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הפטרה: “בשנת מות המלך עוזיהו”

לבית יעקב - אלו הנשים, תאמר להן בלשון רכה )רש“י(
הנה אמרו חז“ל )ברכות סא ע“א(: ”מנוח עם הארץ היה שהלך אחר אשתו“, ולפי 
יעקב“  ”בית  הכתוב את  הקדים  התורה,  בקבלת  כאן,  מדוע  להבין,  צריכים  זה 
שהן הנשים, ל“בני ישראל“ - לגברים? על שאלה זו מצינו כמה וכמה תרוצים: 
הזמן  רב  נמצאת  והאישה  כתב, שהואיל  אגדות(  בחדושי  ע“ב  כא  )סוטה  המהרש“א 
בבית, תפקידה הוא לחנך את הילדים, היא זו המחנכת את בניה ושולחת אותם 
מוטל  ברכות.  ומברכת אתם  ידיהם עם שחר  הנוטלת את  זו  והיא  ללימודיהם, 
עליה תפקיד משמעותי ואחראי בגידולם לתורה ומצוות, יותר מן הבעל, אשר קם 
וממהר לעסקיו, מבלי לדעת מה ילדיו עושים אחרי שיצא מן הבית. לכן הקדים 
הכתוב את הנשים לגברים, ויש לדרוש את הפסוק כך: ”כה תאמר לבית יעקב“ 
- לאישה, כדי שהיא ”תגיד לבני ישראל“ - תחנך ותדריך את הילדים, אולם אין 
הכונה שמשה רבנו יגיד לגברים. זהו שאומר המדרש )שמות רבה כח, ב( ”כדי שיהיו 
להתפלל  הנשים  רגילות  בחיי,  רבנו  כותב  ולפיכך,  לתורה“  בניהן  את  מנהיגות 
בשעת הדלקת הנרות על חינוך הבנים, והן מבקשות שכשם שבהדלקת הנרות הן 
יוסיפו אור, כך הן תזכינה בבנים צדיקים ומאירים בתורה. הסבה לכך שהן עושות 
זאת דוקא בשעת הדלקת הנרות, היא משום שהתפילה מתקבלת ביותר בשעת 
עשית מצוה, ולכן לאחר ברכת המזון המסתימת במילים ”אל יחסרנו“ מתחילים 
לבקש ” הרחמן...הרחמן...“, שכן לאחר סיום מצות הדלקת הנרות ראוי להתפלל. 
ברם, מוסיף ה“פרדס יוסף“, לא כל הנשים זוכרות את התפקיד האמיתי שלהן, 
לתורה...ועליהן  פרט  שהוא,  דבר  לכל  ילדיהן  את  המחנכות  כאלו,  ביניהן  ויש 
)ב,כ( :“ראה ה‘ והביטה למי עוללת כה אם תאכלנה  ניתן לקרא הנאמר באיכה 
נשים פרים“, למי עוללת ’כה‘, רמז ל“כה תאמר לבית יעקב“ אשר במקום למלא 
כראוי את תפקידן, ”ידי נשים רחמניות בשלו ילדיהן“ )שם ד, י( מרוב רחמים הן 
הם  שאלו  לדור  ואוי  אותם,  ו‘מבשלות‘  מהן  כנדרש  ילדיהן  את  מחנכות  אינן 
בניו... כעין זה כתב ב“ספר החיים“, שכל בית בנוי על האשה, שנאמר:“חכמות 
היא המדרבנת  ויראת שמים,  צדיקה  א( כשהאשה  יד,  )משלי  ביתה“  בנתה  נשים 
את בעלה ללכת ללמוד תורה, לקום לתפילה בזמן וכו‘. היא השומרת על צורת 
הבית. מדוע אדם הראשון חטא כבר במצוה הראשונה שנתן לו ה‘? כי עוד לא 
היתה לו אישה שתשמור עליו. היא לא היתה כלולה בצווי ומכאן נגרם הכשלון. 
עם  לדבר  קודם  רבנו  למשה  הורה  התורה,  את  לתת  הקב“ה  כשבא  כך,  משום 
הצבתו  האנשים.  אל  יפנה  מכן  לאחר  ורק  בה,  יש  מה  שתדענה  כדי  הנשים, 
של ערך התורה בפסגת השאיפות של בית בישראל נתונה בידי האישה, עקרת 
הבית, אשר בחכמה ובאמנות מוצאת לה דרכים שונות כדי להטמי זאת בבעלה 
ובילדיה. אחת מן הנשים הגדולות אשר הציבו להן בראש מעיניהן את הדאגה 
לחינוך הבנים היתה הרבנית שושנה זילברשטיין ע“ה.החינוך כה בער בקרבה, עד 
שבעת פטירתה, כשהבחינה בבני המשפחה היושבים סביבה וממתינים ליציאת 
יושבים כאן ולא לומדים? ובמילים אלו עצמה את  הנשמה, אמרה:“למה אתם 
עיניה ועלתה לעולם שכולו טוב... נחמתי קרוב משפחה שישב ’שבעה‘ על אשתו 
שנפטרה, רח“ל, במהלך לידת הילד השביעי, והוא ספר כי במהלך ה‘זמן‘ אשתו 
חיה ללא בעל והילדים ללא אבא, מאחר שהוא היה לומד בכולל ברציפות ואף כהן 
כרב, כך שגם בין הסדרים שלו היו מוקדשים כולם לצורך נשיאת משא הציבור, 
והזמן היחיד בו היה שוהה בבית היה ב“בין הזמנים“. אשתו חשה, שבכל פעם 
שמתקרב ה‘זמן‘, ראש חודש אלול, ראש חודש חשון טן אייר,- היא חשה מועקה, 
ומכיון שפחדה שהתחושה שלה אולי מקרינה על הילדים בבית, היתה מכינה בכל 
שהילדים  כדי  הזמן“  תחילת  של  ”עוגה  שנקראה  מיוחדת,  עוגה  ’זמן‘  תחילת 
ישמחו שאבא הולך לכולל. זוהי דוגמת מופת לאישה שבצעה הלכה למעשה את 
רצונו של הקב“ה:“כה תאמר לבית יעקב“! הסבר נוסף להקדמת הפניה לנשים 
לפני הגברים הובא ב“ילקוט מעם לועז“ והוא, בשל רצונו של הקב“ה לשמוע את 
תשובת הנשים ואת הסכמתן לקבלת התורה, שלא בכפוף לרצון בעליהן. לצורך 
את  למכור  רוצה  אדם  שכאשר  הקובעת  ההלכה  להקדים  עלינו  זה  ענין  הבנת 
שדהו, על הקונה לקבל ’קנין‘ גם מאשת המוכר, ולא זו בלבד, אלא שהיא צריכה 
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כלי שמלאכתו להיתר
ועוף,  חיה  בהמה  של  חי  בשר  א. 
אפילו אינו מלוח כלל, מותר לטלטלו 
אדם  בני  קצת  שיש  משום  בשבת, 
שדעתם יפה וכוססין בשר חי, ואפילו 
אם הוא מסריח, מותר לטלטלו, מפני 
שהוא ראוי לכלבים. ובשמן הזה אף 
שאין בני אדם כוססים בשר חי, מכל 
מקום במקום הפסד, כגון שהיה מונח 
ולהכניסו  לטלטלו  רשאי  בשמש, 
למקרר, כדי שלא יתקלקל.                     

                         
דג שהוא מלוח או מעושן, מותר  ב. 
לאכילת  ראוי  שהוא  מפני  לטלטלו 
שאינו  דג  אבל  הדחק.  ידי  על  אדם 
שאינו  מפני  לטלטלו  אסור  מלוח 
ראוי לאכילת אדם, ואף על פי שהוא 
ראוי לכלבים, מכל מקום אינו עומד 
טז,  הל‘  כו  פרק  )הרמב“ם  כלבים.  לאכילת 

ומרן בש“ע סעיף לב ובמש“ב שם(.

כגון  בבית,  הנמצאות  תרופות  ג. 
שראויות  וכיו“ב,  אקמול  אספירין 
אין  סכנה,  בו  שאין  לחולה  בשבת 
ומותר  מוקצה,  תורת  התרופות  על 

לטלטן מחמה לצל.
                                                                                                                                             

)חזון עובדיה(
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הלכות מוקצה



סיפור השבוע
ויש בחייו של תלמוד-תורה מצוי, הרבה ימים מרגשים. ישנו 
היום המרגש של “שלום כיתה א’”. היום הראשון, העיניים 
והתמימה,  הילדותית  ההקשבה  הזאטוטים,  של  הבורקות 
והכל מתוך משובת בוסר לקראת הזרימה לתוך בנהר הגועש 
של עולם התורה והמצוות. יש למשל את חגיגת סיום פרק 
“אלו מציאות” של תלמידי כיתה ד’. יש את מסיבת חנוכה 
הססגונית עם הדרשה הכובשת של ראש הישיבה האורח, ואת 
קרנבל פורים רווי הפרסים והתחפושות. יש גם את מסיבת 
סיום השנה, עם ילדי המקהלה המתוקים הכובשים בקולם 
הצייצני את ליבם של ההורים והאורחים. אולם קהל קדוש, 
חגיגית אחת,  פורח, אלא שישנה שמחה  והכל  הכל משמח 
שעולה על כל הנ”ל. מסיבת חומש. הטכס בו מעניקים המנהל 
ומחנך הכיתה את החומש לילדי כיתה א’, עולה עשרת מונים 
על היום הראשון בתלמוד תורה, ועל שאר סיומי המסכתות 
אחר  הסבר  יש  ילד  לכל  הו,  הו,  מדוע?  הסידור.  ומסיבות 
מדוע מסיבת החומש הותירה בו חותם בל יימחה למשך כל 
שנות חייו. הלוא בינינו לבין עצמנו, אין חולק שהחומש יהיה 
זה “בראשית” או “שמות”, חופן בחובו את האור האלוקי 
האבות  עם   - היכרותם  ודרך  זכות,  נשמות  באותן  המפכה 
להם  סוללת   - תורה  ומתן  רבנו  משה  השבטים  והאמהות, 
לחומש  הנפשי  הקשר  עליונה.  רוחנית  אצילות  של  חופנים 
האישי, לחן הקורן של המילים המנוקדות המודפסות, טעמו 
של רש”י ראשון, בונים לזאטוטים את בניינם הרוחני עדי עד. 
מנהל תלמוד התורה “שירת התורה” הרב חיים נדב שריקי 
והמלמד המסור של כיתה א’ הרב אבריימי גולדבלום הגיעו 
בשעת אחה”צ למרכז הקניות השכונתי ותפשו שתי עגלות. 
הממתקים  איסוף  של  הגדול  המסע  התחיל  ואילן  ומכאן 
בכל מכל כל. שהרי סוד גלוי וידוע לכל תינוק של בית רבן, 
שממתק נותן חשק ומוטיבציה נוספת להשקיע מאמץ ללמוד 
ממתקים. וחיכו  מחמדים,  כולו  ולהצליח.  להבין,  בשקידה, 
ופלים מצופים,  ולא על מקל.  סוכריות צבעוניות, על מקל, 
גליליות, במבות וביסלי.שוקולדים ממולאים בכל מיני מגדים 
ותופינים. ארגזים ובהם פחיות שתיה, טרופיות, ושאר מיני 
משקאות ערבים לחיכו של כל דרדק מצוי. שתבינו חברים, 
ארוע  זה  התורה”,  “שירת  תורה  בתלמוד  חומש  מסיבת 
שוכחים,  ההורים  לא  בתרייתא.  זיבולא  עד  שוכחים  שלא 
ובטח ובטח שלא הצורבים הקטנים. וכמובן מעל כל ערימות 
שעונים,  היוקרתיים.  הפרסים  להם  ניצבים  הממתקים 
אלקטרוניות.  מכוניות  צפצפות,  משחקים,  קרטוני  כדורים, 
מה לא? ב”שירת התורה” ישנן – בלי עין הרע - שלוש כיתות 
גיל, ובסה”כ כ-100 ילדי כיתה א’ פוקדים מדי  בכל שיכבת 
בוקר את התלמוד תורה וצוללים לעולם התורה, ופיהם אומר 
הרב  המנהל  רוטן  הגלות,  כמו  ארוך  התור  ותפילה.  שירה 
שריקי, לאוזנו של המחנך הדגול הרב גולדבלום.”לא נורא” 
מנחם אותו גולדבלום. “היו גם תורים ארוכים מאלה ויכולנו 
להם, ובכלל ידידי הרב שריקי, מאז ומעולם ראיתי בתורים 
מן  מוסרי  נסיון  הקניות,  במרכז  או  בבנק  בדואר,  הארוכים 
המעלה הראשונה. תור ארוך הוא ממש בית ספר לסבלנות, 
לויתור, ואפילו לעשיית חסד לכאלה שאינם עומדים בקצב 
הכנסת המוצרים לשקיות...לפניהם בתור - מול עגלה צנומה 
למדי שהיו בה בעיקר חפיסות סיגריות וכמה בקבוקי שתיה 
קלה - עמד איש נמוך קומה שמנמן ומקריח, בן 50 לפחות, 
מהוקצע.  הכי  לא  משקפיים  זוג  מונח  הנשרי  אפו  שעל 
הרבנים החרוצים הבחינו שהאיש הזה מטה אוזנו לשיחתם, 
גדושות  בעגלות   - סקרן  בלש  כמו   - מציץ  לפעם  ומפעם 
הקופאית.”השיחה  לעבר  אט  אט  מסיעים  שהם  הממתקים 
לתפוש, למעלה  לא מצליח  אני  אותו מאד.  בינינו מעניינת 
מ-10 דקות, שהוא מגלה ענין בתופינים של מסיבת החומש 

שלנו שתערך מחר. הפלאפון שלו צלצל בלי סוף והוא השתיק 
אותו פעם אחר פעם, ולא ענה לאף שיחה”. אולי הוא חושב 
שאנחנו יצורים מעולם אחר, גיחך הרב גולדבלום. אתה יודע 
נשרי  אף  להם  שיש  אלה  בעיקר  השמאלנים,  שהחילונים 
הציציות  הזקן,  בגלל  במיוחד,  אותנו  מסמפטים  לא  וקרחת, 
והכיפה הענקית השחורה. אנחנו כמו חץ בעיניים שלהם.”כן, 
אתה צודק” לחש שוב הרב שריקי “אני מצליח לקלוט בעיניים 
מבט  מעיף  הוא  כלפינו.  וזלזול  בוז  של  ברק  שלו,  הנוצצות 
חודר בעגלות הממתקים, כאילו גנבנו אותם. חסר לנו שיזעיק 
הזה??? שיתעסק  הטיפוס המשונה  לנו  צץ  מאיפה  משטרה. 
עם עצמו, מה הוא תוחב את אפו לשיחה בינינו... מה יש לו 
מהממתקים? השניים היו סקרנים ותמהים עד תנוכי אוזניהם. 
כעבור 10 דקות נוספות ניצב השמנמן המקריח מול הקופה, 
והתחיל להעמיס את בקבוקיו וחפיסות סיגריותיו על הדוכן 
לעברם של  לפתע  פנה  הוא  רבותי”  לי  הקופה.”תסלחו  מול 
שני הרבנים “תסבירו לי בבקשה בשביל מה הכמות האדירה 
הזו של הממתקים. אני טעון בסקרנות...גולדבלום את שריקי 
כמעט בלעו לשונם. הקול של השמאלן הזה היה דווקא נעים 
נימה דקה מן הדקה  ניכר בו אפילו  לאוזנם, ולהפתעתם לא 
של ציניות מרושעת. עיניו חייכו בטוב לב ובקעה מהן סקרנות 
ילדותית כמו של ילד בן 5.”הא, כן” אמר הרב שריקי “אתה לא 
תבין, אבל מחר בבוקר אצלנו בתלמוד תורה “שירת התורה” 
את  א’  כיתה  לילדי  מעניקים  החומש...  מסיבת  את  חוגגים 
חומש בראשית... אתה מבין, הם לומדים תורה, וגם מחלקים 
מבין  אני  כן,  שמחים...”הו,  שיהיו  ופרסים  ממתקים  להם 
יודע בדיוק  נולדתי אתמול, אני  מאד”, השיב השמנמן. “לא 
מה זה מסיבת חומש, אתם אולי מוכנים להכניס אותי שותף 
למסיבה?”. “כן למה לא?” השיב הרב גולדבלום.”אוקי” אמר 
שקיות  הטרופיות,  ארגזי  כל  את  הדוכן  על  תעמיסו  האיש, 
וגם את הפרסים. אני משלם...גולדבלום את שריקי,  הבמבה 
נוצצת  מנין  במוחו?  עלה  זה  הוא משלם? מה  לשונם.  בלעו 
החומש  ולמסיבת  הזה  המשונה  לאיש  מה  הקודש?  רוח  בו 
שלנו? הקופאית העבירה את כרטיס האשראי של האיש, והוא 
הניח את הממתקים מעבר לקופה. “כבוד הרבנים, שמי מושיק 
גרנות. אם תצטרכו עוד כמה דברים בשביל מסיבת החומש 
שלכם, אני לשרותכם. הנה כרטיס הביקור שלי... אתם תסלחו 
לי, אני אולי קצת חוצפן, אבל זה יהיה הגיוני ובסדר שגם אני 
אבוא למסיבת החומש, אני מבטיח לא להפריע...”כן, כן.. למה 
לא” גמגמו השניים. “תודה, רק אימרו לי מה הכתובת”.”רחוב 
השניים.  המשיכו  ישראל”  שבטי  שכונת   36 הנשיא  יהודה 
עד  נבוכים  הרבנים  זמזמו  וחצי”  להגיע?”בעשר  באיזו שעה 
למעלה מגבותיהם.”תודה, באמת תודה שזיכיתם אותי ליטול 
לרגע  מתגעגע  שאני  כמה  הו,  הו,  החומש,  במסיבת  חלק 
הזה...” אמר אדון גרנות, נפנף להם לשלום ודחף את עגלתו 
פדחתותיהם  גרדו  גולדבלום את שריקי  החניה.  מגרש  לעבר 
במבוכה. מאיפה נפל עלינו הגרנות הזה? איך בלי ניד עפעף 
דנו  לא  איך  והפרסים?  הממתקים  על   ₪  1,150 שילם  הוא 
אותו לכף זכות? מה מניע אותו ליטול חלק במסיבת החומש, 
מה הוא ילדון בכיתה א’?”רבותי הרבנים” ביקשה הקופאית 
למגרש  נכנסה  בבוקר,   10:15 בשעה  למחרת  “תתעוררו”. 
החניה שממול תלמוד תורה “שירת התורה” מכונית מרצדס 
מסתירים  משתלשלים  ווילונות  אפורים  חלונותיה  מהודרת, 
האחורית  הדלת  את  פתח  הנמרץ  הנהג  בתוכה.  הנעשה  את 
מכנסיים  לבוש  גרנות  מושיק  אדון  מכובדנו  יצא  ממנה 
כפכפים.  ולרגליו  שרוולים  קיצרת  משבצות  חולצת  קצרות, 
אין ספק, האיש הוא אנטי-תזה לפורמט של מנהל עסק רציני.                                                                                                    
)המשך בשבוע הבא אי“ה(                                 באדיבות המחבר הרב קובי לוי    

לע”נ יוסף בן רבקה, רבקה בת אולגה זימבול שתחי’, נח בן טראקי, יסמינה בת מסעודה, יהושוע בן עזיזה, רחל בת פלילה, יעקב בן רוזה, אמילי בת רוזה, צבי בן אילנה ז”ל 

ניתן לשלוח סיפורים לרב קובי לוי לפקס: 09-8820166



מעלות,   40 גבוה,  חום  עם  משבת  שלי  הבת 
והחום לא יורד, היא לא יכולה לצאת מהמיטה, 
הוא  בוכה...הענין  היא  היום  כל  מהחולשה, 
שהמצב הזה חוזר על עצמו מזה חודש וחצי, 
היא נכנסת ויוצאת מהשפעת ...שתהיה בריאה 
מה  יודעת  לא  כבר  והיא  לילדים,  אמא  היא 
”פדיון  עבורה  הזמנתי  עצמה.  עם  לעשות 
ראשון  ביום  התקשרתי  ינון“,  ב“חסדי  נפש“ 
בבקר  שני  ביום  הפדיון  את  לה  עשו  בלילה, 
ועכשיו צהריים, אני מתקשרת אליה כדי לדעת 
אני  אמא,  לי?  אומרת  היא  ומה  שלומה,  מה 
כבר בריאה, מה את דואגת...אני מרגישה טוב 

ב“ה....ישתבח שמו לעד!
בעילום שם

                                                                                                              

בעיקר  התחתון,  בגב  כאבים  לי  היו 
כל  לי  נתן  האורטופד  ישיבה,  לאחר 
מני טיפולים טבעיים, ולא עזר כלום. 
הוא אמר לי לכתחילה שה זה רק מקל 
אבל לא מרפא את זה, ושזה לא יעבור. 
בקיצור במילים אחרות אמר לי, תלמד 
לחיות עם זה כי אין מה לעשות. שלום. 
אבל, אנחנו מאמינים בני מאמינים...
התקשרתי ל“חסדי ינון“ שיעשו עבורי 
”פדיון נפש“, ובניגוד לתחזית הרופא, 

הכל עבר בסיעתא דשמיא...
                                                 מהדרום         

אמא שלי סובלת מהלב, היא אישה מבוגרת, היא הגיעה למיון לאחר שעשו לה א.ק.ג. והערכים 
שלו לא היו תקינים, הלחץ דם היה גבוה, במיון עשו לה שוב א.ק.ג. וגם לא היה תקין, לבסוף 
נתנו לה טיפול עם חשמל, וגם זה לא עזר...איך שנודע לי שהיא במיון הזמנתי עבורה ”פדיון 
הכל  פתאום  דשמיא,  ובסיעתא  פדיון,  שוב  לה  עשו  למחרת  עזרו,  לא  הטיפולים  אבל  נפש“, 
הביתה....         אותה  ושלחו  כדור  לה  נתנו  התיצבו,  הערכים  טוב,  יותר  הרגישה  לטובה,  התהפך 
אין מילים להודות לה‘...                                                                                בעילום שם

במחלה,  חולה  אשתי  של  סבתא 
בתוך כל הטיפולים שהיא עוברת, 
הודיעו לה שעליה לעבור ניתוח. 
לפני הנתוח הזמנו עבורה ”פדיון 
שהניתוח  ינון“  ב“חסדי  נפש“ 
יעבור בהצלחה בע“ה. ובסיעתא 
הצליח,  אכן  הניתוח  דשמיא 
לזכותה  יעמוד  הרבים  שזכוי 

ותבריא לגמרי...
            קובי

ומוצלחת  טובה  בשעה  בת  לי  נולדה 
לפני  נולדה  היא  וחצי,  חודשיים  לפני 
הזמן בשבוע 37, התעורר חשש לבעיית 
לעשות  ישר  פנינו  הכל  לפני  שמיעה. 
מכיון  ינון“,  ב“חסדי  נפש”  ”פדיון  לה 
ישר  הפדיון,  עם  ישועות  כבר  שראיתי 
התקשרתי. עשו לה את הפדיון לפני שתי 
בדיקות חשובות בשני בתי חולים שונים. 
והיום קבלנו תשובות שהכל תקין אצלה, 
נשמתי  חולים.  ברוך השם, משני הבתי 
לרווחה, ברוך השם, ורוצה להודות למי 

שכל הרפואות שלו....תודה השם...
בעילום שם
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שאלה: מי שאכל פירות ובירך עליהם בורא 
או  תמרים  לפניו  הביאו  ואח”כ  הארץ,  פרי 

ענבים אם צריך לברך שוב בורא פרי העץ

תשובה: כתב השו”ע )סי’ רו סעי’ ה( שמי שברך על 
מאותו  יותר  לו  הביאו  כך  ואחר  שלפניו  פירות 
הראשון,  כברכת  שברכתו  אחר  ממין  או  המין, 
אינו צריך לברך. ע”כ. ומשמע מפשט לשון מרן 
שהכל תלוי אם ברכתם שווה, ואם ברכתם שווה 
אין צריך לברך, ואפילו אם הפרות שאוכל עכשיו 
הם חשובים יותר כגון שהם ממין שבעה. וכ”כ 
בב”י שם  למרן  עיי’  אך  ולט(  לו  )ס”ק  בכה”ח שם 
שכתב בשם רבינו הרשב”א שאם המן השני הוא 
חשוב יותר צריך לברך עליו דאינו בדין שיפטור 
כוונה,  דרך  אלא  החשוב  את  חשוב  שאינו 
וכן  ע”ש.  ס”ה(.  רי”א  )סי’  בהגה  הרמ”א  והביאו 
קפ-קפא(  )עמ’  ברכות  בחזו”ע  זצ”ל  הראש”ל  פסק 
ובהליכות עולם )ח”ב עמ’ פז( דנקטינן לדינא כדברי 
כגון  יותר  חשוב  השני  המין  שאם  הרשב”א 
ויברך  יחזור  יותר  חביב  או  שבעה  ממין  שהוא 
עליו, שאנו בדין שיפטור הטפל את העיקר דרך 
)ח”ב  גררא. ושכן וכן הסכים הרי”ח ברב פעלים 
או”ח סו”ס לב( וכן פסק בבא”ח )פר’ בלק אות ט(. ע”ש.                                                                                                           
לו  והביאו  הבית,  בעל  לבית  הנכנס  אורח  אך 
פירות  לו  הביאו  ואח”כ  עליהם,  ובירך  פירות 
אחרים חשובים יותר מן הראשנים, ואפילו הם 
כאילו  דחשיב  ומברך,  חוזר  אינו  שבעה,  ממין 
אגב  דנפטר  חשיב  ולא  בפירוש,  עליו  התכוון 
הבית,  בעל  דעת  על  דעתו  דכיון שאורח  גררא, 
אותם  לפטור את  בפירוש  התכוון  כאילו  נחשב 
)חזו”ע ברכות עמ’  פירות, ואינו חוזר ומברך עליהם. 

קפא(.

מחבר ספר ”שי לאברהם“
ומגיה של ”רב ברכות“ ו“זכרונות אליהו“

שו“ת הלכה
מאת הרה“ג שמואל יאיר הי“ו

לחג
לחם • חלב • גבינהלחם • חלב • גבינה

בשקל אחד בלבד!

אמץ משפחה נזקקת
תרום “לח”ג” לחם, חלב, גבינה

איך תורמים?
מתקשרים לחסדי ינון

תורמים את שווי המוצר: לחם חלב וגבינה

המשפחה הנזקקת תקבל קופון
לקניית לחם חלב וגבינה
בשווי 1 ש”ח בלבד!

לתרומות: “חסדי ינון” 03-6182992

ניתן להוריד את העלון באתר

משום  רק  היתה  הבעל  למכירת  הסכמתה  שכל 
ולא להפר דעתו.  שרצתה לגרום לנחת רוח לבעלה 
צריך  מחברו,  חנות  שדה,  בית,  קונה  כל  כך,  משום 
האישה  שאכן  ולבדוק  המכירה  בשטר  היטב  לעין 
אין  כאשר  שכן  הבעל,  מכן  ולאחר  תחילה  הקנתה 
הדברים ברורים בשטר יכולים לאחר מכן להתעורר 
יכולה  המוכר,  ימות  אם  לדוגמא:  ומענות,  טענות 
האישה לבוא ולטעון שהבית משועבד לכתובה שלה 
ורק  אך  היתה  הקניתה  וכל  קימת,  אינה  והמכירה 
כיוצא  כך.  על  בעלה  עם  לריב  רצתה  שלא  משום 
לתת  לישראל-ברצוני  אמר  הקב“ה  כאן:  ארע  בכך 
לכם תורה, אם אשאל את הגברים והם יסכימו לכך, 
לטעון  עלולות  הן  הנשים תסכמנה,  גם  מכן  ולאחר 
מאוחר יותר שלא התכונו לכך באמת, וכל הסכמתן 
לבעליהן,  רוח  נחת  לגרום  הרצון  מן  ורק  אך  נבעה 
במצב  אותה.  לקבל  העז  ברצונם  שהבחינו  משום 
אינן  כלל  שהן  ולטעון  להוסיף  הנשים  יכולות  כזה 
ממצוות  אחת  על  שעברו  במקרה  לעונש  ראויות 
את  תחילה  טשאל  הקב“ה,  אמר  לפיכך,  התורה. 
אשאל  הסכמתן,  את  שתבענה  לאחר  ורק  הנשים, 
את הגברים. באוםן זה לא תשאר להן כל טענה, והן 
תהיינה ראויות לעונש אם תעבורנה על מצוות לא 
תעשה שבתורה, בדיוק כמו האנשים. עוד בארו בזה, 
שהקדמת הנשים לגברים נבעה מן הרצון לכבד את 
הנשים, הואיל ובזכות נשים צדקניות נגאלו אבותנו 
למצבם  ישראל  הגיעו  שבזכותן  ומאחר  ממצרים, 
אותן  ולהקדים  אותן  לכבד  הראוי  שמן  הרי  היום, 

בשאלה זו. 
                                                ומתוק האור

המשך מטעמים לשולחן


