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מביאה: אמר רב הונא, הרגיל בנר  )כג:(הגמרא במסכת שבת 
 הויין ליה בנים תלמידי חכמים. 

רש"י מפרש שהכוונה היא גם לנר שבת וגם לנר חנוכה, ועל 
רה אור". אולם המהרי"ץ חיות ידי "נר מצוה" זוכה ל"תו

 מביא את הבה"ג שמפרש את דברי הגמרא רק על נר חנוכה. 

ולפי זה צריך ביאור מה המיוחדות של נר חנוכה אשר על ידו 
 זוכה לבנים צדיקים?

ונראה לבאר בהקדם מעשה על הרה"ק בעל אוהב ישראל 
מאפטא זי"ע, הוא היה רב בארבע מקומות אשר סימנם הוא 

קלבסוב, אפטא ייסי, ובסוף ימיו הוא  –קאים"  "ומלכותיה
 היה רב במז'בוז' ששם הוא נפטר ונקבר ליד הבעש"ט. 

כשהוא הודיע לבני הקהילה של אפטא שהוא עומד לעזוב 
אותם ולעבור למז'יבוז', באו בני קהילת אפטא לשכנע את 
רבם שישאר עמם. ועוד הם טענו לפניו: הרי הרב דרש 

ובודאי שקהילת מז'יבוז שהיא  מאיתנו משכורת גבוהה
קהילה קטנה לא תוכל לשלם לרב משכורת כזו גבוהה, א"כ 

 למה שהרב יעזוב אותנו? 

אמר להם הרב מאפטא אספר לכם סיפור, ואז תבינו מה 
 הסיבה שלי לעזוב את העיר. 

היו פעם שני אחים שמסיבות מסוימות נפרדה דרכם עוד 
היה כל קשר  בילדותם, כל אחד פנה לעיר אחרת, ולא

ביניהם, שניהם התחתנו ולשניהם לא נולדו ילדים, האחד 
היה עשיר והתגורר בעיר אפטא והשני היה עני מרוד, ומקום 

 מושבו היה בעיר אחרת.

יום אחד, האח העשיר שגר בעיר אפטא חלה ונטה למות, 
הוא קרא לאשתו ואמר לה: הרי לדאבוננו לא נולדו לנו 

לך שאינך יכולה להתחתן כי יש  ילדים, וכאשר אמות, תדעי
לי אח ואת חייבת חליצה. אינני יודע היכן הוא גר רק זוכר 
אני את שמו, אבל אם רצונך להתחתן את מוכרחת למצוא 

 אותו כשיעשה לך חליצה. 

לימים נפטר האח, ניגשה אשתו לרב העיר וביקשה ממנו 
שייעץ לה מה לעשות שכן יודעת היא שלבעלה יש אח שהוא 

לחלוץ לה, הרב שלח מכתבים לכל רבני הערים שאם  חייב
 הם מכירים פלוני העונה לשם זה וזה.   

רב העיר בו התגורר האח קיבל את המכתב, קרא לאח ואמר 
לו: אחיך נפטר ללא ילדים ואלמנתו מבקשת שתבוא לשם 
כדי שתחלוץ לה והיא מבטיחה לתת לך בעד החליצה חצי 

צוה גדולה ובנוסף, תחזור מירושת בעלה. הנה נזדמנה לך מ
 משם עשיר, לכן אני אסדר לך הלואה עבור הוצאות הנסיעה.

 הלך היהודי הביתה וסיפר לאשתו על כך. 

אמרה לו אשתו: הנך מתפלל שלוש פעמים ביום, תפילין הנך 
מניח פעם ביום, שבת הנך שומר פעם בשבוע, תקיעת שופר 

ה שהיא אתה מקיים פעם בשנה, סוף סוף נזדמנה לך מצו
פעם בחיים מצות חליצה, ואתה הולך למכור אותה בכסף?! 
בעלי היקר! אני מבקשת ממך שאת המצוה הזו תעשה לשם 

 שמים, אל תיקח מאלמנה אפילו לא אגורה. 

הסכים הבעל לא לקחת כסף מהאלמנה, אבל אשתו עדיין לא 
היתה רגועה היא חששה שמא מחמת שהם עניים מרודים 

סף הוא לא יוכל לעמוד בנסיון והוא כשיראה הבעל את הכ
יקח ממנה, לכן היא ביקשה מבעלה שישבע לה שלא יקח 
 מהכסף, והוא אכן נשבע שלא יטול אפילו פרוטה מהאלמנה. 

כיון שכך הוא לא לקח את ההלואה מהרב עבור הוצאות 
הנסיעה, כי ידע שלא תהיה לו אפשרות לפרוע, ויצא לדרכו 

 ברגל. 

ה מיד לבית הרב, כשנכנס הודיע לרב כי הגיע לעיר אפטא ופנ
הוא האח של פלוני שנפטר, ובא לקיים מצות חליצה 

 באלמנתו. 

שמח הרב שמחה גדולה ומיד שלח להודיע לאלמנה שבאו 
לחלוץ לה, והיא באה בשמחה והוא קיים בה את מצות 
חליצה, ולאחר מכן הוציאה את השק שבו חצי מהירושה של 

תת לגיסה שקיים בה מצות בעלה שנפטר ורוצה היא ל
חליצה, אולם הגיס עומד בשבועתו ומסרב וכמה שהאלמנה 

 מתעקשת הגיס עומד בסירובו. 

אבל האלמנה הסכימה לוותר, סוף כל סוף היא הבטיחה 
לתת, לכן היא תרמה את השק שבו חצי מהירושה של בעלה 
לקופת הקהל, של העיר אפטא, ואילו האח שב לביתו כאשר 

 חזרה הלך ברגל. גם את הדרך 

אמר האוהב ישראל מאפטא, דעו לכם שמהמעשה הזה של 
הזוג עניים נעשה רעש גדול בשמים, כיצד זוג עניים שאין 
להם פרוטה לחיות בה מוותרים על הכסף בשביל לקיים את 
 המצוה בשלימות, ולכך הם זכו שיוולד להם ילד לעת זקנתם. 

ני העומד אתם יודעים מי הוא אותו ילד? הלוא הוא א
 לפניכם האוהב ישראל. 

ב"ה זכיתי לשמש בעבר כרב בעיר מיז'בוז' וכשבאתם בני 
קהילת העיר אפטא להציע לי את הרבנות באפטא הסכמתי 
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לקבל עלי את הרבנות, כי ידעתי שבקופת הקהל יושב לו שק 
 מלא כסף השייך לי, לכן ביקשתי ממכם משכורת גבוהה. 

הכסף של אותה מתנה, לכן  כעת לפי החשבון שלי כבר נגמר
רצוני לחזור למז'בוז'. אמנם מתנה אחת אני יכול לתת לכם, 
שלדורי דורות יקראו לי האוהב ישראל מאפטא, על שם 

 עירכם ולא על שם העיר מז'בוז. 

מעשה זה מלמדנו מה היסוד לזכות לבנים תלמידי חכמים, 
כאשר אתה מקיים מצוה לשם שמים ולא לשם הנאה 

 עצמית. 

הטעם לכך, על פי מה שכתב הגאון רבי יהונתן אייבשיץ ו
וז"ל: אבל הענין  )חלק שני, דרוש י"ב(זי"ע בספרו יערות דבש 

"בחטא יחמתני אמי", כי הזיווג  )תהילים נ"א, ז'( אמרכי דוד 
נולד על ידי תאוה, והוא חלק רע יצר הרע, מזה גורם לבן 

ר לזווג. לחטוא, וא"כ ודאי בלי תאוה בזה עולם אי אפש
אמנם כפי יותר החימום והתאוה, כן התגברות יצר הרע וכחו 

ש לו יותר אחיזה בו, ולכך נאמר יותר גדול בזרע הנולד, וי
]בראשית ל"ז, ג'[ "וישראל אהב את יוסף כי בן זקונים", 
פירוש נולד לזקנתו וכבר מילא תאותו, א"כ לא היה כח 
תאוה וחימום יצר הרע גדול, וא"כ אין לסטרא אחרא כל כך 

 ביוסף, ולכן אהבו ואתי שפיר. עכ"ל. 

הנאתם של  נמצא, כי החלק הרע הנמצא בילד מגיע מחמת
ההורים בקיום מצות פריה ורביה, לכן התיקון לזכות לבנים 
תלמיד חכמים, הוא על ידי קיום מצוות ללא הנאה, ולכן בא 
נר חנוכה בדוקא שבשונה מנרות שבת, כי נרות שבת יש 
בהם הנאה שהם לעונג שבת, לעומת נרות חנוכה, שאין בהם 

ה מתקן הנאה אלא לראותם בלבד, בקיום המצוה ללא הנא
 בזה את הנאותיו בהבאת הילדים, וזוכה לבנים צדיקים. 

)פרק טז אות כו( ומצאנו מקור לדברינו בתנא דבי אליהו זוטא 
כי )שכתב וז"ל: הנושא אשה לשם שמים עליו הכתוב אומר 

"ברוך אתה בעיר וברוך אתה בשדה וכו', ברוך כ"ה, ג'(  תבוא
שמוציאין  אתה בבואך וברוך אתה בצאתך" ולא עוד אלא

ממנו בנים זכרים שמרבין תורה ומצוות בישראל ומושיעין 
את ישראל בעת צרתם. עכ"ל. ובפרק ג' כתב: צא ולמד 
מעמרם שנשא אשה לשם שמים ויצאו ממנו משה אהרון 
ומרים, שהיו מושיעין של ישראל והיו מרבים תורה ומצות 
בישראל. צא ולמד מבועז בן שלמון שנשא אשה לשם שמים 

א ממנו דוד ושלמה בנו שהיו מושיעין את ישראל והיו ויצ
 מרבין תורה ומצוות בישראל. עכ"ל. 

מובא: כל הנושא אשה לשם גדולה )פרק י'( ובמסכת דרך ארץ 
מורידין אותו מגדולתו, והנושא אשה לשם שמים סוף 

 שיוצאין ממנו בנים שמושיעין את ישראל. עכ"ל.

ל ריש לקיש שלכאורה על פי יסוד זה יש להקשות, מצינו אצ
נשא אשה שלא לשם שמים, שהרי הסכים לשאת את אחותו 

, ואם כן )בבא מציעא פד.(של רבי יוחנן לאשה רק מחמת יופיה 
 כיצד יזכה ריש לקיש לבנים תלמיד חכמים?

ובפשטות יש לומר, שבוודאי עד שנשא את אחות רבי יוחנן 
 לאשה, כבר ריש לקיש הכיר את האמת ונשא אותה לשם

שמים. אולם נראה לומר כי תשובה לשאלה זו טמונה בדברי 
, שאומרת על ריש לקיש, שהיה יושב )מז.(הגמרא בגיטין 

ואוכל ושותה. אמרה לו בתו: האם אינך צריך משהו כדי 
כרי! כאשר עמד להיפטר  –לישן עליו? ענה לה: בתי, כריסי 

מהעולם ראה שנותר מרכושו קב של כרכום. קרא על עצמו 
. וכתב רש"י: )תהלים מ"ט, י"א(נאי(: 'ְוָעְזבּו ַלֲאֵחִרים ֵחיָלם' )בג

 בטני ושומן שבמעי הוא לי כר וכסת. ע"כ.  -כריסי כרי 

והיינו, ריש לקיש כדי לתקן את נישואיו שהיו לשם יופי, 
בחר שלא ללכת לישון על מיטה כשאר אנשים, אלא היה 

מצוה מניח את ראשו על בטנו, וזאת משום, שאף שיש 
)סימן לישון כדי לאגור כוחות לעבודת הבורא כמבואר בשו"ע 

, אולם ריש לקיש בחר לקחת מצוה שהגוף נהנה ממנה רל"א(
ולקיימה ללא הנאה, כדי שעל ידה יזכה לבנים תלמידי 
חכמים. ולכן הניח את ראשו על בטנו לרמז בזה, שעושה כן 

' ברכות )עיבשביל לזכות לבנים צדיקים הנקראים "פרי בטן" 
 . נא:(

עוד יש לומר על פי דרכינו, האמורא הקדוש רב פפא זכה 
לעשרה בנים תלמידי חכמים אשר מזכירים אותם בסיום 

 מסכת.

ויש לשאול, מדוע באמת זכה רב פפא לעשרה בנים שכולם 
 היו תלמידי חכמים?

מספרת על רב פפא ורב הונא בריה דרבי  )עג.(הגמרא בגיטין 
שיעבירו בספינתם את השומשומים  יהושע ששכרו מלחים

שקנו על שפת נהר מלכא, המלחים קבלו עליהם לשלם על 
כל אונס שיקרה בדרך. ולבסוף עלה שרטון בנהר. באו רב 
הונא ורב פפא ולקחו מהספנים את החמורים שלהם בטענה 
שהספנים אחראים גם על מקרה אונס כזה. באו הספנים 

א עליהם רבא: "קאקי ותבעו אותם לדין תורה אצל רבא, קר
חיורי משלחי גלימי דאינשי, אונסא דלא שכיח הוא". רש"י 

 מפרש: אווזים לבנים, לפי שהיו זקנים. 

במקום נוסף אנו מוצאים שנקראו כך רב פפא ורב הונא 
מביאה, על יימר בר )פד:( בריה דרב יהושע, הגמרא בכתובות 

 חשו שהלווה כסף לאדם מסויים ואותו לווה נפטר בלי
לפרוע את החוב והשאיר ספינה. אמר יימר לשליח שלו: 'זיל 
תפסה ניהליה'! אזל תפסה. פגעו ביה רב פפא ורב הונא בריה 
דרב יהושע, אמרו לשליח: אתה תופס לבעל חוב במקום 
שחב לאחרים, ואמר רבי יוחנן: התופס לבעל חוב )שליח 
התופס מטלטלין של לוה לצורך בעל חוב( במקום שחב 

)שמפסיד בעלי חוב אחרים בתפיסתו( לא קנה!  לאחרים
 )דלאו כל כמיניה לחוב זה כדי לזכות את זה(.

כאשר שמע בקולם השליח ועזב את הספינה, תפסו רב פפא 
ורב הונא שאף הם הלוו לו כסף, את הספינה במקומו, רב 
פפא תפס את העוגן של הספינה ואילו רב הונא תפס את 

ן "כולה שלי". באו לפני רבא החבל של הספינה. וכל אחד טע
שאמר להם: קאקי חיורי משלחי גלימי דאינשי )מפשיטין 
טליתות האנשים(! הכי אמר רב נחמן: והוא שתפסה מחיים. 

 ע"כ.

 שוב נקראו רב פפא ורב הונא בשם "אווזים לבנים". 

וז"ל: כבר  )דרוש ט"ז(ופירש הגאון המהר"ם שיק בדרשותיו 
ריה אמצעית בין בעלי כנפיים מנו חוקרי הטבע האווזות ב

אשר רק מעופפים לבעלי הולכי רגלים אשר הולכים 
בשיתוף עוף,  )ח"א פרק מ"ט(ברגליהם, וכבר כתב המורה 

שהמלאכים דימו אותם לעוף שתנועות התעופפות הוא 
מעלה, וברואי עולם הם ההולכים, וכיון שהתלמידי חכמים 

מו לעוף ובין והצדיקים הם מועדים לחבר בין העליונים שד
 התחתונים, ולכך שפיר נמשלו לאווזים. ע"כ.

לפי דבריו יש לומר כי רב פפא כונה בשם "אווז לבן", כי היה 
לוקח מצוות אשר הגוף נהנה מהם ועושה אותם לשם שמים, 
והזכרנו כי העושה מעשיו לשם שמים זוכה לבנים צדיקים, 

 לכן זכה רב פפא לעשרה בנים צדיקים.  

זה נהגו לקרוא את עשרת בניו בסוף המסכת,  ואולי מטעם
כדי להורות וללמד, אם רוצה אתה לזכות לבנים תלמידי 

 חכמים, תלמד לשם שמים ולא לשם כבוד או תפקיד.   
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 שמעו ותחי נפשכם
 
 


