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פרשת השבוע, "וידבר ה' אל משה במדבר סיני", והשאלה 
הידועה שוב קופצת ועולה לה, מה עניין שמיטה אצל הר 
סיני? פירוש השאלה, מה ראתה התורה להזכיר את הר סיני 
דווקא כאן במצוות השמיטה, ולא בכל מצווה כזו או אחרת? 
ישנם הרבה תשובות לשאלה זו. אך נזכיר כאן את עניין קבלת 
ביום חג השבועות,  התורה, לה אנו מצפים בכיליון עיניים 
שיחול כשנסיים את הספירה הגדולה, ספירת העומר ביום 
ו' בסיון, העניין הוא מי שבאמת חפץ בכתרה של תורה חייב 
להגיע למצב של התבטלות, היינו שיהיה מוכן לוותר על כל 
ענייני וקנייני העולם הזה כדי לזכות, בשבוע זה יחול יום ל'ג 
בעומר יום ההילולה הגדול של התנא הקדוש רשב"י זיע"א, 
ילוד אישה להגיע למדרגות  זכה  איך  כל אדם עומד תמה 
רמות כאלה, ללמוד תורה מפי אליהו הנביא, ולגלות סודות 
התורה ממש כנתינתם מסיני, ומהו באמת סודו של הרשב"י 

הקדוש זיע"א? 
סודו הגדול הוא שביטל את כל רצונותיו לתורה הקדושה, 
ולבורא יתברך, לא היה לו בעולמו דבר וחצי דבר שעניין אותו, 
פרט ללימוד התורה וקיום מצוותיה, מתוך קשר הדוק לבורא 
יתברך, נכנס למערה בתנאים לא תנאים, יחד עם בנו רבי 
אלעזר ושם נברא מעיין לו וחרוב למאכלו, ישבו ועסקו בתורה 
יומם ולילה במשך שתים עשרה שנה, וזכו להגיע למדרגות 
בזוהר  שמסופר  כך  כדי  עד  ולשער.  לתאר  אפשר  שאי 
הקדוש, שאליהו הנביא הגיע לרשב"י ואמר לו, שבשמיים 
שאל הקב"ה שאלה ואף אחד לא ידע לענות עליה, ומיד 
ותירץ את  לאור תעלומה  והוציא  בחכמה  פיו  רשב"י  פתח 
ראשו  על  הנביא  אליהו  נשקו  ודעת,  טעם  בטוב  השאלה 
הבורא  ענה  ענית  שאתה  התשובה  שאת  אשריך  ואמר, 

יתברך בכבודו ובעצמו. מבהיל על הרעיון לאיזה דרגה מסוגל 
בר נש ילוד אישה להגיע. 

וכל זה זכה כאמור כיוון שהגיע לדרגת שמיטה, ביטול החומר, 
הפך את החומר לקודש, זהו עניין שמיטה בהר סיני, הרוצה 
להעפיל ולעלות מעלה מעלה, זו הדרך, זו המסילה העולה 
מסוגל  מאוד,  עד  הוא  גדול  יום  בעומר  ל'ג  יום  אל,  בית 

לתפילות, ולישועות גדולות ועצומות. 
אכן אחים ואחיות יקרים, אך לפני שנה ביום גדול זה עברנו 
טלטלה עזה, אסון נורא ואיום פקד את כל עם ישראל בהגיע 
וארבעה קדושים  הידיעה הנוראה על מותם של ארבעים 
שנרמסו ברגליים, במוות אכזרי נורא ומזעזע כל לב, ובוודאי 
כזה  דבר  קרה  איך  איך?  פשוטות,  לא  בליבנו שאלות  עלו 
נורא ביום גדול כזה? הרי וודאי שכדאי הוא רבי שמעון לסמוך 
לישועות  מקור  הוא  הזה  המקום  הרי  הדחק,  בשעת  עליו 
כן איך  זה, אם  וקדוש  גדול  ביום  וכל שכן  כולה,  כל השנה 
קרה דבר כזה נורא?כן אחים ואחיות יקרים, מותר לשאול, אך 
בראש וראשונה עלינו לדעת, שאנו מאמינים בני מאמינים 
גם שדברים לא כל כך מסתדרים לנו בשכל, אך הבה ונשאל 
שאלה חמורה יותר, איך כל השנים עם כל הדחס של מאות 
אלפי יהודים, אפילו מעבר למיליון איש לא קרה כלום, זהו 
יודע איזו גזרה עמדה עלינו חס ושלום, ורבי  ומי  נס אדיר, 
שמעון עמד וביטלה, על ידי אותם קדושים שנהרגו באותו 
מעמד נורא, והיו הם מזבח כפרה על כל כלל ישראל, יהי רצון 
שזכותו של הצדיק הקדוש רשב"י זיע"א יגן בעדנו ובעד כל 
כלל ישראל, ולא ישמע עוד שוד ושבר בגבולנו, ויתן השי"ת 
כולנו  יחד  ונזכה  השכולות,  המשפחות  לכל  שלמה  נחמה 

לגאולה השלמה במהרה בימינו אכי"ר.

מתוך הספר "רעך כמוך"  להזמנות ספרי הרב: 03-9091313

ּ בַּמְִּדבָּר וַיִּחַן- ּ מְִדבַּר סִינַי וַיַּחֲנו ּ מְֵרפִיִדים וַיָּבֹאו נֶאֱמַר בַּפָּסוּק: "וַיִּסְעו

ׁשָם יִשְָׂראֵל נֶגֶד הָהָר" )ׁשְמוֹת יט ב(. וּמְבָאֵר בַּעַל הַ"כְּלִי יָָקר" כִּי בְנֵי 

ִים לְַקבֵּל אֶת הַּתוָֹרה עַד אֲׁשֶר הָיָה ׁשָלוֹם בֵּינֵיהֶם.  ּי ּ ְראו יִשְָׂראֵל לֹא הָיו

 ּ וְהְִתַרחֲקו  ּ ׁשֶנָּסְעו כְּלוֹמַר  מְֵרפִיִדים",   ּ "וַיִּסְעו בַּפָּסוּק:  נֶאֱמַר  וְלָכֵן 

מֵהַפֵּרוּד ׁשֶהָיָה בָּהֶם עַד אוָֹתהּ עֵת. "וַיִּחַן-ׁשָם יִשְָׂראֵל", כְּאִיׁש אֶחָד 

חֲסִידוּת, אֶלָּא בְִּתנַאי  כִּי לֹא מְֻדבָּר בְּחֻמְָרה אוֹ   ּ לָנו בְּלֵב אֶחָד. הֲֵרי 

בְּסִיסִי וְהֶכְֵרחִי ׁשֶבִּלְעָָדיו אֵין כָּל אֶפְׁשָרוּת לְַקבֵּל אֶת הַּתוָֹרה.

הַבָּא,  לָעוֹלָם  חֵלֶק  לָהֶם  יֵׁש  יִשְָׂראֵל  "כָּל  בַּמִּׁשְנָה:  אוֹמֵר  הַּתַנָּא 

ּ אֶָרץ נֵצֶר מַטָּעַי מַעֲשֵׂה יַָדי  ִיְרׁשו ִּיִקים לְעוֹלָם י ׁשֶנֶּאֱמַר 'וְעַמֵּךְ כֻּלָּם צַד

לְהְִתפָּאֵר" )סַנְהֶדְִרין פ"י מ"א(. וּמִכָּאן ׁשֶבְּנֵי יִשְָׂראֵל מְׁשוּלִים לְמַטָּע 

ׁשֶנֶּאֱמַר:  'בָּנִים',   ּ נְִקְראו יִשְָׂראֵל  בְּנֵי  כֵן,  כְּמוֹ  בּוֹ.  מְִתפָּאֵר  ׁשֶהַקָּבָּ"ה 

ְּבִָרים יד א(, "בְּנִי בְּכוִֹרי יִשְָׂראֵל" )ׁשְמוֹת  "בָּנִים אַּתֶם לַה' אֱלֹהֵיכֶם" )ד

ד כב(. וּמִכָּאן ׁשֶהַקָּבָּ"ה מְחַבֵּב אֶת בְּנֵי יִשְָׂראֵל כְּפִי ׁשֶאָב מְחַבֵּב אֶת 

בָּנָיו. לָכֵן, כַּאֲׁשֶר עוֹלֶה בְּלֵב הָאָדָם יֵצֶר ַרע לְַדבֵּר סָָרה עַל זוּלָתוֹ, עָלָיו 

ֵם  בְּעֵינֵי הַּשׁ וִיהוִּדי  יְהוִּדי  כָּל  ׁשֶל  גָדוֹל עְֶרכּוֹ  כַּמָּה  בְּלִבּוֹ, עַד  לַחְׁשֹב 

ֹן הַָרע. ּ הַּתַאֲוָה לְדַבֵּר לָׁשו ְ, וּמִמֵּילָא ּתָסוּר מִמֶּנּו יְִתבַָּרך

מדיני ברכות



המסר שהעביר לי רבי שמעון זיע"א

״לפני חמש עשרה שנה, הגיע לישיבה בה למדתי דרשן מצויד בחבילה של ספרי 
ואמר  הספרים,  של  התוכן  את  והסביר  שעה,  במשך  ודרש  עמד  הבטחון.  שער 
שכל מי שרוצה ללמוד בספר מוזמן לקחתו בחינם. כמה בחורים לקחו, וגם אני 
לקחתי ספר. במשך כמה ימים למדתי בו קצת. שמתי את הספר בתיק התפילין, 
ומפעם לפעם עיינתי בו. בהמשך התחתנתי, והספר עבר אל הבית הצעיר, אלא 
שבסוף השנה הראשונה נפרידה החבילה. כך גזר המלך העליון. חתמנו סעיף 
מיוחד לשמור על השתיקה ולא לספק את מידת הסקרנות של הציבור. עברה רק 
חצי שנה, וגרושתי הלכה והייתה לאיש אחר. היא התחתנה בכבוד, ואני הרגשתי 
שבעזרת השם גם אני כבר מתחתן. אבל לא. בורא עולם גזר אחרת. הזמן עובר, 
הימים הולכים ובאים, ולמרות שבכל הימים האלה השמש גם זורחת וגם שוקעת, 
אני חווה יותר שקיעות. ממתין בסבלנות, ואחר כך בחוסר סבלנות. הרסן ששמתי 
על פי הולך ונחלש, וכדי לשווק את עצמי אצל השדכנים, אני מתיר לעצמי לדבר 

על הורי גרושתי ועל המשפחה בכלל. כמה נפלתי איתם…
היצר הרע הוא למדן גדול, ויודע 'תוספות'… הוא ארגן לי פלפול שלם שיתיר לי 
להפר את השתיקה. אמנם סיכמנו לא לדבר, אבל זה היה מפני שלא רצינו להזיק 
זה לזה. עכשיו, שהיא כבר התחתנה, אין לה שום נזק מהדיבורים שלי, ואילו לי זה 
יכול לעזור. אני הרי צריך לשווק את עצמי, ולעשות איזו השתדלות כדי לקרב את 
הישועה. דיברתי וסיפרתי, הסברתי וטענתי, אבל עדיין לא נושעתי. כך זה נמשך 

עוד ועוד. האופק צח, ללא כל בשורה.
לישועה.  מצפים  שנינו  בחור.  עדיין  מהישיבה.  חברותא  עם  נפגשתי  אחד  יום 
החלטנו ללמוד יחד את שער הבטחון. והנה אני מרגיש שנכנס לי חמצן לגוף, 
לנפש ולנשמה, במיוחד בהדרכה של פרק ד׳, שם אומר רבינו בחיי, שכאשר יש 
לאדם אויבים ושונאים, עליו לחשוב שהקב״ה עושה לו טובה בזה. ברצות השם 
זה החיזוק הגדול  ישלים אתו. בקטע הזה הרגשתי, ששם  אויביו  דרכי איש, גם 
כליל  להפסיק  לי  גרם  זה  גוזמה.  בלי  פעמים!  מאות  חמש  זה  את  למדתי  שלי. 
מהדיבורים האסורים על הורי גרושתי. סוף סוף הבנתי שלא זאת הדרך להיוושע. 

לא מזה תצמח לי ישועה.
שאני  המקומות  אחד  רוחניות.  סגולות  על  המשקל  כובד  את  הנחתי  בינתיים 
במירון. שמי  יוחאי,  בר  רבי שמעון  זה קבר התנא האלוקי  במיוחד,  אליו  מחובר 
שמעון. נולדתי בל״ג בעומר. לפני עשרים ותשע שנה עשו לי חלאקה, ומאז כל 

שנה אני שם בל״ג בעומר. כך עברו להן עשר שנים. 
השנה קרה משהו מיוחד. בזמן ההדלקה בלילה, סמוך למקום מגורי, קיבלתי מכה 
ברגל. הרגל כאבה מאד, והבנתי שבאופן כזה איני יכול לנסוע למירון ולהידחף בין 
ההמון. חיכיתי לבוקר, אבל המצב לא השתפר. אי אפשר לנסוע למירון. במצב 
אחר הייתי מצטער מאד אבל כשלומדים שער הבטחון, לא שואלים למה זה קרה 
לי דווקא היום, הסגנון הזה כבר לא שימושי אצלי. זהו זה. אם השם רוצה ככה, גם 
זו לטובה. בכל זאת, יש לי כרטיס נסיעה. מה אני עושה עם הכרטיס? הן שילמתי 

עליו. נפל לי רעיון. אתרום אותו למישהו שלא חשב לנסוע למירון. ניגשתי לבן 
אדם שישב בבית הכנסת, ושאלתי: אתה חושב לנסוע למירון היום? אולי תרצה 
לנסוע במקומי ולהתפלל עלי? היהודי לא שש להצעה. "אני בל״ג בעומר הולך 
דעתך  מה  מתעקש:  אני  אבל  שם״.  לי  וטוב  שמח  הצדיק.  שמעון  לקבר  תמיד 
רבי שמעון.  ואתה אצל  להחליף? אני אהיה השליח שלך בקבר שמעון הצדיק, 
מה אתה אומר על הרעיון? ובכן, הוא אמר שזה רעיון טוב. ההחלפה בוצעה. הוא 
רואה  שאני  ראשונה  פעם  שם.  שמח  הצדיק.  שמעון  לקבר  ואני  למירון,  נוסע 
איך חוגגים במקום הזה את ל״ג בעומר. נכנסתי למערה והתחלתי לשפוך שיח 
אני  פרק.  ועוד  פרק  תהלים.  ואמרתי  לשבת,  מקום  מצאתי  עולם.  בורא  לפני 
יום ההולדת הפרטי שלי.  גם  זה  בכוונה, מעומק הלב. חוץ מההילולא,  מתפלל 
לישועה.   ועדיין מייחל  כבר ל״ב שנים שאני נמצא בעולם, אולי שליש מהחיים, 
על השולחן לידי מונח קונטרס עם מאמרי רבי שמעון בר יוחאי. עושה הפסקה 
ומעיין בחוברת. המאמר הראשון קופץ מול עיני: אמר רבי שמעון בר יוחאי, נוח לו 
לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חברו ברבים. אולי רבי שמעון מדבר 
אלי עכשיו? הן כמה דיבורים אסורים דיברתי, כמה לכלכתי בחינם. אולי עלי לפייס 
לשמוח.  החוצה  יצאתי  מסוגל!   לא  אני  אבל…  עליהם,  שדיברתי  האנשים  את 
רגלי הכאובה. עמדתי  לרקוד עם  יכולתי  לא  אני  חולל, אך  והציבור  זימר,  הזמר 
ושר  בוכה  אני  טוב בעדינו.  ימליץ  הוא  לנו,  מגן  תורתו  והצטרפתי לשירה.  בצד 
בעיניים עצומות.  אחרי כמה רגעים מתוקים כאלו אני פוקח את עיני הרטובות, 
ואת מי אני רואה מולי? את חמי לשעבר. הוא רוקד, ועל כתפו ילד של חלאקה 
מלא חן וטוהר. גם חתנו, האברך, רוקד עם ילד של חלאקה. אני מתבונן ותופס 
שאלו תאומים. בעוד אני חושב לברוח, פונה אלי חמי בעצמו, תופס אותי ומברך 
אזרתי  מיד  בשמחה".  ורק  לטובה!  הכל  תפעל   – גוטס  אלעס  "פועלטס  אותי: 
"הכל  לעומתי:  עונה  והוא  בכבודך'.  פגעתי  לי,  מחל  לי  'סלח  וביקשתי:  אומץ, 
עמי  שיעשה  ביקשתי  לבוא!"  קרובה  ישועה  בשמחה.  תהיה  לך.  מחול  בסדר. 
חסד ויבקש בשמי מחילה גם מאשתו ומהבת, והוא מיד, עם הילד על הכתפיים, 
ניגש למחיצה ועשה את השליחות. "מחול לך, מחול לך, מחול לך". אחרי כמה 
פרקי תהלים ומזמור לתודה, בעומדי לצאת, פוגש אותי חבר ישן מהישיבה. הוא 
מתעניין במצב שלי, ונדהם לשמוע שאני עדיין ממתין לזיווגי. "הרי אני מתעסק 
הצדיק  שמעון  בזכות  'אולי  חייכתי,  נו,  נו,  החבר.  אותי  עדכן  בשידוכים",  שנים 
וכבר  בזיווג שני.  יוחאי, תקבל דמי שדכנות כפולים, כמו שנהוג  ורבי שמעון בר 
וכן…  בשבילי.  לעבוד  מתחיל  שלו  הפלאפון  השקיעה,  לפני  עוד  יום,  באותו 
שלושה שבועות אחר כך אני חתן! מזל טוב! מזל טוב יהודים! בזכות רבי שמעון 
יקרים,  יהודים  טוב,  מזל  הבטחון.  שער  בזכות  הצדיק,  שמעון  בזכות  יוחאי,  בר 
בימים  להשם!  המייחלים  כל  לבבכם,  ויאמץ  חזקו  ישועה,  תראו  בשמחה,  תהיו 
אלה – י״ח בניסן נולד בן לזוג הצעיר. תעשו חשבון. מתי יעשו לו פדיון הבן? בל״ג 

בעומר!!! )משנתה של תורה(

ואין  סבון,  בועות  בשבת  לפריח  מותר 

בזה משום זורה. 

)אור ההלכה עמ' פד(

להזמנות חוברות 'מלאכת יוסף': מלאכת זורה
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גברת יקרה, עיקר ההשקעה שלך בבעלך יהיה כאשר הוא חוזר בערב הביתה. בהרבה 

מקרים כשבעל מגיע הביתה בסוף יום העבודה, אשתו לבושה בטרינינג קרוע, או בחלוק 

עם כתמים, יש לה פנסים שחורים סביב העיניים, והקוקו שלה נראה כמו M-16 מכוון... 

כשבעלה דופק בדלת, היא פותחת ואומרת לו: ברוך הבא! והיא מוסיפה: את הזבל בבוקר, 

למה לא שפכת? בוא, בוא, יש הרבה עבודה, הרבה, בוא... קודם כל תזרוק את הזבל, אחר 

כך תאכיל את הקטן, תחליף לקטנה, אני מתה...  בעל שמקבל כזו קבלת פנים בבית, חושב 

לעצמו: איזה טיפש אני, למה אני מגיע הביתה בשש? אבוא בחצות הלילה... כשהיא ישנה 

היא לא מזיקה! אמר לי מישהו: 'אני מקפיד לבוא כשאשתי ישנה, אז אני מלך! אני חולץ 

את הנעליים לאט לאט, מעיף את הגרביים, ואוכל את המרק ברעש. גברת יקרה, גבר זקוק 

למרחבים, אם 'תשבי לו על הוריד', הוא לא יבוא הביתה. אם בעלך מקפיד לבוא הביתה 

כשאת ישנה, אז את יכולה לספור - 0 : 1 לרעתך. לכן, בסתם יום של חול, כמה דקות 

ואת החלוק  לפני שבעלך מגיע הביתה, תתכונני לקראתו, תסירי את הטרינינג הקרוע 

עם הכתמים, תלבשי לכבודו בגד יפה, אולי בגד של אירוע... כמה היא יפה כשהיא הולכת 

לאירוע, איזה דנטלים, איזה מלמלות, וכשהיא מסיימת היא רצה בהילוך איטי. לאן את רצה? 

הוא שואל, לאירוע... היא עונה. גברת, בעלך הוא לא אירוע??? בעלך הוא יומן אירועים! 

לכן, כשהוא מגיע בערב הביתה, תלבשי לכבודו בגד יפה, שימי קצת איפור, קצת אודם, 

עגילים. תכיני לו כוס קפה, ביצה מבעבעת במחבת. כשהוא ידפוק בדלת תפתחי לו אְַתּ אֶת 

הדלת... תאמרי לו: ערב טוב לך יקירי... הוא ישים לב שאת מטופחת ויפה וישאל: מה צריך 

לעשות? לא כלום... תהיה תשובתך. תציעי לו: מה אתה רוצה לשתות יקירי, קינלי - שיהיה 

לך יום כתום? קולה - שיהיה לך יום שחור? אולי אמזוג לך בירה מכבי שיהיו לך חברים? איזה 

לחם לפרוס לך, לחם חי? לחם מת? לחם דל קלוריות? קלוריות בלי דל? דל בלי לחם? אולי 

לחם כפרי? לחם בין עירוני? לחם שיבולת שועל? מה אתה רוצה... הוא יענה: תעשי הכל, 

אהבתי את הכל... אז תכיני לו הכל. ואז הוא יחשוב לעצמו: כמה אשתי יפה, כמה שהיא 

נחמדה, האוכל כל כך טעים, השתיה נהדרת... ויאמר: אשתי, לקחתי שבוע חופשה, אני 

איתך!

מפתח האושר  

הרה"ג אבנר קאווס שליט"א

העלון מוקדש: להצלחת- ספיר בת מרים, אבינועם בן טובה עטל. אלי ג'רבי ובני משפחתו. נתנאל בן איווט. ויקטור חי ג'רבי ובני משפחתו מאור בן נורית אפרת. משפחת שמעונוב. עדיאל עקיבא בן אפרת רחל, מוריה בת סיגל' יוסף יאיר חיים בן נינה, טובה 
בת פורטונה לרפואת-עילאי חיים בן אסתי, מרים בת שרה. דניאל אבנר בן כרמית. זבולון בן מרים. יעקב בן מרי. יוסף בן לילי. להצלחת עדיאל עקיבא בן אפרת רחל לעילוי נשמת- דוד בן עליה, דוד בן שרה. רפאל בן שושנה. איתן זלמן בן רבקה. גילה 
בת רבקה. רבקה בת יוכבד. פאני בת דוב. עקיבא בן אליהו הכהן, עמרי בן אסתי ז"ל , הרב בנימין יהושע זילבר בן שרה זצ"ל, שרה בת פורטונה, איתי ז"ל בן שושנה, טובה בת פורטונה ז"ל, יהודה בן סולטנה, אליס בת חנינה, שי בן רחל' עמרי בן אסתי ז"ל.

תשובה: אמת דיברת, שמי שעומד במקום המפריע למעבר הרבים ו"מתפלל", ואתה כהן המבקש לעלות לדוכן, או צריך לקחת סידור או כל ענין מצוה מותר לך לעבור כנגדו. כמו שכתב בשו"ת 

ציץ אליעזר חלק ט, סימן ח. שהטעם הוא מפני שאלה העומדים במעבר או בכניסה "להתפלל" אינו מכווין בתפילתו, ועיקר הטעם שאין לעבור כנגד המתפלל הוא כי העובר בפניו מבלבל 

כוונתו, וכאן שברור הוא שאינו מכווין בתפלה מותר יהיה לצורך מצווה לעבור נגדו.

ונשאלתי בזה מה לגבי הטעם ששכינה עומדת מולו, והשבתי כי מאן לימא לן שהשכינה תבוא מול מתפלל זה העומד שלא לפי ההלכה, כי מפורש בהלכה שצריך להרחיק ארבע אמות מהפתח, 

וכן שלא יהא חוצץ דבר בינו ובין הקיר, והוא אינו מתחשב בכל זה. ולכן במקום צורך אפשר לעבור.

אחר כן ראיתי כי גם מרן הראש"ל בילקוט יוסף סימן ק"ב, ה. כתב כן.

הרה"ג בן ציון מוצפי שליט"א

אדם  שאם  השיעורים,  באחד  מכת"ר  ששמעתי  כמדומני  שליט"א,  הרב  לכבוד 
עומד עמידה בכניסה וחוסם את המעבר, מותר לעבור לפניו במקום צורך?

א. כל הברכות כולן, כולל ברכות התורה, ברכות הנהנין לפניהם ולאחריהם, ברכות 

השבח וברכות המצוות, אם נסתפק בכולן אם בירך אם לאו, אינו מברך לא בתחלה 

ולא בסוף. חוץ מברכת המזון מפני שהיא של תורה, וכמבואר לעיל )סימן קפד(, ולכן 

אם אכל פירות או עוגה, ונסתפק אם בירך ברכת נפשות או על המחיה, או לא בירך, 

או שנסתפק אם אכל שיעור כזית בתוך כדי אכילת פרס, אם יכול לאכול עוד בתוך כדי 

אכילת פרס טוב שיעשה כן, ואם לאו, אין לו לברך מספק, שדעת מרן לחשוש למיעוט 

הראשונים הסוברים דברכת מעין שלש היא מדרבנן. 

ב. אם נסתפק אם בירך ברכה ראשונה או לא, מותר לו לכתחלה לאכול או לשתות 

בלי ברכה, דמאחר שאין עליו חיוב לברך ברכה ראשונה, אין לחוש בזה משום מה 

שאמרו כל הנהנה מהעולם הזה בלי ברכה כאילו מעל. ומכל מקום אם יכול לשמוע 

הברכה מאחר ולצאת ידי חובה מספק, או להרהר הברכה בלבו, עדיף טפי. 

ג. הטועם את התבשיל, לראות אם יש בו יתר מלח או חסר מלח, וכיוצא בזה, אפילו 

אם הוא בולע, עד שיעור כזית ]ובמשקים עד שיעור רביעית[, אין צריך לברך כלל, כיון 

שדעתו לטעימה, ואפילו אם הוא בולע. ואם דעתו לאכילה, מברך אפי' על כל שהוא. 

יש להסתפק אם צריך  ליהנות,  וגם  וכוונתו גם לטעימה  ד. הטועם את התבשיל 

בפירוש לשם הנאת  לכוין  יותר  נכון  מקום  ומכל  לברך,  יותר שצריך  ונראה  לברך, 

אכילה, שאז יוכל לברך לכולי עלמא. 

ה. מי שבירך על מאכל, ונתנו לתוך פיו לשם אכילה, ופלט, לא הוי ברכתו ברכה 

לפניו,  עדיין  המאכל  אם  אמנם  קימעא,  ממנו  נהנה  החיך  סוף  דסוף  לבטלה, 

לכתחלה טוב שיקח מעט מהאוכל ויבלע ממנו מעט.

ו. האוכל פחות מכזית בין מפת בין משאר אוכלים, וכן השותה פחות מרביעית, בין 

מיין בין משאר משקים, מברך תחלה ברכה הראויה לאותו המין, ולאחריו אינו מברך 

כלל ויש אומרים שאם אכל בריה שלימה, כגון גרגיר שלם של ענב או של רימון, כבר 

מתחייב בברכה אחרונה אפילו לא היה בו שיעור. ויש חולקים, ולדינא אפילו אם אכל 

יזהר שלא  יברך. ומכל מקום לכתחלה  בריה שלימה, אם לא אכל שיעור כזית לא 

לאכול בריה פחות מכזית, כדי שלא להכנס בספק ברכה אחרונה. 

מדיני ברכות

הראשל"צ הרה"ג יצחק יוסף שליט"א



מדיכאונות  מאוד  סבל  קשה,  משבר  עבר  ההתבגרות  בגיל  בני 
 4 עשינו  הרב  בהמלצת  לעשן.  והרבה  מהבית  יצא  לא  וחרדות, 

פדיונות נפש. 
מיד?  מופיע  השינוי  האם  הרב  עם  התייעצתי  ימים  מספר  כעבור 
כעת  קורה.  מה  ונראה  עוד  שנמתין  אמר  הרב  שינוי.  ראינו  לא  כי 

מאוד.  גדול  שיפור  יש  השם  שברוך  להגיד  יכולה  ואני  חודש  עבר 
כמעט  לעשן  הפסיק  שצריך,  כמו  לאכול  התחיל  הוא  לשמחתנו 
לגמרי והתחיל לצאת מהבית. ממש יכלנו להרגיש שהוא השתחרר 

מעול כבד שרבץ עליו וכבל אותו בשנה האחרונה. 
תודה רבה יישר כח

זקוקים לישועה? זיווג? רפואה? פרנסה? עכשיו יש לכם את ההזדמנות! תיקון פדיון הנפש המסוגל 
לכל הישועות הנערך על ידי מו"ר הרה"ג רפאל זר שליט"א 

גם הישועה שלכם תוכל להופיע כאן!! | למסירת שמות חייגו: 03-9091313

מעיקר הדין אין שום איסור לקצוץ את הציפורניים בלילה, כך כתבו האחרונים, ובפרט אם הם עודפים על הבשר לא יעשה חומרות, אלא יקצוץ אותם 

בלילה, כי זו חומרא יתרה, כי הוא משרה עליו טומאה גדולה, וכפי שהארכתי בזה כאן במקום אחר. רק שלדעת המקובלים לא יקצוץ בלילה, וזה דוקא 

כשלא עברו הציפורניים את גובה הבשר. וכן ה"ה לפי הפשט שמותר להסתפר בלילה, ולפי המקובלים יש איסור.

כולל מע"מ

האם מותר לגזוז ציפורניים בלילה?

יש לי עסק מצליח ובכל זאת אני מרגיש שמשהו חסר לי בחיים. זה לא זה. אני 
מרגיש ריקנות, אך לא יודע כיצד למלא את החוסר הזה. 

יום אחד התהלכתי באחד הרחובות המרכזיים בעיר ולפתע הבחנתי בשלט 
הכול  ניסיתי  הרי  מעניין.  לי  נשמע  דווקא  תורה?  תשובה".  לבעלי  "ישיבה 
בחיים, התגייסתי, השתחררתי, טיילתי בעולם, תואר ראשון, התחתנתי, תואר 

שני, הקמתי עסק... תורה אף פעם לא ניסיתי ללמוד. 

חשבתי  תיכנס",  גבר,  אתה  "אם  ספונטני.  כבחור  עצמי  את  מחשיב  אני 
לעצמי. אז נכנסתי, התיישבתי ליד שולחן פנוי והקשבתי לשיעור שמסרו שם. 
מבלי ששמתי לב עברו שעתיים וחצי! הרב דיבר על פרשת השבוע, דברים 

שטרם שמעתי, דווקא נחמד. 

ככה בכל יום עברתי 'במקרה' באותו רחוב ונכנסתי לשיעור ועוד שיעור. 

מעניין שמתקיים  למפגש  אחרי השיעור  הציעו שאולי אשאר  החבר'ה שם 
בכל יום חמישי. כולם מתאספים וכל אחד מספר על נס שקרה לו השבוע. 

בהתחלה טענתי שזה לא בשבילי אבל החבר'ה לחצו אז נשארתי. 

מוכרח  היה  שהשבוע  סיפר  אחד  ושיתפו.  פיצוחים  השולחן  על  העמיסו 
ניגש  הוא  יום  באותו  הנשמה.  על  גרוש  לו  היה  ולא  חדשה  חליפה  לקנות 
לדואר וגילה שההורים שלו שלחו לו כסף בלי שיבקש! "איזה נס, ה' שלח לי 

כסף!"  

חשבתי לעצמי "איזה משוגע! על מה הוא מדבר? ה' שלח לו?!" 

לאחר מכן קם בחור נוסף וסיפר שהשבוע התכוון לקנות ספר מסוים והתקשה 
למצוא אותו בחנויות. למוחרת בחור שעזב את הישיבה השאיר לו מתנה - 

בדיוק את אותו הספר! "איזה נס, ה' שלח לי את הספר!"  

לא  מדברים?!  הם  מה  על  דברים?  להם  שולח  ה'  הגעתי?!  לאן  נשברתי. 
הבנתי את המציאות הזאת.

ככה היה בכל יום חמישי. אנשים המשיכו לספר שה' שולח ונותן להם דברים, 
משוגעים!  לבית  שהגעתי  הרגשתי  ממש  פרטית'.  'השגחה  לזה  קראו  הם 

למרות זאת המשכתי להגיע בקביעות לישיבה.

'ישבו' עליי. הם שלחו לי מכתבים המדווחים שאני  באותה תקופה המע"מ 
ממש  מהם  התעלמתי  בעסק.  ומצטבר  שהולך  חוב  ושיש  כסף  להם  חייב 

במודע. הרגשתי צורך להתנתק מטפסים ובירוקרטיה! 

יום אחד אשתי התקשרה אליי בחרדה: "מה קורה לך?! מתי תשלם את החוב 
למע"מ? יש פה כבר עשרות מכתבים של התראות וקנסות, ועכשיו גם מכתב 
שמאיימים לעקל לנו את חשבון הבנק! תכין את הכסף, סע אליהם ותסיים 

את הסיפור הזה!" 

טוב, לא הייתה לי ברירה, צריך לשלם. הוצאתי במזומן את הסכום המבוקש 
ונסעתי למשרדי מע"מ לסגור את החוב. חיכיתי שעות בתור. לבסוף הגיע 
תורי, הנחתי את חבילת השטרות על הדלפק ואמרתי לפקידה בביטחון, "קחו 

ועזבו אותי!" 

הפקידה הסתכלה עליי בעיניים המומות, "מה? מי? אדוני, מה מספר תעודת 
הזהות שלך? רק רגע, תן לי לבדוק" תקתוק מהיר על המקלדת, "אני לא רואה 

שום חוב ששייך לך!" 

"גברת, באתי לשלם!" התעקשתי, "תבדקי שוב".  

היא הנידה את ראשה מצד לצד, "לא, אין כאן שום חוב, אתה ביתרה של 26 
שקלים!" לא האמנתי למשמע אוזניי. "את בטוחה???"  

היא הוציאה אישור מודפס והגישה לי. "יום טוב, אדוני!"  יצאתי משם מאושר 
אך מבולבל. הגעתי הביתה שמח וטוב לב, וכאשר ראתה אותי אשתי 

היא שאלה איפה הייתי. "במשרדי המע"מ", עניתי לה. "אז ממה אתה כל כך 
מאושר? מזה ששילמת להם?" "לא! לא שילמתי!"  

"מה זאת אומרת לא שילמת?" התפלאה. "אשתי היקרה, קרה לנו נס! ה' 
שילם את החוב!" סוף סוף הבנתי על מה הבחורים בישיבה מדברים! 


