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ä éðôìä éðôì ' 'õøàä úà èåôùì àá éëõøàä úà èåôùì àá éë  
çúôðéøäî éøáãá " õúåçéìñ øãñì äîã÷äá ,åøî éðáë åéðôì ïéøáåò íìåò éàá ìë äðùä ùàøáï 

)ø"è óã ä"æ(  ìë èôåù éðôì ùàá èôùð úåéäì àáé éë åùàø ìò àøåî äìòé àì øùà ùéàä éîå
åéùòî ìë ìò õøàä .ä ìà áåùì åáìå åçåø øåáùé àìä ' íéîé íøèáíéðåô, åúååò øùà úà ï÷úì 

åúìåàâ éãë àöîå.ø íãå÷ åáåùá éë " åáéøá ïåùàøä ÷éãö ä)é éìùî"é ç"æ(.òå "äðî ïåëðì éåàø ë â
øî úåçéìñ øîåì íéùåã÷ä"ìåìà ç.  

 åøîàåæø"úøôëî àéäù äáåùú äìåãâ ì,á÷ä äùåòù ìåãâ ãñç åäæå " ìçåîù íéàèåçä íò ä
úò ìëá äáåè äáåùúäù óàå íðåò,î " åá úìáå÷î äáåùúäù øçáåî ïîæ àåä ìåìà ùãåçá î

øúåé,íòì åðøçáð æàî ïåöø úò íä åììä íéîéù éôì  . äìéôúáå äáåùúá íãà ìë äáøé ïëìå
åðéãá úåëæì éãë ä÷ãöå.  

èøôáåðòá ééåøáçì íãà ïéáù íéð,ëå "éá êåúá ùåú,øå íåìù úåáøäì íãàä êéøö äîë  øäæéå úåò
åìçîå úåìéëøå òøä ïåùìîú÷,ç éë " åë éî ïéàå ïâéù éî ïéàå ú÷ìúñî äðéëùä ãåøéô ùéù

åéìò øåîùéù,á÷ä åøáçì íãà ïéá äåçàå äáäà ùéùë ìáà "ìàøùé éðá êåúá ïëåù ä, øîåùå 
 ìéöîåòø ìëî íúåà, òùåä àéáðä øîàîëå )ã'é "æ (åì çðä íéøôà íéáöò øåáç .çù íâäù" å

ò íéãáåò"æì äæ íéáäåàå úåøáçúä ùé íà æä,åì çðä ,á÷ä ïéàù "ðéáî åúðéëù ÷ìñî äé íä
íäá éåøù íåìùäå .éôì áééç åøáçá òâô íàåéåúåöøìå åñ, íåé ïéà åøáçì íãà ïéáù úåøéáò éë 

åøáç úà äöøéù ãò øôëî íéøåôëä, ìë ìò åì ïéøéáòî ìåçîì äöøúîå åéúåãéî ìò øéáòîä ìëå 
åéòùô.  
íééñðåîâä éøáãá  ')íù (äîì ÷çöé éáø øîàíéáùåé íäùë ïéòéøîå ïéò÷åú  . ïéòéøîå íéò÷åúå

íéãîåò íäùë,ïèùä úà ááøòì éãë  .ùø áúëå"î ìàøùéù òîùéùë ïéèùé àìù é úà ïéááç
åéøáã ïéîúúñî úåöîä.  

 òäöì äáåè éãîåæç åð"òù ì"äçîùå úåáéáç êåúî úåöîä íåé÷ é, úçà äåöî åìéôà òîùîå 
ãáìá,ùäî òåðîì åæ äåöî ìù äçåëá ùé ïéãá éàëæ àöéå úåëæ åéìò åãîìé øùåé éöéìîå âøè÷ì ïè .

äéå"ïîà íåìùìå íéáåè íééçì íé÷éãö ìù ïøôñá áúëäì åðìåë äëæðù ø. 
äøä úàî" âéùéáà÷åãö èéìù " à–åî "÷éãö úìåòô äàøåä úéáá ö  

  
  

   ברגל ברגלותינוותינוהקבלת פני רבהקבלת פני רבכנס כנס 
  ע המקוצרע המקוצר""והכתרת חתני שוהכתרת חתני ש

  סוכותמ "דחוה' א, ט"תשס' היתשר ז"ט רביעיביום ה "יתקיים אי
  . בבני ברק–" גרנד הול"באולמי 

  ,  דקות לפני השקיעה20 -המעמד יפתח בתפילת מנחה כ
  ת בהלכה בין מנחה למעריב"שו

ïðáøå ïðøî ãîòîá:  
åî" éáø ïåàâä øéáàöø ÷çöééáàöø ÷çöééáàöø ÷çöééáàöø ÷çöéèéìù "à ,ø ïåàâä 'ñéñá äéøæòñéñá äéøæòñéñá äéøæòñéñá äéøæòèéìù "à,  

 ø ïåàâä 'ñçðôñçðôñçðôñçðô çøå÷çøå÷çøå÷çøå÷èéìù " äàøåää úéá éðáøå àèéìù"à  
ם            מכירת ספרי המכון בהנחה    עזרת נשים פתוחה   ברוכים הבאי

  

  

  "נר יום טובנר יום טוב""ספר ספר ! ! חדשחדש
 ÁˆÈ˜' ר הגאון ר"מ יצא לאור ספר נר יום טוב מאת מו"בשעטו

È·‡ˆ¯ ל שאסור "זצוק ץ"המברר ומחזק הוראת מהרי. א"שליט
 15: מצאבו ת. יום טוב מטעם ספק ברכה לבטלה-לברך על נר של

פוסקים ראשונים  23, שבת-טעמים שאין מברכים אלא על של
, ט"ואחרונים מגדולי ישראל סוברים שאסור לברך על נר של יו

, ץ בדין זה והמסתעף"על דברי החולקים על מהרי  תשובות91
ı¯‡·˘ ÌÈ¯ÓÂ‡‰ Â˜„ˆ ‡Ï˘      ÌÈÎÈ¯ˆ ÌÏÂÎ Ï‡¯˘Èויתבאר גם כן

ÛÒÂÈ ˙È· Ô¯Ó ˙Ú„Î ‚Â‰�Ï.מאמרי  ל"רפים לספר הנ כמו כן מצו
' רא והגאון "שליט ÒÈÒ· ‰È¯ÊÚ' חיזוק והצטרפות של הגאון ר

Á¯Â˜ ÒÁ�Ù וחד .א"שליט   !חתימת הספר מרגשת במי
  .בלבד ₪ 5להשיג במשרד המכון במחיר של 

  

  

  
  
  

  שיעור בחורי ישיבות
åî úéáá éùù ìéì ìë íéé÷úî úåáéùé éðáì ãçåéî øåòéù" ø

èéìù"à ,î íéòéâî íùìéáåè òåîùì úåáéùéä íìåò éáåùçå 
 éðåéò øåòéùôâá íéðåù íéàùåðá"ú øøáìå ïáìì úðî ìò 

äøåú ìù äúéîà.  

  

  
   בקרית אתאץ"שבת מהרי

åæ úáùá äúéä úãçåéî úåìòúä ,ò" éòîåù äìéä÷ä éùðà é
åî ìù åç÷ì"ø , úà äôôà äàìôð úéðçåø äùâøä ììë

øåáéöä .äåî éôî äøåúä éøáã úà òåîùì ïåàîéö" ø äéä
ãåàî ìåãâ , àöé éåúéòäù ãçåéîáå äðùäù úùøô úáù

"íéùåã÷ " äìçêéøàúáë " åúøéèô íåé ïñéð ç àåä óàù
áìð"òá  íéùåã÷ úùøô úáùë" ïñéð çäçðîä ïîæá.  

ò úøãåñîå äôé äøåöá ìäðúä ìëä" åðãéãé éø ' éùéáà
éä ùåùáç"å .éøäî úåëæ" ìë ìòå íéôúúùîä ìë ìò ïâú õ
ìàøùé íò ,ïîà.  

  

  'פעולת צדיק' הוראההבית 
 úåøùôàùãçä  äðùé úìåòô ìù úåçéù áåúéð úëøòîá

 úéá éðáøì úåìàù øåãî ÷éãöääàøåä.  
øáòá, ãééðä ïåôìèá úåðòì ïééðåòî áøäå äãéîá , êéøö äéä

ñîä úà øîåìò øô"âééçéå íåùøé øù÷úîäù î.úòë  , ïúéð
 äçéùäå úçà äøôéñ ìò õåçìì ÷øúøáòåî ïåôìèä ìà 

éðäáøä ìù ãé.  áåùçøéëæäì éë áåéç ìò àåä úåøù÷úää 
øù÷úîä, åáåúéðä úëøòîá èåèéù ÷ø, úåøù÷úä ììåë 
 ïåôìèìäéúéá, àéä áäìéâø ÷æá äçéù úåìò.  

  

  שמעו ותחי נפשכם
 ïàåéã éøéù ììåëä ÷ñéãá íéðééðåòîä íéøéãð íéîîåøîä

ùôðä úà ,íéðù úåøùò éðôì åèì÷åäù , úìéçúá íéòîùåîä
 úåèì÷"÷çöé øîàéå" ,ãøùîì åðéìà åðôé.  

  

  כתבי יד חדשים
 åìâúä äðåøçàì åðéãé ìò àéîùã àúòééñá úåáåùú éúù

 úåùãçéúë" ÷éøäî ìù"÷åöæ õ"ì , íéîé úãîç øôñ ïëå
éúë"øäî ìù ÷"òéæ éæáù ù"à ,åé ìò íéúæ éìéúùå" ã

ãøäîì"÷åöæ í"ì.   
úë ãåò åì ùéù éî ù÷áì íå÷îä ïàë"äðôéù àð íéáåùç é 

åîì"èéìù ø"à.  
  

  בדיקת ארבעת המינים
ìòáä úåëåñä âç úàø÷ì" åîéé÷é äàøåää úéá éðáø è

 ùøãîä úéáá íéðéîä úòáøà ú÷éãá"÷éãö úìåòô " , ìò
úåçéù áúðá äòãåä êë ìò àåáú ä÷éãáä éðîæ,  

1599-500-404  øôñî äçåìù4.  

  
á óúúùäì íéðééðåòîäñðë ãçåéî  øåáò éëéøãî

 íéðúçúåìë úåëéøãîå .øî íåùéøääáåç ùà 
äîùøäì ,ïåôìèá íéôñåð íéèøôå :02-6420535.  
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  שואל ומשיב 
åî úàî äáåùú"èéìù éáàöø ÷çöé éáø ïåàâä ø"à  

  

  בדין חתיכה נעשית נבילה בשאר איסוריםבדין חתיכה נעשית נבילה בשאר איסורים
  
à(éàî÷ ïðáøã àúâåìô äëìäá íéðééåöîä íéøòùá òåãé  , äãåñéù

÷ óã ïéìåç àøîâäî .ìù äëéúç-ìùå äìéáð-àîè âã , ãò úøñåà äðéà
åëå íòè ïúúù ,'ð úéùòð äëéúç íéøîåà íà íâ íéøôåñ éøáãî äìéá
íéøåñéà øàùá ,øåñéàä ãâð ÷ø àìå äìåë ãâðë íéùù êøèöðù åðééäã ,

 ïåéë äìéáð úéùòð äëéúç íäá íéøîåà äøåúä ïîù áìçá øùáá ÷ø åà
ïúøñåà ïúáåøòúå øúéä àåä åîöò éðôá ãçà ìëù . óñåé úéáä ïøîå

äøåé êåøò ïçìùá ÷ñô-ö ïîéñ äòã"ã óéòñ á 'àìå÷ì ,îà àìã ïðéø
áìçá øùáá àìà éëä ,îøäå" ìëáã àøîåçì ÷ñô íù ääâäá à

äìéáð úéùòð äëéúç ïðéøîà íéøåñéàä .êøãáù íéãøôñäå- éè÷ð ììë
òãåðë ïøîã àîéìâ éìåôéùá éìæàå ,ïë íé÷ñåô íä ïàëá íâ ïéãä àåä ,

ñ íù íééçä óëá àéãäá äìòäù åîëå"è ÷"íéøôåñå íéøôñ äîëî æ: 
à íà êåáð éúééäù ÷á éîð ïð"òé ïîéú ÷"éëä ïðéèé÷ð à , éðôî úàæåאלא

ãøäîù"úù ìòá í"îøä úäâä úà èéîùä àì æ" áúëù ìéòìã à
ðç íéøåñéàä ìëá ïðéøîàã àéãäá"ð ,åëå úåðùì ïéàå èåùô âäðîä ïëå '

ääâä äúåà ìë óåñ ãò .íà òîùîå - äæá åâäð åðéúåìéä÷á íâù ïë
îøäë"à ,ò ïçìùì åðúîã÷äá äæ ììë øàåáîëåäøåé ÷ìç øöå÷îä êåø-

è óã äòã"á äøòä å ' íå÷î ìëù øôñì ïåùàøä ÷éúòîä úîã÷äî
ãøäî àöîù"îøä úäâä í"äèéîùä êåøò ïçìùä ìò ú÷ìåç à , éôì

æðëùà éðá âäðî øçà êùîð àåäù . âäðîä éë äàøù íå÷îá ÷øå êà
îøä éøáãë åðéúåîå÷îá íâ èåùô"à ,ôòà åéøáã äìòä" ÷ìåç àåäù é

øò ïçìùä ìòåòé êå"ù .íéãøôñä éìåãâ óà íðîàå , ùîî íìåë àì
ïøîë äæá åè÷ð ,ðú éøäù"é÷æç éáã à"ä , íù ùãç éøô áøä åäéð àåä

ñá"é ÷"îøä úøáñëù äìòä ã"ø÷éòä  àåä ìéòìã à , úåøåäì ùé ïëùå
åòé øéîçäì äùòîì äëìä"ù .ãøäî éë øîåì ïéàå" àì í åèéîùä éðôî

åðéúåìéä÷á øéîçäì âäðîä êëù , úòøëä éøçà êùîðù éðôî àìà
ùãç éøôä ,íàù -ëò ïë"îøä éøáãî èéîùäì åì äéä ô" úåáéúä à" ïëå

èåùô âäðîä "àðååâ ééàä éë éúëåã øàùá åëøãë .äðéî òîù àìà . ïáåîå
íà-ñá âéùäù øàåú éøôäî ïàëá ïéò íéìòä òåãî ïë"é ÷" éøôä ìò à

ùãç ,î ÷ñôë åâäð åðîå÷îáã áúë äìåãâä úñðëá ïëåêåøò ïçìùä ïø ,
ðçã åñôú íéæðëùàäù àìà"íéøåñéà øàùá åìéôà ð ,ëá åàéáäåó íééçä 

íù:  
ãøäî èéîùä àì ïëà íà éú÷ôúñð àø÷éòà "åæ ääâä í , íåùîאבל

éùåøôì äéì äåä àðååâ ééàä éë ìë àøáúñîã . íåù òá÷ àìãî íâå
åæ ääâä ìò ùåøéô ,äèéîùäù òîùî , åúù àì íé÷éúòîäù àìà

íáéì .àåàðéãã àø÷éò , êéà ìáå÷î âäðî ø÷éòå ììë åðì òåãé àì
àã àúâåìôá òéøëäì ,ëò"åììä úåøåãá ô .éîòè éøú éðäî ïëìå , éàãåá

ïøî úòøëäë ø÷éò ñåôúì åðì ùé ,äî- åðéáø úòã àéä éîð éëäã íâ
áîøä"è ÷øô äðùî ãéâîá øàåáîë í 'à äëìä úåøåñà úåìëàîî ,' ïëå

ä éìåãâî íéáø ãåò åîéëñäíéðåùàøä íéøåî:  
á(ùôçì éúàöéù äæî êëì úøøåáî äçëåääå "àèäø íåôì é , éúàöîå

ãøäî íäá íúñù íéøçà úåîå÷î äòáù"ïøî úòãë úåèùôá í ,
îøä úåäâä úà èéîùäå"äéúèéùì ìéæàã à ,ïä åìàå: 

à'ñ ïîéñ íã úåëìäá "ã óéòñ ç 'íìù ùàøä ìùéá íàù ïøî ÷ñô ,
íà àìà øåñà ìëä -ë íéùù ùé ïëò åîåø÷å çåîä ãâð"ë . ìéæàã øåøáå

ùàøä ìë ãâð ïðéòá àìã äéúèéùì .ãøäîå"îøä úäâäî èéîùä í" à
íù ,åëå äçéìîä íãå÷ çåîä ìåèéì íéâäåð äìéçúëìå úáéúî ') øáë äæå

ñá éúðééö"ì÷ ïîéñ äçéìî úåëìä øöå÷îä êåøò ïçìù ìò ÷çöé éðéòá ã" à
ð úåà"ã è"ãåò ä(ääâä äúåà óåñ ãò  , íù ùàøä íà ïî÷ì ïééòì áúë
øñàð ,ðç ïðéøîà éà"ð ,ò ïéøåñéà øàùë äæá éåäã"ë .äðéî òîù: 

á'ò ïîéñ äçéìî úåëìäá íâ "â óéòñ á 'ãøäî èéîùä" úäâäî í
îøä"à ,åëå íìù óåòä íà ïëìå úáéúî 'ääâä äúåà óåñ ãò , íùù éôì

îøä äìòä" äìéáð úéùòð äëéúçä áìä ãâð íéùù óåòá ïéà íàù à
òéå"ù:  

  
â'ò ïîéñá íù ãåò ïëå "å óéòñ â ,'

 ääâää úà èéîùäù äî ãáìî
 óåòá ãáë àöîð íàù äðåùàøä

éåìö , óåì÷ì øéîçäì íéøîåà ùé
ãáëä áéáñ èòî , êééù åðéà äæù

åðéðééðòì , åúäâä ïî èéîùä ãåò
 ãáëä íà ïëìå úáéúî íù äééðùä

óåòá ä÷åáãå äîéìù , óåòä äùòð
úëéúçåëå äìéáð  ' ïì àîéé÷ ïðàã

ðç íéøåñéàä ìëá"åëå ð ,' óåñ ãò
ääâää ,ñá úàæ éúðééö øáëå" ã

 ïîéñ äééìö úåëìä ìò ÷çöé éðéòá
ì÷"ë úåà â"å:  
ã'åîë  - ïîéñ úåáåøòú úåëìäá ïë
ö"â óéòñ è 'åúèéùë ïøî ÷ñô ,

 øùáî õåç íéøåñéà øàùáã
áìçá , øåñéàî äòåìáä äëéúç

øåñéàä ìèáì úôøèöî,îøäå " à
ïë íéâäåð ïéàù áúë , ïì àîéé÷ éë

ðç íéøåñéàä ìëá"ð , úàæ èéîùäå
ãøäî"í:  

ä'ö ïîéñá íù ãåò "ä óéòñ è ,'
îøä úäâä èéîùäù äî ãáìî" à

äøö÷ä äðåùàøä , øåñéàù
ãéæîá ìèáúðù ,íâ åøëîì øåñà-

åëå øçà ìàøùéì ïë ,' óà èéîùä
äëåøàä äééðùä ääâää úà , íùù

îøä áúë" à÷åãå à ùáé áøòúð
åëå ùáéá 'ðç äéá ïðéøîà àäã"ð ,

 àìã íå÷îá åìéôàã íéøîåà ùéå
ðç ïðéøîà"åëå ð 'ëò ïë åâäð àìå"ì .ñá úàæ éúðééö øáëå" ÷çöé éðéòá ã

ì÷ ïîéñ øåñéà úáåøòú úåëìä"ð úåà å"ã â"ïéà ä ,åòé"ù:  
å '÷ ïîéñá íù ãåò íâå"æ óéòñ â 'úá äøéã÷ ïéãá -äîåé , èéîùä

îøä úäâäî" ïì àîéé÷ã éàî éîì íéøåñéàä ìëá ïéãä àåäå úáéúî à
ðç íéøåñéàä ìëá"åëå ð 'ääâää óåñ ãò:  

æ'÷ ïîéñá óàå "á óéòñ å 'ääâää úà èéîùä , éàî éôìã äá áåúëù
ðç ïì àîéé÷ã"ð ,ò øúåî øàùäå íùî äøåñàä äëéúçä øéñî"ë:  

 à óéòñá ïëì íãå÷ àðã ìéá÷  ,'äðåùàøä ääâää èéîùäù íâäכל
äøåñà äîöò äëéúçù ø÷éòäù ,îë àìãå"ö ïîéñ ìéòì ù" äúåà óàã á

ò úøúåî äëéúç"ë ,ìëî-äééðùä ääâää èéîùä àì íå÷î , äî éôìã
ðç íéøåñéàä ìëá øîåì íéâäåðù"ð , ùáé øáãì çì øáã ïéá ÷åìéç ïéà

åëå 'óåñä ãò .àìô àåäå .éøâéà ïéñôøî íéøáãäå ,àøúñ éàãåáã"åäðéð é .
]áâà , áåèö ïîéñ úåáåøòú úåëìäáù úòãì"á óéòñ ç ' ääâää èéîùä

ðç éìö éáâ ïðéøîà àìã äðåùàøä"åëå ð ,'úéùéìùä ääâä ïî ïëå , ìçä
åëå ùãçì ïùé óë ïéá íé÷ìçî ïéàù ùéå úáéúî 'éàù ñøç éìëáã-

ìò øåñéàä ãéøôäì øùôà -åëå äìéáð äùòð éìëä íéøîåà äìòâä éãé '
ääâää óåñ ãò , äæ ïéàù àìàåðéðééðò ø÷éòì òâåð .[  

ëò "ïøîë úåîå÷î äòáù åðì ùéù ô ,îøäë íééðù ÷øå"à , éàãåáåנמצא
àáåø øúá ïðéìæà ,÷éúòîä úåòè úåìúì ùé íééðùä åìàå . ìçééðå

úë åðì ïéîæéù êøáúé åúøæòì"÷ééåãî øúåé é , øåàì úîàä øøáúúù
ùîùä] . ïëàåïîãð åðì  ïîæ øçàìúë"ñåîå ÷ééåãî éîê , éúùù åðàöîå

íù úåèîùåî åììä úåäâä.[  
  

  הלכך לעניין הלכה למעשה
ם ומרן השלחן ערוך דלא אמרינן "נקיטינן כרבינו הרמב

  .חתיכה נעשית נבילה זולת בבשר בחלב

ùãçùãç!! ä øåàì àöé øôñ
åì åôéö íéáøù  

" êúøåúî úåàìôð"  

  
 øáãîá øáãîá øáãîá øáãîá----à êøë à êøë à êøë à êøë  ' ' ' ' 

ãøôì íåìá øöåàãøôì íåìá øöåà"" ñ ñ
äøåúääøåúä , , úøåñîå øñåî úøåñîå øñåî  

 ïåàâä úàî  
 éáø éáàöø ÷çöé éáàöø ÷çöé éáàöø ÷çöé éáàöø ÷çöéèéìù" à  

íéøåàéáå íéùåãéç ììåëä ,
 øãñ ìò íéøîàîå úåùøã

äøåúä úåéùøô.  
   45₪להשיג במשרד המכון במחיר של 

  ד"בקרוב בס' כרך ב
  רושים תורמים בדחיפות ד

********************* 

å î  ú à î  ò å á ÷  ø å ò é ùå î  ú à î  ò å á ÷  ø å ò é ùå î  ú à î  ò å á ÷  ø å ò é ùå î  ú à î  ò å á ÷  ø å ò é ù""""ö å î á  øö å î á  øö å î á  øö å î á  ø""""ùùùù        
Ú ıÈÈ˜‰ ÈÓÈ· Â¯ÒÓ� ÌÈ¯ÂÚÈ˘ ˙¯„Ò"ÂÓ È"Ó· ˜È„ˆ ˙ÏÂÚÙ ˘¯„Ó‰ ˙È·· ¯˙Â˙·˘ È‡ˆÂ ,  

‡È¯ËÂ ‡Ï˜˘ ÍÂ˙Ó ÌÈ‡ÏÙ� ÌÈ˘Â„ÈÁ ÂÚÓ˘ ÌÈÎ¯·‡.  
‰ ˙¯ÊÚ· ÍÈ˘ÓÓ ¯ÂÚÈ˘‰ 'ÌÈÈÏÏÎ ‰ÎÏ‰ È�ÈÈ�Ú· ˙·˘ È‡ˆÂÓ ÏÎ· ,ÏÚ·‰ ÌÈ‚Á‰Â ÌÈ‡¯Â� ÌÈÓÈ ˙ÂÎÏ‰ ˙ÚÎÂ"Ë ,ÌÈ‡·‰ ÌÈÎÂ¯·!  
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 ¯ÙÒ ¯ÙÒ""¯ÓÁ‡Ï‡¯ÓÁ‡Ï‡ " "ÏÂÚÙÏ ÍÈ˘ÓÓÏÂÚÙÏ ÍÈ˘ÓÓ......  - ¯ Ù Ò È  ¯ Â „ Ï  ¯ Â „  
  

ושמם היה נישא בהערצה  ,שהיו ביהדות תימן ואשר חוללו ישועות ונפלאותודשים פורים אודות ספרי תורה המקדבר מאלף הוא הסי
 ,שכתבו אותם בקדושה ובטהרה, שהם נכתבו על ידי סופרים יראי שמים,  המשותף לכולם-.  מקור לתפלה בעת  צרה ומצוקהרבה והיוו 

  . ומופלאהנוראהכך נתקדשו הספרים בקדושה  וב,ומותואותיות לפופות ועק, ולפי המסורת הנאמנה של חסרות ויתרות המקובלת בידינו
עם ) ס"תש'שנת ה ( לפני שמונה שניםרע בזמנינוי ניסים שאברצונינו לשתף את הקוראים במעשה

  .  אשר נמצא ברמת השרון"אלאחמר"ספר  התורה 
קשורה מאוד לספר , ת לרובוובעלת חסד ומצ,  מרמת השרון ידועה בצדקותהעודהמ .הרבנית ר
באזור מגוריה מתגוררת שכנה אשר היתה מצערת ומציקה לה . שנמצא בשכונתה" אלאחמר"התורה 

 ואם זה ,אם זה ברחוב שהיתה מבזה אותה בעיני חברותיה ושכנותיה, מאוד בהזדמנויות שונות
ת תהילים בעזרת  ואפילו בזמן שבו היתה שופכת ליבה בקריא,במכולת בו היתה עורכת קניותיה

יום אחד כשכח סבלה של הרבנית פקע ולא יכלה לשאת .  דבר זה נמשך במשך תקופת מה.הנשים
,  מלהכלימהנעשאשה זו תימשבזכות קדושתו יעשה "  אלאחמר" החליטה להתפלל ולבקש ליד ספר התורה ,יותר את הבזיונות והעלבונות

" שאותה אשה תפסיק לצעריני ואני  מבקשת שתעשה ,ודע כמה נדרים נדרתיי' האתה "וכך אמרה בעומדה בשעת המנחה לפני הספר 
פתחה את הדלת והשתוממה לראות את . ר.ר.והנה באותו לילה לאחר חצות שמעה דפיקות בדלת ומישהו קורא בשמה ר. והלכה לביתה

מה  הביא אתכן לבקש : "שאלה הרבנית. נכנסו לביתה ובקשו סליחה על כל הסבל הרב שגרמו לה, אותה אשה ובתה עומדות בפתח הבית
לבקש ממנה .  מבקש מכן ללכת לר"אלאחמר"אני ספר " ואמר להן "זקן"וענו לה שהתגלה להם בחלום ? בשעה כל כך מאוחרתסליחה
לה מיותר לציין שהרבנית מח, את סימני החניקה בצוארלרבנית והראו  ,ןניסה לחנוק אות  ולא הסתפק בדיבורים בלבד אלא אף"סליחה

   .והשלום חזר לשכון על מכונו בזכות הספר המקודשבלב שלם 
  'לבניכם ספרו'ס " מחו" הי‚Â„ˆ „ÚÏ˜' מאת ר

  
   "אלאחמר"ת המקודש "צילום ס

  

ä úåøùëä úåøùë øôåù øôåùääéðîéúéðîéú  
 úåãò ìù ìîñë åìá÷úäù íéøáã øôñî ùéäúåðåù ,ä úîâåãë"éðîéúä âåøúà"äãî äúåàá ãåòå  , ìá÷úä íâ

 íñøôúäåøôåùä éë àø÷ð ìñìåñîäå êåøàä "éðîéú øôåù ."éâåñì ñðëäì äöåø éððéàà äæ øôåùá åò÷ú íà 
àì åà äðùä ùàøá ïúáåç éãé íéáøä úà àéöåäì ïîéúá , åúåøùë ïééðòá ùùçì øåáéöä úà øøåòì éðåöøá ìáà

íåéë äæ øôåù ìù ,úåøôåùä øàù ìù íúåøùë ììëáå.  
éì íééæëøî íéìòôî äùìù íéîéé÷ õøàá íåéëúåøôåù øåö ,éúëìä çå÷éô åà äçâùä úçú ãîåò åðéà íäî ãçà óà øùàë . úéùéà éðà

íäî ãçàá éúø÷éá, éúãøçð ãàîå îíù äøå÷ù äî ,øåöéä íìåàì äùéâ ìë ïéàù êë íå÷îä úà úôôåà úåéãåñä , íäì ùé äî éëå
øéúñäì?!  

òù úéñåçñ íöò åðéä øôåùä" ìëë äá úåùòì ïúéðå  úëëøúî àéä íåîéç ééçåø ìò äìåòä? ,îìäìñìñì åà ÷öá åîë äçú , íðîà
íéîééåñî úåîå÷îá òø÷ð øôåùä äæ ïîæáù ìåãâ ùùç ùé øôåùä úà íéçúåî øùàë , úåøùëì òâåðá úéúëìä äìàùì íøåâä øáã

ô÷ú ïîéñ êåøò ïçìåùá øàåáîë øôåùä"å ')æ'-é' .(  
áîéìù øôåù úç÷ì ïúéð éúëøòù øåø -úîì èåùô åéáåò úîçîå ìéàåëéøàäìå åúåà çå , íðîàå øùôà çúîð øôåùä íà ïéçáäì ïúéð

ò àì åà"øôåùä éáåò é. ïéò úåòéáèá íéçîåîä , ïëàøôåùä ìòù óåéùá íéðéçáî . ïåùéã ìù ïø÷ àåäù íéøîåàù äîå)äôåìéèðà(, 
êë ìò êåîñì äù÷,  éøä ìù êøåàá àéä ïåùéãä ïø÷60-80ñ "î, ìù êøåàá íä åìà úåøôåù åìéàå 120ñ "äìòîå î.  

ú íùá éúòîùù äîá íééñà" çäçîåî ãçà , íéìòôîä ãçàá ø÷éá øùàë úåøôåù øåöéì" õéöäòâôðå" , íéòø÷ð íä êéà äàø éë
äòé÷úì íéìñôðå ,íéáøä úà ìéùëäì äæë øáã äùåò ãöéë ìòôîä ìòá úà ìàù øùàëå ? ïåùìä äæá åäðò" : åìàë úåøôåù äîë éëå

 äðùä ùàøá äòé÷úì íéòéâîò"äáåç éãé íéáøä úà àéöåäì î."  
 שעל ,ג" וכמו שנהגו אבותינו נע,שהינו לא מעובדלו בבירור  אלא אם כן ידוע ,יחשוש מלתקוע בשופר' על כן הירא את דבר ה

 . ידי כן וודאי אין בו חשש פסול
äøä úàî"â רון אל אהרון èéìù" à-åî "÷éãö úìåòô äàøåä úéáá ö  

  
  

  בודה של תורהבודה של תורהמעמד גדול לכמעמד גדול לכ
  ץ בבני ברק"ץ ברחוב מהרי"ש מהרי"ע" פעולת צדיק"ד "ת לביהמ"בהכנסת ס

˙Â‡Óבראשות הגאון רבי " פעולת צדיק"תורה לבית המדרש - השתתפו מכל רחבי הארץ בהכנסת ספר
כתיבת האותיות , ח"ב סיון תשס"ביום רביעי כ, "פעולת צדיק"א ראש מוסדות "יצחק רצאבי שליט

הקדושה .  והשמחה פרצה כל גבולות,ת בשירים וריקודים" ומשם יצאה תהלוכת הס,תוהתקיימה בבי
  .והצניעות נשמרה למופת, וכבוד התורה הורגשו בחלל האויר

‰ÎÂÏ‰˙·הרב שלמה מחפוד , א"הרב פנחס קורח שליט,  השתתפו גדולי הרבנים הגאונים וביניהם
הרב שמואל , א"הרב עזרא מחפוד שליט, א"הרב אריה נדב שליט, א" הרב שלמה צדוק שליט,א"שליט

' וניצח על אירוע התהלוכה ר, רבני בית ההוראה התכבדו לשאת את ספר התורה .א ועוד"דרור שליט
  .ו אשר הנחה את המעמד בטוב טעם ודעת"אורי יצחק הי

¯ÙÒותכגון חסרות ויתר,  כל ההידורים והמנהגים המסורתייםםק תימן ע"פ מסורת ק" תורה זה נכתב ע ,
אף כתיבתו ... כל דף מסתיים בסוף פסוק ועוד, אותיות לפופות ועקומות, פרשיות פתוחות וסתומות

  .כמבואר בגמרא" קולמוס של קנה"י "נעשתה ע
‰ÏÈÁ˙·,ולבסוף חזרו ".  אהוב נגלה"ת " המשוררים פתחו את האירוע בשירה בפיוט המיוחד להכנסת ס
) מול שוק השומר, המכללה לשעבר (4ץ "שוכן ברחוב מהריהת לבית המדרש " בסמוך לכניסת הסעליו גם

ה וישראל עם "הקב-כי בו מביעים את הקשר של. פיוט זה נאמר בשמחה רבה וברגשי קודש. בבני ברק
  .התורה כשמחת חתן וכלה

È¯ÙÒ התורה שבהיכל הוצאו ÏÈ·˜‰Ï  ובית המדרש וסביבותיו התמלאו עד אפס , ת החדש"פני הסאת
  . מקום

וכן את , א"י רצאבי ושאר הרבנים הגאונים שליט"ו בירך את הגר"ברק צברי הי' הנכבד רהנדיב 
לספר תורה קרא בשם . על הזכות הגדולה שנפלה בחלקו' והודה לה, המארגנים וציבור המשתתפים

  . ק תימן לקרוא בשמות לספרי התורה"כנהוג בק, ש בנו הקטן"ע" משה"
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  וך המקוצרוך המקוצרשמות הזוכים בהכתרת חתני שלחן ערשמות הזוכים בהכתרת חתני שלחן ער
 21 מחזור – ח"פסח תשסחג ה

  ישיבות גדולות
  ."כנסת חזקיהו" ישיבת ו" הי�ÈÂÏ‰ ¯‚� ÔÓÁח " הבה-' חתן א
 ".בית מדרש עליון"ישיבת .ו " הי˘È·Ú¯˘ ÌÂÏח " הבה- ' חתן ב

  ישיבות קטנות
  ."משכנות הרועים"ישיבת .ו" היÈ�¯ÓÚ È‚Áח " הבה-' חתן א

  ".נר שמואל"ישיבת .ו" הי‡¯‚ÓÏÓ ÔÓ„ח " הבה- ' חתן ב
  

úòãéä�  
 àèáî àèáî àèáî àèáîîéâäîéâäîéâäîéâä""""éðîéúä ìéðîéúä ìéðîéúä ìéðîéúä ì,,,,éðéñî äúðéúðë éðéñî äúðéúðë éðéñî äúðéúðë éðéñî äúðéúðë         

        
 øîàð äøåú ïúî øçàì" íòä ìëå

íéãéôìä úàå úåìå÷ä úà íéàåø "..
úåìå÷ úåàøì øùôà íàä ?  

úåàøì øùôà éà ìå÷ éìâ , øåà éìâ
úåàøì øùôà.  

â á÷òé íùá éúôøö éãåäé íééäðâå
ø÷çîá ÷ñòù ,ë úåãäé øúåé ãîìù
 áåúëù äàøå" úà íéàåø íòä ìëå

úåìå÷ä" , øëæðäàøù øéùëî úôøöá 
 éìâ úà úåàøì ïúéð äéä åúåòöîàáù

áùçîä êñî ìò ìå÷ä . ÷åãáì èéìçä
úãçåéî äðëåú úåòöîàá , íéøîåàùë

àä ìù úåéúåà úà 'á ' íéàåø íàä
áùçîä ìù êñîä ìò éåðéù äæéà?!  

áãîùë íéàåø áùçîì íéèéì÷îå íéø
êñîä ìò íéå÷ . äðëåúá ÷ãá àåä

 àìôä äáøîì øøáúäå øúåé äùéâø
ìù úåéúåàä úà íéøîåà øùàëù-

à ùãå÷ä ïåùì 'á' , האותיות יוצרות
 úîåòì .תרשים שדומה לאותיות עצמן

úàæ , øîåà äúà íàa b c d  íéàåø 
íéðåù íéå÷ .  

ìùîì ,ò úåàä úà íéøîåàùë ' øöåð
áùçîá äðåîú) 1(. ïàë úåàøì øùôà 

ò úåàä ìù äéâääù 'êë äàøð äæ áùçîá , àéä äøåöä ìòåôá ìáà
ò úåàä ìù äøåö' .  

è úåàä úà íéøîåàùë úàæ úîåòì ,'åæë äøåö úìá÷úî,  äðåîú) 2  (
òäî äðåù' .åæ úåà äæéà øåøéáá ïéçáäì ïúéðùë .  

â ÷ãá àåä øùàëù øîåà àåäù ïééðòî ÷ø 'åì àöé àì äæ , èéìçä
øúååì .éðîéú éãåäé íò øáéã àåä øùàë ìáà ,åì øîà : åðçðà

b íéøîåà íéðîéúä'ìîé ,b äñðú' .åæä äøåöä åì àöé æà. äðåîú) 3.( 
   !!!התימנית היא הנכונה' הּגנמצא ש

  

ò"èéìù ïäë øéîæ áøä éøáã ô"à, úèì÷á 'íìåò éàìô '–úåøáãéä ïåâøà   
  

  
  ן"אות עי) 1(

  
  ת"אות טי) 2(

  
  ל"אות גימ) 3(

  

****  

ץ חלק ראש השנה "פסקי מהרי :ון ניתן לרכוש במשרד הארג
פיוטי , פלקט מרהיב לסוכה, קונטריס האתרוג התימני, פ"כהויו

  .שמחת תורה
   חלוקה חינם–קלטות ויאמר יצחק 

  

****  

  ! חדש
   בארות חיים–ץ "ספר פסקי מהרי

éøäî é÷ñô øôñ úåìâäá ïðáøì àáè àîåé" õ
 ïåùàø ÷ìçìòéðééðò  éã úåãòå íéðé ùåøéô íò

"øàáíééç úå "äøä úàî" äøàáåç äéøð â
èéìù"äàéùð éáã àðúç à  ,òâé øùàå  ìîò

 éøáã ìò óé÷î øåøéáå äìåòî ùåøéô àéöåäì
éøäî åðéæåò ïåàâ"÷åöæ õ"ì . úøãñì óøèöî åðéäå

éøäî é÷ñô ìù íéøôñä" úììëåùî äøåãäî õ
úøàåáîå.  
 äë ãò øåàì àöé íåéå äðùä ùàø éðéã ìò

äøä úàî íéøåôéëä"ùî âèéìù éáàöø ä"à, 
äøä úàî øæòä ïáà éðééðò ìò àöé áåø÷áå" â

èéìù éáàöø äîìù"à.  
  

  
  

ùãçùãç ! !÷éãö úìåòô äðù çåì÷éãö úìåòô äðù çåì  
 וקיימנו לזמן בו שהחיינוברוך 

זכינו לראשונה להוציא לוח 
שנה מסודר לפי מנהגינו 

 שהמעיינים אנו תקוה .ושיטתינו
  . זהיפיקו תועלת מלוח

  : תוכן הלוח

חזון "פ תוכנת " הזמנים נעשו ע��������
א "לרב איתן צקוני שליט" שמים

  .לפי אופק בני ברק

 זמני נץ החמה הינם חצי שעה ��������
לפני הזמן המצוי בלוחות 

פ מנהגינו כיעויין "והוא ע, שבזמנינו
  .'ב' הע' א, ז"ט' ע המקוצר סי"בש

הזמנים בלוח מסודרים לפי  ��������
  .בר בעתושעון קיץ וחורף כל ד

 מחולק - לוח לימוד תורה יומי ��������
 מסודר לפי סדר ם"רבינו הרמב לימוד יומי בספר .הדף היומי הבבלילפי סדר 

, בהתאם לנהוג אצלינו לקבוע בו שיעור ברבים(מעגל השנה ושאר עניינים 
מאחר שמנהגי קהילותינו תואמים את פסקי רבינו במשך כל הדורות במקומות 

או אם מנהגינו כמותו באותו , לה ללומד בהבנת דבריוובכל ספק שעו. רבים
 כל יום הזוהר הקדושלימוד בספר ).  מוסמך ובקי בהוראהביש לפנות לר, פרט
 הלכות ליום לפי 3 - מחולק לד" יו-שלחן ערוך המקוצר לימוד יומי בספר , דף

   .סדר הפרשיות
לחיזוק מסורת ד לפי צורך דורינו "חידשנו בס, ם ובזוהר" הלימוד ברמבקביעת

  .ולחיזוק יראת שמים והקדושה לאידך גיסא, אבותינו מצד אחד

 ברכות בכל יום וכמפורט 100 תזכורות למניין הברכות החסרות להשלמת ��������
  .א"י' ס' ו' ע המקוצר סי"בש
  .  כל יום בימי החנוכה"מגילת בני חשמונאי" חלוקת סדר לימוד ��������

בא להורות על הימים הבלתי טובים , ליד תאריך העברי•  כל המסומן בעיגול ��������
ה "ו ד"ט' ח הע"א סימן קמ"ע המקוצר חלק יורה דעה ח" וכמבואר בש,)24(

  .וכעת
 בימים שבין פסח לעצרת כל וספר משלי חלוקת סדר לימוד פרקי אבות ��������

  .שבת בשבתו

  . שמות פרשיות התורה לפי הנוהגים בארץ הקודש לבלדי והשאמי��������

  .לדים הקטנים איזכורים לעליות ששי לי��������

  .ד ניסן"מברכין ברכת החמה בי.  שנה למחזור החמה28 ��������

 זמן ביעור היין של��������
-

 .ד ניסן"שנת השמיטה בי

 ...בעוני בשילוב תמונות ועודלוח צ ��������
  

        ֻרְזּבֹולֻרְזּבֹולֻרְזּבֹולֻרְזּבֹולּּּּפְפְפְְפנוסח שטר נוסח שטר נוסח שטר נוסח שטר 
  המשפט- חלק חושן˘Â˜Ó‰ ÍÂ¯Ú ÔÁÏˆ¯פ ספר "ע

  ,ד"הלכות שמיטת כספים ופרוזבול סימן רי
  א" שליט ¯ˆ‡·ÁˆÈÈ˜להגאון רבי 

   
äèî éîåúç íéãòä åðéðôá,  

ø àá '_________________________öé "å  
åðì øîàå ,éðøñåî  

  *äøäì"â  éáàöø ÷çöéèéìù  "à  

äøäìå" â  áäé ìàåîù íòðéáàèéìù  "à  

äøäìå"â   ïåøäà ìà ïåøèéìù  "à  

 øéòáù íéðééãä ÷øá éðá , øúéáåúåáéúð,  
ïîæ ìë åðáâàù éì ùéù áåç ìëùäöøàù .  

íåéä ,_______àåäù_______ ùãåçì íéîé ìåìà,  
 úðù ä'ñùú"ç äøéöéì  ,  á'éù"èúåøèùì .  

í é é ÷ å  ø é ø á å  ø é ø ù  ì ë ä å.  
  

à ._____________________öé "å.  חתימות  
  .á ._____________________öé  "å  :העדים

 

  .בעירועדיף שיוסיף לציין את שמות הדיינים בבית דין החשוב ש, מי שיכול*
  

  
   ₪ 5להשיג במשרד המכון במחיר של 

    
 


