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תי"  "עכרתם או יתה קשוחה וקשה:  נשי שכם. תגובת יעקב ה אים לעזרת דינה אחותם ונלחמים בא ן ולוי שיוצ  בפרשת השבוע אנחנו קוראים על שמעו

ת לד, ל( שי "בסודם אל )ברא כח את מה שעשו שמעון ולוי:  נפרד מילדיו ומברך אותם, הוא לא שו כאשר הוא  ני מותו,  עים ספורים לפ די בזה, רג   . ואם לא 
 " עז כי  די... ארור אפם  תחד כבו ו תבוא נפשי, בקהלם אל  שם מט,  נך  ז(-) נח יצד  אינה פתורה: כ כית ש חינו נו מחדש לשאלה  . תגובה קשה זו, מעוררת אות

נוך, השאלה היא כמה הגבולות רחבים, ומה קורה כ נוקשות או ברכות? ברור לכל, שגבולות הם הכרח בחי דינו, ב הילדשאאת יל    לא עומד בהם. ר 

נח  ן מול  נע נה עם ילדים עולה עם חם וכ ית הראשו נוכ יה החי נ"ך. הבע נוספים בת ן במקרים  נ תו(נתבו ודד אי ון לא התמ ש אדם הרא ורר, אך  יה ס נח מגיב  )גם קין ה  .
ן הסור נהוג בב ת מחלוקת כיצד ל כאן מתעורר ן.  גם אברהם מתמודד עם ילד סורר, ישמעאל.  נע את כ שרה סוברת  .רבצורה קשה וחד משמעית, ומקלל 

תערב   ן ה' מ עים לעמק השווה, ולכ דילמה. אברהם ושרה לא מגי נות.  די ו לאט ובע אילו אברהם סובר שצריך לקרב אות שצריך לסלק אותו מהבית, ו
עאל עצ כנראה שגם לישמ עיל.  זה הו אי ש יצחק וד יחה את עצמה. ל ן לומר שהשיטה הוכ נית דתה של שרה. לאחר מעשה  יע לטובת עמ יכוח ומכר מו  בו

 זה עוזר, והוא חוזר בתשובה בסוף ימיו. 

זה לא בן השפחה שנית ן  עאל, כא ן של ישמ יתרו יתן לחזור על הפ נ כעת לא  יעשו. אך  ן  בדור הבא הדילמה מחריפה עוד יותר. עשיו עושה מעשים שלא 
אימו. יחס לטיפול בעשיו. רבקה סברה שצריך  לסלקו עם  ן רבקה ליצחק ב יצחק סבר שצריך  מתעוררת מחלוקת בי ייחס אליו בקרירות, ואילו  להת

ן לראות שאולי   נית כאן  את הברכות.  כי מתוך הפסוקים משמע שה' הסכים עם כך שיעקב קיבל  הדרך של רבקה,  אה שה' הסכים עם  נר אהוב אותו.  ל
עזוב, ועשיו לא חזר בתשובה. ץ ל נאל ני דברים קשים: יעקב  העיפו אותו מהבית, קרו ש  בגלל שלא 

נוקשות כלפי ילדיו שטעו. כפי  יחס ב  שציינו, גם יעקב מתי

עילה. נראה גם הי ית וכ ננט היתה הדומי נוקשות  נך בנוקשות או ברכות, דרך ה נו אם לח יתה מחלוקת אצל אבותי  נראה, שלמרות שה

ן בן ן יוחנ נסתפק בדוגמא אחת מני רבות: רב נושא. במסגרת זו  נוך, ומסתמנת מגמת שינוי ב הד לויכוח על צורת החי ן לראות  נית "ל  ן חז זכאי   גם בזמ
יאל. הגמרא בברכות  ן גמל היה רב נשיאות  ן. אחריו ב ן החורב נשיא ישראל בזמ יה  "א( כח)ה יהו ע ן גמליאל לרבי  ן רב יכוח קשה ונוקב בי תארת ו שע.  מ

זה מרבה את כב היתה ש נשיאותו בקשיחות רבה.  סברתו  את  יאל הנהיג  ן גמל נו. רב נושא של וד  אחת הנקודות שחז"ל רצו ללמדנו בסיפור זה, קשורה ל
נה בסוטה  נת  )ט, יד(התורה. וכפי שכותבת המש ". הגמרא בברכות שם גם מציי תה טהרה ופרישות התורה ומ יאל הזקן בטל כבוד  ן גמל "משמת רב   :

"ג ש ית המדרשר ייכנסו לב ציניים  די תורה ר צה שרק לומ "א(, והגמרא במגילה ר ני רבם  )כא ע דים לפ דים עומ היו התלמי "ג  עד מותו של ר והרב  מספרת, ש (

שב( ו ה י יא. באותו יוהי את הנש יהושע וחבריו החליפו  ן רבי  יאות אחרת, זה היה קשה. לכ נש היו רגילים לצורת  "ז ש ידי ריב כנראה שלתלמ ם  . אך 
חיובי  זה דבר  יה  יינת שה ית המדרש, והגמרא מצ דים רבים לב נוספו תלמי יאל  ן גמל התחלף רב ת)הגמרא מש ו ספר ת ו ו א ס יי ופ זה  ש מ ל ל נח ליא רבן גמ לום ש  . אךבח

ש ובה(מעירה  ה ט ת הי תלמידים  ת ה וספ ת ת  יחוק גדול מהתלבאמ יצר ר את עצמה. מה גם שזה  כיחה  יחות, בסופו של דבר לא הו עד כדי  . כך שדרך הקש דים.  מי
". ובמילים   נים נזו ידי חכמים במה הם מתפרנסים ובמה הם  ן של תלמ צער דע ב אי אתה יו נסו, ש "אוי לו לדור שאתה פר יהושע :  כך שאמר לו רבי 

נו.  דע מה המצב של נו ולא יו אית  אחרות, אתה מרוחק מ

ן מהר מאוד שטעה. הוא מעצמו הולך  יאל הבי ן גמל יתה קשה לתלמידים.   הדבר המופלא בסיפור הוא, שרב יהושע. הוא מבין שדרכו ה ומפייס את רבי 
האם ע"י קשיחות   כיצד להרבות כבוד תורה,  דיאולוגי.  יה על רקע אישי, אלא על רקע אי יכוח לא ה כי הו יאותו.  החזירו אותו לנש זו הסיבה ש

אהבה לעם ישר 'נסאדיסט'ו היה מלא ב ת וקירוב. גם בדור הבא, רבי עקיבא, ש "י רכו לכן אל או ע "ש אמר)ו וך ת לרעך כמ ואהב ורה " ת ל ב ו ל גד ל כה ש (הוא כ   ה היתז
 לו כמות עצומה של תלמידים. 

ן לימינו???   אז מה נכו

יים ארעו עים דרמט אירו ני  תי נקודות ומשם ירחיב הקורא. ש ני להאיר ש נים ברצו נ ה בשמו נות. האחד, נפילת משטרים דיקטטורים יםש   - האחרו
נאצי ידהם גרם לציים זה העניקו לתלמ נוקשה ש נוך ה ניזם. שתי קבוצות אלו ייצגו בהקצנה רבה את שיטת הנוקשות. החי נות  תוהקומו נאמ נות ו

עי לקחם למהפך של  יכולת ביקורת על הממסד. בכך הם הצליחו לגרום לשומ נים מוחלטת, ללא  אה ושמו מעלות כלפי מוסכמות פשוטות וברורות.  מ
נתפסו בעלי ח נאצים ש ן על המשפחה  ה זה טוב. גם הקומניסטים כך, גרמו לאדם לחשוב שלהלשי נאורים ערב המלחמה, פתאום חשבו שלרצוח  מלה ו

דת זה דבר טוב.  שלו בשביל אמא המול

נכו. יהם הם חי ידן הנוקשות שאל נם היוו גם את סוף ע  נפילתם וכשלו

אירוע השני הוא, השיבה לארץ ישראל. הרב קוק מסביר במקומות רבים היבט   ה ן ב ני וה היבט הרוח ן ב נפשי עמוק. ה נוי  נו לשי אירוע שגרם ל שזהו 
עצמו שריון המאפשר לו לחיות. מאז תהליך השיבה לציון,   כזה הוא מעטה על  הישרדות. במצב  יין ב התאפ יהודי  העם ה נים רבות  כי. במשך ש חינו ה

היהודית לחזור לטב עי של עם ישראל, התעוררה הנפש  הי שיבה למקום הטב דינות שלה. דורנושזו לך לך  ' - אחרת  ו אשנאמר לו בצורה זו  ,עיות ולע
היא שיטת החסד.  'מארצך  , בשל לשיטת אברהם, 
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 סתירת הסוגיות  .א
ית הגמרא* ית ב סוגי ןהמרכז ני איסור גרמא בשבת, ע יתר או  את   ה נמצ

כתבי. המשנה שם  "א(בפרק כל   אומרת: )קכ ע

, בשביל שלא  ועושין מחיצה בכל הכלים, בין מלאין בין ריקנים 
, לפי  רבי יוסי אוסר בכלי חרס חדשים מלאין מים תעבור הדליקה. 

 שאין יכולין לקבל את האור, והן מתבקעין ומכבין את הדליקה. 

"ב(שם ) גמראה "  ע ן סברי: בתחילה מבארת:  נ , ורבי  גרם כבוי מותרדרב
אה שגם רבי יוסי מודה שגרם  יוסי סבר: גרם כבוי אסור נא נר ". ולמסק

נו יבוא לכבות   אדם בהול על ממו כיבוי מותר, אלא שחשש שמתוך ש
 : תיר לו ע"י גרמא. ובטעם היתר גרם כיבוי אומרת הגמ' נ דים אם  בי

 ". א שרי!עשייה הוא דאסור, גרמ  -כתיב לא תעשה כל מלאכה  "

נים הקשו סתירה לגמ אהאחרו יא בב"ק  ר "א(זו מהסוג . הגמ' מקשה  )ס ע
ייב!   ייעתו ח הזורה ורוח מס מדוע 'ליבה וליבתו הרוח' פטור, הרי בשבת 

ץ רב אשי:  תיר  ו

לענין שבת, דמלאכת   ילי מ ני ה –כי אמרינן זורה ורוח מסייעתו 
גרמא בעלמא הוא, וגרמא   -מחשבת אסרה תורה, אבל הכא 

 זקין פטור. בנ

"ש  נת תירוצו של רב אשי. הרא נים בהב יאר כך: סי' יא( שם,)נחלקו הראשו  ב

אף על פי דלא הוי אלא   , דהתם מלאכת מחשבת אסרה תורה... 
כיון דמלאכה זו עיקר עשייתה   , בהכי חייבה תורה  -גרמא בעלמא 

 וגרמא בנזקין פטור.  ,. אבל הכא גרמא בעלמארוח   ל ידי ע 

כי כך הכלומר,  חייבה התורה גם בגרמא,  כת הזורה  ן במלא   ביצועוא אופ
כה  וארהמלא שבהם מב ת  ו שאר מלאכ ת  ל )לעומ " נאסרה( כנ ה  יי ש ורק ע תר  ו א מ . שגרמ

ן הגמ' בב"ק לגמ' בשבת. אין כל סתירה בי ן  "ש אכ  לפי דברי הרא

אכת מחשבת  "מל ן אחר:  "י בב"ק פירש באופ יימה   -אלא שרש נתק
חיוב  ליה ברוח מסייעתודניחא מחשבתו,  ". לפי דבריו יוצא שיסוד ה

ני שנוח   כה בדרך של גרמא, אלא מפ הי צורת המלא ני שזו נו מפ אינ בזורה 
 . כת מחשבת זה בגדר מלא ן  כתו, ולכ ני למלא אדם בסיוע הגורם החיצו ל

זה אכה, שגם אם מדובר בגרמא,  לכאורה, לפי  ן גם בכל מל היה הדי כך י
ננה עשייה  ני, שאי יצו יה.  –פעולה הנעזרת בגורם ח ייב על ן,ח נה   אם כ יש

יא בב"ק  ! סתירה לכאורה בין סוגיא זו לסוג

"ן בשבת  זה נראה מדברי הר צא ב "ף(כיו י הרי "ב מדפ ז ע ל בדף  וכן  "ב,  , )קד ע
"א יא דברי הרשב יח מהגמ , שהב   'ח ה של האותגגאת  מוחק ' שם שהשהוכ

נן מוגדרות נין, אי זיי ני  אה ש ייב משום כותב  חק תוכות' ועש ', שהרי ח
כתב. יתוו בשבת, הרי דחשיב  ן ראי " דא  דחה הר "דלגבי שבת ליכא קפי  :

ן חק תוכות לחק יר   ".דכל היכא דהוי מלאכת מחשבת מיחייב כות י בי
היא בדרך גר אע"פ שהכתיבה  ידי מחיקת  ופשטות דבריו היא, ש מא, שעל 

אכת מחשבת.  חייב, כי זו מל "מ  נכתבו שתי אותיות ז', מ  גג האות ח' 

 קושיות נוספות  .ב

כח ששבת חמור יקין לגבי הגדרת המעשה, ש הבגמ' בב"ק מו נז   גם מה מ
נין שבת חייבש ן מוגדר גרמא ופטור, לע נזיקי נין  יתו לע נעל עשי האב י  . 

שפח( זרנ "א  )סי'  את דברי הרמ תקיד, ג)הביא  ו"ח  נר  ישמת ,(א ניח  ר לה
"ב   נ יאר המש ן ולכבותו. וב ידה רוח לבוא בודאי לאחר מכ עת במקום ש

"ק כה(  ן  )ס "נ, הרי בנזיקי נ זה אלא גרמא. והקשה האב ן  היתר שאי בטעם ה
נזיקין  ן  ני ן זה, וא"כ אפילו לע חייב על כגו יה  זה ה ן  אלא  נחשב גרמא  אי

יה  יתחייב, וא"כ ממש עשי ן שבת  "ש שלעני  ! כ

"א  "ח סי' רנב(החזו ו וף א שבס ת  ו שמט עים   )בה הידו "י  הביא את דברי הנמוק
שו( בב"ק "ה א "א ד ציו -שהקשה  , )י ע "ד אשו משום ח , כלומר שאש  למ

האש   עיר  יחס למב היא שורפת מתי זיקה מוגדרת כמו חץ, שכל רגע ש המ
 

 
 השיעור סוכם בידי אחד התלמידים, על פי הבנתו. *

דיים  אילו עתה מבעיר בי נ אם כן, –כ רות בערב שבת איך אפשר להדליק 
יכו לדלוק בשבת עיר אש בשבת!שימש נחשב שמב  ? הרי 

"א החזו ין, איך מותר  :והקשה  בשבת לפי דבריו, שמשוה שבת לנזיק
יח חביות מים במקום שתגיע לשם האש נ "ג,   .לה כה ן חייב ב הרי בנזיקי

התוס' בב"ק כפי  א( שכתבו  לימ "ה אי "א ד ו ע האש אל  )נ ן מקרב  חילוק בי ן  אי ש
ץ או  נחשב גרם כיבוי ומותר? החפ ן שבשבת  יתכ איך   להיפך, וא"כ 

יתת השבת  ת ב(בספר שב ו יא דברי השע )גרם מלאכה, א "ח ) שובה תרי הב ו   א

"א( ,רנה "י מולכו ע"פ י יוסףברכהבשם  סק צים  ה ש ,מהר כת ע עושה מער
יע לעצים, מותר ידה להג עת יה פתילה דולקת ש  בשבת שמחוברת אל

יד מהעצים כי ז  יתת  להוסיף או להור כיבוי והבערה. והקשה שב ה גרם 
זה שלושה גדולים אלו –השבת  ן   לאה ,איך טעו ב יקי נז שבת חמורה מ

"ג יקין היה חייב בכה נז נין זה, והרי ב  בשבת!  כןשל וכ ,לע

"א  "כ(המג חיטי )רנב סק יחים של מים ו  םכתב, שמי ששם  ן בר נה   ות נטח
יה חייב מ  ן, מאל נו  התורה אי יה"ל  ן  יאו הב ן. והב שם( משום טוח . והקשה  )

ן העוזר  ת  –בספר אב ן שבשב יתכ "ג, ואיך  חייב בכה היה  ן  נזיקי הלא לענין 
חייב חטאת, שהרי   שם,  כתב  עוד יפטר? ו "ג חברו בשבת  שהשם עלוקה ע

"א( מבואר בב"ק  ין,   )נה ע נזיק שהמעמיד בהמתו ע"ג קמת חברו חייב ב
נין שבת "ש לע שב ]  וכ ליי שר  זו אמנם אפ שיא  ו ת ק שיט ן ל וח ת הט שמלאכ "ש,  הרא

"י ש ת ר ט שי ל ור. אך  יה פט ל מים יה ש בריחים  לכן  ו גרמא,  ולא ב ש  ממ שייה   , דרכה בע

גרמא חייב  ש ורה הדין הוא  לכא ת  שב ת  ו ל מלאכ שה –שבכ  .[ ק

 תירוצי האחרונים לסתירת הסוגיות .ג

"נ  נ שם( האב ץ תמוה בסתירת הסוגיות ) תירו דוקא גרם כיבוי  לדבריו,  . כתב 
ן ש כת  י כיבוהותר, כיו אין זו מלא ן  יכה לגופה, ולכ נה צר אכה שאי זו מל

ואר בחגיגה ימחשבת  "א )כמב ן בגרמא  (ב-ע לכ יא , ו  . תמותרה

"ם  זה תמוה מאד, שהרי הרמב ז(אך  ת א,  שב "ג ) "י במאשצל "ז   ,פוסק כר ובכ
כיבוי תיר גרם  יתר הוא "לא תעשה כל  עוד, שו !מ ואר שהמקור לה בגמ' מב

כה", ו נים. הו פסוק זמלא ן משמע שם בכל הסוגיא, ומעוד ראשו  כללי. וכ

תירצו ן אחר כמה אחרונים  ן  , שבאופ אכה מותרת בגרמא מ נם כל מל אמ
הזורה עושה מעשה  התורה, אך  חייב בשבת.  ן  נחשב גרמא, ולכ נו  זורה אי

כתוב   נחשב כמעשה ממש וחייב. ומה ש ן  נעזר ברוח, ולכ בגופו, אלא ש
נחשב גרמא  ן  נזיקי ן  ני האש   ,ופטורבגמ' שלע נו מפני שלא יצר את  יי ה

. יקין מוגדר הדבר כגרמא ופטור נז  לבדו אלא הוא שותף עם הרוח, ובגדרי 

"ת זרע אמת יה? בשו ן כיבוי לזרי ( ומה באמת החילוק בי ד "א סי' ס  )ח
ית יצחק  "ת ב "ח )ובשו ו ז(א וד סי' נ ית   ,וע נעש האם המלאכה  יארו, שתלוי  ב

ן. בג העשייה או לאחר זמ עת  יד בש כיבוימ נעשית רק   ,רם  הכיבוי  כת  מלא
עת פעולתו.  , לאחר זמן, אך בזורה יד בש ית מ נעש יה  אכת הזרי  מל

ן, ואף   אדם, שבת חמורה מנזיקי אה קורה בזמן פעולת ה לפי זה, אם התוצ
תכן שפטור  יקין י נז נין  וח(שלע ו הר ת וליב ליבה  ו  ייב )כמ נין שבת ח ה , לע זור )כ

תו( וח מסייע , . אך אם התוצאה קורה לור נזיקין חמורים משבת אחר זמן, 
ייב,   נזיקין לפעמים יתח ן גרמא, אך לענין  יד יפטר מדי נין שבת תמ שלע

דין אשו משום חציו וכדו'.  כ

"ב  "בבתוס' בב ת )כב ע זא "ה  ן גרמא לגרמי  (ד מבואר שאחד החילוקים בי
יד. ל ,הוא ן ובגרמי הוא קורה מ נזק קורה לאחר זמ חילוקם שבגרמא ה פי 

נים  האחרו חייב  של  ן דוקא לגבי מלאכות שבת, שבהם  נכו הנ"ל, חילוק זה 
 , ן הפעולה, ופטור על גרמא יד בזמ נעשית מ אכה ש יינו מל דה על גרמי, 

ן   כה הנעשית לאחר זמ יא מלא ון(שה כ זה נ וק  ל חי אין  בריהם  ן לד זיקי גבי נ ל  .)אך 

ן מטשעבין  שרים הגאו בב מי ל)דו "א סי' ק ן   (ח חילוק בי ן אחר, שה ץ באופ תיר
כיבוי לא בטוח שתכבה   אה. בגרם  ן ודאות התוצ ני כיבוי לזרייה הוא בע

ן  ולכן פטור, האש ע"י כך,  ייה ע"י פעולתו, ולכ אי תיעשה זר ייה בוד אך בזר
"ל  ייב. גם חילוק זה מופיע בתוס' הנ "ב  ח ן גרמא לגרמי.בב חילוק בי  כ
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 סברת הרא"ש  .ד

כים ל נו מס "ש אי נם הרא חילוקים הללו, אלא ודאי סובר שגם  אמ כל ה
אי תקרה אה שבוד גם היא יכולה   –מיד בשעת הפעולה  הקוראף ו , תוצ

ן  יחשב כגרמא. לכ דעתולה חייב ל זהו גרמא,  רק זורה  כי זו   בשבת אע"פ ש
"כ גרמא מותר בכל מצב.   צורת המלאכה, אך בד

"ס   החת "ש? נראה שיש מדבריו סיוע לדברי  ומה סברתו של הרא
"ד סי' ריד(בה בתשו ו אה כלשהי,  )י נעזר בכח אחר לצורך תוצ אדם  כאשר  , ש

נע'זה מוגדר כגרמא, כמו ש ן .נחשבת כגרמא בכל מצב 'הסרת המו ן   ,לכ אי
צאה והאם יש   ות זה תלוי בשאל ן הפעולה לתו חילוק זמן בי האם יש 

צאה כהודאות שתקרה התו האם כח אחר מעורב במלא  . , אלא רק בשאלה 

יעתו מה  ואם נקבל סברא ז "י וס ן לשיטת רש נצטרך לשוב ולהבי ו, 
חילוק בין זורה למכבה אכהה הן כח אחר מעורב במל תי  . , שהרי בש

 יסודו של השלטי גבורים   –  גדר ההיתר בגרמא .ה

כתוב   זה  ן יסוד חשוב בכל המושג של גרמא. יסוד  אה שעלינו להבי נר
ת ב(בשלטי גבורים  ו "ף, א רי פי ה "א מד שם( הגמ' בשבת . )מה ע ( " ית  אומרת:  טל

אחד  האור מצד  אחז בה  תכסה בה, ואם כבתה  -ש תה –פושטה ומ ".  כב
לד( מדברי הטור  ש "ח סי'  ו את   נראה,)א ית שמכבה  ההיתר לפשוט טל שכל 

תכוין לכך האש הוא אינו מ צה להגן על האש שלא   ,רק כאשר  אלא רו
אה. ו  "ג תתפשט הל עיר השל זה.  ה כתב חילוק  אחד מהפוסקים לא  שאף 

"מ, נתו  ומ יא מסק ן שה ההיתר של גרמא בשבת הוא אכ אינו  ר ש אכ רק כל 
"ת.  כת מחשבת האסורה מה תכוין זוהי מלא כאשר מ אכה. אך  ן למל תכוי  מ

ן מאד  "ז מוב אדם  , בזורה זורה למכבה בגרמא.החילוק שבין  לפ מכוין   ה
ץ מהחיטה, ל דת המו זה הפר "י  ,ונוח לו ב ן  בב"ק כמ"ש רש חייב כדי , ולכן 

כת מחשבת כיבוי . מלא ן אלא שלא תתפשט האש  , אך ב אין   ,אינו מתכוי ו
ן לכבות, ו ני זהו פסלכן לו ע ן   ,ותרמ יק רישיהאע"פ ש  1גרמא.שהוא בכיו

נוכל  "ג  "ם לפי היסוד של השל את דברי הרמב ן  ז( להבי " "ה הי ר  ,)פ שאסו
נגד המדורה בשבת  נשבת בה.   כדי לפתוח את הדלת כ תהא הרוח מ ש

נים  האחרו כי אם לא התכו –והקשו  ן שהרוח תנשב במדורה מותר? הרי  יו
ה היסוד  וז "לפסיק רישיה! אך לפי  נחשבת   הנ הדלת  מובן, שפתיחת 

אינו מתכוין לכך   ן אם  ן כגרמא, ולכ  .ברהד מותראכ

ן ו "א באכ "ד)מק "ב ה יצה בכל הכלים   (פי "ם שמותר לעשות מח כתב הרמב
ן  כדי שלא תעבור הדליקה ן המשנה בשבת. ומוכח מלשו , וכך הוא גם לשו

ן לכבות את האש ן לעוצרהזו שלא הותר כאשר מתכוי  ., אלא רק אם מכוי

נו חננאל לגמ'  אה מפירוש רב נר ן  "ב(וכ איסור לפתוח דלת )קכ ע כנגד  , שה
את האש.  ן שמטרתו היא ללבות   המדורה הוא כיו

 ראשונים נוספים בשיטת השלטי גבורים  . ו

תה  יא של גרם כיבוי, הקש ן מחיקת השםהגמ' בהמשך הסוג שם   ,מדי
"א  אסרו  התירו גרם כיבוי. הריטב נין שבת  חיקה אע"פ שלע ן גרם מ נ רב

 

 
ו'  1 וכד ת  ו לנועי גרמא ק תיר מדין  לה ו  צים בימינ ו שר ל מה  שכ ורה,  לכא צא  ו זה י וד  לפי יס

לה  ו לפע ה  יפ צאה עק ו ת ל  ש ות בדרך  ל ן  –שפוע וי תכ ודאי מ שב ן  ו , כי לים רג ו  ל ן  זה אי תר  הי
ור. בר אס ד גרמא ה "ג גם ב ובכה  , שה המלאכה תיע  ש

"א( ביומא  "י פירש )ח ע יא שרש ן אסור לטבול שמא ימחק  ,הב נ   .השםשלרב
כיון דלא ממשמש ביה " התוס', הרי  כתב שהקשו  גרמא בעלמא הוא   ,ו

ן זו ". בדבר שאינו מתכוין ולא הוי פסיק רישיה צא לכאורה  מלשו יו
"א וס'( שהריטב ת תו ב להבנ "ג,  ) מתיר בגרמא רק  והוא מחמיר אף יותר מהשל

ן   ! יהוגם אינו פסיק רישאם זהו דבר שאינו מתכוי

"א  יתנו הקשההרשב נחשבת מחיקה בגרמא ,בסוגי  ,מדוע טבילה במים 
תירץ: , שנחשב כמעשה ממשב כיבוי האשוריהרי זה כמו ק  ! ו

  , דלא קרינן מקרב את כבויו אלא בכעין נותן מים בכלי שתחת הנר
ואי נמי בנותן בצד הטלית שאחז בו האור, משום דאי יפלו שם  

כאן אפשר דלא  אבל ניצוצות או תגיע שם דליקה ודאי תכבה, 
 שאילו ודאי נמחק היינו כמשפשף שהרי הוא נותן ידו במים.  ,ימחק 

ן  ן מטשעבי אינו ודבריו דומים לדברי הגאו כאשר  שר , שגרמא הותר רק 
תיעשה המלאכה.  ן ודאות ש  אי

"א  נם הריטב  :כתבאמ

  .. . דאע"פ שנכנס במים אפשר הוא שלא יכבה כל זמן שלא ישפשף
נפלי ניצוצות התם ודאי כבו, ומיהו   דכי  , משא"כ במקרב את כיבויו

כי   , שהוא אינו מתכוין לכבות אף בזה לא היינו מתירים אלא מפני 
 ודאי אסור להטיל השם במים ואף על פי שאפשר שלא יכבה. 

ן   תכוי "ג. ויותר מזה, שגם כשאינו מ כדברי השל יא  הד ובדבריו מפורש ל
הדברים מתאימים לדברי  הותר בגרמא רק כשאין זה פס"ר.  ו במס' יומא.ו

זה קשה  ידוש בגרמא –אך לפי  יה ממש מותר ?מה הח ת  הרי גם עשי
אינו פסיק ריש בשבת ן ו תכוי נו מ  יה! כאשר מדובר בדבר שאי

יא  עין ובאמת קוש אה במאירי מ יא  זו הוב "א( בסוג  :)קכא ע

שמאחר שפסקנו בדבר שאין מתכוין   ,יש שואלים במה שכתבנו
שלא אמרו   ... ? גרמא למחיקת השם מפני מה נאסרה - שמותר

אלא כשאינו עושה המלאכה הנמשכת  דבר שאין מתכוין מותר 
  , אבל גרמא זו .כגון גרירת מטה שאינו עושה החריץ בידים  , בידים 

 . הרי הוא כגופה של מחיקה הואיל ומכניס את השם במים  

אירי מוכח יא המ גם הוא   שכל ההיתר של גרמא תלוי ,מעצם השאלה שהב
נת האדם "גבכוו כדברי השל אירי  תשובת. ,  תכוין' של  היא המ נו מ אי , שה'

ייה.  ן' של עש תכוי נו מ יתר גרמא קל יותר מה'אי ןמ ין דבר שאה הוא   תכוי
אינו   במקרה כאשר עושה פעולה ש נה פעולה אחרת אסורה אך  יוצאת ממ

יה. אך אם עושה מעשה אחד ש ן אל תכוי הוא פעולה שמובילה   במהותו מ
דיים שעלולה   נסת יד למים, שעושה פעולה בי כה אסורה, כמו הכ למלא

"ג אסור תירו   ,להוביל למחיקת השם, בכה  דבר כזה.אף בורק בגרמא ה

זה צא לפי כל  אין היתר לגרמא בשבת כאשר   ,נמ נים  שלפי רבים מהראשו
ן לכך, ולפי חלקם תכוי ן אסור אם מדובר בפס  ,מ אינו מתכוי  "ר. אף כש

יה"ל  ידך, הב שלד סעי' כב(מא היתר של גרמא הוא גם   ) יא שה הד כתב ל
צה. וא"כ יש   "ש ובתוס' בבי כח ברא ן מו תכוין, דומיא דעשייה, וכ כשמ

ן להקל בו. יין זה מחלוקת ראשונים, ולכאורה אי נ  בע

 
 

 : ויצאתשובות לפרשת  

ית אל, וכתוב שם  .א עיר ב ני יוסף שכובשים את ה "...)א, כג(א. בספר שופטים מסופר על ב  ". ושם העיר לפנים לוז: 
ציטוט לקוח מספר הושע  ")יב, ה(ב. ה ן לֹו :  ֶנ ְתַח יִּ ה ַו כָּ בָּ ל  כָּ יֻּ ְך ַו אָּ ַשר ֶאל ַמְל יָּ ל ַו ית אֵּ נּו בֵּ מָּ ר עִּ בֵּ ם ְיַד ֶאנּו ְושָּ ְמצָּ ת  ]במקרה" יִּ הפטר פיע גם ב ו זה מ וק  פס

 ] .. ל. יה ק זה ה ה ער  שהי מי  ל ז  דים, א צא למנהג הספר  .וי
כה  .ב א...(מי , לא הנבי יכה ל מ יתו בהר אפרים ואומר לו  )ההוא מפס הישאר בב נער הלוי ל ציר ב ז, י(מפ ופטים י ")ש ָבה ִעָמִדי :  ן  שְׁ כֹהֵּ ב ּוְל אָּ י ְל ה לִּ יֵּ ְה  ". ֶו
חי .ג עת הסיפורים שהתרחשו בימי קציר  ת  טיםארב ו בוע ש ור חג ה תיא וכן ב צא,  וי ת  ש ובן בפר ציר חיטים' גם עם רא זכר 'ק ו להם מ וסף  [  –]בנ ור פ סי זה לא  שם   :אך 

את אשתו  .1 ן מבקר  י  " –שמשו ימֵּ בִּ ים  מִּ יָּ י מִּ ְיהִּ ִציר ִחִטים ַו ים קְׁ זִּ י עִּ דִּ ְג בִּ ּתֹו  ְש אִּ ת  ֶא ן  ְמשֹו ד שִּ ְפֹק יִּ "ַו ו, א( ... שופטים ט (. 
די הפלשתים  .2 ן מושב מי הארו ים " –כש ית ֶשֶמש קְֹצרִּ ִציר ִחִטים ּובֵּ ְראֹות קְׁ ְשְמחּו לִּ יִּ ן ַו רֹו אָּ אּו ֶאת הָּ ְר יֶהם ַויִּ ינֵּ ת עֵּ אּו ֶא ְש יִּ ֶמק ַו עֵּ ו, יג( " בָּ ש"א  (. 
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כה .3 חידוש המלו עת  נאום שמואל בגלגל ב ִציר ִחִטים ֲהלֹוא " - ב ר קְׁ טָּ ן קֹלֹות ּומָּ ּתֵּ יִּ א ֶאל ה' ְו ז(" ש)  "ַהיֹום ֶאְקרָּ  .א יב, י
עז  .4 ים ּו"  –רות מלקטת עם נערות בו יר ַהְשעֹרִּ ט ַעד ְכלֹות ְקצִּ ז ְלַלקֵּ ֹבַע ְבַנֲערֹות  ַבק  ְד ּתִּ ִציר ַהִחִטיםַו ת ב, כג() " קְׁ  .רו

*  . ה ל ההפני בר ע ל ל ג תיא ש ואי ור ומר כ ודה לע  ת

 : ישלחושאלות לפרשת  

"בסוף מאבקו של יעקב עם המלאך הוא שואל אותו לשמו, והמלאך  .א נה:  זה תשאל  למה זה תשאל לשמיעו "למה  זכר הביטוי  איפה עוד מו  ."
."  לשמי?

נמנים:  .ב ן המקומות שיעקב עובר בהם בפרשה  עת מלחמה? סוכותו פנואלבי יכות ובש זכרים מקומות אלו בסמ  . איפה עוד מו

איז .ג ני חמור במאה קשיטה. איפה עוד מוזכרת מכירה זו, וב דה מב נה חלקת ש  ה הקשר?בפרשה מסופר שיעקב ק

"  .ד ן ולוי פושטים על שכם ביום השלישי למילתם:  "?   ויהי ביום השלישישמעו הי ביום השלישי... "וי זכר הביטוי  ". איפה עוד מו היותם כואבים... ב
שה) ש חמי ת י ו תר מקומ ו ים י ורסמ שה מפ ו ל ש וכם  ת ה, מ ל  .(כא

אֹול" ִשיָת ִלשְׁ  ": ִהקְׁ

את אלהי הנכר  .ה "הסירו  ניו:  נה לב נכר אשר בתוככםיעקב פו את אלהי ה "הסירו  נאמר:  ". איפה  יכם איפה  מתוככם, והטהרו והחליפו שמלות ", ו
הי הנכר   "? אשר בקרבכם נאמר "הסירו את אל

 

 

 

נתו   נוגע רק לאדם שתורתו אומ עיסוק בשאלה זו  תחילה יש להדגיש, 
עיסוקו רק בתורה, אבל באדם שבכל מקרה עוסק גם בדברי חול   וכל 
ן על   דים עולה בחשיבותו כמוב נשאלת, שגמילות חס ן שאלה זו  אי שאי וד

דעלמא.   שאר מילי 

יהבו בתורה. מעלת לימוד   כאשר האדם נמצא בישיבה, זוכה הוא וכל 
כת   נה במס תורה על פני שאר המעשים מפורסמת לכל, כמבואר במש

אה   :)א, א(פ

אלו דברים שאין להם שיעור: הפאה והבכורים והראיון וגמילות  
חסדים ותלמוד תורה. אלו דברים שאדם אוכל פירותיהן בעולם  

  גמילות חסדים עולם הבא: כיבוד אב ואם ו הזה והקרן קיימת לו ל
 ותלמוד תורה כנגד כולם. והבאת שלום בין אדם לחבירו  

דיא שתלמוד תורה יותר חשוב אף מגמילות   נה עולה בה מפשט המש
"כ עולה המסקנה ש דים. א ית חסד חס ן לבטל תורה.גם עבור עשי  אי

ן הוא לומד  "כ אי צהרים שבה בדר סוף  סוף  –וגם אם מדובר בהפסקת ה
יתן לו כוחות ללמוד בסדר צהרים ביתר עז, לכן יכול   תה המנוחה ת או

יעה, ואף לביטול תורה. יחשב הדבר לפג  לה

נים בהם צריך לבטל תורה ולעשות מצוה. למשל, מצוה   נו אופ נם, מצי אמ
כת מו"ק  יא במס ידי אחרים, וכמבואר בסוג יכולה לעשות ב  :)ט ע"ב(שלא 

יך לא ישוו בה, הא חפצי שמים  כתיב יקרה היא מפנינים וכל חפצ 
דאפילו חפצי שמים לא   -ישוו בה, וכתיב וכל חפצים לא ישוו בה   -

  -כאן במצוה שאפשר לעשותה על ידי אחרים, כאן  -ישוו בה! 
 במצוה שאי אפשר לעשותה על ידי אחרים. 

צי   אדם לבטל את כל חפציו ואף חפ אים, שלמרות שצריך ה מדברי הגמ' רו
ידי   -התורה, מכל מקום שמים עבור לימוד  במקום שא"א לעשותה ב

.  אחרים עליו לבטל לימודו עבור כך

חים  כת פס הירושלמי במס ן עולה מהתלמוד  ז(וכ " "ג ה ן  )פ , שרק מצוה שאי
התורה: תה דוחה לימוד  יעשה או  מי ש

.  ]תלמד תורה בטבריה[ר' אבהו שלח לרבי חנינה בריה: יזכי בטיבריה 
]באו ואמרו לו, לרבי אבהו, שבנו עוסק  ד אתון ואמרין ליה גמל הוא חס

מר ליה: המבלי אין קברים בקיסרין ]א[ . שלח ובטבריה בגמילות חסדים[
]אם רציתי שתעסוק בגמ"ח הייתי משאיר אותך בקיסריה,  שלחתיך לטבריא? 

. שכבר נמנו וגמרו בעליית בית אריס בלוד  אלא לך לתלמודך[ 
]כל ין, הדא דתימר . רבנין דקיסרין אמרשהתלמוד קודם למעשה 

אבל אם אין  בשיש שם מי שיעשה,  מה שאמרת שתלמוד קודם למעשה[ 
 . שם מי שיעשה המעשה קודם 

זה  ן  "ח בישיבה, לפי חשבו כאורה בענין גמ נדבו   -ול ן הראוי שית היה מ
ן   נצלים את הזמ רק בחורים שמכלים זמנם בהפסקת הצהרים, ולא מ

"ח ללימוד תורה או למנוחה לצורך הסדר.  זה מצות החסד שבגמ ן ה באופ
די אחרים ופוטרת את השאר מלקיימה. יכולה להיעשות בי  נחשבת כ

ית   צאים סוגיות בגמרא המראות שיש לשלב גם עשי ידך גיסא, אנו מו מא
חייו של לומד התורה  ה חסד באורח  ל ו שאינה יכ וה  צ וקא במ ו ד ורה לא ]לכא

 ] ם ת בידי אחרי ו ש  .להיע

כת ברכו צא במס "א(ת אחד המקורות נמ  :)ה ע

  כל העוסק בתורה ובגמילות חסדים תני תנא קמיה דרבי יוחנן: 
 מוחלין לו על כל עונותיו.   -וקובר את בניו  

היא דוקא בתורה   ן  העולה מכא דים. ונשים לב: המעלה   גמילות חס

כת סוטה  ן מבואר במס "א(וכ כה של התורה:  )יד ע  שהחסד הוא דר

ם וסופה גמילות  תחלתה גמילות חסדי  -תורה דרש ר' שמלאי: 
; תחילתה גמילות חסדים, דכתיב: ויעש ה' אלהים לאדם  חסדים

ולאשתו כתנות עור וילבישם; וסופה גמילות חסדים, דכתיב: ויקבר  
 אותו בגיא. 

עד   נה ביקורת רבה על מי שעוסק בתורה בלבד,  אים שיש נו מוצ נוסף, א ב
כת ע"ז  אין לו אלוה, כמבואר במס נחשב כמי ש די ש "ב(כ ז ע  :)י

ת"ר: כשנתפסו רבי אלעזר בן פרטא ורבי חנינא בן תרדיון, א"ל ר'  
אלעזר בן פרטא לרבי חנינא בן תרדיון: אשריך שנתפסת על דבר  
אחד, אוי לי שנתפסתי על חמשה דברים. א"ל רבי חנינא: אשריך  
שנתפסת על חמשה דברים ואתה ניצול, אוי לי שנתפסתי על דבר  

רה ובגמילות חסדים, ואני לא  שאת עסקת בתו אחד ואיני ניצול, 
כל  ; וכדרב הונא, דאמר רב הונא: עסקתי אלא בתורה בלבד 

 . דומה כמי שאין לו אלוה   -העוסק בתורה בלבד  

תיו   אין לו אלוה, משום שמדו נחשב כמי ש "א שהטעם ש יאר המהרש וב
תיו.  "ה גמילות חסדים, ויש לאדם לילך אחר מדו  של הקב

את אחד המקורות ש ב עוד יש להוסיף  את חשיבות שילו כי מדגישים  ה
[ החסד  תורה וד ה לימ ון  שב ל ח ורה אף ע "ה  ]לכא כת ר "א(והוא במס  :)יח ע

רבה ואביי מדבית עלי קאתו, רבה דעסק בתורה חיה ארבעין שנין,  
 חיה שיתין שנין.  -אביי דעסק בתורה ובגמילות חסדים 

  ר' יעקב אביעד דואני // התנדבות בגמ"ח, מעלה חשובה או ביטול תורה?



 

 

חי יותר שנים, ו  ץ מתורתו  "ח חו יי שעסק בגמ נו במפורש, אב משמע  הרי ל
דה זו להראות שזוהי הדרך הנכונה יותר.  יינת עוב  שהגמרא מצ

התוס' במקום  ולמרות שמהגמרא משמע שרבה לא עסק כלל בגמ"ח, 
דים, אלא שאביי עשה יותר ולכן זכה יותר. חים שגם רבה עשה חס כי  מו

ידך   אחד מקורות שתלמוד תורה כנגד כולם, ומא כאן ראינו מצד  עד 
אים חשיבות רבה בשילוב ן יש   רו יחד עם התורה. אם כ דים ב גמילות חס

ני התורה?  נה לב נכו הדרך ה הי  יחס הנכון, ומ  לשאול מה ה

"ח שאמרו שיש לשלבה עם   תה גמ ן אפשרות לבאר שאו אי כאורה,  ל
ידי אחרים, שכן קשה   יעשות ב יכול לה היא דוקא במה שלא  הלימוד תורה 

נע מלקיים אף מצוה שכזו. נמ  לומר שרבה 

"ח   יא גמ התורה לעשות, ה צים שגמילות החסדים שעל לומד  יש המתר
יינו שיעשה חסדים עם אחרים בכך שילמד אותם מתורתו.  דה בלימוד, 

כת סוכה  יתן לכאורה לבסס שיטה זו על פי הגמרא במס "ב(נ  : )מט ע

ואמר רבי אלעזר: מאי דכתיב פיה פתחה בחכמה ותורת חסד על  
תורה שאינה של חסד? אלא:   לשונה וכי יש תורה של חסד ויש

זו היא תורה   -זו היא תורה של חסד, שלא לשמה  -תורה לשמה 
זו היא תורה של   -תורה ללמדה שאינה של חסד. איכא דאמרי: 

 זו היא תורה שאינה של חסד.   -חסד, שלא ללמדה  

ן   נית זה  אינה של חסד ויש תורה של חסד, ולפי  משמע שיש תורה ש
זכר  יינו לימוד תורה של חסד,  לבאר שאותו חסד המו בסוגיות לעיל, ה

 שהוא לימוד לאחרים.

נראה שהמשמעות של גמ "ס  ן בש לא מסתכמת   "חאך למעשה, מהעיו
ן רב של מעשים טובים אחרים. יעורי תורה אלא בעוד מגוו העברת ש  ב

דים   ן לימוד תורה לגמילות חס יאור חדש ליחס בי יע ב יתן אולי להצ נ
התורה.  ני  התורה  בקרב ב אים שבשביל ש במספר מקומות בתלמוד אנו רו

היות   יינו האדם צריך ל נה כדבעי, דה הכ אדם עליו לעשות לה  יים ב תתק
ידותיו. ן במ כת חגיגה   הגו את במס נמצ נין,  הגמרא המפורסמת ביותר בע

"א( ו ע  :)ט

אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן: מאי דכתיב כי שפתי כהן  
אם  הו כי מלאך ה' צבאות הוא, ישמרו דעת ותורה יבקשו מפי

אל   -יבקשו תורה מפיהו. ואם לאו  - דומה הרב למלאך ה' צבאות 
 יבקשו תורה מפיהו! 

"ת   "ם בהלכות ת ן פסק הרמב ידמות למלאך. וכ מי שעוסק בתורה צריך לה
"א( "ד ה  :)פ

, או לתם, אבל  לתלמיד הגון נאה במעשיו אין מלמדין תורה אלא 
מחזירין אותו למוטב ומנהיגין אותו  אם היה הולך בדרך לא טובה 

בדרך ישרה ובודקין אותו ואחר כך מכניסין אותו לבית המדרש  
ומלמדין אותו, אמרו חכמים כל השונה לתלמיד שאינו הגון כאילו  

 זרק אבן למרקוליס.  

עים   ן לבאר שגם מי שתורתו אומנתו, עליו לקבוע זמנים קבו נית לפי זה, 
ית חסד, ועל אף שתלמוד ת  אה  לעשי יית החסד ב ן עש ורה כנגד כולם, אי

כהשלמה לו, בעיקר בשביל  כתחליף ללימוד אלא כהכנה הנדרשת ו
תיו לעשותו ראוי לה.  יע על מידו  שישפ

ן זה מובא גם בספר החינוך  עיו ז(ר וה ט צ  :)מ

ועתה בני אם בינה שמעה זאת, והטה אזנך ושמע, אלמדך להועיל  
ולותיו. ולבו וכל  בתורה ובמצוות. דע כי האדם נפעל כפי פע

מחשבותיו תמיד אחר מעשיו שהוא עושה בהם, אם טוב ואם רע,  
ואפילו רשע גמור בלבבו וכל יצר מחשבות לבו רק רע כל היום,  
אם יערה רוחו וישים השתדלותו ועסקו בהתמדה בתורה ובמצוות,  
ואפילו שלא לשם שמים, מיד ינטה אל הטוב, ובכח מעשיו ימית  

 הפעולות נמשכים הלבבות. כי אחרי  היצר הרע,  

ית שבה עסוקים בחורי הישיבה   עה שבוע תה ש עיל, או האמור ל לפי 
אדם   את ה כין  היא לה די לפגוע בלימוד. אדרבא, יכולה  אין בה כ בגמ"ח, 
עת   יית החסד מושפ ן שבעש את התורה בצורה טובה יותר, כיו נות  לק

 נפשו של האדם אל דרך הטוב וקונה הוא המידות הטובות.

יים  נס ן שקופ בהקדמתו המפורסמת ל'שערי יושר': דבריבו  ר' שמעו

כל יסוד ושורש מגמת תכלית חיינו, שיהיו כל עבודתנו ועמלנו  
, שלא נשתמש בשום מעשה ותנועה,  תמיד מוקדשים לטובת הכלל 

הנאה ותענוג שלא יהיה בזה איזה ענין לטובת זולתנו, וכמובן בכל  
 נכבדה. הקדשות שהוא התייחדות למטרה 

 
 

 
עה   יד על עצמו, שבש זה אשר יוכל להע האמת, מי הוא  דה על  נו אם 

אים סדר וישלח, כמו  ציבור קור תיו  שה עה שמשלים הוא פרשיו גם בש

נו,   נבוע שי דיוקנו של עשו ב יירת בשכלו, דמות  ציבור, לא מצט עם ה

וצווארו של יעקב ההפוך כמו רגע, ואשר זכה שהתקיים בו והסירותי את  

ן... נתתי לך צוואר אב  צוואר הבשר מבשרך ו

נות   אי שם בש נו דוקא אותה  נו, ללמד תי עה זו של רבו יפה עשו שבחרו בד

? ילד נתיב הפשט יכנו יותר ב היה להם להדר תינו המוקדמות? שמא  ו

ן זה היו  ניי נטית באשר נראה כי תמימי דעים בע זאת רלוו (השאלה ה  )והינם

חי זכה לקבוע מושבו ב זה אשר  נת, המחנכת ואף המלמד של  נ דר.  'הג

ית לשאלה זו?  יתן תשובה חד משמע האם יש מי ש  ו

* ** 

 " יחבקהו ויפל על צוארו וישקהו ויבכו אתו ו ץ עשו לקר ("ויר לג, ד "ל  ) . רז

זה.   את יעקב במפגש  נשיקת עשו  ן פירוש  אינם תמימי דעים בעניי עצמם 

זה אלא מחמת   '!וישקהו'ומה יש כ"כ להתפלפל? הרי כתוב בפירוש  ן  אי

ר 'נקוד על וישקהו'ש אתר. כלומר בספ ן הערת המסורה על  , כך לשו

"כ התורה,  נקודה, ובסה   6מעל כל אחת מאותיות המילה 'וישקהו' יש 

ב  הדעות השונות בחז"ל מצויות בכמה מדרשים, והקרו נקודות. 

ית רבה   נו הלא הוא בראש סימן ט(לפרשת שה עח  ית יבא: )פר  וראש

אר"ש בן אלעזר בכל מקום שאתה מוצא   נקוד עליו.  - וישקהו
ודה רבה על  הכתב רבה על הנקודה אתה דורש את הכתב, הנק

לא כתב רבה על הנקודה ולא  הכתב אתה דורש את הנקודה, כאן 
אלא מלמד שנכמרו רחמיו באותה השעה   נקודה רבה על הכתב, 

 .  ונשקו בכל לבו

אלא מלמד שלא בא   אם כן למה נקוד עליו? אמר לו ר' ינאי 
, ונעשה צוארו של אבינו יעקב של שיש, וקהו  אלא לנשכולנשקו 

שע, ומה ת"ל ויבכו אלא זה בוכה על צוארו וזה  שיניו של אותו ר
 בוכה על שיניו. 

יצד   דיון הוא כ נקודות מעל המילה 'וישקהו' מוסכמת על הכל. ה דת ה עוב

ן אלעזר  ן ב את הנקודות הללו. רבי שמעו "א(להלן: )לדרוש  שב דים  ר , מק

נקודות  את המרובה מחברו. אם יש יותר   -כלל בדרשת  תמיד דורשים 

הדרשה. ואם יש יותר  אותיות ללא נק ניין  ן לע יחס אליה התי ודה, יש ל

ניין הדרשה.   ן לע יה יחס אל נקודה יש להתי  אותיות עם 

יישום ן ל נית תי  זה בל ן הכלל ה נם כא נוקדות,   ,אמ באשר כל האותיות מ

נשקו בכל ליבו. נא שעשו  "א למסק יא את רשב זה מב  ו

זה שהמילה כולה מנוק היאך למד מ נת,  נתו זו לא מוב דת  באמת מסק

עילו   היא כפשוטה ממש, ומה הו נשקו בכל לבו? לדבריו המילה וישקהו  ש

  ר' תמיר רוצ'ס // שיטת הנקודות...



 

 

נאי  זה הנקודות? ויפה הקשה עליו ר' י אם כן שדרשתך כפשוטו של   -ב

יה המקרא חסר ללא הנקודות?   מקרא, למה נקוד עליו כלל? ומה ה

איך   יתו בדבריו שלו.  ץ קושי ן היאך תתור נם יפה הקשה, אך לא מוב אמ

ית השיניים. אפשר  יכה, השיש וקהי יין הנש  ללמוד מהנקודות את ענ

איך אפשר  נקודות?  ן של ה יאור. מה טיב ן ב ן הנקודות טעו ניי ובכלל ע

נקודה לבטא?  נות דרשה על פי טיפות דיו? מה כבר יכולה   לב

* ** 

נתן  "נ(. להלן: )פרק לדבאבות דרבי  נים כל עשרת המקומות בהם   אדר מצויי

נו, אך  מופיעות נקודות על מ ן היתר מובא גם פסוק ילים ואותיות. בי

נה: ניסוח של הדעות השונות שו  ה

שלא נשקו  מלמד  כולו נקוד, עשר נקודות בתורה אלו הן... וישקהו 
וכולן אינן   נשיקה זו של אמת. רבי שמעון בן אלעזר אומר באמת
 לאמת. 

ו   עתו לדרוש וישקה נ ד " אדר ני המקומות, וגם ב יע בש "א מופ רשב

דעת תנא  כפשוטו.  את  תיה מוב נאי, ותח יעה דעת רבי י אלא שלא מופ

דעה זו חופפת לגמרי לדעת ר'   האם  נשקו באמת'.  קמא הסבור 'שלא 

"א?  עה אמצעית בינו לבין רשב נאי, או שמא מדובר בד  י

* ** 

זה   אי ב דה הקרובה לפשוטו,  יא בפירושו אלא האג אין דרכו להב "י, ש רש

עזר? וכי ן אל האחרות?   מהם יבחר? לא בדעת ר"ש ב הדעות  לא ישמיט 

נ או   אדר" אה? מ ן יבי היכ ן שהסכמנו שעליו להביא דעת רשב"א, מ כיוו ו

נו:  ממדרש רבה? הנה לשו

  דספרי  בברייתא נקוד עליו, ויש חולקין בדבר הזה  -וישקהו 
, יש שדרשו נקודה זו לומר שלא נשקו בכל לבו. אמר  )בהעלותך סט(

ו שונא ליעקב, אלא  ר' שמעון בן יוחאי הלכה היא בידוע שעש
 שנכמרו רחמיו באותה שעה ונשקו בכל לבו. 

נ ולא  מדרש רבה. הרחיק אל הספרי  " אי ולא רשב"א, לא אדר לא רבי ינ

"א   דאי קרובה לפשוטו, וגם דברי רשב יא בוו "י. וה עת רשב יא ד והב

נו   נא קמא, וזאת עלי עת ת זה אלא הוסיף ד עתו. אך לא הסתפק ב כד

 לדרוש למה...

כאן,  ורוב מפרשי "י ב עת רש ו הקלאסיים לא דברו מאומה לבאר ד

נה אפילו   דעתי, שאי ן אציג  כאמור. להל ואתמהה, הלא צריכה ביאור רב 

יחו לי להתגדר.  נת מקום הנ חי  בב

* ** 

"ע. וכך   האחרונים הוא ראב את חמתם של  ן' שהצליח לעורר  ה'ראשו

אתר:   כותב על 

כי על דרך  טוב הוא לעתיקי משדים, הדרש על נקודות 'וישקהו' 
'ויבכו', כאשר עשה   - הפשט לא חשב עשו לעשות רע לאחיו. והעד 

 יוסף עם אחיו. 

ן   "ע הטיח כא "והראב הכתב והקבלה:  אינו מגיב כותב עליו בעל  כמגיב ו

אין מן הצורך להשיב  דברים ואמר שלא חשב עשו לעשות רע לאחיו, 

התורה תמימה עליו  ". וביתר חריפות בעל  ק וכו' ו ל הפס ז,  ע שירים פרק  שיר ה (

ו,  ש ת' ע שיק תם בעניין 'נ ש ו דר לי ו ע שהסיב ל  ז" ש מח שי שן,  ל ה וארך כמגד ו ה מה(צ  : הער

]דנקוד  דרש זה  )פ' וישלח( ומה יתרון לבעל הלשון, הראב"ע, האומר 

טוב הוא לעתיקי משדים כו' והעד ויבכו כו'. ולא ראה כי   על וישקהו[
 וה' יכפר בעדו. גם האי "ויבכו" דרש דרשו ברוח כזה,  

"י עת רשב נה ד עה שאי אה שהם הבינו שכוונתו לכל ד "א  -נר רשב

ן  הדורשת כפשוטו. גם ד  כיו נשקו בכל לבו,  עת תנא קמא האומר שלא 

נים   יא רק לילדים קט את פשוטו של מקרא לגמרי, טובה ה נה תואמת  אי ש

נתו   יתה כוו נראה שלא זו הי התורה. אך  נות  היאמר בפרש יה ל נה ראו אי ו

חים. נום פתו נבוא לבאר כל העניינים שהשאר תה   של רבי אברהם, וע

כי  כי ג' דעות יש בחז"ל, ו אה לומר  היא דעה אמצעית. גם  נר דעת ת"ק 

היר   עת ת"ק לא רצה עשו לעשות ליעקב רע, אלא שיש לדעת ולהב לד

ג  " הירות הנקודות, וכמו שפירש רלב ן זה מב נשקו בכל לבו. עניי שלא 

ן   יינה ממוצע בי נשיקתו בלב שלם, אבל היה ענ יה  "שלא ה נו:  בפרשת

הזאת  היתה התיבה  זה  עדר הנשיקה, ול שהנשיקה וה וי לה    קהו()המי

 ." כתיבה ובין המחק עת בין ה  ממוצ

הנקודות   כי משמעות  "ג, לשיטתו בכמה מקומות בפירושו, מבאר  הרלב

כתובה.   כתובה ואינה  תה  כתובה ולעשו את עוצמת המילה ה יא להחליש  ה

זה בלבו של עשו.  צע  יין ממו ן הנקודות מורות על ענ כא  וגם 

יא גם אותו בפירוש ן הב דעת ת"ק, ולכ ן כך את  "י הבי עה  רש ו, באשר אף ד

הה   - זו קרובה לפשט זה תתבאר תמי שעשו לא רצה להרע ליעקב. וב

"י ממרחק לחמו ן הקרוב - גדולה, מדוע הביא רש  - מהספרי, ולא הביא מ

"ר לא   ן בב האמור מיושב, שכ נו ממש. ולפי  ית רבה על פסוק מדרש בראש

נה ממנו לגמר אי השו תיו דעת ר' ינ יא תח "א להב דעת ת"ק! וא עה  , מופי י

ן שמיישב המקרא על אפניו נו דורשו באופ אי נשכו, ולא   - ו נשקו ולא  ש

צה להרע ליעקב.   ר

התנגד לכל   צה ל נו רו כי אי "ע נראה  נדקדק היטב בטענתו של ראב אם 

"י נה דעת רשב עה שאינ יע  -ד "א שמפרשים וישקהו כפשוטו. לא תפר רשב

היה בלבו של עשו.  ניין מה ש את הנקודות לע אף  לו דרשת ת"ק הדורש 

עה זו פשטית תחשב ד ,ד ע ה "ע היא   , ו נת ראב אה בפירושו. טע "י הבי כי רש

ש  אין לפר כי על דרך הפשט לא חשב עשו לעשות רע לאחיו", כלומר  "

 ליעקב!פיזית  את עשו כמי שבא להרע

"הדרש על נקודות 'וישקהו'  נתו  טוב הוא לעתיקי משדים", מה שכתב:  כוו

אי  עת רבי ינ הד לד אינה קרובה לפשט.  שהיא לגמרי על דרך   רש ו

איך למד ומה לימד רבי   ן פשוטו של מדרש,  נו לבאר בכא נם לא הספק אמ

נו   נו תשובה לשאלת "ע הרווח נאי. אך לפחות מפירוש דבריו של ראב י

תחילת המאמר...  מ

 

" נו יעקב מבקש מעשו  תי "   קח נא את ברכתי בפרש אשר הובאת לך
ר  נחה שהביא לו. כך גם בסוף השיר אנעים זמירות המשור נתו למ וכוו

" כתו ותשורתו:  את בר נע ל ובברכתימבקש שה' יקבל  נע ואותה  י ראש ת
 כבשמים ראש". קח לך  

 המשורר ממשיך בשבחו של ה' ובקשר בינו לבין עם ישראל: 

' ר יִ ' ה אֵּ "( ' ִביְתפָּ תפאר ל אשר בך א שרא "י ל  שרא ץ  )בעם י פֵּ י חָּ ; " ִבי"כִּ ב' כב, כ ל  )שמוא

כ( לים יח,  י תה ֶיה לִּ ְה תיד , ְוהּוא יִּ ת ְצ בע ֲעֶטֶר ָבאֹות ַלֲעֶטֶרת ַביֹום ַההּוא )ִבי ַל ֶיה ה' צְׁ ִיהְׁ

ָאר ַעמֹו ָאָרה ִלשְׁ ִפיַרת ִתפְׁ ִלצְׁ ִבי וְׁ ד צְׁ תי : ע י חנינא רב ר  זר אמ י אלע רב ואמר  " ה(   , ו כח שעיה : )י
ת  ת לעטר ו צבא ה ה'  הי ההוא י : ביום  שנאמר צדיק,  ו ק  צדי ל  ש כ ה ברא ת עטר ו להי "ה  הקב

תפארה  ת  לצפיר ו צבי  ת  ו'. מאי לעטר וג ו -צבי  ת תפאר ולמצפין  ו  ונ צבי שין  ו " לע ה ... ל מגי

ו "ב( ט  .ע

ז ְדמּות רֹאֶכ ' הֹור פָּ ודם ' שֹוֶתם טָּ שר  ב לך  "מ ם ה, יא(  שירי שיר ה ז" ) ֶתם פָּ שֹו ֶכ "ֹרא (

שיח,  לך המ ו למ ל ש ש עטרה  לבי ה ל תיד  "ה ע והקב ו,  ל ש ה  שין עטר וב ל ומהו עטרה של אין 
" שנאמר 'ראשו כתם פז כתם פז-הקב"ה?  לים כא( תה ז' ) ת פ שו עטר ת לרא שי ת ...' וכתיב '

רבה ח, א(( ת  ו שמ ', וְ ) ַצח  )חקק( ַחק ה צחַעל מֵּ ל מ ת )ע ְד ו( א ם קָּ ו  שֹוְכבֹוד שֵּ )כמ

  מלאכי גוטמן //)ב(  אנעים זמירות



 

 

.. ." "ד  א פ " וב בפרקי דר ת שכ רֹאשֹוכ תּוָנה בְׁ ֶתר ַוֲעָטָרה נְׁ ְוֶכ חֹו,  פָֹרש ַעל ִמצְׁ ם ַהמְׁ ק שֵּ " / חק

שו( וד שם ק ת  ון א ל אהר ש ו  צח ל מ ון ע ת ציץ הנ ל ה  .ע

ו  ת וכך גם אומ ו  לעמ תפארה  ת  וצפיר צבי  ת  ל ה' יהיה עטר ובא לעי ון הפס' המ ש ל "פ  ע

ו ת ו ת א בֹודלְׁ : מכבד כָּ ן ּוְל י  1חֵּ אָּ  2ְצבִּ ְפ ה ֲעטָּ ָרהתִּ ְטרָּ תֹו לֹו עִּ מָּ ה ָרה , אֻּ נָּ ּוְרֶאי ה  )ְצֶאינָּ

ֹלמֹה  ְש ֶלְך  ֹון ַבֶמ י צִּ ת  ֹו ָרה ּלֹו ִאמֹוְבנ שיר  ָבֲעָטָרה ֶשִעטְׁ ֹו ) ב לִּ ת  ְמַח שִּ ּוְביֹום  ֹו  ת נָּ תֻּ ְביֹום ֲח
ון צי ת  ו "בנ  ) , יא שירים ג וינ -ה צ המ שלמהבנים  ך  ל לי... במ ך  -ין  ל זה מ ו  ל ש לום  ש שה לך  במ

 , "ה ים הקב לכ לכי המ ת  זה המשכן -בעטרה שעטרה לו אמומ ו ב ל תה  שהי לך  ל למ ש ... מ
תי  ו אה אח שקר בבה עד  זז מח תי לא  תה ב ו ורא א והיה ק י  תר מדא ו בבה בי היה מח ו יחידה 

ן שקרא ד  בבן ע מח ז  ז א  ל ת...  ל ב שרא לי רא  לה ק תח "ה ב כך הקב  , אמי שקראה  י  ועד  ת ו אח
 , ים ה( שיר שיר ה ( '... תי ו לי אח תחי  שנאמר  לא זז מחבבן עד שקראן אמישנאמר 'פ

)" שעיה נא( י ( '... ו זינ הא לי  י א לאמ ו לי עמי  ו א שיב  .'הק

ות( ְחְלפֹות ַמ " וצ ו "  )ק י ְבחּו 3רֹאשֹו ימֵּ צעיר(רֹות ְכבִּ ו ור  ל אדם בח ש , )כבימים 
יו  ּצֹותָּ רו( "ְקוֻּ שע ת  צו ו ו ים ְשחֹו )ק ַּתלִּ ן " רֹות ַּתְל זמ אן ב בר כ ו ומד שירים ה, יא(  שיר ה (

"א( ד ע ור )עי' חגיגה י ח ה כב ז הוא נדמ שא ו  לחם באויבי לה  .שבא 

ר: ור ש ש המ ֶדק נְׁ  ומבק ה ַהֶּצ ש( 4וֵּ ת המקד / בי צדק שלים עיר ה ו י  )יר ון(ְצבִּ צ ופי/ ר   )י
ַאְר  ְפ ְמחָּ תֹותִּ א ַעל רֹאש שִּ נָּ ה  ש ! תֹו, ַיֲעֶל ל ֹרא ם ַע ַלִּ שָּ ּו ת ְיר ֶלה ֶא ם ֹלא ַאֲע "אִּ (

ו ז,  ל לים ק תה  " י תִּ ְמחָּ " -; שִּ תה... שמח ל  לים כ ש ו ליר זיר  להח וך הוא  בר ש  ו תיד הקד שע ". 

תי( רב א  ת תֹו סְׁ . פסיק לָּ של ה'(גֻּ ו  צר ו ו וא ת ל ו שהוא סג ל  שרא ם י י  )ע הִּ א(ְּת ורה  )נָּ   שמ
דֹו  יָּ ו ְב ֶא ֶרתֲעֶט  כמ ְפ י תִּ ה ְצבִּ יף ְמלּוכָּ נִּ ת  ֶרת, ּוְצ ְפֶאֶר ּתִּ ת  ת ֲעֶטֶר י יִּ ְוהָּ " וב  ת שכ ו  )כמ

ו סב, ג( יה שע " י ְך יִּ הָּ ֹל ף ֱא ה ְבַכ ּוכָּ ל יף ְמ ְצנִּ ּו  .ְבַיד ה' 

" ֲע " ים שראל(מּוסִּ ם  ה'  )עם י אָּ י ֶבֶטן  ַהֲעֻמִסים)"ְנשָּ נִּ ֻשִאים מִּ "ַהנְׁ ַחם י רָּ נִּ ,  .מִּ ו ו מ שעיה י

ם  וכן, ג( ְנדָּ ת עִּ סיניֲעֶטֶר להם. בהר  ( .)ענד  "א ת פח ע יו שב ינָּ ְקרּו ְבעֵּ ֲאֶשר יָּ   לכן, מֵּ
ם  ְבדָּ ובכִּ ת שכ ו  יַני" )כמ עֵּ ָת בְׁ ֲאֶשר ָיַקרְׁ ָת  -מֵּ ַבדְׁ ם  ִנכְׁ י מִּ ְלאֻּ ּו ֶּתיָך  ַּתְח ם  דָּ אָּ ן  ּתֵּ ְוֶא יָך  ּתִּ ְב י ֲאַה ַוֲאנִּ

" ֶשָך ת ַנְפ , ד( .ַּתַח ו  מג שעיה  .י

רֹו פְׁ  וד אֵּ "א וע ת יא ע ו ברכ ר' ) פא לין  הנקראים ' תפי ו  )ה שבח ש בהם  וי ז(  ד, י ל כ זקא "פ יח ע

צאים ל ה'( נמ ש ו  ת תפאר י עָּ  ו רִּ אֵּ ַלי, ּוְפ '  ָליועָּ ל ה ל ע ו צא כביכ ל נמ שרא ל עם י ש )הפאר 

" וי אחד בארץ ל ג שרא "ומי כעמך י וב בהם  ת שכ שהוא מניח  לין  תפי "א .ב ו ע ת  ו , (5ברכ
י אֵּ  אִּ ְר ְבקָּ י  ַל רֹוב אֵּ שם  6ָליו ְוקָּ בגמ'  תוב  שכ ו  "ומי )כמ וב גם הפס'  ת ל ה' כ ש לין  תפי שב

)" ו לי ו א וראינ ל ק ו בכ לקינ ו כה' א לי ובים א לקים קר ו א ל שר  ל א ו וי גד  .ג

, י(" ָאדֹםח וְ ַצ " שירים ה שיר  ה  " דֹום ְואָּ ַצח  י  ֹודִּ בּושֹו  )ד ְל שר, ָאדֹםלִּ היה כא זה י ה   ו פּורָּ
כֹו  ְר ת ְבדָּ ל רמיס ל ע ש ו מ זה ו ת,  וך ג ל ידר ו שכביכ י  ֱאדֹוםְבבֹואֹו מֵּ  האויבים()לאחר  "מִּ (

 

 
ים  1 הִּ ֹל ' ֱא ן ה גֵּ ּומָּ ש  ֶשֶמ י  ָכבֹודכִּ ן וְׁ ן ה'  חֵּ ּתֵּ יב(יִּ ד,  ם פ לי תה ים ) מִּ תָּ ים ְב כִּ ְל ַלהֹ ֹוב  ְמַנע ט  .ֹלא יִּ
2 . ל " ון הפס' הנ ש ל " כ תפארה ת  צפיר " וס  גר ל ש  שי תב  וסף כ  בעץ י
ַבע  3 ֶש ת  ַלח ֶא ַג ְּת ַו ש  י אִּ לָּ א  רָּ ְק ּתִּ ַו ְרֶכיהָּ  בִּ ל  ּו ַע ה ְשנֵּ ְּתַי פֹות רֹאשֹוַו לְׁ יט(ַמחְׁ ז,  ופטים ט ש ( .... 
ם 4 תָּ ּו ב ְש ת  י ֶא ּובִּ ש "ְב ֶרְכָך ה'  ... בָּ ה ֶצֶדקְי וֵּ ו לא, כב( נְׁ מיה ש )יר  .ַהר ַהקֶֹד
5 " רך היום וה' האמי ת היום  ת ה' האמר "א שנאמר  ל  שרא תבח בי ש "ה מ שהקב ת  ציינ  הגמ' מ

י  - ואנ חד.  ו ה' א להינ ל ה' א שרא שמע י ר:  שנאמ ולם,  ת בע וני חטיבה אח ת שי "אתם ע
מך  ר: ומי כע מ שנא ולם,  ת בע חטיבה אח תכם  שה א "אע וי אחד בארץ ל ג שרא ן י א רואים כ ו  .

ל לה' שרא ם י שבח בין ע ת ב ו ת ההדדי ". - א ו לי ופארי ע לי  ו ע  "פאר
ָאיו 6 ָכל קֹרְׁ ח( ָקרֹוב ה' לְׁ ה, י לים קמ תה ת ) ֱאֶמ ּו ֶב ה אֻּ ְקרָּ יִּ ֶשר  ל ֲא  .ְלכֹ

ֱאדֹוםֶזה  ּוַע  ָבא מֵּ : ַמד יַע שִּ ֹו ְלה ב  ַר ה  קָּ ְצדָּ בִּ ר  בֵּ '( ְמַד י )ה .ֲאנִּ . ה? . רָּ ְצ בָּ ים מִּ דִּ גָּ ְב ּוץ  ָאדֹם  ֲחמ
בּוֶשָך :  ִללְׁ ת? ַג ְב ְך  רֵּ ָך ְכֹד ֶדי גָּ ְב ִתיּו ם פּוָרה ָדַרכְׁ ְוֶאְרְמסֵּ י  ם ְבַאפִּ ְוֶאְדְרכֵּ י ... ַבדִּ ם  ְל ְצחָּ ז נִּ יֵּ ְו י  תִּ ַבֲחמָּ

ג, א ו ס שעיה " )י י ּתִּ ְל ְגאָּ ַשי ֶא ּו ב ְל ל ַמ ְוכָּ ַדי  גָּ ְב ל  שיר -)דמם( ַע ל ו  ש ו "י בפיר ש תב ר וכ  ) ג
צח  ודי  "ד שירים:  ורה  -ה ן מ זק שנראה בסיני נראה כ לבן כ ו צח  ותי,  ונ לבין ע לה לבן  ו

שיה כעמ שער רי ו ור  לג ח ת שיה כ ו ב ל ז(  ל  שפט )דניא ו למ ת שב וכן ב ת  ו ורא ואדום ה  : ר נקא
-  , רבה סג ת  שי ועי' ברא  " שיך ו לב ל ה מג( מדוע אדום  שעי ר )י שנאמ נין  ו כע ונאי ש ליפרע מ

ום( שהוא אד ו  ש ורע מע ו אדום פ ש ו לב ו שה' הנקרא אדום   .יב 

ין ֶק  לִּ עָּ  ה' ֶשר ְּתפִּ ה ֶל אָּ ת כפי  ָנו ֶהְר תי א "א: 'והסר ז ע ת  ו וב במס' ברכ ת שכ ו  שה. כמ )למ

 ' ת אחרי ת א ב חנ -וראי "ה אמר ר ה הקב שהרא ד  ידא: מלמ ן חס ו שמע רבי  ר  א אמ זנ ר בי א ב

לין( תפי ל  ש שר  שה ק ילמ עֵּ ד  ה' ְלֶנֶג ת  ַנ ְּתמּו "( ָניו ,  ונת ה' יביט "ותמ (. 

' ה ְבַעמֹו, ר ה לכןוֶֹצ ים  ו וִּ שראל(ֲענָּ ריְ  )י " ָפאֵּ ה שּועָּ י בִּ ים  וִּ ר ֲענָּ אֵּ ֹו ְיפָּ ֶצה ה' ְבַעמ ֹו י ר "כִּ ( . 

ד( ט,  לים קמ ב תה "יֹושֵּ וע(,  שמ ל לֹות  ) תְּתהִּ נ ל מ ד( ע לים כב,  תה ( " ל שרא ם   י בָּ
ְת  הִּ רְל  .ָפאֵּ

" ֹר" ְרָך ֱאֶמת תאש ְדבָּ מ בריך א בריאה ד ת ה ל תחי ומר מ ל קס. כ לים קיט,  ה' , ')תה

א מֵּ ה דֹור' ֹראשקֹורֵּ ת , דֹור וָּ ְוֶא שֹון  א י ה' רִּ ש ֲאנִּ ֹרא ת מֵּ ֹו א ַהדֹר ה קֹרֵּ שָּ ְועָּ ל  ַע י פָּ )מִּ

א, ד( ו מ שעיה י הּוא )י ים ֲאנִּ ון  ַאֲחרֹנִּ ש "אני ה' רא "י:  ש ש ר ת   -ופיר זור: וא ולע ליא פלא  להפ

י הוא  ונים אנ ": -אחר תכם זור א ע היה וא ונים א ם בנים אחר ף עמכ ת לכן ,א ָך  א ַעם דֹוְרֶש
תך( ו שים א ל המבק שרא תם( רֹש ְד – )עם י ו ל א וגא  ! )בקש 

 בקשת המשורר שתתקבל שירתו ותפילתו: 

שים(ית ִש  י ) יַר ן שִּ ם( ֲהמֹו רבי שירי ה א  ) שך( ֶליָךעָּ –נָּ ת לרא ו עטר שיהי י  ) תִּ נָּ ְורִּ  ,
ְקַרב אֵּ   . ֶליָךתִּ

י תְׁ  הִּ י ְּת תִּ לָּ א(ּ הִּ ן ֶרתְלרֹאְשָך ֲעֶט  )נָּ כֹו י ּתִּ תִּ לָּ יך(, ּוְתפִּ לפנ ונה   ֶרתְקטֹכ )תהיה נכ

, ב( א לים קמ תה  " ֶניָך ְלפָּ ת  י ְקטֶֹר תִּ לָּ ְּתפִּ ֹון  כ ּתִּ " (, 

תהיה נכבדה(יַקר ִת  י ) ְבעֵּ ש  ת רָּ יַר ש( ֶניָךשִּ ת ר ר שי יא  שה "פ  תי בעיניך אע שיר תיקר  (  ,
יר  שרַכשִּ ויים א ל בָּ  של ה ְר  . ֶניָךיּוַשר ַעל קָּ

ֲעֶלה ְלרֹאש בִּ  י ַּת תִּ כָּ שהוא ְר שבר( 7ִביר ַמְש  ה'  ל המ ושיב ע וף גם , )מ ל  ובס ְמחֹולֵּ
יד יק כַ  והוא ,8ּומֹולִּ דִּ  .9ִביר ַצ

תּוְב  ו י  זכ י ְּתַנֲעַנע לִּ תִּ כָּ ְר תי( ֹראש בִּ ל תפי ל  ותקב ּה ַקח ְלָך ) קח נא את )", ְואֹותָּ

"( ברכתי לך ת  ובא שר ה ים    א מִּ "ְבשָּ ובים( 10רֹאש"כִּ ש שמים ח ו ב  )כמ

י עָּ  יחִּ א שִּ נָּ ֱעַרב  י ַתֲערֹג אֵּ 11ֶליָך ֶי ַנְפשִּ י  י  ֶליָך , כִּ ש נפ ליך  כי א " תיחה  )כעין הפ

)" וג  . תער
ה  כָּ לָּ ְלָך ה' ַהַמְמ ֶרץ,  אָּ ּובָּ ם  ַמיִּ שָּ ל ַב י כ ֹוד. כִּ ְוַהה ַצח  ְוַהנֵּ ְפֶאֶרת  ּתִּ ְוַה ה  ּורָּ ב ְג ְוַה ה  לָּ ְגדֻּ ְלָך ה' ַה

ש.  ְלרא ל  ְלכ א  שֵּ ְתַנ תֹו?!ְוַהמִּ לָּ הִּ ל ְּת יַע כָּ ות ה' ַיְשמִּ ְגבּור ל  י ְיַמלֵּ  מִּ
 

 
ְלאֹום  7 ּו  ה בֻּ ְק יִּ ר  ַע בָּ ִבירמֹנֵּ רֹאש ַמשְׁ ָרָכה לְׁ לי יא, כו( ּובְׁ ש  .)מ
ֹלא אֹוִליד ַהֲאִני ַאשְׁ  8 ט(ִביר וְׁ  , ו ו ס שעיה )י ְך  יִּ ֹלהָּ ַמר ֱא י אָּ ּתִּ ַצְר ְועָּ יד  לִּ ֹו ַהמ י  ם ֲאנִּ ר ה' אִּ  .יֹאַמ
ם  9 ְואִּ ש  ֹו ב ט ַיֲח ְשפָּ א מִּ ֹונֵּ ש ף  ז( ַצִדיק ַכִבירַהַא וב לד, י יַע )אי שִּ  .ַּתְר

10 " ון הפס'  ש ָשִמים רֹאש ל ָך בְׁ ַאָתה ַקח לְׁ לוב יפה עם הוְׁ שי ש כאן  וי ת "  "קח נא א פס' 
." ש שמים רא לך כב ה( קח  ברכ ת ה תה )א ו "וא ון  ש ל " ומכאן ה תי  ברכ

לד(ֶיֱעַרב ָעָליו ִשיִחי  11 לים קד,  תה ַבה' ) ְשַמח  י ֶא ֹנכִּ  .אָּ

 

 

ם   תשובות לשאלות מהשבוע שעבר ופיעי שמ ויים  שגים /ביט ו תר)מ ו ו י מיים א תרא( פע בבא ב  : ב

כא ע"א.  – יואב  .א  יז ע"א; 
"ב.  – רוכלין המחזירין בעיירות  .ב  כב עא; כט ע
"א; כו ע"א.  – ואיכא דרמי להו מירמא  .ג  יא ע
שב"ם( אריס למחצה .ד "ב ד"ה אמר רב ז – )בר  ביד; לה ע"ב שם. לג ע

"ב, ) צהוב .ה ש צה ור ש לים מ "י(מי ש "ה תו.   – בר אתה; כב ע"א ד "ה ש "א ד  ח ע
"ב; כב ע"א. –( 3) טבח . ו "א; כא ע  ט ע
"א.  –( 5) מחוזא  .ז "ב; לו ע "ב; כט ע  ז ע"א; ט ע"א; יב ע

"א.  - אדום .ח "א; כב ע  כא ע
 

אים  -שאלות  נוספות  יים הב ן הוזכרו המושגים/ביטו צא היכ תר(  פעמייםמ ו כת בבא בתרא )או י "ם( במס שב ור "י  ש לל ר ו "א, כ לח ע  : )עד דף 

 ( 5אמא ) .א
 ירושלים .ב

 כורכמא דרישקא  .ג
תא  .ד  ריש גלו

זין  .ה  זי
תא  . ו יה פור  רפק ב

נים ) .ז  ( 4תא
 ( 3שחת ) .ח

"ש סיפא  .ט "ש רישא ומ  מ
 קדירה  .י

  הלומדים  //שאלות בקיאות בבבא בתרא 



 

 

 

 יתיאל סופרא / ָנקּוד ָעָליו

 

ט ְטָלָפיו   ְוׁשּוב ּפֹוׁשֵׁ

יו!  ּפָ  ְראּו, ְנִקּיֹות ּכַּ
 

 לֹא עֹוד. 
 

הוּ  קֵׁ ָ ׁשּ ּיִ  וַּ

 ָנקּוד ָעָליו. 

ר  קֶׁ ל ׁשֶׁ יָקה ׁשֶׁ  ְנׁשִ

כוֹ  א ְלָנׁשְ ּבָ  ׁשֶׁ

יו.  ּנָ  ְוָקהּו ׁשִ
 

ו?  ׂשָ ׂשּו עֵׁ ְחּפְ יְך נֶׁ  אֵׁ

ְצּפּוָניו.   ִנְבעּו מַּ

ן  ֵׁ ׁשּ ה זֶׁה הַּ ְבעֶׁ  מַּ

בּוָרה  ׁשְּ  הַּ
 

 ָנקּוד ָעָליו. 

הְועַּ   ּתָ

 , ָבר ָידּועַּ  ּכְ

ו ׂשֹונֵׁא ׂשָ  עֵׁ

ֲעֹקב   ְליַּ
 

ו  ׂשָ ׂשּו עֵׁ ְחּפְ  נֶׁ

יו.  ֲעׂשָ פּו מַּ ְחׂשְ  נֶׁ

 

 יעמס לנו  /להים -והיה הוי"ה לי לא
 

 גבורה, דין.  -להים' ברא  -'א

 זהו חרבנו.  -הביט וראה  

 טובי יצוריו כן להכחידו מצדדין,

 נעשה סדר ענה פודה צאנו.

 תדין.קריאת רחמים שבשילובה  
 

 תם שולח רבקה קראתהו,

 צדיק פנה עירו סורק נשארה.

 מלך לביתו כיוונו ילינהו,

 טהור חלם זכה וראה האורה.

 ד' גילהו ביתו אייהו.
 

 אז תבע בחיר שבאבות גבורה,

 רצה דין קדמון העלימו צור.

 וצדקת פרישותו זכות עוררה

 חלום סולם טּוב נצור.

  להים ככח לעזרה.-ישולחו מא

 שליט"א  / ראש הישיבה, הרב אהרן פרידמן הש ְּיג ְּפ ְּ
 

ִנים ה ׁשוֹּ  ַאִחים ִנְפָרִדים כֹּ

ר ַכָמה ָׁשִנים ִנְזְרקּו ַלֲחַלל   ִנְפָגִׁשים ְבִלי ִלְסּפוֹּ

ָלם   ְלעוֹּ
] 

ֶרת    ִמְתַחְבִקים, ִמְתַנְׁשִקים ְלִתְקׁשוֹּ

 ֶׁשֵאיֶנָנה ַקֶייֶמת ִבְכָלל 
 

 ְוכּוָלם ִמְסַתְכִלים ֶאל ֵמֵעֶבר ַלַגב ֶׁשל ַעְצָמם 

ֵמד ָׁשם ּוִמי ִמְתכ ְדִקים ִמי עוֹּ ֵפף ּוִמי ְמַחֵייך ִחיּוך ֲעַגְלַגל  ּובוֹּ  וֹּ
 

ֵשף ַרק ִׁשיַנִיים   ֶׁשַמְסִתיר ְוחוֹּ

ְרֵקי ַהַחִיים  ת ַמָבָטן ֶאל עוֹּ  ֶׁשַמְלִבינוֹּ

ת ֶאל מּול ָהֱאמֶ  ִקיםּוִמְתַנְּפצוֹּ  ת ַהְקִׁשיָחה ְוַהַחָיה ֶׁשל ְדַבר ֱאלוֹּ

 

 הניסיון 
 

 על מפתן ביתינו פתאום הופיע 

 ללא שום התראה וללא מניע

 פשוט הופיע... 
 

 לא נותר לנו אלא לקבלו

 בשמחה או בעצב

 הוא נשאר פה! 
 

 הכנסנוהו לביתינו 

 הצענו לו מיטה 

 ואך נכנס...

 והתנחל שם לרווחה.
 

 זה היה קשה 

 להכניס אורח זר

 לא מוכר ומנוכר
 

 הרי איתו הביא שלל בעיות

 מחלות ופגעים,

 שבחברתו לא רצינו להיות
 

 אך לו היינו יודעים ומפנימים 

 שאורח  זה הוא רק לכמה ימים

 הוא בא רק לבדוק

 כמה נצליח לעמוד איתנים 

 ובעוד כמה ימים

 ילך ולא יחזור לעולמים 
 

 במבט לאחור, במחשבה קדימה

 היינו להכניסו פנימה שמחים 

 הרי הוא כאן לטובתינו

 הרי הוא רק ניסיון... 

 

קב. וכל רקבון יש בו חסרון.  "החכמה שמתרבה מתוך קנאת סופרים, כיון שבאה מתוך קנאה סופה להר

 וזאת היא חכמת סופרים שתסרח בעקבתא דמשיחא. ועל ידי סרחון זה תתבטל צורתה הקודמת..." 

 )ראי"ה קוק, אורות, אורות התחיה, אות לח( 

צורתה הקודמת, "החכמה שמתרבה מתוך קנאת סופרים...  סופה להרקב...  ועל ידי סרחון זה תתבטל 

 ויוחל להיות מאיר אור הנשמה של החכמה העליונה מכל קנאה, שהיא למעלה מחכמת סופרים. 

 היא החכמה שתצא לאור על ידי שיר חדש ושם חדש אשר פי ה' יקבנו"
 )ראי"ה קוק, אורות, אורות התחיה, אות לח( 


