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יש לכם מאמר ,סיפור ,בדיחה
או כל דבר אחר מחזק  -שילחו אלינו
למייל ונפיץ לעם ישראל.
Metukim.Midvash@Gmail.com

 תלמידי חכמים מותרים באכילה ושתיה בבית המדרש רק מדוחק .ואין
הבדל בזה בין אכילה ושתיה לשאר דברים האסורים בבית הכנסת .ולענין זה
אפילו מי שיש בו קצת תורה נכלל בכלל חכמים ותלמידיהם .והוא הדין לבאים
לביה"כ כדי לשמוע שיעור תורה ,וקובעים עתים לתורה ,שמותרים לשתות תה
או קפה בביה"כ .וב כל זה אין לחלק בין ביה"כ לבין בית המדרש ,שאף בביהמ"ד
אין להתיר אכילה ושתיה ועישון סיגריה ,ורק תלמידי חכמים ואברכים ולומדי
השיעורים רשאים לאכול ולשתות בתוך ביהמ"ד ] .ודוקא כשלומד בביה"כ ,אבל
אם בא לביה"כ רק כדי לאכול ,אין להקל בזה גם בתלמיד חכם[.
 אסור לעשן סיגריות בביה"כ ,ואפילו אם יש שתי פרוכות בארון הקודש,
אחת מבפנים ואחת מבחוץ ,אין להתיר עישון בביה"כ .ומכל מקום ,אם לומדים
שם שיעור בהלכה או בתלמוד ,מותר למי שרגיל הרבה בעישון ,לעשן בביה"כ
בעת השיעור ,אם קשה לו לשהות זמן רב בלא עישון .וכן מותר לבני ישיבות
לעשן בביהמ"ד ,באופן שראשי הישיבה מסכימים לכך ,ואין העישון גורם הפרעה
לאחרים .ומכל מקום כל האמור הוא מצד קדושת ביה"כ ,אולם יש מקום לאסור
בזמנינו את עישון הסיגריות מצד שהרבה מגדולי הרופאים קבעו בהחלט שסכנה
נשקפת לבריאותם של המעשנים ,וגורמים סיכון לנמצאים בסביבתם ,ולכן יש
לאסור את העישון על פי הדין ,והזהירה התורה " ונשמרתם מאד לנפשותיכם",
ושומר נפשו ירחק מהם ,ואם קשה להפסיק בבת אחת ,צריך לצמצם ולהפחית
מעט מעט מהעישון עד שיפסיק לגמרי מהעישון.
תודה לראשל"צ הרה"ג ר' יצחק יוסף שליט"א' ,ילקוט יוסף'
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חפשו אותנו...








   
 

הוּדי ָצ ִר ְיך ְל ַכסּוֹת ֶאת רֹאשׁוֹ ְבּ ִכ ָפּהֶ ,שׁ ֵכּן זֶה ַמ ְר ֶאה ַעל י ְִראַת ָשׁ ַמיִםֶ ,שׁאָנוּ
ָכּל ְי ִ
ַמ ֲא ִמינִ ים ֶשׁיֵּשׁ ֵמ ָע ֵלינוּ ֶמ ֶל ְך וְ אָנוּ ֲע ָב ָדיו .וְ ֵאין ָל ֶל ֶכת ד' אַמּוֹת ) ִכֶּ 2-מ ֶטר( ְבּרֹאשׁ
ָשׁים ֶשׁ ִמּ ְת ַבּיּ ְִשׁים ָל ֶל ֶכת ִעם
נּוֹס ַע ְבּ ֶר ֶכב ָצ ִר ְיך ַל ֲחבֹשׁ ִכּ ָפּה .יֵשׁ ֲאנ ִ
ֻלּה .גַּם ִמי ֶשׁ ֵ
ְמג ֶ
יהם
אַךֲ ,ע ֵל ֶ
ִכּ ָפּה ,אוֹ ִבּגְ ַלל ַה ֶח ְב ָרה ֶשׁ ֵהם נִ ְמ ָצ ִאים ָבּהּ ,אוֹ ִבּגְ ַלל ִסבּוֹת ֲא ֵחרוֹתְ .
ָל ַד ַעת ֶשׁ ְלּ ִפי ַה ַמּ ֲא ָמץ ָ -כּ ְך ַה ָשּׂ ָכר! ִאם י ְִהיוּ ֲחז ִָקים ְבּ ַד ְע ָתּם ָל ֶל ֶכת ִעם ִכּסּוּי רֹאשׁ
עוֹלם ,אָז י ְִראוּ ֶשׁ ִמּ ְצוָה זוֹ ִתּ ֵתּן
בּוֹרא ָ
צוֹע ִדים ְבּ ַד ְרכּוֹ ֶשׁל ֵ
ֻלּם ֶשׁ ֵהם ֲ
ְוּל ַה ְראוֹת ְלכ ָ
נוֹספוֹת,
הוֹלךְ ְבּ ִלי ִכּ ָפּה ֲה ֵרי הוּא נִ ְכ ָשׁל ַבּ ֲע ֵברוֹת ָ
ָל ֶהם ְבּ ָר ָכה וְ ַה ְצ ָל ָחהַ .מה גַּםֶ ,שׁ ַה ֵ
ַתּר גַּם
רוֹצה ֶל ֱאכוֹל וְ ֵאין לוֹ ִכ ָפּה אָז הוּא ְמו ֵ
ֶשׁ ֲה ֵרי אָסוּ ר ְל ָב ֵר ְך ְבּ ִלי ִכ ָפּה ְוּכ ֶשׁהוּא ֶ
גּוֹר ֶרת ֲע ֵב ָרהָ .ל ֵכן ,י ְִהיֶה גִּ בּוֹר ָכּ ֲא ֵרי וְ לֹא ִי ְת ַבּיֵּשׁ ֵמאַף ֶא ָחד
ַעל ַה ְבּ ָר ָכה וְ ָכ ְך ֲע ֵב ָרה ֶ
ֵל ְך ִעם ִכּ ָפּה ָכּל ַהזְּ ַמן.
ְוי ֵ
תודה לרב רונן חזיזה ,מו"ל הירחון ' 5דקות תורה ביום'
אני ממליץ! דברו איתם וישלחו לכם 046821053

 
 






     

הלוואה וגזלה :אדם שרוצה להלוות מעות לחברו ,צריך להלוות בפני עדים,
או שיעשו ביניהם שטר חוב ,כדי שאם ישכח הלוה מהחוב ,יוכל המלווה להזכיר
לו ע"י העדים או השטר ,שעדיין לא פרע את חובו .ואם לא עשה כן  -הרי עובר
המלווה בלאו של לפני עיוור לא תיתן מכשול.
רוב תודות לרב אברהם ישראל שליט"א ,מתוך ' ואין למו מכשול'







       
  
            
  

תודה רבה לתורמים בהוראות קבע או באופן חד פעמי ,וכן אפשר לקבל קופות צדקה אצל אבי ירקוני  ,0548300440בנוסף,
גם ישירות לבנק הדואר ,לחשבון מס'  .20183234התורמים לזיכוי הרבים יתברכו מפי עליון ומשאלות ליבם ימולאו לטובה:
מקיטן מורג .נסלי דיין ומשפחתו .שימי עובדיה ומשפחתו .ליטל חרזי .אברהם ירקוני .דדי בן עזרא .שמשון ומרסל עמיאל .אלי
עזר .דורון מגער .לילך ירקוני .לאה ירקוני .משפחת חתוכה .בנימין מזרחי.

יהי רצון שזכות הלימוד בעלון זה יהיה לשלומם של כל החיילים באשר הם .אכי"ר  לרפואה והצלחה ,פרנסה טובה ,שלום בית ו/או זיווג
הגון ,עלייה בתורה ויראת שמים :הרב אליעזר שיק בן מלכה • הרב שמעון חירארי בן בכריה • הרב עובדיה יוסף בן ג'ורג'יה • עובד בן
שושנה • דליה הלה וסעידה מזל בנות מרים • יהודה בן אזמרלדה • סאסי אסף בן סעידה מזל • אסתר בת איריס • יוסף בן עזרא ועמה •
משפ' דהרי • משפחת מדר • סעדיה יעקובי ומשפחתו • אלי דלה ומשפ' • משפ' יזדי • ג'ני אשכנזי בת פלורה • עדנה בת תאג' יא • אברהם
אשכנזי בן פלורה ,רעייתו טלי ובני משפ' • רווית בת אורה • אורה בת דבורה • להצלחת משפחת בלץ • יוחאי ואמיר בני ידידה מלמד • טליה
אודל בת רוית • ראובן יעקב בן רחל • נחמן בן רוית • הלל נדב בן אירן דבורה • מנשה בן שרה • אושר י נחמן בן ענבל • אלעזר בן רווית •
יוסף אביחי בן אורה • ליאור רחל בת אורה • מנשה בן לבנה • רחלה בת שרה חיה • אפרת בת מיטל • אלעזר חזקיה בן אורה • לזיווג :ברוך
בן ראילה וטוראל בן טרנה • משפ' חנינה  לעילוי נשמת :ר' מרדכי אליהו זצ"ל • ר' אלעזר אבוחצירא בן שמחה • ר' יחיאל בן יוסף דהרי •
ר' יוסף בן עאוד כוחלני • שרה כוחלני • סאסי בן זולה • מאיה לזינגר בת ליה • עזרא בן עבדאללה • סעיד בן סעידה • אברהם בן ג'ורג'יה •
אליעזר בן אזמרלדה • סאסי אסף בן כרמלה • מרים בת נעימה • אזמרלדה בת ססיה • מרים בת גורג'יה • יעקב בן שלמה • חני חנוך בן
אוסז'ין • חיים בן אלישבע • גבריאל בן נג'יה • ג' וליה בת מנתה • יחיאל בן מרים • חיים בן שרה • פלורה בת גנינה • אבשלום בן שרה •
מסעודה בת רחל • מוהטרם בת חינם ורבי • אייל בן טובה )בן דוד( • עובדיה בן נעימה • יוסף בן מתתיהו • יקותיאל בן שרה • נאור )אהרון(
בן אריאלה  להזכרת שם ברפואה ,הצלחה או לעילוי נשמת  רק  500ש"ח למשך שנה! זכות הרבים תגן בעד התורמים לזיכוי הרבים


     
   
     Metukim.Midvash@Gmail.Com  



לעילוי נשמת ,דודתי היקרה ,כרמלה בת מרים
וגם כרמית שירה בת שושנה ז"ל
פוקח עיוורים

   
   
   
הגר הולכת במדבר ,ונגמרו המים שאברהם
    אבינו נתן לה לדרך ,שהרי ישמעאל היה חולה
ושתה מים יותר מהרגיל ,ואז מתחילה לבכות
  
על כאבי בנה וצימאונם.
  
השי"ת שומע את קול הילד ופוקח להגר את

העיניים ורואה באר מים וכך ניצלים שניהם.
וכי ה' ברא לה באר מים?  -לא .נאמר) :כא ,יט(

ַתּ ֶלךְ
ַתּ ֶרא ְבּ ֵאר ָמיִם ו ֵ
ֶיה ו ֵ
"ַו ִיּ ְפ ַקח ֱאל ִֹהים ֶאת ֵעינ ָ
 
ָער" ..צריך
ַתּ ְשׁ ְק ֶאת ַהנּ ַ
ַתּ ַמ ֵלּא ֶאת ַה ֵח ֶמת ַמיִם ו ַ
וְ
 
    להבין איך היא לא ראתה? איך לא שמה לב?
     מה זאת אומרת שה' פקח לה את העיניים?
אלא יש המון דברים אשר נמצאים על ידינו
   
    ואנו בכלל לא רואים אותם וברוך ה' שאנו לא
רואים אותם ,כמו הדוגמא בגמרא )ברכות ,ו(.
  
'אבא בנימין אומר :אלמלי ניתנה רשות לעין
    לראות  -אין כל בריה יכולה לעמוד מפני המזיקין.
    אמר אביי :אינהו נפישי מינן וקיימי עלן כי
    כסלא לאוגיא }הם רבים מאיתנו ועומדים
 
עלינו כמו שורת חפירה ֶשׁ ַש ִמים שם מים
    שעושים לעץ גפן{ .אמר רב הונא :כל חד וחד

מינן אלפא משמאליה ורבבתא מימיניה }כל
    אחד ואחת מאיתנו יש אלף משמאלו ורבבה
    מימינו{.
  
וכן אומר רבי נחמן מברסלב זיע"א' :הקב"ה
גדול אין יודעים כלל נעשים דברים כאלו בעולם
 
אין יודעים כלל'.עייכייכעיעכיכעי



לפעמים יש פתרון לאדם מה לעשות אך לא
רואה בעיני שיכלו ,יש לו אפשרות להצליח אם
רק יסתכל שנייה אחורה ויפגוש את האדם
שחיפש כ"כ הרבה זמן ויכול לעזור לו במועקה
שלו ועוד הרבה מאוד דוגמאות.
כאשר העיניים סגורות לא רואים כלום .רק
מנחשים ,כך גם כשהעיניים לא בקדושה אפילו
שרואים דרכם את העולם אבל הרבה מאוד
חשוך בלי לשים לב ,והולכים בחושך ממש ,בלי
פתרונות לבעיות ,בלי הבנה הדדית ,בלי ֵע ַצה
לרצוֹת את בן הזוג
לנפש עייפה ,בלי דעת איך ַ
וכו'.
הכול ממש מול עיננו!  -רק צריך לפתוח את
העיניים ,עוד קצת שמירת העיניים מלהסתכל
ברע ,עוד טיפה עין טובה וכף זכות על השני,
עוד ברכת "פוקח עיורים" בכוונה באמת ,עוד
תפילה על שמירת העיניים רק זה מה שיעזור
לראות את הכל...
מאיר גואטה ,מתוך הספר 'מאור מאיר'


  
  
   



רגש
מי מאתנו לא זוכר את ימי הילדות
היפים והזוהרים? מי לא נתקף בערגה
וגעגועים כשהוא נזכר באושר ,בשמחה
וברגשות היפים שאפפו אותו בתחילת
דרכו עלי אדמות!?  -החופש ,האהבה,
החברים ,היופי והתמימות נתנו לנו כל
יום מחדש להרגיש את עוצמת החיים.
ועתה ,הכל נחשך ,זוהר החיים הולך
ומתעמעם ,האור הגדול הולך ודועך,
הדאגות ,הלחצים ,המחויבויות והקשיים
הולכים וגוברים  -אט אט נהפך העולם
מיפה ותמים למאיים ותובעני!  -אילו
היה בידנו להישאר צעירים ,לו רק יכולנו
לעצור את הזמן...
למרבה הצער ,העולם ממשיך בשלו,
ועם הזמן משנה הוא את פרצופו ולנו
נשאר רק לאחוז בניצוצות האור ,אשר
הולכים להם וכבים ,מחפשים את הדרך,
נשארים עם הזיכרונות…
האם זהו כורח המציאות? מדוע כך
נחשך העולם עם הזמן? התשובה היא
פשוטה  -העולם לא הוחשך ,הוא נשאר
אותו עולם .האדם  -במעשיו  -החשיך
את עולמו הפנימי ,ולכן כך הוא רואה
ומרגיש את עולמו החיצוני.
הנשמה הטהורה שהושמה בגוף האדם
נפגמה עם הזמן ,הכתמים והמסכים
שנוצרו מונעים ממנה להרגיש את האור,
כמו שיש דברים המזיקים לגוף ,כגון:
מאכלים אסורים ,עישון ,מאמץ ,דאגות
ועוד ...כך יש גם דברים הפוגמים בנפש
הרוחנית ,הם החטאים והעוונות .וכמו
שיש ספרים ומדע שלם לתפקוד וריפוי
הגוף  -כך ויותר יש גם ספרים לתפקוד
הנשמה שבהם הבורא נתן לנו לדעת
ולהבין מה טוב בשבילה ומה מזיק לה.
לא רק הגוף זקוק לטיפול ומזון ,גם
הנשמה זקוקה למזון וחיות שהם התורה
הקדושה ,התפילה והמצוות המחברים
אותה למקור חיותה.
כשהאדם מתעלם מחוקי ההפעלה
הרשומים בתורה ,הוא גורם לעצמו נזק
רוחני ,כאשר בכל עוון ,שבו הוא עובר
על רצון הבורא  -הוא פוגם את נפשו
ובכל חטא יוצר כתם ומסך אשר מבדיל
אותו מן האור האלוקי .כמו שבחולי
הגוף מתבטאים הסימפטומים בכאבים
בגוף ,כך גם בנפש מתבטאים הסימנים
בעצבות ,כעס ,אפאטיות וייאוש.
וכאשר מתגברים הפגמים נהפך הלב
מלב בשר ללב אבן ,אין אנו מרגישים
כבר את עוצמת החיים ,הרגשות הנעלים,
את ההתחדשות וההתלהבות.
האדם מנסה בשארית כוחותיו למצוא
עוד קצת ריגושים  -כסף ,כבוד ,בקזינו,
טיולים ,אולי בדירה או מכונית חדשה,
גכדגכדגכדגכדגכדגכ

וּמ ְס ַתּ ְכּ ִלים ַעל ַה ְמּ ִציאוּת כולה,
אך הכל תרופות הרגעה זמניות שאינן ֲא ֵח ִרים ִ
ַמ ֵרי.
מספקות את הרפואה השורשית והאמיתיתְ .בּ ִמ ְשׁ ָק ַפיִם ֲח ָד ִשׁים ְלג ְ
'מעמקים' ,הרב עופר ארז שליט"א
האם הכל כבר אבוד?
"אין ייאוש בעולם כלל!"  -צועק רבי
נחמן זצ"ל " -אם אתה מאמין שיכולים
לקלקל ,תאמין שיכולים לתקן".
אם רק יחליט האדם להתחיל ,להתחדש
ולמצוא רפואה לנפשו  -מיד יעזרו לו -
אתה תראה דברים שאתה תרצה
מן השמיים יראו לו את הדרך .רק יזרוק לקיים אותם ויהיה לך חיבור לאנשי
את שכלו וילך בעיצות רופאי הנפשות אמת ,כי זה כלל ,ציבור קדוש ,שכל מי
הגדולים ,צדיקי הדורות ,ירפא עם הזמן שרוצה להתקרב לעניין יהדות ,לעניין
את נפשו ויגלה את נשמתו .כמו שבמעשיו אמונה ,צריך להתחבר לארבעה מצבים
המקולקלים הרס את עולמו הפנימי ,כך בחיים .זה כתוב בתורה )שמות יח ,כא(
במעשים טובים הוא יתקן אותו.
"ואתה תחזה מכל העם אנשי חיל יראי
את הרע צריך לפנות החוצה ,את אלוקים אנשי אמת שונאי בצע".
המידות לתקן ולהשלים ,להפסיק את
מחילה ממעלתכם :כל דבר שהוא
העבירות ולרדוף אחר המצוות .במקום קשור בבצע ,או בכסף ,או בכבוד  -זה
להשקיע את כל חיינו בגוף כלה ונפסד ,נופל ,אין לו קיום .אבל דבר של אמונה
נדאג לנשמתנו הקיימת לעד.
 לא צריך לשכנע את הבן אדם .אנחנו"ונתתי לכם לב חדש ורוח חדשה את פה יושבים זה לא בשביל שאחד ישכנע
בקרבכם והסירותי את לב האבן מבשרכם את השני שה' הוא אמת .ה'  -חותמו
ונתתי לכם לב בשר" )יחזקאל לו ,כו(  -אמת ,משה אמת ותורתו אמת .בשביל
להרגיש ,לחיות ,לאהוב ולשמוח ...כמו שאתם ואנחנו צריכים לשבת ולהתחזק
שצעק דוד המלך ע"ה )תהלים נא ,יב( ביחד ,כי אין יהודי בעולם שלא צריך
"לב טהור ברא לי אלוקים ורוח נכון התחזקות ,זה לזה וזה בזה" .ועל אחת
חדש בקרבי" .את התאוות והיצרים צריך כמה וכמה" ,ר' נחמן אומר" ,כשתרצה
לפנות מהלב ובמקומם למלא אותו להכנס לעניין אמונה ,לקיום מצוות,
בקדושה וטהרה.
הקב"ה טבע בטבע הברואים שלהתקרב
ועינינו מאירות כשמש וכירח....
לעניין של מצוות  -יהיה לך קשה"...
תודה לברוך' ,האור הגנוז'
חז"ל שואלים :למה נמשלו דברי
תורה לזהב? שקשה לקנותם כמו זהב.
"שש אנכי על אמרתך כמוצא שלל רב",
"טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף".
למה המשיל דוד המלך דברי תורה
ר' משה חיים לוצאטו ַמ ְס ִבּירֶ ,שׁ ְלּ ָכל לזהב? עד שבן אדם מוצא זהב הוא
ְהוּדי יֵשׁ ִמ ַדּת ָח ְכ ָמה ֶע ְליוֹנָה ֶשׁ ִע ָמּהּ ָבּא צריך לכרות בתוך הסלע ,ואחרי זה הוא
י ִ
עוֹלם .זֶה סוֹד ַה ַמּ ִקּ ִיפים ,זו ַהנְּ ָשׁ ָמה ,לוקח את הקונכיה ומנפה אותה ,ואחרי
ָל ָ
וּלגַלּוֹת כל זה הוא מצרף אותה " -שקשה
רוֹצה ְל ִה ְתגַּלּוֹת ְ
ְו ַה ָח ְכ ָמה ֶשׁ ָלּנוּ ֶשׁ ָ
אָדם יָכוֹל ְל ַה ִשּׂיג ְדּ ָב ִרים לקנותם כמו זהב אבל קל לאבדם כמו
ָלנוּ ְדּ ָב ִריםָ .
ְהוּדי יָכוֹל ִל ְראוֹת ִמסּוֹף כלי זכוכית" .כלי זכוכית אתה תופס -
צוּמיםָ ,כּל י ִ
ֲע ִ
עזבת את זה וזה נשבר...
עוֹלם וְ ַעד ָק ֵצהוּ.
ָה ָ
הרב שלום סבג שליט"א
ַחנוּ ֻמ ְט ָר ִדים ָכּל ָכּךְ ְבּ ִענְ ְינֵי
אַך כש ֲאנ ְ
ְ
להשגת הספר והדיסקים 0544243042
אַח ֵרי
אָדם ַמ ְפ ִסיק ְל ַח ֵפּשׂ ֲ
עוֹלם ַהזֶּהָ ,ה ָ
ָה ָ
ֶבתֲ .א ָבל ְבּ ֶרגַע ֶשׁיֵּשׁ
אַכז ֶ
ַהנְּ ָשׁ ָמה וְ ִהיא ִמ ְת ְ
ֵע
אָדם ִישּׁוּב ַה ַדּ ַעת ,הוּא ַמ ְת ִחיל ְל ִה ְתגּ ְַעגּ ַ
ָל ָ
אוֹתהְּ ,ואָז ִהיא ַמ ְת ִח ָילה ְל ִה ְתגַּלּוֹת.
ְו ִל ְרצוֹת ָ
ַהגְּ ֻא ָלּה ַה ְפּ ָר ִטית ֶשׁל ָכּל ֶא ָחד זוֹ ַה ִה ְתגַּלּוּת
ֶשׁל ַהנְּ ָשׁ ָמה ֶשׁלּוֶֹ ,שׁל אוֹר ַה ָקּ ָבּ"ה ְבּתוֹכוֹ.
"וירא אליו ה' באלוני ממרא) "...יח,
רוּח ֱאל ִֹקים.
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חברים :ענר ,אשכול וממרא ,וכשציוהו
לוּטיןִ ,פּ ְתאֹם הוּא ְמ ַחיֵּךְ ֶ ,
ַל ֲח ִ
מוֹדהָ ...מה הקב"ה על המילה הלך ונועץ עמהם...
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הקשו המפרשים :וכי אברהם אבינו
ֶשׁלּוַֹ .הנְּ ָשׁ ָמה ,אשר ְבּתוֹכוְֹ ,מ ִא ָ
ירה לוֹ צריך להתייעץ עם החברים אם לקיים
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ַמ ְח ָשׁבוֹת וְ ַה ְרגָּשׁוֹת ֲח ָדשׁוֹת ְונִ ְפ ָל
מצות מילה? והרי את כל התורה קיים
בּוֹדדוּת לֹא ָתּ ִמיד ַמ ְרגִּ ִ
שאע"פ ֶשׁ ְבּ ִה ְת ְ
ישׁים קודם שניתנה והיה מפיץ אמונה בעולם
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אַח ֵרי
ָמה ָפּ ַע ְלנוֲּ ,
ועמד בנסיונות שניסו אותו מהשמיים,
ךחליחיחיחילעילח
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"טוב לי תורת פיך"

התבודדות
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ואם כן למה במצות מילה הלך ונתיעץ
עם חבריו?
ותרצו המפרשים ,שלאברהם אבינו
לא היה ספק אם לקיים המצוה או לא,
אלא כוונתו היתה לבחון מי מחבריו
הוא חבר אמיתי ,חבר כזה שמעודד
לעשות את רצון האל ,וגילה ,שממרא
הוא חבר לעבודת הבורא ,ואמרו דורשי
רשומות ש'ממרא' בראשי תיבות" :מול
מהר רופאך אל" ,ולכן נגלה הקב"ה
בחלקו של ממרא ללמד שאדם שמחזק
את חבירו לעשות רצון ה' זוכה למעלה
ולקרבת אלוקים...
הרב אמיר קונסטנטין שליט"א

רפואה מונעת )(27
עפ"י חז"ל

זנגביל  -תבלין חריף .בלשון תלמוד -
זנגבילא ,זינזיברו  -בלע"ז.
" אפריון עשה לו המלך שלמה" )שיר
השירים ג ,ט( אומר תלמוד ירוש' )יומא,
פא (:אילני זנגבילא .כס זנגבילא ביומא
דכיפורי פטור..הא ברטיבתא ]נאכל[ והא
ביבשתא .האי הימלתא דאתיא מבי הנדואי
שריא ,ומברכין עליה בורא פרי האדמה.
הזנג' ביל הוא צמח הגדל באדמה כמו
גכע








 
 

 
   
 
 



      

  











בוטנים שהשרשים שלהם תחת הקרקע,
וכשרטוב הוא טעים לאכילה  -ומברכין
בפ"א .וכשמת יבש טוחנים אותו לתבלין,
למאכל או לרפואה .ופרש רש"י :כל דבר
שאדם אוכל שלא כדרכו מיקרי כסיסה,
שכ שהוא יבש אין דרך לאוכלו שלם לכן
פטור על אכילתו ,וכן אין מברכין עליו.
ונוהגים בהודו לבשל הזנגביל ,כדי שלא
יהיה אפשר לגדלו ,ויהיה להם מונופול
על התבלינים.
ואין בו לא משום בישול ולא גיעולי
נכרים .וכן משתמשים בכלים מיוחדים
לבישול ,שלא יפגם טעמו .והרמ"א) :יו"ד
סי' צ"ו( מותר לאכול מרקחות חריפים
של גויים כגון זנגביל וכיו"ב ,דיֵש להם
כלים מיוחדים לכך.
והח ַמּם" )עוקצין פ"ג ה'( ]פי'
הקושׂט ַ
" ְ
רב האי :זנגבילא[ ,נלקחין בכסף מעשר..
ואינן מטמאין טומאת אוכלין.
"וכל דבר שנותנת לתוך פיה" )שבת,
סה (.פרש רש"י :זנגביל או קנמון ,שהם
טובים לריח פה ,כאב שיניים וחניכיים,
שחריפותם משמידה את החיידקים בין
כיסי החניכיים או במרווח השיניים.
לצמח של הזנגביל ,יש קנה שורש
המכיל את השמן האתרי "גֶנְ גֶרוֹל" ,שריחו
וטעמו חריפים .צבע הזנגביל הרפואי
צהוב ירקרק ,ידוע מימי קדם כתבלין,
מאכל ומרפא .את הגבעול נהוג לטחון
ילחחלחליליח

לאבקה לבנה ,המשמשת כתבלין לבשר
ושימורים .באבקה זו משתמשים בסוג
של בירה אנגלית ,להכנת משקה תוסס.
"כל מילי דמעלי להאי קשה להאי,
ודקשה להאי מועיל להאי" )פסחים ,מב(:
פירש"י :כל דמעלי לחולי זה קשה לזה,
המועיל ללב קשה לעיניים או לתחלואי
שאר איברים ,בר מזנגבילא רטיבא ,ופלפלי
אריכתא ,ופת נקיה ,ובשר שמן ,ויין ישן,
דמעלי לכולי גופיה.
הזנגביל חם ורטוב ,טוב לכאבי ראש
ושיניים ,לחמום הגרון ולהוצאת ליחה,
מחמם הכבד ומרכך הבטן ,מעכל המזון
ומתקן א ת מערכת העיכול ,והעיניים
שנחשכו מ חמת רטיבות אם יכחלום בו
שחוק ומנופה ,יתרפא ,והוא מועיל גם
לחולי התעלפות .וכתב ה'שבט מוסר',
שמועיל ללב ,ממריץ מ חזור הדם ומוריד
כולסטרול.
מסופר בגמרא )מגילה ,ז (:על רבה,
ששלח למרי משלוח מנות  -סל תמרים
וכיס מלא קמח מתוק ,והחזיר לו מרי
לרבה ,שק מלא זנגביל וסל פלפל ארוך,
שהם דברים חריפים .מסתמא שלח לו
זנגביל רטוב ,שאמנם חריף אבל טעים
לאכילה .ומכיוון שרבה היה מבין גדול
ברפואה ידע את מעלותיו של הזנגביל,
ולכן מצא מרי לנכון לשלוח לו את זה,
כיון שידע שיעריך זאת...



