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 "דבס
 יםדושים קכפ

 הרב מואיז נבון
 

ַלח( ד) - לב פרק בראשית שְׁ ים ַיֲעֹקב ַויִּ ָאכִּ ָפָניו ַמלְׁ יו ֵעָשו ֶאל לְׁ ִעיר ַאְרָצה ָאחִּ ה שֵׂ  ַוְיַצו( ה: )ֱאדֹום ְשדֵׂ
ָשו ַלאֹדִני ֹתאְמרּון ֹכה לֵׂאֹמר ֹאָתם ַחר ַגְרִתי ָלָבן ִעם ַיֲעֹקב ַעְבְדָך ָאַמר ֹכה ְלעֵׂ  ִלי ַוְיִהי( ו: )ָעָתה ַעד ָואֵׂ
ֹצא ַלאֹדִני ְלַהִגיד ָוֶאְׁשְלָחה ְוִׁשְפָחה ְוֶעֶבד ֹצאן ַוֲחמֹור ׁשֹור מְׁ ֵעיֶניָך ] ֵחן לִּ שאני שלם עמך  :רש"יבְׁ

בּו( ז) :[ומבקש אהבתך ָשו ֶאל ָאִחיָך ֶאל ָבאנּו לֵׂאֹמר ַיֲעֹקב ֶאל ַהַמְלָאִכים ַוָיׁשֻׁ ְך ְוַגם עֵׂ  ִלְקָראְתָך ֹהלֵׂ
ַבע ַארְׁ יש ֵמאוֹת וְׁ ּמוֹ  אִּ יָרא( ח: )עִּ ֹאד ַיֲעֹקב ַויִּ  ְוֶאת ַהֹצאן ְוֶאת ִאתוֹ  ֲאֶׁשר ָהָעם ֶאת ַוַיַחץ לוֹ  ַוֵיֶצר מְׁ
י ְוַהְגַמִלים ַהָבָקר ָשו ָיבֹוא ִאם ַוֹיאֶמר( ט: )ַמֲחנֹות ִלְׁשנֵׂ  ַהַמֲחֶנה ְוָהָיה ְוִהָכהּו ָהַאַחת ַהַמֲחֶנה ֶאל עֵׂ

יָטה ַהִנְׁשָאר י ֱאֹלֵהי ַיֲעֹקב ַוֹיאֶמר( י: )ִלְפלֵׂ י ַאְבָרָהם ָאבִּ אֹלהֵׂ ר ְיֹקָוק ִיְצָחק ָאִבי וֵׂ ַלי ָהֹאמֵׂ  ְלַאְרְצָך ׁשּוב אֵׂ
יִטיָבה ּוְלמֹוַלְדְתָך  ְבַמְקִלי ִכי ַעְבֶדָך ֶאת ָעִשיתָ  ֲאֶׁשר ָהֱאֶמת ּוִמָכל ַהֲחָסִדים ִמֹכל ָקֹטְנִתי( יא: )ִעָמְך ְואֵׂ

ן ֶאת ָעַבְרִתי י ָהִייִתי ְוַעָתה ַהֶזה ַהַיְרדֵׂ י( יב: )ַמֲחנֹות ִלְׁשנֵׂ יֵלנִּ ָשו ִמַיד ָאִחי ִמַיד ָנא ַהצִּ א ִכי עֵׂ  ָאֹנִכי ָירֵׂ
ם ְוִהַכִני ָיבֹוא ֶפן ֹאתוֹ  ב ָאַמְרָת  ְוַאָתה( יג: )ָבִנים ַעל אֵׂ יטֵׂ יִטיב הֵׂ  ַהָים ְכחֹול ַזְרֲעָך ֶאת ְוַשְמִתי ִעָמְך אֵׂ
ר ֹלא ֲאֶׁשר ֹרב ִיָספֵׂ ָחה ְבָידוֹ  ַהָבא ִמן ַוִיַקח ַההּוא ַבַלְיָלה ָׁשם ַוָיֶלן( יד: )מֵׂ נְׁ ֵעָשו מִּ  ִעִזים( טו: )ָאִחיו לְׁ

ִלים ֶעְשִרים ּוְתָיִׁשים אַתִיםמָ  יִלים ָמאַתִים ְרחֵׂ יִניקֹות ְגַמִלים( טז: )ֶעְשִרים ְואֵׂ  ָפרֹות ְׁשֹלִׁשים ּוְבנֵׂיֶהם מֵׂ
ן( יז: )ֲעָשָרה ַוְעָיִרם ֶעְשִרים ֲאֹתֹנת ֲעָשָרה ּוָפִרים ַאְרָבִעים ֶדר ֲעָבָדיו ְבַיד ַוִיתֵׂ ֶדר עֵׂ  ֶאל ַוֹיאֶמר ְלַבדוֹ  עֵׂ

ין ָתִשימּו ְוֶרַוח ְלָפַני ִעְברּו ֲעָבָדיו ֶדר בֵׂ ין עֵׂ ֶדר ּובֵׂ ָשו ִיְפָגְׁשָך ִכי לֵׂאֹמר ָהִראׁשֹון ֶאת ַוְיַצו( יח: )עֵׂ  ָאִחי עֵׂ
ְלָך ְך ְוָאָנה ַאָתה ְלִמי לֵׂאֹמר ּוְׁשאֵׂ לֵׂ ֶלה ּוְלִמי תֵׂ  ְׁשלּוָחה ִהוא ִמְנָחה ְלַיֲעֹקב ְלַעְבְדָך ְוָאַמְרָת ( יט: )ְלָפֶניָך אֵׂ
ָשו ַלאֹדִני ינּו הּוא ַגם ְוִהנֵׂה ְלעֵׂ ִני ֶאת ַגם ַוְיַצו( כ: )ַאֲחרֵׂ י ַהֹהְלִכים ָכל ֶאת ַגם ַהְשִליִׁשי ֶאת ַגם ַהשֵׂ  ַאֲחרֵׂ

ָשו ֶאל ְתַדְברּון ַהֶזה ַכָדָבר לֵׂאֹמר ָהֲעָדִרים  ַיֲעֹקב ַעְבְדָך ִהנֵׂה ַגם ַוֲאַמְרֶתם( כא: )ֹאתוֹ  ְבֹמַצֲאֶכם עֵׂ
ינּו י ְלָפָני ַהֹהֶלֶכת ַבִמְנָחה ָפָניו ֲאַכְפָרה ָאַמר ִכי ַאֲחרֵׂ ן ְוַאֲחרֵׂ  ַוַתֲעֹבר( כב: )ָפָני ִיָשא אּוַלי ָפָניו ֶאְרֶאה כֵׂ
לָ  ַוָיָקם( כג: )ַבַמֲחֶנה ַההּוא ַבַלְיָלה ָלן ְוהּוא ָפָניו ַעל ַהִמְנָחה ַקח הּוא הַבַליְׁ ֵתי ֶאת ַויִּ ֶאת ָנָשיו שְׁ ֵתי וְׁ  שְׁ

ֹחָתיו פְׁ ֶאת שִּ ָלָדיו ָעָשר ַאַחד וְׁ ָקֵחם( כד: )ַיֹבק ַמֲעַבר ֵאת ַוַיֲעֹבר יְׁ ֵרם ַויִּ  ֲאֶשר ֶאת ַוַיֲעֵבר ַהָנַחל ֶאת ַוַיֲעבִּ
ָּוֵתר( כה: )לוֹ  ַבּדוֹ  ַיֲעֹקב ַויִּ יש ַוֵיָאֵבק לְׁ ּמוֹ  אִּ  ...: ַהָשַחר ֲעלוֹת ַעד עִּ
 

  כה פסוק לב פרק בראשית י"רש
ר  :עליהם וחזר קטנים פכים שכח - יעקב ַוִיָּותֵׂ

 
 "י מסכת חולין דף צא עמוד ארש

את נחל יבק כדכתיב לעיל  ומקנה כבר העבירן החשוביםדכל כלים  -שנשתייר על פכים קטנים 
 והוא נשאר על פכין קטנים שלא הספיק להעביר וחשכה לו. ",אשר לו ]כל[ויעבר את "מיניה 

 
  ר' עובדיה מברטנורא על רש"י )עמר נקא( בראשית פרשת וישלח פרק לב פסוק כהפירוש 

ר קשה מנא לו י"ל משום דצריך להוציא בדו שכח פכין קטנים וחזר עליהם. יעקב ל ַוִיָּותֵׂ
 ,דו יחידי כמשמעות המקראשאין לומר שנשאר יעקב לב]התשובה:[  ?מקרא זה ממשמעו

לכך אית למימר אל תקרי לבדו  ",בנפשוהמהלך בדרך יחידי ה"ז מתחייב "דהא אמרינן 
 אלא לכדו כלו' על כדו והיינו ששכח פכין קטני' וחזר עליהן:

 
  אליהו מזרחי בראשית פרשת וישלח פרק לב פסוק כהרבי 

המורה על ]ז"א: ל"בד"ו[ פירשו, שפירוש "לבדו" הוא מלשון בית הבד ]מהגאונים[ וקצתם 
 .פכים קטנים שהם כלי השמןהשמן, ולכן אמרו 

 
  זקנים מבעלי התוספות בראשית פרק לב פסוק כהדעת 

 לשון בית הבד שמושכין ממנו שמן זית ודרך הוא להצניע שמן בפכים קטנים:... 
 

 כח פרק בראשית
ן ַוֹיאֶמר ִמְשָנתוֹ  ַיֲעֹקב ַוִייַקץ (טז) ...  ַמה ַוֹיאַמר ַוִייָרא (יז): ָיָדְעִתי ֹלא ְוָאֹנִכי ַהֶזה ַבָמקֹום ְיֹקָוק יֵׁׂש ָאכֵׂ

ין ַהֶזה ַהָמקֹום נֹוָרא ית ִאם ִכי ֶזה אֵׂ ם ַיֲעֹקב ַבֹבֶקר ַוִיַקח ֶאת  (יח) : ַהָשָמִים ַׁשַער ְוֶזה ֱאֹלִהים בֵׂ ַוַיְׁשכֵׂ
ֹצק ֶשֶמן ַעל ֹראָשּה ַמֵצָבהַוָיֶשם ֹאָתּה ֲאֶׁשר ָשם ְמַרֲאֹׁשָתיו ָהֶאֶבן   :ַויִּ

 
 :חרבה )וילנא( פרשת ויצא פרשה סטבראשית 

 .שופע לו מן השמים כמלא פי הפך
 

 :חסט "ו על בראשית רבהמהרז
 שמנין היה ליעקב שמן במדבר ... אלא ששפע לו מן השמים. ... 

 ...הפךויצוק שמן על ראשה, היה מן 
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 קרבן, תרומה, ...בגדי כ"ג, , ספרי קודש, : ספר תורה, תפילין, מזוזהיםשוקדצים חפ
 

  ערוך אורח חיים הלכות בית הכנסת סימן קנדשולחן 
כגון: תיק של ספרים ומזוזות, ורצועות תפילין, וארגז שנותנין בו ס"ת , תשמישי קדושה  - סעיף ג

 ... וצריך לגנזן.  או חומש וכסא שנותנין עליו ס"ת, ווילון שתולין לפני ההיכל, יש בהן קדושה
 מטפחות ס"ת שבלו, יכולים לעשות מהם תכריכין למת מצוה וזו גניזתן.   - סעיף ד
ס"ת שבלה, מניחין אותו בכלי חרס וגונזין אותו בקבר ת"ח, אפי' אינו אלא שונה הלכות   - סעיף ה

 ולא שימש ת"ח. 
 

  בבלי מסכת מגילה דף כו עמוד בתלמוד 
נגנזין. ואלו הן תשמישי מצוה: סוכה, לולב,  -ושה נזרקין, תשמישי קד - תשמישי מצוהתנו רבנן: 

תפילין ומזוזות, ותיק של ספר תורה,  . ואלו הן תשמישי קדושה: דלוסקמי ספריםשופר, ציצית
 ונרתיק של תפילין ורצועותיהן.

 
 הלכה ח "ם הלכות יסודי התורה פרק ורמב

כתבי הקדש כולן ופירושיהן וביאוריהן אסור לשורפם או לאבדם ביד והמאבדן ביד מכין אותו 
אבל אפיקורוס ישראל מכת מרדות, במה דברים אמורים בכתבי הקדש שכתבם ישראל בקדושה 

שכתב ספר תורה שורפין אותו עם האזכרות שבו, מפני שאינו מאמין בקדושת השם ולא כתבו 
, ומצוה השם נתקדשבדעתו שזה כשאר הדברים והואיל ודעתו כן לא  לשמו אלא שהוא מעלה

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. 

 
  שמות פרק לב פסוק יט [1926-1843, דבינסקמאיר שמחה מ יב]רחכמה משך 

ואל תדמו כי המקדש והמשכן המה ענינים קדושים מעצמם, חלילה! השם יתברך שורה בתוך בניו, 
הוסר מהם כל קדושה, והמה ככלי חול 'באו פריצים  ואם "המה כאדם עברו ברית" )הושע ו, ז(

ר ויחללוה'. וטיטוס נכנס לקודש הקדשים וזונה עמו ולא ניזוק )גיטין נו, ב(, כי הוסר קדושתו. ויות
, וכאשר זנתה כלה גם המה אינם קדושים בעצם רק בשבילכם -"מכתב אלקים"  -הלוחות מזה, 

בתוך חופתה המה נחשבים לנבלי חרש ואין בהם קדושה מצד עצמם, רק בשבילכם שאתם 
וכל הקדושות המה מצד ציווי שצוה הבורא לבנות משכן לעשות בו זבחים . ..שומרים אותם

 בד.וקרבנות לשם יתברך בל
 

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. 

 
  מ-פרק ד, לטדברים 

ֹבָת ֶאל ְלָבֶבָך ִכי  ָתַחת ֵאין עוֹ )לט( ְוָיַדְעָת ַהיֹום ַוֲהׁשֵׂ ַעל ָהָאֶרץ מִּ ַּמַעל וְׁ ם מִּ ים ַבָשַמיִּ ֹקָוק הּוא ָהֱאֹלהִּ  :  דיְׁ
 
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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