
  הלכה היא
   )'ד "'לג פרק(: ַוִ�ְב�� ַוִ�ָ�ֵקה� ַצָ�אָרו ַעל ַוִ��ֹל ַוְיַחְ�ֵקה� ִלְקָראת� ֵעָ�ו ַוָ�ָר�

 נשקו שלא לומר זו נקודה שדרשו יש...עליו נקוד " וישקהו "י "מפרש רש
, ליעקב שונא שעשו בידוע היא הלכה יוחאי ב, שמעו,' ר אמר. לבו בכל
  :לבו בכל ונשקו שעה באותה רחמיו רושנכמ אלא

אלא שיש לומר כי ? לכא," הלכה"מה עני, המושג נשאלת השאלה 
ישנ0 אנשי0 שמבקשי0 למצוא את הנימוקי0 והסיבות , במציאות

כי אי, א1 , אול0 המציאות הוכיחה. לשנאת0 של הגויי0 כלפי היהודי0
 אלא רק ,סיבה זו היא חסרת כל סיבה וכל נימוק. סיבה אחת נכונה

  ".הפ2 לב0 לשנוא עמו"
וש0 על שו0 , כא, שונאי0 את היהודי0 על שו0 שה0 קפיטליסטי0

 על שו0 שה0 זריזי0 ופיקחי0 יתר על –כא, , שה0 סוציאליסטי0
,  על שו0 שה0 מהווי0 מעמסה מבלי להביא כל תועלת–וש0 , המידה

וש0 על שו0 , כא, על שו0 שה0 חרדי0 וקנאי0 לדת יתר על המידה
כ2 תמיד סותרי0 ה0 . שה0 מתקדמי0 ומפיצי0 דעות חילוניות

  .ללא קורטוב של הגיו, ושיקול דעת, הנימוקי0 זה את זה
 לפיכ2 אמר רבי –" טעמא דקרא"הלא רבי שמעו, דורש בכל מקו0 , הנה

 שנאתו של עשו ליעקב –" הלכה היא בידוע שעשו שונא ליעקב: "שמעו,
   …טע0 ונימוקללא כל , היא בבחינת הלכה פסוקה

   מאין באת
" כי יפגש2 עשו אחי ושאל2 לאמר למי אתה ואנה תל2 ולמי אלה לפני2"
הסתכל בשלשה דברי0 ואי, אתה בא לידי ":  במסכת אבות מובא)יח"לב(

דע מאי, באת ולא, אתה הול2 ולפני מי אתה עתיד לית, די, , עבירה
לבא מצד היצר  שלושת שאלות אלו יכולות ).'א–' גרק אבות פ" (וחשבו,

  .הטוב ומצד היצר הרע
מקדמות את הרי ה, , א0 שלוש השאלות הללו באות מצד היצר הטוב

 הרע מציג את היצרא0 אול0 . לידי יראת חטאו תואמביאות האד0 ו
,  עצבות ודאגותאד0להכניס בכוונתו היא , השאלות הללו בפני האד0

  .ומפני זה יש להיזהר מאד
 א0 ישאל2 –" ושאל2 לאמר: "שאמרעקב ככוונת י וז, נראה לומר כי

למקו0 ?  לא, אתה הול2–" ואנה תל2"?  מאי, באת"" ?למי אתה: "עשו
 למי אתה עתיד לית, די, –" ולמי אלה לפני2! "עפר רימה ותולעה

כאשר ישאל2 עשו את כל השאלות הללו כדי ? וחשבו, על כל מעשי2
 אמנ0 אני –" ליעקבלעבד2 : "השב תשיב לו, להביא2 לידי עצבות ודאגה

חשוב עד זה דבר אול0 שיי2 אני לכלל ישראל ש, עצמי אינני ולא כלו0
יש לה , מנחת עני,  אפילו מעט עבודה–" מנחה היא שלוחה. "מאד

כדר2 שאמרו , חשיבות רבה בשמי0 א0 היא באה מתו2 מסירות נפש
מעלה אני עליו כאילו הקריב , דרכו להתנדב מנחה ענישמי " "חכמינו

כנגד כלומר ,  כיו, שהעבודה מכוונת כנגד עשו"" לאדוני לעשו". "שונפ
מאוד הרי אפילו מעט מ, העבדות חשוב , כוחו החזק של היצר הרע

  )0"חידושי הריי "עפ(                                           … יתבר2'בעיני ה

   על כן לא יאכלו

). ' לג–' לב" ( היו0 הזהעד...על כ, לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה"
הנה לפי פשוטו של מקרא קיבלו בני ישראל את מצוות גיד הנשה לאות 

במאבק ע0 שרו של , ולזיכרו, על הפגיעה שנפגע יעקב אבינו בכ2 ירכו
מצווה זו נקבעה לא רק " ספר החינו2"לדעת בעל . עשו במעבר יבוק

וכמו , "לו השמשויזרח "אלא בעיקר כזכר ל " ותקע כ1 יר2 יעקב"כזכר ל 
כ, תזרח לנו  שמצאנו שזרחה השמש ליעקב אבינו לרפאותו ולהושיעו

 )י פרפראות לתורה"עפ ( .  שירפאנו ויגאלו, צאצאיו שמש  משיח צדקנו

כ, ג0 באיסור רכילות נכללי0 רק דברי , כמו באסור דיבור לשו, הרע
בר אול0 כאשר מספרי0 לאד0 מה די. רכילות חסרי משמעות או מזיקי0

אי, זה נחשב לסיפור רכילות , או עשה נגדו פלוני מתו2 כוונה לתועלת
  . ויתכ, אפילו שהדבר ייחשב למצוה

תנאי מוקד0 לגילוי מידע מסוג זה הוא הבנה ברורה של , מכל מקו0
  .התנאי0 ההכרחיי0 להתרת הגילוי בתוספת גישה אוביקטיבית

 ברי2 תרגו0 בלשו, לבר2 מותר הא0, ברכות ספקבמקרה של  :שאלה
  ? לבטלה ברכה של איסור חשש בזהשיש  או, דעלמא מלכא רחמנא

 בלשו, המזו, ברכת ביר2 שא0, מבואר: מ ברכותמסכת ב :תשובה
 ידי יצא, פיתא דהאי מריה דעלמא מלכא רחמנא ברי2 " ואמר תרגו0
 "' קפז ימ,ע ס"ווש בטור נפסק וכ2. המזו, ברכת של ראשונה ברכה חובת

 ברכת במקו0 שא0', י "' קסז סימ,בע "ווהש הטור כתבו בזה כיוצא. 'א
 ידי יצא פיתא דהאי מריה דעלמא מלכא רחמנא ברי2 אמר המוציא

, הגומל בברכת נתחייב שא0 :נד ברכותמסכת במבואר כמו כ, . חובה
 יצא אמ, וענה ל, דיהב2 דעלמא מלכא רחמנא ברי2 " חבריו לו ואמרו

  .'ד סעי1 'ריט סימ,ע "ווש בטור סקנפ וכ,. הגומל ברכת חובת ידי
 בנוסח לבר2 יוכל הא0, ותבברכ ספקקרה של מיש לברר לגבי , לפי זה

 אי, תרגו0 בלשו, אלא הש0 מזכיר שאינו שכל לומר שיש, להילכתח זה
  .לבטלה ברכה איסור חשש בזה
הכריע על בסיס דברי ' ובסימ, תכא' תיט סימ,' ג חלק ז"הרדב ת"בשו

 שבועות מהלכות' ב ק ופר'ב " התורה יסודי מהלכות 'ו פרק0 ב"הרמב
 י,ילענ מקו0 מכל, שבועה רי זוה באללה שהנשבע פי על א1כי , 'ב הלכה

כמובא במסכת  נידוי שחייב לבטלה הש0 כמזכיר נחשב לא, הש0 הזכרת
  . קג סימ, ומערב מזרח גאוני בתשובות הוא וכ,: ז נדרי0

 ברי2 " באמירת איסור ששח שו0 שאי, מכא, מוכח לכאורהא0 כ, 
  . מהכינויי0 שזהו, רחו0 של תרגו0 שהוא רחמנא
בהתבסס על דברי ' כה סימ, איגר עקיבא רבי הגאו, ת"בשו אול0
איסור למחוק את אי, ל בהלכות שבועות הסיק כי אומנ0 "0 הנ"הרמב
 ל"חז שאמרו צריכה שאינה ברכה איסור י,ילענאול0 , המתורג0' ש0 ה
וכ, , תשא בלא עובר לעז בלשו, ג0, תשא לא משו0 רשעוב .לג ברכות

  .לנדרי0 בחידושיו סופר החת0 הגאו, כ, ג0 כתב
 בלשו, לבר2 אפשר ברכות ספקבש, כתב. יב ברכות "יהושע פני"ב 

י "עפוא, צריכה שאינה ברכה משו0 איסור חשש שו0 אי, שבזה, תרגו0
 חיי0 אורח "0שערי בית" ת"בשו מוהסכי וכ,, הברכה חובת ידי יוצא כ,

 הערו2 כתב וכ,, 'ט סעי1 נשא פרשת חי איש ב,וכ, פסק ה' פג סימ,
 איסור יש בזה שג0 שכתב מי והוסי1 כי ראה שיש', ג " 'רב סימ, השלח,
  .כלל ול נראה ואינו, לבטלה ברכה

 כתב, 'כז –' מ סימ, חיי0 אורח חלק' ו כר2 משה אגרות ת"בשואול0 
, רחמנא ברי2 בנוסח לבר2 שהתיר ל"נה השלח, הערו2 דברי על להשיג
 סופר יעקב רבי ג"והרה. לבטלה ברכה משו0 בזה ג0 לאסור שיש והעלה
 מספק יאמר שלא להחמיר הסכי0' ע אות 'קסז סימ, החיי0 כ1 בספר

 איסור יש בזה שג0 אומרי0 שיש מפני, תרגו0 או לעז בלשו, הברכה
 רבי הגאו, דעת ,וכ. ברכות מערכת חמד השדי שכתב כמו, לבטלה ברכה
 הגאו, העלה וכ,. יח סימ,' ג חלק יעקב חלקת ת"בשו ברייש יעקב מרדכי
 "בשמי0 ראשי" בספרכ, הוא ו נח מ,סי א"ח בותבתשו בריסק 0"מהר
  . 'ס סימ,' ג חלק "יושר דברי" ובספר, והלאה 'שלו סימ,

 אי,, ברכות בדיני הפוסקי0 מחלוקת או ספק שיש במקו0 ::::סיכוםסיכוםסיכוםסיכום
 יש בזה שג0', וכו דעלמא מלכא רחמנא ברי2 תרגו0 בלשו, אפילו לבר2
 שכתב וכמו, ודיו הברכה בלבו יהרהר לכ,. לבטלה ברכה איסור חשש
 איסור חשש שו0 אי, שבהרהור, קמו סימ,' ב חלק קטנות הלכות ת"בשו
' ב מערכת "אז, יעיר" בספר א"החיד מר, העלה וכ,. לבטלה ברכה של

 "ורדי0 גנת" ת"בשו כתב וכ,, לד אות יח סימ, "עי, טוב" ובספר, 'א אות
 וסימ, 'סב סימ, "יעקב ישועות "ה פסק וכ,. 'כג סימ, המל2 ג, בקונטרס

וכ, כתבו , 'רלד סימ, 'לק בח "מאהבה תשובה" ת"ובשו', א סעי1 'קפו
   )טו סימ, ו חלק דעת יחווה ת"שוי "עפ(    .עיקר וכ,. אחרוני0 הרבה עוד

רבי יצחק נולד בשנת  – פני יצחק – דדדד""""רררררבי יצחק אייזיק בהרבי יצחק אייזיק בהרבי יצחק אייזיק בהרבי יצחק אייזיק בה
הרב הגאו, הגדול מעוז ומגדול גדול מרב, שמו "עליו אמרו . ' תקל–ה 

היה , שימש כרב בויטעבסק כשמוני0 שנהרבי יצחק ..." נודע בשערי0
 רבי גרשו, תנחו0 ל ידיבהסכמות מכונה ע. תלמיד מובהק לבעל התניא

  ". גדול בישראל בתורה וחכמה וחסידות"ממינסק 
שהוא ידוע לאחד "ת כתב עליו "יה הומינר בעל הבאר היטב עהרבי אר

ועד ימיו , ח" נסתלק בשנתו הצ".מגדולי הגאוני0 האמיתיי0 שבדורו
   .ת פני יצחק"מחיבוריו שו. האחרוני0 עסק בהוראת דת ודי,

 שואל ומשיבשואל ומשיבשואל ומשיבשואל ומשיב פנינים לפרשת שבועפנינים לפרשת שבועפנינים לפרשת שבועפנינים לפרשת שבוע

  )על פי חפ� חיי0 השיעור היומי(שמירת הלשון שמירת הלשון שמירת הלשון שמירת הלשון 
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