
בתוך הציווי על דיני שנת השמיטה וחישוב הכספים 
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היה בן גרים אל יאמר לו 'זכור מעשה אבותיך', אם 
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כשליחת  ומביאה-  ממשיכה  שהגמרא  כדוגמאות 
הם  אותו  המוצר  את  כלל  מוכר  שלא  לאדם  קונים 
או  מעשיו  על  פניו  הלבנת  של  באופן  או  מבקשים, 
הגמרא  ממשיכה  לעיל.  שהוזכרו  כדוגמאות  עברו 

ואומרת שאונאת הדברים חמורה מאונאת הממון:

"אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי: גדול 
אונאת דברים מאונאת ממון, שזה נאמר בו "ויראת 
מאלהיך" וזה לא נאמר בו "ויראת מאלהיך". ורבי 
אלעזר אומר: זה בגופו וזה בממונו. רבי שמואל בר 
ניתן  לא  וזה  להישבון  ניתן  זה  אמר:  נחמני 

להישבון".

נוספה  השני  בפסוק  דווקא  מדוע  מדייקת  הגמרא 
להזהיר  שבאה  ה'",  אני  מאלהיך  "ויראת  האזהרה 
שמדובר בדבר חמור יותר מאשר אונאת ממון. בתוך 
הגמרא  מתייחסת  דברים  אונאת  ענייני  על  דבריה 

לחומרת הלבנת פני חברו באמרה:

"תני תנא קמיה דרב נחמן בר יצחק: כל המלבין פני 
חבירו ברבים כאילו שופך דמים. אמר ליה: שפיר 
קא אמרת, דחזינא ליה דאזיל סומקא ואתי חוורא. 
זהירי?  במאי  במערבא  דימי:  לרב  אביי  ליה  אמר 
הכל  חנינא:  רבי  דאמר  אפי.  באחוורי  ליה:  אמר 
דעתך?  סלקא  הכל  משלשה.  חוץ  לגיהנם  יורדין 
אלא אימא: כל היורדין לגיהנם עולים חוץ משלשה  

המשך בעמוד הבא
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איש,  על אשת  הבא  הן:  ואלו  עולין,  ואין  שיורדין 
רע  שם  והמכנה  ברבים,  חבירו  פני  והמלבין 

לחבירו".

אדם שמלבין פני חברו גורם להסתלקות האדמימות 
מפניו של החבר, כדוגמת אדם שמת שפניו מלבינים. 
וכך גם כתב הקדוש רבנו יונה מגירונדי בספרו 'שערי 

תשובה' (שער ג סימן קלט):

"והנה אבק הרציחה - הלבנת פנים, כי פניו יחורו 
אמרו  וכן  הרציחה.  אל  ודומה  האודם,  מראה  ונס 

רבותינו זכרונם לברכה (בבא מציעא נח, ב)". 

אך הדבר תמוה האם בגלל שצבע העור מתחלף זה 
נחשב כרציחה? הרי גם כשאדם פוצע מישהו הדם 
וזה לא נחשב רציחה אלא  זורם ממקום אחד לשני 
פציעה. ומדוע אם כן הלבנת פנים נחשבת לרציחה 

ממש?

יצחק  (פחד  זצ"ל  הוטנר  יצחק  רבי  הגאון  מסביר 
שבועות מאמר ח סעיף כ):

לידי  הוא  מביא  הבזיון  ובין  הצער  בין  כי  "בודאי 
מיעוט   היא  חוורות  חיוורא',  ואתי  סומקא  'אזיל 
הדמי המורה על מיעוט החיות. אבל לא הרי מיעוט 
חיות כהרי מיעוט חיות. ישנה סוגיא של צער בעלי 
חיים וישנה סוגיא של כבוד הבריות, אבל אין סוגיא 
של כבוד בעלי חיים. ומכאן שמיעוט החיות על ידי 
צער היא מיעוט חיותה של הנפש הטבעית, שכן גם 
בטבע הבעל חי מצינו דוגמתו. שאני מיעוט החיות 
של הבזיון שהיא התרופפות הקשר בין חיות נשמתו 
של אדם עם גופו. הבזיון פוגע לא בנפש הטבעית 

שנטילת  ומכיוון  שלו...  אלקים  בצלם  אם  כי  שלו 
היא  דמים  שפיכת  האופנים  בכל  אדם  של  נשמתו 
קרויה, מפני שהיא מפרידה את הצורה מעל החומר. 
לכן גם בנוגע לחיוורון הבזיון אשר הוא בא מחמת 
מיעוט חיות על ידי סילוק הצלם אמרינו ביה 'מה לי 
כאלו  פלגא'- המלבין  לי קטליה  מה  כוליה  קטליה 

שופך דמים".

יש הבדל בין פציעה פיזית של אדם לבין הלבנת פניו. 
את דמו של האדם ניתן לשפוך בשני אופנים: באופן 
גשמי על ידי רציחה, שגם אם אינה שופכת את הדם 
הגוף  בין  מפרידה  שהיא  הרי  כבשריפה,  בפועל 
לנפש, ולכן היא נקראת שפיכת דמים. ישנה שפיכת 
החבר,  של  פניו  הלבנת  ע"י  שנעשית  נפשית  דמים 
אלא שבו לא פוגעים בגופו של האדם כי אם בנפשו, 
ולכן נקרא הדבר שפיכות דמים "כי הדם הוא הנפש". 
אלא שכאן איננו פוגעים בקשר בין הגוף לנפש מצד 

הגוף אלא בחלקה של הנפש בקשר זה.

שריפת  ידי  על  דמים  שפיכת  בין  שההבדל  "אלא 
הגוף וכדומה ובין שפיכת דמים על ידי הלבנת פנים 
הוא בזה שאף על פי ששניהם שפיכת דמים הן, דזה 
וזה הם הפסקת הקשר בין חיותו של אדם ובין גופו 
של אדם, ושניהם ממעטים הם את הדמות ומסלקים 
הפסקת  היא  הגוף  שריפת  מקום  מכל  הצלם;  את 
הדבר  את  ומאבדת  מכלה  שהיא  ידי  על  הקשר 
המקושר עד אשר ממילא מתבטל הקשר. מה שאין 
כן הלבנת פנים, שהיא הפסקת הקשר על ידי שהיא 
עושה מעשה של רפיון במקום הקשר ממש. הלבנת 
בגופו של  ידי מעשה  היא הפסקת הקשר על  פנים 
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הפסקת  לעניין  היטב שרק  הוא  מובן  כן  על  ואשר 
שיתכן  הוא  קשר  של  בגופו  מעשה  ידי  על  הקשר 
לומר שגם התרופפות במקצת הפסקה הויא, 'ומה לי 
קטליה כוליה מה לי קטליה פלגא', והוה אביזרייהו 
ידי  על  הקשר  הפסקת  לענין  אבל  דמים.  דשפיכת 
הדבר  שאין  כל  הרי  המקושר,  הדבר  של  כליונו 
הנקשר נכלה לגמרי, הקשר עדיין בעינו הוא עומד, 
ואין כאן התרופפות כל שהוא, וכל שאינו פועל על 
כלל  משתייך  אינו  הגוף  עם  הנפש  התחברות 

לשפיכת דמים".

כיוון שהלבנת הפנים היא נוגעת לעצם הקשר שבין 
למעין   נחשבת  בו  פגיעה  שכל  הרי  לנפש  הגוף 
רציחה. בשונה ממנה פגיעה פיזית בגופו של האדם 
אינה נחשבת לרציחה אלא אם מבטל לחלוטין את 
אומרים  שאנו  מה  זה  הנפש.  מקושרת  אליו  הגוף 
נחשבת  הריגה  חצי  שגם  פנים  הלבנת  בעניין 
כהריגה. מכאן אנו רואים עד כמה יש להיזהר שלא 

לגרום להלבנת פני חברו ולהיזהר בכבוד האחר.

שבת שלום,

חיים אידלס



אתר: www.ish-tsadik.org.il                                         טלפון: 1700-700-999                                      ish.tsadik@gmail.com :דוא"ל

הרב אריה לוין זצ"ל -"רב האסירים" בנשיאותו של הרב חיים אידלס שליט"א

בהוצאת ע"ר "איש צדיק היה" 580546158

רבי אריה היה פיקח עצום, וידע לזהות היטב תחבולות 
בני אדם. רבים היו סבורים שרבי אריה הינו איש תמים 
וחביב שאינו מבין בערמתם של בני אדם, וניתן לנצל את 
תמימותו. אך מאחורי החזות התמימה היתה דמות של 
ושנון שדאג להסתיר את שנינותו ותפיסתו  אדם פיקח 
החדה. כאשר הגיעו לפתחו מצוקותיהם של בני אדם או 
הראשון  הוא  היה  ותושיה,  בעצה  לעזור  כשהתבקש 
שידע כיצד להתמודד עם כל מקרה לגופו ולמצוא דרך 

מקורית כיצד לפתור את הבעיות.

היא  אריה  רבי  של  החכמות  עצותיו  כי  העידו  רבים 
את  ולסדר  ממצוקותיהם  להיחלץ  להם  שעמדה 

ענייניהם על הצד הטוב ביותר.

רבי שמחה שלמה לוין, סיפר על בן דודו, החסיד הנודע 
רבי שמואל שפירא, שבצעירותו דבק בחסידות ברסלב 
היחיד  היה  אריה  רבי  נגדו.  יצאה  המשפחה  וכל 
שהשתדל כל העת להרגיע את המשפחה: "מה אכפת 
את  לעבוד  שרצונו  העיקר  הולך?  הוא  דרך  באיזו  לכם 
המאוחרות  בשנים  כרצונו!".  לעבדו  הוא  ויכול  השם, 
היא  אריה  רבי  של  תמיכתו  כי  שמואל  רבי  העיד  יותר, 

שעמדה לו לעבור את התקופות הקשות הללו. 

לימים, נעשה רבי שמואל לאחד ממכווני דרכה ומנהיגיה 
החסידיים  ה'עובדים'  בין  ונמנה  ברסלב,  חסידות  של 

הגדולים בירושלים.

(דרך אבות עמ' שכב-שכג)



הלכה ומנהג
לנו  העבירו  כח:)  (ברכות  חז"ל  המינים".  "ברכת  היא  העמידה  שבתפילת  התשע-עשרה  הברכה 
במסורת שאת הברכה הזו תיקן שמואל הקטן ביבנה, בציוויו ובהוראתו של רבן גמליאל. מיהו רבן 
גמליאל שהורה וציווה על כך? בפשטות זהו רבן גמליאל שחי גם לאחר החורבן בעיר יבנה. אולם היו 
שכתבו (פרישה סי' קי"ח, סמ"ג עשין י"ט) שהכוונה לרבן גמליאל הזקן, שהיה הראשון שתיקן ברכה 

זו, ושמואל הקטן רק חזר ויסד את הברכה שוב על סדר התפילה. 

בסמיכות  נתקנה  זו  שברכה  ברורה,  תמונה  עולה  הצנזורים  שלפני  במקורות  כשמעיינים 
הצנזורה  (השמטות  רש"י  שכתב  כפי  המינים,  ותלמידיו  האיש  אותו  ידי  על  הנצרות  להתפשטות 
ברכות יב., ובפירוש רש"י מהדורת ונציה שנת ר"פ-רפ"ג מובא: "ביבנה תיקנוה קרוב לתרבותו של 
ישו הנוצרי שלימד להפוך דברי אלהים חיים"), הבה"ג (עמ' כ"ז מהדורת מקיצי נרדמים) והריטב"א 
(ראש השנה יז.). בתוספת מעשה רב (אות מ"ח) מובא בשם הגר"א שהברכה נתקנה על שם מיאני 
לפי  הארור.  מינאי  שם  על   – המינים"  "ברכת  במקור  לה  קראו  ולכן  ישו,  דעת  את  שהפיץ  הכופר 
המופיע שם, זו הסיבה שהגאון השמיט מילה זו בנוסחתו, משום שאינה מילה מלשון הקודש. אך מה 
שקרה בהשתלשלות הדורות הוא שהצנזורה וכן המסיתים והמדיחים נגעו הרבה בברכה הזו, ברכה 
שמקללת אותם כהוגן, ושיבשו אותה עד כדי כך שהגרי"ז מבריסק העיד בשם אביו רבי חיים (הובא 

בתשוה"נ ח"ב סי' נ"ט) שהוא התחבט הרבה בכל הנוסח של הברכה הזו. 

נשים לב לכמה ביטויים בברכה הזו שמעידים על התוספות במהלך הדורות: מלשינים, זדים, עושי 
רשעה, אויבים. ולפי הנוסחאות הקדומות: ולנוצרים או לאפיקורסים, למשומדים, למומרים. כל דור 
שהזכרנו,  אלה  נוסחאות  לפי  אפיקורסים.  ופעם  מומרים  אלו  פעם   – שלו  הבעיות  שלו,  והצרות 

המילה הראשונה היא ולמלשינים, בתוספת וי"ו החיבור. 

שם  בגימטרייה  יוצרים  התיבות  שראשי  זדים",  ומכניע  אויבים  "שובר  אומרים:  אנו  הברכה  בסיום 
מעין  הברכה,  בסוף  לומר  צורך  שיש  כותב  ז')  אות  י"ז  (סי'  גודל  בקשר  החיד"א  זאת,  עם  ש-ד-י. 
פתיחתה, את המילה "מינים", ולכן באמת יש שאומרים את שתי הנוסחאות: "שובר אויבים ומכניע 
מינים וזדים". על פי הסוד ישנן ארבע קליפות, ששלוש מהן ֵיעקרו לנצח כשנזכה לביאת משיחנו 

והרביעית תומתק בסוד קליפת נוגה, ולכן אנו אומרים: "תעקר ותשבר ותמגר ותכניע". 
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שו"ת 
עם הרב חיים אידלס

שאלה |

תשובה |

מתי יש לברך ברכת המפיל שלאחר קריאת שמע על המיטה?

פסק מרן השולחן ערוך (סי' רל"ט ס"א) שלפני שאדם הולך לישון הוא קורא קריאת שמע, ולאחריה 
מברך ברכת המפיל. כוונת מרן היא דווקא לשינה קבועה, הווה אומר שאדם יודע שהשינה הזו היא 
שינה קבועה של לילה, שממנה הוא שואב כוח להמשך היום. לכן אדם שמניח את הראש על השולחן 
וישן שינה חזקה, או אדם שיודע שהשינה הנוכחית היא קצרה ובהמשך ילך לישון שנת קבע של לילה 
– יברך ברכת המפיל רק על השינה הקבועה. קריאת שמע שעל המיטה יכול לומר כבר לפני השינה 
הארעית, לעומת ברכת המפיל שנתקנה רק על שנת קבע (כ"ז באשל אברהם בוטשאטש שם ובקרן 

לדוד או"ח סי' ס').

החיי אדם (כלל ל"ה ס"ד) אומר: "אף על גב שנראה שהיא ברכת הנהנין, מכל מקום אי אפשר לברך 
ביום, דחיישינן שמא לא יוכל לישן. אבל בלילה אפילו לא ישן כלל, לא הוי לבטלה, דיש לומר דתקנו 
אותה על מנהג העולם כמו ברכות השחר כנ"ל". הווה אומר, ברכת המפיל מיוסדת על מנהגו של 
עולם ואינה שונה מברכות השחר, ולכן אין הדבר תלוי מצד האמת בשינה עצמה, אלא בלילה שהוא 
זמן השינה. לכן אדם שהלך לישון שנת קבע מסודרת בלילה ומשום מה התעורר, אפילו למשך זמן 
ארוך – בחזרתו לישון בהמשך הלילה הוא לא מברך שוב את ברכת המפיל, כי כבר יישם את חובת 
הברכה, שכאמור נתקנה על מנהגו של עולם (על פי קצוה"ש סי' כ"ז ס"ט, ברכת הבית שער ל"א). 
כמו כן, אדם שנוסע נסיעה ארוכה ברכבת או טס טיסת לילה ונרדם במכוון, אם הוא יודע שעתיד 
לישון בניחותא שנת ישרים של כחצי שעה, בלא לחץ שמא יפספס את התחנה שבה הוא צריך לרדת 
או הפרעה מרעש של מזוודות, חלוקת שתייה וכדומה – עליו לברך ברכת המפיל. וגם אם יתעורר לא 
יברך שוב, שכאמור אין מברכים אלא פעם אחת בלילה, ואם בירך פעם אחת בזמן הראוי, שוב לא 

יברך ברכה זו. 

נקודה נוספת בברכת המפיל היא הזמן שבו מותר לברך אותה. מרן המשנה ברורה (ביה"ל סי' רל"ט) 
הכריע שהיא נאמרת אך ורק בלילה, כפי משמעות לשון הרמ"א (שם). לכן אדם שהלך לישון לפני 
הלילה, אפילו אם שנתו תימשך לתוך הלילה, אינו מברך. הוא הדין באדם שהולך לישון אחר עלות 
השחר, שאינו מברך משום שכבר האיר היום ולא ניתן להתפלל עוד תפילת ערבית. מצינו מחלוקת 
באדם שהולך לישון אחר חצות הלילה, שנחלקו הפוסקים אם מותר לו לומר  ברכת המפיל בשעה

המשך בעמוד הבא 
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שו"ת 
עם הרב חיים אידלס

המשך 
זו. על פי ההלכה הוא מחויב לומר ברכת המפיל, אבל על פי הסוד יש בזה דיון נרחב, שמרן החיד"א תשובה |

(ברכ"י סי' רל"ט סק"ב) הביא בשם מהר"י בסאן (תשובות לחמי תודה) שאין אומרים ברכת המפיל 
אם נשארים ערים אחר חצות. כך הכריעו גם מרן הבן איש חי (רב פעלים ח"א סוד לישרים סי' י"ד) 
ירושלים. אבל החיד"א עצמו  וזה המנהג בקרב מקובלי  וכף החיים על פי שער הכוונות למהרח"ו, 
(שם) חולק על כך נחרצות, וטוען שגם על פי הסוד אין מקום לדבר וחייבים לברך ברכת המפיל אף 
לאחר חצות. לכן הכריע מרן היביע אומר (יחו"ד ח"ד סי' כ"א) שאחרי חצות יש לומר המפיל בלי שם 

ומלכות כדי לחשוש לדעת המקובלים. 

שאלה |

תשובה |

האם מותר לדבר לאחר ברכת המפיל?

מרן הרמ"א (סי' רל"ט ס"א) פסק שיש ללכת לישון מיד לאחר ברכת המפיל ואין לאכול, לשתות או 
לדבר משום שזהו הפסק בין הברכה לשינה (מ"ב שם ס"ק ג'-ד'). וכמו שנאמר בפסוק (תהלים ד' ה'): 
"אמרו בלבבכם על משכבכם" – הכוונה לאמירת קריאת שמע, "ודומו סלה" – יש ללכת לישון מיד 

בדממה. 

ישנה מחלוקת גדולה כיצד מוגדרת ברכת המפיל. לדעת מרן המשנה ברורה (שם סק"ג, וביה"ל ס"א 
ד"ה סמוך) על פי דברי הרמ"א, היא נחשבת כברכת הנהנין וממילא חובה לישון מיד אחריה, כשם 
שכשאדם מברך ברכה על פרי או ירק הוא מחויב לאכלו מיד. לעומת זאת, יש סוברים שזו ברכת 
השבח, על כך שהעולם כולו ישן ונם את שנתו, מחליף ואוגר כח ליום נוסף. כך הכריע החיי אדם (שם) 
ורוב פוסקי הדורות (א"ר שם, מקו"ח קיצורי הלכות שם, סידור יעב"ץ, גר"א שם, א"א מהדו"ת שם, 
ברכת הבית סי' של"א, באר משה ח"א סי' ס"ג, צי"א ח"ז סי' כ"ז, יחו"ד שם , הלי"ש פי"ג אות ט"ו). 
ממילא לדעתם, גם אם באמת התכוון אדם ללכת לישון ולפתע חש צמא גדול מאוד או שעליו לעשות 
שיחת טלפון דחופה, וכל שכן אם נזכר שלא ספר ספירת העומר או שלא התפלל מעריב – מותר לו 
זו ברכה לבטלה כי  לקום ולעשות את המצווה או את הצורך הדחוף ולאחר מכן לחזור לישון. אין 
הברכה היא ברכת השבח, וכשם שברכת "הנותן לשכווי בינה" היא שבח על קול התרנגול, ולכן גם 
אם לא שמע את קול התרנגול יצא ידי חובה, וכן אף שלא עמד כשאמר "רוקע הארץ על המים" יצא 
ידי חובה, כך גם בברכת המפיל. כמובן שעלינו להשתדל לעשות את כל ההכנות הנדרשות לפני 
השינה, אבל אם שכחנו דבר מה או שלפתע יש איזשהו צורך, מותר לקום ולעשות את כל צרכינו 

ולאחר מכן לחזור לישון, משום המחלוקת האמורה.
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