
"המפגש הגורלי" 
הגאון הגדול רבי משה קלזאן שליט"א

הסבא  הארמי,  לבן  עם  ממושך  מאבק  לאחר  ארצה  חוזר  אבינו  יעקב 
וחושש  ישראל  לארץ  מתקדם  הוא  שנה.  עשרים  שנמשך  ילדיו,  של 
סוו  580 של ענקית  מתנה  לו  מכין  הוא  לכן  עשו,  עם  מהמפגש   מאד 
ומ טובות  אבנים  יהלומים  של  ידו  כף  מלוא  ועוד  חיים,  בעלי  של  וגים 

מיליון,  )כעשרים  מלאכים  של  אדירה  כמות  לו  יש  אמנם  רגליות. 
הבטיח  שהקב"ה  למרות  חושש,  עדיין  הוא  אך  במדרש(,  כמבואר 
תלך".  אשר  בכל  ושמרתיך  עמך  אנכי  "והנה  לו 

מדוע הוא חושש כל כך? חז"ל אומרים שהוא חשש שמא יגרום החטא !  כלומר 
יתכן שהקב"ה מבטיח משהו לאדם, אך הכל מותנה בכך שהוא יקפיד להיות 
צדיק, ויעקב אבינו לא היה בטוח שהוא באמת צדיק !  לנו יש בכך מוסר השכל 
גדול להזהר כל הזמן שחס וחלילה היצר לא יפיל אותנו, קל וחומר מיעקב.

מן הסתם שאלו אותו אחד עשר ילדיו : אבא, למה אחיך כל כך שונא אותך?  
האם באמת הוא רוצה לרצוח ככה סתם נשים וילדים ללא עול בכפם?  ובודאי 
יעקב אסף אותם יחד והסביר להם שאמא שלו ביקשה שהוא יתחפש לעשו 
ויקח את הברכות, והוא קיים מצות כיבוד אב ואם למרות שהוא פחד נורא 
שאבא שלו יתפוס אותו "על חם", ואחר כך עשו כעס מאד עליו ורצה להרגו 
והוא נאלץ לברוח אל הדוד לבן, ועכשיו הוא בדרך אלינו להרוג את כולם.

אז מה עושים? מתכוננים לשלשה דברים, קודם כל נשלח לו מתנות לשחד 
אותו בכסף, חוץ מזה כל אחד מהילדים מקבל חרב קטנה שהוא מחביא 
מתחת לבגדיו, שאם הוא לא יתפתה וירצה להרגם הם יקיימו את מאמר 
חז"ל: הבא להרגך השכם להרגו, והדבר הכי חשוב הוא תפילה. ילדים יקרים 
תתפללו שדוד עשו לא יפגע בנו, ובאמת הקב"ה עזר לכולם והצילם ממנו.

במו כתוב  וחמור",  שור  לי  "ויהי  לו  אומר  הוא  עשו  את  פוגש  אוכשהו 
לי עתיד  ועשו  לו"  הדר  שורו  "בכור  עליו  שנאמר  יוסף  זה  שור   : ודרש 

יוסף  ובית  לקש  עשו  ובית  אש  יעקב  בית  "והיה  שנאמר  בידיו  פול 
שלו  שהלהבה   - יוסף  עם  פה  בא  אני  כי  ממני  עשו  לך  תזהר  להבה", 
שעליו  יששכר  זהו   - "חמור"  גם  לי  יש  מזה  וחוץ  אותך,  לשרוף  עלולה 
נאמר "יששכר חמור גרם", יש לי בבית בחור ישיבה שלומד תורה, וזוהי 
ידי  והידים  יעקב  קול  "הקול  לי  כי אבא אמר  מפניך  טובה  הכי  ההגנה 
בנו. שולטות  עשו  ידי  אין  המדרש  בבתי  יעקב  קול  שהקול  בזמן  עשו" 

שיו תורה,  שלומד  ילד  או  ישיבה  בחור  של  כחו  מה  ולמדנ 
לרעה.    בנו  יגע  לא  אחד  שאף  ישראל  עם  על  על  להגן  כול 

שבת שלום ומבורך!

                                                    

"המאבק של יעקב ושרו של עשו"
הרה"ג רבי דוד אטדגי שליט"א

"ַוִּיָּוֵתר ַיֲעֹקב ְלַבּדֹו ַוֵּיָאֵבק ִאיׁש ִעּמֹו ַעד ֲעלֹות ַהָּׁשַחר".
אנו קוראים בין היתר על יעקב אבינו שחוצה עם כל משפחתו את נחל יבוק בדרך  בפרשה 
לפגישה הבלתי נודעת עם אחיו עשו הרשע, ואחר שהוא מעביר את כולם, נזכר יעקב ששכח 
פכים קטנים וחוזר לקחתם. ושם מתגלה אליו הס"מ שרו של עשו ונאבק עם יעקב עד עלות 
ֵהָאְבקוֹ ִעּמֹו", וכאשר רואה שרו  ף ֶיֶרְך ַיֲעקֹב בְּ ַקע כַּ ַכף ְיֵרכוֹ ַותֵּ גַּע בְּ י לֹא ָיכֹל לוֹ ַויִּ השחר. "ַויְַּרא כִּ
של עשו שאינו יכול לגבור על יעקב, נוגע בכף ירכו של יעקב ופוצעו. )יש כמה ביאורים בחז"ל מהו 
ִני: ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ַמה  ַרְכתָּ י ִאם בֵּ ֲחָך כִּ לֵּ ַחר ַוּיֹאֶמר לֹא ֲאשַׁ י ָעָלה ַהשָּׁ ֵחִני כִּ לְּ "ותקע כף ירכו"(. "ַוּיֹאֶמר שַׁ
ים  ִריָת ִעם ֱאלִֹהים ְוִעם ֲאָנשִׁ י שָׂ ָרֵאל כִּ י ִאם ִישְׂ ְמָך כִּ ֶמָך ַוּיֹאֶמר ַיֲעקֹב: ַוּיֹאֶמר לֹא ַיֲעקֹב ֵיָאֵמר עֹוד שִׁ שְּׁ
ַוּתּוָכל". המלאך מבקש מיעקב רשות ללכת, מפני שמהיום שנוצר כמלאך לא הגיע זמנו לומר 
שירה עד היום, וכעת הגיע הזמן. ויעקב מסכים בתנאי שיעניק לו את ברכתו. המלאך נעתר ומברך 
אותו "ברכה מיוחדת", לא יקרא שמך יעקב אלא ישראל. עד כאן סיפור הדברים בקיצור גדול.

וכאן מגיעות התמיהות הגדולות בהבנת מהלך הדברים )כפי עניות הבנתנו..(, התורה לא טורחת 
לספר לנו על מה התנהל המאבק במשך לילה שלם בין יעקב לשרו של עשו, יש להבין אם כן מה טיבו 
של מאבק זה. בנוסף שנתבונן אחורה בפרשיות, תעלה תמיהה אחרת יעקב אבינו "איש תם יושב 
אהלים", שבשעות הכי קשות יודע לבלום את פיו ולהתרעם בנחת ולא לתת דרור ללשונו, יעקב 
לא איש של מאבקים, הרי לבן רימה אותו שנתן לו את לאה במקום רחל אחר שבע שנות עבודה 
מיגעות, ובבוקר שהוא מגלה והנה היא לאה, מגיב יעקב באצילות, "ַוֹּי֣אֶמר ֶאל־ָלָב֗ן ַמה־ֹּזאת֙ 
ִני", למה רימיתני... בזה מסתיים הוויכוח.  ָעִׂש֣יָת ִּל֔י ֲהֹל֤א ְבָרֵחל֙ ָעַבְ֣דִּתי ִעָּמְ֔ך ְוָלָּ֖מה ִרִּמיָתֽ
)עי' דעת תורה לר"י ליבוביץ שעמד בזה(. וכשיעקב בורח מלבן, מגיע לבן ומטיח ביעקב שהוא "גונב" את 
בנותיו, ושהוא יכול לגמול עמהם רע, עונה יעקב, "ִּכ֣י ָיֵר֔אִתי ִּכ֣י ָאַמְ֔רִּתי ֶּפן־ִּתְגֹז֥ל ֶאת־ְּבנֹוֶת֖יָך 
י". יעקב לא נגרר להתלהמות של לבן. והנה כאן אנו רואים יעקב "נאבק" עד אור הבוקר??.. ֵמִעִּמֽ

אותו  מברך  והמלאך  ברכני.  לו  אומר  ויעקב  ללכת  מבקש  המלאך  ובהמשך, 
ַוּתּוָכל".  ים  ֲאָנשִׁ ְוִעם  ֱאלִֹהים  ִעם  ִריָת  שָׂ י  "כִּ ישראל  אלא  יעקב  שמך  יקרא  לא  מעתה 
עימו  שנלחם  המלאך  ואת  עשו  את  שניצח  שהכוונה  ועוד(,  ע"ח,  )ב"ר  במדרש  חז"ל  ואומרים 
המלאך.  של  ברכתו  כן  אם  מה  השם...  שינוי  לא  ברכה,  ביקש  יעקב  הרי  להבין,  ויש  עתה. 
וביאור הדברים הוא, ששרו של עשו הגיע להילחם עם יעקב על הרוחניות שלו, מול קליפת עשו 
הקשה. וכמו שכותב המלבי"ם: " היינו שהיה מלחמה הפנימית הזאת עד שרשי אמונתו, שרצה 
להעבירו משרשי האמונה". כלומר ששרו של עשיו רצה לקעקע את אמונתו של יעקב אבינו!!

העם  של  ההיסטוריה  בשורשי  נעוץ  זה  מאבק  שעומק  בהרחבה,  מבואר  הסוד  ובספרי 
מקום  אין  שם   היהדות,  יסודות  יסודי  על  הוא  זה  המאבק  ובעתיד".  "בעבר  היהודי 
לא  או  להיות  בבחינת  הכרחי  הוא  המאבק  עצם  אלא  ריצוי!  או  לפשרות 
לדרכו  הסכמה  של  בדל  ולו  לתת  לא  המלחמה  כלי  בכל  משתמשים  שם  להיות! 
והודאה  היריב  להכרעת  עד  פשרות  ואין  כניעה  אין  העקרונות  על  עצמה  הדרך  על  הנלוזה! 
בתבוסתו. לכן המלאך בראותו שאינו יכול ליעקב פצע אותו ברגלו, הרגל מסמלת את הדרך 
שרצה  לבאר,  אופן  )עוד  לקעקע.  המלאך  ביקש  ואותה  צעד  יעקב  שבה  הרוחנית 
בירך(.  כדרכם  יעקב  החביא  הבכורה  מכירת  ושטר  עמ"י,  קיום  יסוד  שהם  הברכות  את  לקחת 

עשו'  של  מ'שרו  ומבקש  סירב,  יעקב  אך  שישחררו  המלאך  מבקש  יעקב,  שהכריעו  ולאחר 
ברכני, "ויאמר לא אשלחך כי אם ברכתני" ומפרש רש"י: "הודה לי על הברכות שברכני אבי, 
שעשיו מערער עליהם".. שהרי הם היסוד של העם היהודי, והמלאך מברך אותו "בשינוי השם" 
ל'ישראל',  משום ש'יעקב' מסמל את העוה"ז שהרי נקרא כן מלשון שאחז בעקב עשו, וזה מורה 
על המאבק שלו עם עשו בעוה"ז, אבל השם ישראל הוא  מלשון "שרית עם אלהים" ומורה על 
פמ"ז(.  )בראשית  עי"ש  באריכות  בחיי  רבינו  שכותב  וכמו  ישראל.  עם  של  הנצח  וחיי  הרוחניות, 
ורק אחר שניצח יעקב את המלחמה האמיתית המלחמה הרוחנית עם שרו של עשו, הוא נקרא 
זוהי ברכה מאין כמותה ששרו של עשו מסכים  כדין.  לו  מגיעות  ועתה הברכות  ישראל,  בשם 
וכמו  מנצח,  להיות  מחפש  לא  הוא  לבן  עם  נאבק  שיעקב  אכן  הברכות.  קבלת  על  יעקב  עם 
שלא  השעה...  את  דחק  ולא  אפו  שהאריך  רוח  ארך  "טוב  ל"ה(,  )פ'  דר"א  בפרקי  שמצינו 
מי  לא  הוא  במריבה  המנצח  שפלות".  דרך  לו  ובא  אפו  האריך  אלא  בעשו  נתגרה 
שהשיב מנה אחת אפים, אלא מי שמנע את המריבה ע"י דרכי שלום ופיוס. אבל שיעקב נקלע 
יעקב  נהג  שם  השחר".  עלות  עד  עמו  איש  "ויאבק  פשרות.  אין  שמה  רוחניות  על  למאבק 
בגבורה וללא חת.  המאבק הזה הוא לא נגמר! הוא נמצא ומלווה  כל יהודי באשר הוא יום יום, 
ועלינו התביעה היא ללכת בדרכי אבותינו ולגבור על שרו של עשיו ללא מורא כמו יעקב אבינו.

ירושלמי הי"ו,  יוסף  העלון מוקדש לרפואת: חכם 
בן ר' אליהו. ורעייתו שמחה הי"ו בת נאזי.

חכם  של  הטהורה:  נשמתם  לעילוי  ולהבדיל, 
אליהו בן ר' אהרן. ורעייתו פרחה בת מרים. תנצב"ה.
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"בין ישראל לעמים"
ִעיָרה: )בראשית פרק  ר ָאבֹא ֶאל ֲאדִֹני שֵׂ י וגו' ַעד ֲאשֶׁ ַיֲעָבר ָנא ֲאדִֹני ִלְפֵני ַעְבּדוֹ ַוֲאִני ֶאְתָנֲהָלה ְלִאטִּ

לג- יד(.
 - הולך  להיכן  ושאלו  בדרך  כוכבים  עובד  לו  שנזדמן  ישראל   | הדרך  לו  ירחיב 
אני  פרסאות  שתי  יאמר:  פרסה  לילך  צריך  היה  אם  דהיינו  הדרך  את  לו  ירחיב 
עד  לג(  )בראשית  דכתיב  הרשע,  לעשו  אבינו  יעקב  שעשה  כדרך   . קנג(  סימן  יו"ד  )שו"ע  הולך 
כה:(. דף  זרה  )עבודה  סכותה.  נסע  ויעקב  לג(  )בראשית  וכתיב  שעירה,  אדוני  אל  אבא  אשר 

הולכים  שהיו  עקיבא  רבי  בתלמידי  מעשה   | ותלמידיו  עקיבא  רבי  אשרי 
כיון  לעכו.  להן:  אמרו  הולכים?  אתם  לאן  להן:  אמרו  ליסטים,  בהן  פגעו  לכזיב, 
אמרו  עקיבא,  רבי  תלמידי  להן:  אמרו  אתם?  מי  תלמידי  להן:  אמרו  פירשו.  לכזיב  שהגיעו 
. ב(  עמוד  כה  דף  זרה  עבודה  )מסכת  מעולם.  רע  אדם  בהן  פגע  שלא  ותלמידיו,  ר"ע  אשרי  להן: 

דמים,  שפיכות  על  חשודים  שהן  מפני  הגוים  עם  להתייחד  ליהודי  אסור   | ייחוד 
או  במעלה  עולין  היו  לימינו,  מחזירו  בדרך  בגוי  פגע  בדרך,  עמהן  יתלווה  ולא 
ישראל  אלא  למעלה,  וגוי  למטה  ישראל  יהיה  לא  בירידה,  יורדים 
)רמב"ם  גולגלתו.  את  ירוץ  שמא  לפניו  ישוח  ואל  להמיתו,  עליו  יפול  שמא  למטה,  וגוי  למעלה 
איסור  אין  שבזמנינו  אומרים  ויש   . קנג-ג(  יו"ד  שו"ע  ה"ז/  יב  פרק  הנפש  ושמירת  רוצח  הלכות 

קכו(. כלל  אישות  הלכות  אדם  )חכמת  בדיניהם  כך  על  ועונשים  מכים  שהאומות  כיון  הנכרי  עם  להתייחד 

| אסור להסתפר אצל ספר גוי ברשות היחיד שמא יהרגנו, ואם היה אדם חשוב מותר  גוי  ספר 
מפני שהנכרי מתיירא להרגו, ואם דימה לגוי שהוא אדם חשוב כדי שיפחד ממנו ולא יהרגנו, הרי 
זה מותר להסתפר אצלו. )רמב"ם הלכות רוצח פרק יב הלכה יא, שו"ע יו"ד קנו-א.  ועפ"י זה יובן איך הותר למרדכי להסתפר אצל 
המן, משום דמרדכי אדם חשוב היה. ועוד יש לומר שסיפר את מרדכי ברשות הרבים, ועוד יש לומר שסיפרו במספרים כפי שמפורש בסוגיא  

דמגילה, וממילא הדבר מותר וכמ"ש הט"ז קנו -א(. ויש מחמירים שלא להסתפר אצל ספר נכרי אפילו במקום 

שיש רבים, אם הנכרי מספרו בתער, אם לא שמוצבת מראה שאז יוכל היהודי לעקוב אחר תנועות 
)תוספות ומרדכי פא"מ(. ונהגו להקל כסברא ראשונה.)רמ"א יו"ד קנו- א(  ואם הנכרי מספרו במכונת  הנכרי 
)עפ"י דברי הרמ"א והט"ז והש"ך שם(. תספורת יש להקל לכל הדעות אם הוא במקום שרבים מצויים שם. 

כגון  הכנסת  לבית  ישראל  מוביל  שהגוי  פעמים   | הכנסת  בבית  נכרי 
מן  יש  כי  לדעת  יש  בהם,  מטפל  זר  ועובד  גלגלים  לכסא  המרותקים  והחולים  המבוגרים 
עשרה  הצירוף  את  מבטלת  הכנסת  בבית  גוי  שמציאות  שסוברים  הפוסקים 
ברכת  בשעת  כך  על  להקפיד  יש  ובפרט  צב(,  ס"ק  שם  כה"ח  סה,  ס"ק  ומ"ב  נה,  או"ח  )שו"ע 

מקום  ומכל  הברכה.  השפעת  את  מעכבת  הכנסת  בבית  גוי  מציאות  הזוה"ק  שע"פ  כהנים 
קנה(. ס"ק  קכח-  או"ח  כה"ח  יב.  סימן  ח"ג  אמת  זרע  שו"ת  נה,  סימן  חיים  )מקור  להתיר  יש  איבה,  במקום 

אבידת נכרי | אבידת נכרי מותרת, ואין צריך להשיבה לו שנאמר "אבידת אחיך" )דברים כב, ג( ונכרי 
אינו בכלל אחיך. והמחזיר אבידה לנכרי, הרי זה עובר עבירה, מפני שהוא מחזיק ידי עוברי עבירה. 
ואם החזירה על מנת לקדש שם שמים כדי שיפארו את ישראל וידעו שהם בעלי אמונה, הרי זה משובח. 
א(.  סעיף  רסו  סימן  חו"מ  )שו"ע  הדין  מצד  לגוי  האבידה  להחזיר  חייב  השם  חילול  שיש  ובמקום 

חמור  )קנה(  שלקח  שטח  בן  בשמעון  מעשה   | שטח  בן  שמעון  ברבי  מעשה 
החמור  לראות  תלמידיו  הלכו  לרשותו,  החמור  כשהביא  אחד,  מישמעאלי 
היא  ה'  ברכת  תלמידיו,   לו  אמרו  החמור,  של  בצווארו  תלויה  מרגלית  ומצאו 
לקחתי  "חמור  להם:   אמר  ההפקר.  מן  בה  וזכית  מרגלית  מצאנו  תעשיר 
ואמר"  קפץ  כך,  הישמעאלי  כשראה  ישמעאלי,  לאותו  והחזירו  הלך  לקחתי".  לא  מרגלית 
רבי  יכול  היה  הדין  פי  שעל  כתב  זצ"ל  לאפיאן  אליהו  למוה"ר  אליהו   לב  ]ובס'  שטח.  בן  שמעון  אלקי  ברוך 
היתרים  שהם  פי  על  אף  בהיתרים  שהמשתמש  בהיתרים,  רצה  לא  אך  תלמידיו,  לו  שאמרו  כמו  לעצמו  ללקחו  שמעון 

בדבריו[. שפלפל  שע  סימן  ט  חלק  הלכות  משנה  שו"ת  בשו"ת  ועי'  עכ"ל.  עי"ש  שלו  הנפש  כוחות  מקלקל  הוא  מ"מ  נכונים 

צוה  תורה  ל"ג(  )דברים  מיתה, שנאמר  חייב  נכרי שעוסק בתורה   : רז"ל  | אמרו  לגוי  תורה  ללמד 
הרי  נח  בני  מצוות  בשבע  עוסק  שאם  שם  ומבואר    - להם.  ולא  מורשה  לנו   - מורשה  משה  לנו 
תורה,)חגיגה  ללמדו  לישראל  שאסור  שכן  וכל  א(   עמוד  נט  דף  סנהדרין  )מסכת  גדול  ככהן  נחשב  הוא 
לא.  דף  שבת  מסכת  אגדות  חידושי  )מהרש"א  תורה   ללמדו  מותר  גיור  בתהליכי  נמצא  הנכרי  אם  אמנם  יג.(. 
בתורת  אלא  נאמר  לא  האיסור  שכל  אומרים  בזה(.יש  מ"ש   : כד  דף  יבמות  מסכת  איגר  עקיבא  רבי  בחידושי  ועי' 

וי"א  הרי"ף(.  בדפי  ו.  הגבורים  )שלטי  מותר  וכתובים  נביאים  אבל  ישראל,  בהם  שנצטוו  ומצוותיה  משה 
צ(.  סימן  ג  חלק  יו"ד  משה  אגרות  מותר.)שו"ת  שבכתב  אבל  פה,  שבעל  בתורה  דווקא  נאמר  האיסור  שכל 

)ב"ק  הגוי  גזל  מן הכתובים לאסור  יש מרבותינו שדרשו  הגוי  גזל  רבותינו אם  נחלקו    | הגוי  גזל 
ועיין     . וכן הוא בירושלמי )ב"ק פ"ד ה"ג(  ויש מרבותינו שסברו שגזל הגוי מותר )ראה בב"מ קיא: דעת ת"ק,  בדף קיב:(, 

בתוס' )שם, ד"ה עמד( שכתב שלא התירה התורה אלא בנזיקין בלבד, שאם הזיק שור ישראל לשור עכו"ם פטור אבל אין היתר לגוזלם(.

הגוי,  את  לגזול  האוסרים  כדעת  ב(  סעיף  שמח  )סי'  השו"ע  פסק  ולמעשה 
לשלם,  וחייב  תגנובו  דלא  לאו  על  עובר  פרוטה  שוה  אפילו  הגונב  כל  וז"ל: 
מקטן. או  מגדול  הגונב  ואחד  גוים,  של  ממון  הגונב  ישראל  ממון  הגונב  אחד 

טעותו והפקעת הלוואתו |  טעות עובד כוכבים, כגון להטעותו בחשבון או להפקיע הלואתו, מותר, 
ובלבד שלא יוודע לו, ויהיה בזה חילול השם ח, ויש אומרים דאסור להטעותו, אולם אם הנכרי טעה 
מעצמו, מותר. )רמ"א חו"מ סי' שמח סעיף א( הש"ך )ס"ק ג( פסק להחמיר כדעה שניה שאין להטעותו אך אם 
טעה מעצמו אין צריך להשיב לו את טעותו. ובערך לחם כתב שהעולם סומכים על סברה ראשונה.

"דיני ברכות"
פחות  לעיר  מחוץ  שנוסע  אדם  שאלה: 
באותו  חוזר  ולא  דקות  ושתים  משבעים 
מצטרפת.  זו  נסיעה  האם  בלילה  אלא  יום 

דקות  ושתים  משבעים  פחות  שאורכה  בנסיעה  הדין  ומה 
משבעים  ליותר  הנסיעה  והתארכה  בדרך  פקקים  היו  אך 
דקות  שמונים  הוא  הנסיעה  שאורך  להפך  או  דקות,  ושתים 
והנסיעה היתה במהירות ולקחה רק שישים דקות האם יברך הגומל.

: לספרדים שמברכים הגומל על נסיעה מחוץ לעיר יום וליו התשוב
לה שלאחריו מצטרפים לשיעור זמן נסיעה מחוץ לעיר ויש לברך 
על נסיעה זו ברכת הגומל אם יש בה שבעים ושתים דקות ומעלה. 
וזמן הנסיעה הוא הקובע ולא משנה באיזה מהירות היתה הנסיעה 
או בפקקים וכדומה שכל ששהה שבעים ושתים דקות מחוץ לעיר 
חייב לברך הגומל בשם ומלכות. והאשכנזים אין מברכים הגומל 

כלל על נסיעה מחוץ לעיר.

ביאורים: בשו"ע בסי' ריט' סעי' ז' כתב באשכנז וצרפת אין מברכין כשהולכין 
רעות  חיות  ביה  דשכיחי  מדברות  בהולכי  אלא  חייבו  שלא  לעיר  מעיר 
ומיהו  סכנה  בחזקת  הדרכים  שכל  מפני  לברך  נוהגים  ובספרד  ולסטים 
אפילו  ביותר  בסכנה  מוחזק  מקום  הוא  ואם  מברך  אינו  מפרסה  בפחות 
זמן  הוא  שהקובע  יד'  סי'  או"ח  ח"ב  יבי"א  בשו"ת  ועיין  מפרסה.  בפחות 
ויום  לילה  צירוף  ולגבי  הנסיעה.  מהירות  מהי  משנה  ולא  זו  בנסיעה  שהותו 
לשיעור הנסיעה מחוץ לעיר עיין בשו"ת יבי"א ח"א סי' יג' וח"ו סי' מח' שהעלה 
שאם שב באותו יום לערב מצטרפות הנסיעות ההליכה והחזרה ויברך הגומל.

 
שאלה: מי שבירך בטעות ברכת שהחיינו על מאכל מסוים האם 

זה הפסק בין ברכת המאכל לאכילתו.

תשובה: אינו חוזר ומברך כיון שלא הסיח דעתו מהברכה 
והאכילה.

ביאורים: בשו"ע בסי' רו' סעי' ג' כתב כל אלו הברכות צריך שלא יפסיק בין 
מהמג"א  ראיה  יח'  סי'  ח"א  מנח"ש  בשו"ת  הגרשז"א  והביא  לאכילה.  ברכה 
יין שחוזר  וקידש על המים שחשב שהוא  בסי' רעא' ס"ק לב' לגבי מי שטעה 
ומקדש אבל לא מברך פרי הגפן אם חשב לשתות עוד ומוכח מכאן שהברכה של 
סי' סב' לגבי שהחיינו  וכ"כ בספר במקראי קודש ח"ב  הקידוש אינה הפסק. 
בשביעי של פסח שטעה ובירך שהחיינו שלא חוזר דלא הוי הפסק כיון שלא היה היסח 
הדעת שהרי חשב שצריך לברך, ונמצא שכל שלא הסיח דעתו אינו חוזר ומברך.

 
כדי  וטועמו  העונה  בתחילת  אבטיח  הקונה  שאלה: 
שהוא  הראשונה  בפעם  שהחיינו  לברך  עליו  האם  טעמו  לבדוק 
והאם  הברכה.  את  הפסיד  האם  בירך  ולא  טעם  ואם  טועמו. 
לקנותו. שרוצה  חדש  בגד  מדידת  על  שהחיינו  לברך  יש 

אם  אבל  בטעימה  שהחיינו  לברך  יש  לכתחילה  תשובה: 
ולגבי  הראשונה.  הבאה  באכילה  יברך  בירך  ולא  טעם 
בדיקת בגד חדש ונמצא מתאים לו לא יברך שהחיינו בלבישה זו.

חדש  פרי  הרואה  כתב  ג'  סעי'  רכה'  בסי'  בשו"ע  ביאורים: 
האילן  על  או  חבירו  ביד  רואהו  ואפילו  שהחיינו  מברך  לשנה  משנה  מתחדש 
ונהגו שלא לברך עד שעת אכילה. וכתב הרמ"א ומי שבירך בשעת ראייה לא 
את  הטועם  ב'  סעי'  רי'  בסי'  בשו"ע  נפסק  אכילה  ברכת  ולגבי  הפסיד. 
שאם  וי"א  בולעו  הוא  אם  ואפילו  רביעית  עד  לברך  צריך  אינו  התבשיל 
ואז  ופולט  כשחוזר  אלא  הטועם  את  פטרו  ולא  ברכה  טעון  בולעו  הוא 
להקל. ברכות  וספק  הרמ"א  וכתב  ברכה,  צריך  אינו  הרבה  על  אפילו 

לצורך בדיקת טעם המאכל  בין טעימה  בתחילה חשבתי שנראה שיש הבדל 
אם  אבל  שהחיינו  יברך  לא  שבזה  מתוק  הוא  אם  לראות  אבטיח  טועם  כגון 
מתכוין גם להנאה אפילו שפולט יש לו לברך שהחיינו כיון שמעיקר הדין בראיה 
יש לברך שהחיינו ונהגו באכילה אבל טעימה בלבד לשם טעימה ולא לבדיקה 
גם היא הנאה שיש לברך עליה שהחיינו, וכ"כ בספר ברכת השיר והשבח סימן 
שאין  מטעמת  כה' שאפילו  סי'  או"ח  כת"ס  בשו"ת  ראיתי  זמן  אחר  אבל  פ'. 
ולכן הלכה  לו לברך שהחיינו  יש  כיון שנהנה מעט בטעימה  עליה ברכה אבל 
כדברי הכת"ס. ונראה שהבודק בגד לבדוק מידתו אפילו שנמצא לפי מידתו לא 
יברך שהחיינו שאין בזה הנאה בשוני מטעימה שהרי סוף סוף נהנה אפילו מעט.

ואם בטעימה לא בירך שהחיינו יברך באכילה כי סוף סוף עדיין שמחת האכילה לא 
היתה שהרי רק טעם מעט ופעמים הוא יותר גירוי לאכול יותר וגם יש סוברים שאם 
לא בירך באכילה ראשונה יברך באכילה שניה וכ"כ בחשוקי חמד ברכות דף יד'.

והמקומטת  האורחת  הכיפה  למעט  המלך.  כיד  סעודה  וכמובן 
שעיטרה את ראשו של הסנדק, והכיפה הקטיפתית על ראשי, היו כולם גלויי 
עיניהם". מבין  ריצד  התרגשות  של  ברק  אך  קוקיות,  עגילים,  עטורי  ראש, 

ומזמר  שר  שאני  פיוטים  אותם  את  אפליות.  עושה  אינני  לעולם  "ואני, 
חלק  להם.  גם  שרתי  הברית,  רגע  לקראת  היראים  ובבתי  הכנסת  בבתי 
בוהות.  בעיניים  בי  והביט  שתק  הגדול  הרוב  אבל  חרישי,  בזמזום  הצטרף 
האבא הצעיר ניצב לידי, גבוה, מגולח, אוחז בידו את בנו הבכור. עד כמה 
לפתחו.  מחזרים  שהכל  מחשבים  איש  היי-טק,  גאון  הוא  האבא  שהבנתי 
חשב  והוא  לאבא,  הסברתי  הנביא",  אליהו  של  הכסא  "זה 
הבא  "ברוך  שאל.  הוא  הנביא"  אליהו  "איפה  עליו.  צוחק  שאני 
נכנס...". הוא  מאיפה  שאל,  והוא  לו,  אמרתי  הנביא"  אליהו 

את  ברך  וגם  יפה.  אמר  הוא  ישראל  שמע  את  "דווקא 
השם.  לקריאת  כשהגענו  התחיל  הכל  במילים.  להתבלבל  בלי  הברכות 

"נמרוד"." אומר  והוא  האבא  לעבר  מביט  אני  בישראל...  שמו  ויקרא 
מהאבא". ביקשתי  היטלר  לו  תקרא  נחנק.  כמעט  שאני  "הרגשתי 
ממני..." צחוק  עושה  אתה  השתגעת?  צעק,  הוא  "היטלר? 

נמרוד  בין  הבדל  אין  היטלר.  אדולף  לו  תקרא  לו.  השבתי  "כן, 
שניהם  ואפיקורסים.  גדולים  רוצחים  היו  שניהם  הנאצי.  לצורר  המקראי 
מנמרוד  סבל  לו,  הסברתי  אבינו,  אברהם  קודש.  ישראל  לזרע  רע  עשו 
אברהם  את  לשרוף  ביקש  נמרוד  מהיטלר.  סבלו  משהיהודים  פחות  לא 
ההשמדה.  ומחנות  הנאצים  את  מזכיר  בהחלט  וזה  האש,  בכבשן  אבינו 
הנאצי הראשון הוא נמרוד המלך, ואברהם אבינו שקול היה כנגד כל ישראל".



דקות  ושתים  משבעים  פחות  שאורכה  בנסיעה  הדין  ומה 
משבעים  ליותר  הנסיעה  והתארכה  בדרך  פקקים  היו  אך 
דקות  שמונים  הוא  הנסיעה  שאורך  להפך  או  דקות,  ושתים 
והנסיעה היתה במהירות ולקחה רק שישים דקות האם יברך הגומל.

: לספרדים שמברכים הגומל על נסיעה מחוץ לעיר יום וליו התשוב
לה שלאחריו מצטרפים לשיעור זמן נסיעה מחוץ לעיר ויש לברך 
על נסיעה זו ברכת הגומל אם יש בה שבעים ושתים דקות ומעלה. 
וזמן הנסיעה הוא הקובע ולא משנה באיזה מהירות היתה הנסיעה 
או בפקקים וכדומה שכל ששהה שבעים ושתים דקות מחוץ לעיר 
חייב לברך הגומל בשם ומלכות. והאשכנזים אין מברכים הגומל 

כלל על נסיעה מחוץ לעיר.

ביאורים: בשו"ע בסי' ריט' סעי' ז' כתב באשכנז וצרפת אין מברכין כשהולכין 
רעות  חיות  ביה  דשכיחי  מדברות  בהולכי  אלא  חייבו  שלא  לעיר  מעיר 
ומיהו  סכנה  בחזקת  הדרכים  שכל  מפני  לברך  נוהגים  ובספרד  ולסטים 
אפילו  ביותר  בסכנה  מוחזק  מקום  הוא  ואם  מברך  אינו  מפרסה  בפחות 
זמן  הוא  שהקובע  יד'  סי'  או"ח  ח"ב  יבי"א  בשו"ת  ועיין  מפרסה.  בפחות 
ויום  לילה  צירוף  ולגבי  הנסיעה.  מהירות  מהי  משנה  ולא  זו  בנסיעה  שהותו 
לשיעור הנסיעה מחוץ לעיר עיין בשו"ת יבי"א ח"א סי' יג' וח"ו סי' מח' שהעלה 
שאם שב באותו יום לערב מצטרפות הנסיעות ההליכה והחזרה ויברך הגומל.

 
שאלה: מי שבירך בטעות ברכת שהחיינו על מאכל מסוים האם 

זה הפסק בין ברכת המאכל לאכילתו.

תשובה: אינו חוזר ומברך כיון שלא הסיח דעתו מהברכה 
והאכילה.

ביאורים: בשו"ע בסי' רו' סעי' ג' כתב כל אלו הברכות צריך שלא יפסיק בין 
מהמג"א  ראיה  יח'  סי'  ח"א  מנח"ש  בשו"ת  הגרשז"א  והביא  לאכילה.  ברכה 
יין שחוזר  וקידש על המים שחשב שהוא  בסי' רעא' ס"ק לב' לגבי מי שטעה 
ומקדש אבל לא מברך פרי הגפן אם חשב לשתות עוד ומוכח מכאן שהברכה של 
סי' סב' לגבי שהחיינו  וכ"כ בספר במקראי קודש ח"ב  הקידוש אינה הפסק. 
בשביעי של פסח שטעה ובירך שהחיינו שלא חוזר דלא הוי הפסק כיון שלא היה היסח 
הדעת שהרי חשב שצריך לברך, ונמצא שכל שלא הסיח דעתו אינו חוזר ומברך.

 
כדי  וטועמו  העונה  בתחילת  אבטיח  הקונה  שאלה: 
שהוא  הראשונה  בפעם  שהחיינו  לברך  עליו  האם  טעמו  לבדוק 
והאם  הברכה.  את  הפסיד  האם  בירך  ולא  טעם  ואם  טועמו. 
לקנותו. שרוצה  חדש  בגד  מדידת  על  שהחיינו  לברך  יש 

אם  אבל  בטעימה  שהחיינו  לברך  יש  לכתחילה  תשובה: 
ולגבי  הראשונה.  הבאה  באכילה  יברך  בירך  ולא  טעם 
בדיקת בגד חדש ונמצא מתאים לו לא יברך שהחיינו בלבישה זו.

חדש  פרי  הרואה  כתב  ג'  סעי'  רכה'  בסי'  בשו"ע  ביאורים: 
האילן  על  או  חבירו  ביד  רואהו  ואפילו  שהחיינו  מברך  לשנה  משנה  מתחדש 
ונהגו שלא לברך עד שעת אכילה. וכתב הרמ"א ומי שבירך בשעת ראייה לא 
את  הטועם  ב'  סעי'  רי'  בסי'  בשו"ע  נפסק  אכילה  ברכת  ולגבי  הפסיד. 
שאם  וי"א  בולעו  הוא  אם  ואפילו  רביעית  עד  לברך  צריך  אינו  התבשיל 
ואז  ופולט  כשחוזר  אלא  הטועם  את  פטרו  ולא  ברכה  טעון  בולעו  הוא 
להקל. ברכות  וספק  הרמ"א  וכתב  ברכה,  צריך  אינו  הרבה  על  אפילו 

לצורך בדיקת טעם המאכל  בין טעימה  בתחילה חשבתי שנראה שיש הבדל 
אם  אבל  שהחיינו  יברך  לא  שבזה  מתוק  הוא  אם  לראות  אבטיח  טועם  כגון 
מתכוין גם להנאה אפילו שפולט יש לו לברך שהחיינו כיון שמעיקר הדין בראיה 
יש לברך שהחיינו ונהגו באכילה אבל טעימה בלבד לשם טעימה ולא לבדיקה 
גם היא הנאה שיש לברך עליה שהחיינו, וכ"כ בספר ברכת השיר והשבח סימן 
שאין  מטעמת  כה' שאפילו  סי'  או"ח  כת"ס  בשו"ת  ראיתי  זמן  אחר  אבל  פ'. 
ולכן הלכה  לו לברך שהחיינו  יש  כיון שנהנה מעט בטעימה  עליה ברכה אבל 
כדברי הכת"ס. ונראה שהבודק בגד לבדוק מידתו אפילו שנמצא לפי מידתו לא 
יברך שהחיינו שאין בזה הנאה בשוני מטעימה שהרי סוף סוף נהנה אפילו מעט.

ואם בטעימה לא בירך שהחיינו יברך באכילה כי סוף סוף עדיין שמחת האכילה לא 
היתה שהרי רק טעם מעט ופעמים הוא יותר גירוי לאכול יותר וגם יש סוברים שאם 
לא בירך באכילה ראשונה יברך באכילה שניה וכ"כ בחשוקי חמד ברכות דף יד'.

אברהם כפול שלושה

המוהל רבי אברהם סילם ידוע ומפורסם 
במקומותינו. מוהל בן מוהל בשרשרת דורות של מוהלים, 

נושא חן בעיני כל רואיו, ומצוות המילה אהובה עליו כיין ישן נושן, 
שניחוחו אופף כל עלמין. רבי אברהם הופך כל ברית מילה, לשירה 

ולתהילה לריבון העולם, נוטלאת המיקרופון בידו ומסלסל בקולו בבחינת 
כבד את ה' מגרונך.

הוא כאמור איננו רק מוהל, אלא גם פייטן מהולל, מלחין שירים וכותב 
פיוטים הנוסכים בהורים הנרגשים ובקהל הקדוש, הילה של שכינה, חן ואור 
קדושת הימים. היה מי שאמר בבדיחותא, שאילו יכלו התינוקות לדבר, הם היו 
מבקשים שימשיך לנגן את שיריו המרטיטים וידחה לעוד כמה דקות את הברית.

אבל כידוע, תינוקות ביום השמיני בשלים בגופם ובנפשם לקראת מצוות 
בזעקות  אלא  במילים,  זאת  להביע  מסוגלים  אינם  הם  אם  גם  המילה, 
צווחניות וחנוקות, עד לכניסתו של צמר הגפן הספוג ביין, לתוך פיהם הנרעד.

מבשל  ארוכות  דקות  במשך  אברהם  המוהל  כי  למודעי,  זאת 
בנגינותיו את קהל המוזמנים טוב טוב מכל הצדדים כדי להכינם לרגע 
הקדוש, לאותן שניות נצחיות, בהן נכנס התינוק בשער האמונה העליונה לאוהל 
אברהם ושרה, בעוד אליהו הנביא יושב על כסאו. "לכבוד חמדת לבבי". 
יהודי קטן אומנם, כואב ושותת דם, קטן במשקלו ובשכלו, אבל יהודי כשר 

של  לבריתו  שנכנס 
של  חוליה  עוד  אבינו,  אברהם 
הדורות. בשרשרת  כיסופים 

לא  הימים,  "באחד 
רבי  לי  מספר  תאמין", 
ביישני,   בחיוך  אברהם 
מילה,  ברית  למצוות  "הוזמנתי 
בחצר ביתם של יהודים צעירים 
שעולמם  וחביבים,  אמידים 
ממערב  כמזרח  רחוק  הרוחני 
כהרג אבל  היהדות.  ומן 

על  בקודש,  יהודים  של  לם 
מוותרים,  לא  המילה  מצוות 
נגנים  הזמינו 

והמקומטת  האורחת  הכיפה  למעט  המלך.  כיד  סעודה  וכמובן 
שעיטרה את ראשו של הסנדק, והכיפה הקטיפתית על ראשי, היו כולם גלויי 
עיניהם". מבין  ריצד  התרגשות  של  ברק  אך  קוקיות,  עגילים,  עטורי  ראש, 

ומזמר  שר  שאני  פיוטים  אותם  את  אפליות.  עושה  אינני  לעולם  "ואני, 
חלק  להם.  גם  שרתי  הברית,  רגע  לקראת  היראים  ובבתי  הכנסת  בבתי 
בוהות.  בעיניים  בי  והביט  שתק  הגדול  הרוב  אבל  חרישי,  בזמזום  הצטרף 
האבא הצעיר ניצב לידי, גבוה, מגולח, אוחז בידו את בנו הבכור. עד כמה 
לפתחו.  מחזרים  שהכל  מחשבים  איש  היי-טק,  גאון  הוא  האבא  שהבנתי 
חשב  והוא  לאבא,  הסברתי  הנביא",  אליהו  של  הכסא  "זה 
הבא  "ברוך  שאל.  הוא  הנביא"  אליהו  "איפה  עליו.  צוחק  שאני 
נכנס...". הוא  מאיפה  שאל,  והוא  לו,  אמרתי  הנביא"  אליהו 

את  ברך  וגם  יפה.  אמר  הוא  ישראל  שמע  את  "דווקא 
השם.  לקריאת  כשהגענו  התחיל  הכל  במילים.  להתבלבל  בלי  הברכות 

"נמרוד"." אומר  והוא  האבא  לעבר  מביט  אני  בישראל...  שמו  ויקרא 
מהאבא". ביקשתי  היטלר  לו  תקרא  נחנק.  כמעט  שאני  "הרגשתי 
ממני..." צחוק  עושה  אתה  השתגעת?  צעק,  הוא  "היטלר? 

נמרוד  בין  הבדל  אין  היטלר.  אדולף  לו  תקרא  לו.  השבתי  "כן, 
שניהם  ואפיקורסים.  גדולים  רוצחים  היו  שניהם  הנאצי.  לצורר  המקראי 
מנמרוד  סבל  לו,  הסברתי  אבינו,  אברהם  קודש.  ישראל  לזרע  רע  עשו 
אברהם  את  לשרוף  ביקש  נמרוד  מהיטלר.  סבלו  משהיהודים  פחות  לא 
ההשמדה.  ומחנות  הנאצים  את  מזכיר  בהחלט  וזה  האש,  בכבשן  אבינו 
הנאצי הראשון הוא נמרוד המלך, ואברהם אבינו שקול היה כנגד כל ישראל".

"האבא היה המום". "עד כדי כך? הוא שאל".
"כן, כן, עניתי לו, אפילו יותר גרוע". "נו, אז איך נקרא לו? שאל האבא".

"נקרא לו אברהם. הצעתי"."בסדר הוא השיב. שיהיה אברהם".

הקב"ה". יגדלהו  יהיה...  גדול  וגיא,  נורית  בן  אברהם  הקטן  "זה 

"עם סיום הברית, לוחש על אוזני הסנדק: כבוד המוהל, גם לי קוראים אברהם".

קהל  התרגשות,  של  צמרמורת  כשכולי  והודעתי  המיקרופון  את  אחזתי  "מיד 
קדוש, אתם לא תאמינו, אבל כאן, על כסא הברית, קרוב קרוב לאליהו הנביא, 
אני  וגם  אברהם,  שמו  הסנדק  אברהם,  קראנו  לתינוק  אברהם.  שלושה  נפגשו 
המוהל, שמי אברהם. והחוט המשולש של זרע אברהם קודש, במהרה לא ינתק".

"הסבתות מחו דמעה. האבא חיבק ונישק אותי ואת הסנדק, ואחר כך אימץ אל ליבו 
ואת אברהמל'ה הקטן, שניצל בעור שיניים מלהקרא בשמו של אחד מן המלכים הרש
עים בתבל. פשוט לא יאומן. אברהם כפול שלוש, כי החוט המשולש, לעולם לא יינתק".

חז"ל
דעת בלי עושר, כרגליים בלי נעליים. עושר בלי דעת, כנעליים בלי רגליים.  

)רבי שלמה איבן גבירול(

   חכם שלום הדאיה זצוק"ל
י"ג כסלו 

ולא סבתיה  לאמו  נולד  הדאיה  שלום  טחכם 
שבסוריה  צובא  בארם  חיים,  משה  רבי  ביו 
לאישה  נשא  הוא   .)1864(( תרכ"ד  בשנת 
נכדו  לבטון,  יצחק  רבי  של  בתו  שרה  את 
ייסו ולאחר  לבטון.  מרדכי  חיים  רבי  טשל 

מילדיהם.   5 בחיים  ונשארו  זכו  קשים,  רים 

עשרה(  שמונה  )בן  בצעירותו  כבר 
רבנים  עם  מכתבים  בקשרי  היה 
ראה  חמווי.  אליהו  כרבי  דור  ופוסקי 

לעם"  "שלום  ספרו  לכתיבת  אותו  שהוביל  דבר  חכמים,  בתלמידי  התמיכה  בחשיבות 
חכמים. בתלמידי  התומכים  של  חשיבותם  וגודל  הצדקה  התורה,  לימוד  בחשיבות  הדן 

היש"א  לציון  הראשון  של  כאורחו  ישראל  בארץ  ביקר   )1890( תר"ן  בשנת 
כמעט  והתעוור  חלה  ביקורו  בזמן  אלישר.  שאול  יעקב  חכם   - ברכה 
עיניו.  מאור  אליו  ושב  שבמצרים,  באלכסנדריה  לניתוח  נסע  רופאיו  בהמלצת  לגמרי. 
הצטט הדאיה  שלום  חכם  בירושלים.  והתגורר  ישראל  לארץ  עלה   )1899 תרנ"ט  )בשנת 
כהן'. 'שמחת  הספר  מחבר  כהן  מסעוד  חכם  עם  למד  שם  אל',  'בית  המקובלים  לישיבת  רף 
בשנת תרפ"ז )1927(, לאחר פטירתו של  חכם מסעוד כהן, נתמנה חכם שלום הדאיה לראש הישיבה.

בירושלים  הספרדים  לעדת  הדין  בבית  לדיין  התמנה   )1904( תרס"ד  בשנת 
ביום. מותו  עד  זה  בתפקיד  וכיהן  הדין  בית  אב  לראש  נתמנה   )1930( תר"ץ  ובשנת 

כדי  ודורש  חוקר  והיה  איש  מפני  חת  לא  הדיינות.  כס  על  ישב  שנה  מארבעים  יותר 
ערב  מדי  שבו,  החסדים  ובגמילות  הרבה,  בצניעותו  ידוע  היה  לאשורו.  משפט  להוציא 
השבת. להוצאות  להם  שיהיה  כספי  בסיוע  צנועים  חכמים  ותלמידי  לעניים  מסייע  היה  שבת 

וממנהגיו  המקובלים",  "זקן  ונחשב  בירושלים  המקובלים  מגדולי  היה  שלום  רבי 
חלופת  ישנה  הישיבה.  לראש  מונה  תרפ"ז  ובשנת  אל  בית  המקובלים  ישיבת  של  הרוחניים 
וסרמן.  אלחנן  לרבי  הדאיה  הרב  בין  תרצ"ח,  משנת  הקבלה  בתורת  אגרות 
זצוק"ל,  הדאיה  עובדיה  רבי  הגדול  הגאון  בנו 
הקבלה. תורת  והוראת  בלימוד  דרכו  את  המשיכו  חיים  מרדכי  שלום  רבי  ונכדו 

מונחים  והיו  יד",  ב"כתב  שהשאירו  רבנים  ספרי  לאור  והוציא  ערך  הדאיה  שלום  חכם 
'דגל  ספר  לאור:  ולהוציאם  להדפיסם  ודואג  דורש  באין  היורשים,  של  באמתחותיהם  וגנוזים 
ועוד. לניאדו  שלמה  רפאל  לחכם  שלמה'  'כסא  ספר  לניאדו,  אפרים  לחכם  אפרים'  מחנה 
אחד(. לאל  )עבד  ואחד"  אל  "עבד  במילים  כתביו  את  לחתום  נהג  שלום  רבי 

ספרי הרב: ש"ה לבית אבות,פירוש לפרקי אבות. שלום לעם-דרושים למעלת הצדקה ומידת 
הרחמנות, נדפס בארם צובא בשנת תרנ"ו.  ודובר שלום - שו"ת על ארבעת חלקי הטור, 

נדפס בירושלים בשנת תרפ"ד. החיים והשלום - 33 דרושים על עינינים שונים, נדפס בירושלים 
בשנת תרפ"ו. מאמרים בקובץ "תורה מציון": שנה ד', חוברת נ': סימן י' וסימן ט"ו. חוברת ה' 

סימן כ"ה. שנה ה' חוברת ד' סימן י"ג.
בי"ג  לבורא  נשמתו  את  השיב  הדאיה  שלום  חכם 
אמן! עלינו.  תגן  זכותו  שנה.   80 בן  והוא   ,)1945( תש"ה  כסליו 



    לחיות בהווה

שהאדם  משום  נובעת  ומכאוב  צער  מאד  להרבה  הסיבה 
מתחרט על העבר או שדואג לעתיד. על ידי שהאדם חי בהווה, 

לעצמו  חוסך  הוא 
מיותר.  צער  הרבה 

שאל  הרבנים  אחד 
תלמידו  את  פעם 
היום?",  היית  "היכן 
המדרש"  "בבית 
"לא  הבחור.  ענה 
היה  היכן  שאלתי 
ענה,  הרב  גופך", 

... היום"  כל  היה  שלך  הראש  היכן  שאלתי  "אלא 

"המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית" כל דקה היא רגע חדש ביקום 
כמו בבריאה הראשונה של יש מאין … בורא העולם מחדש בכל רגע את 
הבריאה מחדש, כלומר שבכל רגע זהו רגע בריאה מחודש חדש, שלא היה 
כאן לפני כן, כמו תחנת כוח "המחייה" בכל רגע מחדש את האור בנורה בבית. 

השמח  העשיר  "איזהו  מוולזין:  חיים  ר'  של  חיים"  "רוח  מספר  ציטוט 
כשהוא  ואביון  עני  תמיד  שהוא  שמי  העולם  מדרך  הנה   – בחלקו 
מאוד  שמח  הוא  שעה  באותה  רב  ושלל  גדולה  מציאה  מוצא 
כבר  הזמן  בהאריך  אבל  שווין,  ולבו  בפיו  הוא  ברוך  לקדוש  ומהלל 
הוא  אדרבה,  אלא  כלל,  בעושרו  שמח  ואינו  הראשונות  ממנו  נשכך 
לו.  מספיק  אינו  והכול  וכהנה  כהנה  עוד  להעשיר  תמיד  ויגע  מתאווה 

השם  ביד  ועושרו  הוא  רגע  שבכל  תמיד  בלבו  שקובע  מי  אבל 
על  השמחה  אצלו  מתחדש  ואביון.  עני  להיות  יכול  וכרגע  יתברך, 
וזה שנאמר איזהו  עושרו בכל רגע כאילו ברגע זה השיג את העשירות 
בעשירות". בחלקו  תמיד  ששמח  הווה,  לשון  בחלקו,  השמח  העשיר 

 איזהו העשיר השמח בחלקו - הדבר נכון גם לגבי רוחניות. לפעמים אדם 
נכנס לדיכאון אם הוא לא משיג את שאיפותיו. עליו לדעת שאמרו חז"ל: 
לא עליך המלאכה לגמור, ואין אתה רשאי להיבטל ממנה". כלומר, אדם 
צריך לשאוף, אבל לאורך כל הדרך צריך לזכור לשמוח במה שהשיג עד כה. 

קפסולות קפה 
צריט האם  למיניהם,  קפה  מכונות  עבור  שמיוצרות  קפה  קפסולות   : השאל
רגיל? קפה  לקפסולות  בטעמים  קפסולות  בין  הבדל  יש  והאם  כשרות?  כים 

תשובה: קפסולות קפה צריכות הכשר בכל סוג, גם כשמדובר בקפסולה ללא טעם נוסף. 

במכונות  דק  דק  הקפה  של  טחינה  ע"י  נעשה  הקפה  קפסולות  עשיית  תהליך  ביאורים: 
מיוחדות. כך שבאותה מכונה נטחנים זה אחר זה גם הקפסולות עם הטעמים וגם אלו ללא 
שונים.  טעם  חומרי  הוספת  של  גדול  חשש  יש  טעם  תוספת  עם  בקפסולות  טעם.  תוספת 
הבעיה מעצימה, בפרט שהרבה חברות קפה מבצעות את האריזה והדחיסה, במכונות שארזו 
לפני כן אבקת שוקו, וכדומה. ולא רק אבקה המכילה חלב נוכרי ולא מפוקח, אלא גם שאר 
מיני אבקות מאכל למינם, שרק יד הדמיון הטובה יכולה לדעת מה הן מכילות. כך שיתכן, 
שלמרות שכל שלב ייצור הקפה נעשה ללא חשש כל שהוא, הוא יאסר דווקא בעת האריזה.

לאחר  יהיה  לא  שהקפה  בכדי  גיבוש,  מונע  בחומר  משתמשים  שהמפעלים  יש,  חשש  עוד 
שמן יצוק כמקשה אחת, או בחומרי מונע או יוצר קצף בכדי להשוות לקפה מראה יוקרתי, 
כשרות. דורש  בקפסולה  הקפה  שגם  כך  מהחי,  משומנים  מופקים  הללו  שחומרים  שיתכן 

קניית  קפה או מאפה בחנויות נוחות ללא כשרות
לחנויות  נקלע  אני  השבוע  ובמשך  הסעות,  בחברת  עובד  אני  שאלה: 
לי  מותר  האם  הכשר.  תעודת  להם  ואין  בשבת,  לצערי  שעובדות  נוחות 
בלילה? בפרט  בנהיגה  לערנות  לי  עוזר  זה  מאפה,  או  קפה  מהם  לקנות 

יכול  גדול,  הדחק  ובמקום  כלל.  כשרות  ללא  לקנות  אין  לכתחילה  תשובה: 
כמה חששות  יש  קניית מאפים,  ולגבי  כשרים.  בתנאי שרואה שהרכיבים  לשתות קפה 
בחנויות  מלקנות  להימנע  מאוד  להשתדל  יש  כללי  ובאופן  מכך.  וימנע  בזה  איסורים 
שפותחות בשבת. בפרט בחנויות הנוחות שהפכו לצערינו לסמל של חילול שבת ברוב הארץ.

דברים,  באריכות  הפוסקים  בהם  שדנו  בעיות  וכמה  כמה  יש  זה  במקרה  ביאורים: 
עוברי  ביד  סיוע  גויים,  ומאכלי  שבת,  חילול  מאיסור  הבלועים  כלים  עכו"ם,  פת  עכו"ם,  בישולי 
חשש  אין  הפסח,  עליו  שעבר  חמץ  ומצד  עכו"ם.  חלב  כשרות,  ללא  מאכל  רכיבי  עבירה, 
הפסח,  לפני  לנוכרי  החמץ  נמכר  אכן  ואלונית,   yellow מנטה,  הרשתות  של  שבחנויות  מכיוון, 
יש לברר באופן  ובחנויות של רשתות אחרות  והחנויות הללו לא אפשרו מכירת חמץ במהלך החג. 
כן  וכמו  כשרות,  עם  בחומרים  בד"כ  משתמשים  הללו  בחנויות  רגיל  קפה  לעניין  ומ"מ  פרטני. 
שהכרעת  בשבת  מבישול  בלועים  כלים  של  חששות  שיש  ורק  כשרות.  עם  מקומי  חלב  הוא  החלב 
הפוסקים  בכך  נח'  בקפה,  עכו"ם  בישולי  ולגבי  שיח,מב(.  חן  )לווית  בכך  להקל  זצ"ל  הגרע"י  מרן 
והכרעת הבא"ח והגר"ע להקל מעיקר הדין.)הליכ"ע ח"ז, קיב(. ורק שראוי להחמיר בכך. אומנם יש 
חשש שנשאר במכונה אבקת קפה מסוגים בעייתים הצריכים הכשר. ולכן ראוי להימנע מכך. ואכמ"ל.

   זמני התפילות והשיעורים ל"שבת קודש"
"שלחויפרשת "

 זמני התפילות

 16:18 -מנחה ערב שבת

 07:00 -של שבת  שחרית

 13:30  -מנחה מניין א'

  15:50  -מנחה מניין ב'

 17:10 -ערבית צאת שבת

 

 זמני השיעורים
שלמה עובדיה רבי שיעור עם  - 14:15

 .שליט"א

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

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

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 בבית  יום רביעי:
 .20:00בשעה ( 13)רח' אלעזר בן יאיר 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:

 
 


