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 פרשת תולדות פרשה סז סימן בבראשית רבה 

 .ר"ח מאד מחרדה שחרד על גבי המזבחויחרד יצחק חרדה גדולה וגו', א"ר חמא ב

 רמב"ן בראשית פרשת וישלח פרק לב פסוק כו

מלאכיו גבורי כח עושי דברו, ועל כן לא יכול לו המלאך להזיקו, כי לא הורשה רק במה  -וירא כי לא יכל לו 

שעשה עמו להקע כף ירכו. ואמרו בבראשית רבה )עז ג( נגע בכל הצדיקים שעתידין להיות ממנו, זה דורו של 

 שמד.

 תלמוד בבלי מסכת פסחים דף נו עמוד א

ויקרא יעקב אל בניו ויאמר האספו ואגידה לכם. ביקש יעקב לגלות לבניו קץ הימין,  דאמר רבי שמעון בן לקיש:

ונסתלקה ממנו שכינה. אמר: שמא חס ושלום יש במטתי פסול, כאברהם שיצא ממנו ישמעאל, ואבי יצחק שיצא 

ן בלבנו אלא כך אי -ממנו עשו. אמרו לו בניו: שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד. אמרו: כשם שאין בלבך אלא אחד 

 אחד. באותה שעה פתח יעקב אבינו ואמר: ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד.

 רמב"ן פרשת נשא פרק ה פסוק כ

והנה אין בכל משפטי התורה דבר תלוי בנס זולתי הענין הזה, שהוא פלא ונס קבוע שיעשה בישראל בהיותם 

ר הנשים שלא תעשינה כזמת יתר העמים, ולנקות ישראל רובם עושים רצונו של מקום, כי חפץ למען צדקו ליס

מן הממזרות שיהיו ראויים להשרות שכינה בתוכם. ולפיכך פסק הענין הזה משעה שנתקלקלו בעבירות, כמו 

שאמרו )סוטה מז א( משרבו הנואפים פסקו מי סוטה, שנאמר )הושע ד יד( לא אפקוד על בנותיכם כי תזנינה 

כי הם עם הזונות יפרדו ועם הקדשות יזבחו ועם לא יבין ילבט. ואין הכתוב אומר ועל כלותיכם כי תנאפנה 

שתהיינה הנשים הנואפות פטורות מן העון בעבור שבעליהן נואפים, רק שלא יעשה בהן הנס הגדול הזה שהוא 

יבין נעשה להם לכבודם ולהיותם עם קדוש, והם לא יבינו בטובה הזאת ולא יחפצו בה, וזהו שאמר "ועם לא 



ילבט", כלומר ילכד בסכלותו. וכן ואויל שפתים ילבט )משלי י ח(, תרגם המתרגם הירושלמי, וסכלא בספותיה 

 מתאחד:

 סוף הלכות חנוכהרמב"ם 

היה לפניו נר ביתו ונר חנוכה או נר ביתו וקדוש היום נר ביתו קודם משום שלום ביתו שהרי השם נמחק לעשות 

דרכיה דרכי נעם וכל שלום בין איש לאשתו, גדול השלום שכל התורה ניתנה לעשות שלום בעולם שנאמר 

 יבותיה שלום.נת

 רש"י בראשית פרשת וישב פרק לט פסוק יא

רב ושמואל, חד אמר מלאכתו ממש, וחד אמר לעשות צרכיו עמה,ג אלא שנראית לו דמות  -לעשות מלאכתו 

 דיוקנוד של אביו וכו', כדאיתא במסכת סוטה )דף לו ב(:

 אור החיים בראשית פרשת וישב פרק לז פסוק לה

ונראה שכוונת הכתוב היא כי כשראו בניו כל כך אבילות ושק  ויקומו כל בניו וגו'. לא הוזכר כאן דברי נחמה.

במתניו ימים רבים אמרו זה יעשהו אדם שמת לו בנו יחידו או אפילו אינו יחידו אם היו לו בנים מועטים יקפיד על 

ט, לזה נתחכמו לעשות דבר שבאמצעותו יתנחם מעצמו, והוא שנתקבצו יחד כל בניו אחד עשר חסרון מהמוע

בנים ואחד עשר בנות ובניהם ובנותם רבים הם והלכו ועמדו אצלו ותהי זאת נחמתו, כי מי שיש לו כל כך בנים 

ל בניו וכל בנותיו יחד ובנות אין ראוי לו להצטער כל כך על בן קטן אם נעדר מן הבנים, והוא אומרו ויקומו כ

וקימה זו של כולן יחד היא לנחמו כשיראה כי רבו בניו ובנותיו, ואף על פי כן לא הועיל לו דבר זה וימאן להתנחם 

ויאמר הטעם כי ארד אל בני פי' בגדר שאין לי אלא הוא מיוחד כי אין כדי בכל בניו ובנותיו להתנחם עליו כי 

 הזוהר )ח"א קפ א(.אהבו מכל אחיו לטעם הידוע בדברי 

 תלמוד בבלי מסכת שבת דף כג עמוד ב

 .הויין ליה בנים תלמידי חכמים -אמר רב הונא: הרגיל בנר 

 שםרש"י 

 נר ביתו בשבת, והוא עני ואין לו כדי לקנות שמן לשתי נרות. -נר ביתו ונר חנוכה 
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Selected emails from our listeners 

Answers to the Questions 

In answer to your question why Yosef named his sons while by the Shevatim their 

mothers named them.... 

The Minhag of who names the first child, father or mother has gone through changes . 

It seems that originally the Minhag was to name after the fathers family first as in line 

with the חיוב כבוד אב ואם which is more incumbent upon the father than the mother . 

See Sefer שדה הארץ סימן כ״ב that brings that actually Aharon HaCohen was punished for 

naming his first son Nadav after his father in law Ami-Nadav . 

See Sefer Minhag Yisrael Torah Hilchos Shabbos that the change to giving the first 

name to the wife’s family was instituted when the young couples started to live by the 

parents of the girl for financial support or at least to be there for the first birth. As such, it 

wouldn’t be appropriate to be in their house and not to give them the name. The Sefer 

 ... (שמות ד׳) ,in support of this idea brings a Medrash Rabbah ברית אבות אות ל״ה

 “כל הפותח פתחו לחברו חייב למסור נפשו עליו ולא עוד אלא שחייב בכיבודו יותר מאביו ואמו”

If so it makes sense that so long as Yaakov was in Lavan’s house he granted the 

names to his wive’s family. 

(What needs further study is the naming of Binyomin, that’s the first time that Yaakov 

gives a name as they weren’t any more in Lavans house ,but why did Rachel give a 

name?) 

Thanks 

S. Ledrich 

 

 

---------------------------- 



Comments on the Show 

Thank you as always for your show. A couple of points 

1) You asked Reb Hershel Shechter is cutting the "vaccine line" would be Lo Saamod? 

since there are many non-Jews getting the vaccine, who have no issue of Lo Saamod, it 

would at most be a Safek. 

2) The reason why people ask their Rav if they should take the vaccine, is because 

even amongst the doctors there isn't much clarity when it comes to corona. in addition 

the issue is very politicized and people have lost faith in the CDC, FDA, and many other 

medical bodies and are afraid that they are pushing a vaccine for political reasons and 

not necessarily keeping public safety as the highest priority. This being the case people 

are going to their Rabbanim to evaluate all the factors and see if they should be taking 

the vaccine. For example, one calculation can be that older people should take the 

vaccine since corona is dangerous for them, while younger people who are in less 

danger from corona should not take the vaccine, since there is more risk associated 

with it than other proven vaccines. 

Dr. Kadish himself said that even if we don't know the consequences of the vaccine, the 

cost of not taking it is worse than the possible side effects of taking it. That is not a 

medical decision, a cost benefit analysis is a decision that is best left up to a rav.  (I'm 

not saying that it's the wrong choice, just that it's not a medical choice). 

3) While the short term effects of the vaccine are known, the long term ones are not 

known. In addition, Pfizer has not tested their vaccine on pregnant women and have 

know idea if it will cause birth defects. In addition many times birth defects are only 

apparent sometimes decades down the road and therefore for child bearing age people 

the vaccine is unknown if it's safe. I don't believe this was emphasized enough. 

Thank you again, 

Levi Felsenthal 

---------- 

 



You might like this video https://www.youtube.com/watch?v=CvdRqMiPfL4&feature=youtu.be 

 

Here is one cut out clip https://twitter.com/MarcusBlimi/status/1339673143158452235 

 

Nochum Shmaryohu Zajac 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CvdRqMiPfL4&feature=youtu.be
https://twitter.com/MarcusBlimi/status/1339673143158452235
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Rabbi Hershel Schachter 

 שולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן רעו סעיף ה

ואפי' בשביל הגדולים  ומותרין הגדולים להתחמם בו לעשות מדורה בשביל הקטנים בארצות קרות, מותר לא"י

 .שאין הקור גדול ביום ההוא על פי כאותם שנוהגים היתר אף ולא ,אצל הקור שהכל חולים גדול,הקור מותר אם 

 שולחן ערוך יורה דעה הלכות מאכלי עובדי כוכבים סימן קטז סעיף ה

' ל סי"מהריתשובת )לא בסופו ו לצאת מן העיר בתחלת הדברויש , לברוח מן העיר כשדבר בעיר עוד כתבו שיש

. ואסור לסמוך אנס או לסכן נפשו בכל כיוצא בזה ושומר נפשו ירחק מהם, ום סכנהוכל אלו הדברים הם מש(. א"מ

 (.ז"ועיין בחושן משפט סימן תכ)

 ק יד"משנה ברורה סימן תקעו ס

ילדים  ה כשאבעבועות פורחים בתינוקות ומתים יש לגזור תענית וכבר נדפס סליחה על תחלואי"וה -החולאים 

 :ה כתב דכל אחד יבריח בניו מן העיר בעת הזאת דהיא מחלה המתדבקת"ובשל

 ק ג"מגן אברהם שם ס

ר משה סליחה "וכבר חבר הגאון מוהר תבתינוקות ומתים יש לגזור תעני םה כשאבעבועות פורחי"וה. החולאים על

 :חייבין בנפשותם ואם לא עשו זאת הןדכל אחד יבריח בניו מן העיר בעת הזאת ' ה כ"ז ובשל"ע

 

 תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף יז עמוד ב

תניא: כל עיר שאין בה עשרה דברים הללו אין תלמיד חכם רשאי לדור בתוכה: בית דין מכין ועונשין, וקופה של 

צדקה נגבית בשנים ומתחלקת בשלשה, ובית הכנסת, ובית המרחץ, ובית הכסא, רופא, ואומן, ולבלר, )וטבח(, 

 תינוקות.ומלמד 

 



 רמב"ם הלכות דעות פרק ד הלכה כג

כל עיר שאין בה עשרה דברים האלו אין תלמיד חכם רשאי לדור בתוכה, ואלו הן: רופא, ואומן, ובית המרחץ, ובית 

 הכסא, ומים מצויין כגון נהר ומעין, ובית הכנסת, ומלמד תינוקות, ולבלר, וגבאי צדקה, ובית דין מכים וחובשים.

 בועז מסכת יומא פרק ח אות ג -תפארת ישראל 

פ שאם יתהוו בו "י האינאקולאטיאן עכ"מאלף מת ע' אף שא, ל היתר לעשות אינאקולאטיאן של פאקקען"ומזה נ

 . ע מסכנה קרובה"ע בסכנה רחוקה כדי להציל א"ולכן רשאי להכניס א, הפאקקען הטבעיים הסכנה קרובה יותר

 תלמוד בבלי מסכת הוריות דף יג עמוד א

 כהן קודם ללוי, לוי לישראל, ישראל לממזר, וממזר לנתין, ונתין לגר, וגר לעבד משוחרר.

 

 חתם סופר לשמוע לרופאים אפי' נכרים
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Dr. Alan Kadish 

 אות ג בועז משנה ז מסכת יומא פרק חתפארת ישראל 

פ שאם יתהוו בו "י האינאקולאטיאן עכ"מאלף מת ע' אף שא, ל פאקקעןל היתר לעשות אינאקולאטיאן ש"ומזה נ

 . ע מסכנה קרובה"ע בסכנה רחוקה כדי להציל א"ולכן רשאי להכניס א, הפאקקען הטבעיים הסכנה קרובה יותר

 

 

 




