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 ]יג[ בעת תקיעת שופר, צריך האדם להכין עצמו 
יום תרועה  לקיים מצות עשה  קול שופר  לשמוע 
עוונותיו,  כל  על  ויבכה  וילפת  ויחרד  לכם.  יהיה 
כי אותה שעה עת המוסף, היא שעת הדין. וכל־כך 
עשה ה' חסד ורחמים עם ישראל לדונם אז בעת 
עליהם.  לדקדק  שלא  כדי  במצוה,  עסוקים  שהם 
להתוודות  אדם  לכל  נכון  דמיושב,  ובתקיעות 
סימן  ובין  לאזניו,  הדברים  ישמעו  שלא  בלחש 
לסימן דוקא, דהיינו בין תשר"ת לתש"ת ובין תש"ת 
לתר"ת, כי אז השטן מעורבב ודברי הוידוי עולים 
על  עברתי  כללי,  באופן  תחילה  ויתוודה  למעלה. 
התוקע  וחייב  יפרט.  ואחר־כך  ועשה,  תעשה  לא 
להתכוין להוציא לכל השומעים אותו, והם גם־כן 

יתכוונו לצאת: 
]יד[ כשהתוקע אומר את הברכות, אל יאמרו הקהל 
ברוך הוא וברוך שמו, וישמעו היטב את הברכות. 
ואחר כל ברכה יאמרו בכוונה אמן. ואסור לו ולהם 

להפסיק מכאן עד לאחר כל התקיעות: 
בעמידה.  להיות  צריכים  והתקיעות  הברכות  ]טו[ 
ודוקא התוקע, אבל הקהל יושבים אז, ולכן נקראים 
תקיעות ְּדִמּיֹוֵשב. ובמוסף מפני שעומדים, נקראים 
תקיעות ְּדֵמעֹוֵמד. ונוהגים שהתוקע עומד באמצע 
בית הכנסת על־יד התיבה שקראו שם בספר תורה, 
וכן במוסף עומד על־יד התיבה )לימין שליח ציבור, 
או לשמאלו(. ואם אֵחר תוקע במוסף, יכול לעמוד 
במקומו, ואינו צריך לעמוד על יד התיבה. ]הדינים 
אם טעה בתקיעות, עיין בשלחן ערוך סימן תק"צ 

סעיפים ז' ח' ט'[: 

ג'  אומרים  ב''ש  תניא  טז:(  השנה  )ראש  הגמרא 
כתות הן ליום הדין, אחת של צדיקים גמורין ואחת 
צדיקים  בינוניים.  של  ואחת  גמורין  רשעים  של 
עולם,  לחיי  לאלתר  ונחתמין  נכתבין  גמורין 
לגיהנם,  ונחתמין לאלתר  נכתבין  גמורין  רשעים 
ומחוברים  כסא  )על  ועומדין  תלויין  בינוניים 
לא  לחיים,  נכתבין  זכו  יוה''כ.  ועד  מר''ה  לחבל( 
זכו נכתבין למיתה. אנו ממש רגעים ספורים לפני 
הדין.  גזר  לשנות את  ועדיין אפשר  ראש השנה, 
הרב משה מרדכי שולזינגר זצ"ל אמר על מאמר 
עושים:  היו  וכך  בהמה  מעשר  מצות  שיש  זה, 
לוקחים את הבהמות, מכניסים ומעבירים אותן 
דרך מקום צר וסופרים, והעשירית צובעים בצבע 
אדום, והיו ממשיכים לספור עד העשירית הבאה 

נגזר  דינה?  מה  המסומנת  הבהמה  אותה  וכו'. 
דינה לשחיטה ולהקרבה על המזבח. ומה קורה עד 
שיבואו לבית המקדש? בינתיים הולכת הבהמה 
לטייל ולשחק עם חברותיה, עליזה ושמחה. אילו 
והולכת  הכל  עוזבת  היתה  שכל,  קצת  לה  היה 
עד  טוב,  טוב  עצמה  את  ורוחצת  טובלת  לנהר, 

אשר ימחק מעל גבה הסימון האדום.
גזר עלינו ה'  יודעים מה  כך להבדיל, אנחנו לא 
יתברך. ישנה הזדמנות נוספת, אמנם קשה יותר, 
כי הדבר דומה לאדם שכבר נגזר דינו בבית הדין 
והוא מבקש ערעור, לכן אנחנו צריכים עוד יותר 
וכשמבקשים  לה'.  אמיתית  בתשובה  להתעורר 
כתבנו לחיים, למענך א-לקים חיים, צריך להבין 

שיכול להיות אחרת ח"ו.

העלון טעון גניזה
אין לעיין בשעת התפילה

המשך בעמ' הבא <<

אין לך אדם שאין לו שע"ה

המשך סימן ק"י - הלכות ראש השנה

                                                                                     
מתוך שלחן ערוך המקוצר
 של מרן הגאון
רבי יצחק רצאבי שליט"א

"ואלה יעמדו על הברכה"

                                                                                 
רחמים בן שלום שרפי

ורעיתו טובה וב"ב
מאיר בן יחיא חג'בי
ורעייתו צפירה וב"ב

הדסה בת חיים
שמשון כתבני וב"ב
מאיר ישראל אטש

זיוה בת דבורה
הלל בן זהבה

ברק וענבל חג'בי והרך הנולד

לרפואת
מרדכי בן רחל

שמואל בן שילת
שילת בת רוני זהבה

זש"ק
יעל בת דבורה

זכות הלימוד בעלון - לעילוי נשמת
יחיא בן מחפוד חג'בי       זהרה בת סאלם חג'בי      ויקטור בן ארתור אליהו        

שדרה בת מוסא יחיא       יעקב בן יהשוע     ראובן אברהם בן אברהם    רחל בת שמס 
ת.נ.צ.ב.ה

להצלחתם בבריאות, פרנסה
ומילוי משאלות ליבם לטובה

בזכות זיכוי הרבים
בהפצת העלון

לכוון  אחד  כל  צריך  מוסף,  להתפלל  בעמדם  ]טז[ 
היא  אשר  זאת  בתפילתו  יתירה  בכוונה  דעתו 
עליון,  במקום  ובחינתה  ובאיכות,  בכמות  ארוכה 
להתפלל  נוהגים  ורבים  התפילות.  כל  על  עולה 
תפילה זו בלא לחש תחילה, אלא הש"צ בקול רם, 
והקהל אומרים יחד עמו בלחש, וכן הוא העיקר: 

ואנחנו  והציבור,  השליח־צבור  כשאומר  ]יז[ 
אבל  כולם,  שמשתחוים  המנהג  וכו'  משתחוים 
בסדר  נופלים  אין  וכן  פניהם.  על  נופלים  אינם 

עבודה ביום הכפורים: 
וצריך  שופר  בתקיעת  ידי־חובתו  שיצא  מי  ]יח[ 
את  לברך  גם־כן  יכול  אחרים,  בשביל  לתקוע 
ונשים  לברך.  יודעים  אינם  הם  אם  הברכות, 
יכולות  אבל  המנהג,  וכן  שופר,  פטורות מתקיעת 
אחר  אדם  להם  יתקע  או  ברכה,  בלא  לתקוע  הן 

בלא לברך:
]יט[ כשיש מילה בראש השנה, יש אומרים ֶׁשִּיּמֹול 
הוא  שכך  שופר,  תקיעת  קודם  ההפטרה  לאחר 
הסדר, ברית אברהם )זו מילה( ועִקידת יצחק )זה 
אחר  התפילה  בגמר  ִלּמֹול  מנהגינו  אבל  שופר(. 

היציאה מבית־הכנסת, כיון שמלין בבית:
בׁשּוָבה  ללכת  יש  הכנסת,  מבית  כשיוצאין  ]כ[ 
ונחת, שמחים וטֹובי־לב, בבטחון כי שמע ה' קול 
ושותין  ואוכלין  ברחמים.  ותקיעותינו  תפילותינו 
ולא  השנה  בראש  מתענין  ואין  הטובה,  ה'  כיד 
בשבת בנתיים. ומכל־מקום יזהרו שלא לאכול כל 
ה' על  יראת  ותהא  ָיֵקּלּו ראשם  לא  שבעם, למען 
פניהם. ואחר ברכת המזון יש נוהגים שלא לישן, 

הרגע האחרון

מעוניין להפיץ את העלון בבית הכנסת שלך?!
צור קשר עם איתמר 053-345-3020

או שלח בקשה למייל
NA0546812981@gmail.com
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                           מאת מאיר ישראל אטש הי"ו
פרשת נצבים

מי שבירך אבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב הוא יברך את כל עמו ישראל, ובפרט כל התורמים והמסייעים בהפצת מסורת 
סייעתא  בתורת משה  האמורות  הברכות  לכל  שיזכו  כאן  המוזכרים  ובכללם השמות  המעטירה  תימן  קדש  עדת  נע"ג  אבותינו 

דשמיא בבריאות איתנה ונהורא מעליא פרנסה בשפע אושר ועושר אריכות ימים ושנים בטוב ובנעימים א.כ.י.ר                                                               

                    "ַאתֶּם נִצִָּבים ַהיּוֹם כֻּלְֶּכם ִלְפנֵי ה' ֱא-לֵֹהיֶכם ָראשֵׁיֶכם 
שְִׁבֵטיֶכם זְִקנֵיֶכם וְׁשְֹטרֵיֶכם ּכֹל ִאיׁש יִשְָׂרֵאל"

פרשת נצבים חלה תמיד לפני ראש השנה, ורומזת ליום הדין שבו כולם 
ניצבים לפני הקב"ה. ''אתם נצבים היום'' בגימטריא ''לעמוד לסליחות''. 
אתם  היום"  נצבים  "אתם  בפרשה.  הרמוז  ''סליחות''  לאמירת  רמז 
ראשי תיבות אפר, תפילה, וממון. אפר זאת החזרה בתשובה להתפלש, 
מלשון התגוללות באפר. תפילה, וממון, צדקה. "ותשובה ותפילה וצדקה 
מעבירין את רוע הגזירה". "אתם נצבים היום" כלל ישראל דומים ליום, 
כמו שיום מתחיל בחשך ואח"כ באור, כך ישראל בהתחלה יש להם חשך 
הגלות ואח"כ יהיה אור, אורה, ושמחה, וגאולה. אתם אותיות אמת, אם 
תתנהגו באמת שלא תשקרו איש בחברו אז תהיו נצבים חיים וקיימים. 
בתיבת 'אתם' מרומז על מה שאמרו חז"ל "שלשה ספרים נפתחים בראש 
השנה: צדיקים, בינונים, ורשעים", 'א' מרמזת על הצדיקים שהיא אות 
ראשונה, 'ת' מרמזת על הרשעים שהיא אות אחרונה, ו'מ' מרמזת על 

הבינונים שהיא באמצע הא-ב. 
בפרשה הקודמת למדנו שמשה רבינו קרא לעם ישראל להכניסם בברית 
סיני(  )הר  בחורב  היתה  הראשונה  והברית  לעם,  לו  שיהיו  כדי  ה'  עם 
ואמרו בנ"י נעשה ונשמע. וכאשר עברו על הברית בחטא העגל, משה 
ביום  היה  וזה  לא"י,  לפני שנכנסו  ברית שניה בארץ מואב  רבינו כרת 
פטירתו )ז' באדר( והכריז ואמר אתם ניצבים וכו', וכלל בו את כל העם. 
יוכלו  בני-ישראל מזהירה אותם שלא לחשוב שהם  נכנסו  והברית בה 
לעבור עבירות מבלי להיענש על-כך. ה' לא יסלח לחוטאים אלא יגרש 
אותם מארץ ישראל, וכאשר בני החוטאים יראו את ארץ ישראל החרבה, 

"ואלה יעמדו
על הברכה"

לרפואת
יונה קהתי בת משה ושרה

לרפואת
שלום בן משה

לרפואת
שולה בת לולווה )מרגלית(

לרפואת
נתנאל בן אליה ואורטל 

חלא
לרפואת

יהודית רז בת יחיא הזמי

<< המשך מעמ' קודם

                      בשם הגאון חתם סופר ע"ה כתבו, כיון שאתם ניצבים כלכם אין פחד מהתוכחות. רוצה לומר, אם אתם באים בכל שבת ושבת 
לבית הכנסת לשמע דברי תורה בעיתים קבועים, זה נקרא שאתם נצבים לפני ה' והוא מכפר עליכם ואז לא תפחדו מהתוכחות. אבל הפחד 
הוא "פן יש בכם איש או אשה", שנמנעים מלקיים את המצוות, ואדם המונע עצמו מלשמע דברי תורה ומעביר את השבתות בעניני גשמיות 
ותעתועים של העולם הזה, מכיון שאינו עוסק בתורה הרי זה פונה עצמו מאת ה'. הכתוב אומר בפרוש "אשר לבבו פונה היום מעם ה' אלקינו 
ללכת לעבוד את אלקי הגוים". הוא רוצה לחיות ככל הגויים ואינו רוצה לקבל עליו עול תורה ומצוות, והכתוב אומר "לא ככל הגויים בית 
ישראל", ועל זה אומר "פן יש בכם איש" יחידי "או אשה" יחידה, שהקלקול הזה ממשפחה למשפחה ועובר לשבט שלם, ואז יש פחד מהקללה 

וזה שאמר משה רבנו ע"ה "אתם נצבים" בבתי כנסיות – אז אין פחד. ) "אמרי מארי אהרן" מארי אהרן לוי (.

                         נתנאל בצלאלי נ"י

"אתם נצבים היום כלכם" 
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הם יבינו כי היה זה עונש מאת בורא העולם. הם ישובו אליו בכל לבבם 
ובכל נפשם, והוא יחמול עליהם, ויקבץ אותם מבין העמים. וכתוב עוד 
בפרשה "הנסתרות לה" אלוקינו והניגלות לנו ולבנינו עד עולם", חז"ל 
פירשו את הפסוק. כאשר אדם ירצה בליבו לעבור עבירה בסתר, ה' יפרע 
מאותו יחיד לבד. אבל הניגלות, הדברים הגלויים שאם רואים אדם עובר 
עבירה נבער הרע מקירבנו ואם לא נעשה דין בהם יענישו את הרבים.
ה"אור החיים" שעם  כמו שאמר  לזה  זה  ערבים  ישראל  כל  כי  )רש"י(. 
ישראל אינו ככל הגויים שאצלם כל אחד בני עצמו, אלא כולם מחוברים 
הגוף,  את  שמרכיבים  איברים  ישנם  האדם  שבגוף  וכמו  בנישמותיהם, 
כך עם ישראל מורכב מחלקים שונים מנשמת ישראל. וכתב הפלא יועץ 
)מאמר ענש(, על ראשי העם, שהחכם עיניו בראשו שיהיה עצות בנפשו 
איך לייסר העם, ומי ראוי לזה, שלא יצא לתרבות רעה ללא מחלוקת 
ולכפרה  לטובתו  שזה  ויודיע  והאדם,  והמקום  הזמן  לפי  והכל  ותקלה 
עליו. ויקדים תפילה לפני זה שלא יצא תקלה מתחת ידו. )ועל זה תיקנו 
ס-ח(.  ק"י  סימן  הש"ע  שפסק  כמו  לימוד  ואחרי  לפני  תפילה  רבותינו 
ופירש הרב יהודה פתיה זצ"ל בספר מנחת יהודה )אות עז'( על הפסוק, 
)פרק כט פסוק כז( "וישליכם אל ארץ אחרת כיום הזה" וסמוך אליו כתוב 
"הנסתרות לה" 'אלוקינו", הקישור בין שני הפסוקים שמשה רבינו מדבר 
על אורך זמן הגלות שהשליך אותנו אל ארץ אחרת ואחר כך אמר "ושב 
ה' אלוקיך וכו" ואמרו לו על זה בנ"י, התנבאת על גלות זו הודיע לנו הקץ 
ונשוב ושה' יקבץ נדחי ישראל, ענה להם "הנסתרות לה' אלוקינו" כלומר 
לא הודיע לנו ה' קץ הגלות ואימתי יהיה קיבוץ גלויות וקץ הנגלה "לנו 
ולבנינו" הוא לעשות את כל דברי התורה. ע"כ. יהי רצון שנזכה  שניכתב 

לשנה טובה ומבורכת, ושיבנה בית המקדש במהרה בימינו אמן.

 

 

 

 

 

בראש השנה, וכן החזן בהוצאת ס"ת שני עד יוהכ"פ ועד בכלל, ויש נוהגים 
  בלילי החג אחרי ערבית, שהרב מברך לכל הקהל בקול רם.

ִּתָּכֵתב ְּבֵסֶפר ַהַחִּיים 
  *ּוְבֵסֶפר ַהִּזָּכרֹון

ְוַאָּתה ִּתָּכֵתב ְּבֵסֶפר ַהַחִּיים 
  *ּוְבֵסֶפר ַהִּזָּכרֹון

 ּוְבֵסֶפר ְמִחיָלה ּוְסִליָחה ְוַכָּפָרה.ויש מוסיפים, *

יָמא ֲהִליכוֹת תֵּ וכן ראוי לעשות. ורק אחרי חצות יכול לישן. והיושב בטל, כישן 
דאמי. אלא יעסוק בתורה או בתהלים או בספרי יראה ומוסר, 
מזמורי  לומר  לבית־הכנסת  והולכין  לאדונינו.  היום  קדוש  כי 
אין  מקהילותינו  ובהרבה  המנחה.  תפילת  עד  בציבור  תהלים 

נוהגין לומר סדר תשליך: 
]כא[ שני ימים טובים של ראש השנה, כיום אחד ארוך הן חשובים 
וקדושה אחת הן, ולכן נחלקו הפוסקים אם לברך שהחיינו בליל 
שני בקידוש, וכן בתקיעות של יום שני, או לא. כי יש אומרים 
כיון דקדושה אחת הן וכבר בירך שהחיינו בראשון, אינו צריך 
על  מניחין  שני  ליל  שבקידוש  נוהגים  ועל־כן  בשני.  עוד  לברך 
השלחן פרי חדש או יין חדש, שתהא ברכת שהחיינו שבקידוש 
גם עליו. או שלובש בגד חדש. ואם אין לו, אינו מעכב ואומר 
שצריך  שאומרים  כהפוסקים  העיקר  תופסין  אנו  כי  שהחיינו, 
לברך שהחיינו. אבל בתקיעות שְּל־יום שני, המנהג שאינו מברך 
בשבת,  ראשון  יום  חל  כן  אם  אלא  התקיעות.  קודם  שהחיינו 

כיון שעדיין לא תקעו: 
ראש  של  ראשון  טוב  מיום  אוכל  לחמם  או  לבשל  אסור  ]כב[ 
השנה לצורך יום טוב שני, והוא הדין שלא להכין שום דבר מיום 
וצריך  המאכל.  נאסר  לא  ובישלו,  שעברו  בדיעבד  מיהו  ליום. 
בליל  בזה  וכיוצא  יתחילו בבישול  לנשים שלא  זה  דין  להודיע 
יום טוב שני עד צאת הכוכבים, כי הרבה נכשלו. ויהי רצון שלא 

ניבוש ולא ניכלם ולא ניכשל עד עולמי עד:
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הרה”ג משה רצאבי הי”ו
ראש הכולל “פרי צדיק”

              
התולש מעציץ נקוב ושאינו נקוב

א( ֲעִציץ נקוב הרי הוא כארץ, לפי שיונק מן הקרקע על ידי הנקב 
שמריח לחלוחית הקרקע:

לפיכך התולש מעציץ נקוב בשבת חייב משום קוצר. אבל התולש 
מעציץ שאינו נקוב פטור, שאין העציץ מקום גידולו הראוי לו. ומכל 
מקום אסור לתלוש ממנו מדרבנן. )ועיין עוד לקמן בסעיף ח' מה 

נחשב עציץ שאינו נקוב(:
שיעור הנקב

ב( שיעור הנקב להחשיבו עציץ נקוב, בכדי שורש קטן. והוא פחות 
מכזית מעט. ויש להחמיר מכחצי ס"מ ומעלה לדונו כנקוב. ואם אין 
שיעור בנקב במקום אחד, אם יש שם נקבים הרבה עד שאם ְנָצְרֵפם 

יש בהם שיעור, יש אומרים שהם מצטרפים:
היה הנקב בדופן העציץ, אם הוא כנגד הגזע הטמון בעפר העציץ 
דינו כנקוב, כי היניקה עוברת גם בדרך אלכסון. אבל למעלה ממה 

שטמון בעפר כנגד האויר, דינו כאינו נקוב:
טלטול עציץ נקוב שעל הארץ

ג( ֲעִציץ נקוב המונח על הארץ, אסור ליטלו משם ולהניחו על גבי 
ובין  בינו  המפסיק  דבר  כל  או  קערה  או  בגד  או  או שטיח  שלחן 
הארץ. ואפילו רק להגביהו ומיד מחזירו על הארץ אסור. לפי שכל 
זמן שהוא מונח על הארץ הרי הוא יונק וָגֵדל מן הארץ דרך הנקב, 
ותכף כשמגביהו הוא ממעט או מפסיק את יניקתו, והרי זה כעין 

תולש. אבל לגררו על הארץ בלא להגביהו מותר:
וכן בהיפך, אם היה מונח על שלחן או כל דבר מפסיק, אסור ליטלו 

ולהניחו על הארץ, משום זורע:
טלטול עציץ נקוב שעל ריצפה, בבתים שבזמנינו

ד( גם דרך ריצפת אבנים כגון "בלטות" וכדומה עוברת היניקה. והוא 
באבנים  גם  להחמיר  ויש  בטון".  "יציקת  "קרמיקה",  ריצפת  הדין 
שלמות ממש )"אבן ירושלמית"(: ולכן עציץ נקוב המונח על הריצפה 
בלי קערה או דבר אחר המפסיק בינו לבין הארץ, דינו כמונח על 
הארץ, ואין להגביהו משם. וכן אם היה מונח על דבר המפסיק, אין 

                           מאת חגי קומימי הי"ו

מתוך ספר בנין משה חלק ב’ 

להניחו על הריצפה )וכדלעיל בסעיף הקודם(:
ומכל מקום נראה שבבתים שבזמנינו בקומות שמעל קומת הקרקע 
שהם ריצפה על גבי ריצפה ורחוקים מן הארץ, עציץ נקוב המונח 
שם על ריצפת הבית, אינו יונק ומריח לחלוחית הקרקע כלל, ודינו 
שם כעציץ שאינו נקוב שמותר ליטלו ולהניחו בכל מקום בבית. 

ובלבד שלא יניחנו בחלון שהוא כנגד הארץ:
עציץ נקוב המונח על דבר המפסיק

ה( עציץ נקוב המונח על דבר המפסיק, מותר ליטלו משם ולהניחו 
על גבי כל דבר מפסיק אחר:

אמנם בזמן שמטלטלו לא יעבירנו באויר מעל הארץ, שאז הוא יונק 
מלחלוחית הארץ ונמצא זורע, וכשיחזור ויניחנו על דבר המפסיק, 

הוא מפסיק יניקתו ונמצא תולש:
ללכת מתחת עציץ נקוב

ו( עציץ נקוב שיש בתוכו צמחים, והוא תלוי באויר על גבי סלסלה 
מן  יניקתו  את  שמפסיק  לחוש  ואין  תחתיו  להלך  מותר  וכדומה, 

הארץ, כי היניקה עוברת גם באלכסון:
טלטול עציץ שאינו נקוב, ענפים שמחוץ לעציץ

ז( עציץ שאינו נקוב, מותר ליטלו ולהניחו בכל מקום. ואפילו אם 
ורואים פני הארץ  ויוצאים מחוץ לעציץ  הענפים שבו מתפשטים 

מותר, שאין הנוף יונק מהארץ כי אם השרשים:
עציץ מעץ או מחרס שאינו נקוב

ח( מה שאמרנו )בסעיף הקודם( שמותר ליטול ולהניח עציץ שאינו 
ממתכת  העשוי  בעציץ  אמורים  דברים  במה  מקום,  בכל  נקוב 
יש  או מפלסטיק או מזכוכית, אבל עציץ העשוי מעץ או מחרס, 
יונק מלחלוחית הארץ ודינו  אומרים שאפילו אם אינו נקוב הוא 
כנקוב, ואין ליטלו מן הארץ או בהיפך משום תולש או זורע, וכדין 

עציץ נקוב האמור בסעיפים דלעיל:
ולדעת מהרי"ץ כל עציץ שאינו נקוב מותר מן הדין ליטלו בכל אופן, 
אלא שהמחמיר ונזהר בזה )בעץ או בחרס( תבוא עליו ברכת טוב:

להצלחת
אברהם בן מיכאל קטיעי

להצלחת
זאב בן מיכאל קטיעי

לרפואת
דורון בן סעדיה אחרק

לרפואת
חיים בן שמעון אקוע

לרפואת
אחינועם בת סעדיה אקוע

<< המשך מעמ' קודם

מה עיקר המשפט בראש השנה?

מאת הרב דניאל אהרון הי"ו

האם מותר לדחות מצוה בשביל פיקוח נפש כשההצלה היא בדרך סגולית?

פרק ששי - דיני עציצים וטלטולם

               מסביר לנו במתיקות בעל “הנתיבות שלום” זיע”א, שעיקר המשפט שדן הקב”ה בראש השנה, הוא בשבילנו בפרט. יושב 
הקב”ה על כיסאו, וראשית דן כל פרט ופרט בבריאה עצמה, האם היא כדאית לעם ישראל, האם היא תועיל לעם ישראל בייחוד שלו. 
דהיינו כל מה שיהיה בעולם מראש השנה הזה ועד לראש השנה הבא, יהיה למען עם ישראל בלבד. אם זה סופות ההוריקן בחו”ל, ואם 

זה ממשלה כזו או אחרת, הכל למען עם ישראל. 
אבל, ה’ יתברך גם דן את היהודי כשלעצמו. אלו תנאים הוא יתן לאותו יהודי השנה, בכדי שיוכל לעבוד אותו בשלמות, מי יהיה עני בכדי 
שרק כך יגיע לתיקון שלו בעולם, ומי יהיה עשיר שכך הוא יעבוד את בוראו. שלא נתבלבל לרגע, עשיר או עני זה רק האמצעי לעבוד את 
ה’ יתברך. לא באנו לעולם לשם מטרה שכזו, הכל הוא כלי עזר לתיקון שלי. ונסיים בתפילה שתהיה עיקר הבקשה שלנו בראש השנה 

רבונו של עולם, בבקשה, תראה לי לשם מה באתי לעולם הזה, מה השליחות שלי, מה הנקודה שלי.
                                                                                                                                              “תחל שנה וברכותיה”!

)ואע”פ שדוד ידע את התשובה לא רצה להורות הלכה בפני רבו אחיתופל( וענה לו אחיתופל, שהדבר מותר ק”ו מסוטה שאם כדי להשכין 
שלום בין אשתו לאשתו התירה התורה למחות שם ה’ ק”ו כדי להציל את העולם כולו.  

כתב הרמב”ם: אין עוברים על מצווה אלא בריפוי שהוא דבר ברור שההיגיון והניסיון מחייבים אותו, אבל בריפוי בסגולות לא אבל 
הרשב”א כתב בשם הרא”ה: שמותר לחלל שבת ולכתוב קמיע מומחה בשבת לצורך פיקוח נפש והיינו שמותר לעבור על המצווה לצורך 
פיקוח נפש גם שמדובר ברפואה סגולית.כתב בספר מקור ברוך בשם הרה”ג מהר”א חמוי: מעשה באדם שאכל סם המוות בשבת, וכתב 
לו הרש”ש קמיע שבו שמות הקודש בכתב אשורית לסגולה ובלע אותו החולה וקם מחוליו. וכתב ע”ז מהר”א חמוי שרק לאדם גדול כמו 

הרש”ש הותר לעשות כן אבל לאדם אחר לא.
בשו”ת שער אפרים: נשאל על חולה שהיה חולה במחלת הנפילה ואמרו שיש לו עצה אם יכתבו לו קמיע על קלף עור של צבי ולא מצאו 
קלף כזה אלא בספר תורה, ונשאל האם מותר לעשות זאת או שיש לחוש לדעת הרמב”ם שאין לעבור על איסור כשהרפואה היא בדרך 
סגולית? והשיב שיש להוכיח מהגמ’ אצלנו שהדבר מותר. מזה שפסק אחיתופל שמותר למחות שם ה’ ע”מ להחזיר מי התהום למקומם 
ומ”מ כתב דיש לחלק מסביר בספר אור יקרות: שדווקא היכא שההצלה היא בעצם מחיקת השם הדבר מותר, אבל במקום שאין צריך את 

האיסור לעצם ההצלה כמו בכתיבת הקמיע שהרי יכול לכתוב על עור צבי אחר אין להתיר אם אין ההצלה בדרך טבעית.

       למדנו השבוע: )נג’( שבשעה שחפר דוד המלך את השיתין, )חפירה תחת המזבח עד מי התהום( עלו מי התהום ואיימו  
להטביע את כל העולם, ושאל דוד את הסובבים האם מותר לכתוב שם ה’ על חרס ולהשליכו למים כדי שיחזרו מי התהום 

למקומם אע”פ ששם ה’ ימחה ע”י המים? 



‘
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אופן בדיקת ה"סימנא טבא"  לראש השנה
| עפ"י ספרי "בדיקת המזון כהלכה" מאת הרב משה ויא |

להצלחת
איטליה ליבי בת רחל

להצלחת
בתאל בת אילנה חלא

להצלחת
אליעזר בן שמעון שבח

לזיווג
הודיה בת אופירה

להצלחת
יוסף בן אפרים מעודה

לזיווג הגון
אדוה בת רבקה חפץ

אופן בדיקת ה”סימנא טבא”
לראש השנה

עפ”י ספרי “בדיקת המזון כהלכה” מאת הרב משה ויא

חותכים בסכין את הפרי לאורכו, פותחים ומוציאים את הגלעין. אם נראים פרורים כהים באיזור הגלעין )שהם הפרשות תמר יבש
של תולעת( אין להשתמש בתמר זה. 

מחזיקים את התמר הפתוח כנגד מקור אור )חלון או נורה(, ומתבוננים בצידו הפנימי והחיצוני אם מצוי חרק או זחל קטן. 
בתמר שהתיישן נוצרים גבישי סוכר לבנים שאינם סימן לנגיעות.

תמרים גדולים המשווקים בקירור, קליפתם חלקה וצבעם חום כהה - בדרך כלל נקיים וטוב לבדקם.תמר לח
מתבוננים אם מצוי נקב בקליפת הפרי, שהוא סימן לחדירת תולעת. פותחים את הרימון ואם רואים איזור חום בודקים רימון

בין הגרגרים אם מצויה תולעת. כתמים כהים שטחיים בגרגרי הרימון אינם סימן לנגיעות. רימונים הגדלים בגינה פרטית 
נגיעותם גבוהה.

תפוחים מסוג מעולה הם בחזקת נקיים. תפוחים באיכות בינונית, מתבוננים על קליפת הפרי אם מצוי סימן של חדירת תפוחים
תולעת – כמין פצע חום-אפור השקוע בקליפה – ומסירים את האזור הנגוע. 

לעיתים רחוקות, בעיקר בתפוחים מזן ענה, מצויות כנימות מגן בצבע חום-אפור על קליפת התפוח, הגורמות לכתמים 
אדומים על הקליפה. יש להסיר את הכנימות ע"י שפשוף קל בציפורן או בסכין. הכתם האדום שנותר על הקליפה לאחר 

הסרת הכנימה מותר באכילה.
ומן הראוי לקלף את  שלאק - לעיתים תפוחי עץ המיובאים מחו"ל מרוחים עם "שלאק", קיימת שאלה לגבי כשרותו 

התפוח. יש לברר אצל ועד הכשרות אם יש פיקוח על תפוחים מיובאים.
בחזקת נקי, מספיק לשוטפו או לקלפו.קרא

יש לפתוח את התרמילים, לבדוק אם יש בגרגרים כרסום או סימני חדירה של תולעים ולהסיר את הגרגרים הנגועים.רוביה טריה
1. הרתחה: מרתיחים את הרוביה בסיר עם מים בכמות פי שלשה מהרוביה. לאחר הרתיחה מכבים ומשאירים מכוסה רוביה יבשה

כשלש שעות.
2. בדיקה: שוטחים על כף היד כ- 10-15 גרגרים, ומתבוננים אם מצוי כתם כהה תחת הקליפה הדקה. מניחים את כף 
היד השניה על הגרגרים, הופכים את כפות הידיים ובודקים באותו האופן את צידם השני של הגרגרים הגלוי כעת לעין. 

אם מבחינים בכתם כהה תחת הקליפה מקלפים ובודקים אם מצוי שם חרק. 
כתם שחור המצוי על קליפת הגרגר הינו חלק מגידולו הטבעי של הרוביה וכן כתמים שטחיים בצבע חום או כתום - אינם 

סימן לנגיעות.  
נגיעות רבה אין  ולבדקם מבפנים. אם נמצאה  יש לפתוח את כולם  נגועים בחרקים,  וודאי  אם נמצאו שלשה גרגרים 

להשתמש ברוביה.
גזר מטיב מעולה בחזקת נקי. גזר

מומלץ עלי סילקא לכן  שטיפה,  בשום  יורדות  שאינן  העלה,  עובי  בתוך  רימות  מצויות  וכן  רבים  בחרקים  נגוע  הירק  רגיל  בגידול 
להשתמש רק בעלים מגידול מיוחד "ללא תולעים", הנמצא תחת השגחה מוסמכת, להשרותם במים עם מעט סבון נוזלי 

ולשטוף היטב כל עלה ועלה.
יש לחתוך את הסלק לפרוסות לרוחב, בעובי של 1-1.5 ס"מ, להתבונן אם מצויה מחילה של זחל לבן ולהסיר את האיזור סלק אדום

הנגוע. אפשר לפרוס ולבדוק גם לאחר הבישול.
כרתי

מגידול רגיל או 
מגידול מיוחד

חותכים ומסירים את:
א. העלים הירוקים.  ב. איזור השורש )כסנטימטר אחד( שבקצה השני.  ג. השכבה החיצונית הראשונה. 

חוצים  את החלק המרכזי הלבן של הכרתי לכל אורכו, מפרידים את כל השכבות ומשרים אותם במים עם מעט סבון נוזלי 
למשך 2-3 דקות.  שוטפים שכבה שכבה תחת זרם מים תוך כדי שפשוף קל באצבעות לכל אורכם משני צדיהם.

ראש דג קרפיון, בורי וכסיף - מן הראוי להשתמש רק בראשים המשווקים בחנות הנמצאת תחת השגחה מהודרת.ראש של דג
ראש דג סלמון - יש לפתחו להסיר את הזימים, לשטוף היטב ולבדוק מטפילים חומים באורך של כ- 1.5-2 ס"מ

)גם בדגים הנמכרים תחת השגחה מהודרת עלולה להיות נגיעות זו(.
ראשי דגים אחרים - בד"כ נקיים.

בחזקת נקי.דבש

הדרכה מפורטת בליווי תמונות הממחישות את הנגיעות ניתן לראות בספרי “בדיקת המזון כהלכה” ג’ כרכים.
”Bedikas Hamazon“ וכן בספר החדש באנגלית

שיעור מקוצר לבדיקת הסימנא טבא ועדכונים שוטפים בקו העדכונים: 2951387 - 073

מותר לשכפל ולהפיץ דף זה לזיכוי הרבים מבלי לשנותו
מענה לשאלות בטל' 02-5325588 בבוקר ובערב בשעה 10:45-11:45 וביום שישי משעה 2:00 עד חצי שעה לפני כניסת שבת.

www.kolhalashon.com :ניתן להאזין לשיעורי הרב ויא שליט"א ב"קול הלשון" טל' 03-6171039 • לצפיה באתר

כשרות המזון

זחל לבן במרכז הסלק

חוצים ומפרידים את 
כל השכבות

אופן חיתוך הסלק 
פרוסות לרוחב

דף מידע - כיצד למנוע נגיעות בסכך בס"ד

נגוע לעיתים קרובות בחרקים העלולים ליפול ממנו לתוך המאכלים וכבר הזהיר ע”כ בעל ה”ערוך לנר” )תוספת  סכך 
ביכורים סימן תרכ”ז( שלא לתלות פרחים בסכך "שנופלים מהם תולעים ויתושים קטנים וממש אי אפשר להיזהר מזה ועל 

ידי זה עושה מצות סוכה למצוה הבאה בעבירה, שבולע השרצים עם המאכלים."

 בדיקת הסכך
בשעת קניית הסכך או לפני הנחת הסכך על הסוכה, מחזיקים את הסכך במאונך, )תמונה 1( מעל משטח לבן )כגון: גיליון 

גדול של נייר לבן או מפה לבנה(, חובטים בו בחוזקה ומתבוננים אם נפלו על המשטח חרקים או נסורת מרובה, המעידה על נגיעות 
בחרקי ליקטוס. 

אם לא נמצאה נגיעות ודאית אין צורך בפעולה נוספת. 
אם נמצאה נגיעות של חרקים מנקים את הסכך כדלהלן:

 הנגיעות ואופן הניקוי
סכך ירוק  תיאור הנגיעות: בסכך ירוק )כגון: ענפי דקל( עלולים להימצא חרקים קטנים המצויים בעלים ירוקים, כגון: כנימות 

עלה, תריפסים וכו’. 
אקונומיקה   / סבון  בתמיסת  צדיו  משני  במטאטא  אותו  מברישים  הרצפה,  על  הסכך  את  פורסים  הניקוי:    אופן 

ושוטפים היטב בזרם מים קרים. )תמונה 2(

תיאור הנגיעות:  סכך יבש 
בסכך יבש )כגון: קיינעס, קני סוף, במבוק וכדו’( עלולים להתפתח חרקי ליקטוס וכיני ספרים )פסוקאים(.   

  ליקטוס הינו חרק שצבעו חום כהה וגודלו כשלושה מילימטרים. זחלי הליקטוס מכרסמים מחילות דקיקות 
נגוע אפשר להבחין במחילות מפותלות, בגלמים כהים ובנסורת רבה תחת הקליפה  בתוך הקיינעס. בסכך 

הדקה של הקיינעס, ובנקבים עגולים בצד החיצוני של הקיינעס. )תמונה 3(
פסוקאים )כיני ספרים( הם חרקים קטנים שאורכם כמילימטר וצבעם אפור-קרם. )תמונה 4(   

הנגיעות היא בעיקר בסכך המאוכסן משנה לשנה, אבל גם סכך חדש עלול להיות נגוע.   
אופן הניקוי:   

פסוקאים )כיני ספרים( א.   
אם מצויים רק כיני ספרים אחדים, מספיק לנער היטב את הסכך.    

אם מצויים כיני ספרים רבים, אפשר לבצע אחד מהטיפולים הבאים:    
קומקום  )באמצעות  הסכך  את  ומנערים  הצדדים,  משני  הסכך  כל  לאורך  מאוד  חמים  מים  א.  שופכים    

חשמלי או טוש חם(.
ב.  מרססים את הסכך היטב עם תרסיס קוטל חרקים*, סוגרים את הסכך בשרוול ניילון אטום וכעבור    
לפחות 8 שעות, פותחים את האריזה ומנערים חזק את הסכך או עוברים על כל שטחו משני הצדדים 

עם שואב אבק.       
עוברים על הסכך עם “קיטורן” מקצועי, לכל אורכו משני צדיו )או מייבש שיער חם מאד(.  ג.    

בנוסף רצוי לעבור עם שואב אבק בעל עוצמה משני צדי הסכך.    
חרקי ליקטוס ב.   

הטיפול היעיל היחידי לחרקי ליקטוס הוא איוד על ידי מדביר מקצועי )טל: 053-3131341(   
עם  עליו  עוברים  או  צדיו,  משני  מאוד  חמים  במים  הסכך  את  שוטפים  החג:  לצורך  ראשונה”,  “עזרה     בתור 

קיטורן משני צדיו.

 המלצות לאיחסון הסכך )אחרי סוכות(
סכך שנמצאה בו נגיעות של חרקי ליקטוס טעון טיפול ע"י מדביר מקצועי )053-3131341( לפני איחסונו.  .1

סכך שנמצאו בו רק כיני ספרים או סכך נקי מנגיעות, טעון טיפול כדי למנוע נגיעות מחודשת:   .2
מרססים את הסכך בחומר הדברה ארוך טווח* ומניחים אותו לייבוש מוחלט.   •  

•  אורזים אותו באריזה אטומה, כגון: שרוול ניילון עבה )"מגן סכך"( או יריעת ניילון עבה. או שעוטפים את הסכך מספר פעמים בניילון נצמד   
רחב )נמכר בחנויות לחומרי בניין(. 

רצוי לפזר כדורי “נפטלין” אמיתי )משמיד עש( על הסכך לפני אריזתו.  •  
סוגרים היטב בסרטי הדבקה רחבים )האריזות הנמכרות עם הסכך אינן אטומות(.   •  

מאכסנים את הסכך במקום יבש.  •  
שיטה חלופית, להבריש את הסכך במטאטא משני צדיו עם תמיסת מים ואקונומיקה, ליבש לחלוטין ולארוז אותו בניילון אטום.   .3

* ליעוץ על טיפול יעיל, ניתן לפנות לטל: 054-8424082 )בין השעות 14:15–13:15, 19:00-20:00, 22:30-23:30(
לפני שימוש חוזר יש לבודקו כמבואר לעיל. הערה: לעת עתה לא קיים סכך עם הכשר מגוף מוסמך למניעת נגיעות בחרקים. 

"Bedikas Hamazon" הדרכה מפורטת בליווי תמונות הממחישות את הנגיעות ניתן לראות בספר "בדיקת המזון כהלכה" – כרך ג' וכן בספר באנגלית

על פי ספרי הרב משה ויא שליט"א "בדיקת המזון כהלכה"

מענה לשאלות בטל: 02-5325588 בבוקר ובערב בין השעות 10:45-11:45 וביום שישי מהשעה 2:00 עד חצי שעה לפני כניסת השבת.
www.kolhalashon.com ניתן להאזין לשעורי הרב ויא ב”קול הלשון” טל: 03-6171039 או בצפיה באתר קול הלשון

הוראות למניעת נגיעות בסכך ניתן לשמוע בקו העדכונים 073-2951387
מותר לשכפל ולהפיץ דף זה לזיכוי הרבים מבלי לשנותו
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זכות הלימוד בכולל
"פרי צדיק"

לכל השותפים בתרומות
לכל פעילויות העמותה

ובכללם:
לע"נ הצדיק

הרה"צ יורם מיכאל אברג'ל זצ"ל
לע"נ ראובן אברהם בן אברהם

לע"נ רחל בת שמס
לע"נ זאב בן עליזה

ולהבדיל
להצלחת כל עמ"י

ובפרט  
הרה"ג ישראל אברג'ל 

הרה"ג חיים יוסף דוד אברג'ל

להצלחתו בפרנסה
אלירן בן רבקה

 
ותודה וברכה להנהלת
בית הכנסת "לב חריש"

ליאור אפרים
אוראל אוחיון
נתנאל ירקוני

לעילוי נשמת
רוני קאשוני בן נאזי

לרפואת
רבקה חפץ בת שלום

לעילוי נשמת
גיל בן אליעזר

לעילוי נשמת
יהודה בן שמואל

לעילוי נשמת
רבי אריה בן יחיא גמליאל

להקדשות
או להנצחת יקירכם

פנה לאיתמר עובד: 053-3453020

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  למה לא?!

תגיד, חיים, מה רצה ממך 
  קודם יוסף? מה הוא אמר לך?

אני לא יכול להגיד 
  לך זכריה.

  

  תקציר:

אבא של יוסף מחליט לפתוח 
  דוכן אוכל.

החברים נפגשים ומדברים על 
  ראש השנה הקרב ובא.

יוסף מספר ביחידות לחיים על 
כך שאביו החליט לפתוח דוכן 

 אוכל.

למה? הוא אמר 
  לא...  לך שזה סוד?

הוא ביקש שלא 
  תספר לאף אחד?

  לא...

  הוא דיבר עלי?
  לא...

 האז למה את
  לא יכול לספר?!

כי למרות שהוא לא ביקש ממני שלא אספר וגם לא 
  אני לא רשאי לגלות את דבריו.אמר לי שזה סוד, 

אם הוא היה רוצה שכולם ידעו, הוא היה אומר זאת 
  בפני כל החברים ולא קורא לי לבוא רגע לצד...
עפ"י ההלכה, במקרה כזה אסור לי לגלות את 

דבריו, מאחר ועלול להגיע לו על ידי כך היזק או 
  צער. 

  י"ג, חפץ חיים) סע' (עפ"י כלל ב'

עם
מארי חיים
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                    "כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך 
לעשותו" )ל,יד(

בעיר קראקה ישנו בית כנסת שעדיין עומד על תילו למרות 
שהעיר כיום שוממת מיהודים ובבית העלמין ישנו קבר של 
ר' יעקב ועל המצבה כתוב שהוא בנה את בית הכנסת. מה 

מיוחד בבית הכנסת שראו לציין על המצבה מי בנה אותו.
ר' יעקב היה עני מרוד ביתו היה ריק מכל דבר. היה בביתו 
תנור לבנים ענק אך לא היה לו כסף לקנות עצים להסיק בו 

ולחמם את ביתו בחורף.
לילה אחד חולם ר' יעקב שהקב"ה ראה את העוני שלו ורוצה 
להושיע אותו, לכן הוא צריך לנסוע לעיר המלוכה, שם מתחת 
לגשר המוביל אל הארמון, טמון אוצר שמחכה לו. אם יגלה 
יעקב  ר'  ייגמרו כל צרותיו. קם  וכך  אותו יתעשר עושר רב 
בבוקר בשמחה, לקח את טליתו ותפיליו והחל צועד לעבר 
עיר המלוכה. כשהגיע לרחבה של הארמון התפעל "אכן הכל 
נראה כמו בחלום, הארמון, הצריחים הגבוהים, הגשר המוביל 
אליו. הכל זהה למה שהראו לי בחלום" חשב לעצמו. אך פרט 

אחד לא הראו לו - את החייל ששומר על הגשר המוביל.
ראה ר' יעקב את החייל והתאכזב. הנה הארמון, הנה הגשר. 
הוא כל כך קרוב לאוצר אבל לא יכול לגשת אליו, כי החייל 
לא יתן לו לחפור מתחת לגשר. "לחינם הלכתי את כל הדרך..." 

חשב לעצמו ובהה בחייל באכזבה.
זז  לא  יעקב  ר'  אך  עליו,  צעק  החייל  יהודי"  מפה  "תלך 
ממקומו. "מה אתה עומד כאן, מה אתה רוצה?" שאל החייל. 

ואז עלה במוחו של ר' יעקב רעיון, ממילא אין לי מה להפסיד 
אני אשתף את החייל בחלום ואולי יסכים לי לחפור בעד חלק 
מהאוצר, כך חשב וסיפר לחייל את החלום. צחק החייל, "בגלל 
חלום טרחת והגעת עד לכאן?!, מה שמך?" "יעקב" ענה לו. 
"ומהיכן אתה?" "מקראקה" השיב. "תשמע, יעקב, אני חלמתי 
שמתחת לתנורו של יעקב מהעיר קראקה טמון אוצר. האם 
עלה בדעתי לנסוע לקראקה לחפש את ביתו של יעקב ולחפור 
מתחת לתנורו?!". זה הספיק לר' יעקב. מיד נסע לביתו והחל 
לפרק את תנור האבנים שבביתו ולחפור מתחת לתנור... ו...
מצא את האוצר כחלומו של החייל. ר' יעקב התעשר עושר רב 
ונהיה לאחד מחשובי העיר, תרם כסף רב לבניית בית הכנסת, 

שעומד על תילו עד היום.
זהו סיפור שקרה באמת, אך יש לקח עצום עבורנו אדם חושב 
מה  אך  תורה,  וללמוד  לשבת  זוכה  והייתי  הלוואי  לעצמו 
אעשה, כל בוקר אני קם לעבודה. כשאני חוזר אני עייף ואין 
לי כח לשבת וללמוד. אומרת התורה "כי קרוב אליך הדבר". 
ישנם שיעורי תורה המותאמים עבור אנשים שעובדים ואין 
ביכולתם ללמוד כל היום. התורה קרובה לכל אחד ואחד כל 
ולפי כוחו הקב"ה רוצה את הלב של  יכולתו  אחד לפי רמת 
היהודי כמה שהוא יכול להשקיע. הצדיק ר' זושא מאניפולי 
מפחד  איני  לשמים  "כשאעלה  לתלמידיו  אחת  פעם  אמר 
שישאלו אותי מדוע לא הייתי משה רבינו? אבל אני מפחד 

שישאלו אותי מדוע לא הייתי זושא?"
לכל יהודי ישנו פוטנציאל עצום ועליו לנצלו בהתאם לכוחות 

שהקב"ה נתן לו.

מאת רבי רועי אושרי הי"ו

מאת יוסף-טל הררי הי”ו מודעות לבריאות טבעית רפואה באמונה
כללים לחיים, חלק ב'

חזקים ובריאים תהיו,

יוסף טל הררי, מרפאת רפאנא 052-2220918

האושר בהישג ידך

מילה על שילובי מזון לכבוד הבריות והבריאות!

ָיַדִים”  ַרֲחַבת  ְוָהָאֶרץ  ָוטֹוב  ָשֵׁמן  ִמְרֶעה  “ַוִיְּמְצאּו  בפתח?  שבת 
המומלצת  האכילה  כללי  את  נציין  היום  מ(,  ד,  א’  הימים  )דברי 
ליום השבת. בשבת נמשיך לשמור על התפריט הצמחוני העשיר 
בירקות, נבטים, קטניות וכו’, אלא שנוסיף עליו מטעמים מעולם 
ונפיחות..(  )וכובד  ונחת  עונג  ומסבים  ליבנו  את  המשמחים  החי 

לבטננו. 
אשתדל לתת הנחיות תזונה כלליות, שרבה התועלת על הנזק בהן. 
ראשית נקדים ונאמר, שכל מה שניתן להשיג מבע”ח המסתובבים 
אנטיביוטיקה,  מקבלים  ואינם  אורגני  שמאכלם  הפתוח,  באחו 
הורמונים ושאר חומרי תעשייה רצוי ויתקבל יותר בברכה בקרבנו. 
לאבנה/  יוגורט/  גבינות:  השבת.  לכל  אחת  חופש-  ביצי  ביצים: 
גבינה מחלב צאן )עד 5% שומן(. יוגורט בכמות של 150 גרם )גביע( 
ביחד עם שפע פירות/ ירקות חיים, אגוזים ושקדים )לא קלויים או 
מומלחים כמובן(, או: לאבנה/ גבינה מחלב עזים בכמות של 2 כפות 
)לא של כדורי גלידה( ביחד עם שפע ירקות חיים ובתוספת מעט 
זיתים ומעט שמן זית וזעתר או בתוספת עשבי תיבול טריים כמו 
פטרוזיליה, כוסברה, שמיר וכו’ )יכול להתאים בסעודה שלישית(. 
ים/  דגי  שמן(:  הוספת  ללא  בגריל  )בתבשיל/  ובשר  עוף  דגים, 
הצפוני  מהים  דגים  בפרט  בבריכה(-  גדלו  שלא  )כלומר  נהרות* 
פורל,  סול,  הליבוט,  )בקלה(,  הקוד  דג  כמו  קפואים(,  )טריים/ 
סלמון  וכן  זכוכית(  בצנצנות  )רצוי  וסרדינים  טונה  הרינג,  מקרל, 
בקר*  בשר  שומן(.  דל  )חלק  בלבד  חזה  עוף*-  הנילוס.  ונסיכת 
בכל  אם  בזמננו;  קבע  דרך  לאכילה  מומלץ  לא  כבש  בקר/  )בשר 
זאת אוכל לכבוד השבת או כבוד הוריו וכדו’, מומלץ שיהיה בשר 
שמגיע מחוות גידול אורגניות, כפי שציינתי לעיל, שניתן למצוא 
למיטב ידיעתי ברמת הגולן או במדינות כארגנטינה וכו’(- חלקים 
דלי שומן בלבד: מס’ 4 כתף מרכזי, מס’ 5 צלי כתף, מס’ 6 פילה 
מדומה, מס’ 11 מותן, מס’ 12 פילה מותנית, מס’ 13 שייטל, מס’ 
16 כף )עיקר השומן בחלקים אלו, למיטב הבנתי, מצוי במעטפת 

החיצונית וניתן להסירם- בררו עם הקצב(.
* דג בגודל פנים כף היד שלנו )ללא האצבעות( וכן חזה עוף/ בשר 
באותה כמות, סה”כ שתי מנות מן החי לכל השבת, למשל- בליל 
)בסעודה  עוף או בשר  ובסעודת שחרית מנת חזה  דג  שבת מנת 

השלישית מנה צמחונית או חלבית, או לחלק אחת המנות מן החי 
לשתיים, למשל חצי מנה בשחרית וחצי מנה בסעודה שלישית(.

הימלאיה/  במלח  לתיבול  להשתמש  מומלץ  קודש  שבת  לכבוד 
אטלנטי )ולא במלח הלבן המולבן ע”י התרכובת הכימית של נתרן 
וכלור NaCl(. לקינוחים מתוקים מומלץ להשתמש בקמח מלא עם 
ממתיק טבעי כגון- מולסה/ סילאן/ דבש/ מייפל אורגני וכו’, ועם 

פירות חיים או יבשים. 
של  תמורתה  אין  לזכור!!  חשוב  לנקצרים  הנשחטים  בין  להבדיל 
התזונה הצמחונית ומי שמונע עצמו ממנה ומזין את עצמו בעיקר 
של  גרוע  שילוב  גם  )שזהו  ריקות  ומפחמימות  החי  מן  ממזונות 
עמילן וחלבון כפי שהזכרנו במאמר הקודם(, יביא על עצמו, בשלב 
זה או אחר חלילה, חולאים ומיני ייסורים מיותרים. אין מה לעשות, 
זו דרך הטבע ונגמרו התירוצים- התזונה הצמחונית לא יותר יקרה 
וגם לא לוקח יותר זמן להכינה, אלא צריך להודות על האמת- היא 
הצמחונית,  בתזונה  שיתמיד  )ומי  החיך  את  מגרה  פחות  פשוט 
על  ולנפש(.  לגוף  מזיק  בחיך  הזה  המוגזם  הגירוי  כמה  עד  ייווכח 
כך כתב הרב אליעזר פאפו זצ”ל בספרו “פלא יועץ” )ערך “אכילה 
ומזיק  לחיך  הערב  אחר  ילך  לא  שמים  לשם  “והאוכל  ושתייה”(, 
לגוף, אלא אחר המועיל לגוף אף על פי שאינו כל כך ערב לחכו”, 
עכ”ל. אם כן לצערנו, בעולם הזה, אי אפשר לברוח מכך, זו עובדה 
מוגמרת בטבע האדם ומכאן משמע- שאין זה רצונו יתברך! וברוך 
השם שיודע את נפשנו ונתן לנו שבתות למנוחה להתענג על עולמו, 
אבל גם אז- במידה! בספר ‘אמונות ודעות’ להרב סעדיה גאון זצ”ל 
כתב )מאמר יט, א( “יאכל וישתה בהתר כפי צרכו”, מפורש “צרכו” 
יכולתו  כפי  ולא  מידתו  כפי  היינו  רצון(,  ויש  צורך  יש  אדם  )לכל 
או כרצונו, וכן בשבת ישתדל מאד לא לעבור את הגבול הדק בין 
)מוהרי”פ  לצער”  ולא  ניתנה  לעונג  שהשבת  “משום  לצער,  עונג 

שליט”א(.
מכאן נוכל להמשיך בטבעיות לכלל השלישי בתחילת דרכנו במישור 
המודעות לבריאות הטבעית אותו רק נזכיר כעת בקצרה ועליו נפרט 
בהמשך בהרחבה. הכלל השלישי- חצי מכל ארוחה תהיה ירקות ו/ 

או פירות חיים ומשתלם מאד להתייגע על כך!



שיר השירים - 18:13
מנחה וקבלת שבת - 18:33

שחרית תיקון - 07:00
המהולל - 07:30

ערב שבת - פלג המנחה
שיר השירים - 17:20

מנחה וקבלת שבת - 17:50
תיקון והודו - 07:00

שחרית שבת - 07:30

שחרית בחול - 7:10  שני וחמישי 7:00 (מנין בלדי - גפן 17 בחניה)
מנחה וערבית - סמוך (מנין בלדי - גפן 17 בחניה)

בית הכנסת
"שתילי זתים" נוסח שאמי
אלון 9 ביה"ס מעיין האמונה קומה 2

בית הכנסת
"עץ חיים" נוסח בלדי

גפן 17 בחניה

שיעור תורה בשבת קודש הלכות שבת מפי הרב יאיר שרפי - 15:30 בבית הכנסת “שתילי זתים"

שיעור הדף היומי
בביה“כ הבלדי

גפן 17 בחניה
ע"י הרב דניאל אהרון

בשעה 20:30

תהילים לבנות
ביה"כ המרוקאי - 13:00

תהילים לבנים נוסח תימן
ביה"כ השאמי - 13:10

תהילים לבנים נוסח ספרדי
ביה"כ השאמי - 14:10

מנחה משותפת - 16:30 בבית הכנסת "שתילי זתים" 
מתמאנה - 18:58

ערבית מוצ"ש - 19:28

שיר השיריםכתובתבית הכנסת
מנחה

וקבלת שבת
שיעורי
תורה

מנחהשחרית
ערבית
מוצ"ש

דרכי אבות
(בלדי)

אמונה ודעת
(נוסח תימן)

שיר חדש
(בלדי)

ויאמר ליעקב
(שאמי)

תפארת בנים
(נוסח תימן)

 

07:15

07:00

07:30

07:30

08:00

 

17:00

17:00

17:15

17:00

17:00

 

10 דק
לפני צאת שבת

15 דק 
לפני צאת שבת

5 דק 
לפני צאת שבת

10 דק
לפני צאת שבת

10 דק
לפני צאת שבת

 

אתרוג 5

כלנית 20 
שכ' הפרחים

אורן
(חזון שמעון)

רימון 8
(כנפי רוח)

מרגלית 5
(תלמי הדר)

 

בכניסת השבת

בכניסת השבת

5 דק אחרי 
כניסת שבת

בכניסת השבת

בכניסת השבת 

25 דק
לפני כניסת שבת

30 דק
לפני כניסת שבת

20 דק
לפני כניסת שבת

20 דק
לפני כניסת שבת

20 דק
לפני כניסת שבת

רמב"ם
הרב מנחם

16:00

הרב שאול יוסף
15:45

הרב אברהם
בן אסולין

 17:30

הרב אסף טייבי
16:00

הרב ליאור ידעי
16:30
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לפניות:
ר' יאיר שרפי 052-7166601

na0546812981@gmail.com

פרטי חשבון לתרומות:
בנק לאומי (10)

סניף 954 מס' חשבון 7152226
| להעברה בביט: 054-6812981 |

לתרומות בהוראת קבע או
באמצעות כרטיס אשראי:

050-7540977

מידי שבת
בבית מש' ג'נאח

גפן 17 קומת כניסה
בשעה 15:00

תהילים 
          לבנות

שיעור תורה לילדים
בשבת בשעה 12:30

בבית הספר מעיין האמונה
קומה 2 רחוב אלון 9

עם הרב רחמים מסיקה שליט"א
פה מפיק מרגליות

כולם מוזמנים

מידי שבת
בבית מש' קטיעי
תאנה 16 דירה 2

בשעה 12:30

תהילים 
          לבנות

זמני תפילות בנוסח תימן ברחבי חריש
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אצל איתמר עובד בטלפון: 053-3453020

ניתן להשיג כל יום בין מנחה לערבית בביהכ“נ הבלדי ”עץ חיים“ רח‘ גפן 17 בחניה
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בברכת שנה טובה ומבורכת לכל בית ישראל
כתיבה וחתימה טובה

עמותת אחוות אחים חריש
בנשיאות פוסק עדת תימן הגאון

מרן רבי יצחק רצאבי שליט"א

לק“י

כולל יום אברכים ”פרי צדיק“
לפי מנהגי עדת קודש תימן בעיר חריש

ראש הכולל הרה“ג
משה רצאבי שליט“א

נשיא הקהילה הרה“ג
יצחק רצאבי שליט“א

לתרומות ופרטים נוספים יש לפנות לאיתמר עובד. בטל 053-345-3020
להוראת קבע באמצעות כרטיס אשראי: 050-7540977

פרטי חשבון לתרומות:
בנק לאומי (10) סניף 954

מס' חשבון 7152226 
להעברה בביט: 054-6812981





  







          




 


 






























 



   

       






 

ולהנצחת יקירכםלהצלחת המשפחה

כולה שלך!הזכות

"הסכם יששכר וזבולון"אברך בלימודי הכולללמעוניינים בהחזקת


