
  

   

   
שולח בפיהם של המלאכים הודעה לעשו, הודעה  ,השב מפדן ארם ,יעקב אבינו

  שבהתבוננות ראשונית קשה להבין את משמעותה:

אדִֹני ְלֵעָׂשו ּכֹה ָאַמר ַעְבְּד� ַיֲעקֹב ִעם־ָלָבן ַּגְרִּתי ָוֵאַחר  ְיִהי־ִלי ׁשֹור ַוֲחמֹור צֹאן ּכֹה תֹאְמרּון לַֽ ָּתה: וַֽ ַעד־עָֽ
י�: אדִֹני ִלְמצֹא־ֵחן ְּבֵעינֶֽ ֶאְׁשְלָחה ְלַהִּגיד לַֽ   ְוֶעֶבד ְוִׁשְפָחה וָֽ

הכיצד מצפה יעקב למצוא חן בעיני עשו בשל העובדה שיש ברשותו נכסים הכוללים 

  בעלי חיים ועבדים?

וכמה מהם הולכים בדרכו של רש"י המבאר כי יעקב  ,מספר ביאורים נאמרו בראשונים

מתייחס בדבריו לברכת יצחק, שהיתה הסיבה הראשונית לשנאתו של עשו. יצחק בירך 

  את יעקב:

ֶּתן־ְל� ָהֱא(ִה  ׁש ןָּדגָ  בְורֹ ֶרץָהָא  ּוִמְׁשַמֵּני ִיםִמַּטל ַהָּׁשַמ  יםְויִֽ ַעְבדְוִתירֹֽ ְׁשַּתֲחו יםַעִּמ  ּו�: יַֽ ִּמ  ּוְויִֽ  יםְל� ְלא1
  :ָּברּו3 י�ּֽוְמָבֲרכֶ  ּורָאר י�אְֹרֶר  �ִאֶּמ  יְל� ְּבנֵ  ּוְוִיְׁשַּתֲחו י�ְגִביר ְלַאֶח  ֱהֵוה

 וכך גם מלכות עמים ,דגן ותירוש עוד לא נפלו בחלקו ,אליבא דיעקב, דבר לא התקיים מברכתו של יצחק, שהרי אדמה

  רחוקה מלהתקיים במי שהיה גר בבית חמיו. 

הנסיון להציג את ברכת יצחק ככזו שלא נתקיימה, יש לה אחיזה ברובד הפשט. אולם לא ניתן להותיר את דברי יעקב 

משמעית [כפי שעשה בשעה שעמד לפני אביו -ב אבינו לסגנן את לשונו בצורה דובמישור זה בלבד. כבר ָלמּוד הוא יעק

  ].ואמר 'אנכי עשו בכורך'

  התפרשה בדברי רבותינו במדרשיהם. אפשר שכוונתו הנסתרת של יעקב

  המדרש דורש את דבריו של יעקב בצורה הנראית רחוקה מפשוטו של מקרא מרחק גדול:

: צאן. יד) ,(בראשית מט. חמור זה יששכר, שנאמר יששכר חמר גרם יז) ,(דברים לגויהי לי שור וחמור. שור זה יוסף, שנאמר בכור שורו וגו' 
ושפחה. זו טז)  טז,(תהלים קמר אנא ה' כי אני עבדך : עבד. זה דוד, שנאלא) ,(יחזקאל לדי צאן מרעיתי וגו' זה ישראל, שנאמר ואתנה צאנ

  .מא) [מדרש אגדה לבראשית] ,(ש"א כהאביגיל, שנאמר הנה אמתך לשפחה 

דוד  הקשיים עולים מעצמם: מה ענין כינוייהם של יוסף ויששכר אל עשו ואנשיו והיאך מעלה יעקב את זכרונם של

  ואביגיל שעוד לא באו לעולם כל עיקר.

דומה, כי יעקב רמז לעשו משהו על התנהלותו של העם העתיד לצאת מבניו ומבני בניהם. עם הראוי להתקיימות ברכת: 

  'הוי גביר לאחיך'. 

יעקב  דתי. המנהיגות הזו מתחלקת על פי- מציאותי והשני רוחני-שני צדדים יש למנהיגות בישראל הצד האחד פוליטי

המנהיגות עלולה להיתפס בעיני  ליוסף וליששכר. יוסף הוא המשביר לכל עם הארץ ומבני יששכר יודעי בינה לעתים.

ע בדבריו לעשו את דרכה בני אדם ככזו המעשירה את בעליה ונותנת לו שררה וכבוד בעולם הזה, אולם יעקב אבינו קוב

  שור וחמור.  –של המנהיגות והמלכות  האִמתית

השור והחמור, בהמות העבודה הבלתי נלאות, הן הסמל והדוגמא למנהיגים בעם ישראל. השור משקיע את כל כוחותיו 

ביצירת האפשרות לזרוע את האדמה ואינו עוצר גם כשהקושי הוא רב והקרקע מסרבת להיענות למחרשה, כך גם 

  ם שיאפשרו את המשך קיומה ושגשוגה.מנהיגיו של עם ישראל מוסרים את כל כוחותיהם כדי לסלול לאומה דרכי

החמור נושא על גבו משאות כבדים ואינו קורס, עצמותיו הכבדות הן העיקר ועליהן משא בעליו. כך חכמי ישראל 

נושאים על גבם חבילות של תורה וחבילי חבילות של בניו של רבונו של עולם. החכמים רואים את עצמם כנושאיהם של 

  ישראל ולא חלילה ההיפך.

ממשיך יעקב ומבאר לעשיו כי עם ישראל הולך אחרי מנהיגיו כצאן, צאן קדשים המבטל את דעתו ורצונו ונמשך אחרי 

  רצונו של הקב"ה המובא לידיעתם על ידי רבותיהם יודעי שמו.

 חוזר יעקב אבינו ומדגיש כי אף על פי שהעם דומה כצאן אין המלך או המנהיג רואים עצמם כרועה המשמש בעלים על

הצאן, אלא כעבד הרועה את צאן אדונו. כך ראה את עצמו דוד מלך ישראל כעבד ורעייתו העתידית אביגיל, לא ראתה 

  בעצמה יותר מאשר שפחה. 

נו למדנו לפי דרכנו מהי יעקב ביקש ללמד את עשו משהו על אופיו ותכונתו של העם העתיד להנהיג את העולם, ואנח

  מנת להגיע לאותו היום המיוחל. האִמתית בה נוכל לצעוד על הדרך 

נוסיף ונראה בעצמנו שוורים וחמורים, או עבדים ושפחות ונשמש  .כצאן ונימשך אחרי רצונו של מקום נשים את עצמנו

  את עם ישראל באהבה, בחפץ וברצון, בידיעה שכל עצמנו איננו אלא עבדים ושפחות המשתדלים לעשות רצון אדונם.
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 לעולמה של תורה

ב ֵָּקן ַרק ׁשָ   ָאִבינוּ ַהז

ֵעיָניוָסה ְונִ    ִלְמצֹוא ֵחן ּבְ
  

ל ֵעָשו ל ָאִחיו ׁשֶ ֵעיָניו ׁשֶ   ּבְ

ל ַמֲחֵזהּו ֵיָראּו ַרק  ְואׁשֶ   ׁשָ

יו ר ַרק ַעְכׁשָ   ַהִנְמָצא ְוִנּכָ
  

ָניו ל ּבָ ם ׁשֶ ִלּבָ   ּבְ

ָבָריו   ֶנְחְרּתוּ ֵהיֵטב ּדְ

ּכּוָלנּו צֹאנֹו    ֲעָבָדיו –ׁשֶ



 
  

  

  

  

 
 

ויכוח נוקב מתנהל זה למעלה ממאה שנה, בתוך היהדות הנאמנה לדבר 

ה'. האם עלינו לפעול כדי לקרב את הגאולה, או להמתין לנס מן 

השמים. הרב שלום דב בער שניאורסון, האדמו"ר מחב"ד, פרסם איגרת 

רוחם של הציונים,  שבה הביע התנגדות לרעיון הציוני. "העולה על

היו לא תהיה. כל התוקף והעוז שלהם  -להתאסף ולהיקבץ בכוח עצמם 

וריבוי התחבולות וההתאמצות לא יועילו ולא יצליחו נגד רצון ה', 

וכלבוש יחליפו ריבוי רעיונות והצעות, ועצת ה' היא תקום, והוא לבדו 

  .)292, 222עמ'  ,(אגרות הקדשיאספנו ויקבצנו יחד מארבע כנפות הארץ" 

ויש שטענו נגדו, שבוודאי ה' יקבצנו, אך כיצד יעשה זאת איננו יודעים. 

פעמים "שמעמיד מלך שגזרותיו קשות כהמן והם חוזרים בתשובה". 

ופעמים שהוא קורא לכורש או לבלפור, כמאמר הנביא "כה אמר ה' 

למשיחו לכורש, אני לפניך אלך... למען עבדי יעקב וישראל בחירי, 

  .(ישעיה מה)לך בשמך, אכנך ולא ידעתני... אני ה' עושה כל אלה"  ואקרא

כשהקב"ה הבטיח "ולקחתי אתכם מן הגויים, וקבצתי אתכם מכל 

, לא נאמר כיצד הדבר (יחזקאל לו)הארצות, והבאתי אתכם אל אדמתכם" 

ייעשה, אך חז"ל נתנו לנו סימן, למען נדע שיד ה' עשתה כל זאת. 

ישראל נותנים פריים, אין לך קץ מגולה מזה, "בשעה שאתה רואה הרי 

ראל כי שנא' 'ואתם הרי ישראל ענפכם תתנו ופרייכם תשאו לעמי יש

. "וזהו דבר ניסי, ודאי קץ מגולה הוא" א)ע" (סנהדרין צחקרבו לבוא' 

  .(מהרש"א)

  על כך כ' הרב קוק זצ"ל: 

דם "כי הנס והטבע, שניהם מעשה ה' המה... והטבע הוא מעשה ה' עם הא

עצמו, כי כל מה שהאדם עושה, הלוא הוא ג"כ מעשה ה', ואין הפרש בין 

אם האמצעים כוחות המציאות או זריזות האדם, שכלו וחפצו. כשהוא 

גם  –ג"כ משתמש בהם, הוא ג"כ חלק מהמציאות, שהיא כולה מעשה ה' 

  .קמג) ה ברכות א,"(עין אי מעשינו פעלת לנו"

הוא הנותן לך כוח לעשות חיל". לא  ' אלקיךוכ"כ הר"ן: "וזכרת כי ה

, ויש אמת בזה שאדם אנחנו עושיםנאמר כי ה' עושה את החיל, אלא 

 מי נותן לו הכוחעשה את החיל, בתנאי אחד, שיזכור  שכוחויאמר 

  .(דרוש עשירי)לעשות החיל 

הקב"ה מצפה שאנו נסייע לו בפעולותינו. הנס בא רק כאשר אדם אינו 

והוא בחזקת נפעל, וזה מורה על קטנות האדם. מסוגל לפעול ולסייע, 

"וראוי לאדם לאהוב חיי השפעה שהם חיי פעולה, שהוא חפץ ה' היותר 

עליון... ע"כ אמר יעקב 'קטונתי מכל החסדים', שהחסד מקטין את 

האדם. אמנם באה לו אח"כ הגדלות, ע"י חיים של פעולה. 'כי שרית עם 

  ."אנשים ותוכל' אלקים ועם

  

  

  

  

  

הנשואים הטריים, וגם אלו שלא, יודעים שאחד הדברים הקשים 

לעשותם בשבת הוא לדייק בחמין. כמעט לכולנו קרה המקרה ששמנו 

בשבת בבוקר שהחמין הולך ונשרף וחסרים בו לב בערב שבת מאוחר או 

מים, ואז מגיעים לשאלה: מה עושים? מותר להוסיף מים חמים? אסור? 

  מחלוקת אשכנזים ספרדים?

אז גם בביתנו זה קרה כמה פעמים. בפעמים הראשונות לא ידעתי כ"כ 

פשוט העברתי את החמין לקצה הפלטה וקיוויתי שזה , מה לעשות

  ואז הלכתי ובדקתי את הנושא, ולהלן התוצאות:ישרוד על לסעודה. 

  כתב כך: )ד-, ג(סי' רנגמרן בשו"ע 

ַהַּמְׁשִּכים ַּבּבֶֹקר ְוָרָאה ֶׁשִהְקִּדיָחה ַּתְבִׁשילֹו, ְוָיֵרא ֶּפן ַיְקִּדיַח יֹוֵתר, ָיכֹול ְלָהִסיר 

ַהְּקֵדָרה ֶׁשַהַּתְבִׁשיל  ּוְלַהִּניַח ְקֵדָרה ְיָׁשָנה ֵריָקִנית ַעל ִּפי ַהִּכיָרה ְוָאז ָיִׂשים

ְּבתֹוָכּה ַעל ַּגֵּבי ַהְּקֵדָרה ֵריָקִנית; ְוִיָּזֵהר ֶׁשDא ָיִׂשים ְקֵדָרתֹו ַעל ַּגֵּבי ַקְרַקע, 

  .ּוְכָבר ִנְתָּבֵאר ֶׁשּנֹוֲהִגים ְלָהֵקל ַאף ִאם ְנָתָנּה ַעל ַּגֵּבי ַקְרַקע)רמ"א: (ְוֶׁשִּתְהֶיה רֹוַתַחת. 

ְּבַיד ַהּנֹוֲהִגים ְלַהְטִמין ִמְּבעֹוד יֹום קּוְמקּום ֶׁשל ַמִים ַחִּמין ְונֹוְתִנים ֵיׁש ִלְמחֹות 

  .)ח"ל סי' שי"ְוע(אֹוָתם ְלתֹו3 ַהְּקֵדָרה ְּבַׁשָּבת ְּכֶׁשַהַּתְבִׁשיל ִמְצַטֵּמק 

מעט  את הסירלהגביה רן בסעיף ג' מתייחס למציאות שלנו, ונותן עצה מ

בשם  הוא מהנימוקי יוסף לדברי השו"ע בסעיף ד'המקור לי אחר. כ ע"י

  :1וז"ל רבינו יונה רבנו יונה.

העם שטומנין קומקום של מים חמין ליתן ומכשלה גדולה תחת יד קצת 

, ופעמים שהאחד אין היד סולדת לתוך הקדירה בשבת כשהתבשיל מצטמק

בו, והאחד סולדת בו ומתבשל זה בזה, ונמצאו מבשלים בשבת. ואפילו אם 

                                                      
 ע"א. מובא גם באגרת התשובה (יום ה כלל א סימן ג) עליות דרבנו יונה, בבא בתרא יט 1

עירוי אינו ככלי ראשון.  2שניהם היד סולדת בהם איכא למ"ד בירושלמי

וכשמערין המים לאלתר שיצאו מין הכלי אע"פ שהן רותחין פסק כוח 

רתיחתן מלבשל כדין כלי שני שאינו מבשל, ומתבשלין בתוך כלי ראשון, 

ומים מבושלין אם פסקה רתיחתן יש בהם משום בישול. ואע"פ שאין כאן 

  דברים הללו, הארכנו בהם להרים מכשול מדרך העם.מקומן של 

מסביר רבנו יונה, שאסור לערות מים רותחים ממיחם לתבשיל, כי מרגע 

שהמים עזבו את הכלי הראשון (המיחם) אף על פי שהם רותחים, הכוח 

של הרתיחה שלהם פסק מעט והם חוזרים לרתוח בסיר התבשיל שהוא 

  כלי ראשון.

  ו יונה, וכותב עליו כך : מביא את דעת רבנ 3הר"ן

ולא ידעתי מניין לו שהרי כל שבא בחמין מלפני השבת  אלו דבריו ז"ל....

שורין אותו בחמין בשבת אע"פ שהוא צונן גמור ולא ידעתי הפרש בין מים 

  וצריך עיון ובדיקה. ,מבושלים למבושל אחר

הר"ן אומר שאין בדבר זה איסור, משום שהמים רתחו כבר לפני שבת, 

כלל גדול בידינו "אין בישול אחר בישול", כלומר, מאחר והמים נתבשלו ו

כבר, שוב לא שייך לאסור איסור לבשל את אותם המים, אף על פי שהם 

מצטננים כשמערים אותם לתוך סיר, שהמים אינם שונים משאר 

  .מובא בבית יוסף סימן רנג)(הרשב"א  תבשילים. וכ"כ

  כתב מרן כך: סעי' טו חבסימן שי

ָּתר ְלַהִּניחֹו ְּכֶנֶגד ַהְּמדּוָרה  ָּדָבר ֶׁשִּנְתַּבֵּׁשל ָּכל ָצְרּכֹו ְוהּוא ָיֵבׁש ֶׁשֵאין ּבֹו ָמָרק, מ1

  .ֲאִפּלּו ְּבָמקֹום ֶׁשַהָּיד סֹוֶלֶדת ּבֹו

                                                      
  שבת פ"ג ה"ה. 2
 שבת מח ע"א (עמוד סג ב'עוז והדר'). 3

 קטונתי מכל החסדים

 ראש הישיבה, הרב מרדכי גרינברג שליט"א
 מדרכי הראי"ה

 חמין בשבת

 ר' אושריאל בוכריס
 עיוני הלכה



 
  כותב שם הרמ"א:ו

ָּתר. ְוֵיׁש  ַוֲאִפּלּו ִנְצַטֵּנן ְּכָבר. ֲאָבל ִאם הּוא רֹוֵתַח, ֲאִפּלּו ְּבָדָבר ֶׁשֵּיׁש ּבֹו ָמָרק, מ1

ְמִקִּלין לֹוַמר ְּדָכל ֶׁשֵאין נֹוְתנֹו ַעל ַּגֵּבי ָהֵאׁש אֹו ַהִּכיָרה ַמָּמׁש ַרק ָסמּו3 לֹו, ֲאִפּלּו 

ָּתר (ַהַּמִּגיד ֶּפֶרק כ , ּוְכמֹו ְוָנֲהגּו ְלָהֵקל ָּבֶזה ִאם �א ִנְצַטֵּנן ְלַגְמֵריב). "ִנְצַטֵּנן, מ1

  ג. "ֵעיל סי' רנֶׁשָּכַתְבִּתי לְ 

ואין בו מרק או רוטב יהיה  יבשתבשיל שהוא  שרקדברי מרן, ממובן 

"אין בישול אחר בישול" רק במאכלים  דקי"למותר להניח כנגד המדורה, 

אסור  - יבשים, אך במאכלים לחים כגון מרק או מאכל שרובו רוטב 

כדעת רבנו יונה וימשיך להתבשל, שלהחזירו לפלטה בשבת כיוון 

יצאו מהכלי שלהם התקררו קצת (כיוון ששלמרות שהמים רותחים, כיון 

ולכן יהיה אסור  .)ישעירוי אינו ככלי ראשון, עיין יו"ד סימן סח סעיף 

בישול אחר בישול"  ישלהעבירם לקדרה שנצטמק בה המאכל, כי "

ה שאם התבשיל הוא לח אבל הוא עדיין רותח יהי ,. הרמ"א מוסיף4בלח

  5מיותר להחזירו לפלטה.

שלבני ספרד תהיה בעיה להוסיף מים חמים  ,נראהלכאורה עד כאן 

אך אמנם, למרות פסק זה של מק, כי זה נגד פסק מרן. לתבשיל שנצט

, שפסקו כדעת הר"ן בצפון אפריקהמרן בשו"ע, היו לא מעט רבנים 

  או שהבינו אחרת את דברי מרן בשו"ע. ,והרשב"א

הבין  ולאחר מכן של ירושלים)רבה של מרוקו (זצוק"ל  הרה"ג שלום משאש

  , וכתב:6אחרת בדברי מרן בשו"ע

שהיד סולדת [בו]  ועיין בבית יוסף שהאריך עוד, וסיים, ומשמע לי דכל

מיקרי רותח, ע"כ. ועוד האריך להביא את דבר זה משם סמ"ק ומשם רבנו 

ירוחם ומשם רבנו יונה, ע"ש. וסיים משם רבנו ירוחם, וז"ל, ומ"מ מוכח 

מדברי הגמ' דאם לא נצטנן אפילו שינה מרתיחתו קצת מותר להחזירה עכ"ל 

עירה מן המים שעל רבינו ירוחם, וכל זה כתב הבית יוסף שם. וא"כ אם 

א) שהוא מונח גם כן על הפלטה, "דאפינ(הפלטה לתוך התבשיל של שבת 

אפילו אם נאמר דע"י עירוי חוזר להיות כלי שני, למאן דסובר כך, הלא כלי 

שני יד סולדת בו כמ"ש בהל' פסח (סימן תמ"ז, סעיף ג' בהגה) דאם אין יד 

ן, ומותר לדעת מר"ן וכל סולדת בו לא מיקרי כלי שני. וא"כ הרי לא נצטנ

  .הגדולים הנ"ל

מדברי מרן בבית יוסף, שאם המים החמים הם באותה  הרב משאש הבין

אז גם לדעת  -הטמפרטורה של התבשיל (כלומר היו על אותה הפלטה) 

                                                      
 יא).-כן גם דעת רש"י (שבת לד ע"א) והרא"ש (שבת פ"ב, סי' י 4
כן פסק הגר"ע יוסף זצ"ל (שו"ת יחוה דעת, ח"ד, סי כ"ב, וכן בחזון עובדיה שבת, ח"ד,  5

  עמ' שפח).
הוא משו"ת שמ"ש ומגן ח"ד סימן נ, וכן הובא בשו"ת תבואות שמ"ש אורח  הציטוט 6

 חיים, סימן ח.

ומוסיף הרב  7מרן יהיה מותר להוסיף מהמים הללו לתבשיל הנ"ל.

מדים על הפלטה, משאש שהוא מורה לעשות כך, וגם אם המים אינם עו

על המיחם, כיון שלא  התבשיל המונחאבל הגיעו לחום כלי ראשון של 

אחר בישול, וקולא זו מתאימה לסברת הר"ן  ולנצטנן אין בו משום ביש

  והרשב"א. וגם ידוע שיש מנהג בקרב יהודי מרוקו להקל בזה.

נקט בדרך  (רבה של אלג'יר ולאחר מכן של חיפה)גם הרה"ג יוסף משאש זצ"ל 

  .(שו"ת מים חיים, סי' קנב)זו 

הרה"ג מאיר מאזוז שליט"א, אמר בשיעורו השבועי במוצ"ש פרשת נח 

, שהיה בצפון )1(מובא גם בעלון 'בית נאמן' פרשת 'לך לך', הערה מס' התשע"ז 

אפריקה (תונס, אלג'יר ומרוקו) מנהג לתת מים חמים בחמין שנצטמק, 

שופכים מים חמים בחמין כאשר הוא  ומעיד שאמו היית מספרת שהיו

היה מצטמק, והיו קוראים לזה "ֵערבון" כי זה היה כערבון לחמין שלא 

יצטמק, וזה הובא בפוסקים, ויש שאמרו שכיוון שנהגו ככה ע"פ 

הרשב"ץ ואחרים אז יכולים לסמוך על זה, אבל לכתחילה לא כדאי, ויש 

  הרבה פתרונות טובים להינצל מזה.

בפוסקים כדי להינצל מהחששות כמה פתרונות שמובא  לסיכום, ניתן

  הנ"ל:

במקרה שרואים שהחמין מתחיל להצטמק  ביותר העצה טובה  .א

 פשוט להגביה אותו עם כלי אחר (כמובא בשו"ע).היא 

עוד עצה היא להכין מלפני שבת שקית 'קוקי' עם מים רותחים   .ב

ולשים אותה בסיר החמין כך שאם בשבת בבוקר רואים שחסר 

פשוט מנקבים את השקית, שהמים שבתוכה בטוח באותה  מים

 טמפרטורה של התבשיל וזה לכל הדעות יהיה בסדר.

אם לא עשה שקית עם מים, יוכל להכניס מצקת למיחם, צריך   .ג

סו"ס  (עי' בט"ז יו"דלהשהות אותה זמן במיחם כדי שתעלה רתיחות 

ם, ימלא במצקת מים חמי , לאח"כז)צב, ובמשנ"ב סימן שיח ס"ק פ

יצמיד אותה לאוכל שבסיר ואז ירוקן את המים אל התבשיל, 

 שיש סוברים שמצקת היא כלי ראשון.

(מאור וכ"כ הגרשז"א זצ"ל (שבת ח"ד, עמוד שצז) מובא בחזון עובדיה   .ד

שיכול ספרדי לומר לאשכנזי לשפוך עבורו ג) השבת ח"א, עמוד תס

 כנזכר ברמ"א לעיל. ,מים חמים על התבשיל

                                                      
ולא כמו שהבין הגר"ע יוסף זצ"ל. והגרע"י כתב על סברת הרב משאש זצ"ל שזה אינו  7

 מחוור (מובא בחזו"ע הנ"ל עמ' שצא).

  

  

  

  

  

  

  וישלח יעקב אל אחיו משאלות

  ארצה לשיר בשדה האדום מאשכולות
 

  ויצו אותו לאמר כה תאמרון לאדני

  ואשלחה להגיד ולמצוא חן על ידי מעדני
 

  לקראתנו וארבע מאות אשכולות עמוגם הולך 

  על כן ראוי לו למדור זה לקבוע מקום לעצמו

 

  ובו אם יבוא אחד על המענה האחד והכהו

  המענה הנשאר לפליטה כגמולו יענהו
 

  כדרכה של תורה המלמדתנו את והב בסופה

  אמנם בדרך שירה פיוט וזמרה וחריזה יפה
 

  התכבדו מכובדים ועמדו על עמדכם

  זה את דעתכםוחוו במדור 

 

  הגיגים בפרשת השבוע יתקבלו באהבה

  וכן הגיונות הלב בכל נושא ייכתבו ברוב חיבה
 

  ובכך נקיים את ציווי הבורא יתברך בהמוניהם

  ועתה כתבו את השירה הזאת שימה בפיהם
 

  בברכת הצלחה בכל מעשה וכתיבת ידינו

 ויהי נועם ה' עלינו ומעשה ידינו כוננה עלינו

  . מוזמנים לבטא את עצמכם...סתם חרוזיםאו זהו מדור חדש ובו יפורסמו בע"ה מדי שבוע שירים, פיוטים 

 וישלח יעקב

 יעב"ץ
 השירה הזאת



 
  

  

כל הקורא את הפסוקים הראשונים של פרשתנו חש במתח הגדול 

ליעקב יש אכן סיבות  1שיעקב נמצא בו לקראת המפגש הטעון עם עשו:

רבות לחשוש, שהרי עשו מצפה לרגע הנקמה מעל עשרים שנה, ועכשיו 

גש בין עשו סוף סוף הגיעה שעת כושר לנקום. אך למרבה הפלא, המפ

ליעקב מתנהל ברוח אחרת מהמצופה; עשו רץ לקראת יעקב, מחבק 

אותו ומנשק אותו, וממש מצטיירת תמונה מפגש רעים אוהבים בין עשו 

  ליעקב.

אמנם יש מדרשי חז"ל שרצו לומר שכוונה נסתרת הייתה לעשו פה 

אמר לו ר' ינאי, ובאמת רצה להזיק ליעקב, כמו שמביא רש"י מהמדרש: "

כן למה נקוד עליו? אלא מלמד שלא בא לנשקו אלא לנשכו, ונעשה אם 

  .צוארו של אבינו יעקב של שיש, וקהו שיניו של אותו רשע"

אך עדיין אין המקרא יוצא מידי פשוטו, וממהלך הפרשה נראה שאכן 

באותה שעה נכמרו רחמיו של עשו וכן דעת הרבה חכמים במדרש: 

. (ילקוט שמעוני קלג)שקו בכל לבו" "מלמד שנכמרו רחמיו באותה השעה ונ

מה השתנה? וכי חששותיו של יעקב התבררו כלא  :השאלה הגדולה היא

  ?נכונים? לאן נעלמה שנאתו של עשו

נראה שהפתרון לשאלות אלו ולשינוי הגדול שהתחולל כאן נעוץ 

בפרשייה קטנה המובאת בתורה רגע לפני המפגש של יעקב ועשו: 

את עלות השחר. על מה יעקב והאיש המאבק בין יעקב לאיש לקר

  נאבקו? ומה משמעות המאבק? 

מדרשי חז"ל והפרשנים זיהו את האיש כמלאך. ראייה לדבר יש משינוי 

שמו של יעקב לישראל, ובמקרא תמיד שינוי השם נעשה על ידי ה' או 

מלאך. ראיה נוספת לכך היא שיעקב עצמו מעיד אחר כך: "כי ראיתי 

  פנים אל פנים ותנצל נפשי". מהי מטרת המאבק? אלהים

כתב, שיעקב רצה לברוח בשל פחדו מנקמתו של  כז)-(לב, כההרשב"ם 

עשו, והמלאך בא לעכב את יעקב כדי שלא יברח, ויראה בהשגחת ה' 

שאין עשו מזיק לו כלל. כתוצאה מניסיון הבריחה מה', יעקב נענש 

כמה דוגמאות של אנשים  ונפגעה כף ירכו. כסיוע לכך מביא הרשב"ם

  2שנפגעו עקב ניסיונם לברוח מה'.

אך קשה ליישב פירוש זה עם המשך הפרשיה, שכן בסיום המאבק יעקב 

מהי משמעות הניצחון?  -מנצח את המלאך ונקרא ישראל. ולפי רשב"ם 

. ועוד קשה .הרי יעקב לא ברח בסופו של דבר, וא"כ הוא ודאי לא ניצח.

ח לבד? והרי כל משפחתו נשארת בסכנה גם שלפי זה למה יעקב בור

  כאשר הוא בורח!

לכן נסביר כדברי רוב הפרשנים, שזיהו את האיש כמלאך של עשו: "ר' 

. בפסוק תואר (בראשית רבה, עז)חמא בר חנינא אמר שרו של עשו היה" 

                                                      
ארבע "וישובו המלאכים אל יעקב לאמר באנו אל אחיך אל עשו וגם הלך לקראתך ו 1

ויחץ את העם אשר אתו ואת הצאן ואת הבקר  ויירא יעקב מאד ויצר לומאות איש עמו... 
והיה המחנה והגמלים לשני מחנות: ויאמר אם יבוא עשו אל המחנה האחת והכהו 

הצילני נא מיד אחי מיד עשו כי ירא אנכי אתו פן יבוא והכני אם על ... הנשאר לפליטה

  יב).-(זבנים" 
כל ההולכים בדרך שלא ברצון הק' או ממאנים ללכת, שנענשו. במשה וכן מצינו ב 2

 –כתוב: "שלח נא ביד תשלח, ויחר אף ה' במשה..." וכן ביונה שנבלע במעי הדגה. וכן 
 להים כי הולך הוא", ונעשה חיגר.- בבלעם: "ויחר אף א - להבדיל 

מאבק פנימי של יעקב מול שרו של עשו. איננו יודעים מהי מלחמה 

מאבק רוחני באידיאה של עשו וזרעו אחריו. במלאך, אך מסתבר שזהו 

אחרי מאמץ רב מנצח יעקב במאבק הפנימי, ובזה נסללת הדרך לניצחון 

  גם במפגש הגלוי מול עשו.

הדבר מזכיר את המלחמה של עם ישראל בעמלק, ע"פ הסבר המשנה 

. וכי ידיו (שמות יז)בר"ה: "והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל וגומר 

ות מלחמה או שוברות מלחמה? אלא לומר לך כל זמן של משה עוש

שהיו ישראל מסתכלים כלפי מעלה ומשעבדין את לבם לאביהם 

  שבשמים היו מתגברים, ואם לאו היו נופלין".

התורה מלמדת אותנו, כי לכל אדם פרטי ולאומה בכללותה יש מאבקים 

ית וקשיים גלויים בחיים. שורש הניצחון טמון קודם כל בעבודה פנימ

ותיקון אִמתי של האדם עצמו. שינויים אלו לרוב יוצרים הסתכלות 

  אחרת על החיים ואף מביאים לשינוי במציאות הגלויה.

עם כל זה אנו רואים, שגם לאחר הניצחון הפנימי, יעקב ממשיך במאמץ 

הגלוי. וגם כאשר הוא נפגש עם עשו, יעקב משתמש בטקטיקות ואמצעי 

  שבמלחמה הפנימית כבר ניצח אותו. זהירות שונים מול עשו, אף

ומה  -ידועים דברי הרמב"ן ע"פ המדרש "מעשי אבות סימן לבנים" 

אנחנו צריכים ללמוד מיעקב? לפעמים אנו מוצאים תופעות של אנשים 

שפועלים בחיל ברובד הגלוי אך בפנימיותם יש ריקבון מסוים, ומצד שני 

מיהות גדולות לטוב יש אנשים בעלי עבודה פנימית מאד עמוקה ועם כ

  אך בחיי המעשה הדבר לא בא לידי ביטוי.

מיעקב למדנו ש"מזה ומזה אל תנח את ידך", צריך תמיד בדק בית פנימי 

  בתוככי האדם פנימה, וגם השתדלות ועשייה בשטח.

זהו גם עניינו של שם החודש "כסלו" בו אנו נמצאים, השם "כסלו" 

, דבר כיסוי" הוא כסת המילה ""כס" "לו". משמעו -מורכב משתי מילים 

ה מלחמה לה' בעמלק", -יכס מוסתר, ואנו נזכרים בפסוק "כי יד כל 

שדרשו חז"ל: "אין ה' שלם ואין הכסא שלם עד שימחה שמו של עמלק" 

מצד שני  .כלומר דבר שעדיין לא נראה לעין -  (פסיקתא דרב כהנא, ג)

מספר הנרות שמדליקים בחג  שכן ,הגילויו" היא סמל האור לוהמילה "

הצדיקים שבכל  ל"ווכן מספר זה מוזכר בגמרא אודות ה הוא ל"ו, החנוכ

דור: "אמר אביי: לא פחות עלמא מתלתין ושיתא צדיקי דמקבלי אפי 

ל"ו בגימטריא תלתין  - 'אשרי כל חוכי לו'שכינה בכל יום, שנאמר 

  .(סוכה מה ע"ב)ושיתא הוו" 

פעה מעניינת, שבניגוד לשאר החגים שיש גם בחנוכה אנו מוצאים תו

נס  -בהם אירוע ונס מרכזי אחד, בחנוכה מצאנו שני ניסים: נס פך השמן 

גלוי שהספיק השמן לכל שמונת הימים, ונס הניצחון המלחמה שהוא נס 

נסתר, נס המלובש בטבע. וכתבו המפרשים שהנס הגלוי בא לגלות שגם 

הנסתר והנגלה משלימים זה  המלחמה, שנראית טבעית, היתה נס. הצד

  את זה.

  שנזכה לעבוד את ה' באמת גם בפנימיותנו וגם בחיצוניותנו.

  

  המאבק הנגלה והנסתר בעשו ובמלכות יון

  הרב יצחק ג'מאל



 
  

  

  

, שמרתי מצוות ג"תרי" מפרש י"רש". גרתי לבן עם" :(לב, ה) אומר יעקב

 של תכונה יש שליעקב רואים אנחנו". ולא למדתי ממעשיו הרעים

. שלו האמת לפי הולך אלא, הסביבה פ"ע משתנה אינו. בעמדתו יציבות

  ).(מיכה ז, כ)" ליעקב אמת תתן"( האמת מידת היא מידתו שכן

לא הושפע לרעה ממעשיו הרעים ניתן לתת כמה הסברים לכך שיעקב 

  של לבן:

 שנים למד כן לפני שהוא מכך נובעת יעקב של החזקה איתנותו האחד:

שנה  20 למשך לאחר מכן היה שהוא פ"אע לכן. בישיבה) שנה 14( רבות

  .לרעה הושפע לא הוא - התורה נגד שהיו אנשים של במקום

 מלשון ירדן - "הירדן את עברתי במקלי"בנוסף, היתה לו עקביות בדרכו. 

" יעקב" תכונת את לו היתה כי, ירד ולא הירידה מעל" עבר" הוא. ירידה

כשאדם הוא עקבי בדרכו הוא מצליח  .בדרכו עקביות - )במקלי' גימ(

  לא עקבי במעשיו, עלול להכשל.לעבור את המכשולים. אדם ש

 היה שלבן בדברים שהתחזק בכך" הזרם נגד הלך" יעקבניתן גם לומר, ש

 "ושפחה ועבד צאן וחמור שור לי ויהי" 'הפס את לפרש ניתן. בהם נכשל

 הוא שיעקב ולראות, יעקב של ולדרך לבן של לדרך לשני אופנים. (לב, ו)

   :לבן של ההפך

החליף  לבןמילה זו נאמרה כשיעקב גילה ש .רמאותמרמז על  -  "ויהי"

וכן נאמר הרבה  .(כט, כה) ""ויהי בבוקר והנה היא לאהאת רחל בלאה: 

(שו"ת מנחת  "הרמאי"חילוף אותיות  -הארמי"פעמים על לבן הכינוי "

מאה של יעקב הוא החליף את משכורתו , כפי שרואים שאלעזר ח"א סי' סג)

   .(רש"י בראשית לא, מא) פעמים

עשרת נסתו (החליף משכורתו גזל מיעקב את פר . הואגזל גימ' - "לי"

הם יחרי ההסכם שהיה בינשנים א 7שגרם לו לעבוד את זמנו (מונים), ו

   כמו).ייקבל מה שס ורק אח"כ

(עי' תורה תמימה על  "גאה שבחיות - שור, שהרי "גאווה"שור" מרמז על 

"הבנות בנותי והבנים בני והצאן  - יחס הכל לעצמו שלבן. שיה"ש ג, ט)

. הוא לא מכניס את הקב"ה (לא, מג) "וכל אשר אתה רואה לי הוא צאני

 ,(דברים ח, יז) , ומאמין ב"כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה"בתמונה

מבטאת המילה מחר  )"מחר י"בשל "(גימ'  דחיינות "וחמור" מרמז על

 בכך ,השבטים 12את הולדת  , או לפחות ניסה לדחותחהד. הוא דחיינות

שדחה את נתינת בנותיו ליעקב, וגם דחה את הולדת השבטים בכך 

שהיה רשע, ותפילת בנותיו, שהיו צדיקות בנות רשע לא דומות לתפילת 

ולא התקבלו באותה מהירות אם הוא  י בראשית כה, כא)(רש" צדיק בין צדיק

מו שאמר "והצאן צאני" (הצאן הוא , כרכושנותצאן מרמז על  .היה צדיק

חיד המשותף לדברים שנאמרו בפס' שבו לבן יחס את הדברים הדבר הי

כפי  .עבודה זרהמלשון  - ועבד )בפס' זה לדברים שאמר יעקב אליו

(גימ' חשד  חשד בכשרים מרמז על -ושפחהשראינו שעבד את התרפים. 

טרפיו, בכך שהרבה לחפש אותם אצל  שחשד ביעקב שגנב את .פז)

   .יעקב, עד שיעקב התרעם כנגדו

   :לעומתו, יעקב היה ההפך ממנו

 .יה לו יחס זאת לקב"הה. כל הטוב שה- + לי ה"בגימ' שם הוי - לי ויהי

. (לג, ה) "בני הם אשר חנן אלוהים את עבדךעל ילדיו " בפרשתנווכן אמר 

 מאמין שמה שיש לו זה בזכות "כוחי ועוצם ידי" ד ללבן לאוא בניגוה

, כי כשאר הוא מכיר חוסר רכושנותבנוסף, זה מבטא  .ההפך מהגאווה זהו

 -שור בזה שכל מה שיש לו זה מהקב"ה, ולא משום "כוחי ועוצם ידי".

זה מזכיר את דברי משה רבנו "את שור מי לקחתי" .  .גזל חוסר מבטא

 חמורו .(לא, לח) , כמו שאמר "ואילי צאנך לא אכלתי"בןגזל את להוא לא 

 פנחס מזכיר את - ח"רמ .שבטים 12 ח +"רמ בגימ' זריזות.רומז על  -

שהזדרז  -שבטים  12 .והזדרז למצווה שלקח רמח בידו(במדבר כה, ז) 

מרומז  -צאן .כה, א)(רש"י בראשית  להתחתן עם נשיו, כדי להעמיד תולדות

, כמו (אבות ה, כג) "לשוח 90בן " . כמו90גימ'  - . צ'ועבודת ה'על תפילה 

לשון תפילה, כמו  - . נא(ברכות כו ע"ב) , שמדובר על תפילהלשוח בשדה

 .(במדבר יב, יג) שראינו שמשה התפלל בלשון זו לקב"ה שמרים תתרפא

 עבד יעקב. רמאותמההפך  , וזהבנאמנותאת לבן הוא עבד  - בדעו

(רש"י בראשית כט,  בראשונות כמו האחרונות השנים בשבע אפילו בנאמנות

 :(בראשית לא, מ) לבן בפני עצמו על מעיד שהוא כפי לבן, את גזל ולא, ל)

 הוכיח אפילו הואעל כך,  נוסף. "בלילה וקרח חורב אכלני ביום יתייה"

 ואךגימ' " - שפחה .(רש"י בראשית כט, ז) ממלאכתם שהתבטלו פועלים

בלבן חשד יעקב אמנם חשד בעשו שמא יבוא להורגו, ו בדהו וחשדהו".כ

, לכן אמר לו "ברחל בתך , יח)שםבראשית רש"י ( שמא יחליף את נשותיו

יעקב חשד , כי עשו של מהחשד ההפךאך החשד של יעקב היה  הקטנה".

אצלו את  חפשולביעקב לחשוד הרבה לעומתו, לבן  בהם, אך כבד אותם.

   .לז)-(לא, לו , עד שיעקב מתרעם עליוהטרפים

של לבן, ההפך מהתנהגותו  יתהיההתנהגות של יעקב הש יוצא מכאן,

  בית לבן.ההשפעה השלילית בוזה מה שהציל אותו מ

  

  

  

  

אמרו חז"ל, שישנם מאפים שעל אף שיש להם תואר פת, מ"מ יורדת 

ברכתם ל"בורא מיני מזונות" ועהמ"ח, זאת משום שאין רגילים לקבוע 

. פהב"ב)להלן: (פת הבאה בכיסנין  –עליהם סעודה. מאפים אלה, שמם 

(קסח, ז) שו"ע השלוש דוגמאות מובאות בראשונים לפהב"ב, ולשלושתן 

י מתיקה (כגון קרואסון, פיצה מזונות, עוגת במינ ממולאחושש: 

כמעט כל המאפים התעשייתים כיום במי פירות תבלין ( נילוש), 1שמרים

                                                      
ין שלרוב אינו רבים החושבים שברכת הבורקס מזונות, בשל היותו ממולא, אך יש לצי 1

ממולא במיני מתיקה, אלא בתפו"א, ובכה"ג ישנה מחל' אי חשיב כפהב"ב (קסח, יז 
  במשנ"ב). בכ"מ הרי הוא נילוש ואולי אף נכסס.

קרקר). עוד נכסס (ומי פירות לעומת המים),  2הממולאים ברוב מרגרינה

מברך  קב"ס) :(להלןאמרו חז"ל שאם אכל ממנה שיעור קביעות סעודה 

. שיעור זה אינו נקבע ע"פ רגילות האדם הפרטי אלא המוציא וברהמ"ז

(קסח, ו וביאוה"ל ע"פ הנוהג המקובל בציבור ובשכבת הגיל אליה משתייך 

  . ד"ה אע"פ)

                                                      
יקח את הבורקס... אנשים לא יודעים כמה שילחיילים! אם מישהו צריך חוסם עורקים,  2

  מרגרינה יש בו...

 קביעות סעודה בפת הבאה בכיסנין שיעור

 ר' איתן גרתי

 אורח חיים
 הרב רובינשטיין בהכוונת

 

 עם לבן גרתי

 יעקב אליאס (א')
 פרפראות לתורה



 
נמצינו למדים שאדם האוכל בורקס, מלאווח אפוי (או שטוגן במחבת 

עליו ליטול  -עם מעט מאוד שמן), פיצה מזונות בשיעור קביעות סעודה 

  .3, לברך המוציא וברהמ"זא) (קנח,ידים 

קודם שנביא את השיעור המחייב בברכת 'המוציא' יש להכיר בשיעורי 

   –הנפח והמשקל של המאפים המוגשים בישיבה, ונקדים שתי נקודות 

המשערים לפי נפח, הנוהג הוא לצרף את החרירים הקטנים  - חרירים א.

ל עד שהחרירים . א"כ יש למעך המאכ)208(וזה"ב עמ' ולא את הגדולים 

  הניכרים נעלמים, ולא בכח גדול כ"כ.

עוגה שמעליה קצפת וכדו' פשוט שאין  –, האם מצטרף לשיעור מילוי ב.

(ברכ"י קסח, ו. הקצפת מצטרפת, כיון שניכרת בפ"ע. הסתפקו הפוסקים 

האם המילוי המכונס תוך המאפה (כבורקס, קרואסון, עוגת  חזו"א כו, ח)

שחלק מהפוסקים הכריעו, עדין יש לנהוג שמרים) מצטרף. על אף 

  בסוגיה זו כספק.

  סמ"ק. 110: נפחגרם.  95: משקל – בורקס גדול (מלבני) •

 גרם. 70: משקל –בורקס קטן (מלבני), בורקס גבינה (משולש)  •

  סמ"ק. 90: נפח

יש להוריד  -(שיעורים אלו כוללים את המילוי. לחישוב בלא המילוי 

גרם/סמ"ק. כ"כ אין לקחת שיעורים אלו  10-מהמשקל או הנפח כ

  כמוחלטים ומדויקים, אלא להחשיבם פחות או יותר). 

  בסוגיה זו של קביעות סעודה, מנהגים שונים בין העדות, ואלו תמציתם:

   – בני עדוה"מ

(חיים שאל ח"א סי'  שלוש ביצים או ארבע ביצים ספק אם –השיעור  •

עא. אול"צ ח"ב יד, ג. הליכו"ע ח"ב פינחס, י. הגר"מ אליהו. ילקו"י ברכות עמ' 

. לשיטתם, שיעור קב"ס נמדד לפי שיעור סעודה שנאמר קכט)

שם בראשונים ישנו ספק אם  )ע"ב פב ע"ב, עירובין פ(לגבי עירוב 

 ם. סעודה זו בשלוש או בארבע ביצי

, אלא יש לאכול את שיעור כ"כ אין לצרף את שאר המאכלים •

(כה"ח קסח, מז. אול"צ יד, כג. יבי"א ח"ט, צב. ח"י, קב"ס מפהב"ב בלבד 

. א"כ, או שיאכל פחות מג' ביצים או יותר מד' יח, הגר"מ אליהו)

 ביצים. אם אוכל שיעור המסופק יפטור ע"י המוציא על הפת.

אי אזלינן בתר נפח או  4נחלקו פוסקי עדוה"מ -נפח או משקל  •

 משקל. 

רוב הפוסקים נקטו לברך כפשט שו"ע  – ברכה על נטילת ידים •

נ), ברכת ה' (ח"ב עמ' קמה), שו"ע המקוצר עמ' - כה"ח (קסח, מה[ קנח, א

כתב שעדיף לא לברך  (ברכות קנח, ו), אך בילקו"י ]רעח, הגר"מ מאזוז

סיים שהמברך יש לו על מי "מ . מג ברור לברךכיון שאין מנה

 לסמוך. 

לאכול פחות  –, ע"מ לצאת מסבך המחלוקת ראוי ונכון א"כ לבני עדוה"מ

שנים) ולברך  –אחד וחצי. הקטנים  –(בורקס גדול  משלוש ביצים בנפח

שנים  –(בורקס גדול  או יותר מארבע ביצים במשקלמזונות ועהמ"ח 

                                                      
יתים וכדו' שאלו מעשה קדרה (תבשיל) ולעולם אין הדברים אמורים לגבי פסטה, פת 3

  תהא ברכתם מזונות. 
הגר"מ  - מאידךברכת ה' (ח"ב עמ' כה), אול"צ (יב, ג; יד, ח) נוקטים לשער בנפח.  4

 מו), וילקו"י (ברכות קפד, יח)- אליהו, בא"ח (פינחס יט, שמיני א), כה"ח (קסח, מה

שהעיקר הוא הנפח, אך לשם הנוחות משערינן  נוקטים לשער במשקל (חלק מודו
במשקל). בנוסף, שאלתי את הרב אופיר מלכה, ואמר שהוא מורה, שבכל השיעורים 
במצוות ובברכות יש לשער בנפח דזהו השיעור האמיתי (כדאי' ברמב"ם פיהמ"ש חלה ב, 

? וי"ל, ו. רש"י חולין קח, ב ועוד), אך בשיעור קב"ס של פהב"ב משערינן במשקל. ואמאי
הרי קי"ל ששיעור זה נקבע ע"פ דרך אכילת האנשים, ואם תלך לפי נפח, כבר על כמות 

שני ה"כ זעומה מאוד של מיני דגן תצטרך לברך המוציא וברהמ"ז (ג' ביצים בנפח הם ס

  ), וזה אינו!!בורקסים

. אם אוכל שיעור 5כמ"זארבעה) ולברך המוציא ובר –וחצי. הקטנים

מסופק, כדאי לפטור ע"י אכילת לחם. אי לאו הכי, יברך מזונות ועהמ"ח. 

כמובן, אם יש לאדם מנהג כמ"ד דמשערין לעולם במשקל, יכול לברך 

  מזונות עד שלוש ביצים במשקל.

   – לנוהגים ע"פ הרב רצאבי, שו"ע המקוצר עמ' רעט)( בני אשכנז ובני תימן

, כסעודת ערב ובוקר, וזה סעודת קבע רגילהשיעור  –השיעור  •

. לשיטתם, שיעור זה נמדד לפי דרך 6השיעור יותר מארבע ביצים

שיעור זה איננו מוחלט, ונתון לשיעור עיני האדם, היינו אדם צריך 

לשער מהי הכמות שאדם ממוצע אוכל בארוחה. אדם שקשה לו 

רוחה, לשער, כתב ספר וזה"ב שאדם ממוצע אוכל שני כריכים לא

מ"מ, כתב משנ"ב לכתחילה לא ושיעורם כשמונה ביצים בנפח. 

 (ופחות משיעור סעודה קבועה). לאכול יותר מארבע ביצים

זה, כגון פסטה, ביצה, גבינה,  כ"כ שאר מאכלים מצטרפים לשיעור •

(משנ"ב קסח, כדירקות וכדו' 
7

, והנ"מ שפהב"ב הינה המרכז )

שלוש/ארבע ביצים  בסעודה, היינו שאוכל מפהב"ב מינימום

 . (הגר"ז בסדבה"נ ב, ג, שבה"ל ח"ז כה)

 .(הגר"ח נאה 'שיעורי תורה' ס"א)בני אשכנז נהגו לילך לפי נפח  •

 . (משנ"ב קסח, כו)מברכים  –ברכה על נטילת ידים  •

לאכול פחות מארבע ביצים בנפח או  –, ראוי ונכון א"כ לבני אשכנז ותימן

שים לב, כיון ששאר המאכלים יותר משמונה ביצים בנפח, אך יש ל

(כאן לא נכתבה כמות . מצטרפים לשיעור זה, ובקל ניתן להגיע לקב"ס

בורקסים, כיון שיש לצרף לחישוב אף את שאר המאכלים המצורפים בסעודה, אך יש 

  ).להקפיד שיאכל מאפה בשיעור של ארבע ביצים בנפח ויותר

יאכל את  א. - פתרונות לבני אשכנז, ע"מ שלא יצטרפו שאר המאכלים

יאכל תחלה את המאפה, יברך  ב.שאר המאכלים ואז יאכל המאפה. 

(פסק"ת קסח, ה בשם חזו"א  8עהמ"ח, ולאח"מ יאכל את שאר המאכלים

. בכה"ג יוכל לכתחילה לאכול מהמאפה עצמו עד ארבע ביצים ועוד)

  בנפח.

  תוך כמה זמן יש לאכול פהב"ב ע"מ לברך המוציא וברהמ"ז?

  בדבר:כמה דעות 

דקות. ודאי שאת אחד  72לאכול הכל תוך שיעור עיכול, היינו  •

 .(אול"צ ח"ב יב, ב)דקות  4-7הכזיתות יאכל תוך כדא"פ, היינו 

לאכול כל כזית וכזית תוך כדא"פ, אף ששהה הרבה בין כזית  •

(כ"מ מילקו"י ברכות עמ' קלג ע"פ הליכו"ע ח"ב, עמ' קיבלכזית 
9

( . 

(וזה"ב ואת השאר אפי' קמעה קמעה  לאכול כזית אחד בכדא"פ, •

 .)בשם דובב מישרים 30עמ' 

לאכול כל כזית תוך כדא"פ, וכן את  –נראה שהדבר קל לנהוג ככו"ע 

  הכל תוך שיעור עיכול. 

                                                      
 עצה לרעב: יברך על פת. .שב באחרים, ולא לקחת כמות מופרזתכמובן יש להתח 5
אג"מ או"ח ח"ג סל"ב כתב שהיום שאין אוכלים הרבה פת יש להחמיר ולברך המוציא  6

אף בשיעור קטן יותר, אך משאר הפוסקים לא נראה כן, אלא ודאי להו ששיעור זה גדול 
  יותר מארבע ביצים.

עוד הוסיף שם, שאם אכל מפהב"ב לבד ארבע ביצים ושבע, יכול לברך המוציא  7
אחרים אם היו אוכלים כמות כזו עם לפתן היו שבעים. א"כ וברהמ"ז בכה"ג שאנשים 

ברוגלך לא שייך כ"כ, כיון שאין מלפתים אותו עם שאר דברים, אך בבורקס ומלואח ודאי 
  שייך.

זה בתנאי ואין מין מזונות בשאר המאכלים, כגון אטריות, פתיתים וכדו'. בכה"ג אם  8
  גורם ברכה שאינה צריכה.יברך על המחיה על פהב"ב שאכל בתחלה, הרי הוא 

לשיטתם לכאורה אפשר למצוא פתרון למי שרוצה שלא לברך המוציא וברהמ"ז,  9
חוץ  –שיאכל כזית אחד בזמן של יותר מכדא"פ. אך צע"ג אם ניתן לסמוך על פתרון זה 

), גם 30מהחולקים שלא מצריכים אלא שכזית אחד יהא תוך כדא"פ (עיין וזה"ב עמ' 
  בו בין המהדורות.ילקו"י עצמו חזר 


