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יע סיפור  נו מופ די א  בפרשת ם"  חיו:השלכתו של יוסף לבור על י יִּ בֹו מָּ ין  בֹור ֵרק ֵא ַה ה וְׁ בֹרָּ כּו אֹתֹו ַה לִּ ַישְׁ ֻחהּו ַו קָּ יִּ ז, כד("ַו ל ת  שי  .)ברא

." ן בו מים "אי " ו "הבור ריק נה בפסוק:  ני התורה עמדו על הכפילות שיש יאר פרש "י על אתר ב  : רש

 . מים אין בו אבל נחשים ועקרבים יש בו   –'  אין בו מים'מה תלמוד לומר   ?מיםק איני יודע שאין בו יממשמע שנאמר והבור ר

הי התורה מב ן  "י תמוה, שכ כאורה, פירושו של רש צא מכלל סכנה. אך ל ן הוא לא י יי עד דדה לנו שלמרות שיוסף הושלך לבור,  התורה חי "י  "י רש רה  עפ
"כ לא  ציל את יוסף, וא יתה לה ן הי נת ראוב ן ששכוו יכו לבור שיש בו נחשים ועקרביםהיה מציע ליתכ  :1השל

ְשְפכּו ַאל ְראּוֵבן  ֲאֵלֶהם "ַויֹּאֶמר  יכּו ָדם  תִּ ְדָּבר  ֲאֶשר   ַהֶזה ַהּבֹור   ֶאל  אֹּתֹו  ַהְשלִּ ְשְלחּו ַאל ְוָיד  ַּבמִּ יל   ְלַמַען   בֹו   תִּ ָיָדם   אֹּתֹו   ַהצִּ יבֹו   מִּ יו"    ֶאל   ַלֲהשִּ  . )שם, כב(ָאבִּ

ן ה על תמיה " נה הרמב ן וא   , זו עו היה עמוק  שראוב התחבאו בחֹורים שבתוך הבור, או שהבור  ן אלו  נחשים והעקרבים, שכ ידעו על קיומם של ה חיו לא 
עיתו. היה אפשר לראות את קרק  ולא 

"ה  ןהקדוש ורהשל ן מלובלי ידשו ' צדוק הכה עד במהלךכי  ,ח ניו ימי כאשר חל מו עד קשר לפרשה שלפ ן מהו הקשר  אם כ .השבוע יש למו ן, עלינו להבי
נוכה?  ן פרשת וישב לחג הח  בי

כת שבת  נתן בר מניומי במס "י הסתמך על מימרא שרב כהנא מביא בשם רב  "א(כדרכו בפירושו על התורה, רש  :)כב ע

מים אין בו אבל   –' אין בו מיםלומר 'למוד אלא מה ת  '?...והבור רק אין בו מים 'מאי דכתיב  : ואמר רב כהנא דרש רב נתן בר מניומי משמיה דרב תנחום"
ניומי ומשמו של רב  נחשים ועקרבים יש בו ן בר מ נת נוספת, גם היא של רב  נר החנוכה. קדמה לה מימרא  ן העוסק ב עה באמצע דיו ". מימרא זו מופי

נחום: " כה. אמה פסולה כסוכה וכמבוי כ' ל חנוכה שהניחה למעלה מ ר שנת ן בדיני חנו  ", ולאחריה נמשך הדיו

כה?   ן על הלכות חנו צע הדיו את המימרא העוסקת בבור אליו הושלך יוסף באמ היא, מדוע בחרה הגמרא להביא  השאלה המתבקשת על דברי הגמרא 
זה   נים לגמרי. לעומת הסבר  אים שו נוש חכם אחד, גם אם אלו עוסקות ב יד זו לזו מימרות שאמר  הצמ כי כך דרכה של הגמרא ל יתן לבאר בפשטות  נ

יע הרב בר ני בין המימרות.הצ  וך הלוי אפשטיין, בספרו תורה תמימה, קשר תוכ

כפילות עה ה ֻחהּו -ל-משמש השורש ש , בפסוק שבו מופי קָּ יִּ "ַו ִלכו כ:  זה   ַוַישְׁ ". בעל תורה תמימה מציין שלשורש  ם יִּ בֹו מָּ ין  בֹור ֵרק ֵא ַה ה וְׁ בֹרָּ אֹתֹו ַה
דת מפירוש קדום ואלמונ כן, בשימוש במילה "וישליכו"  משמעות מסוימת ומדויקת הנלמ "דאין השלכה פחות מעשרים אמה". אם  כת תמיד:  י למס

כת סוכה  ננה מקרית. בתחילת מס דת אורך זו, עשרים אמה, אי יה בעומק עשרים אמה לפחות. מי נו שהבור ה זת ל "א( התורה רומ מסביר רבא מדוע   )ב ע
אדם יודע  נמוכה מעשרים אמה: עד עשרים אמה  היות  כה ל אדם יודע שדר בסוכה, על הסו ן  אי משום דלא  שהוא דר בסוכה, למעלה מעשרים אמה 

לטת בה(" שלטא בה עינא ו ש שאין העין  שום   .)=מ

נו של האדם מתקשה לזהות דברים בבירור. אם כן, אפשר לראות בדרשה של בעל תורה תמימה הרחבה   כלומר, במרחק עשרים אמה ומעלה עי
נו לעיל: הבו "ן שהבא חי יוסף לראות את הנחשים  להסברו של הרמב כזה, ועל כן לא יכלו א אינה שולטת במרחק  ן  ר היה עמוק מעשרים אמה, והעי

תחתית הבור.  והעקרבים שב

ניומי משמו של רב תנחום  ן בר מ נת תיו של רב  ן שתי אמירו נוכל לענות על השאלה בדבר הקשר בי נוכה וזו העוסקת בבור  -כך  נר ח זו העוסקת ב
נר צריך   שאליו הושלך יוסף. ן גובה ה " מעבר לה. במקרה הראשו ן שליטה "אי עין  האורך עשרים אמה, אשר ל דת  ניהם עוסקים במי התשובה היא שש

נחשים והעקרבים שהיו בו.  ן את ה ן לא ראה ראוב יה יותר מעשרים אמה, ועל כ היות פחות מעשרים אמה, ובמקרה השני עומק הבור ה  ל

יאור התורה תמימה צריך ב את הנחשים והעקרבים  אולם הסברו של  הצליחו לראות בבירור  חים לא  ייך להגיד שהא ן בעוד שלגבי בורו של יוסף ש , שכ
נח בגובה של כ' אמה  נוכה שמו איה, לגבי נר ח אי הר נ אינה מוגבלת למרחק זה, ועם מעט   –בגלל המרחק ות אדם  ייתו של ה ן רא יד זאת, שכ לא שייך להג

ן ולראות למרחק  נ ץ יוכל האדם להתבו נה מאמ כח מהמש כפי שמו "א(רב, ו ז ע ומא ס "עומד   )י הצוק  ן  עיר המשתלח מ את סדר השלכת הש המתארת 
"  )=מיל(מרחוק  אה את מעשיו  .2ורו

האמרות של ר' תנחום בטוב טעם ודעת משך חכמהה תי  ן ש כים  בי ר ש ,יסוד דבריו הוא .מבאר את הקשר בי את גדר הברכה, שמבר נחום בא להסביר  ת
נוכה נר ח ינו", ש  - על  נסים לאבות יא דומה "שעשה  אדםברכל ה אה  ה שמברך  נעשה לו על מקום שהוא רו זה": נסבו ש נס במקום ה לגבי  . "שעשה לי 

כה זו  יא הבר ח(בית יוסף מב וף סימן רי ו"ח ס נס )א נאמרת דווקא על  כה זו  האבודרהם, שבר אדם  כאשר רואה , שיצא מדרך הטבע את דברי  את המקום   ה
 .3שארע בו הנס 

//   המשך בעמוד שלפני האחרון  / /
 

 
ת 1 תעצמ "י מ ש זו על ר ה  " ,תמיה ור:  בב ו  וד ה בע לסכנ וף  ש יה ח וסף לא ה שי רא  ו ה בפני הק ש וק מדגי ת בפס ו ל שהכפי בר  ו הס ל,  רבנא ל האב ש זה  ל ו  ש ו ת פיר וים א ו ש ו מ שאנ  -'אין בו מים'  כ

של מקראכי אם היו שם מים היה נטבע ומת ו  וט ש לפ וב  שני הקר ו פר מץ ק ל מא רבנא ו, האב דרכ ך, כ ובן ,". כ של רא ו  ונ צ ואם את ר ת זה גם  וסף.  ובמקרה  ל חיי י ור ע שמ  ל
בר  2 ת תר מס ו ז י שא שך,  ו ל ראיה בח בר ע ד ורה תמימה מ ת שה תרץ  ל לי  ו תי א שב ומרח כה ל ו ורה נר חנ בר ורה  צ ת ב ו זה ל שה  ב ,שיק ור. ודאיו וך ב ת צאים ב שנמ בים  שים ועקר  נח
ש 3 בלא  ברך  ל וב  דר הטבע, ט צא מג ו ו י שאינ ו נס  ל שה  שנע שבמקרה  יק  והס לקים,  ו ש ח שי "ע הביא  ו ש לם ב ו תא ו לכ  .ם ומ
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יים המפורסמים לכך היא ממה   התפילה חשובה מאד, ואחד הביטו

נ  את הכ נה מתארת  דים הראשונים  תםשהמש "ב(של חסי ל ע ת  ו ברכ (: 

אין עומדין להתפלל אלא מתוך כובד ראש. חסידים הראשונים היו  
 ביהם שבשמים. שוהין שעה אחת ומתפללין, כדי שיכוונו לבם לא

עה אחת גם אחר התפילה  הים ש היו שו נו ש ן מצי "ב(וכ לב ע  :)שם 

תנו רבנן: חסידים הראשונים היו שוהין שעה אחת ומתפללין שעה  
אחת וחוזרין ושוהין שעה אחת. וכי מאחר ששוהין תשע שעות  
ביום בתפלה, תורתן היאך משתמרת, ומלאכתן היאך נעשית? אלא  

 תורתם משתמרת ומלאכתן מתברכת.  -מתוך שחסידים הם  

יימו   כדבר שולי שיש לס את התפילה, חלילה,  "ל לא תפסו  אים שחז נו רו א
נות   נ התבו תי שיש לעשותו ב כדבר מהו מהר ולחזור בחזרה ללימוד, אלא 

יכות.   רבה ובאר

יחס למעשים טובים, מתבאר שהתפילה גדולה  גם  כמבואר שם:  מהם,ב

טובים. שאין לך גדול   : גדולה תפלה יותר ממעשים "אאמר ר
כן לא נענה אלא בתפלה,   ע"פ במעשים טובים יותר ממשה רבינו, א

 שנאמר: אל תוסף דבר אלי, וסמיך ליה, עלה ראש הפסגה. 

תינו הקדושים   צאים לגבי אבו התפילה אנו מו תה של  נוסף לחשיבו מקור 
כת יבמות  "א(במס ני  " :)סד ע תינו עקורים? מפ היו אבו ני מה  "ר יצחק: מפ א

ן של צדיקים "ה מתאוה לתפלת  . "שהקב

תה הרבה, כבר בתקופת חז"ל  תה על אף חשיבו נשים זלזלו   הי תופעה שא
היא דבר שנמצא ברומו של "ב(כמבואר שם   ,עולם בתפילה, על אף ש  :)ו ע

בר   "נההוא מרבנן לרב ביבי בר אביי, ואמרי לה רב ביבי לר "ל א
: אלו דברים שעומדים ברומו  "ליצחק: מאי כרם זלת לבני אדם? א

 ובני אדם מזלזלין בהן.  [כגון תפילה שעולה למעלה רש"י:] של עולם 

 שעושה אותה כה חשובה?  ,של התפילה ה ויש לשאול, מה מהות

נית  את הגמרא במסכת תע "א(תחילה נראה  נו   )ב ע שבה מתחדש ל
דת ה'  יא בעצם עבו דה שבלב: –שתפילה ה  עבו

תניא: לאהבה את ה' אלהיכם ולעבדו בכל לבבכם, איזו היא עבודה  
 הוי אומר זו תפלה.  -שהיא בלב 

ן  זה בקשת צרכים גשמ -והשאלה העולה מכא עיקר התפילה  יים  והרי 
עצמו,  אדם על  דת ה'?ושל ה ן לקרוא לה עבו יצד נית  כ

צים חשובים לשאלה זו תירו נו מספר  צי ן אורה  .מ שם( אחד מהם בקר (  :
דיו הגדולים" דה הוא לשבח לשמו הגדול על טובו וחס   ."עיקר העבו

יינו דת ה' , דה נחשב לעבו ועל שמו נקראת כל   , חלק השבח שבתפילה 
דת ה'.   התפילה עבו

עצמושין קשה, יאך עד זה בקשות האדם על  התפילה  זה   ,הרי עיקר  ו
דת ה',  כאורה לא חלק מעבו ניתן לקרוא לכל התפילה עבודת ה'? ול  כיצד 

" עסק בשאלה זו וגם ר' יעקב מליסא בפירוש "אמת ליעקב "ס    , על הש
יישב גם קושי זה:  תירוצו מת  וב

י להיות  שכל תפלתינו שאנו מתפללין על בני חיי ומזוני אינו ראו...
עיקר   ה שיהי . רק החיוב הוא, ..לשום הנאת הגוף והחומר  ה שיהי

כונתינו בתפלתנו על בני חיי ומזוני בכדי שיסיר מאתנו הסיבות  
אהבת עבודת השם בוער   ה המונעות אותנו לעבוד עבודתינו, ושיהי 

לזה, ראוי להקרא לתפלה עבודה שבלב, כיון שכל עיקר   ... בלבנו 
 וה בלבו לעבוד עבודת השם. התפלה הוא בשביל שמתא 

זה   ן  אי יים  ן הוא מבקש צרכיו הגשמ האדם חושב על עצמו ולכ כן, אם  א
נת שיוכל   הדברים על מ אדם מבקש את  דת ה', אבל אם ה נקרא עבו
כת   "ה בצורה טובה יותר, אז אותה בקשת רחמים הופ לעבוד את הקב

אדם.  דת ה' של ה היות ממש חלק מעבו  ל

נוסף של התפילה מגלה  יד  נו הרב קוק בהקדמ תפק "עולת  ידולס ה ל רו 
 " יה לה עמ' יא(רא תפי "א עניני   :)ח

אין התפילה באה כתיקונה כי אם מתוך המחשבה שבאמת  
הנשמה היא תמיד מתפללת. הלא היא עפה ומתרפקת על דודה  

הרי   , אלא שבשעת התפילה המעשית .בלא שום הפסק כלל
 התפילה הנשמתית התדירית היא מתגלה בפועל. 

יצד?   ,רב קוקלפי ה ית חסד עם הנשמה, כ יד התפילה הוא בעצם עשי תפק
את עצמה במילים. רצונה החזק   נים לה אפשרות לבטא  נות על ידי שאנו 
את אורה בעולם, ובעזרת התפילה אנו מאפשרים   של הנשמה הוא לגלות 

זאת.  לה לעשות 

התפילה נה למהות  ן מעט דומה אך שו עיו ר  ,ר "ל בספ כתב ריה צינו ש מ
שי, ה(הכוזרי  לי ש  :)מאמר 

ונמצא שאין תפילת החסיד דבר שבמנהג או שבהרגל, כשירת  
הזרזיר והתוכי, אלא שכל מלה מחשבה עמה וכונה בה. בדרך זו  

, ושאר השעות  שעת התפילה לחסיד כגרעין הזמן ופריו תהיה 
כי  ה, תהיינה לו כדרכים המוליכות אל שעה זו, שלבואה הוא מצפ 

...  על ידה הוא מדמה אל העצמים הרוחניים ומתרחק מן הבהמיים 
שכן תפילת אדם  והנה ערך כל אלה לנפש הוא כערך המזון לגוף, 

אך בשעת התפילה  ... טובה לנפשו, כשם שהמזון תועלת לגופו. 
מטהר האדם את נפשו מכל מה שעבר עליה בינתיים ומכין אותה  

 לקראת העתיד. 

יה"ל אדם להתרחק מהגשמיות התפילה  ,לפי ר עי של ה ק  , היא אמצ לדבו
עצמו ניות ולתקן  ה ניכרת גם אחר סיומה  .יותר ברוח לכל   ,השפעת התפיל

הכרחי לנפש םאורך יומו של האד יא צורך  .  -. התפילה ה ן לגוף  כמו המזו

נחמן מברסלב  "ד(גם רבי  "ן, פ והר וטי מ ק לי ור  צ עי   ,)קי אה בתפילה אמצ רו
 :'לדבוק בה

י"ת הוא על ידי תפילה. כי  שחברות ודביקות להדע שעיקר הת
כי   ,י"ת ומשם מכירין אותושתפילה היא שער שדרך שם נכנסין לה

 תפילה היא מלכות ותפילה לשון התחברות. 

ן את המשמעות של התפילה   תירוצים אלו אנו מתחילים להבי לפי 
אדם ולנשמה שבקרבם, אבל קשה  ני ה תה לב "ה   -וחשיבו שהקב מדוע 

ן חשיב ית עד כדי כך  י ות כל כך גדולה לתפילה יותר משאר המצוות, ועוד 
תאווה לה  לעיל(שמ ואר   ? )כמב

יישב זאת  יאורו של המהר"ל במתוך נוכל ל נתיבות עולם ב נתיב  )ספרו 

ודה ש'( העב דר ובמ לה ' תחי ה המ פסק תית זו: פרק א, ב יא מהו  לסוג

  ... כי כל ענין העבודה מורה שהכל נקנה אל השם יתברך והוא שלו
וכן התפלה שמתפלל לפניו כמו עבד שמתפלל לפני אדון שלו על  

ולכך   ...ובזה נראה כי האדם צריך לו צרכיו אשר הוא מבקש 
התפלה היא עבודה גמורה שמורה שהאדם נתלה בו יתברך ולכך  

כי הוא יתברך רוצה בעבודה אשר העבודה מורה כי   . הוא שלו..
שלמתו, ולפיכך מתאוה  הוא יתברך אחד והכל שלו וזה מורה על ה

 לתפלתן של צדיקים כמו מי שמתאוה אל השלמתו. 

"ה   יחד שמו של הקב היא בעצם לי התפילה  "ל מבאר שמהות  המהר
"ה ,בעולם תיו בקב אדם תולה כל צרכיו ובקשו ן בכך שה הוא  בזה  ,שכ

יע וב יכול לסי חיד בעולם ש ה שהוא הי  מייחד שמו.   זהמרא

"כ  "ה כ את  זו גם הסיבה שהקב די שעשה  עד כ תאוה לתפילת צדיקים  מ
נו עקרים תי ןאבו   ,צדיקיםכאשר ובפרט  .'תו של הושלמראיה על זו ה , שכ

אים בדרגה גבוה העולם ה שנמצ "ה. ,והם יסוד  יים בקב עצמם תלו  מראים 

נו כמה ממשמעויות התפילה:  יכומם של דברים הצג  לס

דיו הגדולים.  – קרן אורה  .1 "ה על טובו וחס  לשבח את הקב

נו הגשמי – אמת ליעקב .2 נ "ה שימלא חסרו   , על מנת לבקש מהקב
נוכל לעובדו בצורה טובה יותר.  ש

 לתת לנשמה להתבטא בעולם. – הרב קוק  .3

צעי לה – ספר הכוזרי .4 ניות. ודבלתרחק מהבהמיות ואמ  ק ברוח

יחד ש – מהר"ל .5 נו בו.מראים תלואנו בעולם על ידי ש 'ה ם לי  ת

שחוץ מהמשמעות   ,יש לתפילה, והמשותף לכולםנוספים טעמים רבים 
אדם כיו ,הרבה שיש לה על הגשמיות של ה "י מילוי צר יש בה משמעות   ,ע

ניים נים הרוח ן לבו לשמים  בלבדו  .גדולה ביותר לעניי יכוי "א(ש  .)שם, לא ע

  ר' יעקב אביעד דואני // מהות התפילה



 

 

 
 

 : וישלחתשובות לפרשת  

נה .א את אותה תשובה שהמלאך עו נה  את המלאך לשמו, הוא עו נוח שואל  "  כאשר מ "למה זה תשאל לשמי שופטים יג, יח(ליעקב:  (. 

ניש אותם  .ב דעון חוזר ומע אתו פעולה, ובסוף המלחמה ג נואל מסרבים לשתף  נע, אנשי סוכות ופ דעון רודף אחר זבח וצלמו ופטים ח(כאשר ג  .)ש

יהושע .ג לב( בסוף ספר  ".  )כד,  אה קשיטה ני חמור אבי שכם במ נה יעקב מאת ב "בחלקת השדה אשר ק  מסופר על העלאת עצמות יוסף וקבורתם 

וחמשת המקומות   .ד שכם()הנ לחמה ב הי ביום השלישי":  ספים למ "וי  בהם מוזכר הביטוי 

כחית .1 ".  –שחרור שר המשקים  – בפרשת השבוע הנו דת את פרעה הי ביום השלישי יום הול  "וי

ני  .2 "   –במעמד הר סי ההר הי קולות וברקים וענן כבד על  יהי ביום השלישי בהיות הבוקר וי ז("ו ת יט, ט שמו (. 

"  –כאשר דוד מתבשר על מות שאול   .3 עים ואדמה על ראשו דיו קרו איש בא... ובג יהי ביום השלישי והנה  ש"ב א, ב("ו (. 

"  –משפט שלמה  .4 הזאת דתי, ותלד גם האשה  הי ביום השלישי לל "א ג, יח("וי  .)מ

"   –אסתר  .5 הי ביום השלישי ותלבש אסתר מלכות תר ה, א("וי  .)אס

נאמר בשמואל א  .ה את אלהי הנכר מתוככם"  ז, ג("הסירו  יהושע ) נאמר ב  " את אלהי הנכר אשר בקרבכם "הסירו  ן.  הארו , )כד, כג(, לאחר השבת 
נאום יהושע בשכם לפני מותו.   ב

 : בישושאלות לפרשת  

ן ליוסף מבפרשה מסופר שיעקב  .א כתונת פסים', ומה ס 'כתונת פסים'כי זכרת ' נת זו? מלה  י. איפה עוד מו  כתו

" .ב יחים בו  יים הביטוי "לכי את המלוך תמלוך עלינואחי יוסף מט יע פעמ זה מקום מופ ". באי נאמר? מלכי עלינו...  ", ועל מה 

ני משפחתו של יעקב מנסים לנחמו, אך יעקב בשלו  .ג זה הקשר  וימאן להתנחם"  –ב  "? כי לא אדם הוא להנחם " –". על מה נאמר ובאי

נה את פוטיפר   .ד אדם כ'איש מצרי'?'איש מצרי'התורה מכ נוספים מתואר   . באלו חמשה מקומות 

אֹול" ִשיָת ִלשְׁ  ": ִהקְׁ

דים  .ה יהודה מבת שוע שלושה יל דים ל נול ן ושלה.   –בפרשה  נות ה ער, אונ ניו של   שנייםתוכלו למ  ? שלהמב
 

 

 
נחה שעבר שבועב ניין לתפילת מ יתי צריך להשלים מ תי  כאשר  .הי הגע

נו שם  עת שהיי תי לד כח נו נשיםרק למקום ו יין   ,עשרה א נ תי לחברי למ ני פ
תי תי :ואמר " ,"רבו חילים מנחה קצרה נתקלה בהתנגדות   .מת תי זאת  קריא

נחנו עשרה ,נחרצת של הציבור ן שהרי א תי טע נגרע   ,שלעומ "ולמה 
" ן ה' את קרב תי הקריב  דעתם .לבל דה שלא הסכמתי ל העוב תי   ,בשל  סירב

ץ "  ועלה אחר במקומי והתפלל. , לשמש כש

עת חזרת   נהג ב ן אותי לראות היאך הקהל החרד את דבר ה' י מאוד עניי
ציבור יח  ני רואה אלה ברכב ואלה בסוסיםוה  .השל נים   ,נה א חלקם מעיי

נים ן  ,בעלו דיםוחלקם בטלפו זה בא ,חלקם לומ זה מדבר ו ן   ,ועוד  וכמוב
נים  תן] חלקם מקשיבים ועו בר ני שהד  .[ כמה 

זה כתוב מאמר  תי ל ץ או נגלה לעיני המרי זה ש נורא  זה  תי   , מח וכך גמר
נדר ללקט מדברי הפוסקים  ולשלוח ספרים   אומר בליבי בעזרת ה' ובלי 

יד הרצים אה הזו. ,ב ן גודל המכשלה הנור יע ההמו  להוד

נה ידוע ומפורסם לכולם נת   , ה תה בתק ץ הי תה של חזרת הש" שראשי
ידעו להתפלל את מי שלא  ציא  "ל להו "בלד ) "ה רב גמ'ב . וכך מובא חז   :(ע

ן גמליאל להם "אמר  ציבור יורד  ,[ לחכמים] רב יכם למה שליח  ני   לדבר לפ
תיבה?  " ו,אמרו ל ה אינו בקי... ציא את ש די להו ן .כ ני   ת נצטרך לגע הז בע

נו בנושא.  עיסוק  בהמשך 

"ח כתב הטור   הגמ' דבריכ ו כדיס)א "ל ,(' ק  :וז

שאם   ,ולאחר שסיימו הציבור תפילתן יחזור שליח ציבור התפילה
וכתבו   . ן למה שהוא אומר ויוצא בוייש מי שאינו יודע להתפלל יכו

ן לכל מה שאומר שליח ציבור  י רב שרירא ורב האי שצריך שיכו
ואין מפסיקין ולא   , כאדם שמתפלל לעצמו ,מראש ועד סוף

  .... 1ן כל יחיד ויחיד למה שאומר שליח ציבור יוצריך שיכו משיחין...
 

 
ור  1 בביר שנראה  ו  ל, כמ ל תפ לה ודעים  ו הי ל ל א ור ע בר הט זה מד שפט  שבמ ש  להדגי ש  י

"ש. ו. ע ונ ש ל  מ

והקהל יש להם   ז"ל בתשובת שאלה... וזה לשוון אדוני אבי הראש
וכשאין תשעה בבית   ,לשתוק ולכוון לברכות החזן ולומר אמן

קרוב בעיני להיות ברכת   -הכנסת המכוונים לברכת שליח ציבור 
 שליח ציבור ברכה לבטלה... 

ן בפשטות " ד( ודברים אלו פסק מר "ל ,)שם, סעיף   :וז

ן  יולכו כששליח ציבור חוזר התפילה הקהל יש להם לשתוק
ואם אין תשעה מכוונים   . לברכות שמברך החזן ולענות אמן

 קרוב להיות ברכותיו לבטלה...  -לברכותיו  

"ן  ן צחה זו סיכם מר נה בלשו עת ה ציבור ב חיובים המוטלים על ה   שלש 
"ץ,חזר ן ב. . לשתוק א.  והם: ת הש נות אמ  "ץ. ן לתפילת השי לכו ג.. לע

נהו נים ,ה נות אמן אלו דברים מוב נתו   ,לשתוק ולע ן מה כוו אך לא מוב
הציבור באומרו   מהי כוונה?  - ן לברכת השליח ציבורילכושעל 

נה ממש י מחכם אחד שכוונה זו היא כוו עת נו כ ,שמ   ,ועצממתפלל  מו ההיי
יכו ן הכל'שם אמירת הן ביש יהיה, אדו   את  ן יובכל מילה יכו ',היה הווה ו

תה עד מאוד .משמעו זה דבר שחומרתו גדולה  יכול  כמעט שו ,ו ן אחד  אי
 לסבול אותו.

עתי מ  את שמ יאור אחרהכולל  כי אבראחד מאך אחר כל ז ה , ב א  וו
כה הכללי של הבר נה  היא שימת הלב מה עניי נה" הרי  "כוו ידע   .ש ואף ש

דה זה גם הוא קשה ומצריך עבו כדבר  ע ,אדם שדבר  ננו  אי זאת  ם כל 
ן ו   ונראה לי לה .הראשו "ם בתשובת כתב הרמב יעתא לדבריו ממה ש יא ס ב

ובאה)הידועה בדבר החזרה  שים ס ה שמים החד ת ה " שו שלא יעשוה   ' ט(יב
ההיא ן בעת  ההמו את קלקולי    וז"ל  .אלא יתפללו תפילה קצרה , מפ

"ם  :בסופה הרמב

אמנם אם יחזרו בהם העם ויהיו שותקים ושומעין בשעת חזרת  
אז נחזור   , חר כל ברכה וברכהויהיו עונים אמן א , הש"ץ התפילה

 לשמור הדרך הראשונה להתפלל בלחש ובקול רם... 

היו  "ם שי נו שכתב הרמב אים א ן זו ו ,התפילה שומעין רו אה לי   מלשו נר
. מנם א .כמו שאמר מר תייחס לזה במפורש יתי מי מהפוסקים שמ  לא רא

  ידידיה לוי // חשש ברכות לבטלה בחזרת הש"ץ

  אביעד וינברג ואיתן שיר // מונחים בתנ"ך



 

 

ני  אז נשנות ב נות מסוימות חוזרות ו יין החזרה יטע ני ו ,בענ חס  ילהתי ברצו
יה ציטוט מדברי הפוסקים ן אל נקודות  אולה ,בקצרה ב ניהם בכמה  יר עי

הדברים פשוטים כלל ן  אי  :ש

ן  .א " כתב מר תיו  קרוב להיות"במה ש כת לבטלה",  ברכו   בולא 
תיו לבטלה יכות שלמה  ממש, שברכו ן בהל ז )היעויי ש" רבך גר וי   ,א

לה פ כתב (' דיס "טתפי כה   ,ש היו תשעה מכוונים בבר זה אם  שכל 
נה ניםגם אך אם  .ראשו היו תשעה מכוו נה לא  כה ראשו הרי   ,בבר

תיו לבטלה ממש!  ברכו

ץ  מה שאומרים שיעשה .ב נדבההש" אי לתפילת  אינו   ,תנ זה  גם 
נוזה  .פשוט דה ג "ת חמ ן מה שכתב בשו יי שיעו לו ש וד  רב ד "ב)ה ט יס , ח ל  '

ת ג ו "ל ,(א  : וז

כי בתפילת נדבה   .אינו נראה נה... ומה שכתב המשנ"ב שית 
וגם צריך להכיר עצמו שהוא זהיר   צריך לחדש בה דבר... 

  . [ הרא"ש]ן בה מראש ועד סוף יוזריז ואמוד בדעתו לכו 
גם מי הוא זה מהש"ץ שמכיר   אין מחדש בה דבר...  והש"ץ 

 . עצמו שהוא זהיר לכוין בתפילה מתחילה ועד סוף 

נשגביםאומרים שיש בחזרה ה ישו .ג נים    .ועל כן יש לעשותה ,תיקו
ן אתמהו ני הקט החזן ברכות   , א שפשוט לי עד מאוד שאם מברך 

אינו מתקן אז  ן ,לבטלה  נא לצל יעוין בשער  . כי אם מקלקל רחמ ו
נות  ו)הכוו ת בס הכנס ת  ן בי וד כג עניי "ל פו(עמ כתב וז "אבל בתפילת   :ש

ניו ואומר על פה היה עוצם עי ידה דלחש  בחזרת הש"ץ  וגם  ,העמ
אי שאותם   ."היה עוצם עיניו ושומע ומתכוין לדברי הש"ץ  והלוו

"י בעת החזרה.  נו האר  האומרים כך היו עושים חצי ממה שעשה רב

ץולמנוהגים ליש ה  .ד " זה ה וכבר .ד בעת חזרת הש נו ב ,  פוסקיםד
עת רבים מהם  ס)זה אסור דבר  ולד "ב  שנ ויין במ ם ייע ש ו  ש ת דר ו והער קכד   '

רב חיים ק שם ה סקיינב שעה ס ,יב ת יפה  " ו ש ויוב ר  ,'  לספ רג  ולדינב ו רב  ת ה ובהסכמ

ו די זק י וד ,שחי תירים(וע כי יש מ ת  , אם  א  . ז

דע הקורא .ה "ט ,י "ת המבי צ( שבשו ' ק "ג סי יא )ח שבצפת בתקופתו   ,הב
עימם( שר  והחכמים א "י  והאר "ן  ת מר ופ תק נו להתפלל החזרה רק   ) תיק

ית הכנסת!   כאשר יהיו עשרים בב

דע שהיו פוסקים שרצו לחדש  "ם בתקופתנואת ו ל  ,תקנת הרמב ולבט
"ל הדברים הנ את  אה   .החזרה כליל מפ עיל תקנה זו ב כאמור ל ומה גם ש

אים אינם בקי את ש יא  היום ב , להוצ אים ומתפללים לבד"ו נו בקי   .ה כול
ן הוא וכל חכמי אותו הדור שלא יעשו החזרה "ם תיק ן הרמב   ,וכבר בזמ

התנגד לכך אחד לא    .יעוין שם , כמו שכתב רבי אברהם בנו בתשובה , ואף 
כתבתי הדברים האלה לא לחלוק ולא לסת ן  כי אם   ,שביור ולא ליולכ

איש משים לב אליו ויודע אותו כלל ן אשר אין    ,לעורר לב הציבור לעניי
ןדברים מפורשים שפסק והוא  " ץ   ,מר " ץ יש להקשיב לש שבחזרת הש"

נכנסים בחשש ברכות לבטלה ן  נות אמן, ולולי כ ן אבקש  . ולע לכ
דע הדבר ץ הדברים למען יוו אים להפי  וה' הטוב ישלם שכרם. ,מהקור

 

 
די   " ואם לא  ת יֹוֵסף ים א  קִּ ַכר ַשר ַהַמשְׁ ֹלא זָּ "וְׁ נו חותמת במילים  תי פרש

יע  בכך  נשאר כלוא לבדו בבור החשוך... המהפך מג הּו". יוסף  ֵח כָּ שְׁ יִּ "ַו
איתא במדרש רבה: " ו ים מִּ ם יָּ יִּ ַת נָּ ֵקץ שְׁ י מִּ הִּ יְׁ אה: "ַו  בפרשה הב

זמן נתן לעולם כמה שנים יעשה באפילה... שכל   - 'קץ שם לחשך' 
זמן שיצר הרע בעולם אופל וצלמות בעולם... דבר אחר קץ שם  

וסף כמה שנים יעשה באפילה בבית האסורים,  לחשך, זמן נתן לי 
 כיון שהגיע הקץ חלם פרעה חלום...  

את   את תקופת טבת המסמלת  תחילים  נו מ האורים" א "חג  נוכה  כך בימי ח
ן   ן זה הלילות מפסיקים להתארך וזמ דיוק בזמ יא החורף והחושך, אבל ב ש
נהוג לשיר את השיר   כה  חיל לגדול במקומם. בחג החנו האור מת השמש ו

נו בכל התקופות והגלויות.    האיר ל נו משבחים את ה' ש " בו א  "מעוז צור

" ן של השיר, שמו של המחבר הוא  יכו . לשיר יש  1" מרדכיע"פ האקרוסט
נזית:   יזה אשכ ית ומסורת חר זה ספרד נה מיוחד המשלב מסורת חרי מב

נות יש שתי חרוזים  תי הצלעות הראשו הספרדית(בש זה  ורת חרי , בצלע  )מס
ית מו ית מופיע חרוז  השליש יע ן ובצלע הרב האחרו פיע פעמיים החרוז 

ן  יים וכן החרוז האחרו זית(. חדש פעמ שכנ זה א ת חרי ור ית  )מס ל בב למש
ן:  ַח  |ִתי. 1הראשו ַח  | ִתי. 2, בֵּ ַח   .3, בֵּ ַח | בֵּ ַח | מֹור|  מֹור.  4, בֵּ     .בֵּ

 

 שבח לה' על ישועותיו ותפילה לבניין המקדש ששם נודה ונשיר לה':

תה  זק(צּור  עֹוזמָ 'ה' א ו וח ֶאה ְלׁש  לכן  ,2'ִתיְיׁשּוע   )סלע  חָ ְלך  נ  ֵּ  .ב 

ּכֹון ונו(  - ּתִּ ל מכ תבנה ע ונן ) ּל  תכ פִּ ית ּתְ תי  - ִתיּבֵּ "כי בי ש ) ת המקד  בית תפילהבי

)" ם , יקרא רבןְוׁש  ה ְנז   ק חָ ּתֹוד  ֵּ ו ב  לנ שה  שתע שועה  ל הי ע  , לפניך 

ת  שר)ְלעֵּ טְ  (כא ין מ  כִּ ָּת  ח  ֵּ ְמנ   3ח(ַב )ט  ב  ר ה  ּצ  חָ מִּ ֵּ ובח  ב  שנ האויב  צה)מ ו ו  ור וע בנ  ,(4לפג

 

 
שהוא  1 שערים  ש מ בר שחי בתק נירנברגמ מרדכי בן הלל רבי -המרדכי' 'י תח שה ופה 

ה ה המא וט ) 1-הפי יינם 3 ,  (למנ ת ו וקינ ם  וטי פי ספר  בר  חי כי  ר' מרד לב.  צ ת ה ו סע ל במ ונפ
דכי שם: מר ולם חתם ב ל כ בר הוא  .וע שהמח ים  שער ש מ ,  -ר' מרדכי בן יצחק הלוי וי ייטן פ

ורר ב תג לה בר  ליה וע ולד באיט צאשנ ל ,מגנ ספים  ו וטים נ בר פי שנהחי ת ה ו ת ש  ,שב וי
ל ו  ת ו ו א שייכ וסש ונימ ל ת ק שפח ת - מ ורסמ ם מפ ת פייטני ם  .משפח י שקיימ ציין  ל ש  י

תים  שמם. ב ת  ו בהם א ואף חתמ ל אחרים  שרא לי י ו גד ו "א  ו הרמ בר שר חי שיר א ל וספים   נ
י  2 לִּ ֱהֵיה  י  ֵלנִּ י צִּ ..ַה וקים: . ות הפס ונ לש וב  ל צור ָמעֹוזשי לים  לְׁ תה י ) יֵענִּ שִּ ֹו ה לְׁ ת  ֹו צּוד ת מְׁ ֵבי לְׁ

י  לִּ ה ֵא תָּ י אָּ בִּ י אָּ ֵאנִּ רָּ קְׁ ; הּוא יִּ שוָעִתילא, ג( צור יְׁ . וְׁ ז( לים פט, כ תה ( 
ה  3 רָּ צְׁ בָּ ַלה' בְׁ ַבח  ז  י  "כִּ שנאמר  ו  ֶאֶרץ ֱאדֹוםכמ ֶטַבח ָגדֹול בְׁ שנאמרה וְׁ ון  ש ל וכ שעיה לד, ו(,  " )י

ז ֶאגְ  זְ  ֹמרא  יר מִּ ׁשִּ זְ  מֹורּבְ ּמִּ ת ה  חָ ֲחֻנּכ  ֵּ ח  5ב  זב ת המ וכ ל חנ ור ע זמ שיר מ לפניך  ומר  א

ש ת המקד ל בי ש ו   .שהוא עיקר
 

 גלות מצרים שהיא שורש הגלויות והגאולה ממנה:

פְ  עֹותר ָ ה נ  ְבע  יש   י ּכ  ו ,6ש ִ י גֹון ּכֹחִּ הּבְ   ,)נגמר( ל 

ְררּו ְבקֹ יּ י מֵּ יח  "( ש ִ שה ודה ק ם בעב ייה ת ח ו א וימרר " ְלכּות ֶעגְ  ,) ְעּבּוד מ  ׁשִּ הּבְ  ל 

צרים ת מ ו לכ " - )מ ם יִּ רָּ צְׁ ה מִּ יָּ ֵפה פִּ ה יְׁ לָּ גְׁ ו, כ( ."ע  ה מ   ,ירמי

דוֹ  ּגְ הּוְבי דֹו ה  יאה'  ל  צרים הֹוצִּ גֻ ֶאת   ממ ּסְ הה  "י,)ע ל   ל ה'( מ ש לה  ו והסג צר  ו ם הא  ,שה

ְר ו יל ּפ  ל ז ְר   עֹהחֵּ ְמצוּ  עוְָֹוכ  ֶאֶבן ּבִּ הי ְרדּו ּכְ  . ל 
 

 בית ראשון, ישראל גולים לבבל: - מלכות בבל

ל ירד  ָה'  ְדׁשֹו  בִּ ש  -ק  קד ת המ יא  בי " ִניֱהבִּ ְך ֱהִביַאִני) ל  " ַהמ  ו י רָּ ם לֹא  ,(ֲחדָּ ם ׁש  ְוג 

טְ  ק  יׁש  י   ת ִ תִּ וְׁ ַל שָּ "ֹלא  ת ) ו צר לי  ו  הי ִתיוְׁ אלא  ֹלא ֹלא ָשַקטְׁ ז" וְְֽׁ ג  ֹרְֽ בֹא  ַויָּ י  תִּ חְׁ ו( .נָּ וב ג, כ  ,אי

ש   א נֹוגֵּ ש ּוב  וג שנקרא נ ל  בב ך  ל ל  - )מ ה ַע ז  ַה ל  שָּ תָּ ַהמָּ א שָּ נָּ וְׁ ת   ָבֶבל ֶמֶלְך" ַב שָּ ְך  ֵאי תָּ  רְׁ מָּ אָּ וְׁ

ׂש " ֹנגֵּ ה בָּ ֵה ה ַמדְׁ תָּ בְׁ ד(  .שָּ שעיה יד,  ְגל  י ְד  ,ִניְוהִּ ב  ים ע  י ז רִּ יּכִּ , ת ִ ז( " תי ע  )כי עבד

כְ  ס  ל מ  ע  יְויֵּין ר  לעצמי ת ִ ות(  ורענ ה )פ ל תרע יין  תי  זג לכן  ,מ ְר ו ב  ע  ט ׁשֶ ְמע  יּכִּ כמעט  ת ִ

ות ל בג תי   , שנעלמ

י והגיע  ל יחם ע ץאך ה' ר ת קֵּ ו לכ ונים  ֶבלּב   מ ש א ים הר וד ת היה לה א שהע נהיג  "י המ ע

ונקרא יםו ֶבלְזֻרּב   לארץ  ְבעִּ ץ ׁשִּ ת  ְלקֵּ ו ל ְע שנה מהג ינֹוׁש        .ת ִ
 

 נס פורים:  - מלכות פרס

רֹושׁ  רֹותכ ָ  ת ּבְ שָ ּבִּ  ,קֹומ  ד   ק ֵּ ּמְ ן ה  י ּבֶ גִּ אֲאג  ת  ת  ת א ו לכר צה  גגי ר הא ן המדתא  )המן ב

ש( ו בר א  י הנקר וד ל מרדכי היה ש ו  ת  ,7קומ

ח ּוְלמוֹ  ה לֹו ְלפ  ְהי ת  שָ ְונִּ שהכין קֵּ ש  וק לכד במ ונ ו ) ּב   ,(לעצמ ׁשְ תֹו נִּ ֲאו  הְוג  ו   ת  ת ו גא (

 
" צר  וכדנא ו  ָהִכינועל נב י נָּ בָּ ַח ַמטְׁ לְׁ (בֵּ , כא יה יד שע  ." )י

ב  4 ר  ע  לָּ ּובּו  ש "יָּ ש  " ובח, כמ לב נ לכ ו  ל ש שעים נמ . ֶיֱהמו ַכָכֶלבהר ז( נט,  לים  תה ( " יר ּו עִּ ב ֹובְׁ יס  וִּ
מֹור ִשיר ֲחֻנַכת ַהַבִית 5 . ִמזְׁ ל, א( לים  תה ד ) וִּ דָּ  לְׁ
י  6 ִשיכִּ ָרעֹות ַנפְׁ ָעה בְׁ ד ָׂשבְׁ לים פח,  תה ּו ) יע גִּ ל הִּ ֹו א שְׁ לִּ ַחַיי  .וְׁ ) 
7  " ש ו בר ה  ל וץ יע צ ת הנע תח " "ב(:  י ע ה ) ל מס' מגי "פ הגמרא ב וץ  -ע צ ת הנע ת  -תח תח

ה  ל " יע לים ו ל ל הנה ובכ צים  ו צ ל הנע ובכ " ז דכתיב  '' ו ע שה עצמ שע שע  זה  -ברוש המן הר
"  מרדכי ור ר דר ש מ שמים רא לך ב תה קח  "וא שנאמר  שמים  ל הב לכ ש  שנקרא רא

. . ." "מרי דכי תרגמינן   ומ

  מלאכי גוטמן // מעוז צור
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https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%AA_%D7%A7%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A1


 

 

תה  יקה( 8שב  ,והפס

י  ינִּ ש מרדכירֹאׁש ְימִּ "(  - )רא ני ש ימי א"אי ֵּ ש ּ ת וְ  ,תָ נִּ זא ת  י -אֹויֵּב לעומ חִּ מֹו מ  ָ,תָ ׁשְ

יורֹב ּב  ו ְני   נ  יוְוקִּ תגאה בהם נ  ו וא  ,שה ת ש ש א זר ל ר  וב  ווסיפ ור ו  ושר וד ע ת כב "א ו  הבי

" ו ו  - בני שי יעכ לִּ ץ ּת  עֵּ ל ה  ו תָ ע   . ותם ו אף א לב ל  ם ע וקי חק ו  שהי ן  ו ו כי ו עמ ל ת ו נ ני קניי

"ב( ו ע לה ט  .)מגי
 

 נס חנוכה: - מלכות יון

יםיָ  נִּ צּו ע   ו  ְקּבְ ינִּ ז( ֲאז י  ל  י ח  )א ימֵּ יםּבִּ נ ִ מ  ון   - ש   ש ל מ ונאים  שמ ו ח ונקרא ם ) ונאי שמ הח

 " שמנים ובים( -"ח ש שים ח  .9אנ
ְגּד   ְרצּו חֹומֹות מִּ יּופ  ש( ל  ד ת המק ת בי ו ל ה   10)חומ אּו ּכ  ּמְ ִניםְוטִּ מ   , ש   

ְנק   ר ק  ּנֹות  יםּומִּ רו(  נ ִ ת ו שנ נים  ֹוׁש  )מהקנק ׁשּ ה נֵּס ל  ֲעש   יםנ  ודים נ ִ ליה ן  - ) שנה בי ו ש "כ

ו פ צא ת"( ומ ו בין הבנ תי  כן רעי וחים  שמן ךהח ל   , ש

יו נֵּי בִּ ל) נ הּבְ שרא מוֹ  (חכמי י י ׁשְ הְָימֵּ יר ּוְרנ  נ  ְבעּו ׁשִּ  . ִניםק 
 

 

 
ו  8 " לה בי ת והמן נ " מד(:  וד ר לה עמ ת מגי ו לכ יג )ה ה תב בספר המנ שכ ה  ן מ ז כא לי נרמ ו א

בר  -בניסן  ". וישבות המןזכר לד ת מחר  מ
ו  9 תי "יא  ' ל הפס ון ע צי ת  ו וד צ "  חשמניםמ צרים י מ ן " -מנ וכ ובים  ש וח לים  ו ו גד יינ ענ

לב( לים סח,  תהי ( " ו ובני ונאי  שמ  .ח
ת ) 10 ו ' מיד וב במס ת שכ ו  , גכמ שרה ב ש ע ל ש ו ם,  שרה טפחי וה ע גב רג  ו ו ס ם ממנ לפני "  :)

 ." ות וי תח ש שרה ה ש ע ל ש ו כנגדם  זר וג רום  וגד ו  זר ח ון.  לכי י צום מ שפר שם,  ו  ת הי ו צ  פר

 :בקשה מה' שיקרב את הגאולה  - מלכות אדום

וֹ חָ  וחך( ךָ ְדשֶׁ קָ רֹוע  זָ  ףש  ת כ לה א ץ ,)ג ב קֵּ רֵּ ְיׁשוּ  זמן - ְוק  הה  ף  ע  ַש "חָּ ון הפס'  ש ל 'כ  ה

ת ֱא  שּוַע ת יְׁ ץ ֵא ר  ֵסי אָּ ל ַאפְׁ ּו כָּ א רָּ וְׁ ם  ֹויִּ ג ל ַה ֵעיֵני כָּ לְׁ ֹו  ש דְׁ רֹוַע קָּ זְׁ ת  (-א  שעיה נב, י " )י ּו  ,ֹלֵהינ
תו( ור גב ת  ו להרא ו לחם  להי ונן  תכ המ ו כאדם  זרוע לה  שה' גי ש  ות פיר וד צ  , ובמ

ת ְקמ  ַדם( ְנקֹם נִּ ֶדי ) ּו  ךָ ֲעב  ֵעיֵנינ לְׁ ם  ֹויִּ ג ַדע ַב ּוָּ "יִּ  ' ון הפס ש ל שפך כ שדמם נ ל  שרא ת )י ַמ קְׁ נִּ

"( ַדם ּוְך פ שָּ יָך ַה ד  בָּ ְרׁש   ֲע ה ה  ֻאּמ  המֵּ "  ע  ת הרשעה ו לכ "מ ת  שנקרא ת אדום  ו לכ )ממ

ות(  בגל ו  תנ ו שעבדה א  . ש

ה ְרכ  י א  נּו( ּכִּ לָּ ׁשּ   ) ָהה  ת ארך( 11ע  ו ל זמן הג ץ ,) ין קֵּ צבה( ְואֵּ ר   )ק י ה  ימֵּ ָהלִּ  , 12ע 
ה  חֵּ תּדְ ְד  א ון ) מֹוןא  ש צא הרא "וי ו  ש ל ע ש ע " ות אדום כמ לכ ( אדמונימ ו הוא אדום ש " וע

לְ  ל צ  צֵּ ל הגהינום מֹוןּבְ צ ת  -)ב ו בְ  ,(13צלמ ים ׁשִּ נּו רֹועִּ ם ל  קֵּ הה  ה  ע  שון הפס' במיכ ל כ

:ה, ד) ו  ( י לָּ ּו עָּ ַוֲהֵקמֹנ ָעה רִֹעים" "ב  ִשבְׁ ב ע כה נ ו ועי' במס' ס ( " ם דָּ ֵכי אָּ י סִּ ה נְׁ מֹנָּ שְׁ ּו ים(  ג )מנהי
ם(. ד יכי א ונה נס שמ ו רועים  ת ה שבע ם   מי ה

 

 
בר  11 ו כ שאנ שמע  "כ מ " דא שועה ו הי לנ "ארכה  " ואומרים  וף... "חש שרים  ש ו  ולא כמ ל,  " צ כ

כן מבק לפני  והרי  שועה,  ל י ש צב  .במ שועה זמן הי ת  רב א שיק  שים 
ונים  12 ש ו רא וייה ו תר ''א דאמרי  ור וחנן  ר' י " "ב(:  ומא )ט ע מס' י ברי הגמ' ב ז לד רומ ש נראה 

." צם לה ק תג ונם לא נ לה ע תג שלא נ ונים  צם אחר לה ק תג ונם נ לה ע תג  שנ
ג  13 ֵל שְׁ ַת ּה  ים בָּ כִּ לָּ ַשַדי מְׁ ש  ֵר פָּ מֹוןבְׁ ַצלְׁ .. בְׁ ." , טו(,  לים סח תה אל תקרי בצלמון אלא )

ש(. בצלמות " "ב, ע ו ע ת ט ו ברכ ( " 

 

 

ופיעים   תשובות לשאלות מהשבוע שעבר שמ ויים  שגים/ביט ו תר)מ ו י ו  יים א תרא( פעמ בבא ב  : ב

כן י ע"ב   –( 5) אמא .א ש ארחתיה דאימיה); ט ע"ב (אימיה דשבור מלכא)ח ע"א ו שג שוחה עליו); כ ע"א (מ  .(דאית ליה אימא); לו ע"א (אמו 
"א   – ירושלים  .ב שלים)יד ע שבירו פרים  "א (כותבי ס כא ע ם);  שלי ו נוקות ביר  .(מלמדי תי
"ב  – כורכמא דרישקא  .ג פוך)טז ע ני לך); לח ע"א (קרן ה שקא זבי  .(כורכמא דרי
נהרדעא)כב ע"א   – ריש גלותא .ד "א (עובדא דרב דימי מ ש גלותא); לו ע ני דבי רי  .(ה
ש בזיזיה ובכתליה)ו ע"ב  – זיזין .ה שתמ "א (מ טראותלקח חצר ובה זיזין );  כג ע  .(וגזוז
"א  – רפק ביה פורתא . ו "י בג ע זיק)רש והח "ה  "א (ד "ם ב; לז ע זיק)רשב זה הח "ה   .(ד
"י   – (4) תאנים .ז "א (ד"ה וחבית מלא גרוגרות)יט ע"ב ברש ניה); כו ע נתא בלא זימ "י (דקץ תא כח ע"א ברש שדה האילן);  "ב (ד"ה אבל ב כח ע פירי בחד יומא);   .(תלתא 

"י  – (3) שחת .ח "ב ברש פסתא)כ ע "א (ד"ה אס ת); לו ע שח לה  "ם (אכ "ב ברשב "ה פירא רבא); לו ע זוטא ד  .(ופירא 
"ב   – מ"ש רישא ומ"ש סיפא .ט צר אחרת)כ ע "ב (סיפא אתאן לח נו קבוע); כד ע שאי פא אתאן לגורן   .(סי
"א  – קדירה .י שתכי להו לקדירה)יט ע "י (מ פח); כ ע"ב ברש ט  . (ד"ה ובכירה מעזיבה 

 

יים הבא -שאלות  נוספות  ן הוזכרו המושגים/ביטו צא היכ כת בבא בתרא ים מ ן ובמס כת גיטי  :במס

 דבר תורה  .א
זי צמר  .ב "ב( גי בב וגמ'  בגיטין  ש"י   )ר
דין קתני  .ג "בי)פעמילצד בב "םם  שב בר ן  ת מה  ( , אח
תא  .ד יעו  פש

נם  .ה דינה של גהי יצל מ ם נ ופעמיי בגיטין  )פעם 
"ם( שב בר ת מהן  "ב, אח  בב

 תמחוי  . ו
היא  .ז יי היא  "ב( אמר אב ב תי הפעמים ב  )ש

האי גיסא .ח  ואמרי לה להאי גיסא  אמרי לה ל
 ערק .ט
תאריסי בתי אבו .י

 

נ ני  היו ש כה  נו יצחון המלחמה על מלכות  – סים יבח ןנ ן שיו ן שהוא מחוץ לדרך הטבע. וכיו נס פך השמ נס בגדר הטבע, ו ן ל דיי נחשב ע כת  את , והוא  בר
אה"  ן לברך"הרו נס על  נית עי-רק על  ן  "כ, אטב נית נס על לא  נס פך השמן שהוא  יצחון במלחמה, אלא על  נס הנ כה זו על  טבעי. ותיקנו לברך  -לברך בר

כה זו על ראית הנרות, שהן  ן בר כת הרואהמעי כדי שיברך במקום הראוי לבר ן שולטת בו,  העי הדליק למטה מכ' אמה במקום ש כן יש ל  . מקום הנס. ול

נחום מפרשת בור, מוסיף המשך חכמה זה למד ר' ת את  יהם"ש כי מת אב נחומא על הפסוק: "ויראו אחי יוסף  מה ראו? ראו   - ו של יוסף. על פי מדרש ת
נר שאשכ  ,את יוסף נו אחי "לו ישטמ יכוהו לשם, והם חשבו  ציץ בתוך הבור שהשל ם שמים התכוון, לברך לש ויוסף ,"ו...חזר מלקבור את אביו, הלך וה

הזה נס במקום   ". "ברוך שעשה לי 

ני סו נס טבעי ועליוסף זכה לש נסים:  עי-גי  עד שנעשה  . טב עי הוא, פרשת ירידתו למצרים. כל השתלשלות הקורות אותו מירידתו למצרים  נס הטב ה
ן כ  צא מדרך הטבע. ולכ נס יו היה  נחשים ועקרבים יש בו, ש נס שניצל מאותו בור ש נה מזה ה נה למלך מצרים. שו צה שאלמש "שעשה לי  ר ר יוסף לברך 

הי נס עלנס במקום הזה", לא  נס הצלתו מבור הנחשים שהוא  נס טבעי, אלא על  יכול לברך על הצלתו במצרים שהיה  טבעי, ולכן חזר לאותו הבור, -ה 
די לברך שם  .הוא רבי תנחומא שבמדרש –זה הקשר בין שני מאמרי ר' תנחום  .כ

כה. כפי שכותבת הגמרש הסביר הרב קוק יינו של חג חנו את ענ את  "א "קב )א דרשה זאת מבט אין מים, מיד  . לתורה שהמים משולים (פב ע וכאשר בבור 
ן את המא יי נוכה המצ אים מאוד לחג הח זה מת ן  נס בו דברים פוסלים אחרים. רעיו נכ יד  אין באדם תורה, מ כאשר  נו ש בק  נחשים ועקרבים יש בו. ללמד

תה  תה היי ן שמטר תי של עם ישראל נגד תרבות יו יחם תורתך ולהעבירם מחו: "התרבו נך להשכ    ."קי רצו

  הלומדים  //שאלות בקיאות בבבא בתרא 

  מעמוד השער  המשך //נר חנוכה בעומק עשרים אמה 



 

 

 

ָוה לְּ שַׁ  / ראש הישיבה, הרב אהרן פרידמן שליט"א  ֵנֵשב בְּ
 

 ּבֹואּו ְוֵנֵשב ַיְחָדיו ְּבֵבית ַהִמְדָרש ַהָמֵלא ֲחלֹומֹות  

ל ְצִעיִרים ּוְזֵקִנים ַהְמַבְקִשים ְלַעְצָמם ְגדֹולֹות ּוְנצּורֹות   שֶׁ

 ּוִמָיד ְּבאֹור יֹום ָנִגיף ַחלֹונֹות ּוְתִריִסים ְוָנִסיט ִוילֹונֹות  
 

ַהחֹושֶׁ   יטּבִ הַ לְ  יחַ לִ צְ א יַ ץ ל חּו ּבַ מִ  ְךְכֵדי שֶׁ

ָנה ֲחתּוָמה  ל אֹור ָחְכָמֵתנּו ְויֹוִתירֶׁ  אֶׁ

 ְואֹוָתנּו לא יּוַכל ְלהֹוִציא ִמּתֹוְך ִמְשְקֵפי ְמִציאּות ְמֻדָמה
 

ה ַעל ְיצּוַע ִלֵּבנּו   ַנֲעלֶׁ  ְוַרק ַּבַלְיָלה ְכשֶׁ

 ִגים ְּבַמֲעָגל ִּבְלָעֵדינּו ם ֵאיְך ֻכָלם ָשם ַּבחּוץ חָ ַנֲחל

ְמַצע ֵאינֶׁ  ,ַוֲאַנְחנּו ָּבאֶׁ  נּו ָידּועַ ְוֻכָלם ָשִרים ָלנּו ִשיר שֶׁ

ִנְתעֹוֵרר ָנִשים ֵלב    ּוְכשֶׁ

ַהְכָלִבים ְכָבר נָ  ת ַהִשיר  ְוגֵ ְבחּו שֶׁ  ְרשּו אֶׁ

 ְשִחיר ָלה ְוַהֲחלֹום הִ עָ ַהַשַחר 

ת גּוֵפינּו  ַוֲחמֹוִרים ַעֵמי ֲאָרצֹות ְמַנִסים  ִלְנשְֹׁך אֶׁ
 

 ּבֹור ֵריק  ִכי הַ  ְוֵאין ְלָאן ִלְברַֹׁח ְוֵאין ַמה ִלְשּתֹות 

ם ַהָּבא  שֶׁ ַיִגיַע ַהגֶׁ  ְוַעד שֶׁ

 ִנְצָטֵרְך ְלִהְסַּתֵדר ִעם ַהְנָחִשים ְוָהַעְקַרִּבים  

ְך ְּבִלי אֹור. נֹוְצרּו ָשם ַּבחֹׁשֶׁ  שֶׁ

 

 // ַמֲחֵזה //

 / בן בלימה ףסֵ יו   ַמֲעֵשה
 

 בית יעקב
 

 ,בני יחידי אשר אהבה נפשי ,יוסף :יעקב

 ,הראית אחיך לאן הלכו עם צאני

 ,1וגם שכינה לקחו מאיתי

 כאבן אשר גללתי בבית ארמי. ,וגעגועי להם כבד
 

 ,הלכו הם לרעות הצאן ,אבי :יוסף

 .2מקום סכנה ולצון ,אשר לך בשכם
 

 ,לך נא ראה בני שלומם ושלום הצאן :יעקב

 לפני אשר תיפח רוחי מצער ויגון. ,והשיבני דבר
 

 אבי. ,אעשה כדברך :יוסף
 

 שדה
 

 ?היכן נמצאים הם אחי :יוסף

 ,ל חי-לוהי א-עזרני נא א

 !יר  למען אשיב אבי את דב  

 

 
שכינתא  1 ון  "לאסגאה עמה ב:  " ת דף קפג ע שי זוהר ברא

. " שרייא ון  מה י עי  דאיה
מה   2 שכ א  "ה ויב "י ד ש ה  -ר " "י ד ש ן ר ", ועיי ת ו ורענ לפ "

צאן. ת  ת א ו  לרע

 לקראתואיש מגיע 
 

 ?אישי ,האם קראתני :איש

 הזקוק אתה לעזרתי? 
 

 !כמה טוב לראותך ,3מלאכי מלאכי  :יוסף

 ואנה אני בא? ,את אחי בקשתי
 

 .אחיך אתה מבקש ,יוסף אדוני :איש

 עם איזה אחים רצונך ליפגש?

 ,האם אחיך אשר עם הצאן

 או חלומותיך אשר תראה בחיזיון?
 

 יוסף מזיל דמעה
 

 ,יסלח לי ריבוני :יוסף

   .כי ממני מנעת תשובתי

 ,לא אדע מה ארצה

 רק רצון אבי אני עושה.

 

 
3 . וא מלאך שה שידע  ם,  ש כמים  תי ח שפ יקר   ראה ע

 האיש מדבר אל עצמו
 

 ,הוא איננו יודע את אשר יקרה :האיש

 .כי חושב הוא שרצון אביו הוא עושה

 ,להים הוא ממצה-אך רק עצת א

 ואת חייו וחיי משפחתו ישנה.
 

 ,4אכן יעבור מסע תחילת הגולה

 ,ללמוד עם אחיו יחדיו לקרב גאולה

 ,ולא להפריד מאחיו האחווה

 .אך זאת יזכה בעוד עשרים ושתים שנה
 

 ,וממנו ילמדו שאר בני ישראל

 ,לאהוב כל אחד מבני אשר מקלות פיצל

 , 5ואז נשמתם יחדיו תיכלל

 ויבנו יחדיו בניין אריאל.

 

 
"לקי 4 "י:  ש זוהר ר זה ב ין  וכע  ," וקה צה עמ ים ע

. "א שית דף קפד ע  ברא
לי  5 ל ע "הריני מקב תפילה:  לפני ה ומרים  שא ו  כמ

ב  וה הריני א ו וך,  ת לרעך כמ ואהב ל  ש שה  ת ע ו ו צ מ
ת  ת אהב ו ו צ תיך, מ ו ו צ ך מ תב בדר וכן כ  ." ו'... וכ

ו. ת יחדי ו ת להי ו שמ ת הנ ו ל ל שנכ ל,  שרא  י

 

שירת המציאות, שירת ההויה. והשירה היא ההשגה היותר חודרת, יותר  בכלל האמונה היא שירת החיים,  "

פנימית, במעמקי מהות המושג בתוכנו הפנימי, מה שאי אפשר כלל להשגה הפרזית. על כן האספקלריא  

   "ידי הפרוזה-האמיתית של החיים היא דוקא בתוך שירת החיים, לא בחיי החול המתבטאים על

 (40האמונה, עמ' )ראי"ה קוק, אורות 


