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 המקדש במהרה בימינו שיבנה בית

 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!

 להיכן להסתובב ב'בואי בשלום'? / הרב עידו פכטר

רב בעת קבלת השבת, ולכל הפחות נהגו מנהג המקובלים היה לפנות לכיוון מע

לפנות לפתח בית הכנסת. סיבוב שאיננו מכוון למקומות הללו מתברר כבעייתי 

 וכחסר משמעות

שונה הוא החלק המכונה בפינו 'קבלת שבת', משאר תפילת ערבית של ליל שבת. 
נהוג בקהילות שונות יש השולחים לתפילה זו ילד קטן, ובמקומות רבים )קהילות אשכנז( 

שהחזן עומד על הבימה ולא במקומו הרגיל אל מול ארון הקודש. רק לאחר סיום המזמורים 
 ואמירת הקדיש עובר הוא אל הדוכן המיועד לו ומשם ממשיך את התפילה. 

הסיבה לכך היא שאותו פרק תפילה המכונה 'קבלת שבת' הוא תוספת מאוחרת לתפילת 
ו"ע, לא ימצא התייחסות לתפילה זו )מלבד השבת. המעיין בתלמוד, ברמב"ם ואפילו בש

'מזמור שיר ליום השבת' המוזכר בשו"ע(. ערבית של שבת נפתחת אצלם, כבכל יום, 
בקריאת שמע וברכותיה, רק שבמקום שמונה עשרה אומרים שבע ברכות בלבד, וכן 

מוסיפים לאחר העמידה מעין חזרת הש"ץ, בדמות של הפיוט 'מגן אבות'. מקור המזמורים 
הנאמרים בקבלת שבת הם מימי מקובלי צפת, שפיתחו מאד את טקס קבלת השבת והפכו 

 אותה למרכיב מרכזי בתפילות השבת.
 מיחלים לקבלה

מקור המנהג לייחד טקס לקבלת שבת הוא המסופר במסכת שבת )קיט, א( על רבי חנינא 
וכן על רבי שהיה מתעטף עומד ערב כניסת שבת ואומר "בואו ונצא לקראת שבת המלכה", 

ינאי שהיה לובש בגדי השבת בערב השבת והיה אומר "בואי כלה בואי כלה". מנהג זה 
 נפסק להלכה ברמב"ם )שבת ל, ה(, שכתב:

 ומתעטף השבת, כבוד מפני שבת בערב בחמין ורגליו ידיו פניו לרחוץ אדם על מצוה
, המלך תלקרא יוצא שהוא כמו השבת פני להקבלת מיחל ראש בכובד ויושב בציצית
 לקראת ונצא בואו ואומרים ומתעטפים שבת בערב תלמידיהן מקבצין היו הראשונים וחכמים

 . המלך שבת
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אף בשולחן ערוך פסק כן )או"ח רסב, ג(. בעקבות כך, נהג רבי משה קרודובירו, ממקובלי 
צפת, לצאת עם חבורת תלמידים אל השדה כדי לקבל פני השבת, שם היו אומרים את 

הילים מ'לכו נרננה' והלאה, המוכרים כיום. האר"י, לעומתו, לא פתח את קבלת מזמורי הת
השבת שלו במזמור 'לכו נרננה' אלא ב'מזמור לדוד', ולכן יש כיום בקהילות ספרד שאינם 

אומרים את המזמורים הנ"ל. בכל מקרה, כל העדות אימצו בחום את הפיוט 'לכה דודי' 
רו על קדושת השבת, התאוננו על גלות השכינה הידוע מאת רבי שלמה אלקבץ, בו שור

 וקראו לה להתעורר מתרדמתה ולבשר את גאולת ישראל.
 מפגש עם השקיעה

בשל מרכזיותו של הפיוט 'לכה דודי' נהגו בקהילות רבות לעמוד במהלכו, שכן בו הראו 
שמקבלים הם את השבת )בדומה לעמידה הנהוגה בקידוש של ליל שבת(, ולכל הפחות 

לעמוד בבית האחרון 'בואי כלה' בו הזמינו במפורש את השבת לבא ולהיכנס. מעבר נהגו 
לכך, נהגו בקהילות אשכנז גם להסתובב אחורה בעת אמירת 'בואי בשלום', ובעדות המזרח 
בעת אמירת קבלת שבת כולה. בכך מבקשים להראות לכאורה שאנו מזמנים ומקבלים את 

 השבת.
ובן. מדוע כדי לקבל את השבת יש להסתובב אחורה? והרי אבל, לכאורה, מנהג זה אינו מ

כיוון התפילה הוא אל המקדש, ומן הסתם גם השבת מגיעה משם. אם כך, ראוי היה 
 לכאורה לצעוד קדימה כדי לקבלה ולא להסתובב אחורנית? 

 מקור המנהג להסתובב אחורנית בעת קבלת שבת הוא בספר 'שער הכוונות' לאר"י:
, שוקעת החמה ששם מערב רוח כנגד פניך ותחזיר', וכו הוא שבת קבלת סדר קיצור הנה

 אלים בני' לה הבו מזמור ותאמר, המלך לפני כעומד וביראה באימה ותכוין עיניך תסגור ואז
 מלכתא. שבת כלה בואי כלה בואי כלה בואי פעמים' ג תאמר כך ואחר, בנעימה כולו

בעת קבלת השבת ולקבל באותה עת  מנהג האר"י היה אפוא להפנות פניו לצד מערב
'תוספת קדושת שבת'. ככל הנראה מנהג זה נבע מהתפיסה שהשכינה שורה במערב, וכך 

 בפנייתו של אדם למערב האדם הזמין את השבת לבא אליו.
נמצא שהמנהג במקורו לא מדבר על סיבוב אחורנית בעת קבלת שבת או באמירת 'בואי 

ך למלים 'בוא כלה' הנאמרות בסוף הבית, אך הונהג בשלום' )למעשה, עיקר הסיבוב שיי
להסתובב באמירת הבית כולו(, שלכך אין משמעות, אלא על פנייה מערבה. לארצות 

השוכנות ממערבה של ארץ ישראל, שם מתפללים מזרחה, משמעות המנהג היתה שעליהם 
ליהם להסתובב לאחור לכיוון מערב. אך לאלו ששכנו ממזרחה של ארץ ישראל, היה ע

מקומות השוכנים  –להישאר במקום, שכן ממילא שם התפללו לכיוון מערב. וכן בארץ 
ממערבה של ירושלים, שם מתפללים מזרחה, היו צריכים להסתובב אחורה בעת אמירת 

קבלת שבת או 'בואי בשלום', לכיוון מערב, אך בשאר המקומות ששונים מדרומה, צפונה או 
התפילה אינו למזרח, היה צריך להפנות את הפנים לכיוון מזרחה של ירושלים, שם כיוון 

 ג, או"ח משה מערב ולא אחורה. אכן, כך פוסק מלכתחילה הרב משה פיינשטיין )אגרות
 למערב".  להפוך לעניות דעתי מסתבר מערב בצד אינו שהפתח נמצא מה(: "ואם
 אל הפתח

מקובלי צפת. אז היה  דע עקא, שמנהגו של האר"י היה לקבל שבת בעודו בשדה, כמנהג
קל להפוך את הפנים למערב וגם לחזות בפעול בשקיעה. אבל מה משמעות מנהג זה 

בעודנו נמצאים בתוך הכנסת, עומדים מול ארון הקודש ובכלל לא רואים את השקיעה? 
כאן, לכאורה, הפיכת הפנים בעייתית, שכן אין מכבוד ספרי התורה וארון הקודש להפנות 

כך, לדוגמה, אין זה דבר מובן מאיליו שרב יכול לעמוד מול הקהל ולדרוש את הפנים מהם. 
בדברי תורה בעוד גבו מופנה אל ארון הקודש. היה צריך למצוא סיבות מיוחדות כדי להתיר 
זאת )ראה ט"ז על יו"ד רפב, ס"ק א(. וכיצד כאן אנו נוהגים להפנות את פנינו מארון הקודש 

 יט(? ג, דעת )ראה דיון על כך בשו"ת יחוה
גם כאן צריך אפוא למצוא סיבות טובות כדי להתיר את הדבר. ובכן, כאן האפשרות 

הראשונה והטובה היא שהציבור יפנה כולו לצד מערב )תלוי במיקומו(, כפי שאמרנו, כדי 
לקבל פני שכינה, ובכך אין פגיעה בכבוד ארון הקודש. מנהג אחר שהתפתח הוא לפנות 

 שבת אלינו נכנסת זו אמירה בשעת עתה זה כי המחשבה לעורר דיאל פתח בית הכנסת "כ
 שאנחנו בנפשותינו ומראים השבת קדושת ותוספת יתירה נפש עלינו ומתוספת קודש

סה(. אז אמנם  ג, החכמה בצל ת"לקראתה" )שו הפתח דרך לצאת ומתכוונים מתכוננים
האמוראים ונהגו איננו יוצאים ממש מבית הכנסת כדי לקבל את השבת, כפי שהורו 

המקובלים, אבל לפחות בפניה אל הפתח אנו מראים כאילו אנו מעוניינים ומתכוונים לכך. 



 לכבוד שהכוונה גם מנהג זה מתיר סוף סוף להפנות את הגב אל ארון הקודש, שכן "כיון
 טוב" )אגרות משה, שם(. הוא קדש השבת

ב'בואי בשלום' איננו צריך  למדנו אם כן, שה"סיבוב" הנהוג בעת אמירת קבלת שבת או
להיות מופנה אוטומטית אחורנית. הטוב ביותר הוא לפנות לכיוון מערב, יהא הצד אשר יהא, 

אל השקיעה ומקום השכינה. אפשרות נוספת היא לפנות לכיוון דלת הכניסה של בית 
כנסת, להראות שאנו מתכוונים לצאת ולקבל פני שבת. אלו האפשרויות המתירות לנו 

 ות את הפנים מכיוון ארון הקודש וספרי התורה.להפנ
מכאן, שבבתי כנסת שאינם פונים למזרח, ודלת הכניסה לא נמצאת מאחורי המתפללים 

לא רק שאין שום משמעות לסיבוב אחורנית בעת אמירת  –אלא מצידיהם או מלפנים 
ה, קבלת שבת או 'בואי בשלום', אלא שיש כאן גם לכאורה פגיעה בכבוד ספרי התור

שמפנים להם את הגב. לפיכך לטעמי ראוי היה במקומות הללו להקפיד לתור אחר צד 
מערב או אחר דלת הכניסה ולפנות לשם, גם כדי לקיים נכון את המנהג וגם כדי שתהיה 

הצדקה להפניית הפנים מארון הקודש. חשוב לזכור, לקירות האחוריים של בית הכנסת או 
 קבלת השבת.לעזרת נשים, אין שום משמעות ב

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

 ומרבני צוהר ועורך העלון.
 

 



 / ניצה דורי מדרשי אגדה לפרשת תולדות
  "ויעתר יצחק לה' לנכח אשתו"

כל בנים שאתה נותן  ונו של עולם,מלמד שהיה יצחק שטוח כאן והיא שטוחה כאן ואומר רב
יו מן הצדקת הזו אף היא אמרה כן כל בנים שאת עתיד ליתן לי יהיו מן הצדיק הזה כי לי יה

 .עקרה היא
 ויתרוצצו הבנים בקרבה

בשעה שהיתה עומדת על בתי כנסיות ובתי . זה רץ להרוג את זה וזה רץ להרוג את זה 
מדרשות יעקב מפרכס לצאת ובשעה שהיתה עוברת על בתי עבודת כוכבים עשו רץ 

והלא  ?ותלך לדרוש את ה' וכי בתי כנסיות ובתי מדרשות היו באותן הימים. ס לצאתומפרכ
אלא ללמדך שכל מי שהוא מקביל פני זקן כמקביל  .לא הלכה אלא למדרש של שם ועבר

 :פני שכינה
 ויגדלו הנערים 

 רבי לוי אמר משל להדס ועצבונית שהיו גדלים זה על גבי זה וכיון שהגדילו והפריחו זה נותן
ריחו וזה חוחו כך כל י"ג שנה שניהם הולכים לבית הספר ושניהם באים מבית הספר לאחר 

אלעזר  מר ר'א .י"ג שנה זה היה הולך לבתי מדרשות וזה היה הולך לבתי עבודת כוכבים
 .ן ואילך צריך שיאמר ברוך שפטרני מעונשו של זהאמכ .צריך אדם לטפל בבנו עד י"ג שנה

ויאהב יצחק את עשו כי ציד בפיו ורבקה אוהבת  .צד את הבריות בפיו ויהי עשו איש יודע ציד
 :את יעקב כל שהיתה שומעת קולו היתה מוספת לו אהבה על אהבתו

  משל הקורא המצרי
ְקָדש. ִָּבנֶּה ֵבית ַהמִּ י  בִּיֵמי ַר' יְהֹוֺשַע בֶּן ֲחנַנְיָה גָזְָרה ַמלְכות ָהְרָשָעה שֶּ

יבו ַפפֹוס  ף וְזָָהב וְָכל הֹושִּ ים לְעֹולֵי גֹולָה ּכֶּסֶּ ִּין ֵמַעּכֹו ַעד ַאנְטֹוְכיָא וְָהיו ְמַסְפקִּ וְלולְיָנֹוס ְטָרֵפיז
ים. לְֶּך, ָמְרדו ְבָך יְהודִּ ים ַהלָלו וְָאְמרו: יֵַדע ַהמֶּ  ָצְרָּכם. ָהלְכו ַהּכותִּ

י? ה וֲַהֵרי ְּכָבר גָזְַרתִּ  ָאַמר לָהֶּם: ָמה אֱֶּעשֶּ
יפו ָעלָיו ָחֵמש ַאמֹות אֹו ָא יֹוסִּ ִּת אֹו שֶּ ל ַהַבי יְַשּנו אֶּת ְמקֹומֹו שֶּ ֱֶּאמֹר לָהֶּם אֹו שֶּ ְמרו לֹו: ְשלַח ו

ּנו ָחֵמש ַאמֹות  ְִּפֲחתו מִּמֶּ י  וֵמֲאלֵיהֶּם יְַחזְרו ָבהֶּם. –שֶּ
מֹון.  ָהיָה ָּכל ָהָעם ָּכנוס ְבבְִּקַעת ֵבית רִּ

הִּ  ילו בֹוכִּים.ֵּכוָן שֶּ לְֶּך הְִּתחִּ  גִּיַע ְּכַתב ַהמֶּ
לְֶּך.  בְִּקשו לְִּמרֹד ַבמֶּ

ִּיַפיֵס אֶּת ַהצִּבור. ָחד ו  ָאְמרו: יָבֹוא ָחכָם אֶּ
י יֵלְֵך?  מִּ

הוא ָאב ַבתֹוָרה.  יֵלְֵך ַר' יְהֹוֺשַע בֶּן ֲחנַנְיָה, שֶּ
ְִּכנַס ַר' יְהֹוֺשַע בֶּן ֲחנַנְיָה וְָדַרש: ֲארִּ  ף וְָעַמד עֶּצֶּם בִּגְרֹונֹו,נ רֶּ  י ָטַרף טֶּ

ֵתן לֹו ְשָכרֹו. יָבֹוא וְיֹוצִּיאֹו אֶּ י שֶּ  ָאַמר: ָּכל מִּ
ַמקֹורֹו ָארְֹך, נַָתן ַמקֹורֹו לְתֹוְך פִּיו וְהֹוצִּיא אֶּת ָהעֶּצֶּם. י שֶּ ְצרִּ  ָבא קֹוֵרא מִּ

י.  ָאַמר לֹו: ֵתן לִּי ְשָכרִּ
 ֵ ֱֶּהי י: לְֵך ו י ְבָשלֹום ָאַמר לֹו ָהֲארִּ י ְבָשלֹום וְיָָצאתִּ י לְפִּי ֲארִּ ְִּכנְַסתִּ וְֵאין לְָך  –ה מְִּשַתֵבַח וְאֹוֵמר: נ

ֶּה; ז  ָשָכר גָדֹול מִּ
 (פיסקא י ,מדרש בראשית רבה, פרשה סד)

  ?מי יקבל את התורה
ִּגְלָה, אֶּלָא ַעל ְּכשֶּ  ְִּשָרֵאל בִּלְַבד הוא נ ְִּשָרֵאל, ֹלא ַעל י ִּגְלָה ַהָקדֹוש ָברוְך הוא לִֵּתן תֹוָרה לְי ּנ

 ָּכל ָהֺאמֹות.
ם אֶּת ַהתֹוָרה?  ַבְתחִּלָה ָהלְַך ֵאצֶּל ְבנֵי ֵעָשו וְָאַמר לָהֶּם: ְמַקְבלִּים ַאתֶּ

 ָאְמרו לֹו: ָמה ָּכתוב ָבה?
ְרָצח" )ָא  , יב(.שמות כַמר לָהֶּם: "ֹלא תִּ

ִּם יְֵדי  ל אֹותֹו ֲאבִּיהֶּם רֹוֵצַח הוא )"וְַהיַָדי ל עֹולָם, ָּכל ַעְצמֹו שֶּ בֹונֹו שֶּ ָאְמרו לְָפנָיו: רִּ
ֶּה"בראשית כז] ֵעָשו" ְחי ב "וְַעל ַחְרְבָך תִּ רֶּ יחֹו ָאבִּיו אֶּלָא ַעל ַהחֶּ ְבטִּ , בראשית כז] , כב[( וְֹלא הִּ
 –מ[( 

 ֹוָרה.ֵאין ָאנו יְכֹולִּים לְַקֵבל אֶּת ַהת
ם אֶּת ַהתֹוָרה?  ָהלְַך לֹו ֵאצֶּל ְבנֵי ַעמֹון ומֹוָאב וְָאַמר לָהֶּם: ְמַקְבלִּים ַאתֶּ

 ָאְמרו לֹו: ָמה ָּכתוב ָבה?
נְָאף" )  , יב(.שמות כָאַמר לָהֶּם: "ֹלא תִּ
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 ָ ל עֹולָם, ָּכל ַעְצָמםָאְמרו לְָפנ בֹונֹו שֶּ יןָ  יו: רִּ ּנִּאוף )"וַַתֲהרֶּ ים ֵאינָם ָבאִּים אֶּלָא מִּ ל אֹוָתם ָהֲאנָשִּ שֶּ
ן"  –, לו[( בראשית יט] ְשֵתי ְבנֹות לֹוט ֵמֲאבִּיהֶּ

 ַקֵבל אֶּת ַהתֹוָרה.ֵאין ָאנו יְכֹולִּים לְ 
ם אֶּת ַהתֹוָרה? ְִּשָמֵעאל, ָאַמר לָהֶּם: ְמַקְבלִּים ַאתֶּ  ָהלְַך לֹו ֵאצֶּל ְבנֵי י

 ָאְמרו לֹו: ָמה ָּכתוב ָבה?
גְנֹב" )  , יב(.שמות כָאַמר לָהֶּם: "ֹלא תִּ

ל עֹולָם, ָּכל ַעְצָמםָאְמר בֹונֹו שֶּ ן  ו לְָפנָיו: רִּ ִּים אֶּלָא מִּן ַהגְנֵָבה ומִּ ים ֵאינָם ַחי ל אֹוָתם ָהֲאנָשִּ שֶּ
א ָאָדם יָדֹו ַבּכֹל וְיַד ּכֹל בֹו" ֶּל )"פֶּרֶּ  –( , יב[בראשית טז] ַהגֶּז

 ֵאין ָאנו יְכֹולִּים לְַקֵבל אֶּת ַהתֹוָרה.
ִּיַקְבלו אֶּת ַהתֹוָרה. ְִּרצו ו ֵבר וְָדַפק ַעל פְִּתָחה, אִּם י ֹּלא ָהלְַך וְדִּ  ֹלא ָהיְָתה ֺאָמה ָבֺאמֹות שֶּ

ְִּשָרֵאל,  וְַאַחר ָּכְך ָבא לֹו ֵאצֶּל י
ְִּשָמע" ה וְנ   , ז(.שמות כד) ָאְמרו לֹו: "נֲַעשֶּ

 (מדרש ספרי דברים, שמג)
 

ראש החוג לגיל הרך במכללה הקדמית הדתית שאנן בחיפה  -ד"ר ניצה דורי 
  המשנה של העלון.ועורכת 

 

 / הרב ד"ר רונן לוביץ הבנים הנוטשים את הדרך

הורים רבים חשים תסכול כאשר בניהם אינם ממשיכים בדרכם. ספר 
בראשית מלמד אותנו שכבר ההורים הראשונים של האומה חוו חוסר 
הצלחה דומה. מאברהם יצא ישמעאל, ובנוסף נולדו לו עוד ששה בנים 

, והוא שילח אותם מעל פניו. במקרה של אברהם אותם שלא המשיכו בדרכו
ניתן להסביר זאת בכך שאמו של ישמעאל, הגר, ואמם של ששת הבנים 
המשולחים, קטורה, לא היו צדיקות גדולות. מיצחק ורבקה, לעומת זאת, 
יכולים היינו לצפות להצלחה גדולה הרבה יותר, אך למרות זאת הם זכו רק 

קה היו ההורים הראשונים שנדרשו להתמודד אחוזי הצלחה. יצחק ורב 50-ל
עם בעיית הבן הסוטה מהדרך, ולכן ראוי להתבונן בסיבות לכישלונם עם 
עשיו, כמו גם בגורמי ההצלחה במקרה של יעקב ולהפיק מהם כמה הנחיות. 
בדברים הבאים אינני בא להעניק ציונים ליצחק ולרבקה בתור הורים, אלא 

תשומת לב הן לשגיאות שעשו והן לצעדים  ללמוד מניסיונם, דבר המחייב
הנכונים בהם נקטו. תחילה נעקוב אחרי שלבי ההידרדרות של עשו, שהם 

 טיפוסיים לבן או הבת המתבגרים הנוטשים את דרך ההורים.
 דינאמיקה של התדרדרות –עשיו 

ִּד אִּיש שָ  שלב א': י ֵעָשו אִּיש יֵֹדַע ַצי ים וַיְהִּ ִּגְְדלו ַהּנְָערִּ ה וְיֲַעקֹב אִּיש ָתם יֵֹשב אָֹהלִּים". כל "וַי דֶּ
עוד היו יעקב ועשיו ילדים קטנים, נטו הוריהם לחשוב שהם כתאומים זהים ושניהם הולכים 
בדרך הישר. אם התנהגותו של עשו שחררה כל רסן הם מן הסתם אמרו לעצמם: "הוא 

 עדיין ילד קטן, זה יעבור לו כשיגדל". 
עשו יצחק ורבקה מעמידנו רש"ר הירש בפירושו לבראשית )כה, על שגיאה גדולה אחרת ש

כז( שסבור כי יצחק ורבקה כשלו בכך שהם לא שמו לב להבדלי האופי והנטיות האישיות 
שבין יעקב ועשיו, בהיותם ילדים קטנים, ולכן העניקו להם חינוך זהה: "תורה אחת וחינוך 

וך לנער על פי דרכו" וגו' )משלי כב, ו(. אחד העניקו לשניהם, ושכחו כלל גדול בחינוך: "חנ
כלל זה מלמד שיש לחנך ולכוון כל ילד מצעירותו בהתאם לדרך המיוחדת לו, ההולמת את 

 התכונות והנטיות הרדומות בעמקי נפשו". 
יצחק ורבקה לא עמדו על טיבם השונה של יעקב ועשו עד שהללו גדלו והגיעו לגיל מצוות, 

כל משמעויותיו. וכך אירע שעשו, שחיי הלימוד לא התאימו  שהוא גם גיל ההתבגרות על
השליך מאחורי גבו את ספרי הלימוד ברגע שיתאפשר לו, ויחד אתם זנח את דרך  לאופיו, 

החיים ויתנכר לייעוד הגדול שניסו להנחיל לו. הרב הירש טוען ש"אילו העמיקו יצחק ורבקה 
, הכוח והגמישות בהם הוא ניחן לעבודת לחדור לנפש עשו, הם היו יודעים לנתב את האומץ

ה', ובמקום "גיבור ציד", הוא היה גדל להיות "גיבור לפני ה'". או אז חרבו של עשו היתה 
 כורתת ברית עם רוחו של יעקב, וכל דברי הימים היו נראים אחרת.
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בֶּת אֶּ   שלב ב': ְבָקה אֹהֶּ ִּד ְבפִּיו וְרִּ ְִּצָחק אֶּת ֵעָשו ּכִּי ַצי ֱֶּאַהב י ת יֲַעקֹב". אנו נדהמים לראות "וַי
פער כה גדול בין ההורים בהערכת טיבם של בניהם, ונדהמים לא פחות מכך שרבקה 

לא שוחחה אתו על כך, ולא שהיטיבה לעמוד על אופיים ודרכם של בניה יותר מיצחק, 
ניסתה להעמיד אותו על טעותו. נראה שאין מנוס מלהבין שהיה במקרה זה חוסר תקשורת 

אמנם י ההורים, דבר שמנע את הסיכוי שיצחק ישפיע על עשו בנו ויחזירו למוטב. בין שנ
גם כאשר קיים שיתוף פעולה בין שני ההורים אין כל ערובה להצלחה בחינוך, 

-אולם היעדר כל חשיבה משותפת ושיתוף פעולה ביניהם היא מתכון בדוק לאי
 הצלחה.

ִּיד וַיָבֹא עֵ שלב ג ֶּד יֲַעקֹב נָז ה וְהוא ָעיֵף': "וַיָז ן ַהָשדֶּ ". בשלב זה עשיו הוא כבר בן מתבגר, ָשו מִּ
המגלה סימני התנהגות אופייניים לבן מורד. העייפות היא סימן מובהק שכזה. ההורים 
מתרגמים את שפת הגוף של הנער ומסבירים שהוא סובל מתשישות פיזית, אבל הלז מוצא 

בענייניו, ומגלה עייפות כרונית רק כשמדובר רוב כוחות ומרץ כדי לשחק במשחקיו ולעסוק 
בהליכה לבית הכנסת או ללימודים. זוהי עייפות נפשית מובהקת שצריכה להדליק נורה 

 אדומה.
ֶּה ּכִּי ָעיֵף ָאנֹכִּי". העייפות  שלב ד': ן ָהָאדֹם ָהָאדֹם ַהז ִּי נָא מִּ יֵטנ וַיֹאמֶּר ֵעָשו אֶּל יֲַעקֹב ַהלְעִּ

ת וחוסר עניין בהבנת התכנים והמשמעויות. הוא רואה רק את שטחיובשלב הזה חוברת אל 
הרובד החיצוני של כל דבר, ומעוניין בקבלת סיפוקים מיידיים. אין לו סבלנות לחשוב על 

 מה שמעבר לכך: "הכול משעמם אותי".
ֶּה לִּי ְבכָֹרה". זהו  שלב ה': ר ֵעָשו הִּּנֵה ָאנֹכִּי הֹולְֵך לָמות וְלָָמה ז שלב הייאוש. הצעיר "וַיֹאמֶּ

החווה קשיים מרגיש שהוא אינו יכול, ולכן הוא גם אינו רוצה. הוא רואה אחרים מצליחים 
וזוכים למשוב חיובי מהסביבה, אך הוא נדון לכישלון ולספיגת ביקורת. כיוון שאבד לו כוח 

  הוא מאבד בהדרגה גם את היכולת, וכך הוא נכנס לסחרור קטלני במדרון.  –הרצון 
ִּבֶּז ֵעָשו אֶּת ַהְבכָֹרה". זהו שלב הבוז: "הכול שטויות". זוהי  ב ו':של "וַיֹאַכל וַיְֵשְת וַיָָקם וַיֵלְַך וַי

מגננה צינית המאפיינת את מי שרוצה לצאת מהמסגרת ואת מי שלא זוכה לחיזוק ולתמיכה 
והדרך להתגבר  מהסביבה. הוא מצוי בדיסוננס בין הדרך הראויה לבין התנהגותו הלקויה,

רצף  עליו היא לזלזל בעולם הערכים של המשפחה והחברה מהם הוא הולך והתרחק.
הפעלים המיוחד שבפסוק זה ממחיש את האימפולסיביות הרבה שמאפיינת את הבן בשלב 

 זה.
 דרכי תגובה

כיצד הגיבו יצחק ורבקה כאשר גילו שבנם עשו יוצא לתרבות רעה? נראה שאפשר ללמוד 
ה פעולות חיוביות וחיוניות שהורים במצב זה צריכים לנקוט, הן למען הילד על כממהם 

 שלא הולך בדרכם, והן מתוך דאגה לילדים האחרים. 
יש לשמור על קשר טוב עם הבן הסוטה מהדרך. לדעת מפרשים מסוימים יצחק       א.

כול אהב את הצייד של עשיו, מתוך שיקול דעת אסטרטגי, שכן בשבתם אל סיר הבשר י
מערכת יחסים קרובה עם בנו. לפי גישה זו יצחק רק העמיד פנים שהוא   היה יצחק לטפח

מתעניין בצייד, כמו האבא של זמננו שמדבר עם בנו על כדורגל, כדי להיכנס עמו בדברים, 
וכמו האמא המודרנית שמתעניינת באלילי הזמר של בתה על מנת ליצור שיח משותף 

 ולהתחבר אליה.
להקפיד על כך שההורים יוסיפו להכתיב את הנורמות בבית. יצחק ורבקה  יש      ב.

התעקשו לא לתת לעשיו להכניס את מערכת הערכים והתרבות שלו לבית: כאשר נשא את 
נשיו הכנעניות הם לא הסתירו את העובדה שנשותיו לצנינים בעיניהם, וכי יש להם מורת 

לנו את הכללים שלנו", ובד בבד עם שמירת רוח רבה. הם הבהירו לעשו כי "בתוך הבית יש 
הקשר הטוב אתו, הם לא הסתירו את ביקורתם. עשו אכן קלט לבסוף את הביקורת, ואחרי 
שראה "כי רעות בנות כנען בעיני יצחק אביו", לקח לאשה את מחלת בת ישמעאל נכדת 

 אברהם )כח, ט(. 
לפי דברי חז"ל, יצחק ורבקה  יש להפריד בין הבן הנוטש לבין הבנים האחרים.        ג.

שלחו את יעקב, לישיבה של שם ועבר, למרות שיכול היה להוסיף ללמוד מאביו יצחק 
שהיה גדול הדור. אפשר שבכך הם ביקשו להרחיקו מעשו, שכן אין להקל ראש בהשפעה 

 של אח מיואש ומלא בוז על אחיו האחרים. 
אולם האמצעים בהם נקטו הוריו לא  עשיו אמנם זכה בסופו של דבר לכינוי "עשו הרשע",

היו לשווא. הם הבטיחו את העובדה שיעקב גדל למופת ולא ניכרו בו רישומי ההשפעה 
השלילית של החיים במחיצת האח הנוקשה והכוחני. הם אף הביאו לכך שעשו הצטיין 



במצוות כיבוד הורים. כיבוד ההורים הוא שמנע מעשיו להרוג את יעקב לאלתר אחרי 
 נטל את ברכותיו, שכן הוא לא רצה לגרום להם עוגמת נפש )ב"ר, עו, ב(. שיעקב

  
לסיכום, פרשת גידולם של יעקב ועשו מלמדת אותנו שורה של עקרונות בחינוך הורי: היא 
ממחישה את חשיבות הזיהוי של הסימנים המוקדמים, היא מבהירה לנו עד כמה הכרחי 

א מלמדת כי חיוני ביותר להעניק לילדים חינוך שתהיה תקשורת טובה בין שני ההורים, והי
אישי דיפרנציאלי המותאם לכל אחד. לא פחות מכך מלמדת פרשה זו כי מי שעומדים על 
עקרונותיהם, ויחד עם זאת משכילים לשמור על קשר טוב עם הבן שאינו הולך בדרכם, 

בים הקשר הזה מקדמים את הסיכוי שהוא ינהג בהם כבוד, ולא יאבד להם כליל. במקרים ר
 אף עשוי להביא אותו בסופו של דבר להתקרב בחזרה.

 

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

 

 
 

 / משה אוסי על קצה הלשון לפרשת תולדות   

ה ִהוא  רָּ י ֲעקָּ ּתוֹּ ּכִ ְ ח ִאש  ה' ְלנֹּכַּ ק לַּ ר ִיְצחָּ ְעּתַּ ּיֶּ ר לוֹּ ה'"וַּ תֶּ עָּ ּיֵּ  )כ"ה כ"א(" וַּ

 ?פליליםלתפילה היש קשר בין 

נגזרת המילה "תפילה" מהשורש פל"ל, ונחלקו המפרשים באשר  עבריתב א.מהי תפילה?
ְִּשָרֵאל אֶּל יֹוֵסף ְראֹה ָפנֶּיָך . במשמעות של לקוות ולי1להוראתו היסודית:  ר י יחל, כמו "וַיֹאמֶּ

ים גַם אֶּת זְַרעֶָּך" )בר' מ"ח י"א(. והתפילה היא הזדמנות  י ֱאֹלהִּ ְרָאה אֹתִּ ּנֵה הֶּ י וְהִּ ֹלא פִּלָלְתִּ
לייחל לקב"ה, ולבקש את בקשותינו: בריאות, ילדים, הצלחה, פרנסה, רפואה, שלום וכו'; 

נענֶּה לכל צרכינו. ועיקרה של תפילתנו היא תפילת העמידה, שבה  אנחנו מבקשים והקב"ה

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA


אנו מקווים שה' יספק את צרכינו היומיומיים. עפ"י דעה זו האדם אינו משתנה בשעת 
 התפילה, והקב"ה, ברב חסדיו, מספק לו את צרכיו רק מכוח הבקשה, מעין מתנת חינם. 

י( ֵעָצה ֲעשו  מהר"ל מפראג. על פי ה2 התפילה קשורה למחשבה, כמו "הביאו )ָהבִּיאִּ
ְפלִּילָה" )ישע' ט"ז ג'(, שהדיינים נקראים פלילים, מפני שהם שופטים במחשבתם, "כי 

ה שיעשה השם יתברך חפצו ורצונו, ודבר זה נקרא תפילה, התפילה צריכה כוונה ומחשב
. והמהר"ל מוסיף שאף ה'תפילין' בא מאותו שורש, מלשון    שרצונו ומחשבתו חפץ ומבקש"

 מחשבה, "שהתפילין הם לאות ולזכרון בין עיניו והזכרון הוא במחשבה...".
, כמו שעשה פינחס, . הרש"ר הירש סובר ש'תפילה' באה מלשון 'פלילים', כלומר: משפט3

כשדקר את הגבר והאישה במעשה הזנות עם בנות מואב: "וַיֲַעמֹד פִּינְָחס וַיְַפלֵל" )תה' ק"ו 
עשה דין לעצמו, עשה שפטים בחוטאים. וכך בתפילה: האדם הניצב מול הקב"ה  –ל'(

ן. בתפילה עומד בפני עצמו למשפט: הוא בוחן את עצמו מול רצון ה', ומגלה מה עליו לתק
-לפי הבנה זו, ברור כיצד התפילה משפיעה ומדוע הקב"ה נענה לה: האדם עורך חשבון

 .נפש, מתקן את דרכיו, ולאחר התפילה הוא אדם אחר
ומכאן שיש בכוחה של התפילה לשנות את מצבו וגורלו   - ב. התפילה משנה גורל האדם

: "וְתשוָבה וְתפִּלָה וְצָדָקה ראש השנהשל האדם לטובה, כפי שהדבר נאמר בתפילת 
ין אֶּת רַֹע ַהגְזֵָרה". אין שינוי ברצון ה , באשר הקב"ה רצונו תמיד להיטיב, אלא אלַמֲעבִּירִּ

שבעקבות פעולת התפילה, האדם משתנה נפשית, רצונו מתעלה ומתעצם, נשמתו 
מיטהרת, והוא כבר איננו אותו האדם, שהיה לפני התפילה, ולכן או שהגזרה מתבטלת, או 

מבפנים לפעול למען  שנפתחים לפניו שערי תבונה לכלכל את צעדיו, והוא מניע את עצמו 
הגשמת משאלותיו. האדם שופט את עצמו, מחשבתו מטהרת את נפשו והוא מתייצב לדין 

 כאישיות אחרת, טובה יותר ממה שהייתה, וממילא יתמתק דינו.
הראי"ה קוק רואה ברצונו של האדם את הכוח המניע החזק ביותר שבו: כל מעשיו 

האדם יהיה טוב ושלם  -האדם יהיה מרומם יותר  ופעולותיו נובעים מהרצון, וככל שרצונו של
שום דבר לא יוכל לעצור אותו. לכן על האדם  -יותר, ואם האדם רוצה משהו באמת ובתמים 

לתקן ולשפר את הרצון. האדם בתפילתו מצייר לעצמו את העולם המושלם, שיש בו חכמה, 
שלם, וכך משפר גאולה, פרנסה, משפט וכו'. במהלך התפילה נפגש האדם עם עולם מו

ומעלה את רצונו. ממילא, האדם מסיים את התפילה כאשר הוא אדם שונה, טוב יותר 
נחישות  -מהאדם שהיה בתחילתה, ולכן הקב"ה נענה לבקשותיו )בדומה להחלמת חולה 

הרצון של החולה להירפא תורמת תרומה משמעותית ליכולתו להחלים(. התפילה היא 
פעמים ביום, ועל האדם לעשות חשבון נפש אם הוא עומד  הזדמנות החוזרת על עצמה כמה

לוהי, ואם הוא נמצא ברמה מתאימה, הוא -במאזן המוסרי הנכון על מנת שיחול בו הטוב הא
יראה כי ה' הטוב והמיטיב נענה לו. עפ"י גישה זו אנחנו בעצמנו חורצים את משפטנו, ואין 

ת הלב", מפני שהתפילה משפיעה משפט צדק טוב מזה. התפילה נקראת אצל חז"ל "עבוד
על הלב באמצעות הדיבור, שהוא אמצעי קרוב יותר ללב מאשר פעולות גופניות אחרות. 

הרמח"ל מעיר שלתפילה יש תפקיד נוסף, והיא מהווה משקל נגדי להשפעות ההתעסקות 
בענייני העולם הזה במשך היום. עולם החולין גורם לאדם לשקוע בחומריות ולשכוח את ה'. 
אך כשאדם מתפלל ובוטח בה' כהקדמה כללית לפני כל ענייניו החומריים, התפילה מצילה 

 אותו מִּשקיעה ונפילה בחומריות. 
הפועל "להתפלל" נגזר מהשורש פל"ל, ובבנין התפעל משמעותו בעברית  -לסיכום גישה זו 

רושו פעולה שאדם עושה על עצמו )כמו: מתלבש, מתרחץ(. פל"ל הוא כמו "פלילים" שפי
לבחון ולשפוט את עצמנו. מכאן מובן ששעת התפילה היא שעה של חשבון נפש המודדת 

ולכן משה רבנו שהיה מוכן 'ללכת   -את עצמת השכנוע הפנימי וכוח הרצון שלנו בישועה זו 
עד הסוף' ולבקש 'ואם אין מחני נא מספרך', הצליח. כמוהו חנה, שהייתה מוכנה להקריב 

 ולכן זכתה בו. –רי בטן וביטאה את רצונה בבן לשם שמים הכול בשביל לזכות בפ
 ג. הפתק הסודי של הרב מרדכי אליהו

זצ"ל מצאה אשתו, הרבנית צביה  פטירתו של הרב מרדכי אליהולפני כארבע שנים, לאחר 
שלא ידעה על קיומו. הוא היה מקופל בקפידה בכיס פנימי של חליפתו, ונראה  אליהו, פתק

 .נחשפה הרבנית אל התפילה המיוחדת שחיבר בעלה -לראשונה בחייה  -ישן מאוד. אז 
 והנה התפילה:

"אנה אפנה לעזרה, ואנה אברח? אבל בטחתי ברוב חסדך, מפיל תחינתי לפניך,  
י הרוחות, חוס ורחם על כל יושבי כיסאות כי אתה שומע תפילה. אנא השם אלוק

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%94%D7%A8%22%D7%9C_%D7%9E%D7%A4%D7%A8%D7%90%D7%92
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%90%D7%A9_%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%94%D7%99%D7%9D
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3901581,00.html


במשפט, ובפרט עלי, אני עבדך בן אמתך, מרדכי בן מזל. רחם עלי ותן לי לב 
 שומע, לדעת להבין לשפוט את עמך. יהי ליבי חזק להוכיח כל עושה עוול".

 ד. הסיפור היהודי / סיפור חסידי
נפש, היה נוטל  -חשבוןכשהרגיש הבעש"ט שצרה עומדת לבוא על ישראל, והגיעה שעת 

את מקלו, לובש את פרוות הכבשים הגסה שלו, הולך ליער, ומדליק מדורה במקום סודי 
 ותפילתו נענתה. -לרגלי עץ אלון עתיק, מתפלל 

דור אחד אחריו התבקש צדיק אחר לפעול בעניין של פיקוח נפש. לבש את הגלימה 
ן אנו מסוגלים עוד להדליק את השחורה, פנה לאותו יער, ומצא אותו אלון. אמר: "אי

 ותפילתו נענתה. -מדורתו של הבעש"ט, אך בכוחנו לומר אותה תפילה" 
ושוב עבר דור אחד, והתבקש רבי מסאסוב לפעול למען פיקוח נפש. לבש את חלוק המשי 
החגיגי שלו, ופנה ליער. אמר: "אין בידינו להדליק את המדורה ההיא, ואין בכוחנו לזכור 

המיוחדת של התפילה ההיא, אך זוכרים אנו את מקום עץ האלון שם קרה את כוונתה 
 זה הספיק והגזירה בוטלה.  -הדבר"

חלף עוד דור, ורבי ישראל מרוז'ין התבקש לפעול למניעת צרה גדולה, והבין שזו שעת 
חשבון הנפש. התיישב בכיסאו המצופה זהב בארמונו המפואר, ואמר: "אין בכוחנו ללכת 

לא להדליק את המדורה, גם את התפילה הישנה שכחנו. ואפילו איננו יודעים  לאותו יער,
 היכן מקום האלון בו אירעו הדברים, אבל את הסיפור שארע שם עדיין יודעים אנו לספר."

  
 



מסיבת חנוכה חוויתית 
 לכל בני המשפחה

   מפגש חווייתי שיכלול שיחה על

חג החינוך  -חנוכה לאורך הדורות  

 וההתחדשות 

עם סיפורי פולקלור, דפי שירה, מאכלים, 

 ם וחידון. משחקי

  בתי ספר, וועדים וחברותות יכולים

 09 8335016 –לפנות למשה אוסי 

 mosheossi@gmail.com    

 
 
 

 

 סיור בעקבות האורות  והחנוכיות –חנוּכיף 

 לול בין היתר:טיול כייפי בחנוכה לאזור ירושלים שיכ

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, 

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

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

 בחידות ובסיפורי פולקלור. 
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