
 

 רכות:עוד מהלכות ב
 

א. מצוות "נטילת ידיים" לאכילה, היא מצווה חשובה מאוד. מקורה 

בתקנת שלמה המלך ובית דינו, כדי שבשר קרבן הקדשים יאכל 

בטהרה. חכמי הדור שלאחריו, עוד הוסיפו וקבעו נטילת ידיים גם לכל 

אכילה, גם מפני הניקיון וגם לצורך טהרה, כדי שעל ידי כך תשרה 

על כן, חובת הנטילה קיימת גם כאשר הידיים  .קדושה במעשה האדם

 נקיות.
 

ב. מצווה ליטול ידיים בשני מקרים: לפני אכילה של "פת לחם" 

שמברכים עליה ברכת המוציא, וכן לפני אכילת "מאכל שטיבולו 

 במשקה". 
 

היא פת העשויה מחמש מיני דגן, שהם: חיטה, שעורה,  –ג. פת לחם 

)לא כוסמת(. אם אוכל מכמות של  שועל, שיפון וכוסמין תשיבול

נוטל ומברך. פחות מכמות זו נוטל בלי ברכה.  –גרם(  65"כביצה" )

 ולכתחילה ראוי לאכול כמות זו ויותר, כדי ליטול בברכה.

 בשבוע הבא. –* על מאכל שטיבולו במשקה 
 כתה ה'[ –למבחן הבוגר  ותמותאמ ההלכות] 

 

 מוזמנים לכתוב לנו סיפור אישי מעניין. נשמח לפרסם[גם אתם ]

 כשהרב הראשי היה עדיין ילד
התפעלתי מאוד מסיפור חייו של הראשון לציון, הרב 

חי עוזיאל זצ"ל. מאוד עניין אותי לגלות, -ציון מאיר-בן
איך הרב היה בעודו ילד, כזה קטן כמוני. דפדפתי 

והפעם נדהמתי  –בספר לעמוד הראשון וקראתי 
ראשי, לא בהכרח נולד אל -להבין, כי מי שהוא רב

 חיים קלים. כך אירע עם הרב עוזיאל.
שנה: בי"ג בסיון שנת  231הרב נולד בירושלים לפני 

רפאל עוזיאל, -ה'תר"מ. אביו היה הגאון הרב יוסף
והוא כיהן כנשיא בית הדין של הקהילה הספרדית 

ו אצל הגאון הרב בירושלים. הרב התחיל את לימודי
יחיא צארום זצ"ל, שהיה ראש אבות בתי הדין של 
קהילות התימנים בירושלים. והמשיך את לימודיו 
בתלמוד תורה "דורש ציון" ובישיבת "תפארת 

 ירושלים".
וכל  , אביו נפטר, והוא התייתם,21אך בהיות הרב בן 

 ]המשך יבוא[ עול הפרנסה של המשפחה הוטל עליו.
 

 !הרב, האם מותר לומר 'לבריאות' לחבר שמתעטש  לבריאות
 לא. –בזמן התפילה? 

  .עם  – בעי שסוחטים בבית?ה מברכים על מיץ תפוזים טמטבעי
 נהיה בדברו". ל"שהכו –"בורא פרי העץ". צלול  –שאריות פרי 

 .האם מותר בשבת להתכונן למבחן בתורה או  להתכונן למבחן
 כן, גם זה נחשב כלימוד תורה יומי. –בהלכה? 

 כתה ה'[ –]מושגים מותאמים למבחן הבוגר 

מצווה לאכול שלוש סעודות בשבת: . שלוש סעודות

רב שבת, בבוקר יום השבת, ואחרי הצהריים לפני צאת בע

 חכמים מצאו רמז למצווה בפסוק  השבת.

 העוסק בציווי על המן ביחס ליום השבת, 

 ובו נזכרת שלוש פעמים המילה "היום".

 של יצחק אבינו  מסופר על תולדותיהםפרשה ב
 ין השנייםורבקה אמנו: יעקב ועשו. את ההבדל ב

 –ורש"י מפרש  –רבקה הרגישה עוד בהיותם בבטן 
 כשרבקה עברה ליד מקום תורה התינוק יעקב היה רוצה 

 כשעברה ליד מקום טומאה התינוק עשו רצה לצאת.לצאת, אבל 
 ומשיבים: –אז... למה כל אחד מהם לא יצא??  שואלים:

די הוא רצה להוציא איתו את יעקב, כ –כי כאשר עשו רצה לצאת 

להחטיא אותו בחוץ, אך יעקב עיכב בעדו ולא איפשר לו. וכאשר יעקב 

 עמד עשו לפניו כי הוא הבכור, ומנע ממנו לצאת.  –רצה לצאת 

 אתה קובע! שים לב. –אתה בוחר. ואת מקומך  –את החברה 
 

 

    

 ................................................ביה"ס ממ"ד . תֹוְלדֹותדף ניחוח לפרשת  

 ֵהי,            

 מה שמו המלא

 ציון -של הרב בן

 עוזיאל 

? 
 התשובה משבוע שעבר{ו}

 הרב הראשי
 :תוכנית החברתיתבעדכונים משטח ביה"ס * 

ֹל ל  יד!חה תמ  מ  ש   טֹוָבה... ב  ַהכ 
 ... יהיה טוב.מה שהיה ומה שיהיה


