
 
"חלום יעקב ופיתרונו"

הגאון הגדול הרב אברהם קריספין שליט"א
בשינה  נתכוון  אדם  שאם  רלא(,  ס'  )או"ח  הטור  כתב 
ולגופו  לעיניו  שינה  ויתן  בוראו  לעבוד  שיוכל  גופו  צרכי  להשלים 
מחמת  בתורה  דעתו  תיטרף  ושלא  הבריאות  לצורך  מנוחה 
היגיעה הרי נחשבת שנתו למצוה. וכ"כ הרמב"ם )בשמונה פרקים פרק ה(.
טז(  סט  רבה  )בראשית  השלום  עליו  אבינו  יעקב  על  חז"ל  דרשו 
שאף  ממשנתו,  אלא  משנתו  תקרי  אל  משנתו"  יעקב  "ויקץ 
גדול  לנו  מי  הקדושה,  בתורה  ועוסק  הוגה  היה  הלילה  בחלום 
יהגה  בה  אשר  הקדושה  בתורה  ואהבתו  בשקידתו  ומפורסם 
הקדושה  התורה  עמוד  הוא  והוא  לשכינה  מרכבה  ולילה  יומם 
ועבר. שם  בבית  שנה  י"ד  דנטמן  אוהבים  יושב  ע"ה  אבינו  יעקב 
זוכה  בשנתו  שמים  לשם  יכוון  אשר  ואיש 
מנבואה. מששים  אחת  חלום  חז"ל  אמרו  זה  ועל  לנבואה 

ובחיבור התשובה למאירי - )משיב נפש מאמר ב , פ"ט( כתב  שההשגחה 
דבקה בצדיקים  כמו שהרוכב משגיח במרכבו ומנהיגו אל אשר יהיה 
בשוללות  באה  שהנבואה  להורות  הצד  זה  ועל  ללכת,  הרוח  שמה 
כל סיג חמרי כמו יעקב אבינו עליו השלום שזכה בחלומו לנבואה. 
הארץ  לו  שאמר  במה  להסביר  נלענ"ד  ליעקב  שנמסרה  ונבואה 
ישראל. ארץ  את  לו  הבטיח  אתננה  לך  עליה  שוכב  אתה  אשר 
מושפ שיהיו  הארץ  כעפר  זרעך  והיה  הגליות  את  לו  ־וגילה 
שאמ וכמו  מקום  של  רצונו  עושים  שאינם  כיון  כעפר  ־לים 

הארץ  כעפר  הם  מקום  של  רצונו  עושים  שאינם  שבזמן  חז"ל  רו 
לו  רמז  וזה  גליות  יהיו  וממילא  שמים  ככוכבי  הם  שעושים  ובזמן 
משפ כל  בך  ונברכו  ונגבה  צפונה  וקדמה  ימה  ופרצתה  ־בפסוק  
חות האדמה כי גם בארץ אויביהם לא עזבתים וכל צרותם לו צר.

ואת שמירת עם ישראל בגלויות  מבטיח לו בחלום  והנה  אנוכי 
והשיבותך  גליות  קיבוץ  לו  ומבטיח  תלך  בכל אשר  ושמרתיך  עימך 
אל האדמה הזאת כי לא אעזבך עד אשר אם עשיתי את דברתי לך.
המלך  דוד  משנתו.   יעקב  וייקץ  ציון  שיבת  של  ההבטחה  ואחרי 
זה  גליות  קיבוץ  כחולמים  היינו  ציון  שיבת  את  ה'  בשוב  אמר 
האדמה. אל  והשיבותיך  שאמר  אבינו  יעקב  של  חלומו  בגדר 

אבל ביאת המשיח ובנין בית המקדש יהיו בבחינת ויקץ יעקב משנתו 
שנתעורר משנתינו ונאמר אכן  יש ה' במקום הזה יתגלה כבוד מלכותו 
עלינו ונדע למפריע  כי היינו ישנים בעבודת ה' ונביט במיעוט העבודה 
ואז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה בחיזוק עבודת ה' בגילוי שכינת עוזנו.
ים  ְיֽרּוָׁשָלִ ְּׁשִב֖י  קּ֥וִמי  ֵמָעָפ֛ר  ִהְתַנֲעִר֧י  א  נב  ישעיהו פרק  זה אמר  ועל 
ְתַּפְּתִחי֙ מֹוְסֵר֣י ַצָּואֵרְ֔ך ְׁשִבָּי֖ה ַּבת־ִצּֽיֹון: יתוקן והיה זרעך כעפר הארץ.   ִהֽ
ִּבְגֵד֣י  ִלְבִׁש֣י׀  ִצּיֹ֑ון  ֻעֵּזְ֖ך  ִלְבִׁש֥י  עּוִר֛י  עּוִר֥י 
א  ְוָטֵמֽ ָעֵר֥ל  עֹ֖וד  ָיֹבא־ָבְ֥ך  יֹוִס֛יף  ֹל֥א  ִּכ֣י  ַהֹּקֶ֔דׁש  ִע֣יר  ֙ם֙  ְירּוָׁשַלִ ִתְפַאְרֵּתְ֗ך 

שבת שלום ומבורך!
!

"כוחו של מעשה קטן"
הרה"ג רבי דוד אטדגי שליט"א

גדול  בחשש  לחרן,  הולך  אבינו  יעקב  ָחָרָנה",  ַוֵּיֶלְך  ָׁשַבע  ִמְּבֵאר  ַיֲעֹקב  "ַוֵּיֵצא 
מלא  בית  אל  אבי",  אובד  "ארמי  לבן  בית  אל  להורגו,  שזומם  הרשע  עשיו  מפני 
ועבר.  שם  בבית  שנה  עשרה  ארבע  לכך  שהתכונן  אחר  וזאת  זרה.  בעבודה 
"ַוִּיְפַּגע  ערבית,  תפילת  את  ומתקן  המוריה  להר  מגיע  אבינו  יעקב  דרכו  ובאמצע 
ַוִּיְׁשַּכב  ְמַרֲאֹׁשָתיו  ַוָּיֶׂשם  ַהָּמקֹום  ֵמַאְבֵני  ַוִּיַּקח  ַהֶּׁשֶמׁש  ָבא  ִּכי  ָׁשם  ַוָּיֶלן  ַּבָּמקֹום 
שיעקב  צא:(,  )דף  חולין  הגמ'  דברי  את  כך  על  הביא  ורש"י  ַההּוא",  ַּבָּמקֹום 
בדרכי  שעברתי  אפשר  לעצמו,  אמר  חרן  עד  והגיע  שבע  מבאר  יצא  אבינו 
דעתו  נתן  שם?  התפללתי  לא  ואני  אבותי  בו  שהתפללו  מקום  המוריה,  הר  ליד 
אליו. עד  והגיע  ממקומו  המוריה  הר  ונעקר  נס  נעשה  ומיד  המוריה.  להר  לחזור 

 
שבע  מבאר  קילומטרים  מאות  של  עצום  מרחק  גומא  אבינו  יעקב  נא,  נתבונן 
הר לצפון  עד  המרכז  את  וחוצה  וממשיך  ירושלים  ליד  בדרכו  ועובר  ־בדרום, 

שלא  נזכר  הוא  מגיע  וכשהוא  לחרן.  ומשם  ארם  לפדן  לעירק,  עד  ומגיע  חוק 
התפלל בהר המוריה, וגומר בדעתו לחזור ונעשה לו נס עצום שמגיע הר המוריה 
והמתין  ליד הר המוריה,  נתן בדעתו להתפלל כשעבר  לא  לקראתו. מדוע הקב"ה 
שיעקב יתן בדעתו לחזור ולהתפלל ושיעשה לו נס כל כך גדול?? והרי באותו מעמד 
היום.  עד  אותנו  העצומות שמלוות  הברכות  את  לו  הבטיח  הקב"ה  המוריה  בהר 
ַוֹּיאַמר וכו' הארץ ֲאֶׁשר ַאָּתה ֹׁשֵכב ָעֶליָה ְלָך  ְיֹהָוה ִנָּצב ָעָליו  וכלשון הפסוק, "ְוִהֵּנה 
ְוִנְבְרכּו  ָוֶנְגָּבה  ְוָצֹפָנה  ָוֵקְדָמה  ָיָּמה  ּוָפַרְצָּת  ָהָאֶרץ  ַּכֲעַפר  ַזְרֲעָך  ְוָהָיה  ּוְלַזְרֶעָך:  ֶאְּתֶנָּנה 
וכו'... ֵּתֵלְך  ֲאֶׁשר  ְּבֹכל  ּוְׁשַמְרִּתיָך  ִעָּמְך  ְוִהֵּנה ָאֹנִכי  ּוְבַזְרֶעָך:   ָהֲאָדָמה  ִמְׁשְּפֹחת  ָּכל  ְבָך 
הללו?? הברכות  את  מקבל  היה  לא  לחזור  בדעתו  נותן  היה  לא  יעקב  אם  וכי 

והתשובה לכך, אומר רש"י - הוא לא נתן דעתו להתפלל, מן השמים יעכבוהו? 
אם יעקב היה מתעצל לחזור הוא היה מפסיד את הכל. כל מה שהוא זכה הוא משום 
שנתן בדעתו לשוב אל הר המוריה. וכאן אנו מוצאים נקודה חשובה מאוד בדרכי 
הבורא, יעקב אבינו ברגע שמחליט לחזור נעקר הר המוריה ומגיע אליו.. וכמו שמצאנו 
בדברי המדרש )שה"ש ה, ב(, "אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, בני פתחו לי פתח אחד של 
תשובה כחודה של מחט, ואני פותח לכם פתחים שיהיו עגלות וקרניות נכנסות בו".  
הקב"ה חוסך ליעקב את הטרחה המרובה לחזור חזרה והוא מזמן לו את הר המוריה. 
מכיוון שלפעמים מחכים שאדם יעשה מעשה קטן מצידו כדי שישפיעו עליו משמיים 
את השפע הגדול שמחכה לו. יעקב רק נתן בדעתו לחזור וזכה בברכות העצומות הללו.    

כל האבות הקדושים לא השיגו דבר בלא תפלה ומעשה מצידם, אברהם אבינו 
נאמר אצלו, ויאמר אברהם ה' אלוקים מה תתן לי ואנכי הולך ערירי )בראשית סו ב(  ולא 
ניתן לו אלא בתפילה. וכן ביצחק ורבקה נאמר "ויעתר יצחק לה' לנוכח אשתו" )שם 
כה כא( הרבו והפצירו בתפילה וכן בלאה ורחל "וירא כי שנואה לאה ויפתח את רחמה 
ורחל עקרה, עד שאמרה ליעקב הבה לי בנים וגו', ובלא תפילה לא השיגו כלום.
וכן מצינו במדרש )תנחומא פרשת שמות(, "ויאמר משה אסורה נא ואראה את המראה 
ה  )שמות ג ג(. ר' יוחנן אמר שלש פסיעות פסע משה, ריש  ַהָּגֹד֖ל ַהֶּז֑ה ַמּדּ֖וַע ֹלא־ִיְבַע֥ר ַהְּסֶנֽ
לקיש אמר, לא פסע אלא צוארו עקם, א"ל הקדוש ברוך הוא נצטערתה לראות, חייך 
שאגלה עליך, מיד ויקרא אליו אלהים מתוך הסנה ויאמר משה משה ויאמר הנני , 
אמר לו הקדוש ברוך הוא אתה אמרת הנני, חייך שתבא שעה ותאמר תפלה על ישראל 
ואנכי אענה אותך מיד, שנאמר אז תקרא וה' יענה תשוע ויאמר הנני )ישעיה נח ט(. וכי 
שמשה סיבב את ראשו לראות הסנה נחשב שהצטער, מה איפוא כוונת המדרש? ונ"ל 
שהכוונה שמשה שינה מהרגל העולם שאין רגילים להתבונן בכל מה שסביבם. אומנם 
משה שינה ועיקם צווארו להתבונן בסנה, ובזכות זה זכה להיות מושיען של ישראל. 

לתקן  יכול  הוא  מה  לראות  סביבו  רגע  כל  להתבונן  עליו  חובה  אדם 
את  לפתוח  צריך  רק  הוא  משמים  איתותים  שולחים  אחד  לכל  דרכיו.  ולשפר 
כי־ כעין  הוא  הסנה  שריפת  שעניין  שם,  בחיי  רבינו  בדברי  מה  )ועיין  הלב. ואת   העיניים 
עיי"ש(. לרוחניות  שרומזת  העליונה  האש  ידי  על  שנשרף  והגשמיות  החומריות  לוי 
זה מה שנדרש מכל אחד ואחד מאיתנו, לעשות מעשה של התקרבות לבורא יתעלה, 
כל אחד בתחומו שלו, אם זה חיזוק בתפילה יותר בכוונה, או בקביעת עיתים לתורה 
או בהתמדה יותר בתורה. במידת הביטחון והאמונה שכל מה שקורה עימנו הוא 
לטובה. ואחרי שאדם עושה את המעשה מצידו ופותח את הפתח אפילו כחודו של 
מחט, הקב"ה ימשיך ויפתח לנו פתחו של אולם להשפיע עלינו רוח טהרה ממרום . אמן!

העלון מוקדש להצלחת:
משפחת דניאל הי"ו, משפחת חרזי הי"ו 

שיזכו לכל מילי דמיטב אמן.
להקדשת העלון :054-4215-970
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"פועל צדק"
ְוַאֵּתָנה ְיַדְעֶּתן; ִּכי ְּבָכל־ֹּכִחי, ָעַבְדִּתי ֶאת־ֲאִביֶכן )בראשית פרק לא(.

עושה  פועל  שבעולם  בנוהג  חז"ל  אמרו  במלאכתו|  אבינו  יעקב  של  נאמנותו 
מלאכה עם בעל הבית שתים ושלוש שנים באמונה ובסוף הוא מתעצל. ואילו יעקב אבינו 
כשם שעבד שבע שנים הראשונות באמונה, כך שבע השנים השניות היו באמונה )ע"פ ב"ר ע, יח(. 
וכתב הרמב"ם )הלכות שכירות פרק יג הלכה ז( חייב הפועל לעבוד בכל כוחו, שהרי יעקב הצדיק אמר: "כי 
בכל כוחי עבדתי את אביכן" – לפיכך נטל שכרו אף בעולם הזה, שנאמר "ויפרוץ האיש מאוד מאוד".

מיהו צדיק גמור| כלל זה נקוט בידך: אדם שנזהר מממון גזל ומשאו ומתנו באמונה, 
דע לך, כי איש זה צדיק וישר בוודאי. אבל אם תראוהו נושק את התפילין ומתפלל, ואחר 
היראה  עיקר  כי  הרחקות!  מיני  בכל  ממנו  הרחק  באמונה-   ומתן שלא  במשא  עוסק  כך 
גמור! וממונו בכשרות –זהו צדיק  וכל אדם שהוא מתנהג ביושר  והצדקות הוא בממון! 
 ועליו נאמר יגיע כפך כי תאכל – אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא... )קב הישר פרק נב(.

שנאמר  רבות,  שנים  יחיה  בממונו  הנאמן  יחיה|  באמונתו  צדיק 
מעם  )ילקוט  ידיו  מעשי  בכל  והצלחה  ברכה  ויראה  יחיה"  באמונתו  "וצדיק 
ב,(. י,  משלי  )מאירי  העושר"  הכנת  "היושר  המוסר  חכמי  ואמרו  תרנ"ה(.  עמוד  לועז 

פועל צדק|  אמרו רבותינו אין הגשמים יורדים אלא בשביל בעלי אמנה שנאמר )תהילים 
פה(: "אמת מארץ תצמח וצדק משמים נשקף" ופירש רש"י: זמן שאמת מארץ תצמח – 
.) ח.  )תענית  צדקה  שהם  גשמים  דהיינו   – נשקף  משמים  צדק  ומתן.  במשא  אמונה  שיש 
אבא  של  המופלגת  זהירותו  בזכות  באו  שהגשמים  כג:א(  )תענית  מצינו  לכך  ובהקשר 
היו  למטר  צריכים  ישראל  שכשהיו    - חבירו  בממון  המעגל   חוני  של  נכדו  חלקיה 
חכמים שולחים לאבא חלקיה שיתפלל על הגשמים, כי היו בטוחים שתפילתו לא תשוב 
כד.(. )מכות  נאמן מאוד במלאכתו  על שם שהיה  צדק"  "פועל  כינהו בשם  ורבותינו  ריקם. 

הגש־ על  שיתפלל  לבקשו  חכמים  תלמידי  זוג  אליו  שלחו  אח  שפעם  תומסופר 
ומצאוהו עובד בשדה. כאשר ברכוהו לשלום לא הפסיק ממלאכתו לשוחח עמהם.  מים, 
אני  יודע  לאשתו:  אמר  כשהגיע  לביתו,   והלך  וכו'  עבודתו,  את  גמר  ערב  לפנות 
שחכמים באו כדי לבקש על המטר. נעלה לעליה, ונבקש גשם, אולי ירצה הקב"ה ויתן מטר, ולא 
יחזיקו לנו טובה על כך. עלה עם זוגתו לעליה, התפללו שניהם על המטר, ומיד התחיל לרדת 
מטר. כשירד פנה אל השליחים אמר להם "ברוך המקום שלא הצריך אתכם לאבא חלקיה". 

מבק אנו  אבל  המטר,  יורד  תפילתך  בזכות  שרק  אנו  יודעים  השליחים:  לו  ־אמרו 
הפס לא  טעם  מה   - בהתנהגותך:  שראינו  תמוהים  דברים  לנו  תסביר  כי  ממך  ־שים 

להפסיד  לי  ואסור  הייתי,  יום  ששכיר  משום  לשלום?-  כשבירכנוך  בשדה  מעבודתך  קת 
- למדנו מכאן שבזכות הזהיר בממון חברו גשמי ברכה באים לעולם. וכו'   לבעל הבית. 

בלילה  מלאכה  לעשות  רשאי  הפועל  אין  בעה"ב|  כלפי  הפועל  חובות 
ביטול  מפני  לבניו,  מזונותיו  ויאכיל  עצמו  ויסגף  ירעב  ולא  ביום.  עצמו  ולהשכיר 
יוכל לעשות מלאכת בעל הבית בכח. כוחו שלא  מלאכתו של בעל הבית, שהרי מחליש 

וכן מוזהר הפועל שלא יבטל מעט כאן ומעט כאן, אלא חייב לדקדק על עצמו בזמן, שהרי 
של ברכת המזון שלא יברך אותה; וכן חייב לעבוד בכל כוחו,  הקפידו על ברכה רביעית 
שהרי יעקב הצדיק אמר: "כי בכל כחי עבדתי את אביכן" )שו"ע חו"מ סימן שלז סעיפים יט, כ(.
אין בעלי אומניות חייבים לעמוד בפני תלמיד חכם בשעה שעוסקים במלאכתן. ואם הוא עוסק 
במלאכת אחרים ורוצה להחמיר על עצמו לעמוד מפניו, אינו רשאי. )שו"ע יו"ד סימן רמד סעיף ה(.

ויוצא, או שעושה מלאכה אחרת  מלמד תינוקות| מלמד תינוקות שמניח התינוקות 
י(.  )ירמיה מח,  ה' רמיה  זה בכלל: ארור עושה מלאכת  עמהם, או שמתרשל בתלמודו, הרי 
ואין  הרמ"א:   וכתב  ולדקדק.  לקרוא  מהיר  יראה,  בעל  אלא  מלמד,  להושיב  אין  לפיכך 
למלמד להיות ער בלילה יותר מדי, שלא יהיה עצל ביום ללמד. וכן לא יתענה, או לעצור 
במאכל ומשתה, או לאכול ולשתות יותר מדי, כי כל אלו הדברים גורמים שלא יוכל ללמד 
היטב. וכל המשנה, ידו על התחתונה ומסלקים אותו ממשרתו. )מרדכי פ' האומנין מהירושלמי(. 

המו־ וכן  הלימוד.  עם  אחרת  מלאכה  בשום  לעסוק  ל  אסור  ווכן 
שאין  מפני  בחנות,  אחרת  במלאכה  לעסוק  לו  אסור  בחנות,  חבירו  את  שיב 
וחסימה(. ושכירות  שאלה  הלכות  משפט  חושן  הרב  ערוך  )שולחן  החנות:  על  עיניו 
פן  מלמד,  שהוא  בשעה  תינוקות  מלמד  עם  לדבר  אדם  ילך  אל  וכן 
פן  עבודתו,  למקום  ילך  ולא  שכיר,  פועל  עם  ידבר  לא  וכן  בדבריו,  יבטלם 
תתר"א(.  ש"י  סימן  חסידים  )ספר  הבית  בעל  ממלאכת  ממעט  ונמצא  יבטלנו 

בביתו  אם  בלימודו,  ברכה  סימן  רואה  הלומד  אין  הגר"א  אמר  בלימודו|  ברכה 
שכי משרה  הקב"ה  אין  שהרי  תורה,  דים  פי  על  שלו  שאינו  אחד  מסמר  אפילו  ־תקוע 

היות  האילנות  בין  תורה  לומדים  היו  הזוהר  חכמי  זו  ומסיבה  צדק.  פועל  על  אלא  נתו 
קכה(. עמוד  חבריכם  מממון  )הזהרו  גזל.  חשש  בו  יש  שמא  מחשש  בבית,  לשבת  רצו  ולא 

מעשה רב| בספר קב הישר הביא מעשה בחייט אחד שציווה לפני פטירתו לאנשי 
החברה קדישא כי יעשו מהשולחן ששימש אותו לצורכי עבודתו ארון להקבר בו 
ואת המידה שהיה מודד בה האריגים יתנו בידו. לפליאתם השיב: "השולחן והמידה 
יהיו לי למליצי יושר כשני עדים שלא שלחתי את ידי לקחת אפילו פיסת בד משיירי 
האריגים שהביאו לי לקוחותיי לתפירת בגדיהם, וכי נשאתי ונתתי באמונה כל חיי..

"דיני ברכות"
שאלה: מה ברכתו של ארטיק העשוי ממיץ 

ענבים טבעי.
תשובה: ברכתו בורא פרי הגפן והטוב ביותר 

לברך בורא פרי הגפן על מעט יין או מיץ ענבים ולפטור 
הארטיק. ואם בירך עליו שהכל נהיה בדברו  יצא ידי חובה.

הרמב"ם  מדברי  הוכיח  קג'  עמ'  ח"ב  אול"צ  בשו"ת  ביאורים:  
בטומאת מת פ"ט הלכה א' ב' שמשקה שקרש דינו כמשקה ולמד 
מכאן באול"צ שגלידה פרוה ומיץ קפוא דין משקה להם ואין לברך 
עליהם באמצע הסעודה והנה כבר קדמו הפמ"ג בפתיחה הלכות 
ברכות שכתב שיין קרוש צ"ע אם ברכתו בורא פרי הגפן או פרי העץ 
לג'  ובספר ברכה כהלכה עמ'  עיי"ש.   ודבריו ע"פ הרמב"ם הנ"ל 
בבא"ח  ועיין  יצא מחמת ספיקו של הפמ"ג.  בירך העץ  כתב אם 
בספר  אמנם  שהכל.  שברכתו  י'  סעי'  א'  שנה  מטות  פרשת 
תורה  קנין  ושו"ת  הגרשז"א  בשם  הביא  קי'  עמ'  יבול  לא  עלהו 
והביא כמה ראיות לכך  סי' קח' שברכתו הגפן דהוי משקה  ח"ב 
דוקא  שיהיה  שצריך  רמז  הגפן  פרי  בורא  בברכת  מצינו  ולא 
סבר  שהרי  כן  קמו'  עמ'  ברכות  חזו"ע  דעת  גם  ולכאורה  לח. 
הגפן.  פרי  בורא  הוי  בענייננו  וא"כ  משקה  הוי  שגלידה 
והרוצה לצאת מכל ספק עדיף שיברך על מעט יין או מיץ ענבים 
ויפטור הארטיק, ואם בירך שהכל יצא ידי חובה. ודיברתי גם עם 
הראשל"צ רבי שלמה משה עמאר שליט"א וגם נקט כן למעשה.

בה  שמעורב  גלידה  ברכת  מהי  שאלה: 
והקסטה. הטילון  וברכת  בסקויטים.  או  עוגיות  חתיכות 

חתיכות  בה  שמעורב  גלידה  ברכת  תשובה: 
ברכה  ולגבי  מזונות  כולה  בסקויטים  או  עוגיות 
שבה. המזונות  של  הכמות  מה  תלוי  אחרונה 

ביאורים:   בשו"ע בסי' רח' סעי' ב' כתב חמשת מיני דגן ששלקן או 
כתשן ועשה מהם תבשיל כגון מעשה קדירה הריפות וגרש כרמל 
ודייסא אפילו עירב עמהם דבש הרבה יותר מהם או מינים אחרים 
הרבה יותר מהם מברך עליו בורא מיני מזונות ולבסוף על המחיה 
אבל אם לא נתן הדגן בתבשיל אלא לדבקו ולהקפותו בטל בתבשיל.
בו  שיש  שאוכל  קכה'  עמ'  ח"ב  אול"צ  בשו"ת  כתב  ולכן 
לשבוע  או  לטעם  הפירורים  אם  שניצלים  כגון  לחם  פירורי 
שלא  כדי  רק  שם  עשויים  דגן  המיני  ואם  מזונות  כולו  ברכתו 
שבגלידה  עוגיות  חתיכות  ובענייננו  שהכל  ברכתו  במחבת  ידבק 
כיון  וממילא  בגלידה  טעם  ליתן  כדי  עשויים  שהם  ופשוט  ברור 
מזונות. מיני  בורא  זו  גלידה  ברכת  לכן  הקובע  הוא  דגן  שמין 

רפט'  עמ'  ברכות  בחזו"ע  כתב  והגלידה  הטילון  ברכת  ולגבי 
לגבי גלידה בגביע הנקרא טילון שברכתו שהכל אף על הגביע כיון 
טעם  בו  שאין  כיון  עצמו  בפני  לאכול  ולא  להחזיק  רק  שעשוי 
עליו  יברך  לא  ריק  בסוף  מעט  ממנו  שנשאר  ואפילו  כך  כל 
לפתן  עם  פת  על  סעודה  לקובע  שדומה  כיון  והטעם  מזונות 
שמברך רק על הפת אף שאוכל בסוף מהלפתן לבד, ועוד שעל פי 
הרוב נשאר טעם מהגלידה בגביע. וברכת הגלידה בקסטה מזונות 
ופוטר הגלידה כיון שחשובים מצד עצמם ואינם טפלים לגלידה.

שאלה: מהי ברכת אכילת החמוציות.

תשובה: בורא פרי האדמה.
שיח  שהוא  כתב  קד'  בהערה  הברכה  וזאת  בספר  ביאורים: 
המתקיים וכן הגרשז"א בספר ותן ברכה ח"ב עמ' 294 נקט שהוא 
בגובה פחות מש ג' שכל שהוא  רג' ס"ק  בסי'  ע"פ המ"ב  ־אדמה 

או"ח  אג"מ  בשו"ת  ועיין  אדמה.  עליו  לברך  נהוג  טפחים  לשה 
ח"א סי' פה' שיש מקומות שלא נהגו כהמ"ב לברך אדמה כשהוא 
פחות מג' טפחים. ואפילו אם תאמר כיון שנחלקו בזה הוי ספק 
הוא  אם  א'  סעי'  רו'  בסי'  בשו"ע  נפסק  כבר  אדמה  ספק  עץ 
פרי  בורא  מברך  האדמה  פרי  או  עץ  פרי  הוא  אם  בפרי  מסופק 
האדמה. ועיין בשו"ת יביא ח"ח או"ח סי' כו' בהערה שנקט למעשה 
שיש לברך אדמה כפשט מרן, ולכן יש לברך על החמוציות אדמה.

בחיי  לעלות  עלולה  פזיזה  אבחנה  או  החלטה  כל  הלוא  כי  להחליט, 
אדם אם בחדר הניתוח, או עקב מתן טיפול תרופתי לא מדוייק. עוד 
בימי בחרותו לחש לו רבו המובהק: "ר' סימון, למדנו שצריך לרפא את 
ואל  גדול,  דוקטור  תהיה  עוד  אתה  המחלה.  נעלמת  וממילא  החולה 
ולב, ומשפחה,  לו רגשות,  בן אדם לפניך, שיש  תשכח שיש קודם כל 
ואמונה, ויש קדוש ברוך הוא בשמים, שבוחן כל החלטה שלך, אם יש 
לה בסיס יהודי, או חלילה נטיות להתנשאות, או טכנוקרטיה. אל תהיה 
ואנושי  רגיש  תהיה  הרפואה,  של  לרובוטיקה  תגרר  אל  סימון,  רובוט 
ותאהב את החולים שלך, כאילו הם בניך כאילו הם בשר מבשרך...".

לר־ צעיר  סטודנט  היה  גבריאלי  סימון  שד"ר  מאז  חלפו  שנה   300
וכרופא  כיהודי  ורוחניותו  אישיותו  עיצוב  את  אשר  בבוסטון,  פואה 
עמד  טובה  בשיבה  הרב  כשנפטר  לימים  הישיש.  רבו  לידי  מסר  הוא 
הנחיותיו.  את  לשכוח  לא  לעצמו  מייחל  קיברו  על  הצעיר  סימון  ד"ר 
ואנו ־"לרפא את החולה ואח"כ את המחלה, ואל תשכח, תהיה רגיש 
מבשרך". בשר  הם  בניך,  הם  כאילו  שלך  החולים  את  ותאהב  שי 
את  פוקד  הוא  בארה"ב  רפואיים  לכנסים  נוסע  כשהוא  לעת  מעת 
במחיצתו,  תורה  לימוד  של  ימים  על  בזכרונות  ומתרפק  רבו  ציון 
על  לליטוף  הנבונות,  לעצותיו  מתגעגע  הוא  מילה.  הלכות  על  בעיקר 
המצח, ולחמימות הטבעית האוהבת שהעתיר עליו רבו. ד"ר גבריאלי 
כשה בבוסטון  החולים  בבית  גשום  לילה  אותו  את  לשכוח  יכול  ־לא 

באחד  לגידול  חשש  עם   60 כבן  יהודי  הניתוח  לחדר  בדחיפות  גיע 
כמה  להכריע  עליו  והיה  בתורנות  היה  הוא  הפנימיים...  האיברים  מן 
שקיעה,  שעתיים  עוד  אחה"צ,  ארבע  היתה  השעה  גורליות.  הכרעות 
זה  בנימינוב  ולדימיר  החולה,  בתיק  המסמכים  את  בעיון  קרא  הוא 
ני ־שמו. תוך כדי בדיקה הוא הבחין שהאיש המתאנק בכאביו, איננו 
שנשא מרוסיה,  יהודים  מאותם  אחד  עוד  שהוא  לו  ברור  היה  ־מול. 
כורחו. בעל  היהודית,  התודעה  חוסר  ואל  הקומוניסטי  הריק  אל  בו 

יש  כי  והכריע  לצילומים,  אותו  שלח  גבריאלי  ד"ר 
העכשויות  המעבדה  בדיקות  כי  אם  כללית,  הרדמה  לבצע 
שפיר. שהגידול  לכך  נוטים  הסימנים  מעודדות,  היו  דווקא 
גב ד"ר  הניתוח.  לחדר  נכנס  בנימינוב  ולדימיר  אחה"צ.  וחצי  ־חמש 
לח להכנס  בו  האיץ  הסטאז'ר  בחלל.  ובהה  מרפקיו  על  נשען  ־ריאלי 

הטלפון.  לעבר  וצעד  נעמד  הוא  לו,  השיב  לא  סימון  דר-ניתוח, 
רבו. של  המוכר  קולו  את  שמע  הוא  צלצולים  שלושה  ואחרי  חייג, 
שהתקש שמח  אני  גבריאלי,  ד"ר  בסדר  ־"זה 
הרב. אותו  הרגיע  תלמודי..."  על  שוקד  שאני  למרות  רת 
"תשמע כבוד הרב, ממש בדקות אלה אני עומד לנתח יהודי בן 60 בשם 
ולדימיר בנימינוב, יהודי מרוסיה, עם חשש לגידול פנימי. לצורך הניתוח, 
יש לבצע הרדמה כללית. האיש ערל... מה כבוד הרב אומר, האם כדאי 
לנצל את ההזדמנות ולמול אותו... או שמא יש בזה משום פגיעה בו... 
יש גם חשש שירצה לתבוע אותי ואז אסתבך בתביעה משפטית... אני 
מסתפק, אני די מבולבל... הרב פעם אמר לי להתייחס לחולים כאילו הם 
בנים שלי... בשר ובשרי, היהודי הזה יכול להיות אבא שלי, לאבא שלי 
לא הייתי נותן להשאר ערל, ועוד 25 דקות שקיעה... לא מלים בלילה.
למדי.  ארוכה  היתה  הקו  של  השני  העבר  מן  השתיקה 
שיש  הזדמנות  וזו  מצווה  זו  אותו...  למול  יכול  אתה  "כן, 
הרב. פסק  ניזוקים"  אינם  מצווה  שליחי  אותה.  לנצל 
האמת היא שד"ר סימון גבריאלי היה די מופתע מן הפסק. הוא חשב שהרב 
לא יתן לו להסתכן יתר על המידה עם שלטונות החוק הרפואיים בארה"ב...

בח־ בלילה.   22:00 ב-  להסתיים  אמורה  היתה  הער  במשמרת 
לי לטוס  גבריאלי  ד"ר  היה  אמור  אח"כ,  שעתיים  הלילה,  ־צות 
בירוש משפחתו  בני  בקרב  ימים  שבועיים  של  לחופשה  ־שראל 

באזור.  יהיה  לא  כבר  הוא  בנימינוב  של  התאוששותו  שעם  כך  לים, 
ניזוק. אינו  הזקנים...  מן  עצה  הנוטל  שיהיה.  מה  יהיה  יהיה?  מה 
ופ ברכה  עם  זריזה  מילה  ברית  כשלפניו  ניתוח,  של  שעתיים  ־אחרי 

תמהות,  אחיות  כמה  כשלצידו  הנביא  אליהו  ובנוכחות  ריעה 
אבי אברהם  של  בבריתו  בנימינוב  ולדימיר  טוב  במזל  ־הוכנס 

השקיעה.  לפני  דקה  בוצעה,  המילה  ברית  לפניכם,  רשמו  נו. 
מנו גבריאלי,  סימון  ד"ר  ישב  הג'מבו  במטוס  אח"כ  שעות  ־כמה 
לסדר... אותו  שיקרא  מהטלפון  חשש  הוא  מבוהל,  די  אבל  מנם, 



לברך בורא פרי הגפן על מעט יין או מיץ ענבים ולפטור 
הארטיק. ואם בירך עליו שהכל נהיה בדברו  יצא ידי חובה.

הרמב"ם  מדברי  הוכיח  קג'  עמ'  ח"ב  אול"צ  בשו"ת  ביאורים:  
בטומאת מת פ"ט הלכה א' ב' שמשקה שקרש דינו כמשקה ולמד 
מכאן באול"צ שגלידה פרוה ומיץ קפוא דין משקה להם ואין לברך 
עליהם באמצע הסעודה והנה כבר קדמו הפמ"ג בפתיחה הלכות 
ברכות שכתב שיין קרוש צ"ע אם ברכתו בורא פרי הגפן או פרי העץ 
לג'  ובספר ברכה כהלכה עמ'  עיי"ש.   ודבריו ע"פ הרמב"ם הנ"ל 
בבא"ח  ועיין  יצא מחמת ספיקו של הפמ"ג.  בירך העץ  כתב אם 
בספר  אמנם  שהכל.  שברכתו  י'  סעי'  א'  שנה  מטות  פרשת 
תורה  קנין  ושו"ת  הגרשז"א  בשם  הביא  קי'  עמ'  יבול  לא  עלהו 
והביא כמה ראיות לכך  סי' קח' שברכתו הגפן דהוי משקה  ח"ב 
דוקא  שיהיה  שצריך  רמז  הגפן  פרי  בורא  בברכת  מצינו  ולא 
סבר  שהרי  כן  קמו'  עמ'  ברכות  חזו"ע  דעת  גם  ולכאורה  לח. 
הגפן.  פרי  בורא  הוי  בענייננו  וא"כ  משקה  הוי  שגלידה 
והרוצה לצאת מכל ספק עדיף שיברך על מעט יין או מיץ ענבים 
ויפטור הארטיק, ואם בירך שהכל יצא ידי חובה. ודיברתי גם עם 
הראשל"צ רבי שלמה משה עמאר שליט"א וגם נקט כן למעשה.

בה  שמעורב  גלידה  ברכת  מהי  שאלה: 
והקסטה. הטילון  וברכת  בסקויטים.  או  עוגיות  חתיכות 

חתיכות  בה  שמעורב  גלידה  ברכת  תשובה: 
ברכה  ולגבי  מזונות  כולה  בסקויטים  או  עוגיות 
שבה. המזונות  של  הכמות  מה  תלוי  אחרונה 

ביאורים:   בשו"ע בסי' רח' סעי' ב' כתב חמשת מיני דגן ששלקן או 
כתשן ועשה מהם תבשיל כגון מעשה קדירה הריפות וגרש כרמל 
ודייסא אפילו עירב עמהם דבש הרבה יותר מהם או מינים אחרים 
הרבה יותר מהם מברך עליו בורא מיני מזונות ולבסוף על המחיה 
אבל אם לא נתן הדגן בתבשיל אלא לדבקו ולהקפותו בטל בתבשיל.
בו  שיש  שאוכל  קכה'  עמ'  ח"ב  אול"צ  בשו"ת  כתב  ולכן 
לשבוע  או  לטעם  הפירורים  אם  שניצלים  כגון  לחם  פירורי 
שלא  כדי  רק  שם  עשויים  דגן  המיני  ואם  מזונות  כולו  ברכתו 
שבגלידה  עוגיות  חתיכות  ובענייננו  שהכל  ברכתו  במחבת  ידבק 
כיון  וממילא  בגלידה  טעם  ליתן  כדי  עשויים  שהם  ופשוט  ברור 
מזונות. מיני  בורא  זו  גלידה  ברכת  לכן  הקובע  הוא  דגן  שמין 

רפט'  עמ'  ברכות  בחזו"ע  כתב  והגלידה  הטילון  ברכת  ולגבי 
לגבי גלידה בגביע הנקרא טילון שברכתו שהכל אף על הגביע כיון 
טעם  בו  שאין  כיון  עצמו  בפני  לאכול  ולא  להחזיק  רק  שעשוי 
עליו  יברך  לא  ריק  בסוף  מעט  ממנו  שנשאר  ואפילו  כך  כל 
לפתן  עם  פת  על  סעודה  לקובע  שדומה  כיון  והטעם  מזונות 
שמברך רק על הפת אף שאוכל בסוף מהלפתן לבד, ועוד שעל פי 
הרוב נשאר טעם מהגלידה בגביע. וברכת הגלידה בקסטה מזונות 
ופוטר הגלידה כיון שחשובים מצד עצמם ואינם טפלים לגלידה.

שאלה: מהי ברכת אכילת החמוציות.

תשובה: בורא פרי האדמה.
שיח  שהוא  כתב  קד'  בהערה  הברכה  וזאת  בספר  ביאורים: 
המתקיים וכן הגרשז"א בספר ותן ברכה ח"ב עמ' 294 נקט שהוא 
בגובה פחות מש ג' שכל שהוא  רג' ס"ק  בסי'  ע"פ המ"ב  ־אדמה 

או"ח  אג"מ  בשו"ת  ועיין  אדמה.  עליו  לברך  נהוג  טפחים  לשה 
ח"א סי' פה' שיש מקומות שלא נהגו כהמ"ב לברך אדמה כשהוא 
פחות מג' טפחים. ואפילו אם תאמר כיון שנחלקו בזה הוי ספק 
הוא  אם  א'  סעי'  רו'  בסי'  בשו"ע  נפסק  כבר  אדמה  ספק  עץ 
פרי  בורא  מברך  האדמה  פרי  או  עץ  פרי  הוא  אם  בפרי  מסופק 
האדמה. ועיין בשו"ת יביא ח"ח או"ח סי' כו' בהערה שנקט למעשה 
שיש לברך אדמה כפשט מרן, ולכן יש לברך על החמוציות אדמה.

דקה לפני השקיעה

הרופאים  מסוג  הוא  גבריאלי  סימון  ד"ר 
ממהרים  שלא  מאלה  החושבים.  המהססים, 
בחיי  לעלות  עלולה  פזיזה  אבחנה  או  החלטה  כל  הלוא  כי  להחליט, 
אדם אם בחדר הניתוח, או עקב מתן טיפול תרופתי לא מדוייק. עוד 
בימי בחרותו לחש לו רבו המובהק: "ר' סימון, למדנו שצריך לרפא את 
ואל  גדול,  דוקטור  תהיה  עוד  אתה  המחלה.  נעלמת  וממילא  החולה 
ולב, ומשפחה,  לו רגשות,  בן אדם לפניך, שיש  תשכח שיש קודם כל 
ואמונה, ויש קדוש ברוך הוא בשמים, שבוחן כל החלטה שלך, אם יש 
לה בסיס יהודי, או חלילה נטיות להתנשאות, או טכנוקרטיה. אל תהיה 
ואנושי  רגיש  תהיה  הרפואה,  של  לרובוטיקה  תגרר  אל  סימון,  רובוט 
ותאהב את החולים שלך, כאילו הם בניך כאילו הם בשר מבשרך...".

לר־ צעיר  סטודנט  היה  גבריאלי  סימון  שד"ר  מאז  חלפו  שנה   300
וכרופא  כיהודי  ורוחניותו  אישיותו  עיצוב  את  אשר  בבוסטון,  פואה 
עמד  טובה  בשיבה  הרב  כשנפטר  לימים  הישיש.  רבו  לידי  מסר  הוא 
הנחיותיו.  את  לשכוח  לא  לעצמו  מייחל  קיברו  על  הצעיר  סימון  ד"ר 
ואנו ־"לרפא את החולה ואח"כ את המחלה, ואל תשכח, תהיה רגיש 
מבשרך". בשר  הם  בניך,  הם  כאילו  שלך  החולים  את  ותאהב  שי 
את  פוקד  הוא  בארה"ב  רפואיים  לכנסים  נוסע  כשהוא  לעת  מעת 
במחיצתו,  תורה  לימוד  של  ימים  על  בזכרונות  ומתרפק  רבו  ציון 
על  לליטוף  הנבונות,  לעצותיו  מתגעגע  הוא  מילה.  הלכות  על  בעיקר 
המצח, ולחמימות הטבעית האוהבת שהעתיר עליו רבו. ד"ר גבריאלי 
כשה בבוסטון  החולים  בבית  גשום  לילה  אותו  את  לשכוח  יכול  ־לא 

באחד  לגידול  חשש  עם   60 כבן  יהודי  הניתוח  לחדר  בדחיפות  גיע 
כמה  להכריע  עליו  והיה  בתורנות  היה  הוא  הפנימיים...  האיברים  מן 
שקיעה,  שעתיים  עוד  אחה"צ,  ארבע  היתה  השעה  גורליות.  הכרעות 
זה  בנימינוב  ולדימיר  החולה,  בתיק  המסמכים  את  בעיון  קרא  הוא 
ני ־שמו. תוך כדי בדיקה הוא הבחין שהאיש המתאנק בכאביו, איננו 
שנשא מרוסיה,  יהודים  מאותם  אחד  עוד  שהוא  לו  ברור  היה  ־מול. 
כורחו. בעל  היהודית,  התודעה  חוסר  ואל  הקומוניסטי  הריק  אל  בו 

יש  כי  והכריע  לצילומים,  אותו  שלח  גבריאלי  ד"ר 
העכשויות  המעבדה  בדיקות  כי  אם  כללית,  הרדמה  לבצע 
שפיר. שהגידול  לכך  נוטים  הסימנים  מעודדות,  היו  דווקא 
גב ד"ר  הניתוח.  לחדר  נכנס  בנימינוב  ולדימיר  אחה"צ.  וחצי  ־חמש 
לח להכנס  בו  האיץ  הסטאז'ר  בחלל.  ובהה  מרפקיו  על  נשען  ־ריאלי 

הטלפון.  לעבר  וצעד  נעמד  הוא  לו,  השיב  לא  סימון  דר-ניתוח, 
רבו. של  המוכר  קולו  את  שמע  הוא  צלצולים  שלושה  ואחרי  חייג, 
שהתקש שמח  אני  גבריאלי,  ד"ר  בסדר  ־"זה 
הרב. אותו  הרגיע  תלמודי..."  על  שוקד  שאני  למרות  רת 
"תשמע כבוד הרב, ממש בדקות אלה אני עומד לנתח יהודי בן 60 בשם 
ולדימיר בנימינוב, יהודי מרוסיה, עם חשש לגידול פנימי. לצורך הניתוח, 
יש לבצע הרדמה כללית. האיש ערל... מה כבוד הרב אומר, האם כדאי 
לנצל את ההזדמנות ולמול אותו... או שמא יש בזה משום פגיעה בו... 
יש גם חשש שירצה לתבוע אותי ואז אסתבך בתביעה משפטית... אני 
מסתפק, אני די מבולבל... הרב פעם אמר לי להתייחס לחולים כאילו הם 
בנים שלי... בשר ובשרי, היהודי הזה יכול להיות אבא שלי, לאבא שלי 
לא הייתי נותן להשאר ערל, ועוד 25 דקות שקיעה... לא מלים בלילה.
למדי.  ארוכה  היתה  הקו  של  השני  העבר  מן  השתיקה 
שיש  הזדמנות  וזו  מצווה  זו  אותו...  למול  יכול  אתה  "כן, 
הרב. פסק  ניזוקים"  אינם  מצווה  שליחי  אותה.  לנצל 
האמת היא שד"ר סימון גבריאלי היה די מופתע מן הפסק. הוא חשב שהרב 
לא יתן לו להסתכן יתר על המידה עם שלטונות החוק הרפואיים בארה"ב...

בח־ בלילה.   22:00 ב-  להסתיים  אמורה  היתה  הער  במשמרת 
לי לטוס  גבריאלי  ד"ר  היה  אמור  אח"כ,  שעתיים  הלילה,  ־צות 
בירוש משפחתו  בני  בקרב  ימים  שבועיים  של  לחופשה  ־שראל 

באזור.  יהיה  לא  כבר  הוא  בנימינוב  של  התאוששותו  שעם  כך  לים, 
ניזוק. אינו  הזקנים...  מן  עצה  הנוטל  שיהיה.  מה  יהיה  יהיה?  מה 
ופ ברכה  עם  זריזה  מילה  ברית  כשלפניו  ניתוח,  של  שעתיים  ־אחרי 

תמהות,  אחיות  כמה  כשלצידו  הנביא  אליהו  ובנוכחות  ריעה 
אבי אברהם  של  בבריתו  בנימינוב  ולדימיר  טוב  במזל  ־הוכנס 

השקיעה.  לפני  דקה  בוצעה,  המילה  ברית  לפניכם,  רשמו  נו. 
מנו גבריאלי,  סימון  ד"ר  ישב  הג'מבו  במטוס  אח"כ  שעות  ־כמה 
לסדר... אותו  שיקרא  מהטלפון  חשש  הוא  מבוהל,  די  אבל  מנם, 

הוא  בזריזות.  חלפה  בישראל  השבועיים  בת  החופשה 
הכי במחלקה  עדיין  שבנימינוב  שלו  מהסטז'ר  עדכון  ־קיבל 
נוספת... בדיקה  בו  לבצע  שיבוא  וכדאי  שיקום  רורגית 
עין  ובחצי  עליה,  ממונה  שהוא  הפנימית  למחלקה  נכנס  גבריאלי  ד"ר 
האוכל,  לחדר  סמוך  כורסא  על  ישוב  בנימינוב  ולדימיר  במר  הבחין 
כשהוא... מעוטר בטלית ותפילין ובידו סידור תפילה. סימון חשב שהוא 
לשלומו. ושאל  לבנימינוב  בחיוך  ניגש  הוא  מתדהמה.  לשונו  את  בולע 

"הו, ברוך השם, מרגישים נפלא" 
עיל באנגלית  בנימינוב  לו  ־ענה 

גת "אני כבר יהודי מושלם, אתה 
והש מילה,  לברית  לי  ־דאגת 

לתפילין,  לי  דאג  לחדר  שלי  כן 
להתפלל...". איך  לימד  ואפילו 

ניגש  גבריאלי  ד"ר 
של  בחדרו  לחולה 

העניינים. השתלשלות  את  ממנו  ושמע  בנימינוב 
השכי מהניתוח  התאושש  כשבנימינוב  דוקטור,  תאמין  לא  ־"אתה 

כשכולו  מתפלל.  אותי  וראה  עיניו  את  פקח  הוא  שלי.  בחדר  אותו  בו 
כואב ודואב, הוא ביקש שאניח לו תפילין, שאלמד אותו להגיד קריאת 
היה  במחיצתך  הניתוח  שחדר  חשבתי  תהילים.  ספר  ביקש  הוא  שמע... 
־עבורו כמו סמינר "ערכים"... הוא ביקש מאשתו ללכת לבית הכנסת ול
יאומן". לא  כשרות...  הלכות  ללמוד  המקומי  לרב  ולגשת  צדקה,  תרום 
ד"ר גבריאלי נכנס למשרדו וחייג בהתרגשות "כבוד הרב, אתה לא תאמין...".
"אני מאמין להכל... אל תשכח סימון, את הפסוק הנפלא האלוקי של דוד 
המלך "סור מרע ועשה טוב". ברגע שנכרתה ממנו העורלה, סר ממנו הרע, 
ומה נותר לו לעשות? רק טוב. אשריך בני, שזכית להכניס עוד יהודי תחת כנפי 
השכינה. אשריך שזכית להתייחס לכל חולה, כאילו הוא בן או אבא שלך...".
היארצייט  ביום  שנה  כל  שנה.   20 מ-  למעלה  הזה  מהסיפור  חלפו 
)ול אברהם  שלו  והפציינט  גבריאלי  ד"ר  השניים.  נפגשים  הרב  ־של 
הצדיק. נשמת  לעילוי  משניות  וקוראים  בנימינוב,  לשעבר(  דימיר 
מלת  אומנם  "אתה  בנימינוב  פעם  לו  אמר  דוקטור"  "תראה 
הרב  של  הפסק  בלי  זה,  את  עושה  היית  לא  אבל  אותי, 
נעלב? לא  אתה  לו.  בעיקר  חייב  אני  שלי  היהדות  ואת  שלך... 
להסתו שזכיתי  מאושר  "אני  גבריאלי  ד"ר  לו  ענה  חלילה"  ־"נעלב? 
היהודי". עולמך  את  דרכו,  הרווחת  אתה  וגם  כזה  גדול  של  בחצרו  פף 

ואחר כך השמש שקעה. )מאת הסופר ר' קובי לוי הי"ו(



"התכונה החשובה להצלחה בזוגיות"
"אבא, מה זה אתון?" האב מעדכן את בנו, "זו האישה 
של החמור." הבן מופתע. "מה, גם חמורים מתחתנים?" 
מתחתנים!" חמורים  "רק  האב,  אומר  נדייק",  "בוא 

עם  מסכים  לא  אני 
הבדיחה הזאת, אני סובר שרק 
בנישואין. מצליחים  חמורים 
חמור או אדם ערכי ומאושר?
)ק'  עירובין  במסכת  הגמרא 
רבי  "אמר  אומרת:  ע"ב( 
ניתנה  לא  אלמלא  יוחנן, 
צניעות  למדים  היינו  תורה 
ועריות  מנמלה,  וגזל  מחתול, 
מיונה..." מהחתול ניתן ללמוד 
 – מהכלב  בשונה  צניעות. 

שעושה את צרכיו באמצע הרחוב, וממש לא אכפת לו מי רואה אותו 
וגם  בצנעה,  צרכיו  את  עושה  החתול   – התהליך  של  בעיצומו 
מכסה אחריו. מכאן גם שמו 'חתול' – שורש ח.ת.ל. שעניינו כיסוי 
להיות  אמורה  הנמלה  חיתול.(  המילה  גם  )ומכאן  וכד'.  ומלבוש 
למיניהם.  והתככנים  הגנבים  הנוכלים,  כל  של  הרוחנית  המדריכה 
הנמלה מלמדת, בעצם התנהלותה, על הזהירות מגזל – אם נמלה 
בע הכריזה  ובכך  נמלה אחרת,  בו  נגעה  מזון שכבר  גרגר  ־מוצאת 
בו מאד. גם אם היא תרצה  לות עליו, היא לא תיקח את הגרגר, 
לא  שהוא  החמור,  של  לזכותו  ייאמר  מחמור?  ללמוד  אפשר  ומה 
העול  את  לשאת  מסוגל  הוא  עול.  בנשיאת  "אלוף"  הוא  מתלונן. 
מוכן  הוא  ימים שלמים.  אפילו  ואולי  רבות,  במשך שעות  גבו  על 
כשה בעמידה,  לישון  אפילו  ומסוגל  כבד,  מטען  בעלייה  ־לסחוב 

לא  אפילו  הוא  להתמרד.  מנסה  לא  החמור  גבו.  על  הכבד  משא 
מבט  להעיף  כדאי  הללו,  התכונות  את  כראוי  להעריך  כדי  מקטר. 
על הסוס. אף האוכף שעל גבו נראה לסוס מטרד מעצבן, עד כדי כך 
שהדבר מצריך הברשה הגונה של גבו לאחר מכן. על סחיבת משא אין 
כמעט מה לדבר. הסוס נוטה להתעצבן ולהשתולל עם כל רמז לעול.
ללמוד  צריך  בנישואין  להצליח  כדי 
עול. הם  נישואין  כי  עול.  לשאת  לדעת   – מהחמור 
בפסוק במגילת איכה )ג', כ"ז( נאמר: "טוב לגבר כי יישא עול בנעוריו".
וגם  ומצוות  תורה  בעול  שמדובר  מבארים,  חז"ל 
תתר"ב(. רמז  שמעוני  )ילקוט  אישה.  של  בעול 
בעת  ה'עול'  את  עצמו  על  מקבל  אדם  בן  כאשר 
רבה  במידה  עליו  מקל  העול   – הנכון  באופן  הנישואין, 
המילים. משחק  על  וסליחה  עול-החיים,  את  מאד 
במובנו  ל'חמור'  האדם  את  הופך  לא  הנכון,  באופן  העול, 
ומאושר. מצליח  ערכי,  לאדם  אותו  הופך   – להפך  אלא  השלילי, 

מעוניין לעשות נחת רוח 
ליקירך שנפטרו? 

או להבדיל, זקוק לרפואה שלימה, 
זיווגים, פרנסה בשפע?

באפשרותך ע"י השתתפות 
סמלית, לעזור להוצאת העלון ולגרום 
־למאות משפחות "עונג שבת אמיתי", ולה

שתתף בזכות הגדולה!! 
העלון מופץ ב"ה בכל השכונות בסביבה, 

ויש ביקוש למקומות נוספים. 
הצטרף והיה שותף לזיכוי הרבים בשבת 

קודש! בלימוד ההלכה,
 ופרשת שבוע!

לתרומות ובירורים ניתן להתקשר לר' 
עמית גולן הי"ו, 

בפל':054-421-5970 

בברכת "עץ חיים למחזיקים בה
 ותומכיה מאושר".

נטל  שלא  אחר  ובא  ידיו  את  שנטל  שנגע  מי  שאלה: 
ידיו? את  וליטול  לחזור  צריך  האם  בידו  ונגע  ידיו 

נגע  ואחר  ידיו  את  ניגב  ידיו  שנטל  אחר  שאם  בזה,  לחלק  יש  הנה  תשובה: 
וא"ז  ברכה.  ללא  שוב  ליטול  מחמירין  ויש  שוב.  ליטול  מהדין  צריך  אין  בו 
ידיו  נטל  שלא  אדם  בו  נגע  ידיו  שניגב  קודם  ואם  חסידות.  ממידת  אלא 
ונוטל. שחוזר  יומו  בן  בתינוק  נגע  אפילו  זה  ודין  וליטול.  לחזור  צריך  עדיין, 
שם,  המשנ"ב  בדברי  ועיין  ס"ה.  קסב  סי'  השו"ע  מדברי  משמע  כן  מקורות: 
עיי"ש. המדקדקים.  דברי  שהביא   ,67 בהערה  שם  תשובות  פסקי  בס'  וע"ע  ההלכ"ב.  ובדברי 

ממקום  ויוצא  וכד',  מסטיק  או  בפיו  סוכריה  שאוכל  אדם  שאלה: 
מקום? שינוי  מצד  מביתו  שיוצא  שוב  לברך  צריך  האם  למקום 

מקום. לשינוי  נחשב  זה  ואין  ולברך.  לחזור  צריך  אין  תשובה: 
מקורות: הנה לגבי האוכל סוכריה ויוצא ממקומו למקום אחר, דעת הגרש"ז אויערבך זצ"ל )קובץ ישורון 
חט"ו עמ' קסד(, שכל זמן שהסוכריה עדיין נמצאת בתוך פיו אין בזה משום שינוי מקום, וכן כתב בשו"ת 
אגרות משה )או"ח ח"ב סי' נז(, ונקט שבזה לכולי עלמא אין נחשב לשינוי מקום. וכן דקדק הגר"ש שבדרון 
זצ"ל )בהגהות על הדעת תורה כאן( מלשון החיי אדם שהביאו המשנ"ב 'דכל פתיתה ופתיתה הוא דבר 
אחר', שמשמע שאם נמצא המאכל בפיו כל הזמן, אין בזה חיסרון של שינוי מקום ]ובדעת תורה שם 
הסתפק בזה המהרש"ם[. אמנם דעת החזו"א )ארחות רבנו ח"ג עמ' רכ, שבות יצחק נר שבת פ"כ סי' ד 
ס"ק ז( שבשעה שיוצא החוצה, יוציא את הסוכריה מפיו ויברך עליה שוב. וע"ע בכה"ח סי' קעח ס"ר א, 
דמשמע מדבריו שאינו צריך לברך. וכן פסק הילקוט יוסף, ח''ג דיני ברהמ''ז וברכות עמוד רכג בהערה.

שאלה: השבוע נקלעתי לגשם חזק ששהיתי בחוץ, והסתפקתי האם מותר 
להתפלל שיפסק הגשם?

תשובה: מותר להתפלל. ומ"מ עדיף להימנע מכך.
מקורות: לא מצאנו שיש איסור להתפלל על כך, ולכאורה יש ראיה מדברי הגמ' )תענית דף כד:( שמותר, 
שמסופר שם, שרבי חנינא בן דוסא היה הולך בדרך, ובא גשם. אמר לפניו: רבונו של עולם, כל העולם 
כולו  העולם  כל  עולם!  של  רבונו  לפניו:  אמר  לביתו,  כשהגיע  הגשם.  פסק  בצער?  וחנינא  בנחת  כולו 
בצער, וחנינא בנחת? בא גשם. ועוד ממה שתקנו חז"ל לכה"ג שיתפלל שלא תכנס תפילת עוברי דרכים, 
ולא הוסיפו בשום מקום שלא יתפללו כן עוברי דרכים, ש"מ שמותר. ומ"מ יש לדעת, שירידת הגשמים 
ע"ב(.  ז'  דף  )תענית  בגמ'  כמבואר  רצון  עת  הוא  גשמים  ירידת  שזמן  וידוע  כולה,  לבריאה  תועלת  הם 
ועדיף שיקח מראש מטריה ומעיל ויתפלל במקום זה שירדו עוד גשמי ברכה בכל ימות החורף בכל א"י.

לחתונה,  אולמות  מחפשים  אנחנו  וכעת  התארסתי  ב"ה  שאלה: 
בהם? להתחתן  ההלכה  מבחינת  בעייתים  תאריכים  יש  אם  לשאול  רציתי 

: מעיקר הדין מותר לשאת אשה בכל זמן, )מלבד זמנים מסוימים שלא נו־ התשוב
שאים בהם נשים כגון בימי ספירת העומר עד ל"ד לעומר וכיוצ"ב(, אלא שיש מנהג 
שמקפידים שלא לישא אשה, אלא בחצי הראשון של החודש )עיין דברי הרמ"א באה"ע 
סימן ס"ד ס"ג(. ויש עוד ימים במהלך השנה, שיש שנהגו להימנע מלהינשא בהם. אבל 
יש לדעת שאין זה אלא מנהגים בעלמא, ומן הדין מותר הדבר בכל זמן, ואדרבא אם 
עוד לא קיים החתן מצוות פריה ורביה כדאי להזדרז לדבר מצוה, ושומר מצוה לא ידע 
דבר רע. וע"ע בספר חזו"ע ארבע תעניות בעניין חתונה בימי בין המצרים שכ' כעי"ז.

   זמני התפילות והשיעורים ל"שבת קודש"

"ויצאפרשת "

 זמני התפילות

 16:22 -מנחה ערב שבת

 07:00 -של שבת  שחרית

 13:30  -מנחה מניין א'

  15:50  -מנחה מניין ב'

 17:12 -ערבית צאת שבת

 

 זמני השיעורים

שלמה עובדיה רבי שיעור עם  - 14:15
 .שליט"א

שיעור עם רבי יעקב אלמליח  -14:45
 שליט"א.

עם   ב"הלכות שבת" שיעור -15:20
 שליט"א.הרב 

שיעור בהלכות בישולי גויים,  -17:00
 מפי הרב שליט"א.

 3021:תהילים לילדים: 

               

 זמני השיעורים ל"ימות החול"

 . ומפי ר' לירז הי"ו.הרב שליט"אמפי  -כל יום בין מנחה לערבית

 .דק' קודם תפילת מנחה עם ר' לירז תובל הי"ו 30  -שיעור א'יום שני: 

 אחר תפילת ערבית. ,ב"הלכות ברכות" עם הרב שליט"א -שיעור ב'

שיעור בהלכות "איסור והיתר" מפי הרב שליט"א  יום רביעי:
 .20:00בשעה ( 13)רח' אלעזר בן יאיר בבית הכנסת "תפארת ישראל" 

 .בהלכות שבת עם ר' שלמה כהן הי"ו -לאחר תפילת שחרית :יום שישי

 באולם בית הכנסת. 20:00ביום שני בשעה  שיעור לנשים:

 

 


