
 

 

 

 

 889עלון מס'   - הר  ש  ע   הנ  מוֹש  שנה 
  רכת הלבנה""ב ביום ראשון בערב@ 
 רפואה, ברכה, פרנסה, זיווג, להקדיש העלון ל ניתן@ 
  ולהבדיל לעילוי נשמת יקיריכם.  הצלחה, זש"ק,     
 08-9437333,  054-7743834טל' המערכת :      
 
 

 חע"ה'תש כסלו' ז  בס"ד
 16:18  -   הדלקת נרות

 17:09  -   שבת צאת ה
 17:41  -        רבנו תם 

 
 

 "אור החיים"לפי הלוח המדוייק של  - חורףשעון 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 ז"ל אברהםבן   לע"נ  

 סגולה גדולה -בדוק ומנוסה 
 בסעודה הרביעית להשתתף

 20:30 -מועד" ב-בביה"כ "אוהל
 
 
 
 
 
 
 
 

 ויצאפרשת 
 "אנכי לא ידעתי" 

והנה כשעלה . אריה כרוב נשר יעקבים בכסא הכבוד חקוק
יש חשבתי שיש  "אכן" יעקב למעלה וראה את צורתו אמר

ה ריאת ר" יאנכל אב שר,נרוב כריה אוזה " אכן" רק ר"ת
 ()ר' שמשון מאוסטרופולי .  עקב לא ידעתייב רוכר שנ
 "כ"ט ז "עת האסף המקנה השקו הצאן ולכו רעו-לא() 

רבי מאיר מפרימשלן זצ"ל היה אומר: רבונו של עולם. 
טרם הגיעה העת  -אם חלילה לא עת האסף המקנה 

לאסוף את ישראל מגלותו. אבקשך על כל פנים: השקו 
סה בריווח, שלא לפחות תן להם פרנ -הצאן ולכו רעו 

 .יחסר מזונם ומלבושם, עד אשר נזכה לגאולה השלימה
 "כ"ט כ "ויהיו בעיניו כימים אחדים באהבתו אתה()' 

בעצם הלוא צריך להיות ההיפך, שכל יום יהיה בעיניו 
כשנה מחמת האהבה? ברם, רק באהבה שאדם מתכוון בה 
לעצמו לשם הנאה חומרית, משתוקק הוא שהזמן יחלוף 

, ללא אבל כאן האהבה רוחניתמהר וכל יום כשנה בעיניו. 
כל פניה עצמית. לגבי אהבה כזאת אין מקום למוקדם או 

 ()הה"ק מאפטא זצ"ל   הן כימים אחדים. ושבע שניםלמאוחר 
 "לי בנים...-יעקב הבה-ותקנא רחל באחתה ותאמר אל 

 '(ב-)ל' א' "אף יעקב ברחל-ויחר
כיוון שראתה רחל כי בגלל היות לאה שנואה זכתה לבנים, 
קינאה בה על שום שהיא שנואה והחלה לדבר דברים 
העשויים להרגיז את יעקב, על מנת שתהפוך גם היא 

 ואמנם היא השיגה את מטרתה:שנואה ותזכה לבנים. 
 ()קול שמחה  " ואח"כ "ותהר רחל".ויחר אף יעקב ברחל"
 (ב-)ל"א א' לבן-את פני ישמע... וירא יעקב"ו' 

מדבר על ישראל,  –בחינת בני לבן  –כל זמן שרק ההמון 
אפשר עוד להשלות את עצמנו שנוכל לחיות בצוותא אחת 

פני  -עם הגויים. אבל כאשר ראה יעקב את פני לבן 
העומדים בראש והם אינם כתמול שלשום, כבר הוברר לו 

והמקלט הבטוח שצריך לברוח ולבקש מקום מקלט. 
 ."ויאמר ה' אל יעקב שוב לארץ אבותיך"ביותר הוא: 

 (פניני תורה –)חפץ חיים                                                   
 

 הפרשה : מענייני 
   חלום יעקב. -קורות יעקב בדרך לחרן 
 .פגישת יעקב עם רחל בת לבן 
  יעקב ללאה ולרחל.נשואי  -יעקב   עובד   בבית  לבן 
  מעשיו ונתעשר עושר רב.בהולדת בני יעקב, הצלחתו  
 עקב  לוקח  את  כל  משפחתו  ורכושו ועוזב את י 

 בית לבן.       
 בן  ואנשיו   רודפים  אחרי  יעקב   ומשיגים אותם ל 
 בהר הגלעד.      
  .לבסוף השלימו יעקב ולבן ביניהם ונפרדים בידידות 
 ע למחניים.ייעקב המשיך בדרכו הביתה והג 
 "ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה" 

לרמוז שהלך לחרן  ארבע" ס"ת עשב רמבא ביעק א"ויצ
' לומר יוםבאר" ר"ת 'מעקב ייצא וונשא ארבע נשים. "

שיצא ביום ולא בלילה כמ"ש בגמ' לעולם יכנס אדם בכי 
 ב'. "יעקשםבע" ר"ת 'שבאר מטוב ויצא בכי טוב. "

', לרמוז שקודם הלך ללמוד עבר" ס"ת 'עשב רמבא
קראת באר מים רמז לתורה שנ "באר" בישיבת שם ועבר.

 )החידוש היומי(                                                    חיים.
 ב""ויצא יעק 
' לרמוז שיעקב הצטער אב' וס"ת 'ויר"ת ' בעקי איצו

 )החידוש היומי(      שהפסיד את הלימוד עם אביו שיצא לחרן.
 "הכי אחי אתה ועבדתני חנם, הגידה לי מה משכורתך" 

יעקב סיפר ללבן שגנב את הברכות. כששמע לבן שאף 
אתה" אם כך הרי  אחייעקב יודע לגנוב, נענה ואמר "הכי 

והוסיף ואמר ליעקב בלשון תמיהה:   אנחנו ממש אחים...
הרי אתה גנב כמוני, "ועבדתני חינם?"  -"הכי אחי אתה" 

 בטח תגנוב אותי כשתהיה לך הזדמנות.-
בא נסכם מראש כמה -משכורתך" אם כן, "הגידה לי מה 

 (ה'חתם סופר')                 אני נותן לך ואל תגנוב אותי...
 "והנה סלם מצב ארצה" 
יש לכה, רגליו מוצב ארצה, מ יוויל עודתס ר"ת לםס  

 .אנשים שמזלזלים בו, אבל ראשו מגיע השמימה
סכתות, שהרוצה מם יוסת עשולת ר" לםס  ו ש שפירשי

לעלות במעלות התורה והיראה שיתמיד בתורה ויעשה 
 למסכתות. הרבה סיומים

 "ל"א כ"ט "לאל ידי ואלקי אביכם אמש אמר אלי-יש() 
הזהירו? אדרבה, הרי אם כן  סיפר ליעקב שאלקיםלבן למה 

לבן שזכה פעם אחת מו לא יפחד ממנו? אלא, שאיש כ
 למדרגה שה' דיבר אתו בחלום, אי אפשר לו שלא יספר.

 (פניני תורה -)רי"מ מגור                                                  
  בשעת התפילה וקריאת התורה. במקום שיש עירוב, יש לטלטל ע"י קטן.אין לעיין בעלון  העלון טעון גניזה.     הסירו מכשול מדרך עמי !

 / http://www.hidush.co.il/     http://ladaat . info"חידוש" :   -ניתן להוריד את העלון באתרים הדתיים "לדעת" ו
 

 
 

 פינת הניבים והפתגמים
לוִֹני = כּות ַעל פ  ָיה/ז  גוֹר  ד ָסנֵּ לוִֹני ַזַכאי.  ִלמֵּ  ָטַען ִכי פ 

ים,  דוגמה: ּדּוי ֲאָבנִׁ יִׁ ל בְּ ת יֹובֵּ ָטעּות אֶׁ ימּו בְּ ֱאשִׁ הֶׁ יָון שֶׁ כֵּ
ָיה.  דּו ָעָליו ָסנֵּגֹורְּ ּמְּ ּמֹו לִׁ אִׁ יו וְּ  ָאבִׁ

ים  מקור: ם ַרֲחמִׁ יהֶׁ ש ֲעלֵּ ֲאַבקֵּ ָכאן ַעד שֶׁ ה[ ָזז מִׁ י ]ֹמשֶׁ ינִׁ אֵּ
ַהָקדֹוש יָ -ָברּוְך-]מֵּ ם ָסנֵּגֹורְּ יהֶׁ ד ֲעלֵּ ַלּמֵּ יל לְּ חִׁ תְּ ָיד הִׁ  ההּוא[. מִׁ

מֹות ַרָבה מב[.   )ניבונכון(                                           ]שְּ
 

  

 1 054-7743834   ארגון "אברהם יגל"  יו"ל ע"י 

  2ראו בעמוד  -מרתק 
 סיפור מההפטרה

 

 "ועמי תלואים":   מפטירין
 (הושע יא' )                      

 
 
 
 
 
 



  
 חינוך  - "בניך כשתילי זתים"

 אימון ושיתוף פעולה
כדאי לומר בכל הזדמנות: 'אנחנו'. לפעול מתוך 
התחשבות ברצונו ובדעתו של הילד ולהתייחס אליו 
בכבוד. הנהגה זו תביא לחיזוק הקשר בין ההורים 
לילדיהם. הורים המתנהגים כלפי ילדם בזלזול 
ואומרים: 'הוא לא יוצלח', 'מה אתה מבין כבר', 'מה זה 

עוצרים את משנה מה הוא אומר', אלו הם הורים ה
התקדמותו של ילדם במקום לקדמו. ילדים כאלה עלולים 

את  לפתח במשך הזמן רגשות טינה וריחוק מהוריהם.
תחושת האימון והכבוד, או את אי תחושת האימון 
והכבוד, אנו מעבירים לילדינו ביום יום על ידי תגובותינו 
לדעותיהם ולהבעותיהם השכליות והרגשיות. כיוון שהילד 

פרש כל תגובה או אי תגובה, לא ניתן לפטור את יכול ל
קשרים רבים בין הורים  עצמנו מהקרנת הכבוד והאימון.

לילדיהם נקלעים לקשיים ולמשברים, כיוון שצד אחד אינו 
יודע לכבד ולתת לגיטימציה לזכותו של הצד השני להרגיש 
ולחשוב באופן שונה ממנו. הורה שאינו מודע ואינו מכיר 

עיד על עצמו שאינו מוכן לקבל את המהות בזכות זו, מ
האנושית של בני האדם שמטבעם נוצרו כבריות בעלי 

 .ותחושות שונות תכונות, נטיות, דעות
 

  פירוש וחידוש נפלא
ָאה..." לכבד ולא לפגוע""החובה  ֵ ת ָרֵחל ִמל  ם אֶּ ֱאַהב ג ַ  "ַוי ֶּ

מעניין לראות שאחרי שרחל מוסרת את הסימנים 
 -לאחותה, יעקב פונה בבוקר ללבן וללאה בתלונות קשות 

"למה זה רימיתני?" לעומת זאת היחידה שיעקב אבינו, 
  לא בא אליה בטענות, זו רחל. מדוע?!

התכנית... הרי היו לה דווקא היא ביצעה את  והרי
גם אם נאמר שרחל   סימנים והיא מסרה לאחותה?!...

יפה מאוד...  אמנו התכוונה למנוע את הביזיונות מלאה...
 אבל למה על חשבון יעקב, שנתן לך את הסימנים?!

מסביר ר' שלום שבדרון: כשרחל הלכה ועשתה את 
המעשה הזה, למסור את הסימנים, היא ידעה שהיא 

עקב, אבל היא ידעה שיעקב חייב באותה פוגעת בי
 לא לפגוע בלאה... בדיוק כמוה! -המצווה 

 ולכן לא היה כאן מקום לשאול, אם הוא מסכים או לא?!
 ולכן היא היחידה שהוא לא כעס עליה!

היא תתחתן שרחל ויתרה על הבעל שלה... )הרי לא ידעה 
ויתרה על הבכורה, ועל מלכות כהונה וכן עם יעקב(. 

האדם באשר הוא חשוב הוא שכבוד  יה, כי היא ידעהולוו
 מאוד גם במחיר כזה...

 "חודש אלול  -  הכנה לימים הנוראים"
אדם לעבוד כמה שיותר לרכוש  צריך אלול בחודש

, ואפילו דקדוקי סופרים, טוביםות ומעשים ולעצמו מצ
כיון שאינו יודע גם ע"י צדקה, וחסידויות, חומרות 

פעם את  שאלו לטובה. הדיןאיזה מהם יכריע את 
, במה שונה חודש אלול משאר זצ"למדובנא  המגיד
: אדם בא לבית במשל כדרכולהם  ענה  ?השנהחדשי 

 ביןהכנסת, ומרוב עשירותו היה לבו גס, ולא התערב 
והנה הבריות, בקושי רב פלט "שלום" לכמה אנשים. 

, ואותו עשיר הגיש הכנסתהגיע זמן הבחירות לועד בית 
עמדותו. מיד החל לשנות את יחסו, לאחד קנה ומ

הרמת ספר תורה, ולשלישי עליית  ולשניפתיחת ההיכל, 
והיה מתערב עם  ששי, וכך עשה בכל שבת ושבת,

הוא האדם,  כך . מה גרם לו זאת? הבחירות!!!הבריות
מה, בקושי מגיע לבית בכל השנה שקוע בתרדמה עצו

ות בסיסיות, ועל חומרות, וים מצימק בקושיהכנסת, 
 הואמאן דכר שמיה?? אולם בהגיע חודש אלול רואה 

את עצמו קרוב ליום הדין, ומיד נותן אל לבו לקיים כל 
בחלק החיים,  ליפולמצוה וחסידות שבאה לידו כדי 

.השלום, השלוה הפרנסה, הבריאות,  
 
 

 כל הישועות והברכות
 לאהרון וצביה ג'רפי
 בלוייןשתרמו לסעודה הרביעית 

 זכות השיעור בלויין וזכות
 זצ"ל תגן עובדיה יוסףמרן 
שיתברכו ברפואה שלימה,  בעדם

טובה, שיתמלאו כל  בפרנסה
 משאלות ליבם לטובה

 לאביגיל בת צביהוזיווג הגון  
 

 ז"ל יחיא תב סעדה ג'רפי ולע"נ
 
 

 שיעור התורה הגדול בתבל
 "אברהם יגל"  ארגון

 בכל מוצאי שבת ןמשדר בלוויי
  הראשון לציוןאת שיעורו של 

 שליט"א  יצחק יוסףהרה"ג 
 

 "אוהל מועד"בבית הכנסת 
 השיעור יוקרן  20:30בשעה 

 בע"ה תתקיים  מסך ענק. על גבי
 " בית הלחם"בחסות  סעודה רביעית,
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 ברכות ואיחולים 

 רוני אהרון-לנועם ומרים
. יה"ר נ"י  הבן  להולדת

שיעלה במעלות התורה 
והיראה ויצליח בכל 

דרכיו ומעשיו,  שיתברך 
 בכל מילי דמיטב. 

 וברכה והצלחה
 לאמיר ודבורה אהרון

 מיוצאי חלציהםשירוו נחת 

 כלה" "קול ששון וקול שמחה, קול חתן וקול

 מזל טוב ואיחולים לבביים
  ונרית מזוז  )קוקי(דוד -יוסף

 הי"ו  ראובן ואילנה כהן

 אמונה עם אליאבלנישואי 
יה"ר שיקימו בית נאמן וכשר בישראל 

ויעלה הקשר יפה ויזכו להמשיך 
 את מסורת הבית המפואר.

 "ענבי הגפן בענבי הגפן דבר נאה ומתקבל"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 לע"נ הצנוע והענו
 אברהם מוסאי

 ז"ל איבז ןב
 יג' כסלו פקידת שנתו

 טוב בעד משפחתושימליץ 
 
 

 
 שבת  שלום  ומבורך

 ז"ל  אסתר ןבמשה מוסאי 
 ז"ל  דינהבת  סיגלית סמדר כלימי

 ז"ל  מסעודה )מזל(בת  רחל חכמון
  ז"לברוד  בתרבקה ישראל 

 ז"לשרה  בתרוזה אייל 
 ז"לנרגיס  בתאסתר אמיתי 
 ז"לחסינה בת רינה עדיקה 
 ז"ליקוט  בתרבקה אביבה 

 ריטה שתחי'ה  בן ז"ללירן מלכה 
 ז"לחנום  בןמשאלה עזרא נאמן 

 ז"לגולשן  בןשמואל אברהם 
  ז"לרחל  בןיוסף כרמי 
  ז"לרבקה  בןנפתלי דהן 

 ז"ל רחל בן משיח אליאס
  ז"למרים  בןדוד נתני 

  ז"ל לויזה בן חיים אטון
 

 הי"ומרים  בןשלמה לארי 
 הי"ומרים  בןמשה נאמן 

 הי"ומרים  בןאברהם נאמן 
 הי"ורבקה  בןמרדכי עמרני 

 הי"ומרים  בןישראל פרג'י רפאל 
 ומיכאלדינה בן חנניה -נהוראי

 הי"ומורוורי  בןבאבאי באבאי 
 הי"ושרה  בןיהונתן אריאלי 

 מנב"תחנה  בתלאה אלעזר 
 מנב"תגולשן  בתנאיית יעקובי 

 

: -לכל החולים ובכללם ל רפואה שלימה והחלמה מהירה  
  הי"ורעות בן  יגל-אברהם

  הי"ושרה בן  ניסים דוידי
  הי"ושרה בן  יצחק נאמן

  מנב"תרבקה  בתשרה ביבי לארי 
 מנב"תמרים  בתנעימה שלומזדה 

  מנב"תשרה  בתחנה דוידי 
  מנב"תחנה בת  דינה מוסאי
 מנב"תמרי  בתלידה הרוני 
  מנב"תגורג'יה בת  דליה נסימי
  מנב"תחוה בת  רזיה סינדני

 
  : נשמת     לעילוי 

 

 ז"ל בן שלמה ושרה שיחיו מרדכי לארי
 

 בן אברהם וזליכה ז"ל     בבאי מוסאי
 

 4 054-7743834   ארגון "אברהם יגל"  יו"ל ע"י 

 ברכה והצלחה 
 לידידנו מזכה הרבים

 עראש מירהיוסף ו
שיתברכו ברפואה 
שלימה ובפרנסה 
טובה ובכל מילי 
דמיטב ברוחניות 

וירוו נחת  ובגשמיות
מכל יוצאי חלציהם 

 לילדיהם וזיווג הגון
 
 
 
 
 

 לע"נ הצנוע והענו
 זכריה דוידי

 ז"ל יוסף ומרים ןב
 י' כסלו פקידת שנתו

 שימליץ טוב בעד משפחתו
 
 
 

 ברכה והצלחה

 לטובה וניסים ללזרי
על הסיוע לזיכוי 
הרבים שיתברכו 
ברפואה שלימה 
 ובפרנסה טובה

ובכל מילי דמיטב 
 ברוחניות ובגשמיות
 וירוו נחת ושלווה 
 מיוצאי חלציהם

 
 

 ברכה והצלחה 

 לאהרון וסימונה נהרי
שיתברכו ברפואה 
שלימה ובפרנסה 
טובה ובכל מילי 
דמיטב ברוחניות 

ובגשמיות וירוו נחת 
ושלווה מכל יוצאי 

וזיווג הגון חלציהם 
 סימונה בתלנעמה חנה 
 
 
 
 

 ברכה והצלחה 

 לציון ושמחה אהרוני
שיתברכו ברפואה 
שלימה ובפרנסה 
טובה ובכל מילי 
דמיטב ברוחניות 

ובגשמיות וירוו נחת 
ושלווה מכל יוצאי 

וזיווג הגון חלציהם 
 לבנותיהםבמהרה 

 
 
 

 ברכות ואיחולים 

 למשה ואודליה אהרון
. נ"י  הבן  להולדת

יה"ר שיעלה במעלות 
והיראה ויצליח התורה 

בכל דרכיו ומעשיו,  
שיתברך בכל מילי 

 דמיטב. וברכה והצלחה
 לאמיר ודבורה אהרון
 ולארלט אברג'ל

 הוהענו צנועההלע"נ 
 סעדה ג'רפי

 ז"ל יחיא תב
 ח' כסלו פקידת שנתה

 שתמליץ טוב בעד משפחתה
 

 הוהענו צנועההלע"נ 
 רחל בללו

 ז"ל קדון תב
 רה השבוע ב' כסלושנפט

 שתמליץ טוב בעד משפחתה
 
 

 ברכה והצלחה

ואיריס נסימיליהודה   
שיתברכו ברפואה 
שלימה ובפרנסה 
טובה ובכל מילי 
דמיטב ברוחניות 

ובגשמיות וירוו נחת 
ושלווה מכל יוצאי 
חלציהם ולשנים 

 טובות ונעימות
 
 

 

 רפואה שלימה
 ליוכבד מוסאי

 חנהבת 
הקב"ה ישלח 
מזור ומרפא 
לרנ"ב אבריה 
ושס"ה גידיה 
רפואת הנפש 
 ורפואת הגוף

ולשנים רבות 
 אברהםעם בעלה 
 
 

 

 
 

 ברכה והצלחה

 לפנחס ודורית ישראלי
שיתברכו ברפואה 
שלימה ובפרנסה 
טובה ובכל מילי 
דמיטב ברוחניות 
ובגשמיות וירוו 

נחת ושלווה מכל 
יוצאי חלציהם 

 טובותורבות ולשנים 
 
 
 

 ברכה והצלחה 

 משה יפהלמשה ו
שיתברכו ברפואה 
שלימה ובפרנסה 
טובה ובכל מילי 
דמיטב ברוחניות 
ובגשמיות וירוו 

נחת ושלווה מכל 
יוצאי חלציהם 

 טובותורבות ולשנים 
 

 ברכות ואיחולים 

 ליעקב ואוריה ישראלי
. נ"י  התאומים להולדת

במעלות  ויה"ר שיעל
 חווהיראה ויצליהתורה 

,  הםומעשי הםבכל דרכי
בכל מילי  כושיתבר

  דמיטב. וברכה והצלחה
 רב ניסן ויפה ישראליל
 לדוד וזהבה ישראליו

 



 
 
  

 

 המסתפק אם בירך ברכת המזון
המסתפק אם בירך אינו חוזר לברך על מה שאוכל מן הספק, 

בברכה,  מפני שבכך הוא נכנס לספק נשיאת שם שמים לשוא
שהרי יתכן שבירך כבר על מה שאוכל והוא אינו חייב לברך 
כלל. ומכל מקום למדנו שאותו אדם רשאי להמשיך לאכול 
ממה שלפניו, לפי הכלל "ספק דרבנן להקל", ומכיון שעיקר 
דין ברכות הוא מדרבנן ואינו מן התורה ממש, לכן בכל מקום 

 .ספק אנו נוקטים שאינו חוזר לברך
דוקא בברכות שחיובן הוא מדרבנן, אבל ברכת  כל זה הוא

המזון שחיובה מן התורה, )שכל שאכל ושבע ממה שאכל, 
חייב לברך מן התורה, כדבר שנאמר "ואכלת ושבעת 
וברכת"(, אז הדין הוא שאף מחמת הספק חייב לחזור ולברך 
שוב ברכת המזון, כי ספק דאוריתא לחומרא, כלומר, ספק 

 .דבר תורה, להחמיר
 "?כל ברכת המזון היא "מן התורה האם

והנה בעיקר מה שכתבנו שברכת המזון חיובה הוא מן 
התורה, באמת שאין הדבר כן אלא לגבי שלושת הברכות 
הראשונות של ברכת המזון, "הזן את הכל", "על הארץ ועל 
המזון" וברכת "בונה ירושלים". אבל הברכה הרביעית 

ו מלכנו" וכו'( אינה הנקראת "הטוב והמטיב" )לעד האל אבינ
מן התורה, אלא חכמים תקנוה בברכת המזון. ולפי זה נראה 
פשוט שאין לחזור ולברך ברכה זו מחמת הספק, לפי הכלל 

 "."ספק ברכות להקל
 "סברת ה"מגן אברהם

אולם המגן אברהם )בסימן קפד( כתב שבכל מקום שחוזרים 
ב על ברכת המזון מחמת הספק, יש לחזור גם על ברכת הטו

והמטיב, מפני שאם נאמר שאין לחזור על ברכה זו, יבואו 
לזלזל בה, כאילו חשיבותה נחותה משאר ברכת המזון. והביא 

 .שכן כתבו גדולי האחרונים הספרדים
 "סברת ה"לחם משנה

ובספר אליה רבה כתב, שמצא בלחם משנה, שאין לחזור על 
ברכת הטוב והמטיב, מפני שאינה של תורה. וכן כתב בספר 
עולת תמיד, שמסתמות לשון מרן השלחן ערוך שחוזר על 
ברכת המזון "מפני שהיא של תורה" משמע, שדוקא החלק 
בברכת המזון שהוא של תורה, חוזר עליו מן הספק, אבל 

 עית שאינה מן התורה, אינו חוזר מן הספק. הברכה הרבי
 הדין למעשה

ומרן רבינו הגדול רבי עובדיה יוסף זצ"ל, האריך בנדון זה 
בדברי הפוסקים, והביא ראיות לכאן ולכאן, והעלה למעשה 
שמחמת הספק אין לחזור ולברך את ברכת הטוב והמטיב, 
ורק את שלשת הברכות הראשונות של ברכת המזון יש לברך 

 .במקום ספק גם
מי שאכל פת והוא שבע מאכילתו, ועתה הוא :  ולסיכום

מסופק אם בירך ברכת המזון, חוזר מן הספק ומברך ברכת 
המזון, אבל לא יחזור לברך אלא את שלשת הברכות 
הראשונות של ברכת המזון, אבל הברכה הרביעית של ברכת 
 המזון, שהיא ברכת לעד האל אבינו מלכנו וכו', אינו חוזר

 .לברך מן הספק
 ברכת המזון כהאם ביר תמסתפקאשה ה

מחמת דין ספק ברכות, כתב מרן רבינו הגדול רבי , למעשה
עובדיה יוסף זצ"ל תשובה נפלאה בנדון זה )בשו"ת יחוה דעת 
חלק ו(, והעלה למסקנה שהואיל וספק הוא אם חיוב נשים 

המסופקת  בברכת המזון הוא מן התורה אם לאו, לכן אשה
אם בירכה ברכת המזון, אינה חוזרת לברך מספק. ומכל 

הואיל והדבר נתון בספק, לכן אם יש באפשרותה לשמוע  מקום
ברכת המזון מאיש או אשה אחרת שעדיין לא בירכו ברכת 
המזון, נכון שתשמע את הברכה מפיו של זה המברך, ותכוין 

די חובה לצאת ידי חובה בברכתו, וגם הוא יכוין להוציאה י
 .בברכתו. ובזה היא יוצאת מכל ספק, ותבא עליה ברכת טוב

 
 

 ל תקרי הליכות אלא הלכות""א
 

 הידעת ?   סיפור מההפטרה
 ויצא: הושע פרק יא'  "ועמי תלואים" הפטרת

. "ויצאת "קיימים מנהגים אחדים באשר להפטר
הרמב"ם ביד החזקה בסוף ספר אהבה, בסדר 

 -תפילות כל השנה, כותב: "פרשת ויצא יעקב 
ועמי תלואים למשובתי". דבריו מכוונים לפרק 
י"א בספר הושע החל בפסוק ז' עד הפסוק 
האחרון בפרק י"ב. רוב האשכנזים נוהגים 
לקרוא: "ויברח יעקב שדה ארם", כלומר 

ההפטרה ם של מתחילים בשני הפסוקים האחרוני
 שהזכיר הרמב"ם, ומסיימים את ספר הושע.

יעקב בורח מעשו לחרן ובדרך הוא  בפרשתנו:
מגיע להר המוריה ולן במקום וחולם חלום. ה' 
מבטיח ליעקב שישמור עליו הן מבחינה רוחנית והן 
מבחינה גשמית. והבטחה הזאת היא לא רק ליעקב 
 לבד אלה גם לדורות הבאים אחריו ז"א לכל עם
ישראל לכל הדורות, כשילכו לגלות ה' ילך איתם 
לגלות. כמו שנאמר "והנה אנוכי עמך ושמרתיך בכל 

בותיך אל האדמה הזאת כי לא יאשר תלך, והש
 אעזבך עד אשר אם עשיתי את אשר דיברתי לך". 

הנביא הושע מתנבא על מלכות ישראל  בהפטרה:
שבגלל חטאיהם ילכו לגולה וה' ישמרם מידי מלכי 

ור ובבל. תוכן נבואותיו הם על עם ישראל אש
שמכעיסים את ה' בעובדם עבודה זרה ועושקים 

 איש את רעהו ואינם שבים בתשובה.
עם זאת מבטיח הנביא בנבואתו שה' לא יוציא את 
חמתו לפועל ויכלם כחיה רעה הטורפת, אלא 
שהקב"ה יצא איתם לגלות. וה' ייתן בלב מלכי 

כמו שהבטיח ה'  אשור ובבל להטיב לעם ישראל
ליעקב בחלום הלילה בהר המוריה. הנביא הושע 
מתנבא איך ה' יגאל את ישראל וכך לשונו "אחרי 
ה' ילכו כאריה ישאג" כמו שכשהאריה שואג 
מתקבצים אליו כל החיות כי הוא מלך החיות, כך 
עם ישראל יתקבץ לה' לקול שאגת האל יתברך ע"י 

תות שה' יתגלה ע"י הניסים הגלויים, האו
והמופתים שיעשה לעם, וכן ע"י הנביאים שיאמרו 

 את דבר ה' לעם )רד"ק(.
הנושא המרכזי בהפטרה מזכיר הנביא את 
ההתמודדות שבין יעקב לעשו: "בבטן עקב את 

מלאך -אחיו, ובאונו שרה את אלוהים. וישר אל
ויוכל לו, בכה ויתחנן לו, בית אל ימצאנו, ושם ידבר 

פסוק מזכיר את פרשת עמנו." חלקו הראשון של ה
השבוע שעבר: "ויתרוצצו הבנים בקרבה. ואחרי כן 
יצא אחיו וידו אוחזת בעקב עשו". וכך אמר גם 
עשו: "ויעקבני זה פעמים". ואילו חלקו השני 
מזכיר את פרשת השבוע הבא, פרשת וישלח, שבה 
מסופר על העימות בין יעקב לעשו כולל מאבק עם 

ל עשו. הושע מזכיר מלאך, שהוא לפי המדרש שרו ש
את המאבק עם המלאך בלשון המזכירה את הכתוב 
בתורה: "כי שרית עם אלוהים ועם אנשים ותוכל". 
בהפטרה רואים שההבטחה של ה' ליעקב מתקיים 
כמו שממצרים גאלנו כך יגאלנו ה' לעתיד לבוא 

   (בציפייה לגאולה ג.י.פ.)                    בקרוב אמן. 
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 אוזניים נקיות
קדמון קיבלה על עצמה קבלה שראוי להתכבד בה.  ירחל

מצווה, -קוראים לזה "אוזניים נקיות". בהיותה נערה בת
היא שמעה דרשה שפרטה על מיתרי ליבה, ועוררה אותה 
להתייחס לאוזניים כאל האיבר הראשון במעלה. הדרשן 
אמר אז, והיא זכרה את מילותיו היטב: "האוזניים הן 

כן, האיזון הגשמי מתאזן מן מקור האיזון של הגוף, 
האוזניים, אבל הרבה יותר חשוב ממנו הוא האיזון 
הרוחני. אם יהודי רוצה להתעלות במעלות היראה, עליו 
להקפיד על האזנה נקייה, לא ריכולים ובוודאי לא לשון 

חזרה הביתה  ירחללא מוסיקה מקולקלת". ו הרע
יים ובישרה לאחיותיה הקטנות והגדולות על מבצע "אוזנ

נקיות". הן צחקו מאוד, אבל רק עולה ומנצנץ דיבור 
אסור מלשון זו או אחרת, הוא תוחבת שתי אצבעות 

 ירחלהשנים חולפות ו. ובפסיעות עדינות עוזבת את החדר
בעדינות נפשה צועדת לקראת הפרק הנכסף בחייה של כל 

 "."האשה מתקדשת-בת ישראל 
ירושלים מהרב יקותיאל גולדסקינד היה צריך לנסוע 

לטבריה, לניחום אבלים. הוא עטה על אוזניו את 
והאזין בקשב רב לשיעור הדף היומי.  של הנגןהאוזניות 

למונית שרות צפונה.  ונכנסאחז במסכת "קידושין"  הוא
סמוך לנהג וניתק עצמו לחלוטין מן הנעשה הרב התיישב 

סביב. עיניו עקבו אחרי המילים בגמרא ואוזניו ליקטו 
 .ים הקולחיםאת ההסבר

הגיא, משם לכביש גהה, -המונית שעטה לעבר שער
נוסעים עלו וירדו, אבל הרב יקותיאל לא שת ליבו 

ליד עלתה בחורה חרדית צנועה -בצומת בית. לנעשה
למונית, שילמה מחיר נסיעה לטבריה, הצטנפה בחלק 
האחורי הימני ופתחה ספר. גם היא ניסתה להתנתק מן 

א. שלושה נוסעים נוספים שעלו הנעשה במונית, אך לשוו
בתחנה הבאה הכירו את הנהג, ובין הארבעה התפתחה 
שיחה ערנית ורעשנית על הבלי העולם. מספר דקות אחר 
כך ביקש אחד הנוסעים לפתוח את הרדיו, ומוסיקה 
קלוקלת עם מילים איומות בקעו לחלל המונית והצליחו 

-צמרניסתה לאטום את אוזניה עם פתיתי  חלילכבשה. ר
גפן אך ללא הועיל. הרעש היה מחריש אוזניים. מצד אחד 
הרכילות הזולה של הנהג וידידיו, ומאידך הפזמונים 
הרדודים. בקיצור, מפגע אוזניים מן החמורים שידעה 

מעודה. מה עושים? היא לא שיערה בנפשה לאיזו  חליר
אנדרלמוסיה ווקאלית היא תיכנס. "אני מרגישה כוויות 
באוזניים", הרהרה ואזרה אומץ. "אדוני הנהג", פנתה 

אם אפשר בלי רדיו, זה  -בלשון רכה "אני מאד מבקשת 
מפריע לי". פנייתה רק הוסיפה שמן למדורה. הנוסעים 

שיחתם הקולנית והורו לנהג חסרי הנימוס המשיכו ב
רחלי להגביר את הווליום, להכעיס. "נהג", אמרה 

בתקיפות מעודנת, "אם לא ייסגר הרדיו אני מבקשת 
לרדת כבר בתחנה הבאה. אף אחד לא יכריח אותי 

 ".לשמוע מה שאסור לי
הנהג החצוף לא רק שלא התכוון לכבות את המכשיר, 
אלא הוסיף חטא על פשע ואמר: "אם תרדי כאן לא 
תקבלי את כספך בחזרה". הנוסעים ציחקקו בלעג. הרב 
יקותיאל נע באי שקט. הוא הבחין במתרחש מסביב 

שיח שמתנהל בין נוסעי המונית, הסיר את -וברב
בחזרה", האוזניות והקשיב. "לא ביקשתי את כספי 

, "עצור לי כאן ואסע לדרכי עם מונית רחליהשיבה 
אחרת. אתה לא יכול להכריח אותי להקשיב לרדיו". 
בשלט הענק היה רשום "ואדי ערה", אזור עם התיישבות 
ישמעאלית צפופה. הרב יקותיאל ביקש מהנהג להיעתר 

 .לבקשת הנוסעת ולסגור את הרדיו, אך נענה בשלילה

סלח לי כבוד הרב, יש נוסעים שדווקא נהנים מהרדיו. "
אם היא רוצה לרדת שתרד". "אסור לך לרדת כאן" אמר 

ערה היו אירועים אלימים, זה -לה הרב יקותיאל, "בוואדי
אזור עויין. בצומת מגידו תוכלי לרדת. צר לי שאלה הם 

 להערכה רבה!"אבל ההנהגה שלך ראויה ... פני הדברים
בצומת מגידו ירדה רחלי והמתינה. "ד' ישמור אותך", 

דקות  50הרהר הרב בקרבו "ממש עושה קידוש השם". 
אח"כ היה כבר הרב יקותיאל בדרכו לאוהל האבלים 

הוא חצה את הכביש והנה  .בשכונת המזרח בטבריה
ולצידה אישה  רחלי ..., על מעבר החצייהלהפתעתו

קשישה הצועדת באיטיות. השתיים צועדות שלובות 
ידיים. הרב יקותיאל נעצר. "כבוד הרב, ברוך השם, שלוש 
דקות אחרי שירדתי עצרה לידי מונית שרות עם נהג 
אדיב. כל דבר שמתחיל בקידוש ד' כנראה גם מסתיים 
בקידוש ד״׳. הרב יקותיאל רשם את מספר הפלאפון שלו 

מפנקסו, ופנה בזריזות לתפילת מנחה  על דף שתלש
כבוד הרב "טלפון:  באוהל האבלים. שלוש שעות אח"כ

שמי רחל קדמון ואני גרה במרכז הארץ. נסעתי היום 
לטבריה כדי לבשר לדודתי שם על חתונתי בקרוב, עם בן 

מצווה, -ישיבה בעל מידות. "מאז עמדתי על דעתי בגיל בת
מתרחקת מרכילות  אני מקפידה על "אוזניים נקיות",

, וכל שכן ממוסיקה לא ראויה. מה שראית לודברי הב
היום במונית שרות היה ניסיון לא קל עבורי, אבל 
בסיעתא דשמיא ירדתי על מנת לעלות". "מה פירוש?" 
שאל הרב יקותיאל "עליתי למונית הבאה והתיישבתי ליד 

מהר מאד התפתחה בינינו שיחה  .זוה קשישהההגברת 
, 80 -כארליך שתחיה בת  ובהטובה. הגב' טידידותית 

 .חיים -לב, ובעיקר בחוכמת-חיננית, שופעת טוב
 ,רחלילפני שהגענו לטבריה היא פנתה אלי בבקשה: ""

אני בטוחה שאת ממהרת. אך האם תוכלי לעשות עמדי 
חסד קטן? אנא קחי אותי לציון רבי מאיר בעל הנס, היום 

אני חייבת לתנא  י"ד באייר, פסח שני, יום ההילולה,
 ".הקדוש הזה חוב של כבוד מאז ימי ילדותי

הייתי סקרנית ושאלתיה מה החוב? והיא השיבה: "אבי "
גר בירושלים בעניות נוראה. אבא היה משה עליו השלום 

אחד מצדיקי ירושלים ..." ממש מסר נפשו על פת לחם
הציע לו לנסוע לציון רבי מאיר בטבריה ולהתפלל לפני 

זכות התנא הקדוש ייפתחו לו שערי פרנסה. הקב"ה, שב
אבא נסע שבוע ימים בדרכים ובסכנות. בכה על הציון, 
חזר לירושלים והתהפך עליו גלגל המזל. הוא למד צורפות 
ותוך שנים הפך לאחד מעשירי ירושלים. הוא הותיר לנו 
ירושה גדולה של ממון ונכסים. לאבא היתה הכרת הטוב 

שנה בהילולה פקדנו את הציון גדולה לרבי מאיר, ומדי 
והתפללנו. "על ערש דווי, אמר לנו אבא: "אני מבקש 
ילדי, כל עוד אתם חיים עלי אדמות, תפקדו את הציון 
בי"ד אייר ותודו לקב"ה על רוב חסדו שהרעיף עלינו 

 ".בזכותו של התנא הקדוש רבי מאיר
ארליך סיימה את צוואת אביה  ובהזה לא הכל, הגב' ט"

שתחפשו ", אמר אבא, "באלו המילים: "ואני מבקש מכם
כל שנה כלה ענייה ותדאגו לצרכיה מן המסד ועד 

מתי רחלי, נו, ". "הטפחות, כולל שכר דירה לשנה שלמה
. בביישנות סיפרתי לה בה" שאלה אותי טו?את מתחתנת

די ששלשום התארסתי, ואתמול הסתובבתי שעה ארוכה כ
 .למצוא כמה שמלות מתאימות, ואולי גם שמלת כלה

חיבקה אותי חזק חזק עם דמעות בעיניים ואמרה:  טובה
אני מאושרת בשבילך, את לא צריכה גמחי"ם,  לי"רח

אנחנו הארליכים ניתן לך הכל, ממש הכל. את הגעת אלי 
מתנה מרבי מאיר, גם תלווי אותי וגם תהיי הכלה שנזכה 

 (קובי לוי )הרב                                .בהכנסתה לחופה
 
 
 

 סיפרו לנוואבותינו 
 

3 


