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  ברכה בשתי ידים
  

  )יד, מח( אפריםוישת על ראש  וישלח ישראל את ימינו
  

ר בזה הרב יהודה פתיה יעה וכך ,רואים שהניח ידו ובירך ולא די בברכה בפה הנה

הרי , "וישא אהרן את ידיו אל העם ויברכם"פ "עה )שמיני' פר(ה בספרו מנחת יהודה "ע

ח על רק שלא היה אפשר להני ,לברך בלא נשיאת כפים' שלא הספיק לאהרן קדוש ה

ונראה שהמנהג הזה היה . וכן מצינו אצל יעקב אבינו כשבירך את בני יוסף. כל הקהל

, ברכו לא שהרי כאשר בא נעמן המצורע אל אלישע הנביא קצף על שאלישע ,קדום

הנה אמרתי אלי יצא יצוא ועמד וקרא  וילך ויאמרויקצוף נעמן " )יא, ב ה"מ(ש "וכמ

  .ד"עכ". המצורעואסף  אלקיו והניף ידו אל המקום' בשם ה

 ,כי הרי בקצות האצבעות משם יוצאים אורות ,תברךי' הרת בעזנין העלפרש  ויתכן

ואשר על כן כאשר פותח  .)ב"שער טו פ( ץ חייםל בספר ע"וכאשר ביאר בארוכה האריז

   .וחלים על המברך" הברכות והאורות"ם וצאיאז י ,מניח ידיווהמברך פיו בברכה 

ילדים בליל שמנהג ישראל לברך ה: )נ"יל שבת דקלהנהגת (ץ בסידורו "יעבה וכתב

בין  אחר התפילה או בכניסה לבית בין לבנים הקטנים, שבת בין האבות בין הרבנים

וכן מצינו . כדרך שנהג משה רבנו" שתי הידים"אכן צריך להניח . גדוליםהלבנים 

ה שמצינו ביעקב שהניח יד ומ:). שבת קיט( "שמניחים שתי ידיהם על ראשו"במלאכים 

ולכן הוכרח להניח יד . זאת מפני שלא היה רוצה לברך אחד אחד מפני הקפידא ,אחת

ויתכן שסברת החוששים כדי  .ד"עכת .ביד אחתרק לברך מולא כיש חוששים  ,אחת

רבים  וכך יש. (שאסור לישראל רק לכהןלחוש  שאולי יש, שלא יהיה כברכת כהנים

  .)נוהגים

לברך את זולתו בברכת כהנים  שאינו כהן יפל עף לישראל א הלהלכ מותר אמנם

 .)חאות  די סימן( 'לק גת יביע אומר ח"בזה בשו כתבשו וכמ. 'וגו" וישמרך' יברכך ה"

  .ש"ע

יברך את  כ"ואח 'מבורך' יהי שם ה'כגון ת "ראוי להקדים לברך את השי ןכא

  .המתברך ברוב ברכות

  !בת שלום ומבורךש

 

  

  פלא יועץ
  

שלשה ') יג ,אבות ד(תנינן       
כתר תורה וכתר כהנה , כתרים הם

וכתר שם טוב עולה , וכתר מלכות
שיהללוהו , דהינו. 'על גביהן

. מות מדותיויבשערים מעשיו ושל
ך שיפרסם מעשיו או יואין צר

שהרי כתיב , שישבח את עצמו
, יהללך זר ולא פיך) ב ,משלי כז(

רק יעשה מעשיו בסתר לשם שמים 
אף שהוא , דוקא וסוף הכבוד לבוא

כמו שכן ראוי , יעשה את שלו
להסתיר מעשיו בתכלית ההסתר 

הכבוד לבוא  סוף, ולברח מן הכבוד
והקדוש ברוך , ולהיות רודף אחריו

שכן כתוב , הוא מפרסם מעשיו
אם יסתר איש ) כד ,ירמיה כג(

ופרשו , במסתרים ואני לא אראנו
ש "קויל(רבותינו זכרונם לברכה 

  .אראנו לאחרים): ירמיה רמז שה
   

וכל מה שאדם עושה בסתר אם       
הקדוש ברוך הוא , טוב ואם רע

וי וקונה שם טוב או מביאו לידי גל
אם אינם , ובני ישראל, שם רע
הם בני נביאים ומכירים , נביאים

את כל אדם ומחזיקים אותו לפי 
, כר בכיסויואדם נ. מה שהוא

, בדבריו ובתנועותיו, בכעסו, בכוסו
אם זך , ולכל מראה עיני האדם

או אם , וישר פעלו ואם תוכו כברו
   .דעת לנבון נקל, הוא מן הצבועים

 

רבנו אליעזר פאפו ( 
)'שם טוב'ערך " פלא יועץ"ספר 

  

  ם"ימי השובבי
        

מובא בספרי הקודש לשמור עצמו 
לקרוא . בקדושת העינים והמחשבה

ויש מתענים תענית שעות עד , תהילים
 . ומתקדשים, חצות או אפילו פחות

 



 

 

  שואל ומשיב
  

  . על פהא בכתב וב"נערך על פי תשובות שהשיב מורנו הרב שליט

 ה"ועוד חזון למועד אי, כאן הובאו המסקנות בקצרה

  ירושלים 57124. ד.ת). ר"ע( "מתן תורה"הגליון יוצא לאור על ידי מוסדות 

  dvartora1@gmail.com: ל שלחו ל"לקבלת הגליון בדוא

  

  

  שום בצל וביצה קלופין
  .שעבר עליהן הלילה והיו מכוסין אם מותרים, שום בצל וביצה קלופין: שאלה

פ שהיו סתומים ומכוסים "הזהירו שאם הללו היו קלופין אסורים כעבור הלילה אע.) נדה יז(ל "חז: תשובה
  .הרמטי

  

  סנדויץ עם חביתה
  .וסות ביצה קשה או חביתההאם מותר להכין מבעוד לילה סנדוויץ ובתוכו פר: שאלה

  .ולכן לא יכין לפני הבוקר, צריך ליזהר בזה: תשובה
  

  ביצים מקולפות בחמין
  .האם גם ביצים מקולפות בחמין של שבת אסור: שאלה

  .וחמירא סכנתא מאיסורא. כי יש ליזהר גם בביצה שהיא מבושלת, אסור, אם עבר הלילה, כן: תשובה
  

  ביצה סדוקה שעבר עליה הלילה
  . האם מותרת, ביצה סדוקה או שבורה בתבנית הביצים ועבר הלילה: להשא

  .מאחר ואינה קלופה, מותרת: תשובה
  

  

  ,02-9709118: או בפקס, ירושלים 57124. ד.שאלות ניתן להפנות לת

        dvartora1@gmail.com: ל"או דרך מערכת הגליון בדוא

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

כשהמצוקה בביתו גדלה . ומצבו הכלכלי היה קשהתינוקות  היה בצעירותו מלמד, רבי יוסף תאומים', פרי מגדים'על בהגאון 

 :חייך רבי יוסף ואמר. התרעמה אשתו על שאביה הנכבד השיא אותה לעני מרוד

, ולכאורה. אינה מקודשת –שמעון  מנת ששמו יוסף ונמצא שמו יוסף ם שהמקדש אשה על"התיישבו לי דברי הרמבכעת "

ואילו על , היה השליט במצרים וכלכל את כל אחיו ובני משפחותיהם' יוסף'אלא ש? שמעון מה אכפת לאשה אם שמו יוסף

  . שמעון נאמר שצאצאיו יהיו סופרים ומלמדים עניים

אך עכשיו היא מגלה , וחישם המבטא פרנסה בר', יוסף'ששמי  משום, ככל הנראה, תי התקדשה ליאש, כן הדבר עמי"

  "...כן התרעומת שלה מוצדקת על. 'שמעון'כבני , שבעצם אני מלמד עני

  הננו שמחים להודיע כי יצא לאור עולם הסט המבוקש שרבים צפו לאורו

  משלחנם של מלכים
  אור שרגא

  מתורתם של חכמי המערב, על פרשיות השבוע, חלקים' ה

  א"נלהבות מגדולי ישראל שליטמעוטר בהסכמות 
  בפיסוק ומחולק לפי כותרות ונושאים, הדפסה מפוארת ואיכותית בכתב מאיר עינים

  !הביאו ברכה אל בתיכם 
  02-586-4320: 'א בטל"או אצל המחבר שליט, 02-970-9118ניתן להשיג במוסדות מתן תורה 
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