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 אנו פונים בבקשת סיוע לאחד מחברינו שנקלע למצוקה כלכלית קשה. 
נתניה, הרצל  252-בנק לאומי סניף  1560456 בלנה בברכה לחשבוןתרומות תתק

 תזכו למצוות! שד' בנימין.  –
 

 
 שיבנה בית המקדש במהרה בימינו

 ברכה על הולדת בת / הרב עידו פכטר
בהלכה נפסק לברך על לידת בן זכר 'הטוב והמטיב', אך ללידת בנות אין כל 

 גת כיום למעשה?התייחסות. מה הדבר מלמד על ההלכה הנוה
מעבר לזמנים הקצובים של התפילות, תקנו חכמים לברך ברכות שונות בתגובה למקרים 

שונים בחיים. חלק מהן נאמרות בעקבות מפגש עם אירועי טבע מיוחדים, חלקן נאמרות 
בתור בקשה וחלקן בתור שבח או הודאה. תכלית כולן, כותב הרמב"ם, היא "לזכור את 

ברכות א, ג(. כלומר, המטרה היא להזכיר לאדם את מציאות ה' בכל  הבורא תמיד" )הלכות
הוא בורא הטבע, הוא הגומל לאדם כמפעלו  –עת, ולהפנים את העובדה שהוא סיבת הכל 

 והוא המשגיח עליו.
הכלל הבסיסי ביותר לגבי ברכות ההודאה מנוסח במשנה בפרק האחרון של מסכת 

 שמועות ועל והמטיב הטוב ברוך אומר הטובות תהבשורו ברכות )ט, ב(: "על הגשמים ועל
 בית האמת". במשנה העוקבת מוזכרת ברכת שהחיינו )שם, ג(: "בנה דיין ברוך אומר רעות
מה בין גשמים ובין קניית דברים חדשים,  שהחיינו". ברוך אומר חדשים כלים וקנה חדש

 ב( מסבירה:  נט, ברכות והרי בשני המקרים יש לאדם שמחה והנאה? הגמרא )בבלי
 אומר - חבירו של ועל שלו על, וקיימנו שהחיינו ברוך אומר הוא שלו על דבר: של קצרו
 .והמטיב הטוב ברוך

ברכת שהחיינו באה אפוא על הנאה אישית של האדם. מאידך, במקרה שעוד בני אדם 
שותפים להנאה אזי יש לברך הטוב והמטיב, שמשמעה שהקב"ה גם טוב לאדם עצמו וגם 

לאחרים. חילוק זה נפסק להלכה הן ברמב"ם )ברכות י, ז( והן בשו"ע )או"ח רכב, א(,  מטיב
עם הבדל קטן ביניהם. מהרמב"ם משמע, שכלל זה נאמר רק ביחס להנאה שאדם חווה 
בעצמו, אבל על שמועות טובות תמיד יברך הטוב והמטיב, גם אם הוא לבדו נהנה ממנה 

ר' יוסף קארו משמע שחילוק זה תקף אף לגבי שמועות )הלכות ברכות י, ג(. ואולם, מדברי 
 טובות.

לאור כלל זה, מה ראוי לברך על מאורע שמח כמו לידה? קשה לתאר שמשהו היה מחלק 
בעניין זה בין בנים לבנות, אבל מסתבר שבמקורות נעשה חילוק בעניין. דבר זה מחייב 

 חשיבה מחודשת על הסוגייה והשלכותיה לימינו. 
 בןהנאה מן ה

המקור לברכה על לידה )לפחות של זכר( היא בהמשך הסוגיה הבבלית הנ"ל. הגמרא 
מקשה שם על החילוק שהוצע בין ברכת שהחיינו, הנובעת מהנאה של האדם לבדו, 

לברכת הטוב והמטיב, הנובעת מהנאה השייכת גם לאחרים, מן הברכה שנקבעה על 
 הולדת הבן )בבלי ברכות נט, ב(:

 אשתו ילדה: ליה אמרו, והתניא? והמטיב הטוב מברך לא בהדיה לאחרינא דלית היכא וכל
 בזכר. לה דניחא, בהדיה אשתו דאיכא, נמי התם! והמטיב הטוב ברוך אומר, זכר

ניתן להבין את שאלת הגמרא ותירוצה במספר דרכים, אך נראה שהפירוש הפשוט הוא 
כזו המחייבת בברכה( שמלכתחילה הגמרא הבינה שלאישה אין הנאה )למצער, הנאה 
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בלידת זכר ולכן היה על הבעל לברך שהחיינו על פי החילוק הנ"ל, אך למסקנה היא 
 קובעת שלא כך הוא, אלא נוח לאישה בזכר. על כן יברך הבעל ברכת הטוב והמיטיב.

מדוע למסקנה יש לאישה הנאה מלידת זכר? מסביר הרשב"א )שו"ת ד, עז( שההנאה כאן 
שאם כך היה, לא רק האישה נהנית מלידת הילד אלא גם שאר בני  איננה תחושה בלבד,

ביתו של האדם. על כרחך מדובר בהנאה שהיא מעבר לתחושה, הנאה הכרוכה בתועלת 
כלשהי. ובמקרה דנן, גם לאישה יש הנאה מלידת הזכר, שכן הבן תומך בהורים בעת 

ועלת ששני בני הזוג נהנים זקנתם ודואג לצרכי הקבורה שלהם, וכן הוא יורש אותם. זוהי ת
 ממנה גם יחד.

באופן מפתיע, הלכה זו העוסקת בברכה על הולדת בן לא נפסקה לא ברי"ף ולא 
ברמב"ם, למרות ששניהם הזכירו את הדוגמאות האחרות המוזכרות בגמרא. אך בשולחן 

ערוך היא כן נפסקה, תוך תוספת המתייחסת גם לברכתה של האישה )או"ח רכז, א(: 
 .כן" לברך צריכה היא וגם, והמטיב הטוב: מברך, זכר אשתו "ילדה

 פתרון צדדי
האם גם אז יש לברך, ואם כן איזו ברכה.  -השאלה העולה היא מהו הדין כאשר נולדת בת 

 –הבעיה היא שבעניין זה אנו נתקלים בחומה של שתיקה, לא רק אצל המקורות הראשונים 
יותר מאוחרים, בראשונים ובראשית תקופת  במשנה ובתלמוד, אלא גם אצל פוסקי הלכה

 האם יש לברך על הולדת הבת או לא? –האחרונים. מה זה אומר לגבינו היום 
בעניין זה קיימות בקרב פוסקי דורנו מגוון של דעות. יש שאומרים שמכך שהגמרא 

והפוסקים התייחסו רק לברכה על זכר, משמע שההנאה בהולדת נקבה היא פחותה ועל כן 
לברך על כך כלל. כך לדוגמה פוסק בעל 'ערוך השולחן' )או"ח רכג, א(. ה'משנה אין 

  ב(: ק"ס ברורה' גם מסיק כך באופן עקרוני, אך הוא מחדש )רכג
 ברכת )=את התנוקת( מברך אותה כשרואה ראשון דבפעם פשוט נראה לי ומכל מקום

 שהחיינו, דמברך תובראיי ושמח יום' ל לאחר חברו את שרואה ממי גרע דמי שהחיינו,
 א?"ס ה"רכ בסימן כדלקמן

ה'משנה ברורה' טוען שאמנם אין לברך על בת ברכת הטוב והמיטיב לפי שלא הוזכרה 
בגמרא ובפוסקים, אבל מאידך ניתן להכניס אותה לגדר אחר. להלכה נפסק שאדם שלא 

. והלא ראה את חברו שלושים יום, יברך עם ראייתו ברכת שהחיינו, שכן הוא שמח בדבר
אותה בת חדשה שנולדה לאדם מעוררת שמחה לא פחות מאותו חבר קרוב שלא ראוהו 

 במשך שלושים יום, ואם כן יש לברך עליה ברכת שהחיינו.
הפתרון של ה'משנה ברורה' הוא אולי אלגנטי מבחינת המהלך ההלכתי ומספק איזושהי 

נוחות. ראשית, לפי הגדר  התייחסות חיובית ללידת הבת, אבל יחד עם זאת הוא מעורר אי
החדש יש לברך על הבת רק בשעת ראייתה, בעוד שאצל הזכר ניתן לברך כבר בעת 

ברכה על לידת זכר  –הלידה, מה שמאחר את רגע ההודאה. מכאן נובע גם ההבדל הנוסף 
היא ברכת ההודאה על עצם חידושו של דבר בעולם, בעוד שהברכה לרואה את חברו היא 

נובעת מעניין מקרי ולא מהותי. לברך שהחיינו על ראיית הבת מפחית ברכת הראייה, ה
אפוא את משמעות לידתה לאדם מעניין מהותי לעניין מקרי. שלישית, גם מבחינת ההלכה 

הפורמלית יש כאן בעיה, שכן אם כבר דנים בלידת הבת בגדר של ברכות הראייה, הרי 
חודש, שמברך עליו 'מחיה המתים', שראוי יותר לדמות זאת למי שלא ראה את חברו י"ב 

ולא למי שלא ראה את חברו במשך שלושים יום, שהרי את הבת ההורים לא ראו מעולם. 
ורביעית, עדיין נותר טעם מר בפה מעצם החילוק בברכות בין בנים ובנות. מדוע שהבת 

 תזכה לברכה שונה ממה שמגיע לבן?
 שינו מעמדות

ש לשוב בפשטות להסבר המסתבר והמרכזי שעומד דומה אפוא שכדי לפתור את הסוגיה י
ברקע שלה. אכן נראה שמחינת התלמוד לידת בן עדיפה על לידת בת. הדבר נובע מכמה 
סיבות, מהן כאלו שתלויות בתרומה של הילדים לכלכלת המשפחה ולסיוע להורים, ומהן 

ם ימים. כאלו שתלויות במעמד האישה, בהשכלה ובזכויות לה היא זכתה בחברה של אות
 מספר לא מועט של מימרות תלמודיות ביחס לבנות מוכיח זאת. 

האם הדבר ניתן להיאמר באותה מידה גם היום? ודאי שלא. הן מבחינת תרומתן של הבנות 
והנשים בכלל לכלכלת הבית ולסיוע להורים בפרט, והן מבחינת מעמדן החברתי, המציאות 

רבות אך יותר מאשר הבן, ומנגד אלו  השתנתה. הבת דואגת להוריה לא פחות ולעתים
רואים בה את ממשיכת דרכם לא פחות מהבנים. גם מבחינת הזכויות להן היא זוכה 

וההזדמנויות הפתוחות בפניה אין הבדל עקרוני בינה ובין הבן. שינוי זה מוכיח את עצמו גם 



ת יותר בשטח, כשרואים כיצד זוגות צעירים רבים מעדיפים, לפחות בילד הראשון, בנו
 מאשר בנים.

לאור זאת נראה שבימינו לא ניתן להימנע מלהשוות את הדין בין הבנים לבנות, ולברך על 
לידת הבת הטוב והמטיב. וכי יעלה על הדעת שעל שמועות טובות, זכייה כספית שאדם 

חולק יחד עם שותפיו, או יין טוב שסועד את לבו, הוא יברך הטוב והמטיב ואילו על ההנאה 
ת הבת, לה הוא זוכה יחד עם שותפתו לחיים, לא יברך ברכה זו? הדבר נראה בעיני מליד

כמחויב המציאות וההלכה, הדורשת להזכיר את שם ה' בכל הטובות הנקרות עלינו. 
ואדרבה, דווקא כאן מי שירא מלחדש דבר שלא כתוב במפורש, נראה כחוטא למטרה 

 בפתח דברינו. הבסיסית שלשמה נתקנו אותן ברכות, כפי שהבאנו
 לפחות לא שקר

ולסיום, הערת אגב. מסתבר שניתן למצוא סיוע מפתיע למסקנה זו אצל הרב יצחק 
זילברשטיין, חתנו של הרב אלישיב, המביא רבות מפסקיו. כצפוי, הרב נצמד לפסקו של 

המשנה ברורה בעניין ומורה לברך שהחיינו על הולדת הבת, ואף על פי כן, הוא מעלה את 
 ות שבכל זאת יש מקום לברכת הטוב והמטיב גם על הולדת הבת.האפשר

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

 ומרבני צוהר ועורך העלון.
 
 

 



 / ניצה דורימדרשי אגדה לפרשת חיי שרה
 

  ברכת יצחק
ְִּקָרא ֶאת ֵעָשו ְבנֹו"  "וַט

גִּיַע לֵיל ֶפַסח  ,הִּ
ְִּצָחק לְֵעָשו ְבנֹו ַהגָדֹולקָ   :וְָאַמר לֹו ָרא י

ִּי, ַהלַיְלָה ַהזֶה ָכל ָהעֹולָם כֺלֹו אֹוֵמר בֹו ַהלֵל  ;ְבנ
ְִּפָתחִּים  ַהלַיְלָה ַהזֶה אֹוְצרֹות ְטלָלִּים נ

י ֲאָבֶרְכָך ִּי ְבעֹולָמִּ ים וְַעד ֶשֲאנ  .ֲעֵשה לִּי ַמְטַעםִּ
 ְ ְִּתַעֵכב ָשםָהלְַך ֵעָשו לְָהבִּיא ו   .נ

ְִּפְתחו בֹו ִּי, ַהלַיְלָה ַהזֶה אֹוְצרֹות ְטלָלִּים נ ְבָקה לְיֲַעקֹב: ְבנ  ,ָאְמָרה רִּ
יָרה ים שִּ ִּים אֹוְמרִּ  ַהלַיְלָה ַהזֶה ֶעלְיֹונ

ים לְָאבִּיָך,  .וְַעד ֶשטְֵהא ְבעֹולָמֹו יְָבֶרְכָך ֲעֵשה ַמְטַעםִּ
ִּים ָהלְַך וְֵהבִּיא ְשנֵי גְָדיֵי ז   .עִּ

 (לא פרקי דרבי אליעזר פרק)
 

 ילדים חכמים
ינֹוק ֶאָחד וְביָדֹו ְכלִּי ְמכֶֺןה  .ַמֲעֶשה ְבַר' יְהֹוֺשַע ֶשָהיָה ְמַהלְֵך ַבֶדֶרְך וָמָצא תִּ

 ?ֹו: ָמה ְביְָדָך ְמכֶֺןה בְִּכלִּי זֶהָאַמר ל
י ֹלא ָהיְָתה אֹוֶמֶרת לִּי: "ַכֵןהו  ."ָאַמר: אִּלו ָהיְָתה אִָּםא רֹוָצה ֶשֵתַדע ָמה ֶשטֵש עִּםִּ

ִּן. ן ָהַעי ינֶֹקת עֹוֶמֶדת וְמַמלְָאה מִּ ְִּכנַס לָעִּיר ָמָצא תִּ  ֵכוָן ֶשמ
ִּם ִּי ַמי ינ   .ָאַמר לָה: ַהְשקִּ

  .ְמָרה לֹו: לְָך וְלֲַחמֹוְרָךָא
ְבָקה ית כְַמֲעֵשה רִּ י, ָעשִּ   .ֵכוָן ֶשָשָתה וָפנָה לֵילְֵך ָאַמר לָה: בִּתִּ

ְבָקה  י ְכַמֲעֵשה רִּ יתִּ ִּי ָעשִּ יָת ְכַמֲעֵשה ֱאלִּיֶעזֶר –ָאְמָרה לֹו: ֲאנ  .וְַאָתה ֹלא ָעשִּ
(מדרש איכה רבה, פרשה א, פסקה ז)  
 

 תחת התאנה
ִּים יַתת זְֵקנ ים לְמִּ יַתת נְָערִּ  ?ָמה ֵבין מִּ

ילָהיֶָפה לֹו וְיֶָפה לַפְ  –ַר' יְהוָדה אֹוֵמר: ַהמֵר ַהזֶה ְבָשָעה ֶשהוא ָכֶבה ֵמֵאלָיו   ,תִּ
ילָה –וְבָשָעה ֶשֵאינֹו ָכֶבה ֵמֵאלָיו   ;ַרע לֹו וְַרע לְַפתִּ

ִּלְֶקֶטת ְבעֹונָָתה   ,יֶָפה לָה וְיֶָפה לְַתֵאנָה –ַר' נְֶחְמיָה אֹוֵמר: ַהְתֵאנָה ַהזֹו ְבָשָעה ֶשהִּיא נ
ִּלְֶקֶטת ֶשֹּלא ְבעֹונָָתה  יא נ  .לְַתֵאנָהַרע לָה וְַרע  –וְבָשָעה ֶשהִּ

יָדיו טָא ַרָבה וְַתלְמִּ  ,ַר' חִּ
יָדיו יָבא וְַתלְמִּ ים: ַר' ֲעקִּ  ,וְיֵש אֹוְמרִּ

יָדיו ים: ַר' יֹוֵסי ֶבן ֲחלְַפָתא וְַתלְמִּ  ,וְיֵש אֹוְמרִּ
ִּים ַתַחת ְתֵאנָה ַאַחת ים לְִּהיֹות ַמְשכִּימִּים וְיֹוְשבִּים וְשֹונ  .ָהיו לְמודִּ

 .ֵאנָה ַמְשכִּים וְלֹוְקָטהוְָהיָה ַבַעל ַהתְ 
 ?ֶשָםא הוא חֹוְשֵדנו :ָאְמרו

 ?ֶמה ָעשו
 .ֶהֱחלִּיפו ְמקֹוָמם

 ָהלְַך ֶאְצלָם
ים לִּזְכֹות בִּי ִּיֶתם לְמודִּ ְצוָה ַאַחת ֶשֱהי  ,וְָאַמר לֶָהם: ַרבֹוַתי, מִּ

י, בִַּחלְתֶ  ִּים ַתַחת ְתֵאנָתִּ ִּיֶתם יֹוְשבִּים וְשֹונ  !?ם אֹוָתהֶשֱהי
 .ָאְמרו לו: ָאַמְרנו ֶשָםא ַאָתה חֹוְשֵדנו

 .פִּטְָסם וְָחזְרו לְִּמקֹוָמם
 ?ֶמה ָעָשה

ית וְֹלא לְָקָטן וְזְָרָחה ֲעלֵיֶהן ַחָםה וְהְִּתלִּיעו ְשכִּים ְבַשֲחרִּ  .הִּ
 .וְלֹוְקָטה –לֵָקט ָאְמרו: ַבַעל ַהְתֵאנָה יֹוֵדַע ֵאיָמַתי עֹונָָתה ֶשל ְתֵאנָה לְהִּ 

ן ָהעֹולָם  ְסַתלֵק מִּ ים לְהִּ יקִּ  .וְמַסלְָקם –ָכְך ַהָקדֹוש ָברוְך הוא יֹוֵדַע ֵאיָמַתי עֹונָָתם ֶשל ַצדִּ
ִּים" :זֶהו ֶשמֱֶאַמר ִּים וְלִּלְקֹט שֹוַשמ י יַָרד לְגַמֹו ... לְִּרעֹות ַבגַמ  " )שיר השירים(דֹודִּ

 (מדרש קהלת רבה, פרשה ה, יא)

http://www.daat.ac.il/daat/vl/pirkeyeliezer/pirkeyeliezer04.pdf
http://he.wikisource.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%9B%D7%94_%D7%A8%D7%91%D7%94_%D7%90_%D7%96
http://www.daat.ac.il/daat/toshba/kohelet/5b-2.htm


 בין שרה לאסתר
רבי עקיבא היה יושב ודורש והצבור מתנמנם בקש לעוררן אמר מה ראתה אסתר שתמלוך 
 על שבע ועשרים ומאה מדינה אלא תבא אסתר שהיתה בת בתה של שרה שחיתה ק' וכ' וז'

 :ותמלוך על ק' וכ' וז' מדינות
 )מדרש רבה(

אתה  ו אברהם:למר ואתן לו את בתי א "אולי לא תאבה: "העבד)לאברהם( ויאמר אליו 
 :ארור ובני ברוך ואין ארור מתדבק בברוך

 )מדרש רבה(
 

 ויביאה יצחק האהלה שרה אמו
תו ענן וכיון כל ימים שהיתה שרה קיימת היה ענן קשור על פתח אהלה כיון שמתה פסק או

וחה וכיון וכל ימים שהיתה שרה קיימת היו דלתות פתוחות לר .רבקה חזר אותו ענן השבא
וכל ימים שהיתה  .וחהורבקה חזרה אותה הר החה וכיון שבאושמתה שרה פסקה אותה הרו

 השרה קיימת היה ברכה משולחת בעיסה וכיון שמתה שרה פסקה אותה הברכה כיון שבא
ם שהיתה שרה קיימת היה נר דולק מלילי שבת ועד לילי שבת וכיון כל ימי .רבקה חזרה

 ,וכיון שראה אותה שהיא עושה כמעשה אמו .רבקה חזר השמתה פסק אותו הנר וכיון שבא
 .ויביאה יצחק האהלה :מיד

 
ראש החוג לגיל הרך במכללה הקדמית הדתית שאנן בחיפה  -ד"ר ניצה דורי 

  ועורכת המשנה של העלון.
 

 / הרב ד"ר רונן לוביץת הוריםמעורבו

 

על כל אם ואב, סבתא וסב, להיות מעורים במתרחש בחיי הילדים, לשים  
לב, לעקוב, להתעניין, ללוות, להתייחס, ולהשתדל גם להשפיע. להיות 

הורים נאורים, אך יחד עם זאת גם נעורים. פרשות האבות האימהות 
 חנו?קוראות לנו לבחון את עצמנו איזה מין הורים אנ

 
 אבי החתן

צרות גדולות", כך אומר פתגם ידוע. אברהם  -צרות קטנות, ילדים גדולים  -"ילדים קטנים 
אבינו בוודאי נזכר בפתגם הזה כאשר שב מן העקדה, ושם לב לכך שהילד שלו כבר גדל 
והגיע לפרקו, אבל אין בכל הסביבה הכנענית אף לא בת אחת המתאימה להיות לו 

ס קורא אברהם לעבדו ושולח אותו לארם נהריים כדי שיביא ליצחק לאישה. ללא היסו
אישה מחו"ל. צעד זה מעורר תמיהה שכן יצחק כבר היה בחור מבוגר, ואפשר היה להשאיר 
לו את המשימה למצוא לעצמו אישה. ברם, דרכו של אברהם היתה מאז ומעולם לדאוג 

 לבנו וללוות אותו בכל שלב בחיים.
ביחס ליצחק מגלה שהוא יכול להוות דגם מופתי של אברהם ל התבוננות בפועלו ש

מעורבות הורית אשר באה לידי ביטוי בכל מה שהאב חייב כלפי בנו. הגמרא במסכת 
האב חייב בבנו מונה רשימה של מטלות שמוטל על האב לעשות לבנו: " (א ,כטקידושין )

: אף להשיטו ומריםאש ; וילמולו, ולפדותו, וללמדו תורה, ולהשיאו אשה, וללמדו אומנות
". מתוך פשט התורה אנו רואים שאברהם מל את יצחק בנו בזמן )בראשית כא, ד(, במים

לימדו כנראה אומנות שכן יצחק עשה חייל בחקלאות, ויבול שדותיו עלה פי מאה שערים 
. שהיו אלבנ להשיאעל הציפיות )בראשית כו, יב(, ובפרשתנו אנו רואים כיצד אברהם דואג  

פי מדרשי חז"ל יכולים אנו להוסיף שאברהם גם לימד את בנו תורה, שכן לאחר -על
ללא יצחק, והמדרש מסביר  שהוא שלח את  נעריו לבאר שבעחזר עם אברהם העקדה 

. בעניין לימוד שחיה אברהם נ"ו( אשית רבה,)בר "אצל שם בן נח ללמוד תורה"יצחק 
אל העקדה מספר מדרש תנחומא )וירא כנראה לא סבר כדעת היש אומרים, שהרי בדרך 

כב( נאלצו אברהם ויצחק לחצות נהר, ואברהם התפלל אל ה' "כי באו מים עד נפש", ורק 
מכך כיוון שלדברי  פטורהיה אברהם  -הבן  ןוידכשיבש הנהר הם יכלו להתקדם. באשר לפ

פטור מפדיון. ( וכוהן פ"ד, ארבה ר ב)במד נמסרה לו הכהונה""רי מותו של שם חכמים אח
 .מצוות הבן המוטלות על האב מה המליאה של קיוםגשמייצג אפוא בפועלו את ההאברהם 



היותו אבא המחנך  –ואכן הבחירה באברהם לאבי האומה הנבחרת נבעה בדיוק מגורם זה 
את בנו ביעילות, ומסוגל ליצור המשכיות של העברת הדרך הנכונה והרצויה בעיני אלוקים 

יו כִּיהקב"ה על המניע לבחירתו באברהם: "ואדם. כך מעיד   ָבנָיו ֶאת יְַצוֶה ֲאֶשר לְַמַען יְַדְעתִּ
(. ואמנם התנהגות יט ,יח בראשית) "ומְִּשָפט ְצָדָקה לֲַעשֹות ה' ֶדֶרְך וְָשְמרו ַאֲחָריו ֵביתֹו וְֶאת

רבי מאיר  מחנך הפכה אותו למקור המכונן לחובת ההורים לחנך את בנם.-אברהם כאבא
' עומד על כך שיש בתורה פסוקים העוסקים חכמה שךשמחה הכהן מדווינסק בספרו 'מ

, "ושננתם לבניך", "את בניכם : "ולמדתם אותםבחובת ההורים ללמד את ילדיהם תורה, כגון
מקור החובה לחנך למצוות הוא לדבריו  .לא על חינוךוד אולם פסוקים אלה מדברים על לימו

 מוזכר שאברהם יחנך את בניו בדרך ה'.הפסוק הנ"ל בו 
: "לא דאגתו החינוכית של אברהם מופיעה בביטוי ציורי יוצא דופן שמופיע במדרש האומר

הילדים עד הולדת יצחק בינו" )ב"ר, וירא, נג(. אברהם נדנדה עריסה תחילה אלא בביתו של א
ינוי. הם היו יושבים גדלו במהירות, מבלי שההורים נתנו דעתם עליהם. אברהם ושרה יצרו ש

 תשומת לב.מעניקים לו קדישים לו זמן ומ, אותהיצחק מנדנדים ליד עריסתו של 
 אבי הכלה

בניגוד מוחלט לדרכו של אברהם להיות מעורב בחינוך ילדו, אנו מוצאים בפרשת "חיי שרה" 
, בתואל אבי רבקהגם את הארטיפ של ההורה המנותק. הוא מגולם בדמותו האנמית של 

כלל בחיי ילדיו. גם כשאשר מגיע אדם זר ומוזר, עבד מעורב שכנראה לא היה  הורה
אברהם, ורוצה לקחת את בתו לארץ רחוקה ולחתן אותה עם דמות אנונימית בתואל מנותק 

כאשר . ערמומילבן האליו האח נכנס הוא מותיר לא נשאר כמובן ריק, חלל שמהמתרחש. ה
ודענו הוא הראשון לענות, והאבא בתואל רק עבד אברהם מבקש לקחת את רבקה, לבן מי

כאשר רוצה העבד  )כד, נ(. "ויאמרו מה' יצא הדבר "ויען לבן ובתואלנגרר בעקבותיו: 
לממש את ההסכמה, בתואל נעלם, ורק לבן קופץ להשיב, כשהפעם האמא מחרה מחזיקה 

(. בית אחריו: "ויאמר אחיה ואמה תשב הנערה אתנו ימים או עשור אחר תלך" )שם, נה
 יםתופסשש אחרים נותרים פסיביים, אדישים ונרפים י יםההוררבקה מלמדנו כי כל אימת ש

 קובעים עובדות בשטח.הם אלה שו ,פיקוד
 החתן והכלה כהורים

כהורים נוכל לראות כיצד כל אחד מהם בחר יצחק ורבקה אם נעבור להתבונן בדרכם של 
מאוד  מעורבותחווה יצחק שיו. ללכת בדרך הפוכה מזו שחווה בילדותו בבית הור

, ולפי פשט הדברים זו , לא היה מעורב דיו בגידול ילדיואינטנסיבית מצד הוריו הדומיננטיים
אשר  רבקהלעומתו,  .של יעקב ועשיו א עמד אל נכון על טיבםהיתה הסיבה לכך שהוא ל

ה לעומק את יוזמה ומעורבות בחיי ילדיה. היא הכיר ותגלבחרה ל ,ות מצד אביהסחוותה רפי
אישיותם, ולא נשארה לעמוד מנגד כאשר גורלם היה מונח על כפות המאזניים בפרשת 

ובסופו של דבר האקטיביות  בנמרצות ובנחישות,ל הברכות. רבקה בחרה להתערב ולפעו
  .של הבנים ורלםוהאסרטיביות של האם רבקה היא שעצבה את עתידה וג

ר רבקה היא זו ששולחת את יעקב לפדן ארם סיפור ההורות של יצחק ורבקה מסתיים כאש
לקחת לו אישה מבית לבן אחיה. בכך נסגר מעגל שבו ההורה הפעיל, רבקה, ממשיך 
ומשלים את מלאכתו של ההורה הפעיל אברהם. ליצחק לא נותר אלא לאמץ את החלטתה 
ולברך על המוגמר. סיפורם של יצחק ורבקה אינו מותיר ספק באשר לעובדה שדרכה היא 

 הנכונה, והיא זו שמשפיעה על המציאות.
 איזה מין הורה את/אתה?

אבותינו ואמותינו לא בכדי אנחנו קוראים לגדולי האומה של ספר בראשית "אבות ואימהות". 
ועד כמה עליהם להיות מעורבים בחינוך  ,מלמדים כיצד אבות ואמהות צריכים להתנהג

לא מעט הורים עסוקים, שדעתם נתונה  עיקרון זה איננו מובן מאליו. יש כיום הילדים.
לקריירה ולשאר עיסוקים, ואינם מוצאים פנאי לעשיה חינוכית. הם מתפתים להשליך את 
יהבם על בית הספר ומצדיקים את חוסר המוערבות שלהם בחינוך, בתפיסה נאורה כביכול, 

 לפיה יש לתת לילדים עצמאות, ואסור להיכנס להם לחיים.
יום נדרשת מעורבות הורית גדולה הרבה יותר מבעבר. אם בעבר ידעו אולם נראה שדווקא כ

ההורים היכן ילדם נמצא, כיום הוא עשוי להימצא פיזית בבית, ובה בעת להיות בכל אתר 
ואתר בעולם באמצעות האינטרנט. אם בעבר יכלו הורים לדעת שמרעין בישין מסוימים הם 

ללו מסוגלים להשיג בכוחות עצמם מחוץ להישג ידם של הילדים המתבגרים, כיום ה
סיגריות ונרגילות, וודקה ובירות ושאר אבות נזיקין. לכן בזמנינו, הורות בלא מעורבות איננה 

 נאורות אלא רשלנות.



כאב לב".  –כאב ראש, ילדים גדולים  –פתגם מקביל לזה שבו פתחנו אומר: "ילדים קטנים 
ת שמתעוררות עם ילדים קטנים, אכן, יש לא מעט כאבי ראש באשר לבעיות התכופו

שלעיתים אינם מסוגלים להביע את מצוקתם, ויש לא מעט כאבי לב עם הילדים הגדולים 
המתקשים למצוא בן/בת זוג או להסתדר בעבודה כלבבם. אולם יש כיום גם גיל ביניים, 
 והוא ארוך וממושך, ובו יש להיזהר גם מכאבי ראש וגם מכאבי לב. גיל ההתבגרות מתחיל
כיום מוקדם מבעבר, ומסתיים מאוחר בהרבה מבעבר )לעיתים הוא אף אינו מסתיים 
כלל...(. כדי למנוע כאבי ראש וכאבי לב שכאלה, על כל אם ואב, סבתא וסב, להיות 
מעורים במתרחש בחיי הילדים, לשים לב, לעקוב, להתעניין, ללוות, להתייחס, ולהשתדל 

יחד עם זאת גם נעורים. פרשות האבות האימהות  גם להשפיע. להיות הורים נאורים, אך
 קוראות לנו לבחון את עצמנו איזה מין הורים אנחנו?

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

 

 
 / משה אוסי מהי מגמת החזרות בסיפור העבד ומשפחת רבקה?       

התורה לתאר תיאורים בעלמא, ואם הדברים חוזרים ונשנים יש בהם מסר  אין דרכה של
ומגמה. וכאן בפר' כ"ד, בסיפורו של העבד עם משפ' רבקה, חוזרים ונשנים הדברים פעמיים 
ושלוש. מדוע לא הסתפקה התורה, למשל, במשפט: "ויספר העבד להם את כל הדברים 

ְִּצָחק ֵאת ָכלהאלה", כפי שעשתה בסוף הפרק כששב העבד הביתה -: "וַיְַסֵפר ָהֶעֶבד לְי
ים ֲאֶשר ָעָשה".  המדרש המפורסם בבראשית רבה ס' מנסה להסביר את האריכות  ַהְדָברִּ
באמירה: "יפה שיחתן של עבדי בתי אבות מתורתן של בנים". לעזרת מדרש זה באו 



את הקורות אותו פרשנים רבים וביארו שכוונת המדרש היא, שהשינויים בסיפורו של העבד 
הם מדויקים ומתוחכמים ומתגלות בהם איכויות שיש ללמוד מהן מוסר ודרך ארץ.  מורתנו 
הדגולה פרופ' נחמה ליבוביץ, זכרה לברכה, ערכה רשימה של השוואה בין הסיפור הכתוב 

 לסיפור העבד; ואנו נלך בעקבותיה כדי להסביר כמה סיבות לשינויים: 
סיפור העבד סיפור הכתוב 

 ַאְבָרָהם ַבכֹל-א'. וַה' ֵבַרְך ֶאת .1

העבד מפרט את עושרו של אברהם, כשמטרתו 
היא להרשים את משפחת הכלה ולהאדיר את 

 יקרת אדוניו כדי שיסכימו לנישואין.

ִֶּתן-ל"ה. וַָה' ֵבַרְך ֶאת ִּגְָדל וַט ִּי ְמאֹד וַט לֹו צֹאן -ֲאדֹנ
ם וְשפָ  יםוָבָקר וְֶכֶסף וְזָָהב וֲַעָבדִּ  חֹת וגְַמלִּים וֲַחמֹרִּ

 

ִּם       וֵא-. ג'. וְַאְשבִּיֲעָך ַבָה' אֱ 2 ֹלֵהי -ֹלֵהי ַהָשַמי
  ָהָאֶרץ

ִּי לֵאמֹר ִּי ֲאדֹנ   ל"ז. וַטְַשבִֵּענ
בכוונה תחילה משמיט העבד את שם האלוהות 
בה נשבע כדי להסתיר את הניגוד בין אמונת 

ונה האמונה באל אחד ובין האמ -משפחת החתן 
 האלילית של משפחת הכלה.

י ֵתלְֵך-ַאְרצִּי וְֶאל-ד'. כִּי ֶאל .3  מֹולְַדתִּ
העבד מוסיף ומדגיש שרצונו של אברהם 
שיצחק ישא אישה ממשפחתו, עובדה שלא 
צוינה בדברי אברהם. בכך ביקש העבד 
להראות את הקרבה המשפחתית וקשר הדם 
שבין משפחת החתן למשפחת הכלה כדי 

 ואין.  שיאותו לניש

י-ָאבִּי ֵתלְֵך וְֶאל-ֵבית-ֹלא ֶאל-ל"ז. אִּם ְשַפְחתִּ   מִּ

-תֹאֶבה ָהאִָּשה לָלֶֶכת ַאֲחַרי ֶאל-. ה'. אולַי ֹלא4
יב ֶאת ָהָאֶרץ -בִּנְָך ֶאל-ָהָאֶרץ ַהזֹאת ֶהָהֵשב ָאשִּ

 יָָצאָת מִָּשם-ֲאֶשר

 ֵתלְֵך ָהאִָּשה ַאֲחָרי-ל"ט. ֺאלַי ֹלא
בדבריו את האפשרות, משום  העבד משמיט

אברהם התנגד בתוקף לאפשרות  שיצחק יגור 
בביתם, אם הנערה לא תסכים להצטרף אליו, 
 וכדי לעדן את ההתנגדות הוא משמיט אפשרות זו.

יב ֶאת5 -ָהָאֶרץ ֲאֶשר-בִּנְָך ֶאל-. ה'. ֶהָהֵשב ָאשִּ
 יָָצאָת מִָּשם

------------------------------------ 
יט פס' זה כדי להראות בטחון אדוניו שמן השמ

 השמים הזיווג הזה, ואין צורך בהבאת יצחק.

ִּי 6 ְִּשלַח ַמלְָאכֹו לְָפנֶיָך וְלַָקְחָת אִָּשה לְִּבנ . ז'. י
 מִָּשם

ְִּשלַח ַמלְָאכֹו אִָּתְך וְהְִּצלִּיַח ַדְרֶכָך וְלַָקְחָת אִָּשה  מ'. י
י ו ִּי מִּםְִּשַפְחתִּ ֵבית ָאבִּילְִּבנ  מִּ

 מדגיש שוב את הקשר המשפחתי שביניהם.

ִּי ַאְבָרָהם ַהְקֵרה-. י"ב. ה' אֱ 7 נָא לְָפנַי -ֹלֵהי ֲאדֹנ
ִּי ַאְבָרָהם-ַהטֹום וֲַעֵשה  ֶחֶסד עִּם ֲאדֹנ

מחד גיסא, כדי לא לפגוע ברגשותיהם שה' 
בחר רק באברהם ולא בהם, ומאידך גיסא, 

 .מבקש העבד בתקוה שתצליח דרכו

ִּי ַאְבָרָהם אִּם-מ"ב. ה' אֱ  מָא ַמְצלִּיַח -יְֶשָך-ֹלֵהי ֲאדֹנ
 ַדְרכִּי ֲאֶשר ָאנֹכִּי הֹלְֵך ָעלֶיָה. 

 

גְַמלֶיָך ַאְשֶקה אָֹתה -. י"ד. וְָאְמָרה ְשֵתה וְגַם8
ְִּצָחק וָבה ֵאַדע כִּי יָת ֶחֶסד -הַֹכְחָת לְַעְבְדָך לְי ָעשִּ

ִּי-עִּם  ֲאדֹנ

ָתה ְשֵתה וְגַם לִּגְַמלֶיָך ֶאְשָאב הִּוא אַ -מ"ד. גַם
ִּי.-הֹכִּיַח ה' לְֶבן-ָהאִָּשה ֲאֶשר  ֲאדֹנ

בתפילה הוא משתמש בסגנון גבוה, ואילו עם 
 המשפחה הוא מקצר.

ִּי נָא ְמַעט9 ינ יאִּ ַכֵדְך -. י"ז. וַטֹאֶמר ַהגְמִּ ִּם מִּ  ַמי
"הגמיאיני"=שאגמע גמיעה, לגימה אחת, 

" עוד ועוד, כדי להעלות את לעומת "השקיני
 יקרתה של רבקה כבעלת חסד.

  

ִּי נָא.  ינ  מ"ה. וָאַֹמר ֵאלֶיָה ַהְשקִּ
 

ִּי וְַתַמֵהר וַתֶֹרד ַכָדה 10 . י"ח. וַתֹאֶמר ְשֵתה ֲאדֹנ
 יָָדה וַַתְשֵקהו-ַעל

 מ"ו. וְַתַמֵהר וַתֹוֶרד כַָדה ֵמָעלֶיָה וַתֹאֶמר ְשֵתה

                                                           
 



11 ַ ְתַכל לְַהְשקֹתֹו וַתֹאֶמר גַם לִּגְַמלֶיָך . י"ט. ו
 כִּלו לְִּשתֹת. -ֶאְשָאב ַעד אִּם

ְשָקָתה-וְגַם  גְַמלֶיָך ַאְשֶקה וֵָאְשְת וְגַם ַהגְַמלִּים הִּ

-ַהשֶֹקת וַָתָרץ עֹוד ֶאל-כ'. וְַתַמֵהר וְַתַער ַכָדה ֶאל
ְשַאב לְכָל  ַמלָיוגְ -ַהְבֵאר לְִּשאֹב וַתִּ

 וֵָאְשְת וְגַם ַהגְַמלִּים הְִּשָקָתה
הוא מחסיר דברים כדי שלא יכעסו עליו שנתן לה 

 להתייגע בעוד אנשים רבים איתו.

ִַּקח 12 י ַכֲאֶשר כִּלו ַהגְַמלִּים לְִּשתֹות וַט . כ"ב. וַיְהִּ
ים ַעל ידִּ -ָהאִּיש נֶזֶם זָָהב ֶבַקע מְִּשָקלֹו וְשנֵי ְצמִּ

 ָ ְשָקלָםי  ֶדיָה ֲעָשָרה זָָהב מִּ
 
 

י ַאְת וַתֹאֶמר ַבת-מ"ז. וֶָאְשַאל אָֹתה וָאַֹמר ַבת -מִּ
 ְבתוֵאל... 

העובדה בשטח מראה שהעבד נתן לרבקה 
מתנות עוד לפני שידע את זהותה, שהיא קרובת 
משפחתו של אברהם. אך בדבריו לבני משפחת 

מר רבקה, משנה העבד את סדר הפעולות ואו
שתחילה שאל אותה לזהותה, ורק לאחר שידע 
שהיא קרובת משפחתו של אדונו, נתן לה את 
מתנות. הסיבה לכך היא שלא יסתור את דבריו 
הקודמים, שרצון אדונו הוא שהכלה תהיה דווקא 

 קרובת משפחתו.      

י נָא לִּי ֲהיֵש ֵבית-. כ"ג. וַטֹאֶמר ַבת13 י ַאְת ַהגִּידִּ -מִּ
 קֹום לָנו לָלִּיןָאבִּיְך מָ 

העלים את שאלתו בדבר מקום לינה כדי לא 
להביך את רבקה שמסרה פרטים על בית אביה 

 לאדם זר. 

ם ַהמֶזֶם ַעל ים ַעל-וָָאשִּ ידִּ  יֶָדיָה. -ַאָפה וְַהצְמִּ
 

ְִּשַתחו לַה'.-. כ"ו14 ִּקֹד ָהאִּיש וַט וַטֹאֶמר   כ"ז. וַט
ִּי-ָברוְך ה' אֱ  ָעזַב -ַאְבָרָהם ֲאֶשר ֹלא ֹלֵהי ֲאדֹנ

ִּי ה' ֵבית  ִּי ָאנֹכִּי ַבֶדֶרְך נַָחנ ַחְסדֹו וֲַאמִּתֹו ֵמעִּם ֲאדֹנ
ִּי  ֲאֵחי ֲאדֹנ

 
 ואידך  זיל  גמור !

ֹלֵהי -ה' אֱ -מ"ח. וֶָאקֹד וֶָאְשַתֲחוֶה לַה' וֲָאָבֵרְך ֶאת
ִּי ְבֶדֶרְך ֱאֶמת לַָקַחת ֶאת נְַחנ ִּי ַאְבָרָהם ֲאֶשר הִּ -ֲאדֹנ

ִּי לְִּבנֹו. -ַבת י ֲאדֹנ  ֲאחִּ
הוא משמיט "חסדו ואמתו", כי אלה הטבות שה' 
מיטיב רק עם בני בריתו לפנים משורת הדין, והם 

 לא יבינו זאת.

 
 גישת הפרשנים לעניין החזרות והשינויים שבסיפור: 

כותב האברבנאל: התבונן בדברי אליעזר וסיפורו וממנו תדע למה נכפל הספור כפול 
, שהנה היה זה להראות חכמת אליעזר וטוב דעתו, אשר שינה מן הדברים אשר קרו בתורה

במה שספר להם, והוא אמרם חז"ל  "יפה שיחתן של עבדי בתי אבות מתורתן של בנים", 
שהרי כמה גופי תורה רמוזין בתורה ואילו פרשת אליעזר כפולה ומכופלת. שכפלה אותה 

במה ששינה בדברי אדוניו והסתיר קצתם. כפי פרשה להראות יופי שיחתו של אליעזר 
את הכל עשה יפה בעתו בחכמה  –הצורך: ואם בחלוף הדברים שקרו בינו ובין רבקה 

ובדעת, ולא היה אפשר לדעתו אלא בהיכפל אלו הפרשיות )האברבנאל הסתפק בהבלטת 
עשרה הבדלים(. ר' שמשון רפאל הירש מטעים ש"כל ההבדלים מוסברים במבט ראשון 

תוך הצורך להתחשב בנימוס... או מתוך השאיפה ליישב את העניין כולו על לב האנשים, מ
אשר אליעזר הטיב לרדת לסוף דעתם". פרשנים כמו הראב"ע והרד"ק סוברים שהשינוי 
במילים, החסרה או הרחבה ע"י מילים נרדפות וכד' הם מטבע סיפורי התנ"ך "ולא נוכל 

 רבו"... לתת טעם לכל החסרים והמלאים כי 
ה'גיבורה הראשית' של הפרק היא 'מידת החסד' הן אצל העבד הנאמן  -חסד, דין, תפארת 

ֶחֶסד עִּם -והן אצל רבקה "מורת החסד" ; מידה זו פותחת את תפילת העבד לקב"ה: "וֲַעֵשה
ִּי ַאְבָרָהם", ומסיימת בהבעת תודה על עשיית החסד, בסיכום: "וַטֹאֶמר ָברוְך ה' אֱ  ֹלֵהי -ֲאדֹנ

ִּי ַאְבָרָהם ֲאֶשר ֹלא ִּי". ואולי לולא החזרות וגוני מבעי הלשון, -ֲאדֹנ ָעזַב ַחְסדֹו וֲַאמִּתֹו ֵמעִּם ֲאדֹנ
ופעמים היפוכם, לא היינו מכירים את חכמתו של העבד, עורמתו ורגישותו, המבטאות את 

ורץ שליחותו הנאמנת לאברהם אבינו, ולא היינו מקדישים תשומת לב רבה לחסד פ
לסיפור חשיבות  -הגבולות ולעשייה מעבר לחובה אצל רבקה. "עולם חסד ייבנה" 

היסטורית עצומה ומכאן נובעת האריכות. תכונת החסד שהובלטה אצל רבקה הכרחית 
להמשך בנייתו של עם ישראל, רבקה ממשיכה את תכונת החסד הטבועה באברהם וע"י 

ִּשא תכונה מאוזנת של מיזוגה עם תכונת הדין והגבורה המיוחדת ליצ חק ייוולד יעקב שי
תפארת ואמת, דין עם צדקה ורחמים. ולאושרנו מדינת ישראל משתדלת ככול יכולתה 



וֱֶאֶמת -למלא את חובת החסד כלפי אזרחיה הנזקקים לסיוע כדי לקיים את הפסוק: "ֶחֶסד
ְִּפגָשו ֶצֶדק וְָשלֹום נָָשקו" )תה' פ"ה י"א(.  נ

 
 13כרה של חמותי שיינה רחל בת גיטל שהלכה לעולמה לפני מוקדש לז מאמרה

 שנה. "אשת חיל מי ימצא".
 תהא נשמתה צרורה בצרור החיים בגן עדן.

 

 



מסיבת חנוכה חוויתית 
 ני המשפחהבלכל 

   מפגש חווייתי שיכלול שיחה על

חג החינוך  -חנוכה לאורך הדורות  

 וההתחדשות 

עם סיפורי פולקלור, דפי שירה, מאכלים, 

 משחקים וחידון. 

  בתי ספר, וועדים וחברותות יכולים

 09 8335016 –לפנות למשה אוסי 

 .commosheossi@gmail    

  

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 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 

 של משפחת הנשיא ריבלין בנחלת שבעה, טקס הדלקת נרות בכיכר ספרא, 

ודי לאור החנוכיות הדולקות  עם סיפורה של העיר החשמונאית, הליכה ברובע היה

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

 בחידות ובסיפורי פולקלור. 

 09 8335016 –משה אוסי 

 

mailto:mosheossi@gmail.com

