
 'היענות ע"י תפילה -אינה בגדר נס'
מאת הגאון הגדול רבי משה קלזאן שליט"א

בפרשה מסופר ששמעון ולוי שהיו בני שלש עשרה שנה בלבד באותה 
העת, כמבואר במדרש רבה כאן, העזו לפלוש אל העיר שכם ולהרוג את כל 
יושבי העיר, כי פגעו באחותם דינה. כמו שאומר הפסוק : "ויבואו על העיר 

בטח ויהרגו כל זכר". וכתב רש"י, בטח - שהיו כואבים. ומדרש אגדה, 
בטוחים היו על כחו של זקן:

אבינו? יעקב  של  תפילתו  סמך  על  להסתכן  להם  מותר  היה  האם 
בגמ' מוכח שלהסתמך על תפילה של צדיק - אין זה נחשב לנס, ולכן גם אין 
מנכים לאדם מזכויותיו. וכך מובא בגמ' במסכת קידושין ]דף כט עמוד ב[ :  
רב יעקב בריה דרב אחא בר יעקב שדריה אבוה לקמיה דאביי, כי אתא חזייה 
דלא הוה מיחדדין שמעתיה, א"ל: אנא עדיפא מינך, תוב את דאיזיל אנא. 

שמע אביי דקא הוה אתי, הוה ההוא מזיק בי רבנן דאביי, דכי הוו עיילי בתרין 

'הקב"ה לא חייב לך כלום!!'
מאת הרה"ג רבי דוד אטדגי שליט"א

העלון מוקדש: לע"נ: יונה בן מרורי ז"ל וכן 
אסתר בת שרה ע"ה. ולרפואת: רבי יעקב 

אלמליח שליט"א בן זוהרה. בתושח"י. ולהצלחת: 
אריה יונה הי"ו. ציון בן אסתר הי"ו. משה גגולה וב"ב הי"ו. 

להקדשת העלון: 054-843-7476
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שולח  לבן  יצחק,  אביו  בית  אל  לבן  של  מביתו  יוצא  אבינו  שיעקב  אחר 
כרצונו,  בו  ולעשות  ביעקב  לנקום  מבקש  הוא  שבה  עשיו  אל  אגרת 
ומכין  מכך  מאוד  מתיירא  יעקב  לבן...  נקמת  את  גם  לנקום  זו  ובהזדמנות 
מאות  ארבע  עימו  אשר  עשיו  עם  הגורלית  הפגישה  לקראת  עצמו  את 
"קטנתי",  כך,  כל  לנו  המוכרת  חרישית  בתפילה  ופותח  מנוסים,  לוחמים 
עבדך". את  עשית  אשר  האמת  ומכל  החסדים  מכל  "קטנתי  יעקב,  פותח 

ויש להבין מה כוונת יעקב במילה 'קטנתי'?
החסדים  מכל  קטנתי  מובא,  יא(  סימן  לב  פרק  וישלח  טוב  )שכל  במדרש 
הן  הרי  כפועלי,  לי  להשיב  שגמלתני  והאמת  החסדים  כלומר, 
ע"כ. כך.  כל  חסד  להשתלם  כדאי  ואיני  קטן  ואני  ומרובין  גדולין 
עימו  ושיעשה  שעשה  החסדים  גודל  את  מבין  אבינו  יעקב 
המרובים.  ה'  לחסדי  כדאי  ואיני  קטן  אני  קטנתי,  ואומר  הבורא 
כי  לומר  "קטונתי"  אבל  בזה"ל,  יא(  פסוק  לב  פרק  )בראשית  הרמב"ן  ביאר  וכך 

ע"פ 20 דק' קודם השקיעה
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אינש  ליה  ליתיב  לא  להו:  אמר  מיתזקי,  הוו  ביממא  אפי' 
אושפיזא, אפשר דמתרחיש ניסא. על, בת בההוא בי רבנן, 
אידמי ליה כתנינא דשבעה רישוותיה, כל כריעה דכרע נתר 
חד רישיה. אמר להו למחר: אי לא איתרחיש ניסא, סכינתין.

וכתב שם המהרש"א בחידושי אגדות: אפשר דאתרחש ניסא 
כו'. קצת קשה, דהיאך דחה אביי אותו למקום סכנה על הספק 
דשמא יתרחש ניסא?  וגם אם יתרחש ניסא - יהיו מנכין לו 
מזכיותיו, כדאמר בעלמא? י"ל דודאי סמך אביי על חסידותו 
ושמתוך תפלתו לא יהיה ניזוק ויהרוג את המזיק ואין זה מקרי 
נס. אלא שאמר דשמא קודם תפלה יתרחש ניסא וינכו לו 
מזכיותיו, ומשום ספק זה - אין למנוע הודאי שיהרוג אותו. 

ולזה יתיישב דא"ל למחר אי לא איתרחש ניסא כו' שהיה 
בניסא  אלא  בתפלתו  הדבר  תלה  שלא  עליהם  מתרעם 
ודו"ק: מזכיותי.  לי  שמנכין  זו  מדה  לידי  אותי  והבאתם 

והוא  זה  מסוכן  לבית  להכניסו  אביי  של  מהוראתו  הוכחה  לנו  הרי 
להם  יפתור  גם  אגב  ובדרך  וינצל  יתפלל  מסתמא  שהוא  זה  על  "בנה" 
כח  כי  נס  נקרא  לא  כלל  וזה  אצלם,  שהתנחל  "המזיק"  בעית  את 
נפלא. הטבע".  "מדרכי  כביכול  והוא  בעולם  שנקבע  כח  הוא  התפילה 
שיצליחו  התפלל  לא  יעקב  הנראה  שכפי  להעיר  עוד  יש  ואגב, 
למעשה  נחרצות  התנגד  הוא  שהרי  העיר,  יושבי  כל  את  להרוג 
הארץ". ביושב  להבאישני  אותי  "עכרתם  בהם  נזף  ואף  זה 

כל  להם  יארע  שלא  הזקן  אביהם  של  תפלתו  על  שסמכו  נראה  אלא 
הזה. למעשה  ביזמתם  זאת  ניצלו  והם  כללי,  באופן  דרכיהם  בכל  רע 

מהשמים  ונענה  בשלמות  מתפלל  האדם  שכאשר  הוא  מהאמור  העולה 
! בעולמו  ד'  שטבע  מציאות  זוהי  אלא  כלל,  נס  בגדר  זה  אין   –

עמו.  שעשה  החסדים  לכל  ראוי  מהיותו  הוא  קטון 

אל  הוריו  בציווי  הלך  אבינו  יעקב  הרי  נא מעט,  ונתבונן 
בית לבן, ובמשך השנים ששהה שם כידוע הוא לא ישב שם 
על מי מנוחות, לבן ניסה להפילו ברוחניות וגשמיות, ארמי 
אובד אבי, ויעקב בשליחות הבורא בונה את י"ב השבטים, 
ותוך כדי שומר באדיקות את תרי"ג המצוות, וכעת בשובו 
כל  את  לו  יש  לכאורה  יתברך,  ה'  ציווהו  כאשר  ארצה 
הסיבות שיעשו לו ניסים, במיוחד כלפי איש צר ואויב עשיו 
הרשע. אבל בכל זאת יעקב מרגיש כי שום דבר לא מגיע לו 
וכי חסדי ה' המרובים הם גדולים לעומת קומתו "הקטנה".

מכל  קטנתי  יא(,  )לב,  בחיי  רבינו  שמבאר  וכמו 
חסרון  בתפלתו  שיתבונן  לאדם  שראוי  מכאן  החסדים. 
זהו  עבד,  אליו  הוא  אשר  האדון  ואדנות  ופחיתותו  עצמו 

וכו'.  עליו  וטובותיו  יתברך  השם  חסדי  ברבוי  ושיתבונן  עבדך.  את  שאמר: 
ליבו  שהאדם  שככל  פג(  עמ'  )ח"א  יהל  אור  בספרו  חסמן  הגרי"ל  מבאר  וכך 
שלם ומבין את מהות העולם, כך יודע הוא להבין בפחיתות עצמו ולהודות 
לקב"ה.  והלל  תודה  פיו  ממלא  שמקבל  ומים  לחם  על  אפילו  דבר  כל  על 
"טובתי  ב(  טז,  )תהלים  ע"ה:  דוד  שאמר  שזהו  ומבאר,  בחיי  רבינו  שם  וממשיך 
לכל  אדון  שהוא  יתברך  השם  בדרכי  אני  מתבונן  שיאמר,  עליך".  בל 
גמור,  חסד  רק  בחיוב,  לא  העבד,  על  האדון  טובות  אותם  מיטיב  העולם, 
ואחר  עליך.  מוטלת  שתהא  חיוב  איננה  כלומר  עליך",  בל  "טובתי  זהו: 
דהיינו,  נא".  "הצילני  יעקב:  אמר  וכן  צרכיו.  ישאל  זה  בכל  שיתבונן 
חייב  לא  הוא  ותתבונן,  רגע  תעצור  עולם,  מבורא  דבר  מבקש  קודם שאתה 
בחסד  זה  הכל  לך  נותן  הוא  ואם  לא!  גם  לך  לומר  יכול  הוא  כלום!!  לך 
נא". "הצילני  תבקש  אז  ש"קטנתי",  הזו  להבנה  שהגעת  אחרי  ורק  גמור. 
לט(  ג',  )איכה  חי"  אדם  יתאונן  "מה  הפסוק  על  שמצינו  וכמו 
צריך  אדם   - חי"  שהוא  "דיו  מ(:  ג',  רבה  )איכה  המדרש  שמבאר 
להתלונן. ולא  חי  שהוא  העובדה  עצם  על  הודיה,  תחושת  לחוש 

עימו  שעשה  דבר  כל  על  יעקב  של  הודאתו  מעלת  גודל  את  להבין,  וכדי 
הבורא מוצאים אנו בספרי )דברים פרשת ואתחנן פיסקא לב(, רבי מאיר אומר: הרי הוא 
כאברהם  לבבך  בכל  אהבהו   – לבבך"  בכל  אלהיך  ה'  את  "ואהבת  אומר: 
 – נפשך"  "ובכל  ח(.  מא  )ישעיה  אוהבי"  אברהם  "זרע  שנאמר:  כענין  אביך, 
כיצחק שעקד עצמו על גבי המזבח ... "ובכל מאדך" – הוי מודה לו כיעקב 
עבדך  את  עשית  אשר  האמת  ומכל  החסדים  מכל  "קטנתי  שנאמר:  אביך, 
יא(.  לב  )בראשית  מחנות"  לשני  הייתי  ועתה  הזה  הירדן  את  עברתי  במקלי  כי 

יעקב אבינו הפך לסמל של הודאה, משום שלמרות שהיה מגיע לו לכאורה 
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שאלה: האם קרוון נייד שבו דירת מגורים חייב במזוזה.

תשובה: יש לקבוע בו מזוזה ללא ברכה.

פטור  שבספינה  הבית  נפסק  יא'  סעי'  רפו'  בסי'  יו"ד  בשו"ע  ביאורים: 
ממזוזה. ומצינו בזה שני טעמים הראשון כתב הש"ך בס"ק כא' מפני שהם 
דירת עראי, וכתב הט"ז בס"ק י' כיון שאינם שם בלילה. וכתב בערוה"ש 
בסי' רפו' סעי' כז' בית שבספינה האמור הוא כשעשו בית עראי בספינה 
אבל בספינות שלנו שיש בהם בתים קבועים וגם בספינות ההולכות על 
הנהרות שיש בכל ספינה בית קבוע וקורין לה קאיוט"א )דומה ליאכטה( 
חייבת במזוזה שהרי היא דירה קבועה. והטעם השני כתב הקהילות יעקב 
על מנחות סי' כו' כיון שאין הספינה דרה במקום קבוע אלא עוברת ממקום 
למקום פטורה ואפילו שדרים שם בקביעות המלחים ועוד אנשי הספינה 
ונשאר בצ"ע לדינא. ודעת מרן הגרע"י בהלי"ע ח"ח עמ' ש' שאין הטעם 
משום שמטלטל אלא משום שאינו דירת קבע והכרעתו בפשטות שיקבע 

ללא ברכה.

כיון  פב'  סי'  ח"ב  מנח"י  בשו"ת  כתב  נייד  בקרואן  בית  לגבי  ולענייננו 
יש  קבוע  שאינו  הטעם  ולפי  בספינה  בית  של  הפטור  טעם  מה  שתלוי 
ולכן  בצ"ע  נשאר  הברכה  לגבי  אבל  במזוזה  שחייב  הכריע  לכן  לחייבו 
למעשה אין לברך על מזוזה זו וכן פשטות דברי הלי"ע שם לגבי קרונות 
ברכה,  ללא  דעתו שיקבע  לדירה  מיוחד  ממזוזה שנראה שאם  שפטורים 

וכ"כ בספר פתחי מזוזות עמ' לז'.

חייב  האם  מזוזה  שם  שאין  ורואה  הזמנים  בבין  בצימר  הנופש  שאלה: 
לקבוע מזוזה.

עד  פטור  מזוזה  שם  שאין  ורואה  באכסניה  או  בצימר  הנופש  תשובה: 
חייב  הבית  בעל  אבל  האורח  לגבי  רק  זה  וכל  שם  שהוא  יום  שלשים 

לדאוג שתמיד יהיו מזוזות בצימר.

ביאורים: נפסק בשו"ע ביו"ד סי' רפו' סעי' כב' השוכר בית בחוצה לארץ 
והדר בפונדק בארץ ישראל, פטור ממזוזה שלשים יום. והשוכר בית בארץ 
ישראל חייב במזוזה מיד משום ישוב ארץ ישראל. והוא הדין לשואל בית 
שדינו כשוכר. והטעם בארץ ישראל שהשוכר בית חייב במזוזה מיד ביאר 
רש"י במנחות דף מד. משום ישוב ארץ ישראל שלא יצא בקלות מהבית 
משום טורח השגת מזוזות. ועוד טעם ביאר בבית הלוי שמצות ישוב ארץ 

ישראל מחשיבה את הדיור בבית לקבע כבר ביום הראשון.

ועיין בשו"ת מהרש"ג ח"ב סי' קכב' שיש הבדל בין שוכר לאורח )פונדק( 
ששוכר מקבל הבית ומכניס בו את כל הציוד שלו בשוני מאורח שמשתמש 
ואינו נחשב כשוכר את הבית אלא כזכות שימוש  בכליו של בעל הבית 
דינו  מלון  ולגבי  יום.  שלשים  עד  ופטור  שונה  דינו  אורח  ולכן  בבית 
כפונדק )אורח( כיון שעשוי ללינת כמה לילות ונחשב כדירת עראי ולכן 

עד שלשים יום פטור ממזוזה.

ולגבי צימר כיון שמקבל את כל הריהוט של בעל הבית ורק שוכר זכות 
שימוש במקום דינו כאורח בפונדק שהרי צימר עשוי ללינת כמה לילות 
ולא בקביעות ולכן עד שלשים יום פטור ממזוזה. ובעל הצימר חייב לקבוע 

מזוזה כשאר כל בית עסק שחייב במזוזה.

שו"ת בהלכות

מזוזה ְוֶאת ָּבְׂשַמת ַּבת ִיְׁשָמֵעאל ֲאחֹות ְנָביֹות: )בראשית פרק לו פסוק ג( 
מצי מחלת.  ט(  )כח  לה  קורא  ולהלן  רש"י:  חופירש 
והעו שנתגייר,  גר  עונותיהם  להן  מוחלין  יז( שלשה  )פרק  ספר שמואל  מדרש  באגדת  חנו 

עונותיה:  שנמחלו  מחלת  נקראת  לכך  מכאן,  הטעם  ולמד  אשה,  והנושא  לגדולה,  לה 

תענית ביום החופה |  כתב הרמ"א  )אבן העזר סימן סא( "ונהגו שהחתן והכלה מתענין ביום 
חופתן". בשורש המנהג נאמרו שני טעמים:  טעם ראשון לפי שהוא יום סליחה שלהם ונמחלים 
עונותיהם ביום זה, ולטעם זה ראוי להשלים התענית עד הערב וכ"כ הב"ח בא"ח ס"ס תקס"ב. 
זה  ולפי טעם  מיושבת עליהם,  ולא תהיה דעתם  ישתכרו  והכלה  טעם שני, חששו שמא חתן 
עד  התענית  את  להשלים  צורך  אין  לפני השקיעה  הייתה  במקרה שהחתונה  הפוסקים   כתבו 
אחר צאת הכוכבים. )מהר"מ מינץ(. וכיון שהוא יום סליחה מהראוי להתענות ולבקש רחמים 
שיחיה חיי שלוה עם בת זוגו ושיצא מהם דור ישרים בעיני אלקים )ערוך השולחן אבן העזר 
סימן סא(. כתבו הפוסקים ואף בימים שאין מתענים  צריכים ליזהר שלא ירבו באכילת דברי 
מותרות וימעטו מאכל ומשתה מפני שיום מחילת עוונתיהם הוא )בית שמואל סימן סא ס"ק ו(. 

|טעמים נוספים לתענית זו  במהר"י ברונא )סימן צג(  "ובינקותי אמרתי הטעם שהחתן מתת
יום,  בכל  נידון  דמלך  ה"ג(  דסנהדרין  ופ"ב  ה"ג  דר"ה  )פ"א  בירושלמי  דאמרינן  משום  ענה, 
יום הדין לגביו, לכך צריך שיתענה כמו ביוה"כ,  ויום החופה הוא  וחתן דומה למלך, והואיל 
על  נוסף  טעם  הדין",  יום  שהוא  לפי  השנה  בראש  שמתענים  יש  זה  שמטעם  שמצינו  וכמו 
נדה סה:( דליכא כתובה דלא רמו בה תיגרא, כלומר שאין  )בשבת קל.  פי מה דאיתא בש"ס 
ביום  להתענות  ראוי  לפיכך  מריבה,  איזה  יפול שם  לא  הכתובה  כתיבת  זוג שנישא שעד  לך 
הפורענות. לבטל  מתענה  הוא  הרי  פורענות,  בו  שתיפול  גזירה  נגזירה  שאם  כדי  החופה 

בקרב  אלא  נפוץ  אינו  חופתם,  ביום  להתענות  והכלה  החתן  המנהג שנהגו   | ספרד  בני  מנהג 
אחינו יוצאי אשכנז. אבל אצל הספרדים ורוב עדות המזרח, לא נהגו בזה כלל. ואף אלה שנהגו 
אבותיהם בחוץ לארץ להתענות, והם מעדות המזרח, רשאים שלא לנהוג כמנהג אבותיהם, לאחר 
שעלו לארץ ישראל, ונוהגים בכל המנהגים כמנהג ארץ ישראל, אבל אחינו האשכנזים שיוצאים 
ביד רמ"א, לא ישנו ממנהגם להתענות. )שו"ת יחווה דעת חלק ד סימן סא שכ"כ מרן החיד"א 
בברכי יוסף אורח חיים )סימן ת"ע סק"ב(, וכן כתב הגאון רבי יהודה עייאש, בשו"ת בית יהודה 
חלק ב' )סימן כ"ג(. וכן כתב בספר מזבח אדמה )דף כ"ג ע"ב(, וכן הובא במנהגי ירושלים )בדיני 
קידושין אות ו'(. והואיל והחופה נעשית ביום, בודאי שאין מן הראוי להתענות בו ביום, כיון שיום 
טוב שלו הוא, וכן כתב הגאון רבי יצחק פלאג'י בספר יפה ללב חלק ב' )סימן תקע"ג( בשם הגאון 
בעל הרי בשמים, שאסור לחתן להתענות ביום חופתו וביום שמחת לבו, שיום טוב שלו הוא.(.

בית החופה  חל  אם  החופה,  ביום  להתענות  שנהגו  אף  בהם   מתענים  שאין  |ימים 
חוץ  חודש,  בראש  מתענים  אינם  הם:   ואלו  בהם,  מתענין  אין  להלן  המנויים  אלו  מים 
ובט"ו  ופורים,  בחנוכה  ולא  ציבור,  תענית  שהם  אב  חודש  וראש  ניסן  חודש  מראש 
ובין  שבועות,  עד  סיון  חודש  ראש  שבין  וימים  ניסן,  בחודש  אבל  באב.  ובט"ו  בשבט, 
קכט(.  כלל  הנשים  בית  שער  אדם  )חכמת  מתענין   בעומר  ול"ג  לסוכות,  הכפורים  יום 

לחות בהכנסם  מאוד  במאוד  עצמן  להתקדש  והכלה  החתן  צריכים  | החופה  ביום   הנהגתם 
ויב ויתוודו  הזה,  היום  עד  הולדם  מיום  במעשיהם  ויפשפשו  ההוא  ביום  תשובה  ויעשו  תפה, 
גמו חרטה  ויתחרטו  ועוזבים,  מודים  ויהיו  יתברך,  מהשם  וכפרה  וסליחה  מחילה  תקשו 

ולהיותם  ובתמים  באמת  ה'  את  לעבוד  והלאה  מהיום  חזקה  הסכמה  ויעשו  לב  בשברון  רה 
שכי ישרה  הוא  ברוך  שהקדוש  ויתפללו  לחופה  יכנסו  כך  ואחר  וטהורים,  תקדושים 

ונוהגים  ביניהם.  שכינה  ואשה  איש  לברכה  זיכרונם  רבותינו  שאמרו  וכמו  ביניהם,  נה 
קמו(. סימן  ערוך  שולחן  )קיצור  הכפורים.  יום  בערב  כמו  מנחה  בתפלת  הווידוי  שאומרים 

חלק  ונשאל  שואל  )בשו"ת  מטוניס  הכהן  כלפון  רבי   | מתענה  אינה  שהכלה  שנהגו  יש 
הכלה  אך  החופה  ביום  מתענה  החתן  שרק  הוא  שמנהגם  הביא  מב(  סימן  העזר  אבן   - ב 
כפרה  לשם  הוא  התענית  כי  האחד  סיבות  משתי  הוא  התענית  דשורש  והטעם  מתענה  אינה 

ול להאריך  להאריך  צריך  ואין  טעמים  מכמה  הכלה  ולא  כפרה  צריך  החתן  הרוב  תועפ"י 
ולכן  מכחישה  והתענית  החתן  בעלה  בעיני  חן  נושאת  להיות  צריכה  הכלה  כי  ועוד  באר. 
כשהוא  רק  מקדש  שאינו  תיקנו  ולכן  לשכרותו  לחוש  יש  שהחתן  נראה  ועוד  מתענה.  אינה 
עי"ש. להשתכר.  וכ"ש  לשתות  נשים  דרך  שאין  בזה  לה  לחוש  אין  הכלה  אבל  מתענה 

הכית מיום  עדיף  דאינו  כ'  ע(  )עמ'  להגרח"ק  דרך שיחה  בספר  העוונות    |משמעות מחילת 
סי'  הגר"א  מביאור  משמע  וכן  תשובה.  עם  למקום  אדם  שבין  עבירות  רק  לו  ונמחלו  פורים 

האזי )ע"פ  עינים  מאור  ובס'  )פ"ו(.  חתנים  חופת  בס'  וכ"כ  יעו"ש.  חתן.  וכן  בד"ה  תתקס"ב 
אלא  ממש,  תשובה  ללא  הכוונה  אין  תשובה  ללא  גם  מכפר  שיוה"כ  הסובר  דלרבי  כ'  נו( 
ויעויין   . להם  מועלת  תשובה  אין  השנה  ימות  עבירות שכל  על  גם  תשובה  כוונתו שמועלת 
שהוא  משום  הוא  עוונותיו  כל  לו  שמוחלין  דהטעם  שכ'  ס'(  )סי'  שלמה  לך  האלף  בתשו' 
דבריו  ולפי  עוונותיו.  כל  לו  מוחלין  לגדולה  שעולה  ומי  למלך,  דומה  דהוא  לגדולה  עלה 

בודאי שלא עשה תשו הרי  בנשאו את מחלת  הרי עשיו  כי  שייך לתשובה,  אינו  חלכאורה 
סי'  )ח"ב  יציב  דברי  בשו"ת  וכ"כ  לו  רשעתו  על  רשעה  דהוסיף  שם  במדרש  וכדאיתא  בה 
כ' לבאר בשם הגרשז"א, דאין הכוונה דמוחח )ח"ב עמ' קסג(  חיכו ממתקים  ובספר   רנט(.
לו עוונותיו אלא הביאור הוא שנותנין לחתן אפשרות לפתוח דף חדש בחיים ולהשתח  לין
נות, והיה אם ניצל זאת כראוי ושב אל בוראו בשלימות מסייעין אותו סיוע שיש בו ממש 
עימו. דעולה  לכלה  דה"ה  מסתבר  ובכה"ג  חדשה,  לבריה  שנהפך  עד  עוונותיו  לו  ומוחלין 

'יום החופה' 



תשעת הימים שלפני תשעה באב המזכירים את חורבן בית המקדש, העיקו כענן 
כבד על חצרו של רבי ברוך, שבדרך כלל היתה שרויה באוירה של שמחה פנימית. 

גם יוסלה, אחד החסידים הצעירים ביותר. שהיה עליז תמיד, ניסה הפעם לגרש 
מעל שפתיו את הניגונים העליזים, אותם הוא היה מזמזם שעה שהיה לומד רכון 

על ספר. לפעמים היה משמיע זמזום בהיסח הדעת, עד שחבריו הזהירוהו לאמר: 
יוסלה יוסלה, כבר שכחת מה שרבינו אמר, שאין שירה ושמחה, עד שיעברו תשעת 

הימים...

בימים עצובים אלה של אבל על אובדן בית המקדש, לא היה רבי ברוך מוכן 
לראות איש מחסידיו ושמועה אמרה, כי הוא יצא לערוך “גלות”, כדי להרגיש את 
טעמה האמיתי של הגלות המרה, שאבותינו הרגישו אחרי החורבן, כאשר נלקחו 

בהמוניהם לרומי ונמכרו לעבדים. לאחר מכן הוא היה מופיע בפתח חדרו ערב 
תשעה באב, מוכן ומזומן לקרוא את מגילת איכה.

גם הפעם נעלם רבי ברוך מאז תחילת תשעת הימים ואיש מחסידיו לא ראה אותו. 
האמת היא, כי גם אם היו רואים אותו לא היו מזהים אותו, יען כי הוא התחפש 

בבגדיו של בעל עגלה, והיה נוהג בעגלה וסוסים ברחבי המדינה. הוא לעולם לא 
התחפש אותו הדבר פעמיים, כדי להבטיח שאיש לא יזהה אותו. הפעם הוא העדיף 

את ההסוואה של בעל עגלה, משום שחש חולשה ברגליו.

בהיותו עומד ליד העגלה שלו, כבעל עגלה לכל דבר, נגש אליו אציל פולני ושכר 
אותו לנסיעה, לעיר שהיתה במרחק של כ-70 ק”מ ממקום מגוריו של רבי ברוך. 

בעל העגלה המסווה עשה חשבון כי הזמן יספיק לו בדיוק להגיע לשם ולחזור לפני 

תשעה באב, כשלרשותו עומד יום נוסף, למקרה של עיכובים כלשהם.

רבי ברוך יצא לדרך, כשלצידו האציל הפולני, הוא נסע בדרכים המאובקות, מתעלם 
בשקט מהערותיו העוקצניות של הנוסע שלו, נאנח עמוקות למראה המאמצים 

הגדולים, שהסוסים הזקנים עשו, כדי לסחוב את העגלה וסובל בשקט את קפיצותיה 
של העגלה, כאשר הגלגלים עלו על אבן, או שקעו בבוץ. הם בילו שני לילות 

בפונדקים שלצידי הדרך. מובן מאליו, שלרבי ברוך “בעל העגלה” לא היה חדר 
כמו לאציל לשכב בו, אלא הוא נאלץ לישון על הקש באורווה, ליד הסוס שלו. הוא 
התעורר מוקדם והניח תפילין, מיד כאשר נראו קרני השמש הראשונות. בצורה כזו 

הוא היה מסוגל לצאת לדרך מוקדם בבוקר.

שום דבר מיוחד לא קרה בדרכם אל העיר, זולת הקשיים ואי-הנוחות שהם בדרך 
כלל מנת חלקו של כל בעל עגלה. אולם בלילה הראשון בדרכם חזרה, השתכר 

האציל בפונדק שבו התאכסנו, ולפני ששכב לישון פטפט באזני רבים על העסק 
הטוב שעשה בעיר. כרגיל במקרים כאלה היו נוכחים במקום אנשים, שרק חיכו 

להזדמנות כזו, והיו “מוכנים” לטפל בנוסע העשיר ו”לשחרר” אותו מהכסף אשר 
בכיסו. למחרת בבוקר, כאשר רבי ברוך קם והעיר גם את הנוסע שלו, הוא נאלץ 
להלביש אותו במו ידיו ולשאת אותו אל העגלה, משום שהלה היה עדיין שיכור.

מיד אחרי שעזבו את הפונדק, היה עליהם לעבור ביער עבות שנפש חיה לא היתה בו 
באותה שעה. ככל שהעין ראתה, לא היו לא עגלה ולא אנשים, כי השמש רק החלה 
לזרוח. לפתע, מבלי שידע מה קורה, זרק מישהו שק על ראשו של רבי ברוך. כאשר 
חזרה אליו הכרתו, מצא את עצמו רבי ברוך קשור אל עץ וממולו האציל היה קשור 

אף הוא אל עץ, אולם נראה היה כי ההוא עדיין מחוסר הכרה.

אלמלא החבל שהחזיק אותו אל העץ, היה נופל על האדמה. התברר, כי השודדים 
שהתנפלו עליהם, הריקו את כיסיהם וגם הסוס והעגלה נעלמו כלא היו. רבי ברוך 
הבחין בדשא בתפילין שלו, אשר לשודדים לא היה כנראה חפץ בהם וכן בסידור 

הקטן שלו, אשר בלעדיו הוא לא היה עושה צעד. ליבו התמלא שמחה בראותו את 
התפילין והסידור והוא הודה להשם, שהציל אותו ממוות.

המסע של רבי ברוך

אשר לאציל, הצליח רבי ברוך לפתוח את קישורי החבלים שלו. אולם 
הלה לא פתח את עיניו, ושכב על האדמה כאילו אין בו רוח חיים. רק 

פעולה חלשה של דופק העידה על כך שהאיש לא שבק חיים.

רבי ברוך יכול היה בקלות לעזוב את האיש, שוכב באשר הוא שוכב, 
ולהגיע בעצמו למקום ישוב. אולם דבר כזה לא עלה על דעתו כלל. 

הוא הסתובב קצת, כדי לחפש מים ולרחוץ את פניו של האציל במטרה 
לעוררו לחיים. לאחר שעות אחדות התחיל האציל להתעורר מעילפונו. 

כאשר התעורר סוף סוף, שאל את רבי ברוך בתדהמה: “מה קרה? 
מה הענינים? מדוע אנחנו יושבים כאן, במקום לשבת בעגלה ולנסוע 

הביתה”?

בקול שקט, כשהוא מחקה את בעל העגלה הצייתן והנבער, סיפר לו רבי 
ברוך את מה שקרה להם. כאשר הזכיר את העובדה שהם נשדדו, קפץ 

האציל כנשוך נחש וצעק : “כספי! היכן כספי, עשרת אלפים הרובלים 
שהיו בכיסי?” הוא צעק ויילל ונראה היה כאילו שהוא יוצא מדעתו 

מרוב צער על אובדן הכסף. עבר זמן מה עד שרבי ברוך הצליח להרגיע 
אותו איכשהו והאציל ישב על האדמה ונעץ את מבטו בנקודה מסויימת, 

כאילו ביקש למצוא את כספו האבוד שם. אחרי זמן מה הוא הגניב 
מבטים חשדניים לעבר רבי ברוך, אולם הלה לא הבחין בזה כלל, כי 

היה שקוע בתפילה.

“האם אתה מספיק חזק עכשו, כדי שתוכל ללכת אתי”? – שאל רבי 
ברוך את האציל, כאשר גמר להתפלל – “ייתכן שאין אנחנו רחוקים 
מהפונדק ונוכל לחזור לשם ברגל, או לפחות נוכל להגיע לכביש, או 

ליישוב כלשהו”.

הם החלו ללכת לאט לאט, אולם לא הרחיקו עד ששמעו קולות שבאו 
מקבוצה של ציידים שעברה במקום. לשמחתו של האציל לא היה גבול, 

כאשר גילה בין הציידים כמה מידידיו. מיד הוא סיפר להם את מה 
שקרה ומיד הוסיף, כי הוא חושד בבעל העגלה, שהוא שיתף פעולה עם 
השודדים. שאלמלא כן כיצד יכלו הם לדעת, שאני נושא עמי סכום כסף 

כה גדול? – שאל האציל.

“הבה נירה בו!” – הציע אחד הציידים, אולם ראש הקבוצה, אציל 
קשיש, סבר אחרת. הוא הציע, לקשור את בעל העגלה אל עץ ולחכות. 

“אם הוא באמת אחד מהשודדים, הרי שיבואו חבריו לעזור לו. ואם לא 
– שה’ יעזור לו”.

“אכן יעזור לי ה’” – חשב רבי ברוך בלבו, לאחר שקבוצת הציידים 
עזבה אותו לנפשו. הלילה ירד וביער לא היתה נפש חיה חוץ ממנו. רק 

הירח האיר קלושות מבעד לעצי היער העבותים.

כנראה שעכשיו חצות הלילה – אמר לעצמו רבי ברוך, כאשר הירח היה 
בדיוק מעל לראשו ובדמעות חמות, שנגרו על לחיו, הוא החל לאמר 
“תיקון חצות”, לזכר חורבן בית המקדש, דבר שהיה רגיל לאמרו כל 

לילה. ואכן מעולם לא הרגיש כל כך עמוקות את הצער העמוק של 
הגלות, כמו בשעה זו של צער ויסורים. כאילו כל היער הדהד עתה את 
קולו, כאשר אמר את פרקי התהילים, מעומק ליבו הנשבר. ומוזר, ככל 

שהמשיך באמירת התיקון, עם כל מילה נוספת, שבה התקווה וקנתה 
שביתה בליבו. היה זה כאילו כל עצי היער הצטרפו למקהלה אחת 
גדולה של מקוננים על חורבן בית המקדש וכאילו הירח והכוכבים 

מלמעלה מנסים לרמוז לו, שהנה הנה קרובה הישועה לבוא.

“היי אתה שם, חכה רגע!” – הקול הנמוך, שהפסיק את תפילתו של 
רבי ברוך, היה של האציל הזקן ראש קבוצת הציידים, שהתנגד קודם 
לכן שירו בו. רבי ברוך הביט לכיוון שממנו בא הקול וראה את האיש 
מתקרב אליו. כשהוא מלווה קבוצת אנשים. “רציתי לראות מה קרה 

לך. איכשהו לא האמנתי שאתה זה היית מי ששדד את ידידינו הטפש. 
בינתיים הם תפשו את השודדים בפונדק, שבו ביליתם את הלילה הקודם 

והם סיפרו לנו, שהידיד שלנו פיטפט על הסכום הגדול שהוא נושא 
עמו, בהיותו שתוי. לכן חזרתי הנה, כדי לעזור לך”.

מעומק לבו הודה רבי ברוך לה’ על הישועה שבאה כהרף עין. האציל 
הזקן נתן לו סוס ובלווית אחד המשרתים שלו שלח אותו הביתה. היה 

במשך כמה שבועות פקדו סערות שלג ורוחות עזות את העיירה לובלין. 
לשום  ללכת  היה  יכול  לא  שאיש  כזה  לגובה  השלג  נערם  הכבישים  על 
מקום. פירושו של דבר היה כי האיכרים לא יכלו להגיע לעיר עם תוצרתם 

ואספקת המזון נידלדלה במהירות.

בצלים  אפילו  היו  לא  למשל.  בצלים  כמו  לחלוטין,  חסרו  רבים  פריטים 
למאכלי השבת החגיגיים. עובדה זו הייתה טראגית כמעט, שכן בלובלין, 
המנה הקרויה ביידיש אייער-און-ציבעל, המורכבת מתערובת של ביצים 
ובצל קצוצים, שנחשבה למרכיב שכמעט אי אפשר בלעדיו ביום הקדוש. 
יהודי לובלין זכרו מקרים שבהם לא היה בשר או דגים, אך מי שמע על 

מחסור גמור בבצלים?

אחרי  מיוחדת.  מצוקה  שררה  מלובלין,  החוזה  המפורסם,  הצדיק  בבית 
ניסו  זה. הם  מייחסת חשיבות רבה לסלט פשוט  הכל, המסורת החסידית 
להשיג כמה בצלים בכל דרך אפשרית, אך מאמציהם עלו בתוהו. מישהו 
אפילו הצליח לפלס דרכו בין ערימות השלג עד חוותיהם של כמה מאיכרי 

הסביבה, אך גם להם לא היו בצלים.

בבוקר יום שישי, רבי נפתלי מרופשיץ, אחד מתלמידיו הגדולים של החוזה 
קם השכם בבוקר כהרגלו, כדי לצאת לבית הכנסת של הרבי ולשפוך לבו 
בתפילה לבוראו. בדרכו הביתה עבר דרך כיכר השוק ושם נתקל במפתיע 

באיכר שהיה לו שק מלא בצלים!

בדיוק  "זו  במחשבתו.  עלה  נועז  ורעיון  נפתלי,  רבי  לעצמו  אמר  "הו!" 
ההזדמנות לה חיכיתי! ברוך השם!" הוא ניגש לגוי והציע לו לקנות את 
השק כולו. האיכר ידע היטב את ערכה של סחורתו היקרה וציפה לעשות 
רווח נאה ממכירתה. לא זו העת לפשרות והנחות! הוא נקב בסכום גבוה 

במיוחד. להפתעתו הרבה, הסכים רבי נפתלי מיד ונתן לו את הכסף.

אך לא היה קץ להפתעות. "אני רוצה לקנות גם את מעיל הפרווה שלך ואת 
סירב  הוא  אוזניו.  למשמע  האמין  בקושי  האיכר  נפתלי.  רבי  הוסיף  כובעך", 
בלי  המקפיא  בקור  לביתו  לשוב  יוכל  כיצד  לחלוטין.  נדהם  כשהוא  לבקשה 
לו  קרצה  לקוחו  של  המושטת  שבידו  השטרות  חבילת  אך  וכובעו?  מעילו 
ופיתתה אותו, ועד מהרה נסגרה גם העסקה השנייה. ר' נפתלי צעד לביתו עם 

שק מלא בצלים ועם פריטי לבוש חדשים בלתי רגילים.

מאוחר יותר באותו יום, הופיע איכר מחוץ לביתו של החוזה. הוא היה לבוש 
בפרוות בסגנון האיכרים, עם כובע עצום שכיסה את מצחו ואת חלקם העליון 
של פניו, ועם מגפיים מכוסות בבוץ. בשפת הגויים ובנימה המאפיינת אותם, 

הוא קרא: "בצלים! בצלים למכירה!"

המוני חסידים הגיעו מכל עבר. כולם רצו לקנות בצלים לכבוד שבת קודש. הם 
התקבצו סביב מוכר הבצלים וניסו לשאת ולתת אתו, אך הוא סירב להוריד מן 

המחיר שנקב. ואז לפתע פתאום, הכריז כי הוא מפסיק למכור באותו 
יום. לא עוד בצלים למכירה!

לרבי!  בצלים  כמה  להביא  עלינו  עדיין  "אך  בפניו.  התחננו  החסידים 
הוא איש דגול וקדוש. אם רק תרשה לנו לקנות לו בצלים, יבואו עליך 

שפע ברכות".

"אם הוא מיוחד כפי שאתם אומרים, אמכור לו", אמר האיכר, "אך רק 
אם אוכל למכור לו ישירות, פנים אל פנים".

החסידים היו מזועזעים. כיצד יוכלו להביא בפני הרבי טיפוס גס שכזה? 
משלחת  ברירה.  להם  שאין  הבינו  ומבוכה,  בלבול  רגעי  כמה  לאחר 

מיוחדת הובילה את האיכר העמוס בצלים אל ביתו של הרבי.
כשהגיעו, היה החוזה עסוק בצחצוח גביע הקידוש המיוחדת שלו כפי 
זה גביע מיוחד במינו, עשוי  יום שישי לפני השבת. היה  שעשה בכל 
זהב טהור, בעל גילופים עדינים ומסובכים המראים אתרים מפורסמים 

בארץ הקודש, כמו הכותל המערבי, מגדל דויד והר הזיתים.

שהחוזה  אמרו  תולדותיה.  ואת  הקידוש  כוס  את  סבבו  רבות  שמועות 
ירש אותה מאחד מגדולי החסידות של הדור הקודם, וכל מי שזכה לברך 
על תכולתה ולשתות ממנה ראה ברכה רבה בחייו. אלא שלא קל היה 
לזכות בחסד זה. החוזה לא הרשה לאף אחד אחר להשתמש בה או אף 
לגעת בה. כל השבוע כולו עמדה הכוס בארון נעול עד יום שישי, ואז 

נהג לצחצחה עד שהבריקה ונצצה על מפת השבת הלבנה.

כשהביאו החסידים את הגוי עם שק הבצלים שלו, הבין הצדיק מיד את 
הסיבה לכך. "כמה אתה רוצה בעד הבצלים שלך?" שאל את האיכר.

"רק רגע, לא כל כך מהר", השיב האיכר בגסות והרים ידו כאילו רצה 
לדחות את הצעתו של הרבי. "אני קופא מקור. אני זקוק למשקה הגון 

כדי לחממני".

לתת  למשרתו  הורה  החוזה  דווקא.  תה  כוס  על  חשב  ברור שלא  היה 
עד  גדושה  ויסקי  כוס  האיכר  לפני  הונחה  ובמהרה  ויסקי,  כוס  לאיש 

שפתה.
"זה הכל?" קרא האיכר כנעלב. "רק הכוס הקטנה הזו?"

"תנו לו את כל הבקבוק והניחו לו לעשות כחפצו", אמר הרב והפנה 
את גבו.

כעת נראה מוכר הבצלים כמי שנעלב עלבון עמוק. "מה! אתה חושב 
שאני שתיין?" צעד בכעס. "אני אראה לך! אני אלך הביתה ולא אמכור 

לך כלום!" הוא קשר את השק והיטיב את מעילו כאילו עמד לעזוב.
החסידים מיהרו לנסות להרגיעו כשהם ממלמלים בדאגה מילות פיוס. 
לבסוף נרגע וחייך. "אני אגיד לכם מה", הוא אמר, בהצביעו על גביע 
הזהב הנוצץ שעל השולחן. "אמכור לך את הבצלים שלי אך ורק אם 

תמלא את הגביע הזה בוויסקי ותיתן לי לשתות ממנו".

החסידים נסוגו לאחור, המומים. איש לא העז לשתות מגביע הקידוש 
זה ישתה את הטיפה  ושתוי  הזה מלבד החוזה עצמו. האם איכר ערל 
המרה שלו מתוך הגביע המקודש? הם הציעו לו כוסות וספלים אחרים, 
גדולים יותר, לחוד או ביחד, אך הוא התעקש. "כמו שאמרתי לכם, רק 

מן הגביע הזה. אחרת אלך הביתה".

הם ניסו שוב להניאו מכך, אך כלום לא עזר. הוא פשוט סירב. בידיים 
רועדות ובלב כבד מילא החוזה בעצמו את הגביע היקר בוויסקי הגס 
ובמשיכת כתפיים נואשת נתן אותו בידי האיכר. זה הרימו בידו הימנית, 
שהכל  אתה....  "ברוך  קרא,  גדולים  וכוונה  ובריכוז  עיניו  את  צמצם 

נהיה בדברו".

כולם – הדיבר נעתק מפיהם. רק החוזה, אחרי שנעץ מבטו לרגע באיש, 
קלט מה התרחש. חיוך רחב התפשט על פניו. "לחיים, רבי נפתלי! אתה 

כל כך פיקח, מן הסתם ראוי אתה לשתות מגביע זה. לחיים!"

)מתוך א' בית חב"ד, ירחמיאל טולס(

עלילת הבצלים המתוחכמת!!
שמעתם פעם על שבת ללא בצל?



הניסים שנעשו עימו, מכל מקום הרגיש שהכל 
דין. פי  על  כלום  לו  מגיע  ולא  גמור  חסד  זה 

שטיינמן  הגראי"ל  הישיבה  ראש  על  ומספרים 
זצוק"ל, שהיה נוהג יום יום, להודות ולשבח להקב"ה 
על כל חסדיו שעשה ועושה עמו. והיה אומר: "הנה 
כל משפחתי נהרגו בשואה ואני היחיד שנשארתי, 
ובמקלי עברתי את הירדן הזה )ותירגם 'הים התיכון'(. 

חתנים  לי  ויש  משפחה,  להקים  זיכני  ה'  ועתה 
מאוד.  חשובים  ובנים  תורה,  גדולי  כאלו  ת"ח 
עמי!  מיטיב  שה'  כמה  ספרים.  להוציא  זיכני  וה' 
מגיע  שאיני  ממני  גדולים  יש  הנה  חסד!  הכל 
כל  ה'  ועמי  ספרים,  לחבר  זכו  ולא  לקרסוליהם 
אנשים  כמה  וכן  לי!  המגיע  לפי  לא  מטיב  כך 
הבנים  ב"ה  ולי  להם?!  שיעזור  מי  אין  בגילי 
לי!"... עוזרים  כולם  שלי  והנינים  הנכדים  שלי, 

הצליח  ובקושי  בבכי  פורץ  היה  רבות  ופעמים 
עושה  ה'  חסדים  "כמה  ואמר:  ידו  והרים  לדבר, 
הוצאתי  הנה  לה'!  להודות  צריך  אני  כמה  עמי! 
משיב  אני  ומה  טובים,  דברים  ועוד  ספרים 
יש,  ה'  חסד  כמה  להודות!  צריך  אני  כך  כל  לו? 
שבמקומות שונים שאני מופיע לדבר – יש חיזוק!". 

פורץ  נראה המראה כשהיה  היה  כיצד  ואין לתאר 
כך  שכל  להקב"ה  אענה  אני  "מה  ואומר:  בבכי 
לו...  החזרתי  אני  ומה  לי,  עושה  טובה  הרבה 
בעולם  אחד  אין  לה',  להודות  צריך  אני  כמה 
עמי  שעשה  כמו  חסד  עמו  עושה  שהקב"ה 
לו?"... משיב  אני  ומה  ועוד(  הספרים  )ופרט 

מהדברים הללו, עלינו ללמוד שני דברים, ראשית, 
ראוי  שאינו  הרגיש  הגדולה  במעלתו  יעקב  שאם 
לחסדים, אנו - על אחת כמה וכמה. ועל כן קודם 
שאדם ניגש לבקש בקשות מבורא עולם עליו לדעת 
שלא מגיע לו שום דבר על פי דין והכל זה חסד גמור. 

רואים  שאנו  דברים  הרבה  יש  הרי  ושנית, 
להודות  שוכחים  ואנו  מאליהם  כמובנים  אותם 
כל  על  להודות  האדם  על  לקב"ה,  עליהם 
ידי  ועל  גמורה.  כמתנה  זה  את  ולראות  דבר 
לטובה. ליבו  משאלות  שיתגשמו  יזכה  כך 

המשך 'דבר הרב' מעמ-1'

עניינים סגוליים- פתיחת מטריה בבית
שאלה: מקובל בקרב רבים מהעם שמקפידים מאוד שלא לפתוח מטריה בתוך הבית, ואומרים 
שכל מי שפותח מטריה בתוך הבית ירד גשם ביום חופתו וכדומה, האם יש לכך מקור או 

שאין לחשש לכך?

תשובה: הנה ראיתי בשו"ת ודרשת וחקרת )ח"ה חחו"מ סי' ח'( שנשאל אם יש מקור למה 
שאומרים שמי שפותח מטריה בבית מעכב זיווגו של אדם ז' שנים. והשיב, שלא מצא מקור 
ברור לכך, אך הוסיף,  ששאל על כך ליהודים מד' כנפות הארץ, ארץ ישראל, אירופה ארה"ב, 

ודרום אפריקה וכולם שמעו שיש כזו קפידא. ויש שאמרו, שהוא מנהג גוים. 

ויש  הגויים.  מנהג  שהוא  לומר  ח"ו  מזה,  חוששים  ישראל  בתי  שבכל  שכיון  שאמרו,  ויש 
ששמעו שמי שעושה כן, לא ימצא זיווגו ז' שנים. ויש ששמעו שימות, ויש ששמעו שיהא לו 
מזל רע ז' שנים, ויש ששמעו שירד גשם בחופתו. וסיים שם שחוץ מהשמועות הללו, לא מצא 

שום מקור מוסמך לזה ועדיין צריך חיפוש. ע"כ.
ובספר סגולות רבותינו )שאלה ח' עמ' 224( כתב ששאל את הגר"ח קניבסקי שליט"א על כך 
והשיב שלא שמענו שיש מקור לאמירה זו. ע"כ. וע"ע שו"ת מעשה האפוד ח"א סי' צא. ועל 

כן נראה שאין להקפיד כל כך בכך, ושומר פתאים ה'.

ברכת המוציא קודם נט"י
ובאחת  הבית,  ויוצא בברכת הלחם בברכה של בעל  שאלה: אדם שמתארח בסעודת שבת 
ברכת  את  הבית  בעל  התחיל  ידיים,  נטילת  על  שברך  טרם  ועוד  ידיו  את  נטל  הסעודות 
המוציא, האם צריך הוא לחזור ולברך המוציא שוב או שמא יצא בברכת בעל הבית? ומה 
הדין באדם שעוד לא נטל את ידיו ורוצה לצאת בברכה של בעל הבית, ובפרט בשבת שאין 

עוד לחם משנה ורוצה לצאת בברכתו של בעה"ב עוד קודם שנטל?

תשובה: אדם השומע ברכת המוציא ושתק וכיוון לצאת בברכת בעל הבית יצא ידי חובה אף 
שעדיין לא נטל ידיו, ואין ברכת הנטילה אחר כך חשובה כהפסק משום שהיא צרכי הסעודה. 
אומנם אם בשעה שברך בעה"ב המוציא ברך הוא את ברכת הנטילה לא יצא בברכת בעה"ב 

ועליו לשוב ולברך ברכת המוציא.

ביאורים: הנה מרן השו"ע )בסי' קסז ס"ז( כתב, ראובן שהיה נוטל ידיו לאכילה, ויעקב היה 
מברך המוציא ונתכוין להוציא השומעים, ואח"כ ניגב ראובן ידיו ובירך ענט"י, לא הוי הפסק 
ויוצא בברכת יעקב, וא"צ לחזור ולברך ברכת המוציא. ומלשון השו"ע משמע שרק היכא דכבר 
נטל ידיו מהני. אומנם מדברי החיד"א בברכ"י )ס"ק יג( משמע דאפילו אם כבר אם לא נטל ידיו 
עדיין מהני, עיי"ש בדין נטל במים פסולים. משום דמעיקר הדין לא בעי נטילה על פחות מכזית. 

וכ"כ העורה"ש )שם סי"ז( דאפילו אם שכח בעצמו וברך המוציא קודם נטילת ידיים לא הוי 
הפסק דהוי מצורכי הסעודה. וכן פסק המשנ"ב )שם ס"ק מה(. וכן פסק הרב כה"ח )ס"ק סג(. 
ואומנם אם בשעה שבעל הבית ברך המוציא בירך הוא ברכת על נטילת ידיים בזה לא יצא 
ידי חובת ברכת המוציא ויש לו לברך שוב. משום שמה שיוצא הוא מדין שומע כעונה ויש לו 
לשמוע את הברכה בלא הפסק וכאן שהפסיק בברכת ענט"י לא יצא בברכת בעה"ב. וכמו שכתב 

בשער הציון )שם(. ושכן מוכח מלשון השו"ע. וזה פשוט.

לפתוח מטריה בבית? 
לצאת בברכת המוציא קודם נטילת ידיים? 


