בס"ד
פכים קדושים
הרב מואיז נבון
ַארצָ ה ֵׂשעִ יר ְש ֵׂדה אֱ דוֹם( :ה) וַ יְ צַ ו
ָאחיו ְ
בראשית פרק לב ( -ד) וַיִּ ְׁשלַח ַי ֲעקֹב מַ לְׁ ָאכִּ ים לְׁ פָ נָיו אֶ ל עֵ ָשו ִּ
אמרּון לַא ֹדנִי לְ עֵׂ שָ ו כֹה ָאמַ ר עַ בְ ְדָך ַי ֲעקֹב עִ ם לָבָ ן ג ְַר ִתי וָ אֵׂ חַ ר עַ ד עָ ָתה( :ו) וַ יְ ִהי לִ י
אֹתָ ם לֵׂאמֹר כֹה תֹ ְ
ׁשוֹר וַ חֲ מוֹר צֹאן וְ עֶ בֶ ד וְ ִׁשפְ חָ ה וָ אֶ ְׁשלְ חָ ה לְ הַ גִ יד לַא ֹדנִי לִּ ְׁמצֹא חֵ ן בְׁ עֵ ינֶיָך [רש"י :שאני שלם עמך
אתָך
הלְֵׂך לִ ְק ָר ְ
ָאחיָך אֶ ל עֵׂ ָשו וְ גַם ֹ
ומבקש אהבתך]( :ז) וַ יָׁשֻׁ בּו הַ מַ לְ ָאכִ ים אֶ ל ַי ֲעקֹב לֵׂאמֹר בָ אנּו אֶ ל ִ
ירא ַי ֲעקֹב ְׁמאֹד וַיֵ צֶ ר לוֹ וַיַ חַ ץ אֶ ת הָ עָ ם אֲ ֶׁשר ִאת ֹו וְ אֶ ת הַ צֹאן וְ אֶ ת
ַארבַ ע מֵ אוֹת ִּאיש עִּ ּמוֹ( :ח) וַיִּ ָ
וְׁ ְׁ
הַ בָ ָקר וְ הַ גְ מַ לִ ים לִ ְׁשנֵׂי מַ חֲ נוֹת( :ט) וַ יֹאמֶ ר ִאם יָבוֹא עֵׂ שָ ו אֶ ל הַ מַ חֲ נֶה הָ ַאחַ ת וְ ִה ָכהּו וְ הָ יָה הַ מַ חֲ נֶה
ַאר ְצָך
הַ נ ְִׁשָאר לִ פְ לֵׂיטָ ה( :י) ַויֹאמֶ ר ַי ֲעקֹב אֱ ֹלהֵ י ָאבִּ י ַאבְ ָרהָ ם וֵׂ אֹלהֵׂ י ָאבִ י יִ ְצחָ ק יְ קֹוָ ק הָ אֹמֵׂ ר ֵׂאלַי ׁשּוב לְ ְ
ּומכָ ל הָ אֱ מֶ ת אֲ ֶׁשר עָ ִשיתָ אֶ ת עַ בְ ֶדָך כִ י בְ מַ ְקלִ י
טנ ְִתי ִמכֹל הַ חֲ סָ ִדים ִ
יטיבָ ה עִ מָ ְך( :יא) ָק ֹ
ּולְ מ ֹול ְַד ְתָך וְ אֵׂ ִ
ָאחי ִמיַד עֵׂ ָשו כִ י י ֵָׂרא ָאנֹכִ י
יתי לִ ְׁשנֵׂי מַ חֲ נוֹת( :יב) הַ צִּ ילֵנִּ י נָא ִמיַד ִ
עָ בַ ְר ִתי אֶ ת הַ י ְַר ֵׂדן הַ זֶ ה וְ עַ ָתה הָ יִ ִ
יטיב עִ מָ ְך וְ ַש ְמ ִתי אֶ ת זַ ְרעֲָך כְ חוֹל הַ יָם
אֹת ֹו פֶ ן יָבוֹא וְ ִהכַ נִי אֵׂ ם עַ ל בָ נִ ים( :יג) וְ אַ ָתה ָאמַ ְר ָת הֵׂ יטֵׂ ב אֵׂ ִ
ָאחיו( :טו) עִ זִ ים
אֲ ׁשֶ ר ֹלא יִ סָ פֵׂ ר מֵׂ רֹב( :יד) וַ ָילֶן ׁשָ ם בַ לַיְ לָה הַ הּוא וַ יִ ַקח ִמן הַ בָ א בְ יָד ֹו ִּמנְׁ חָ ה לְׁ עֵ ָשו ִ
ֹלׁשים פָ רוֹת
ּותי ִָׁשים עֶ ְש ִרים ְרחֵׂ לִ ים מָ אתַ יִ ם וְ אֵׂ ילִ ים עֶ ְש ִרים( :טז) גְ מַ לִ ים ֵׂמינִ יקוֹת ּובְ נֵׂיהֶ ם ְׁש ִ
מָ אתַ יִ ם ְ
ַארבָ עִ ים ּופָ ִרים עֲשָ ָרה אֲ ֹתנֹת עֶ ְש ִרים וַ עְ י ִָרם עֲשָ ָרה( :יז) וַ יִ ֵׂתן בְ יַד עֲבָ ָדיו עֵׂ ֶדר עֵׂ ֶדר לְ בַ ד ֹו וַ יֹאמֶ ר אֶ ל
ְ
ָאחי
עֲבָ ָדיו עִ בְ רּו לְ פָ נַי וְ ֶרוַ ח ָת ִשימּו בֵׂ ין עֵׂ ֶדר ּובֵׂ ין עֵׂ ֶדר( :יח) וַ יְ צַ ו אֶ ת הָ ִראׁשוֹן לֵׂאמֹר כִ י יִ פְ ג ְָׁשָך עֵׂ ָשו ִ
ּוׁשאֵׂ לְ ָך לֵׂאמֹר לְ ִמי אַ ָתה וְ ָאנָה תֵׂ לְֵׂך ּולְ ִמי אֵׂ לֶה לְ פָ נֶיָך( :יט) וְ ָאמַ ְר ָת לְ עַ בְ ְדָך לְ ַי ֲעקֹב ִמ ְנחָ ה ִהוא ְׁשלּוחָ ה
ְ
יׁשי גַם אֶ ת כָל הַ הֹלְ כִ ים ַאחֲ ֵׂרי
לַא ֹדנִי לְ עֵׂ שָ ו וְ ִהנֵׂה גַם הּוא ַאחֲ ֵׂרינּו( :כ) וַ יְ צַ ו גַם אֶ ת הַ שֵׂ נִי גַם אֶ ת הַ ְשלִ ִ
הָ ע ֲָד ִרים לֵׂאמֹר כ ַָדבָ ר הַ זֶ ה ְת ַדבְ רּון אֶ ל עֵׂ שָ ו בְ מֹצַ אֲ כֶם אֹת ֹו( :כא) וַ אֲ מַ ְר ֶתם גַם ִהנֵׂה עַ בְ ְדָך ַי ֲעקֹב
ה ֶל ֶכת לְ פָ נָי וְ ַאחֲ ֵׂרי כֵׂ ן אֶ ְראֶ ה פָ נָיו אּולַי יִ ָשא פָ נָי( :כב) וַ ַת ֲעבֹר
ַאחֲ ֵׂרינּו כִ י ָאמַ ר אֲ כַפְ ָרה פָ נָיו בַ ִמנְחָ ה הַ ֹ
הַ ִמ ְנחָ ה עַ ל פָ נָיו וְ הּוא לָן בַ לַיְ לָה הַ הּוא בַ מַ חֲ נֶה( :כג) וַיָ ָקם בַ לַיְׁ ָלה הּוא וַיִּ ַקח אֶ ת ְׁש ֵתי נ ָָשיו וְׁ אֶ ת ְׁש ֵתי
ִּש ְׁפחֹתָ יו וְׁ אֶ ת ַאחַ ד עָ ָשר יְׁ ל ָָדיו וַיַ ֲעבֹר אֵ ת מַ עֲבַ ר ַיבֹק( :כד) וַיִּ ָקחֵ ם וַיַ עֲבִּ ֵרם אֶ ת הַ נָחַ ל וַיַ עֲבֵ ר אֶ ת אֲ ֶשר
לוֹ( :כה) וַיִּ ּוָתֵ ר ַי ֲעקֹב לְׁ בַ ּדוֹ וַיֵ ָאבֵ ק ִּאיש עִּ ּמוֹ עַ ד עֲלוֹת הַ ָשחַ ר... :
רש"י בראשית פרק לב פסוק כה
וַ יִ ּוָ תֵׂ ר יעקב  -שכח פכים קטנים וחזר עליהם:
רש"י מסכת חולין דף צא עמוד א
שנשתייר על פכים קטנים  -דכל כלים החשובים ומקנה כבר העבירן את נחל יבק כדכתיב לעיל
מיניה "ויעבר את ]כל[ אשר לו" ,והוא נשאר על פכין קטנים שלא הספיק להעביר וחשכה לו.
פירוש ר' עובדיה מברטנורא על רש"י (עמר נקא) בראשית פרשת וישלח פרק לב פסוק כה
וַ יִ ּוָ תֵׂ ר יעקב לבדו שכח פכין קטנים וחזר עליהם .קשה מנא לו י"ל משום דצריך להוציא
מקרא זה ממשמעו? [התשובה ]:שאין לומר שנשאר יעקב לבדו יחידי כמשמעות המקרא,
דהא אמרינן "המהלך בדרך יחידי ה"ז מתחייב בנפשו" ,לכך אית למימר אל תקרי לבדו
אלא לכדו כלו' על כדו והיינו ששכח פכין קטני' וחזר עליהן:
רבי אליהו מזרחי בראשית פרשת וישלח פרק לב פסוק כה
וקצתם [מהגאונים] פירשו ,שפירוש "לבדו" הוא מלשון בית הבד [ז"א :ל"בד"ו] המורה על
השמן ,ולכן אמרו פכים קטנים שהם כלי השמן.
דעת זקנים מבעלי התוספות בראשית פרק לב פסוק כה
 ...לשון בית הבד שמושכין ממנו שמן זית ודרך הוא להצניע שמן בפכים קטנים:
בראשית פרק כח
ירא וַ יֹאמַ ר מַ ה
יקץ ַי ֲעקֹב ִמ ְשנָת ֹו וַ יֹאמֶ ר ָאכֵׂן יֵׁׂש יְ קֹוָ ק בַ מָ קוֹם הַ זֶ ה וְ ָאנֹכִ י ֹלא י ָָדעְ ִתי( :יז) וַ יִ ָ
( ...טז) וַ יִ ַ
ֹלהים וְ זֶ ה ׁשַ עַ ר הַ ָשמָ יִ ם( :יח) וַ י ְַׁשכֵׂם ַי ֲעקֹב בַ ב ֶֹקר וַ יִ ַקח אֶ ת
נו ָֹרא הַ מָ קוֹם הַ זֶ ה אֵׂ ין זֶ ה כִ י ִאם בֵׂ ית אֱ ִ
ֹאשּה:
הָ אֶ בֶ ן אֲ ׁשֶ ר שָ ם ְמ ַראֲ ׁשֹתָ יו וַ יָשֶ ם אֹתָ ּה מַ צֵ בָ ה וַיִּ צֹק ֶשמֶ ן עַ ל ר ָ
בראשית רבה (וילנא) פרשת ויצא פרשה סט:ח
שופע לו מן השמים כמלא פי הפך.
מהרז"ו על בראשית רבה סט:ח
שמנין היה ליעקב שמן במדבר  ...אלא ששפע לו מן השמים... .
ויצוק שמן על ראשה ,היה מן הפך...
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חפצים קדושים :ספר תורה ,תפילין ,מזוזה ,ספרי קודש ,בגדי כ"ג ,קרבן ,תרומה... ,
שולחן ערוך אורח חיים הלכות בית הכנסת סימן קנד
סעיף ג  -תשמישי קדושה ,כגון :תיק של ספרים ומזוזות ,ורצועות תפילין ,וארגז שנותנין בו ס"ת
או חומש וכסא שנותנין עליו ס"ת ,ווילון שתולין לפני ההיכל ,יש בהן קדושה וצריך לגנזן... .
סעיף ד  -מטפחות ס"ת שבלו ,יכולים לעשות מהם תכריכין למת מצוה וזו גניזתן.
סעיף ה  -ס"ת שבלה ,מניחין אותו בכלי חרס וגונזין אותו בקבר ת"ח ,אפי' אינו אלא שונה הלכות
ולא שימש ת"ח.
תלמוד בבלי מסכת מגילה דף כו עמוד ב
תנו רבנן :תשמישי מצוה  -נזרקין ,תשמישי קדושה  -נגנזין .ואלו הן תשמישי מצוה :סוכה ,לולב,
שופר ,ציצית .ואלו הן תשמישי קדושה :דלוסקמי ספרים תפילין ומזוזות ,ותיק של ספר תורה,
ונרתיק של תפילין ורצועותיהן.
רמב"ם הלכות יסודי התורה פרק ו הלכה ח
כתבי הקדש כולן ופירושיהן וביאוריהן אסור לשורפם או לאבדם ביד והמאבדן ביד מכין אותו
מכת מרדות ,במה דברים אמורים בכתבי הקדש שכתבם ישראל בקדושה אבל אפיקורוס ישראל
שכתב ספר תורה שורפין אותו עם האזכרות שבו ,מפני שאינו מאמין בקדושת השם ולא כתבו
לשמו אלא שהוא מעלה בדעתו שזה כשאר הדברים והואיל ודעתו כן לא נתקדש השם ,ומצוה
לשורפו כדי שלא להניח שם לאפיקורוסים ולא למעשיהם ,אבל עובד כוכבים שכתב את השם
גונזין אותו ,וכן כתבי הקדש שבלו או שכתבן עובד כוכבים יגנזו.
Rabbi Joseph B. Soloveitchik, Halakhic Man, p. 47
Holiness is created by man, by flesh and blood. Through the power of our mouths,
through verbal sanctification alone, we can create holy offerings for the Temple treasury
and holy offerings for the altar. The land of Israel became holy through conquest,
Jerusalem, and the Temple courts – through bringing two loaves of thanksgiving
(Jerusalem) or the remainder of the meal offering (Temple court) and song, etc. It is man
who sanctifies space and makes a sanctuary for his Creator.
משך חכמה [רבי מאיר שמחה מדבינסק ]1843-1926 ,שמות פרק לב פסוק יט
ואל תדמו כי המקדש והמשכן המה ענינים קדושים מעצמם ,חלילה! השם יתברך שורה בתוך בניו,
ואם "המה כאדם עברו ברית" (הושע ו ,ז) הוסר מהם כל קדושה ,והמה ככלי חול 'באו פריצים
ויחללוה' .וטיטוס נכנס לקודש הקדשים וזונה עמו ולא ניזוק (גיטין נו ,ב) ,כי הוסר קדושתו .ויותר
מזה ,הלוחות " -מכתב אלקים"  -גם המה אינם קדושים בעצם רק בשבילכם ,וכאשר זנתה כלה
בתוך חופתה המה נחשבים לנבלי חרש ואין בהם קדושה מצד עצמם ,רק בשבילכם שאתם
שומרים אותם ...וכל הקדושות המה מצד ציווי שצוה הבורא לבנות משכן לעשות בו זבחים
וקרבנות לשם יתברך בלבד.
Rabbi Joseph B. Soloveitchik, Divrei Hashkafa, p. 117
Holiness is not a supernatural designation that descends from heaven to earth, becoming
attached to a certain object. Things do not become sanctified of their own accord. Would
things receive automatic sanctification, Judaism would turn into a magical cult, God
forbid. Holiness is a human creation. It is through human innovation that holiness
becomes applied to the external world. Holiness gives expression to a spiritual stance of
man in set places and times; it focuses exclusively upon his psychic [=spiritual] reaction
to special cognitions.
דברים פרק ד ,לט-מ
ָארץ ִּמ ָתחַ ת אֵ ין עוֹד:
ֹלהים בַ ָשמַ יִּ ם ִּמּמַ עַ ל וְׁ עַ ל ָה ֶ
קוָק הּוא הָ אֱ ִּ
(לט) וְ י ַָדעְ ָת הַ יוֹם וַ הֲ ׁשֵׂ בֹתָ אֶ ל לְ בָ בֶ ָך כִ י יְׁ ֹ
A.J. Heschel, Wisdom of Heschel, p.199
The pious man is ever alert to see behind the appearance of things a trace of the divine...
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