20:35
מופץ לזיכוי הרבים .הנך יכול להיות שותף0524643054 | 0545830196 :
יציאת שבת ר"ת:העלון

19:58
18:50
טבתבאב
בס"דכב'ט"ו
שבת18:15 :
יציאתשבת ר"ת:
 | 17:41יציאת
שבת:שבת:
כניסת| יציאת
תשע"ו נרות16:31 :
תשע"ז הדלקת
בס"ד
פרשת שמות | עמוד 4

תיקון המידות |

פינת הילדים |

הרב עדיאל כהן

יוסי אלימלך

ענווה וגבורה

ַׁש ָּבת ָׁשלֹום ּיְ לָ דִ ים יקרים!

בשבוע שעבר התחלנו ללמוד משפט חשוב מאוד של הרב קוק" :כל זמן
שהענווה מביא עיצבון היא פסולה ,וכשהיא כשרה מוסיפה היא שמחה,
גבורה וכבוד פנימי" (ענווה ,ז').
למדנו כיצד הענווה מוסיפה לאדם שמחה פנימית ,אולם כיצד הענווה
מוסיפה גבורה?
הגבורה היא מצב בו הכוחות של האדם ממוקדים בנושא אחד ,ולא
מתפזרים .גבורה של האדם היא לדעת לגבור על יצרים רעים ,להתמקד
בטוב ,ולא לתת ליצר הרע לשלוט בי.
ענווה ,עוזרת לאדם למקד את כוחותיו למקום אחד .הוא כבר לא מפזר
את הכוחות והיכולות שלו להוכיח לאחרים שהוא "שווה" ,שהוא "יכול"
וכדומה .הוא מצמצם את כוחותיו ,ונותן להם רק את המקום הנכון שלהם.
ולכן ,מי שעניו באמת ,מוסיף בלבו גם גבורה של קודש.

כאשר משה יצא לראות את בני ישראל איך שהם עובדים במצרים ,הוא
ראה יהודי רוצה להכות איש יהודי .פנה אליו משה ואמר" :רשע למה
תכה רעך" רשי שואל :מדוע הוא נקרא רשע ,הרי הוא עדיין לא נגע בו?
אלא הוא רוצה ללמד אותנו דבר חשוב .שכל המרים יד על חברו אפילו
שלא נגע בו נקרא רשע וכל שכן מי שהיכה את חברו נקרא רשע לכן
ילדים יקרים עלינו להיזהר ולהישמר מלהרים ידיים על כל אחד .וכך
ננצח את היצר הרע שנאמר "איזהו גיבור הכובש את יצרו".

עלון
ירכתי צפון

גליון 168

קרית מלך רב
פרשת שמות

העלון השבועי של תושבי קריית שמונה והסביבה מטעם :כולל 'בית יהודה'  -מוסדות 'מערת עדולם' ומיסודו של בי"כ 'אוהל משה'

המאחר לבית הכנסת מה מדלג שיספיק להתפלל בציבור?

חידודון:
רק הרמתי יד על חברי ונקראתי רשע .מי אנו? (פרק ב' רש"י)

מפי סופרים וספרים

בפרס לחידודון זכתה :דבורה עזריה
בכרטיסי גלידה זכו :ספי רז ,אורי יחיאל זוהר ,אחינועם לוי ,דויד סלע

היכונו להגרלה הגדולה בין כל המשתתפים
בחידודון ,מהרו לשלוח תשובות!
תודה לתורמים :עודד מספרת מוזה על הפרס לחידודון
ורפאל דהן ,מכון 'עטרת סתם' ,על כרטיסי הברד לזוכים

שיעור נשים בכל יום ראשון
רבי משה מקוברין היה אומר:
אין זה מספיק שאתה אוהב את המקום,
חייב אתה להשתדל שיהא גם ריבון העולם אוהב
אותך.

"לא נראה אליך השם!"

בכל יום ראשון מתקיים שיעור בהלכה על פי
סדר קבוע בנושאים הבאים :שבת ,תפילה,
ברכות ,כשרות הבית ,איסור והיתר ,טהרת
המשפחה ועוד .וברבע שעה אחרונה של
השיעור עוסקים בפרשת השבוע.

רבי מנחם מנדל מקוצק היה אומר:
כלל זה יהא נקוט בידך:
מי שאינו רואה את המקום בכל מקום,
אינו רואהו בשום מקום.

"לא נראה אליך ה"

השיעור מתקיים בבית כנסת 'אוהל משה' (שכונת
הורדים ליד המקוה) ,בשעה  20:30עד .22:00
לפרטים – 0506476200 :צופיה דגן

הקב"ה נגלה למשה בסנה ואומר לו את התכנית של יציאת מצרים ,ומבקש ממנו
להיות הגואל .אמנם משה טוען" :הן לא יאמינו לי" והסיבה ,לפי שיאמרו" :לא נראה
אליך ה" .משה רבנו כעת בן שמונים שנה ונעלם ממצרים מקטנות ורוב שנות חייו
חי מחוץ למצרים במדיין ,ולפי חז"ל מלך בהודו שנים רבות .אם כן ,משה מפחד
שיאמרו לו הציבור 'לא נראה אליך השם' והכוונה אל אדם זר כמוך ,שלא גדל
איתנו במצרים ולא סבל סבלנו .גם לא הכירו את כוחו מבחינה רוחנית ,שהרי היה
לבוש במיטב בגדי המלכות .כפי שבנות יתרו אמרו לאביהם (על משה)" :איש מצרי
הצילנו מיד הרועים" והן התכוונו למשה ,שהיה נראה לבוש כמו איש מצרי (הלבוש
של האדם מטעה מאוד ,וגם הרמח"ל היה נראה לבוש במיטב האופנה ואפילו בלי
זקן ,ולא היית חושב שעם אדם כזה מדבר אליהו הנביא).

"עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר"

קובי רידי

מורה לנהיגה

העלון מוקדש לרפואתם ולזיווגם של:

אוטמטי ´ רגיל

עמית מיימון בן אסתר ארבל בת סיגל מאיר בן חנינה אידה אזרן בת סולטנה
פנחס מיכאל בן חנה פנינה והדס אלביליה הוד יהודה בן אביבית

רב קהילת "אוהל משה" ,הרב איתמר לוי הי"ו

משה רבנו נבחר להיות הגואל המיוחל .אמנם נראה שמשה לא כל כך שש ללכת,
כפי שרואים עד כמה הקב"ה משדלו ללכת .לפעמים נראה הדבר כי משה חוזר על
טענותיו ובסוף הויכוח הקב"ה אף כועס על משה .צריך להבין ממה חשש משה.
אם כפי הטענה שלו 'שהוא אינו יודע לדבר' ,הרי הקב"ה כל יכול ,כפי שענה לו
הקב"ה ,ומשה יודע זאת .ננסה לתת טעם לדבר ,והדברים לקוחים מהרב הנצי"ב
ואברבנאל זצ"ל וייבדל לחיים הרב שרקי שליט"א.

הנושא כעת' :הלכות ברכות'

מופתים לחיזוק האמונה
מיד אח"כ ,הקב"ה נותן לו שלושה מופתים לחזק האמונה של עמ"י במשה .הסימן

טל∞∑∑≠∑πµ∞≥∞∂ Æ
נייד∞µ∞≠µ∑∞∑∞≥∑ Æ

בס"ד

קייטרינג כשר למהדרין

לכל סוגי האירועים
שבתות חתן ,אזכרות ועוד...

אזור תעשיה דרומי (מתחם  )oneקרית שמונה
טל | 04-6905595 .נייד יוני דהן050-5228400 :

בניין רווה ,טל'046392510 :

מאור 0525391942 -

להזמנות 052-8415550 :עודד קדוש

גליון זה נלמד על ידי מאות קוראים בעיר ובסביבה .העלון יוצא בעזרתם ולהצלחתם של משפחת קריספין עמרם וגילה הי"ו.
עיצוב גרפי :רבקה רייך | עריכה :הרב איתמר לוי | נשמח לקבל הערות והארות לגבי העלון בדוא"לalon.zafon1@gmail.com :

לשון הרע על עם ישראל
הסימן השני ,משה מכניס ידו פנימה לבגדו והנה מצורעת כשלג .ישנם הרבה סיבות
על מה באה הצרעת ואחד מן הטעמים ,הוא על דיבור לשון הרע .אומרים חז"ל,
שמשה קיבל עונש על זה שדיבר לשון הרע על עם ישראל .הוא חשב שעם ישראל
לא יאמינו בו ,כיצד יתכן שהגאולה תבוא על ידי אדם כמוך (שנראה רחוק מתורה
ומצוות) .נוסיף ונאמר שכך גם נראית הגאולה שלנו .לכאורה יש מקום לדבר כך
על מדינת ישראל כיום ,שהרי ראשי המדינה רחוקים מתורה ומצוות  -אפשר לבוא
ולומר 'לא כך תראה הגאולה' ו'אין חלקנו עמהם' .אמנם התורה אומרת לנו שאין לומר
כן ולהפך ,צריכים להיות שותפים בכל ענייני המדינה ועל ידי זה גם כל המערכת
תשתנה .בכדי שמערכת המשפט תחזור להיות על פי חוקי התורה ,צריכים שייכנסו
המשך בעמוד > 2
אנשי תורה למערכת זו ,ויחילו את חוקי התורה חזרה גם שם.

ראשון

שני

שלישי

רביעי

חמישי

שישי

שבת

19:00

הלכות ברכות

לימוד שירת הבקשות

הלכות שמירת הלשון

הלכות שמירת הלשון

 18:30-19:30פרשת שבוע

19:15

 20:15ספר המצוות
לרמב"ם

- 20:00הלכות תפילה

הלכות תפילה

הלכות שבת

הלכות שבת

 – 10:45שיעור בדף
היומי – מסכת בבא
מציעא

שיעור בבן איש חי
עם המרא דאתרא,
לאחר תפילת מנחה

כל הבשרים חלק שיטת בית יוסף ,כל הסלטים מהדרין חסלט
ניתן להזמין גם אירועים בכשרויות הבד"ץ הרב מחפוד ועטרה

הראשון של המטה שהפך לנחש ,ויש כאן אמירה למשה
שהמנהיג של האומה (שזה המטה) צומח מתוך מצרים (וכפי
שהנביא קורא למלך מצרים נחש) .במילים אחרות ,המנהיג
צריך ללמוד תכסיסי מלכות והיה צריך שמשה יעבור בבית
פרעה וילמד שם סדר ההנהגה .על פי המדרש משה היה
מלך כוש ושם עוד התנסה בעניינים אלו .וכעת ראוי ליישם
זאת על עם ישראל שנולד להיות אומה כעת ביציאת מצרים (גם יוסף הצדיק למד
תכסיסי מלכות בבית פרעה).

זמני כולל 'בית יהודה' – 'מערת עדולם' (רח' המחתרת )3

מיילkobi.ridi@gmail.com Æ

האולם החדש של הצפון

המרא דאתרא ,רב העיר הרה"ג שלום לוי שליט"א

ואם עדיין לא בירך ברכות השחר ,יאמר ברכת אלהי נשמה
עד המחזיר נשמות לפגרים מתים ,ואחר כך יברך ברכות
התורה ,ואחר כך יאמר ברוך שאמר ואשרי ומזמור תהילה
לדוד עד מעתה ועד עולם הללויה ,הללו את ה' מן השמים,
ומזמור הללויה הללו אל בקדשו ,ואחר כך יאמר ישתבח,
וימשיך יוצר אור ,וקריאת שמע וברכותיה ,ויתפלל שמונה
עשרה עם הציבור ,או עם חזרת השליח ציבור .ואחר התפלה ישלים אותם מזמורי
פסוקי דזמרה שהחסיר ,בלי ברכה לפניהם ואחריהם ,וכן ישלים ברכות השחר שלא
אמר קודם התפלה .וכן ישלים כל סדר פרשת העקדה והקרבנות שלא אמרם קודם
התפלה .ואם רואה שאין הזמן מספיק כדי שיוכל להתפלל עם הציבור אם יאמר
כל הנ"ל .ידלג על מזמור הללויה הללו את ה' מן השמים .ואם יש צורך בדבר ידלג
גם על מזמור הללויה הללו אל בקדשו .ואם הזמן מצומצם כל כך עד שאין שהות
לומר פסוקי דזמרה כלל אם רוצה להתפלל עם הציבור או עם חזרת השליח ציבור,
ידלג על פסוקי דזמרה ,ויתחיל יוצר אור ויקרא קריאת שמע וברכותיה ואחר תפילת
שמונה עשרה יאמר כל פסוקי דזמרה ,אולם אינו רשאי לברך בשם ומלכות ברכת
ברוך שאמר וברכת ישתבח שלא נתקנו לאומרם בשם ומלכות אלא המשך בעמוד > 3

א .כתב מרן אם בא לבית הכנסת ומצא ציבור בסוף פסוקי דזמרה אומר "ברוך
שאמר" עד "מהולל בתשבחות" ,ואח"כ "תהילה לדוד" עד "מעתה ועד עולם הללויה".
ב .ואח"כ "הללו את ה' מן השמים" עד "לבני ישראל עם קרובו הללויה" ,ואח"כ
"הללו אל בקדשו" עד "כל הנשמה תהלל י-ה".
ג .וכתב הרמ"א ואם יש לו שהות יותר יאמר "הודו לה' קראו" עד "והוא רחום",
וידלג עד "והוא רחום" שקודם אשרי כי בינתיים אינו רק פסוקים מלוקטים) .ואח"כ
ישתבח ואח"כ יוצר וקריאת שמע וברכותיה ויתפלל עם הציבור ,ואם אין שהות כל
כך ידלג גם מזמור הללו את ה' מן השמים.
ד .וכתב הרמ"א ואם עוד אין שהות לא יאמר רק ברוך שאמר ותהילה לדוד וישתבח.
ואם כבר התחילו הציבור יוצר ואין שהות לומר פסוקי דזמרה אפילו בדילוג יקרא
קריאת שמע וברכותיה עם הציבור ויתפלל עמהם ואחר כך יקרא כל פסוקי דזמרה
בלא ברכה שלפניהם ולא של אחריהם .ע"כ.
ה .ו"בהליכות עולם" (חלק א' עמוד ע"ב) כתב ,מי שהתאחר לבא לבית הכנסת ומצא
שהציבור נמצאים כבר בסוף פסוקי דזמרה ימהר להתעטף בציצית ולהניח תפילין.

את התשובות ניתן לשלוח עד יום שני למספר0524833248 :

רבי יעקב יצחק מפשיסחא היה אומר:
למה נקרא שמו של הקדוש ברוך הוא "אהיה אשר
אהיה"?
 כשאדם מתחרט ואומר :אהיה טוב מהיום ואילך,מיד משיב לו הקדוש ברוך הוא:
גם אני אהיה אתך ואשרה עליך שכינתי.

העלון מוקדש לרפואת יצחק רייך בן רבקה הי"ו

21:00

ערבית

ערבית

ערבית

ערבית

21:25

שיעור בדף היומי –
מסכת בבא מציעא

שיעור בדף היומי –
מסכת בבא מציעא

שיעור בדף היומי –
מסכת בבא מציעא

שיעור בדף היומי –
מסכת בבא מציעא

ערבית

מוצ"ש

שיעור בדף היומי

בכל מוצ"ש השיעור בדף היומי בשעה 20:30

 - 22:10שיעור מיוחד בספר
מלכים .עד .23:15

ניתן להקדיש את השיעורים להצלחה ,לרפואה
או לע"נ

< המשך מעמוד  - 1המאחר לבית הכנסת מה מדלג שיספיק להתפלל בציבור?

פרשת שמות | עמוד 2

תפקיד המנהיג
בסימן זה גם רמז לו ,שעם ישראל כעת בשפל המדרגה וכפי שאמרו חז"ל שהיו
במ"ט שערי טומאה ,והנביא יחזקאל מתאר את מעשיהם החמורים של עם ישראל
במצרים :עבדו עבודה זרה ,והקריבו את בניהם למולך .בקיצור ,למדו מהמצרים
הרשעים .לכן בסימן זה אומר לו הקב"ה מצבם של עם ישראל שהם כעת דומים
לצרעת שעל ידו ,אבל תפקידו להשיבה אל חיקו "והנה שבה כבשרו" .הכוונה,
שעם ישראל רחוקים כעת מהשי"ת ,אבל בקלות תחזיר אותם לדרך ,וזה תפקידך.

הקשיים שלפני משה
הסימן השלישי לקיחת מימי היאור ושפיכתם על היבשה וכשיעשה כן יהפכו לדם.
בסימן זה ,אומר הקב"ה למשה שיהיו לו קשיים  -פרעה ,יאמר לעצמו ,שעם ישראל
(עם כל רשעותם) לא יחזרו בתשובה ,וממילא יחזק את ליבו ולא ירצה לשחררם .כל
זה רמז לו ,בשפיכת המים ,שרשעת האומה המצרית לא תתבטל עד קריעת ים סוף,
שאז המצרים יטבעו בים וישליך אותם אח"כ מתים ,ליבשה (וזהו שנהפכו לדם).

כוונת ה'
אחרי כל זה משה עדיין לא מתרצה ואומר" :בי אדנ-י לא איש דברים אנוכי ..כי כבד
פה וכבד לשון אנוכי" .משה ראה שהקב"ה ריפא את ידו שזהו נס למעלה מן הטבע,

טֹוב ׁ ֵשם ִמׁ ֶּש ֶמן טֹוב

ולכן מתחנן שכמו שריפא את ידו ,ירפא את פיו ולשונו .משה חשב ,שלא יצטרך
לבקש והקב"ה ירפא אותו ,שהרי מתבקש הדבר שלא ישלח אותו אל פרעה כך.
אמנם כוונת הקב"ה הייתה להשאיר אותו כך ,בכדי שלא יאמרו שהסיבה שנמשכו
אחרי משה לפי שהוא כריזמטי ויודע לדבר יפה ,ההפך הוא הנכון.

משה לא נתפייס
משה רבנו לא נתפייס ואומר" :שלח נא ביד תשלח" .במילים אחרות ,אם אתה
חפץ לשלוח אותי כך (עלג שפה) ,אני אזדקק למישהו שיבוא עימי ,והוא ידבר
במקומי .אם כן ,שלח אותו .משה חשש שהוא יהיה טפל לאדם הנוסף .תשובת ה'
שאהרון ילך עימו ,ואל תדאג ,אתה תהיה המשפיע ,והוא ידבר מה שאתה תגיד לו,
כך שאתה תהיה העיקר בשליחות.

קודם תפלה .ואם יש שהות לומר כל פסוקי דזמרה ,ויש לו עוד קצת זמן ,יאמר כל
ברכות השחר ,וחלק מסדר הקרבנות ,ויתחיל מלפיכך אנחנו חייבים להודות עד
פסוק שמע ישראל וברוך שם ,שאמירתם הם צורך גדול על פי הקבלה .ואחר כך
יאמר פרשת התמיד ופטום הקטורת עד רבן שמעון בן גמליאל ,ולא עד בכלל ,ואחר
כך יאמר אנא בכח עד איזהו מקומן (ואם יש זמן יאמר גם איזהו מקומן) .ואחר כן
יתחיל הודו לה' קראו בשמו עד ובנביאי על תרעו ,ואחר כך יאמר אל נקמות ה'
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יתברך ועסק האדם בהלכות כי ע"י הלכות בפשט יודע איך
לקיים המצוות ולא לעבור עבירות .וזהו שזוכה לשם טוב – ע"י
יגיעה ועמל ,כי מתנה משמיים הינה שמן טוב .ואמת הדבר
שהשגת השם טוב ,היינו עמל ויגיעת התורה ,הינה עבודה קשה
שנקראת 'עול' .אך זה עצמו יוכיח שאמרו חז"ל שהשכר לפי
העבודה והיגיעה (לפום צערא אגרא).
תקופת ימי השובבים היא תקופה נפלאה לחזרה בתשובה והתעלות רוחנית ובמיוחד
לעמל ביתר עוז ,וראוי לכל אדם להגביר פעילותו הרוחנית כל אחד לפי דרגתו:
ע"י נתינת צדקה ,ע"י חיזוק באמונה ואשריו הזוכה לתענית אם מאכילה ושתיה
או מדיבור .וראוי ונכון לעשות תשובה על כל מעשינו ולקבל קבלות שיחזקו את
קשרינו עם בורא עולם יתברך שמו .והבט וראה מה גדולה הצדקה במסכת בבא
בתרא דף ט' עמוד ב' ואחד מהמעלות שם אמר רבי אלעזר הגדול' :גדול העושה
צדקה בסתר יותר ממשה רבינו וכו'' .לכן אל יהסס האדם ויחכה אלא יעמול עכשיו
ויזכה לשם טוב.
יהי רצון שנזכה לשם טוב ולדבוק בה' יתברך ומידותיו ולמשיח צידקנו בבאכי"ר,
שבת שלום ומבורך

"אישה יראת ה' היא תתהלל"
השבת מתחילים לקרוא את חומש שמות ,פרשיות הגאולה!
אנו ניכנסות לתקופת השובבי"ם( ,ר"ת של הפרשיות :שמות ,וארא ,בא,
בשלח,יתרו ,משפטים) .קוראים בתורה את פרשת צעקותיהם של בנ"י
לגאולתם ,וגם לנו הם ימי תפילה ,מעומקא דליבא לזכות ,שתפילתנו
יתקבלו ויענו מן השמיים ברחמים אמן.
ובפרט בימי השובבי"ם ,הקריאה בתורה בפרשיות יציאת מצרים ,מעוררת
את הזמן "ליציאת מצרים פרטית" לכל אחת ואחת לצאת ממיצרי היצר,
המונעים אותנו לעשות רצון ה'.
בפרשה השבוע ,שעבוד עמ"י מתחיל ,תפילת וזעקת בנ"י נשמעת ונולד
גם גואלם של ישראל -משה רבנו!
מסופר גם על המיילדות המסורות ,שפרה ופועה (יוכבד ומרים) ,שמסרו
נפשן וסיכנו את עצמן ,שלא נענו לפקודת פרעה להרוג את הבנים .איך
הצליחו יוכבד ומרים לעמוד ,כנגד גזירת פרעה ולא לעשות את הציווי?
בזכות יראת שמיים! יראת ה' עמדה לנגד עיניהם ...ואין מתנה יקרה יותר,
שאדם עובד עליה וזוכה בה – אלא יראת שמיים.
"אישה יראת ה' היא תתהלל" ,אם באים להלל אישה ,יהללוה ביראת השמיים
שיש לה .ומי קובע אם יש לה יראת שמיים? ביתה!

לע"נ דוד ברוך
קקון בן מזל הי"ד

לע"נ אסתר דגן בת
זוהרה ז"ל

לא בתפילה נמדדת יראת שמיים ולא בכמה תהילים קראה ,יראת שמיים
של האישה נמדדת  -במסירות נפש בביתה לבעלה וילדיה .החינוך טוב
לילדים ,החמימות ,האוכל החם ,העיסוק בבית ,אין חינוך טוב יותר מחינוך
של אימא לילדיה.
את רוצה שישמעו בקולך ,ויהיה משקל למה שאת תגידי? תעבדי על יראת
השמיים שלך ,כי חז"ל אומרים ,שדבריו של אדם נשמעים שיש בו יראת שמיים.
תעשי מצוות ותתרחקי מעבירות ,תעסקי בדברי תורה וקדושה  -וישמעו לך.
שכשיש לאדם חוט של חסד ,וכל הסיבות מראות שלא יצליח ,וגם אם דברים
נראים שאין סיכוי שזה יקרה ,כשיש חוט של חסד -זוכים!
בתיה -בת פרעה ,כשראתה מרחוק תיבה קטנה שטה על פני המים .שמעה
קול בכי ,הושיטה את ידה .היא לא וויתרה על המאמץ ,היא פשוט ניסתה,
והושיטה יד ואז קרה נס והיד התארכה והיא זכתה להיות מוזכרת בתורה
הקדושה ובספרי דברי הימים .בזוהר הקדוש גילו שיש לה היכל מיוחד בגן
עדן ומשה רבנו מגיע בכל יום לבקר אותה.
ואיך זכתה לזה? משום שניסתה! לפעמים דברים נראים גדולים מידיי בחיים
ועד שלא מנסים ,לא מצליחים...ברגע שתנסי ותראי את הרצון שלך -הקב"ה
יעזור לך .שבת שלום ומבורך!

לע"נ יוסף אוחנה
בן חנה ז"ל

לע"נ חנניה בוהדנה
בר חנה ז"ל
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הרב איתמר לוי

סוגי פירות הספק
 .1מה מברכים על בננה? שלוש מחלוקות בעניין הבננה .הראשונה ,מה
ברכתה .מרן פוסק על פי התוספות שברכתה 'האדמה' והסיבה ,שאינה
נקראת עץ ,למרות החזות החיצונית .עץ מוציא עלים מהגזע ,והם (בחורף)
מוציאים עלים מהשורש .זה לא מוסכם ,לדעת רבנו תם והרא"ש מברכים
על בננה 'בורא פרי העץ' .אבל המנהג לברך עליה 'האדמה'.
 .2דין עורלה :מחלוקת שניה ,האם על בננה יש דין עורלה .לפי דברי רבנו
תם והרא"ש שהזכרנו יש דיני עורלה כדין עץ .לעומתם ,הגאונים ורוב
הפוסקים חולקים.
 .3איסור 'בל תשחית' :התורה אומרת שאסור להשחית עץ עושה פרי.
והגמרא (ב"ק פ) מספרת שזה מביא מיתה .לפי דברי רבנו תם והרא"ש זה
עץ ואסור .אך לפי דברי החולקים זה אדמה ואין איסור בהשחתתו.
חצילים :אותם מחלוקות שייכות גם בחצילים .ר' אשתור הפרחי (לפני
 600שנה) סובר שאסור לאכול חצילים ,שיש בהם דין עורלה .כמובן שרוב
הפוסקים חולקים וסוברים שהם 'אדמה' ואין בהם דין עורלה.
כלל :המציאות של החצילים שבשנה הראשונה נותנים פרי טעים ,בשנה
השניה פרי מר יותר ,ובשלישית מר מאוד .כך שאם יהיה בו דין עורלה ,לא

נוכל לאכול חצילים כלל .החזון איש אומר כלל :התורה כתבה את סוגי
החיות המותרות באכילה והאסורות .אבל בסוגי העצים לא חילקה והתירה
את כולם אחרי שלוש שנים .ואם החצילים האלו סוג של עץ ,נמצא שאסרה
תורה את הסוג הזה של העץ באכילה.
ועוד :הפוסקים מביאים תוספתא שאומרת שעץ פרי לא נותן פירות
בשנה הראשונה .והחצילים נותנים פירות בשנה הראשונה .הם דומים
יותר למלפפון ,לא לעצי פרי .דבר נוסף ,יש עדות על האר"י ומרן השו"ע
שהיו אוכלים חצילים ,והקב"ה לא מביא תקלה לצדיקים .כנראה שאין
חשש עורלה כלל.
הפפאיה :לפני  150שנה ראשוני הבגדדים הגיעו להודו לצורך מסחר וגילו
את עץ הפפאיה .ושאלו את הרב בן איש חי מה ברכתו וממילא אם יש בו
עורלה? והרב (רב פעלים ח"ב) עונה שאין לפפאיה דין עורלה ,וברכתו
האדמה .הרב אלישיב זצ"ל סובר שיש בו דין עורלה ,ולכן הליטאים לא
אוכלים פפאיה .אבל רוב הפוסקים הולכים אחרי הבן איש חי.
וכן הדין :לגבי פלפל חריף ,אננס ,תות שדה והפסיפלורה שבכולם יש
מחלוקת ,והמנהג לברך האדמה ואין בהם עורלה.

סיפור לשבת |
שש שנים רצופות .זה היה פרק הזמן בו הצטער והסתגף האדמו"ר רבי
ישראל אבוחצירה ,הבאבא סאלי זי"ע ,על אחיו הקדוש והטהור אדמו"ר
רבי דוד אבוחצירא הי"ד.
בליל הוצאתו להורג של אחיו הקדוש ,הלך רבי ישראל לישון את שנת
הלילה הקצרה שלו .בחלומו הוא ניצב בפתח בית תפילה ,ומן התקרה יורדת
קערת זהב מלאה שמן ,ובה שמונה קנים ובהם פתילות מוכנות להדלקה.
הוא שומע כרוז המכריז" :ברוך הבא אברהם אבינו" ,וקול צעדיו של אברהם
אבינו נשמע כשהוא נכנס לבית התפילה .את האש בפתילה הנדלקת רואה
הבאבא סאלי היטב ,אולם אינו רואה את דמותו של אברהם אבינו ,המדליק.
לאחר מכן נשמע הקול בשנית .כעת מוזמן יצחק אבינו להדליק את הנר
השני.אחריו היה יעקב אבינו ,משה ,אהרן ,יוסף ודוד .כל שבעת הרועים של
עם ישראל .אז נשמע הכרוז בשמינית" :ברוך הבא רבי דוד אבוחצירא"...
להפתעתו של הבאבא סאלי ,הוא רואה את אחיו הקדוש ,כבחיי חיותו ניגש

הגב' אסנת יעקב

עד ה' הושיעה המלך יעננו ביום קראנו ,ואחר כך ה' מלך ,ולמנצח בנגינות מזמור
שיר וימשיך ברוך שאמר והלאה .ע"כ.
ו .וכ"כ בהלכה ברורה (אות א' -ג') .ובקצוש"ע ילקו"י (אות כו' וכז').
ז .לסיכום :יאמר ברוך שאמר ,אשרי ,הללויה הללו את ה' מן השמים ,הללויה הללו
אל בקדשו ,ישתבח יוצר אור וק"ש וברכותיה ,ושמונה עשרה עם הציבור או עם
חזרת השליח ציבור.

הבעש"ט היה אומר:
"ה' צלך" (תהילים קכא ,ה)  -כשם שהצל עושה את שהאדם עושה,
כך הקדוש ברוך הוא ,כביכול ,עושה את שהאדם עושה.

כעס ה'
בעקבות הסירוב האחרון של משה ,הקב"ה כועס וכפי שמעיד הכתוב" :ויחר אף ה'
במשה" ואומר הרמב"ם במורה נבוכים (ח"א ,לו) שכל מקום בתורה שמופיע חרון
אף ה' ,זה על עניין עבודה זרה .וההסבר שכאן משה רבנו בסירובו ללכת לגאול
את האומה ,כאילו עובד ע"ז ,שהרי כל זמן שעם ישראל לא נגאלים הם שוקעים
בטומאת מצרים ועובדים ע"ז .שבת שלום.

הרב הראל יעקב הי"ו

"וְ ֵאּלֶ ה ְׁשמֹות ְּבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ַה ָּב ִאים ִמ ְצ ָריְ ָמה ֵאת יַ ֲעקֹב ִאיׁש וכו'" אומר ה"שפת-אמת"
כתוב "טֹוב ֵשׁם ִמ ֶשּ ֶׁמן טֹוב" ואומר על זה המדרש – "טוב שם" אלו חנניה מישאל
ועזריה שניצלו מן האש ,ו"שמן טוב" אלו נדב ואביהו שנשרפו .כלומר שמן טוב
זה אדם שניתן לו גדולה משמיים כעניין הכהנים שנבחרו משמיים ואלו מי שמשיג
ע"י יגיעה נקרא שיש לו שם טוב .והדגיש הכתוב כי לשבטים היה עניין השם,
כי האבות הקדושים היו דבוקים לה' יתברך בשלמות ממש חוץ מן הטבע ונעשו
מרכבה לשכינה .אך השבטים עבדו אותו יתברך אפילו בגשמיות שירדו למצריים
היינו לתוך הטבע הפך מהאבות .והאירןו את הקדושה מתוך החושך וההסתר ועל
"את יַ ֲעקֹב" היינו שהיו דבוקים כמו האבות למרות
זה העידה התורה הקדושה ֵ
שעבדו בתוך הטבע.
ועבודת הכפיים של האיש היהודי נלמדת מהשבטים שהיו מכניסים הקדושה לתוך
הטבע ,כלומר גם בתוך חיי היום יום צריך להכניס את הפנימיות ,ובכל רגע ובכל
שעה .וע"י שאדם מברר הטוב מן הרע וע"י שעושה רצונותיו יתברך כך מגיע לשלמות
של הכנסת הקדושה בחול .וכל זה נבנה ע"י אמונה שכל צעד ושעל עושה באמונה
ומכניס ומאיר את הקדושה גם ברגעים הכי גשמיים .וכמובן שלהגיע לכל זה חייב
האדם לבנות בסיס מוצק של אמונה וכמובן דעה את ה' .והדעה הינה לימוד תורתו
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עמרם פרץ

אל הנר ומדליק את הפתילה .רבי ישראל אזר אומץ ופנה לאחיו הקדוש:
"רצוני להיות עמכם פנימה ,מותר לי?"
רבי דוד שב לאחור ונענע בראשו בשלילה" :דע לך ,אחי היקר! המקום הזה
הינו פתח גן עדן התחתון .לכאן לא ניתן להיכנס בלבוש גשמי של הגוף
העכור מעולם החומר .אולם תוכל לשבת בפתח ולומר עמנו תיקון חצות".
במילים אלו נפרד ממנו רבי דוד ,ונכנס פנימה .בבת אחת נמוגו הקולות
והמראות ,ומול עיניו של רבי ישראל שוב נגלה ופנה אליו בהדרו רבי דוד.
"צער רב מצטער אני מהצער שלך אודות פטירתי .ראית בעיניך לאיזו
מדרגה רמה ונשגבה זכיתי ובחברת מי אני נמצא.הצער הזה שהינך נוהג
זמן רב מדי ,פוגע בעבודתך הקדושה ומסב לי צער רב בשמים .אבקשך,
שלאחר שראית בעיניך את השכר הרב ,תחדל להתאבל אודות מיתת גופי".
הבאבא סאלי הקיץ משנתו ,ומאותו היום היה שרוי בשמחה עצומה וערך
סעודה גדולה לעילוי נשמת אחיו הקדוש .זכותם תגן עלינו ועל כל ישראל.

ר' אלעד אליהו

תורת ַהּפ ַֹעל:
אַ .הּפ ַֹעל הוא מלה המציינת פעולה או מצב כל שהם ,הקשורים בגוף ובזמן.
ב .בכל ּפ ַֹעל חייבים להיות שלשה מרכיבים :פעולה ,גוף ,זמן (סימן פג"ז).
ג .אם חסר אחד משלשת הרכיבים הנ"ל ,אין זה ּפ ַֹעל .למשל ,המלה ברכה,
אין ידוע מי ברך ,ואין ידוע מתי ברך ,ולכן אין מלה זו ּפ ַֹעל.

לע"נ סרח יחזקאל
בת חביבה ז"ל

לע"נ נפתלי כהן
בר אמימה ז"ל

לע"נ דורית עמוס
בת מרים ז"ל

"ׁשֹומר"-
ֵ
לפעמים גם מלה שנראית ּפ ַֹעל ,אינה ּפ ַֹעל של ממש ,למשל ,המלה
אומנם המלה הזו מרמזת על פעולת שמירה ,ואף מרמזת על הזמן שהוא
הווה ,אבל אין בה דבר ברור לגבי הגוף ,שהרי ניתן לומר" :אני שומר"" ,אתה
שומר"" ,הוא שומר" ,לכן צורות ההווה אינם נחשבות לפעלים של ממש.

לע"נ תמר לוי בת
רחל ז"ל

לע"נ עזר ואליאן
דרמון ז"ל

