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ויקרא שמו בישראל
ויקרא שמו יעקב ויצחק בן ששים שנה בלדת אותם )בראשית כה ,כו(

רש"י הביא ב' פירושים :לפירוש ראשון ,שהקדוש ברוך הוא קראו יעקב.
ולפירוש שני ,אביו יצחק קראו כך .ויש לסייע לפירוש הראשון מדקדוק הכתוב.
שהרי מסיים "ויצחק בן ששים שנה בלדת אותם" א"כ תחילת הפסוק ויקרא
קאי על הקב"ה ,ואח"כ אומר ויצחק בן ששים וגו' .אבל לפירוש השני ,היה צריך
לומר "והוא" בן ששים שנה .או "ויקרא יצחק שמו יעקב והוא בן ששים" וגו'.
ושו"ר שכן דקדק רבנו חיים בן עטר זיע"א.
אלא שלכאורה פליגי במציאות מי קראו ,וזה פלא קצת .ולכן יש ליישב,
דהנה האריז"ל )בשער הגלגולים הקדמה כג( אמר דבר נפלא" :כי כאשר נולד
האדם וקוראים לו אביו ואמו ֵשם אחד העולה בדעתם ,אינו באקראי ובהזדמן ,כי
אם הקב"ה משים בפיו השם ההוא המוכרח אל הנשמה ההיא .עכ"ל .נמצא לפי"ז
שהכל בא ממנו יתברך ,רק דרך ֵפה האב .ולכן ב' הדברים אמת.
השם לילד או לילדה.
ובזה ,יבינו הורים! שחלילה להתקוטט על קריאת ֵ
ומלבד שאינו בריא לנולד שיצא ויכוח סרק באותה עת .ולכן יעשו הכל בהבנה
בשובה ובנחת ושלום.
אכן דע ,שיתכן לפרש ששני הפירושים מחולקים בזה :כי פירוש ראשון
שסובר שהקב"ה קראו יעקב ,כי אם לא כן אלא אביו קראו יעקב ,א"כ מהראוי
היה שיצחק יקרא לבנו בשם האב היינו "אברהם" שבכך מכבדו .ולכן פירש
שהיה הכל ע"י הקב"ה .ופירוש שני סובר שאעפ"כ לא קראו בשם אביו ,יען עדיין
היה אברהם קיים ואין קוראים בשם אדם שעדיין חי ,שישנם מקפידים בזה.
ואמת הוא ,כי ישנם מנהגים מנהגים .יש שאינם מקפידים ויש מקפידין .וידוע
שרבנו יונה היה מחותן עם הרמב"ן .וכשנפטר רבנו יונה היתה בתו מעוברת,
ואח"כ ילדה בן ורצו לקראו "משה" על שם הרמב"ן )רבי משה בר נחמן( מצד
הבעל ,אך רמב"ן התנגד ואמר שאעפ"כ רוצה שיקראוהו "יונה" על שם אבי
האם .הובא בשו"ת הרשב"ש )סימן רצא( .ע"ש .ומסופר שם שנעשה באמת גברא
רבה .וע' בסדר הדורות )ערך רבן גמליאל( וב"דעת זקנים" מבעלי התוספות
)פרשת וישב לח ,ה( ובבן איש חי )פרשת שופטים אות כז( .והיה זה שלום.

שבת שלום ומבורך!

פלא יועץ
כמה מעלת העושה מעשיו
בסתר ,ובפרט בענין הצדקה .כי
הנותן צדקה בפרהסיא ענוש
יענש ,כמאמר רבותינו זכרונם
לברכה על הפסוק 'כי את כל
מעשה האלקים יבא במשפט על
כל נעלם אם טוב'  -זה הנותן
צדקה בפרהסיא .ואמרו :רבי ינאי
חזייה לההוא גברא דיהיב צדקה
בפרהסיא ,אמר לה ,מוטב דלא
יהבת לה מהשתא דיהבת לה
וכספתיה .ורבים מהמון העם שגו
בזה שנותנים בפרהסיא ומתנתם
מעוטה וחרפתם מרבה ,ה' הטוב
יכפר בעדם.
וכבר פירשו הראשונים על
הפסוק 'איש כמתנת ידו וגו''
שכמו שהברכה שורה בדבר
הסמוי מן העין ,כך המתנה לעני
צריכה להיות סמוי מן העין.
וידוע עובדא דמר עוקבא
שנכנסו הוא ואשתו לתוך תנור
אש כדי שלא יראה אותם העני
ויתבייש ,כי "מוטב לו לאדם
שיפיל את עצמו לתוך כבשן
האש ואל ילבין פני חבירו".
וכן בכל המצוות ולמודים
ומדות חסידות וסדר קדושה,
העושה מעשיו בסתר הרי זה
מתעלה ונצול מחשש יוהרא
ומעין הרע ,ומורה ובא שמעשיו
לשם שמים 'ואת צנועים חכמה',
והברכה שורה ,ואין יצר הרע
שולט בו ,וכהנה רבות כמה
מעלות טובות.
)רבנו אליעזר פאפו
ספר "פלא יועץ" ערך 'סתר'(

שואל ומשיב
נערך על פי תשובות שהשיב מורנו הרב שליט"א בכתב ובעל פה.
כאן הובאו המסקנות בקצרה ,ועוד חזון למועד אי"ה

קידוש והבדלה על יין מגולה
שאלה :יין שהיה מגולה האם מותר לעשות עליו קידוש והבדלה.
תשובה :הגם שיש חששו לברך עליו לקידוש והבדלה ,להלכה מותר אעפ"י שעמד זמן רב .ומ"מ לכתחילה יש
ליזהר ובכל פעם לסוגרו בפקק אפילו על זמן קצר .ע' כה"ח )סימן רעב( ויו"ד סימן קטז.
גילוי משקין ב'מקרר'
שאלה :יין בלי פקק שמונח ב'מקרר' סגור או ארון סגור לילה שלימה ,אם יש לחוש מלקדש עליו.
תשובה :אין חשש באופן כזה כלל .ע' כה"ח ביו"ד סימן קטז.
גילוי בתבשיל
שאלה :אוכל ותבשיל שהיה מגולה כל הלילה על השלחן ,האם יש בו טומאה.
תשובה :אין רוח רעה על מאכלים בלילה ,ורק משום גילוי ,אך בזה"ז דעת מרן שאין חשש .ע' יו"ד סימן קטז.
אכילת דג עם גבינה
שאלה :האם מותר לאכול סנדויץ טונה עם גבינה צהובה.
תשובה :אין לאכול גבינה עם דג ,כי יש בו סכנה .ובני אשכנז מקילים בזה.

שאלות ניתן להפנות לת.ד 57124 .ירושלים ,או בפקס,02-9709118 :
או דרך מערכת הגליון בדוא"לdvartora1@gmail.com :

הגאון בעל "חתם סופר" הקפיד מאוד שבניו יתחברו עם חברים טובים ,והיה מתעניין מאוד בקשרים החברתיים שלהם.
פעם אחת הסביר מדוע הדבר חשוב כל כך:
התורה מספרת על רבקה 'ויתרוצצו הבנים בקרבה' .כשהייתה עוברת ליד בית מדרש היה יעקב רוצה לצאת .ונשאלת
השאלה ,למה רצה לצאת ,והלא כשהעובר בבטן אימו בא מלאך ומלמדו את כל התורה כולה .וכי בבית המדרש היה מורה טוב
מזה?
והתשובה היא ,שכאשר שרויים במחיצה אחת עם עשיו ,אין כל תועלת בלימוד התורה אפילו מפי מלאך ,ולכן יעקב רצה
לצאת משם ולהיפרד מעשיו.

הננו שמחים להודיע כי יצא לאור עולם הסט המבוקש שרבים צפו לאורו

משלחנם של מלכים
אור שרגא
ה' חלקים ,על פרשיות השבוע ,מתורתם של חכמי המערב

מעוטר בהסכמות נלהבות מגדולי ישראל שליט"א
הדפסה מפוארת ואיכותית בכתב מאיר עינים ,בפיסוק ומחולק לפי כותרות ונושאים

הביאו ברכה אל בתיכם !
ניתן להשיג במוסדות מתן תורה  ,02-970-9118או אצל המחבר שליט"א בטל'02-586-4320 :
הגליון יוצא לאור על ידי מוסדות "מתן תורה" )ע"ר( .ת.ד 57124 .ירושלים
לקבלת הגליון בדוא"ל שלחו לdvartora1@gmail.com :

