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נתניה, הרצל  259-בנק לאומי סניף  6510651 תתקבלנה בברכה לחשבוןתרומות 

 תזכו למצוות! שד' בנימין.  –
 

 
 שיבנה בית המקדש במהרה בימינו

 לחובה / הרב עידו פכטר רשותבין  –תפילת ערבית 
למרות שתפילת ערבית התקבלה כחובה, עדיין יש לתקנתה כרשות השפעה על 

 .סק בענייני תפילה חייב להכיר בכךעיצוב ההלכה. כל הפו
שחרית, מנחה וערבית  –מסורת היא בידינו כי את שלוש התפילות שאדם מתפלל מדי יום 

תקנו אבות האומה )בבלי ברכות כו, א; רמב"ם מלכים ט, א(. אך לא זה מקור החיוב  –
. החובה להתפלל שלוש תפילות ביום היא מדרבנן בלבד, אשר סמכו את לאומרןההלכתי 

שחרית כנגד תמיד של שחר, מנחה כנגד תמיד של בין  –זמני התפילות על הקרבנות 
 כל הלילה.במשך אכלו על המזבח שהתהתמיד  הערביים, וערבית כנגד אברי

לתובנה זו משמעות הלכתית חשובה, שכן קיים הבדל משמעותי בין קרבנות התמיד ובין 
, וד שהראשונים הם קרבנות חובה עצמאייםהאברים שהוקטרו במשך כל הלילה. בע

הקטרת האברים במשך כל הלילה היא פועל יוצא של הקרבת התמיד של בין הערביים 
. משמעות הבדל זה לעניין התפילות הוא שבעוד ו חיוב העומדים בפני עצמםאואיננה קרבן 

לתפילות שחרית ומנחה זמן קצוב, בהתאם לזמני הקרבת הקרבן, לתפילת ערבית אין קבע, 
)בבלי  וניתן להתפלל אותה במשך כל הלילה, קרי כל זמן שריפת אברי הקרבן על המזבח

 .ברכות כו, ב(
, בניגוד לתפילות שחרית ומנחה, תפילת זה הוא שמעיקר הדיןהשלכה נוספת שיש להבדל 

חובה אלא רשות. בעניין זה אמנם היתה מחלוקת תנאים קדומה, שעמדה ערבית איננה 
מחלוקת שגם זלגה לספרות האמוראים ואף  –מוקד ויכוח חריף וטעון בסנהדרין ב

אין לה קבע", אך מעת שקבע רבי יהודה הנשיא במשנה ש"תפילת ערבית  -לראשונים 
)בבלי  ולאור דרכי הפסיקה המקובלות, מוסכם הלכה למעשה כי תפילת ערבית היא רשות

 (. ; ובראשוניםברכות כז, ב
 רשות ממש

מה משמעות הדבר שתפילת ערבית רשות? בעלי התוספות במספר מקומות טוענים שאין 
צורך לעומתה אם עומדים  יכול לפטור עצמו ממנההכוונה לרשות גמורה, אלא שהאדם 

. אך סתם שיש לעשותה )כגון שהתחיל ארוחתו על עלה על מיטתו( או מצווה אחרת מיוחד
 תפילת הערבית.את להתפלל יש מצווה )ולא חובה( על האדם כך, 

שכוונת הגמרא היא לרשות גמורה,  עולה , וחלק מראשוני ספרד,מנגד, מדברי הגאונים
דא עקא,  .דהיינו שאין לא מצווה ולא חובה על האדם להתפלל את התפילה הזאת

שבימיהם כבר קבלו קהילות ישראל על עצמן תפילה זו כחובה. סיכם את הדברים הרמב"ם 
  ו(: א, תפילה )הלכות

 כתפלת חובה ערבית תפלת ואין בלילה... אחת תפלה מתפלל אדם שיהא התקינו וכן
 ערבית להתפלל מושבותיהם מקומות בכל ישראל כל נהגו כן על פי ואף, ומנחה שחרית
 .חובה כתפלת עליהם וקבלוה

להלכה, ניכר שהשולחן ערוך אימץ את דעת הרמב"ם וסיעתו, שכן הוא לא הזכיר כלל את 
לשאר קובעת את תפילת ערבית כרשות, אלא כתב את דיניה בדומה הההלכה המקורית 
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, וכן נוהגים כיום הלכה למעשה המכאן משמע שהוא התייחס אליה כחובה גמור .התפילות
 בכל קהילות ישראל. 

לאמרה שמקור החיוב גם לאחר קבלת תפילת ערבית כחובה, חשוב להכיר בכך ואולם, 
שאר התפילות. בעוד שחובת תפילת שחרית ומנחה היא מתקנת חכמים, של  לזהה הז איננו

תפלל ערבית היא אך ורק מתוקף מנהג שקבלו על עצמן קהילות ישראל החובה לה
בתקופה מאוחרת יותר. עניין זה מוכח מלשונו של הרמב"ם, שדקדק לכתוב "נהגו כל 

וכן שהללו קבלו את תפילת ערבית עליהם  -משמע שהדבר נובע ממנהג הקהל  –ישראל" 
 לשון זו יש ללמודמבה ממש. אבל לא תפילת חו תפילת חובהכמו  קרילת חובה", יתפכ"

בעיקרה הגורסת שתפילת ערבית רשות לא נעקרה ממקומה. הלכה זו  יתמקורההלכה הש
אלא שעם ישראל קיבל על עצמו מתוקף מנהג הקהל בלבד לומר אותה שרירה ועומדת, 

 .מדי יום כמו תפילת חובה
 ללא חזרה

אין מדוע הרמב"ם  רמסביעל סמך זאת  השלכות הלכתיות. ראשית,זו מספר  אבחנהל
  חזרת הש"ץ בערבית )שם ט, ט(:

 יברך לא לפיכך חובה. ערבית תפלת שאין לפי ערבית, רם בקול להתפלל חוזר ואינו
 .חובתו ידי להוציאו כדי בהם שנתחייב אדם כאן שאין לבטלה ברכות

בנמצא מי כחובה, אין ים. היות שתפילת ערבית לא נתקנה מלכתחילה הדברים ברור
 שלמענו יש לקיים חזרת הש"ץ. ואף כי קהילות ישראל קבלו על עצמן תפילה זו כחובה

שהוא תקף רק לבקיאים שקבלו זאת על עצמם ולא למי שאינם בקיאים, , הרי לאחר מכן
 אלו שלמענם תקנו את חזרת הש"ץ.

לל נוספת היא פסק הרמב"ם לגבי מי שהתפלל ערבית ונזכר באמצע שכבר התפהשלכה 
  ו(: י, )שםתפילה זו 

 תפלת היתה ואם ברכה. באמצע ואפילו פוסק התפלל שכבר ונזכר בתפלה עומד שהיה מי
 חובה. שאינה דעת על אלא מתחילה אותה התפלל שלא פוסק אינו ערבית

גם כאן, המנהג להתפלל תפילה זו כמו שאר התפילות לא שינה את ההגדרה שלה 
מרשות לחובה. קהילות ישראל אמנם קבלו על עצמן להתפלל תפילה זו בקביעות, אבל 

 כשהם מתפללים אותה הם עושים מעשה שהוא רשות בהגדרתו. 
  ז(: ג, )שם עניין נוסף הוא אי הדקדוק בזמני התפילה

 לו ויש בזמנה... אותה ומתפלל וחוזר חובתו ידי יצא לא זמנה ודםק תפלה המתפלל
 ערבית יתפלל וכן, החמה שתשקע קודם שבת בערב שבת לילי של ערבית תפלת להתפלל

 ש"ק שיקרא ובלבד, בזמנה מדקדקין אין רשות ערבית שתפלת לפי בשבת שבת מוצאי של
 .הכוכבים צאת אחר בזמנה

לסוגייה התלמודית, אבל הנה כי כן, לפחות לשיטת הרמב"ם, רבים דנו ביחס דברים אלו 
העובדה שתפילת ערבית הינה רשות ולא חובה היא הסיבה לכך שניתן אנו למדים ש

 להתפלל אותה גם לפני הזמן ואין לדקדק בכך.
 בין גאולה לתפילה

זה שהעלנו מופיעות בפוסקים אחרים. יש, לדוגמה, שתלו  וןהשלכות נוספות לעיקר
להוסיף פסוקים לאחר ברכת השכיבנו, בלא  את המנהג עובדה שתפילת ערבית רשותב

שחששו להפסקה בין גאולה לתפילה. כך כותב רב נטרונאי גאון )הציטוט לקוח מהטור 
 שאמר שאחר האחרונים תיקנו רשות ערבית תפלת דאמר כרב שהלכה "וכיוןאו"ח רלו(: 

 ברכה אחריהם ולומר ושבח זמירות בהם שיש פסוקים שאומר לעד ישראל עמו את שומר
מדבריו למדנו גם הסבר מעניין  יצא". לצאת הרוצה תפלה אסתיים כלומר בקדיש ומפסיק

להימצאותו של הקדיש בין ברכת השכיבנו לתפילת העמידה; כביכול אנו מכריזים שעם 
הקדיש הסתיימה למעשה תפילת החובה )קריאת שמע של ערבית( ומעתה כל מה שנאמר 

 הוא רשות. 
עניין נוסף הקשור לכך הוא ההיתר לגבאים להכריז על תוספות מיוחדות לתפילה, כמו 
יעלה ויבא או על הניסים, לפני תפילת העמידה של ערבית, מה שלא מותר להם בשחרית 
מפאת האיסור להפסיק בין גאולה לתפילה. הרשב"א )שו"ת א, רצג( מנמק זאת בכך שכל 

 ערבית "בתפלתמותר לאמרו, ומוסיף שכל שכן שהדבר אפשרי  דבר שהוא צורך התפילה
   רשות". שהוא

השלכה נוספת של עיקרון זה מצאנו בערבית של ליל שבת. קיימת שיטה בגאונים הגורסת 
'מגן אבות' יצא ידי חובתו. לא התפלל כלל ערבית של שבת ורק שמע מפי החזן את כי מי ש



הלא להלכה אין חזרת הש"ץ פוטרת אדם שלא התפלל אלא בימים על כך תמה הטור: 
 "יש)בית יוסף או"ח רסח( כי האדם ידי חובה? מסביר ר' יוסף קארו כאן כיצד יוצא נוראים, ו

דין זה  תפלות". כשאר חמירא לא רשות ערבית דתפלת דכיון האלו הגאונים שטעם לומר
    להזכיר את הנימוק העומד מאחוריו.  בלי מנפסק להלכה בשולחן ערוך )או"ח רסח, יג( 

אחרונה של תובנה זו נוגעת לחיוב הנשים בתפילה. המשנה ברורה )קו, ס"ק ד( השלכה 
 פטורות מתפילת ערבית:  ,מדוע נשים, החייבות בתפילה עיקרון זהמסביר לאור 

 ,לחובה ישראל כל עליהם קבלוהו כבר שעכשיו פי על אף ,רשות שהוא ערבית תפלת
 .ערבית מתפללין אין ורובן עליהם קבלו לא הנשים קוםמכל מ

 השלכה להמשך
בבירור שלמרות שעם ישראל קיבל על עצמו את תפילת  עולהמכל המקורות שהבאנו 

ערבית כחובה, העיקרון לפיו תפילה זו נתקנה מלכתחילה כתפילת רשות, עדיין נוכח 
אם ניתן לצייר מקרים נוספים בהלכה ומעצב אותה במקרים שונים. מכאן יש לתהות: ה

והאם בידינו בהם יהיה לתפיסתה של תפילת ערבית כתפילת רשות השלכה הלכתית? 
 לחדש לאור זאת הלכה? 

תלמיד ישיבה שלא הספיק להתפלל ערבית במניין שנערך בישיבה נפסוק ללדוגמה: מה 
להתפלל כדי  שידחה את לימודובזמנו או הלימוד סדר את תחיל תפלל ביחידות ויהאם י –

האם נקל עליו  –? ומה יעשה אדם חולה שקשה עליו התפילה ערבית במניין השכונתי
קום ו את אותו מאמץ כדי שילהתפלל בשכיבה יותר מבשאר התפילות או שנדרוש ממנ

 כמו בשחרית ובמנחה?בעמידה תפלל יממיטתו ו
שאלות מעין אלו מלמדות עד כמה חשובה הכרת ההלכה ממקורה ולא רק מניסוחה 

לעיקרון ש'תפילת ערבית רשות' עשויה להיות בשאלות אלו השפעה מכרעת על הסופי. 
פסיקת הלכה, וזאת, כאמור, למרות שאין הוא מופיע כלשונו אפילו פעם אחת בשולחן 

  ערוך.
 

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

 

 

 / ניצה דורימדרשי אגדה לפרשת וישלח



 

ף" י יֹוסֵּ ְֵּרדּו ֲאחֵּ  )בראשית מב ג( "וַי
ְקָרא לֹוַמר  :ָהיָה ָראּוי לַמִּ

י יֹוסֵּף" ֵּי יֲַעקֹב", ַמהּו "ֲאחֵּ ְֵּרדּו ְבנ  ?"וַי
 ,ּוְמָכרּוהּו ֹלא נֲָהגּו בֹו ַאֲחוָהֶאלָא ַבְתחִּלָה 

ְִּתָחְרטּו  ,וְלְִּבסֹוף נ
ים  ִּםוְָהיּו אֹוְמרִּ ְצַרי ד לְמִּ יָמַתי נֵּרֵּ  ְבָכל יֹום: אֵּ

ינּו לְָאבִּיו ִּיר ֶאת ָאחִּ  .וְנֲַחז
ִּם ְצַרי ד לְמִּ  ּוְכֶשָאַמר לֶָהם ֲאבִּיֶהם לֵּירֵּ

ָעה ַאַחת ִּירֹו נְָתנּו כֻּלָם דֵּ  .לְַהֲחז
ִּם לִּ  ְצַרי ים לְמִּ ַע ָהיָה ֶשֶאָחיו יֹוְרדִּ ף יֹודֵּ ימֹון: ַאף יֹוסֵּ  ְשבֹר אֹכֶל. ָאַמר ַר' יְהּוָדה ַבר סִּ

 ֶמה ָעָשה? 
ים ים ַעל ָכל ַהְפָתחִּ יב שֹוְמרִּ  הֹושִּ

ִָּכנֵּס לְִּשבֹר אֶֹכל  י ֶשי ם ָאבִּיו,  –וְָאַמר לֶָהם: ְראּו, ָכל מִּ  כְִּתבּו ְשמֹו וְשֵּ
יֶכם.   וְלֶָעֶרב ָהבִּיאּו לִּי פְִּתקֵּ

 ָעשּו ָכְך. 
ֵּי יֲַעקֹב,  ְִּכנַס ְבַשַער ֶשלֹוָכל אֶ כֵּוָן ֶשָבאּו ְבנ ם ֲאבִּיֶהם.  ָחד וְֶאָחד נ  וְָכְתבּו ֶאת ְשמֹוָתם וְשֵּ

ף,  ֵּי יֹוסֵּ יֶהם לְִּפנ בִּיאּו פְִּתקֵּ  לֶָעֶרב הֵּ
א, "ְראּובֵּן ֶבן יֲַעקֹב"   זֶה קֹורֵּ
ְמעֹון ֶבן יֲַעקֹב", א "שִּ  וְזֶה קֹורֵּ

 וְכֵּן ָכל ֶאָחד וְֶאָחד. 
ף:  יָד ָאַמר לֶָהם יֹוסֵּ  ּופְִּתחּו אֹוצָר ֶאָחד.  חְִּתמּו ָכל ָהאֹוָצרֹותמִּ

נֶה ַעל האֹוָצר,   וְנַָתן ְשמֹוָתם לְַממֻּ
ם לְָפנַי.   ָאַמר לֹו: ְראֵּה, ּוְכֶשיָבֹואּו ְבנֵּי ָאָדם ַהלָלּו לִַּקח אֶֹכל ְתפֹס אֹוָתם וְַשגְרֵּ

ים וְֹלא ָבאּו.   ָעְברֹו ְשלֹוָשה יָמִּ
ף  גֵּר לְַבְקָשם ַבּׁשּוק וְנַָתן נַָטל יֹוסֵּ ים וְשִּ ִּיםגִּבֹורִּ יָמנ  ֲעלֵּיֶהם,  סִּ

 ָהלְכּו ּוָמְצאּו אֹוָתם ְבשּוק ֶשל זֹונֹות, 
 יֹוְצאִּים מִּּׁשּוק זֶה לְשּוק זֶה, 

 זֶה. זֶה לְָמבֹוי ָמבֹוימִּ 
יָבםּו  ְבשּוק ֶשל זֹונֹות? ָמה טִּ

 ְ ף י ינּו יֹוסֵּ ָבהפֵּה תַֹאר, ֶשָמא בְ ֶאלָא ָאְמרּו: ָאחִּ  הּוא. קֻּ
ף. ֵּי יֹוסֵּ  ְתָפשּום וֱֶהבִּיאּום לְִּפנ

הּו" ) כִּרֻּ ם ... וְהֵּם ֹלא הִּ ף ֶאת ֶאָחיו וַיַכִּרֵּ   –( ח-בראשית מב, ז"וַיְַרא יֹוסֵּ
ים: הּוא יַמת זָָקןשֶ  ָאְמרּו ֲחָכמִּ ִּיָחם ַבֲחתִּ נ הּו"  הִּ כִּרֻּ ף ֶאת ֶאָחיו", "וְהֵּם ֹלא הִּ    –"וַיַכֵּר יֹוסֵּ

יַמת זָָקן. ִּיחּוהּו ַבֲחתִּ נ  ֶשֹּלא הִּ
ְִּתנַכֵּר ֲאלֵּיֶהם וַיְַדבֵּר אִָּתם ָקשֹות" )   –( אשית מב, זבר"וַי

י  .נֲַעָשה לֶָהם ְכנְָכרִּ
יש בֹו,  נַָטל ֶאת ַהגָבִּיַע וְהִּקִּ

ִּי רֹוֶאה ַבגָבִּיַע, ְמַרגְלִּים ַאֶתם.  ָאַמר לֶָהם: ֲאנ
ִּים ֲאנְַחנּו".  ָאְמרּו לֹו: "כֵּנ

ְִּכנְַסֶתם כֻּלְכֶם ְבֶפַתח ֶאָחד ִּים ַאֶתם, לָָמה ֹלא נ  ?ָאַמר לֶָהם: וְאִּם כֵּנ
ָכנְסּו ְבַשַער ֶאָחד".  ָאְמרּו לֹו: ָכְך צִּּוָנּו ַאָבא: "ַאל תִּ

ִּיֶתם  יְבכֶם? ֹלא ֱהי ִּןָאַמר לֶָהם: ְבשּוק ֶשל זֹונֹות ָמה טִּ ן ָהַעי ְתיְָראִּים מִּ  ?מִּ
ים אֹוָתּה ָשם. ִּינּו ְמַבְקשִּ  ָאְמרּו לֹו: ֲאבֵָּדה ָאְבָדה לָנּו וְָהי

יזֹו אֲ   בֵָּדה?ָאַמר לֶָהם: אֵּ
יבּו ְכַרְך גָדֹול ֶשל  ֶכם ֶהֱחרִּ ִּם מִּ ִּי רֹוֶאה ַבגָבִּיַע, ֶשְּׁשנַי  .ְשֶכםֲאנ

י הֵּם?  ָאְמרּו לֹו: ּומִּ
יש ַבגָבִּיַע,  הִּקִּ

ִּי ְשָמם. ְמעֹון וְלֵּו  ָאַמר לֶָהם: שִּ
ִּזְַדְעזְעּו יָד נ  מִּ

ים ֲאנְַחנּו"  וְָאְמרּו לֹו:  "ְשנֵּים ָעָשר ֲעָבֶדיָך ַאחִּ
ִּם? יָכן הֵּם ַהְּׁשנַי  ָאַמר לֶָהם: וְהֵּ
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ינֶנּו"  ָאְמרּו לֹו:  "ַהָקטֹן ֶאת ָאבִּינּו ַהיֹום וְָהֶאָחד אֵּ
יֶכם"  ְברֵּ ֵָּאְמנּו דִּ לַי וְי יֶכם ַהָקטֹן ָתבִּיאּו אֵּ  ָאַמר לֶָהם: "ֶאת ֲאחִּ

ינֵּיֶהםלַָקח ֶאת  ְמעֹון וְָאַסר אֹותֹו לְעֵּ  שִּ
יֶכם. ָחבּושוְָאַמר לֶָהם: זֶה יְהֵּא   ַעד ֶשָתבִּיאּו ֶאת ֲאחִּ

ְמעֹון?  וְלָָמה ָאַסר ֶאת שִּ
ֵּי ֶשהּוא  ְפנ  ;ְדָחפֹו לַבֹורמִּ

ָצהוְעֹוד,  ְִּטלּו ָעלָיו עֵּ ִּי, ֶשֹּלא י לֵּו  .פֵַּרש אֹותֹו מִּ
ְמעֹון לְֶאָחיו:  ים לֲַעשֹות לִּי?ָאַמר שִּ ף וְָכך ַאֶתם ְמַבְקשִּ יֶתם לְיֹוסֵּ  ָכְך ֲעשִּ

נּו ָבָרָעב? י בֵּיתֵּ  ָאְמרּו לֹו: ּוָמה נֲַעֶשה? יָמּותּו ַאנְשֵּ
ים. י לְבֵּית ָהֲאסּורִּ ִּיס אֹותִּ י יְַכנ ְרצּו, ַעְכָשו ֶאְרֶאה מִּ  ָאַמר לֶָהם: ֲעשּו ָמה ֶשתִּ

 ף אֵֶּצל ַפְרעֹהְבאֹוָתּה ָשָעה ָשלַח יֹוסֵּ 
י  ֶאְצלְָך, ֶשָמָצאתִּ ים מֵּ ְבעִּים גִּבֹורִּ יםוְָאַמר לֹו: ְשלַח לִּי שִּ ן ֲעלֵּיֶהם ְכָבלִּים. לְִּסטִּ ש לִּתֵּ ִּי ְמַבקֵּ  וֲַאנ

 ָשלַח לֹו,
ף ָמה הּוא ְמַבקֵּש לֲַעשֹות. י יֹוסֵּ ְסַתְכלִּים ֲאחֵּ  וְָהיּו מִּ

ים:  ף לְאֹוָתם גִּבֹורִּ ים ּוְתנּו ְכָבלִּים ְבַרגְלָיו.ָאַמר יֹוסֵּ ִּיסּו ֶאת זֶה לְבֵּית ָהֲאסּורִּ  ַהְכנ
ְמעֹון. כיון  ֶשָקְרבּו ֶאְצלֹו ָצוַח ֲעלֵּיֶהם שִּ
נֵּיֶהם. כיון ְִּשַתְברּו שִּ ֵּיֶהם וְנ  ֶשָּׁשְמעּו קֹולֹו נְָפלּו ַעל ְפנ

ב לְִּפנֵּי ָאבִּיו. ף יֹושֵּ  וְָהיָה ְמנֶַּׁשה ֶבן יֹוסֵּ
 ַמר לֹו ָאבִּיו: קּום ַאָתה.ָא

ְמעֹון ַמָכה ַאַחת, יָד ָעַמד ְמנֶַּׁשה וְהִָּכה ֶאת שִּ  מִּ
ים ִּיסֹו לְבֵּית ָהֲאסּורִּ ְכנ  וְהִּ

 וְנַָתן ָעלָיו ְכָבלִּים.
יא, ִּם הִּ ְצַרי ים ַמָכה ֶשל מִּ ְמעֹון לְֶאָחיו: ַאֶתם אֹוְמרִּ  ָאַמר שִּ

ינָּה ֶאלָא ֶשל בֵּית ַאָבאזֹו   .אֵּ
יָמה ֲעלֵּיֶהם. כיון ף ָכְך נְָפלָה אֵּ י יֹוסֵּ   ֶשָראּו ֲאחֵּ

ְפרּו לֹו ֶאת ָכל ַהְמאָֹרע. ֶצל ֲאבִּיֶהם וְסִּ   ָהלְכּו אֵּ
ֵּי ָבנַי ָתמִּית אִּם ֹלא ֲאבִּיֶאנּו אֵּלֶיָך"   "וַיֹאֶמר ְראּובֵּן ֶאל ָאבִּיו לֵּאמֹר: ֶאת ְשנ

 ֶ ינָם ָבנַי?ָאַמר לֹו: ְבכֹור שֹוֶטה! וְכִּי ָבנ  יָך אֵּ
ן  ִּיחּו לֹו לַזָקֵּ ְכלֶה ַהַפתָאַמר לֶָהם יְהּוָדה: ַהנ  .ַעד ֶשתִּ

י ַכֲאֶשר כִּלּו לֱֶאכֹל" )   –( שם מג, ב"וַיְהִּ
ָמנּו  ין עִּ ֵּלְֵּך בִּנְיָמִּ ְִּתָפס ָספֵּק ָספֵּקָאַמר לֹו יְהּוָדה: ַאָבא! אִּם י ְִּתָפס, נ ינֹו נ  אֵּ

ים  תִּ ָמנּו כֻּלָנּו מֵּ ינֹו הֹולְֵּך עִּ ְתפֹס ֶאת ַהּוַָדאִּי –וְאִּם אֵּ ִּיַח ֶאת ַהָספֵּק וְתִּ  .מּוָטב ֶשַתנ
ב בֹו? י ָערֵּ  ָאַמר: מִּ

  (.שם שם, טֶבנּו" )ָאַמר לֹו: "ָאנֹכִּי ֶאֶערְ 
יָד ְשלָחֹו עִָּמֶהם.  מִּ

 (ז-מדרש בראשית רבה, פרשה צא, ו)
 

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

 

 מבט אחר על האחר/ רונן לוביץ –"וישקהו" 
סיפור הנשיקה בין עשו ליעקב ממחיש לנו שאפילו כשמדובר באנשים 

מעמים עוינים קיימת היכולת להתעלות מעל הסכסוכים ולראות זה בזה את 
 קיום ואף אחוות אחים.-המכנה המשותף האנושי שמאפשר יצירת דו

 על מה בכו?
הפירוד הארוך והכואב של האחים התאומים יעקב ועשיו הגיע לסיומו בפגישה רוויית בכי 

ְִּבכּו" )לג, ג הּו וַי ִָּּׁשקֵּ ִּפֹל ַעל ַצּוָאָרו וַי הּו וַי ָשו לְִּקָראתֹו וַיְַחְבקֵּ ד(.  על מה בכו? -ונשיקות: "וַיָָרץ עֵּ
ילו יעקב בכה משום שידע יש האומרים שעשיו בכה כל כך שהוא נאלץ לנשק יהודי, וא

שנשיקה עם שונא ישראל דורשת תמיד מחיר של וויתורים כואבים... אמירה זו מפנה את 
תשומת לבנו למילה "וישקהו", מילה שהטביעה חותם מיוחד על תפיסת היחסים בין ישראל 

לעמים. ליתר דיוק, מה שמשך את תשומת לב אף יותר מהמילה עצמה, היו הנקודות 
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י המסורת יש נקודה מעל כל אות במילה "וישקהו" )מסכת סופרים ו, ג(, שעליה. לפ
 והנקודות הללו חוללו מהומה רבתי בזיכרון הקולקטיבי של עם ישראל. 

 נשיכה שהפכה לנשיקה
מה שנחרת בזיכרון של רבים משלומי אמוני ישראל הוא המדרש המספר שעשיו התכוון 

כשיש ולכן הפכה הנשיכה לנשיקה. הדרשה לנשוך את יעקב, אלא שנעשה צווארו קשה 
באה לכאורה בעקבות הנקודות שעל המילה, אשר רומזות לכך שיש לפרש את המילה 

באופן החורג מהמקובל. הן שהביאו לכאורה לדרשה זו. אולם ייתכן שהנקודות אינן המקור 
לדרשה אלא התוצאה שלה. היה קשה ליהודים לקבל את המחשבה שעשיו נישק באמת 

תמים את יעקב. קושי זה לא נבע רק מכך שיעקב גנב את ברכות עשיו, והלה איים וב
להורגו. הקושי לקבל את הנשיקה כפשוטה צמח בעיקר על רקע השנאה לעשיו ותיאורו 
כרשע גדול השונא את יעקב שנאה עזה, וכמוהו צאצאיו הבאים אחריו: אדום, רומי ועמי 

ב מאמרו של רשב"י שמובא ברש"י: "הלכה היא הנצרות. בזיכרון של כל יודע מקרא נצר
 (.56בידוע שעשו שונא ליעקב" )ספרי, במדבר, מהדורת הורביץ, עמ 

אולם המתבונן בדברי רשב"י כמו גם בדברי רש"י רואה שכוונתם הפוכה לחלוטין: אמר ר' 
שמעון בן יוחאי: הלכה היא בידוע שעשו שונא ליעקב, אלא שנכמרו רחמיו באותה שעה 

שקו בכל לבו". לדבריו "נתגלגלו רחמיו ]של עשיו[ כשראהו משתחוה כל השתחוואות ונ
 הללו", ויחסו של עשיו התהפך ליחס של אהבה כנה. 

 נשיקה אמיתית
מה שנאמר כאן הוא אפוא שאכן היתה זו נשיקה אמיתית, הבאה ממקום של רחמים, ואין 

למתוח ביקורת על העמים רשב"י ורש"י הרבו בה אף לא טיפה אחת של כוונה רעה. 
המזוהים עם עשיו. רשב"י היה מבקרם הגדול ושונאם של הרומאים, ורש"י המשיך את דרכו 

בביקורת עקבית ושיטתית שמתח בפירושיו על עמי הנצרות בכל הזדמנות פרשנית 
שנקרתה לפניו, והיו כאלה רבות מספור )ראו על כך מאמרי: 'יעקב ועשיו בשיטתו 

(. חרף כל זאת סבורים רשב"י ורש"י 701-17', שאנן י"ג תשס"ח, עמ' הפרשנית של רש"י
 שבמקרה זה היתה כאן נשיקה אמיתית ללא כחל ושרק. 

אין אמנם ספק שעשיו שנא את יעקב בשל לקיחת ברכותיו, וכשהוא הלך לקראת אחיו 
ת איש, סביר שהיתה לו תכנית מגירה, ואולי אף תכני 000השב מן הגולה בראש צבא של 

מבצעית עם פקודת יום, לממש את רצונו המקורי ולחסל את יעקב. מה עבר אפוא במוחו 
באותן שניות בהן היה צריך להחליט האם לשלוף את החרב ולדקור את אחיו, או לחרוק 

 שיניים ולנשק אותו? 
נראה שבאותו רגע הוא לא ראה ביעקב את גוזל הבכורה, גונב הברכה, האיש השנוא 

ְִּשַתחּו ַאְרָצה  והעוין, אלא ראה בו את אחיו. כך במפורש אומר הפסוק לפני הפגישה: "וַי
ים ַעד גְִּשתֹו  " )לג, ג(. באותו רגע עשיו לא ראה את יעקב שעקב אותו ַעד ָאִחיוֶשַבע ְפָעמִּ

ברמיה, אלא את אחיו, ומיד "וירץ עשיו לקראתו ויחבקהו". האחווה גברה על האיבה, והרגש 
 דחה את העוינות והטינה שבלב.  המשפחתי

 לבחור כיצד לראות את הזולת
אכן יש בידי האדם בחירה להחליט מה הוא רואה באחר. כאן יש לנו מקרה קיצוני, בו פוגש 

אדם את שנוא נפשו, ובוחר לראות בו את אחיו. בחיינו האישיים אנו נתקלים לא אחת 
מתוחים, אדם שיש לנו מחלוקת  במצבים בהם אנו נמצאים בקשר עם אדם שיחסנו איתו

עמוקה איתו. אפשר שמתוך המחלוקת אף תחלחל טינה וחלילה גם שנאה לליבנו, ורגשות 
הפגיעה והאיבה גואים בליבנו. אך למרות זאת יש ביכולתנו לראות באחר את האדם שבו, 

את החבר, את האח לאומה, ובאחת לשנות את דפוסי ההתנהגות שלנו כלפיו. יש יכולת 
 די האדם לבחור כיצד הוא רואה את הזולת, האם הוא בעיניו אח או אחר.בי

יעקב ועשיו עמדו זה מול זה לא רק כשני אחים יריבים, אלא גם כנציגים של שני לאומים, 
כדברי הנבואה: "שני גוים בבטנך ושני לאומים ממעיך ייפרדו". הם יכלו להישאר תקועים 

ני אחים. עשיו התנתק מהמחנה הלאומי שלו ורץ אל בנרטיב הלאומי או לבחור להתנהג כש
עבר אחיו "וירץ עשיו לקראתו". נראה שדווקא הוא היה מסוגל לעשות זאת, משום שהוא 

היה הצד החזק, זה שאין לו ממה לחשוש. מתוך כך יכול היה לראות ביעקב את האח, 
אחיו בחזרה,  ולהמתיק במתק שפתיים את איבת השנים ואימת המוות. יעקב לא נישק את

משום שהיה מן הסתם משותק מפחד, וחשד שמא פני אחיו לחבקו חיבוק דוב ולנשקו 
 בנשיכת שרף.

 דו קיום אינו חזון בלתי ניתן למימוש



סיפור הנשיקה ממחיש לנו שאפילו כשמדובר באנשים מעמים עוינים קיימת היכולת 
האנושי שמאפשר יצירת להתעלות מעל הסכסוכים ולראות זה בזה את המכנה המשותף 

קיום ואף אחוות אחים. דברי רשב"י מלמדים שיש לבני יכולת להתגבר על מתחים ואף -דו
על שנאה. יכולת זו יכולה להניב חיבוק מפתיע, ואפילו נשיקה מכל הלב. זהו אתגר הרובץ 

לפתחנו במחלוקות רבות הקיימות בחברה בה אנו חיים: להצליח להתגבר על חילוקי דעות 
ל משקעים נפשיים ולהתחבר האחד עם האחר מתוך רגש אנושי טבעי של אחווה. אתגר וע

גדול עוד יותר הוא לשמר את רגש האחווה ולהמשיך את ראיית האח שבאחר לאורך זמן. 
במקרה של עשו ייתכן שהוא בין רגע היה ובין רגע יבש וקמל. בחיי המשפחה והחברה 

תמידים במבט אחר על האחר, התגמול מגיע שלנו הוא חייב להתמיד. אם מטמיעים ומ
 תמיד ביתר שלווה לאדם, ויתר שלום לחברה.

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

 
 על קצה הלשון לפרשת וישלח / משה אוסי 

ִָׁמין" א לֹו ִבנְי רָׁ א ְשמֹו בֶּן אֹונִי וְָאִביו קָׁ ה וִַתְקרָׁ תָׁ ּה ִכי מֵּ   " )ל"ה יח( וַיְִהי ְבצֵּאת נְַפשָׁ
 מדוע לבנימין ניתנו שני שמות?

נתינת שם אינו רק כינוי סתמי לזיהוי האדם, אלא מקפל בתוכו עבר והווה, ייחולים לעתיד, 
ישיותו של נושא השם. תפילה ושאיפה, חזון ודרך, ופעמים מסמל השם את גורלו או את א

ְקָרא ְשמֹו רובם ככולם ניתנו ע"י האמהות: " –'מדרשי השמות' אצל שנים עשר השבטים  וַתִּ
ִּי-כִּי ָאְמָרה כִּי  ְראּובֵּן ְקָרא ֶאת" )כ"ט ל"ב(; "ָרָאה ה' ְבָענְי ף לֵּאמֹר-וַתִּ ף ה' לִּי בֵּן   ְשמֹו יֹוסֵּ יֹסֵּ
ר נ"ב(. חריג -ה ואפרים שניתנו ע"י יוסף )מ"א נ"א". יוצאי דופן הם שמותיהם של מנשַאחֵּ



תחילה קראה לו אמו רחל 'בן אוני', ואח"כ מתערב אביו יעקב וקורא  –הוא שמו של בנימין 
והשאלה הנשאלת: מדוע הוא היחיד הנקרא בשני שמות? ומה פירושם של 'בן לו 'בנימין'. 

ן השם או אולי זוהי מעין ין מתאוני' ו'בנימין'? והאם יש מחלוקת בין יעקב לרחל בעני
 השלמה? 

יּה  -רש"י מפרש: "בן אוני"  בן צערי; נראה שבתחילה הולך רש"י אחר התרגומים: "ּוְקַרת ְשמֵּ
ִּי"  'דווַי'=חולי וצער )וכן ראב"ע: "בן אבלי"(, אך ממשיך רש"י: "נראה בעיני לפי  –ַבר ְדוּוי

בא מארם נהריים כמו שנאמר "בנגב שהוא לבדו נולד בארץ כנען שהיא בנגב כשאדם 
בארץ כנען", "הלוך ונסוע הנגבה". ונראה שרש"י 'זקוק לתגבור' ולכן הוא נזקק למדרש: בן 

ו הפנו את מבטם בבוקר קדימה, אבותינ -( "צפון וימין אתה בראתם" "תה' פ"טימין לשון )
אל השמש הזורחת, ולכן כינו את המזרח 'קדם' ואת המערב 'אחור'. וכשאנחנו מסתכלים 
מזרחה, צד דרום מימיננו וצד צפון לשמאלנו; יוצא ש'בן ימין'=בן הדרום, כי נולד בדרום 

י"ב  בדניאלהארץ. רש"י מוסיף ד"א: "בנימין בן ימים שנולד לעת זקנתו ונכתב בנו"ן כמו 
ין" ץ ַהיָמִּ " ]=לקץ הימים[ )ורשב"ם הנכד חוזר על פירוש זה(. הרמב"ן תוקף את פירושו לְקֵּ

הראשון של רש"י: "ולא הבינותי זה שתהא ארץ ישראל דרומית לארם נהריים שהרי ארם 
מזרחית לארץ ישראל כדכתיב )לעיל כ"ט א'( "וילך ארצה בני קדם". וממשיך הרמב"ן: 

אין טעם לקרותו בן דרום; והנכון בעיני כי אמו קראתֹו בן אוני ורצתה לומר בן  "ומכל מקום
ִּים לֶָהם") ֶמנּו" )-"ֹלא '(, הושע ט' דאבלי, כמו "ְכלֶֶחם אֹונ ִּי מִּ י ְבאֹנ (. ואביו דברים כ"ו י"דָאַכלְתִּ

ִּים" ) ין אֹונ (, ולכן ישע' מ' כ"טעשה מן 'אוני' 'כחי' מלשון "ראשית אוני" )להלן מ"ט ג'( "ּולְאֵּ
קרא אותו בנימין בן הכוח או בן החוזק' כי הימין בו הגבורה וההצלחה כעניין שכתוב 

ינֹו".. "קהלת י' ב) ָמה"'( "לֵּב ָחָכם לִּימִּ ין ה' רֹומֵּ )תה' קי"ח ט"ז(. רצה להיות קורא אותו   יְמִּ
ִָּקראו והנה תרגם אותו לטובה  בשם שקראתֹו אמו כי כן כל בניו בשם שקראו אותם אִּמותם י

ש-ולגבורה". א"כ לפי הרמב"ן המילה "און" היא מילה והיפוכה )בדומה ל: פקד רֵּ -נפקד, שֵּ
צער ואבל כי הרגישה שמיתתה קרובה, אך יעקב גם  –שכל( -ָפנים, ָסכָל-השריש, בפנים

רב  –'שיפץ' את השם כדי שיהיה פירושו כוח וגבורה )בימינו משתמשים רק במובן החיובי 
הנצי"ב ב'העמק דבר' מפרש שרחל קראה לו "בן אוני" הן מלשון צער והן מלשון  און=חזק(.
 היא נתנה לבנימין את כל כוחה ואונה למען יחיה, בעת שהיא שבקה חיים. –כוח ואון 

לשורש 'ימין' בערבית ישנן ההוראות: ברכה, מזל  – משמעו של השורש 'ימין' בערבית
יְמּון' שפירושו 'בר מזל' )אביו של הרמב"ם שמו טוב וסימן טוב, וממנו השם המפורסם 'מַ 

קראתי אצל מימון, 'מזל' שהיה לו 'בר'... שכזה(, ובת המזל המתארסת נקראת 'מימונה'. 
המלומד דוד בן רפאל חיים הכהן )בית מקרא ע"ג, טבת תשל"ח( הממשיך את ההשוואה 

; בשתי השפות הביטוי "יד ימין" משמש לשבועה כמו ישעיה ס"ב ח': בין העברית לערבית
ין"=נשבע. באשר ל"אֹון/ָאוֶן"  ינֹו ּובִּזְרֹוַע עֻּזֹו"; וכן בערבית "ַאַדא אלְיַמִּ ְִּשַבע ה' בִּימִּ לצד  –"נ

'כוח' יש לה גם משמעות של ֶרַשע, מרמה וָעוֶל כמו בתהלים צ"ד כ"ג: "וַיֶָשב ֲעלֵּיֶהם ֶאת 
ם" )ובימינו.. הון/און ושלטון(. ֹונָםא יתֵּ  ּוְבָרָעָתם יְַצמִּ

ממשיך המלומד הנכבד להאיר את המפגש הטעון בין לבן לבין יעקב לאחר בריחתו, 
ֱאֹלָהי" )ל"א ל'(. יעקב בטוח בצדקתו, ונשבע -פגישתם בהר גלעד ותלונתו: "לָָמה גָנְַבָת ֶאת
ְמָצא ֶאת בָאלָה )=שבועה חמורה שיש בה גם קללה(: ְִּחיֶה" )ל"א -אֱ -"עִּם ֲאֶשר תִּ ֹלֶהיָך ֹלא י

ל גְנָָבַתם". וכשלבן מחפש באוהל רחל היא -ל"ב(. עם תוספת הכתוב: "וְֹלא יַָדע יֲַעקֹב כִּי ָרחֵּ
עושה מעשה ָאוֶן כפול: בנוסף לגניבת התרפים היא משקרת לאביה. וכך, בשעה שנפשה 

גם יעקב וגם רחל, כי שבועתו/ אלתו/ קללתו של יודעים  -של רחל יוצאת בשעת הלידה 
יעקב היא שגרמה למיתה זו טרם זמנה. אך רחל האוהבת אינה רוצה להאשים את אהובה 
ָתה", היא נוטלת את האחריות לתוצאה הנוראה של הקללה  בכך, וכשיוצאת "נְַפָשּה כִּי מֵּ

ֵּכר   -למעשה האוֶן שעשתה על עצמה, וקוראת לבנה בשם "מעין המאורע" בן האון שלי, ז
גניבת התרפים והשקר. ומאידך גיסא, יעקב נוטל על עצמו את האחריות ואינו רוצה 

להאשים את רחל על המעשה הנמהר שעשה, ואף הוא קורא לבנו בשם "מעין המאורע" בן 
בן השבועה שנשבעתי... יוצא לפי ניתוח זה ששני האהובים קוראים לבן ע"ש אותו  -ימין 

ע"ש גניבת  –'בן אוני'  –רה להם בעבר, וכל אחד נוטל על עצמו את האחריות המאורע שק
 התרפים והשקר ו'בנימין' ע"ש "יד הימין" של יעקב שנשבעה. 

אצל אברהם אבינו נאמר: "וַיָבֹא ַאְבָרָהם לְִּספֹד   - מדוע אין יעקב עורך מספד לרחל?
קב בוכה ואינו עורך מספד לאהובתו, ומדוע? לעומתו אין יע –לְָשָרה וְלְִּבכָֹתּה" )כ"ג ב'( 

ִּיּות שבמאורע: עצב וצער על מות הרעיה והאם מהולים בשמחה על הולדת  ואולי בגלל הְשנ
, "בן הימים", בן הזקונים. אֵּבל ושמחה מעורבים זה בזה, חיים שתמו מצמיחים 71-הבן ה
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מאורע שכזה; ועליו מתוכם חיים חדשים, ומתוך שהרגש הנפשי מורכב, השתיקה ראויה ב
ִּי" )יחז' ט"ז ו'(. ְִּך ֲחי  אומר הכתוב: "וָאַֹמר לְָך ְבָדַמי

בראיון ביום פטירתה של רחל אמנו, תיאר הרב חנן פורת זצ"ל את   - "מאמע רוחל"
משמעותו של יום זה בעיניו: "לפקוד קברים של צדיקים כמו קברה של רחל אמנו משמעותו 

לגלות את הסגולות המיוחדות להם ולהידבק במידותיהם... היא האמא היהודייה הגדולה, 
. וגם מסירות הנפש שלה למען היא האמא שזועקת את זעקת העקרות והכאב שלה..

הבנים היא מופת לכל הדורות, אך יותר מכך, כשירמיהו מבקש מליץ יושר על כל ישראל, 
מכל אבות האומה ומכל האמהות מגייס ירמיהו את רחל כי רק זעקתה של רחל שבאמת 

מוסרת את נפשה על בניה. ולא נשכח שמקום פטירת רחל הוא גם מקום הולדתו של 
ְִּך בנימין...  ינַי ֶבכִּי וְעֵּ נְעִּי קֹולְֵּך מִּ רק בזכותה של רחל אנו זוכים לבשורה האלוקית: "מִּ
ְמָעה דִּ ְך נְאֻּם  מִּ ֵּש ָשָכר לְִּפעֻּלָתֵּ ֵּש-כִּי י ֵּב. וְי ֶאֶרץ אֹוי ְך נְאֻּם-ה' וְָשבּו מֵּ יתֵּ ְקוָה לְַאֲחרִּ ה' וְָשבּו -תִּ

ִּים לִּגְבּולָם"(   ".ירמ' ל"א( ָבנ
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



מסיבת חנוכה חוויתית 
 לכל בני המשפחה

   חווייתי שיכלול שיחה עלמפגש 

חג החינוך  -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    

  

 
 

 סיור בעקבות האורות  והחנוכיות –חנוּכיף 

 

 ירושלים שיכלול בין היתר:טיול כייפי בחנוכה לאזור 

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, 

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

 בחידות ובסיפורי פולקלור. 

 90 8335016 –משה אוסי 

 

mailto:mosheossi@gmail.com

