
   חרנה-מבאר שבע 
 היהלא  :י"ש שואל ר)י � כחפרק " (ויצא יעקב מבאר שבע ויל� חרנה"

 מגיד אלא, יציאתו הזכיר ולמה, חרנה יעקב ויל� אלא לכתוב צרי�

 הודה הוא בעיר שהצדיק שבזמ�, רוש� עושה המקו� מ� צדיק שיציאת

 רות( וכ� הדרה פנה זיוה פנה הודה פנה מש� יצא, הדרה הוא זיוה הוא

   .ורות בנעמי האמור, המקו� מ� ותצא) ז א

הול� האד� . מדוע נכתב מהיכ� יצאמביא טע� נוס  " בית הלוי"בעל 

הרי לפעמי� עיקר רצונו הוא ללכת מ� המקו�  ,שניממקו� אחד ל

�  . ולפעמי� עיקר רצונו הוא להגיע אל המקו� השני, הראשו

, תה עליו לברוח לחר�רבקה ציו. נזדמנו שתי המטרות הללו יחד, ליעקב

ומאיד� יצחק שלח .  שיצא מבאר שבע�מחמת מזימתו של עשו להרגו 

�, על מנת שיקח לו אשה מבנות לב� ולא מבנות כנע�, את יעקב לחר

�היו , ממילא כשביקש יעקב לקיי� כיבוד אב וא�. כלומר שיגיע לחר

כ� לפי. ג� לצאת מבאר שבע ולג� להגיע לחר�, לפניו שתי המטרות יחד

�מציי� הכתוב את שתיה� את היציאה מבאר שבע ואת ההליכה לחר.  

   משל הסולם

) 'ג–' פרק כח" (ויחלו� והנה סל� מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה"

 הראהו": �"לדוגמא הרמב, רבי� מגדולי ישראל הביאו פירושי� למשל זה

� בגזרת והכל המלאכי� ידי על נעשה באר% הנעשה כל כי הנבואה בחלו

 יעשו לא באר% להתהל�' ה שלח אשר י�וקאל מלאכי כי, עליה� ליו�ע

 לפניו לאמר האר% כל אדו� על צבילהתי שוב� עד גדולה או קטנה

 יצוה והוא, וד� חרב מלאה או בשלוה יושבת והנה באר% התהלכנו

� על צבינ יתבר� הוא כי והראהו :דברו ולעשות באר% לרדת לשוב עליה

�' ה חלק יהיה אבל המלאכי� ביד יהיה לא שהוא...ליעקב ומבטיחו הסל

  ..."תל� אשר בכל ושמרתי� עמ� אנכי והנה שאמר כמו, תמיד עמו ויהיה

שא  על פי שהוא , האד� משול לסול�. פרוש נוס  למשל זהנראה לומר 

א� , יני� ארציי� גשמיי�ימוצב ברגליו ארצה ומוכרח להתעסק בענ

 �על האד� ,  א� כ�".ע השמימהראשו מגי"עושה את הדברי� לש� שמי

מעשיו של האד� בעול� שהרי , לדעת את גודל האחריות הרובצת עליו

� את הכ יהזה מניעי� את ההנהגה העליונה בשמי� ומכריע , �א

האד� הוא המושל בכל ולמעשה . רעה, חלילה,  טובה אויהההשפעה תה

�   .הבריאה בהשפעת מעשיו על ההנהגה העליונה לגבי העול

     בנימה בין

"� רבותינו :י" רשמפרש) 'לב – 'כט" (בעניי' כי ראה ה...ותקרא שמו ראוב

  .  ראו מה בי� בני לב� חמי שמכר בכורה ליעקב וזה לא מכרה: פירשו

כי ראה  "–הפסוק גופו כבר מנמק את הש� ראוב� הרי , נשאלת השאלה

  ?  ומה ראו רבותינו לומר נימוק אחר–" בעניי' ה

כ� �פי חוקי הלשו� יש לכתוב תחילה את הסיבה ואחרל, נראה לומר כי

' כי שמע ה: "שאר הבני�בקריאת השמות של כפי שנאמר , את המסובב

עתה הפע� ילוה אישי אלי "או , " ותקרא שמו שמעו�–כי שנואה אנכי 

 על כ� קראה שמו –' הפע� אודה את ה"וכ� "  על כ� קרא שמו לוי –

, "ותקרא שמו ראוב�: "נאמר תחילה א� כ� מדוע אצל ראוב� –" יהודה

, מכא� למדו רבותינו? "בעניי' כי ראה ה: "ולאחר מכ� היא מנמקת זאת

: לש� ראוב� והואנוס  היה נימוק , כי נוס  על הנימוק הנאמר בפסוק

  )מעיינה של תורהי "עפ(                          "...ראו מה בי� בני לב� חמי"

 רכילות הוא כאשר אד� מגלה סודות האופ� החמור ביותר של אבק

גילוי סודות נחשב לאבק רכילות מכיוו� שהדבר גור� . שהוקפדו בידיו

י� ומכא� מגיעי� ילחוסר שליטה עצמית בדיבור בנושאי� הקשורי� לענ

הרי ,  כאשר מתברר שפרסו� הסוד ברבי� גר� לנזק. לרכילות של ממש

ג� כאשר הנזק לא , משיש בכ� ג� אבק רכילות וג� דיבור לשו� הרע מ

  .עצ� הפרת הסודיות הופכת את האד� להולי� רכיל, היה צפוי מראש

כ� ג� באיסור רכילות נכללי� רק דברי , כמו באסור דיבור לשו� הרע

�אול� כאשר מספרי� לאד� מה דיבר . רכילות חסרי משמעות או מזיקי

רכילות אי� זה נחשב לסיפור , או עשה נגדו פלוני מתו� כוונה לתועלת

  . והוויתכ� אפילו שהדבר ייחשב למצ

, המיני� משבעתפרי  מכזית ופחות, עוגה כזית שאכל מי :שאלה

 ולחתו�בברכה האחרונה , הע% פרי ועל הע% על להוסי  רשאי �הא

  ? פירותיה ועל המחיה ועל האר% על' ה אתה ברו�

 שו� הספק על יכלול לא: כתב 'יח –' רחע סימ� "ובש מר�  :תשובה

כתב ו. ומלכות ש� מוסי  שאינו פי על א  שלש מעי� בברכה תוספת

 הגפ� על האחרונה ברכתו א� שספק משקה ששתה כגו� �  בהגההא "הרמ

 נפשות בורא שברכתו דבר יאכל לא, רבות נפשות בורא או הגפ� פרי ועל

 ויכלול, הע% פרי ועל הע% על שברכתו המיני� משבעת ופרי, רבות

  . ומלכות ש� מוסי  שאינו  א, הגפ� פרי ועל הגפ� על שלש מעי� בברכה

 בו שיש דבר יאכל לא להילכתח רקש נראה, יט ק"ס ש� זהב הטורי כתב

, שלש מעי� ברכה או רבות נפשות בורא היא א� האחרונה בברכתו ספק

 שאי� כיו�, להוסי  יכול אכל כבר א� אבל, שלש במעי� אותו לכלול כדי

� מדברי כי ,הדגיש� א. לבר� צרי� הכי בלאושהרי , לבטלה ברכה כא

, אחריו יבר� מה יודע ואינו כבר שאכל מי שג� מוכח ע"ווהש יוס  הבית

�   .מספק אחרונה ברכה להוסי  תקנה שו� לו אי

 דבריו מתקו מאד ומה, ל"הנ זהב הטורי דברי עלכתב  "מרדכי מאמר"ה 

 כי , וסי הו, שאמר� למי הראויי� דברי� וה�, צופי� ונופת מדבש לפי

  .דיעבדשל ב מצבל ו�וכהת לא מר� שג�לו  נראה

 � תוספת שו� הספק על יכלול לא � שכתבע "והש מר� דברי פשטאול

 בדיעבד א לדעת מר� ש, מר� בדעת ז"הט שהבי� כמו מוכח', וכו בברכה

שזה נחשב  משו�, אחרונה בברכה מספק להוסי  שלא להקפיד יש

   .עג ד  "ברה�א את ביר�" בספר כתב וכ�. פסקכה

 "לדוד תפלה" בספר שנסתפק מהאת  הביא', ב אות "לאברה� זכור"ב 

 א� במחלוקת שנוי שהדבר, מרביעית ופחות יי� מכזית יותר ששתה במי

 לכלול יכול א�', א �' רי סימ�ע "ובש שכתב כמו, אחרונה בברכה חייב

 פת על או המיני� משבעת פרי על שלש מעי� ברכה בתוספת הספק על

 כשהספק אלא הספק על יכלול שלא אמרו שלא שאפשר, בכסני� באהה

 א� הוא כשהספק אבל, נפשות בורא או הגפ� על היא א� עצמה בברכה

 וכתב, מספק לכלול שיכול אפשר ברביעית רק או בכזית זו בברכה חייב

 לא הגמור הדי� שמ� שאפשר, יכלול לא בזה שג� נראה ולדעתי, זה על

  .שאינו דבר מספק יכלול ואי�, יי� מרביעית פחות על ברכה תקנו

 שאינו מכשיעור פחות אכל שא� העלה' ה חלק "הלכות משנה" ת"בשו

 אבל, כלל שלש מעי� בברכה אותו יכלול לא, כלל אחרונה בברכה חייב

 רבה והאליה ז"הט דברי על לסמו� הרוצה כשיעור הוא א� בספק

  . ברורה המשנה דעת וכ�. שיסמו� מה על לו יש, מרדכי והמאמר

 התוספות דעת כי, במחלוקת שנוי כזית ששיעור ו�ושמכי נראה זה לפי

�. ביצה חצי כשיעור הוא כזית ש,עודו .צו הבית בבדק ה"והרא: קג חולי

��"והרמב  "הרי ואילו. תפו סימ�ע "ובש מר� פסק וכ � סוברי� וסיעת

 האוכל �"והרמב  "הרי דעת שלפי נמצא, ביצה כשליש הוא שכזית

 כעשרי� האוכל לפיכ�, אחרונה ברכה לבר� חייב, גר� כעשרי� שיעור

� לכלול רשאי, מחלוקת הגדולי�ב נכנס הוא גר� ותשעה כעשרי� עד גר

 כזית בי� יי� שתה א� הדי� והוא. כשיעור עוגה אכל א�, הספק על

 פני� כל ועל. הספק על לכלול יכול, במחלוקת שנוי שהדבר, לרביעית

  . שיסמו� מה על לו יש, ל"הנ האחרוני� על הבז לסמו� הרוצה

, המיני� משבעת עשרי� גר� פריו, כזית עוגהכזית  שאכל מי ::::סיכוםסיכוםסיכוםסיכום

: יאמר ובחתימה, הע% פרי ועל הע% על, המחיה על בברכת להוסי  רשאי

 מעשרי� בפחות אבל. פירותיה ועל המחיה ועל האר% על' ה אתה ברו�

� א� הדי� והוא. המחיה על בברכת הע% פרי ועל הע% על יכלול לא גר

 יכול, רביעית משיעור ופחות, כזית משיעור יותר יי� שתה העוגה מלבד

' ה אתה ברו�: ויחתו�, המחיה על בברכת הגפ� פרי ועל הגפ� על לכלול

   )'די סימ� ו חלק דעת יחווה ת"שו(  . גפנה פרי ועל המחיה ועל האר% על

היה . ' תקמג�בשנת השה קב מערבי ינולד ל – שעיה מושקטשעיה מושקטשעיה מושקטשעיה מושקטיייירבי רבי רבי רבי 

�"יהיה קשור רבות ע� החידושי הר. צחק מראדווילירבי של  נוחת.  

�. ח שני�"שימש כרבה של פראג כ. היה ידוע בשנינותו יוצאת הדופ

ת שואל "הוזכר בשו ..."הרב הגאו� החסיד מופת הדור"במצבתו חרות 

ק "אבדי "ה ישעיה נ"וג� הגאו� החסיד מו"ז שכתב "קט'  סיא"ומשיב ח

  .' תרכח–ע בשנת ה "נלב". פראגי

 שואל ומשיבשואל ומשיבשואל ומשיבשואל ומשיב פנינים לפרשת שבועפנינים לפרשת שבועפנינים לפרשת שבועפנינים לפרשת שבוע

  )על פי חפ% חיי� השיעור היומי(שמירת הלשון שמירת הלשון שמירת הלשון שמירת הלשון 

        גדולי ישראלגדולי ישראלגדולי ישראלגדולי ישראל
 


