז"ל )ב"ר שם( מגלים שתפילת יצחק היתה "לנוכח אשתו"' ,מלמד שהיה
יצחק שטוח כאן והיא שטוחה כאן ואומר רבש"ע כל בנים שאתה נותן לי יהיו
מן הצדקת הזו אף היא אמרה כן כל בנים שאת עתיד ליתן לי יהיו מן הצדיק
הזה' מבואר בדבריהם ,שהיה ליצחק ורבקה ענין מיוחד להתפלל שכל בניהם
יצאו מבין שניהם.
והעניין הוא – אומר רבי זרחיה ברך בספרו זרע ברך – )הודפס לפני כ 400-שנה(
שלבן היה נביא )ב"ר עד ,ז( וראה באצטגנינות שלו שיצחק עתיד להעמיד שני
בנים שישנאו זה לזה ו'רב יעבוד צעיר' )כה ,כג( והיו סבורים שיצחק יקח שתי
נשים כאברהם אביו ,ויולדו לו שני בנים שיהיו אויבים זה לזה ,ומכיוון שלא
מסתבר שיצאו מאשה אחת שתי אויבים כה גדולים ע"כ כששלחו את רבקה
עם אליעזר ברכו אותה ואמרו " ֲאח ֵֹתנ ּו ַא ְּת ֲה ִיי ְל ַא ְל ֵפי ְר ָב ָבה ְויִ ַיר ׁש ַז ְר ֵﬠ ְך ֵאת
ׁ ַש ַﬠר שׂ ֹנְ ָאיו" )כד ,ס( שממך יצא אותו בן שירש את שער שונאיו.
ויצחק ורבקה שעמדו להתפלל בכדי לבטל גזירה זו ,בקשו שכל הבנים
שעתידים להיות יהיו מהצדקת הזו ,וכך יתכן שהבנים שיולדו לא יהיו שונאים
כ"כ גדולים זה לזה.
ולפ"ז מובן מדוע כשהתרוצצו הבנים בקרבה ופרכסו לצאת גם בבית
עבודה זרה וגם בבתי כנסיות אמרה רבקהִ " ,אם ֵּכן ָל ָּמה ֶ ּזה ָאנ ִֹכי" כלומר
שאמרה מדוע דווקא אני זו שיצא ממנה הרשע ולא מאשה אחרת.
זווג מושלם
דרך נוספת לבאר מדוע יצחק התפלל לנוכח אשתו ,אומר רבי שמואל יצחק
בספרו ארוחת תמיד ,שהנה יש לתמוה מדוע יצחק לא משנה את שמו או את
שמה בכדי לשנות את מזלם ,וכפי ששמם של אברהם אביו ושרה אמו השתנו
מאברם  -לאברהם ומשרי  -לשרה ועי"ז זכו ונפקדו ,ואמנם שמו של יצחק
שניתן לו ע"י הקב"ה אין ראוי לשנותו ,אך קשה מדוע לא שינה את שמה של
רבקה.
ונראה כיון ששמם של יצחק ורבקה עולה בגימטריה לסך תקי"ה ),(515
שהוא כולל שמו של הקב"ה י-ה ]הי' בראש שמו של יצחק והה' בסוף שמה
של רבקה[ וזה להורות שהשכינה שורה ביניהם ,ושאר אותיות שמם עולה לסך
ת"ק ) ,(500שהוא סך אברי האיש והאשה יחד] ,לאיש יש רמ"ח ) (248איברים,
ולאשה יש רנ"ב ) (252איברים )עי' בכורות מה (.וביחד הוא ת"ק ) [(500נמצא
ששמותיהם יחד הם השלימות הראויה לזכות לזרע של קיימא בצירוף השכינה
שעמם.
וזה מרומז בפסוק " ַו ְי ָב ֶר ְך א ָֹתם ֱאל ִֹקים ֵלאמֹר ּ ְפרוּ וּ ְרבוּ " שעולה בגימטריה
ת"ק שבהיות בהם ת"ק איברים יולידו בנים.
ובבעל הטורים כתב על הפסוק "אני א-ל ש-ד-י פרה ורבה" .הוא שם של
פריה ורביה כי הנעלם )כלומר אותיות המילוי של ש' הוא ין וכו'( של ש-ד-י ,ש י"ן ד
ל"ת י ו"ד עולה ת"ק ,כמניין האברים שבאיש ושבאשה.
ולפי זה מתפרש הפסוק כך' :ויעתר יצחק לה' לנוכח אשתו' ,כלומר מה
שהתפלל עליה ולא שינה את שמה הוא משום ששמו תואם את שמה ,רק 'כי
עקרה היא' ואמרו חז"ל )ב"ר סג ,ה( שלא היה לה בית ולד ,וא"כ אין איבריה
תואמים את מניין שמותיהם ,והקב"ה נענה לו 'ותהר רבקה אשתו' ,בלי ששינה
את שמה ,שהרי השם הזה מורה שהיא אשתו.

דאגה בונה

ֹאמר ִה ּנֵה נָא ז ַָקנְ ִּתי לֹא י ַָד ְע ִּתי יוֹ ם מוֹ ִתי
וַ י ּ ֶ
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דברי רבי יהושע בן קרחה שיש על האדם לדאוג חמש שנים סמוך לפרק
אבותיו צריכים לימוד ,שהרי אדם צריך לדאוג מיום מותו כל יום וכמאמר
ית ָת ְך',
יﬠזֶ ר אוֹ ֵמרְ ...ו ׁשוּב יוֹ ם ֶא ָחד ִל ְפנֵ י ִמ ָ
התנא )אבות פ"ב מ"י( ' ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ

לע"נ האשה החשובה מרת מלכה בת ר' יעקב אריה

הלוי ע"ה

ובגמרא )שבת קנג (.מובא שכבר שאלו תלמידיו את רבי אליעזר ,וכי
אדם יודע באיזה יום הוא ימות ,אמר להן :וכל שכן ישוב היום ,שמא ימות
למחר ונמצא כל ימיו בתשובה.
ומעתה יש לבאר מה למד מכאן רבי יהושע בן קרחה ,מה הענין המיוחד
בדאגה מיום המיתה סמוך לפרק אבותיו.
]עוד יש להעיר על המובא כאן ,שיצחק היה בן קכ"ג ושרה מתה בת
קכ"ז ,ואם המקור לכך שיש לחשוש חמש שנים סמוך לפרק אביו ואמו הוא
מכאן ,קשה שיצחק היה רק ארבע שנים סמוך לפרק אמו[.
ובעצם דברי רבי אליעזר שאמר 'ושוב יום אחד לפני מיתתך' ,יש
לתמוה ,מדוע חשש רק מכך שימות מחר ,וכמבואר בגמרא שמבארת את
דבריו במשנה 'וכל שכן ישוב היום שמא ימות למחר ונמצא כל ימיו
בתשובה' ,למה לא אמר שישוב בתשובה שמא ימות היום.
מבאר ה"תפארת ישראל" :לא אמר שמא ימות היום משום 'שיכול
להתנצל שאין הוא מרגיש בעצמו חולשה וחולי עדיין ,אבל ראוי לאדם
לחשוש מה עלול להתהוות בין היום למחר' ,מבואר בדבריו ,שמכיון
שהתנא רוצה לעורר את האדם לחזור בתשובה וקשה לעורר את האדם
לחשוב על יום המיתה כשהוא חש בטוב והוא לא רואה סיבה לחשוש מכך,
לכך בא התנא ומעורר שיחשוב עכ"פ שמא ימות מחר ובזה הוא יתעורר
לחשוב על יום המיתה וישוב בתשובה משום שקשה לצפות מה יתעורר
עליו מחר.
ולכך הרמב"ם )הלכות תשובה פ"ז ה"ב( כותב 'לעולם יראה אדם עצמו
כאילו הוא נוטה למות ושמא ימות בשעתו ונמצא עומד בחטאו לפיכך
ישוב מחטאיו מיד ולא יאמר כשאזקין אשוב שמא ימות טרם שיזקין הוא
ששלמה אמר בחכמתו "בכל עת יהיו בגדיך לבנים"' ,והכסף משנה )שם(
כתב שמקור דברי הרמב"ם הם המשנה באבות והגמרא בפרק השואל
הנ"ל ,ולכאורה קשה הרי התנא מדבר על שמא ימות מחר ואילו הרמב"ם
מדבר על שמא ימות בשעתו ,אלא ,שבאמת ראוי לאדם לחשוב על יום
המיתה ועליו לחשוש שמא ימות היום ,והסיבה שהתנא מדבר על שמא
ימות מחר הוא כדי לקרב מחשבות אלו ללב האדם.
ונראה לבאר – אומר ה'יפה תואר' בפירושו על רש"י – שיש נפק"מ מכך
שעל האדם לדאוג סמוך לפרק אבותיו לענין שלושה דברים ,א .למיבעי
רחמי .ב .לצוות לביתו .ג .להתחזק מאד בתשובה ומעשים טובים .וכוונת
דבריו ,החשש מיום המית שצריך לחשוש בכל יום אינה מעוררת את האדם
כפי שהמחשבה על יום המיתה מורגשת כשחש שעלול הוא יותר לכך ,ולכן
מכיון שהאדם נולד מאביו ואמו והוא קיבל מהם תכונות בתורשה כשמגיע
זמן הסמוך לפרק אבותיו מתעורר אצלו ביתר שאת החשש מיום פקודתו,
ודבר זה למד רבי יהושע בן קרחה מכך שיצחק מבקש לברך את בנו
בהיותו בן קכ"ג ,ולכך באותם ימים ראוי לאדם לבקש רחמים ממי שהחיים
שלו שיאריך ימיו ושנותיו ויצווה לביתו ויברכם ויתחזק מאד בתשובה
ומעשים טובים.
וכך השיב מרן הסטייפלר זצ"ל )קריינא דאיגרתא( לאחד שכתב לו
שהוא עומד סמוך לפרק אבותיו ונופל עליו פחד גדול מיום המיתה,
והסטייפלר במכתבו מעודד אותו וכותב :מה שאמרו חז"ל שידאג האדם
לא באו לייאש חלילה אלא לעורר את האדם ,ויש דברים שאמרו חז"ל
שמאריכים שנותיהם של בני אדם ויעסוק באותם דברים ויזכה לחיים
ארוכים וטובים ,כגון )ברכות נד (:אמר רב יהודה שלשה דברים מאריכין
ימיו ושנותיו של אדם המאריך בתפלתו והמאריך על שלחנו והמאריך בבית
הכסא ,וכגון )ברכות ח (.אמר רב הונא בר יהודה אמר רבי אמי לעולם
ישלים אדם פרשיותיו עם הצבור שנים מקרא ואחד תרגום ואפילו עטרות
ודיבון שכל המשלים פרשיותיו עם הצבור מאריכין לו ימיו ושנותיו ,ונתינת
צדקה ומלבד זאת יבקש רחמים ממי שהחיים שלו.
וכתב החיד"א בספרו "פתח עינים" ,שרב היה מתפלל כל יום לאחר
תפילתו 'יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו שתתן לנו חיים ארוכים חיים של שלום
חיים של טובה חיים של ברכה חיים של פרנסה חיים של חלו ıעצמות חיים
שיש בהם יראת חטא חיים שאין בהם בושה וכלימה חיים של עושר וכבוד
חיים שתהא בנו אהבת תורה ויראת שמים חיים שתמלא לנו את כל משאלות
לבנו לטובה'] ,ברכות טז ,:ואנו מתפללים תפילה זו בברכת החוש ומוסיפים
בתחילה יה"ר מלפניך ...שתחדש עלינו את החודש הזה[ ואהני ליה צלותיה
ורב האריך ימים  300שנה כמבואר ברמב"ם ,הרי שהתפילה לזכות לחיים
ארוכים שרב התפלל האריכה ימיו ,וזה כוונת רבי יהושע בן קרחה שיש
לדאוג סמוך לפרק אבותיו ולבקש רחמים ובזה יאריכו ימיו ושנותיו.

מעשה
חכמים

וְ י ּ ִֶתן ְל ָך אֶ ת ִ ּב ְר ַּכת אַ ְב ָרהָ ם ְל ָך ו ְּלז ְַרעֲ ָך ִא ּ ָת ְך

)כח ,ד(

היה מעשה באדם עשיר מאוד שקוראים לו מיסטר ַמן.
הגיע לעירו רב גדול שהתרים כסף לישיבות בארı
ישראל.

הגיע הרב לביתו של מיסטר מן וביקש תרומה ,מיסטר מן העשיר ענה בצורה בוטה
"אני לישיבות לא נותן כלום" ! למרות הדרישות והפצרות יצא הרב בראש מושפל
ומיסטר מן טרק בפניו את הדלת בגסות ,אחרי שסגר הצי ıמיסטר מן מהעינית של
הדלת לראות את פרצופו של הרב איך הוא מגיב לביזיון ,ולהפתעתו הוציא הרב פתק
רשם דבר מה ושם את הפתק בתוך תיבת הדואר שעל יד הדלת והלך.
פתח מיסטר מן את הדלת וקרא את המכתב ונדהם במכתב כתוב "ויתן לך את ברכת
אברהם לך ולזרעך ."...אמר בליבו מיסטר מן אני שלחתי אותו מושפל והוא רושם לי
ברכות .מיסטר מן רדף מהר אחרי הרב עד שהשיגו וביקש הסבר לעניין הזה.
אמר לו הרב :מתי אברהם התברך בכלל הברכות שנאמר" :ובירך ה' את אברהם
בכל מכל כל" רק מתי שהוסיף לו אות ה' לשמו שנאמר" :לא ייקרא שמך עוד אברם
אלא אברהם" ,הוסיף לו את אות ה' .וכן בעזרת השם ,הקב"ה יוסיף לך גם את האות ה'
שלא ייקרא שמך עוד מיסטר מן אלא "מיסטר המן" הרשע ,ששונא תלמידי חכמים.
ומי שחושב כמו מיסטר מן יתן לליבו.
)הרב יצחק דיין(

ברכת מזל טוב חמה ולבבית

לידידנו היקרים מתפללי וחברי בית מדרשנו
משפחת ידידנו הרב

אריה דוד קאפמאן

ומשפחת ידידנו הרב

חננאל קאפמאן

שליט"א

שליט"א

להולדת הבן  -הנכד שיחי' למז"ט

יזכו לגדלו לתורה לחופה ולמע"ט

מעומקא דליבא  -קהילת "מאור חיים"

אבות ובנים

שע"י ביהמ"ד "מאור חיים"

הורמה תרומה
פרשת וירא

ע"י ידידנו הרב מאיר שניידר

שליט"א

פרשת חיי שרה

ע"י ידידנו הרב אברהם נתנזון

שליט"א

שע"י איגוד חניכי ישיבת " מאור התלמוד" ובית המדרש "מאור חיים"

בנשיאות מורנו ראש הישיבה שליט"א

...וגמילות חסדים...

מצטרפים לעשרות בעלי גומלי חסדים

וחותמים הוראת קבע!
דברים מלהיבים לעורר על חשיבות הענין:

על הפסוק בפרשה הקודמת " -וירץ העבד
לקראתה" אמרו חז"ל ,שראה שהמים עולים
לקראתה .ותימה רבה היא ,אם ראה שהמים
עולים לקראתה ,כזה מופת גדול ,מדוע הוצרך
לבדוק אותה האם היא בעלת חסד והאם יש
לה מדות טובות?
וביותר תימה ,לאחר מכן מתואר בפסוקים
היאך שאבה לכל העבדים ולכל הגמלים" ,ותרץ
ותשאב" ,ושוב "ותרץ" ושוב "ותשאב" ,לאן
נעלמו פתאום המים שעלו לקראתה? מדוע
כששאבה לאליעזר ולגמלים המים לא עלו
לקראתה?
הביאור הוא ,שכשאדם בא לעשות חסד עם
אחרים  -כאן נדרשת עבודה מצדו ,ולא יזכה
שהמים יעלו לקראתו .כדי לעשות חסד עם
הזולת צריכים להתאמץ!
הדברים אמורים כלפי קופת הגמ"ח של
קהילתנו ,שעושה חסד עם אלו הזקוקים לכך.
רואים אנו בחוש את הסיעתא דשמיא
שמלווה את הגמ"ח על כל צעד ושעל ,אותות
ומופתים כפשוטו ,שב"ה עד היום לא היתה
בקשה שסורבה מחמת שאין כסף ,תמיד
כשהיו צריכים לדון על בקשה וקופת הגמ"ח
היתה ריקה ,בו ברגע שאושרה ההלוואה  -מיד
נכנס כסף ממקום לא צפוי ,באופן שרק יד
ההשגחה העליונה יכולה לסובב.
אחים יקרים :נכון ,לפעמים דרושה התאמצות
\
לפעמים חששות כאלו
להפקיד בגמ"ח;
ואחרות מלווים את המפקידים ,אבל עלינו
לדעת שלעשיית חסד דרושה התאמצות ,וזוהי
ההתאמצות של המפקידים ,שכן במחשבה
שטחית יותר בטוח ורווחי להפקיד בבנק
ודומיו ...וברוך ה' ,כל מי שהפקיד את כספו
בגמ"ח קיבל ֹו כשנצרך לו ,וללא שהיות.
)חבר ההנהלה  -הרב עזריאל קולודצקי(

לעילוי נשמת אביו
הרב צבי ב"ר אברהם זצ"ל

בברכת והיה מעשה הצדקה שלום

פרשת תולדות

ע"י ידידנו הרב אריה דוד קאפמאן

שליט"א

הפקדות ותרומות :הרב שמעון ברונר 052-7611954 -

לכבוד השמחה השרויה במעונו ,בהולדת הנכד שיחי' למז"ט

יהי זכות התרומה הזאת להצלחת ולזכות הרך הנולד בן
הרב חננאל קאפמאן שליט"א ,ולסבים ,ולכל המשפחה.

זכות התורה הבוקע מכותלי בית המדרש בלילי
שבתות יעמוד להם ולזרעם לשפע ברכה והצלחה
בכל מעשה ידיהם
לתרומות ולזכויות להחזקת סדר ליל שבת  -הרב שמעון ברונר שליט"א

הרב

שליט " א
אשר כיבד את ה ' באורים בש " ק
לעלוי נשמת אביו  ,מורנו ראש הישיבה
הגאון רבי חיים נפתלי הרץ
ב " ר מרדכי אלתר זצ " ל

בזכות מצוה גדולה זו יזכה להתברך
ממקור הברכה ולרוב שפע ברכה והצלחה

