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 לרב עידו ולדפנה פכטר

 בנם איתן יוסף בבריתו של אברהם אבינו בהיכנס
  רה לחופה ולמעשים טוביםשתזכו לגדלו לתו

 

 
 שיבנה בית המקדש במהרה בימינו

 נוסח ברכת 'אשר קדש' / הרב עידו פכטר
זכינו בשבוע שעבר להכניס את בננו החדש בבריתו של אברהם אבינו. היות שאנחנו 

משפחה מעורבת )אני אשכנזי ואשתי תוניסאית( המתגוררת בקהילה מעורבת, חיברתי נוסח 
ספרדי של סדר הברית. הפיוט "יהי שלום בחילינו" הושר יחד עם הפסוק -משולב אשכנזי

"הנה אנכי שולח לכם" במנגינה חסידית, הוספנו את ברכת הבשמים לטקס וחתמנו בברכת 
 כהנים לרך הנולד.

בברכת "אשר קדש".  –אך בדבר אחד חרגנו הן מהנוסח האשכנזי והן מהנוסח הספרדי 
"על המילה", "להכניסו"  –ברכות על מעשה המצווה כידוע, במהלך הברית יש שלוש 

פותחים בברכת הגפן וממשיכים  –ו"שהחיינו". לאחר מכן עושים מעין קידוש על היין 
"אשר קדש", ומשם להקראת השם. הנוסח הנפוץ של ברכה זו  –בברכה על קדושת המילה 

 הוא כדלהלן:
ָצָאיו ֹלֵהינּו ֶמלְֶך ָהעֹולָם ֲאשֶ -ָברּוְך ַאָתה ה' א   ר ִקַדש יְִדיד ִמֶבֶטן וְחֹוק ִבְשֵארֹו ָשם, וְֶצא 

ל ַחי ֶחלְֵקנּו צּוֵרנּו, ַצּוֵה לְַהִציל יְִדידּות -ָחַתם ְבאֹות ְבִרית קֶֹדש, ַעל ֵכן ִבְשַכר זֹאת אֵ 
 ה ה' כֹוֵרת ַהְבִרית.ְשֵאֵרנּו ִמַשַחת לְַמַען ְבִריתֹו ֲאֶשר ָשם ִבְבָשֵרנּו. ָברּוְך ַאתָ 

בנוסח הספרדי של ברכה זו נהוג להוסיף את המילים "זרע קודש" לאחר המילה "ידידות", 
 אך אין בכך שינוי משמעותי בלשון הברכה, ונמצא שהנוסחים זהים בעיקרם.

 לשון הווה
ם דיון מעניין נמצא בפוסקים לגבי ההגייה הנכונה של המילה "צוה" בברכה זו. היו נוסחי

שבהם הופיעה צד"י חרוקה, מה שהפך את החלק האחרון של הברכה ללשון עבר. אך 
 הש"ך דוחה אפשרות זאת )יו"ד רסה, ס"ק ה(:

 .ואינו מתיישב ע"כ בשכר זאת כו' גם לא שייך לשון צוואה אלא לשון הבטחה
טוען הש"ך שאם בברכה אנו אומרים שהקב"ה ציוה בעבר להציל ידידות שארנו משחת, 

כל משמעות למלים "על כן בשכר זאת". בשכר זאת, משמע שאנו עומדים לבקש דבר  אין
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מה מהקב"ה להווה, ומה שייך לספר מה הוא עשה בעבר? ועוד, טוען הש"ך, אם מדובר על 
הצלה שנעשתה בעבר, לא שייך להשתמש במילה 'צוה', שכן את מי הוא ציוה להצילנו 

 טחה, שהקב"ה הבטיח בעבר להצילנו. בעבר? ראוי היה יותר להשתמש בלשון הב
מסקנתו של הש"ך היא אפוא שאין לגרוס ציוה בלשון עבר אלא צוה בלשון הווה )צד"י 
פתוחה וואו צרויה(, וכך נמצא שאנו מבקשים שבשכר ברית המילה שאנו עושים הקב"ה 

רוך יצווה להציל אותנו ואת זרענו. כך הוא הנוסח המקובל ב'בית יוסף', וכן נפסק ב'ע
 השולחן' )יו"ד רסה, יז(. זהו ככל הנראה הנוסח המקובל היום בארץ ישראל.

 בקשה נוספת
 ואולם, בהלכות הרמב"ם )מילה ג, ג( מצאנו נוסח אחר לברכה: 

להינו מלך העולם אשר קדש ידיד מבטן וחק בשארו שם, וצאצאיו -ברוך אתה ה' א
עד, צורנו צוה כצוית חתם באות ברית קדש, על כן בשכר זאת אל חי חלקנו ל

 לקדושים להציל ידידות שארנו משחת. ברוך אתה ה' כורת הברית. 
ניתן לראות שבנוסח זה הושמטו מספר מלים מהנוסח המקובל בידינו והוספו אחרות, 

כשהשינוי המשמעותי ביותר הוא תוספת המילה "לעד" לאחר המילה "חלקנו". מדוע שונה 
 "ם בעצמו יסביר נוסח זה:הנוסח אצל הרמב"ם? זכינו שהרמב

בלי ספק לא יתבאר לכם ענין זאת הברכה אם לא שנאמר לעד סוף הדברים, והוא 
שבשכר זאת המצוה היה אל חי חלקנו לעד כמו שאמר בחיובה והקימותי את 

להים -בריתי ביני וביניכם ובין זרעך אחריך לדורותם לברית עולם להיות לך לא
זה הענין התחלנו בענין אחר והתפללנו לו יתברך ולזרעיך אחריך, וכאשר השלמנו 

 ואמרנו י"א צורינו צוה להציל ידידות שארנו משחת כאשר צוית לקדושים.
הרמב"ם מסב את תשומת לבנו לכך שבנוסח שבידינו יש בעיה תחבירית. בחלק הראשון 

הוא קדש  –של הברכה, עד המלים "ברית קודש" אנו מתארים את הקב"ה ומעשיו בעבר 
דיד )אברהם או יצחק( בבטן, ושם חוק בבשרו )=שארו(, ואת צאצאיו חתם באות ברית י

על כן בשכר זאת  –קודש. בחלק השני אנו פונים אליו בלשון נוכח ומבקשים ממנו בקשה 
וכו'. באופן פשוט היה עלינו כעת לציין את מה שאנו מבקשים ממנו לאחר שכבר תיארנו 

ל חי -"א –שהים זאת ושבים ומתארים את גדולת הקב"ה אותו, אך בנוסח שבידינו אנו מ
"צוה להציל" וכו'. יש כאן חזרה לא  –חלקנו צורנו", ורק לאחר מכן מבטאים את בקשתנו 

ברורה על תאריו של הקב"ה, ויותר היה ראוי לומר זאת בחלק הראשון של הברכה, 
 כשתיארנו אותו ואת מעשיו.

ל חי חלקנו". עם -לה "לעד" לאחר המלים "אלכן הרמב"ם טוען שיש להוסיף את המי
להינו -התוספת הזו, יתפרשו המילים הללו גם כבקשה, בה אנו מבקשים מהקב"ה שיהיה א

"צורנו צוה... להציל  –לעד, כפי שמובטח לאברהם, ולאחר מכן אנו מוסיפים בקשה אחרת 
", ואין כל קושי ידידות וכו". כך נמצא שישנן שתי בקשות לאחר המלים "על כן בשכר זאת

 תחבירי בלשון הברכה.
נוסח זה של הרמב"ם נראה מתוקן וברור יותר משאר הנוסחים. על כן, כשחברנו את הנוסח 

המשולב לטקס ברית המילה, הבאנו את ברכת "אשר קדש" בנוסח הרמב"ם. כך שילבנו 
 גם את מסורת תימן בסדר הברית.

, יכולים לפנות אלי הרוצים לקבל את סדר ברית המילה בנוסח משולב
 alonshabbat@gmail.comלמייל: 

הרב עידו פכטר עורך העלון. מכהן כרב קהילת ישראל הצעיר ברמת פולג נתניה 
 ומרבני צוהר ועורך העלון.

 
 / ניצה דורי ויצאדרשי אגדה לפרשת מ

 יעקב יוצא מבאר שבע
 יְצִיַאת ַהַצִדיק ִמן ָהִעיר עֹוָשה רֶֹשם.

 הוא זִיוָה, הוא ִשְבָחה, הוא ֲהָדָרה; –ַצִדיק ָבִעיר ָכל זְַמן ֶשהַ 
 ָפנָה זִיוָה, ָפנָה ִשְבָחה, ָפנָה ֲהָדָרה. –יָָצא ִמָשם 

 –( שם"וַיֵלְֶך ָחָרנָה" )
 ָרן,ְכֶשִהגִיַע יֲַעקֹב לְחָ 

  ָאַמר: ֶאְפָשר ָעַבְרִתי ַעל ָמקֹום ֶשִהְתַפלְלו בֹו ֲאבֹוַתי וֲַאנִי ֹלא ִהְתַפלַלְִתי?
 ָקְפצָה לֹו ָהָאֶרץ; –ְכֶשמַָתן ַדְעתֹו לֲַחזֹר 
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 , יא(.שםִמיָד "וַיְִפגַע ַבָםקֹום" )
 ְכֶשִהְתַפלֵל ִבֵקש לֲַחזֹר,

 ִמיָד ָבא ַהֶשֶמש. –ָאַמר ַהָקדֹוש ָברוְך הוא: צִַדיק זֶה ָבא לְֵבית ְמלֹונִי וְיִָפֵטר ְבֹלא לִינָה? 
 כִָבה ַהֶשֶמש, –( שם"כִי ָבא ַהֶשֶמש" )

 ְמלֵַםד ֶשִהְשִקיַע ַהָקדֹוש ָברוְך הוא גַלְגַל ַחָםה ֶשֹּלא ְבעֹונָָתה,
 ִבְשִביל לְַדֵבר ִעם יֲַעקֹב ָאִבינו ְבצִנְָעה.

 ָמָשל לְאֹוֲהבֹו ֶשל ֶמלְֶך ֶשָבא ֶאְצלֹו לְִפָרִקים,
 ַהמֵרֹות, ַכבו ַהָפנִָסים, ֶשֲאנִי ְמַבֵקש לְַדֵבר ִעם אֹוֲהִבי ְבצִנְָעה. ָאַמר ַהֶםלְֶך: כַבו

 –( שם"וַיִַקח ֵמַאְבנֵי ַהָםקֹום" )
 ְתיֵָרא ִמן ַהַחיֹות.ֲעָשָאן כְִמין ַמְרזֵב וְנַָתן ַתַחת רֹאשֹו, ֶשָהיָה מִ 

 ִהְתִחילו ָהֲאָבנִים ְמִריבֹות ֵאלו ִעם ֵאלו;
 –זֹו אֹוֶמֶרת: ָעלַי יַמִיַח ַצִדיק זֶה רֹאשֹו, וְזֹו אֹוֶמֶרת: ָעלַי יַמִיַח ַצִדיק זֶה רֹאשֹו 

  נְִבלְעו כֺלָן ְבַאַחת.
 , יח(.שםָשם ְמַרֲאשָֹתיו" ) וְזֶהו ֶשמֱֶאַמר: "וַיִַקח ֶאת ָהֶאֶבן ֲאֶשר

 –, יב( שם"וַיֲַחֹלם... וְִהמֵה ַמלְֲאֵכי ֱאֹלִהים עֹלִים וְיְֹרִדים" )
 ָקדֹוש ָברוְך הוא לְיֲַעקֹב ָשֵרי ַאְרַבע ַמלְכֺיֹות עֹולִים וְיֹוְרִדים.ֶהְרָאה הַ 

 –, יג( שם"וְִהמֵה ה' נִָצב ָעלָיו" ) 
ֶאְפָשר לְָאְמרֹו: ְכָאָדם ֶשֵםנִיף ִבְמנִיָפה ַעל  ָאַמר ַר' ִשְמעֹון ֶבן לִָקיש: ִאלְָמלֵא ִמְקָרא ָכתוב ִאי

 ְבנֹו.
 ָאַמר ַר' ַאָבהו: ָמָשל לְֶבן ְמלָכִים ֶשָהיָה יֵָשן ַבֲעִריָסה,

  וְָהיו זְבוִבים שֹוְכנִים ָעלָיו, וְֵכוָן ֶשָבָאה ֵמינְִקתֹו ָשָחה ָעלָיו, וָבְרחו ֵמָעלָיו.
 ה "וְִהמֵה ַמלְֲאֵכי ֱאֹלִהים עֹלִים וְיְֹרִדים בֹו",ָכְך ַבְתִחלָ 

 ֵכוָן ֶשמְִתגַלָה ָעלָיו ַהָקדֹוש ָברוְך הוא ָבְרחו ֵמָעלָיו.
 (יא-מדרש בראשית רבה, פרשה סח, דרשות ו)

 לאהחתונת יעקב ו
 "וַיֱֶאַהב יֲַעקֹב ֶאת ָרֵחל וַיֹאֶמר ֶאֱעָבְדָך ֶשַבע ָשנִים ְבָרֵחל ִבְתָך ַהְקַטמָה"

 :בְשִביל ֶשֲאנִי יֹוֵדַע ֶשַאנְֵשי ְמקֹוְמָך ַרָםִאים, לְִפיָכְך ֲאנִי ְמָבֵרר ֲעָסַקי ִעְםָך
 ,ְבָרֵחל וְֹלא ְבלֵָאה –ֶאֱעָבְדָך... ְבָרֵחל" "
 ,ֶשֹּלא ָתִביא ַאֶחֶרת ִמן ַהשוק וְשָמה ָרֵחל –ְתָך" בִ "
 .ֶשֹּלא ַתֲחלִיף ְשמֹוָתן זֹו ְבזֹו –ַהְקַטמָה" "

 , כג(שם שם"וַיְִהי ָבֶעֶרב וַיִַקח ֶאת לֵָאה ִבתֹו וַיֵָבא אָֹתה ֵאלָיו" )
 ֲאִפלו ַאָתה נֹוֵתן ֶאת ָהָרָשע ַבֲחמֹור ֶשל ָחָרִשים ֵאין ַאָתה מֹוִעיל ִמֶםמו ְכלום.

 , כב(שםשם "וַיֱֶאסֹף לָָבן ֶאת ָכל ַאנְֵשי ַהָםקֹום וַיַַעש ִמְשֶתה" )
ָאַמר לֶָהם: יֹוְדִעים ַאֶתם ֶשָהיִינו ְדחוִקים לְַמיִם, וְֵכוָן ֶשָבא ַהַצִדיק ַהזֶה  כִמֵס ָכל ַאנְֵשי ְמקֹומֹו,
 ָאְמרו לֹו: וָמה ְרצֹונְָך? לְָכאן נְִתָבְרכו ַהַםיִם.

וְֶאֵתן לֹו ֶאת לֵָאה, ֶשהוא אֹוֵהב ַהְרֵבה ֶאת ָאַמר לֶָהם: ִאם ַאֶתם ְמַבְקִשים ֲאנִי ְמַרֶםה אֹותֹו 
 ָרֵחל, וְיֲַעֶשה ֶאְצלְֶכם ֶשַבע ָשנִים ֲאֵחרֹות.

 ָאְמרו לֹו: ֲעֵשה כְִרצֹונְָך.
 ָאַמר לֶָהם: ְתנו לִי ַמְשכֹונֹות ֶשֵאין ֶאָחד ִמֶכם ְמַפְרֵסם אֹוִתי.

 נְָתנו לו ַמְשכֹונֹות.
 יא ָבֶהם יַיִן וְֶשֶמן וָבָשר.ָהלְַך וְֵהבִ 

 ולְִפיָכְך נְִקָרא ְשמֹו "לָָבן ָהֲאַרִםי", ֶשִרָםה ְבַאנְֵשי ְמקֹומֹו.
 ָכל אֹותֹו ַהיֹום ָהיו ְמַשְםִחין אֹותֹו.

 ְכשֶהֱחִשיְך ָאַמר יֲַעקֹב לֶָהם: זֹו ָמה ִהיא?
ְתָך, גַם ָאנו נִגְמֹל ֶחֶסד ִעְםָך. ָהיו ְמַקלְִסין לְָפנָיו וְָאְמרו: ָהא ָאְמרו לֹו: ַאָתה גַָמלְָת ֶחֶסד ִבזְכו

 לַיָא, ָהא לַיָא!
 לֶָעֶרב ָבאו ַהַבחוִרים וְכִבו ֶאת ַהמֵרֹות.

 ָאַמר לֶָהם: זֹו ָמה ִהיא?
 ָאְמרו לֹו: ָמה ַאָתה ָסבור, ֶשָאנו ְפרוצִים כְמֹוְתֶכם?

, שם שם"וְִהמֵה ִהיא לֵָאה" ) –ַבבֶֹקר  ֹו ַהלַיְלָה ָהיָה קֹוֵרא לָה "ָרֵחל" וְִהיא עֹונָה לֹו,ָכל אֹות
 כה(.

 יְלָה וְַאְת עֹונָה לִי?ָאַמר לָה: ָמה ַרָםִאית ַבת ַרַםאי! וְֹלא ָהיִיִתי קֹוֵרא לְָך "ָרֵחל" ַבלַ 
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 ָאְמָרה לֹו: יֵש סֹוֵפר ֶשֵאין לֹו ַתלְִמיִדים?
 ֹלא ָכְך ָהיָה קֹוֵרא לְָך ָאִביָך "ֵעָשו" וְַאָתה עֹונֶה לֹו?

  (טי-יז ,בראשית רבה, פרשת ויצא, פרשה ע)
 המטרונה שניסתה לזווג זיווגים 

 ַמְטרֹונָה ַאַחת ָשֲאלָה ֶאת ַר' יֹוֵסי ֶבן ֲחלְַפָתא,
 ָאְמָרה לֹו: לְַכָםה יִָמים ָבָרא ַהָקדֹוש ָברוְך הוא ֶאת עֹולָמֹו?

 ָאַמר לָה: לְִשָשה יִָמים.
 ֶשה?ָאְמָרה לֹו: וֵמאֹוָתה ָשָעה וְַעד ַעכְָשו ָמה הוא עֹו

 ָאַמר לָה: ַהָקדֹוש ָברוְך הוא יֹוֵשב וְמזַוֵג זִווגִים: ִבתֹו ֶשל ְפלֹונִי לְִפלֹונִי.
 ָאְמָרה לֹו: וְזֹוִהי ֺאָםנותֹו? ַאף ֲאנִי יְכֹולָה לֲַעשֹות ֵכן. ַכָםה ֲעָבִדים וְַכָםה ְשָפחֹות יֵש לִי וְבָשָעה

 ה לְזַוְגָם.ַקלָה ֲאנִי יְכֹולָ 
 ָאַמר לָה: ִאם ַקלָה ִהיא ְבֵעינַיְִך, ָקָשה ִהיא לְִפנֵי ַהָקדֹוש ָברוְך הוא כְִקִריַעת יַם סוף.

 ִהמִיָחה ַר' יֹוֵסי ֶבן ֲחלְַפָתא וְָהלְַך לֹו.
 ֶמה ָעְשָתה?

 ת שורֹותנְָטלָה ֶאלֶף ֲעָבִדים וְֶאלֶף ְשָפחֹות וְֶהֱעִמיָדה אֹוָתם שורֹו
 וְָאְמָרה: ְפלֹונִי יִָשא ְפלֹונִית וְפלֹונִית ִתמֵָשא לְִפלֹונִי, וְזִוְגָה אֹוָתם ְבלַיְלָה ֶאָחד.

 לְָמָחר ָבאו לְָפנֶיָה: זֶה רֹאשֹו ָפצוַע, זֶה ֵעינֹו ְשמוָטה, זֶה זְרֹועֹו ְפרוָקה, זֶה ַרגְלֹו ְשבוָרה.
 ה לָכֶם?ָאְמָרה לֶָהם: מָ 

 זֶה ָאַמר: ֵאינִי רֹוֶצה ָבזֹו.
 וְזֹו ָאְמָרה: ֵאינִי רֹוָצה ָבזֶה.

 ִמיָד ָשלְָחה וְֵהִביָאה לְַר' יֹוֵסי ֶבן ֲחלְַפָתא.
 ָאְמָרה לֹו: ַרִבי, ֱאֶמת ִהיא תֹוַרְתֶכם, נָָאה וְמֺשַבַחת ִהיא, ָכל ָמה ֶשָאַמְרָת יֶָפה ָאַמְרָת.

ְכיָה ָאַמר: ְבלָשֹון זֹו ֱהִשיָבה ַר' יֹוֵסי ֶבן ֲחלְַפָתא: ַהָקדֹוש ָברוְך הוא יֹוֵשב וְעֹוֶשה ֺסלָמֹות. ַר' ֶברָ 
 .ַמְשִפיל לָזֶה וֵמִרים לָזֶה, מֹוִריד לָזֶה וַמֲעלֶה לָזֶה

 )מדרש ויקרא רבה(
שאנן בחיפה ראש החוג לגיל הרך במכללה הקדמית הדתית  -ד"ר ניצה דורי 

  ועורכת המשנה של העלון.
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 "כך, עונים את המעיקות?!"/ הרב ד"ר רונן לוביץ
יומי, החיכוך המתמיד והאינטנסיבי הם שהופכים את האתגר -המפגש היום

זה כלל גדול בתורה  –הזה לחיוני מאין כמוהו.  ואהבת לרעייתך כמוך 
 ובחיים

 הבה לי בנים
חל בפרשתנו. לאה ילדה כבר ארבעה בנים, ואילו דיאלוג קשה מתנהל בין יעקב ור

רחל עודנה עקרה, ובמצב זה היא פונה ליעקב ומטיחה בפניו: "ָהָבה לִי ָבנִים וְִאם 
ַאיִן ֵמָתה ָאנֹכִי" )בראשית ל', א'(. דברי רחל מגיעים ממקום של כאב ומצוקה 

ד לעשות עצומים, ואנו מצפים שיעקב יגיב בדברי עידוד ונחמה. כך למשל עתי
אלקנה, כאשר יראה בצרתה של אשתו האהובה חנה. אלקנה יאמר: "ַחמָה לֶָמה 

ִתְבכִי וְלֶָמה ֹלא תֹאְכלִי וְלֶָמה יֵַרע לְָבֵבְך, ֲהלֹוא ָאנֹכִי טֹוב לְָך ֵמֲעָשָרה ָבנִים" )שמואל 
א פרק א(. אמנם, אין בכוחן של מילים טובות אלה לפתור את הבעיה, ולא לחלץ 

האישה מהקושי הנפשי בו היא מצויה, אולם דברים היוצאים מן הלב וקצת את 
אמפטיה הן הדבר העיקרי שאישה מצפה לו בזמנים של מועקה כגון אלה. מה יותר 
טבעי ופשוט מבחינת יעקב לומר כמה מילים כאלה לרעייתו האהובה רחל, האישה 

 שנה?! 41שבשבילה עבד 
-וַיִַחרפנייתה של רחל בכעס ובדברים קשים: "ברם, במקום זאת יעקב אבינו מגיב ל

ָבֶטן." )שם, ב'(. -ָמנַע ִמֵםְך, ְפִרי-ַאף יֲַעקֹב, ְבָרֵחל; וַיֹאֶמר, ֲהַתַחת ֱאֹלִהים ָאנֹכִי, ֲאֶשר
ואנו תוהים ומשתאים: הייתכן שיעקב אבינו יגיב בצורה כה קשה לדברי אשתו 

 הבאים מלב שבור?
מצדיקה את יעקב  הגישה הראשונהעם תהייתנו:  יש שתי גישות להתמודדות

ומניחה שהיתה בדבריו כוונה חיובית נסתרת. הכוונה האפשרית שמעלים פרשנים 
שונים היא שיעקב רצה לעודד את רעייתו ולזרז אותה לפנות לבורא עולם בתפילה, 

ולשפוך שיחה לפני קונה )ראו של"ה, ויצא(. גישה זו מתבססת על דברי המדרש: 
יכך נתעקרו האימהות, שהקב"ה מתאווה לתפילתם של צדיקים" )בראשית "לפ

 רבה, מה, ה(.
 תפילת האדם על עצמו

ואם נשאל: מדוע יעקב עצמו לא פותח בתפילה על עקרותה של אשתו? התשובה 
תהיה שיש כוח מיוחד דווקא לתפילה שאדם מתפלל על עצמו. ככל שהאדם נמצא 

אל ה' ממעמקים עמוקים יותר, ולכן לתפילתו יש  במצוקה גדולה יותר, כך הוא פונה
עוצמה גדולה יותר. מטרתו של יעקב היתה אפוא לגרום לרחל להתפלל, ולא לשים 

מבטחה בתפילתו שלו. אפשר שכך סבר הרמב"ן המציין שבעקבות דברי יעקב 
הבינה רחל "שלא תוכל להסמך על תפלת יעקב", ולכן התפללה על עצמה, 

בסופו של דבר לכך שהיא התעברה וילדה כדברי הכתוב: "וישמע ותפילה זו הביאה 
 אליה אלהים' )ל, א(.

רעיון זה מזכיר לי את הסיפור החסידי על זוג כפריים שהגיעו אל החוזה מלובלין 
לבקש שיברך אותם בבן. זה להם עשר שנים מאז נישואיהם, והם לא נפקדו בפרי 

דינרים.  06בטן. אמר להם החוזה: אני מוכן לברך אתכם, אולם עליכם לתת לי 
דינרים והעלה עד  הכפרי נדהם מגודל הסכום והחל להתמקח, פתח בעשרה

לשלושים, אך יותר מכך אמר שפשוט אין לו. אולם החוזה עמד בשלו, והבהיר 
שהוא לא מוכן לקבל פחות משישים דינרים, אף לא פרוטה פחות מזה. אמרה 

ה', גם הוא יכול לעזור". -הכפרית לבעלה: "בא, משה, נעזוב את הצדיק ונתפלל ל
ונתי חלילה לקבל מהם כסף, הרי לא משיצאו אמר החוזה למקורביו: "לא התכו

עולה על הדעת שארצה להרוויח מצרותיהם של אחרים. התכוונתי להוציא מהם 
ה' מתוך הרגשה שרק מאיתו הישועה. -בדיוק את הדברים האלה, שצריך לפנות ל

מרוב אדמו"רים שמלמדים את חסידיהם כי ביכולתם להושיע אותם, עלולים יהודים 
ב"ה יכול להושיע..." )מופיע אצל א.י. גרינברג, 'עיטורי תמימים לשכוח שגם הק

 (174תורה', ב, עמ' 



 המבחן הגדול של הזוגיות
להבנת תגובתו של יעקב, ולפיה יש להכיר בכך  שהוא אכן  גישה שניהברם, ישנה 

שגה בתגובה שאינה הולמת צדיק. זו היתה עמדתם של חכמים במדרש בו הם 
"אמר לו יאלוג. לדברי המדרש, לאחר דברי יעקב, מציגים את התערבות הקב"ה בד

הקב"ה: 'כך, עונים את המעיקות? חייך שבניך עתידים לעמוד לפני בנה'" )ב"ר עא, 
ז(. חז"ל מביעים במדרש זה הסתייגות מתגובתו של יעקב. הם אף טוענים שכל 

ההשפלה של בני יעקב לפני יוסף בן רחל בשנות הרעב במצרים, הגיע כעונש על 
שיח -גובתו הבלתי רגישה כלפי אשתו. לפי דבריהם צריכים אנו ללמוד מאותו דות

 כיצד אין לדבר אל בת הזוג.
אכן הדרך בה איש ואישה מדברים זה עם זה היא המבחן הגדול לקיום המצוות בין 

 אדם לחברו. 
רבי חיים ויטאל אמר בשם רבו האר"י שהמבחן הגדול של קיום המצווה "ואהבת 

ה"א הידיעה. ואמנם -" הוא בין איש לאשתו. בת הזוג ובן הזוג הם רעך בלרעך כמוך
חז"ל התייחסו בכמה מקומות לפסוק "ואהבת לרעך כמוך" בהקשר של יחס האיש 

אסור לאדם לקדש אישה עד שיראנה, שמא יראה בה לאשתו. כך לדוגמה אמרו: "
שין מא, א(. וכך דבר מגונה ותתגנה עליו, ורחמנא אמר: ואהבת לרעך כמוך" )קידו

"שמא יראה בה דבר , אסרו על בני זוג לקיים יחסי אישות באור על סמך אותו פסוק
 )נדה יד א(.  מגונה ותתגנה עליו"

התואר 'בן זוג' לא בא במקום התואר 'אדם' ו'חבר', אלא הוא נוסף על כך שבן הזוג 
וגלים להיות הוא אדם וחבר. עובדה פשוטה זו אינה מובנית מאליה. יש אנשים המס

נחמדים לכל העולם ואשתו, אך רחוקים מכל נחמדות ביחסם לבת זוגם. הללו 
 -יכולים להיחשב אנשים חברותיים, נעימי הליכות ונעימי סבר, אולם ביחסם לאישה 

הם נוקשים, ממורמרים וכעסנים. הם עשויים להיות טובי לב  -ולעיתים גם לילדים 
ובכל מקום במרחב הציבורי, אך בעוברם את  ומסבירי פנים בעבודה, בבית הכנסת

מפתן הבית הם משחררים את כל המתחים, הלחצים והבעיות בהתנהגות נלוזה 
 כלפי האישה. 

 רגישות הגברים לנשותיהם
הנביא ישעיהו )פרק נ"ח( אמר: "ומבשרך לא תתעלם", ולימד בכך שעל האדם 

ו, כלשון הגמרא: "אין לשים לב באופן מיוחד למצבם ולצרכיהם של  קרובי משפחת
בשרו אלא קרובו" )שבועות לט, א(. בראש ובראשונה הכוונה היא לרעיה, וכבר 
אצל אדם הראשון אנו מוצאים שאמר על אשתו: "זאת הפעם עצם מעצמי ובשר 

 מבשרי" בראשית )ב,כג(.
זו גרושתו )ויקרא רבה לד,  -חז"ל אמרו במדרש על המילים "ומבשרך לא תתעלם" 

סוק זה למדו שצריך אדם לדאוג באופן מיוחד אפילו לגרושתו, ואם כך לגבי יד(, ומפ
על כך יש להוסיף את דברי חז"ל שאישה דמעתה  גרושתו, כל שכן לגבי אשתו.

מצויה ואונאתה מצויה. חכמים לא הצביעו על כך כדי לספר לנו עובדות מהחיים, 
דת שצריך כל גבר אלא כדי להפנות את תשומת לבם של הגברים לרגישות המיוח

 לגלות כדי שלא יפגע חס וחלילה באשתו. 
"אמר לו הקב"ה: 'כך, עונים את המעיקות?" ודבריהם המדרש של חכמים, לפיו 

שיעקב נענש על תגובתו זו, באים להדגיש את החובה לגלות אמפטיה, והבנה כלפי 
ברגשותיהם ובמשאלותיהם ולהיות רגיש  הקרובים אלינו ביותר, להתחשב

צוקותיהם. האתגר הגדול והחשוב ביותר שמציב בפנינו הכלל הגדול שבתורה: למ
יומי, -"ואהבת לרעך כמוך", הוא ליישם: "ואהבת לרעייתך כמוך". המפגש היום

החיכוך המתמיד והאינטנסיבי הם שהופכים את האתגר הזה לחיוני מאין כמוהו.  
 זה כלל גדול בתורה ובחיים.  –ואהבת לרעייתך כמוך 

 

      רב רונן לוביץ מכהן כרב היישוב ניר עציון, מרבני צוהר ומראשי ארגון ה
 רבני בית הלל       



 ספרים בהוצאת "מסביב לשולחן"

    

 



 משה אוסי על קצה הלשון לפרשת ויצא /

 מלחמתה של רחל בעקרותה –"בן לּו היה לי" 
ים י ָבנִּ הוראתו לשים  הפועל לבנות –בנים בונים הבנה  –" א. "ָהָבה ּלִּ

מהווה אבן בניין לבניית  –כשמו כן הוא  –אבנים ולבנים כדי להקים בנין, ואף ה'בן' 
המשפחה. עד שלא נולדו הבנים והבנות היו הבעל והאישה שתי צלעות ללא מסגרת, 

תבנית סגורה הבונה קן משפחתי. השרש בנ"ה  –ובהיוולדם הם בונים את הצלע השלישית 
ֹלִהים ֶאת ַהֵצלָע ֲאֶשר -ראשונה בהקשר ליצירתה של חוה: "וַיִֶבן ה' אֱ מופיע בתנ"ך בפעם ה

כשהקב"ה נדֶמה כאן כבנאי הבונה את התא המשפחתי הראשון,  –לַָקח ִמן ָהָאָדם לְִאָשה" 
'בנין עדי עד', אשר ממנה יוצאים בנים ובנות. ומכאן יובן -וחז"ל המשילו את האישה ל
רה, אשר ללא בנים  היא מפסיקה את הבנייה באמצעיתה. מצבה הטראגי של אישה עק

לכן נשים שלא מימשו את זכותן להורות זועקות, כפי שצווחה רחל: "ָהָבה לִי ָבנִים וְִאם ַאיִן 
ֵמָתה ָאנֹכִי"! )בר' ל' א'(; וחז"ל דורשים: 'מכאן למי שאין לו בנים שחשוב כמת', ומכיוון 

מעדיפה את המוות. נחמה פורתא תמצא האישה שרחל אינה מסוגלת לממש זאת היא 
כאשר בעלה יתייחד עם אמתה ויוליד ילדים, בתקווה שהיא תיבנה ממנה; וכך פעלו הן 

ל' ג'(. ואפשר –בנה גם אנכי ממנה" ט"ז ב'( והן רחל )"ואִ –בנה ממנה" שרה )"אולי אִ 
בנה אותה. שעל ידי האמה שתלד, תזכה אף הגבירה בבן שי –נה'' בָ להסביר את ''ואִ 

נה', 'בנייה' הפיסית באה המלה 'ֲהבָ -ובאמת זכו שרה ורחל לאחר מכן בבנים. לצד ה
נים לבנייה יבואו כאן 'אריחים של המתארת 'בנייה' רוחנית, מנטאלית, כשבמקום הלבֵ 

בינה', והאדם שעמל מבחינה רוחנית ואסף 'אריחי בינה' יכול לבנות תובנה חדשה. ועל 
אמרו חז"ל: מכאן  –ֹלִהים ֶאת ַהֵצלָע ֲאֶשר לַָקח ִמן ָהָאָדם לְִאָשה" -' אֱ הפסוק: "וַיִֶבן ה

שִבינה יתרה ניתנה לאישה. גם הביטוי 'בין... לבין'...קשור לבינה, שהרי יכולת הבחירה 
וההבחנה 'בין זה לבין זה' מצריכה דעת ותבונה )לכן ברכת "המבדיל בין קודש לחול" 

 ן לאדם דעת"(.נאמרת אחרי "אתה חונ
ר ָמַנע ב.  ֶ י ֲאש  ים ָאֹנכִּ ָרֵחל וַיֹּאֶמר ֲהַתַחת ֱאֹלהִּ "וַיִַּּחר ַאף יֲַעֹקב ּבְּ

י ָבֶטן' רִּ ךְּ ּפְּ ּמֵ  רגשות מתגוששים במשפחת יעקב –' )ל' ב'( מִּ
כיצד זה שיעקב אינו משתתף בצערה של רחל, אשתו  תמהים מאוד הפרשנים ושואלים:

, לאה? ומדוע אינו עונה לה קנאה כלפי אחותההשות רגאת  האהובה? וכי אינו רואה 
הנפשי? ועוד, לא ראינו בשיחותיו הרבות לאורך מנת לשפר את מצבה -על באמפטיה ולו

הפרשיות שהוא מתבטא בכעס; ומאליה  עולה הסברה שאולי יעקב 'מתחזה' לאדם כועס 
 כדי לעזור לה. 

מה גרם ליעקב לומר דברים  –בייחוד הרמב"ן מנסה להיכנס לנבכי נפשם של ה'גיבורים', ו
ם כן למה חרה אפו ולמה אמר התחת אלוהים אנכי, ושומע אל צדיקים אואני תמה, אלו: "

]מתוך  ה'. ומה שאמר, אבא לא היו לו בנים אני יש לי בנים, ממך מנע ממני לא מנע
ד נשים , וכי הצדיקים אינן מתפללים בעד אחרים, והנה אליהו ואלישע התפללו בעהמדרש[
ר וועל דרך הפשט אמרה רחל ליעקב שיתן לה בנים, ובאמת דעתה לאמ... נכריות?

שיתפלל עליה, אבל שיתפלל עליה עד שיתן לה בנים, ואם אין שתמית עצמה בצער. 
ברה שלא כהוגן בקנאתה, וחשבה כי באהבתו אותה יתענה יעקב וילבש שק ואפר יד

ברה דרך געגועי הנשים י. ובעבור שד...ויתפלל עד שיהיו לה בנים שלא תמות בצערה
האהובות להפחידו במיתתה חרה אפו, ולכך אמר לה שאינו במקום אלוהים שיפקוד 

סר אותה יהעקרות, ואיננו חושש בדבר, כי ממנה נמנע פרי הבטן ולא ממנו, וזה לי
סמך על תפלת יעקב, שבה להתפלל על יולהכלימה. והנה הצדקת בראותה שלא תוכל לה

הרמב"ן מטעים  ב(:")להלן פסוק כ "אל שומע צעקה, וזהו וישמע אליה אלוהים עצמה,
-שיעקב חרה אפו בגלל הבנתה המוטעית של רחל בדבר התפילה והיחסים שבין האדם לא

ל לעשות רצון האדם, -אי אפשר להכריח את הא –לוהיו. "האל אינו עובד בשביל האדם" 
בעזרת קסמים ולחשים. לבטח התפלל יעקב  ואין לפנות אליו כפי שפונה עובד האלילים

בעבורה, אך רחל דרשה שהוא יתפלל בעבורה במטרה להטות את רצון האל לרצונו; וחז"ל 
מוסיפים שתפילתם של יצחק ורבקה נעתרה כי שניהם היו עקרים ושניהם התפללו יחדיו, 

כן תפילתו אבל במקרה זה, יעקב אינו עקר, ויש כאן רק זכות של אדם אחד, של רחל, ול
ל אשר -אינה נשמעת. ומוסיף הרד"ק:  "לפיכך חרה אף יעקב לפי שתלתה הכוח בו ולא בא

לו הכוח והיכולת "עד עקרה ילדה שבעה". והיא אמרה: הבה לי בנים, אבל אם אמרה: 



במידת הכעס, ניסה יעקב ַבקש רחמים עלי, צדקה במאמרה ולא חרה אפו בה". עפ"י זה, 
יכולה יכה לפנות אל ה' בתפילה, ולא לצפות לעזרת בשר ודם:ללמד את רחל שהיא צר

להתעצם בתפילתך, שכן תפילתך תהיה מעומק הלב, ממקום שלעולם לא אוכל אני לשאת 
תפילה, ולפיכך סיכויי תפילתך להיעתר גדולים יותר. ועפ"י רעיון זה מתרגם 'יונתן' : וְתֵקיף 

ַאנְְת ַבְעיָא ִמנִי ְבִעי ִמן ֳקָדם יְיָ ְדִמן ֳקָדמֹוי ִהינון ְבנַיָא וְהוא ְמנַע רוגְזָא ְדיֲַעקב ְבָרֵחל וֲַאַמר ַעד דְ 
 עד שאת מבקשת ממני, ַבְקִשי מאת ה', כי הוא מנע ממך פרי בטן. –ְמנִיְך ְפִרי ֵמַעיָא 

אמרו חז"ל מאשימים את יעקב במתן תשובה בלתי הולמת למסכנה הנתונה בצרה.  
, חייך ת ]הנמצאות במצוקה[א ז(: אמר לו הקב"ה כך עונין את המעיקו")ע בבראשית רבה

]שעמדו לפני יוסף במצרים[. וכרגיל מביאים חכמינו שני  שבניך עתידין לעמוד לפני בנה
", ולעומתו אומר ֲהַתַחת ֱאֹלִהים ָאנֹכִיפסוקים דומים כדי לאשש סברתם; כאן אומר יעקב: 

דברים מעליבים  –מצד יעקב  –כִי ֲהַתַחת ֱאֹלִהים ָאנִי" )נ' י"ט(   ִתיָראו-יוסף לאחיו: "ַאל
 ומצערים, לעומת יוסף המרגיע את אחיו הבהולים בדברי נחמה ועידוד.

ישירות ד את רחל לפנות עודלמתחזה לכועס כדי יעקב אם דנים את יעקב לקולא, נראה ש
רותה היא חייבת לעשות מתווך, וכדי להיגאל מעקאל ה' בתפילה, ולא לצפות לעזרת 

מעשה. ונראה שרחל הבינה זאת, ובתור התחלה היא מציעה: "ִהמֵה ֲאָמִתי ִבלְָהה בֹא ֵאלֶיָה 
ובמקביל נושאת תפילה לה' מעומק צערה,  –ָאנֹכִי ִמֶםמָה" )ל' ג'( -ִבְרַכי וְִאָבנֶה גַם-וְֵתלֵד ַעל

ִ -ֹלִהים ֶאת-והפסוק: "וַיִזְכֹר אֱ  ַרְחָמה" )ל' כ"ב(, מראה -ֹלִהים וַיְִפַתח ֶאת-ְשַמע ֵאלֶיָה אֱ ָרֵחל וַי
 בעליל שה' שמע אליה, אל תפילתה, ובסופה ש'נבנתה' בשני בנים.

, הוצאת 'בעיקר על אהבה)מתוך ' מאיר שלוג. להלן פרשנותו של הסופר 

 ( 4991עם עובד, )
לה אפילו בן אחד. מי תקדים  ללאה יש ארבעה בנים ואין לה אהבה. לרחל יש אהבה ואין

לא  כילהיוואש? מאיזה צד תתפרץ הקנאה לראשונה? נכון. מצדה של רחל: "ותרא רחל 
מתה אנוכי".  – איןילדה ליעקב, ותקנא רחל באחותה. ותאמר אל יעקב: הבה לי בנים ואם 

אבל הזמן חולל שינויים גם ביעקב, לא רק בנשותיו. עתה, כאשר רחל באה אליו בטענות, 
הוא משיב לה בכעס ובגסות: "ויחר אף יעקב ברחל ויאמר: התחת אלוהים אנוכי אשר מנע 

היא העקרה, ולא  אתבטן?" כלומר, אלוהים הוא שמונע ממך פרי בטן, ולא אני. ממך פרי 
הרי יש לי ילדים מאחותך. כל האכזריות שבעולם צפונה בתשובה הזאת. אם  –אני. עובדה 

אלקנה לחנה, אף היא עקרה שצרתה יולדת, נגלה נשמה  אנחנו משווים אותה לתשובת
" זאת לֶָמה ִתְבכִי... ֲהלֹוא ָאנֹכִי טֹוב לְָך ֵמֲעָשָרה ָבנִיםאחרת לגמרי. אלקנה אומר לחנה: "

לב. גם יעקב וגם -אמנם תשובה של אידיוט, אבל היא מראה לפחות על חיבה ועל טוב
בעיית העקרות, אבל אלקנה מציע לחנה רגש ונחמה,  אתאלקנה אינם מסוגלים לפתור 

ואילו יעקב כבר אינו מסוגל להתמודד עם כל עוצמת השנאה והקנאה והייאוש והמתח 
 שתי, מכניסות שרוחשים אצלו בבית. הוא לא עומד בזה. הוא פשוט לא עומד בזה. בקנאתן

 השפחות למעגל הפריון המשפחתי, והכול מתעברות ויולדות בבית יעקב. אתהנשים גם 
לאה יולדת והשפחות יולדות והכבשים והעזים, כמקובל בבית יעקב, ממליטות בקצב גם 

רחל,  אתהן. רק רחל עומדת בעקרותה, ושנים עוברות עד שמתחולל הנס: "ויזכור אלוהים 
רחמה ותהר ותלד בן" ... רחל קוראת לבנה יוסף. שם שיש  אתויפתח  וישמע אליה אלוהים,

 איןחרפתי" והשני: "יוסף ה` לי בן אחר". עדיין  אתלו שני הסברים. האחד: "אסף אלוהים 
הנפשות הפועלות יודעות זאת, אבל התפישה שמאחורי שני ההסברים האלה תביא על 

שה ימותה. הנורמות הללו, שהעקרות היא לא רק טרגדיה, אלא גם חרפה, שהא אתרחל 
מוערכת בפריונה, שאהבתם של רחל ויעקב צריכה להימדד במספר הילדים ולא בשבע 

רחל... שנים רבות אחרי  אתהמיתו  –השנים ההן, שכימים אחדים היו בעיניו באהבתו אותה 
מותה נזכר בה גם ירמיהו הנביא, שהלאומנים הגסים של תקופתו רדפוהו ואסרוהו. על רחל 
הוא מדבר, ולא על לאה. עליה ולא על רבקה ושרה. דווקא הוא, האיש שאמר "ארור היום 

הפסוקים  אתהאם האמיתית, ובהשראתה העניק לנו  אתתי בו", ידע לזהות ברחל דלַ אשר יו
ָבנֶיָה -ָבנֶיָה ֵמֲאנָה לְִהמֵָחם ַעל-ָמה נְִשָמע נְִהי ְבכִי ַתְמרוִרים ָרֵחל ְמַבכָה ַעלקֹול ְברָ הנפלאים: "

 . )פרק ל"א( "כִי ֵאינֶמו
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מסיבת חנוכה חוויתית 
 לכל בני המשפחה

   מפגש חווייתי שיכלול שיחה על

וך חג החינ -חנוכה לאורך הדורות  

 וההתחדשות 

עם סיפורי פולקלור, דפי שירה, מאכלים, 

 משחקים וחידון. 

  בתי ספר, וועדים וחברותות יכולים

 09 8335016 –לפנות למשה אוסי 

 mosheossi@gmail.com    

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 אנו פונים בבקשת סיוע לאחד מחברינו שנקלע למצוקה כלכלית קשה. 
 נתניה,  252-בנק לאומי סניף  1510651 תרומות תתקבלנה בברכה לחשבון
  שד' בנימין.  –הרצל 

 תזכו למצוות!

 

 סיור בעקבות האורות  והחנוכיות –חנוּכיף 

 טיול כייפי בחנוכה לאזור ירושלים שיכלול בין היתר:

ביקור בבית בד לשמן, סיור בקברי המכבים, תערוכת חנוכיות בבית הד"ר טיכו, סיפורה 

 ה, טקס הדלקת נרות בכיכר ספרא, של משפחת הנשיא ריבלין בנחלת שבע

הליכה ברובע היהודי לאור החנוכיות הדולקות  עם סיפורה של העיר החשמונאית, 

הדלקת נרות ליד מנורת הזהב, תפילה בכותל עם סופגניה לקינוח.  הסיור ילּווה בשירה, 

 בחידות ובסיפורי פולקלור. 

 09 8335016 –משה אוסי 

 / רחל עקרהד. 

 

 ,ֵבן לּו ָהיָה לִי! יֶלֶד ָקָטן

 .ַתלִים וְנָבֹוןְשחֹר ַתלְ 

חֹז ְביָדֹו וְלְִפסַֹע לְַאט  לֶא 

 .ִבְשִבילֵי ַהָגן

 .יֶלֶד

 .ָקָטן

 !אּוִרי ֶאְקָרא לֹו, אּוִרי ֶשלִי

 .ַרְך וְָצלּול הּוא ַהֵשם ַהָקָצר

 .ְרִסיס נְָהָרה

 לְיַלְִדי ַהְשַחְרַחר

 – "!אּוִרי"

 !ֶאְקָרא

 .עֹוד ֶאְתַמְרֵמר ְכָרֵחל ָהֵאם

 .עֹוד ֶאְתַפלֵל ְכַחנָה ְבִשיֹלה

 עֹוד ֲאַחֶכה

 .לֹו
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