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יש  ליהודי  גדולות.  שאיפות  יש  הוא,  באשר  אדם,  לכל 
ולעשות,  לשמור  וללמד  ללמוד  יום,  בכל  רוחניות  שאיפות 
לגדל את בניו ובנותיו לתורה ומעשים טובים. כל אדם באשר 

הוא גם חולם, בהקיץ או בחלום ממש. וזה כבר לא משנה.
והתוצאה.  הרצון  במחיר  הוא  לחלומות,  שאיפות  בין  ההבדל 
לאחר זמן אפשר לראות אם השאיפה התממשה, או נשארה 
כחלום יעוף. החולם ימשיך לחלום על הצלחות רוחניות, אבל 
הרגשת  עם  לו  טוב  כלום.  מעצמו  לתרום  מוכן  אינו  הוא 
החלום, היא ממלאת אותו בריגושים רוחניים שעוד יבואו... 
וחלבו כדי להצליח, כדי  יקריב מעצמו את דמו  אבל השואף 
מכשולים,  ורצוף  קשה  הדבר  יהיה  אם  וגם  תוצאה,  לקצור 

הוא לא יוותר עד שישיג את מבוקשו.
'הדף  בימים אלו מסיימים את סדר הלימוד העולמי הנקרא 
היומי', ויש סיומים וכנסים רבים העוסקים בחשיבות ידיעת 

והבנת התורה.
והשלישית  השניה  לפעם  רצון  מלאי  שסיימו,  מאלו  רבים   
יותר  יותר. שאיפתם היא להוסיף הבנה באופן מעמיק  ואף 
בלימוד הבא, ויש השואפים לא רק לסיים גרידא אלא להיות 
בקי בש"ס, ללמוד וללמד לשמור ולעשות, שדברי תורה יהיו 

חקוקים בליבך, וכמונחים בקופסה. 
שמעתי על השואפים ללמוד שני דפים ואף יותר ליום, ובעוד 

שלוש וחצי שנים שוב נראה סיומים וכינוסים רבים. 
ויש גם רבים מאד, המקבלים על עצמם להתחיל את הלימוד 
הם  אלא  שאיפות,  בגדר  אינם  הם  אבל  היומי,  הדף  של 
והנה  ברכות,  מסכת  ויסיימו  שיתחילו  אף  ולכן,  כחלומות. 

באה שבת, באה מנוחה... ועירובין כבר מחוץ לתחום...
כיצד הופכים את החלומות לשאיפות?

בפרשת ויגש כתוב, 'ויגש אליו יהודה' וגו'. יהודה מגיע לפני 
יוסף ודורש לו דרשה גדולה, מבלי שום חידוש. הוא חוזר על 
הפלפול  כל  את  יודע  לא  יוסף  כאילו  בהתרגשות,  הדברים 

והמהלך וכו'.
שהוא  בטוח  היה  הוא  בנימין  את  להחזיר  השאיפה  מרוב 
פתאום  שלפתע  עד  כך,  על  במלחמה  לפתוח  ומוכן  צודק, 
הכל נשתתק - שתי מלים שהפכו את כל השאיפות לחלום 

אחד גדול: 
'אני יוסף' - העוד אבי חי?!

את  לדעת  שרוצים  לאנשים  לחיים  יסוד  הוא  בזה,  הביאור 
פשוט  הם  וחלומות.  נגיעות  לערב  מבלי  מצבם,  על  האמת 
צריכים לעשות סיכום עם עצמם - בבת אחת, סיכום של כל 
הסיפור כולו מתחילתו ועד סופו, אבל בפעם אחת שלימה. 
הסיכום יכול להיות של אותו יום - מבוקר עד ערב, או של 

שנה שלימה שעברה עליהם, וגם על כל החיים שלהם.
ברגע של חשבון כל הסיפור, מתחילתו ועד סופו, אתה מקבל 

תמונה אחרת על מצבך. בבת אחת מתברר אצלך האם אתה 
חולם להצליח, או שואף להצליח.

ליהודה היתה חסרה התמונה הכוללת של המצב, ורק כשהוא 
משחזר את כל הסיפור כולו, הוא מתחיל להבין שכל הבנין 

קורס בשתי מלים פשוטות.
אדם שיש לו חלומות - יש לו סתירות רבות בחיים. הוא מקפיד 
להתפלל במניין כל יום, אבל אין יום שהוא לא ממהר בתפילה, 
יוצא קצת לפני הסוף, שהרי הוא חייב לרוץ... אבל כשנגמרה 
התפילה בחוץ, הוא מדבר על פוליטיקה וקורא עיתונים, הוא 

מתבטל עם חבריו, ולא חס על זמנו שבזבז.
ובסוף  מתכנן  הוא  הלימוד.  את  מחר  ישלים  הוא  עייף,  הוא 
על  היום  כל  שמדברים  אנשים  יש  חלומות.  לו  יש  נופל. 

סובלנות ונועם, אבל כשזה נוגע אליו - הוא מאבד את הכל.
יש אנשים שיקחו מלמד יקר לבן כדי לקדמו, אבל הוא אומר 
שאין לו כסף. אך לעומת זאת, לשפץ את הבית יש לו הרבה 

כסף.
ישים  הוא  לב.  ישים  ולא  שנה  שבעים  כך  לחיות  יכול  הוא 
לב רק אם יתבונן בעצמו ועל מעשיו, שהוא סותר את עצמו 
לא  ואם  חלומות.  הכל  - אלא  שאיפות  כאן  ואין  וביה,  מיניה 

כאן - אז בשמים יראו לו את הסתירות מיניה וביה.
בדורנו, צו השעה לשאיפות, הוא להמשיך את המהפכה של 
מחולל הדף היומי מהר"ם שפירא. כל בעלי הבתים העמלים 
לפרנסתם, וגם אברכים בסדר שלישי, אלו השואפים לגדולות 
חייבים לדעת שבלי ידיעת התורה אין כלום. מסופר שהחפץ 
וכדי  לימים,  צעיר  שהיה  שפירא  מהר"ם  את  כיבד  חיים 
בערב  שש  בשעה  הגדולה,  לכנסיה  להגיע  לו  אמר  לרוממו 
בדיוק. באותה שעה כבר ישב החפץ חיים על כסאו, וכשנכנס 
כך צלח  וכולם קמו אחריו.  מהר"ם קם החפץ חיים לכבודו, 

בידו, בהשפעתו האדירה, לחולל את המהפך.
הראשון  המחזור  בסיום  שפירא  מהר"ם  של  דבריו  היו  וכך 
ע"א(:  )קכ"א  יבמות  במסכת  הגמרא  פי  על  היומי',  'הדף  של 
בספינה  מהלך  הייתי  אחת  פעם  גמליאל:  רבן  אמר  'תניא, 
וראיתי ספינה אחת שנשברה, והייתי מצטער על תלמיד חכם 
שבה, ומנו, רבי עקיבא. וכשעליתי ביבשה, בא וישב ודן לפני 
ספינה  של  דף  לי:  אמר  העלך?  מי  בני,  לו:  אמרתי  בהלכה. 
נזדמן לי, וכל גל וגל שבא עלי נענעתי לו ראשי. מכאן אמרו 

חכמים: אם יבואו רשעים על אדם, ינענע לו ראשו'.
צריך  מהמשבר  לצאת  כדי  עברו'.  עלי  וגליך  משבריך  'כל 
לעמוד ולבחון את עצמך בכל פעם מחדש. האם אני ממשיך 
לחלום - עם הסתירות מיניה וביה, או שאני נכנס למצב של 

שאיפות קדימה, ועל כל מכשול אנענע לו בראשי?!
נזכה בעז"ה  ועוד דף,  גל, דף  ועוד  גל  ועוד טיפה,  עם טיפה 

לסיים את הש"ס פעם נוספת.

מאמר פתיחה
הרה"ג אברהם בן משה שליט"א

הבחירה האמיתיתמח"ס זית רענן וסביב לשולחנך
שמגיעים  הנרחבים  ההדים  גלי 
תימן',  יוצאי  'ארגון  הנהלת  אל 
הקודם  בחודש  הפרסום  מאז 
על מיזם כתיבת חידושי התורה 
הגדול - 'חדש בקרבי' המתקיים 
שבים  החמישית,  השנה  זו 
האדירה  החשיבות  על  ומעידים 

של מפעל כביר זה.

המוני מאמרים תורניים נשלחים 
אל מערכת קרן חידושי התורה, 
 - הנבחר  בנושא  עוסקים  כולם 
השקעת  ופורים.  חנוכה  הלכות 
ניכרת  החשובים  הכותבים 
הכתובים  הנפלאים  במאמרים 
בעומק  גבוהה,  ברמה  וערוכים 
העיון ובהיקף נרחב, כאשר בהם 
עניינים  ומתבררים  מתלבנים 
וספרי  הש"ס  בסוגיות  רבים 
במגוון  והאחרונים,  הראשונים 

נושאים.

השנה התווסף מערך מיוחד של 
התורה,  טרקליני  בהיכלי  נציגים 
כאשר  והכוללים,  הישיבות 
והבחורים  האברכים  בחירי 
כנציגים  בקודש  משמשים 
שליחים  להיות  שזוכים  נאמנים 
סולת  להעברת   - מצוה  לדבר 
 - תורה  חידושי  של  זו  מזוקקת 

תורה מפוארה בכלי מפואר.

בימים אלו, בהם סוערת וגועשת 
המפלגות  מפרסומי  הארץ 
השונות, פרסומים אשר למרבה 
שבחים  רק  כוללים  לא  הצער 
אלא - ובעיקר - להיפך, והכל כדי 
לשכנע את הציבור להעניק להם 
מהי  ניכרת  זה  בזמן  קולו;  את 
מאות  של  האמיתית  הבחירה 
האברכים  התורה,  בני  ואלפי 
על  השוקדים  הרבים  והבחורים 
עמל  מתוך  לאות  ללא  תלמודם 
חידושיהם  את  ומעלים  התורה, 
על הכתב באותיות זהב שייחרטו 
האמיתית,  הבחירה  זו  לדורות. 

הבחירה בתורה ובמשה עבדו!

בברכת המשך עליה בתורה 
ויראת שמים

המערכת

גליון 
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שאיפות או חלומות
מהו ההבדל בין חלום בעלמא לשאיפה אמיתית המגדלת ומרוממת את האדם, ו'הדף היומי' כדוגמא
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תלמודו  על  השוקד  משי  אברך  לוי,  בצלאל  ר' 
בכולל, סיים את לימודו ויצא אל הבית. בדרך עבר 
מוצרים  לקנות  צריך  'הלא  ונזכר:  הצרכניה,  ליד 
נוכח  אך  הצרכניה,  אל  נכנס  הוא  שבת'!  לכבוד 
שיסיים  ולאחר  בקופות,  ארוך  תור  שיש  לראות 

את הקניה ייאלץ להמתין זמן רב.
לו  מותר  האם  בצלאל,  ר'  הסתפק  שכך,  כיון 
להעמיד עגלה בתור הארוך, לומר לעומד לפניו 'אני 

אחריך', ובינתיים ימלא את העגלה 
במוצרים, וכשיסיים את הקניה כבר 

יגיע תורו?
בתור  נעמד  הוא  הלא  מצד אחד, 
מאידך,  בכך.  החסרון  ומהו  בזמן, 
על  מתמרמרים  הציבור  הלא 
נהגנו  אנחנו  'הרי  ואומרים,  כך 
את  לקחנו  קודם  אדם,  בני  כדרך 
ואחר  צריכים,  שאנחנו  המוצרים 

כך נעמדנו בתור וחיכינו חצי שעה - כיצד תעקוף 
את כולנו'?

המרקחת,  בית  אל  בצלאל  ר'  הלך  מכן  לאחר 
וכאשר ראה שגם שם התור הוא ארוך, הודיע לאחרון 
הסמוך  הכנסת  לבית  הלך  ובינתיים  אחריו,  הוא  כי 
והתפלל תפילת ערבית. בסיום התפילה שב אל בית 

המרקחת, ותוך מספר דקות כבר הגיע תורו.
אנחנו  'הרי  התרעמו:  אותו  הסובבים  כאן,  גם  אך 
בא  רק  אתה  ואיך  שעה,  חצי  כבר  כאן  ממתינים 

וכבר מגיע תורך'?
על  מושתתים  חייו  אורחות  כל  אשר  תורה,  כבן 
אדני התורה וההלכה, פנה ר' בצלאל אל הרב, ושאל: 

'האם יש מקום לטענת המפקפקים עלי, או שמא 
אני יכול לומר להם - מאי נפקא מינה אם אני עומד 
הולך  או  מוצרים,  מביא  אני  שבינתיים  או  בתור, 

להתפלל ערבית'?
תשובת הרב לא איחרה מלבוא )וכמובא בקובץ דרישה 
וחקירה(: כל יסוד התור שמי שהגיע ראשון הוא קודם, 

העולם.  ומנהג  והיושר  הצדק  על  מבוסס  זה  דבר 
יש  בתורים,  המתעוררות  השאלות  בכל  ממילא, 
לבדוק היכן הצדק והיושר, ולפי 

זה יש לנהוג.
הראשונה,  שבשאלה  נראה 
קודם  האנשים  רוב  שדרך  כיון 
כך  ואחר  המצרכים  את  לאסוף 
ינהגו  כולם  ואם  לתור,  לגשת 
כך  ואחר  בתור  לעמוד  קודם 
יתחילו לאסוף מצרכים תתעורר 
מסתבר  כן  אם  אנדרלמוסיה, 
קודם  ולכן  כן.  לעשות  והיושר  מהצדק  זה  שאין 
יאסוף את המצרכים, כדרך העולם, ואחר כך ימתין 

בתור. 
אמנם מצוי שבאמצע ההמתנה בתור נזכר האדם כי 
להביאו,  רץ  והוא  מסוים,  מוצר  להביא  שכח  הוא 
אבל דבר זה אינו גורם לתרעומת כמי שלא ממתין 
בתור כלל אלא מעמיד את עגלת הקניות במקומו.
ולעניין השאלה השניה, השיב הרב, כי נראה שכיון 
מה  כן  ואם  לתורם,  ממתינים  ממילא  כולם  שהרי 
באפס  לתורו  וממתין  יושב  הוא  אם  מינה  נפקא 
לצורך  זמנו  את  מנצל  בינתיים  שהוא  או  מעשה, 
ומעיין  בתור  יושב  הוא  אם  הבדל  אין  סידורים, 

בספר, או שהולך לסידוריו מחוץ לבית המרקחת 
- כל זמן שהוא שב בזמנו, ולא שתורו כבר עבר, 
שהמתינו  אנשים  לעקוף  כן  אחרי  מבקש  והוא 
שהם  מתמרמרים  שאנשים  ומה  לתורם.  כראוי 
ישבו והמתינו חצי שעה, והוא מיד נכנס לתורו, אין 
זו אלא מעין צרות עין, כי מה אכפת להם אם ישב 

כאן או שהלך, בזמן שזהו זמן ההמתנה הרגיל.
מכל מקום, יש לו לבקש מהאדם שנשאר להמתין 
אדם  כאן  שיש  אחריו  לבאים  שיודיע  בתור, 
עגמת  מכן  לאחר  להם  תהיה  שלא  כדי  לפניהם, 
נפש בזה שחושבים שהתור שלהם כבר מתקדם, 
ופתאום מגיע אדם נוסף ומודיע שכעת הגיע תורו.

דבר זה חשוב ביותר מצד דרך ארץ, וכך מסופר על 
וביקש  הרופא,  אל  שהלך  הרבנים  מגדולי  אחד 
לו שרב  ולהודיע  לרופא  כן  לפני  להיכנס  תלמידו 
חשוב ממתין בתור. נבהל הרב, ומחה בתלמיד מיד: 
'אל תעשה כך, אני אמתין בתור ככל האנשים, ולא 

אכנס לחשש של גזל'!
לאדם  תור  העברת  לענין  גם  למדים  אנו  זה  מנדון 
אחר, שהממתין בתור ויש בידו מספר, אך החליט 
שלא לגשת בסופו של דבר - מותר לו להעביר את 
בעל  שכל  קובעים  הכללים  כי  אחר,  לאדם  תורו 
מספר בתור זכאי לגשת בתורו. אולם, יש סוברים 
רוגזם  את  לעורר  כדי שלא  בצנעה,  זאת  שיעשה 
מקום  ומכל  זו.  הלכה  יודעים  שאינם  אחרים  של 
נזק של  גורם לממתינים  ואינו  היות  טעם ההיתר 
המתנה לשווא, כיון שהוא אישית מוותר על תורו 
ואת זכותו הוא נותן לאדם אחר, ואי אפשר למנוע 

מאדם להעביר זכות לאדם אחר.

מענינא דיומא

הוראה  סמיכות  מעניק  שהיה  אחד  ברב  מעשה 
בצע  בעד  זאת,  לאיצטלא  ראויים  שאינם  לאנשים 

כסף.

הוכיחו אותו על מעשיו אלו, שכמובן אינם מוצדקים, 
)חשוב  אמר  וכך  עצמו,  את  להצדיק  השיב  הוא  אך 
להדגיש שכמובן שתשובה זו אינה מוצדקת, אך היא 

דוגמא לפלפול עקום שבא להצדיק את האדם...(:

חיל,  אנשי  שופטים  לבחור  משה  את  צווה  'הקב"ה 
הלבבות  כאשר  בדורנו,  בצע.  ושונאי  אלקים  יראי 
אם  מהן.  אחת  מדה  בו  שיש  במי  כבר  די  נתמעטו, 
ה',  ויראי  חיל  לפני הם לא אנשי  גם אם הבאים  כן, 
מכל מקום ודאי שהם שונאי בצע, כי אם לא כן לא 
היו נותנים לי ממון רב בעד היתר ההוראה - ושוב הם 

כבר ראויים בזכות מידה זו להיות רבנים בישראל'...

לחידודאיש לחקור

בשם אומרו

המתנה בתור - חיוב או רשות
 האם יוכל ר' בצלאל לשים את עגלת הקניות בתור ולהניח בה ישירות את המוצרים, 

ובזמן ההמתנה - האם יוכל ללכת לתפילת ערבית בינתיים?

בגמרא נאמר 'שלושה שאכלו כאחד, אחד מפסיק לשנים ואין שנים מפסיקים   •
לאחד'. ויש לחקור כיצד יהיה הדין בארבעה שאכלו, האם יכולים שנים לכוף את אחד 
מתוך השנים הנוספים להפסיק, וכן מה הדין בעשרה שאכלו - האם הרוב יכול לכוף 

את המיעוט.

ברכת המזון מתחייבת כאשר יש גם אכילה וגם שביעה, אך אם הפסיק באכילתו   •
שיעור כדי אכילת פרס - אף ששבע אינו מצטרף, וכן אכילה בלא שביעה לא מועילה. 
ויש לחקור באופן שאכל בתוך כדי אכילת פרס, והמותר עד השביעה היה בהפסקה, 

האם מועיל, או שגם השביעה צריכה להיות בכדי אכילת פרס ולא יותר.

הרה"ג ישראל בן יוסף שליט"א

אין בושה - כגאווה.
ואין עטרה - כענווה!

                                               )הרוקח(
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פרשת בא
'בא אל פרעה' )י', א'(

בעל  זצ"ל,  ב"ר משה קאפח  יחיא  רבי  הגאון 
'אור תורה', ביאר שהלשון 'בא' היתה הוראה 
נטילת  ללא   - לפרעה  בעצמו  יכנס  שמשה 

רשות, וכך כתב:
אל  'בא  שנאמר  מקום  כל  בידך,  יהיה  כלל 
רשות.  נטילת  בלא  לארמונו  שיכנס  פרעה', 
וכמה  שוערים  כמה  לו  שיש  פי  על  ואף 
בלתי  נכנס  היה  המלכים,  כדרך  שומרים, 
דובים  כמה  שהיו  פי  על  ואף  רשות.  נטילת 

ואריות ונמרים, היה משה נכנס בלי מונע.
והביא ראיה לכך ממה שאמר פרעה למשה, 
מדוע   - פני'  ראות  תוסף  אל  לך  'הישמר 
הוצרך להתרות במשה, הרי הוא יכול לצוות 
כמנהג  להכנס,  יניחוהו  שלא  לשומרים 
אלא  ושוטרים.  שוערים  להעמיד  המלכים 
שכן  כל  האריות,  בפניו  עמדו  שלא  ודאי 
בכח שם המפורש החקוק  זה  וכל  בני אדם, 

ַּבַּמֶּטה.

פרשת בשלח
'ובני ישראל יוצאים ביד רמה' )י"ד, ח'(

התרגום:  כתב  רמה',  'ביד  התיבות  בביאור 
'בריש גלי'.

רבי  בביאור דבריו על פי הפשט כתב הגאון 
יחיא קורח זצ"ל, בעל מרפא לשון, שהפירוש 
גלוי'  'בראש  כמו  וכבוד,  שמחה  מלשון  הוא 
ראש',  וחפוי  'אבל  הלשון  היפך  שזהו   -
ואבל  צער  בדרך  שנעשה  דבר  על  הנאמרת 

ולא בשמחה. 

פרשת יתרו
כל  את  משה  חותן  מדין  כהן  יתרו  'וישמע 

עשה אלוהים למשה' )י"ח, א'(
רפאל  רבי  הגאון  כתב  יתרו  מעשה  בביאור 
אברהם שלום שרעבי זצ"ל, שמעשה יתרו בא 
להוציא מטענת אומות העולם כלפי ישראל, 

וכדלהלן:
כל טענת אומות העולם שנשארים באמונתם 
היא, דהא קיימא לן דהולכים אחר הרוב, וגם 

בתורה נצטווינו 'אחרי רבים להטות'.
אמנם ראיה זו מופרכת מעיקרא, כיון דקיימא 
מקום  מכל  הרוב,  בתר  דאזלינן  דאף  נמי  לן 
היא  עדיפה  אלימתא,  חזקה  שיש  באופן 

מהרוב ואזלינן בתר החזקה. 

יתרו כשבא  כוונת  היתה  לומר שזו  יש  כן  ואם 
בתר  דאזלינן  סבור  היה  דמעיקרא  להתגייר, 
אומות  הם  אלו   - להטות  רבים  ואחרי  הרוב 
יציאת  את  שראה  אחר  אבל  הרבים.  העולם 
אם  חזקה',  'ביד  משם  ה'  שהוציאנו  מצרים 
על  היא  עדיפה  אלימתא  שחזקה  מצינו  כן 
החזקה  שהרי  להתגייר,  בא  ולכן  הרוב,  פני 
ישראל  עם  ואחר  לילך אחריה  הוכיחה שיש 

המאמין בבורא עולם. 

פרשת משפטים
השור יסקל וגם בעליו יומת' )כ"א, כ"ט(

מפעלי  בספר  מסופר  כך  אחד,  ששי  ביום 
חיים  רבי  הגאון  הכנסת  בבית  ישב  הצדיק, 
חּגבי זצ"ל, רב קהילת רבוע שבמחוז כוולאן, 

והתכונן לקבל את שבת המלכה.
בית  בפתח  ואלים  עשיר  גוי  הופיע  לפתע, 
המובחר,  שורו  חיים.  לרבי  וקרא  הכנסת, 
נפל  תדיר,  מתפאר  היה  שבו  והחזק  הגדול 
קמיע,  לשור  'כתוב  זז.  ואינו  אונים  חסר 

שיבריא', דרש בתוקף.
הרב הסביר לגוי בנועם, כי הדבר אינו אפשרי 
השבת,  כניסת  קודם  ספורות  דקות   - כעת 
לא  הגוי  במוצאי שבת.  אליו  לבוא  לו  והורה 
יכתוב  שהרב  והתעקש  דבריו,  את  קיבל 
לשורו קמיע מיד. הרב השיב לו שוב כי אינו 
יכול כעת. אך הגוי החציף את פניו, העז ונכנס 

לבית הכנסת, ודחף את הרב!
וחוצפתו,  רשעותו  גודל  את  חיים  רבי  ראה 
וביקש ממנו להמתין. נכנס לבית הכנסת, נטל 
שארית גפרור שרוף, וכתב על פיסת נייר את 

לשון הפסוק: 'השור יסקל, וגם בעליו יומת'.
קיפל הרב את הנייר, קשרו בחוט, ואמר לגוי: 
קרן  על  אותו  וקשור  לך  הקמיע,  לך  'הנה 

השור'!
על  ה'קמיע'  את  קשר  בשמחה,  הגוי  הלך 
קרן השור והמתין ליום המחרת, לצאת עמו 
למרעה ולהראות לכל העוברים והשבים את 

יפיו.
הגיעה  כבר  התפילה,  סיום  לפני  למחרת, 
השמועה ליהודים: הגוי יצא לרעות את שורו, 
העוברים  והמיתו.  בעליו  את  נגח  השור  אך 
להודיע  מיהרו  המאורע,  את  שראו  והשבים 
וכשראה  גוי. הלה הגיע,  זאת לבנו של אותו 
את אביו שוכב הרוג, נתמלא זעם, ירה בשור 

והרגו.
וכך התקיים מה שכתב הצדיק המקובל, רבי 

חיים זצ"ל - השור נסקל, וגם בעליו מת!

מגיד לאדם מה שיחו
מתי וכמה מותר להרבות שיחה עם האישה

פגש אותי אדם ברחוב, וטענתו בפיו: אני קורא את 
המאמרים שלך, אתה מתיימר להתעסק בשלום 
בית, מטיף לאנשים לקשור שיחה עם נשותיהם 
גמרא  הנך  שוכח  אבל  ולהתאחד,  להתקרב  כדי 
 מאד חשובה: 'מגיד לאדם מה שיחו' )עמוס ד', י"ג( -

לאשתו  איש  שבין  יתירה  שיחה  אפילו  רב,  אמר 
ע"ב(.  ה'  )חגיגה  מיתה  בשעת  לאדם  לו  מגידים 
מכאן משמע שאדם צריך למעט בדיבורים אלו, 

ומדוע את זאת אינך דורש ברבים?

היא.  גדולה  טענה   - טענתך  לו:  ואמרתי  השבתי 
ברם, אין אני בטוח שלכך התכוונו חז"ל! 

הראיתי לו את דברי ספר מאור חיים )עמ' י"ג, על 
הפסוק 'ויברא אלהים את האדם'. ספר זה כולל חידושי תורה 
רבי  תלמידו  ידי  על  שנשמעו  כפי  ונכתבו  החיד"א,  שאמרם 

משה פרנקו זצ"ל(, וז"ל: 

'מפני מה ברא הקב"ה זכר, ואחר כך נקבה? 

ונראה, לפי שהאישה דברנית, אילו נבראת תחלה 
לא הייתה יכולה להיות לבדה אפילו שעה אחת. 
ולכן נברא זכר תחילה, כדי שמיד שנבראה אשה 

תמצא לדבר עם בעלה'!

רואים מכאן, שחור על גבי לבן, שחלק מתכונה 
דבר  וזהו  בריאתה,  משעת  באשה  נטמעה  זו 
בלעדיו,  יכולה  לא  היא  שהוא מחויב המציאות. 
ואפילו רגע אחד! ועל כן, הקב"ה בכבודו ובעצמו 
הראשונה!  ולא  השנייה  ובראה  בה,  התחשב 

פשוט פלא פלאים!

ומה שאמרו חז"ל, שלא ירבה שיחה עם אשתו, 
אינו אמור אלא אם כן הוא מנבל את פיו בדברי 
פה(,  ניבול  לידי  שמביאים  הבל,  )דברי  הבאי 
כמבואר בדברי הרמב"ם בפרק ה' מהלכות דעות הלכה ד', או 

יקר  תורה  זמן  ומבטל  בדיבורים  ביותר  שמרבה 
)כמבואר בגמרא הנזכרת. ועיין תוס' יום טוב על מסכת אבות 

פרק א' משנה ה'(, או מדבר בזמן שאינו צריך לדבר 

דברים אלו )עיין טור ושולחן ערוך סימן ר"מ סעיף ט'(.

אבל ודאי, ללא כל ספק, שלא עלה על דעת חז"ל 
שיאלמן את אשתו, ולא ידבר עמה אלא מיעוט 

הנצרך.

- גם אם נשאך ליבך,  לו  מלבד זאת - הטעמתי 
וליבך נוקפך, אזי צריך שתדע שלא חובה להיות 
קשקשן ולהרבות בדברים, אלא די לך שתשמע 

אותה - ואז תינצל מדיבורים יתירים.

שולחן מלכים

הבית היהודי
הרה"ג יוסף צברי שליט"א

רב ומו"ץ באלעד

הרה"ג יואב עובדיה ג'יבלי שליט"א

מפניני חכמי תימן על פרשיות החודש
 מהיכן נלמד שמשה רבינו נכנס לפרעה ללא נטילת רשות / ביד רמה - בשמחה! / 

איך הוכיח יתרו שחזקה עדיפה מרוב / השור שנסקל בזכות ה'קמיע' המסתורי 
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במאמרים הקודמים למדנו כי ביכולתו של האדם 
להשפיע על בריאותו ועל אריכות ימיו, והרי הוא 

חייב מן הדין לעשות כן.
כך גם אנו למדים בדברי ספר החינוך )מצוה תקמ"ו(, 
שביאר לנו את היסוד הגדול הזה בהנהגת האדם 
'משרשי  לשונו:  וזה  ובריאותו,  גופו  בשמירת 
משגיח  הוא  ברוך  השם  היות  שעם  לפי  המצוה, 
בפרטי בני אדם ויודע כל מעשיהם, וכל אשר יקרה 
להם טוב או רע - בגזרתו ובמצוותו לפי זכותן או 
אדם  אין   - לברכה  זכרונם  שאמרו  וכענין  חיובן, 
עליו  מכריזין  כן  אם  אלא  מלמטה,  אצבעו  נוקף 
מלמעלה - אף על פי כן, צריך האדם לשמור עצמו 
מן המקרים הנהוגים בעולם. כי האל ברא עולמו 
ובנאו על יסודות עמודי הטבע, וגזר שתהיה האש 
שורפת והמים מכבין הלהבה, וכמו כן יחייב הטבע 
- שתרצץ  גדולה על ראש איש  שאם תפול אבן 
הגבוה  הגג  יפול האדם מראש  או אם  מוחו,  את 

לארץ - שימות'.
וממשיך בספר החינוך, לבאר איך ינהיג האדם את 
עצמו: 'והוא ברוך הוא, חנן גופות בני אדם וייפח 
בהם נשמת חיים - בעלת דעת, לשמור הגוף מכל 
פגע וכו'. ואחר שהאל שעבד גוף האדם לטבע, כי 
כן חייבה חכמתו, מצד שהוא ]האדם[ בעל חומר 
- ציווהו לשמור מן המקרה, כי הטבע שהוא מסור 

בידו, יעשה פעולתו עליו, אם לא ישמר ממנו'. 
ומכאן עובר החינוך, אל המסקנה המתבקשת: ועל 
ומקומותינו,  משכנותינו  לשמור  התורה  תצוונו  כן 
לבל יקרנו מוות בפשיעותינו ולא נסכן נפשותינו על 

סמך הנס. 
הספר  בעל  הרב  בדברי  גם  אנו  מוצאים  וכזאת 
דבריו  ותורף  ד'(,  פרק  הביטחון  )שער  הלבבות  חובת 
כי  והחולי,  הבריאות  בענין  נאמר  'וכן  במסקנתו: 
על האדם לבטוח בבורא בזה ולהשתדל בהתמדת 
ולדחות  זה,  מטבעם  אשר  בסיבות  הבריאות, 

המדווה במה שנהגו לדחותו'. 
הנה המסר שבדבריו ברור, שאסור לו לאדם להכניס 
כאשר  כי  בטענה  בבריאותו  ולזלזל  בסכנה  עצמו 
גזירתו  עם  אדרבא,  כי  יהיה.  כן   - הבורא  יגזור 
יתברך על המאורעות, גזר גם על האדם להישמר 
מהן, ואם לא ישמור עצמו ויינזק, יתבע על שהזיק 

לעצמו. ואם יהיה לו נס מנכין לו מזכויותיו.

מתוך הספר 'חיים בריאים כהלכה'.

להזמנת הרצאות ושאלות: 03-6187876.

השבת  חילולי  של  ריבויים  בעקבות  שאלה: 
אחינו  ידי  על  האחרונה,  בתקופה  בפרהסיא 
התועים, עלה הדיון בקרב בני הישיבה, כיצד 
עלינו – החרדים לדבר ה' – להתייחס לעובדה 
הציבור  עסקני  על  פעולה  דרכי  ובאלו  זו, 
לנקוט בענין, ולצערי אינני מבין, מדוע עלינו 
ידי  על  הנעשות  עבירות  על  להאבק  למחות 

יהודים אחרים, מה זה ענינינו?
ע"ב(  )נ"ד  בשבת  הגמרא  הגמרא  תשובה: 
אומרת: 'כל מי שאפשר למחות לאנשי ביתו, 
על  ]נענש  ביתו  אנשי  על  נתפס  מיחה,  ולא 
נתפס  עירו,  באנשי  רש"י[.  שבידן,  עבירות 
על אנשי עירו. בכל העולם כולו, נתפס על כל 

העולם כולו.
מתוך  לעמוד  ניתן  זו  חובה  של  חומרתה  על 
מהלכות  ד'  )בפרק  הרמב"ם  בדברי  התבוננות 
שהם  דברים  ארבעה  שמנה  א'(,  הלכה  תשובה 
עוון גדול, והעושה אחד מהם אין הקדוש ברוך 
גודל  לפי  תשובה  לעשות  בידו  מספיק  הוא 
בתרבות  בנו  'הרואה  הוא:  מהם  ואחד  חטאו, 
ברשותו,  ובנו  הואיל  בידו,  ממחה  ואינו  רעה, 
כמחטיא  ונמצא  פורש,  היה  בו  מיחה  אילו 
אותו. ובכלל עוון זה, כל שאפשר בידו למחות 
באחרים, בין רבים בין יחידים, ולא מיחה, אלא 

יניח אותן בכשלונן'.
מדברי הרמב"ם אלו אנו למידים, כי חובה היא 
המוטלת על כל יהודי למחות בידי עושי עבירה, 
זו  חובה  הרעים.  ממעשיהם  בכך  ולהפרישם 
)'ביאור  ברורה'  ה'משנה  בדברי  אף  מפורשת 
הלכה' סימן א' ד"ה ולא(: 'אם הוא עומד במקום 
התורה,  על  המתקוממים  אפיקורסים  שיש 
ועל  ורוצים לעשות איזה תקנות בעניני העיר, 
ידי זה יעבירו את העם מרצון ה', ופתח בשלום 
ולא נשמעו דבריו, מצוה לשֹנאתם ולהתקוטט 
עמהם, ולהפר עצתם בכל מה שיוכל, ודוד המלך 
ֶאְׂשָנא  ה'  ְמַׂשְנֶאיָך  'ֲהלֹוא  אמר:  השלום  עליו 
ְׂשֵנאִתים  ִׂשְנָאה  ַּתְכִלית  ֶאְתקֹוָטט,  ּוִבְתקֹוְמֶמיָך 

ְלאֹוְיִבים ָהיּו ִלי' )תהלים קל"ט, כ"ב('.
מבחינה זו, מובן איפה, שיש לדון ולשקול בכל 
התוכחה  ונחיצות  כדאיות  את  לגופו  מקרה 
ואין בכוחן להניא את  והמחאה, שהרי במידה 
וכדברי  בהן,  יש  טעם  מה  ממעשיו,  החוטא 
על  שמצוה  'כשם  ע"ב(:  )ס"ה  ביבמות  הגמרא 
אדם לומר דבר הנשמע, כך מצוה על אדם שלא 

לומר דבר שאינו נשמע'.
אמצעי  בתור  המחאה  חובת  מלבד  אולם, 
ישנו  הרעים,  למנוע את החוטאים ממעשיהם 
להלכות  יותר  השייך  מחאה  של  נוסף  חיוב 
ֶמׁש  ַהּׁשֶ זאת  לבטא  והיטיב  הלבבות',  'חובות 
הצדיק  הגאון  בילדותי,  לאורו  שהתחממתי 
רבי שמשון פינקוס זצ"ל, רבה של 'קהל עדת 
במונית  פעם  נסע  כאשר  באופקים,  חרדים' 

תורה  שומר  שאינו  יהודי  ידי  על  הנהוגה 
ומצוות, וכמסיח לפי תומו סיפר הנהג לחבירו 
היושב לצדו, כי באורח קבע נוהג הוא בשבתות 
רחמנא  הארץ,  ברחבי  לטייל  רכבו  עם  לצאת 

ליצלן.

שווה  להשאר  היה  יכול  לא  זצ"ל  שמשון  רבי 
נפש אל מול הדברים שנשמעו. היתכן כי אדם 
והנוכחים  שכזה,  דבר  לחבירו  יספר  מישראל 
כאילו  ענין,  ובחוסר  באדישות  לכך  יתייחסו 
פנה איפה אל  הוא  בכך הם?  מעשים של מה 
היושב לצדו והחל לספר לו בקול רם, על מנת 
שיגיע גם לאוזני הנהג: 'שמע נא סיפור' – פתח 
נסעתי  שעבר,  'בשבוע   – ואמר  שמשון  רבי 
במראה  מבחין  אני  והנה  שלי,  הפרטי  ברכב 
יודע  אתה  הרכב.  מאחורי  עומד  שלי  שאבא 
ובמלוא  אחורי,  להילוך  העברתי  עשיתי?  מה 
איזה  אותו,  ודרסתי  לאחור  נסעתי  התנופה 

צחוק זה היה'...

הנהג  נזעק   – מתבייש?!'  לא  אתה  לי,  'תגיד 
לך?  קרה  'מה   – הסטרית  בנימה  לעברו  וקרא 
כה  בצורה  להתנהג  העזת  איך  השתגעת? 
אבא  אל  ומזעזעת,  שפלה  אכזרית,  נוראית, 
חייך?!  את  לך  והעניק  אותך  ֶׁשָיַלד  שלך, 
בושה  זוהי  הלא  לאחרים?  כך  על  לספר  ועוד 
צחוק  מזה  עושה  עוד  ואתה  כדוגמתה,  שאין 

והיתול'?!

מיהר  ציפה,  לכך  שבדיוק  זצ"ל,  שמשון  רבי 
לנצל את תגובת הנהג, ולהשיב את כבודה של 
דרסת  'לא  לו,  אמר  'ואתה',  למקומה:  השבת 
את אבא שלך?! כיצד אינך מתבייש כאשר הנך 
דורס בכל שבוע מחדש את השבת, את אבא 
הא?  גלויה,  בהנאה  כך  על  מספר  ועוד  שלך? 
מדוע אינך מזדעזע אז'?!, ושאלתו נותרה ללא 

מענה )'השמש בגבורתו' חלק ב' עמוד 312(.
ניתן  השבת  של  כבודה  כי  אנו  רואים  כאשר 
למרמס, והיא מחוללת בריש גלי באופן בוטה 
רק  מוחים  אנו  אין  ליצלן,  רחמנא  ומשפיל, 
ממעשיהם  ברית  מרשיעי  את  להניא  בכוונה 
לכאב  ביטוי  בכך  אנו  נותנים  אלא  הנלוזים, 
הנורא שאנו חשים בראותינו כבלע את הקודש, 
ומשתדלים להשיב בכך את כבודה של השבת 

– קודש הקדשים – בעיני עצמינו.
סגולה,  עם  אמוני  וכל  הישיבות  בני  עלינו, 
את  בקרבינו  ולעורר  הכאב,  את  להפנים 
ברגל  המופרת  השבת  קדושת  על  האיכפתיות 
בכל  כמו  מעשית,  מבחינה  כמובן,  אולם  גסה, 
פי  על  ורק  אך  לפעול  יש  ופרטי,  ציבורי  נושא 
דעת רבותינו עיני העדה, אשר על פיהם ישק כל 
דבר, ובלעדיהם לא ירים איש את ידו ואת רגלו.
יתן ה', ויגול חרפת עמו מעליו, והשיב לב אבות 
ותמלא הארץ  על אבותם,  בנים  ולב  בנים,  על 

לדעת את כבוד ה'.

הבריאות כהלכה
בנין נעורים

הרה"ג יחזקאל אסחייק שליט"א

הרה"ג בועז משה שליט"א
משגיח בישיבת 'דרך חיים'

הכל בידי שמים!  
הנהגת התורה לשמירת האדם על בריאותו

 "חנוך לנער 

הרה"ג אורן צדוק שליט"אעל פי דרכו"
מח"ס שו"ת אורן של חכמים

חובת המחאה בעושי רשעה ְוִעְנָיָנה
מדוע עלינו למחות בידי מפירי ברית המחללים את השבת?



5

בפתח ספר משנה תורה נאמר, 'ויהי בארבעים שנה, 
בעשתי עשר חדש באחד לחודש, דבר משה אל בני 
ישראל וגו''. )דברים א', ג'(. 'עשתי עשר חודש' האמור 
המוסיף  כל  נרמז  ועליו  שבט'.  'חודש  הוא  בפסוק 
גורע, שהע' הנוספת לתיבת 'שתי עשר', גרעה חודש 
ממניינו. ובאותו היום האמור, א' בשבט, הקהיל משה 
את עם ישראל, ובישר להם שעתיד הוא להפטר מן 
ושכחו  'מי ששמע פסוק אחד  לכל,  והודיע  העולם. 
וגו'.  וישננה',  יבוא  וישננו, פרשה אחת ושכחה  יבוא 
)ספרי  לאמר'.  הזאת  התורה  את  'באר  נאמר  לכך 
דברים(. והוא ספר דברים - ספר משנה תורה. על כן 
מבואר בספרים הקדושים כח סגולתו של חודש זה 
ללימוד התורה והתעלותה, שהרי בו התבארה התורה 

באר היטב, דמיון לו' סיוון בו נתנה התורה.

ט"ו בשבט
אבותינו  נהגו  שלא  הענין,  ומפורסם  הדבר  ידוע 
עשר  חמישה  ביום  כלשהו  מאורע  לציין  הקדושים 
בשבט כלל ועיקר, מלבד שאין בו נפילת פנים, ואף 
קל"א  סימן  זיתים  )שתילי  המנחה  בתפילת  לפניו  לא 
]והשנה  ותענית  הספד  בו  אין  וכן  וכל(,  ד"ה  ט"ז  ס"ק 
ארך  'אל  בו  אומרים  אין  שני,  ביום  חל  בשבט  ט"ו 
 אפים' בהוצאת ספר תורה, אלא 'יהי ה' עמנו' וכו'[. 
הוא,  לאילנות  השנה  וראש  הואיל  הדבר,  טעם   
שאסורים  שנים,  ראשי  כשאר  הינה  בו  ההנהגה 
הגה"מ,  בשם  תקע"ב  סימן  יוסף  )בית  ותענית  בהספד 
מרוטנבורג(. מהר"מ  בשם  תש"א  סימן  ר"ה  מרדכי   וכן 
מינים  פירות  הגשת  בריבוי  אליו  ההתייחסות   
זה,  ליום  ותפילות מיוחדות שנתקנו  ממינים שונים, 
הינו נחלת שאר עדות ישראל בלבד. אולם המציאות 
כיום, שאף אצלנו התפשטה אצל רבים הנהגה זו מי 
ברב מי במעט, אמנם לא בדרכים הנזכרות, רק בזעיר 
ניתן להתעלם מכך. ומאחר  ועל כל פנים לא  אנפין, 
הלכתיים  עניינים  הזו,  בעת  ללמד  הדבר  ראוי  שכך, 
תרומות  ערלה,  שנות  מנין  כגון  זה,  ליום  הקשורים 
שהחיינו,  ברכות  הברכות,  קדימות  סדר  ומעשרות, 
ללמוד  ללבבות,  מוכשרת  הזו  שהעת  ובפרט  ועוד. 
לשמוע ולקבל. ונמצאנו נשכרים בהרחבת הידיעות, 

בהלכות שאינן מצויות לאדם הרגיל.

דיני ערלה
כל  ונטעתם  הארץ,  אל  תבואו  'וכי  בתורה,  נאמר 
יאכל'  לא  ערלים  לכם,  יהיה  עץ מאכל. שלש שנים 
'נטיעה',  בפסוק  שנזכר  וכיוון  כ"ג(.  י"ט,  )ויקרא 
מעת  הינו  ערלה,  שנות  שלש  שמניין  חכמים  למדו 
פירותיו.  נתינת  מעת  ולא  בלבד,  האילן   נטיעת 
 שלשה זמנים יש בנטיעת האילן, שביחס אליהם 
אילן שניטע קודם  א.  נקבע מנין שלש שנות ערלה. 
תשפ"א  השנה  ראש  לפני  ימים  וארבעה  לארבעים 
כשנה  זו  ימים  תקופת  נחשבת  משל(,  דרך  )על 
שנתיים  עוד  רק  ערלה  שנות  למנין  ונותר  שלימה, 
עד  זה  ימים  ממנין  פחות  נותר  אם  ב.  בלבד.  ימים 
לסיומה של שנת תש"פ, המנין לשנות ערלה מתחיל 
מראש השנה של שנת תשפ"א, שלש שנים מלאות, 
מן  לאכול  מותר  כבר  תשפ"ד  השנה  ראש  ובליל 
הפירות. ג. אם ניטע אילן בין א' בתשרי לט"ו בשבט, 
י"ב(.  הלכה  שם  )רמב"ם  ליום  מיום  שנים  שלש   מונין 
התבאר,  ב'(  הלכה  א'  פרק  )ר"ה  בירושלמי  הנה   
בסופה.  החמרה  יש  בתחילה  הקלה  שיש  שבמקום 

זו  קצרה  תקופה  להחשיב  הנזכר,  א'  אופן  היינו 
עליה  הוחמר  כן  על  גדולה.  הקלה  הוא  כשנה 
בא'  השנים  שלש  יסתיימו  שלא  היינו  בסופה, 
בשנת  שחנט  אילן  שכל  אלא  תשפ"ג.  שנת  בתשרי 
פירותיו  כל  שנה,  אותה  בשבט  לט"ו  קודם  תשפ"ג 
נגמרו  שבפועל  אף  והנאה,  באכילה  לעולם  אסורים 
לאכילה הרבה לאחר מכן. שרק אם חנט לאחר ט"ו 
והנאה.  באכילה  הוא  מותר  תשפ"ג,  שנת   בשבט 
ב' שניטע האילן לאחר הזמן האמור   אולם באופן 
למעלה, היינו תוך מ"ד יום לסיום שנת תש"פ, שאין 
מתחיל מנין השנים אלא רק מא' תשרי תשפ"א, הרי 
סיום שלש השנים, הוא בא' בתשרי תשפ"ד. כן היא 
ט'(,  הלכה  שני  מעשר  מהלכות  ט'  )פרק  הרמב"ם  דעת 
בדעת  ה'(,  סעיף  רצ"ד  סימן  ערוך  )שולחן  מרן  פסק  וכן 

ה'סתם'. 
הלכות מעשרות

ט"ו  נאמר,  א'(  משנה  א'  פרק  השנה  )ראש  במשנה 
הלל.  בית  כדעת  לאילנות,  השנה  ראש  הוא  בשבט 
ע"א(,  י"ד  השנה  )ראש  בגמרא  נזכר  הדבר  וטעם 
הפרשת  ולענין  שנה'.  גשמי  רוב  ויצאו  'הואיל 
כדלהלן.  הדבר  מתבטא  ומעשרות   תרומות 
 ראשית יש לידע שמחזור השנים הוא שבע שנים 
ראשון,  מעשר  גדולה,  תרומה  לשמיטה.  משמיטה 
אולם  השנים.  אלו  בכל  מפרישים  מעשר,  ותרומת 
מפרישים  אלא  כן,  אינם  עני,  ומעשר  שני  מעשר 
ממחזור  ה',  ד',  ב',  א',  שנים  מסויימות.  בשנים  רק 
ג',  בשנים  ואילו  שני.  מעשר  מפרישים  השנים, 
בפירות  שהקובע  לידע  יש  עוד  עני.  מעשר  ו', 
ולדעת  הפרי.  חנטת  הוא  שייכים,  הם  שנה  לאיזו 
הלכה  שני  מעשר  מהלכות  א'  )פרק  הרמב"ם  רבינו 
גידול.  שליש  הפרי  גדל  כאשר  הינה  החנטה   ב'(, 
 על כן פרי שחנט קודם לט"ו בשבט שהוא כאמור 
לשנה  הוא  שייך  לאילנות,  השנה  ראש  למעלה 
על  אף  זאת  שבה.  מעשר  הפרשת  לענין  הקודמת 
פי שבירקות נכנסה השנה החדשה כבר בא' בתשרי 
תשפ"א  שנת  הבאה,  השנה  לדוגמא,  שנה.  אותה 
היא שנה ששית לשמיטה. ירקות שנלקטו לאחר א' 
זאת  עני,  באותה שנה, מפרישים מהן מעשר  תשרי 
קודם  זו,  ראש השנה  לאחר  בשעה שפירות שחנטו 
ולעתים  )בדרך כלל שסק, שקד,  שהגיע ט"ו בשבט 
אפרסק(, שייכים הם לשנה הקודמת, ונחשבים עדיין 
בכלל השנה החמישית, שהיא שנת מעשר שני, על 
לחללן  ויש  בשבט.  ט"ו  לאחר  לאכילה  שנגמרו  אף 
על מטבע או פרי אחר. ורק פירות שחנטו לאחר ט"ו 
בשבט בשנה הנזכרת )כמו שהוא ברוב פירות הקיץ(, 
שייכים הם לשנה הששית, ומפרישים מהן מעשר עני. 
הנוסח,  בסיום  ויוסיף  תנאי  יעשה  מסופק  הוא  ואם 

'ואם צריך מעשר עני יהא מעשר עני בדרומם'.
 אתרוג, אף על פי שהוא אילן וראש השנה שלו הוא 
בו אחר לקיטה כמו  ט"ו בשבט, מכל מקום הולכים 
ירקות על רוב  ירק ולא אחר חנטה, כיוון שגדל כמו 
מים )ביכורים פרק ב' משנה ו'(. וכן פסק הרמב"ם )פרק 
א' מהלכות מעשר שני הלכה ה'(, שולחן ערוך )סימן של"א 

סעיף קכ"ו(.

דיני קדימה בברכות
ברכות  תיקון  שמלבד  לברכה,  זכרונם  חכמינו  ראו 
לקדימות  אף  סדר  יש  הפירות,  אכילת  על  הנהנין 
חשיבות  של  שונות  דרגות  שיש  שבהיות  ביניהם. 

מתעלה  עולם  לבורא  והקילוס  הברכה  הפירות,  בין 
יותר באלו שהם חשובים ביותר. וזהו הסדר שקבעו 

חכמים.
פירות  וכן שאר  המינים,  פרי משבעת  לפניו  יש  אם 
לאכלן,  כעת  שרוצה  היינו  ביותר,  עליו  החביבין 
המנהג.  עיקר  וכן  שבעה,  מין  על  לברך  מקדים 
י"ג(  הלכה  ברכות  מהלכות  ח'  )פרק  הרמב"ם  ולדעת 
לאכלו.  כעת  שרוצה  הפרי  את  תמיד   מקדים 
שאינו  כלל  בדרך  עליו  החביב  פרי  לפניו  יש  אם   
יותר.  כעת  לאכלו  שרוצה  מין  ולעומתו  שבעה,  מין 
כגון שפרי ה'קשיו' או ה'שקד' חביב עליו דרך כלל, 
כגון  יותר,  דווקא פרי רטוב  רוצה לאכול  אולם כעת 
אפרסמון וכדומה. לדעת הרמב"ם יברך עליו ויפטור 
וכן  כלל,  דרך  עליו  חביב  שאינו  למרות  השאר,  את 
עיקר. )יעויין שתילי זיתים סימן רי"א ס"ק ה', כף החיים אות 
ח'(. אולם לדעת מרן מקדים את החביב עליו דרך כלל 

)שולחן ערוך שם סעיף א', ועיין משנה ברורה ס"ק י"ג(.

אם יש לפניו רק מפירות שבעת המינים, מקדים את 
הפרי הסמוך לתיבת 'ארץ' שבפסוק. וסימן נאה יש 
בדבר, בו ידע האדם בקלות ובזריזות, איזה פרי יקדם 
בברכתו אל השאר. ככל שמנין הגרעינים שבפרי קטן 
א.  הוא,  הסדר  ולכן  יותר.  הקודם  הוא  זה  פרי  יותר, 
ג.  נדמה לשנים(.  )הגרעין  ב. תמר  )גרעין אחד(.  זית 
)הרבה  תאנה  ד.  גרעינין(.  משלשה  יותר  )תמיד  גפן 
גרעינין בפרי(. ה. רימון )כולו גרעינין(. ולכן זית וגפן, 
מומלץ  וכו'.  קודם  תמר  ותמר,  רימון  קודם.  זית 
בדבר,  שיש  שבחידוד  ביתו,  בני  עם  זאת  לעשות 

מקנה להם ידיעה חשובה בהלכות אלו.
כאשר אין הברכות שוות, מנהגינו ידוע להקדים ברכת 
'בורא פרי העץ' לפני 'פרי האדמה', אף שאין כן דעת 
השולחן  ומרן  מנוח(,  רבינו  יעויין  )שם,  הרמב"ם  רבינו 
ערוך )סימן רי"א סעיף ג', כדעת ה'סתם'(. וכן מקדים שתי 
ברכות אלו לברכת 'שהכל', כיוון שהן מבוררות יותר. 
ברכות אלו אף  יותר מכך, שמקדימין  ידוע  ומנהגינו 

לברכת היין.
המינים  משני  לאכול  רוצה  כאשר  הינו  האמור  כל 
שלפניו אולם אם רוצה לאכול רק אחד מהם, מברך 

עליו דווקא, אף שלפניו יותר חשובים.
ויש לידע שכל סדר הקדימות הינו לכתחילה, שבדיעבד 
חובתו.  ידי  שיצא  פשוט  הסדר,  כפי  שלא  בירך   אם 
 כתב הרשב"א בחידושיו )ברכות מ"א ע"א( שכאשר 
לפניו  לא עשה כסדר האמור, אם היה באותה העת 
ולא נתכוון  פרי ממין שבעה או חביב שברכתו זהה, 
פרי  על  לברך  שנית  צריך  לפטרו,  הנזכרת  בברכתו 
מי  שיפטור  בדין  'שאינו  לאכלו.  כשרוצה  זה,  חשוב 
שאינו חשוב, את שהוא חשוב דרך גררא, אלא דרך 
לפניו  והיו  תפוח  על  לברך  הקדים  אם  ולכן  כוונה'. 
ענבים, ולא נתכוון בברכתו זו לפטרן, צריך שנית לברך 
ברכת בורא פרי העץ עליהן אם רוצה לאכלן. והובא 
סימן  וסוף  ר"ו,  סימן  )תחילת  בשני מקומות  יוסף  בבית 
רי"א(. וכן הובא בהגהת הרמ"א להלכה )סימן רי"א סעיף 
ה'(. ולא השמיטה מהרד"ם בשתילי זיתים, ואדרבא הורה כך 
בסימן ר"ו ס"ק י"א. וכן האריך מהרי"ץ בשו"ת פעולת צדיק 
נלמד  ומזה  למעשה.  כן  להורות  רע"ט(,  סימן  ב'  )חלק 
במכל שכן למי שבירך על אורז ברכת 'מזונות', ולא 
כיוון על מאפה אחר שלפניו, כגון בורקס או פתיתים, 

צריך לברך שנית עליהם.

בברכת שנתבשר בשורות טובות, אמן.

פינת ההלכה
הרה"ג אורן צדוק שליט"א

מח"ס שו"ת אורן של חכמים

לקט הלכות לחודש שבט
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ַרִּבי  ַמֲעֶׂשה ַמְדִהים ְמֻסָּפר ַּבֵּסֶפר 'ַׁשֲעֵרי ְׁשֹלֹמה' ַעל 
 ְׁשמּוֵאל ַאְכלּוִפי זצ"ל, ֶׁשְּלַצד ְׁשִקיַדת ַהּתֹוָרה ְוִלּמּוָדּה

ֲהָלָכה ְלַמֲעֶׂשה ָהָיה ְמֻיָחד ְּבִצְדקּותֹו ּוִבְטחֹונֹו. ְוָכְך ָהָיה 
ַהַּמֲעֶׂשה:

ַאִחים  ְׁשֵני  ָּגרּו  ֵחָמה  ֶׁשִּבְמחֹוז  ֵעֶגל  ֵּבית  ִּבְכַפר 
ְוִחְּלקּו ֵמֲאִביֶהם,  ְּגדֹוָלה  ְיֻרָּׁשה  ֶׁשִּקְּבלּו   ִיְׁשְמֵעאִלים 
ְוֶאָחד  ַרב,  ְזַמן  ָעַבר  ֹלא  ְּבָׁשֶוה.  ָׁשֶוה  ֵּביֵניֶהם  אֹוָתּה 
ָהָאח  ּוַבת.  ֵּבן  ִאָּׁשה,  ַאֲחָריו  ְוִהְׁשִאיר  ִנְפַטר  ָהַאִחים 
ֶּכֶסף  ָאַהב  שר"י,  ַאְלַּבֶכר  ֻמַחַּמד  ִיְחֵיא  ְׁשמֹו  ֶׁשּנֹוַתר, 
ָאִחיו  ֵעיָניו ֶאל ְממֹון  ָלַטׁש ֶאת  ֶּכֶסף. הּוא  ְוֹלא ָׂשַבע 
ַהֵּמת, ְוָרַקם ְמִזָּמה ָלַקַחת ֶאת ְממֹונֹו ֵמִאְׁשּתֹו ִויָלָדיו. 
 הּוא ֶהֱעִרים ֲעֵליֶהם ֶׁשִּכְבָיכֹול הּוא לֹוֵקַח אֹוָתם ְלִטּיּול

ָרַצח   - ָאָדם  ְּבֵני  ֵמֵעיֵני  ַהְרֵחק   - ְוָׁשם  ָלִעיר,   ִמחּוץ 
אֹוָתם ְוָזָכה ַּגם ָּבֵחִצי ַהֵּׁשִני ֶׁשל ַהְּיֻרָּׁשה.

ָקָצר  ְזָמן  ּוְבתֹוְך  ָלבֹוא,  ֵאַחר  ֻעְנׁשֹו ֹלא  ִמָּׁשַמִים  אּוָלם, 
ּוְלַאַחר  ָחְלָתה  ִּבּתֹו  ְוַאף  ְוִהְׁשַּתֵּתק,  ְּבנֹו   ִנְׁשַּתֵּגַע 
ִּכְׁשבּוַעִים ֵמָתה. ֵמֹרב ַּכֲעסֹו ְוַזֲעמֹו ֶהְחִליט ַהּגֹוי ָהָרָׁשע 
ְלַהֲעִליל ַעל ַאְרָּבָעה ְיהּוִדים ֶׁשֵהם ִּכְּׁשפּו ֶאת ְּבנֹו ּוִבּתֹו, 
 ְוָגְרמּו לֹו ִלְסֹּבל ֵסֶבל ַרב. ְלֵׁשם ָּכְך ִׁשיֵחד ֶאת ַהּׁשֹוֵפט
ְלַהְכִניָסם  הֹוָרה  ְוַהָּלה  ַאְלִעיר,  ֵמָהֲעָיָרה  ַאְׁשַקאִקי 
 ְלֵבית ַהֹּסַהר, ְלֹלא ׁשּום ֵעדּות ּוִמְׁשָּפט. ָהַאְרָּבָעה ָהיּו
ִנִּסים,  ְוִיְחֵיא  ִנִּסים  ְסִעיד  ַסאֶלם,  ִמֵּבית  ַאִחים   ְׁשֵני 

ְועֹוד ְׁשַנִים ִמֵּבית ֵעֶגל - ִמִּמְׁשַּפַחת ַכאּוַלאִני.

ַהּׁשֹוֵפט  ִהְצִליַח  ְוֹלא  ֳחָדִׁשים  ְׁשֹלָׁשה  ֶׁשָעְברּו  ְלַאַחר 
ִלְׁשֹלַח  ֶהְחִליט  ְל'ִפְׁשָעם',  ֶרֶמז  ֶׁשהּוא  ֵאיֶזה   ִלְמֹצא 
אֹוָתם ְלַצְנַעא ֶאל ָהִאיַמאם, ְּבָחְׁשבֹו ֶׁשָּׁשם ָלֶבַטח ְּכָבר 
ִיְמְצאּו ִעָּלה ְלַהְרִׁשיָעם. אּוָלם ְּבָכל ֹזאת ָאַמר ַהּׁשֹוֵפט 
ֶׁשַּיְסִּכים  ְיהּוִדי  ִלְמֹצא  ֶׁשְּיַנֶּסה  ָהָרָׁשע,  ֻמַחַּמד  ְלִיְחֵיא 

'ְלָהִעיד' ֶׁשְּיהּוִדים ֵאּלּו ָאֵכן ִּכְּׁשפּו ֶאת ְיָלָדיו.

ֶאת  ָמָצא  ּוְלַבּסֹוף  ָקְרָּבן,  ְיהּוִדי  ֻמַחַּמד  ִיְחֵיא  ִחֵּפׂש 
ָיִעיד  ָעָליו ֶׁשִאם ֹלא  ְוִאֵּים  ְׁשמּוֵאל ַאְכלּוִפי זצ"ל,  ַרִּבי 
ִיְׁשַלח אֹותֹו  ְוַגם  ָקִׁשים,  ְּבִיּסּוִרים  ְיַיֵּסר אֹותֹו  ֲעֵליֶהם 

ְלֵבית ָהֲאסּוִרים ֶׁשְּבַצְנַעא.

אּוָלם, ַרִּבי ְׁשמּוֵאל ֵסַרב ְּבָכל ֹּתֶקף ְלָהִעיד ֶׁשֶקר ֶנֶגד 
ַהְּיהּוִדים ֶׁשֹּלא ָעׂשּו ָּכל ָעֶול, ְוָאַמר לֹו ַחד־ַמְׁשַמִעית: 

'ֲאִפּלּו ִאם ַּתְחֹּתְך ֶאת ֹראִׁשי, ֹלא ָאִעיד ֵעדּות ֶׁשֶקר'.

ְּכֶׁשָּׁשַמע ֹזאת ִיְחֵיא ֻמַחַּמד, ָּבֲעָרה ּבֹו ֲחָמתֹו ְוהּוא ָּדַרׁש 
ְלָצֵרף ַּגם ֶאת ַרִּבי ְׁשמּוֵאל ַלְּיהּוִדים ַהִּנְׁשָלִחים ְלַצְנַעא. 
ְלֵבית  ִמָּיד  ַהּׁשֹוְטִרים  ִהְכִניסּום  ְלַצְנַעא  ְּכֶׁשִהִּגיעּו 
ַהֹּסַהר ַהָּידּוַע ְלִׁשְמָצה, ַהִּנְקָרא ַאְלַקְצר. ֵּבית ֹסַהר ֶזה 
ֶׁשְּמַטְּיִלים  ּוְרָמִׂשים  ְׁשָרִצים  ִמיֵני  ְּבָכל  ְמֻאְכָלס  ָהָיה 
ָהֲאִסיִרים  ְּבגּוף  נֹוְגִׂשים  ַאף  ַּפַעם  ּוִמֵּדי  ַלֲהָנָאָתם,   ּבֹו 
ַהְּׁשרּוִיים ּבֹו. ֹקֶדם ָלֵכן ָּדַאג ִיְחֵיא ֻמַחַּמד ְלַׁשֵחד ֶאת ַהּׁשֹו
ֵמַהְּיהּוִדים ַיֲעִבירּו ׁשּום ֶּפֶתק אֹו ִמְכָּתב   ְמִרים, ֶׁשֹּלא 

ָהיּו  ַהִּמְסֵּכִנים  ַהְּיהּוִדים  ְוָכְך,  ָהִאיַמאם.  ֶאל   ַהַּללּו 
ֹלא  אּוָלם  ָהִאיַמאם,  ֶאל  ּוַבָּקׁשֹות  ִמְכָּתִבים  ׁשֹוְלִחים 

ָהיּו ַנֲעִנים ּוַמָּצָבם ֹלא ִהְׁשַּתֵּפר.

ֵהם  ִּכי  ָלֶהם  ֶׁשִהְסִּביר  ַעְרִבי  ֲאֵליֶהם  ִנַּגׁש  ֶאָחד  יֹום 
ִמְכָּתִבים  ֶׁשִּיְׁשְלחּו  ֵאיַמת  ָּכל  ְוִכי  ַלָּׁשְוא,  ִמְתַאְּמִצים 
'ָלֵכן',  ְלַיֲעָדם.  ַיִּגיעּו  ֹלא  ֵהם  ַהּׁשֹוְמִרים  ְּבֶאְמְצעּות 
ִהִּציַע ָלֶהם, 'ַּתֲעִבירּו ֶאת ַהִּמְכָּתִבים ַּדְרִּכי, ַוֲאִני ֶאְדַאג 

ְלַהֲעִביָרם ָלִאיַמאם, ּוְכֶׁשִּיְהיּו ּתֹוָצאֹות ְּתַׁשְּלמּו ִלי ֶאת 
ְׂשָכִרי'.

ָלֶהם  ֶׁשָּׁשַלח  ִּדְׁשַמָּיא  ַהִּסַּיְעָּתא  ַעל  ַהְּיהּוִדים  ָׂשְמחּו 
הקב"ה, ָעְרכּו ִמְכָּתב ְמֹפָרט ּוְמֻנָּמק ִעם ָּכל ַהְּפָרִטים 

ָהֲאִמִּתִּיים ֶׁשל אֹוָתּה ָּפָרָׁשה, ּוְׁשָלחּוהּו ִעם אֹותֹו ּגֹוי.

ְּכֶׁשִהִּגיַע אֹותֹו ּגֹוי ֶאל ַׁשַער ַהֶּמֶלְך, ְׁשָאלּוהּו ַהּׁשֹוְמִרים: 
ִעְנַיְנֶכם'.  ֶזה  'ֵאין  ָלֶהם:  ֵהִׁשיב  ִהַּגְעָּת'?  ִעְנָין  'ְלֵאיֶזה 
ָלנּו'! אּוָלם ַהָּלה  ָאְמרּו ַהּׁשֹוְמִרים: 'ַאָּתה ַחָּיב ְלַגּלֹות 
ְּבֵלית  ָלִאיַמאם.  ֵאָלא  ְלַגּלֹות  ִהְסִּכים  ְוֹלא  ִהְתַעֵּקׁש, 
ְּבֵרָרה ִהְרׁשּו לֹו ְלִהָּכֵנס, ּוְכֶׁשִּנְכַנס ֵהִביא ָלִאיַמאם ֶאת 

ַהִּמְכָּתב ֶׁשָּכְתבּו ַהְּיהּוִדים.

ָהִאיַמאם, ֶׁשָהָיה ָידּוַע ֵמֲחִסיֵדי ֻאּמֹות ָהעֹוָלם, ִהְרִּגיׁש 
ַּבֲעִליַלת ַהֶּׁשֶקר, ּוִבְפָרט ְּכֶׁשָּקָרא אֹודֹות ַרִּבי ְׁשמּוֵאל 
ֶׁשֹּצַרף ַלֲחבּוָרה זֹו ַרק ְזָמן ָקָצר ִלְפֵני ַהִּגיָעם ְלַצְנַעא. 
ֶׁשְּכֶׁשּפֹוְגִׁשים  ַלֲחֻתָּנה,  ַהְזָמָנה  זֹו  'ְוִכי  ְוָאַמר   ִהְתַּפֵּלא 
ִמיֶׁשהּו ָּבְרחֹוב ְּבַאְקַראי ַמְזִמיִנים אֹותֹו ַּגם ֵּכן ָלבֹוא? ֵאין 
ִצָּוה  ִמָּיד  ְּדָבָריו,  ֶאת  ְּבַסְּימֹו  ֶׁשֶקר'!  ֲעִליַלת  ִאם  ִּכי  זֹו 
ַהִּדין  ְּבֵבית  ְלִהָּׁשַבע  ֶׁשֵּיְלכּו  ַהְּיהּוִדים,  ֶאת  ְלַׁשְחֵרר 
ִמָּכל  ְנִקִּיים  ֶׁשֵהם  זצ"ל  ֹקַרח  ַעְמָרם  ַרִּבי  ַהָּגאֹון  ֵאֶצל 

ַאְׁשָמה, ְוֹלא ִּכְּׁשפּו ֶאת ְיָלָדיו ֶׁשל ֶהָעֵרל.

ִהִּגיַע  ָהִאיַמאם  ִּביֵדי  ָחתּום  ַהִּׁשְחרּור  ְּכֶׁשִּמְכַּתב  ִמָּיד 
ְמָנת  ַעל  ַהְּיהּוִדים  ֶאל  ָהַעְרִבי  ַהָּׁשִליַח  ָרץ  ָאץ  ְלָידֹו, 
ְלַׁשְחְרָרם ּוְלַקֵּבל ֶאת ַהַּמִּגיַע לֹו ַעל ִהְׁשַּתְּדלּותֹו. ְוָאֵכן, 
 ַהְּיהּוִדים ָנְתנּו לֹו ְּבַעִין ָיָפה, ְוָׂשמּו ַּפֲעֵמיֶהם ֶאל ְׁשכּוַנת

ִמָּכל  ְנִקִּיים  ֶׁשֵהם  ְלִהָּׁשַבע  ְּכֵדי  ְּבַצְנָעא,  ַהְּיהּוִדים 
ַאְׁשָמה ְוַלֲחֹזר ֶאל ָּבֵּתיֶהם ְּבָׁשָעה טֹוָבה.

ִלְפֵני ֶׁשִּנְפְרדּו ַּדְרֵכיֶהם ָּפָנה ֲאֵליֶהם ַהָּגדֹול ֶׁשַּבֲחבּוָרה, 
ֵמַהּגֹוִיים  'ְלִהָּנֵקם  ָלֶהם:  ְוָאַמר  ַאְכלּוִפי,  ְׁשמּוֵאל  ַרִּבי 
ֶׁשָּגְרמּו ָלנּו ֵסֶבל ַרב ֵאיֶנּנּו ְיכֹוִלים, אּוָלם ּתֹוַלַעת ַיֲעֹקב 
לֹוַמר  ַעְצֵמנּו  ַעל  ְנַקֵּבל  ָהָבה  ְּבִפיָה.  ֵאָלא  ּכֹוָחּה  ֵאין 
ְּבָכל יֹום ִמְזמֹור ק"ט ֶׁשַּבְּתִהִּלים ְלַאַחר ְּתִפַּלת ַׁשֲחִרית, 

ִמְנָחה ְוַעְרִבית, ַוה' ִיְתָּבַרְך ַהָּיָׁשר ְּבֵעיָניו ַיֲעֶׂשה'.

ְּפָעִמים  ָׁשלֹוׁש  ֶזה  ִמְזמֹור  לֹוַמר  ַהֲחִמָּׁשה  ָנֲהגּו  ְוָכְך 
ָאִחיו  ְוֵהִעיד  ְּגדֹוָלה,  ּוִבְדֵבקּות  ַרָּבה  ְּבַכָּוָנה  יֹום,  ְּבָכל 
ָהַרּבֹות ַהְּדָמעֹות  ֶאת  ֵהיֵטב  זֹוֵכר  הּוא  ִּכי  ְׁשֹלֹמה,   ר' 

ְּבֵעת  ְׁשמּוֵאל  ַרִּבי  ָאִחיו  ֶׁשל  ָּפָניו  ֶאת   ֶׁשָּׁשְטפּו 
ָאְמרֹו ִמְזמֹור ֶזה.

לֹוַמר ֵהֵחלּו  ֵמָאז  ִּכְׁשבּוַעִים  ְלַאַחר   - ֶאָחד  ְּביֹום   ְוָאֵכן, 
ֶאְׁשַקִקי  ָהָרָׁשע  ַהּׁשֹוֵפט  ִּכי  ִנְתַּבְּׂשרּו   - ֶזה   ִמְזמֹור 
ְּבִמיָתה  ּוֵמתּו  ִנְּגפּו  ֻמַחַּמד  ִיְחֵיא  ָהָרָׁשע   ּוְמַׁשְּלחֹו 
ֲחטּוָפה. 'ֲאִני ְּבֵעיִני', ִהְמִׁשיְך ר' ְׁשֹלֹמה ְלַסֵּפר, 'ָרִאיִתי 
ַהְּקָברֹות  ְלֵבית  ִּבְסִמיכּות  ֶׁשָהְיָתה  ַלֲעבֹוָדה  ְּבַדְרִּכי 
ֶׁשָּלֶהם, ֵאיְך ֶׁשֵּמַאַחד ַהְּקָברֹות יֹוֵצאת ֵאׁש ְוָעָׁשן ְּבֹגַבּה 
ֶׁשל ְּכַאְרַּבע ַאּמֹות. ִהְתַּפֵּלאִתי ְוָׁשַאְלִּתי ֶאת ָהעֹוְבִרים 
ְוָׁשִבים, ַמה ֶזה?! ָאְמרּו ִלי, ֶזה ַהֶּקֶבר ֶׁשל ִיְחֵיא ֻמַחַּמד 
ָּבֵאי  ְלָכל  ְואֹות  ִסיָמן  ֶזהּו  ֵּכן  ִאם  ָאַמְרִּתי:   ַאְלַּבֶכר. 
עֹוָלם - ֶׁשֵּיְדעּו ָמה ַהַּמָּצב ֶׁשּלֹו ְלַמָּטה'. ְוָכְך ֵאַרע ַּגם 
ָכל  ֹיאְבדּו  ֵּכן   - ַהָּדָבר  אֹותֹו  ַאְׁשַקאִקי,  ַהּׁשֹוֵפט   ִעם 

אֹוְיֶביָך ד'.

מכל מלמדי 
השכלתי

היכי תמצי?

איך יתכן אכילה שתחייב תפילה?   •
תשובה: מי שלא אמר 'אתה חוננתנו' וטעם קודם 
שהבדיל, צריך לחזור ולהתפלל ולהבדיל בתפילה, 

אף על פי שאם לא טעם אינו חוזר.

בערב  ואסורה  שבת  בערב  מותרת  פעולה  איזו   • 
יום טוב?

מותרת,  אילן  על  שבת  בערב  נר  הנחת  תשובה: 
רע"ז  סימן  או"ח  ערוך  )שולחן  טוב  יום  בערב  ואסורה 

סעיף ד'(.

קרית ספר

בית תפילתי
אור יקרות זרח בעולם ההלכה, קנקן חדש מלא ישן, 
עם צאתו לאור עולם של הספר 'באר מרים' במהדורא 
חדשה, מאת הרב הגאון רבי ארז רמתי שליט"א, רב 

ומו"ץ בעיר ראש 
דבי  וחתנא  העין 
הגאון  נשיאה 
בסיס  עזריה  רבי 

זצ"ל.
דיני  כולל  הספר 
טהרה לפי מנהגי 
כולל  תימן, 
ביאור בשם 'עלי 
ציונים  ובו  באר' 
בדברי  ומקורות 
 , ם י ק ס ו פ ה
ם  י ר ו א י ב
בדעת  ובירורים 

גולת  מאור  והכרעת  ערוך,  השולחן  הרמב"ם,  רבינו 
תימן גאון עוזנו מהרי"ץ זצוק"ל, כפי שהעלה בספרו 

'שערי טהרה'.
כמנהגי  וקידושין'  'חופה  מאמר  מצורף  הספר  אל 
האחרונות  בשנים  שוב  נדפס  שכבר  וכפי  אבותינו, 
וכן נדפסו אגרת  בקונטרס מיוחד ובתוספת מרובה, 
למהרי"ץ,  טהרה  שערי  ספר  להרמב"ן,  הקודש 
ותשובות מחכמי ורבני תימן לדורותיהם בדינים אלו.

אומרים  ורבים  השוק,  מן  הספר  שכלה  זמן  אחר 
להדפיסו  שליט"א  המחבר  הרב  זכה  טוב,  יראנו  מי 
מחדש בתוספת מרובה על העיקר, בביאורים נרחבים 

ובסגנון לשון קלה, למען ירוץ הקורא בו.
ראשונים  תימן,  רבני  מפסקי  וגדוש  מלא  הספר 
המחבר,  הרב  של  חותנו  מפסקי  ובפרט  ואחרונים, 
יוצא  זה  ספר  אשר  זצ"ל,  בסיס  עזריה  רבי  הגאון 

בסמוך ליום השנה הראשון לפטירתו.
ברכתנו לרב המחבר שליט"א שיזכה להמשיך להגדיל 
חיבורים  עוד  ולחבר  להתחיל  ולהאדירה,  תורה 
נוספים ולסיימם, ולהרבות חיילים לתורה מתוך רוב 

נחת ושמחת לב.
ניתן להשיג את הספר בטל': 054-8416454.

על  קצרות  סקירות  תתפרסמנה  ה'  בעזרת  זה  במדור 
ספרים  מחברי  זמננו.  ובני  קדמונים  שונים,  ספרים 
המעוניינים לפרסם את ספרם במדור זה, אנא יצרו קשר 

עם המערכת.

ָּברּוְך ְמַקֵּדׁש ְׁשמֹו ָּבַרִּבים 
ַהַּצִּדיק ֵמֵאן ְלָהִעיד ֵעדּות ֶׁשֶקר ּוְלַהִּזיק ְלֶאָחיו ַהְּיהּוִדים, ְוַהּגֹוי ָּבא ַעל ֻעְנׁשֹו ַהַּמר!

הי"ו תעשה  דוד  לר'  והברכה   התודה 
 על ניקוד הסיפור והגהתו.
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קרן ש"י
הקדש ע"ש שלמה ויהודית תעשה ז"ל

הקרן הוקמה על ידם להנצחתם ולמטרות צדקה, למען שדרוג מחלקות ילדים 
בבתי חולים, לפיתוח מוסדות לילדים בסיכון, ועבור חגיגות בר מצוה לילדים 

ממשפחות מצוקה.

שיעורי תורה ברחבי הארץ

מחברים ומתחברים!
מעוניין להיות שגריר שלנו, 

ולהפיץ עלונים באזור מגוריך?
לפרטים ניתן לפנות למערכת:

במייל: HB0548410475@gmail.com  טל':8410475-054

• הרה"ג נתנאל מדמון שליט"א - ימים א' ה' בין השעות 17.15-
19.30, בית המדרש 'בית אל' רחוב האלון 2 מושב אחיעזר.

• הרה"ג יעקב מועלם שליט"א - יום רביעי בין מנחה לערבית, בית 
הכנסת 'תפארת ישראל' גבעת כ"ח.

• הרה"ג אורן צדוק שליט"א - מוצאי שבת בשעה 19:15, בית 
המדרש 'עוד יוסף חי' רח' נתיבות המשפט 3-1 מודיעין עילית.

• הרה"ג עמרם עטרי שליט"א - ימים א' ה' בשעה 20:00, בית 
הכנסת 'נחלת ישורון' רח' הנביאים ראש העין.

HB0548410475@gmail.com :לעדכון מערך השיעורים ניתן לשלוח למייל

חידון בין דורי
בי"ח  הקודם,  בגליון  לסיקורנו  בהמשך 
הגדול  האירוע  התקיים  תש"פ  כסלו 
מיזם  דורי,  הבין  החידון  של  והמכובד 
הרחב  לציבור  שיועד  ומעניין  ייחודי 
והחדרת  השרשית  הזהות  העמקת  לשם 

המורשת. 

כמיטב מסורת הפעילות המגוונת מבית 'ארגון יוצאי תימן', גם אירוע זה התקיים 
על ידי העמותה בחסות 'קרן ש"י' והמחלקה למורשת ישראל בעיריית רחובות.

הביקוש הרב לאירוע העיד על נחיצותו וחיוניותו, ואכן המקום בו נערך המעמד - 
'מרכז מורשת יהדות תימן וקהילות ישראל' בעיר רחובות, היה מלא עד אפס מקום.

לקול צלילי שירה תימנית שהנעימה 
את הערב, ולצד בר עשיר במאכלי 
חשובים  ציבור  אישי  עלו  תימן, 
הרבים  המשתתפים  את  לברך 
מיוחד  בחידון  הזוכים  את  ובפרט 

זה.

נשיא  נשא  המרכזי  המשא  את 
ארגון יוצאי תימן, הרה"ג רבי מרדכי 
יצהרי שליט"א, שעמד על חשיבות 
הבאים  לדורות  המסורת  הנחלת 
רבי  הרה"ג  סבא.  ישראל  בדרך 
הנהלת  חבר  שליט"א,  תם  שלום 
והערכה  ברכה  דברי  נשא  הארגון 
מטרת  על  דגש  שימת  מתוך 
הוקרה  תעודת  והעניק  האירוע, 
מכובדת לראש עיריית רחובות מר 
רחמים מלול. כן נשא דברים הרה"ג 
שליט"א,  יונה  ישראל  משה  רבי 
רבות  שפעל  הארגון  הנהלת  חבר 

למען הצלחת האירוע.

מקרב  הנכבדים,  הציבור  אישי 
העדה התימנית ומחוצה לה, נשאו 
הוקרה  מתוך  נלהבים  ברכה  דברי 
של  החשובה  לפעילותו  עמוקה 
ח"כ  את  לציין  יש  בהם  הארגון. 
פעולה  לשיתוף  השר  הנגבי,  צחי 
חשובה  פגישה  שבשל  אזורי, 
את  שלח  השתתף  בה  רה"מ  עם 
ברכתו בסרטון מיוחד; ראש עיריית 
שבירך  מלול,  רחמים  מר  רחובות 
יוחאי  מר  המשתתפים;  את  בחום 
תרבות  מחלקת  מנהל  ג'ראפי 
מר  חמים;  דברים  שנשא  תורנית, 
מורשת,  מרכז  מנהל  קורש,  חנניה 
טעם;  בטוב  האירוע  את  שהנחה 
גברא,  משה  ד"ר  השופטים:  וחבר 
בין  גריידי.  דוד  ור'  תעשה  דוד  ר' 
והוקרה לכל  הדברים הובעה תודה 
מר  ובהם  והמסייעים,  העוזרים 
מורשת  תיק  מחזיק  כהן,  אמיתי 
מלהשתתף  ממנו  שנבצר  ישראל, 

באירוע אך סייע רבות לקיומו.

זכה  בחידון, במקום הראשון  הגמר  העולים לשלב  זכו  נכבדים  ומענקים  בפרסים 
נהוראי יהב הי"ו, נציג משפחת יהב מירושלים, ובמקום השני יאיר תירם הי"ו, נציג 
הגמר,  רב בשני שלבי מבחן  ידע  הפגינו  כולם  הנבחנים  תירם מאליכין.  משפחת 
בחוברת  שהראו  המקיפה  השליטה  מול  ומשתומם  נפעם  עמד  כולו  והציבור 
הייחודית שיצאה לאור על ידי הארגון. בנוסף התקיים מבחן לכלל הציבור הנוכח 
במקום, מאורע מיוחד שסחף את הציבור אשר השתתף בהמוניו, וזכו בו בפרסים 

יקרי ערך.

חדש בקרבי
רוח  ובקורת  מרובה  בהתרגשות 
 - התורה  בהיכלי  הידיעה  נתקבלה 
על  הקדושות,  והישיבות  הכוללים 
המפעל הגדול של כתיבת חידושי תורה 
המתקיים  בקרבי',  'חדש  קרן  במסגרת 

זו השנה החמישית, וצובר תנופה אדירה בשנה זו.

מיד עם הפרסום הראשוני כבר התקבלו פניות רבות במערכת, דבר הממחיש את 
הצורך החשוב בהעמדתו של מפעל ייחודי זה, המעודד את עיון ועמל התורה, ונותן 

במה מכובדת ללמדנים מופלגים ובני עליה נבחרים.

הקודמות  בשנים  שהתקיימו  מהאירועים  העזים  הרשמים  את  ציינו  הפונים 
פאר  ברוב  ערוכים  שלחנות  סביב  ושמנה,  מסלתה  תורה  בני  מאות  בהשתתפות 
והדר לכבודה של תורה, כאשר בשיא המעמד חולקו מלגות נכבדות בסך עשרות 
תורה  עמלי  ואברכים  הוראה  מורי  חכמים,  תלמידי  בהם  לזוכים,  שקלים  אלפי 
מופלגים. מלבד זאת, כל כותב ששלח מפירות תנובתו לתחרות, זכה בתשורה נאה 

ומכובדת.

מלבד המלגות שמוענקות לכותבי חידושי התורה, בלוויית תעודות נאות, המאמרים 
'חדש בקרבי', לחקוק עלי ספר  הזוכים יוצאים מאוגדים בחוברות מהודרות בשם 

את דברי התורה ולהעלות על נס את יקרת גודל כבוד לומדיה. 

הפרסום  מאז  כבר  החל  ומאלפים  חשובים  תורניים  מאמרים  מאות  של  שיטפון 
על  סינון  עוברים  הרבים  המאמרים  והולך.  גובר  רק  והוא  התחרות,  על  הראשוני 
הרבנים  ועדת  חברי  אל  ומעמיקה  עיונית  לבדיקה  ומועברים  המערכת,  חברי  ידי 
שליט"א המכוונים ומנחים את דרכו של המיזם הגדול בכל פרט ופרט - הגאונים 
ראש  שליט"א  חדד  אהרן  רבי  הלכה',  'שערי  ק"ק  רב  שליט"א  קורח  פנחס  רבי 
עמרם  ורבי  'בית הלוי'  ישיבת  ערן חבה שליט"א ראש  רבי  'שערי תבונה',  ישיבת 
פריד שליט"א מחשובי מורי ההוראה בבני ברק. הנושא הנבחר לכתיבה בשנה זו 
הינו הלכות 'חנוכה ופורים' אליבא דהלכתא, זאת לאחר שבשנים הקודמות עסקה 

התחרות בנושאי הלכות פסח, שבת, ברכות ותפילה.

כך  וברמת ההשקעה האדירה,  מוכפל האירוע בכמות המשתתפים  משנה לשנה 
שההכנות לארגון המעמד הגדול כבר החל בימים אלו, ואכן ניכרת השקעה מיוחדת 

של הועדה המכינה בכל הפרטים, כיאה וכיאות לכבודה של תורה.

לראשונה, בשנה זו נפרס מערך רחב היקף של נציגים בהיכלי הישיבות והכוללים, 
זה, המעודד את עיון  ייחודי  המשמשים כשליחים להעברת המאמרים אל מפעל 
במה  ונותן  אמיתיים,  תורה  לעמלי  הראוי  בכבוד  קרנה  את  מרים  התורה,  ועמל 

מכובדת ללמדנים מופלגים.

אופן ההשתתפות הינו על ידי שליחת מאמר מוקלד בקובץ וורד בין 5-4 עמודים, 
לדוא"ל HB0548410475@gmail.com, בצירוף פרטים אישיים הכוללים שם, טל', 
ט"ו  הוא  התורה  חידושי  לשליחת  האחרון  המועד  לימודים.  ומקום  גיל  כתובת, 

בשבט תש"פ. 

אירוע חלוקת המלגות יתקיים אי"ה ביום ראשון י"א אדר תש"פ באולמי 'קונקורד', 
רח' כנרת 2 בני ברק. פרטים נוספים יפורסמו אי"ה בשבועות הקרובים.

מהנעשה בעמותה

5 שע"י ארגון יוצאי תימן

בין-„ורי

לשנת
תש"פ

בהענקת הפרסים

חלק מהקהל

הנבחנים בשיאו של המבחן הפומבי

ראש העיר מר 
רחמים מלול 
נושא דברים

נשיא הארגון
הרה"ג רבי מרדכי יצהרי 

שליט"א נושא דברים
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5
הודעה משמחת!

קרן מלגות לחידושי תורה

 הננו שמחים להודיע לציבור בני התורה על חלוקת מלגות שע"י קרן 'חדש בקרבי' 
בנשיאות הרה"ג רבי מרדכי יצהרי שליט"א

 אשר ינתנו לכותבי חידושי-תורה בנושא

'חנוכה-פורים'
כתיבה עיונית אליבא דהלכתא

  

 הזכייה במלגות תקבע עפ"י החלטת ועדת הרבנים בראשות

בלבד!  עמודים   4-5 בין  וורד  בקובץ  מוקלדים  להעביר  יש  החידו"ת  את   .1 
HB0548410475@gmail.com חובה לצרף פרטים אישיים: שם, טלפון,  לדוא"ל: 

כתובת, גיל ומקום לימודים. פרטים בטל' 054-8410475 בשעות 21:30-22:30
2. מועד אחרון לשליחת חידושי התורה: ט"ו בשבט תש"פ. 

3. מיועד לאברכי כולל ולבחורי ישיבות גדולות בלבד. כל משתתף יקבל מלגה.

אירוע חלוקת המלגות יתקיים אי"ה ביום ראשון י"א אדר תש"פ 
באולמי קונקורד רח' כנרת 2 בני ברק, פרטים בהמשך.

      5 X ₪1000 'דרגה א' ₪5000         דרגה ג
40X ₪500 '5     דרגה ד X ₪2000 'דרגה ב

05
2-

71
34

19
2

הגאון רבי פנחס קורח שליט"א
הגאון רבי אהרן חדד שליט"א    הגאון רבי ערן חבה שליט"א

הגאון רבי עמרם פריד שליט"א

נציגינו בכוללים 
פוניבז' - הרה"ג ישעיהו בן שלמה שליט"א  |  בית הלל - הרה"ג איתמר יחיא, יוסף פרנק שליט"א

מורשה ודעת - הרה"ג יוסף גמליאל שליט"א  |  עטרת שלמה קריית הרצוג - הרה"ג מרדכי לבקוביץ, מאיר ועקנין, 
ישראל מאיר יפעי שליט"א |  עטרת שלמה מרכז - הרה"ג משה דויטש שליט"א | עטרת שלמה ק"ס - הרה"ג שמשון פריינד שליט"א

שמעתא דהלכתא - הרה"ג שלמה גואלמן שליט"א | ברכת דוד - הרה"ג דוד ביטון שליט"א
בית יהודה 'פיינשטיין' - הרה"ג יעקב שטרנבוך, עמיאל שרעבי שליט"א | כולל ישיבת מיר - הרה"ג יצחק גליק שליט"א

קהילה חרדית עפולה - הרה"ג מנחם ברס שליט"א
נציגינו בישיבות גדולות 

פוניבז' - הבה"ח יהודה איזנשטיין נ"י |  נתיב הדעת 'קפלן' – הבה"ח יוחנן ושדי, יונתן יוספיוב נ"י 
 גרודנא באר יעקב - הבה"ח  דוד אבא שאול, חיים וינברגר נ"י  |  תורה בתפארתה - הבה"ח שמואל יונה נ"י 

עטרת שלמה 'סורוצקין' - הבה"ח דניאל גלעדי, יוסף שרבאני, שמריהו סוקולבסקי נ"י | תורת זאב 'סולוביציק' – הבה"ח שלום תם נ"י 
אש התלמוד - הבה"ח נריה יהושע נ"י |  חברון - הבה"ח אליהו פרידמאן, שי בוסו, יונתן פרימן נ"י

דעת חיים - הבה"ח ניסים דהואן נ"י | וולפסון - הבה"ח נחמיה לוי נ"י | היכל יצחק 'לנדא' - הבה"ח דוד גרביאן נ"י
אהל יוסף - הבה"ח חיים בוסקילה נ"י | רכסים - הבה"ח יוסף עוזרי נ"י | משכנות התורה - הבה"ח נריה אסרף נ"י

בית מתתיהו - הבה"ח מנחם שרעבי נ"י | בית מדרש עליון - הבה"ח חיים מלין נ"י | בית שמעיה - הבה"ח משה חזקיה, אביתר כהן נ"י
מאור התורה - הבה"ח עוז בללו נ"י | תפרח - הבה"ח דוד איצקוביץ נ"י | ברית יעקב - הבה"ח אברהם בן חמו נ"י

שערי תבונה - הבה"ח חיים אשכנזי, יהונתן סוויסה, דוד שרפי  נ"י


