
 בחירה

ראה אנכי נתן לפניכם היום כתוב בפרשה:  כתוב בפרשה:  כתוב בפרשה:  כתוב בפרשה:  

אשר תשמעו אל מצות ה אלהיכם אשר אנכי מצוה את הברכה  את הברכה  את הברכה  את הברכה  ברכה וקללה,  

אם לא תשמעו אל מצות ה אלהיכם וסרתם מן הדרך אשר  והקללהוהקללהוהקללהוהקללהאתכם היום, 

אנכי מצוה אתכם היום ללכת אחרי אלהים אחרים אשר לא ידעתם. ובפרשת 

העדתי בכם היום את השמים ואת הארץ החיים והמות נתתי   �נצבים כתוב  

 למען תחיה אתה וזרעך.ובחרת בחיים ובחרת בחיים ובחרת בחיים ובחרת בחיים לפניך הברכה והקללה 

יש בחירה מוחלטת! כל המושג של שכר ועונש הכל תלוי בבחירה, ייחודו לאדם לאדם לאדם לאדם 

של האדם ומה שמבדיל אותו מהחיות הוא כח הבחירה שבידו! בבראשית (ב' 

י"ז) כתוב: ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו כי ביום אכלך ממנו מות תמות, 

כאן באה הבחירה לאדם בציווי והוא כל חיותו, ובלא כח הבחירה הרי הוא כמת, 

להבורא   �הוא הולך מדבר נושם אבל הוא מת! אדם נדמה בכח הבחירה שבידו  

עולם, להיות בורא יש מאין, כי כל בחירה שיבחר האדם, לא היתה הבחירה זו 

בעולם מקודם והרי הוא ממש כבורא יש מאין על ידי שבחר בדבר שלא היה 

מוכרח לבחור בו, הוא ברא ויצר משהו חדש משהו שהיה תלוי בבחירתו בלבד, 

ועל   שטבע הטוב להיטיב שטבע הטוב להיטיב שטבע הטוב להיטיב שטבע הטוב להיטיב   �וזה כל גדר מה שאמרו על הסיבה של בריאת העולם  

כן ברא הקב"ה את העולם ואת האדם כדי שהאדם יעמול על שכרו, ובזה לא 

שייך לתת לו שכר בלי שיהיה עמל בבחירה שלו בלבד! אם אין בחירה אז הכל 

מוכרח בדיוק כמו שמהלך החיים של הבהמה הוא מוכרח וקבוע בטבע, כי 

מתנה נתן הבורא לברואיו הבוחרים להיות כדמותו בענין הבריאה שיכול אדם 

לעשות יש מאין, ואם רק יתן לו שכר ודמיון כאילו שהוא עבד על שכרו הרי 

 שבאמת אין הוא בדמות הבורא יש מאין, ואין לו כח ומתנה זו.

שתמצא הרבה מן הסוברים את עצמם מתבוננים,   �הפגע    �המקום להזכיר  וכאן וכאן וכאן וכאן 

שמעיינים בגדר הבחירה שיש לאדם, ופעמים רבות יעיינו בזאת כתשובה על 

שבא טעות   כדי כשלון נסתר ומתוך ייאוש רוצים להתנחם ועל כן מחפשים טעם והתבוננות בענין הבחירה שאולי זה לא ממש בידו והוא מוכרח לעשות עבירה, עד  

זה בחירה   איך לאדם והוא מתקרב עד קצה הגבול שאחר גבול זה כבר נמצאת העקמומיות שאין בחירה, ויסבור  שבא עד לסוף יכולת האדם בחקירה מה זה בחירה,  

כלית הידיעה לת   ועוד ועוד, אלא שמתוך החקירות נולדו להם יסודות, ויסודות אלה מחריבים בהרבה מקומות, והדרך הנכונה בעבודת האדם הפרטית היא רק להגיע 

ותכלית ותכלית ותכלית ותכלית   �שידע עד כמה הוא אינו יודע, ובכך אין הוא נלכד במעגל שאי אפשר לצאת ממנו, וזה שאמרו  

 (שו"ת חוות יאיר מ"ד). שנדע הוא שלא נדע ושנכיר את שפל מדרגתינו וקוצר השגותינושנדע הוא שלא נדע ושנכיר את שפל מדרגתינו וקוצר השגותינושנדע הוא שלא נדע ושנכיר את שפל מדרגתינו וקוצר השגותינושנדע הוא שלא נדע ושנכיר את שפל מדרגתינו וקוצר השגותינו

שיש הרבה שאלות, אך האדם בתור נברא לא יכול לדעת דברים שמעל השגתו, איך יש לי בחירה בודאי  בודאי  בודאי  בודאי  

ובכל זאת הכל בידי הקדוש ברוך הוא, והכל בידיעתו מראש, ועוד שאלות רבות אשר המקום לא יספיק 

כאן, אבל סוף ומסקנת הדברים הם שאין יכולת לאדם לדעת את הדברים וכל החקירות האמתיות מובילות 

, האמונה היא התשובה שהתורה מפרשת לנו שיש בחירה ועליך כי לא יראני האדם וחיכי לא יראני האדם וחיכי לא יראני האדם וחיכי לא יראני האדם וחי �רק למסקנא אחת 

לבחור בטוב, יש הרבה שדנו בענין ומי שיבדוק יראה שיש דברים של טעם, אך יש גם הרבה דברים 

שמובילים למקומות לא נכונים ולא טובים, יש גם משחק במילים, ודמיון גבהות של חקירה שהגיעו עד 

 הדק שבדק, הבל הבלים אמר קהלת הכל הבל, יש בחירה, ועליך לבחור בטוב, וזה מטרת בואנו לעולם הזה.

ב"ה לא טוב היות האדם לבדו, שלא יאמרו שתי רשויות הן הק   �בבראשית, ויאמר ה' אלהים לא טוב היות האדם לבדו אעשה לו עזר כנגדו, ופירש רש"י    כתוב כתוב כתוב כתוב 

כי כח הבחירה הוא   ות, בעליונים יחיד ואין לו זוג, וזה בתחתונים ואין לו זוג ע"כ, ורואים מזה שאחר הציווי ושיש לאדם בחירה אז יש את החשש שיאמרו שתי רשוי 

 מתנת הבורא אשר בו נדמה האדם להבורא יש מאין!

 תורת
 הר שמואל

 זמני השבת:

 7:01שקיעה:      8:13ת: “ר     7:38צאת:      6:31כניסה: 
 

 ברכות ומזל טוב!

 ו לרגל נישואי בנם“היבנימין פחלייב ורעיתו ‘ לר

 ו על לידת הבן“היעמנואל עטאשי ורעיתו ‘ לר
 

 העלון מודפס לזיכוי הרבים בזכות אנשי תורה וחסד

 ו“הי משה דלטיצקיה “ה

 ו“הימנחם טוקר ה “ה

 פרשה מפורשת 
 הרב דוד שרעבי

 ראש חודש אלול $פרשת ראה 

    

    

"אכלה בשר כי תאוה נפשך לאכל בשר...תאכל בשר" "אכלה בשר כי תאוה נפשך לאכל בשר...תאכל בשר" "אכלה בשר כי תאוה נפשך לאכל בשר...תאכל בשר" "אכלה בשר כי תאוה נפשך לאכל בשר...תאכל בשר" 

ם  י מ ע פ ש  ל ש ו ק  ו ס פ ב  " ר ש ב " ם  י מ ע פ ש  ל ש

אכילה,רמז לשלש רגלים שצריך לאכול בשר,כי אין 

שמחה בלי בשר, כמו"כ בסעודת מצוה כמו "ברית" 

"שבת" "ראש חודש" או "ראש השנה" ר"ת "בשר", 

 מצוה לאכול בסעודות אלה בשר.

 (רבינו אפרים)                                                         

כאן כתוב עצרת לה', ובפרשת "עצרת לה' אלהיך"  "עצרת לה' אלהיך"  "עצרת לה' אלהיך"  "עצרת לה' אלהיך"  

פנחס כתוב "עצרת תהיה לכם", דרשוהו חז"ל 

חלקוהו חציו לה' וחציו לכם,כלומר אם נחלק את 

, ואם נחלק 28282828        לחצי נקבל   56565656שמנינה    "לה'" "לה'" "לה'" "לה'" המלה  

, שני החצאים 45454545נקבל    90909090שמנינה  "לכם"  "לכם"  "לכם"  "לכם"  את המלה  

 בדקדוק."יום טוב" "יום טוב" "יום טוב" "יום טוב" והוא מנין המלים     73737373עולים למנין 

 (הגר"א)                                                                  

תספור שבעה שבועות   "שבעה שבועות תספר לך" "שבעה שבועות תספר לך" "שבעה שבועות תספר לך" "שבעה שבועות תספר לך" 

 שהוא חג שבועות.    50505050דהיינו  "לך""לך""לך""לך"עד הגיעך למספר 

 (שפתי כהן)                                                             

למה "והחסידה והאנפה למינה והדוכיפת והעטלף"  "והחסידה והאנפה למינה והדוכיפת והעטלף"  "והחסידה והאנפה למינה והדוכיפת והעטלף"  "והחסידה והאנפה למינה והדוכיפת והעטלף"  

נקרא שמה חסידה שעושה חסד עם חברותיה, 

(רש"י בפר' שמיני) מובא בחז"ל (ירושלמי ב"מ פרק 

ג') הני עכברי רשיעי נינהו, כשרואים הרבה פירות הם 

קוראים לחבריהם ואוכלים עמהם, וקשה, מדוע 

החסידה כשמאכילה את חברותיה הרי זה חסד, 

ונקראת על שם כך החסידה, והעכברים כשעושים 

אותו הדבר נקראים רשעים? ההסבר הוא, העכברים 

נותנים לחבריהם רכוש זר ומתחסדים על חשבון 

הזולת ולכן הם רשעים, אבל החסידה נותנת מיגיעה 

ועמלה, ולכן זה חסד, כי על חשבון הזולת או על 

 פרפראות...
 הרב משה קליין

1 

 3המשך בעמוד 

 2המשך בעמוד 



הכלל  ן  בו חש

ת  ו ש ע ל ן  י א

 טובות, ואין זו ממידת החסידות.    (מעינה של תורה)

בין עופות טמאים "והראה ואת האיה והדיה למינה"  "והראה ואת האיה והדיה למינה"  "והראה ואת האיה והדיה למינה"  "והראה ואת האיה והדיה למינה"  

נחשב גם עוף ששמו "ראה", ועל העוף הזה אומרים 

חז"ל למה נקרא שמה ראה שרואה למרחוק, עומדת 

בבבל ורואה נבלות בא"י, וקשה, אם לעוף כזה יש 

ראייה כ"כ טובה שמבטה מגיע לא"י מבבל, למה 

נחשב בין עופות טמאים? אלא מי שרואה רק נבלות 

 הוא טמא.

פתח תפתח את ידך לו...די מחסרו אשר יחסר לו" פתח תפתח את ידך לו...די מחסרו אשר יחסר לו" פתח תפתח את ידך לו...די מחסרו אשר יחסר לו" פתח תפתח את ידך לו...די מחסרו אשר יחסר לו" 

גביר למדן לקבל ממנו  המגיד מדובנא בא אל 

נדבה,קיבל אותו העשיר בסבר פנים יפות ושוחח עמו 

בדברי תורה, התחיל המגיד לדבר על מצות צדקה וגם 

העשיר היה אומר כנגדו רעיונות נפלאים בענין זה, 

המגיד אומר לו חידוש וגם העשיר לא פיגר אחריו, 

רואה המגיד שאין סוף לעניין, אומר לו: אספר לך 

מעשה, באחת המדינות הרחוקות לא ידעו תושביה 

על הבצל, ולא ראוהו מעודם, יום אחד בא לשם נודד 

אחד והביא אתו בצל, אנשי המקום שמחו על זה 

מאד, ונתנו לו מטמון כסף בעד הבצל, הם זרעו אותו 

והתחיל לגדול אצלם בצל, כששמע זאת נודד אחר, 

לקח עמו שום ונדד למדינה הזאת שגם שום לא היה 

בה, לא ידעו אנשי המקום מרוב שמחה מה לעשות 

בו, מה לגמול לו, אמרו: באיזה דבר יקר אפשר לגמול 

לו תמורת הדבר היקר הזה? החליטו לשלם לו בדבר 

בבצל, גם אתה, סיים המגיד מדובנא, �היקר שיש להם

אומר לי חידושי תורה כנגד חידושי תורה שלי, והלא 

 נאמר: "די מחסורו אשר חסר לו", ולי חסר כסף.

 

 פרפראות...
 1המשך מעמוד 

באיזה דרך מותר להכין קפה 
 שחור או נמס בשבת

במסכת שבת (דף קמה:) שנינו: כל שבא בחמין מערב שבת, שורים אותו במשנה  במשנה  במשנה  במשנה  

בחמין בשבת. והסבירו התוספות, שכל שנתבשל לפני השבת מותר לשרותו 

אפילו בכלי ראשון שהועבר מעל האש, אף על פי שעדיין הוא רותח והיד סולדת 

בו, מפני שאין בישול אחר בישול. כלומר, דבר שנתבשל כבר מלפני השבת, אין 

 בו משום איסור בישול כשחוזר ונותנו בכלי ראשון רותח. 

בספר היראים (סימן קב) כתב, שאף על פי שאין דין בישול אחר בישול בשבת, 

מכל מקום דבר שנאפה או נצלה, אם נותנו אחר כך במשקה רותח, יש בו משום 

מבשל בשבת,  ואם עבר ועשה כן הרי זה חילל את השבת, וחוששני לו מאיסור 

חטאת וסקילה. והראבי"ה, בחלק א' , דחה  דברי היראים, וכתב, שדוקא מצה 

שנתבשלה אי אפשר לצאת בה ידי חובה בליל פסח, משום שקיבלה טעם 

התבשיל, ונתבטל טעמה של המצה, וכמו שאמרו על זה במסכת ברכות (דף לח:), 

משום שטעם מצה בעינן וליכא, אבל לגבי שבת, כשם שאין בישול אחר בישול, 

 כך אין בישול אחר צליה או אפיה.

השולחן ערוך  סימן שי"ח סעיף ה' כתב יש מי שאומר דדבר שנאפה או מרן  מרן  מרן  מרן  

נצלה,  אם בשלו אח"כ במשקה יש בו  משום בישול,  ואסור ליתן פת  אפילו בכלי 

שני שהיד סולדת בו, ויש  מתירין. הגה: בכלי שני 

ונהגו ליזהר   ן  ן   אפילו בכלי ראשו ויש מקילי

לכתחלה שלא ליתן פת  אפילו בכלי שני  כל זמן 

 שהיד סולדת בו.

בכללי הפוסקים כתוב, שבאופן כזה שמביא מרן 

שתי דעות, יש אומרים ויש אומרים, הלכה כיש 

אומרים בתרא, וגם בבית יוסף משמע מדברי מרן 

 שדעתו להקל,

זה כתב הרב עובדיה זצ"ל שהקפה שהוא כבר ולפי  ולפי  ולפי  ולפי  

קלוי, אין שום איסור לערות עליו בשבת מים 

רותחים מבלי ראשון, שדין צליה ודין קליה שוים 

בזה. ואפילו אם הקפה נימוח בתוך הכוס על ידי 

המים הרותחים, אין לומר שיש לחושבו כדבר לח שנתבשל מערב שבת, שרבו 

הפוסקים שאומרים שיש בו דין בישול, כי יש בישול אחר בישול בלח, וכן נפסק 

בשלחן ערוך (סימן שיח סעיף ד), זה אינו, שהרי פסק מרן בשלחן ערוך (סימן 

שיח סעיף טז), שמותר לתת בשבת פשטידא, שהוא פת ממולא בחתיכות בשר 

ושומן, כנגד האש, אפילו במקום שהיד סולדת בו, ואף על פי שהשומן שבתוכה 

שנקרש חוזר ונימוח, וכן מותר לתת קדירה שיש בה רוטב קרוש, כנגד האש, אף 

על פי שהשומן שנקרש חוזר ונפשר ונעשה צלול, שמכיון שבשעה שנותן את 

התבשיל הוא יבש, מותר, שאין בישול אחר בישול. וכן פסק בפשיטות הגאון רבי 

יוסף חיים בשו"ת רב פעלים חלק ג' (חלק או"ח סימן יא). ומכל שכן שיש כאן 

ספק ספיקא להקל, שמא הלכה כהאומרים אין בישול אחר אפיה וצליה, והוא 

הדין קליה. ואם תמצא לומר שהלכה שהיראים /כהיראים/ שיש בישול אחר 

אפיה, שמא דוקא כשנותן בכלי ראשון שהיד סולדת בו, אבל עירוי שמא אינו 

 אלא ככלי שני שאינו מבשל, כדעת רשב"ם שהובא בתוספות שבת (מ:)

רבינו הרמ"א בהגה כתב להחמיר כדעת היראים שיש בישול אחר אפיה והנה  והנה  והנה  והנה  

וצליה, ולפי זה אין להתיר כלל עירוי מים רותחים מכלי ראשון על הקפה בשבת, 

אלא יש לערות הרותחים לתוך כוס, וממנה יערה לכוס הקפה. וכן דעת החתם 

סופר ,  וכן פסק המשנה ברורה. וכן  בני אשכנז הסוברים כדעת רמ"א להחמיר 

 בזה.

בשו"ת אור לציון חלק ב פרק ל  אות ד כתב  אין ליתן קפה שחור בכלי שני אולם  אולם  אולם  אולם   

שהיד סולדת בו, אלא בכלי שלישי. אבל קפה נמס וקקאו מותר. ואף מותר 

לערות עליהם מכלי ראשון, אולם אין ליתנם בכלי ראשון אף שהוסר מן האש. 

שהקפה הוא קלוי, ותלוי במחלוקת אם יש בישול לאחר צליה או אחר קליה, ומרן 

הביא מחלוקת בזה בסימן שי"ח סעיף ה', ובדעה שניה כתב שיש מקילין, והיא 

דעת הראבי"ה שהתיר בזה, שאין בזה משום בישול. ואעפ"י שהרמ"א כתב על 

מש"כ מרן ויש שמתירין, שהוא דוקא בכלי שני, אין זו דעתו של מרן, אלא שכך 

דרך הרמ"א לכלול דעתו בדברי מרן, וכיון דקי"ל שהלכה כיש אומרים בתרא 

בדברי מרן, מוכח שדעת מרן להתיר בבישול אחר אפיה, וכן מוכח בב"י שדחה 

ראיות האוסרים, ע"ש. וא"כ היה מקום להתיר ליתן קפה אף בכלי ראשון, אלא 

שנהגו להחמיר בזה כיש אומרים שהביא מרן, שכיון שמרן הביא דעה זו בשו"ע, 

 יש לחוש לה לכתחילה, כיון שיש בזה ספק איסור תורה, 

שאפילו למ"ד שאין בישול אחר אפיה, זהו דוקא בנאפה אפיה גמורה, אבל ועוד  ועוד  ועוד  ועוד  

אם אינה אפיה גמורה יש בו משום בישול, שהרי אף בבישול אחר בישול כתב 

בשו"ע שם סעיף ד' שאם נתבשל כמאכל בן דרוסאי יש בו עדיין משום בישול, 

וכדעת הרמב"ם בפרק ט' מהלכות שבת הלכה ג'. 

(וראה בבאה"ל שם ד"ה אפילו בביאור שיטת מרן). 

והנה הקפה אחר קלייתו עדיין אינו ראוי לאכילה, 

שהרי אם יתן את הקפה במים קרים לא יהא ראוי 

לשתיה, ועל כן לכו"ע יש בו משום בישול, ולכן אין 

 ליתנו אלא בכלי שלישי שאינו מבשל,

נמס כיון שהוא מבושל מותר ליתנו בכלי שני, וקפה  וקפה  וקפה  וקפה  

שהרי אין בישול אחר בישול ביבש, וכמ"ש בשו"ע שם 

סעיף ד' ע"ש, וכן מותר לערות עליו מכלי ראשון 

מטעם זה, ומ"מ לא יתננו לכתחילה בכלי ראשון, 

דשמא אינו מבושל כל צרכו, אבל בעירוי ליכא 

למיחש, דבלא"ה י"א שעירוי אינו מבשל, . וכן הקקאו 

 מבושל הוא, ודינו כקפה נמס, ומותר לערות עליו מכלי ראשון.

ודעת האגרות משה (או"ח חלק ד' ס' ע"ד) שקפה שחור הוא בכלל תבלין המוזכר 

במשנה ברורה ואפשר לתיתו בכלי שני אולם יש יהחמיר לתיתו בכלי שלישי, 

ןלדעת הרב אלישיב  (מובא בשבות יצחק ) דבר שהוא קשה מטבעו כמו קפה 

נמס אינו נחשב קלי הבישול ואפשר לתיתו בכלי שני,  אולם יש הרבה מפוסקי 

 אשכנז שמחמירים בקפה שחור לתיתו רק בכלי שלישי,

קפה נמס דעת רוב הפוסקים שהוא עבר בישול גמור ואין בישול אחר ולגבי  ולגבי  ולגבי  ולגבי  

בישול בדבר יבש ומותר אפילו מעירוי בכלי ראשון , ויש מחמירים לתיתו בכלי 

 שני, ויש מיעוט שמחמירים ומתירים רק בכלי שלישי,

: דעת הרב עובדיה שלפי הספרדים מצד הדין אפשר לעשות קפה שחור לסיכום לסיכום לסיכום לסיכום 

אפילו מעירוי מכלי ראשון והמחמיר לעשות בכלי שני תע"ב , ולדעת האור לציון 

אין ליתן קפה שחור אלא בכלי שלישי , ולדעת האשכנזים הפוסקים כהרמ"א 

אומרים רוב הפוסקים שיתן את הקפה בכלי שלישי, וקפה נמס לדעת רוב 

הפוסקים אפשר לתיתו מעירוי מכלי ראשון והפוסקים האשכנזים מחמירים 

 לתיתו בכלי שני.

 

 למדני חוקיך
 הרב חיים דדש
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ירמיה הנביא הנביא הנביא הנביא 

אומר (פרק 

ט פסוק כב) כה אמר ה אל יתהלל חכם 

בחכמתו ואל יתהלל הגבור בגבורתו אל 

יתהלל עשיר בעשרו, כי אם בזאת יתהלל 

המתהלל השכל וידע אותי כי אני ה עשה 

חסד משפט וצדקה בארץ כי באלה חפצתי 

�נאם ה, מסביר את הפסוק החסיד היעבץ   

מה   , ן לאדם להתהלל בו אי בשום דבר 

תתהלל בעושר, הרי הוא לא שלך, בגבורה, 

הוא לא שלך, בחכמה, הרי הכל זה מתנה 

מאת הבורא, אבל יש דבר אחד שכן יש לך 

כי אם בזאת יתהלל המתהלל   �להתהלל בו  

ה  י ה ה  ז  ! ך מ מ ה  ז  ! י ת ו א ע  ו ד י ו ל  כ ש ה

בבחירתך! בזה אתה יכול להתהלל כי זה 

עבודה שאתה עשית ממש!! בודאי שיש בכל 

זה אריכות גדולה ופרטים ופרטי פרטים 

�נושא רחב, אך המסקנה הברורה היא      

 ובחרת בחיים!ובחרת בחיים!ובחרת בחיים!ובחרת בחיים!

 חזו בני חביבי
 הכנסת ספר תורה והנחת אבן הפינה

 בהשתתפות הרבנים הגאונים

 א“שליטאריה וינברג א     הגאון הרב “שליטדוד וייס הגאון הרב 

 א“שליטחיים דביר א    הגאון הרב “שליטחיים דדש הגאון הרב 

 א“שליטיוסף שטילרמן הגאון הרב 

 א“שליטדוד סופר הגאון הרב 

 א“שליטמיכאל מלכה הגאון הרב 

 א“שליטעזריאל כהן הגאון הרב 

 א“שליטאושרי אזולאי הגאון הרב 

 א“שליטאילון עטייה הגאון הרב 
 

 

 ו“היחיים ביטון הרב 

 ו“הישרון דניאל הרב 
 ראש המועצה הדתית גבעת זאב

 

 ואנשי המעשה שעליהם עומד הבנין
 עושים לילות כימים לכבודו יתברך

 

 ו“הימשה כהן הרב 

 ו“הייצחק אוחנה הרב 
 

 וכל הקהל הקדוש, התורמים החשובים,
 ו “והגבאים הי
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 פרשה מפורשת
 1המשך מעמוד 



"עשר בשביל �"עשר תעשר " 
 שתתעשר"

בסיפור ואמשיך בדבר תורה יקר שאמר סבי זצ"ל לפני שניכנס אפתח  אפתח  אפתח  אפתח  

 לשיעור .

) באותה שנה באמצע מלחמת העולם 1943אירע בשנת תש"ג (  הסיפור  הסיפור  הסיפור  הסיפור  

השנייה באמצע החורף הגיעה לארץ ישראל קבוצה של ילדים קרוב לשמונה 

מאות במספר אשר ברחו מאירופה הבוערת שלוש שנים קודם לכן ועברו 

במסע תלאות דרך רוסיה ומזרח אירופה דרך איראן לארץ ישראל .הקבוצה 

זכתה לשם "ילדי טהרן" . הילדים היו ברובם יתומים שבאו ממשפחות חרדיות 

ובואם לארץ עורר מלחמות גדולות באשר לעתידם . החילונים 

רצו לגדל את הילדים במוסדות חילוניים בעוד הדתיים 

והחרדים דרשו שיותן לילדים חופש בחירה באשר 

 לעתידם .

הגיעו ארצה בערב פורים קטן וסמוך לבואם אירע הם  הם  הם  הם  

הסיפור שאספר לכם עתה והגיע אלי דרך אדם מהימן 

שהיה נוכח בעצמו בקטע חשוב של הסיפור . באותם 

הימים הגיע אל האדמו"ר מגור שליח מהחזון אי"ש זצ"ל 

והשליח מסר לאדמו"ר בקשה של החזון אי"ש להתעסק 

בפרשת ילדי טהרן . עוד בטרם ידע האדמו"ר מה רוצה 

ממנו הגאון מבני ברק הגיעו אליו שליח שני וגם שלישי 

עם אותה בקשה. אז חשב האדמו"ר שמבקשים ממנו 

לשבת עם האדמו"ר מבעלז ולחפש דרך לעזור לילדים 

להגיע למוסדות חרדיים ואכן האדמו"ר שלח שליח לרבי 

מבעלז בבקשה לקבוע זמן לפגישה ביניהם . ובאמת 

נקבעה פגישה לאחד מלילות השבוע בשעה אחת 

 ושלושים לאחר חצות .

הסיפור שהיה בקשרים עם הגבאי בבית האדמו"ר מספר מספר מספר מספר 

קיבל ממנו מידע למועד הפגישה והוא אכן הגיע לבית 

הרבי מבעלז לפני השעה היעודה והתחבא בין קפלי 

הוילונות בחדר . במועד שנקבע בדיוק הגיע האדמו"ר 

והוכנס לחדר הרבי והתיישב שם. הרבי היה נראה 

כמנומנם ורק אחרי כחצי שעה הוא הקיץ כאילו מנמנומו 

ופנה אל האדמו"ר ואמר לו בזה הלשון : "הגדולים 

בדורות הקודמים לנו היו סבורים שניסיון העושר גדול 

מניסיון העוני ועל כן קבעו שיעא (יפה) עניותא לישראל ! 

 העניות היא אכן קשה אבל העושר מעמיד את בעליו בניסיונות קשים יותר !"

הרבי מבעלז את דבריו ואמר : כהיום נראה שניסיון העוני הוא קשה המשיך  המשיך  המשיך  המשיך  

יותר , על העני קבעו חז"ל שהוא חשוב כמת ועל כן אמר הרבי תוך כדי שהוא 

מוזג כוסית משקה לאדמו"ר הבה נשתה לחיים ונתפלל שיהודים דתיים יהיו 

עשירים וגם מיליונרים" . לחיים ! הסיום הזה נולד מכיוון שהרבי ידע למה בא 

אליו האדמו"ר מגור והיה סבור שעיקר הקושי בטיפול בילדי טהרן היה 

במציאת אמצעים כספיים להקמת מוסדות חרדיים לקליטת הילדים . אם יהיו 

מיליונרים חרדים ימצא הפתרון לבעיה ובא לילדי טהרן הגואל . עד כאן 

 הסיפור שהבטחתי בתחילת השיעור .

לדבר התורה של סבי אב אמי ע"ה הרב הגאון רבי שמעון הירשלער זצ"ל עתה עתה עתה עתה 

הקשור לעניין . סבא ניסה להסביר את מה שאמרו חז"ל במסכת תענית דף ט. 

עשר בשביל שתתעשר " ! וסבא ניסה   –בדרשה על הפסוק "עשר תעשר  

להסביר שהמפתח להבנת דברי חז"ל טמון במילה "בשביל" שבדרך כלל 

מובנת בהבנה של מטרה . עשר במטרה של התעשרות . אבל סבא משך את 

המילה למשמעות של "דרך" כמו שביל הכרמים וכך הוא הסביר . "נהג 

במעשרותך כמו שאתה נוהג בעסקיך" ! באותו שביל . כלפי מה הדברים 

אמורים ? כי הנה למשל אתה סוחר בבדים שאנשים קונים למטרות של 

תפירת בגדים . ובא אליך בשעה מוקדמת קונה ורכש כמה מטרים מבד מסוים 

ושילם בעדם. והנה הקונה הגיע בשעה מאוחרת של הבוקר וביקש לקנות עוד 

כמה מטרים . אתה תסכים ? למה לא ? אתה לא תאמר לו היי חבוב אתה כבר 

 היית כאן בבוקר וקנית ! אדרבה תבוא בכל עת שתרצה וברוך הבא ! 

תנהג גם במעשרותך ! בא אליך עני וביקש נדבה ונתת לו והנה הוא הגיע כך  כך  כך  כך  

עוד פעם וכנראה באותו יום אל תאמר לו " כבר היית אצלי ונתתי לך מטבע 

 למה אתה בא שוב פעם ?" אבל למה בביזנס שלך אתה נוהג אחרת ? עשר

שתתעשר ! דברי סבא העלו חיוך על פני   בשביל 

השומעים את דרשתו ונתקבלו בהבנה למרות 

שכנראה חז"ל הקדושים לא התכוונו לפירוש שלו 

 החדשני. 

 ועתה לשיעור עצמו . 

    ב.ב.ב.ב.        

שהוזכר לעיל נמצא בפרשת השבוע היא הפסוק  הפסוק  הפסוק  הפסוק  

פרשת ראה פרק י"ד פסוק כ"ב ."עשר תעשר את 

כל תבואת זרעך". וחז"ל דרשו את הפסוק כמו 

בשביל שתתעשר" . ודברי   –שכבר הזכרנו "עשר  

חז"ל מעוררים תמיהה . איך התירו חז"ל ואף 

המליצו לעשות כן לעשות מצווה לצורך קבלת 

פרס על עשייתה? והם עצמם הוסיפו לפרש 

במסכת שבת דף קי"ט . כששאלו "עשירים בארץ 

ישראל במה הם זוכין ? בשביל שמעשרין שנאמר 

 עשר תעשר עשר בשביל שתתעשר !"

יותר תמוה כי הנה התורה אוסרת עלינו ועוד  ועוד  ועוד  ועוד  

לנסות את ה' , כך היא כותבת במפורש בפרשת 

ואתחנן (דברים ו' ט"ז) "לא תנסו את ה' א' כאשר 

ניסית במסה " אבל בספר הנביא מלאכי כתוב 

ממש לא כך . כי כתוב שם "הביאו את כל המעשר 

אל בית האוצר ויהי טרף בביתי ו ב ח נ ו נ י נ א ב ז 

א ת א ם ל א א פ ת ח ל כ ם א ת א ר ו ב ו ת ה ש 

מ י ם ו ה ר י ק ו ת י ל כ ם ב ר כ ה ע ד ב ל י ד י " 

דהיינו שהקב"ה מזמין דרך הנביא את בני דורו 

לנסות אותו ! ואף מבטיח פרס על הניסיון הזה . 

 ברכה עד בלי די !

הקב"ה מבטיח את כל ההטבות הללו ? כי הוא יודע כמה קשה למי ולמה  ולמה  ולמה  ולמה  

שמרגיש עצמו עשיר להיפרד אפילו מהעשירית של מה שהוא קיבל . ובאמת 

הוא לא קיבל את כל זה בכדי שזה יהיה שלו , זה רק פיקדון שהופקד בידו על 

שמם של העניים שמחכים לקבל את זה ממנו , אבל הוא קשה לו כל כך 

 להיפרד ממה שהופקד בידו ומתעקש לראות בפיקדון כדבר שהוא שלו . 

הקב"ה מסכים להרשות לו לנסות ולבחון את ה' ולהבטיח לו את כל לכן  לכן  לכן  לכן  

הברכות עד בלי די . ולמה ? כי הקב"ה יודע שבעומק נפשו של היהודי יש רצון 

עז לחלק את המעשרות כדת וכדין והוא חושב בלבו שאם הקב"ה ייתן לו עוד 

עושר הוא יוכל לתת עוד יותר ולהוסיף על מה שהוא נתן כהנה וכהנה ! בעומק 

 לבו הוא מחכה לעני ממש .

הייתה חכמתם של הילדים שבאו לבית המדרש והסבירו את העומק של כזאת כזאת כזאת כזאת 

האל"ף בי"ת . הם אמרו שגימ"ל דל"ת פירושו גומל דלים ! והם שמו לב לצורת 

האותיות המראה שהגימ"ל עומדת על שתי רגליים ומעמדה הוא יציב שזה 

מסמל את העשיר , בעוד הדל"ת עומדת על רגל אחת ובכך היא מסמלת את 

 עיון הפרשה
 הרב דוד וייס

 רשתכבר כתיב 'ולא יראה בך ערות דבר ושב מאחריך'. נמצא כל עניינים כאלו גורמים לישראל להיות נתונים בהסתר פנים ח"ו, וגם איתא בזוה"ק פ”
נשא שדבר זה גורם לשרות סטרא אחרא בביתא וגורם מסכינותא לביתא. על כן נדב לבי בעז"ה לאסוף את כל מאמרי חז"ל השייכים לענין זה, 

י אולולהראות לפני הכל את גודל העוון והעונש שיש בזה, וגודל המעלה להאשה הצנועה בדרכיה, שעי"ז היא זוכה לבנים יראי השם וחשובים שבדור, 
 ספר גדר עולם) -(החפץ חיים   “על ידי זה יראו ויקחו מוסר ויתוקן קצת הפרצה הגדולה הזאת, ובזכות זה נזכה לראות בבנין ירושלים גדריה ועניניה בב"א

חז"ל פחדו מניסיון העושר ”

כי הם ראו בו מפתח לצרות 

רבות. כל נושא שנאת 

היהודים בעולם קשור 

לדימוי של היהודים 

העשירים המתלבשים 

בהתאם להצלחתם הממונית 

ובונים את בתיהם בהתאם 

ומוציאים את עיני אנשי 

הרחוב במרכבות המהודרות 

שלהם. אם לא הייתה 

הקנאה גם לא הייתה 

 “ השנאה!
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העני שמעמדו רופף ! והם המשיכו לשים 

לב שהדל"ת מפנה את גבה אל הגימ"ל כי 

היא מתביישת בעניותה ולכן פניה אל הה"א המרמזת אל הקב"ה ! והם המשיכו 

לשאול למה הפנים של הגימ"ל פונות אל גבו של הדל"ת ? כי הוא מחפש את 

 העני ורודף אחריו לתת לו מעשרות . 

 האמת של העם היהודי שלבו לשמים .זאת זאת זאת זאת  

כאן אנו נכנסים לנושא המרכזי של השיעור . הנושא הוא ניסיון העושר אבל  אבל  אבל  אבל  

שחז"ל חשבו עליו שהוא יותר קשה מניסיון העוני . הגרי"ס זצ"ל המשיל את 

העניין לשני בני אדם החולים באותה מחלה . האחד עני והשני עשיר . העני יודע 

מה היא מחלתו והוא גם יודע מה היא התרופה למחלה שלו . אבל אין לו כסף 

 לקנות את התרופה ! התרופה יקרה מדאי לפי מצבו הכספי . 

השני עומד החולה העשיר החולה באותה מחלה ויש לו כסף לקנות את מהצד  מהצד  מהצד  מהצד  

התרופה היקרה אבל הוא לא יודע שהוא חולה ! ושאל הגרי"ס למי משניהם יש 

יותר סיכוי להתרפא מהמחלה שלו? והשיב שבוודאי לחולה העני כי הוא יודע 

את מחלתו ויודע מה התרופה בשבילו והוא יהפוך את העולם למצוא את הכסף 

לקנות את התרופה , אבל החולה העשיר לא יתרפא למרות שלא חסר לו הכסף 

 כי הוא לא יודע שהוא חולה בכלל !

פחדו מניסיון העושר כי הם ראו בו מפתח לצרות רבות . כל נושא שנאת חז"ל  חז"ל  חז"ל  חז"ל  

היהודים בעולם קשור לדימוי של היהודים העשירים המתלבשים בהתאם 

להצלחתם הממונית ובונים את בתיהם בהתאם ומוציאים את עיני אנשי הרחוב 

 במרכבות המהודרות שלהם . אם לא הייתה הקנאה גם לא הייתה השנאה ! 

בזה היגיון . הצלחה כספית תלויה בכישרונות של בעליה . בחריצות שלו . אין  אין  אין  אין  

הצלחה בעסקים קשורה בתפילה ואת זה יכול כל אחד לעשות . הקב"ה לא נעל 

שערי תפילה מהגוי ! אלא מאי הגוי הוא קצת יותר טיפש משכנו היהודי והרבה 

יותר עצלן מהיהודי ומה לו להתלונן ? העובדה היא שארצות שגירשו מתוכם את 

היהודים הפסידו את כל ההצלחה שלהם . כך קרה לספרד שהייתה ממלכה 

פיננסית גדולה בזמנה ואחרי גירוש היהודים מתוכה ירדה מטה מטה ואת 

גדלותה זכרו רק ההיסטוריונים . זאת עובדה היסטורית אבל אל לך לנסות 

לשכנע את המוח הגויי בטיעונים מעין אלה. במוחו יש רק מחשבה אחת . כל 

 הצרות שלי הם באשמת היהודי העשיר . 

שאמרו בני לבן בראותם את הצלחת יעקב אבינו ."לקח יעקב את כל אשר כמו  כמו  כמו  כמו  

לפי –לאבינו ומאשר לאבינו עשה את כל הכבוד הזה ". כל מה שהיה ליעקב  

הוא לקח מאביהם ! ולבן הסכים עם הדברים האלה ולבסוף הוא מטיח –דבריהם 

בפני יעקב "הבנים בני הבנות בנותי וכל אשר רואה לי הוא ". זאת האמת בעיניים 

 החמדניות של הגוי לבן ! הכל שלו ויעקב הוא גנב !

אבינו כשהתורה מעידה עליו "ויגדל האיש וילך הלוך וגדל עד כי גדל מאד יצחק יצחק יצחק יצחק 

ויהי לו צאן ובקר ועבודה רבה" מוסיפה מיד התורה וכותבת מציאות עצובה 

 קנאה וגם שנאה ! �"ויקנאו אותו פלשתים " . כזה הוא סוף העושר היהודי 

הייתה התעמולה הנאצית שנטפה שנאה יהודית . היהודי מחזיק את רוב זאת  זאת  זאת  זאת  

הכסף של העולם . הוא שולט על הבנקים והוא מחזיק את כל חברות התעופה 

 בעולם ! גם במשרד האוצר האמריקני יושב שר יהודי !

זה עוד לא הכל . התורה יודעת שההמשך של "פן תאכל ושבעת ושל צאנך אבל אבל אבל אבל 

ובקרך ירביון הוא "ורם לבבך ושכחת את ה' אלוקיך " . גאווה ושכחת הבורא הן 

בנות לוויה של העשיר לכן פחדו חכמינו זיכרונם לברכה מהעושר והמליצו 

 שהעניות היא היופי של עם ישראל ! 

ידעו שהעני חשוב כמת אבל את זה אפשר לפרש שכך היא תמונת עצמו הם  הם  הם  הם  

בעיני עצמו . הוא מרגיש כמו מת אבל זאת לא האמת השלמה של מצבו ! האמת 

האמיתית היא שהוא קרוב באופן טבעי לקב"ה ותפילתו קרובה לאוזני הקב"ה . 

כי היא "תפילה לעני כי יעטוף" . מה פירוש "כי יעטוף" ? הוא לוקח את הנעליים 

הקרועות והבגדים שבלו וכורך אותם יחד עם השיקים שהבנק החזיר לו ועושה 

מכל אלה טלית ובה הוא מתעטף ! כך הוא מתכונן לתפילה וכך הוא ניגש אליה ! 

 וקרוב ה' לנשברי לב ! הוא קרוב אל ה' וגם ה' קרוב אליו .

    ג.ג.ג.ג.    

עוד שאלה פתוחה והיא מה הוא היחס של התורה לעשירות ולעוני ? מה נשארה נשארה נשארה נשארה 

שמעניין הוא שהתורה לא מגלה דעה בנושא הזה . מצד אחד כתוב בפרשת 

השבוע ( דברים ט"ו פסוק ד' )"אפס כי לא יהיה בך אביון " זה נשמע כהבטחה . 

אולי לעתיד לבא ! מצד אחר כתוב "כי לא יחדל אביון מקרב הארץ" ( דברים ט"ו 

פסוק י"א ) וחז"ל שעמדו על הסתירה בין הפסוקים אמרו שזה תלוי במצב של 

עם ישראל . ההבדל הוא אם הם עושים רצונו של מקום או אם הם לא עושים 

 רצונו !

התייחסות ברורה ומפורשת אין בתורה. ממורי ורבי שמענו שהתורה אינה אבל אבל אבל אבל 

יא לא  ורה ה . הת כן  וגם בעשירות  ותה  ולא שוללת א ות  עני מחייבת 

סוציאליסטית וגם לא קפיטליסטית . אולי העושר או העני נמצאים בהחלטה של 

רגע קדום שקשור בארבעים יום קודם יצירת הוולד שבת קול מכרזת אם יהיה 

 הנולד מטיפה זאת חכם או טיפש גיבור או חלש עשיר או עני !

רק מקפידה על קדושת הממון ואוסרת לנייד אותו נגד רצון בעליו . היא היא  היא  היא  היא  

אוסרת גניבה ואפילו על ריבית היא מביעה דעה שלילית . היא מבקשת מהעשיר 

לתמוך באחיו האביון ולא להתעלם ממצוקתו . היא לא מסכימה עם התפיסה 

הנוצרית שעניות זה עונש ושהקב"ה לא אוהב את העניים . לעני יש תפקיד ברור 

וכדאי לו לפני שהוא מתפלל על שינוי במצבו להיות שמח בחלקו ואז המשנה 

עשיר . וגם לעשיר יש תפקיד והתורה מזהירה אותו שיש   –מסכימה לקרוא לו  

גלגל מסתובב בעולם ושיכול להיות שהעושר שהוא זכה בו זה זמני ואפשר 

לקחת אותו ממנו ! בקיצור עושר ועוני הם מצבים שיכולים להשתנות בכל רגע . 

 גלגל חוזר בעולם .

בסידור התפילה בקטע שקשור בברכת החודש יש לנו בקשה ייחודית . אבל  אבל  אבל  אבל  

"חיים של עושר וכבוד". גם עושר וגם כבוד. לכאורה עושר וכבוד הם שני דברים 

שונים שמגיעים מקצוות שונים . העושר הוא מטרה גשמית בעוד הכבוד זאת 

מטרה רוחנית ! אבל דווקא החיבור שלהם מכוון אותנו לדבר שלישי . בזוהר הק' 

כתוב ש"מאן דאכיל דלאו דיליה בהית לאיסתכולא באפיה" ! (תרגום: מי שאוכל 

לא משל עצמו מתבייש להסתכל בפנים של מי שהאכיל אותו) ולכן האכילה 

משל עצמו מאפשרת לאוכל להרגיש שהוא מכובד אבל האוכל משל אחרים 

 מתבייש !  

עושר וכבוד הולכים ביחד ועל זה אנחנו מבקשים בברכת המזון "הרחמן הוא לכן לכן לכן לכן 

יפרנסנו בכבוד" . לכל אחד יש מושגים משל עצמו בנושא הכבוד . יש אחד שרק 

מכונית וולבו משנת ייצור עכשווית נותנת לו הרגשה של כבוד !יש אחר החושב 

שלחיות בלי לרוץ לפתחי הגמחי"ם זה נקרא לחיות בכבוד ! כאמור לכל אחד יש 

מושגים משלו למה שנקרא לחיות בכבוד ! יש גם בגדי כבוד ויש גם זמן של 

 ל הכבוד !�כבוד . שבת ! הקב"ה נקרא ק

בברכת החודש לפני שביקשנו על עושר וכבוד אנו מבקשים על "חיים שאין לכן לכן לכן לכן 

בהם בושה וכלימה ". זה מרים את העושר לדרגה רוחנית . כי באמת הבושה 

יכולה בקלות להתהפך להרגשה של מוות ! אולי לכן עני חשוב כמת . כי הוא 

 מתבייש בחיים של עצמו ! הוא מרגיש שאם חסר לו משהו למה לו חיים ?

באמת החיבור של העושר עם הכבוד מופיע עוד פעם בתפילה ב"ויברך דוד" 

המביא את מה שכתוב בספר דברי הימים א' פרק כ"ט פסוק י' שם כתוב בין 

השאר "והעושר והכבוד מלפניך ואתה מושל בכל". אולי מפסוק זה לקחו חז"ל 

 את הקטע לברכת החודש .

    עשר בשביל שתתעשר !עשר בשביל שתתעשר !עשר בשביל שתתעשר !עשר בשביל שתתעשר !

    

שבת שלום לכל המתפללים בבתי הכנסת בהר שמואל ולחברים המקשיבים שבת שלום לכל המתפללים בבתי הכנסת בהר שמואל ולחברים המקשיבים שבת שלום לכל המתפללים בבתי הכנסת בהר שמואל ולחברים המקשיבים שבת שלום לכל המתפללים בבתי הכנסת בהר שמואל ולחברים המקשיבים 

    לקולך די בכל אתר ואתר.לקולך די בכל אתר ואתר.לקולך די בכל אתר ואתר.לקולך די בכל אתר ואתר.

 עיון הפרשה
 הרב דוד וייס

ואמרתי שעיקר סיבת הדבר, שאנו מרחיקים בעצמנו את הקב"ה מאיתנו. הוא ציוה לנו והתקדישתם והייתם קדושים, ואמרו חז"ל כל המקדש עצמו ”
מלמטה מקדשין אותו מלמעלה מעט מקדשין אותו הרבה, בעולם הזה מקדשין אותו לעולם הבא, וכתוב אחר אומר כי ד' אלקיך מתהלך בקרב מחניך 

ושב בר להצילך וגו', (והמאמר להצילך כולל הרבה ענינים, להצילך מן החרב מן הרעב ומן השבי ומן הביזה), והיה מחניך קדוש, ולא יראה בך ערות ד
  מאחריך, הרי ביאר לנו הכתוב מפורש, שכאשר נהיה קדושים הוא מתהלך בינינו להצילנו מכל רע, אבל אם יראה בנו ערות דבר הוא שב מאחרינו,

 מכתבים ומאמרים) -(החפץ חיים   “וממילא יחולו עלינו כל הסיבות ח"ו
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 לוח זמנים
 שיעורי תורה ותפילה

שירותי דת 
 וגמילות חסד

 שערי חיים

 חול ושבת

  מנחה ערב שבת: 

  שחרית: 

  מנחה:

  מעריב: 

  מנחה חול:

  תהלים בנים ותהלים בנות

 20אבני החושן  -אצל ר מאיר פרץ 

 זמנים חול

 7:00 שחרית: 

 דקות לפני שקיעה, וערבית 15 מנחה וערבית: 

 הרב שריקי - 20:00שיעור בימי שלישי 

 בלילה 12:30 סליחות:

 זמנים שבת

מנחה ערב 

 שבת: 

קבלת   -דקות לפני שקיעה    20

 ערבית -דרשה  -שבת 

 קרבנות 8:15 שחרית: 

 16:00 תהלים:

 17:30 מנחה:

 רבע שעה לפני צאת שבת ערבית: 

 16:30 שיעור:

 26אבני החושן  -דוד נחמה ‘ אצל ר

 שמואל ברמה

 052-7111480אילנה טל:  לתיאום בענין טהרה:

 054-2002882הרב דוד שרעבי טל:  שאלות בהלכה וטהרה:

 02-5715176הרב יוסף שטילרמן טל:  שאלות בהלכה וטהרה:

 050-4666301הרב עמנואל איפרגן טל:  דיני תורה בדיני ממונות ושכנים:

 054-8002882מירב שרעבי טל: ‘ גב עזר ליולדת:

 054-8441374שולה ויטנשטיין טל: ‘ גב ח תרופות:“גמ

 054-8441374הרב מרדכי ויטנשטין טל:  ח רדיאטורים לחימום:“גמ

 054-8402564משפחת בן ישי טל:  מיץ ענבים:

 050-5245392משפחת נחמני טל:  כרית של ברית:

 שיעורים לנשים
 שיעורים לנשים

שיעור ותהילים בשבת אצל משפחת 
 בן חיים

 16:30בשעה  63רחוב אבני החושן 
  

 כל הנשים מוזמנות!

 אשכנז -שבת  -זמני תפילות ושיעורים 

 6:41 ת:“מנחה ערב שבת וד

 7:31 מעריב:

 5:45 שחרית נץ:

 8:55שוכן עד:  8:30 ‘:שחרית מנין ב

 1:15 מנחה גדולה:

 6:05 מנחה:

 7:47 מעריב:

 ספרדי -שבת  -זמני תפילות ושיעורים 

 יש מנין פלג כל ערב שבת מנחה וקבלת שבת פלג:

 6:55 מנחה וקבלת שבת:

 הרב אלקיים -מתקיים ביום  שיעור דף יומי:

 5:40 שחרית נץ:

 8:00 שחרית:

 הרב אלקיים -אחרי מוסף  שיעור דף יומי יום שבת:

 בבית הכנסת 12:30 תהלים בנות:

 1:15 מנחה גדולה:

 הרב דוד שרעבי - 5:20 שיעור הלכה:

 6:05 מנחה:

 7:28 ערבית מנין ראשון:

 7:48 ערבית מנין שני:

 הרב דוד שרעבי -אחרי ערבית  שיעור בזוהר:

 הרב חיים ביטון בביתו - 9:30 שיעור באור החיים:

 ספרדי -חול  -זמני תפילות ושיעורים 

 5:50 שחרית נץ:

 8:30 שחרית מנין שני:

 הרב דוד שרעבי -אחרי שחרית  שיעור חוק לישראל:

 הרב יעקב דרשן - 6:30 שיעור מתמידים:

 6:50וגם בשעה  1:15 מנחה:

 אחרי מנחה שיעור הלכות:

 דקות אחרי שקיעה 18 ערבית מנין ראשון:

 הרב אלקיים - 10:15 - 8:30 כולל ערב:

 הרב יצחק אלקיים - 8:15 שיעור דף יומי:

 הרב דוד שרעבי - 8:15 שיעור משניות:

 9:15 ערבית מנין שני:

 הרב לוי יצחק חגבי - 9:30 שיעור בהלכה:

 אשכנז -חול  -זמני תפילות ושיעורים 

 6:45 שחרית: 

 6:45 מנחה:

 הרב יוסף שטילרמן שיעור משנה ברורה:

 7:20 מעריב:

 3רחוב שהם -זמנים חול 

 נץ שחרית: 

ב  שיעור: ר ה ה  ל י תפ ה י  ר ח א

 תפילת חנה

 זמנים שבת

 דקות לפני שקיעה 22 מנחה ערב שבת: 

 8:15הודו  שחרית: 

  מנחה:

  ערבית: 

  שיעור:

 בני ישראל �אשכנז  אהל לוי �ספרדי 

 קהל חסידים -שבת  -זמני תפילות ושיעורים 

 בשקיעה מנחה ערב שבת: 

 9:00 שחרית: 

 דקות לפני שקיעה 25 מנחה:

 צאת השבת מעריב: 

 קהל חסידים �חסידי 

 052-7162051רינה איתן: ‘ גב ‘):אחות מוסמכת לשעת הצורך בשבת (פציעות זריקות וכו

 052-6161696הרב איתמר שעיה טל:  ח פלאטה של שבת:“ח כיסאות שולחנות ומזרנים וגמ“גמ

  57אביאל ירושלמי רח' אבני החושן  טפחים, סירים גדולים: ‘ ח כיסאות שולחנות, כסאות ג“גמ

 02-5711480הרב חיים דדש טל:  ח כיסאות שולחנות מפות שולחן וכלי הגשה:“גמ

 02-5715028משפחת אלקיים טל:  ח מוצצים ובקבוקים:“גמ

 052-3466778הרב משה קליין טל:  ח להמסת אבנים בכליות:“גמ

 052-3466778הרב משה קליין טל:  החזרת פרקים למקום, וקיבוע:

 054-2002882משפחת שרעבי טל:  מקרן, ומכשיר אנילציה (אנילציה תרומת קרוליין שרעבי):

 054-8002882משפחת שרעבי טל:  ויה:‘נ אסתר בת ג“משאבת חלב ידנית וחשמלית לע

 050-4108914קרוליין שרעבי טל: ‘ גב איסוף וחלוקת מזון למשפחות:
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 סליחות

מנין סליחות מרכזי ברוב עם 
 עם החזן מרדכי מנחם

 12:30מיום ראשון בשעה 

 בלילה

 מנין שני לפני תפילת נץ

למעוניינים אפשר גם בשעה 
7:30 

 קבלת שבת לבנות

 קבלת שבת לבנות

 חצי שעה אחרי הדלקת נרות

 דוד ירושלמי‘ אצל משפחת ר

 9רחוב נופך 
 



 כללים ויסודות בהלכות
 מליחת בשר 

(דף קי"ג.) אמר שמואל אין הבשר יוצא מידי דמו אא"כ מולחו יפה   בגמ' חולין בגמ' חולין בגמ' חולין בגמ' חולין 

יפה ומדיחו יפה יפה. פירוש בשביל שיוכל אדם לבשל ולאכול בשר צריך 

להכשירו. והכשרה זו של המליחה צריכה להיות כדין וזה שאמר יפה יפה, והיינו 

 בדקדוק לפי הכללים הנהוגים בזה.

מבואר בגמ' שם שצריך להדיחו "יפה יפה" ובפוסקים  וקודם שיתן מלח על הבשרוקודם שיתן מלח על הבשרוקודם שיתן מלח על הבשרוקודם שיתן מלח על הבשר

נחלקו בהדחה זו מה היא עושה. ובבית יוסף הביא דעת הר"ן (דף מ"ב. ד"ה אין 

הבשר) בשם הרא"ה (בבדק הבית) דהדחת הבשר קודם המליחה כדי להסיר 

ממנו את הדם שעל פני החתיכה. מכיון שאם לא ידיחנו אחר שיפסיק הדם 

פני �לפלוט מהבשר יבלע בו שוב. והסמ"ק כתב כדי להעביר את הדם שעל 

פני הבשר לתוכו אפילו תוך שיעור �הבשר, שאל"כ, המלח יבליע את הדם שעל 

מליחה, שכן טבעו של המלח שמבליע את הדם שהוא בעין ופולט את הדם 

הבלוע. והר"ן ס"ל דהדחת הבשר בשביל לרכך הבשר דאל"כ מטרשי (מתקשה) 

ליה ונהיה קשה ולא יצא ממנו דמו. והמרדכי  כתב שהמלח יבלע את הדם שעל 

 הבשר ולא יהיה בו כח להפליט את הדם. 

 כדלהלן:  ובאחרונים כתבו כמה נפק"מ לטעמים אלו.ובאחרונים כתבו כמה נפק"מ לטעמים אלו.ובאחרונים כתבו כמה נפק"מ לטעמים אלו.ובאחרונים כתבו כמה נפק"מ לטעמים אלו.

.בפרי מגדים (בהקדמה להלכ' מליחה) כתב נפק"מ במקרה ששרה חצי חתיכה 1

במים, שלדעת הר"ן אין צריך למלוח שוב ולדעת הרא"ה והמרדכי אין מועיל 

מליחה זו. (ויש אומרים לשיטתם שנאסר הבשר לבישול. הרמ"א סעיף ב') 

ובפתחי תשובה כתב דחתיכה שנשרתה מקצתה במים, הרי שלדעת הר"ן זה 

 מספיק, ולשאר הדעות די בהדחה בלבד ולכן רק ידיח את החצי השני.

. אם מלח בלא הדחה ראשונה לדעת הסמ"ק והרא"ה לא תועיל מליחה נוספת. 2

 (לרא"ה יועיל תוך שיעור י"ב שעות) ולדעת המרדכי והר"ן תועיל מליחה נוספת. 

. אופן ההדחה, לדעת הר"ן צריך שריה של חצי שעה במים  שיתרכך הבשר. 3

 ולשיטת שאר הראשונים סגי בהדחה קלה שבה יוסר הדם ושייריו.

. אם נחתך הבשר בסכין בין הדחה למליחה לשיטת הר"ן אין צריך הדחה 4

נוספת. כיון שהבשר כבר התרכך. ולשאר הראשונים בעינן הדחה נוספת, כיון 

 שיצא דם נוסף ע"י דוחקא דסכינא.

. אם נמלחה והתבשלה החתיכה ללא הדחה, לדעת הר"ן והמרדכי צריך ששים 5

כנגד כל החתיכה. כיון שלא יצא כל הדם מתוך החתיכה. ולדעת הרא"ה צריך 

ששים נגד הדם שעל פניו ולא כנגד כל החתיכה, כיון שהמלח הוציא את הדם 

 שבפנים. (ואולי מדין חתיכה נעשית נבילה, בעינן גם לרא"ה ס' כנגד כל החתיכה) 

. אם הדיח בשאר משקין (כגון מי פירות ויין וכדו') לר"ן לא מועיל, כיון ששאר 6

 משקין אינן מרככין אלא מטרשי לחתיכה, ולשאר ראשונים אפשר דשרי.

ולמעשה השו"ע פסק (סעיף ב') שאם מלח ולא הדיח תחילה ידיחנו וימליחנו 

שנית. ויש אוסרין. מוכח שלא פסק כסמ"ק והרא"ה. שהרי בסתם פסק שידיחנו 

וימלחנו שנית ולא נאסר. ואפשר לומר שלמעשה פסק כהרשב"א והר"ן, ולגבי 

הצורך בהדחה נוספת אם חתך זו רק חומרא לכתחילה. והרמ"א (סעיף א') כתב 

את החומרות של כל הראשונים ומשמע שלכתחילה פסק את כולם (ועיין ש"ך 

 סו"ס סק"ג)

מבואר בפוסקים שלכתחילה יזהר   בענין הזמן שמשרין הבשר בתוך המים בענין הזמן שמשרין הבשר בתוך המים בענין הזמן שמשרין הבשר בתוך המים בענין הזמן שמשרין הבשר בתוך המים 

לשרותו נגד חצי שעה (דעת הר"ן) ומעיקר הדין ידיחנו היטב במי השריה (כשאר 

 ראשונים)

יכול שיצא הדם ע"י מליחה. והרמ"א כתב (סימן ע"ו   ואם מלח ולא הדיח תחילה ואם מלח ולא הדיח תחילה ואם מלח ולא הדיח תחילה ואם מלח ולא הדיח תחילה 

סעיף ב') אם מלחו בלא הדחה תחילה... ושהה כל כך קודם שצלאו אסור". 

והטעם, כיון שהמלח מבליע את הדם בבשר כ"כ, שאפילו ע"י צליה לא מועיל. 

ולדעת השו"ע לכאורה מועיל הדחה ומליחה שוב עד י"ב שעות מזמן המליחה 

 הראשונה כמבואר לעייל.

(היינו כל כך שכתב הרמ"א) הרמ"א כתב   אם לא שהה הבשר שיעור מליחה אם לא שהה הבשר שיעור מליחה אם לא שהה הבשר שיעור מליחה אם לא שהה הבשר שיעור מליחה 

שהבשר יוכשר ע"י צליה, וכ"פ הש"ך. (סימן ס"ט סקי"ג) והב"ח ומהרש"ל וט"ז 

 (סימן ע"ו סק"ה) ס"ל דאי אפשר להפליט את הדם ע"י צליה.

דעת החוות דעת (סימן ס"ט ביאורים   ואם מלח מליחה מועטת ושהה כדי מליחה ואם מלח מליחה מועטת ושהה כדי מליחה ואם מלח מליחה מועטת ושהה כדי מליחה ואם מלח מליחה מועטת ושהה כדי מליחה 

סק"ז) כתב שיש להחמיר לכו"ע. ואם מלח מליחה מועטת ולא שהה כדי מליחה: 

 צליה באש תכשיר את הבשר. �פמ"ג (בפת"ש סק"ז) 

רמ"א (סימן ס"ט סעיף ב') מותר בדיעבד וכן ואם הודח הבשר מעט לפני המליחה ואם הודח הבשר מעט לפני המליחה ואם הודח הבשר מעט לפני המליחה ואם הודח הבשר מעט לפני המליחה 

אם יש בחתיכה ששים כנגד הדם שעליה. וכתבו הש"ך (סקי"ד) והט"ז (סק"י) 

שבזה אנו סומכים בדיעבד שההדחה היא משום דם שעל הבשר, ולכן מועיל 

הדחה מועטת. אבל למ"ד שההדחה היא לרכך הבשר בעינן הדחה מרובה, ואינו 

מועיל. והגאון רעק"א ביאר שמה שאמר הרמ"א מותר, הכוונה רק לאחר שידיח 

 וימלח שוב שאז מועיל לכל הדעות, אבל לא מסתמכים על הר"ן אף בדיעבד.

כתב הרמ"א (סימן ס"ט סעיף   חתיכה שלא הודחה ונמלחה עם אחרות שהודחו, חתיכה שלא הודחה ונמלחה עם אחרות שהודחו, חתיכה שלא הודחה ונמלחה עם אחרות שהודחו, חתיכה שלא הודחה ונמלחה עם אחרות שהודחו,  

ב') בשם האיסור והיתר שאם נמלחה חתיכה בלא הדחה עם שאר חתיכות שאר 

החתיכות מותרות והיא אסורה. והש"ך (סקט"ז) ביאר משום שלגבי שאר 

החתיכות מקרי דם פליטה וכבולעו כך פולטו. והט"ז (סקי"א) כתב שהטעם 

משום שהדם שריק ואינו מפעפע מחתיכה לחתיכה במליחה וצליה. וכן מדין 

 כבולעו כך פולטו.

דין שאמרו חכמים איידי דטריד למפלט מידי לא בלע, וכבולעו   בזה נבוא לביאור בזה נבוא לביאור בזה נבוא לביאור בזה נבוא לביאור 

כך פולטו ודמא משרק שריק. שזהו היסוד בכל דיני מליחה וצלית בשר (שלא 

 נמלח) וכיצד אנו מולחים בשר והחתיכות מדובקות אחת בשניה.

הנה בגמ' חולין (דף קי"ב:) מבואר דין זה  בענין בשר שכל זמן שפולט ציר לא בולעבענין בשר שכל זמן שפולט ציר לא בולעבענין בשר שכל זמן שפולט ציר לא בולעבענין בשר שכל זמן שפולט ציר לא בולע

ובתוס' (שם ד"ה דגים) כתבו דהוא הדין שכל זמן שפולט ציר לא בולע דם 

מאחרות. ונפק"מ שאם חתיכה נמלחה ושהתה שיעור מליחה ואח"כ הניח 

חתיכה שנמלחה כעת אין חשש שמא בולעת מחבירתה. וכן פסק השו"ע (סימן 

ע' סעיף א') וכן פסק השו"ע (סימן ע"ה סעיף ב') לענין מליחת בני מעיים עם בשר 

אע"פ דבני מעיים אין בהם דם. אבל אחר שאין הפליטה נעשית ממילא אין דין 

איידי דטריד ופשוט הוא וכן מצינו חתיכה שנפלה לציר ששוב אין בכוחה לפלוט. 

 ס"ט דין כלי מנוקב שימלח בו.   

ראינו בהגעלת כלים ויסודו הוא כדרך שבלע כך הוא  המושג של כבולעו כך פולטוהמושג של כבולעו כך פולטוהמושג של כבולעו כך פולטוהמושג של כבולעו כך פולטו

פולט שאם בלע באור פולט באור. ואם בלע ברותחין פולט ברותחין. וה"ה 

בענייננו כשבולע הבשר דם כדרך שבולע כך הוא פולט. לפיכך אם הבשר בלע דם 

 שעל החתיכה או בלע דם האברים יוצא על ידי מליחה, דכבולעו כך פולטו.

שייך יותר בצליה כדאיתא בחולין דף קי"א. גבי כבדא   ודין דמא משרק שריק ודין דמא משרק שריק ודין דמא משרק שריק ודין דמא משרק שריק 

עילוי בשרא, ומבואר בראשונים רשב"א ור"ן דאפילו למ"ד דלית ליה כבולעו כך 

 פולטו ס"ל דמא משרק שריק.

שייך רק בדם פליטה או דם שעל גבי חתיכה. שהוא   ותדע דכל הדינים הללו ותדע דכל הדינים הללו ותדע דכל הדינים הללו ותדע דכל הדינים הללו 

 מועט אבל דם בעין מכיון שהוא מרובה לא שייך בו כל הכללים שאמרנו.

 נועם דברות
 הרב עמנואל איפרגן

המקובל הנודע רבי יהודה 
פתיה זצ"ל, שיום פטירתו 
היה השבוע, כתב באריכות 
על ענייני הדיבוקים שהתגלו אליו אישית, ועל סדרי תיקונם. וכך 

 מספר רבי יהודה פתיה זצ"ל בספרו "רוחות מספרות" :
מתוך עשרות הסיפורים המדהימים שב"רוחות מספרות" נביא כאן מתוך עשרות הסיפורים המדהימים שב"רוחות מספרות" נביא כאן מתוך עשרות הסיפורים המדהימים שב"רוחות מספרות" נביא כאן מתוך עשרות הסיפורים המדהימים שב"רוחות מספרות" נביא כאן 
מעשה אחד מופלא, שהתרחש עם הרב פתיה, כפי שמספר הוא מעשה אחד מופלא, שהתרחש עם הרב פתיה, כפי שמספר הוא מעשה אחד מופלא, שהתרחש עם הרב פתיה, כפי שמספר הוא מעשה אחד מופלא, שהתרחש עם הרב פתיה, כפי שמספר הוא 

 בעצמו:בעצמו:בעצמו:בעצמו:
יהודי אחד, בשם יחזקאל עזרא, שכינוהו כולם בשם "בכור", הגיע 
אליו ותינה בפניו בצער כי בעמדו בתפילה נכנסים בו הרהורים 
רעים, "וכאילו מדבר אחד מלבי ואומר לי שאמיר את דתי בדת 
הפרוטסטנטית, חס ושלום". האיש סיפר שהרהורי הכפירה שלו 

הפריעו לו ביותר בתפילותיו וכי הלך בשעתו אל מרן ה"בן איש חי" 
זצוק"ל, כדי שיביא לי מזור לנפשו. רבי יוסף חיים, ה'בן איש חי', 
שלח מכתב לחכם רבי אליהו מני זצ"ל רבה של חברון, שכתב לו כי 
"קליפה גדולה מלובשת בתוך לבו של בכור, אין לי עסק בה". רבי 
יוסף חיים הציע לאותו בכור לקחת אתו מזוזה לשמירה, אך היא 
לא הועילה, והוא פנה לרבי יהודה פתיה כדי שיעזור לו. רבי יהודה 
פתיה החל לייחד ייחודים ליד אוזנו של האיש והרוח, "כדי שייכנס 
הבל הייחוד בתוך אוזנו ותוך איבריו, כי הבל הייחוד מוציא את הבל 
הרוח". במהלך הייחוד החל הרוח שבתוך גופו של בכור לצחוק, 
ואמר שאם רבי יוסף חיים בעל ה"בן איש חי" לא הצליח לסלקו, אין 

 סיבה שרבי יהודה פתיה יצליח בזאת.
רבי יהודה פתיה המשיך בייחודיו ולא התייחס לדברי הרוח, ודרש 

 מעשה שהיה...
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 ספק ביטול בששים
בשר של איסור   שאלה: שאלה: שאלה: שאלה: 

(א) 
שנפל לתוך טשולנ'ט. והיה בטשולנ'ט קרוב לששים נגד הבשר של איסור, אבל אינו יודע בודאי אם   

 היה ששים. מה הדין?

בשר של איסור שנפל לתוך היתר, בין אם נפל לתוך מינו בין אם נפל לתוך אינו מינו, דין הוא שצריך הקדמה:  הקדמה:  הקדמה:  הקדמה:  

ששים בהיתר כנגדו כדי לבטלו (בתערובות לח 
(ב) 

). אבל יש הבדל בין אם נפל למינו לבין אם נפל לאינו מינו. אם 

נפל למינו, מדאורייתא כבר מבוטל ברוב, והא שצריך ששים הוא רק מדרבנן. אבל אם נפל לאינו מינו, 

מדאורייתא צריך ביטול בששים. והטעם שצריך ששים מדאורייתא הוא מפני שאמדוהו רבנן שכל זמן שאין 

ששים כנגד האיסור, מסתמא מרגיש טעם האיסור 
(ג) 

. וכל זמן שיכול להרגיש טעם האיסור, כל התערובת 

אסורה מדאורייתא, והוא מה שאנו קורין "טעם כעיקר" 
(ד) 

. היוצא מזה, שמין במינו צריך ששים מדרבנן, ומין 

בשאינו מינו צריך ששים מדאורייתא. והנפקא מינה בין אם הששים דאורייתא או הששים דרבנן הוא לענין 

 ספק. שכלל הוא, שספק דאורייתא לחומרא, וספק דרבנן לקולא.  

כתבנו שמין בשאינו מינו אסור מדאורייתא עד שיש ששים בהיתר נגד האיסור. ולכאורה בנידון במקרה שלנו:  במקרה שלנו:  במקרה שלנו:  במקרה שלנו:  

דידן בבשר של איסור שנפל לתוך טשולנ"ט, הוא מקרה של מין בשאינו מינו וצריך ששים מדאורייתא. וכיון 

'ט אסור ולנ שדאורייתא נינהו, אין להקל עד שיודע בברור שיש ששים כנגדו. אבל אם רק מסתפק שיש ששים, אמרינן שספק דאורייתא לחומרא, ונמצא שכל הטש 

 באכילה. 

אבל האמת אינה כן. שהא בבשר שנפל לתוך טשולנ'ט, לא רק שנפל לתוך אינו מינו, אלא גם נפל לתוך מינו. למשל, אם בתוך הטשולנ'ט היה מין במינו ובשאינו מינו:  מין במינו ובשאינו מינו:  מין במינו ובשאינו מינו:  מין במינו ובשאינו מינו:  

במין שנפל לתוך ין  בשר (כשר) ותפוחי אדמה, וגריסים, נמצא שהבשר של איסור הוי מינו עם הבשר הכשר, ואינו מינו עם התפו"א וגריסים. וא"כ צריך לבאר מה הד 

ר רבה עליו ומבטלו הכש תערובות של מינו ובשאינו מינו. ע' בטוש"ע ס' צח ס"ב בשם הרשב"א, שמין במינו ובשאינו מינו, רואין את האינו מינו כאילו אינו, ומינו  

ד. ואם יש רוב במינו בלב מדאורייתא ברוב. והביא ראיה לדבריו ע"ש. היוצא מזה, שכל זמן שיש מינו ושאינו מינו, אמרינן שמדאורייתא אין צריך להתייחס אלא למינו  

ן לקולא. ולפ"ז רבנ נגד האיסור, מדאורייתא בטול. ולא צריך ששים נגד האיסור אלא מדרבנן. ולכן אם מסתפק שמא יש ששים, הוי רק ספק דרבנן, וכלל הוא שספק ד 

 נמצא שבמקרה שלנו יהיה מותר לאכול את כל הטשולנ'ט.

אבל הש"ך והמהרש"ל הקשו על הרשב"א, איך שייך לומר לא להתייחס להאינו מינו, הא במציאות האיסור נותן טעם לתוך האינו מינו. דעת הש"ך בדעת הרשב"א:  דעת הש"ך בדעת הרשב"א:  דעת הש"ך בדעת הרשב"א:  דעת הש"ך בדעת הרשב"א:  

באמת לא ך ש למשל, במקרה שלנו, הבשר איסור שפיר נותן לתוך לתוך התפו"א, ומרגיש את הטעם הבשר בתוך התפו"א, וטעם כעיקר דאורייתא. ומפנ"ז כתב הש" 

ך התעורובות בתו היתה כוונת הרשב"א להתיר את כל התערובות. אלא כוונתו רק להתיר המינו שבתוך התערובות. ולכן במקרה שלנו, יהיה מותר להפריד כל הבשר ש 

ולאכלו
(ה)

, אבל יהיה אסור לאכול התפו"א והגריסים ושאר התערובות
(ו)

 .    

הא שאמרינן שספק דרבנן להקל, היינו דווקא אם הוא ספק אמיתי, דהיינו שהוא ספק לכל העולם. אבל אם רק הבעל הטשולנ'ט אינו בקי לשער מהו נחשב כ"ספק":  מהו נחשב כ"ספק":  מהו נחשב כ"ספק":  מהו נחשב כ"ספק":  

ב בטוש"ע שכת אם יש ששים, הא הוא יכול להביא למישהו אחר לשער אם יש ששים או לא, ולכן אין זה ספק כלל. והוא מה שאנו קורין "דעת שוטים". וזהו מה  

שדווקא "נשפך" שהוא באופן שא"א לאף אחד לעמוד על שיעורו, הוא שאמרינן להקל בספק. ולכן במקרה שלנו, אם הבשר של איסור עדיין בעין 
(ז) 

, יש חיוב להביא 

הכל לפני מי שיכול לשער אם יש ששים כנגדו. ואין להקל מחמת ספקו של עצמו, שהוא רק מפני חסרון בקיאות
(ח)

. 

שר במקרה שלנו, בו נפלה חתיכה של בשר איסור לתוך טשולנ'ט אשר בו בשר כשר ושאר ירקות. צריך קודם כל להוציא את חתיכת האיסור (במקרה ואפ סיכום:  סיכום:  סיכום:  סיכום:  

רו. ואם הוא לשע לזהותה), ולשער אם יש ששים בטשולנ'ט נגדה, ואז כל הטשולנ'ט יהיו מותר באכילה. ואם מסתפק אם יש ששים או לא, צריך להביא לבקי שיכול  

במקרה שגם לבקי אי אפשר לשער עכשיו מאיזה טעם שיהיה 
(ט) 

, לכן נשאר בספק אם יש בטשולנ'ט ששים כנגד האיסור, ודינו כ"ספק". ובמקום ספק ששים, יהיה 

מותר להוציא כל הבשר ולאכלו, ושאר הטשולנ"ט אסור באכילה. ששאני בשר שהוא ממין האיסור
 

וצריך ששים רק מדרבנן ולכן ספיקו לקולא, משא"כ 
  

שאר הצ'ולנט 

  שאינו מינו וצריך ששים מדאורייתא ולכן ספיקו לחומרא.
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 הלכה פסוקה
 הרב יוסף שטילרמן

מהרוח לומר לו 
את שמו ושם 
עירו. אך הרוח 
סירבה בתוקף רב. הרב פתיה לא חדל מייחודיו 
ותקיעות השופר, עד שנכנעה הרוח ושאלה מדוע 

 הרב צריך לדעת את שמו ושם עירו.
"ברצוני לתקן את נשמתך כדי שתיכנס לגן עדן ולא 
תהיה עוד בכף הקלע", השיב לו מהר"י פתיה, אך 
הרוח הודיעה לו חגיגית שאין לה כל רצון להיכנס לגן 
עדן. הרב פתיה שב וייחד ייחודים עד שהרוח צעקה 
ואמרה ששמה הוא דוד בן סבתי בן רבקה מהעיר 

 איזמיר, וכי הוא מומר שעבר עברות רבות.

בהמשך, בתיאור ארוך ומופלא, מתאר הרב פתיה את 
השתלשלות העניינים, עד לתגלית המרעישה, שלפיה 
הרוח הייתה רוחו של שבתאי צבי שר"י. הרב פתיה, 
שהתייעץ גם עם מרן ה"בן איש חי" והמקובל הנודע 
רבי שמעון אגסי, חקר ממושכות את רוחו של שבתאי 
צבי, והוא תיאר לו בפרוטרוט את קורותיו המחרידים 
לאחר מותו וכיצד עבר ממדור ייסורים אחד למשנהו, 
גלגולים ותלאות. הרב פתיה סידר לו סדר תיקון ארוך, 
ובסופו נכנסה רוחו של שבתאי צבי לגיהינום, ועזבה 

 את בכור האומלל.
לא תמיד הצליח רבי יהודה פתיה להוציא את הרוחות 
והדיבוקים מתוך גופותיהם של עשרות האנשים 

 והנשים שהגיעו אליו להיוושע.
"עוד בשנת תרס"ז, בחזרתי מעיר הקודש ירושלים 
ת"ו", כך מספר ב'רוחות מספרות', "באה אלי האישה 
מרת רימה בת פרחה, והיה בה רוח הנקרא יצחק בן 
כתון, והוא רשע ועם הארץ גמור, ויגעתי עמו כמה 
זו, שהיא שנת  שנים ולא יצא, ועודנו עד שנה 
התקצ"ג, בתוך האישה הנזכרת, וסימא את שתי עיניה 

 רחמנא לצלן".
הגר"י פתיה, מאריך בספרו בגדרי הגלגולים, הרוחות 
והדיבוקים ומסבירם אחת לאחת, יחד עם סדרי 

 תיקוניהם וענייניהם הנוראיים.
 ("רוחות מספרות" מאת הרב יהודה פתיה זצוק"ל)

 מעשה שהיה...
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