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 ת"אין לקרא בשעת התפילה ובקרה

נלמד בכל שכן וקל וחומר בן בנו ו, תוקף חומרת העניין של גילוי השיער
, שהצליח מעשה שטן להכניסן לתוך הקודש פנימה, ו לגבי הפיאות הנכריות של זמנינו

ונתלים בזה על , דהיינו אפילו אצל בנות ישראל הכשרות מאד והנזהרות מכל נדנוד של איסור
  .שהתירו אותן בעבר

יש ארצות שהתחילו זאת . הורתו ולידתו שלא בקדושה, הפיאות הללו בא מאירופה
כגון במלכות הרשעה והכפירה רוסיה שגזרו בכלל גזירותיהם שלא תלכנה 

והשוטרים כשהיו רואים אשה ברחוב עם מטפחת היו מסירים , 
כרחוק , אבל אז לא היו משוכללות כמו היום. על כן התחכמו לקחת פיאות

כגון , נפרץ לגמרי חיוב כיסוי הראש, ולא עוד אלא שבהרבה מקומות שם
ששתי נשים , א הנקראת קוסובה"ק שאביו היה בן עירו של החזו

מעתה נתברר כי . א והשנית אשת מרא דאתרא"החזו האחת אמו של
  .אבל כהיום בודאי היא תקלה, בשבילם היתה אולי תקנה

כי יודעות שהן מתייפות על , ממה שהנשים משתוקקות לזה מאד מאד
מאתן ויש . ועוד שרק בצאתן מחוץ לביתן חובשות אותה. ידי הפאה עשר ידות על מה שהן

ויש הבוכות על כך , הפונות לרבנים שאוסרים ומתחננות להם שיתירו
  .בפניהם ובפני בעליהן או בינן לבין עצמן

יהודה שגילוי השיער גורם לגילוי הדין בעולמות ' תמצי לומר שהטעם הסודי של ר
ם הטעם הפשטי של מכל מקו. לא שייך בכגון דא שאין אלו שערותיה בעצמה

חזקיה ולומר שהאיסור אינו ' יהודה לא בא לחלוק על ר' ור. צניעות ודאי שייך אף בנדון דידן
יבי אומר לי כי אולי ול. אלא בא להוסיף עליו שיש עוד עניין נסתר בדבר

שמלבד פשטן של , חזקיה דקאמר  דכל שכן חציפותא אחרא' 
נרמז בזה מה שעתיד להיות אחרי כמה , רים דהיינו גילוי שאר מקומות מכוסים שבגוף

וכל , דשייך בו גם כן חציפות גדולה כשהוא של אשה אחרת נכרית
שכן שיער מלאכותי העשוי ומעובד בתכלית היופי וההידור כאשר נתפשט ונשתכלל כיום 

ושמה מעיד עליה , עזות פנים וחוצפא גדולה לאשה ההולכת כן
וכמו ששמענו כי כן הולכות המקולקלות שבבנות , מעשיה לאביה שבשמים

ודייק אנמי . אלא אף שחצניות בהמניות וריקניות ,שאינן רק בגדר נשים יצאניות
ועוד שיש לה חלק באל . נה היאכמו שמצינו אלישע אחר כלומר שכבר אי

, א ממשפחה חשובה בקהילותינו"נודע לנו על מעשה שהיה באשה אחת בשם מ
ששבוע , ובקיצור ימים ושנים, שנהרגה לדאבון לב בתאונת דרכים

ר החדשה אלעד בעי(ס "באה בחלום לאחת מקרובותיה א, ב חודש מיום מיתתה
אפילו על פעם אחת . מפחיד מאד איך מדקדקים בשמים על מעשי בני אדם

אבל כעת . סבלתי כל השנה. נענשתי, שהיגעתי לאיזה מקום ולא נכנסתי לשמוע את הדרשה
ולפתע פתאום נשתנתה והופיעה , והיתה נראית לה זוהרת באור יקרות

אך זה חוץ מדבר , על הכל אמנם מחלו לי, והוסיפה ואמרה, פרוע ומדובלל
ולכן גזרו עלי בית דין . אחד והוא עוון הפאה הנכרית שחבשתי מנישואי זה שמונה שנים

של מעלה שתרד נשמתי לעולם הזה ותיכנס למשך שמונה חדשים בגוף של ילדה קטנה 
ובזה , ואחרי כן תיפטר מן העולם. ל"חדהיינו סרטן ר, שתהיה חולה במחלה קשה ונוראה

  .וייראו מאד, וכל האנשים והנשים ששמעו זאת נזדעזעו ונחרדו

הגורמות  " הקרנות" הוא על ידי , הנזכרת לעיל במחלה הנוראה 

והדבר מבואר בפרשת יען כי גבהו בנות ציון . ונמצא העונש מדה כנגד מדה

  י מקום שהיו עושות בו "שפירש רש, )ד"שם כ(ותחת מעשה מקשה קרחה 
  'המשך בעמוד ג                                                                                                 
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 052-712-62-72לתגובות והקדשות  

  :שמנהג אבותינו הקדושים דור אחר דור

בפסיעות שבסוף השמונה עשרה מנהגינו שתחילה פוסע ברגל שמאל 
ונמצא שבפסיעה [, ושוב פוסע ברגל שמאל

ובמקום ] בצורה עקומה, שלישית רגלו השמאלית אחורי רגלו בימנית
ותחילה יישר [, מוד ברגלים מכוונות כמו בתפילה

אחר שסיים לומר עושה , ל"

'}                                                                          כג' כב' סע' ה סימן טז"שע

ץ בסוף התפילה "ץ יש מהשאמי שנוהגים שאומר הש
  .  די שאינו אומרו לא בלחש ולא בקול

  '}ח' סע' יח' שם ס{                
                                                                                                                             

בשתי ידיו מזה  }ולא בתיק{
ולפיכך כדי שלא יתקלקל , 

ת קיפול קבוע באמצע הרווח 

  '}כג' הע' ז' סע' כב' א ס"שם ח

וכן , ת מנשקו קודם שהוא מתחיל לברך תחילה
 '}שם סעיף ח{.              רונה

  

  
  
  

תוקף חומרת העניין של גילוי השיערמ שערת אנוש תסמר
ו לגבי הפיאות הנכריות של זמנינו"של ק

דהיינו אפילו אצל בנות ישראל הכשרות מאד והנזהרות מכל נדנוד של איסור
שהתירו אותן בעבר כמה גדולים

  
הפיאות הללו בא מאירופהעניין 

כגון במלכות הרשעה והכפירה רוסיה שגזרו בכלל גזירותיהם שלא תלכנה , ברצון ויש באונס
, בנות ישראל בכיסוי הראש

על כן התחכמו לקחת פיאות, מעל ראשהאותה 
ולא עוד אלא שבהרבה מקומות שם. מזרח ממערב

ק שאביו היה בן עירו של החזו"ששמעתי מפי הרב יעקב ז
האחת אמו של, בלבד כיסו ראשן שם

בשבילם היתה אולי תקנה, הפאה של אז
  

ממה שהנשים משתוקקות לזה מאד מאד, הגמורה לכך והראיה
ידי הפאה עשר ידות על מה שהן

הפונות לרבנים שאוסרים ומתחננות להם שיתירו, שאינן הולכות כך
בפניהם ובפני בעליהן או בינן לבין עצמן

  
תמצי לומר שהטעם הסודי של ר ואם

לא שייך בכגון דא שאין אלו שערותיה בעצמה, העליונים
צניעות ודאי שייך אף בנדון דידן

אלא בא להוסיף עליו שיש עוד עניין נסתר בדבר, מטעם צניעות
' דש בדברי רוקנצנצה רוח ה

רים דהיינו גילוי שאר מקומות מכוסים שבגוףדב
דשייך בו גם כן חציפות גדולה כשהוא של אשה אחרת נכרית, וכמה דורות בשיער עצמו

שכן שיער מלאכותי העשוי ומעובד בתכלית היופי וההידור כאשר נתפשט ונשתכלל כיום 
עזות פנים וחוצפא גדולה לאשה ההולכת כןשזוהי , לחרדתינו ולהוותינו

מעשיה לאביה שבשמים" שנתנכרו"
שאינן רק בגדר נשים יצאניות, האומות

כמו שמצינו אלישע אחר כלומר שכבר אי, "אחרא"חציפותא 
  .ל"רח" אחר"
  

נודע לנו על מעשה שהיה באשה אחת בשם מ וזה מקרוב
שנהרגה לדאבון לב בתאונת דרכים, ו"ק בני ברק ת"פעיה

ב חודש מיום מיתתה"לפני סיום י
מפחיד מאד איך מדקדקים בשמים על מעשי בני אדם, ואמרה לה) ו"ת

שהיגעתי לאיזה מקום ולא נכנסתי לשמוע את הדרשה
והיתה נראית לה זוהרת באור יקרות. הכל כבר מסודר

פרוע ומדובלללעיניה בשיער 
אחד והוא עוון הפאה הנכרית שחבשתי מנישואי זה שמונה שנים

של מעלה שתרד נשמתי לעולם הזה ותיכנס למשך שמונה חדשים בגוף של ילדה קטנה 
שתהיה חולה במחלה קשה ונוראה

וכל האנשים והנשים ששמעו זאת נזדעזעו ונחרדו. יגמר התיקון  שלי
  

במחלה הנוראה   שהטיפול כיום  וידוע

ונמצא העונש מדה כנגד מדה. לנשירת השיער

ותחת מעשה מקשה קרחה ) ז"ט', ישעיה ג(
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דברים חוצבי להבות ממרן עטרת ראשינו 

פאה נכרית 

י "י הגרמ"העלון נתבשרנו בבשורה המרה על פטירתו של רה
ק תימן לשמור "ל שהיה מדרבן ומעודד רבות את בני התורה דק

 .ים וללכת בדרך אבותיהם המסורה מדור לדור

  משיעורו השבועי 
  }מקורות והשלמות

  ?ובזמן  קריאת התורה, מה הגדר של דברים בטלים בבית הכנסת

      מותר' פרנסה וכד: כגון, חול שהם לצורך
  .זה אסוראבל בקריאת התורה גם 

  האם רשאי תימני לענות אמן אחר ברכת תפילין של 

  }מ"ץ ופ"כי הדבר תלוי בחלוקת הרשב

  האם מותר להמשיך את פעולת הכיבוי בשעון שבת על 

  עיין שולי  { לזה  מסכימים כאלה שלא 

  , יציתאבל כשמו כן הוא עטרת תפארת זה כבוד לצ
  גם כאן רצו שהמקום     ,ינתן לעולם בצפון

  ה "עיין שע{ וכך  נכנס  הדבר , 
  אין  צריך   פקפוק הלכתי דאין בזה

  ותרגום עם, בלחש פסוק פסוק עם החזן
  שיצטרף לו  ורוצה , יותר התורה יתרכז 

   שאר לו רק מקרא אחד של כל 
  קריאת שניים מקרא ואחד תרגום

 '}ק טו"ס' מוב סימן ק"א מובא במשנ

 

DE 

  

שרש המנהגשרש המנהג

 
אמות ' פסיעה לד":הסוגיא הנלמדת 

 "המתפלל

 ב לשטרות"שכ'ב, א"תשע'האב - תמוז   

  ? ? ? ה י ד ע ת ה י ד ע ת ה י ד ע ת ה י ד ע ת 
שמנהג אבותינו הקדושים דור אחר דור

בפסיעות שבסוף השמונה עשרה מנהגינו שתחילה פוסע ברגל שמאל 
ושוב פוסע ברגל שמאל, כ ברגל ימין"ואח

שלישית רגלו השמאלית אחורי רגלו בימנית
מוד ברגלים מכוונות כמו בתפילהשכלו הפסיעות יע

"את רגליו שהיו בעיקום לפי מנהגינו הנ
  ].  שלום

שע{                                              

ץ יש מהשאמי שנוהגים שאומר הש"בחזרת הש
די שאינו אומרו לא בלחש ולא בקולומנהג הבל, בקול" יהיו לרצון"

                                                          
                                                                                                                             

{ היריעהאוחז המברך  בקריאת התורה
, ת"באמצעות המטפחת של הס, ומזה

ת קיפול קבוע באמצע הרווח "מנהגינו לעשות בס, י האחיזה"הכתב ע
  .שבין כל דף ודף

שם ח{                                           

ת מנשקו קודם שהוא מתחיל לברך תחילה"לה לסנוהגין שהעו
רונהלאחר שסיים הקריאה לפני ברכה אח

 

 
העלון נתבשרנו בבשורה המרה על פטירתו של רהבעת עריכת 
ל שהיה מדרבן ומעודד רבות את בני התורה דק"לפקוביץ זצוק

ים וללכת בדרך אבותיהם המסורה מדור לדורעל מנהגיהם הקדוש

משיעורו השבועי 
מקורות והשלמותעם {

        יייי""""לקלקלקלק

  
מה הגדר של דברים בטלים בבית הכנסת .ש

חול שהם לצורךואף דברי , דברי קודש מותר .ת

אבל בקריאת התורה גם , '}ב סימן נט"ת עולת יצחק ח"עיין שו{     

האם רשאי תימני לענות אמן אחר ברכת תפילין של  .ש
  ?]למנהג אחינו האשכנזים[ראש     

כי הדבר תלוי בחלוקת הרשב{.עדיף לא בפה, יענה אמן בליבו  .ת

האם מותר להמשיך את פעולת הכיבוי בשעון שבת על  .ש
  ?מנת שלא ידלק בשבת    

  .בשינויויעשה זאת , שמותרנראה לי   .ת

  ?מהו המקור של עטרה בטליתות .ש

כאלה שלא  ויש , אצלנו בעבר ההילא  דבר זה  .ת

אבל כשמו כן הוא עטרת תפארת זה כבוד לצ, '}אות נד' המעיל סימן ב      
ינתן לעולם בצפוןוגם  בבחינת קרש  שזכה בצפון       
, בצד  זה שהראש  חשיבות   לוהזה  יהיה        

דאין בזה  ומשום ,'}הערה קב ח "ס ציצית  הלכות      
  .להסיר את העטרה הזאת      

בלחש פסוק פסוק עם החזןשמרגיש שאם יקרא אדם  .ש
התורה יתרכז  קריאת בשעת  המתרגם     
שאר לו רק מקרא אחד של כל היינו שי{, מקרא ואחד תרגוםשניים ל       
קריאת שניים מקרא ואחד תרגום בכך  ידי  יוצא  האם  ,}הפרשה    
  ? לכתחילה      

א מובא במשנ"כדעת המ{.רשאי לכתחילה .ת      

 



 

  

   

 

  הקדמה
ולא , כי אין לעבור לפני המתפלל} ד"ב ס"ק' סי{ע "ידוע ומפורסם מה שפסק השו

  . לשבת לפניו
כי גם מי שסיים }, ומקורו מהאורחות חיים', בסעיף ה{ע "על כך הוסיף השו

באם המתפלל לאחריו לא סיים , פסיעות' לא יפסע בסיום תפילתו ג, תפילתו
  . וכן נתפשט המנהג בקהילות ישראל, תפילתו

, אלא כל מי שסיים תפילתו, מאז ומעולם לא נהגו להקפיד בפרט זה ביהדות תימן
}, ט"ז י"א ט"ח{וכמובא בשלחן ערוך המקוצר , סיעות בסיום תפילתופ' פסע מיד ג

ק תימן ללא כל "ח בק"כן היה מנהג כל גדולי הרבנים והת, ואכן לפי מה שנתברר
  .  ע"מה שנראה כי היה להם מנהג קרדום להל בדבר שלא כפסק השו, פקפוק

מאחר כי כמעט מעולם לא , חשוב מאוד לברר את המקור למנהגינו זה ,ד"לענ
  .  וזה החלי בעזרת צור גואלי. נכתב בנושא בירור יסודי והלכתי מן המקורות

  מקור הדין
התפלל {רב איקלע לבי גניבא וצלי של שבת בערב שבת ": בברכות' בגמ איתא

לאחוריה } תלמידו{בא והוה מצלי רבי ירמיה בר א}, תפילה מוקדמת בפלג המנחה
 - שמע מינה :שמע מינה תלת .וסיים רב ולא פסקיה לצלותיה דרבי ירמיה ,דרב

ושמע  ,מתפלל תלמיד אחורי רבו - ושמע מינה ,מתפלל אדם של שבת בערב שבת
דאמר רבי  ,מסייע ליה לרבי יהושע בן לוי .אסור לעבור כנגד המתפללין - מינה

 ?והא רבי אמי ורבי אסי חלפי ,איני .תפלליןאסור לעבור כנגד המ :יהושע בן לוי
והא  ,ורבי ירמיה היכי עביד הכי .רבי אמי ורבי אסי חוץ לארבע אמות הוא דחלפי

ותניא  ?לא כנגד רבו ולא אחורי רבו אמר רב יהודה אמר רב לעולם אל יתפלל אדם
רבי אליעזר אומר המתפלל אחורי רבו והנותן שלום לרבו והמחזיר שלום לרבו 

חולק על ישיבתו של רבו והאומר דבר שלא שמע מפי רבו גורם לשכינה וה
  ". הדתלמיד חבר הו ,שאני רבי ירמיה בר אבא .שתסתלק מישראל

מרהיטת ,  "י"ולא פסקיה לצלותיה דר"בחלק הראשון של הגמרא המדבר על  והנה
לא "וזה הכוונה ש, פסיעות לאחוריו' הסוגיא היה ניתן להבין שרב לא פסע ג

ולא : "ל שם"וז, י ביאר הענין באופן אחר"שרש, אלא. לתפילת תלמידו" פסקיה
עבור לפניו ולישב לא הפסיק בין רבי ירמיה ולכותל ול, כלומר -פסקיה לצלותיה

  ". אלא עמד על עומדו, במקומו
אף שתלמידו  על, פסיעות בסיום התפילה' ן פסע גשרב אכ, י מבואר"רש מדברי

', י שינה את פשט הגמ"מדוע רש, ולכאורה יש להבין". לאחוריה", התפלל מאחוריו
אלא , אמות שלו' הוא ענין הפסיעות לגבול הד, לצלותיה" פסקיה"ולא פירש שה

לא נזכר ' והלא בגמ, אם יעבור בין תלמידו ולכותל, "הפסק"אר שזה רק ענין בי
  . כלל ענין הכותל

" כלומר"שלכן התחיל את ביאורו בלשון , י"ז עצמו היה קשה לרש"שדונראה 
שגרם , היה קשה לו דבר, "כלומר"שכידוע הכלל הוא שכאשר נוקט הוא לשון 

" כלומר"כמה ספרים על ביאורי הוכבר נכתבו {. לפרש את פירושו כפי שנכתב
י היה פשוט שאין כל איסור "ונראה שמכאן מוכח שלרש. }י כאבני שיש ועוד"ברש

" פסקיה"י לפרש שה"ולכן לא היה יכול רש, פסיעות בסיום התפילה' לפסוע ג
ולכן פירשו על ענין ההפסקה , פסיעות שבסוף התפילה' לצלותיה יתפרש על הג

שאין , ע"י מציין המגן אברהם על דברי השו"ברי רשואכן את ד. בינו ולכותל
וכן הביאוהו כל , אמות המתפלל' שיטתו כן ולדעתו שרי הדבר גם לפסוע לד

  . הכף החיים ועוד, המחזיק ברכה, האחרונים
, הקודם לו' ע בסעיף ד"הם המקור לפסק השו, י אלו"כי דברי רש, ויש להעיר

  , י שם"א הבוכפי שמבי, שאסור לעבור כנגד המתפללין
ע תפס "מ השו"מ, ז"לפנינו החולקים זה ע' ביאורים בגמ' פ שב"שאע, ומכאן למדנו

שגם , ז"ומצינו כעי. את שניהם להלכה ולחומרא כל אחד בפרט ההלכה שחידש
, דעות חולקות להלכה' ע לתפוס ב"יכול השו, כאשר ישנה מחלוקת בביאור סוגיא

.. י"ושם פרש, שבת האי סיאנא' מצינו בגמוכגון הא ד. ולהוציא דין מכל אחת מהם
על אף , ה פסק כדברי שניהם"א סקמ"ש' ע בסי"והשו.. ' ה פי"בד' ואילו תוס

  . שדעות חלוקות הם

  בדברי הירושלמי
פ שמהגמרא אין "כי אע}, א"א וביאור הגר"מג, בית יוסף{בפוסקים מובא והנה 

אמות חבירו אפילו ' דראיה שאין לפסוע למדברי הירושלמי יש , ראיה לאיסור
  . וכדי לעמוד על דבריו נביא את לשונו. בסוף התפילה

רב חייא בר בא הוה קאים : "}א "ג ע"דף י' ה ' ה הל"ב דר"פ{ ל הירושלמי"וז
כהנא ' בא ר{עאל רב כהנא וקם ליה מצלי מן אחוריי }, היה עומד ומתפלל{מצלי 

ח "שכגמר ר{ן צלותיה חייה בר בא מ' מן דחסל ר}, ונעמד להתפלל לאחוריו
רב כהנא }, שלא לעבור לפניו, ישב לו{דלא מעיבר קומוי , יתיב ליה}, תפילתו

הכין אתון נהיגין גביכון מצערין : מן דחסל רב כהנא אמר ליה, מאריך בצלותיה
אם יתכפר עון בית עלי : וכתיב על דבית עלי, אנא מדבית עלי: אמר ליה? רברביכון

  .בזבח ובמנחה אין מתכפר לו אבל מתכפר לו בתפילה, בזבח ובמנחה עד עולם

וזכה להזקין עד {וצלי עלוי וזכה למיסב עד דאיתעבדון טפרוי סומקן כהדה דקקה 
  . ד הירושלמי"עכ" }ע"מ וקרבה"פנ - שנעשו צפרוניו אדומות כמו של התינוק הזה

ש מפורשת מכאן "וכ, מדברי הירושלמי רואים מפורש שאין כל ראיה, ד"לענ
שכן לשון , ילהאמות המתפלל בסיום התפ' למקור האיסור של הפסיעה לד

, ולשון יתיב מתפרש בלשון ישיבה, "דלא מיעבר קומוי - יתיב ליה"הירושלמי הוא 
כ לא הלך למקומו אלא "אלא שאח, פסיעות' ואפשר שגמר תפילתו ובסיומה פסע ג

או }, שהיה שם כסא או הביאו לו, {אפשר שהכוונה שישב שם ממש. ישב במקומו
ואפשר . שך התפילה וגם אז שרי לישבאו שעסק בהמ, שמחמת זקנותו מותר לו

ג דסוכה "ש פ"וכדברי הרא, היא שהתעכב במקומו" יתיב"עוד שהכוונה בלשון 
וכלישנא , "התעכבות"לאו כלשון ישיבה ממש אלא " בסוכות תשבו"לפרש קרא ד

אלא התעכבו , שאין הכוונה שישבו שם ולא עמדו, "וישבו בקדש ימים רבים"ד
ע הראיה "שצ, אמות של תפילה ועוד' ד' עירו כן בסכ ראיתי שכבר ה"אח{. שם

  . }מהירושלמי

א תפילתו עמד במקומו "לאחר שסיים רחב, מן דחסל: "לשון הקרבן העדה שם וזה
" דלא לעבור לפני רב כהנא דהוה מאריך בתפילתו ואסור לעבור לפני המתפלל

הוא עניינה , ע"שהזכיר השו" יתיב"שאף הוא לא פירש שלשון , הרי. ל"עכ
ושפיר ליכא פלוגתא בין הבבלי , ז דוחק בלשון"שכן ד, העברה לפני המתפלל

  .  ולשיטת שניהם מותר לפסוע בסיום תפילתו כנגד המתפלל, ז"לירושלמי לפי
משגמר  - חייא' מן דחסל ר: "ל"וז" יתיב"שהפני משה מבאר אחרת ללשון אלא 

ו שלא יעבור לפני רב להתעכב מלפסוע לאחורי' תפילתו והיה צריך לו לישב כלו
והתחיל רב כהנא להאריך בתפילתו , בתפילה כהנא לפי שאין עוברין לפני העומדין

את הענין של " יתיב"מ בלשון "כיצד פירש הפנ, ולכאורה קשה להבין. ל"עכ"' וכו
הוה בעי "הלא אם זאת כוונת הירושלמי היה הוא אומר , "היה צריך לישב"

ל דאף התעכבות "הנ' לפי, {ממש ישב או התעכבמשמע ש" יתיב"ולשון , "למיתב
אבל לפרש גם שהוצרך לישב וגם שישיבה זה }, מ"ז סמך הפנ"שע, קרי לה ישיבה

ל "א בביאורו ציין את הפני משה הנ"פ הגר"עכ. התעכבות נראה דוחק בלשון
  .ש"כמקור לאיסור זה עי

  בדברי הבית יוסף 
עמד , ר ציין את המקור לאיסורכאש'}, ב בדבריו לסעיף ה"ק{הבית יוסף והנה 

כתב רבינו הגדול : "ל"ונביא את לשונו לביאור הענין וז, ד הירושלמי"כ ע"ג
דקדק מעובדא דרב ירמיה בר '} ו' תפילה סי{שבאורחות חיים , ל"י אבוהב ז"מהר

שאסור לפסוע שלש , אבא שאם השלים תפילתו והיה אדם אחר מתפלל אחריו
שאם יעשה זה הרי הוא כעובר נגד , ו את תפילתופסיעות עד שיגמור מי שאחרי

ונראה שצריך לדקדק בזה אפילו אם האחרון התחיל להתפלל אחריו , המתפלל
, וכן נראה: "ז"י ע"וכתב הב}, י אבוהב"מהר{ל "מאחר שכבר התחיל עכ

  .ל"עכ', חייא בר בא וכו' ה ר"ב דר"מדגרסינן בירושלמי פ
יתה להביא ראיה שבדברי הירושלמי מפורש אם כוונת הבית יוסף בדבריו ה, והנה
הלא לא , קשה קושיין, שאסור לפסוע אם יש מי שמתפלל אחריו, י אבוהב"כמהר

וביותר קשה לי על דברי החידושי הגהות שם בטור שכתב . מפורש בירושלמי כן
א תפילתו עמד במקומו ולא פסע "לאחר שסיים רחב: "ל"בהביאו את הירושלמי הנ

" כך פירש בעל קרבן העדה' ריו שלא לעבור לפני רב כהנא וכופסיעות לאחו' ג
הלא הבאנו את לשון הקרבן העדה והוא להדיא לא מפרש ולא כותב , ותימה, ל"עכ
בפרט שהחידושי הגהות לא מעתיק את לשון , וזה פירושו של הפני משה שם, כן
  . ולא נחת לבארה" יתיב"

הבית יוסף להביא ראיה לאיסור  נ לא בא"שאה, לבאר בכוונת הבית יוסףונראה 
אלא שאם נדקדק בדבריו ישנו חילוק בין דברי , אמות המפלל בפסיעות' כניסה לד

זה שאף האורחות חיים הוא המקור לאיסור , י אבוהב"האורחות חיים לדברי מהר
}, י"כפשוטה ושלא כרש' ומפרש את הגמ{אם יש מי שמתפלל אחריו אסור לפסוע 

שמלבד שמסכים לאיסורו עוד מרחיבו גם לאופן , על דבריוי אבוהב הוסיף "ומהר
, אם זה שמתפלל אחריו הגיע והתחיל להתפלל אחריו, דהיינו" בא בגבולו"של 

י אבוהב "י לחזק דברי רבו מהר"ולזה בא הב, דגם עתה האיסור במתכונתו עומד
  }"רבינו הגדול"ולכן קורהו , שחי בדורו ובעירו{

אינו דוחה לאיסור העברה " בא בגבולו"ש, הירושלמישפיר חזינן מדברי באמת 
' דהיינו אחר שהתחיל ר" עאל מצלי מן אחורוי"פ רב כהנא "שאע, לפני המתפלל
אם נפרש את הירושלמי , {לא הקיל בו רב חייא לעבור לפניו, חייא להתפלל

 },הקרבן העדה' ממש קאי וכדברי הבבלי וכפי כפשוטו שעל איסור העברה
הרי לך ראיה לנקודה של , שאם לשיטתך יש איסור גם בפסיעות והכוונה לומר

נ לא "אבל אה, שזה מפורש באמת בירושלמי, כ לא חלה הכא"שג" בא בגבולו"
  . ק"ודו, ל את גוף העובדא"שלמד כהפני משה הנ

בענין " בא בגבולו"אמאי לא חייל כללא ד, ח"ישנו טעם לשבח בדברי הפר ובאמת
 שאם , כלל זה חל בהלכה על ענין ישיבה לפני המתפלל הלא, העברה לפני המתפלל

  אמות ' בפסיעות לד בענין מנהג תימן
  בסיום התפילה המתפלל

 }ב{

א "ג יוסף צברי שליט"מאת ראש הכולל הרה י"לק
ס "מח, ץ באלעד ובבית ההוראה פעולת צדיק"מו

 ועוד, תורת ערלה, יוסף חן, ויען יוסף



  

  ל

" לעבור לפניו"בלשון ההפסק בינו לכותל ובלשון , י"זה יתכן שנדחק בדברי רש
לצאת מלפניו ולישב "י למימר "ל לרש"ולפי דבריהם הו, כ העברה מעבר לעבר
  . אתי כפשטיה' בגמ" לאחוריה"אך לאידך גיסא לשון 

" לעבור"שכן לשון , י בריוח"נראה שגם לשיטתם ניתן לפרש את דברי רש
לעבור "אלא על שמו של האיסור שנקרא , צ לפרשה על מעשה ההעברה מעבר לעבר

אפילו שיוצא מלפניו , והיינו כל שמגיע לכלל האיסור, "לעבור"ז קאמר 
, ניתן לפרשו ביוצא ממנו" ירמיה לכותל' לא הפסיק בין ר"וכן לשון 

מונח לפניהם " קיר"ח שהקפידו לא לעבור לפני המתפלל והתבטאו ש
ונמצא . לעבור כדיןשחוצץ ואינו מניחם , והיינו קיר הלכתי}, א של תפילה

, כבר מפסיק הוא בינו לקיר בעצם הליכתו, איסור העברה לפני המתפלל
  . אפילו אם יוצא הוא מלפניו שלא כדין

ירמיה ' והוא אם נעמיד שר, ל בלשון"שלישי היוצא מכל הדחקים הנ
פסיעות בסיום ' באופן שרב לא היה לו מקום לעשות ג, התפלל ממש סמוך לרבו מאחוריו

כדי להבשלים , וכדי לעשות פסיעות עליו היה לנטות בסיום תפילתו קצת לצד
והשתא גם לשון . א שבסיום הפסיעות עמד רב בצד תלמידו המתפלל

וגם לשון להפסיק בינו , ירמיה ממש לאחורי רב' שהתפלל ר, 
פסיעות הרי הוא עובר ממש כנגד פני ' שאם יחזור הג, לכותל ולעבור לפניו אתי שפיר

 י"ועל פי פירוש רש' מבוסס על סוגיית הגמ, מנהג תימן להקל בפסיעות בסיום התפילה
  .הפוסקים

ובפרט במקומות שאין מכירים , ע"מיהו לכתחילה ראוי להחמיר כיון שכן דעת השו

  .ואם חושש שישכח לפסוע בסיום התפילה כהלכה ובזמן יכול להקל אף בכהאי גוונא

  !לכבוד עורכי העלון החשוב וציבור הקוראים

להביע מעט מרחשי לבי כאשר פוגש אני את , בשורות אלה באתי
  .מפעם לפעם" שורש המנהג"העלון 

בגלל . מנהגי תימן הם הדברים החשובים ביותר לעדתינו שורשי
והרבה , הרבה תימנים נתערבבו בין העדות, קיבוץ הגליות

כאשר קוראים ולומדים את הדברים , מנהגים הולכים ונשכחים
אצלינו בעבר היו אומרים , לדוגמא. מבינים הרבה יותר, משורשם

פשוט , טלאך במשך הזמן המנהג התב, את הסדרת התפילה בחגים
  .מחוסר ידיעה

כיון    , העלון חשוב ביותר לנוהגים כמנהג השאמי ,לדעתי
שומרים יותר על המנהגים בגלל ריבוי , שהנוהגים בנוסח הבלדי

אבל בשאמי הרבה מאוד מנהגים , השינויים בינם לשאר העדות
עד שמנהגים רבים  ,בגלל הדמיון הקרוב לנוסח הספרדי, נשכחו

  ".בלדי"חושבים היום שזה רק , תימןת שהיו נחלת כל עד
אבל , שאני מפיץ את העלון בנתניה ומחלק לכולם, הוא המעניין

במיוחד . קהילות השאמי מתעניינים בו יותר מקהילות הבלדי
  . צמאים לדעת, בעלי תשובה צמאים לדברים

  .ותגדילו תורה ומנהג ותאדירו, עמכם' חזקו ואמצו ויהי ה
  נתניה - ממני נתנאל היקרי 

  

  

, תימן
 ישש

 תשתנה
וצריך 

איך , 
איך שמעתי פעם 
אבל מי שיודע ומשבש 
וצריך להמשיך את הדורות הקודמים בדרך ארץ 
ולהביא דוגמא לאחרים שיהיה 
בדרך 

בפרט שלומדים הסוגיות בפנים 
זהו דרך 
עוד רציתי להעיר גם בנוגע למה שכתבתי לעיל הדור הקודם הולך 
התפילה 
, וצריך לייסד מנין לתפילה שיתפללו בהשכמה ובמיתון

ואדם יחשוב כמו 
ולא יביא תירוצים כי 
ואנו צריכים 

  .אם הוא היה כאן איך היה עושה ולהמשיך בדרכו
לכן אנו 
' וזה כבוד ה

ש "הרגל נעשה שלטון כמ
רוב תודות על העלון החשוב 

  

  :ברכת יישר כח לכל הפותרים החשובים 
   –נתנאל קרני / תל אביב  -נתנאל שרעבי / אלעד  -יהודה צנעני 

מתיתיהו  / רמת גן -גבריאל אהרון / עפולה  -גיל אהרון / בני ברק 
  - תומר מדר   /אלעד  -צנעני   אליסף/  שמש   בית –גוטמן  יהודה 

  דביר/ קרית ספר  -משה נריה יחיא / עידן אביטל / ראש העין 
  /ירושלים -וסף שלום יצחק הלוי י/ בית שמש -סיאני 

 /נתניה -נועם בשארי / אלעד  -נריה שרעבי 

 

  :הפיתרון
שלמנהגנו , ברכת כהנים

לעולם הכהנים מתחילין 
קירוי  יברכך מעצמן ללא

דלא כשאר , {מהחזן
עדות שנוהגות שהחזן 
מקרה גם את המילה 

  .}יברכך
 

  :4חידת גליון 

  לעולם הם ראשונים

  כי זהו מנהג קדמונים

  ואף שלא כולם כך סוברים

 .בזה אנו כדעת מרן הולכים

        יהוידע מגורי יהוידע מגורי יהוידע מגורי יהוידע מגורי  :הזוכה
 ירושליםירושליםירושליםירושלים    - - - - כהן כהן כהן כהן 

                        . מספרי מכון פעולת צדיק

או בתא קולי 

נ 

 

  אלעד

  מערכת שרש המנהג מודה מקרב לב
  ,כלי מחזיק ברכה, איש חי ורב פעלים לתורה, לידידנו היקר

  ו"הרב ניר טיירי הי
במתן סיוע  על נדבת ליבו הרחב לזיכוי הרבים
  ,להסדרת והפצת העלון

ר שיזכה לרוות נחת מכל יוצאי חלציו בבריאות איתנה "יה
 .ר"ורוב הצלחה בכל עניניו אכי

 

יישר כח גדול לכותבים  ::::דברי המערכתדברי המערכתדברי המערכתדברי המערכת
, וחן חן על התגובות החמות, היקרים

וחיזוק  ,התענינותכם מוסיפה לנו הרבה כח
, עלוןלהמשיך ולהגביר את יעילות ה ,גדול

   אשר  בסעדכם לכל ' ויהי ה, תבורכו מפי עליון
 .ר"אכי. תיפנו

 

עים נבחרים מתוך 

  :נ"העלון מוקדש לע
ל"שררה זיצחק ' בת רמרת נחמה 

 תרומת המשפחה

" בא בגבולו"שהכלל של , וביאר, צ לקום
כגון כאן שהיה יושב , לפטור חל דוקא כאשר קורה ניגוד באותו רגע בין הראשון לשני

שבאותו רגע שמתחיל להתפלל מתחילה ההפרעה והשאלה אם 
שכיון שכעת הוא מתפלל והלה מפריעו ובא 

, ובא אחר ועמד אחריו, אבל ברגע שהראשון עסוק בתפילתו
כי הראשון , הוא לא מפריע לראשון, באותו רגע שהשני התחיל להתפלל אחרי הראשון
תפילתו כ הראשון יגמור "ואף שאח, "בא בגבולו

  .  אם ירצה להפריעו" בא בגבולו"אז כבר השני באמצע תפילתו וזה שמסיים 

  : י והסוגיא"בדברי רש
שרב ירמיה לא התפלל ממש אחורי : }ב"ק

י נקט לשון "נראה שמה שהכריחו לפרש כן הוא מחמת שרש
ואם מדובר שהתלמיד עמד , "לעבור לפניו ולישב במקומו

, היה יכול לצאת ממקומו ולחזור למקומו, 
לכותל משמעותה שהיה צריך לעבור הוא מעבר 

אבל אם נאמר , ז כאשר הרב יוצא מלפני תלמידו המתפלל אחריו
אם היה חוזזר , הרי שכאשר רבו פסע לאחוריו ביושר

  .למקומו שפיר היה עובר כנגד פניו עבר לעבר והיה מפסיק בינו לכותל
שאין הכוונה אחוריו ממש אלא , היא בדוחק קצת

י מתבהרים בפשטות שלא עבר הוא וחזר 

 וכאשר רב גמר, נ התלמיד עמד ממש אחורי רבו
ושם עמד ולא , אמות המתפלל' הוא את עצמו בתוך הגבול של ד

 פסיעות בסיום' דכל ההיתר הוא רק לפסוע ג
דלא שייך לומר לעוסק בפעולות השייכות לעצם מעשה 

אבל , הוא" מתפלל"סע עדין שהרי גם העובר ופ
  ולכן לא יצא ממקומו ונשאר על , אז שפיר חל עליו איסור העברה

  
  . עומדו

זה יתכן שנדחק בדברי רש פירוש
כ העברה מעבר לעבר"שאינו כ
אך לאידך גיסא לשון , "במקומו

נראה שגם לשיטתם ניתן לפרש את דברי רש אך לכאורה
צ לפרשה על מעשה ההעברה מעבר לעבר"אי

ז קאמר "וע" לפני המתפלל
וכן לשון ". לעבור"כבר קרי ליה 

ח שהקפידו לא לעבור לפני המתפלל והתבטאו ש"י ידוע על תשהר
א של תפילה"ד' מובא בס{

איסור העברה לפני המתפללשכל שעבר על 
אפילו אם יוצא הוא מלפניו שלא כדין

שלישי היוצא מכל הדחקים הנ' נראה לבאר פי ד"לענ
התפלל ממש סמוך לרבו מאחוריו

וכדי לעשות פסיעות עליו היה לנטות בסיום תפילתו קצת לצד, תפילתו בריוח
א שבסיום הפסיעות עמד רב בצד תלמידו המתפללונמצ. כל פסיעותיו

, אתי כפשטיה" לאחוריה"
לכותל ולעבור לפניו אתי שפיר

  . תלמידו המתפלל
  

  מסקנא דמילתא
מנהג תימן להקל בפסיעות בסיום התפילה

הפוסקים והביאום, והראשונים
מיהו לכתחילה ראוי להחמיר כיון שכן דעת השו

  . משום חשד, מנהגינו
ואם חושש שישכח לפסוע בסיום התפילה כהלכה ובזמן יכול להקל אף בכהאי גוונא

  
 

  

שיש לנו גוף ששוקד על מקורות איתנים ומבוססים של 
ודבר זה מועיל לכולם ובמיוחד 

יות ויש הרבה עדות 
צריך להפיץ 
שזהו חיזוק 

לומדים 
אשכנזים וספרדים 
אברכי הכולל באים ומוציאים 
מקורות אמתיים להוכיח אמיתיות כל מנהג ומנהג בצורה 
שלמנהגינו אין 
שיש 

.  

שכר פעולתכם על השקידה 

 }ג{

  !המנהג  שרש החשוב העלון לכבוד       

תימן ומנהגי תורה דברי עם מוציאים שאתם העלוניםאת  לראות כל פעם למראה נחמד  כמה
ש במקומות אחרים כמו לא, וההלכה התורה פי על הכל הם תימן שמנהגי לאנשים להראות

תשתנה לא התורה אלא, הראשונים כמו זה את מקיימים שלא או דברים בהרבה התורה שכחת
וצריך , הכל ברור ומדוקדק הגירסאות מקובלות ומובנות ,מסיני כנתינתה הכל  פעם אף

, לקרות כפי גרסת תימן וגם בניגון מדויק איך שקוראים, גם דורות הבאיםלהמשיך 
איך שמעתי פעם , כל לימוד בניגון שלו ולא להתבייש מהסביבה, איך שמסיימים, שחוזרים

אבל מי שיודע ומשבש , ל שעדות אחרות הם מסכנים הם לא יודעים"מי זצאממארי יחיא ער
וצריך להמשיך את הדורות הקודמים בדרך ארץ , הזההוא מחרף ומגדף ועוד האריך בדבר 

ולהביא דוגמא לאחרים שיהיה , ואז יש במי לתלות בו, בכל, באכילה, בתפילה, בלימוד, בדיבור
בדרך , אלא בכדי שילמדו מהם כיצד לאכול, ח יושבים בראש הסעודה"ולמה ת, ממי ללמוד

  .'ובלי דיבורים וכו, ארץ לא ברעבתנות
בפרט שלומדים הסוגיות בפנים , לא ולא בידינו הדבר, חבל על דאבדין, שכחזה נ, ולא נומר

זהו דרך  ,רואים את מנהג תימן מונח עם יסודות איתנים, ונלמדים הדברים היטב
עוד רציתי להעיר גם בנוגע למה שכתבתי לעיל הדור הקודם הולך , הראשונים ובו צריך לילך

התפילה , קנים והצעירים עוברים למקומות אחריםר ובתי כנסיות מתרו"מאתנו לאט לאט בעוה
וצריך לייסד מנין לתפילה שיתפללו בהשכמה ובמיתון, היחידה כמו שצריך זה אצל התימנים

ואדם יחשוב כמו , עם לימוד לפני ואחרי התפילה ולא לומר יש עוד מנינים כי הם כמאן דליתא
ולא יביא תירוצים כי , המנין הזה כך יחשוב שיש רק את, שהוא דר בישוב שיש רק מנין אחד

ואנו צריכים ', זה רוצה מאוחר זה לא טוב וכו, זה רוצה מוקדם, שערי תירוצים לא ננעלו
אם הוא היה כאן איך היה עושה ולהמשיך בדרכו' להסתכל על הדורות הקודמים על הסבא וכד
לכן אנו , "בירוכל הקדוש מחבירו חרב מח"כי , ואנו צריכים לראות דבר זה קדוש ביותר

וזה כבוד ה, צריכים להשתדל בכל הכח להתפלל מוקדם בבתי כנסיות שלתימנים גם ביום חול
הרגל נעשה שלטון כמ, להתגבר קצת על היצר הרע ובהתחלה  קשה אבל לבסוף הוא קל

רוב תודות על העלון החשוב . וכל ההצלחות בהשכמה לתפילה, להורגו" השכם"הבא להרגך 
  . ל לשרש מסורת של דורותהזה שפוע

   ולהמשיך לעשות עבודת  ,ר שיפוצו מעינותיכם חוצה ותזכו לשרש את המנהגים"יה
  .קודש גדולה זו
  בית שמש –מתתיהו יהודה גוטמן 

  

  בשמונה עשרה של ערבית נאמר
  פעמים בשנה הוא נוצר 5-ל

  די ושאמי ואף לדעת מרןהוא בל
  אך מנהג זה נוהג רק ביהדות תימן

נפלאות "בין הפותרים נכונה יוגרל סט ספרים 
מספרי מכון פעולת צדיק₪  80או זיכוי בשוי " מתורתך

        ....מתנת מכון פעולת צדיקמתנת מכון פעולת צדיקמתנת מכון פעולת צדיקמתנת מכון פעולת צדיק
או בתא קולי { 052-712-62-72' תשובות ניתן להעביר במס

נ "ההגרלה תערך בל, עד תשעה באב }כאשר אין מענה
 .לאחר תשעה באב

הלוך וטפוף תלכנה 
קליעת , 

שם תהיה 
  .ל"רח

 ,ב"כי על הבעלים לגדור את נשותיהם מזה וכיו
' שפתח ר

והכתוב אומר 
ל "ודרשו חז

כובש את אשתו שלא תהא 
. ואין צריך לומר כי האיי גוונא נכרית

עד שיש אמנם 
אבל בעליהן 

אוי לה . 
מה יענו . 

. ומה ישיבו ביום התוכחה עת צרה ומהומה
כי הצניעות 
ואם רבו ונתעצמו 

זה , ונשתבשו הדעות וקהו החושים
משום שלפני ביאת המשיח ירדו לעולם נשמות דור 

  '}קטז עמוד

      :תגובות ומכתבים למערכת
אלעד 7/3  בן קסמא יוסי' ר 'רח. ד.ת

052-712-62-72  

 חידודין

 

עים נבחרים מתוך קט
 המכתב

 

 

 

 

 

 

 

צ לקום"בישיבה ובא אחר והתפלל כנגדו אי היה מתפלל
לפטור חל דוקא כאשר קורה ניגוד באותו רגע בין הראשון לשני

שבאותו רגע שמתחיל להתפלל מתחילה ההפרעה והשאלה אם , והשני בא להתפלל כנגדו
שכיון שכעת הוא מתפלל והלה מפריעו ובא  לומר לו" בא בגבולו"ולזה בא הכלל של , לקום

אבל ברגע שהראשון עסוק בתפילתו. אין הוא צריך לקום, בגבולו
באותו רגע שהשני התחיל להתפלל אחרי הראשון

בא בגבולו"ונמצא שלא התחיל ה, עסוק בתפילתו
אז כבר השני באמצע תפילתו וזה שמסיים , והלה יגבילו

  הביאורים בסוגיית הגמרא
בדברי רש, בסוגיית הגמרא מצינו כמה ביאורים והנה

ק' מובא גם במחצית השקל סי{דעת החמד משה 
נראה שמה שהכריחו לפרש כן הוא מחמת שרש. משוך לצידואלא מעט , רב

לעבור לפניו ולישב במקומו, ירמיה ולכותל' לא הפסיק בין ר"
, פסיעות' הרי רבו שכבר פסע ג, ממש אחורי רבו

לכותל משמעותה שהיה צריך לעבור הוא מעבר וכן לשון ההפסק בינו , "לעבור"והלשון 
ז כאשר הרב יוצא מלפני תלמידו המתפלל אחריו"וקשה לפרש כ, לעבר

הרי שכאשר רבו פסע לאחוריו ביושר, שהתלמיד היה משוב קצת לצידו
למקומו שפיר היה עובר כנגד פניו עבר לעבר והיה מפסיק בינו לכותל

היא בדוחק קצת" אחוריה"פירוש זה לשון של נמצא
י מתבהרים בפשטות שלא עבר הוא וחזר "אבל דברי רש, אחוריו עם משיכה קצת לצד

  .למקומו כנגד פני תלמידו
נ התלמיד עמד ממש אחורי רבו"שאה, ג לפרש"דעת המחצית השקל והפמ

הוא את עצמו בתוך הגבול של ד מצא, ופסע בסיום תפילתו
דכל ההיתר הוא רק לפסוע ג, והטעם. יצא ממקומו לחזור למקום ישיבתו

דלא שייך לומר לעוסק בפעולות השייכות לעצם מעשה , שזהו צורך התפילה, התפילה
שהרי גם העובר ופ, התפילה שבהם הוא עובר ומפריע למתפלל

אז שפיר חל עליו איסור העברה, לאחר שסיים הפסיעות
 

  !עליהם יחיו' שי הלכבוד אברכי הכולל יום ש

שיש לנו גוף ששוקד על מקורות איתנים ומבוססים של  ה"ב
ודבר זה מועיל לכולם ובמיוחד , מנהגי תימן ומפיץ אותם

  .לצעירים שלא מכירים את שרשי המנהגים
  

יות ויש הרבה עדות זה שאנו נמצאים בקיבוץ גלובדור 
צריך להפיץ , ווחוגים וכל אחד מפרסם את הלכותיו ומנהגי

שזהו חיזוק , כמה שיותר הרבה את דברי תורת אבותינו לעם
  .גדול לציבור לראות את המקורות בפנים

  
לומדים  ,בדורינו אשר בחורי ישיבות ואברכים ובפרט

אשכנזים וספרדים של תי כנסיות ומתפללים בישיבות ובב
אברכי הכולל באים ומוציאים , ולומדים מהם הלכות ומנהגים

מקורות אמתיים להוכיח אמיתיות כל מנהג ומנהג בצורה 
שלמנהגינו אין  4' כמו הדוגמה שהופיעה בעלון מס, מסודרת

שיש " יכון וביומיכוןיבח"ץ פונה לימין ושמאל כשאומר "הש
.כנסיות שלומדים מאחרים לעשות כךבזה בלבול קצת בבתי 

  
שכר פעולתכם על השקידה ' תבורכו מפי עליון וישלם ה

  .וכל הפעילות הזאת
  .תזכו למצוות ותמשיכו לעשות חיל

  אלעד –שלום רפאל חריר 

 

הלוך וטפוף תלכנה ) ז"ט' פס(המעשה האמור למעלה  
, י היו קושרות פיאות נכריות"שם פירש רש[

שם תהיה , והוא בגובה הראש] 'שערות תלושין וכו
רח, ל"מכה המקרחת את הראש עכ, קרחהמקשה 

  
כי על הבעלים לגדור את נשותיהם מזה וכיווברור 

שפתח ר ל כמו"וקללה רח עונש  חלילה  פן יגיעם 
והכתוב אומר . 'חזקיה תונבא ליתי על ההוא בר נש וכו

ודרשו חז, )ח"כ', בראשית א(וכבשה ' פרו ורבו וגו
כובש את אשתו שלא תהא מלמד שהאיש , וכבשה כתיב

ואין צריך לומר כי האיי גוונא נכרית, כ"יצאנית ע
עד שיש אמנם , ר בזמנינו כל כך ירוד ירדנו"ובעוה

אבל בעליהן , נשים צנועות שאינן רוצות בפאה נכרית
. דורשים מהן לצאת כך בשווקים וברחובות

. אבוי לה לאותה חרפה וכלימה, לאותה בושה
ומה ישיבו ביום התוכחה עת צרה ומהומה, ביום הדין

כי הצניעות , וצריכים לעמוד על כך במסירות נפש
ואם רבו ונתעצמו . יסוד היסודות באשה, והקדושה

ונשתבשו הדעות וקהו החושים, הנסיונות בדורנו
משום שלפני ביאת המשיח ירדו לעולם נשמות דור 

  .ל "המבול ודור הפלגה רח
 

 'מעמוד אהמשך 

עמוד' במדבר א" נפלאות מתורתך"{

 י"לק

תגובות ומכתבים למערכת



 

  '}מכוניות וכדו
הנה הוא  ,שורש הענין נסביר שדבר שאדם עומל עליו ומשקיע מהונו ומאונו

כאשר בעל שדה עמל על חרישת , מרגיש ורואה באותו דבר את עצמו וחלק ממנו
ורואה הנה הוא מביט על היבול , טיפול בלתי פוסק בשדהו, 

משום שבאופן טבעי , ונקשר אליו בעבותות אהבה, בו את השעות הרבות בו השקיע
  "  אדם קרוב אצל עצמו"ל  "וכדמצינו בחז

בתורת כי אם ...אשרי האיש: "ל"שהרי אומרים חז, נחזור לתחילת דברינו
ה "ל שמו של הקבבתחילה קרויה התורה ע" יהגה יומם ולילה

וזאת משום שפועל יוצא של העמל וההשקעה , ולאחר מכן על שמו של העמל בה
בלימוד התורה היא הזדהות והתחברות עד כדי כך שנקראת התורה על שמו וכמו 

 ובתורתו" ויקוים בנו הפסוק, לעמול בתורה} גם אם אין חשק
  . ר

  }פ מכתב מאליהו"נכתב ע{

 

 ו "אשואל היהראל מאת האברך החשוב הרב 

  

למערכת העלון התקבל סיפור מיוחד במינו מאת 
מסיפור זה נוכל } השם המלא שמור במערכת{. א.ע

אף , ללמוד עד כמה חשוב להחזיק במסורת אבות
אין זה , ענייןכ יפסיד באיזה "שלעיתים נראה שעי

עולם אבל אצל בורא , אלא מחשבתו של היצר הרע
נחשב הדבר לערך עליון שלא תצא ממנו שום 

   .תקלה
, המצטיין במידות תרומיות בבחור ישיבהמעשה 

שבהיותו בישיבה גדולה  ,וביראת שמים מופלאה
אבל , מסולסלות על לחיו אותיפחשקה נפשו לגדל 

הן מצד החברה והן מצד , היה קשה עליו לעשות זאת
והגדול } שפחד מהתלהבויות רגעיות{ראש הישיבה 

מכולם היה קשה עליו מה שטענו נגדו שיקשה עליו 
  כי היום מעט בנות רוצות בחורים , בשידוכים

  

  

  

ואף שהשיב להם שטענה זו באה מחסרון , עם פיאות
מ עדין הרגיש הבחור שקשה עליו צעד "מ, באמונה

ובכל זאת הרגיש שצריך עידוד ותמיכה לעשות , זה
פוסק  של מורינו למעונו עלה הבחור במר לבבו, זאת

, א"רבי יצחק רצאבי שליטהגדול הגאון  העדה
ושטח בפניו את רצונו ואת המניעים העומדים 

בערך בזו {: במתק לשונוי "ענה לו הגר, מכנגד
, רוצה' אתה עושה מה שה, אל תדאג"} הלשון

ה "ותראה בעז, לא ימנע טוב להולכים בתמים' ה
. "שאתה עוד תתחתן קודם לבחורים שבגילך

והחליט , התחזק הבחור מאד, לאחר דברי החיזוק
להראות סימן בפניו , יתברך' לאזור אומץ למען ה

  .שהינו בנו של מלכו של עולם
עדין היתה קשה עליו החלטה זו משום שידע  אולם

בעצמו שאינו דבר חד פעמי אלא ישאר איתם תמיד 
ובמיוחד , ושוב עמדו בפניו אותם חששות, ה"בעז

נכנס הבחור למעונו של  , הישיבהתגובתו של ראש 
  הגאון 

  

  

  
  

והציג בפניו את , א"חיים קנייבסקי שליט הגדול רבי
חיים במבט אבהי על הבחור ' הסתכל ר, ספקותיו

 כשרהישלח לך אשה ' ה": ואמר לו בזה בלשון
 "טובהזה לא יזיק לך אתה תמצא כלה .... בקרוב

יצא הבחור מביתו של הרב בהתרגשות גדולה 
ובעזות דקדושה הוציא , ובחיזוק גדול לכל הענין

והנה כשהתקרב הבחור לגיל , הבחור את פיאותיו
ובין כך , הוצעה לו הצעה מצוינת מבית טוב, 21

, ובין כך סגר הבחור וורט בשעה טובה ומוצלחת
  .בחורים 30- והוא מהראשונים בשיעורו מתוך  כ

}, אברך{לאחר שנים מנישואיו מספר הבחור  ,כיום
שהוא מבחין עד כמה נתקיימו ברכותיהם של גדולי 

גם זכה להתחתן מוקדם משאר , ישראל אחת לאחת
וגם זכה באשה מיוחדת שרואה בה את ברכתם , גילו

  .של גדולי ישראל
אם יש באמתחתיכם סיפור מיוחד הקשור למנהגי 

' רח. ד.לת ניתן לשלוח, תימן או לזקני תימן
  }אליהו{ 050-4121890 .אלעד 18/7ברטנורא 

 ח קניבסקי"רהג
זה לא : "א"שליט

יזיק לך אתה 
  "תמצא כלה טובה

  :ד"בס
/ זכרון יעקב / הוד השרון 

, ה’פג - פתח תקוה/ פרדסיה 
  ./תל אביב / רמת עמידר 

 מעשה שהיה

י רצאבי "הגר
אל : "א"שליט
לא ' ה... תדאג

  ימנע טוב להולכים 
 "בתמים

אשר פיזר את , שאינה מצויה כלל
ולא השאיר אצלו כי אם מעט מן 

היה מארי , ח או נזקק
, די חודשבכולל באיזור מגוריו היה מגיע מי

לרוב אהבת , לכל אברך מתנה חשובה
אלא היה הוא דואג להתרים 
מנהגו היה להביא בעצמו את הכסף 

    האברכים ובני  היו מתיעצים עמו
  , משנה פלונית או  ענין זה 

  בגמרא במשנה , בכל מקום אשר נשאל
  אף  ועל  . ובחן בנועם 

  לא חשב מעולם להתכבד בתורתו אלא היה 
  לידו עם  למדו  אשר  

  ועושה עצמו , תפלאים כיצד סבם יושב ללא ספר
  אירע . היכן שטעו בעת לימודם 

בליל  שבת  תקפה אותו שינה    
  להירדם    אפשר   איך 
ומיד  ...מחכה לי} א

גם בעת חוליו לא , עת אשר אושפז בבית החולים
ת ומבין כל הצינורות שהיו מחוברים לו היה הוא מביא א

כאשר אין הוא שם לב לכל 
ע ביום "נלב. זה הדבר היחיד כעת שמחייה אותי

ובסילוקו נעקרה אחת מדמויות ההוד של חכמי תימן בעיר 

  }ל לזכרו"מתוך קובץ צדיק באמונתו יחיה שיצ

  משגרים אנו בזה כוס מלא ברכות קדם ראש הכולל
', גדוש בתורה ומלא יראת ה
ובסיועו הגדול 

  א"ג יוסף צברי שליט
  ' לרגל השמחה השרויה במעונו בהולדת ביתו שתחי

  .כ עם פירוש שמו יוסף
ר שיזכה לרוב שמחה ונחת דקדושה מכל יוצאי חלציו 

  :העלון מוקדש לרפואה והצלחת
  .ש
  .ו"

  .בכל הענינים
  רועי שמעון ומשפחתו בכל הענינים 

  }יוסף{. 050-4183534

  : המעונין לחלק את העלון באזור מגוריו יפנה 

052   

        }או בתא קולי{    

  '}ב' הע' 

{ 

 }מטר 1.92

 }מטר

 }מטר

 }מטר 1.92

 }מטר

 }מטר

 }מטר 1.92{

 }מטר

 }מטר 

 }מטר

 }מטר

 אין כי,  צערו מר את בפניו והתאונן
 ונמצא הפרה את שנגח שור: "'הגמ 

 לו ענה, עליו עוטה חשק וחוסר שממון
  ".מאליו בא והחשק לומדים, חשק אין

לעיתים באים , כל אחד מאיתנו יכול להעיד על פעמים בהם חוה תופעה זו
מתאמצים ועמלים בלימוד ומסיימים בתחושה של מתיקות 

 .}ואפילו חפצי שמים, {"כל חפציך לא ישוו בה

רוצה אדם בקב שלו "} בבא בתרא פרק המפקיד
חביב על אדם מעט פירות שהוא בעצמו גידל 

י "ופירש רש, מכמות מרובה של פירות שקיבל מחבירו ללא מאמץ
אשר ההשקעה , ל"ומכאן יסוד מוסד לימדונו חז

, והעמל בדבר כל שהוא ואפילו הוא חומרי וגשמי מולידים אצל האדם אהבה אליו
  ומאותו הטעם נוכל לראות אנשים אשר קשורים באהבה עבותה בחפצים דוממים

מכוניות וכדו: למיניהם כגון
שורש הענין נסביר שדבר שאדם עומל עליו ומשקיע מהונו ומאונוובטעם 

מרגיש ורואה באותו דבר את עצמו וחלק ממנו
, השקיה, זריעה, האדמה

בו את השעות הרבות בו השקיע
וכדמצינו בחז, אדם אוהב את עצמו

נחזור לתחילת דברינוומכאן 
יהגה יומם ולילה ובתורתו, חפצו 'ה

ולאחר מכן על שמו של העמל בה
בלימוד התורה היא הזדהות והתחברות עד כדי כך שנקראת התורה על שמו וכמו 

  .שנתבאר

גם אם אין חשק{שנזכה תמיד  ר"ויה
ר"אכי" יהגה יומם ולילה

 :ת מאברכי הכולל"חידו

מאת האברך החשוב הרב 

ר
מו

ש
 ו

ור
גז

 

 מסורת תימן 

 }ד{

בס מקומות בהם מחולקים העלונים
הוד השרון / גני תקוה / רה גד/ ברקת / בני ראם / בני ברק / בית שמש / בית דגון 

פרדסיה / עפולה / מנואל ע/ ס ציונה נ/ מודיעין / מדרך עוז / , קטמון ,הר נוף, 
רמת עמידר /  רמת השרון / רכסים  / רחובות   /ראשון לציון / ראש העין / קרית ספר 

עוד . ו בירים שבתימן
שהכינה , והיה יושב הוא ליד אמו

להשגיח עליך תפקידי 
שים על לבך את דברי 

אביו היה עוסק . כדי שתגדל לתורה ולא ניגע לריק בחינוכך
, ורק לאחר מכן היה הולך לעסוק לפרנסתו

, הלכות שחיטה ולקבל הרשאה וסמיכה
  ,ח מצנעא

  השאיר 
  הלכות 
  התחיל 

  , שהיה גורסו מתוך שינתו
  " דאר אלחנש

  רב העיר
  חגיגי

  למעשה את 

  , י והתיישב לאחר נדודים בעיר גדרה
אשר קבע בו את משכנו 

  . ובו הרביץ תורה לרבים בשיעוריו השכם והערב
שאלו אחד , ובין מנחה לערבית כאשר עסקו בלימוד

: כאומר! בריך טעמך: 
בסיום . ואכן הלה אמר את אשר ידע

וד וע, ן זההרי לך עוד טעם על עני
   , שלא אמר ענין  אותו

שאינה מצויה כלל, ההנהגה מיוחדת היתה לו במצות הצדקה
ולא השאיר אצלו כי אם מעט מן , הונו לתלמידי חכמים ומוסדות תורה לרוב

ח או נזקק"בכל עת אשר נפגש עם ת. המעט לקיום גופו ובני ביתו
בכולל באיזור מגוריו היה מגיע מי, יחיא נותן לו מתת יד הגונה

לכל אברך מתנה חשובה, ומחלק את כל משכורתו בין האברכים
אלא היה הוא דואג להתרים , ולא הסתפק מארי יחיא בנדבת עצמו. התורה

מנהגו היה להביא בעצמו את הכסף . אחרים לענייני צדקה ומוסדות התורה
  .  גם אם היה בריחוק מקום, למוסד התורני

היו מתיעצים עמו, ידיעותיו המופלגות מתוך                          
ענין זה שיבאר להם , שהכירוהו  התורה                          
בכל מקום אשר נשאל. 'וכדוגמרא פלונית                           

בנועם  ומבאר מיד   משיב היה , או בהלכה                          
לא חשב מעולם להתכבד בתורתו אלא היה ,הרבותידיעותיו                           
 נכדיו  . כאחד האדם מתהלך בפשטות                          
תפלאים כיצד סבם יושב ללא ספרמהיו ,ספר                          
בעת לימודם  אותם אך מתקן , כמתנמנם                          
בליל  שבת  תקפה אותו שינה    } חמישים שנה-לפני כ{ פעם                          
איך    : קורא   שמעוהולפתע       אך                          

א"ספר להחיד{" חומת אנך"- כש                            
  .  התגבר והתעורר שוב ללמוד

עת אשר אושפז בבית החולים, שנים קודם פטירתו כשלש
ומבין כל הצינורות שהיו מחוברים לו היה הוא מביא א, נטש הוא את לימודו

כאשר אין הוא שם לב לכל , ומתאמץ לקלוט את הכתוב בו, הספר לנגד עיניו
זה הדבר היחיד כעת שמחייה אותי: לשואליו אמר. הסובב אותו

ובסילוקו נעקרה אחת מדמויות ההוד של חכמי תימן בעיר , ע"ג שבט תש"כ
  . שהאצילו עליה בתורתם ובקדושתם, גדרה

מתוך קובץ צדיק באמונתו יחיה שיצ{                              

משגרים אנו בזה כוס מלא ברכות קדם ראש הכולל
גדוש בתורה ומלא יראת ה ,ברוך הכשרונות ורב התבונות

ובסיועו הגדול , אשר מסור בלב ונפש להתעלות הכולל
  .להסדרת העלון

ג יוסף צברי שליט"הרה
לרגל השמחה השרויה במעונו בהולדת ביתו שתחי

כ עם פירוש שמו יוסף"ולרגל הוצאת הספר חידושי הרש
ר שיזכה לרוב שמחה ונחת דקדושה מכל יוצאי חלציו "יה

  ר"אכי

העלון מוקדש לרפואה והצלחת
ש"חיים דוד רפוא' רבקה בת ר

"סעדיה והילדים הי' רגלית בת 
בכל הענינים' רפאל שתח' אבישג בת ר

רועי שמעון ומשפחתו בכל הענינים  ט"ידידינו השה
  .והצלחת הדיסק החדש
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' עה' ב ס"ע המקוצר ח"שו{ מ"ס 48 –אמה 

 }מ"ס 48~ {אמה זכר לחרבן  

}מ"ס 48{אמה על אמה ~ חיוב ציצית  
1.92{ארבע אמות ~ חדר החייב במזוזה  
מטר 1.92{ארבע אמות ~ ר "הוצאה ברה 
מטר 1.92{ארבע אמות ~ דופן עקומה  
1.92{ארבע אמות ~ ריחוק כהן מקבר  
מטר 1.92~ {אמות של המתפלל  ארבע 
מטר 1.92{ארבע אמות ~ ריחוק מצואה  
{ארבע אמות ~ הקובע מקום לתפילתו  
מטר 4.80{עשר אמות ~ פירצה בעירוב  
 7.68{שש עשרה אמה ~ ר "רוחב רה 
מטר 9.60{עד עשרים אמה ~ גובה סוכה  
מטר 960{אלפיים אמה ~ תחום שבת  

          .......דועו.....ועוד

 

        כיצדכיצדכיצדכיצד////    חשקת התורה חשקת התורה חשקת התורה חשקת התורה     

והתאונן ל"זצ הסטייפלר לפני שבא באדם מעשה
 את פותח הוא, התורה בלימוד חשק מרגיש
שממון של רוח, אטום וליבו" בצידה עוברה

אין לי גם? חשק יש שלי חושב אתה: "הסטייפלר

כל אחד מאיתנו יכול להעיד על פעמים בהם חוה תופעה זו והנה
מתאמצים ועמלים בלימוד ומסיימים בתחושה של מתיקות , ללמוד בחוסר חשק וענין

כל חפציך לא ישוו בה"אשר , ניתרוח, עילאית

בבא בתרא פרק המפקיד{ל "הענין הנה אומרים חז ולביאור
חביב על אדם מעט פירות שהוא בעצמו גידל , פרוש" יותר מתשעה קבין של חבירו

מכמות מרובה של פירות שקיבל מחבירו ללא מאמץ, והשקיע בהם
ומכאן יסוד מוסד לימדונו חז" חביבין עליו מפני שעמל בהם"

והעמל בדבר כל שהוא ואפילו הוא חומרי וגשמי מולידים אצל האדם אהבה אליו
ומאותו הטעם נוכל לראות אנשים אשר קשורים באהבה עבותה בחפצים דוממים{

 

ר
מו

ש
גזור ו

 

מסורת תימן  /ל "שיעורי חז 

  י
 

בית דגון / אשתאול / אלקנה / אלעד / אליכין / אופקים 

, גבעת שאול ,גאולה, בית וגן –ירושלים / חשמונאים 
קרית ספר / קרית ים / קרית אתא / , שעריה, כפר אברהם

  
  

ו בירים שבתימן"נולד בשנת תרע, ל"ר יחיא עראמי זצ"הרב יחיא ב
והיה יושב הוא ליד אמו, בקטנותו השגיחו עליו הוריו  באהבת תורתם

תפקידי : אמו אמרה לו. כלי חרס לפרנסתה וגורס תלמודו לידה
שים על לבך את דברי : עוד היו אומרים לו הוריו, שלא תתנמנם בעת הלימוד

כדי שתגדל לתורה ולא ניגע לריק בחינוכך, התורה בלימודך
ורק לאחר מכן היה הולך לעסוק לפרנסתו, בתורה בכל יום עד חצות יום
  .וממנו ינק בנו את אהבת התורה

הלכות שחיטה ולקבל הרשאה וסמיכהאת כל א ללמוד החליט הו בנערותו
ח מצנעא"הגיע ת  זמן באותו  .}בתימן הרבני החשוב התואר {

השאיר ח "הת .אלו אצלו הלכות  הנער יחיא לומד וכבר היה
הלכות  ללימוד  ספר היסוד , יםחי מקור אצלם  את   הספר 

התחיל   ,תורתו אהבת   לרוב, יחיא והנער  , בתימן  שחיטה
שהיה גורסו מתוך שינתו עד   ,גמירא ועד   מהחל ללומדו 

דאר אלחנש"לאחר שלמד הלך  לעיר  .פה כולו בעל וידעו
רב העיר, ל"הגאון רבי יהודה שרעבי זצ אצל  הוסמך  שם 

חגיגילו  הוריו כנהוג אירוע   עשו  ,שחזר לאחר  . והאיזור
למעשה את  קיים  ז "ועי ,כבש בו שחט לראשונה  , לכבודו
  .   תלמודו
י והתיישב לאחר נדודים בעיר גדרה"ט עלה לא"תש בשנת

אשר קבע בו את משכנו , "סגולת ישראל"שם הקים לימים את בית המדרש 
ובו הרביץ תורה לרבים בשיעוריו השכם והערב, לתורה ותפילה

ובין מנחה לערבית כאשר עסקו בלימוד, צ"והגיע לראשל אירע
: מארי יחיא ענהו בענות חן? מה טעם כך וכך: בהתרסה

ואכן הלה אמר את אשר ידע. הבה נשמע את אשר חפץ הנך לומר
הרי לך עוד טעם על עני? סיימת: דבריו פנה אליו מארי יחיא באומרו

אותו על   טעמים שבע   שש  לו עוד  הוכך הלך ומ', טעם וכו
  . והשאירו משתומם ופעור פה  
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