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Á
הרב†מרדכי†זמיר

ברכת†האורח†לבעל†הבית
בברכת†המזון

כיום†אנו†נוהגים†כאורחים†לברך†את†בעלי†הבית†המארחים†אותנו¨
והברכה†שמקורה†בתלמוד¨†כבר†מופיעה†בברכונים†של†ברכת

Æהמזון
†ונוסח†הברכה†לא†הופיע †כך¨ †לא†נהגנו אלא†שעד†לא†מזמן

øמדוע†Æבסידורים
המקור†הוא†בברכות†מו†א∫

כפי†שאמר†רß†יוחנן†משום†רß†שמעון†בן†יוחי†בעל†הבית†בוצע¨ 
ואורח†מברךÆ†בעל†הבית†בוצע¨†כדי†שיבצע†בעין†יפהÆ†ואורח†מברך¨

Æכדי†שיברך†בעל†הבית
øמה†הוא†מברך

±Æ†יהי†רצון†שלא†ייבוש†בעל†הבית†בעולם†הזה†ולא†יכלם†לעולם
Æהבא

†ויהיו†נכסיו †ורבי†מוסיף†בה†דברים†ויצלח†מאד†בכל†נכסיו Æ≤
ונכסינו†מוצלחים†וקרובים†לעירÆ†ואל†ישלוט†שטן†לא†במעשי†ידיו
ולא†במעשי†ידינו.†ואל†יזדקר†לא†לפניו†ולא†לפנינו†שום†דבר

הרהור†חטא†ועבירה†ועוון†מעתה†ועד†עולם∫
דעות†שונות†יש†בהלכה†באשר†לנוסחה†של†ברכת†האורחÆ†רב
סעדיה†גאון†בסידורו¨†עמß†קז†כלל†את†כל†הברכות†שבציטוט

Æלעיל†ואף†הרחיבן
Æהתלמוד†ללא†שינוי† גם†הרי¢ף†במקום†מביא†את†כל†דברי

דעת†הרמב¢ם
אלא†שהרמב¢ם†בהלכות†ברכות†ב†ז†כותב∫

ברכה†רביעית†צריך†להזכיר†בה†שלוש†מלכויותÆ†וכשמברך†האורח
אצל†בעל†הבית†מוסיף†בה†ברכה†לבעל†הביתÆ†כיצדø†אומר†יהי
רצון†שלא†יבוש†בעל†הבית†בעולם†הזה†ולא†יכלם†לעולם†הבא
Æרשות†להוסיף†בברכת†בעל†הבית†ולהאריך†בה† †ויש†לו Æßוכו
הרמב¢ם†מביא†רק†את†החלק†הראשון†של†הברכה†מבלי†להביא
את†תוספת†דעת†רבי¨†לדעתו†ההוספה†של†רבי†אינה†חובה¨†אלא
רשותÆ †אבל†משאיר†את†הדבר†כאופציה†להוסיף†לברכת†בעל

Æהבית¨†ואפילו†להאריך†בה
ואילו†בטור†ובשלחן†ערוך†©או¢ח†רא¨†א®†מובאות†הברכות†המוזכרות

Æבנוסח†הקרוב†לזה†שבתלמוד
ערוך†השלחן†אורח†חיים†רא†ג∫

øמה†היא†הברכה†שהאורח†מברך†לבעל†הבית
יהי†רצון†שלא†יבוש†בעל†הבית†הזה†בעולם†הזה¨†ולא†יכלם†לעולם
הבאª†ויצלח†מאוד†בכל†נכסיו¨†ויהיו†נכסיו†ונכסינו†מוצלחים†וקרובים
לעירª†ואל†ישלוט†שטן†לא†במעשי†ידיו†ולא†במעשה†ידינו¨†ואל
יזדקר†לא†לפניו†ולא†לפנינו†שום†דבר†הרהור†חטא†ועבירה†ועוון

Æ¢מעתה†ועד†עולם
כן†נוסחתה†בגמרא ופשוט†הואÆ†שעכשיו†שכל†אחד†מברך†ברכת
המזון¨ מחוייב†כל†אורח†לברך†ברכה†זו†אף†שלא†כיבדו†בעל†הבית

Æבברכת†הזימון
ואולי†עתה†לא†אומרים†בכלל†שאורח†מברך¨†מפני†שזה†הולך

אחר†הטעם.†ודייק†ותמצא†קל.
אם†כן†הרב†אפשטיין†מוסיף†מצד†אחד†שכל†אורח†יברך†ברכה
זו¨†ומצד†שני†כיום†לא†אומרים†אותה†בכללÆ†לפיכך†ברכה†זו†לא

Æמופיעה†כלל†בסידורי†אשכנז

ד¢ר†אהרון†ארנד
נעיין†כאן†במשפט∫†¢שלא†יבוש†בעל†הבית†בעולם†הזה†ולא†יכלם

לעולם†הבא¢Æ†נראה†כמה†אפשרויות†לביאורו.
Æבושה לנזקק†לאירוח†Æא

מספר†פרשנים†ביארו†שמדובר†בבושה†של†הנזקק†לאירוח¨†והוא
Æכאילו†¢משליכה¢†על†המארח

±Æ†הרב†דוד†אבודרהם†מבאר∫†לא†יבוש†בעולם†הזה∫†פירוש†מחמת
Æולא†יכלם†לעולם†הבא∫†פירוש†מחמת†עוונות†שיהיו†בידו†Æעוני
לפי†זה†האורח†מברך†את†בעל†הבית†שלא†יגיע†לידי†בושה†מחמת
עוניÆ†העוני†קשור†לאירוח¨†שכן†העני†מתבייש†על†שנזקק†לאירוח

Æאו†על†שאינו†יכול†לארח
≥Æ†בכיוון†קצת†שונה†ביאר†הרב†קוק∫†©עין†איה†על†ברכות†מו†א®
מפני†שבהכרח†האוכל†שאינו†שלו†לא†ינצל†מבושהÆÆÆ†על†כן†נאה
היא†התפילה†הזאת†לאורח†על†בעל†הבית¨†שברכו†ששכרו†יהיה
משלם†ולא†יתערב†בה†סרך†בושה†וכלימה¨†אף†על†פי†שמטבע
Æוכלימה† †בושה †למקבל †עמה †שיהיה †ודם †בשר נתינת
כלומר¨†אף†שבעל†הבית†מקיים†מצוות†הכנסת†אורחים¨†האורח
מתבייש†מכך†שהוא†אוכל†על†שולחן†אחריםÆ†ולפי†מידת†ßמידה
כנגד†מידהß†בעל†הבית†אמור†היה†לקבל†את†שכרו†עם†מעט
Æ¢בושה¨†ולכן†תיקנו†שהאורח†יברך†אותו∫†¢שלא†יבוש†בעל†הבית
≤Æ†פירוש†שלישי†הרב†יאדלר∫ הנצרך†לבריות†מתמלא†בושה¨
והמארחו†בסבר†פנים†יפות†מצילו†מבושה¨†לכן†ראוי†המארח

Æלהתברך†שלא†יבוש
בÆ†בושה†שהאירוח†אינו†מכובד†מספיק≠†אולי†בגלל†מחלוקת†בין

האיש†לאשתו
הרב† דוייטש†ביאר†את†הנושא†בעקבות†פירוש†לתלמוד†ששמע
מרבו†החת¢ם†סופר¨†המבוסס†על†ההבדל†בין†גישת†הבעל†לגישת

Æהאישה†באשר†לכיבוד†המוגש†לאורחים
אברהם†אמר†לשרה†בעניין†הכנת†העוגות†לאנשים†שבאו†לבקרו∫
¢מהרי†שלוש†סאים†קמח†סולת¢†©ברß†יח∫ו®Æ†על†כך†נאמר†בתלמוד

©בבא†מציעא†פז†א®∫
כתיב†ßקמחß†וכתיב†ßסולתøß†אמר†רבי†יצחק∫†מכאן†שהאשה†צרה

Æעיניה†באורחים†יותר†מן†האיש
מה†פשר†תשובת†רß†יצחקø†רש¢י†מבאר†שסולת†עדיפה†מקמח¨
ואברהם†ביקש†משרה†סולת¨†ואילו†שרה†אמרה†ßקמחß¨†כי†פשוט

Æצרה†עיניה†באורחים
Æקצת†לא†נעים†להעליב†את†נשותינו¨†ובמיוחד†את†שרה†אמנו
†אברהם†ביקש†קמח†ושרה החת¢ם†סופר†ביאר†בדרך†הפוכה∫

Æאמרה†סולת
ואם†תאמר∫†מה†הכוונה†¢עיניה†צרה†באורחים¢¨†אדרבה†הרי†יפה
עיניה†באורחיםø†שאדרבה¨†שמה†שאשה†מוסיפה†בכבוד†האורחים
†וזהו Æגורם†שלא†יוכל†להכניס†הבעל†הבית†אורחים†בכל†יום
ההפרש†שבין†האיש†לאשה∫†כי†האיש†שמידתו†חסד†אינו†אומר
אלא†¢ואקחה†פת†לחם†וסעדו†לבכם¢¨†ואינו†מבטיח†לחם†חמודות
ולא†טבוח†טבח¨†אלא†שיהא†האורח†מסתפק†במה†שימצא†לפניו
כדרך†שולחנו†של†בעל†הביתÆ†אכן†האישה†תאמר†שהיא†מתביישת
לפני†האורחים†בשולחן†הדיוט†כזה¨†ומכינה†לפניהם†מזון†רב†ובשר

∂†ßÓÚ·†Í˘Ó‰
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Á
ברכת†האורח†לבעל†הבית

בברכת†המזון
שמן†ויין†ישן†וכבוד†מרובהÆ†ומה†שמוסיפה†היא†גורעת¨†שאין†כוחו
של†בעל†הבית†לעשות†כל†שעה†לפני†האורחים†כך¨†והוא†צריך

Æלהתחשב†במצב¨†ולא תמיד†להביא†אורחים
אבל†אם†כדרכו†ינהג¨†ויגיש†לאורחים†מה†שיש¨†ואפילו†קמח¨†יוכל
תמיד†להכניס†אורחיםÆ אבל†היא†לא†עשתה†כן¨†אלא†הוסיפה
כבוד†והביאה†סולת¨†מכאן†לאשה†שמתביישת†לעשות†שולחן

Æכי†יבואו†פחות†ÆÆÆהדיוט†ועיניה†צרה†באורחים
ובקיצור∫†האורח†מברך†את†בעל†הבית†שלא†יחשוש†מלארח†אף
שהארוחה†תהא†צנועה¨†שאם†לא†כן†לא†יוכל†לקיים†מצות†הכנסת
Æהבא† †בעולם †כך †על †שכר †יקבל †לא †וממילא אורחים

גÆ†הבושה†בשירות†לאורח
הרב†גורביץ†מבאר†שהרבה†פעמים†המארח†עלול†להתבייש
ולהתבזות†מפעולות†האירוח¨†שכן†הוא†משרת†ומאכיל†ומשקה
את†האורחÆ†כמסופר†על†אברהם∫†¢ואקחה†פת†לחםÆÆÆואל†הבקר
רץ†אברהם†ויקח†בן†בקרÆÆÆויקח†חמאה†וחלב†ובן†הבקר†אשר
Æ¢ויאכלו† †העץ †תחת †עליהם †עומד †והוא †לפניהם †ויתן עשה

וכן†מסופר†על†רß†אליעזר†ורß†יהושע†שהיו†מסובים†בחתונת†בנו
†גמליאל†עומד †והיה†רבן †לב†ע¢ב®∫ †גמליאל†©קידושין של†רבן
ומשקה†עליהםÆÆÆ†אמר†לו†רß†אליעזר∫†מה†זה†יהושע¨†אנו†יושבין
ורבן†גמליאל†עומד†ומשקה†עלינוÆ†ורבן†גמליאל†היה†נשיא†ישראל

Æכידוע
ומכיוון†שבעל†הבית†מוחל†על†כבודו†ומשרת†את†האורח¨†האורח
מברכו†שלא†יבוש†בשום†בושה†שאינה ראויה כשכר†על†שהיה

Æמוכן†להתבזות†בשמשו†אותו

Æשלא†יתאכזב†מביטחונו†בקב¢ה†Æד
Æאולי†אפשר†להציע†ביאור†אחר

חז¢ל†נהגו†לשבץ†פסוקים†בברכות†שהם†תיקנוÆ† ואף†כאן†המשפט
¢לא†יבוש בעולם†הזה†ולא†יכלם†בעולם†הבא¢†מקורו†בפסוק
¢ישראל†נושע†בהß†תשועת†עולמים†לא†תבושו†ולא†תכלמו†עד
עולמי†עד¢†©ישß†מה∫יז®Æ†נראה†שמשמעות†פסוק†זה†היא†שעם
Æישראל†יוושע†על†ידי†הקב¢ה¨†ולעולם†לא†יתאכזב†מביטחונו†בו
Æבושה†במקרא†באה†לעיתים†במשמעות†אכזבה†מתקווה†ומביטחון
ßיואל†©ב∫כו®†אומר∫†¢ואכלתם†אכול†ושבוע†והללתם†את†שם†ה
אלוהיכם†אשר†עשה†עמכם†להפליא†ולא†יבושו†עמי†לעולם¢Æ†כאן
†וגם†חוסר†הבושה נזכרים†השובע†וההודאה†לקב¢ה†על†כך¨

Æוהאכזבה†הנובעים†מכך
ªגם†משורר†תהילים†ציין†שהוא†בוטח†בקב¢ה†ומבקש†שלא†יבוש
Æהיינו†שהקב¢ה†יהיה†בעזרו†ולא†יגרום†לו†אכזבה†על†ביטחונו†בו
וכנראה†שזו†גם†משמעות†הברכה†לפני†ßקריאת†שמעß†של†שחרית∫
Æ¢ולא†נבוש†לעולם†ועד†כי†בשם†קודשך†הגדול†והנורא†בטחנו¢
Æיאכזבנו† †שלא †ומבקשים †בקב¢ה †בוטחים †אנו כלומר¨
כך†גם†בתפילת†העמידה∫†¢ותן†שכר†לכל†הבוטחים†בשמך†באמת¨
Æ¢בטחנו† †בך †כי †נבוש †לא †ולעולם †עמהם †חלקנו ושים

ברכת†האורח†שולבה†בברכת†המזון
בברכת†האורח†מצוי†רק†עניין†הבושה.†ולכן†נראה†להשלים†כך∫
האורח†מברך†את†בעל†הבית¨†המקיים†את†מצוות†הבורא†והכנסת
אורחים†בכלל†זה¨†שלא†יתאכזב†מביטחונו†בקב¢ה¨†והקב¢ה†יהיה
עימו†בעולם†הזה†ובעולם†הבאÆ†ברכת†האורח†שולבה†בחלק
מהנוסחים†בשינוי†לשון†בברכה†השלישית†של†ברכת†המזון¨†ובה
מצויים†שני†נושאים∫†בקשה†שהקב¢ה†יזון†אותנו†ותקווה†שלא

נתאכזב¨†וזו†לשונה†בנוסח†אשכנז∫
¢ונא†אל†תצריכנו†הß†אלוקינו†לא†לידי†מתנת†בשר†ודם†ולא†לידי
Æ¢שלא†נבוש†ולא†נכלם לעולם†ועד† ÆÆÆאם†לידך† הלוואתם†כי

øומדוע†הברכה†דווקא†בברכת†המזון
עוד†טעם†לכך†שהאורח†מוסיף†ברכה†לבעל†הבית†בברכת†המזון¨
כדי†ללמדנו†קל†וחומרÆ†כלומר¨†כשם†שהאורח†מפליג†בברכותיו
לבעל†הבית†בברכת†המזון¨†משום†שסעד†על†שולחנו†אפילו†פעם
אחתÆ†כל†שכן†שצריך†האדם†לברך†להß†על†חסדיו†בכל†עת†שאוכל
ושותה†ונהנה†בראיה¨†שמיעה†וריחÆ†ואם†לא†מברך†נקרא†גזלן
†דהיינו¨†שע¢י†תוספת†ברכת†האורח¨†מתעצמת Æלגבי†הקב¢ה

Æßהכוונה†בברכת†המזון†לה
מטעם†זה†ציוו†חכמינו†בפרקי†אבות∫†יהי†ביתך†פתוח†לרווחה¨
דהיינו¨†לקיים†מצוות†הכנסת†אורחיםÆ†ויהיו†עניים†בני†ביתך¨†דהיינו¨
אף†אם†לצורך†זה†יאכלו†בני†ביתך†בצמצום†כעניים¨†כדי†שיזכו
†היא †לפי†שברכת†המזון†המבוארת†במקרא¨ Æלברכת†האורח
המקור†לכל†הברכות¨†ולכן†ברכת†המזון†היא†עת†רצוןÆ†וכמו†שכתוב
Æ®מ¢א† †¢©יחזקאל ßה† †לפני †אשר †השלחן †זה †אלי ¢וידבר

רß†שלום†שבזי
גם†גדול†משוררי†תימן¨†רß†שלום†שבזי¨†בשירו†אילת†חן¨†מבקש
¢בעת†רצון†תצחצח†גרוני¢Æ†דהיינו¨†בעת†ברכת†המזון†תלטש†את
גרוני†לבקש†ברכה†וישועהÆ†כפי†שנאמר¨†והשביע†בצחצחות†נפשך

Æ®ישעיה†נ¢ח©
לפיכך†האורח†מברך†את†בעל†הבית†בברכת†המזון†דווקא¨†משום
היותה†עת†רצוןÆ†מכאן†הטעם†למנהג†התימנים¨†להשיב†לאורח
ברכה†על†ברכותיו†בסמוך†לברכת†האורחÆ†דהיינו¨†כשהאורח
אומר∫†הרחמן†יחיינו†ויזכנו¨†משיבים†לו†השומעים∫†תזכה†ותחיה

Æותאריך†ימים
ולסיכום∫

ÆÆÆøמדוע†אין†ברכה†זו†מופיעה†אצל†רוב†עדות†ישראל
קודם†כל†מפני†שכתוב†שמדובר†באורח†שמברך†ברכת†המזון

Æבקול†על†היין¨†ורק†הוא†מברך†את†בעל†הבית
וכך†כותב†הרמב¢ם†בהלכות†אבל†יד†ב∫

שכר†הלוויה†©ליווי†האורחים®†מרובה†מן†הכלÆ†והוא†החוק†שחקקו
אברהם†אבינו†ודרך†החסד†שנהג†בהÆ†מאכיל†עוברי†דרכים†ומשקה
אותם†ומלווה†אותםÆ†וגדולה†הכנסת†אורחים†מהקבלת†פני†השכינה

ÆÆÆשנאמר∫†וירא†והנה†שלושה†אנשים
בכל†אופן†הרמב¢ם†מצמצם†ברכה†זו†לחציÆ†והכל†לפי†המברך

ÆÆÆוהמתברך

¥†ßÓÚÓ†Í˘Ó‰





c

כסלו††תש¢פ†††נובמבר††π±∞≥†††שנה†≤≥†††גליון†¥∞≤

∏

Á
ד¢ר†חזות†גבריאל

מעשה†אבות†סימן†לבנים
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±¥

Á
אהובה†קליין

c†שיר†מאת∫††אהובה†קליין ‰˙ÈÈ˘Â˙Â†‰˜·¯
בטרם†יוולדו†האחים
ברחם†אימם†ייסורים

התרוצצות†ללא†גבולות
Æכנבל†תופים†ומחולות

רבקה†כסערת†גלים
לבית†המדרש†תחיש†צעדים

תדרוש†מענה†אלוקים
Æתקבל†דברי†חכמים

בבטנה†שני†לאומים
מפרכסים†בכוונים†מנוגדים

ויהי†היום†יגיחו†לעולם
Æדרכיהם†ידהימו†כולם

 הערה∫ השיר†בהשראת†פרשת†תולדות†¸חומש†בראשית˛

הבכור†איש†דמים
הצעיר†יושב††אוהלים
יעקב†לוקח†ברכתו
Æעשיו†זומם†להורגו

רבקה†בת†בתואל†≠
אם†לשני†לאומים

יצחק†היה†בן†ארבעים†שנה†כאשר†לקח†לאישה†≠†את††רבקה†בת
†התקבלו †בתחילה†עקרה†הייתה¨ לאחר†שתפילותיו בתואל¨
במרומים†רבקה†חשה††אי†שקט ברחמה†≠ כמו†שהכתוב††מציין∫

¢ויתרוצצו†הבנים¨†בקרבה¢

רש¢י†מסביר∫†על†כורחך†המקרא†הזה†אומר†דרשני†≠†כלומר
הכתוב††עצמו††אומר∫†דרוש†והעמק†בי¨†ואין†הכתוב††מסביר†בבירור
†על†דבר†זה†≠†התלוננה †כי †מתאר∫ †אך† †התרוצצות†זו¨ † מהי
רבקה≠לפי†שהיא†הרגישה†שזו†התרוצצות†משונה ≠†לא†כדרך

Æהנשים†ההרות

ולכן†חז¢ל†מסבירים∫

א˛†זוהי†לשון†ריצה†¨†כאשר†רבקה†הייתה†עוברת†ליד†בית†מדרש
של†שם†ועבר†היה†רוצה†יעקב†לצאת†ומתנועע†ודוחק†במעיה¨
אולם†כשהייתה†עוברת†סמוך†לפתח†של†עובדי†אלילים†היה†עשיו

Æמתנועע†ורוצה†לצאת†לשם

̨†¢ויתרוצצוÆÆ†¢≠†מלשון ≠†¢ריצוץ¢†≠†שהיו†הבנים†כבר†אז†מתרוצצים ב
†שני †בנחלת †ביניהם †מתווכחים †היו †בזה¨ †זה נלחמים
†שכל†אחד†שאף העולמות≠העולם†הזה†והעולם†הבא†≠†לפי

Æלרשת††את†העולם†הזה†וגם†את†העולם†הבא

מטעם†זה†הלכה†רבקה†לבית††המדרש†של†שם†ועבר ≠†מקום
øרצתה†לדעת†מה†יהיה†בסופה†כאשר†תלד†≠ßשדורשים††את†ה

רבקה†קיבלה†תשובה†∫†¢שני†גויים†בבטנך¢

לא†נכתב∫†¢גויים¢¨†אלא†¢גיים¢†וזה†לשון†גאון†וגדולהÆ†לרמוז†ששני
גדולי†עולם†יצאו†בעתיד†משני†גויים†אלה†והם∫†אנטונינוס†מלך
אדום†שהוא†מזרע†עשיו†ורבי יהודה†הנשיא†שהוא†מזרע†ישראל
≠†שחיו†באותה†תקופה†ועליהם†נאמר∫†שלא†פסק††משולחנם†לא
צנון†ולא†חזרת†לא†בקיץ†ולא†בחורף†¨הכוונה†שהיו†שניהם†עשירים
והיו†נכבדים†והיו†מרבים†לערוך†סעודות†לקהל†שלהם†והצנון
Æוהחזרת≠†שהם†סוגי†ירקות†≠†היו†דרך†קבע†מצויים†על†שולחנם
Æאפילו†שלא††בעונתם†כאשר†מחירם†יקר̈†דבר†המעיד†על†עשירותם

ממשיך†ואומר†רש¢י∫†כי†שני†לאומים†≠†הם††שתי†מלכויות†וכבר

בהיותם†במעי†אימם†הם†נפרדים†בדרכיהם∫†כאשר†האחד†הולך
לרשעו¨†השני†הולך†לתמימותו†וצדקתוÆ†הם†לעולם†לא†יהיו†שווים

Æבגדולתם¨†כאשר†האחד†קם¨†מנגד†השני†נופל

†יחזקאל†מקוזמיר†¸מגדולי†האדמורים†של†המאה†הי¢ט˛ רבי
מבהיר∫††שכבר†אמרו†חז¢ל†במדרש†ספרי†ובבראשית†רבה∫†¢בידוע
שעשיו†שונא†ליעקב¢†מתברר†שעשיו†הרשע†היה†מוכן†לוותר†על
עבודה†זרה†שכל†כך†אהב†לעסוק†בה†≠†ובלבד†שלא†ייתן†ליעקב
להגיע†אל†פתחי†בתי†המדרש†וזה†עוד†בהיות†השניים†ברחם

אימם°°

רש¢ר†מבהיר∫†שני†הלאומים†≠††הם†שתי††אומות†≠†בעלות†תכונות
שונות∫ †מדינה†אחת†תהיה†מבוססת†על†צלם†האדם†¨רוח†ומוסר
†ועוצמה° †ערמומיות †על †מבוססת †תהיה †השנייה ואילו

דבר†זה†ימשך†לדורות†רבים ≠†כאשר†אומה†אחת††נחלשת ≠
כנגדה†≠†השנייה†מתחזקת ≠†כעין†מאוזניים ≠†אשר†במהלך
ההיסטוריה†≠†ישנה†אי†יציבות†תחילה†נוטות†לטובת†האחת†ולאחר

מכן†לטובת†השנייה¨†והשאלה†היא∫

†קיסריה †תגברø ירושלים†או במהלך†המאבק†ביניהן ≠†יד†מי
¸מסכת†מגילה¨ ו˛

לבסוף†הגדול†במספר†ובעוצמה†הכין†את†הבמה†לניצחונו†של
החלש †והוא†ייכנע†למנצח†≠ הנושא†את†הרוח†והמוסר†¸התורה˛°

ישנם†מפרשים†הסוברים∫ כי†לאור†מאבק††זה†הנמשך†גם†בימינו
≠†ישנו†מתכון†אחד†של†ניצחון†והוא†טמון†במילותיו†של†יצחק

שאמר∫

¢הקול†קול†יעקוב†והידיים†ידי†עשיו¢†והמשמעות∫†כאשר†עם†ישראל
מגביר†את†קול†התורה†והולך†בדרך†הישר ≠†אזי†עשיו†בעל†העצמה
הגשמית†יורד¨†ידי†עשיו†נחלשותÆ†אך†חלילה¨†כאשר†עם†ישראל
Æמתגברות† †עשיו †ידי ≠† †הקדושה †התורה †את נוטש

לכן†יפים†וחשובים†דברי†הנביא∫†ישעיהו∫

¢הוי†כל†צמא†לכו†למים†ואשר†אין†לו†כסף†לכו†שברו†ואכלו†ולכו
†נ¢ה¨ א˛ †¸ישעיהו¨ Æ¢וחלב† †יין †מחיר †ובלוא †כסף †בלוא שברו

ואין†מים≠†אלא†תורה°

רבקה†תגלה†תושייה
תאיץ†ביעקב†בנה
לעזוב†בית†הוריו

Æלהינצל†מפני†עשיו
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Á
עו¢ד†עופר†מרום

עצמאי†ולא†הפקדת†לפנסיה†או†השיעור
הנדרש†בחוקø†צפה†לקנס

הסכום†המדויק†שעליהם†להפקיד¨†בהתאם†להכנסותיהם
Æהחודשיות

¢אם†לא†הפקדתם†לקופת†הגמל†את†הסכומים†בהם†אתם
חייבים†לפי†חוק¨†תשלח†אליכם†התראה†לפני†הטלת†קנס
†אגרות†והוצאות†ברשות מטעם†המרכז†לגביית†קנסות¨

Æהאכיפה†והגבייה
בהתראה†יצוינו†אמצעים†להגשת†אישור†הפקדה†המאפשר
להימנע†מתשלום†הקנס†ופרטי†התקשרות†עם†המרכז

Æלגביית†קנסות¢¨†מצוין†באיגרת†לחייבים
המרכז†מציין¨†כי†ניתן†להפקיד†את†הפרש†חובת†ההפקדה
Æון †מקו †פנייה †טופס †באמצעות †למרכז ולהודיע
לכך†יש†לצרף†אישור†הפקדהÆ†אם†הפקדת†הסכום†הנדרש
נעשתה†אצל†יועץ†פנסיוני¨†סוכן†פנסיוני†או†משווק†פנסיוני¨
ניתן†להחתימו†על†הנספח†המצורף†למכתב†ההתראהÆ†ניתן
Æגם†לבקש†טופס†אישור†הפקדה†ישירות†מקופת†הגמל
על†פי†חוק†פנסיה†חובה†לעצמאים¨†חובת†ההפרשה†לפנסיה
≠† †ראשון †רובד †רבדים∫ †לשני †מחולקת †עצמאים של
המשתכרים†עד†למחצית†השכר†הממוצע†במשק†יחויבו

Æלפנסיה†¥Æ¥μ•†בהפרשה†של
רובד†שני†≠†חלק†שני†≠†מעל†למחצית†מהשכר†הממוצע
במשק†ועד†לגובה†השכר†הממוצע†במשק†יחויב†בהפרשה
של†•Æμμ≥±†לפנסיהÆ†החוק†מחייב†מינימום†הפרשה¨†אך
ישנה†אפשרות†להגדיל†את†ההפרשה†ואף†לקבל†הטבות

Æמס
ההפרשה†הפנסיונית†של†העצמאים†מחולקת†כך†ששני
שליש†מהכספים†מופרשים†לטובת†רכיב†התגמולים†ושליש
יופרש†לטובת†רכיב†סיוע†במצב†אבטלה†≠†חלק†ייעודי
מהחיסכון†הפנסיוני†אותו†ניתן†למשוך†במצב†אבטלה†ולא

Æרק†בגיל†פרישה
עו¢ד†עופר†מרום†≠†סמנכ¢לÆ†קמפוליסה†סוכנות†לביטוח

∞¥≠∂∑∞∞¥≤≤†Æבע¢מ†טל

העיתון
לציבור

הדתי
∞¥≠∏¥∞∑∑π∞†∫Ò˜Ù†∞¥≠∏¥∞∑∑∏∞†∫˙Î¯ÚÓ‰†ßÏË

ÔÈ˜ˆÂÓ†Æ˜†≤≥±≥†Æ„Æ˙†∫¯‡Â„†ÁÂÏ˘ÓÏ†ÔÚÓ††Æ‰ÙÈÁ†ı¯ÙÓ†¨†∂†˘È˘‰†ßÁ¯†∫„¯˘Ó
ÈÙÒÎ† ‰˘Ó† ∫Í¯ÂÚ† † ıÏÓ† È·ˆ† ∫Ï¢ÂÓ‰Â† ˙Î¯ÚÓ‰† Ï‰Ó

††††††††˙˘¯ÂÓ†ÂÈ„ÂËÒ†∫ÈÙ¯‚†·ÂˆÈÚ†††
¨˙ÂÊÁ†Ï‡È¯·‚†¯¢„†¨¯ÈÓÊ†ÈÎ„¯Ó†·¯‰†∫ÌÈ·˙ÂÎ

ÆÌÂ¯Ó†¯ÙÂÚ†„¢ÂÚÂ†ÔÈÈÏ˜†‰·Â‰‡†¨ÌÈÏ˜˘†ÌÈÒ†¨¯ÈÓÊ†„„Ï‡

Æ˙Â·˙Î‰Â† ˙ÂÚ„ÂÓ‰† ÔÎÂ˙Ï† ˙È‡¯Á‡† ˙Î¯ÚÓ‰† ÔÈ‡
Úˆ·Ï†Â‡†ÌÏˆÏ† ¨˜È˙Ú‰Ï†ÔÈ‡†≠†˙Â¯ÂÓ˘†˙ÂÈÂÎÊ‰†ÏÎ
˙ÂÂÈÚ¯†Ì‰Ó†˜ÏÁ†Â‡†¨ÌÈ¯Ó‡Ó†¨˙ÂÚ„ÂÓ·†˘ÂÓÈ˘†ÏÎ
Ï¢ÂÓÏ†ÍÈÈ˘‰†¯ÓÂÁ†ÌÈ‰†¨„¯˘Ó‰†È¢Ú†ÂÚˆÂ·˘†‰˜ÈÙ¯‚Â
Ì‰·† ˙Â˘ÚÏ† ÔÈ‡Â† ÌÈ¯ˆÂÈ† ˙ÂÈÂÎÊ† ˙‚‰Ï† ÌÈÙÂÙÎÂ

ÆÏ¢ÂÓ‰†Ï˘†·˙Î·†Â˙Â˘¯†‡ÏÏ†˘ÂÓÈ˘

∫Ï¢‡Â„Ï†ÂÏ†Â·˙Î†‡‡†˙ÂÚˆ‰†Â‡†˙ÂÂÈÚ¯†¨˙Â·Â‚˙Ï

moreshet1@barak.net.il

אנא†המנעו†מקריאת†העיתון†בזמן†התפילה°

מורשת
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מסעדה†חדשה†נולדה†לאחר†חודשי†עבודה†רבים
Æומחשבה†על†כל†הפרטים†הקטנים†והטעימים

עכשיו†צריך†להגיע°

ויצמן†±†©קיימת†חנייה†מסודרת®†עכו†העתיקה¨

∞¥≠∏∏¥∏∞¥∞†Æßטל

שף†אורי†ארנון†וצוות†רותס

≠†כשרות†רבנות†עכו†≠

בס¢ד
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Á
אלדד†זמיר

התכתבות†וואטצ≠אפ
קלאסית

שלום†הרב†אלדד°

מצטערת†שזה†בשעה†כזו†מאוחרתÆÆÆ†אני†נמצאת†בתפקיד†עד
הלילה†ואין†לי†זמן†אחר†לרשום†אז†אני†מראש†ממש†מצטערת
על†ההפרעהÆ†שמי†X¨†שאלתי†אותך†שאלות†בעבר .יש†לי†בית
דין†ביום†שלישי†הקרוב†בעזרת†השם†ובמהלך†הלימוד†עלו†לי
Æכמה†שאלות†שרציתי†לשאול†אם†תוכל†לענות†זה†ממש†יעזור

אם†תוכל†להסביר†לי†לגבי†הלכה†של†יין†לא†מבושל†©נדמה†לי®
†ולפתוח†את †על†למזוג †משהו †גוייםÆÆ©זכור†לי שמתקשר†ליין

Æ®הבקבוק
אבקת†חלב†נוכרי†≠†לא†הבנתי†למה†יש†מחלוקת†אם†מותר†או

øאסור†ובגדול†מה†זה†אומר†אבקת†חלב†נוכרי
פירות∫†רב†שנתיØחד†שנתיÆ†בגדול†האם יש†איזה†שהם†פירות

øשהם†קצת†מסובכים†מכדי†להבדיל
Æהמזון Æאם†שבעתי†ממאפים†לאחר†מיני†מזונות†צריך†לברך†ב
®Æבחומר†הלימוד† †©זה†מה†שרשום†לי øלמה†רק†על†מאפים
חלבØחמאה†בחו¢ל∫†האם†מותר†או†אסור†©כי†קשה†לדעת†האם

ø®החלב†נחלב†בפיקוח†יהודי†או†שלא
למה†מותר†לאכול†ביצה†אם†היה†דם†בחלבון†©אחרי†שמוציאים®

øאבל†חלמון†אסור
ÆÆÆהבנתי†שזה†הוצאה†מתרמיל†Æורציתי†לשאול†על†מלאכת†דישה
אז†אדממה†למשל†ואפונה†ירוקה†אסור†לאכול†כי†זה†הוצאה

øמהתרמיל
ממש†אשמח†אם†תוכל†לענות°

שבוע†טוב°°°

כל†הכבוד†על†השאלות†היפותÆ†תפילתי†ותקוותי†שתמשיכי†לשאול
גם†לאחר†בית†הדיןÆÆ†זה†אף†פעם†לא†מפריע†ולהפך°†ארוך†לי

ÆÆÆמדי†להקליד†את†כל†התשובות

®ÆÆÆהתשובות†הוקלטו©

תודה°°

®ÆÆÆכעבור†חצי†שעה©

היי†אלדד†חברה†שלי†עברה†בית†דין†ביום†חמישי†ושאלו†אותה
כמה†ספרי†תורה†הוציאו†בכל†חגø†בנוסף¨†לסיכום†בגדול¨†מותר

øגם†לשתות†חלב†נוכרי†בחו¢ל
אז†ביצה†לפי†מה†שהבנתי†פשוט†אומרים†שזורקים†אם†יש†דם
בחלמון†כי†קשה†יותר†להוציא†ואם†החלמון†מתפוצץ†אז†כבר†כל

øהביצה†כביכול†לא†כשרה
øמה†מברכים†על†פסיפלורה†באמת

®ÆÆÆהתשובות†הוקלטו©

תודה†רבה†על†כל†התשובות†הרב†אלדד°°

†לנסות †אשמח Æהדין† †בבית †רבה †בהצלחה בשמחה ושיהיה
ולהמשיך†לעזור†ככל†שאוכל.

Æ®כעבור†ארבעה†ימים©

øנו¨†ספרי†איך†היה†øøשכחת†את†החברים†שלך

חחחחÆÆ†עברתי†ברוך†השם°°°
Æלא†שאלו†אותי†כמעט†שאלות†הלכה

איזה†יופי¨†מזל†טוב°
יהי†רצון†שתהיי†בת†נאמנה†לעם†היהודי†לאורך†ימים†ושנים°°

סתם†ממש†נלחצתיÆÆÆ†בעזרת†השם°†וממש†תודה°†עזרת†לי†מאוד
במלא†שאלות†וזה†לא†מובן†מאליו†בכלל°

לא†נעים†לי†לקלקל†את†השמחה¨†אך†חשוב†לי†להדגיש†שמעכשיו
נכנס†לפעולה†אצלך†היצר†הרע†של†היהודים†שהוא†הרבה†יותר

ÆÆאכזרי†ומתוחכם

øרגע¨†מה†הכוונה†היצר†הרע

הכוונה†למה†שמושך†ומפתה†לכיוונים†אחרים†ממה†שההלכה
Æאומרת

Æלפח† †ליפול †ולא †ממנו †חכם †יותר †להיות †אפשר †דאגה¨ אל

נכון¨†אבל†יש†משפט†חזק†שאומר∫†ßגדול†המצווה†ועושה†ממי
øמכירה†Æßשאינו†מצווה†ועושה

כן,†אך†אני†לא†בטוחה†שהיצר†הרע†קשור†ממש†ליהדות†כי†זה
øלא†ככה†Æנמצא†בכל†בן†אדם

את†בתחילתה†של†דרך†חיים†חדשה†ופחות†מוכרתÆ†זה†אומר
שכרגע†את†בהתלהבות†ובראבאק†מכל†המצוות†החדשות,†אך
ברגע†שתתרגלי†אליהן†ותכנסי†לשגרה†אפורה†אז†הרבה†יותר
קשה†להתמידÆ†מניסיוני†אציין†שהאתגר†הגדול†הוא†הבלת¢מים¨
כלומר†כל†מיני†אתגרים†כמו†יום†הולדת†בשבת†לחברה†הכי†טובה
או†כשהמשפחה†יוצאת†למסעדה†לא†כשרה†או†לביקור†אצל
Æכולם†נופלים†Æחשוב†לזכור†לא†להישבר†Æהדודה†בחולון†וכולי

החכמה†היא†לדעת†גם†לקום°

Æתודה†על†העצה†ועל†האזהרה

אשמח†להיות†בקשר†מדי†פעםÆ†זה†לא†מפריע†ואשמח†לעזור
Æככל†שאוכל

®ÆÆÆעדיין†דממת†אלחוט†ÆÆÆכעבור†שלוש†שנים©



חשוב†ביותר°
כל†החומרים†הקוסמטיים

ותכשירי†הפנים
באישור†משרד†הבריאות°

אני	מזמינה	אותך	לחווית	טיפוח	נעימה	ומפנקת
באווירה	מרגיעה	ומלטפת,

	לשחרר	מתחים	ולצבור	אנרגיות	חדשות.

זכרי,	כי	גם	לך	מגיע	זמן	שכולו	יהיה	רק	שלך,
אטפל	בך	בעדינות	ובמסירות	רבה.

טיפולי�קוסמטיקה�מקצועיים�ומפנקים

לקביעת�תור:�רונית�מלץ,�קריית�מוצקין�050-3456345

בס"ד

ÆÆÆÆמגיע לך גם כי מוסמכת
ע¢י

משרד†התמ¢ת

טיפול�פנים�כולל:
ניקוי	ראשוני

ניקוי	גבות
פילינג	/	עיסוי	פנים	מפנק
ניקוי	שומנים	וקומודונים

מסכות	וקרם	לחות	עם	הגנה
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