
אמר  יהודה  רב  "אמר  יא:):  (מכות  הגמרא  אומרת 
רב: נידוי על תנאי צריך הפרה", כלומר אם נידו אדם 
חלילה וחס על תנאי, שאם יעשה או לא יעשה כך וכך 
יהיה בנידוי – צריך הפרה כדי להתירו מנידויו אף אם 
עמד בתנאי. ודבר זה נלמד מיהודה, שאומר ליעקב: 
"אם לא הביאותיו (את בנימין ממצרים) אליך וחטאתי 
על  יהודה  שגזר  זה  נידוי  ובשל  הימים".  כל  לאבי 
עצמו, על אף שהיה על תנאי, "עצמותיו של יהודה היו 
ישראל במדבר),  (במשך כל הליכת  מגולגלין בארון 
עד שעמד משה ובקש עליו רחמים, אמר לפניו: רבונו 
של עולם, מי גרם לראובן שיודה (על חטאו)? יהודה", 
ולכן תמה  וממנו למד ראובן,  שהודה על חטאו שלו 
 – ליהודה?"  "וזאת  יהודה  של  עונשו  על  רבנו  משה 

וביקש "שמע ה' קול יהודה!".

על  ההודאה  בעניין  היה  מיהודה  ראובן  של  הלימוד 
החטא. ראובן עשה תשובה מחטא בלבול יצועי אביו, 
למד  ואותה  ההודאה,  את  לו  חסרה  הייתה  אבל 
מיהודה שהודה בחטאו בתמר באמרו "צדקה ממני". 
הראוי  אל  לחזור  לראובן  סייע  שיהודה  מכיוון 
בתשובתו, עד שהתורה הכריזה "ויהיו בני יעקב שנים 
יהודה  עשר. בני לאה בכור יעקב- ראובן", ראוי הוא 
עצמותיו  יהיו  ולא  הראוי  למצבו  יחזור  הוא  שאף 

מגולגלות בארון. 

זכה  חטאו  על  בהודאתו  ופלא!  הפלא  הוא  זה  דבר 
הברכות  ולכל  למלכות  ישראל,  להנהגת  יהודה 
שזכה להן על ידי יעקב: "גור אריה יהודה מטרף בני 
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המשך בעמוד הבא

יסור  לא  יקימנו:  מי  וכלביא  כאריה  רבץ  כרע  עלית 
שילה  יבא  כי  עד  רגליו  מבין  ומחקק  מיהודה  שבט 
שילו ולו יקהת עמים: אסרי לגפן עירה עירו ולשרקה 
סותו:  סותה  ענבים  ובדם  לבשו  ביין  כבס  אתנו  בני 
חכלילי עינים מיין ולבן שנים מחלב" (בראשית מט, 
ט-יב), ולברכת משה רבנו "שמע ה' קול יהודה ואל 
עמו תביאנו ידיו רב לו ועזר מצריו תהיה" (דברים לג 
ז), ועוד זכה יהודה שכל ישראל עתידים להיקרא על 
חטאו,  על  שהודה  על  זכה  זה  ולכל  יהודים.  שמו- 
ובכל  בזיונות.  וכמה  לכמה  זכה  זו  הודאה  שמכח 
זאת כאן כשיהודה זקוק לזכות עבור עצמו, אין משה 
רבנו מזכיר את זכות ההודאה שלו עצמו, אלא דווקא 
בכח  אין  כלומר,  מיהודה.  למד  שראובן  מה  את 
ההודאה של יהודה די בשביל להחזיר את עצמותיו 
את  במעשיו  שלימד  מה  רק  אלא  ומקומן,  לתקנן 

ראובן. 

ניתן להסביר שהיא הנותנת, שכל כמה שנדבר על 
שיישארו  ראוי  יותר  עוד  בזה  יהודה  של  גדלותו 
שהוא  מזה  מוכח  שכן  בארון,  מגולגלות  עצמותיו 
נידוי. לכן עמד  ונידויו  אדם גדול ולכן קללתו קללה 
והדגיש לא את מעלתו כשלעצמו, אלא  משה רבנו 

מעלת מה שזיכה לרבים כסיבה להוציאו מנידויו. 

תלמיד חכם אחד ששימש את החפץ חיים מקרוב 
במהלך שנות חייו המאוחרות סיפר כי פעם פנה ר' 
חיים עוזר, רבה של וילנא, למרן החפץ חיים שיבוא 
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בני המקום  על מנת לחזק את  לוילנא  אליו מראדין 
בעניין טהרת המשפחה. החפץ חיים היה כבר מבוגר 
זאת אמר  ובכל  נהג לצאת לשום מקום,  לא  וחלוש 
בני  לו.  להיענות  צריך  מבקש  עוזר  חיים  ר'  שאם 
המשפחה ניסו למנעו מלנסוע, משום שידעו עד כמה 
עד  וסוסים,  בכרכרה  ארוכה  כה  נסיעה  עליו  קשה 
אשר אמרו לו שלא יסייעו לו כלל להוציא את הנסיעה 
הזו אל הפועל. אמנם החפץ חיים אמר שאם כך הוא 
יילך בלא עזרתם על מנת להיענות לבקשת ר' חיים 
עוזר, וכך עשה, קם מכסאו והחל ללכת. אמנם מרן 
החפץ חיים היה כה חלוש עד שגם עד צאתו מן הבית 
הבית  בני  וברהיטים.  בקירות  להיתמך  צריך  היה 
ונכונותו עד אשר נענו לסייע לו.  נדהמו מרצונו העז 
המולה  הייתה  שבת  באותה  כי  יהודי  אותו  ומספר 
גדולה סביב בואו של החפץ חיים, ר' חיים עוזר בא 
ברחבי  שיעוריו  את  ופרסמו  ובעצמו,  בכבודו  לקבלו 
ששת  בפני  חיים  החפץ  דיבר  שבת  בערב  העיר. 
אלפים נשים שבאו לבית הכנסת לשמוע את דבריו! 
אחר  בשבת  גברים!  של  כמות  אותה  נכחו  ובבוקר 
הצהרים נח מרן החפץ חיים מעט, וקיבל את הקהל 
הרב שגדש את החצר על מנת לזכות לקבל ברכה 
אף  שביקש  מבוגר  אדם  היה  הנכנסים  אחד  ועצה. 
הוא ברכה ועצה, משסיים החפץ חיים אחז בשתי ידיו 
את ידי הזקן ושוחח איתו כמה דקות על ענייני אמונה. 
חתם  הזקן,  על  בדבריו  פעל  כי  חיים  החפץ  הרגיש 
את הדברים ובירכו לשלום. ותיאר המספר כי שמע 
את החפץ חיים ממלמל לעצמו בשקט ביידיש "אכן 
לזכות  בכדי  וילנא  עד  ולהגיע  לטרוח  שווה  היה 

ולחזק יהודי אחד באמונה". הוה אומר, שהחפץ חיים 
סבר בליבו שעל אף דרשותיו העצומות שנתן בפני 
זה מספיק,  אין  קהל רב של כשנים עשר אלף איש 
שהצליח  משהרגיש  אך  בדרשותיו.  פעל  לא  שמא 
לפעול בדבריו פעולה אמיתית על אדם אחד הרגיש 

שכל הנסיעה הייתה כדאית.

ויחיד,  אחד  לזכות  הגורם  של  המיוחדת  המעלה  זו 
וכל שכן מי שזוכה לזכות את הרבים. זוהי זכותו של 
יהודה, שבמה שזיכה שלא מדעת את ראובן להודות 
על חטאו, זה מה שעמד לו יותר מכל מעשיו הטובים 

להפר את נידויו.

שבת שלום!
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שבע  בת  הרבנית  אמה,  בשם  מספרת  צביון  הרבנית 
קנייבסקי על סבא-רבא ר' אריה:

עורך  אריה  רבי  היה  הפסח,  חג  בפרוס  בשנה,  שנה  מדי 
אחת  שנה  ירושלים.  עניי  בעבור  דפסחא'  'קמחא  מגבית 
הייתה שנת בצורת, העוני היה גדול, ולא עלה בידו לאסוף 
שבעיר  בשוק  הסתובב  אריה  רבי  הדרוש.  הסכום  את 
בתחנת  ממתין  בעודו  והנה,  בלבו.  גדול  כשעצב  העתיקה 
מעטפה  לו  ומסר  לשמו  שאל  ערבי,  אליו  ניגש  האוטובוס, 
סגורה. כשפתח רבי אריה את המעטפה, הופתע לגלות כי 

היא מכילה את הסכום החסר בדיוק.

ואמא היתה מסיימת: "סבא רבי אריה התבטא כי צר לו על 
ולא  בלבד,  ערבי  של  בדמות  אליו  התגלה  הנביא  שאליהו 
בכבודו ובעצמו". ואני אמרתי לאמא כי אין הדבר נורא כל כך 

– הן גם לאברהם אבינו נגלו המלאכים בדמות ערבים…

('בית אמי')  



המשך בעמוד ההבא

הלכה ומנהג
"הטוב  ברכת  והיא  הגפן",  פרי  "בורא  ברכת  מלבד  נוספת  ברכה  לו  שיש  עד  לשבח  היין  נתעלה  עוד 
והמטיב", כפי שלימדה אותנו הגמרא (ברכות נט:). טעם תקנת ברכה זו על היין הוא חשיבות היין, כפי 
שנדברנו בשבוע שעבר, ומעלת היין שאומרים עליו שירה (ברכות לה.). אמנם לברכה זו ישנם מספר 

תנאים, כשבראשם ג' תנאים עיקריים שסימנם נא"ש:

"הטוב  היין החדש  נברך על  היין החדש  מן  עוד מהיין הקודם בזמן ששותים  א. נשאר- רק אם נשאר 
והמטיב", משום שבזה ניכר שהיין החדש בא לריבוי שמחה ולא בגלל מה שסיימנו את היין הקודם. ותנאי 
זה הוא כדעת הרדב"ז והמג"א, שלא כדעת מרנן השלחן ערוך והרמ"א, ולמעשה כתב המשנה ברורה 

שאם הסתיים היין הקודם לא נברך משום ספק ברכות להקל.

ב. אחר- ששני אנשים לפחות מהסועדים ישתו יחד משני מיני היין, כלשון הגמרא "דאיכא בני חבורה 
דשתו בהדיה".

ג. שותף- שחברו השותה עימו שותף עימו ביין. לעניין שותפות זו מוגדרים כל בני המשפחה כשותפים, 
וכן מארח ואורח נחשבים לשותפים, כאשר הניח המארח את הקנקן על השולחן כך שהסועדים ימזגו 

לעצמם כרצונם. 

בשביל לברך ברכת "הטוב והמטיב" צריך לשתות מן היין הראשון רביעית (לפחות שני סועדים כאמור 
לעיל), ולאחר מכן להביא אל השולחן את מין היין השני שהוא משובח יותר מן הראשון כשכוונתם לשתות 
רביעית אף מן היין השני. אמנם המקילים לברך על יין חדש "הטוב והמטיב" אף ששתו מן היין הראשון 

פחות מרביעית יש להם על מה לסמוך (יביע אומר ח כג).

נחלקו הפוסקים האם ברכת "הטוב והמטיב" היא דווקא בתוך סעודה על פת, כדעת הכף החיים (וכן 
פסק המנחת יצחק ט יד), או אף בלא סעודת פת, כדעת מרן הרמ"א.

כתב בעל תרומות הדשן (סימן לד) שבאסטרייך נהגו לברך "הטוב והמטיב" רק יין מופלג ביותר, ותמה 
על מנהגם שאינו כתוב בגמרא, והסביר שהוא משום שלא היה באסטרייך יין שהיה מוסכם על הרבים כיין 
משובח לכל הדעות, שהיו שבחרו ביינות חלשים והיו שבחרו בחזקים, יש שבחרו בדקים ויש בצלולים, 
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הלכה ומנהג
יש במתוקים ויש בחמוצים. וחתם מרן הבית יוסף (אורח חיים קעה)  שאין מי שחש למנהג זה. אמנם יתכן 
שגם דעת בעל התרומות מצטרפת לדעות המחמירות שאין לברך כיום "הטוב והמטיב" על יינות. עוד 
נחלקו הפוסקים האם ניתן לברך "הטוב והמטיב" על יין שנשתה לאחר מיץ ענבים- שהיו שלא החשיבו 

את מיץ הענבים ליין משמח (מנחת יצחק ואור לציון) והיו שהיקלו בזה (וזאת הברכה סוף פרק יח).

אף לגבי גדר הימצאות היין לפנינו נחלקו הפוסקים. שלדעת מרנן השו"ע והרמ"א עצם העובדה שהיין 
לא היה על השולחן לפנינו בשעת שתיית היין הראשון מחייבת ברכת "הטוב והמטיב" על היין החדש, 
אמנם ה'לחם חמודות' חייב שהיין לא יהיה כלל בבית, וכמותו חשש המשנה ברורה משום ספק ברכות 
להקל. ובמצב שכזה ראוי להקפיד לברך "בורא פרי הגפן" על היין המשובח השני ולפטור מלכתחילה 
את היין הפחות משובח, ולמעשה אם לא נהג כך יכול לסמוך לברך "הטוב והמטיב" על היין המשובח 

שלא היה לפניו בשולחן אף שהיה בבית.

ולפי דעת הראשל"צ ר' מרדכי אליהו זצ"ל לספרדים ישנם שמונה תנאים בכדי לברך "הטוב והמטיב", 
ולכן הוא זצ"ל פסק שלא לברך ברכה זו אלא אם כן יושב שם ת"ח מופלג שבקיא בכל ההלכות.
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שו"ת 
עם הרב חיים אידלס

הרעק"א הכריע שלא, כיוון שהכוס של ברכת המזון נפרדת מהסעודה מברכים עליה "בורא פרי תשובה |
הגפן" בלבד. שכיוון שבירך ברכת המזון הופרדו כוס ברכת המזון מהכוס הקודמת, כך שאין רצף 
ואחידות ביניהן על מנת להגדירן כשתייה אחר שתייה שגורמת לברך "הטוב והמטיב". אבל המגן 
והמטיב"  "הטוב  ברכת  בירך  שכבר  אחרת,  מסיבה  והמטיב"  "הטוב  לברך  שאין  פוסק  אברהם 
בתוך ברכת המזון (הברכה הרביעית בברכת המזון), ובזה פטר את הכוס הרביעית מברכה זו 
דבריו  (הובאו  בחיי  רבינו  כהסבר  היא  זו  וסברא  הגפן".  פרי  "בורא  ברכת  להיות  ושבה ברכתה 
כך  וע"י  יום המוות,  זכירת  והמטיב" הוא משום  "הטוב  ובמשנה ברורה) שטעם ברכת  ברעק"א 
"ויין ישמח לבב אנוש" והאדם עלול  האדם ממעט בתענוגים, שהיין ביסודו משמח כמו שכתוב 
להגיע על ידו לקלות ראש, וברכת "הטוב והמטיב" מזכירה לאדם את מות הרוגי ביתר והבאתם 
בברכת  והמטיב"  "הטוב  בירך  כשכבר  לכן  הזה.  העולם  תענוגות  את  ממנו  ומשכיחה  לקבורה 

המזון והתעורר לעניין זה שוב אין צריך לברכה עוד, וכן הכריע מרן המשנה ברורה.

אדם שזימן ובירך ברכת המזון על כוס יין (כוס של ברכה) והיין שבה עונה על תנאי ברכת "הטוב שאלה |
פרי  "בורא  מברכת  או שכיוון שהסתיימה הסעודה  והמטיב"  "הטוב  עליו  מברך  האם  והמטיב", 

הגפן" בלבד?
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