
העצה והסגולה מהצדיק מוואשילישאק 
להינצל משריפות

וואשילישאק  נרשמה בעיירה  דופן  יוצאת  תכונה 
שבליטא. כל תושבי העיר, מנער ועד זקן, נקבצו 
ובאו לבית הכנסת הגדול בעיצומו של יום שגרתי. 
לבית  באים  הכל  אך  היום,  שבת  ולא  חודש  לא 
הכנסת כשעל פניהם ארשת רצינית ומלאת חשש.

שהתגורר  איוויער  משה  רבי  הקדוש  המקובל 
עלי  האחרונה  דרשתו  את  לשאת  ביקש  בעיר, 
אדמות, בה ייפרד מתושבי העיירה שאירחה אותו 
בשנותיו האחרונות. זה זמן ארוך שרבי משה שוכב 
מוטל על מיטתו וסובל ממחלה קשה, והנה כאשר 
הרגיש כי קרבו ימיו למות ביקש להיפרד משכניו 
ולברך אותם לפני שיאסוף את רגליו ויעבור לארץ 

החיים.

ההערצה שחשו תושבי העיר לרבם הנערץ ניתנת 
הכל  התכנסו  עת  שעה,  באותה  למישוש  היתה 
דרשת  לקראת  חרישית  והמתינו  המדרש  בבית 
הזכות  את  להעריך  ידעו  העיר  תושבי  הפרידה. 
העצומה שנפלה בחלקם, עם בואו של רבי משה 
את  בחשש  ספרו  כבד  ובלב  בעיירתם,  להתגורר 

הימים והשעות לקראת הסתלקותו מהעולם.

מיטה  גבי  על  המדרש  לבית  הובא  משה  רבי 

כח,  ובעלי  בידיהם של בחורים חסונים  שנישאה 
והחל לשאת את דבריו שנאמרו בקול לוחש, אך 

נשמעו היטב בכל רחבי בית הכנסת הגדול.

משה  רבי  אמר  יודעים",  בוודאי  שאתם  "כמו 
שעסקה  דרשתו  בסיום  העיירה  לתושבי 
"אחד  המידות,  ולתיקון  לתורה  בהתעוררות 
הנושאים המציקים ביותר לתושבי העיירה שלנו 
הוא החשש מפני שרפה שתכלה את כל רכושם. 
היא  והאש  למגורים,  אותנו  משמשים  עץ  בתי 
מצרך חשוב וחיוני כדי שנוכל לחמם את הבתים 
ולאפות לחם לפי הטף. הסכנה  לבשל תבשילים 
תושבים  של  בתים  ראינו  אחת  ולא  היא,  גדולה 
את  ומשאירים  בלהבות  עולים  כשהם  יקרים, 

בעליהם חסרי כל.

האחרונות,  השנים  במהלך  אלי  באו  מכם  "רבים 
כיצד  וסגולה  עצה  להם  שאתן  ממני  וביקשו 
ובכן,  הבתים.  שריפת  של  הזה  מהגורל  להינצל 
פרידה  מתנת  לכם  להעניק  רוצה  אני  מותי  לפני 
יקרה מפז: אם השכל תשכילו לקבלה מבטיח אני 

לכם שלא תארע שריפה בבתיכם".
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המברך ברכת המזון 'על הכוס', צריך לשתות ממנו 'כמלוא לוגמיו' ברצף אחד, כדי שהברכה 
תהיה כעין שירה על היין שמנסכים על גבי המזבח, וכן כדי שלא לבזות את הברכה בכך שטועם 
יטעמו מעט מהיין.  בסעודה  מן המובחר שכל המשתתפים  ומצוה  כלשהי.  רק טעימה  ממנה 
ויש שנהגו לערב מים בשיירי היין שבכוס, ולשתות מהתערובת, וכן להעביר מעט ממנה על גבי 
העינים, אם משום חיבוב מצוה, ואם משום ש"שיירי מצוה מעכבים את הפורענות". ]שו"ע ג-ד, 

ומשנ"ב טז-יז; וראה שם יג; ביאורים ומוספים דרשו, 13, 15 ו־16[

כאמור, המברך ברכת המזון 'על הכוס', צריך לשתות ממנו 'כמלוא לוגמיו'. ואם אינו חפץ לשתות 
- רשאי לתת לאֵחר לשתות, ואף אם לא השתתף השותה בסעודה, ובתנאי ששמע השותה את 
ברכת 'הגפן' והתכוון לצאת ידי חובה. ולדעת השולחן ערוך, צריך שאדם אחד ישתה את כל 
ניתן  ובדיעבד  זו;  כמות  יחד  ישתו  אנשים  בכך שכמה  שדי  אומרים  יש  אך  הנדרשת,  הכמות 
להקל, ובלבד שלא יעבור זמן של 'כדי אכילת פרס' )9-2 דקות, לשיטות השונות( במשך שתיית 

כל הכמות. ]שו"ע ד, ומשנ"ב טו ו־יח; וראה ביה"ל ד"ה יטעום; ביאורים ומוספים דרשו, 18[ 

'כזית' )50-28 סמ"ק, לשיטות השונות,  כמות האכילה המחייבת ברכה אחרונה היא נפח של 
לענין זה(, אך לענין שתיה הסתפקו ראשונים אם הכמות המחייבת היא גם כן 'כזית', או דווקא 
נפח של 'רביעית' )150-86 סמ"ק(. ויש מהאחרונים שכתב שכמות של 'כמלוא לוגמיו' )- מלוא 
ֶלִחי אחת מנופחת( מחייבת בברכה. ספק זה אינו מוכרע, ולפיכך, אין לשתות כמות שבין כזית 
לרביעית בפני עצמּה, כיון שיתכן שמתחייב בברכה אחרונה, אך אינו רשאי לברך מספק. ]שו"ע 

ג, ומשנ"ב ט, י, יב ו־יד; ביאורים ומוספים דרשו, 12-11[

כמה צריך לשתות מכוס היין של ברכת המזון?

האם די בכך שכמה אנשים שתו יחד מהכוס של ברכת המזון?

האם מותר לשתות משקה בכמות של 60 מ"ל?

אתמול למדנו
• ניתן לברך ברכה אחרונה לאחר שתיה כל זמן שמחמת שתיה זו אינו צמא, וכשאינו יכול לשער זאת - אינו רשאי לברך עד 72 דקות 

כמו לאחר אכילה, משום שעיכול השתייה מהיר יותר משל האכילה.
• מי שֵּברך ברכה אחרונה על מאכל כאשר בדעתו להמשיך באכילתו - נחלקו הפוסקים אם צריך לברך ברכה ראשונה לפני המשך 

אכילתו. 
• ב'בית הָאֵבל' מוסיפים בברכה הרביעית של ברכת המזון 'ברכת אבלים', הכוללת דברי צידוק הדין וברכה על הרעה. ורבים נוהגים 

שלא לברכּה ביחידות.

מחר נלמד
• מדוע אסור לעסוק בכל פעולה שהיא בעת אמירת ברכה? 

• האם מותר לנגב ידים בעת ברכת 'אשר יצר'?
• האם רשאי מעביד להתנות עם עובדיו שלא יברכו את כל ברכת המזון?


