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בגליוןן
שתיהם  בנו  אשר  ולאה  רחל 

יא) ד,  ישראל (רות  בית  את 
כפי  ולאה  רחל  עם  יעקב  נישואי  באופן 
כמה  לנגדנו  עולים  ויצא,  בפרשת  המתואר 
נסתבבו  אשר  נפלאות  ומאורעות  תופעות 
דרשני,  אומרים  והם  הסיבות  כל  מסבב  בידי 
הרובדים  בשורשי  להעמיק  אותנו  ומעוררים 
הפנימיים של בניין עם ישראל, אשר מהם נלמד 

כי כך היה ראוי להיות סדרם של המאורעות. 
לקיחת  עצם  הוא  העיקרי  המופלא  המאורע 
חשב  לא  אבינו  יעקב  אשר  רחל,  במקום  לאה 
בפירוש  עצמו  ייעד  ומלכתחילה  כלל,  לקחתה 
ברמאותו  ולבן  הקטנה,  רחל  את  לקחת 
לאה.  את  לו  והכניס  בכחש  סיבבו  ורמייתו 
עם  בניין  שתחילת  ופלאי  תמוה  דבר  שהוא 
שלא  הידחקות  של  כזה  באופן  יהיה  ישראל 

ברשות ושלא ברצון.
פלאי  עניין  עוד  נכלל  גם  זה  מאורע  ובתוך 
יעקב  וכאשר  בדבר,  סייעה  עצמה  רחל  אשר 
בידיה  סימנים  ונתן  לבן  של  לרמאותו  חשש 
של רחל, היא הלכה ומסרה סימניה לאחותה. 

לרחל  נשגבה  למעלה  נחשב  הדבר  עצם  והנה 
מידותיה  רוממות  מחמת  כן  עשתה  אשר 
ומחמת  תתבייש,  לא  שאחותה  בכדי  הנעלות 
כן הסכימה לוותר על הכל ובלבד שלא תיגרם 
בושה לאחותה. כדאמרו בגמרא (מגילה יג:). 

הוא  מה  העניין  בשורש  להתבונן  צריך  אמנם 
את  מסרה  שהיא  שנסתבב  הדבר  משמעות 

לאה ליעקב.
ראובן  כאשר  הפרשה  בהמשך  להבין  יש  עוד 
מצא את הדודאים, ורחל ביקשה מלאה לתת 
ומתן  המשא  כל  ביאור  מהו  בנה.  מדודאי 
משמעות  שיש  נראה  כן  כמו  ולאה,  רחל  שבין 
את  שמצא  הוא  ראובן  שדווקא  לכך  מיוחדת 

הדודאים.
אלו  בפרשיות  רבים  דקדוקים  ישנם  עוד 
הצריכים ביאור, ויתבארו מאליהם לאור הבנת 

עומק מהלך הדברים, כדלהלן.
*

ונראה שסדר הדברים ביסודו אחרי שצריכים 
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רחל  דהיינו  מהאמהות  אחת  שכל  להיות  ראוי  היה  שבטים,  י"ב  להיות 
ולאה יהיו לה ארבעה בנים, וכל אחת מהשפחות יהיה לה שני בנים.

ואכן כך היה בתחילה שלאה ילדה ארבעה בנים, ואז אמרה 'הפעם אודה 
את ה'', כי נטלה את כל חלקה כאשת יעקב.

והנה בתחילת כניסתה של לאה לא אבה יעקב להכיר בה כאשתו, משום 
מה  והוא  רצונו,  נגד  רשות  בלא  ביתו  אל  ונדחקה  ברמיה  אליו  שבאה 
שנאמר 'וירא ה' כי שנואה לאה', ומה שגרם לה להיחשב בכל זאת אשת 

יעקב, הוא רק משום היותה אם הבנים.
כי  ראובן  שמו  ותקרא  בן  ותלד  לאה  'ותהר  להדיא  שנאמר  מה  והוא 
אמרה כי ראה ה' בעניי כי עתה יאהבני אישי' (כט, לב). כלומר שמכיוון 
שלא היתה אהובה בעיני יעקב מחמת מעשה הרמיה, תקוותה היתה כי 
בעקבות לידת הבנים תחשב להיות אשתו, ואכן כך היה כדאיתא במדרש 
– רבי חנין בשם רבי שמואל בר רבי יצחק אמר, כיוון שראה אבינו יעקב 
מעשים שרימה לאה באחותה, נתן דעתו לגרשה וכיוון שפקדה הקב"ה 

בבנים אמר לאמן של אלו אני מגרש (ב"ר עא, ב).
לגרשה  שלא  בדעתו  שקבע  שאף  בכך  דעתה  נחה  לא  זאת  בכל  אולם 
בן  בכל  ולכן  גמורה,  כאשה  אצלו  מקובלת  שהיא  מוכח  היה  לא  עדיין 
שנולד ראתה את המשמעות שבכך יגרם יותר קשר וחביבות בינה ליעקב.
מלכתחילה  גם  הרי  הרמיה,  על  עליה  יעקב  של  התרעומת  מלבד  והנה 
והיתה  הגדולה.  בלאה  ולא  לו,  מיועדת  היתה  אשר  הקטנה  ברחל  רצה 
גרמו  הם  לה  שנולדו  הבנים  ורק  יעקב,  כאשת  מעמדה  על  נאבקת  לאה 
להשוות את מעמדה לרחל, אשר היא מלכתחילה היתה מיועדת ליעקב.

יעקב,  לאשת  להיחשב  לזכות  לאה  של  דעתה  כל  נתונה  היתה  כך  ועל 
וכמו שנאמר בלידת שמעון 'כי שמע ה' כי שנואה אנכי ויתן לי גם את זה 
ותקרא שמו שמעון' (פסוק לג), ובלידת לוי 'עתה הפעם ילוה אישי אלי 

כי ילדתי לו שלשה בנים על כן קרא שמו לוי' (פסוק לד). 
ויש לומר שזה עצמו הטעם שנתעקרה רחל כל אותם השנים, כי רצון ה' 
היה שגם לאה תהיה מהאמהות, ואם רחל היתה יולדת במקביל ללאה 
במעלתה  שווה  היתה  ולא  ללאה,  מיוחדת  מעלה  שום  היתה  לא  שוב 

לרחל.
רחמה  את  ויפתח  לאה  שנואה  כי  ה'  'וירא  הכתוב -  כוונת  שזה  ונראה 
ורחל עקרה' (פסוק ל), ומשמע שהכל עניין אחד, שמחמת רצון ה' שלאה 
עקרה,  רחל  זאת  ולעומת  לאה,  של  רחמה  את  פתח  שנואה  תהיה  לא 

שבכך תתבלט מעלתה של לאה כאמן של הבנים.
ותהיה  יעקב  בעיני  תתרצה  שבכך  הבנים  את  ללאה  ה'  נתן  כן  ועל 
מקבילה לרחל בחשיבותה אצלו, שלעומת רחל שהיא 'עיקרו של בית', 

כנגד זה תהיה ללאה המעלה שהיא 'אם הבנים'.
עיקרו  היתה  שהיא  עקרה',  'ורחל  דכתיב  מהא  שדרשו  במדרש  ועיין 
כמה  בית  של  עיקרו  היתה  רחל  יצחק  רבי  אמר  עקרה  ורחל  בית -  של 
שנאמר ורחל עקרה (ב"ר עא, ב). והנה ביארנו בכמה מקומות את היסוד 
כאן  ולכאורה  הפשט,  עם  מקושרת  בהכרח  חכמים  דרשת  שכל  הגדול 

הדרש הוא ההיפך הגמור מהפשט.
שהיא  חומר,  כמין  שפיר  מתפרשים  הדברים  שנתבאר  מה  לפי  אכן 
ילדה,  ולא  עקרה  היתה  כן  על  בית  של  עיקרו  שהיתה  שמשום  הנותנת, 

כדי שלא תדחק את לאה לגמרי ממקומה.
לאה  אמרה  אז  בנים  ארבעה  לידת  הושלמה  כאשר  יהודה  בלידת  ולכן 
האמהות  מן  כאחת  חלקה  כל  את  קיבלה  כבר  כי  ה''  את  אודה  'הפעם 

החשובות, והוכר בשלימות מעמדה כאשת יעקב, ולכן 'ותעמוד מלדת'. 
שהרי לקחה את כל חלקה.

ומשום כך דווקא אז נאמר 'ותקנא רחל באחותה', מכיוון שבאותה שעה 
לקחה לאה את חלקה המלא.

[ועיין ברש"י שכתב שכיוון שידעה בנבואה שי"ב שבטים יוצאים מיעקב 
סברה שכל אחת תלד ג' ולכן כשנולד לוי כבר נטלה כל חלקה, וביהודה 
אמרה הפעם אודה את ה' כיון שנטלה יותר מחלקה. אולם בדברי רש"י 
לא נתבאר מה טעם נטלה לאה יותר מחלקה ומדוע הפסידו השפחות. 
האחרונים  הבנים  ששני  מבואר  לקמן  שיובאו  המדרש  בדברי  אמנם 
כל  ולאה  שרחל  שנתבאר  כמו  זה  והרי  רחל,  של  מחלקה  היו  לאה  של 
אחד מהם היה חלקה ארבעה שבטים, ואם כן מלכתחילה היו מיועדות 
שכל  לאה  שאמרה  שמה  לומר  וצריך  שניים.  שניים  רק  ללדת  השפחות 
אחת חלקה שלש, היינו שבתחילה סברה כן, אבל לפי האמת היה חלקם 

כאמור.]
ואז הכניסה את שפחתה ליעקב כדי להבנות ממנה, וכשילדה השפחה 
עם  התמודדות  מעט  בזה  היה  הרי  ליעקב,  בנים  שני  דהיינו  חלקה  את 
חלקה של לאה כמו שאמרה רחל בלידת נפתלי 'נפתולי אלוקים נפתלתי 

עם אחותי גם יכולתי'.
רחל,  של  לדרגתה  שווה  מעמדה  אין  שעדיין  לראות  לאה  וכשנוכחה 
כך  ולשם  בנים,  עוד  ללדת  השתדלה  כמוה,   נחשבת  היא  אין  שעדיין 
עשתה אף היא את הפעולה של הכנסת שפחתה – 'ותרא לאה כי עמדה 

מלדת ותקח את זלפה שפחתה ותתן אותה ליעקב לאשה' (ל,ט).
והנה מעשה הדודאים קשור הוא במערכה זו של לאה מול רחל למעמדה 
אצל יעקב, וכפי שמוכח מדברי לאה 'ותאמר לה המעט קחתך את אישי 
ולקחת גם את דודאי בני' (ל, טו). וכפי שפירש הרמב"ן שם. והיה הכל 

מהשתדלותה להיות נחשבת אשתו בהשוואה לרחל.
[ואכן ראובן הוא זה אשר מצא את הדודאים, כי ראובן הוא אשר עצם 
לידתו היתה במשמעות שלאה תתקבל כאשה אצל יעקב, ולכן עניין זה 
כאשר  רחל  מיתת  אחר  זה  עניין  מצינו  וכן  ותכליתו.  בנפשו  טבוע  היה 
בלבל יצועי אביו, ומגמתו היתה למחות על כבוד אמו, ואמנם אז נחשב 
לו לחטא, אך מכל אלה עולה כי זה היתה מגמתו ועניינו של ראובן בכל 

השלבים להשיב את מעמדה של לאה ולהשוותה לרחל.]
באותו מעשה שכרה לאה את יעקב בדודאי בנה, ואיתא בחז"ל שנחשב 
'ולפי   - ברש"י  שהובא  כמו  הצדיק.  של  במשכבו  שזלזלה  לחטא,  לרחל 

שזלזלה במשכב הצדיק לא זכתה להיקבר עמו' (נדה לא).
ובמדרש - אמר ר"א זו הפסידה וזו הפסידה זו נשתכרה וזו נשתכרה, 
נשתכרה  ורחל  ובכורה,  שבטים  שני  ונשתכרה  דודאים  הפסידה  לאה 

דודאים והפסידה שבטים ובכורה (ב"ר עב, ג).
שכבר  אחר  להיפקד,  רחל  של  שעתה  הגיעה  כבר  פרק  שבאותו  משמע 
שני  מהשפחות  אחת  וכל  בנים  ארבעה  לאה  חלקן  את  ילדו  הנשים  כל 
בנים. והיתה רחל צריכה להיפקד בארבעת הבנים שנותרו בחלקה כאשת 
חזרה  ואז  הפסידה,  הדודאים  מעשה  על  הקטרוג  מחמת  אולם  יעקב. 

לאה ללדת וילדה את יששכר וזבולון.
כמו  שביעי,  בן  ללדת  בדרכה  היתה  כבר  שלאה  בחז"ל  מבואר  והנה 
ס) שדנה לאה דין בעצמה  שכתב רש"י דינה - פירשו רבותינו (ברכות 
אם זה זכר, לא תהא רחל אחותי כאחת השפחות והתפללה עליו ונהפך 

לנקיבה (פסוק כא).

המשך מעמוד הקודם
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ביעקב,  חלקה  כל  את  אבדה  רחל  על  תביעה  אותה  שמחמת  לומר  ויש 
ובאותה שעה לאה היתה אמורה ללדת את כל שמונת השבטים. ואם כן 

רחל היתה נדחית לגמרי מלהיות אשת יעקב.
אלא שאז נכמרו רחמיה של לאה על רחל והתפללה עבורה שלא תהיה 
פחותה מן השפחות, ואז התעוררו רחמי שמים עליה לזכור את הסימנים 
שמסרה לאחותה. ועתה כאשר לאה עצמה התפללה עליה, שמע ה' את 

קולה ויפתח את רחמה (ברכות ס.).
ונמצא שכשם שרחל נתנה את יעקב ללאה, כך גם לאה היא שנתנה את 

רחל ליעקב בכך שהתפללה שתלד גם היא את שני הבנים הנותרים.
וכאשר ילדה רחל את יוסף כל מגמתה היתה 'יוסף ה' לי בן אחר', כלומר 

שאם לא כן תהיה פחותה מהשפחות.
*

והנה ביארנו במקו"א (תורה ודעת גליון 18 מאמר 'ואוהב את יעקב ואת 
עשיו שנאתי') שמה שנשא יעקב אבינו ע"ה הן את לאה והן את רחל נבע 

הדבר ממה שעשיו הרשע הפסיד חלקו בבניין עם ישראל.
והיינו על פי מה דאיתא בחז"ל – שהיו אומרים שני בנים יש לה לרבקה, 
על  יושבת  והיתה  לקטן,  וקטנה  לגדול,  גדולה  ללבן,  לו  יש  בנות  שתי 
בריות,  מלסטם  הוא  רע  איש  מעשיו,  מה  גדול  ומשאלת  דרכים  פרשת 
ריסי  שנשרו  עד  בוכה  והיתה  אוהלים,  יושב  תם  איש  מעשיו  מה  קטן 
עיניה (בבא בתרא קכג. ומובא ברש"י כט, טז). [ועיין בסדר עולם רבה 

(פרק ב) שגם לאה ורחל היו תאומות כמו עשיו ויעקב.]
וביארנו שם שלא היתה זו שיחת הבריות גרידא, אלא כי באמת כן נגזר 
עליה מתחילה להיות בחלקו של עשיו. וכן מפורש בזוהר פרשת ויחי (דף 
למהוי  בגין  לאה,  צדקת  ההיא  שדיאת  סגיאין  דמעין  חזי  תא  רכ"ג) 
חולקיה דיעקב ולא בההוא רשע דעשיו, וכו', דהא לאה איתגזר למהוי 
חולקא דעשיו, והיא בבעותא אקדימת ליה ליעקב ולא איתיהבת ליה 

לעשיו.
עשיו.  של  לחלקו  להיות  אמורה  היתה  לאה  הדברים  שבשורש  והיינו 
רחל  את  לשאת  ורצונו  כוונתו  עיקר  היתה  לבן,  לבית  יעקב  כשבא  ולכן 
בתך  ברחל  שנים  שבע  אעבדך  ויאמר  רחל  את  יעקב  'ויאהב   - כדכתיב 
הקטנה'. ומצאנו עוד שאף אחר שנשא את שתיהם, אמרו חז"ל כי רחל 
מבר"ר  ומקורו  ד,  לא,  לקמן  רש"י  (כמש"כ  הבית'  'עקרת  נקראת  היא 
עא,ב). ולהדיא כתיב - 'בני רחל אשת יעקב' (לקמן מו, יט) וברש"י שם – 

'ובכולן לא נאמר בהן 'אשת' אלא שהיתה עיקרו של בית'.
בשתיהם.  יעקב  וזכה  יעקב,  של  לחלקו  לאה  אף  נכנסה  בפועל  אכן 
יעקב.  בה  זכה  לכן  עשיו  של  חלקו  היותה  מחמת  אכן  כי  העניין,  ועומק 

אחרי שכבר זכה יעקב אף בחלק עשיו בשעה שברכו אביו. 
 – לאה  היא  והנה  בבוקר  ויהי  הפסוק  על  ישראל'  'עבודת  בספר  ועיין 
איתא במדרש (ב"ר ע) אמר רמייתא בר רמאה, לא בלילא הוה קרינא 
לאה ואת ענית לי, אמרה ליה אית ספר דלית ליה תלמידים, לא כן צווח 
לך אבוך עשיו, ואת ענית ליה, עכ"ל. ונראה לבאר תשובתה על פי שכל, 
עשיו בכורך, ופירש"י אנוכי הוא אנוכי,  אמר לאביו אנוכי  יעקב  דהנה 
אבל עשיו בכורך עיי"ש. ואפשר כפשוטו כיון שקנה הבכורה נכלל חלק 
והנה  ממש,  בכורך  עשיו  אנוכי  הוא,  כאשר  האמת  ואמר  בקרבו  עשיו 
לגדול  הגדולה  אינשי  דאמרי  כיון  היתה  לאה  של  יראתה  כל  כי  ידוע 
כי  באמת  בכורך  עשיו  אנוכי  יעקב  שאמר  מכיון  אבל  לקטן,  והקטנה 
נכלל עשיו עם הבכורה בקרבו, א"כ לאה חלקו מן השמים. וזה שהיתה 
תשובתה ניצחת, לא כן צווח אביך עשיו ואת ענית ליה, על כן אני חלקך 

וראויה להיות אשתך.
להיות  היו  שמיועדים  המלכות  וזכיית  הברכות  שנטילת  כשם  והנה 
הדבר  כשנתקיים  כן  ערמה,  של  בדרך  ליעקב  לו  באו  עשיו  של  בחלקו 
שקיבל את לאה שהיא חלקו של עשיו היה זה גם כן בדרך ערמה ורמאות, 

והבן.
[ועיין בזה עוד בספר 'שפת אמת' – בענין המעשה מנשואי לאה. ואיתא 
במדרש שאמרה לו כמו שרימה לאביו אנכי עשיו בכורך וכי אית ספר 
דלית ליה תלמידים עיי"ש. נראה לבאר הענין עפ"י מה שאמרו במדרש 
כי כך היו התנאים הגדולה לגדול כו' ושמעה לאה מעשי עשיו ובכתה 
בפרשה  כמ"ש  עשיו  של  חלקו  ליקח  זכה  אע"ה  יעקב  הנה  כי  וכו'. 
את  ליקח  זכה  חלק  לאותו  וכשזכה  עשיו'.  'אנכי  אמר  ואמת  הקודמת 
לאה שהיתה מיוחדת לאותו ההארה. לכך רחל היתה אהובה לו כי היא 
לכן  עשיו  של  לחלקו  מיוחדת  היתה  ולאה  ממש.  אליו  מיוחדת  היתה 
כתיב שנואה לאה דרשו חז"ל שעשתה מעשה שונא. פירוש שמה שהיה 
צריך עשיו לתקן ולא היה יכול וניטל ממנו וניתקן על ידי יעקב ולאה, 
מה  תיקנו  שהם  משמע  חמי.  לבן  בני  בין  מה  ראו  'ראו-בן'  כתיב  לכן 
ישראל  עבודת  בספר  מצאתי  ושוב  כנ"ל.  לתקן  לעשיו  מיוחד  שהיה 
דבריו  הבין  לא  השומע  ואפשר  שכתבתי,  למה  שכוון  ונראה  זה.  מענין 

או שהרב ז"ל הסתיר הדברים (ויצא תרמ"ז).]
*

והנה עשיו הפסיד פעמיים את חלקו, תחילה הפסיד את חלק הבכורה, 
כאשר זלזל בה ומכר אותה ליעקב. אולם עדיין היה מיועד להיות נחשב 
כישראל והיה נחשב כפשוט, והיה ראוי להיות שני במעלה ליעקב. אולם 
ידי  על  הברכות  נטילת  עם  השלים  ולא  יעקב  את  שטם  כאשר  כך  אחר 
לגמרי  ונדחה  וכל  מכל  מעלתו  לגמרי  הפסיד  בכך  להרגו,  ורצה  יעקב, 
כמומר  הוא  אלא  ישראל  מעם  כלל  אינו  ושוב  ויצחק,  אברהם  מחלק 

וכדאיתא בחז"ל (קידושין יח.).
וכמו שביארנו במקו"א (תורה ודעת שם)  שבתחילה בשעה שנטל יעקב 
את הברכות עדיין לא נדחה עשיו מלהיות נכלל בברכת אברהם, ולהיקרא 
בשם זרע ישראל, אלא שאז היה נידון להיות שני במעלה ליעקב אבינו. 
ודחייתו לגמרי מחלקו בברכת אברהם עד שאינו נקרא זרע אברהם, הוא 
ליקח  ארם  לפדן  שלחו  כאשר  שנית,  יעקב  את  ברך  שיצחק  בשעה  רק 
נדחה  ואז  אברהם',  ברכת  את  לך  'ויתן  לו  אמר  ואז  לבן,  מבנות  אשה 
עשיו לגמרי ואין לו חלק כלל בברכת אברהם [עיי"ש מה שדייקנו ממה 
זרע  בכלל  אינו  שעשיו  ז)  הלכה  י  פרק  מלכים  (הלכות  הרמב"ם  שכתב 
אברהם מן האמור בפסוק זה ויתן לך את ברכת אברהם, וכן דייק בגרי"ז 
על התורה.] והיינו שבתחילה נדחה רק מלהיות הבכור, מחמת פחיתות 
כפשוט  חלק  לו  היה  עדיין  אבל  הבכורה.  את  שמכר  ומשום  הנהגתו 
אברהם  ברכת  וכל  לגמרי  נדחה  כך  ואחר  אברהם,  זרע  בקהל  ולהיכלל 
דהיינו ההבטחה האלוקית להיות לו לעם קדוש ולנחול את הארץ, הכל 

נותר רק אצל יעקב.
והנה בתחילה כאשר מכר את הבכורה הפסיד את בתו הגדולה של לבן, 
אמנם עדיין היה ראוי שתיפול הקטנה בחלקו. אולם אחר שבגד לגמרי 
(כעניין  חבירו  וחלק  חלקו  ונטל  יעקב  זכה  ויצחק  אברהם  של  בדרכם 

שאמרו חגיגה טו.), והיו לו הן הקטנה והן הגדולה.
*

ויש להוסיף בזה שבמקביל למערכה זאת התרחשו המאורעות בנישואי 
התעורר  שוב  ביעקב  חלקה  את  להפסיד  רחל  נענשה  שכאשר  יעקב, 

מתורתו של רבינו שליט"א

המשך בעמוד הבא
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הנידון שתפול רחל בחלקו של עשיו. 

והוא מה שכתב רש"י בפסוק 'ויזכר אלוקים את רחל' - זכר לה שמסרה 
שמא  עשיו  של  בגורלו  תעלה  שלא  מצירה  ושהיתה  לאחותה  סימניה 
יגרשנה יעקב לפי שאין לה בנים ואף עשיו הרשע כך עלה בלבו כששמע 
צבה  חלה  שלא  כבט  'האדמון   – הפייט  שייסד  הוא  בנים.  לה  שאין 

לקחתה לו ונתבהלה'.

עשיו,  של  לחלקו  תלך  בנים  לה  שאין  שמחמת  ביאור  טעון  שלכאורה 
אכן הביאור הוא לפי הדברים האמורים שמה שלא היה לה בנים בשלב 
זה היה משום שהפסידה חלקה אצל יעקב, וכל הבנים היו ראויים עתה 
ליפול  עלולה  היא  ביעקב  חלק  לה  שאין  ומעתה  לאה.  אצל  להיוולד 

בחלקו של עשיו.

וכו',  נפשי  בשלום  פדה  נה)  מזמור  טוב'  תהילים ('שוחר  במדרש  ועיין 
על רחל נאמר הפסוק הזה, מקרב לי, שלא תקרב עצתו של עשיו ברחל, 
עיי"ש.  לרחל  ועשיו  לאה,  את  נוטל  שיעקב  התנאים,  היו  שכך  למה, 
תיפול  שרחל  הדבר  מיועד  היה  לאה,  את  יעקב  שנשא  בשלב  כלומר 

לחלקו של עשיו.

אולם אחר בכייתה ואחר שהתפללה לאה עליה, שוב זכתה רחל להיות 
מצד  עשיו'  של  ל'חלקו  מיועדת  היתה  שלאה  ונמצא  יעקב,  של  בחלקו 
חלקו  מצד  עשיו',  של  ל'חלקו  מיועדת  היתה  רחל  וגם  כ'בכור',  חלקו 

כ'פשוט'. ובשניהם זכה יעקב. 

לחלקו  שייכנסו  כדי  בכיה  נצרך  היה  שבשניהם  נפלא  דבר  בזה  ומצינו 
של יעקב, הן לאה בהיו עיניה רכות, והן רחל שנתבהלה שהאדמון יבוא 
לקחתה לו, ועוד עניין שהיה בשניהם שהוצרכו גם שאחותה צרתה תסייע 
מסירת  ידי  על  לאה  של  בידה  סייעה  שרחל  חלקה.  את  ליטול  בידה 
הסימנים, ולאה התפללה על רחל בהפיכת דינה לבת, ובכך החזירה את 

רחל לחלק יעקב.

ובזה מבואר כמין חומר סדרן של דברים, שמתחילה נשק יעקב לרחל, 
עמה  שקבע  יג:)  (מגילה  בגמרא  כדאיתא  שידוכין,  של  עניין  היה  וזה 
שישא אותה. כלומר שהיא שייכת לו מצד בחינתו היסודית. ומשום כך 
דרש מלבן לתת לו את רחל בתו הקטנה ועבורה עבד שבע שנים, וכן היא 

היתה תמיד 'עקרת הבית' מצד שייכותה למידתו היסודית של יעקב. 

את  שנטל  מעת  לו  שייכת  שהיא  לאה,  את  לראשונה  קיבל  בפועל  אך 
לו  הראויה  אשתו  עיקר  זה  שבשלב  והיינו  הברכות,  את  וקיבל  הבכורה 
לאחר  ורק  העיקר.  היתה  היא  הבנים  אם  היותה  מצד  ולכן  לאה,  היא 
מכן זכה ברחל, שזכייתו בה באה רק לאחר שנדחה עשיו לגמרי, ועל ידי 

שניהם השלים את קומתו בשני החלקים.

נכתב ע"י הרב י. מ. ו.

המשך מעמוד הקודם

ביאורי תורהביאורי תורה

תולדות אלה 
יט) כה,  (בראשית  יצחק  את  הוליד  אברהם  אברהם  בן  יצחק  תולדות  ואלה 

א) (לו,  אדום  הוא  עשו  תולדות  ואלה 
ב) (לז,  שנה  עשרה  שבע  בן  יוסף  יעקב  תולדות  אלה 

פירוט ותיאור המאורעות וסדר הדורות מאז תחילת הבריאה מבואר 
פרטי  כל  מתפרשים  מהם  אחד  שבכל  'תולדות',  של  בסדר  בתורה 
המעשים שהיו בתקופה זו, עד שמתחיל סיפור 'תולדות' הדור הבא. 
ואחר  ד)  והארץ' (ב,  השמים  ב'תולדות  התורה  מתחילה  ובראשונה 
'תולדות  א).  אדם' (ה,  'תולדות  החשובים.  האנשים  כל  תולדות  כך 
נח' (ו,ט) 'תולדות בני נח' (י,א). 'תולדות שם' (יא,י). 'תולדות תרח' 
בן  יצחק  'תולדות  יב).  אברהם' (כה,  בן  ישמעאל  'תולדות  כז)  (יא, 
עשיו  תולדות  א)  (לו,  אדום'  הוא  עשיו  יט).'תולדות  (כה,  אברהם' 
אבי אדום בהר שעיר (לו, ט). 'תולדות יעקב' (לז, ב). עוד יש בספר 

במדבר 'תולדות אהרן ומשה' (במדבר ג, א).
*

ועיין במדרש – כף אחת עשרה זהב - כנגד עשרה מאמרות שנברא 
בהם העולם, וכנגד עשר ספירות בלימה, וכנגד עשרה דורות מאדם 
ועד נח, וכנגד עשרה דורות מנח ועד אברהם, וכנגד עשרת הדיברות 
וכנגד עשרה שליטים שבאדם, וכנגד עשרה תולדות שבתורה, וכנגד 

עשרה נסים שנעשו לאבותינו (במדב"ר יד, יא). 
ובמקום אחר במדרש מנה י"ב תולדות – כל מי שהמקום מתעסק 
בו להעמיד ממנו אומה או שלשלת יוחסין היה המקום מתעסק בו 

כענין הזה לכתוב בו תולדות שכן את מוצא י"ב תולדות בכתובים 
אדם',  תולדות  ספר  'זה  וארץ',  השמים  תולדות  'אלה  הראשון 
'אלה תולדות נח', 'אלה תולדות בני נח', 'אלה תולדות שם', 'אלה 
אלו  יעקב,  עשיו,  יצחק,  ישמעאל'  תולדות  'אלה  תרח',  תולדות 
עשרה תולדות נתעסק בהן הקב"ה לבראות עולם ולהעמיד אומות, 
המלכות,  לשלשלת  אחד  תולדותם  המקום  כתב  אדם  בני  ושני 
ואחד לשלשלת הכהונה, 'ואלה תולדות פרץ' (רות ד, יח) להעמיד 
שלשלת המלכות הימנו, 'אלה תולדות אהרן ומשה' בשביל שלשלת 

הכהונה  (שם ב, כא).
אלו  של  תולדות  רק  נמנים  תולדות  העשרה  שבמניין  לומר  וצריך 
אין נמנה 'תולדות השמים והארץ',  האישים הכתובים בתורה, ולכן 
וכן אין נמנה 'תולדות פרץ' שאינו בספר התורה אלא במגילת רות. 
ובמדרש אשר מונה י"ב, מונה גם שני 'תולדות' אלו. [אמנם 'תולדות 

עשיו' אף שנכתבו שני פעמים, אין נמנה אלא פעם אחת.]
*

אדם',  'תולדות  הכל  נחשב  נח  ועד  שמאדם  הדורות  שכל  כלומר 
שהם תוצאה והמשך טבעי ממציאות חייו של אדם הראשון, וכן כל 
האישים החשובים הנזכרים, אזי כל מה שאירע בתקופתם והדורות 
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שאחריהם הכל נחשב כתולדותיהם. 
אכן יש לעיין בזה דבר פלא שמכל השמות הנכבדים הללו לא נזכר 
'אלה  תקופתו -  למאורעות  מקדימה  התורה  ואין  אבינו,  אברהם 

תולדות אברהם'.
וכתב  זה  על  שעמד  יט)  (כה,  תולדות  פרשת  ריש  ברמב"ן  ועיין 
שאכן היה ראוי שיתחיל באברהם ויאמר 'אלה תולדות אברהם', 
ולכך  קטורה,  ובני  ישמעאל  ימנה  שלא  כן  לעשות  רצה  לא  אבל 
את  הוליד  אברהם  והשלים  וחזר  יצחק,  תולדות  באלה  פתח 
יצחק, לומר כי הוא לבדו תולדותיו, וכאלו לא הוליד אחר יחשב, 

כמו שנאמר לו (לעיל כא יב) כי ביצחק יקרא לך זרע.
מהזכרת  גם  להימנע  לתורה  היה  כן  שאם  בדבריו  לעיין  [ויש 

תולדות יצחק כדי לא למנות את עשו, ויש ליישב.]
והנה יש לתמוה עוד ש'אלה תולדות יעקב' כתבה תורה בפרשת 
לקיחת  מעשה  כל  אבל  ואחיו,  יוסף  מאורעות  מבוארים  בו  וישב 
ומאורעות  השבטים  ולידת  ונישואיו  לחרן  הליכתו  וכן  הברכות, 
שהותו בבית לבן וכל המערכה בפגישתו עם עשיו, כל זה נכתב לפני 

'תולדות יעקב', ולכאורה העיקר חסר מן הספר. 
יצחק',  ב'תולדות  נכללים  הללו  המעשים  שכל  בזה  והנראה 
בהוראת  היה  לחרן  בהליכתו  אבינו  יעקב  שעשה  מה  שכל  משום 
משם  לו  לקחת  בתואל  בית  אל  ארם  פדנה  אותו  שלח  אשר  אביו 
היה  הברכות  לקיחת  וכן  השבטים.  לו  נולדו  מכך  וכתוצאה  אשה, 
תוצאה  הם  עשו  עם  ופגישתו  לבן  בבית  שהותו  וכל  אמו  בפקודת 
והשתלשלות ממה ששמע בקול אביו ואמו, וקיים מה שציוו עליו 
'תולדות'  סיפור  שאין  כלומר  יצחק'.  ב'תולדות  זה  כל  נכלל  ולכן 
של אדם מתחיל אלא במעשים ומאורעות שיזם ועשה אותם מצד 

עצמו.
וראיה לדבר מיצחק שלא נכתב 'אלה תולדות יצחק', לפני סיפור 
מכן,  לאחר  רק  ליצחק,  והבאתה  העבד  ידי  על  רבקה  לקיחת 
יצחק'.  תולדות  'אלה  נאמר  ועשו  יעקב  הבנים  לידת  סיפור  לפני 
בהוראת  הכל  נעשה  מחרן  רבקה  שלקיחת  משום  כאמור  והיינו 
והנה  אברהם.  חיי  בסיפור  זה  כל  ונכלל  אביו,  אברהם  והכוונת 
שונה היתה לידת יעקב ועשו מלידת השבטים כי יצחק ורבקה לא 
ילדו מאליהם על ידי הלקיחה, אלא יצחק ורבקה עמדו והעתירו, 
ואם כן בשלב זה כבר אין המאורעות נכללים בחיי אברהם, אלא 

התחילו תולדות חייו של יצחק עצמו.
ובזה נבוא לבאר שזה הטעם שאין נזכר בתורה 'תולדות אברהם', 
כי אחד ומיוחד היה אברהם, שמתחילת עניינו אמר אליו ה' 'לך לך 
מארצך וכו' אל הארץ אשר אראך', 'ואעשך לגוי גדול ואברכך וכו', 
והוא שמע בקולו, ומני אז ה' ברכו והנהיג אותו על כל צעד ושעל, 
לקיחת  עד  שיצחק  וכשם  אחריו.  והלך  ציית  נאמן  כעבד  והוא 
כמעשי  נחשבים  מעשיהם  אין  יוסף  מעשה  עד  יעקב  וכן  רבקה, 
עצמם, אלא נכללים בחיי אבותיהם, אשר כל המאורעות הללו היו 
פרי פעולתם. כמו כן היה אברהם בכל מעשיו מונהג מאת ה' כגמול 
עלי אמו, והיו עיניו נשואות אל ה' בבחינת 'הטוב בעינך עשה', ולא 

יזם מעצמו שום דבר. 
ואף שבדרך כלל מוטל על האדם להשתדל ולעשות פעולות עבור 
צרכיו, אמנם אחרי שאמר ה' לאברהם 'לך לך וכו' ואעשך לגוי גדול 
ואברכך וכו', סמך על הבטחת ה' והשליך עצמו על הנהגתו בבטחון 

גמור, ושיחרר עצמו מכל פעולה והשתדלות.
ואף לא מצינו בתורה שהתפלל על לידת בנים [ורק כאשר נאמר 
וגו'.  ערירי  הולך  ואנכי  לי  תתן  'מה  שאל  מאד'  הרבה  'שכרך  לו 
לו  הוקשה  עמו,  להיטיב  ה'  הבטחת  שתתקיים  שבעבור  כלומר 
כיצד יתקיים הדבר אחר שאין לו בן לירש אותו. אבל מעצמו לא 
ביקש כלום.] וכן לקיחת הגר ושילוח ישמעאל היה בהוראת שרה 
מתייחסים  אינם  המעשים  אלו  כל  כן  ואם  ידה.  על  הסכים  שה' 
אברהם',  תולדות  'אלה  בתורה  נכתב  לא  כך  ומשום  לתולדותיו. 

אלא הכל היה מה שה' הנהיג אותו. 
והנה תחילת סיפור חייו של אברהם הוא בריש פרשת לך לך, אחר 
כי  בחרן'.  תרח  'וימת  בפסוק  תרח'  'תולדות  הסתיימו  כן  שלפני 
חייו  מסיפור  שזה  תרח,  בתולדות  נכלל  עדיין  לאשה  שרי  לקיחת 
של תרח שבנו נשא אשה, אבל סיפור חייו העצמי של אברהם החל 

כאשר אמר לו ה' 'לך לך'.  
ועיין ברש"י שכתב 'וימת תרח בחרן' - הנו"ן הפוכה, לומר לך עד 
אברם היה חרון אף של מקום בעולם'. כלומר שהוא סימן הפסק 
[כעין סוגר] שכאן מסתיימת תקופה זו, ומעכשיו מתחילה תקופה 

חדשה.
ומעתה היה ראוי להיכתב כאן 'אלה תולדות אברהם', אך במקום 
זאת נאמר 'ויאמר ה' אל אברם לך לך'. כלומר שאין אלו מעשים 
ופעולות מיוזמתו של אברהם, אלא כל סיפור חייו הוא רק הליכה 

אחר ציווי ה'.
ואף ששלח אברהם את העבד לקחת אשה ליצחק, ואם כן לכאורה 
יש בזה פעולה עצמאית של אברהם, אכן המתבונן בפרשה זו של 
לקיחת האשה ליצחק יבחין כי אברהם לא ציווהו כלל על לקיחת 
אשה  תקח  לא  אשר  וגו'  בה'  'ואשביעך  לו   אמר  אלא  האשה. 
ולקחת  תלך  מולדתי  ואל  ארצי  אל  כי  וגו'.  הכנעני  מבנות  לבני 
מאד,  מפליאה  ציווי  של  זו  צורה  והנה  (כד,ג).  ליצחק'  לבני  אשה 
שתחילה עליו לצוות לו על לקיחת האשה ואחר כך יזהירנו שלא 
ליקח מבנות כנען. ומזה מוכח שעצם לקיחת האשה לא היה צריך 
העבד  של  תפקידו  שזה  לכל  פשוט  היה  אלא  אברהם,  מאת  ציווי 
צרכיו.  בשאר  שמשמשו  כשם  האשה,  הבאת  בעניין  גם  לשרתו 
ונמצא שאברהם גם בעניין זה לא יזם ולא פעל מאומה, רק הזהיר 
אותו שלא לקחת אשה מבנות כנען. וגם יצחק לא עשה עתה כלום, 

ולכן עדיין לא התחיל תולדות יצחק.
וכן  אברהם'  בן  ישמעאל  'תולדות  שנכתב  הטעם  שזה  ונראה 
'תולדות יצחק בן אברהם', (בשונה משאר תולדות שלא נזכר שם 
האב) שמכיוון שלא נכתבו לפני כן 'תולדות אברהם', על כן מציינים 
בשניהם 'בן אברהם' שעל ידי זה ידעו אחר מה הם נמשכים. והבן.

*
מהותי,  שינוי  בלי  כסדרם  מתמשכים  שהדורות  עוד  כל  והנה 
נחשב הכל תולדות אחד, מכיוון שהכל נמשך באופן טבעי כתוצאה 
מאותם תולדות, ולכן גם אם עברו עשרה דורות מאדם עד נח הכל 
'תולדות' אחד. ואין מתחיל שוב 'אלה תולדות' רק כאשר חל שינוי 
היינו  תולדות'  'אלה  בתורה  שנזכרים  האישים  אלו  וכל  מהותי, 
שמתחיל בם תקופה חדשה בסדר הדורות. וזה הטעם שבכל המשך 
והתפתחות  המשך  הוא  הכל  כי  תולדות',  'אלה  עוד  אין  התורה 
'תולדות  רק  'תולדות'  בתורה  עוד  ואין  יעקב'.  מ'תולדות  טבעית 
המשך בעמוד הבא
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תקופה  התחילה  ומשה  באהרן  כי  א).  ג,  (במדבר   ומשה'  אהרן 
כדאיתא  הכהונה,  שלשלת  דהיינו  ישראל,  עם  בחיי  מחודשת 

במדרש שהובא לעיל.
ומאז ואילך אין עוד בכל התנ"ך 'אלה תולדות', כי כל תולדות 
עם ישראל הם המשך והתפתחות טבעית הנמשכת בכל הדורות, 
בלי כל חריגה והתחלה מחודשת. כל זאת עד סוף ספר רות שם 
את  הוליד  'וישי  עד  דורותיו  שנמנים  פרץ'  תולדות  ו'אלה  נאמר 
ותחילת  מחודשת,  התחלה  היא  דוד  בית  מלכות  אכן  כי  דוד'. 
הנהגה והופעה אלוקית מסוג חדש בעם ישראל שלא היתה עד 
תולדות  כסדר  זאת  מציינים  ולכן  המלכות,  שלשלת  דהיינו  כה 

מחודש. 
*

והטעם שב'תולדות אדם' כתיב 'זה ספר תולדות אדם' (בראשית 
שם  ברמב"ן  עיין  השאר,  בכל  כמו  תולדות'  'אלה  ולא  א)  ה, 
שכתב – ולפי דעתי ירמוז לכל התורה, כי כל התורה כולה 'ספר 
תולדות אדם', על כן אמר בכאן 'ספר' ולא אמר 'ואלה תולדות 
ישמעאל',  תולדות  'ואלה  מקומות  בשאר  יאמר  כאשר  אדם', 
סיפור  לספר  עניינה  התורה  שכל  כלומר  יצחק'.  תולדות  'ואלה 

ממנו,  שנמשכה  ההשתלשלות  וכל  יצירתו  מאז  האדם  תולדות 
כולל יצירת עם ישראל ומעשי ה' ונתינת התורה, ולכאורה גם כל 
ספרי התנ"ך המתארים מאורעות כל הדורות, הם המשך של 'זה 
ספר תולדות אדם'. ולכן כל ספרי התנ"ך פותחים בוי"ו החיבור, 
כי הכל המשך אחד והם כספר אחד - 'ספר תולדות אדם'. מלבד 
ומשלי,  תהילים  כמו  הדורות  במאורעות  עניינם  שאין  הספרים 
שאין פותחים בוי"ו. וכן ספר דברי הימים אינו פותח בוי"ו מכיוון 
שהוא חוזר ומתחיל שוב מתחילת הדורות 'אדם שת אנוש' וכו'. 
הוא  אדם'  תולדות  ספר  'זה  עד  בראשית  מתחילת  זה  [ולפי 

הקדמה ופתיחה ל'ספר תולדות אדם'.] 

אכן יש לומר ש'זה ספר תולדות אדם', הכוונה עד המבול שאז 
ניחם ה' על עשיית האדם ומחה אותו, ונסתיים ספר זה, ומכיון 
אדם'.  'ספר תולדות  נקרא  לכן  ונשלם,  תם  זה  שסיפור תולדות 
שנמשכת  נח',  תולדות  'אלה  חדשה  התחלה  החלה  אז  מני  אך 
הימים  בקץ  ורק  תמה,  לא  ועדיין  הדורות  כל  סוף  עד  והולכת 

יושלם הספר כולו.

נכתב ע"י הרב י. מ. ו.

המשך מעמוד הקודםהמשך מעמוד הקודם

מתורתו של רבינו שליט"אביאורי תורהביאורי תורה

הרב חיים יצחק פרוש חקר ועיוןחקר ועיון
נר "השמש" בנרות חנוכהנר "השמש" בנרות חנוכה

מנהגן של כל ישראל מדור דורים שבהדלקת נרות החנוכה מדליקין 
נר נוסף על נרות המצוה, ומניחים אותו אצל הנרות, וקורין אותו בשם 
בו  אין  וגם  הנרות,  ממנין  נחשב  אינו  ש'השמש'  הגם  והנה  "השמש". 
ומנהגים  הלכות  פרטי  הרבה  מצינו  מ"מ  מצוה,  של  הנרות  קדושת 
שנאמרו בו, ויש שראו בו עניין של קדושה. ונעמוד בזה בעז"ה על יסוד 

ושורש והשתלשלות המנהג בטעמיו ונימוקיו.

מקור ושורש המנהג
ביתו  פתח  על  להניחה  מצוה  חנוכה  נר  ת"ר  ע"ב)  (כא  בשבת  שנינו 
הרבים.  לרשות  הסמוכה  בחלון  מניחה  בעליה  דר  היה  אם  מבחוץ, 
אחרת'  'נר  צריך  רבא  אמר  ודיו.  שולחנו  על  מניחה  הסכנה,  ובשעת 
[פירש"י לעשות היכר לדבר], ואי איכא מדורה לא צריך [פירש"י מדורה 
אש לא צריך נר אחרת, לפי שמשתמש באור המדורה ויש הכירא שהנר 
להשתמש  רגיל  שאינו  [פירש"י  הוא  חשוב  אדם  ואי  היא].  מצוה  של 

במדורה] אע"ג דאיכא מדורה צריך נר אחרת [דאי לא, לא הוי היכר].
ובטעם התקנה מצינו שני מהלכים בראשונים, הבעל המאור (ט ע"א) 
תשמישיו  לכל  קבוע  בבית  עמו  אחרת  נר  שתהא  צריך  ולעולם  כתב, 
כדרבא דצריך נר אחרת להשתמש לאורה, ואפילו מ"ד מותר להשתמש 
לאורה כל תשמיש שבעולם, בהא דרבא מודה שצריך נר אחרת, שלא 
יהא הרואה אומר לצרכו הוא דאדלקה ע"כ. הרי דלשיטתו עיקר הטעם 
של רבא להוספת הנר הוא משום שיהא ניכר שהנרות האחרות הם של 
מצוה, אבל לא משום דאסור להשתמש לאורם. [והגר"א בביאורו (סימן 
רסד סק"ח) למד שכן גם דעת רש"י הנ"ל דלרבא אף דמותר להשתמש 
לאורה צריך נר אחרת משום היכר עי"ש, ועיין במשנ"ב תרעג ס"ק כד 

ובביאור הלכה שם ובשער הציון ס"ק כז].
המאור  הבעל  דברי  על  כתב  והלכתא  ד"ה  שם)  (שבת  הרשב"א  אבל 
דאינו מחוור בעיניו כלום, דהא וודאי מ"ד מותר להשתמש לאורה, כל 

תשמיש קאמר, ואמאי ניחוש דיאמרו לצרכו הוא דאדלקה. ועוד נראה 
עיי"ש.  וכו'  ליה  דאית  הוא  לאורה  להשתמש  אסור  רבא  כרחך  דעל  לי 
מבואר בדבריו דטעם רבא שהוספת הנר הוא משום איסור ההשתמשות 
בנר,  להשתמש  יבוא  דאם  אחרת,  נר  להוסיף  צריך  ולכן  הנרות,  לאור 
ישתמש לאור הנר הנוסף. וכ"כ הריטב"א (שם ד"ה אמר רבא) והמרדכי 
(שם סימן רסט). וכ"כ הארחות חיים בשם הראב"ד ובעוד ראשונים. [וכן 
יש לדייק בלשון הרמב"ם (פ"ד ה"ח), דכתב וצריך להיות בתוך הבית נר 

אחר להשתמש לאורו].
השיטות,  בין  פשרה  כעין  עשה  רבא)  אמר  ד"ה  ע"ב  ט  (שם  והר"ן 
וכיוון  לאורה,  להשתמש  דאסור  מודה  דרבא  דנהי  לי  קנראה   – שכתב 
שכן פשיטא דצריך נר אחרת, הכא הכי קאמר, דאע"ג דבשעת הסכנה 
כיון דמניחו על שולחנו, על כרחו משתמש לאורה, אפ"ה צריך נר אחרת 
המאור  הבעל  לדעת  גם  יפה  עולה  ופירושו  ע"כ.  בדבר  הכירא  לעשות 
בשימוש.  הנרות  דאסורים  הרשב"א  לדעת  וגם  הכירא  משום  דהוא 
על  להניחו  וצריך  היא  הסכנה  דשעת  כיון  שם)  (תרעג  הב"ח  ופירש 
שולחנו, על כרחו משתמש לאורו באיסור, ולא מהני ליה נר אחר. אפ"ה 
צריך לנר אחר לעשות היכר לדבר. וזה גם כוונת רש"י, וכן פירש הגר"א 
הנ"ל לדעת הר"ן, וכ"פ הט"ז (תרעא סק"ה), וכ"כ הפרי חדש שם, ועיין 

משנ"ב סימן תרעא ס"ק כד ובביאור הלכה שם מ"ש בדעתא רש"י.
וכדעת הרשב"א הנ"ל הכריע הטור (סימן תרעג) וכתב, ומפני שאסור 
שיהא  לאורה,  ישתמש  שאם  אחר,  נר  מוסיפין  לאורה  להשתמש 

שמש,  הדליק  לא  בדיעבד  אם  לענין  א)  האלו,  הדעות  בין  נפק"מ  כמה  יש  ולכאורה  א.  
לכבות  צריך  היכר,  משום  דהטעם  המאור  דלבעל  הפעם,  עוד  ולהדליק  לחזור  צריך  אם 
ולחזור ולהדליק, דאם אין היכר אין פרסום הנס, ולדעת הרשב"א דהוא להתיר התשמיש 
א"צ לכבות ולחזור ולהדליק, אלא מוסיף עוד נר, [ועיין בפרי חדש ופרי מגדים בזה]. ב) 
הנרות,  לאור  להשתמש  מותר  אם  לבד  'השמש'  באור  די  ואין  רב  אור  הצריך  בתשמיש 

דלבעל המאור דהעיקר משום היכר מותר, אבל להרשב"א אסור.
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נר  להדליק  ונוהגים  ס"א)  השו"ע (שם  וכ"פ  הנר.  אותו  לאור  השימוש 
נוסף, כדי שאם ישתמש לאורה, יהיה לאור הנוסף שהוא אותו שהודלק 
ודיו,  שולחנו  על  מניחה  הסכנה  ובשעת  (ס"ה),  תרעא  ובסימן  אחרון. 
וצריך נר אחד להשתמש לאורו. [וכתב המג"א (שם סק"ב) דמ"מ אסור 
דהרואה  אצלן,  נוסף  נר  דאיכא  אע"ג  כולן,  הנרות  אור  אצל  להשתמש 
יאמר דלצרכו הדליק כולן, וכמ"ש הרמב"ן במלחמות שם, ואע"פ שיש 
לו נר אחר, פעמים אדם מדליק כמה נרות בביתו, ועי"ש במחצית השקל 
בדרך  אבל  ומתירין],  המג"א  על  דחולקים  חדש  ובפרי  רבה  ובאליה 
החיים (זמן הדלקת הנרות ס"ה) כתב, 'וטוב' להדליק נר על השולחן] 
על  נר  יניח  זה  שלבד  וטוב  יז)  (ס"ק  במשנ"ב  וכ"כ  הנוסף,  מנר  חוץ 
'ואינו מוכרח', ובדה"ח  השולחן, ובשער הציון (ס"ק טז) שכולם כתבו 

כתב 'וטוב' וכן העתקתיב.

שלא בשעת הסכנה
ולפי המבואר בסוגיא דעיקר התקנה היה רק בזמן הסכנה שהדליקו 
הנ"ל,  מטעמים  נר  עוד  להדליק  הצריכו  אז  השולחן,  על  הבית  בפנים 
אבל שלא בשעת הסכנה כשמדליקים אצל הפתח, אין צריך לנר הנוסף, 
בב"י  הביאו  ח"א  (רנ"ט  ירוחם  רבינו  וכ"כ  הנ"ל,  הטעמים  שייך  דלא 
שם), ובמקום שאינו רגיל להדליק שם נר, אין צריך נר אחר להשתמש 
לאורו. וכ"כ הכלבו (סימן מד) והארחות חיים (חנוכה סימן ד), ועכשיו 
שנהגו להניח מבפנים הטפח סמוך לפתח, די לנו בזה ההכירא, שהרי 
מקום  אינו  וגם  הימים,  בשאר  רגילין  אנו  שאין  במקום  אותה  מניחין 
שלא  מהסוגיא  לי  'יראה   – כתב  שם)  (שבת  והמאירי  לתשמיש.  ראוי 
אמרו צריך נר אחרת אלא במניחה על שולחנו, אבל כל שמניחה סמוך 
לפתח א"צ לנר אחרת אע"פ שעומד לו לשם, הואיל ואינו בא להשתמש 
במיוחד לאורה לאיזה תשמיש. וכבר ראיתי קצת רבנים נוהגים לעמוד 
ולדבר שם עם חבריהם בלא נר אחרת. אבל מסיק המאירי, דלמעשה 
אבותינו  ומנהג  תשמיש,  צורך  בלא  אף  אחרת  נר  להדליק  נוהג  אני 

ורבותינו בידינו' [הובאו דבריו בביאור הלכה סימן תרעא ד"ה וצריך]. 
והב"י (שם) כתב, ועכשיו אע"פ שמדליקין בפתח שהוא מקום שאין 
רגיל להדליק שם נר, מדליקין נר אחד מובדל משאר נרות. ונראה שכך 
שרגיל  מקום  בין  לחלק  בקיאין  הכל  שאין  מפני  הראשונים,  הנהיגו 
כתב  פה),  (סימן  בשו"ת  והרמ"א  רגיל.  שאינו  למקום  נר  שם  להדליק 
או  השולחן  על  מדליק  בין  כלל  לחלק  נראה  אינו  מהראשונים  אמנם 
'השמש'  להדליק  שנהגו  הטור  מדברי  גם  האחרונים  מכל  וראיה  לא, 
אף כשמדליק בפתח, ומ"מ אם היה רוצה שלא להשתמש אצל הנרות 
בוודאי לא היה צריך ל'שמש', אלא דחוששין שמא ישתמש שם, מאחר 
דמדליקין בפנים, ולכן נוהגים ב'שמש' וכו', גם הר"ן מודה לפי המנהג, 
סימן  המג"א  לזה  [רמז  היא.  תורה  ישראל  של  מנהגן  כי  לשנות  ואין 

תרעא סק"ה ועיין במחצה"ש ובפרמ"ג שם]ג.

מהות נר 'השמש'
נקרא  ובראשונים  בגמרא  התקנה  מקור  פי  שעל  לעיל  שראינו  כפי 
בשם 'נר אחרת - נר נוסף', ולא בשם 'שמש', משמע שזה אינו הנר שבו 
הדליקו את הנרות של מצוה, אלא נר נוסף שהדליקו להיכר או לשימוש. 
ולראשונה מצינו השם 'שמש' בטור (סימן תרעג) שהביא דשאלו לאחיו 

נר  להדליק  צריכים  היו  דבאמת  שכתב  קח)  סימן  קטנות (ח“א  הלכות  בשו“ת  ועיין   ב. 
’שמש‘ כנגד כל נר, בכדי דלהוי זה וזה גורם, אבל רבנן התירו. ועיין בשערי תשובה (תרעג 

סק“ו) שהביאו ומסביר דבריו.

 ג. ובזמנינו שנתחדש אור החשמל שמאיר ובא בכל הבית בחזקה הרבה יותר 
מנר וממדורה, וגם במקום הנרות עצמן, יש לעיין דאולי נחשב כמו במקום שיש 
בכדי  היכר  שום  דא“צ  ’השמש‘,  להדליק  נצטרך  שלא  נוסף,  נר  וא“צ  מדורה 
להשתמש לאורו, מכיון דאין משתמשים בו כלל ואין שם חשש מפני הרואים, 
וצ“ע ליישב. אך כיון שנהגו נהגו. ואולי בזה גם יש ליישב הטעם שאין אנו נוהגין 

שעושין היכר מיוחד בנר ’השמש‘ כדברי הרמ“א דלהלן.

הר"י, נרות חנוכה שמדליקין אחד יותר בסתם ל'שמש', ולא פירש איזה 
'שמש' אפילו הראשון או  מהם, יכול אח"כ לברור איזה שירצה להיות 
בהן,  להפסיק  אין  חנוכה  נרות  תשובה,  האחרון.  דוקא  או  אמצעיות 
הלכך האחרון יהיה שלא לשם נר חנוכה, שאם ישתמש לאורן ישתמש 
לאור אותו הנר, ואין שם 'שמש' עליו, כי 'השמש' הוא המדליק בו הנרות. 
[ועי"ש בדרכי משה (סק"ד) יש מקשים דמאי נפק"מ דאין שם 'שמש' 
עליו, ונראה דר"ל דאסור לעשות כך, דהרי מוסיף על הנרות שמחוייב 
קרוי  זה  שאין  פירש  לכן  וכו',  היוצאים  לימים  הכירא  וליכא  להדליק, 
'שמש' כי הוא המדליק בו הנרות ואיכא הכירא לימים היוצאים. [ועיין 
בחידושי הגהות שם שמסביר בדרך אחרת ובתו"ד, ומה שנוהגים לקרות 
הנר של חול 'שמש', היינו כשמדליקין בו הנרות שנקרא 'שמש', משום 
שכבר שימש להדליק בו את הנרות, אבל לא שישמש בו אח"כ, כי צריך 
בו  הדליק  שלא  חול  של  הנר  זה  ולפיכך  הנרות,  אצל  במקומו  להניחו 
'שמש' עליו, ועיין בערוך השולחן (שם) מה שנתקשה  הנרות אין שם 

בביאור דברי הטור].
הדליקו  שבו  הנר  על  היה  "השמש"  דהכינוי  הטור  מדברי  ראינו 
מותר  שבו  חנוכה,  לשם  שלא  נוסף  נר  הדליקו  מזה  וחוץ  הנרות,  את 

להשתמש לאורו.
[וכן יש טעם נוסף שכתב רש"י בסידורו (סימן שיז), ומפני מה מוסיפין 
נר שאינו מן המנין, לאפוקי נפשיה מפלוגתא, דרב אמר מדליקין מנר 
אבל  תתמג)  (סימן  ראבי"ה  וכ"כ  וכו',  מדליקין  אין  אמר  ושמואל  לנר 
נר העודף שאינו אלא להדליק השאר, אם כבה אין מדליקין אותו מנר 

מצוה, אלא מדליקין ממקום אחר].
ועפ"י דברי הטור פסק בשו"ע (סימן תרעג ס"א), ונוהגים להדליק נר 
נוסף [על השמש] כדי שאם ישתמש לאורה יהיה לאור הנוסף שהוא 

אותו שהודלק אחרון, ויניחו מרחוק קצת משאר נרות מצוה.
אבל הרמ"א (שם) כתב, ובמדינות אלו [אשכנז] אין נוהגין להוסיף, רק 
המג"א  [כתב  טפי.  עדיף  והוא  הנרות,  מדליק  שבו  'השמש'  אצלן  מניח 
שרד,  הלבושי  ומסביר  הנרות.  ממנין  שאינו  בהדיא  מוכח  שאז  סק"ו, 
היכר  כ"כ  אין  קצת,  מרחיק  שהוא  אע"פ  אחר  נר  כשמוסיף  משא"כ 
ארוך  יותר  לעשותו  ויש  שם].  הפמ"ג  וכ"כ  מצוה,  של  שאינו  בהדיא 
משאר נרות [ובמג"א, וה"ה אם מעמידו גבוה משאר הנרות], שאם בא 
להשתמש ישתמש לאותו נר. וכן מצינו במהרי"ל (חנוכה אות ג), דהיה 

תוחב 'השמש' שהדליק עמו הנרות למעלה מכל הנרות.
צריך  דאין  'נראה   – כתב  ה)  אות  פה  סימן  (בשו"ת  המהרש"ל  [אבל 
להוסיף נר אחד ל'שמש' כמנהג אשכנז, מאחר שיש לו נר על שולחנו, 
ותקנתם קלקלתם, ולדבריו אין צריך כלל ל'שמש', ולפי"ז בדורנו שיש 
'שמש'  או  נוסף  לנר  כלל  א"צ  אולי  אורה,  מלא  והבית  החשמל  מאור 

כנ"ל].
נמצא שבכינוי 'השמש' יש שני דעות, דעת הטור ושו"ע שנר המדליק 
הוא נקרא 'השמש' [ויכול להיות שמותר לכבות אותו אחר ההדלקה], 
ואינו אותו הנר אחרת שצריך להוסיף על הנרות. ודעת הרמ"א וחכמי 
הנוסף.  לנר  גם  משאירים  ואותו  'השמש'  הוא  המדליק  שנר  אשכנז 
להוסיף  נהגו  לאורה  להשתמש  שאסור  ומפני  ס"ב)  (שם  [ובלבוש 
בהן  ישתמש  שאם  'שמש'  לו  וקורין  כולם.  את  מדליקין  שבו  אחד  נר 
כתב  זה  טעם  (סק"י)  הא"ר  ע"ז  וכתב  הנר,  אותו  לאור  השימוש  יהיה 

מדנפשיה].
נוהגים  אשכנז  בני  דלעולם  שאף  פלא,  דבר  רואים  אנו  ולמעשה 
את  מחשיבים  דאין  ושו"ע  הטור  כדברי  רובם  נוהגים  כאן  כהרמ"א, 
ועוד  ההדלקה,  אחר  אותו  ומכבים  הנוסף,  לנר  מדליקין  שבו  'השמש' 
יותר שהכינוי שקורין לנר הנוסף 'השמש' אינו כאף אחת מהשיטות [רק 

כהלבוש] וצ"ע הטעםד.

בעלזא  במנהג  שמשים,  שני  באמת  להדליק  שנהגו  שונים  במנהגים  ומצינו  ד. 
עתיקות  מנורות  ראיתי  ואני  הספרדים.  מקהלות  בהרבה  וכן  ועוד  טשרנוביל 

הרב חיים יצחק פרוש חקר ועיוןחקר ועיון

המשך בעמוד הבא
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חקר ועיון
מקום עמידת 'השמש'

הנה במקום קביעות נר השמש שצריך להיות ניכר, מצינו בפוסקים 
מנהגים וטעמים שונים.

ברחוק קצת. 
אחד  נר  כשמניח  ח"א)  (נ"ט  ירוחם  מרבינו  הביא  (תרעג)  הב"י 
להשתמש לאורה, מניחה בפני עצמה, שאל"כ יאמרו על כולן לצרכו 
קצת  רחוק  ויניחנו  נוסף.  נר  להדליק  ונוהגים  בשו"ע,  וכ"כ  הדליקן. 
משאר נרות מצוה. והלבוש (ס"ב) נתן טעם (הביאו במשנ"ב ס"ק טז) 
כדי שיהא ניכר שמשתמש לאורו כשישתמש בהן, ועוד לתת הכירא 

שאינו מן המנין הצריך לאותו לילה וכו', וכ"מ מביאור הגר"א.
ובסדר היום (סדר חנוכה), ראוי לתקן להדליק נר אחד לבד הנר של 
מצוה, והוא נקרא 'שמש'. ועושין אותו מיוחד במקום אחד לבדו, כדי 
שידעו אם מדליק או לאו, שאם נכבה יחזור להדליק אותו או יזהרו 

מלהשתמש לאורם.
למעלה מהנרות. 

המהרי"ל (חנוכה אות ו, הובא בדרכי משה שם) היה תוחב 'השמש' 
שהדליק עמו הנרות, למעלה מכל הנרות. ונתן סימן, 'לשום שפלים 
משאר  בקדושה  פחות  שהוא  השמש  [היינו  יא)  ה,  (איוב  למרום' 
רצה  ב),  ו,  (ישעיה  ל"ו  ממעלה  עומדים  שרפים  סימן  עוד  הנרות]. 
לומר ל"ו נרות חנוכה מלבד השמשים שמדליקין בהן, הם השרפים 
הב"ח  והביאו  הל"ו.  ממעל  יעמדו  הנרות]  את  ומדליקין  [ששורפין 
ומסביר הטעם, כיון דעיקר מצות נר חנוכה להעמידו למטה מעשרה 
במקום שאין שם תשמישו של אדם, וניכר שלצורך מצוה הדליקוה, 
של  תשמישו  במקום  מהם  למעלה  הנוסף  הנר  להעמיד  צריך  א"כ 
אדם, כדי שישתמש לאורו. ובשו"ת בנימין זאב (סימן קסח), המנהג 
שנהגו להעמיד 'השמש' גבוה משאר כל הנרות, יש לו סעד וסמך, כדי 

שיהא ניכר שהוא משמש למצות וכו'.
ולפי דברי הב"ח כתבו באליה רבה (סק"י) ובמחצית השקל (סק"ז) 
להעמיד  יש  אז  מעשרה,  למעלה  הנר  ומעמיד  בחלון  מדליק  דאם 
עיקר  וממנו  למעלה  האור  שמתפשט  מהנרות,  למטה  'השמש' 
התשמיש, וה"ה אם מעמיד 'השמש' בענין כשיבוא להשתמש יפגע בו 
תחילה, והפמ"ג (א"א סק"ו) חלק עליהם, דהמנהג אף במניח הנרות 

למעלה מעשרה טפחים, 'השמש' למעלה מהם.
למטה מהנרות.

שבת  הגיבורים  בשלטי  הביאו  ס"ד,  חנוכה  (לוניל,  חיים  בארחות 
מרדכי סימן רסה אות ה) כתב - יש מחכמי צרפת שמצריכין שיניח 
כנגדה,  ולא  למעלה,  ולא  דווקא,  חנוכה  מנר  למטה  האחרת  הנר 
והב"ח (שם) מסביר דעתם, דהנר שמונח מלמטה ממנו יתפשט האור 
לאותו  אלא  להשתמש  שאסור  וכיון  התשמיש,  עיקר  וממנו  למעלה 

הנר בלבד, על כן יניחו אותו דווקא למטה.

אורך 'השמש'
כתב המרדכי (שבת סימן רסט, הביאו בב"י) משום הכי נהגו לעשות 
בנר  שישתמש  להשתמש,  בא  שאם  מהאחרות,  יותר  גדול  'השמש' 
משאר  יותר  ארוך  לעשותו  ויש  ס"ב)  (תרעג  הרמ"א  וכ"כ  חול,  של 
הנרות. וביאר הב"ח (שם) - ולפענ"ד נראה דמטעם זה נתפשט המנהג 
הנרות  לסדר  דכשיבוא  חנוכה,  מנרות  גדול  יותר  'השמש'  לעשות 
בשוה זה אצל זה, אז כשישתמש לאורן יפגע תחלה בנר הנוסף הזקוף 
בגובה למעלה מנרות חנוכה, מיהו מי שמעמיד 'השמש' למעלה מן 
סק"ז  המג"א  [הביאו  יותר.  גדול  לעשות  צריך  אין  כמהרי"ל,  הנרות 

שבאמת יש בהם שני קנים לשני נרות נוספים.

ומשנ"ב סק"כ, ועיין בהגהות ברוך טעם מה שהקשה ע"ז].
מהאחרים,  גדול  יעשה  הנר  ואותו  אחר,  טעם  כתב  (ס"ב)  והלבוש 
כדי שידלוק כל זמן שאחד מן הנרות דולק וישתמש לאורו [משמע 
הנרות].  לאור  להשתמש  אין  שעה  חצי  זמן  אחר  דאפילו  מדבריו 
משמע  ומג"א  דמב"ח  מדנפשיה,  כתב  זה  טעם  (סק"י)  הא"ר  וכתב 
טעמו דכיון שהוא גדול, עיקר תשמישו ממנו, ולכך כתבו שאם הוא 
גדול מאחרים אין צריך שיהא מרוחק [או למעלה מהנרות], דלטעם 

הלבוש אע"פ שהוא מרחוק או למעלה, צריך לעשותו ארוך מכולן.
לי  נראה   – וכתב  פשרה,  כעין  עשה  ס"ב)  (תרעג  השולחן  ובערוך 
דמנהגינו הוא לקיים שתי הדעות, גם דעת הטור שהנר הנוסף תהיה 
דווקא אצל הנרות, ודעת הפוסקים שצריך נר אחרת ולהעמידה בפני 
גבוה  או  ארוך  והוא  הנרות  אצל  השמש  שמעמידים  והיינו  עצמו, 
מכולן, דבזה יצאנו דעת הטור שצריך להיות ביחד עם הנרות, ודעת 
הפוסקים להעמידו בפ"ע כדי שיהא ניכר שאינו ממנין הנרות, והכא 

ניכר שאינו מן המנין שהרי חלוק בהם כמ"ש.

משמן או משעוה
נרות החנוכה מעיקר הדין מותר להדליקן בנר שעוה, כמו שנפסק 
וכתב  כשרים,  והפתילות  השמנים  דכל  ס"א)  (תרעג  ושו"ע  בטור 
בשם  הב"י  הביא  וכן  המובחר,  מן  מצוה  זית  שמן  ומיהו  הרמ"א 
מרוטנברג  שמהר"ם  כתב  רסח)  (סימן  והמרדכי  רכו),  (סימן  הרוקח 
היה רגיל להדליק בשמן זית. ומוסיף הרמ"א דאם אין שמן זית מצוי, 
בנרות  להדליק  אלו  במדינות  ונוהגין  ונקי,  זך  שאורן  בשמנים  מצוה 
מהר"א  בשם  משה  בדרכי  וכ"כ  שמן.  כמו  צלול  אורן  כי  שעוה,  של 
טירנא, דהמנהג הפשוט להדליק בשעוה, דשעוה מצוה מן המובחר 
כמו בשמן זית, וכתב מהר"א מפראג כי בודאי צליל נהוריה טפי מכל 
שעוה.  בנרות  להדליק  דנהגו  הראשונים  מרוב  משמע  וכן  השמנים. 
החנוכה  שבתוך  דבשבת  סק"ג  ומשנ"ב  סק"א  והמג"א  הב"ח  [וכתב 
צריך להדליק 'השמש' [והיינו כדעת הרמ"א הנ"ל] דווקא בשמן זית, 
כי מכיוון דמותר להשתמש לאורו, חיישינן שמא יטה]. ועפ"י הקבלה 
וכ"כ בשל"ה וא"ר, ראוי להדר בשמן זית אף שהוא ביוקר, כי הנס היה 
את  מדליק  היה  הנ"ל  והמהרי"ל  (סק"ד).  במשנ"ב  וכ"פ  זית.  בשמן 
הנרות בשמן זית ו'השמש' בנר שעוה, וכנראה שעשה כן משום היכר. 
יעשהו  ש'השמש'  שטוב  יג)  ס"ק  וישב  (פרשת  חי'  איש  ה'בן  וכ"כ 

משונה מנרות חנוכה, כדי שיהא ניכר שאין זה בכלל נר חנוכה.
[וידוע דעת המהר"ל מפראג בספרו 'נר מצוה' על חנוכה, שהאריך 
מאוד דאסור להדליק בשעוה, דלא נקרא נר כלל, רק אבוקה דפסול, 
כי נר ואבוקה תרי מילי נינהו, דנר הוא שאין האור שולט בכל השמן 
רק בראש הפתילה, ומושך משם את השמן אליו, ואבוקה הוא כאשר 
וחלב  שעוה  של  בנר  שהוא  כמו  השמן,  בכל  שולט  והלהב  האור 
שכורכין על הפתילה וכו', והיינו טעמא מפני שהנס נעשה בנר, וזה 
כלל,  נר  זה  אין  הרבה  פתילות  שהקיפוה  כיון  כמדורה,  רק  נר  לאו 
להשיג  האחרונים  הרבו  אבל  דרוש.  פי  על  גם  מאוד  שהאריך  עי"ש 
עליו וכן מצינו בראשונים ובמנהגים דנהגו להדליק בשעוה ואכמ"ל. 
ורק נציין לדברי האבני נזר (או"ח סימן תק) שהביא את דברי החסד 
לאברהם (אזולאי) דכל שאינו נקרא כלי אינו נקרא נר, ואין יוצא בזה 
לנר חנוכה, ומנה שם ט"ו סוגי כלים שכשרים, ומסיק האבנ"ז דלפ"ז 
אותן המדביקים נר של שעוה או חלב לא יצאו ידי חובתם, דכיון שאין 

משימים אותם בכלי עי"ש].

קדושת 'השמש'
נר  כמו  ונחשב  קדושה  שום  בהשמש  אין  הדין  שמעיקר  אף  הנה 
בו  להשתמש  ליטלו  מותר  ולכן  המצוה,  לנרות  הוא  וטפל  חול,  של 
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לאורו לצרכי חול [עיין במג"א סק"ו ובא"ר סק"י ובהגהות מהרלנ"ח 
על הטור ועוד], בכל זאת רבותינו האחרונים והמקובלים ראו בו עניין 
והן  מצוה,  משמשי  כעין  דהוא  שבו,  הנגלה  מבחינה  הן  קדושה,  של 

מבחינת הנסתר שבו שנרמזו בו דברים רמים.
מן  לאחד  הנרות'  הדלקת  'סוד  שנקרא  חשוב  כת"י  נתגלה  ובדורנו 
'ודע   – כתב  ושם  הראב"ד,  בן  שהיה  נהור  סגי  יצחק  רבי  הראשונים 
שצריך להיזהר באותן ח' פתילות של חול, שלא לזלזל בהן כמו באותן 
של מצוה, כאמרם ז"ל (שבת מד ע"א) מותר השמן והפתילות אסור 
בהנאה, וצריך לעשות מהן מדורה ולשורפן ולא ליהנות מהן, ואפילו 
ליהנות  וק"ו  שכן  כל  האי,  כולי  להיזהר  צריך  [מצוותן],  בזמן  שלא 

מאורן בזמנם שהוא אסור'.
ועוד כתב שם – 'והזהירונו להדליק בכל לילה נר אחד מיותר סמוך 
נר  של  מאור  שנהנה  נמצא  מאורן  ויהנה  יטעה  שאם  חנוכה,  לנרות 
חול, ולא עבר על דברי חכמים, ולכן הזהיר בנר חנוכה צריך להקדים 
ולהעלות  להדלקה.  זית  שמן  ולהזמין  הנרות  לתקן  קודם,  ימים  שני 
מ"ד פתילות, ל"ו פתילות לנרות מצוה, וח' פתילות לח' לילות, א' בכל 

לילה וכו''.
המדליק  נר  ליתן  ומנהג   - (פ"פ)  מדובנא  יוסף  יסוד  ובספר 
'שרפים  במהרי"ל  כתוב  לדבר  ורמז  חנוכה,  של  מהנרות  למעלה 
גדולה  קדושה  ובאמת  בו,  דיבר  הקודש  ורוח  לו'  ממעל  עומדים 
המדליק  הזה  שהנר  שמשים,  הנקראים  שמדליקים  בנרות  יש 
דוגמת  הוא  'שמש']  הנקרא  הוא  שהמדליק  הרמ"א  כדעת  [והוא 
תלמידו  זה  על  ומוסיף  וכו'.  המקדש  בבית  נרות  המדליק  הכהן 
ג"כ גדולה  קדושה  יש  לפ"ז  וא"כ  (פצ"ו),  הישר  הקב  בעל 
 בנרות של השמשים, אשר הן קצת גדולים מן הנר של חנוכה, שהנר 
ודוגמת בביהמ"ק,  נרות  מדליק  שהיה  הכהן  דוגמת  הוא  השמש 
כבודו  כסא  פני  שיאירו  קדישין  בוצינין  המדליקין  מעלה  שרפי 

המשחקין  נגד  למחות  זה  לפי  שהאריך  מה  ועיי"ש  יתברך. 
ואינו  זו  במצוה  שמדקדק  מי  וכל  ומסיק  'השמש',  לאור  בקלפים 
להדלק  נרות העתידין  לראות  יזכה  ממקומו,  'השמש'  את  לזוז  מניח 

בביהמ"ק בב"א.
ובספרי החסידות מצינו רמזים וסודות בחשיבות 'השמש' ואכמ"ל, 
לנר  התורה  מן  רמזים  שהביאו  האחרונים  ברבותינו  מצינו  ועוד 
'השמש', ונביא כמה מהם. בשלטי הגיבורים (שבת במרדכי פ"ב אות 
המטה  ג"כ  והביאו  ת'דליק.  ש'מש  ח'נוכה  נ'ר  נוטריקון  נ'ח'ש'ת'  ג), 
ולי  ומוסיף,  רבה)  ובאליה  תתקפ"ד  סימן  המהרש"ל  (תלמיד  משה 
דאיתא  'נחשת',  במלת  סימן  שנתן  החכם  כיוון  דיפה  נראה  הכותב 
בתנחומא 'נחשת זה יון'. ועוד כתב בשלטי הגיבורים סימן כל הנרות 
פירוש  ט),  ב,  (בראשית  למראה  נ'ח'מ'ד'  וסימנך  מ"ד,  השמשים  עם 
נ'ר ח'נוכה מ"ד. וי"א וגל"ה על ראשה (זכריה ב, יד) בגימטריא מ"ד. 
[וביאר באיגרת הטיול לרבי חיים אחי המהר"ל, נ'ח'מ'ד' למראה ר"ת 
נר חנוכה מ"ד, דהעולם שמח בראיית הנרות חנוכה, שזוכרים הניסים 

שנעשו לאבותינו].
בפרשת  סימן  קבלתי  יו"ט  ואני  (שם),  הגיבורים  השלטי  כתב  ועוד 
ויהי מקץ (בראשית מג, טז) 'וטבוח טבח והכן', הח' מ'טבח', והתיבה 
'והכ"ן' הם אותיות 'חנוכה', וסמך לסעודות שעושים בחנוכה. ואותיות 
וטב"ח טב"ח בגימטריא מ"ד כמו הנרות עם השמשים, ועוד האריכו 

בספרי הדרוש ברמזים שונים.
כזה  קל  דבמנהג  ישראל,  קדושת  גודל  דראינו  הנ"ל  מכל  היוצא 
והמנהגים,  והשיטות  הדעות  בו  רבו  בחנוכה,  'השמש'  נר  כהדלקת 
מעיקר  אחד  שזה  פה,  שבעל  התורה  וקדושת  רוממות  רואים  ובזה 
ויסוד שמחת ימי החנוכה, דאורה זו תורה. יתן ה' ונזכה לאור הגנוז 

בתורה שבעל פה והתגלות אורו של משיח במהרה בימינו אמן.
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הרב אליהו קלצקין מבי מדרשאמבי מדרשא
שנאתי' עשיו  ואת  יעקב  את  ואוהב  '

'אהבתי אתכם אמר ה', ואמרתם במה אהבתנו, הלוא אח עשיו ליעקב 
נאום ה', ואוהב את יעקב, ואת עשיו שנאתי', (מלאכי א ב).

אמר  אתכם  אהבתי  הנביא,  מלאכי  ע"י  ישראל  לבני  אומר  הקב"ה 
אנו  אין  הלא  אהבתנו'  'במה  לעומתו  שואלים  ישראל  כלל  וכביכול  ה'. 
יעקב  ליעקב',  עשיו  אח  'הלוא  לישראל  עונה  הקב"ה  במעשינו.  שלמים 
שיעקב  טרם  יצירתם  מראשית  וכבר  מבטן,  הם  תאומים  אחים  ועשיו 
החל לעשות רצוני, ועשיו למרוד בי, כבר מאז 'ואוהב את יעקב ואת עשיו 

שנאתי', (וכעי"ז פירש האלשיך שם).
כלומר אהבת הקב"ה את יעקב ושנאתו את עשיו, אינו מושפע מעשיתם 
אהב  כליות,  ובוחן  יוצר  הנשמות  שאדון  לא,  או  טובים  מעשים  בפועל 
את נשמתו ועבודתו של יעקב בכל מצב גם באופן שאין מעשיו שלמים 
כלפי המקום (יעקב, לעומת ישראל מסמל את החלק הפחות שבנפשם). 
על  נפשו  שמוסר  במקום  גם  מצב,  בכל  עשיו  של  ועבודתו  נפשו  ושונא 
ותכונת  נשמתם  בשורש  מפריד  רחב  שתהום  משום  וזאת  המצות,  קיום 

נפשם, במסירות נפשם לעשיית רצון קונם, וכמו שיבואר להלן בעזה"י.
כיבוד  מצוות  הוא  במסירות,  בקיומו  עשיו  נשתבח  שבו  המצווה  הנה 

יצחק  רצון  ולעשות  לכבד  ורצונו  נפשו  ומסר  כוחותיו,  בכל  שקיימו  אב, 
בגודל  שהפליגו  סה)  תולדות  רבה  (בראשית  בחז"ל  ומצאנו  ורבקה, 
מסירותו למצוה "אר"ש בן גמליאל כל ימי הייתי משמש את אבא, ולא 

שמשתי אותו אחד ממאה ששמש עשיו את אביו".
אמנם מצוה זו לא גרמה לו שהקב"ה יאהב אותו, ולא עמדה לו לזכות 
בבואו לנחול עולם הבא עבור קיום מצות כיבוד אב. ומאידך אמרו חז"ל 
(ראה רש"י בראשית לז לד) שכ"ב שנים שלא ראה יעקב את יוסף, היה 
עונש עבור שלא שימש את אביו כ"ב שנים, כ' שנים שהיה בבית לבן וב' 
בטעם  להתבונן  ועלינו  יעקב,  את  הקב"ה  אהב  זאת  ובכל  בדרך,  שנים 

הדבר.
שאצל  עשיו,  לשל  יעקב  של  מצותיו  קיום  שבין  החילוק  לומר  ונראה 
יעקב שורש עשייתו מצוות ה' באה משני פנים, א. מסירות נפש מוחלטת 
לקיום המצוה, ב. שלימות פנימית, כלומר קיום רצון ה' נעשה בשלימות, 
ענין  את  רק  לו  יש  עשיו  זה  לעומת  שהוא.  כל  עצמי  ורצון  חשבונות  בלי 
הכרה  מתוך  באה  לא  זו  מסירות  אבל  המצוה,  קיום  על  נפש  המסירות 
לעשות המצוה בלתי לה' לבדו, אלא מעורב בו חשבונות ורצונות עצמיים. 
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הרב אליהו קלצקין מבי מדרשאמבי מדרשא
 - אהלים  יושב  שלימות,  מלשון   - תם  איש  יעקב  שנאמר,  מה  וזהו 
מתקיימת  התורה  אין  ס"ג)  (ברכות  חז"ל  שאמרו  כענין  נפש,  מסירות 
אלא במי שממית עצמו עליה. ויעקב מתייחד אחר הקול, הקול קול יעקב, 
שהדיבור שלוחו של 'הלב' (ראה רמב"ן בראשית כ"ז מא), ומשתווה עם 
הלב להיות פיו ולבו שוין, בלתי לה'. לעומת זה עשיו מתייחד אחר ידיו, 
הידים ידי עשיו, שהידים מרמזות על 'מעשה' המצוה. וכללא בידינו שהכל 
נצטוינו  לא  שעדיין  תורה  מתן  קודם  ובפרט  והלב,  המחשבה  אחר  הולך 
על 'מעשה' המצוות, שאז עיקר ההתבטלות ועבודת ה' היה במעשה הלב, 

(וכמו שהרחיבו בזה בשו"ת הרשב"א ובנפה"ח ועוד).
אדם  בין  של  המצוה  חלק  חלקים  ב'  ישנם  אב,  כיבוד  במצוות  והנה 
לחבירו, וחלק המצוה שבין אדם למקום, והיינו שמלבד המושכל שבדבר 
בחיוב לכבד את אביו ואמו, יש בחיובו גם מצד קיום רצון ה', ככל שאר 
מצד  רק  אביו  את  כיבד  שעשיו  י"ל  מעתה  שבתורה.  והמצות  החוקים 
מצד  גם  כיבדו  יעקב  אבל  לחבירו,  אדם  שבין  כמצוה  המושכלות,  חובת 

ציווי השם גרידא. 
וניווכח  ויעקב,  עשיו  מעשי  בפרשיות  להתבונן  עתה  נבוא  זה  מהלך  לפי 
שכל מהלך עשיו הוא על דרך הנזכר, ולעומתו יעקב מוסר עצמו לעשות 

רצון אביו שבשמים (ובארץ) במסירות נפש, ובלב שלם בלי פניות.
היה  לה',  זכה  במחשבה  המצוות  עשות  לבלתי  עשיו,  של  זלזולו  ראשית 
הבכורה,  של  וגדלותו  ערכו  עשיו  ידע  שהרי  ליעקב,  בכורתו  שמכר  בזה 
ובכל זאת כששמע עשיו שמלבד עצם עשיית 'מעשה' הקרבנות נוסף על 
חייבים  לזמנו  חוץ  הפיגול  שעל  לה',  טהורה  במחשבה  'לשמה'  חיוב  זה 
כרת, לזה אמר הנני הולך למות ולמה זה לי בכורה, שכל עיקרו של עשיו 
עשיו  "אמר  רש"י  כתב  וכן  והלב.  המחשבה  צירוף  בלי  העשיה  רק  הוא 
מה טיבה של עבודה זו, אמר לו כמה אזהרות ועונשין ומיתות תלוין בה, 
הולך  אני  אמר  ראש.  ופרועי  יין,  שתויי  שבמיתה  הן  אלו  ששנינו  כאותה 
למות על ידה, אם כן מה חפץ לי בה". (שתויי יין כנגד חסרון הלב, ופרועי 
סימן  כה  (בראשית  אמרו  אגדה  ובמדרש  המחשבה).  חסרון  כנגד  ראש 
המקריבים  שאין  בזמן  בעליהן  את  הורגות  "שהקרבנות  עשיו  אמר  לב), 

צדיקים, ואני איני צדיק".
עוד מצינו, שאחר שבא יעקב במרמה וקיבל הברכות מיצחק אביו, נאמר 
בלבו  עשיו  ויאמר  אביו,  ברכו  אשר  הברכה  על  יעקב  את  עשיו  "וישטום 
כאן  מצאנו  לכאורה  והנה  אחי".  יעקב  את  ואהרגה  אבי  אבל  ימי  יקרבו 
זעמו  גודל  אף  שעל  אב,  כיבוד  ענין  על  עשיו  של  ועצומה  גדולה  מסירות 
וחרונו על יעקב ורצונו להרגו, בכל זאת מנע עצמו לכבודו של אביו, ושלא 
לגרום לו צער בחיו. אמנם מעשה זה עצמו מוכיח שאין כוונתו כלל לעשות 
'רצון אביו' בשלימות, וכל עצמו במניעת הריגתו את יעקב הוא רק 'לעיני 
אביו', אבל לא בא לעשות רצון אביו לבל יהרגו אף לאחר מותו, ומעיקרי 
מבטא  המיתה  אחר  שהכיבוד  האב,  מיתת  אחר  אף  הוא  הכיבוד  חובת 

יותר החלק החובה של בין אדם למקום שבכיבוד אב.
יעקב  שכשברח  אביו),  לעיני  רק  הוא  כיבודו  כוונת  (שכל  לדבר  הוכחה 
והיינו  ולהרגו.  אחריו  לרדוף  אליפז  בנו  את  עשיו  שלח  מיד  עשיו  מפני 
שעשיו נמנע להרוג את יעקב רק לעיני אביו, אבל כשיעקב נמצא במקום 
יעקב  כלפי  ושנאתו  איבתו  כל  עשיו  הפעיל  שם  רואהו,  יצחק  ואין  רחוק 
ולא  בחיים  יעקב  את  להשאיר  אביו  שרצון  עשיו  שידע  אף  על  להרגו, 
להרגו. ואדרבה לכן שלח עשיו את בנו אליפז להרגו ולא הרגו בעצמו, כדי 
שהוא יוכל להישאר אצל אביו ולשמשו, להטעותו שהכל מתנהל על נכון, 
ואין הוא זומם להרוג את אחיו. [וכבר אמרו חז"ל כי ציד בפיו של עשיו, 
שהיה מרמה ליצחק בדברים כיצד מעשרין את המלח וכו'. ולקח לו נשים 

על נשיו, שלא גירש את הראשונות]. 
והדברים מתפרשים היטב בדברי המדרש (ילקוט שמעוני עובדיה א רמז 
תקמט, הובא בבית הלוי בפרשה זו) לעתיד לבוא כשהקב"ה דן את עשיו 
והקב"ה  יעקב.  אצל  ויושב  ובא  בטליתו  מתעטף  עושה,  עשיו  מה  הרשע 
באין  לג"ע  להיכנס  יכול  זכות  באיזה  תמוה  ולכאורה  ע"כ.  משם,  גוררהו 
מפריע ולישב אצל יעקב, והיכן הם המלאכים הממונים לשמור את גן ה'. 
אמנם נראה פשוט דעשיו בא להיכנס בזכות גודל מסירות נפשו לכיבוד 
לפניו  שנפתחין  בוודאי  לכאורה  זה  ועל  שיעור,  לאין  בה  ויגע  שעמל  אב 
שערי גן עדן, [על אף שחטא והזיד הרבה בעשותו עבירות גדולות משך כל 
ימי חיו, מ"מ מקבל שכר על מעשיו הטובים, כידוע מהגר"א ועוד], אמנם 
דווקא הקב"ה שבוחן כליות ולב, מגלה מצפוני לבו שכל מה שכיבד את 
אביו היה רק מעשה חיצונית גרידא, אבל לבו בל עמו, ובלבו היה 'להפר' 

רצון אביו ולהרגו את יעקב. 
עתה נתבונן במעשי יעקב המוזכרים בפרשה.

לבן  אל  לך  ברח  קום   - אמו  לו  אמרה  הברכות  את  יעקב  שקיבל  אחר 
וקח  בתואל  ביתה  ארם  פדנה  לך  קום  לו -  אמר  אביו  ויצחק  חרנה.  אחי 
ביתה  אל  ללכת  ואם  אב  כיבוד  בגזירת  נצטוה  יעקב  וגו'.  אשה  משם  לך 
וכבר  שנה,  עשרים  ולאה  ברחל  שם  ועבד  משם,  אשה  לו  ולקחת  בתואל 
עוררנו לעיל שמבואר בחז"ל שיש כאן לכאורה התרשלות במצוות כיבוד 

אב.
נובע  אדרבה,  לבן,  בבית  שנים  כ"ב  עיכובו  שכל  נראה,  כשנתבונן  אמנם 
המירבית,  'ובשלימות'  נפש  במסירות  אביו  דברי  לקיים  רצונו  מגודל 

וכדלהלן. 
כשנצטוה יעקב ע"י אביו, ללכת ביתה בתואל לקחת לו אשה משם, הבין 
כל  שנתנו  אשה,  לקחתם  בעת  אבותיו  שעשו  כדרך  לעשות  שעליו  יעקב 
אשר להם, עושרם ונכסי ביתם, עבור תשלום הנישואין, וכמו שכתב רש"י 
כדי  לו  אשר  כל  על  ליצחק  מתנה  שטר  כתב  שאברהם  י)  כד  (בראשית 
שבא  אלא  ביתו,  מטוב  שנטל  יעקב  עשה  וכך  בתם.  לו  לשלוח  שיקפצו 
לתת  מה  לו  היה  ולא  נכסיו,  מכל  ריקם  והשאירו  הכל  ממנו  ונטל  אליפז 

ללבן תמורת בנותיו.
כיוון שכך בא יעקב בהצעה ללבן 'ויאמר אעבדך שבע שנים ברחל בתך 
הקטנה'. ולכאורה פלא מדוע הציע יעקב מעצמו מחיר כה גדול עבור רחל, 
(שבע  שנים  שבע  מלא  מחיר  לשלם  יעקב  שרצה  היטב,  מובן  ולדברינו 
מסמל על שלימות גמורה כידוע), כדי שלא ישאר ללבן שום שייכות וזיקה 
לבנותיו בבואם לבנות בית ישראל, כדרך ורצון יצחק אביו, שאמר לו: וקח 
לך משם אשה, [ויעקב עבד את לבן, על כל אחת מהן שבע שנים שלימות, 
ולא השאיר לו בבנותיו זכות מאומה עדי כי אמרו – 'הלוא נכריות נחשבנו 
כסף  מאות  ארבע  ששילם  אברהם  אצל  שמצאנו  וכענין  מכרנו'.  כי  לו 

לעפרון עבור מערת המכפלה. ולא תאמר אני העשרתי את אברהם]. 
ובזה יתיישב על פשוטו תמיהת רבים על הפסוק – 'ויעבוד יעקב ברחל 
הוא  שלכאורה  אותה'.  באהבתה  אחדים  כימים  בעיניו  ויהיו  שנים  שבע 
הימים  בעיניו  נראה  מה  לדבר  בכליון  המצפה  שכל  העולם,  טבע  היפך 
את  מעבודתו  וחלק  חלק  בכל  הרגיש  שיעקב  לומר  יש  ולדברינו  לשנים. 
בזה  הוא  ועושה  בבנותיו,  לבן  של  ושייכותו  זכותו  בזה  עוקר  שהוא  לבן, 
רצון אביו, וכדרך שנהגו אבותיו כשבאו להעביר דבר מסוים מחלקו של 
הרשע,  אצל  מאומה  ושייכות  קנין  להשאיר  שלא  צדיק,  של  לחלקו  רשע 
בעיניו  היו  ולכן  כאמצעי,  רק  ולא  כמטרה  שימש  העבודה  דעצם  ונמצא 

כימים אחדים.
עכ"פ נמצאנו למדים שכל מה שנתעכב יעקב אצל לבן לעבדו כ"ב שנים, 

המשך מעמוד הקודם
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שורש כוונת לבו היתה, לעשות בזה בשלימות ובמסירות רצון אביו וכנ"ל, 
הללו,  בשנים  אביו  את  לשמש  הזכות  בזה  הפסיד  שבפועל  מכיוון  אלא 
הקב"ה מדקדק עם הצדיקים כחוט השערה, כדי לנחול נחלה בלי מצרים 

לעולם הבא.
'אהב  נפש  תכונות  ויודע  בטן  חדרי  החופש  הקב"ה  דברינו  לראש  נשוב 
למסור  יעקב,  זרע  של  נשמתו  בשורש  שמוטבע  ומכיר  שיודע  יעקב',  את 
נפש לקיים רצונו ית' בשלימות בלב שלם ונפש חפיצה, ואף אם ישתרגו 
שורש  זאת  בכל  קונם,  דעת  על  מעבירם  והיצר  והמקום,  הזמן  מצוקות 
שונא  והקב"ה  אחד.  בא-ל  להתיחד  ישאפו  ונפשם  לבם  ומקור  נשמתם 
בישראל  ית'. [ולכן  רצונו  נגד  למרוד  ונפשו  ובלבו  בפיו,  ציד  כי  עשיו  את 
אינו  רעה  ומחשבה  למעשה,  מצרפה  הקב"ה  טובה  מחשבה  אמרו  דוקא 

מצרפה למעשה, ואצל עשיו בהיפך, והבן]. 
ולהשלמת הענין יש להוסיף, דהנה עשיו ושרו בשמים נלחמים עם יעקב 
על אשר נטל מהם הברכות, וטענתם דעשיו ויעקב שניהם מוסרים נפשם 
על כבוד אביהם, וכיון שעשיו הוא הבכור עליו לקבל הברכות. ומה שיעקב 
יש לו מעלה נוספת שמוסר עצמו בכל לבו ובשלימות אין זה סיבה לבוא 
אלא  אליו  בא  לא  מעלתו  שכל  כיון  מעשיו,  הברכות  כך  משום  ולעקור 
יעקב  את  יפרידו  רק  ואם  יחדיו,  בתורה  שעסקו  אביו  יצחק  של  מכוחו 
מיצחק, ויעקב ילך לגלות מיד ינשל מעליו כל מעלותיו, וא"כ אין לתת את 

הברכות ליעקב.
משום כך אחר שחזר יעקב מגלות אצל לבן, היה המלאך בטוח שעכשיו 

יוכל להוציא הברכות מיעקב, ולזה בא להילחם עמו כשנשאר יעקב לבדו 
מעבר למעבר יבוק, אמנם כיון שראה המלאך שגם במצב זה יעקב מתחזק 
עליו, כלומר, שיעקב נשאר במעלותיו לעבדו במסירות נפש בלב שלם, אף 
על  לו  הודה  מיד  אביו,  יצחק  של  באורו  התחמם  ולא  הגלות  שעבר  אחר 

הברכות, שאכן הברכות שייכים לו, (כדאיתא ברש"י שם). 
לבדו',  יעקב  'ויוותר  הפסוק  על  א),  עז  רבה  (בראשית  איתא  ובמדרש 
שכענין  לנו  לרמז  שבא  ונראה  ההוא',  ביום  לבדו  ה'  'ונשגב  שנאמר  כמו 
הזה שהיה אצל יעקב כך יתעורר הדבר לעתיד. כלומר, שרו של עשיו טוען 
זז  ולא  יעקב  את  אוהב  שהקב"ה  מה  דבר  על  ישראל,  סגולת  על  ומשטין 
מלחבבו, שאין זה מן הדין, כיון שכלל ישראל יש להם בית המקדש מקום 
שלם,  בלב  ולעובדו  נפשם  למסור  הכוח  שואבין  ומשם  השכינה,  השראת 
ולו רק יקחו מהם המקדש ויהיו ישראל בגלות שוב לא ימסרו נפשם בלב 
שרו  עם  יבוא להילחם  שהקב"ה  בעת  תום שנות הגלות  אחר  ולכך  שלם. 
לו שכלל  זה, בהראות  על טענתו  גם  לו  ישיב  אז  של עשיו ולהכניע אותו, 
השראת  ממקור  מרוחקים  בגלות,  וסחופים  דווים  בהיותם  גם  ישראל 
האות  זה  והרי  שלם,  בלב  נפשם  מלמסור  פסקו  לא  זאת  בכל  השכינה, 
לענגם  יאתה  ולהם  בי,  ודבוקים  חבוקים  ישראל  של  שנשמתם  והסימן 

מזיו שכינתי. 
יהי רצון שיתגלה לעין כל אהבתו ית' לישראל עמו יעקב חבל נחלתו, ושב 
ה' את גאון יעקב כגאון ישראל, ונזכה שיקויים בנו במהרה ועלו מושעים 

בהר ציון לשפוט את הר עשיו, והיתה לה' המלוכה, אמן.

הרב אליהו קלצקין מבי מדרשאמבי מדרשא

הרב אברהם אלחנן (בר"צ) לוי
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הברכה לענין  דינו  מה  לסירוגין  השותה 
כולל  אברכי  כמו  מקום  באותו  זמן  הרבה  שנמצא  במי  לדון  יש  הנה 
שיושבים כל היום בבית המדרש ועוסקים בתורה וכיו"ב, ומדי פעם מפסיק 
הוא מלימודו לשתיית קפה ותה וכדו' וחוזר ללימודו, האם צריך הוא לברך 
בברכה  שדי  אפשר  או  ואחרונה,  ראשונה  ברכה  לשתות  שבא  פעם  בכל 
הראשונה שמברך בפעם הראשונה שהוא שותה, ובברכה זו פוטר הוא את 
כל מה שישתה משך כל היום, וכן לגבי ברכה אחרונה אינו מתחייב לברך עד 

סוף היום כשיחליט בדעתו שאינו רוצה לשתות עודא.

ביהמ"ד  בתחום  היום  כל  להישאר  שבדעתו  שמכיוון  נראה  היה  ולכאורה 
בפעם  שמברך  בשעה  יודע  גם  והוא  בינתיים,  מקומו  לשנות  מתכוון  ואינו 
הראשונה על השתיה שעתיד הוא לחזור שוב לשתות עוד במשך היום ואין 
כאן שום הפסק והיסח הדעת, א"כ אין סיבה לומר שהברכה הראשונה לא 

תעלה על כל מה שישתה במשך היום, והכל נפטר באותה ברכה.

אך לאחר העיון בכמה וכמה הלכות שנאמרו בהלכות ברכות, נראה שצריך 
לחזור ולברך בכל פעם שבא לשתות, וכן מתחייב הוא בברכה אחרונה בכל 

א, בפתח הדברים ברצוני להבהיר שנידון זה כבר עלה על שולחן מלכים פעמים רבות, וכבר 
דנו בזה מגדולי הפוסקים והמשיבים ושו"ט בה מכמה צדדים (והדברים באו בהרחבה בשו"ת 
מנחת יצחק ח"ה סימן קב, יביע אומר ח"ו סימן כז, ציץ אליעזר חי"ב סימן א ועוד). ואעפ"כ אין 
ביהמ"ד בלא חידוש, ודברי תורה כמה שממשמשין בהם מוצאים בהם טעם. אך הדבר פשוט 
בכדי  נאמרו  לא  מ"מ  פסק,  של  ובלשון  הלכה  קביעת  של  בצורה  נכתבו  שהדברים  שאע"פ 

להוציא מהם הלכה למעשה, ועל כל אחד לברר הדבר אצל מורה הוראה מובהק ומוסמך.

לשתות.  שוב  יבוא  זמן  פרק  שאחר  שיודע  ואע"פ  זו,  שתייתו  שסיים  פעם 
לחזור  עליו  ולכן  חדשה,  שתיה  כתחילת  הדבר  נחשב  פעם  שבכל  ומשום 

ולברך בכל פעם מחדש.
עיון במקורות שונים

ונבאר הדברים (וקצת נאריך בהבאת ההלכות ממקומות השונים, משום 
שלא נתפרשו כולם במקום אחד, וכדי להעמיד את הדברים על דיוקן, צריך 
שיעברו כולם בסקירה אחת). שהנה מצאנו בכמה מקומות שנתפרש בהן 
ושוב  מאכל מסויים  באופן שהאדם אוכל  אף  אותו כלל ויסוד, שלפעמים 
שום  ללא  זה,  אחר  בזה  באים  האכילות  ששתי  אף  עוד,  ממנו  הוא  אוכל 
ואין  אכילות,  כשתי  מוגדר  שהדבר  כל  מ"מ  ביניהם,  הדעת  והיסח  הפסק 
האכילה השניה נחשבת כהמשכה של האכילה הראשונה, צריך הוא לחזור 

ולברך ואינו נפטר בברכה הראשונה.
רב  אמר  ע"א)  לו  (דף  במנחות  ששנינו  מה  להביא  יש  דבר  כל  ותחילת 
חסדא סח בין תפילה לתפילה (פירוש: בין הנחת תפילין של יד לשל ראש) 
חוזר ומברך. וטעם דין זה הוא משום שהשיחה הויא הפסק, וכמבואר שם. 
אכילה  באמצע  שהשיחה  מקום  בכל  שפשוט  ממה  לשאול  יש  ולכאורה 
שאף  בשו"ע  נפסק  קעח  ובסו"ס  ולברך,  לחזור  וא"צ  הפסק  אינה  ושתיה 
מי שמפסיק לתפילה באמצע סעודתו א"צ לחזור ולברך, ולמה נשתנה דינו 
של השח בין הנחת תפילין של יד לתפילין של ראש. ואין לומר ששונים הם 
כללי ברכת המצוות מברכות הנהנין בגדרם ובצורת חיובם ואין לדמות בזה 
המשך בעמוד הבא
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מילתא למילתא, שהרי מבואר בדברי הראשונים בכמה מקומות שלענין זה 
(ר"ה  הריטב"א  בחידושי  הדברים  ומפורשים  בתכלית,  דומים  הדינים  כללי 

לד ע"א ובעוד מקומות) ובשו"ת הריב"ש (סימן שפד) עיי"ש.
(שם  הראשונים  ושאר  התוס'  שכתבו  מה  הוא  זו  לשאלה  התשובה  אכן 
את  מפסיקה  בה  השיחה  שאין  סעודה  דשאני  פו)  דף  ובחולין  במנחות 
אכילתו  את  כממשיך  הדבר  נתפס  ההפסק  אחר  גם  ולכן  האכילה,  קביעות 
הקודמת ולא כמתחיל שוב בעוד אכילה, משא"כ במי שמפסיק בשיחה בין 
תפילין לתפילין. [ועיי"ש שנסתפקו התוס' והרא"ש לפי"ז במי ששוחט כמה 
בהמות בזה אחר זה והפסיק בשיחה בין השחיטות, האם הקביעות לשחיטה 
או  כהפסק,  נחשבת  ביניהם  השיחה  אין  וא"כ  אכילה  של  כקביעות  הויא 
אפשר שיותר דומה הוא לשח בין תפילין של יד לשל ראש. ובין הראשונים 

מצאנו מחלוקת בדבר, וגם בשו"ע (יו"ד סימן יט) הובאו ב' הדיעות]ב.
ועכ"פ היוצא מזה שבעיקר הדין אין לחלק בין אכילה למצוה, ולו יצוייר שגם 
לאכול  אח"כ  שחוזר  מה  ייחשב  שלא  באופן  האכילות  בין  יפסיק  באכילה 
עוד כמי שחוזר להמשיך אכילתו הקודמת אלא כמי שמתחיל שוב באכילה 
אחרת, הרי שבזה צריך הוא לחזור ולברך כשחוזר לאכול, וגם אם לא הפסיק 
בהפסק גמור כשינוי מקום וכדומה. ואכן מצאנו כמה וכמה הלכות בברכות 

הנהנין שמתבארות באופן הזה.
1) הראשון והחשוב שבכולם הוא מה שנתפרש כמה פעמים בגמרא (ברכות 
מב, פסחים קג, חולין קז) דין 'נמלך'ג. דהיינו שבאופן שהאדם בשעת הברכה 
חשב לאכול רק דבר מסויים או כמות מסויימת ונתכוון בפירוש שלא לאכול 
יותר, ולכתחילה לא קבע את אכילתו אלא על זה, בזה אין ברכתו עולה אלא 
ולברך.  לחזור  הוא  צריך  עוד  לאכול  נמלך  אח"כ  ואם  לאכול,  שחשב  מה  על 
ונפסק כן להלכה בטור ושו"ע (או"ח סימן קסט ס"ג, קעד ס"ה, קעט ס"ד). 
וכתבו הפוסקים (מג"א ומשנ"ב סימן קעט שם) שאף אם נמלך כשהוא עדיין 
באמצע אכילת הדבר המסויים שעליו בירך, מ"מ נמלך הוא, וכשרוצה לאכול 

עוד צריך לחזור ולברך.
אכילה  של  אופן  לכל  אב  כבנין  הראשונים  למדוהו  'נמלך'  של  זה  ודין   (2
שאפשר לומר בו שלא הכל נחשב כחטיבה אחת של אכילה, אלא הוו כשתי 
אכילות נפרדות שבמקרה הם באים בזה אחר זה, ולכן אף ללא שום הפסק 
והיסח הדעת חוזר ומברך בכל פעם הברכה הראויה. ומשום כך כתבו התוס' 
(ברכות מב) שהמבדיל על שולחנו ומתכוון לאכול סעודה מיד אחר ההבדלה 
ולשתות בה יין, שאין היין שבסעודה נפטר בברכה שבירך על היין שבהבדלה, 
וצריך הוא לחזור ולברך. ורק באופן שהבדיל לאחר שכבר נטל ידיו לסעודה, 
אחת.  בברכה  להיפטר  הסעודה  ושל  ההבדלה  של  השתיות  ב'  מתחברים 
והובאה שיטתם בשו"ע (או"ח סימן קעד)ד. וסברת דין זה הוא שמכיון ששתי 

וכמו  ולברך  לחזור  אח"כ  צריך  ואינו  הפסק  הוי  לא  ששיחה  מקומות  בכמה  מצאנו  ועוד  ב, 
שנפסק בהלכות תקיעת שופר בשח בין תקיעות דמיושב לבין תקיעות דמעומד (סימן תקצב 
ס"ג), וכן במי ששח באמצע בדיקת חמץ (סימן תלב ס"א) וכן בעוד מקומות. אך שם אין טעם 
בסעודה,  וכמו  עניינה  עצם  מצד  המעשה  קביעות  את  מפסיקה  אינה  שהשיחה  משום  הדין 
אלא מטעם אחר הוא, שמכיון שהכל הוא המשך מאותה מעשה מצוה ממש, לכן אף שהפסיק 
להפסיק  אסור  שלכתחילה  שם  הראשונים  כתבו  ומשו"כ  ולברך.  לחזור  צריך  אינו  באמצעה 
בשיחה באמצע מעשה המצוה, מה שלא אמרו כן בסעודה. (וע"ע בספר 'בן מלך' ספירת העומר 

מאמר ח שהרחיב בזה).

ג, ולרבים נתערבב דין זה של נמלך עם הדין של גמר אכילה והיסח הדעת, אך אע"פ שיש מקצת 
מן הראשונים שמשמע כן מלשונם, (וכן נראה שיטת קצת מן הפוסקים האחרונים שלא הבדילו 
בזה), מ"מ לדעת רוב הראשונים ששיטתם נפסקה להלכה, דין נמלך הוא דין מיוחד ומחודש 
שאינו שייך כלל להיסח הדעת והפסק, וכמו שנתבאר במקורות הסוגיות במפרשים ובפוסקים, 

ואכמ"ל. וכבר האריך בזה המאמר מרדכי בסימן קעד עיי"ש.

ד ואף בדעת החולקים הסוברים שגם במבדיל קודם נט"י פוטר הוא את היין שבסעודה, כתב 

שתיות הן, טעונות כל אחת מהן ברכה בפני עצמה.
בפני  בפה"ג  הכוסות  מד'  אחד  כל  על  לברך  פסח  בליל  מנהגינו  כמו"כ   (3
ובטוחים  יודעים  אנחנו  הראשון  הכוס  על  שמברכים  שבשעה  ואף  עצמה, 
בשום  מפסיקים  אנו  אין  וגם  כוסות,  ג'  עוד  הלילה  במשך  לשתות  שנמשיך 
כוס  כל  על  ומברכים  אנו  חוזרים  ואעפ"כ  הכוסות,  בין  מקום  ושינוי  הפסק 
שם  הפוסקים  כתבו  הדבר  וסברת  ובטעם  תעד.  בסימן  הרמ"א  וכמש"כ 
(מג"א וט"ז עפ"ד הראשונים) שהוא משום שכל כוס הוא מצוה בפני עצמו, 
עצמו  בפני  ברכה  אחד  כל  וטעון  נפרדת  לשתיה  כוס  כל  שתיית  נחשב  ולכן 
נמלך  לדין  זאת  ודימו  טז].  מאמר  המצות'  חג   – מלך  'בן  בספר  בזה  [עיין 
שאמרו בגמרא, עיי"ש. (ועיין עוד בתבו"ש יו"ד סי"ט סקי"ז מש"כ בביאור 

דברי הט"ז).
ברכת  של  הכוס  על  בפה"ג  החופה  תחת  לברך  מנהגינו  גם  הוא  וכעי"ז   (4
מיד  באים  שהם  ואע"פ  הנישואין,  של  הכוס  על  ומברכין  וחוזרין  האירוסין 
ואף  שם).  ובח"מ  בשו"ע  ס"ט  סב  (סימן  באהע"ז  וכמבואר  זה,  אחר  זה 
הרי  הכתובה,  בקריאת  ביניהם  להפסיק  שם  והפוסקים  הראשונים  מש"כ 
לא  לבדה  הכתובה  קריאת  עניינים,  משני  הכוסות  ב'  היו  שאילולא  ברור 
קצת  משמע  הראשונים  מלשון  וגם  השתיה.  באמצע  כהפסק  נחשבת  היתה 
שדבר זה הוא רק לרווחא דמילתא, וכדי להרחיק את האירוסין מן הנשואין. 
[וכלשון המרדכי בכתובות (אות קלב) "וברכת נשואין לחוד וברכת אירוסין 
לחוד, לכך מברכים ב' פעמים בפה"ג. ויש שנוהגין להפסיק ביניהם ולקרות 

הכתובה". והובאו דברי המרדכי שם בדרכי משה].
5) וכן מצאנו בהלכות סעודה עוד דין שדימוהו הראשונים לדין נמלך, לגבי 
מה שנחלקו הראשונים בשתיית משקים שבתוך הסעודה האם טעונים ברכה 
בפני עצמן. וכתבו כמה ראשונים שלשיטה זו הסוברת שמברך על מים שבתוך 
הסעודה, צריך הוא לברך בכל פעם ששותה בתוך הסעודה, ואינו נפטר במה 
שיטה  והובאה  כנמלך.  פעם  בכל  שנחשב  המים,  על  זו  בסעודה  בירך  שכבר 
זו בטור ושו"ע (סימן קעד ס"ז). וביארו הפוסקים (מג"א ומשנ"ב) שאע"פ 
שיודע הוא בתחילה שאפשר שישתה כמה פעמים בסעודתו, מ"מ כיון שאין 
המים באים אלא להרוות הצמאון, והרי בכל פעם מרווה את צמאונו לגמרי, 
חדשה  כשתיה  פעם  כל  הויא  א"כ  עוד,  שאוכל  ממה  שוב  ונצמא  שחוזר  רק 
ודומה הוא לנמלך שחוזר ומברך. (ועיי"ש שכתבו שמשו"כ צ"ל שדין זה לא 
נאמר אלא במים שכל עניינו הוא רק להרוות הצמאון, משא"כ בשאר משקים 

מתחברים כל השתיות שבסעודה להפטר בברכה אחת).
[ועיין בקובץ 'צהר – אהל ברוך' מש"כ מרנא הגרש"ז אויערבאך בביאור דין 
ג'  לאכול  ודעתו  השולחן  גבי  על  מונחת  שפיתו  למי  דומה  זה  וז"ל "הרי  זה, 
חייב  עתה  לאכול  עוד  רוצה  ואינו  כששבע  מיד  דמ"מ  היום,  במשך  ארוחות 
שכל  וסוברים  החולקים  דאלו  ביאר  ושם  וכו'".  במים  וה"נ  המזון,  בברכת 
שכיון  דס"ל  משום  זה  הרי  אחת,  בברכה  נפטרים  שבסעודה  המים  שתיות 
שהכל בתוך סעודה אחת וכן הוא דרך האכילה לאכול ולשתות ושוב לאכול 
ולשתות, לכן אף שנצמא כמה פעמים, אין זה נחשב לתחילת שתיה חדשה, 
הוא  הדברים  ושורש  אחת.  שתיה  של  כהמשך  השתיות  כל  את  רואים  אלא 

מהרא"ש, עיי"ש].
סיכום ביניים והנוגע לעניינינו

לומר  שאפשר  אופן  ובכל  מקום  בכל  שמנהגינו  הנ"ל,  מכל  היוצא  ועכ"פ 

בביאור הלכה שם שהוא רק כשמבדיל על שולחנו סמוך לסעודתו, אך אם אינו יושב בסעודה 
שלא  באופן  שגם  להדיא  ומשמע  שבסעודה.  היין  על  ומברך  חוזר  לכו"ע  ההבדלה,  אחר  מיד 
עשה שום הפסק והיסח הדעת בנתיים, ואילולא היה זה יין של הבדלה וזה יין של סעודה היו 

נפטרים שניהם בברכה אחת, מ"מ כיון שאינם סמוכים ממש זה לזה צריך לחזור ולברך.

המשך מעמוד הקודם

גליון   167   יב  תורה ודעת בבבב



הרב אברהם אלחנן (בר"צ) לוי
ביתר עילית

אלא  ושתיה,  אכילה  של  אחד  כהמשך  נחשב  ושותה  שאוכל  מה  כל  שאין 
מברכים  הרינו  שתיות,  שתי  או  אכילות  שתי  ולהבחין  ביניהם  להבדיל  יש 
שבכמה  [ואף  אחת.  בברכה  הכל  את  פוטרים  אנו  ואין  ומברכים  וחוזרים 
כשיטת  הוא  הספרדים  ומנהג  בדבר,  מחלוקת  מצאנו  הנ"ל  המקומות  מן 
הרא"ש וכמו שהכריע בשו"ע, מ"מ כו"ע מודו לעצם היסוד, וכדחזינן לגבי 
אירוסין ונישואין שמנהג כל העולם לברך ב' פעמים בפה"ג, וכן לגבי הבדלה 
ומברך  חוזר  הרא"ש  לשיטת  גם  מסויימים  שבאופנים  הסעודה  שקודם 
אלא  נחלקו  לא  וא"כ  הלכה.  מהביאור  שהבאנו  וכמו  שבסעודה  היין  על 
לראותם  צד  גם  יש  שמ"מ  כיון  ולראותם,  להחשיבם  האיך  הנ"ל  באופנים 
שיש  וודאי  הסדר  ליל  של  הכוסות  הד'  כל  שהרי  אחת.  שתיה  של  כהמשך 
להם חיבור מסויים, וכן בשתיית כמה פעמים מים בסעודה, הלא סו"ס הכל 
הוא במסגרת של אותה סעודה, וכן יש לדון ולפלפל בכל אופן בפני עצמו, 

ואכמ"ל. ועכ"פ אנו בני אשכנז וודאי שכך מנהגינו בכל אופן וכנ"ל].
וא"כ ברור הדבר להלכה שכל מקום שנבחין באופן ובצורת האכילה שאין 
כל מה שאוכל כחטיבה אחת של אכילה, אלא יש לראותם כשתי אכילות 
אף  זה  וכל  פעם,  בכל  ולברך  לחזור  שצריך  זה,  אחר  בזה  שבאים  נפרדות 
שבתחילה יודע ומתכוון הוא לאכול כמה פעמים. וא"כ נשאר לנו לדון מהו 
ומתי  אחת,  כאכילה  שאוכל  מה  כל  נחשב  אופן  באיזה  נקבע  שע"פ  הכלל 

נחשבות כשתי אכילות נפרדות שטעונות כל אחת ברכה בפני עצמה.
ונראים הדברים, שאם יושב הוא בסעודה או במסיבה עם חברים וכיו"ב 
וודאי  זו  במסגרת  וישתה  שיאכל  מה  כל  אז  ושתיה,  לאכילה  קבוע  שהוא 
בתחילת  ראשונה  ברכה  ומברך  אחת,  ושתיה  אכילה  של  כהמשך  נחשב 
קביעותו, ובגמר קביעותו ברכה אחרונה, והכל נפטר בזה. ואין אנו חוששין 
כלל על מה שמפסיק באמצע האכילה והשתיה ומהזמן שעובר בנתיים, כיון 
שהכל מוגדר כהמשך של אכילה אחת, כל שלא הפסיק בהפסק גמור והיסח 
הדעת. ובאופן הזה כתב הרמב"ם (פ"ד מהלכות ברכות ה"ז) "ואם לא גמר 
בלבו אלא דעתו לחזור ולשתות או לאכול, אפילו פסק כל היום כולו, אינו 
את  להמשיך  חוזר  הוא  הרי  חוזר  שכשהוא  כיון  והיינו  שניה".  לברך  צריך 

אכילתו הקודמת שהפסיק ממנה.
ולא רק זאת אלא אפילו במי שאוכל ושותה באופן עראי ללא שום קביעות, 
ודרך אכילתו ושתייתו היא באופן של סירוגין שטועם קצת ומפסיק ושוב 
הראשונה  האכילה  מן  ולהפסיק  לגמור  נתכוון  שלא  כל  עוד,  לטעום  חוזר 
אף לבנתיים, אלא כך היא דרך אכילתו ושתייתו, פשוט הדבר שהכל נחשב 
כחטיבה אחת, ואף אם מפסיק הרבה בנתיים א"צ לחזור ולברך. [וכן מסופר 
באמצע  לשתות  שדרכו  מי  על  החזו"א  למרן  ששאלו  (ח"ג)  איש  במעשה 
מסירת שיעור ולוגם הוא מפעם לפעם מן הכוס שלפניו, ולפעמים עובר זמן 
הרבה בין הלגימות. ומרן עיין בדבר, ולאחר מכן השיב שהכל נפטר בברכה 

שבירך בתחילה].ה
מפסיקים  לפעם  שמפעם  רק  בתורה,  עוסקים  היום  שכל  דידן  בנידון  אך 
את הלימוד כדי לשתות, הרי עכשיו שותה הוא כל צרכו, ולעת עתה בא לידי 
סיפוקו. וא"כ אף שיודע הוא שכעבור שעה יפסיק שוב את לימודו לשתות 
שבכל  לומר  שייך  ולא  התורה,  בלימוד  הוא  קביעותו  עיקר  הרי  מ"מ  עוד, 
להגדירם  נכון  יותר  ולכן  שתייתו,  סדר  את  להמשיך  שוב  חוזר  הוא  פעם 

פחות  ביוהכ"פ  שותה  או  שאוכל  במי  שכ"כ  קעח)  (סו"ס  להמהרש"ם  בדע"ת  וע"ע  ה 
פחות מכשיעור, שאף שמפסיק בין אכילה לאכילה א"צ לברך, כיון שבכל פעם חוזר הוא 
להמשיך את אכילתו. וכ"ה בשבט הלוי (ח"י סימן צ). וע"ע בציץ אליעזר (חי"ב סימן א) 
שדן כיוצ"ב לגבי חולה שאסור לו לאכול הרבה בבת אחת ומוכרח הוא להפסיק כמה 
פעמים באמצע אכילתו, שג"כ אינו נחשב בכל פעם כתחילת אכילה חדשה, אלא פוטר 

הכל בברכה הראשונה שבירך, עיי"ש.

שתיה,  של  אחת  כקביעות  להיות  כולם  מצטרפות  שאינן  נפרדות  כשתיות 
וא"כ טעון הוא בכל פעם לברך על שתייתו לפניה ולאחריה.

ושתיה,  באכילה  הפסק  הוי  התורה  שלימוד  מצינו  היכן  לשאול  אין  ושוב 
שנגמרה  מצד  אלא  ולברך,  לחזור  לחייבו  באים  אנו  הפסק  מדין  לא  שהרי 
לעיקר  הוא  וחוזר  עוד,  לשתות  רוצה  אינו  שוב  עתה  שלעת  בזה  שתייתו 
עניינו שהוא עסוק בה, דהיינו עסק התורה, וכאמור. וא"כ אין כלל להביא 
וכן  האכילה,  באמצע  הפסק  הוי  לא  שתפילה  קעח  בסו"ס  ממשנ"ת  ראיה 
מבואר בסימן תעד שהלל והגדה אינם הפסק בין הכוסות, וא"כ גם תלמוד 
ההפסק  שלאחר  התם  דשאני  והשתיות.  האכילות  בין  תפסיק  לא  תורה 
חוזר הוא להמשיך אכילתו וסדר סעודתו שהתחיל בה, ולכן שייך לדון בהם 

משום הפסק, משא"כ כאן שלא שייך לומר כן. ופשוט.
למעט בברכות או להרבות

פני  הם  שכך  שמכיוון  הדין,  מעיקר  שהוא  כפי  העניין  ביררנו  כה  עד  והנה 
הדברים שבכל פעם נחשב הדבר כשתיה בפני עצמה, לכן צריך לחזור ולברך 
בכל פעם מחדש. אך יש רבים הטוענים שמ"מ הרי יש עצה שיכוון בפירוש 
בשעת הברכה לפטור כל מה שישתה משך כל היום, ובאופן כזה הרי בוודאי 
ידענו  מקום  בכל  והלא  בברכות,  להרבות  לנו  למה  וא"כ  הכל.ו  את  פוטר 

שמוטב למעט בברכות, ואיסור גמור הוא לגרום ברכה שאינה צריכה.
והתשובה לכך היא שאע"פ שאפשר לעשות כן ועי"ז להרויח שלא יצטרך 
לא  דא  ובכגון  לעשות,  לכתחילה  ראוי  זה  אין  מ"מ  מחדש,  פעם  כל  לברך 
שהרי  בברכות.  להרבות  מצוה  ואדרבה  בברכות,  למעט  שטוב  הכלל  נאמר 
כיצד  פרק  ובירושלמי  בברכות,  להרבות  שמוטב  מקומות  בכמה  מצאנו 
ישאירם  שלכתחילה  בסעודתו  פירות  שאוכל  במי  אמרו  (ה"ה)  מברכין 
הסעודה  בתוך  יאכלם  ולא  וסוף  תחילה  עליהם  ויברך  הסעודה  לאחר 
ויתחייב רק בברכה שלפניה, והזכירו הפוסקים דין הירושלמי בסימן קעז 

עיי"ש. וע"כ צ"ל שאין הכלל הזה שטוב למעט בברכות אמור בכל מקום.
והחילוק הפשוט שיש להבדיל בין האופנים השונים הוא על פי מה שכתב 
מברכה  אדם  יזהר  "ולעולם  הט"ז)  (פי"א  ברכות  הלכות  בסוף  הרמב"ם 
שאינה צריכה וירבה בברכות הצריכות". ולפי"ז יש לנו לדון בכל מקום האיך 
נתפס הדבר באופן טבעי, שאם ללא שום טצדקי הכל נפטר בברכה אחת, 
והוא עושה מעשה ובכך מתחייב לחזור ולברך, הרי שבזה הוא גורם ברכה 
שאינה צריכה. אך באופן שמשורת הדין טעון הוא לברך ולחזור ולברך וכמו 
שהוא בנידון דידן, בזה כל מה שיעשה ויכוון לפטור הכל באותה ברכה, הרי 
הוא ממעט מברכות הצריכות, שלכתחילה אין ראוי לעשות כך. ולכן יותר 
טוב שיברך בכל פעם מחדש וכמו שהוא מעיקר הדין, ממה שיכוון לפטור 

בברכה אחת כל מה שישתה משך היום.
מנהג ישראל

[עוד יש לציין מה שהביאו בכמה ספרי שו"ת שנשא ונתנו בנידון זה ממה 
שהיה המנהג פשוט בכמה מקומות בעת שהיו רבים מתאספים בביהמ"ד 
לעסוק בתורה כל הלילה, שבכל פעם שהיו מפסיקים לאכילה ושתיה היו 
 180 לפני  (הראשל"צ  חיים  חוקי  בשו"ת  שכתב  וכמו  ומברכים.  חוזרים 
פני  בשו"ת  העיד  וכך  דנא,  מקדמת  ירושלים  בעיה"ק  המנהג  שכ"ה  שנה) 
יצחק שכך המנהג במקומו (רבת עמון), וכ"כ במנחת שלמה (קמא סי"ח) 
שכ"ה מנהג הספרדים בליל השכבה שהם עושים, (אם כי יש לציין שבהרבה 
בתי מדרשות שינו מנהג זה ע"פ פסקיו של הגר"ע יוסף). והרבה תמהו על 

טעם ומקור המנהג, ולדברינו נמצא שכן צריך לנהוג מעיקר הדין].

ו והאמת שגם דבר זה אינו פשוט כ"כ, שלא בכל מקום שייך ע"י כוונה מפורשת לפטור 
הכל, אך אין כאן המקום להאריך בזה.

המשך בעמוד הבא
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עצה טובה קמ"ל
ומלבד כל זאת נרי אם יברך רק פעם אחת ברכה ראשונה בתחילת היום 
וברכה אחרונה בסופה, לפעמים יצא מכך תקלה גדולה. שהרי אם שתה 
ובנתיים  הפסיק,  ואח"כ  אחרונה  ברכה  שמחייב  שיעור  הראשונה  בפעם 
עד שחזר לשתות עוד כבר עבר זמן העיכול של השתיה הראשונה, נמצא 
שהפסיד בזה את הברכה האחרונה על אותה השתיה. ואף אם בסוף היום 
כשמברך ברכה אחרונה מתכוון הוא לפטור בה את כל מה ששתה משך כל 
היום, מ"מ לגבי שתיה זו הוא בגדר מעוות לא יוכל לתקון, כיון שכבר עבר 

זמן הברכה. וכמו שהעיר על כך בביאור הלכה (סימן קצ ס"ב).
הברכה  מצד  גם  לספק  נכנס  הוא  הזה  שבאופן  אלא  זאת  רק  ולא 
זמן  שעובר  שכל  סק"ט)  קפד  המג"א (סימן  דעת  ידוע  שהרי  הראשונה, 
אח"כ  לאכול  שרוצה  מה  על  ולברך  לחזור  הוא  צריך  האכילה  מן  העיכול 
זו.  אכילה  גם  לפטור  ברכה  בשעת  בפירוש  שכיוון  במקום  ואף  עוד, 
צריך  הזה  שבאופן  נמצא  לפי"ד  ו א"כ  (שם).  הרב  בשו"ע  פסק  וכדבריו 
זה,  בחידושו  המג"א  על  נחלקו  פוסקים  שהרבה  ואע"פ  ולברך.  לחזור 
והמשנ"ב (שם בסימן קפד וסימן קצ) נטה לפסוק כדעת החולקים, מ"מ 

לכתחילה ודאי שאינו נכון להכניס עצמו לכזה מצב שעפ"ד המג"א נמצא 
שאוכל בלא ברכה.

ועוד יש תקלה לפעמים, שהרי בשתיה עראית כזו כל יציאה קלה ממקום 
אלא לכמה רגעים (עיין  יצא  לא  לכו"ע ואפילו  מקום  הוי שינוי  האכילה 
שו"ע הרב סימן קעח ס"ח וב'סדר ברכות הנהנין' פ"ט הי"ח). וא"כ נמצא 
לפעמים שיוצא לדקה מחוץ לביהמ"ד ומיד חוזר ללימודו, ואינו שם על 

לב שמעכשיו צריך לחזור ולברך על כל מה שירצה לשתות.

משך  ששותה  מה  כל  פוטר  שהוא  הזה  באופן  כשנוהג  לחשוש  יש  [עוד 
כל היום בברכה אחת, שלפעמים כשהוא שותה בפעם האחרונה לקראת 
סוף היום, עדיין אינו יודע שזו היא הפעם האחרונה, וחושב הוא בדעתו 
שאפשר שאח"כ ירצה שוב לשתות עוד, ובפועל אינו ממשיך לשתות עוד, 
אינו  לברך  שצריך  זו  שבשעה  כיוון  אחרונה  ברכה  לברך  הוא  שוכח  אך 
על  האחרונה  ברכה  את  הוא  שמפסיד  נמצא  הזה  ובאופן  בשתיה,  עסוק 
חז"ל  ואמרו  הוא.  גדול  הפסד  וודאי  וזה  היום,  כל  במשך  ששתה  מה  כל 

(ב"ק ל.) 'האי מאן דבעי ליהוי חסידא לקיים מילי דברכות'.]

הרב אברהם אלחנן (בר"צ) לוי
ביתר עילית בירורי הלכהבירורי הלכה | בעריכת הרב ברוך וייספיש | בעריכת הרב ברוך וייספיש

הרב דוד דזיאלובסקי בשדה חינוךבשדה חינוך
המידות ועבודת  ילדים  חינוך 

המידות',  'עבודת  הוא  בחייו  האדם  של  ותפקידיו  החיים  מיסודות  אחד 
נפשו.  במציאות  המוטבעות  התכונות  את  ולשפר  לתקן  עליו  שמוטל  דהיינו 
וצריך האדם לעבד את אישיותו ולעדן את טבעו ותכונותיו, להיות אדם בעל 

מידות טובות, לשרש מעצמו כל נטיה נלוזה ולשפר כל מידה טובה. 
בהן  שיש  מעבירות  אלא  תשובה  שאין  תאמר  'אל  הרמב"ם–  שכתב  וכמו 
מעשה כגון גזל וגניבה, אלא כשם שצריך אדם לשוב מאלו כך הוא צריך לחפש 
ההיתול  ומן  הקנאה,  ומן  האיבה  ומן  הכעס  מן  ולשוב  לו,  שיש  רעות  בדעות 
ומרדיפת הממון והכבוד, ומרדיפת המאכלות וכיוצא בהן, מן הכל צריך לחזור 
בתשובה, ואלו העוונות קשים מאותן שיש בהן מעשה, שבזמן שאדם נשקע 
באלו קשה הוא לפרוש מהם וכן הוא אומר יעזוב רשע דרכו' (הלכות תשובה 

פרק ז הלכה ג).
וזו עבודת חיים ותהליך של בניין שלב אחר שלב, עד אשר יהיה טבעו נוטה 

מעצמו לטוב בכל מידותיו ותכונותיו.
תכלית  גם  לה  יש  האישיות,  טבע  את  ולעצב  המידות  את  לתקן  הנחיצות 
מפני  האפשר)  (במידת  עצמו  את  להבטיח  יוכל  זו  בדרך  רק  שכן  מעשית, 
של  הכללית  בחובה  כלול  וזה  מעבירות,  וזהירות  המצוות  בקיום  מכשולות 
שיגן  רקע  בעצמו  לבנות  לדאוג  גם  מחוייב  שהוא  התורה,  את  לקיים  יהודי 
ושוקע  לטבעו  עצמו  את  מניח  האדם  ואם  כולם.  המצוות  קיום  את  ויחזק 
בתכונות שליליות, כגון רדיפת התאוות, או אנוכיות, וכו'. נמצא שהוא מכניס 
את עצמו (עכ"פ ב'שב ואל תעשה') לסכנת חטא. אם כן משום חובת הזהירות 
בכל  טבעו  לשנות  להשתדל  האדם  מחוייב  במצוות,  והזריזות  באיסורים 

יכלתו, לעשות את עצמו קרוב אל המצוות ורחוק מן החטא.
אך מלבד החובה מצד התכלית המעשית, מוטלת עבודת המידות על האדם 
מצד עצם הדבר שיש עליו להיות בעל אישיות מעודנת ואצילית, ויתכן שהדבר 
נכלל במצוות 'קדושים תהיו'. כי גם אם בפועל יקיים את המצוות, אולם אם 

טבעו מושחת ונוגד את המעשים, הרי מחוסר הוא רוממות וקדושה.
'שלי  המשנה  על  יא)  משנה  ה  (פרק  אבות  על  יונה  ברבינו  שכתב  מה  ועיין 
שלי ושלך שלך, זו מדה בינונית, ויש אומרים, זו מדת סדום', וכתב בפירוש 

השני - 'שמשנה זו מדברת באדם שנותן צדקה כדי חיובו מתוך היראה, אך 
בטבעו כילי הוא, ואומר שלי שלי ושלך שלך, ואחר שמחזיק יד עני ואביון כי 
היא.  בינונית  בעצמה  המידה  ולטבעו,  לנו  מה  ה',  את  ירא  אשר  אליו,  יבואו 
תהיה  עד  מאד  רע  ושרשה  היא,  סדום  מדת  בעצמה  המידה  כי  אומרים,  ויש 

לו מידת הוותרנות'. 
זה  דבר  שכן  המידות,  לעבודת  חשיבות  משנה  יש  ילדים  בחינוך  כשמדובר 
בונה את אישיותם ונקבע בנפשם, והוא החלק בחינוך שיש לו את ההשפעה 

הרחבה ביותר לכל המשך החיים. 
*

וכמו  שליליות,  וחלקן  חיוביות  חלקן  טבעיות,  בתכונות  נולד  אדם  כל 
האדם  של  היסודי  והתפקיד  יוולד'.  פרא  עיר  'אדם  אדם  מכל  החכם  שאמר 
הוא לעשות מעצמו 'אדם', דהיינו שאת המידות הטובות יחזק ויעצים, ואת 
בטבעו,  עמם  שנולד  הטובות  המידות  ומלבד  וירסן.  יעדן  הרעות  המידות 
על האדם לרכוש את כל המידות הטובות על ידי לימוד והתבוננות יחד עם 

התרגלות, עד אשר יהיו אצלו כ'טבע שני'.
מחובת  כחלק  הילדות,  בימי  כבר  ראשיתה  זו,  ומתמשכת  כבירה  עבודה 
ההורים לחנך את בניהם לתורה ולמצוות ומעשים טובים, נכלל בזה גם החוב 

לחנכם למידות טובות ולשרש מהם נטיות שליליות.
וההתמודדות  הטובות  המידות  הקניית  בדרכי  עוסקים  אנו  כאשר  אולם 
ההתמודדות  סוגי  בין  להבדל  לב  לשים  ההורים  על  השליליות,  המידות  עם 
שהם שונים מילד לילד, ואף אצל כל ילד בעצמו יש הבדלים גדולים בדרכי 
ההתמודדות והפתרון בין מידה אחת לרעותה. ובכל אחד מהם הגישה היא 

שונה לגמרי.
ובכללות עלינו לחלק בין שלשה סוגי מידות שישנם בנפש הילד.

מידות שלא ניתן לשבור אותם, אבל ניתן לכוון אותם ולהשתמש בהם לטוב.
ועל חלק זה ידועים דברי הגר“א על הפסוק ’חנוך לנער על פי דרכו‘ (משלי 
כב, ו) ’כי האדם אי אפשר לו לשבור דרכו, כלומר מזלו שנולד בו וכו‘ וכשנולד 
במזל רע אז על זה ניתנה הבחירה ביד האדם שיוכל לאחוז במזלו לאיזה דבר 
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האי  שבת  במסכת  שאמרו  וכמו  בינוני  או  רשע  או  צדיק  או  להיות  שירצה 
מאן דבמאדים יהיה שופך דמים אר“א או מהולא או טבחא או ליסטים וזכר 
אלו הג‘, והוא לפי שמזלו מורה שיהיה שופך דמים, אך בבחירתו יוכל לבחור 
בינוני,  הוא  טבחא  או  עשה,  מצוות  שעושה  צדיק  והוא  מהולא  או  הג‘  באלו 
על  לנער  ’חנוך  שאמר  וזה  וכו‘  כמשמעו,  דמים  שופך  רשע  והוא  ליסטים  או 
פי דרכו‘ דרך מזלו וטבעו כן תחנכהו לעשות מצוות, ואז גם כשיזקין לא יסור 
ממנה אבל כאשר תעבירהו על מזלו עתה ישמע לך מיראתו אותך, אבל אח“כ 

בעת יוסר עולך מעל צוארו יסור מזה כי אי אפשר לו לשבר מזלו‘.
הוא  בחיים  והתפקיד  לטוב,  אותם  לכוון  או  לשנותם  לו  אפשר  שאי  מידות 
רק להתגבר ולרסן אותן, ולא לאפשר להם לשלוט. ואין עצה ואין תבונה כנגד 
ה', וכל ימיו יהא עליו לעמוד על המשמר, להיות נלחם ביצרו, לבל יכשילהו 

בדברים אלו שיודע שהנטיה אליהם טבועה בנפשו.
תיעקר  שכמעט  עד  ומתמשכת,  תדירה  בעבודה  לשנותם  שניתן  מידות 

ותתבטל לגמרי השפעת המידה על האדם. 
לשבר  אפשר  אי  האדם  של  טבעו  מעצם  הם  כשהמידות  שכאמור  אף  כי 
אותם, אבל יש נטיות יותר קלות שהאדם יכול לשלוט בהם ולשרשן, והיינו 

כשאינם מעצם אישיותו וטבע מזלו.
בצעירותם,  שליליות  מידות  בעלי  שהיו  ישראל  מגדולי  עובדות  נודעו  וכבר 
שמכיריהם  עד  כליל,  אותו  ושינו  טבעם  את  הכניעו  הכבירה  עבודתם  ובכח 

בגדלותם מתקשים להאמין שכך היו בעבר.
והדרך היא על ידי שיחה עם הנער, לדבר על לבו בגנות המידה, עד שיחוש 
וכאשר  בפניו,  גבולות  להעמיד  זה  עם  ויחד  שבדבר,  והביזוי  השלילה  את 
את  לשנות  השכלית  ההכרה  עם  יחד  הטוב  ההרגל  יועיל  כך  עם  מזדהה  הוא 

אישיותו ולהיגמל מהמידות הרעות.
קיימות  שאינן  מידות  לרכוש  דהיינו  טוב‘,  ה‘עשה  גם  הוא  זה  חלק  ובכלל 
לקנות  מנת  על  לעמול   - בעצמו  החניך  על  כך  ואחר   - המחנך  שעל  בנפשו, 
ולקנות  להתרגל  האדם  ביד  אפשרות  ויש  וחיובית,  טובה  מידה  כל  בעצמו 
החסד  מידת  כגון  מעצמו.  עצם  להיות  שיהפכו  עד  נעלות  מידות  בנפשו 
ואהבה  שמחה  חטא,  ויראת  רצינות  והיושר,  האמת  והנדיבות,  והחמלה 

ודביקות במצוות, וכו‘.
ובמקביל לכך עליו להיזהר שלא לרכוש מידות שליליות, על ידי חברה גרועה 

או נסיבות כלשהם שעלולים להביאו להתרגל להנהגות ומידות קלוקלות.
אלו  לבחור  ובידו  האדם,  בשליטת  בוודאי  הם  אלו  נרכשות  מידות  והנה 
לכוון  המחנך  ביכולת  וכן  והתרגלות.  התבוננות  ידי  על  לקנותם  ראוי  מידות 
את הילד לאלו מידות טובות ראוי להתרגל, ומאלו מידות רעות יש להיזהר 

שלא להתרגל בהם.
*

את  חניך  כל  אצל  להבחין  רבה,  וחכמה  גדולה  זהירות  שצריך  דבר  והוא 
מבנה תכונותיו האמיתיות, ולהבדיל בין אותם המידות הרעות שאחר עבודה 
מסויימת יהיה בכוחו להיגמל מהם ולעקור אותם, לבין מידות המושרשות בו 

מעצם אישיותו וטבע ברייתו, שלא יוכל לעוקרם.
שבו  מן המידות  אלו  ילד,  כל  אצל  לדעת ולהבחין  המחנך להשכיל  ותפקיד 
שייכים לכל אחד מהסוגים האמורים. וככל שיקדים המחנך לשים לב ולהכיר 

את טבעו המיוחד של הילד, כן ייטיב לדעת כיצד לפעול בהתאם לנפשו.
כי בתכונה הטבועה בעצם אישיותו, אם ינסה המחנך לפעול עליה בדרך של 
גמילה ועקירה, לא רק שלא יעלה בידו, אלא גם עלול להביא את הילד למצב 
של לחץ בלתי אפשרי, דבר שגורם הרס בנפש הנער. וגם עלול להביאו לידי 
חוצפה ומרדנות כתוצאה מכך שמאלצים אותו לפעול בניגוד לטבעו, והמחנך 

עלול לאבד לגמרי את הקשר החינוכי עם הילד.
והדרך להתמודד עם מידה מסוג זה היא כאמור או על ידי הכוונה לאפיקים 

האפשרויות  ופיתוח  עידוד  עם  יחד  כנ“ל,  והסבר  שיחות  ידי  על  חיוביים, 
והאפיקים השונים לפניו, וכגון ילד שמטבעו נוטה לסקרנות לדעת ולשמוע כל 
דבר, ומחמת כן עלול להימשך לשמיעת וקריאת דברים בלתי רצויים, בדרך 
כלל אי אפשר לדכא מידה זו, והדרך להתמודד עמה היא על ידי שמעוררים בו 
עניין וסקרנות לדברים שבקדושה. למשל,אתה יודע שיש מחלוקת אחרונים 
ישראל  עם  בתולדות  סקרנות  בו  לעורר  או  וזו,  זו  מעניינת  הלכתית  בשאלה 

ותולדות גדולי ישראל וספריהם.
*

ומאידך כאשר יבין המחנך כי התנהגותו של הילד נובעת מתכונה מסויימת 
הפועלת בו בעוצמה, (הסוג הב‘) תכונה שאין כל כך מקום להשתמש בה לצד 
היא  ההתמודדות  דרך  אזי  ממנה,  ולהיגמל  לדכאה  אפשר  אי  וגם  הקדושה, 

שונה לגמרי.
במקרה כזה על המחנך לפעול מתוך הבנה לנפשו, ולקחת בחשבון את הקושי 
שיסייעו  כלים  לו  להקנות  זאת  עם  ויחד  טבעו,  נגד  במלחמתו  לפניו  העומד 
בידו במלחמה זו. להרבות בהסברים על גודל האיסורים הכרוכים במידה זו 

וחשיבות המצוות התלויים בה, וגודל מעלת העומד בניסיון.
זקוק  והוא  תמידית,  במלחמה  עומד  הנער  זה  בעניין  כי  לזכור  המחנך  ועל 
לגלות  צריך  נכשל  כאשר  גם  כזו  שבהתמודדות  וכמובן  רב.  וחיזוק  לעידוד 
הבנה, ועל המחנך לשקול רבות האם להענישו, כי במקרה כזה הגישה הנכונה 
כישלונו,  על  בצערו  ולהשתתף  לצידו  לעמוד  אלא  בו  להילחם  אינה  היא 

ולבטא זאת בפניו. 
מליפול  אותו  ומחזקת  להילחם,  כח  לנער  מעניקה  לנפשו  ההבנה  ועצם 
לזרועות היאוש, כי נוכח לראות שמבינים את הקושי שלו, ונותן אימון בעצמו 
שהרי הנה כולם יודעים שזה לא פשוט, אלא שבכל זאת מצפים ממנו להתגבר.
לבו  על  לדבר  ראוי  ואיסורים,  כשלונות  לו  גורם  הדבר  כאשר  זאת,  [ובכל 
כל  או  כעס  כגון  בנפשו,  מוטבע  שהוא  למרות  טבעו  את  לעקור  שיתאמץ 
מידה כשהיא במידה חריגה. ויש בכח האדם לדכא ולרסן את טבעו בעבודה 

עקבית, עד שכמעט לא  יורגש בו טבעו היסודי.]
*

המידות  להיפך  וכן  הג‘),  (הסוג  מהם  להיגמל  שניתן  המידות  זאת  לעומת 
הטובות שניתן לקנותם, לגביהם הגישה היא שונה לחלוטין.  

כי בנוגע למידות אלו, הרשות נתונה ביד המחנך לדרבן את הנער להתחזק 
במידת  הנגוע  ילד  וכגון  הגונות.  מידות  בעצמו  ולקנות  לאיש,  ולהיות 
הרשלנות ופיזור הנפש, שאינו יודע לשמור על סדר יום ועמידה בזמנים, והנה 
מידת הסדר היא מידה נחוצה מאד להצלחה בכל תחומי החיים, ובדרך כלל זו 
מידה שנקל לרכשה, ולפעמים החולשה בזה נובעת רק מחינוך לקוי בעבר, או 
משום שההורים עצמם לקויים בזה. ובאופן בזה תפקידו של המחנך לעמוד 
על המשמר ולדרוש ממנו להיות מסודר ולעמוד בזמנים. [אלא אם כן מכיר 

בנפש הילד שמעצם טבעו הוא פזור נפש, שאז הגישה היא שונה כאמור.]
הילד,  של  האישיות  בתכונותיו  ההבחנה  כל  ראשית  הוא  זה  לכל  והמפתח 
ודבר זה מסור בדרך כלל ביד ההורים, החיים עמו לאורך שנים ומכירים אותו 

היטב.
בהתאם  עמו  לפעול  ונתחיל  הילד,  של  אישיותו  את  להכיר  שנקדים  וככל 
לכך, כך גדל הסיכוי להצליח לבנותו כראוי וכיאות. כי ככל שהילד יותר צעיר 
יותר נקל לשנות ולכוון ולרסן את התכונות אשר זה עתה מתחילות להתפתח, 

וכאילן רך שעדיין ניתן ליישרו מעקמומיתו בטרם יגדל ויתקשה.
בנוסף לכך כאשר הילד מתבגר קצת הוא לפעמים מחליט בנפשו כי הוא בעל 
תכונות מסויימות, ומחמת כן הוא מתקשה לעקרם ממנו. וכשהוא צעיר ניתן 
לשכנעו כי הוא מעוטר בכל מידה נכונה, ועל ידי זה יאמין בעצמו ויאזור עוז 

לנהוג כן ויצליח בכל דרכיו.

הרב דוד דזיאלובסקי בשדה חינוךבשדה חינוך

טוטו  תורה ודעת גליון   167  פרשיות וישלח-וישב תשע"ג
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יך
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א 
קר

ה' נ
וראו כל עמי הארץ כי שם 

בשבח והודיה לבוכ"ע

מתכבדים אנו להזמינכם 

להשתתף בשמחת הבר מצוה

של בני העלם היקר

יעקב מנחם נ"י

שתתקיים אי"ה במוצש"ק
פרשת וישלח

י"ז כסליו תשע"ג

באולמי "חינוך" ירושלים

נשמח לראותכם משתתפים בשמחתנו

זאב מינצברג
הזמנות פרטיות לא נשלחו

בסימן טוב ובמזל טוב

m
d

05
2-
76
7-
30
09

תודתנו וברכותינו נתונות
לידידנו היקר והחשוב

הרב נתן מאיר חשין שליט"א
על השתתפותו בהוצאות הגליון

לרגל שמחת נישואי בנו במז"ט

מערכת תורה ודעת

ברכת מזל טוב
נשגר בזה קדם ידידנו הדגול, איש חי ורב פעלים לתורה ולתעודה,

בקי וחריף טובא, לשונו עט סופר מהיר, מחשובי ופארי אברכי קהילתנו

הרה"ג רבי חיים יצחק פרוש שליט"א

מעורכי הבטאון
לרגל שמחת נישואי בתו תחי' למז"ט עב"ג

יתן ה' וירוו הוא ומשפחתו הרוממה רוב נחת דקדושה מהם ומכל יוצ"ח,
ובכל אשר יפנה ישכיל ויצליח, ויזכה להמשיך בעוז ובתעצומות

להגדיל תורה ולהאדירה, וברכה עד בלי די.

ת"ת מעשי חייא
ברכת מזל טוב

נשגר בזה בידידות ובהערכה לידידנו הדגול והנכבד, איש האשכולות,
כביר המעש בכל דבר שבקדושה, דוגמא ומופת לרבים, המוסר נפשו לילות כימים

למען חינוכם של ילדי ישראל ומנצח על מלאכת הקודש ה"ה

הרה"ח ר' בנימין הרשלר שליט"א
מנהל תלמוד תורה מעשי חייא ביתר עילית

לרגל אירוסי בנו הבה"ח המופלג יוסף הי"ו
עב"ג למזל טוב בשעטו"מ 

יהי רצון שירווה רוב נחת דקדושה מהם ומכל יו"ח, ויזכה להמשיך בפעליו הברוכים להגדיל תורה ולהאדירה, אורך 
ימים בימינה ובשמאלה עושר וכבוד, תורה וגדולה יאחדו על שולחנו, ואך טוב וחסד ירדפוהו כל הימים.

שמואל מאיר אנשין
אברהם אייזנבך
שמואל אייזנבך

אריה ברנד
נתן ברנד

משה אהרן גבירץ
פנחס גבירץ

שמואל מאיר גוטליב
ישעיה גוטפרב
נחום גוטפרב
פנחס גוטפרב
מרדכי גוטפרב
מאיר גולדברג

שמעון בר"נ ברגמן
אריה הולצמן
אורי הולצמן

עובדיה הומינר

יעקב הייזלר

יוסף הרצל

נחום הרצל

שלמה הרצל

יצחק ולנשטיין

יחיאל ורטהיימר

יעקב וייספיש

משה לייב לוי

שלומה ליפשיץ

שרגא ליפשיץ

אליעזר בר"מ לוצקין

אליעזר בר"י לוצקין

דוד בר"מ לוצקין

דוד בר"א מינצברג

משה אהרן מינצברג
אהרן מינצברג
יהושע למברגר

שמואל ברב"ז חשין
אהרן נברוצקי

אהרן סגל
משולם פרידמן

נחום בר"ד פרידמן
מאיר פילמר

חיים יו"ט פישר
דוב קולסקי

שמעון קירשנבוים
יהודה קליין
שלמה קליין

אליהו קלפהולץ

דוד קלצקין
דוב קלצקי

בן ציון קלצקי
יעקב לייב קלצקי

יהודה רובין
יוסף רובין

משה רוזנברג
אברהם ריינר
אהרן ריינר
חיים ריינר

מרדכי דוד שיינברגר
משה מרדכי שטיינברג

עמרם שיינברגר
יהושע רוטמן

נתנאל לינדר

ג"א מן המברכים
מנחם דונט                                                                               יוסף חזן

 מנהל רוחני                                                                              בוחן הת"ת

תודתנו וברכותינו נתונות
לידידנו היקר והחשוב

הרב ירמיהו דושינסקי שליט"א
על השתתפותו בהוצאות הגליון

לרגל שמחת נישואי בנו במז"ט

תודתנו וברכותינו נתונות
לידידנו היקר והחשוב

הרב שלמה אנשין שליט"א
על השתתפותו בהוצאות הגליון

לרגל שמחת הולדת בתו במז"ט

תודתנו וברכותינו נתונות
לידידנו היקר והחשוב

הרב יואל יעקב חשין שליט"א
על השתתפותו בהוצאות הגליון

לרגל שמחת הולדת בנו במז"ט

תודתנו וברכותינו נתונות
לידידנו היקר והחשוב

הרב שלמה שלזינגר שליט"א
על השתתפותו בהוצאות הגליון

לרגל שמחת הולדת בתו במז"ט

תודתנו וברכותינו נתונות
לידידנו היקר והחשוב

הרב זאב גוטפרב שליט"א
על השתתפותו בהוצאות הגליון

לרגל שמחת נישואי בתו במז"ט

תודתנו וברכותינו נתונות
לידידנו היקר והחשוב

הרב ברוך אנשין שליט"א
על השתתפותו בהוצאות הגליון

לרגל הולדת בנו במז"ט

ברכת מזל טוב
לידידי היקר והחשוב, ברוך הכשרון ורב 

התבונות, בקי בד' אמות של הלכה, מרביץ 
תורה, גריס תדיר יום ולילה, ה"ה

הרה"ג רבי יואל יעקב פרידמן שליט"א
לרגל הולדת בנו במז"ט

יה"ר שירווה רוב נחת ממנו ומכל יו"ח, מתוך אושר עושר 
וכבוד כל הימים.

בברכה
ברוך ויספיש

ברכת מזל טוב
לידיד נפשי החשוב, האי גברא רבה ויקירא, מוכתר בכל 
מידה נכונה, אציל הנפש,  ברוך הכשרון ורב התבונות, 

כליל המעלות, ה"ה

הרב שלמה זלמן פרוש שליט"א

לרגל השמחה השרויה במעונו
בלידת בתו במז"ט

יה"ר שירווה רוב נחת ממנה ומכל יו"ח, ואך טוב וחסד 
ירדפוהו כל הימים

מתתיהו דייטש

תודתנו וברכותינו נתונות
לידידנו היקר והחשוב

הרב מאיר בלוי שליט"א
על השתתפותו בהוצאות הגליון

לרגל שמחת נישואי בתו במז"ט

המרכז הגדול לחינוך
קהל עדת ירושלים - ישיבת המתמידים

ברכת מזל טוב
שלוחה בזה אל מע"כ האברך החשוב, המחנך הדגול,

המדריך אותנו על דרך אמת, 
הקים יזם ומנהל את מפעל שעות רצופות בקהילתנו

הרב מאיר בלויא שליט"א

לרגל השמחה השרויה במעונו בנישואי בתו תחי'
יהא רעווא שיזכה לרוות רוב נחת דקדושה ממנה ומכל יו"ח

מתוך אושר עושר וכבוד כל הימים,
ואך טוב וחסד ירדפוהו כל הימים.

המרכז הגדול לחינוך
קהל עדת ירושלים - ישיבת המתמידים

ברכת מזל טוב
שלוחה בזה אל מע"כ האברך החשוב, המחנך הדגול,

המדריך אותנו על דרך אמת, ה"ה
הרב מאיר אקער שליט"א

לרגל השמחה השרויה במעונו בשמחת הבר מצוה לבנו הי"ו

יהא רעווא שיזכה לרוות רוב נחת דקדושה ממנה ומכל יו"ח
מתוך אושר עושר וכבוד כל הימים,
ואך טוב וחסד ירדפוהו כל הימים.

בסימן טוב ובמזל טוב

בשבח והודיה לבורא עולם

מתכבדים אנו להזמינכם

להשתתף בשמחת נישואי בנינו היקרים

          החתן                                              הכלה                                               

ישראל צבי                                  רבקה 

שתתקיים אי"ה בשעטו"מ
ביום ראשון פרשת וישב

י"ח כסלו תשע"ג
באולמי 'גוטניק'

רח' בית הדפוס 11 ירושלים

החופה בשעה 6:00

נשמח לראותכם משתתפים בשמחתנו

חיים מרדכי למברגר           ברוך מרדכי מינצברג

בסימן טוב ובמזל טוב

בשבח והודיה לבורא עולם

מתכבדים אנו להזמינכם

להשתתף בשמחת נישואי בנינו היקרים

          החתן                                              הכלה                                               

שמואל יעקב                       אלישבע חיה

 שתתקיים אי"ה בשעטו"מ
ביום ראשון פרשת מקץ

כ"ה כסליו תשע"ג

באולמי 'ארמונות וולף'

החופה בשעה 4:20

נשמח לראותכם משתתפים בשמחתנו

יהושע הלוי סגל                              יוסף גרשון סופר
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וראו כל עמי הארץ כי שם 

בשבח והודיה לבוכ"ע

מתכבדים אנו להזמינכם 

להשתתף בשמחת הבר מצוה

של בני העלם היקר

אשר נ"י

שתתקיים אי"ה ביום ראשון

י"ח כסליו תשע"ג

באולמי "נר יוסף"

רח' כהנמן 1, ירושלים

נשמח לראותכם משתתפים בשמחתנו

נפתלי ויינשטוק
הזמנות פרטיות לא נשלחו

ברכת מזל טוב 
לאחינו וגיסנו היקר והחשוב, 

איש האשכולות ורב התבונות, 
האי גברא רבה ויקירא

הרה"ג רבי ברוך מרדכי

מינצברג שליט"א
לרגל שמחת נישואי בתו עב"ג

בשעטו"מ ובמז"ט
יתן ה' וירווה רוב נחת דקדושה מהם

ומכל יו"ח כל הימים.

המברכים מקרב לב
משפחת מינצברג

טנא מלא ברכות
למע"כ הני גברי רבה, מחשובי מרביצי התורה בקהילתנו

מורי דרכנו ומאירים נתיבותינו בנתיבות התורה במסירות רבה

הגאון רבי ירמיהו דושינסקי שליט"א
הגאון רבי ברוך מרדכי מינצברג שליט"א

רמי"ם בישיבתנו הקדושה
לרגל תת ה' שמחה במעונם בשמחת נישואי צאצאיהם במז"ט

יהי רצון שירוו מהם ומכל יוצ"ח רוב נחת דקדושה, מתוך אושר
וכל מילי דמיטב ואך טוב וחסד ירדפם כל ימי חייהם אמן.

ההנהלה                רבנן ותלמידהון

בשבח והודיה לבורא עולם

מתכבדים אנו להזמינכם

להשתתף בשמחת נישואי בנינו היקרים

                                                  החתן                                   הכלה                                               

    אברהם חיים                      חיה בלומא
שתתקיים אי"ה בשעטו"מ 

ביום רביעי פרשת וישב

כ"א כסלו תשע"ג

באולמי "ארמונות וולף" (היכל א') 

מרכז ספיר 5 ירושלים ת"ו

החופה בס"ד בשעה 3:45

נשמח לראותכם משתתפים בשמחתנו

יצחק דוד חשין                             פינחס אברהאם
לא נשלחו הזמנות אישיות  מצד החתן


