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היא  לאהראשית עם ישראל המתהווה.  -האחר הליכת יעקב לחרן ונישואיו, עוברת התורה לסיפור לידת י"ב שבטי י"
הראשונה אשר זוכה להקים את עם ישראל וזוכה היא אף להביא את הבכורה, הכהונה והמלכות. והנה באמצע 

 עים ביותר: , מופיע אחד הפסוקים המפתייהודההפרשה, מיד לאחר לידת 
ן ָקְרָאה ְשמֹו ְיהּוָדה ַוַתע   ן ַותֹּאֶמר ַהַפַעם אֹוֶדה ֶאת ה' ַעל כֵּ ֶלד בֵּ  מֹּד ִמֶלֶדת""ַוַתַהר עֹוד ַותֵּ

"ואמר ר''י משום ר''ש בן יוחי מיום שברא הקב''ה את עולמו לא היה אדם שהודה להקב''ה 
 )ברכות ז, ע"ב(. " עד שבאתה לאה והודתו שנאמר הפעם אודה את ה'

הדבר  ,הראשונה שקמה להודות הייתה לאה, ולכאורה הייתה צריכה לקבל שכר על כך ואף ללדת עוד בנים. אולם 
עצירת  טעםאינו כן, נדמה כאילו כל הקערה התהפכה ולאה נהייתה העקרה מבין האימהות. ומלשון הפס' נראה כי 

שקיבלה לאה. ונשאלת השאלה על מה נענשה לאה בלידת  עונש כי אם , לכאורה,. אין זהבגלל שהודתההלידה היא 
 יהודה?

אלא מכאן למדו חז"ל יסוד חשוב באופן דין הכרת הטוב. על כל אדם יש חיוב להודות לבורא ולברכו על כל הטובות 
יסוד ואמירת התודה הוא הברכות והנפלאות שעושה עימנו בכל עת. ואדם שלא מודה כפוי טובה ייקרא. על כן ענין 

חשוב בעבודת ה'. אולם לא מידת שמיים כמידת בשר ודם. בעוד, שלאדם הכרת הטוב מתחילה ונגמרת באמירת 
ממי שאמר והיה  עוד ולהתפלל יש להמשיך לבקשלאחר אמירת התודה  מיד אופן ההודיה לבורא אלאהתודה. לא כן 

דתה היא, אך לא ביקשה והתפללה מיד, על הו אמנם העולם. ודין זה נלמד מלאה, שהודאתה לא הייתה שלמה. שהרי
 כן עמדה מלדת. והדברים מפורשים בחז"ל

כטעם הפעם הזאת אחר שיש לי ארבעה בנים אודה השם כי הפעם אודה: "אבן עזרא: 
על כן עמדה לא אחמוד להיות לי עוד. כאומר אודה את השם שנתן לי כל זה ויספיק לי. 

 :"מלדת
לאה אמנם הודתה אך לא התפללה אחרי ההודיה ועל כן נעצר רחמה. אולם מעתה נשאלת קושיה עצומה יותר. וכי 
לא ידעה לאה כי יש לבקש ולהתפלל לאחר שמודים להקב"ה? ואף אם נאמר כן, למה נזכרה לאה להודות רק בלידת 

 יהודה? 
 פילת חנה פרשנות חז"ל על תולפענ"ד כדי ליישב קושיות אלו יש לעיין ב

לּו ַעד ע ָקָרה ָיְלָדה ִשְבָעה ְוַרַבת ָבִנים א  " ִבים ָחדֵּ ִעים ַבֶלֶחם ִנְשָכרּו ּוְרעֵּ  "ְמָלָלהְשבֵּ
ִעים ַבֶלֶחם ִנְשָכרּו, )פרשה עב( בראשית רבה ָעה ְבָבִנים  זֹו ֵלָאה: "ְשבֵּ ֶשָהְיָתה ְשבֵּ

לּו,  ִבים ָחדֵּ ָלה. ַעד ע ָקָרה ָיְלָדה ִשְב  ֵחלזֹו ר  ְוִנְשָכָרה. ְרעֵּ ָבה ְלָבִנים ָחדֵּ ָעה, וֹו ֶשָהְיָתה ְרעֵּ
ְמָלָלה, וֹו  ֵלָאה ֵחלֶשָהְיָתה ִעָקָרּה ֶשל ַבִית ָיְלָדה ִשְבָעה. ְוַרַבת ָבִנים א  ֶשָהְיָתה ְראּוָיה  ר 

ְמָלָלה. ּוִמי ָעָש  ן, ֶשַיַעְמדּו ִמֶמָנה ר ָבן ֶשל ָבִנים, א  ִמית ּוְמַחֶיה")שמואל א ב, ו(ה כֵּ  .: ה' מֵּ
גם פירוש אחר מופיע לפי המדרש, תפילת חנה על הנהגת ה' בעולם מוזכרת ביחס כלפי לאה ורחל. אולם במפרשים 

  ביחס כלפי חנה ופנינה.
ובעוד שהעקרה יולדת שבעה בנים רבת בנים אמללה וקוברת  -וגו' עד עקרה "רש"י: 

 ועשרה בנים היו לה .קוברת שנים פנינהילדה שבעה וכו' וכשחנה יולדת אחד  חנה .בניה
וכו' וכשנתעברה )חנה( וילדה ולד חמישי נשתטחה פנינה לרגליה ובקשה רחמים  לפנינה

 .ונקראו על שמה" ,וחיו
. ְחָמּהְוִכע ַסָתה ָצָרָתּה ַגם ַכַעס ַבע בּור ַהְרִעָמּה ִכי ָסַגר ה' ְבַעד רַ אלא שהייתה מצערת את חנה.  ,ולמה נענשה פנינה

אך מכל מקום נענשה  .חנה תתפלל על הבניםבכדי ש ואהבתה לחנה, ואע"פ שחז"ל העידו שעשתה לשם שמיים
 מהדרך שבה בחרה.

. פעמיים בתנ"ך מסופר על שתי נשים נשואות לאדם, וחנה לפנינה ורחל נראה כי מדברי חז"ל ניתן להשוות בין לאה
ללדת  [להתפלל] היא להעוזרת  , צרת חנה, ומתוך אהבתהוהנה קמה פנינה. לאחת יש ילדים ואילו השנייה עקרה

לאה שקיבלה את הסימנים גם יש ללמוד אף ללאה.  ומפנינה .לעשות זאת אך נענשה על הדרך שבה בחרה .ילדים
שלשת  ,הרי יש ארבע אימהות, כלומרשהודתה. . ואף היא מתוך אהבתה אותה קמה ועקרה אחותהרואה כי  רחלמ

הודתה  ועל כן ,לאה יודעת כי בן זה בא על חשבון אחותה ,שנולד יהודהכאך  .הבנים הראשונים מגיעים ללאה בזכותה
 לאה ידעהלאה רצתה לעזור לרחל, אך בשונה מפנינה, החליטה לאה לעזור לאחותה ע"י ההודיה.  .!ולא ביקשה

. ועל כן הודתה בבן הרביעי ואעפ"כ עשתה זאת למען אחותה!שכאשר תודה להקב"ה ולא תתפלל, תעמוד מלדת, 
    ם ההודיה שנתנה. ואף קראה לו על ש

 יובנו גם דברי 'אור פני משה' להרב משה מפאשעווירסק זצ"ל )ריש מסכת תרומות(:באלו הדברים ו
ַבת ָנִשים ַאה  ָבְתָך ִלי מֵּ  ""ַצר ִלי ָעֶליָך ָאִחי ְיהֹוָנָתן ָנַעְמָת ִלי ְמאֹּד ִנְפְלַאָתה ַאה 

"ר"ל מכוח אהבת נשים היינו לאה ורחל שגם כן מדרך הטבע היה שיהיה שנאה 
 .. ומסרה רחל ללאה סימנים"ואעפ"כ אהבו זו את זובמחנותם 

עד כדי מסירת הסימנים האישיים ביותר בינה לבין יעקב. אך  וחסד אמת , רחל אוהבת היא את אחותה אהבתמתא
לשאול לפי פירוש זה לא היה צריך להיות לשון הפס' אלא מאהבת  היכן מצינו על לאה שאהבה את רחל? ועוד יש

אלא כמו שביארנו. לאה הודתה בכוונה תחילה ולא  ?"נשים"היינו אהבת רחל ללאה. ומהו אם כן אהבת  "אשה"
 התפללה עוד לבנים מתוך אהבתה לאחותה הקטנה. 

 דברי האבן עזרא שהבאנו לעיל  בבהירות ומעתה אף מובנים
. כאומר אודה את השם שנתן לי כל זה ויספיק לי. כי לא אחמוד להיות לי עודלי ארבעה בנים אודה השם,  "אחר שיש

 ."על כן עמדה מלדת
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במאמר הבא ברצוני לדון במנהג שנהוג אצל רבים מבני עדות אשכנז. 

שרווקים לא מתעטפים בטלית.  נוהגים רבים מבני עדות אשכנז

 השאלה מנין נובע מנהג זה? 

נתחיל בציון דברי הראשונים שהזכירו מנהג זה. ספר המנהיג )הלכות 

וזה שנהגו בצרפת ובפרובינצ' שכל אירוסין ונישואין, עמ' תקלט( כתב: "

החתנים מתעטפי' בציצית בהכנסת החופה יש לי סמך במדרש למה 

י אשה דכתי' גדילים תעשה לך וסמיך ליה נסמכה פרשת ציצית לנשוא

 ". כי יקח איש אשה וגו', לומ' לך חתן חייב בציצית. אב"ן

דברי ספר המנהיג תמוהים ביותר. וכי חכמי אשכנז חידשו דרשה שלא 

הוזכרה בגמרא. הרי בגמרא לא הובאה כזו דרשה. אם כן, איך הרשו 

 לעצמם לדרוש מעצמם דרשה? 

ירוסין ונישואין, סימן שנג( כתב דרשה זו: גם ספר הרוקח )הלכות א

מצאתי כתוב בקונטריסי' מאין סמכו רבותי' להלביש לחתן טלית ביום "

 ". חופתו לפי שנא' גדילים תעשה לך. וסמיך ליה כי יקח איש אשה

דרשה זו הובאה גם בספר תשב"ץ קטן )סימן תסב( וספר מהרי"ל 

 )מנהגים, הלכות נישואין, אות י(.

כ"ז ]ח[ דוקא  -לחנכו : "השיג על דבריהם ורה )או"ח יז, י(המשנה בר

כשלא הגיע עדיין לי"ג אבל מי"ג ואילך חייב בציצית כגדול ומ"ש 

בדרשות מהרי"ל בהלכות נשואין שנוהגין שגם נערים גדולים אין 

מתעטפים בציצית עד שנושאין להם נשים וסמכו להן אקרא דכתיב 

קח איש אשה הוא דבר תמוה דעד גדילים תעשה לך וסמיך ליה כי י

 ". שלא ישא אשה יהיה יושב ובטל ממצות ציצית

אולם, בוודאי ראוי לנו ליישב מנהג ישראל. לכן, נראה לי, שיש יסוד 

גדול למנהג אשכנז והוא בנוי על מחלוקת הראשונים בנוגע לשאלה אם 

מקיימים מצות ציצית דווקא בבגד שמתעטפים בו, או גם בבגד 

אותו ולא מתעטפים בו. מחלוקת זו מבוארת בדברי הנמוק"י שלובשים 

)סוף מסכת מנחות, הלכות ציצית יא, ע"ב(: "ונאמר כי יש מן 

הראשונים ז"ל שאמרו כי אין מצות טלית מתקיימת אלא בעטיפת 

הראש לכסות בו ראשו וגופו או רובו כדכתיב 'אשר תכסה בה' 

נים שנהגו ללבוש ברוב ולדבריהם אין מצות ציצית באלו הטליתות הקט

המלכיות. ואין נראה כן ומה שהיו מברכין להתעטף זהו למצוה מן 

המובחר ואפשר שהתלמוד מדבר לפי מנהגם שלא היו רגילין ללבוש 

טלית בת ארבע כנפות אלא טלית גדול... אבל משורת הדין כל כסות 

 של ד' כנפות חייבת בציצית ויוצא בו ממצות ציצית אע"פ שאין בו לא

כיסוי ולא עטוף. דרחמנא בגדיכם וכסותך קאמר. וכל מלבוש וכסות 

במשמע ובלבד שיהא לו כנפות. ואי משום 'אשר תכסה בה' ההיא לאו 

לכיסוי הגוף או עטיפת הראש אתא, אלא לרבות כסות כסות או בעלת 

ה'... וכן פשט המנהג בכל ישראל כי רובם אין להם טלית גדולה הראויה 

ליתות קטנים שלובשין אותן שלא מיעוט מן 'וראיתם לעטוף ועושין ט

אותו' אלא כסות לילה, או כסות סומא, ולא כסות שתחת המקטורן... 

ומכל מקום מצוה מן המובחר שיהא כולו מעוטף במצוה זו דרך ירא 

 שמים לחבב המצוה...". 

השו"ע )או"ח ח, ג( פסק כדעת הראשונים שסוברים שיוצאים ידי חובה 

טליתות קטנים שלנו שאנו נוהגים ללבוש, אע"פ שאין : "בטלית קטן

בהם עיטוף, יוצאין בהם ידי חובת ציצית, וטוב להניח אותו על ראשו 

רחבו לקומתו ולהתעטף בו, ויעמוד כך מעוטף לפחות כדי הילוך ד' 

 ". אמות,ואח"כ ימשכנו מעל ראשו  וילבישנו

ן שמצד עיקר הדין על פי זה, אפשר להבין מנהג בני עדות אשכנז. כיו

יוצאים ידי חובה בטלית קטן, אז לא החמירו להתטעף בטלית גדול 

אלא רק לאחר הנישואין. שהרי מצד עיקר הדין יוצאים ידי חובה 

בטלית קטן, מתעטפים בטלית גדול לחומרא. רק לאחר נישואין נוהגים 

 בחומרות. 

י נראה שהמשנה ברורה הבין מדברי מהרי"ל שהוא בא לבטל לגמר

מצות ציצית. דהיינו, גם שלא ללבוש טלית קטן. אבל, אין זו כוונת 

מהרי"ל, אלא רק לבטל טלית גדול. ואכן, ראיתי בשו"ת ציץ אליעזר 

)חלק כ, סימן ח( שביאר בכך את קושיית המשנה ברורה. ויישב שכוונת 

מהרי"ל לומר שלא צריך ללבוש טלית גדול, כיון שיוצאים ידי חובה 

 לא מובן מה עניין סמיכות הפסוקים?אבל, הוא הקשה שבטלית קטן. 

לכן, הוא הסביר שכוונת הראשונים להסביר את המנהג שהיו נוהגים 

ושאלני הת"ח הנ"ז דאין כאן תימא כי לפרוס טלית על החתן וכלה: "

בודאי כוונת המהרי"ל בנוגע לטלית גדול וזהו שכותב בלשון אין 

שים, דלשון עיטוף נאמר על ט"ג מתעטפין בציצית עד שנושאין להם נ

שתעטפין בו אבל ט"ק שפיר היו לובשין. ובאשר אין מזה עוד כ"כ 

הוכחה שהמכוון רק על ט"ג, וגם דא"כ מהו האסמכתא דקרא מהא 

דסמיך ליה כי יקח איש אשה אם היו לובשים גדילים גם לפני זה, 

התבוננתי בספרים, וראיתי שעל הקושי הזה של המשנ"ב כבר עמד 

וכה חזיתי להיעב"ץ .. נשאר בצ"ע.... והשיורי כנה"ג או"ח הגה"ט אות ב'

ז"ל בספרו מור וקציעה על או"ח שהבין בכזאת, ולכן כותב דהכ"ה 

נדחק בחנם כי כוונת מהרי"ל פשוטה, והיפך מה שחשב בו שכ"ה 

"שבודאי לא פטרם מהרי"ל לנערים מט"ק, רק בט"ג אינן מתעטפין, וכי 

נהג בין האשכנזים" ע"ש. ומה ששאלתי דא"כ מהו כך הוא עדיין המ

האסמכתא דקרא מה דסמיך ליה כי יקח איש אשה לגדילים תעשה לך 

אם היו לובשים גדילים גם לפני כן, יעוין בספר המנהיג ה' אירוסין 

ונשואין אות ק"ח וכנה"ג אה"ע סימן ס"א הגהב"י אות א' דהוא על זה 

ה אחר אירוסין קודם נישואין, שנהגו לפרוס טלית על החתן ועל הכל

וכפי שכותב בהמנהיג שם להביא סמך מזה לזה שנהגו בצרפת 

ופרובינצא שכל החתנים מתעטפין בציצית בהכנסת החופה, וכפי 

שמסיים הכנה"ג שם אחר הביאו האסמכתא מה דכתיב כי יקח איש 

אשה וסמיך לה גדילים תעשה לך, דהיינו דתנן כיון שפירס טליתו עליה 

ואחר האירוסין '"ש, ובכל בו ה' אישות סי' ע"ה כתוב בזה הלשון: יעו

עושין להן חופה שחופפין אותן בטלית או בסודר וכיוצא בזה וזהו נקרא 

נשואין והרמז על זה כי יקח איש אשה וסמיך ליה גדילים תעשה לך, וכן 

 'אמרו ז"ל גבי יעוד כיון שפרש עליה האדון טליתו קיים מצות יעוד

יוצא מזה אסמכתא לעצם עמידת החופה בפריסת פרוכת עכ"ל, ו

 ". מעליהם הנהוג בכל המדינות

בטלית עד זמן הנישואין. שלא להתעטף בין כך ובין כך, התיישב המנהג 

אולם, בד בבד יש להעיר שצריך לדקדק שהטלית קטן יהיה בגודל 

ו המתאים שבו יוצאים ידי חובה. רבים לובשים טלית קטן שאין ב

מובא בשו"ע )או"ח טז, א(: שיעור כדי לצאת ידי חובת מצות ציצית. 

"שיעור טלית שחייב בציצית, שיתכסה בה באורך וברוחב ראשו ורובו 

של קטן המתהלך לבדו בשוק ואינו צריך אחר לשמרו". רמ"א הגיה 

והוסיף: "ואז חייב בציצית, ודווקא כשהגדול לובשו פעמים עראי ויוצא 

 בו לשוק". 
 

 

 רווקים אינם מתעטפים בטלית
 הרב אורי בצלאל פישר שליט"א

 עיוני מנהגי ישראל



 

 

 

 

 

י  כ ִּ ַדרְּ ֵאֵצא לְּ ֶׁ ש   כ ְּ

י  כִּ בְּ י ב ִּ ָטתִּ ה מִּ חֶׁ  ַאש ְּ

 

י  לִּ ֶׁ  לֹא ַעל ש 

י  ַסת ֲעָמלִּ ִּ  לֹא ַעל פ 

 

ָלנו   ֶׁ לֹו ַעל ש  ֶׁ  ַעל ש 

י   יחו תִּ לִּ ָלַחת ש ְּ  ַעל ַהצְּ

 

י  חִּ תְּ פִּ ים לְּ כ ִּ ם ֲחלֹום לֹא ַיש ְּ  ַגם אִּ

י. ת ִּ ֵאַדע הו א אִּ ֶׁ ש  ָחה כ ְּ מְּ ש ִּ  ָאקו ם ב ְּ

 

יעקב היוצא מבאר שבע לחרן פוגע ב'מקום'. חכמים פירשו כי 'ויפגע 

במקום' פירושו שהתפלל יעקב לקב"ה והוסיפו שתיקן יעקב תפילה 

חדשה תפילת ערבית. ואכן פגיעה כלשון בקשה מופיע מספר פעמים 

במקרא: אצל עפרון נאמר 'ופגעו לי בעפרון בן צוחר' אצל רות נאמר 

שוב מאחריך'. לשיטה זו יעקב התפלל טרם 'אל תפגעי בי לעזבך ל

 יציאתו לחרן תפילה שטיבה לא התפרש בפסוקים. 

ניתן כמובן להציע שתפילתו של יעקב היתה תפילת הדרך ומדברי ה' 

בחלום הסולם יש ככל הנראה תמיכה לביאור זה, שהרי ה' אומר לו 

 בפירוש:

ִשבִֹּתיָך אֶ ְוִהנֵּה ָאנִֹּכי ִעָמְך ּוְשַמְרִתיָך ְבכֹּל  ְך ַוה  לֵּ ֶשר תֵּ ל א 

ֶשר ִאם ָעִשיִתי ָדָמה ַהזֹּאת ִכי לֹּא ֶאֱעָוְבָך ַעד א  ֶשר  ָהא  ת א  אֵּ

 ִדַבְרִתי ָלְך:

מסתבר על פי תשובת הקב"ה כי יעקב ביקש גם שישוב לביתו בשלום 
וכך ראוי להזכיר בנוסח תפילת הדרך ]כנוסחם של הרי"ף והרא"ש 

 מ' שלנו שמושמטת שם בקשה זו[.ודלא כנוסחת הג

ועדיין אין הדעת נחה בכך שתפילת הדרך היתה תפילתו היחידה של 

 יעקב בשעה שיצא לדרכו לבית לבן. 

 

 

 

 

מסתבר כי את מושא תפילתו של יעקב יש לחפש דווקא בחלום שבא 

בעקבותיה. נתאר לעצמנו את מצבו של בית יצחק באותה שעה שיעקב 

נאלץ לעזבו. יצחק שעיניו כהו מראות ספון בתוך חדרו כאשר עשו בנו 

הבכור נושא נשים כנעניות שבשעת חולשתו של יצחק הופכות את 

ירים לעבודה זרה. ניתן לשער כי את ביתו של יצחק למקום בו מקט

הקטורת הקטירו נשות עשו על המזבח שבביתו של יצחק. ליצחק 

ורבקה ספרו הנשים כי הן מקטירות לה' ובליבן נתכוונו לעבודה זרה. 

הדעת נותנת כי בשעה קשה זו שכינה לא שרתה שוב באהלו של יצחק. 

זמנו  את אותו סילוק שכינה תלה יצחק בטעותו במחשבה שהגיע

ליפטר מן העולם. במילים אחרות: השראת שכינה באהלם של יצחק 

 ועשו שוב הפכה לבלתי אפשרית. 

יעקב שסבר כי עליו מוטלת המשימה להקים מחדש בית להשראת 

השכינה, מצטווה על ידי אביו ואמו לעזוב את ארץ ישראל לתקופה 

רו שאינה מוגבלת בזמן. השבר הגדול בפניו עמד יעקב לא היה שב

האישי, היה זה השבר הגדול של סילוק השכינה וחורבן בית יצחק. 

אפשר ועל דבר זה עצמו שפך יעקב את ליבו לפני הקב"ה ב'מקום' בו 

הוא פגע. יעקב התחנן על השראת שכינה ועל בנין בית ומזבח שם 

יתגלה שוב הקב"ה וינחה את זרע אברהם ויצחק כיצד עליהם לעבדו 

 דרך הצדקה והמשפט. והיאך לשמור את דרכו 

בשעה זו לא ניתן היה לתקן את קלקולי עשו ונשותיו, אולם בחלום 

ובחזיון הלילה אפשר ואפשר לראות את העתיד להיות. יעקב רואה 

בחלומו סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה. הסולם השמיימי הזה 

היה הכבש בו עלו המלאכים להקריב קרבנות לאביהם שבשמים. את ה' 

 יעקב ניצב על המזבח ומקבל את הקרבנות המוקרבים עליו. ראה

 והדברים מפורשים במדרש רבה ]סח',יב'[:

תני בר קפרא לית חלום שאין לו פתרון, והנה סולם, זה הכבש, מוצב 

ארצה, זה מזבח )שמות כ( מזבח אדמה תעשה לי, וראשו מגיע 

ם, השמימה, אלו הקרבנות שריחן עולה לשמים, והנה מלאכי אלהי

אלו כהנים גדולים, עולין ויורדין בו, שהם עולים ויורדים בכבש, והנה 

 ה' נצב עליו, )עמוס ט( ראיתי את ה' נצב על המזבח 

[ 823ורמזים גדולים רמז לנו בעל הטורים: 'והנ"ה סל"ם מצ"ב']

 אותיות 'אלו הכהנים'. –[, 'והנה מלאכי' 823בגימטריה 'הכב"ש' ]

הכיר שתפילתו נענתה והוא ובניו עתידים לבו של יעקב התחזק והוא 

לבנות מזבח שקרבנותיו יתקבלו ברצון. אמנם שנים רבות תחלופנה עד 

שנבואה זו תוגשם, אך גם דרך ארוכה ומייגעת מתחילה בצעד קטן, 

 קטן אך מאושש:

  .ַוִיָשא ַיע קֹּב ַרְגָליו ַויֵֶּלְך ַאְרָצה ְבנֵּי ֶקֶדם

 

 

 דרך ארוכה למקום גבוה
 הרב אהרן פרידמן שליט"א

 

 פשטו של רמז



 

 

  

  
 
 

 
 

 

הבית הלל )הלכות מזוזה רפט, א, בהגהה( פסק שאם קובע 

מזוזות על הרבה בתים לא יכול לפטור את כולם בברכה אחת, כיון 

 שההליכה היא הפסק. הבית הלל הקשה על כך ממה שנפסק 

 

 

 

תלב, ב( בנוגע לבדיקת חמץ, שאם יש לו להלכה בשו"ע )או"ח 

 הרבה בתים לבדוק, יכול לפטור את כולם בברכה אחת. 

 וצריך עיון מה החילוק בין שני הדינים? 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

שבוע שעבר יצא ח"כ אלעזר הקדמה בשביל אלו שחיים במאדים: 

שטרן על הרב ליאור משום שלטענתו הרב ליאור העביר שיעור ובו 

ח"כ שטרן בערה בו קנאת ה' טען שאתיופים לא מוגדרים כיהודים. 

הוא לא הרב שלנו וכו' "  טהורה וטען כי "נמאס מהרב ליאור,

ה )ובכך לעשות היסטוריה בתחילה חשבתי לכתוב טור מחאה על ז

שפעם ראשונה אני יהיה ה"מוחה" בכבוד תורה ולא "הנמחה"( אך 

השבוע רבים וטובים עשו זאת במקומי ומחו  לא איסתייע מילתא,

 הרב אמנון בזק פספסו את הנקודה לגמרי, ,אמנם .על דברי שטרן

לא באמת התחיל להביא ראיות שהרב ליאור )ר"מ בישיבת הגוש( 

ליאור מחתן  ואף הביא תמונה של הרב שסבר ח"כ שטרן,סובר כפי 

שטרן היה צריך לברר היטב לפני שיוצא נגד מסקנתו  זוג אתיופים.

 בשבע(\כיפה\הרב ליאור" וכעין זה היה באתרי אנ"ש )סרוגים

פעם אחותי הכינה "פתיתים" ועבדכם הנאמן היה רעב כהרגלו 

צאה הסופית בקודש ובפותחי את הסיר עלתה מחשבה לפני שהתו

בדברים שאתה -לא תשביע את רצוני )תרתי משמע( אמרה לי אחותי

לא מבין תשתוק. )למוחים על כבודי אל דאגה אמצתי את המשפט 

יצא הפסדי שתמשתי בו כנגדה עשרות פעמים מאז הנ"ל בחום וה

 בשכרי(.

לא משנה אם הרב  המוחים על דברי שטרן פספסו את הנקודה,

גם  שאתיופים אינם יהודים או שהוא לא אמר,ליאור באמת אמר 

הטענה על שטרן איננה שהוא לא בירר אם אמר זה זכותו וחובתו. 

מה הרב ליאור אמר אלא הטענה שהוא מנסה להכתיב לרב מה 

 וזה דבר שלא מתקבל ולא יעלה על הדעת.  !לפסוק הלכתית

"מה דינה( נשאל פעם אבא של הרב נבנצאל )שהיה מבקר המ

של רב" הוא ענה "לא אנחנו צריכים להגיד לרב מה תפקידו 

 הוא צריך להגיד לנו מה תפקידנו". תפקידו,

ניתן להתווכח עם רבנים )"נאה דורש נאה מקיים"( אבל בשביל זה 

צריך ל"שחות בחומר" אם הרב ליאור היה מתווכח עם שטרן על 

חה, הרב ליאור לא ולני הייתי מואיזה סוגי רובים צריך לצייד את ג

 שטרן מבין בהלכה בערך כמו תינוק בר יומו,מבין כלום ברובים. 

)ובטח  "בדברים שאתה לא מבין בהם תשתוק"קורא אני ועל זה 

 הסגנון הבוטה וכו' ואכמ"ל(.

 
 
 
 

 

 

 

 

החפץ חיים היה אומר: "החיים משולים לגלוית דואר. בנוהג שבעולם, 
כשאדם מתחיל לכתוב גלוַית דואר לחברו, הריהו כותבה בכתב איטי וגדול 

 על פני שורות אחדות. אולם כשהוא חש שיש ברצונו לכתוב עוד ועוד, ואילו 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בגלוָיה נותר רק מקום מצומצם, אזי כותב הוא בצפיפות, כמנסה להרויח 
עוד שורה ולדחוק עוד משפט... הרי עדיין יש לו כל כך הרבה לכתוב! כך 

שנות הנעורים עוברות  –חוזרת התמונה על עצמה בחיי האדם עלי אדמות 
בשלוה ובמנוחת הנפש, כשהזמן היקר מתבזבז לריק, ולא נותנים הדעת 

 . 1יבות הזמן, עד שמגלים שכבר מאוחר מדי!"לחש

                                                      
 .861מתוך ספר ה"מתמידים", עמ'  1

 מחאה על מחאה
 '(שגיא מזוז )ה

 

 שיעור באכילת חמץחצי 
 ראש הישיבה, הרב בן ציון אלגאזי שליט"א

 

 שאלה שבועית

 נקודה למחשבה

 חשיבות הזמן
 החפץ חיים

 

 דברי חכמינו


