
במקום  ויפגע  חרנה.  וילך  שבע  מבאר  יעקב  "ויצא 
וישם  המקום  מאבני  ויקח  השמש  בא  כי  שם  וילן 
סלם  והנה  ויחלם  ההוא.  במקום  וישכב  מראשתיו 
מלאכי  והנה  השמימה  מגיע  וראשו  ארצה  מצב 
אלהים עלים וירדים בו" (בראשית כח י-יב). בחלומו 
יעקב אבינו רואה את כל העולמות; את עולם העשיה, 
מעולמנו  גבוה  עולם  נמצאים,  אנו  בו  העולם  שהוא 
הבריאה,  עולם  ממנו-  גבוה  היצירה,  עולם  שנקרא 
ולמעלה ממנו עולם האצילות. באותו הסולם המוצב 
יעקב אבינו את כל הנבואות העתידות  רואה  ארצה 
בכל  ישראל  עם  על  שיעברו  האירועים  כל  ואת 
כעפר  זרעך  "והיה  הקב"ה  מבטיח  זה  על  דורותיו. 
הארץ ופרצת ימה וקדמה וצפנה ונגבה ונברכו בך כל 
משפחת האדמה ובזרעך. והנה אנכי עמך ושמרתיך 
כי לא  והשבתיך אל האדמה הזאת  בכל אשר תלך 
אעזבך עד אשר אם עשיתי את אשר דברתי לך" (שם 
משנתו  יעקב  "וייקץ  ואומר  הכתוב  ממשיך  יד-טו). 
ויאמר אכן יש יהוה במקום הזה ואנכי לא ידעתי ויירא 
ויאמר מה נורא המקום הזה אין זה כי אם בית אלהים 
וזה שער השמים" (שם טז-יז), מפרש רש"י (שם טז): 
במקום  ישנתי  לא  ידעתי  שאילו   - ידעתי  לא  "ואנכי 
אבינו  יעקב  בשמחה  להתמלא  במקום  כזה".  קדוש 
חושש שנהג שלא כהוגן במקום המקדש. איזו יראת 
חטא עצומה הייתה ליעקב, שבמקום לרקוד ולשמוח 
על כל ההבטחות שזכה לקבל הוא נזהר שלא לפגום 

במקום הקודש.
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המשך בעמוד הבא

הוא,  תאריך  באיזה  יודע  שאינו  לאדם  דומה  הדבר 
ולפתע מתוך שנתו אומרים לא שיום זה הוא ראש 
השנה, ומבשרים לו כי נחתם לחיים טובים ושעתיד 
טוב.  וכל  אושר  ברכה  לשפע  זו  בשנה  לזכות  הוא 
בשמחה  לצאת  במקום  משנתו  בקומו  הזה  האדם 
בכל  ורועד  ליבו  אל  מתעצב  הוא  "נשמת",  ואמירת 
ואני  הדין,  יום  הוא  זה  יום  כי  ידעתי  לא  איך  גופו, 
במקום לנהוג כראוי ביום זה הלכתי לישון בשיאו של 

יום נורא זה. 

ליעקב אבינו משתנים סדרי בראשית, הדרך קופצת 
לו  מזמין  הקב"ה  בזמנה,  שלא  שוקעת  השמש  לו, 
באר מים, הוא זוכה לנבואת הבטחת העתידות. כל 
זה מעורר אותו ליראה ודיוק ולא לשמחה מתפרצת. 
זה מעין מה שנדברנו על דוד המלך שנרדף על ידי 
יד  להרים  באפשרותו  הדין  מעיקר  והיה  שאול, 
גלויים  אותות  וקיבל  להרגך",  "הבא  מדין  בשאול 
משמים ששאול ניתן בידו. על אף כל זאת מתפלל 
דוד "קולי אל ה' אזעק" שלא יפול חלילה בנסיון הזה. 
יראת  מדרגת  של  מההבנה  רחוקים  אנחנו  כמה 

החטא של הקדמונים. 

לגבאי שלו  מסופר על הרבי מסלונים שאמר פעם 
שאנשים חושבים שאין די יראת שמים בימינו, ואמר 
לו בוא ונלך ביחד אל הרב מבריסק ונראה מהי יראת 
נאמר להם שהרב  ביתו  שמים בדורנו. בהגיעם אל 
הלך לראות כשרות מקוה שזה עתה נבנה. בהגיעם 



במקום  ויפגע  חרנה.  וילך  שבע  מבאר  יעקב  "ויצא 
וישם  המקום  מאבני  ויקח  השמש  בא  כי  שם  וילן 
סלם  והנה  ויחלם  ההוא.  במקום  וישכב  מראשתיו 
מלאכי  והנה  השמימה  מגיע  וראשו  ארצה  מצב 
אלהים עלים וירדים בו" (בראשית כח י-יב). בחלומו 
יעקב אבינו רואה את כל העולמות; את עולם העשיה, 
מעולמנו  גבוה  עולם  נמצאים,  אנו  בו  העולם  שהוא 
הבריאה,  עולם  ממנו-  גבוה  היצירה,  עולם  שנקרא 
ולמעלה ממנו עולם האצילות. באותו הסולם המוצב 
יעקב אבינו את כל הנבואות העתידות  רואה  ארצה 
בכל  ישראל  עם  על  שיעברו  האירועים  כל  ואת 
כעפר  זרעך  "והיה  הקב"ה  מבטיח  זה  על  דורותיו. 
הארץ ופרצת ימה וקדמה וצפנה ונגבה ונברכו בך כל 
משפחת האדמה ובזרעך. והנה אנכי עמך ושמרתיך 
כי לא  והשבתיך אל האדמה הזאת  בכל אשר תלך 
אעזבך עד אשר אם עשיתי את אשר דברתי לך" (שם 
משנתו  יעקב  "וייקץ  ואומר  הכתוב  ממשיך  יד-טו). 
ויאמר אכן יש יהוה במקום הזה ואנכי לא ידעתי ויירא 
ויאמר מה נורא המקום הזה אין זה כי אם בית אלהים 
וזה שער השמים" (שם טז-יז), מפרש רש"י (שם טז): 
במקום  ישנתי  לא  ידעתי  שאילו   - ידעתי  לא  "ואנכי 
אבינו  יעקב  בשמחה  להתמלא  במקום  כזה".  קדוש 
חושש שנהג שלא כהוגן במקום המקדש. איזו יראת 
חטא עצומה הייתה ליעקב, שבמקום לרקוד ולשמוח 
על כל ההבטחות שזכה לקבל הוא נזהר שלא לפגום 

במקום הקודש.

הוא,  תאריך  באיזה  יודע  שאינו  לאדם  דומה  הדבר 
ולפתע מתוך שנתו אומרים לא שיום זה הוא ראש 
השנה, ומבשרים לו כי נחתם לחיים טובים ושעתיד 
טוב.  וכל  אושר  ברכה  לשפע  זו  בשנה  לזכות  הוא 
בשמחה  לצאת  במקום  משנתו  בקומו  הזה  האדם 
בכל  ורועד  ליבו  אל  מתעצב  הוא  "נשמת",  ואמירת 
ואני  הדין,  יום  הוא  זה  יום  כי  ידעתי  לא  איך  גופו, 
במקום לנהוג כראוי ביום זה הלכתי לישון בשיאו של 

יום נורא זה. 

ליעקב אבינו משתנים סדרי בראשית, הדרך קופצת 
לו  מזמין  הקב"ה  בזמנה,  שלא  שוקעת  השמש  לו, 
באר מים, הוא זוכה לנבואת הבטחת העתידות. כל 
זה מעורר אותו ליראה ודיוק ולא לשמחה מתפרצת. 
זה מעין מה שנדברנו על דוד המלך שנרדף על ידי 
יד  להרים  באפשרותו  הדין  מעיקר  והיה  שאול, 
גלויים  אותות  וקיבל  להרגך",  "הבא  מדין  בשאול 
משמים ששאול ניתן בידו. על אף כל זאת מתפלל 
דוד "קולי אל ה' אזעק" שלא יפול חלילה בנסיון הזה. 
יראת  מדרגת  של  מההבנה  רחוקים  אנחנו  כמה 

החטא של הקדמונים. 

לגבאי שלו  מסופר על הרבי מסלונים שאמר פעם 
שאנשים חושבים שאין די יראת שמים בימינו, ואמר 
לו בוא ונלך ביחד אל הרב מבריסק ונראה מהי יראת 
נאמר להם שהרב  ביתו  שמים בדורנו. בהגיעם אל 
הלך לראות כשרות מקוה שזה עתה נבנה. בהגיעם 
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ראו את הרב מסתובב עם נר בכל פינות המקוה עד 
הרבי  של  הגבאי  גם  כשר.  המקוה  כי  שהכריז 
מסלונים היה מומחה בעניין מקוואות, והוא הפנה את 
תשומת לב הרב מבריסק לסדק שראה במקוה. הרב 
שצדק  לדעת  ונוכח  הסדק,  אותו  את  לראות  הלך 
שכמעט  עד  עצום  רעד  הרב  רעד  מיד  הגבאי. 
התעלף, והאדמו"ר ביקש מהגבאי כי יסורו מהמקום, 
משום שאין ביכולתו לראות את הרב מבריסק במצב 
שכזה מרוב יראת חטא. לאחר כמה שנים שב הגבאי 
לביתו של הרב מבריסק והזדהה כי הוא היה האיש 
נזכר  כשהרב  המקוה.  עם  המאורע  באותו  שנכח 
בסיפור הוא מיד רעד שוב מהחשש שמא שגה בדבר 
פוחדים,  הצדיקים  כמה  עד  רואים  מכאן  הלכה. 

מלאים ביראת שמים.  

ויש להבין  טרם שנתו מניח יעקב אבנים מראשותיו, 
להתגונן  יעקב  רצה  לכאורה  בזה.  להועיל  רצה  מה 
והדבר  שישן,  בשעה  יגיעו  שלא  רעות  חיות  מפני 
ומה  אחת  לאבן  נעשו  כולם  האבנים  שהרי  תמוה 
את  למעט  שיש  מקלם  הסבא  מסביר  בזה?!  הועיל 
הנס עד כמה שניתן. יעקב אבינו לא פחד מנמרים או 
לעשות  שעליו  ידע  הוא  אבל  בשנתו,  שיגיעו  אריות 
השתדלות לפי דרכי הטבע עד כמה שבידו לעשות. 
הוא  לעשות  שבידו  ההשתדלות  את  שעשה  לאחר 
הלך לישון רגוע ושלו, כיוון שעשה את המוטל עליו. 
בקדושת  מפגם  אבינו  יעקב  פחד  זאת  בכל  אך 
עם  פחד  כל  ליעקב  אין  ואריות  מנמרים  המקום. 
עשיית המוטל עליו, אבל יש לו פחד שמא לא יצא ידי  

יונה שבשעה  גם אצל  ה'. כך מצינו  נגד רצון  חובתו 
הנוראה  בסופה  לצד  מצד  מטלטלת  שהספינה 
מצליח יונה לישון בקלות, בשעה שכל אנשי הספינה 
בדאגה נוראה. זה מה שגורם למלחים לתהות מיהו 
אותו אדם אשר מצליח לישון בסיטואציה קשה שכזו. 
יונה מיד משיב: "עברי אנכי ואת ה' אלהי השמים אני 
איני  ט).  (א  היבשה"  ואת  הים  את  עשה  אשר  ירא 
הים  את  שעשה  ממי  רק  אלא  דבר,  משום  מפחד 
רק  אלא  עליי,  לפעול  כח  והיבשה  לים  אין  והיבשה, 
לקדוש ברוך הוא. וזהו שורש הפחד מכל נדנוד של 
חטא שלא כרצון ה'. שכן יודעים הם יעקב, דוד, יונה 

וכל צדיקי אמת שאין עוד מלבדו יתברך כלל.

שבת שלום!
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שח ר' יוסף זייבלד, מקורבו של ר' אריה:
ר'  נהג  בה  המופלאה  השפלות  מידת  את  לשכוח  יכול  איני 
נפש  מטהרת  שנבעה  הנהגה  חיים'.  'עץ  תלמידי  עם  אריה 
של  הנמוכה  לרמה  יורד  היה  כיצד  זכורני  מיוחדת.  ורוממות 

התלמידים ומתייחס אלינם לפי דעתם והבנתם.  

קהילת  משפחות  על  נמנים  היו  התורה  תלמוד  מילדי  חלק 
'נטורי קרתא' שהציקו רבות לר' אריה. דברי ביקורת ששמעו 
נתנו  המיוחדת  ודרכו  אריה  ר'  אודות  על  בביתם  הילדים 
אותותיהם  בשטח ובדרכים נלוזות היו שניסו לזלזל בו ברבים.

לדוגמא, בשעה שהיה נכנס לכיתה מסוימת, מתוך דרך ארץ 
היו תלמידיו קמים לכבודו. אך היו ילדים עזי פנים שניצלו את 
הרגע כדי להרעיש עם הנעליים, שבעבר היו סוליותיהן עשויות 
מול  בשחוק  עצמם  לבין  בינם  מתלחשים  שהיו  או  ממתכת. 
פניו. אולם ר' אריה מעולם לא הגיב בכעס, אלא קיבל את הכל 

בהכנעה וענוה.

גם  אולם  כבוד,  לי  מגיע  שלא  "נכון  ואמר:  בענוה  הגיב  פעם 
בזיונות לא מגיעים לי". פעם אחרת הגיב כשבת שחוק נסוכה 
על פניו: "אם אתם מצטחקים על כובעי שלי אשתדל להחליפו 
כשירחיב ה' לי. אם מראה החליפה שלי לא מוצא חן בעיניכם 
אשתדל להחליפה. אך אם מראה הזקן והפאות שלי מצחיק 

אתכם לא אוריד אותם בשום פנים ואופן". 

על  שהרעיף  והאוהב  החם  והיחס  שלו,  המחוכמות  התגובות 
לזלזל  שלהם  הרצון  ואת  המתח  מפלס  את  הוריד  תלמידיו 
ולפגוע בו עוד, יותר מכל תגובה נוקשה כזו או אחרת בה יכול 

היה לנקוט.

(דרך אבות עמודים רה-רו)



הלכה ומנהג
לאחר שעסקנו בגדרי 'פת הבאה בכיסנין' וקביעות סעודה על מיני מזונות, נשאלת השאלה האם מברכים 
על עוגה הנאכלת במאכל הסעודה ברכת "בורא מיני מזונות" או שמא היא נפתרת אגב ברכת "המוציא", 

כיוון שהיא חלק בלתי נפרד מן הסעודה?

ראשית, יש לדעת כי אדם שאוכל מזונות בתוך הסעודה בכדי להשביע רעבונו, וכן אותם מזונות שבאים 
כתוספת למנה העיקרית, כשטרודל או מאפה שיש בתוכו תפו"א או בשר וכדומה- פשוט שאין מברכים 
עליהם "בורא מיני מזונות", משום שהם ודאי מוגדר מעיקר הסעודה. וכן אין מברכים "בורא מיני מזונות" 
וכל מטרתם  נפרד מהסעודה,  וכדומה, שהם באים ממש כחלק בלתי  על פשטידות, אטריות, פתיתים 

להביא לשובע. 

אלא שאם הוא אוכל את אותם המזונות לתענוג או לקינוח יש מקום לחלק את הדין לשלושה סוגים שונים:

ונילוש במי פירות (ביצים, מרגרינה, שמן, חלב וכדומה), גלילי  א. מאפים ממולאים שהבצק שלהם דק 
נפטרים  אחרונה  ומברכה  מזונות",  מיני  "בורא  עליהם  לברך  שמחויבים  ודאי  וכדומה-  ופלים  גלידה, 
בברכת המזון. והטעם הוא שמאכלים אלו מוגדרים כ'פת הבאה בכיסנין' לכל הדעות ואין בהם צד 'פת' 
ולכן לא נחשבים כבטלים לפת, שעליה נקבעה הסעודה. נוסיף שלדעת רבי משה פיינשטיין (אגרו"מ ח"ג 
סי' ל"ג) גם עוגות טורט העשויה מבלילה בלבד בלא מילוי, שיש בבלילתה הרבה שמן, ביצים, מרגרינה ומי 

פירות עד שהם רוב נגד כמות הקמח שבמאפה- צריך לברך "בורא מיני מזונות".

ב. מיני מאפה מבצק רגיל, כגון: רוגאלאך, עוגות שמרים, עוגיות פריכות וכדומה שנילושו בהרבה מי פירות 
והמתיקות שלהם נרגשת- למי שמברך עליהם "בורא מיני מזונות" יש על מי לסמוך. אבל עדיף שאֵחר, 
שלא אכל לחם, יפטור אותו בברכתו או שיברך "בורא מיני מזונות" על עוגה קודם הסעודה ובכך יפטור את 

מאפה זה. 

ג. בצק שנילוש ברוב מי פירות ואינו ממולא. לדוגמא: קרואסונים ריקים, לחמניות מזונות, מציות, קרקרים 
ובייגאלך- שעליהם לא מברכים "בורא מיני מזונות" אפילו כשהם באים לשם תענוג, שכן יש בהם צד 'פת' 
לדעות השונות בגדר 'פת הבאה בכיסנין'. ויש הסוברים שבקטגוריה זו נכללות גם סופגניות שטוגנו בשמן 

או בושלו, כפי שנתבאר שבוע שעבר בדיני הברכה עליהן.
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או תשובה | וביצה)  (בשום  מקליפתם  גלויים  בהיותם  הלילה  כל  עליהם  שעבר  ירוק  ובצל  בצל  ביצה,  שום, 
שהורידו את מקום השערות (בבצל ובבצל ירוק) – דמו בראשו של האוכל מהם (נידה יז.). אך לשונם 
יודעים בדברים הסגוליים של רבותינו מעבר למה  "עבר עליהם הלילה", והכוונה כל הלילה. איננו 
שנכתב, ולכן אם נאמר עבר הלילה לוקחים את הדברים כפשטם, שדווקא בעבר כל הלילה- כלומר 
ובזה לא  או מלח  ניתן לתבל בשמן  עומדים בלילה,  אנו  לכן אם  גלויים עד אחר עלות השחר.  היו 

נחשבים לגלויים ובטל חשש הסכנה. 

שיני שום שנשארו לאחר שקיעה, האם ניתן לתת עליהם תבלין או שמן על מנת להשתמש למחרת?שאלה |

מרן המשנה ברורה כתב שבחורם שלומדים שלא בביתם צריכים להשתתף על כל פנים בפרוטה. תשובה |
ולכאורה צריך להבין דבר זה, שכן אביהם מדליק עליהם בביתם ומוציאם ידי חובה בהדלקתו. אלא 
שכל העניין של מה שההדלקה בבית פוטרת הוא דווקא בבעל ואשה, אבל לא בשאר בני הבית. וכך 
האריך לבאר בשו"ת אז נדברו, וקטונתי אך אני מצטרף לדבריו, משום שהטעם של אשתו כגופו לא 
שייך בשאר בני הבית. שכן נחלקו הראשונים האם החיוב הוא על הגוף או על הבית ואנו מחמירים 

להלכה כשתי הדעות. 

ישיבותינו  חמד  שבחורי  זצ"ל,  הראשל"צ  ממרן  (ח"ו)  דעת  יחוה  בשו"ת  חידוש  דבר  מצאתי  אולם 
הקדושות טפלים למנהל ולראש המוסד הדואג לכל צרכיהם, והרי הם נחשבים כסמוכים על שולחנו, 
שמעיקר הדין אין צריכים כלל להדליק נר חנוכה לעצמם אלא מצד ההידור- כמהדרין. אולם להלכה 
ולמעשה נוהגים בני הישיבות להדליק בישיבה לעצמם מעיקר הדין ולא מצד ההידור, משום שנסמכו 
בזה על דעתו הרמה של בעל המהרש"ם שחולק על קביעה זו של היחוה דעת, ופוסק שכשמשלמים 
עבור השהייה במקום לעניין נר חנוכה דינו של המשלם היא כדין בעל הבית לכל דבר, ולכן חיובם הוא 

מדינא. 

אלא יש לדון היכן הם צריכים להדליק את נר החנוכה, האם בחדר האוכל או בחדרי השינה. משום 
הפוסקים  גדולי  וכתבו  השינה.  מקום  או  עיקר  האכילה  מקום  האם  נחלקו  והרמ"א  השו"ע  שמרנן 

היכן שאלה | בביתם,  לישון  נוסעים  וחלקם  הישיבה  בפנימיית  לישון  נשארים  מהתלמידים  חלק  בישיבתנו 
עליהם להדליק?
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המשך 
שכיום גם לדעת מרן יש לנהוג כדעת הרמ"א שמקום האכילה עיקר, כיוון שאין היום חשד של מפני תשובה |

הרואים. ואוסיף ואומר שהמפקפק על זה הוא מן המתמיהין, כי בעניין זה המציאות היא הקובעת ולא 
שייך כיום חשד זה כלל, משום שכל אחד מדליק בזמן אחר ולמנהג החסידים אף מדליקים בתוך 
הבית. אם כן עליהם להדליק בחדר האוכל, וכן פסק מרן החזו"א, וכך הורה רבי אהרן קוטלר זצ"ל 
בליקווד. אולם מרנן השבט הלוי והאגרות משה זצ"ל פסקו שדווקא חדרי השינה שבפנימייה עיקר, 
השינה  בחדר  מזונות  "כביצה"  לאכול  להלכה  ראוי  לכן  הבחור.  של  ופרטיותו  שימושו  עיקר  זה  כי 

בפנימיות ושם להדליק את נרות החנוכה, כמובן רק באישור הנהלת הישיבה.

לגבי הבחורים שהולכים לביתם, גם הם בכלל המחלוקת הנ"ל, האם מקום שינתם בבית הוריה הוא 
הקובע או מקום לימודם במהלך היום בישיבה. על כן כדי להוציא נפשיה מפלוגתא יאכל בבית הוריו 
לפחות שיעור סעודה אחת, שהיא כאמור "כביצה" פת או מיני מזונות, ואזי לכל הדעות יכול להדליק 

בביתו. 

אולם אסייג את דבריי שבאם יש כאן עניין של ביטול תורה וכדומה אפשר בוודאי לסמוך על הדעות 
ימצא לו פינה אחרת  וזה בתנאי שכל אחד  ידי חובה,  ולצאת בזה  שאפשר להדליק בחדר האוכל 

להדליק בה במידת האפשר. והיה שכרכם שלם מעם ה'.   
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