
  

   

   
י בפרשתנו יוסף מתוודע אל אחיו: "ַוּיֹאֶמר יֹוֵסף ֶאל ֶאָחיו ֲאִני יֹוֵסף ַהעֹוד ָאִבי ָחי ְו�א ָיְכלּו ֶאָחיו ַלֲענֹות אֹתֹו ּכִ 

הרי בכל הסיפור של האחים הם תמיד מספרים לו  ִנְבֲהלּו ִמָּפָניו". תמוה, מה מקום השאלה "העוד אבי חי",
יוסף שואל את זה? הכלי יקר מתרץ: "מ"מ חשב יוסף אולי אמרו כן כדי על 'אביהם הזקן', אם כן למה 

ולבבם  .נפשו, ע"כ שאלם שנית העוד אבי חישיכמרו רחמיו על הזקן ולא יגרום לו מיתה כי נפשו קשורה ב
לא כן ידמה וחשבו שלא נתכוון לשאול אם הוא חי או לא, אלא שבא להזכיר עוונם על כן אמר העוד אבי חי, 

  שאביו הוא ולא אביכם כי לא חסתם על צערו כאילו אינו אביכם. ע"כ נבהלו ולא יכלו לענות דבר". לומר 

וכן מוצאים במדרש את דברי אבא כהן ברדלא, שמשווה בין תוכחת יוסף לתוכחת הקב"ה לעתיד לבוא: 
ֹו, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב: ְו�א ָיְכלּו ֶאָחיו ַלֲענֹות אֹתֹו ִּכי "יֹוֵסף ְקַטָּנן ֶׁשל ְׁשָבִטים ָהָיה ְו�א ָהיּו ְיכֹוִלים ַלֲעמֹד ְּבתֹוַכְחּת

ֹוִכיֲח8 ְוֶאֶעְרָכה ִנְבֲהלּו ִמָּפָניו, ִלְכֶׁשָּיבֹוא ַהָּקדֹוׁש ָּברּו6 הּוא ְויֹוִכיַח ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ְלִפי ַמה ֶּׁשהּוא, ֶׁשֶּנֱאַמר: א
כותב החפץ חיים על התורה, שעד שיוסף התוודע אל אחיו היו להם הרבה  ְלֵעיֶני8, ַעל ַאַחת ַּכָּמה ְוַכָּמה". כך

מדוע הוא חושד בהם ומדוע כך ומדוע כך, וכשהוא התוודע מיד סרו כל הקושיות והתבררו כלא היו  -קושיות 
  מתחילה. כך כאשר העולם יתוודע ל"אני ה'" לעתיד לבוא יסורו כל הקושיות ויתבררו כלא היו. 

דוע לא ניתן להעמיד בפשטות שאכן יוסף הוכיח את אחיו על מכירתו, שהרי זה הדבר ויש לשאול: מ
המתבקש ביותר לאור ההפליה שלהם בינו לבין בנימין, וכך במדרש אנו רואים שמשווים את תוכחת יוסף 

  לתוכחת הקב"ה לעתיד לבוא. 

מה היה ענין כל ה'מתיחה' שהוא כדי לתרץ על קושיה זאת, יש לשאול מדוע יוסף התוודע אל אחיו רק עתה, ו
 חרטה על העבר. א.שיש שלוש דרגות בתשובה:  הלכות תשובה, פ"א)( עשה להם? יש לבאר זאת על פי הרמב"ם

קבלה לעתיד. בעל תשובה גמור הוא רק מי שעבר את שלושת הדרגות האלו. יוסף רצה  ג.וידוי בפה. . ב
"אבל אשמים אנחנו..."), ( חרטה ווידוי בפה כבר עשו -לחכות עד שאחיו יעברו את שלושת הדברים האלו 

. רמב"ם שם)( והוא חיכה שהם יקבלו לעתיד, "עד שיעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לזה החטא לעולם"
לכן נתן לבנימין חמש משאות, כדי לגרום לאחים לקנא בו כפי שקינאו ביוסף על כתונת הפסים, ושם לו את 

וכשיהודה אמר שהוא מוכן להיות עבד במקומו של בנימין הבין  1,הגביע כך שאחיו יוכלו להפטר ממנו בקלות
  יוסף שהם גם לא ישובו על חטא זה לעולם. 

ו לעיל, שהרי לאחר שראה שאחיו חזרו בתשובה שלמה והתוודע אליהם, אם כן מתורצת הקושיא שהקשינ
הרי הם כבעלי תשובה גמורים ואסור להזכיר חטאיו הקודמים, א"כ לא יעלה על הדעת שיוסף אכן רצה 

  להוכיחם. 

לאור זאת ניתן אולי לחדד את ההשוואה בין תוכחת יוסף לתוכחת הקב"ה לעתיד לבוא: אנחנו מבקשים 
. ובאמת הקב"ה תהלים מד, כד)( דָֹני ָהִקיָצה ַאל ִּתְזַנח ָלֶנַצח"-"עּוָרה ָלָּמה ִתיַׁשן ֲא  –בוא ויגאלנו מהקב"ה שי

ם ִיֵּתן קֹולֹו ְוָרֲעׁשּו ָׁשַמִים ָוָאֶרץ ַוה' ַמֲחֶסה ְלַעּמֹו ּוָמעֹוז ִלבְ  ם ִּכי ֵני ִיְׂשָרֵאל: ִויַדְעֶּת עונה: "ַוה' ִמִּצּיֹון ִיְׁשָאג ּוִמירּוָׁשלִַ
ם קֶֹדׁש ְוָזִרים �א ַיַעְברּו ָבּה עֹוד... ְוִנֵּקי ִתי ָּדָמם �א ִנֵּקיִתי ַוה' ֲאִני ה' ֱא�ֵקיֶכם ׁשֵֹכן ְּבִצּיֹון ַהר ָקְדִׁשי ְוָהְיָתה ְירּוָׁשלִַ

'". כמו שאצל . ככל הנראה ההשוואה שעליה בונה המדרש היא בין "אני יוסף" ל"אני היואל ד, טז)( ׁשֵֹכן ְּבִצּיֹון"
יוסף הוא התכוון לשאול האם אביו עוד חי והאחים חשבו שהוא בא להוכיח אותם מחטאם על מכירתו, כך 

ובאמת הוא ממש יוכיח אותנו, ולא ( הקב"ה כשיתגלה במהרה בימינו לא נוכל לעמוד בתוכחתו מרוב חטאינו
לראות האם אנחנו מבקשים את  אך באמת מטרתו הראשית תהיהכמו יוסף שכלל וכלל לא התכוון לזה), 

וצים את הקשר לקב"ה ולגאולה הגאולה רק כדי לגאול אותנו מצרותנו שיהיה לנו שלווה, או שאנחנו ר

שזה השלווה הגופנית, ולאחר מכן  –רואים שבהתחלה כתוב "וה' מחסה לעמו ומעוז לבני ישראל"  2 .ההשלמ
  3ת.ולה האמתישזה השלווה הרוחנית ומטרת הגא –ירושלים קודש"  כתוב "שוכן בציון הר קדשי והיתה

_________________________ 
מילא! אם היה גונב אפילו משהו יקר  –הרב ריבלין תמיד נוהג לומר שהיה יהודה יכול לומר ליעקב 'אם הוא היה גונב משהו קטן  1

  דווקא את הדבר הכי יקר, הגביע של יוסף שלא ניתן לנחש את ערכו'ניחא! אבל הוא החליט לגנוב  –כמו מזלג או סכין מזהב טהור 
וברור שהגאולה השלמה וחזרת השכינה לציון אינה רק מנוחה מהצרות ושיפסיקו לרדוף אותנו, שהרי זה התקיים במידה מרובה  2

השוות את זה לחייל שבסוף בתקומת מדינתנו. אלא זה קשר ישיר עם הקב"ה, דעה שמכסה את כל הארץ מקטון ועד גדול. ניתן ל
 המלחמה חוזר מהחזית חזרה לארץ, אך ברור שעיקר צפיותיו היא לחזור לביתו אשתו ולילדיו [או לישיבה].

זאת  בתחילה כשהקב"ה ישכין שכינתו בציון הוא יעשה -ניתן גם להוסיף, שכתוב "ִויַדְעֶּתם ִּכי ֲאִני ה' ֱא�ֵקיֶכם ׁשֵֹכן ְּבִצּיֹון ַהר ָקְדִׁשי"  3
 ת מהגויםגם עם מידת הרחמים וגם עם מידת הדין, ובהמשך כתוב "ְוִנֵּקיִתי ָּדָמם �א ִנֵּקיִתי ַוה' ׁשֵֹכן ְּבִצּיֹון", שלאחר הנקמה המיוחל

יא ְּבַאְרָצם" [שם]) השכינה בציון תהיה רק "ִמְצַרִים ִלְׁשָמָמה ִתְהֶיה ֶוֱאדֹום ְלִמְדַּבר ְׁשָמָמה ִּתְהֶיה ֵמֲחַמס ְּבֵני ְיהּוָדה ֲאֶׁשר ָׁשְפכּו ָדם ָנִק (
  עם מידת הרחמים. 
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ארד עמך  אנכייעקב חושש מהירידה למצרים, והקב"ה מרגיעו "

  אעלך גם עלה". מה פשר הכפילות הזאת? אנכימצרימה ו

בוויכוח המתנהל בין רבש"ע למשה, כשמשה מתנגד לצאת 

כי אלך אל פרעה וכי אוציא את בני  אנכילשליחות, הוא אומר "מי 

ישראל ממצרים". והקב"ה עונה לו "ויאמר כי אהיה עמך. וזה לך 

שלחתיך, בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את  אנכיהאות כי 

להים על ההר הזה". התשובה אינה ברורה. מה עניין קבלת -הא

כי אלך אל  אנכיהתורה על הר סיני לשאלתו של משה "מי 

  פרעה"? 

טענה נוספת הייתה לו למשה ""והן לא יאמינו לי ולא ישמעו 

שה שלא בקולי, כי יאמרו לא נראה אליך ה'". מדוע היה סבור מ

להים פקד יפקוד -ישמעו לו, והרי יוסף הקדים ואמר להם "וא

אתכם והעלה אתכם מן הארץ הזאת וגו'''. ואמרו חז"ל שסימן 

מסר להם יוסף "כל גואל שיבוא בסימן הזה, 'פקד פקדתי', הם 

יודעים שהוא גואל אמת". ועוד אמרו "מסורת היה בימיהם, שכל 

לה, גואל אמת הוא". מדוע גואל שיבוא ויאמר להם פקידה כפו

  א"כ חשש משה, הרי שליחותו תואמת את המסורת שבידם?

בתפילת הרגלים אנו אומרים "אתה בחרתנו מכל 

העמים...ורוממתנו מכל הלשונות". מפרש הרב זצ"ל, ששתי 

מעלות לישראל על אומות העולם. האחת שאנו יותר מוסריים 

הדריכנו ללכת בדרך מהם, והקב"ה הבדילנו מכל תועבות הגויים, ו

ישרה. והשנייה, שגם אם אומוה"ע כולן ייטיבו את מעשיהם, עדיין 

תהיה לעם ישראל עדיפות עליהם, והיא התכונה האלקית שזכינו 

לה. א"כ, הקב"ה בחר בנו מכל העמים, הפשוטים והפרימיטיביים, 

כי 'עם' הוא הדיוט ופשוט. אך למעלה מזה הוא בחר בנו 'מכל 

ינו גם מהעמים בעלי התרבות והנימוס, בעלי הלשון, הלשונות', הי

  גם מהם אנו מעולים.

כשיעקב יורד למצרים וחושש מפני השפעת המצריים על בניו, 

 ואנכיארד עמך  אנכימרגיעו הקב"ה. "אל תירא מרדה מצרימה, 

אעלך גם עלה". זוהי ההבטחה לעלייה כפולה. לעלות מטומאת 

  ית הישראלית.מצרים, ולעלות משם לקדושה האלק

להים פקד יפקוד אתכם". פקידה -זוהי גם ההבטחה של יוסף "א

כפולה. ואמרו חז"ל שאם יבוא מישהו ויבשר להם פקידה כפולה, 

נאמין לו. ומכלל הן אתה שומע לאו. שאם לא יבשר פקידה 

כפולה, לא נאמין לו. בעל כורחנו, אין הכוונה שיאמר את שתי 

יוכל לשקר ולדקלם מנטרה זאת? המילים 'פקד יפקד", דמי לא 

אלא הכוונה, שאם יבוא גואל ויאמר שבא לגאול את ישראל גאולה 

אחת, הנשאפת מכל עם ולשון, היינו לצאת מהגלות ולהקים מקום 

מקלט בטוח בלבד, מבלי להזכיר את הפקידה השנייה, המדרגה 

האלוקית, לא נאמין לו, ומשיח שקר הוא, משום שאי אפשר 

  ולת ישראל בהקמת מדינה בלבד.לצמצם את גא

גאולה במדרגה אלוקית כזאת אי אפשר להיעשות אלא ע"י 

רבש"ע, "אני ולא מלאך, אני ולא שרף". וע"כ סבור היה משה 

שאמנם את החלק הראשון של הגאולה, היינו, הוצאת העם 

ממצרים הוא מסוגל לעשות, אך את המדרגה השנייה, לרוממם 

קב"ה יכול לעשות. וע"כ חשש "והם אותם למדרגה אלוקית, רק ה

כי אלך אל פרעה". וכך  אנכילא יאמינו לי". וזה שאמר משה "מי 

כי אלך אל פרעה". הרי אתה הבטחת אנכי הייתה טענתו: "מי 

אעלך גם עלה". האם אני מסוגל  אנכיארד עמך ו אנכיליעקב "

אנכי לעמוד במקומך ולפעול פעולות אלוקיות?, הרי הבטחת '

"? וכיוון שאינני מסוגל להעלותם לשתי אנכיא"כ "מי אעלך', 

המדרגות, א"כ אין זה תואם את הסיסמא שנמסרה ע"י יוסף, ואיך 

  יאמינו לי?

וע"ז ענה לו הקב"ה: א. "כי אהיה עמך". אינך הולך לבדך. אני 

' הולך עמך. אנכיבידך בשעה שאתה הולך אל פרעה, וא"כ 'מחזיק 

ועוד. "בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את האלקים על ההר 

ה' אלקיך",  אנכיהזה". ושם ישמעו כל ישראל איך אני מכריז "

ויראו הכול איך אני מרומם אתכם למדרגה אלקית, וידעו שזה 

  .       ושלשים)מדבר שור, הדרוש האחד ' שעשה כל זאת ('אנכי

  
  

דשמיא, נולד לו מדור חדש בעלוננו הפורה, בו יבואו  בסיעתא

ברינה מעט מזעיר מדבריו המתוקים מדבש ונופת צופים של ה'נר 

רבינו חיים בן עטר זצ"ל מתוך פירושו על  –המערבי' הלא הוא 

"אור החיים" –התורה, אשר על שמו הוא מכונה בפי כל ישראל 
1

 .

  וזה החילונו, בעזר צור גואלנו.

כדרכו בקודש, אוה"ח הקדוש פותח בצרור שאלות על הפס' 

את דרשות גם הוא מכיר שהראשון בפרשתנו, כאשר הוא מציין 

                                                      
 אוה"ח. -להלן  1

חלקן אף מובאות ברש"י), אך "צריך לדעת ( חז"ל העונות עליהן

  פשט הכתוב".

יש להבין מה  .1אציגה נא ברהטים את רוב שאלותיו בקיצור נמרץ: 

היה קרוב ודיבר עימו זה עתה),  הרי( 'ויגש' –הצורך במילים 

לא מובן מדוע ריצה יהודה את יוסף  .2)? .ברור..( 'באוזני אדוני'

באומרו 'בי אדוני'? ואם כדי שלא יחר אפו, היה צריך לומר זאת 

האמירה 'כי כמוך כפרעה'  .3בי אדוני, אל יחר אפך בעבדך'!  –מיד 

 ע�האנכי אעלך גם 
 ראש הישיבה, הרב מרדכי גרינברג שליט"א

 מדרכי הראי"ה

 הכל ענין של גישה

 ר' נתנאל גדז'
 התורה בטּו

 הקדוש 'אור החיים'מפניני 



 
ה! אם אדרב –? שנית 2מה בא לנמק –מעוררת תמיהה, ראשית 

  !3הוא גדול כפרעה, עוד יותר יקפיד על כבודו

כדי להבין באמת מה קרה שם, פותח לנו אוה"ח הקדוש את 

הדמיון: "אכן פשט הכתוב הוא, כי דבר ידוע הוא כי מנהג המלכים 

ישבו לפניהם גדולי המלכות ושריהם ויועציהם והיה אם בא איש 

בין המלך  על דבר משפט או דבר מאת המלך, לא יעמוד בהפסק

 .כות וחוץ לעיגול יעמוד ושם ידבר"ושריו היושבים ראשונה במל

"וכמו כן היה מדבר  –אחרי הרקע הזה, נמשיך אל ה'סיפור' שלנו 

אליו', פירוש, שנכנס  יהודה עד עתה [מחוץ לעיגול] ואח"כ 'ויגש

לפנים ממחיצתו ועמד בין המלך ובין השרים כדי שלא ישמעו 

"וחילה  –דבריו לזולת המלך". עתה יתורצו הקושיות בנקל 

[יהודה] פני המלך שיתרצה לו לדבר ביחוד אליו והוא אומרו 'בי 

אדוני ידבר נא עבדך דבר באזני אדוני' באין שומע זולתך וזה לא 

זניו, וחילה פניו שלא ימהר להתכעס על אשר יתכן אם לא בא

שואל כזה ואינו מהמוסר, והוא אומרו 'ואל יחר אפך בעבדך', 

פירוש, כי דרך זה יעשוהו גדולים השווים בגדר גדולה זה לזה, לא 

   ". עכ"ל הזהב.'בעבדך'עבד לאדונו והוא אומרו 

א"כ הבנו מה טיבה של אותה 'גישה', גם הבנו מה הבקשה 

במילים 'באוזני אדוני', ומדוע ריצה יהודה את יוסף. כעת הטמונה 

  מהו 'כי כמוך כפרעה'? –נותרה לה השאלה האחרונה 

                                                      
 המילה 'כי' משמשת לנתינת טעם בד"כ. 2
במילים אחרות, כשאדם רוצה 'לשבור דיסטנס' עם מאן דהו איתו הוא הסתבך,  3

  בא נסגור את הסיפור כמו חברים... –הוא אומר לו 

מעשה קטיעא בר שלום, אך מפני  –לשם כך יש צורך בידע מקדים 

 -והבאתי את הנצרך לנו  5, סמכתי על בקיאותכם4חמת העורכים

אמר לו אחר טיעון מוצדק של קטיעא בר שלום אל מול המלך, 

המלך: "מימר שפיר קאמרת, מיהו כל דזכי למלכא [הנוצח את 

המלך בדברים. רש"י], שדו ליה לקמוניא חלילא [ישליכו אותו 

לבית מלא עפר = מוות לא נעים]. א"כ, אומר אוה"ח הקדוש, 

יהודה לא לוקח סיכון ומקדים תרופה למכה, כל הסיבה שבגינה 

יא כדי לא לביישו אם יצדק רוצה הוא לדבר באוזניו של המשביר ה

בטענותיו, ומה אכפת לנו? כי כמוך כפרעה, חשוב אתה כמלך 

  מצרים ואיני רוצה להתחייב מיתה אם אביישך. 

יכול ללמוד גם את הפירושים שעל דרך הדרש  שמעונייןמי  ,עכשיו

  על פס' זה באוה"ח הקדוש.

ך שלקראת סיום כתיבת ד"ת זה, הצצתי להמש אסיים בגילוי נאות

, נגלה לפני פירוש יפהפה 6וודעי ספקתי על ירךִה הפרשה ואחרי 

שאותו לא אוכל להביא מחמת קוצר היריעה וטורח הציבור, אך לא 

 –ואציין את מקורו: פרק מה, פס' כו, מהמילים  7אמנע טוב מבעליו

   "ראיתי לתת לב". דפח"ח!

  עיינו בפרק מו, פס' ג. 'פנימיות'וכמו כן לאוהבי ה

                                                      
 ☺ע"פ ישעיה נא, יג.  4
  ).י ע"ב( מי שטרם מכיר יעיין במסכת ע"זועל כך ש 5
  ירמיהו לא, יח. 6
  ע"פ משלי ג, כז. 7

  

  

  

 ויגש אליו יהודה

 1בחיל ורעדה

 על אשמת הכוס שנשדדה

 ובאמתחת בנימין נלכדה

 ואף שעל צווארו חרב חדה

 מידת הרחמים לא נדדה

 בהשתחוויה ובקידה

 בעבודההציע להחליפו 

 משחת פדה 2ואת הנפש

 בראות יוסף את האחווה האבודה

 .לא יכול להתאפק ובפניהם התוודע

 

 אני יוסף, העוד חי אבי?

 ,מהרו אותו אלי להביא

 ישוב כמקדם ויהיה נביא,

                                                      
  יוסף. –יהודה, דרש  - פשט  1

 3יתנער מהג'וב ויחזור לקרבי.

 ויפג לב יעקב מלהאמין,

 וירא את העגלות ואז הבין.

 ותחי רוח יעקב וחלם חלמין,

 וירד עם שבעים נפש אל ארץ המואזין.

 

 העצה העמוקה מעמק חברון,

 מתגשמת בפרשתנו וגם הפתרון.

 הבוא נבוא להשתחוות לילדון וטירון,

 הלא הוא יוסף השליט והאדון.

 4וכשפרעה גזר בסתר ובשאון,

 את העברים להשליך לאבדון.

 המלך העליון נותן כוח ואון,

 ון.ושישיות ולא של מים צומחות במסדר

                                                              
 בנימין, א"נ יעקב. 2
  אין הנבואה שורה אלא על גיבור. 3
  בתחילה בסתר ולאחר מכן בגלוי. 4

 בשעבוד מצרים סבלו חום וקיפאון,

 אמנם זרעו בדמעה אך קצרו ברון.

 

 מהרה נחזה כצאתנו ממצרים נפלאות,

  5וירפא ה' כל מחלות.

 6ואז נצא בתופים ובמחולות,

 7ונראה באצבע זה ה' שומע תפילות.

 

 אסיים בברכה למערכת אשכולות,

  .9על מסכת מעילות 8שיכתבו למעשה

 וחולות,וירבו קוראיהם כעפר 

  .10אפילו שכנינו חופרי המחילות

                                                      
 כל המחלה אשר שמתי במצרים. 5
  כמרים והנשים על הים. 6
  וישמע ה' את נאקת בנ"י. 7
  יש גורסים למעיישה. 8
 ושאר דיני קרבנות... זה רק בשביל החרוז. 9

  ומלאה הארץ דעה וכו'. הנמצאים כמטחווי טיל. 10

 ויגש אל אב

 דב"ש
 השירה הזאת



 
      

  

1
לאחר ששותים מים ישירות  - מקולר ברכה אחרונה אחר שתיה

מקולר/ברז אין לברך ברכה אחרונה. זאת משום שאין אדם יכול 

ומהו שיעור ( לשתות כשיעור בזמן שדרך האנשים לשתות רביעית.

). 227זה? כתב שעה"צ רי, יא שהוא שתי לגימות, וע"ע בוזה"ב עמ' 

החדש) שבקדמת ביהמ"ד רוב האנשים אינם ( מסתבר שמהברז

ים ישירות אלא ממלאים כוסות, ובכה"ג ודאי שיתכן ויצטרך שות

  לברך בור"נ.

 אני שותה מים כל מהלך הסדר -ית מים במהלך הסדר ישת

מבקבוק צמוד או כוס צמודה שממלאה מהברז שבקדמת (

ביהמ"ד). האם לברך ברכה ראשונה ואחרונה על כל כוס וכוס 

ועל  שהכל)( שאשתה במהלך הסדר, או לברך על הראשונה

   בורא נפשות) בלבד?( האחרונה

פחות מרביעית שאיננו מתחייב ( אם שותה בכמויות קטנות •

בברכה אחרונה) יכול לברך שהכל בתחלת הסדר וכך יפטור 

כל שתייתו לאח"מ, גם אם את הלגימה הבאה שותה לאחר 

משנ"ב קפד, יז)( שלוש שעות
. בסוף הסדר יכול הוא לשתות 2

  .3נפשות'רביעית ולברך 'בורא 

מצוי ביוצא החוצה לקדמת ( אם שותה לעתים שיעור רביעית •

אה"נ לגבי ברכה  -ביהמ"ד, ממלא כוס, שותה וחוזר לסדר) 

ראשונה אין בעיה כדלעיל, יכול לברך שהכל בתחלת הסדר 

אם  -  הבעיה היא עם הברכה האחרונהולפטור כל שתייתו. 

י יעבור שתה רביעית ויודע שלאחר שעה לערך ישתה שוב, הר

ויפספס האדם את ברכת  4שיעור עיכול משתייתו הראשונה

'בורא נפשות' על הראשונה. ה'בורא נפשות' על הכוס שלאחר 

 שעה לא יכולה לפטור את הכוס הראשונה. כך כתבו ביאוה"ל

אם א"כ אדם שמסופק  -קצ, ז) ( וכה"ח קצ, ב ד"ה אחר ששתה)(

עליו לברך ברכה אחרונה על  - ישתה עוד תוך שיעור עיכול 

, האם יברך ברכה הכוס הבאהלגבי הכוס ששותה עתה. 

, נראה שע"מ לצאת 5ראשונה? בשל מחלוקת באחרונים

                                                      
ביקש הכותב לגעת בסוגיה האם מותר לשתות ממתקני המים המסוננים  1

בשבת. ע"מ להביא דבר בשלמותו, תדחה סוגיה זו לשבת הבאה ב"ה. בכ"מ 
תודה רבה לחתן כליל המעשים הטובים, מצוות העורכים, ראש למדריכים, חבר 

חים, יעקב אביעד דואני, שהציע לגעת בסוגיית לאברכים, כשושנה בין הפר
הקולר על כל חלקיה. תפילתנו ותקוותנו שיזכה להקים בית נאמן בישראל על 

 אדני התורה והיראה.
  ובלבד שלא יוצא הוא מביהמ"ד, דאז חשיב שינוי מקום. 2
ובלבד שטרם שתיית הרביעית לא הרגיש רווי, כיון שאז שתיית המים איננה  3

ביאוה"ל רד, ז ד"ה לצמאו). אה"נ השותה מיץ ממותק, בכ"מ יכול לצמאו (
 לברך על שתית רביעית אף אם רווי, כיון שנהנה מהמתיקות.

מהו שיעור עיכול דשתיה? כ"ז שאדם מרגיש רווי בידוע שלא עבר זמן עיכול.  4
לעומת זאת, אדם שאיננו יודע להרגיש בעצמו אם צמא הוא אם רווי, נראה 

, כט) שודאי תוך חצי שעה עדין לא עבר שיעור עיכול. יותר מכך מכה"ח (קפד
דקות כדאי שיוציא עצמו מן הספק (ישמע מאחר או יאכל כשיעור  72עד 

  .228וכדו').ע"ע פנה"ל עמ' 
עמ' קעח בהערה) נראה  ,מנח"י (ה, קב) נוקט לברך. מאידך בחזו"ע (ברכות 5

הדעת, בדומה למג"א קצ, ג.  שלא מברך כיון שברכה אחרונה אינה גורמת היסח
איך יתכן לברך ברכה ראשונה אחת,  - לשיטתו, נראה שאפשר לחוד חידה 

 ועליה המון ברכות אחרונות.

א. ישתה מעט בין כוס לכוס תוך זמן  :יש לנהוג כךמספק 

עיכול, כך שיהיה קשר תמידי בין השתיות, ואז לא יצטרך 

תחת ( לחוץ לברך גם ברכה אחרונה על הראשונה. ב. יצא

כיפת השמים) בין כוס לכוס, ואז לכו"ע יברך שוב ברכה 

  ראשונה על הכוס הבאה.

היוצא לברז שבקדמת ביהמ"ד ע"מ למלא כוסו או היוצא 

 לא חשיב שינוי מקום, ול"צ לברך שוב -לשירותים במהלך הסדר 

 -קי"ל מספק שמעבר מחדר לחדר בדיעבד לא חשיב שינוי מקום (

לכתחילה ד"ה בבית אחד. הליכו"ע ח"ב עמ' לט). ביאוה"ל קעח, א 

שמתכנן הוא לעבור  ,יש לכוון בברכת שהכל שבתחלת שתייתו

מעבר באותה רשות, כאל ( מקום, ומהני רק במעבר מחדר לחדר

וון, יקעח, א בהג"ה). גם אם לא כ -השירותים או לקדמת ביהמ"ד 

ילך כל סדר רגיל באמצע ל( אם זו רגילותו לעבור מחדר לחדר

לשירותים או לברז לשתות כוס מים), אף לכתחילה מותר לו 

  לצאת. 

***  

צע"ג, הרי קי"ל יין פוטר שאר  – ברכה על שוקו בקידוש בבוקר

רך בפה"ג על יין, והיה בדעתו לשתות שאר יהיינו ב( משקין

קעד, ב. כ"כ גם  - משקין, לא צריך לברך שהכל על המשקין

רח, טז), א"כ איך בני  - כשיעורמברכה אחרונה אם שותה מהיין 

  הישיבה מברכים על השוקו?

מצוי אצל רוב בני ( ויש לידע שמי שלא שותה מכוס הקידוש

הישיבה בקידוש של יום השבת), אין ברכת בפה"ג ששמע 

מהמקדש פוטרת את שאר המשקין ששותה לאח"מ. זאת משום 

שהמשקין נטפלים ליין ששותה ולא לברכת הגפן, ובכה"ג שלא 

. אה"נ מי שזוכה לטעום משנ"ב קעד, ג)( שתה לא שייך שיהיו טפלים

אגב, זה מצוי יותר בקידוש שבבית, ואשריהם ( מכוס הקידוש

שו"ע רעא, יד) צריך לידע כמה  -ישראל, דמצוה מן המובחר היא

  ענינים: 

 לפניויין פוטר רק בתנאי שהיה השוקו/הקפה/התה  •

רק עדין לא ( לשתות דעתובשעת ברכת הגפן, או שהיה ב

 רגילותהצליח להשתחל ולקחת כוס...), או אף שיש לו 

משנ"ב קעד, ג ושעה"צ ( לשתות בקידוש של יום השבת

 . סקי"ג)

נחלקו מהו שיעור השתיה היין הפוטר שאר משקין.  •

לכתחילה דוקא שיעור של מלא  קעד, ב ד"ה יין)( לביאוה"ל

שו"ת ( יוסףלגמיו, ובפחות מזה הרי הוא בספק. לגר"ע 

אף טעם כלשהו. לפ"ז, החש לדעת המשנ"ב,  יחו"ד ה, כ)

ישמע  - וכך ראוי שבני אשכנז הטועמים מהקידוש ינהגו 

ברכה מאחר שלא טעם מיין הקידוש, או יברך על מאכל 

 שברכתו שהכל, וכך יפטור את השוקו.

 .מג"א רד, יז)( שברכתם שהכל מאכליםיין אינו פוטר  •

 ר' ושתייה בקידושקּולשתייה מ'

 ר' איתן גרתי

 אורח חיים
 הרב רובינשטיין בהכוונת

 


