
מדוע דווקא עכשיו לעת זקנה אפס ממני הרגש 
של החיות בתורה ובעבודת ה'"?

פנה  סאדיגורא  חסידי  וחשובי  מזקני  אחד 
יעקב  אברהם  רבי  הרה"ק  ורבו  מורו  אל 
לפניו,  שיחו  מרי  ושפך  זצוק"ל  מסדיגורא 
פסק  ולא  בתורה  ועסקתי  ישבת  ימי  "כל 
החל  וכאן  שבלב",  ומעבודה  מגרסא  פומי 
החסיד להתייפח בבכי "מדוע דווקא עכשיו 
החיות  של  הרגש  ממני  אפס  זקנה  לעת 

בתורה ובעבודת ה'"?

נתמלא רבי אברהם יעקב רתת וזיע ופנה אל 
יומו, השיב  וביקש שיפרט את סדר  החסיד 
החסיד, "בכל לילה אני נעור בחצות ומקונן 
על גלות השכינה, ולאחר מכן עוסק בתורה 
שחרית  תפילת  מתפלל  החמה,  הנץ  עד 
וכן  ללימודים  וחוזר  שחרית  פת  וסועד 
הלאה עד כלות היום", מיד העיר לו אדמו"ר 
"מדבריך אני מבין שאין אתה סועד בלילה, 

השיב החסיד אמת הדבר אין לי פנאי...

תיכף  לאדם  נטפל  הרע  יצר  הרבי,  לו  אמר 
מיד  נפנה  שהאדם  אלא  שחרית  בקומו 
ידיים,  נטילת  עליהן,  שנצטווה  למצוות 
ציצית, תפילין  ברכת התורה, קריאת שמע, 
ניתן  המצוות  אלה  ובכח  תורה,  ותלמוד 
לנצח את היצר, כיוון שבא הלילה כח היצר 
מצוות  בלילה  שאין  מחמת  עליו  מתגבר 
ואין  ציצית  אין  כי אם מעט, שהרי  חיוביות 
דיעה שהיא  יש  וגם תפילת ערבית  תפילין, 
רשות, ואפילו תלמוד תורה יש דיעה ש"לא 
אברי לילה אלא לשינתיה", אבל מי שעיניו 
חיוביות  מצוות  לידי  עצמו  מביא  בראשו, 
דהיינו שסועד בלילה ומחויב בנטילת ידיים, 
בברכת המוציא, במים אחרונים והעולה על 
כולנה ברכת המזון שהיא מן התורה כי אז 

ידו על העליונה.

הדף היומי בבלי: מסכת בבא מציעא דף צ"ט
הדף היומי בהלכה: סימן קפ"ג מסעיף ב' עד סעיף ה'

המוסר היומי: אהבת חסד חלק ב' פרק ט"ז 'ואפילו אם יש טירחה' עד פרק י"ז
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הרה"ק רבי אברהם יעקב מסדיגורא זצוק"ל: יצר הרע נטפל לאדם 
בארוחת הערב שלא יטול ידיו לסעודת פת''



בגמרא נאמרו מספר הידורים שיש לנהוג בכוס היין של ברכת המזון, ואחד מהם: 'ַחי', ופירושים 
שונים נאמרו בדבר, אשר כולם נפסקו להלכה. אחד הפירושים הוא שהכלי עצמו שבו מונח היין 
- דהיינו הגביע - צריך להיות שלם, ולא יהיה בו שבר ולא סדק ולא פגם בשפתו, )ויש שהחמיר 
אפילו בפגם דק 'כחגירת צפורן'(, ואף לא שבר בבסיסו. ואם אין כוס אחרת ניתן להקל. ואם 
הבסיס שבור באופן שהכלי אינו יכול לעמוד בפני עצמו - יתכן שאין להשתמש בו אף בדיעבד, 
משום שאין לו ֵׁשם כלי, כיון שאינו יכול להכיל 'רביעית'; וכן כל כלי שיש בו נקב באופן שאינו 
יכול להכיל רביעית, אין להשתמש בו לכוס של ברכה אף בשעת הדחק. ]סעיף ג, ס"ק י-יא, 

ושעה"צ ס"ק ט, יג ו־יד[

כוס חד פעמית - יש שהורו שאין להשתמש בה ל'כוס של ברכה', כיון שהיא עומדת להשלכה 
לאשפה לאחר השימוש ואין לה חשיבות של כלי; ויש מהם שהקלו במקרה שאין כוס אחרת. 
בה.  להשתמש  ניתן  שטיפתה,  לאחר  בכוס  ולהשתמש  לשוב  המקום  מנהג  שאם  שכתב  ויש 
ויש שהורו כי ניתן להשתמש בה אף כשהיא עומדת להשלכה מיידית, משום שלדעתם יש לה 
חשיבות, אם מפני שאנשים חשובים משתמשים בה בסעודות חשובות, ואם מפני שהיא כלי 
הראוי לקבל טומאה. אכן, כוס חד פעמית העשויה מנייר, אם מצוי הדבר שהנוזל מטפטף ממנה 
- לכל הדעות יש להמנע מלהשתמש בה. ומצד 'הידור מצוה' עדיפה בכל מקרה כוס מכסף, 

כנהוג. ]ביאורים ומוספים דרשו, 8-7[

וכתבו  בבגד;  והראש  הגוף  כיסוי  דהיינו  'עיטוף',  צריכה  ברכה  של  שכוס  בגמרא,  נאמר  עוד 
גם את  יניח  ִּכָּפה לראשו בלבד, אלא  עם  'על הכוס'  יברך  לא  ירא שמים  הפוסקים שלפיכך, 
הכובע על ראשו, ויש שנוהגים להתעטף גם בבגד העליון, שכל זה הוא בכלל 'עיטוף' המיוחד 
לכוס של ברכה. וכן מנהג ישראל, שחובשים כובע בשעת ברכת המזון. ויש מהפוסקים שנראה 
מדבריהם שאין צורך ללבוש בגד עליון כשאינו מברך 'על הכוס'; ויש שכתבו שצריך להקפיד על 
כך אף בלא כוס. ועוד כתבו הפוסקים שאין ראוי לברך בבגדי לילה. ויש שכתבו שראוי לחבוש 
ומוספים  ביאורים  יא;  ]ס"ק  כך.  על  אינם מקפידים  ישראל  ורוב  ברכה שמברכים,  בכל  כובע 

דרשו, 11-10[

האם ניתן להשתמש ל'כוס של ברכה' בגביע שהבסיס שלו שבור? 

האם ניתן להשתמש בכוס חד פעמית ל'כוס של ברכה'?

המנהגים השונים לגבי חבישת כובע בברכת המזון וברכות אחרות

אתמול למדנו
• יין ששתו ממנו - אפילו מעט, ואף אם לא נגעו שפתי השותה בכלי היין - נחשב ל'פגום', ואינו ראוי לכתחילה לקידוש, להבדלה 

ולברכת המזון.
• ניתן 'לתקן' יין פגום על ידי עירוי יין לתוכו; ובדיעבד - גם אם עירה יין פגום לתוך יין אֵחר, שאינו פגום, אשר כמּותו גדולה משל 

הפגום - 'מתבטל' היין הפגום ביין האֵחר, והפגימה בֵטלה.
• כאמור, ישנן שתי דרכים לתיקון יין פגום, האחת לכתחילה, והשניה בדיעבד. ונוהגים לתקן בשתי הדרכים: מערים יין לתוך היין 

הפגום, ולאחר מכן מערים אותו לתוך יין אֵחר.

מחר נלמד
• דילגת  חלק מברכת המזון - האם תצטרך לשוב ולברך? 
• איזה הפסק בברכת המזון מצריך לשוב לתחילת הברכה?

• האם מותר לדבר בסמוך לברכת המזון טרם נטילת 'מים אחרונים'?


