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אור החיים הקדוש

זמני השבת

ֲעֹבד ָרֵחלַיֲעֹקבַוי ַ ַבעב ְּ ֶׁ ִניםש  יו  .ש ָ הְּ ֵעיָניוַוי ִ ָיִמיםבְּ ַאֲהָבתוֹ ִדיםֲאחָ כ ְּ ֱאַהב('כפסוקכטפרק)!ֹאָתה  ב ְּ תַיֲעֹקבַוי ֶׁ רָרֵחלאֶׁ ךָ אֶׁ ַוי ֹאמֶׁ ַבעֱעָבדְּ ֶׁ ש 
ִנים ָרֵחלש ָ ךָ ,ב ְּ ת ְּ ַטנ ָ ,ב ִ ('יחפסוקכטפרק)!הַהק ְּ

שהואלוידועכי,הארמימלבןנזהריעקב
וַיַגֵּד":לרחלבתחילהזאתאומרואפילו.רמאי
ליֲַעקֹב יכִּילְָרחֵּ ְבָקהֶבןוְכִּי,הּואָאבִּיהֲָָאחִּ רִּ
יעקבוכי:י"רשכךעלוכותב.('יבכט)"הּוא
,לרחלאומרשיעקבאלה?לבןשלאחהוא
גםאז,ברמאותאליויבואלבןאביהשאם
,כשרכאדםאליויבואואם.לרמאותאחיוהוא
שיעקבולכן.הכשרהאחותורבקהבןהואהרי

אליוהואפונה,ברמאותאליובאשלבןמזהה
ברוריםבדברים,רמאיאלשמדבריםכמו

,ְבָרחֵּל".פניםלשתימשתמעיםשלאומדויקים
ְתךָָ הועיללאשזהאנורואיםאך!"ַהְקַטנָה,בִּ
מנתעל,שמייםיראתשאיןזהכך.לבןעם

.דברלכלמסוגלים,[זמני]ריווחלהשיג

,  רחלבת ל"זבת שבע ,  ל"זמלכהבתבלה בורנשטיין ,ל"זעיישהבתשושן רחל ,  ל"זמריםבת שולמית :העלון מוקדש לעילוי נשמת

,  ל"זרות בןליאור אלכסנדר ,  ל"זדוב ל בן "זמרדכי ,  מלכהבןל"זיהודהנתנאל ,  חנהבתל"זקרן כהן , יסמיןבתל"זתהל תקווה

,אליהו הכהן בן שרה, מאיר בן אליס' ר, יוכבדויסי ברכה בת 'ג: כל חולי עמו ישראל ובכללםלרפואת ,ל"זסעדה בןיצחק אלפסי 

!שנה לחורבן בית מקדשינו שיבנה במהרה בימינו 1947ו                  "כסלו התשע' ט

לכלומגדלראשלהוותשעתידבית,ישראלביתאתלהקיםנדרשהואשבולשלבמגיעאבינויעקב
ַקחלֹא“:אותומצווהיצחקאביו.לדורותיוישראלעם ָשהתִּ ְבנֹותאִּ בֵּיָתהֲאָרםַפֶדנָהלֵּךְָקּום!ְכנַָעןמִּ

ֶמךֲָָאבִּיְבתּואֵּל ָשםלְךָָוְַקח,אִּ ְבנֹותאִָּשהמִּ ילָָבןמִּ ֶמךֲָָאחִּ .(’ב-’אכח)אִּ
עמושהביאאברהםעבדאליעזרשלביקורואתזוכרעדייןהוא.בשמחהיעקבאתמקבלכמובןלָָבן
בידייםבאיעקבכימגלהשהואלאחרברירהבלית.טובבכלטעוניםגמליםועשרהוזהבכסף

הואשמוכןלוואומרלָָבןאלפונהיעקב.משפחהקרובשהואמשוםלביתומכניסוהוא,ריקות
לאזהליעקבאך,לבבחפץמסכיםלָָבן.ביתולרחללהינשאבכדיתמימותשניםשבעאצלולעבוד
לתתולאההסכםאתלשנותיכולשהואויודעלָָבןשלוההפכפךהבעייתילאופימודעהוא.מספיק

ונותןמועדמבעודרחלעםיעקביושבלכן.אחרתאישהלולתתאלה,לאישהרחלאתדווקאלו
נפללאהואשאכןידעוכךאותםלותאמרהכלולותשבלילממנהמבקשוהוא,סימניםכמהלה

.לָָבןשלתרמיתלעודקורבן
.קטןועדמגדולחרןהעיראנשיכלמוזמניםשאליוהנכסףהכלולותלילמגיע,שניםשבעלאחר
כלתואליעקבפונה.אוהלואלאישמתפזריםאטאטהשמחהובסיום,נחתמתוהכתובהיורדהלילה
,מועדמבעודלרחלנתןשאותםסימניםאותםעלבטוחלהיותבכדירקאותהושואללהינומהמבעד
אדםשלזיווגוקשה“..אך.אחרוןואחרוןראשוןראשוןסימניםאותםכלאתהואמקבלמיד

י“,עוזריםלאנתןשיעקבהסימניםגם.”(.בסוטה)!סוףיםכקריעת נֵּהַבבֶֹקרוַיְהִּ ואוְהִּ כט)”לֵָּאההִּ

…שניםשבעשלעבודהלאחרועוד..מתוכנןשהיהמהכלנגדזההרי?יתכןזהאיך??מה.(’כה
ׁשַמהּולְַמדצֵּא“ ילָָבןבִּקֵּ ,בלאהרחלאתהחליףלָָבן..(פסחשלהגדה)”ָאבִּינּולְיֲַעקֹבלֲַעׂשֹותָהֲאַרמִּ

נּוכֵּןיֵָּעֶׂשהלֹא“:שבכךזאתותירץ ת,בְִּמקֹומֵּ יָרהלָתֵּ להםיש:שנקראמה..”ַהְבכִּיָרהלְִּפנֵּיַהְצעִּ
בכדינועדוהסימניםהרי?הסימניםאתידעהשלאהיתכןאיך..מובןלאאחדדבראבל.”!מנהג“

עשתהאומנםרחל.ללאההסימניםאתמסרהשרחל,מתברר..הזאתהצפויההתרמיתאתלמנוע
אבל.בנישואיהםיחבללאשלָָבןבכדיבסודנשמריםאלושסימניםאומרוהתנאי,יעקבעםתנאי
לאשבשגרהדבר,העירקצוותמכלאורחיםשיגיעורחלמתבשרתהחתונהלפניקצרזמןממש
רבהבראשית)כמובןחשבונםעל]לחתונההעירכלאתהזמיןשלָָבןמסתבר.הקמצןלָָבןשלבביתיתכן

..מסקנותלהסיקמתחילהרחלכברהחדשובמצב.[(’יחע
אתיגלוהסימניםאכןאז[מתוכנןשהיהכפי]הקרובההמשפחהשלרקמצומצמתחתונההייתהאם

חייבתאלה,לעצמיהסימניםאתלשמורשייךלאכבר,לפתעמוזמנתהעירשכלעכשיואבל.האמת
.!העירכלמולתתבייששלאלאחותיאותםלהעביראני
להשווהלא!מוותרתרחל?שניםשבעכברעליוחולמתשרחל,יעקבעםהביתהקמתלגביומה
איזו…העירכלמולועוד,אחותהאתלביישתצטרךהיאכךידיעלאםשבעולםדברשום

!תתביישלאשאחותהבשביל,שלההחלומותכלעללוותר!גבורה
יְראּובֵּןוַיֵֶּלךְָ“:(’ידל)התורהמספרת!הכללאעדייןזהאך טִּיםְקצִּירבִּימֵּ ַבָשֶדהדּוָדאִּיםוַיְִּמָצאחִּ

ילִּינָאְתנִּי,לֵָּאהֶאלָרחֵּלוַתֹאֶמר.אִּמֹולֵָּאהֶאלאָֹתםוַיָבֵּא דּוָדאֵּ לאהמאחותהמבקשתרחל..”ְבנֵּךְָמִּ
אתקחי,שאלהאיזו!וודאי?לרחלעוניםהיינואנחנומה.השדהמןבנהשהביאמהדודאיםקצת
ךְַָהְמַעטלָּהוַתֹאֶמר“?לאהלהעונהמהאך!כולם יֶאתַקְחתֵּ ”!?ְבנִּידּוָדאֵּיֶאתגַםוְלַָקַחת,אִּיׁשִּ

??!!בקשותעודלךישגםבעליאתגונבתשאתמספיקלא,כלומר
עללותרמוכנההייתהשזולאחרלרחלכךאומרתשלאהיתכןאיך!השמייםלבעדקשהוזה

??למענהזאתוכל(מכןלאחרליעקבהיאגםשתינשאידעהלאהרי)אבינויעקבלצדהחיים
.לרחלמסרשיעקבסימניםאותםהיומהםלברראנוצריכיםזאתלהביןבכדי

הםלרחליעקבשמסרהסימניםששלשת,(ויצאפרשת)התוספותמבעלי”זקניםדעת“בספרמפורש
הנרהדלקתוהלכות,נידההלכות,חלההפרשתהלכותוהם,ישראללנשותהמסוריםהדיניםשלשת
אותםמלמדתאלה,”סימנים“שאלולהמגלהלאללאההסימניםאתשמוסרתורחל.שבתלכבוד
מןכמהביחדנלמדבואי,מתחתנתאתמעטעודהנה“:אחותהלביןבינהדבריםשיתוףשלבצורה

בתמימותלוהשיבהיעקבעליהםוששאל,סימניםשאלוידעהלאלאה”..לקייםשנצטרךההלכות
לאשהרחלאתגםלוקחשיעקבלאחרולכן..שאל”במקרה”שההלכותאתשמכירהכךעלושמחה
ךְַָהְמַעט“:לומרלעצמהלאהמרשה,יותראותהואוהב יֶאתַקְחתֵּ .”!ְבנִּידּוָדאֵּיֶאתגַםוְלַָקַחת,אִּיׁשִּ
לאחרגםאחותהאתשתכליםהאמתאתתספרלא.עונהולאחרפתהאתכובשת!שותקתרחל?ורחל
כלללאאמתשלחסד,בשלמותהחסדאתמקיימתאלה,מיעקבילדיםלהישוכברזמןשעבר
!מושלםפשוט.קיבלהואממיידעהחסדשמקבלבלי,תמורה

!נעלםלאדברשוםהעולםמבורא,אדםבנימעינימוסתריםהטוביםהמעשיםאםגםאך
ינְִּׁשָמעְבָרָמהקֹול“:ה”הקבלהמבטיחרחלשלהעצומהההקרבהעלכשכר יםְבכִּינְהִּ ָרחֵּלַתְמרּורִּ
ֲאנָהָבנֶיהַָָעלְמַבָכה םמֵּ נָחֵּ י’הָאַמרכֹה.ְלהִּ נְעִּ ֶבכִּיקֹולֵּךְָמִּ ינַיִּךְָמִּ ְמָעהוְעֵּ דִּ כָׂריֵׁשכִּימִּ נְֻאםלְִּפֻעלֵָׂתךְְשָׂ

ֶאֶרץוְָׁשבּו’ה עםשעשתההחסדבזכות,אימנורחלבזכותבבלמגלותלגבולםשביםהבנים.”אֹויֵּבמֵּ
ְקוָהוְיֵּׁש“:לרחלומבטיחה”הקבעודומוסיף.(’לאירמיהי”רש)הסימנים ךְָתִּ יתֵּ ָבנִּיםוְָׁשבּו,לְַאֲחרִּ
לקראתלגבולםהבניםלשוביזכוהימיםאחריתבזמן(שםם”מלבי)לבואלעתידגםבזכותך.”לִּגְבּולָם
!אמן.בקרובלראותשנזכההשלימההגאולה

א רְּ י'הַוי ַ נו ָאהכ ִ חַוי ִ ֵלָאהש ְּ ַ ת  תפְּ ָמה  אֶׁ ַרחְּ
ָרֵחל ('לאפסוקכטפרק)ֲעָקָרהוְּ

,יעקבואתעשיואתרבקהשילדההיהידוע
והתנו,ורחללאהבנותשתיללבןונולדו
רחלאתויעקב,לאהאתעשיושיטולבניהם

למההתייחסהלאלאהאך.('יבויצאתנחומא)
אישהלהיותרצתהלאהיא..עליה"נגזר"ש
לרחמיוהתחננהבכתהולכן,הרשעעשיושל

וזכתהלתפילתה'השמעלבסוף.שמיים
ְׂשנּוָאהכִּי'הוַיְַרא"-ואז.יעקבעםלהתחתן

חושביםכולםשעדין'הראהכלומר,"לֵָּאה
אותושלאשתולהיותהיאראויהשבמעשיה

.רחמהאתפתחולכן,(עשיו)שונא'שהאחד
היאשראויהלהוכיחבכדי,לילדיםוזכתה
.שונא'השאותולעשיוולא,ליעקבכבר



ר  כֹל ֲאש ֶׁ ַמְרת ָׁ ַלֲעׂשֹות כ ְ (        ' דברים יז י) יֹורו ךָׁ ְוש ָׁ

"הלכה יומית: "מתוך

ַדְעת ָׁ  בֹתָׁ ְויָׁ ךָׁ ַהי ֹום ַוֲהש ֵׁ בֶׁ ל ְלבָׁ (' דברים ד לט) אֶׁ

ַהר ַ י ַות  ִ ש   ן ש ִ ד ב ֵ לֶׁ ֵ ַיֲעֹקבעֹוד ֵלָאה ַות  יָנה.. לְּ ָמה  ד ִ ת ש ְּ ָרא אֶׁ קְּ ת ַות ִ ָדה ב ַ ַאַחר ָילְּ ( 'כא-ויטים פסוק' פרק ל). וְּ

הטוב"ברכתאתשמסיימיםאחרי,המזוןברכתשלאחרנוהגים
"הרחמן"בנוסחאומרים,"(טובוכלוהצלה"במיליםשמסיימת)"והמטיב

השונותהעדותביןרביםמנהגיםחילוקיויש.בקשהשללשונותכמה
ידיעלשנקבעקבוענוסחאינוזהשנוסחמשום,"הרחמן"בנוסחאות
ועל,ישראלבידישהונהגמנהגהואאלא,הגדולהכנסתאנשירבותינו

.שינוייםבומצוייםכן
קבועותשלאאחרותבקשותהרחמןבנוסחאותלהוסיףאדםכלורשאי

בעלאתיברךהואהרחמן"שאומרים,"האורחברכת"ב,ולדוגמא.בו

.רצונוכפיבוומוסיף
ואמירתשמאחר,"הרחמן"אמירתבאמצעלדברמותרהאם,נדוןועתה

,המזוןברכתכשארממשחיובולא,המנהגמצדאלאאינה"הרחמן"
שהואכללצורךלהפסיקיהיהשמותרלדוןמקוםישלכאורהכןאם

.לבקשהבקשהביןולדבר
שאיןפיעלאף",(חקתפרשת)חיאישבןבספרחייםיוסףרבינווכתב
להפסיקאסורמקוםמכל,הרחמןשלאלובתחנותלהפסיקאיסור
ממשאיסורשישאינה,חייםיוסףרבינושכוונתובודאי."חולבשיחת

ֹון  ב  ש ְ ֹאו  חֶׁ ִלים ב  ֹש ְ ן יֹאְמרו  ַהמ  (' כזכאבר במד) ַעל כ ֵׁ ר  ָֽ ֹוְכחֹות מו סָׁ ים ת  ְך ַחי ִ רֶׁ (' משלי ו כג) דֶׁ

ר ד ַ רַיֲעֹקבַוי ִ הִאםֵלאֹמרנֶׁדֶׁ יֶׁ דִ ֱאלִֹקיםִיהְּ ָ ָמַרִנייִעמ  ךְּ ו ש ְּ רֶׁ ד ֶׁ הַהז ֶׁ ב ַ
ר ֶׁ ָנַתן,הֹוֵלךְּ ָאֹנִכיֲאש  םִליוְּ חֶׁ ֱאֹכללֶׁ דלֶׁ גֶׁ ֹש  ִללְּ ו בֶׁ ('כפסוקכחפרק)!ב 

ורובזהבמן’השימנעהו“יעקבשביקש:“יקרכלי”הכךעלכותב
,צרכומכדייותרובגד,אכילתומכדייותרלחםלויתןשלא..פנינים
אתומונע,בעליועיניהמעוורהואהעושר“כי..”החטאמןוינצל
!העושרהיאבמועטההסתפקות.ל”עכ!”הישרהדרךמןהאדם
,ביופיועיןמרהיבנהדרארמוןהעירבמרכזשבנהאחדמלךהיההיה

קבע,כלבנוןלווריח,ופרחיםשושנים,פריעצינפלאגןנטעסביבו
עלבמתנהיינתנוהאלהוהגןהארמון“:עליווחרט,קטןשלטהמלךבו
.”בחלקוהשמחלאדםהודוירוםהמלךידי

חשבאחדוכל,שעליוהשלטואתהארמוןאתוראואדםבניכמהעברו
לושישמיכי,שכזהלארמוןהמתאיםהאישלאשאניבוודאילעצמו
ונכבדעשיראיששםעברוהנה.בחלקושמחואינו,מאתיםרוצהמנה

ומאושר,עונגמדושןוהוא,מפוארתולמשפחהוכבודלעושרשזוכה,
בחלקוהשמחאדםאיןהלא,בלבואמר,לוקרץוהשלט,ענייניובכל

אלונכנסרשותנטל,בשביליהרינוצרבעולםהטובוכל…כמוני
שמחואני,טובכלליויש’החנניהנה“:ואמראליופנה,המלך
ְׁשמֹרְׂשָפֶתיךָָמֹוָצא“:התורהמאמראתלקייםהמלךועל,בחלקי תִּ
יתָָ מגיעיםסביבואשרוהגןשהארמוןחושבני…(’כדכגדברים)”וְָעׂשִּ

שמחאתהאם,שבעולםשוטה:לוואמרבצחוקהמלךהתפרץ.”!לי
הלא,שסביבווהגןארמוניעלעיןלטשתלמה,דיברתכאשר,בחלקך

…מקומואלוברחפניםבבושתהאישיצא…!?לךשישבמהלךדי

ר םַוי ֹאמֶׁ םֵמַאִיןַאַחיַיֲעֹקבָלהֶׁ ֶׁ רו  ?ַאת  נו  ָחָרןמֵ ַוי ֹאמְּ ('דכטפרק)!ֲאָנחְּ

גדולהאבןורואההמיםבארלמקוםהואפונה.לחרןמגיעאבינויעקב
ללאבמקומםשרובציםרועיםקבוצתומסביבה,הבארפיעלשנמצאת

ַאיִּןַאַחי”:יעקבאותםשואל.מעש ָחָרן“:הרועיםלוועונים”?ַאֶתםמֵּ מֵּ
,הרועיםעונים”!מכירים“”?נחורבןלָָבןאתמכיריםאתם“”!ֲאנְָחנּו

פונהלפתע.לָָבןשלשמואתבשומעםבניהםלהתלחשומתחילים
ן“:להםואומריעקבאליהם תלֹא,גָדֹולַהיֹוםעֹודהֵּ ףעֵּ ָאסֵּ ְקנֶההֵּ !ַהמִּ
אם“:אותםהוכיחשיעקבי”רשומפרש”!ְרעּוּולְכּו,ַהצֹאןַהְׁשקּו
,שלכםהןהבהמותואם.היוםפעולתהשלמתםלא,אתםיוםשכירי

”!המקנההאסףעתלאכןפיעלאף
אחדלעצמינונדמיין?דומההדברלמהמשלמביאמפונוביץהרב

ששמשחקיםיושביםהנהגיםכלאתרואההוא.מוניותלתחנתשמגיע
שלהמוניתעלשכיריםאתםאם?כאןעושיםאתםמה“:ושואלבש

לכופרזיטיםאתם,שלכםהמוניתזוואם!!!גזלניםאתם,הבוס
לצאתהצליחויעקב…חימשםיצאאחדאותואםספק”!!!לעבודה

רועיםאותםאלפונהאבינושיעקבאלה!?הכיצד.בשלוםמזה
מכןלאחררקו,בשיחהעימםפותח.“ַאַחי“:להםואומר,בתחילה
מרשהמכןלאחרורק,אחכמואליהםקרובמרגישקודם.אותםמוכיח
שפונהאדם.מתקבלתתוכחתוולכן]![לטובתםאותםלהוכיחלעצמו
,התנשאותמתוךאלה,אהבהמתוךאותםמוכיחולאלחברואולאשתו
שכברכפי.תתקבללאתוכחתו,השנישלבמצבוהכרהאיומתוך
יןַאל":ל"חזאותנולימדו ְרךֶָָאתָתדִּ .(דבאבות)"לְִּמקֹומֹוֶׁשַתגִּיעַַָעד,ֲחבֵּ

ינָהל"בחזמובא אחדלהיותאמורההיתהשדִּ
.ללאהשביעיכבןולהיוולד,מהשבטים
ינָהבשםהבתשנקראהמרבותינווקיבלנו דִּ
לבתשהפכהאלא,בןזההיהשבתחילהמשום
יןלאהשָדנָה"לאחר מעיןהייתה]בעצמהדִּ

[עוברהגורלאתלהכריעעצמהשלהשופטת

לצאתעתידיןשבטיםעשרשנים":ואמרה
מןוארבעה,ממנייצאוששה.מיעקב

תהאלא,זכרזהאם.עשרההרי,השפחות
כלשילדה]השפחותכאחת[אפילו]רחלאחותי

בןרקרחלואילו,בניםשניעתהעדמהןאחת

.('חויצאתנחומאמדרש)"לבתנהפכהמיד,[אחד
מיןאתלשנותיכולהשתפילהמכאןמוכח

במהלךאפילוולהיפךלנקבהמזכרהעובר
ברכות)במשנהאנורואיםזאתולעומת!ההיריון

לשנותהמתפלל]לשעברהזועק":שאומרת(.נד

.שוואתפילתזוהרי,[התרחשכבראשראת
יהי":ואמרמעוברתאשתוהיתה?כיצד
שוואתפילתזוהרי,"זכראשתישתלדרצון

."[זהבשלבהפיךבלתיהינוהעוברשלשמינולפי]
אומרתהמשנהאחדמצד?מסתדרזהאיך

כמו]התרחששכברדברעללהתפללניתןשלא

שלאהאנורואיםשניומצד,[עוברשלמינו
מזכרישתנהשעוברהכךעלהתפללהאימנו
!התקבלהתפילתהואף,לנקבה
,דלאהמעשה":(.סברכות)הגמראומשיבה
שהתחוללהשינוי]הוהיוםארבעיםבתוך

,היהלהריוןיוםארבעיםבתוך,לאהשלבעוברה

הרי,מכןלאחראבל,לשינוינתוןהעוברמיןאזועד

כדתניא.[המשנהדיברהכךועל.שוואתפילתזו
הראשוניםימיםשלשה:[בברייתאשלמדנוכפי]
.יסריחשלארחמיםאדםיבקש,[להריון]

שיהארחמיםיבקש,ארבעיםועדמשלשה
יוםמארבעים.[בזכרחפץבאמתהואאם]זכר

יהאשלארחמיםיבקש,חדשיםשלשהועד
משלושה.[בצורתומעוותיהיהשלא]סנדל

יהאשלארחמיםיבקש,שישהועדחדשים
רחמיםיבקש,תשעהועדמששה.נפל

."בשלוםשיצא
בכליםשימושבאמצעותזמנינובניבמחקרים
בגופובמתחולללצפותהמסוגליםחדשניים
לאנשיהתברר,המתפתחהעוברשלהמזערי
לגביההכרעהשלזהשלבכיהמודרניהמחקר

היוםבסביבותמתחיל,העוברשלמינו
יוםבסביבותומסתיים,ושנייםהעשרים
העוברשלמינו,מכןולאחר.)!(הארבעים

.הטבעבדרךלשינוייםנתוןואינוקבוע
מודעיםהיול"שחזרקלאכילגלותמדהים
מזכרהעובריהשינויאפשרותלעצם
הארבעיםביוםלנקובגםידעואלא,לנקבה
לעולםהתגלובטרםעוד,ההכרעהכזמן
וזאת.העוברשלהגנטייםצפונותיוהמדע
,מיקרוסקופייםעזראמצעישוםללאכמובן

מהבוראשקיבלנומהבעזרתורקאך
.הקדושהבתורתנו

הואאם,הביתלבעלברכותוכהנהכהנהעודלהוסיףרשאי',וכו"הזההבית
.ונכונהבלשוןלבקשיודע
אורחיםהיושכאשרנוהגהיה,ל"זצוקיוסףעובדיהרביהגדולרבינוומרן

.עליוהטובה'הכידהאורחבברכתאותםמברךהואהיה,שלחנועלמיסבים
חייםושנותימיםאורך,כאןהמסוביםכלאתיברךהואהרחמן",אומרהיהוכך

.הדרךזהעלוכן"מרובהופרנסהטובהבריאות,וכבודעושר,לכםיוסיפו
כתבוכן,הראשוניםרבותינוידיעלהובאכבר,"הרחמן"אמירתשלזהומנהג

ומטיבהטובברכתלאחרלהאריךנהגו",(קפטסימןסוףחייםאורח)טורב
שאומרים,(קצטסימן)זרועאורבספרמובאוכן.אופניםבכמה"הרחמן"ב
רגיליםשהיובקשותכמהשםוהביא.בחולשאומריםכפיבשבת"הרחמן"

."עבדיודםינקוםהואהרחמן","העניותמןיצילינוהואהרחמן",לומר
שואלאחדשכלשנהגווכתב(כדענין)אבותמגןבספרהמאירירבינוכתבוכן

אבל,המנהגמצדאלאאינהאמירתוכלשהרי,הרחמןשלהתחינותביןלדבר
מנהגמקייםשאדםשבאמצע,לאיסורהדברקרובוגםנכוןזהאיןמקוםמכל

רבינונקטלכן.חולבשיחתמפסיקהוא,יתברך'מהצרכיוומבקש,ישראל
.הדיןמןממשאיסורבואיןשכאמוראף,זהבענין"איסור"בלשוןחייםיוסף
כי,(עדעמודב"ח)עולםהליכותבספרול"זצוקיוסףעובדיהרבינומרןכתבוכן
צורךישאםמקוםומכל).לצורךשלא"הרחמן"באמצעלהפסיקשלאונכוןטוב

בקשהבין,הרחמןבאמירתמעטלדברמותר,וכדומהתינוקלהרגיעכגון,בדברחיוני

או"אמן"לענותכדיהרחמןאמירתבאמצעלהפסיקשמותרופשוט,(לבקשה
.וכדומה"קדושקדושקדוש"

,הרחמןבאמצעלקוםמותר,צורךשבמקום,ל"זצוקרבינומרןעודוהוסיף
חובהאיןהרחמןשבאמירת.עומדכשהואאחרבמקוםאמירתואתולסיים
.המזוןברכתכשארלשבת


