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המבדיל  "ברוך...  לומר:  בהבדלה  רגילים  אנו 
ה'  ברוך  כולם  לחושך",  אור  ובין  לחול  קודש  בין 
וממשיכים  סומא,  למעט  לחושך  אור  בין  מבדילים 
יגידו  באמת  כאן  לעמים".  ישראל  "ובין  ואומרים: 
מה  וכי  פאשיסט,  כמוך,  נזעם  רגע,  אדם  בני  לנו 
בני אדם בצלם  כולנו  ביננו לבין אומות העולם, הרי 
השואל  זו?  להבדלה  מקום  ומה  בראנו  א-לוהים 
זו צודק במאת האחוזים, רק דבר אחד הוא  שאלה 
אם  יהדות.  לבין  גויות  בין  ההבדל  את  לזכור,  צריך 
לעקר  הוא  היהדות  של  שהאתגר  מבין  הוא  באמת 
והאלימות  המתירנות  את  לאמץ  או  לקלוט  ולא 
"חכמה  מהגויים  החכמה  את  לשאוב  אולם  הגויית, 
תאמן"  אל   - בגויים  "תורה  אבל  האמן",   – בגויים 
יג(. טכנולוגיות עשירות מדע וחיסונים -  )איכ"ר ב, 
אבל  כבוד,  להם  ומגיע  אותם  ולהעריץ  להעריך  יש 

תורה בגויים – אין! 

שמחה בראש השנה?!
ר"ה  לבין ר"ה שלהם?  בין ר"ה של היהדות,  ומה 
ואילו  תרועה,  קול  נפש,  חשבון  רצינות,  נסוך  שלנו 
התהוללות.  לשוכרה,  שתייה  נשיקה,  שלהם,  ר"ה 
אין קביעה זו משום שאני גזען או פאשיסט חלילה, 
אלא מודל מול מודל כפי שעיננו רואות את הדברים 
רוצים  אנו  מה  אותנו,  שואלים  אם  ובודאי  הללו. 
ורוצים  מעדיפים  הננו  כי  אומרים  אנו  יותר?  לאמץ 
לאמץ את המודל של הרצינות וחשבון הנפש. יכול 
להיות שנמצא חברים כאלה שיגידו עזוב אותך, בא 
זה  אבל  בר"ה,  רציני  מידי  יותר  אתה  שמח,  נעשה 
ר"ה של גויות! שלא יובן בטעות כי יש להם דם כחול. 
גויות.  שטויות!! לא הדם קובע, אלא המודל הגויי- 
הרבה  לפני  לארה"ב  בשליחות  מנסיעותיי  באחד 
מארחי  שלהם,  החגים  לימי  סמוך  היה  זה  שנים, 
על דרך ההפתעה אומר לי: הרב, בא אני אראה לך 
משהו. תוך כדי שאנו נוסעים הוא מראה לי אנשים 
זו  לו:  אמרתי  רדומים.  מקיאים,  מתגוללים  ברחוב 
אמריקה הגדולה שמדברים עליה כמדינת קידמה? 
אומר לי: רגע, זה לא תראה יום יום, זה בגלל אתמול. 
אמרתי לו: למה מה קרה?  אמר לי: אתמול זה היה 
ר"ה  זה  ומשתכרים  שותים  הם  שבו  הסילבסטר, 
"בין  בהבדלה  אומרים  כשאנו  ברור  לכן  שלהם. 
ברמת  אלא  הגזע  ברמת  זה  אין  לעמים",  ישראל 
התורה, ברמת דרכי ההתנהלות. לפעמים נראים לנו 
אנו שומעים  הדברים הללו כהפרזה, אבל לא אחת 
תחרויות  מיני  בכל  במכוון  או  באקראי  צופים  או 
ואף שוברים את  ואיזו התלהבות,  ספורט למיניהם, 
החדשות ומדווחים בהתלהבות על כך. אולם עלינו 
דברים  כאלה  על  התלהבות  ישנה  אם  מכך,  ללמוד 
ימים  לנו  שיש  לשמוח  עלינו  כמה  שמתחדשים, 
נשמתנו,   עולם  אל  פנימה  להסתכל  יכולים  שאנו 
לזמן  והגיענו  וקיימנו  כך באמירת: "שהחיינו  משום 

פעם  עוד  שאנו  הזה",  "לזמן  שמחים,  אנו  הזה" 
חוגגים את ר"ה, ששוב שומעים אנו את קול השופר. 
וכך גם בליל יום הכיפורים, אף שאין קידוש על יין, 
"שהחיינו...  מברכים  אנו  נדרי"  "כל  אמירת  אחר 
לזמן הזה". לכאורה זהו זמן של צום! מה מקום לומר 
שהחיינו? התשובה: כן, אוברול! אני שמח שהגעתי 
לזמן שבו אני עושה אוברול יום אחד, שבת שבתון, 
להירגע,  אפשרות  לי  ניתן  בו  מלאכה,  מכל  שבת 
לחשוב על עצמי על סביבתי, עם מחשבה פנימית. 
ואז יש מקום לעשות חשבון נפש "ועל חטא" "ועל 

חטאים", שחטאתי כך וכך, העלבתי את חברי. 

חזרה בתשובה אישית 
בתשובה.  חזרה  בעצמי  וקיימתי  היה  מעשה 
ואני  לתורה  עלה  הצעירים  אחד  השבתות,  באחד 
קוראים  שיהו  הצעירים  כלל  את  מעודד  כדרכי 
עצמו  שהעולה  תימן  בקהילות  המנהג  כפי  בתורה 
קורא, והוא אכן קרה את התוכחה בפרשת כי תבוא, 
מסה של דברים קשים של מה שיקרה אם לא נלך 
לא  אבל  בדייקנות,  זאת  קרא  הוא  הגונות.  בדרכים 
כבוד  של  רטט  בה  שיש  המדוייקת  הנעימה  לפי 
את  ללמד  כדי  אבל  תיקן.  והוא  לו  הערתי  ורצינות, 
קמתי  הנעימה  הבדלי  של  המשמעות  על  הציבור 
הזו  הנקו'  שאת  אמרתי  אבל  אותו,  שבחתי  בציבור 
בניואנסים  לב  לשים  צריך  כי  ישתפר  הוא  בעז"ה 
של הנעימות בגלל המשמעות שלהם. אחר מעשה, 
סיפרו לי חבריו שהוא נעלב. רדפתי אחריו אך הוא 
לו:  ואמרתי  פגשתיו,  מכן  לאחר  שבת  ממני.  ברח 
הרב  עוד  כל  כן!  לי:  אמר  ממני.  שנעלבת  שמעתי 
זה  ומכריז?  קם  הרב  אבל  בסדר,  זה  לבד  לי  מעיר 
וכל  אותך.  שבחתי  אבל  לו:  אמרתי  אותי.  העליב 
כוונתי היתה כאמור רק ללמד את הציבור כדי שידעו 
ויקפידו על הדייקנות של הנעימות )בפרט בתוכחה( 
כי גם להם יש משמעות. ועדין הוא בשלו, אומר: אני 
נעלבתי. אמרתי לו: אני מבקש את סליחתך. קמתי 
בציבור והכרזתי, בדיוק באותו זמן: זוכרים שבשבוע 
כיוון שהוא  ושיבחתי אותו, אבל  כך אמרתי  שחלף 
זוהי  כולם.  בפני  ממנו  סליחה  מבקש  אני  הנה  נפגע 
וקיימנו  "שהחיינו  אוברול.  לעשות  ביוה"כ  המטרה 
והגיענו לזמן הזה". לכן,  אין צל של ספק שאנו לא 
בכדי מברכים שהחיינו, כי ימים הללו ימים מיוחדים 
במינם שנותנים לנו מטענים רוחניים חשובים מאוד, 
במטענים  הפנימיות  הסוללות  את  למלא  פשוט 

רוחניים. 

הנכד המחכים את הסבא   
מאוד  שאלה  הקטנים,  מנכדיי  אחד  אותי  שאל 
מתחכמת וחכמה בא' מימי ר"ה שחל בשבת ואמר 
אסור  השבת  שביום  אותנו  לימדת  אתה  סבא,  לי: 
כלפי  הורים  ואפילו  לענוש.  אסור  ולכן  דין,  לדון 

הילדים )לא פועלים כערכאה שיפוטית אם הבן או 
ביום  כי  התנהגות(,  דפוס  שהוא  באיזה  סרחו  הבת 
יצטרכו  אלא  בשבת  להעניש  להם  אסור  השבת 
לחפש אמצעי חינוכי בלתי עונשי, כי שבת זה משהו 
מרומם מעל לכל דין ולכל עונש. אם כן איפה, אומר 
דוגמא  משמש  לא  לכאורה  הקב"ה  למה  נכדי:   לי 
ולא  שידחה  בשבת  להיות  חל  ר"ה  כאשר  ומופת, 
יהיה יום דין, כי לנו הוא אומר הלכה שלא נדון ביום 
שבת, והוא עומד לדון אותנו ביום שבת.  אמרתי לו: 
אותך  אשאל  אני  אבל  צודק,  כ"כ  אתה  היקר,  נכדי 
המאוד  התפילה  קטע  הוא  מה  יודע  אתה  שאלה. 
עולם".  הרת  "היום  נכדי:  השיב  מיד  בר"ה?  מרגש 
העולם,  את  הרה  הקב"ה  כביכול  היום  לו:   אמרתי 
ממשיכים  שאנו  זה  מהו  אך  אותו.  ויילד  בהריון, 
ואומרים: "היום יעמיד במשפט כל יצורי עולמים", 
יצורי  "כל  הפירוש:  מה  היקר,  נכדי  שמעת  האם 
אבל  הגויים.  גם  לא!  יהודים?  רק  האם  עולמים", 
גם  לא!  אדם?  בני  רק  עולמים",  יצורי  "כל  כתוב: 
תגיד  כך,  אם  והדומם.  הצומח  עולם  וגם  בע"ח 
ולאריה  לפיל  קורא  הקב"ה  כלום  היקר,  נכדי  לי 
שיוכלו  עדים  יש  וכי  והרגת?!  טרפת  למה  ואומר 
עולמים,  ליצורי  יש  משפט  ואיזהו  מהו  להשיב?! 
היאך הוא מתנהל משפט בעולם הצומח וכדו'? וכי 
הפרחים  עולם  או  הברוש  את  לדין  להעמיד  שייך 
הנפלא?! וכי שייך לומר להם סרחתם ואתם מודים 
יצורי  כל  במשפט  יעמיד  "היום  זה  מה  באשמה?! 
עולמים"?! לכמה רגעים הוא היה נבוך. אך מיד הוא 
אמר: תראה סבא, אני אנסה את מזלי, אני התקלתי 
שבעתיים.  אותי  התקלת  אתה  עכשיו  אבל  אותך, 
תראה, אני פעם שמעתי שאבא אומר: את המכונית 
לא!  סרחה?  היא  מה  להחזיק.  משתלם  לא  הזאת 
השלמתי  מיד  תפקידה.  את  ממלאת  לא  כבר  היא 
או  בשבילה  משפט  זה  כהבנתו,  הרעיון  את  לפניו 
מה  בשבילה.  משפט  זה  מושאל  באופן  רק  לא? 
שבו  הזה  היום  לגרוטאות.  אותה  שולחים  עושים? 
נברא העולם עם כל יצורי העולמים, הקב"ה כביכול 
להרשיע.   לא  או  להרשיע  אם  לא  במשפט,  מעמיד 
שהוא  האדם,  עם  יעמוד  העולם  שכל  צידוק  היש 
להיות  הופך  והוא  מדרכו  שסרח  הבריאה,  נזר 
המופלא  העולם  כל  את  הקב"ה  נתן  ובהמי?  חייתי 
אין  סרחנו  חלילה  ואם  לטובתנו,  בידנו,  פיקדון  הזה 
שום צדק לקיומו של העולם כי הוא ניתן לטובתנו. 
במרכז המשפט זה האדם, אבל כמו שאצל היצורים 
אלא  להרשיע  בשביל  לא  הוא  המשפט  האחרים 
בשביל זכות קיום, אומר הקב"ה: אינני מעמיד אתכם 
אלא  קיום,  זכות  אין  ולך  רשע  אתה  לומר  כדי  לדין 
הרת  "היום  מחדש,  להיוולד  צ'אנס  לכם  נותן  אני 
עולם", בא היום הזה ותיוולד מחדש,  נסה לטהר את 
נשמתך, והיה ונולדת מחדש -  זכות קיום יש לך ולא 

רק לך אלא לכל העולם כולו ולכל עם ישראל. 
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כתובת לתרומות
להמשך הפצת העלון:

ת.ד 5042 נתניה

התפתחו  שונות  שיטות 
לתלמידים.  התלמוד  בהוראת  ישראל  בתפוצות 
צריך  שעדין  צעירים  תלמידים  על  כאן  מדבר  איני 
המועלה  ומושג  משפט  כל  פרטי  להם  להבהיר 
בסוגיא דרך אגב. אני מדבר בשומעי שיעור שכבר 
קושי  בלי  והיכולים  כלליים,  מושגים  להם  רכשו 

מיוחד להבין פשט הענין.
שהתלמידים  היא  כיום  המקובלת  השיטה 
או  המרצה,  ירצה  עליו  אשר  החומר  את  משננים 
ידבר מגיד השיעור. בדרך כלל, כל תלמידי הישיבה 
יש  אחידה,  במסכת  אחיד,  מסויים  חומר  לומדים 
שנים  המפגרים  ויש  דפים  שלושה  שנים  מקדימים 
והכנתו,  החומר  לימוד  במשך  וכבר  דפים,  שלושה 
גם מגיד  ויכלתם,  משוחחים על הנושא לפי רמתם 
השיעור מתכונן היטב לשיעורו, וכאשר הוא מרצה 
פשוטם  את  להרצות  זקוק  אינו  שוב  שיעורו  את 

והוא  דברים,  של 
בקשיים  רק  מתעכב 
בדברי  ובחידושים 
זה  ואמורא  תנא 
היא  וכך  אחר.  או 
בדברי  המידה 
ומיד  המפרשים, 
השמעת  כדי  תוך 
והאדרתה  הקושיא 
את  הוא  משמיע 
שכבר  התירוץ 
נרמז  או  פלוני  תירץ 
פלמוני,  של  בדבריו 
חדש  תירוץ  אף  או 
רובם  לרוב  משלו. 
אין  השומעים  של 
את  לבחון  שהות 
צדדיה  לכל  הקושיא 

כדמות  אלא  שאינה  או  היא  קושיא  באמת  אם 
לשבץ  כדי  אלא  אינה  יצירתה  עצם  וכל  קושיא 
יחידים  מוח  לחריפי  פרט  מפולפל,  תירוץ  עליה 
קלע  אבן  או  קושיתם  חץ  לירות  מיד  המסוגלים 
פרכתם במגיד השיעור, ואשר לא מעטים הם מגידי 
מעמידה  זו  הוראה  שיטת  בכך.  הנהלמים  השיעור 
את מגיד השיעור גבוה מעל גבוה, מין אמודאי אדיר 
אינו  משחהו  שטח  שכל  פי  על  אף  ומלידה.  מבטן 
אלא אותה צלוחית סוגיא שכבר התכונן לה שעות 
מרובות ואף ימים, וכל שאר שומעי השיעור כננסים 

המביטים מלמטה למעלה.
בזיעת  ומתכלכלים  עובדים  כולם  שהיו  בתימן 
היתה  לא  הרב.  וגם  התלמידים  גם  כפם  ויגיע  אפם 
את  ולשנן  לשיעור  להתכונן  האפשרות  לתלמידים 
התואמת  לימוד  שיטת  פיתחו  לכן  כן.  לפני  החומר 
השיטה:  היא  וכך  חייהם,  ואורח  צרכם  דרכם,  את 

הרב קורא תחילה את המשנה וסבירה לכל היקפה 
כפי יכלתו ולפי רמת השומעים, אחרי כן חוזרים כל 
הקהל יחד על הגמרא של אותה משנה בקול אחיד 
כשהרב  הגמרא.  לשנון  המיוחדת  אחידה  ובנעימה 
היותר  התלמידים  מן  ארבעה  שלושה  עוד  עם 
כראוי,  קריאתם  ומנתחים  קולם  מרימים  בקיאים 
השאלה  לה,  כראוי  והניחותא  במקומה  התמיהה 
בנעימתה והתשובה בלחנה המיוחד לה, יתר הקהל 
"אני  בבחינת  אתם  יחד  וצועדים  ידם  על  מודרכים 
כל  על  הרב  חוזר  מכן  לאחר  לפניך".  אובין  אהיה 
אותה סוגית גמרא ללא הסבר, וכל הלומדים שמים 
עיניהם בספרים אשר לפניהם ואזניהם אל מוצא פיו 
של הרב לשמוע ולקלוט סוד ניתוח הסוגיא. לאחר 
עם  הפעם  הסוגיא,  על  שוב  הרב  חוזר  שמסיים 
פירוש רש"י  בתוספת דברי הסבר מורחבים משל 
המשנה  בפירוש  הרמב"ם  אשר  במקומות  עצמו, 
מפרש  בחבורו  או 
אין  כרש"י,  שלא 
"אבל  אומר  הרב 
כך  אומר  הרמב"ם 
"נדמה  אלא  וכך" 
פירש  כך  שלא  לי 
נביא  הרמב"ם", 
ונראה.  הספר  את 
ברמב"ם  מעיין  ואז 
דבריו  את  קורא 
השומעים  כל  לפני 
עם  יחד  ומתחיל 
התלמידים  גדולי 
דברי  את  לתאם 
דברי  עם  הרמב"ם 
מנסה  הוא  הגמרא. 
אתם  יחד  עתה 
הדרך  את  למצוא 
אשר בה צעד הרמב"ם, למצוא ולאתר את הנקודה 
אשר הביאה לשינויי הפירושים בין רש"י והרמב"ם 

ועוד.
דנו  כבר  שהתוספות  מראש  ידע  אשר  הרב 
ואומר:  בדבריהם  חטוף  מבט  מעיף  ענין,  באותו 
את  קורא  כך".  על  התעוררו  כבר  התוספות  "הנה 
השיטות  את  תלמידיו  לפני  מנתח  התוספות, 
רק  כאלו  להקשות  יש  אשר  את  מקשה  השונות 
עתה הוא מתעורר על קושיות אלה, וכאלו יחד עם 
התלמידים יצרו את הקושיא, והיאך תירץ מהר"ם. 
מעיינים  והם  מתעוררת,  התלמידים  סקרנות 
במהרש"א, ב"קרבן נתנאל", ב"מגיד משנה", ומפה 
ומשם נשמעות הערות שונות, הרב שומע דבריהם, 
השיטות  את  ומרכז  מגבש  מסביר,  מתקן,  משלים, 
לסיום  יפה.  יפה  ומחוור  מלובן  יוצא  שהכל  עד 

מעיינים ברמב"ן ורשב"א וכיוצא.

ניתן לראות דוגמא של לימוד הגמרא ונעימתה המיוחדת בשיעורי מורינו הרב הי"ו, וישנה גם הסרטה יפה לדוגמא 
באתר נצח ישראל, וביוטיוב בלימוד מו"ר בצוותא עם חברי כולל יום השישי. צילום ועריכה: ר' יובל נפש יצ"ו

הוראת התלמוד בתימן
מדברי הגר"י יוסף קאפח

לרגל התחלת מחזור נוסף
של לימוד הרמב"ם היומי

קבוצות הווטסאפ של הליכות עם ישראל ומכון מש"ה, 
אשר כבר כשנתיים שמאות חברים מקבלים מידי יום ויום, 

הלכה יומית בהקלטה מפי מו"ר, עידכונים חשובים, וידיעות 
שוטפות על הנעשה ונשמע בקהילות, הצטרף גם אתה לחבורה 

של מצווה בשליחת הודעה ל :052-5467887



מאת ד"ר משה גברא הי"ו

מאת הרה"ג שלמה צדוק שליט"א

רוביא - החילבה |

על הסימנים בר"ה |

האחרונות  השנים  במאות 
"תימני",  מאכל  נחשב  ה"חילבה" 
כיון שיהודי תימן בלבד נהגו לאוכלו והביאו מאכל זה 
מהעם  אחרת  עדה  על  לי  ידוע  לא  לישראל.  מתימן 

היהודי הנוהגת לאכלו.
כלל  הינו מאכל  לרבים, אך החילבה  ידוע הדבר  לא 
ביותר  העתיקים  המאכלים  אחד  ביותר,  עתיק  יהודי 
ישראל,  בארץ  מאוד  נפוץ  שהיה  ובעולם  בישראל 
מאות שנים לפני בית ראשון, עוד מתקופת יהושע בן 

נון, והוא מוזכר מספר פעמים במשנה ובתלמוד.
 :)211-212 ע'  תימן,  )הליכות  כתב  זצ"ל  קאפח  יוסף  הרב 
המזון.  לליפות  ומשמשת  התילתן  מן  עשויה  "חלבה: 
נוהגים לטחון גרגירי התילתן "פלוס", היינו טחינה  יש 
גסה כעין הגריסים. אבל על פי רוב טוחנים אותו טחינה 
זהו  וירקות.  תבלין  בתערובת  התילתן  אכילת  דקה... 
מוצאים  אנו  לדבר  רמז  ממצרים:  ומוצאו  עתיק  מנהג 
בתלמוד ע"ז דף ל"ח עמוד ב': ת"ר בקפריסין וכו' ועיין 
ל"חילבה"  קראו  בארמית  "שבלילתא".  ד"ה  רש"י 

רוביא ור' בפרק "ראש השנה".

5 פעמים לפחות  מצאתי את מאכל החילבה מוזכר 
במשנה ובתלמוד ובמפורש בשמו העברי תלתן. להלן 
סוגיא תלמודית שמצאתי המלמדת על עתיקותו של 
כתוב:  פ'-פ"א(  דף  קמא  )בבא  בתלמוד  החילבה.  מאכל 
"ת"ר עשרה תנאין התנה יהושע, שיהו מרעין בחורשין 
ומלקטין עצים בשדותיהם ומלקטים עשבים בכל מקום 

חוץ מתלתן, וקוטמים נטיעות בכל מקום...".  
התלתן- מוזכר  נוספות  משניות  בשלוש 
העברי:  בלשונה  ותמיד  במפורש,  החילבה 
במשנה  אחת.  בדוגמה  כאן  נסתפק  תלתן. 
)תרומות י, ה( כתוב: "תלתן שנפלה לתוך הבור 

של יין, בתרומה ובמעשר שני, אם יש בזרע 
בשביעית  בעץ.  לא  אבל  טעם,  ליתן  כדי 
ובעץ  בזרע  יש  אם  והקדש,  הכרם  ובכלאי 

כדי ליתן טעם".

מתרגם   )1035-1106( הערוך  בספר  מרומי,  נתן  רבינו 
וכתב:  בערבית,  לחילבא/חולבא  תלתן  השם  את 
כמין  הזרעונים  מין  והוא  ישמעאל,  בלשון  "חולבא 
במים  אותו  וכששורין  בתחילתו  מר  והוא  עדשים, 
חלבה,  ובערבי  ידוע,  "תלתן  כתב:  והרמב"ם  נמתק". 
וידוע, כי תרומה ומעשר שני אין חייב בהן אלא הזרעים 
הנאכלים בלבד ודין ההקדש והשביעית והכלאיים נוהג 
קרובים  זרעו  כטעם  עצו  טעם  והתלתן  ובעץ  בזרעים 
זה לזה". רבינו עובדיה מברטנורא כתב: "תלתן בערבי 

חולב"א ובלע"ז פינגריג"ו".
הרב  אליה  שרומז  התלמודית  שבסוגיא  בעוד 
תלתן  או  חילבה  המילה  במפורש  כתובה  לא  קאפח 
בשמה העברי, אלא רק בפרשני התלמוד, במחקר זה 
ומהתלמוד,  מהמשנה  נוספות  סוגיות  ארבע  מצאתי 
בהם כתוב במפורש תלתן, ומהן ניתן ללמוד, כי מאכל 
החילבה היה נפוץ מאוד מאז שנכנסו בני ישראל לארץ 
ישראל, בהנהגתו של יהושע בן נון, דהיינו ארבע מאות 

וארבעים שנים לפני בניית בית ראשון.
בתלתן-חילבה  העוסקת  נון  בן  יהושע  של  זו  תקנה 
ג'(:  הלכה  ה'  פרק  ממון  )נזקי  ברמב"ם  להלכה  נפסקה 
שחלק  בשעה  דינו  ובית  יהושע  התנה  תנאים  "עשרה 
את הארץ, ואלו הן... ג( וכן התנה שיהיה כל אדם מותר 

ללקט עשבים העולין מאליהן בכל 
שזרעה  תלתן  משדה  חוץ  מקום 

לבהמה...".
שניתן  המרכזית  המסקנה 
בזמן  כי  היא,  זו  מסוגיא  להסיק 
מאכל  לארץ,  נכנסו  ישראל  שבני 
וכי  ומפורסם,  ידוע  היה  החילבה 

לארץ,  כשנכנסו  תנאים  עשרה  התנה  נון  בן  יהושע 
את  לרעות  שמותר  בתלתן,  עוסק  התנאים  ואחד 
הצאן וללקוט עצים בשדות אחרים חוץ מתלתן. ועוד 
התלתן-חילבה  את  גידלו  כי  זו,  מסוגיא  להסיק  ניתן 

מאכל  הוא  לזרעים,  למאכל הן  החילבה 
"לזירין"  והן  למאכל אדם,  לעשבים 

ללמוד  ניתן  וכן  בהמה. 
התמרות  את  גם  שאכלו 

או  שבו  הלולבין  או  הרכים  העלים  דהיינו,  שבתלתן, 
את הפרח. 

עתיקותו  על  למדנו  התלמודיות  הסוגיות  מניתוח 

הרבה ביותר של מאכל התלתן בשמו העברי, וחילבה/
יותר,  המאוחר  הערבי  בשמו  חילבא/חולבה/חולבא 
ועפ"י  לארץ,  בכניסה  כבר  ישראל  בארץ  נפוץ  שהיה 
קאפח,  הר"י  שהזכיר  זרה,  עבודה  במסכת  הסוגיא 
הוא  פלא  ממצרים.  המאכל  את  לארץ  העולים  הביאו 
ישראל  קהילות  משאר  נעלם  זה  יומין  עתיק  שמאכל 
ומרוב ארצות המזרח התיכון, אך שמרנותם של יהודי 
תימן סייעה אף בנושא זה לשמר עד היום מאכל עתיק 
יומין זה. עפ"י תיאור בעל הערוך, יהודי 
החילבה  את  לאכול  נהגו  ישראל  ארץ 
תימן,  יהודי  בקרב  היום  שנהוג  כפי 
למתק  כדי  במים  אותו  משרים  והיו 
ופירוש  התלמודית  הסוגיה  ולפי  אותו, 
גם  לאכול  נוהגים  היו  שלמה  מלאכת 
גם  שימשו  העלים  שלו.  התמרות  את 

למאכל בהמות.
הירושלמי,  בתלמוד  בסוגיא  גם  מוזכר  התלתן 
צמח  הינו  התלתן-חילבה,  הערוך.  בעל  שמפרט  כפי 
הבנויים  מורכבים  עלים  בעל  הקטניות,  ממשפחת 
תלת,  מלשון  תלתן,  שמו:  ומכאן  עלעלים,  שלושה 

שלוש.
מהרי"ץ  שכתב  המסורת  לחיזוק  נוספת  דוגמה  זוהי 
בית  מתקופת  התימניים  התפילה  מנהגי  כי  בחיבוריו 

המקדש הראשון: "ומנהג זה מנהג קדמונים 
דקדמונים כמעט מימי הבית, כמקובל בידנו 
מאבותינו, שכל מנהגותינו בעניני התפילות 
מימות חרבן בית ראשון" )תכלאל עץ חיים, חלק 

ב' שחרית לפסח, דף ל"ה ע"ב, ועוד(.

כי  לי  סיפר  ברבי,  בנציון  הד"ר  ידידי, 
שבתוניס  ג'רבה  יהודי  גם  נהגו  בילדותו 

לשתות את המים של החילבה.

להרחבה: מחקרים בסידורי תימן, כרך א' ע' 9-12, וכן בספר: מתימן לציון – תרבות לשון ספרות וחינוך, ישראל תשע"א, ע' 264 – 274.

טיפ קטן :
אם הריח של גרגרי החילבה מפריע לכם, כדאי שתדעו שיש דרך 

פשוטה מאוד להעלים אותו מבלי לפגוע ביתרונות הבריאותיים או בטעם 
של החילבה. כל שעליכם לעשות הוא להשרות את הגרגרים )טחונים או 

במצבם הרגיל( במים למשך כיומיים, ולהחליף את המים לפחות פעם אחת. 

לאחר מכן יש לשטוף את הגרגרים במים )רצוי להשתמש במסננת( ובמידת 
הצורך לאזן את טעם החילבה עם קצת מלח או תיבול אחר.

ראשי תיבות-חלבה
חייבים לשים בתוך המרק ..

ראש  בליל  להקפיד  המנהג  על 
ע"פ  סימנים  דברי  באכילת  השנה 
הגמ' בהוריות)יב.( שיהא אדם רגיל לאכול מינים שונים 
הוריות.  למסכת  בחידושיו  המאירי  כותב  טוב,  לסימן 
מנהג זה אינו פשוט בעיניו, ואף חושש הוא לאיסור "לא 
ותוך כך הוא כותב:  תנחשו" בעצם קיומו של המנהג. 
)=ניחוש(-  נחש  דרך  לעשות  בהם  ליכשל  שלא  "וכדי 
והוא  לומר עליהם דברים המעוררים לתשובה.  תיקנו 

שאומרים ב'קרא'-"ייקראו זכויותינו", וב'רוביא'–"ירבו 
לומר:  רצונו  שונאינו"–  –"יכרתו  וב'כרתי'  צדקותינו", 
שונאי הנפש, והם העוונות, וב'סלקא'–"יסתלקו עוונינו" 
וב'תמרי'– ייתמו חטאינו", ושב המאירי ומסביר: וידוע 
שכל זה אינו אלא דרך הערה: שאין הדבר תלוי באמירה 
לבד, רק בתשובה ומעשים טובים. סימנים אלו-אומר 
המאירי– לא על המציאות הם משפיעים בצורה ישרה, 
חדש  דף  פותח  האדם  אדם.  של  אישיותו  על  אם  כי 

כך  מתוך  זוכה  והמוסרית,  הערכית  בהתנהגותו  בחיין, 
של  עיקרו  אולם  אליו.  ביחס  אחרת  א-להית  להנהגה 
המביט צריך להיות מופנה פנימה, אל השינוי האישי, 
והוא זה אשר יעצב מציאות שונה בחייו של אותו אדם. 
בתשובה  להרהר  שיש  המקובלים  בשם  נכתב  ואכן 
שהאדם  מפני  החיים(.  )כף  רצון"  ה"יהי  אמירת   בעת 
מצדו  ולפעול  במעשיו,  להקב"ה  שותף  להיות  נדרש 

כדי להיפתח לקבל את ברכת ה'.

העלון מוקדש
רפאל בן אברהם
ובתיה צברי ז"ל

נדבת רעייתו ובנו הי"ו

מתוך ספרו
"שולחן שלמה"
מהדורה חדשה



בס"ד, מוצאי שמיני עצרת תשנ"ד

לרב שליט"א - ברכה רבה, חורף טוב ומבורך. 
שתי שאלות נתעוררו לי כעת לומדי הלכות יו"ט והלכות 

סוכה בחג זה, ואלו הן: 
1. בהלכות שופר וכו' פ"ו סוף אות כד בהערות הרב על 
הר"ם: אין מקדשין שום קידוש מעומד חוץ מליל ראשון 
של סוכות. וכאן הבן שואל: מדוע לא יקדשו מעומד וישבו 
אחרי ברכת לישב בסוכה גם ביו"ט שני של גלויות, ובשבת 

חוה"מ? הרי הטעם נכון גם בהם!
2. בהלכות יו"ט פ"ו אות יח בפירוש הרב: צריך לי עיון, 
שווה  יו"ט  שבהם  שבת,  כבוד  הלכות  פרטי  מכל  מדוע 
יסעוד  'שלא  הדין  את  רק  בפירוש  הר"ם  הביא  לשבת, 
או  חשוב  במה  ולמעלה";  המנחה  מן  טובים  ימים  בערבי 
יו"ט,  כבוד  הלכות  פרטי  שאר  מכל  יותר  זה  פרט  מיוחד 
שכבר  למרות  בפירוש  לכתוב  הר"ם  טרח  אותו  שדוקא 

ציין ששווה יו"ט לשבת בכל הלכות כבוד? 

אודה מאוד לרב על תשבתו המהירה, כדרכו בקודש!

בברכה רבה לשנים טובות ופוריות ומאושרות,
יואל קטן-שעלבים

תשובה:
בס"ד, כ"ה תשרי תשנ"ד

כבוד הרב שליט"א 
א. בליל א של סוכות בגלל "שהחיינו" על הסוכה שכבר 
בשעת  לברך  יכול  שמדינא  אך  הכוס  על  לשלשלו  נהגו 
עשייתה ולכן אי אפשר לברך לא בשעת עשייה ולא בשעת 
ישיבה, ואם נקדימה הרי ברכה אחת לסוכה וליו"ט, ולכך 
רק בליל א מקדשין מעומד אבל הלאה אין שהחיינו לפיכך 

מקדימין ומברכין לישב בסוכה ואח"כ עושין מה שירצו. 
ולפי  לפניו,  אלא  היום  בעצם  זה  כבוד  שאין  מפני  ב. 

הנראה אין עוד כיוצא בו ָכבֹוד המתחיל מיו"ט.

בכל הכבוד הראוי 
יוסף קאפח

הודעת
המערכת

כוס תנחומיןהרה"ג יוסף קאפח זצ"ללכו אל יוסף ...  |  
לרב ששון גריידי

על פטירת רעיתו ע"ה
מערכת אור ההליכות

עיצוב ועימוד:
052-7605757

ayalak5757@gmail.com

כוס של ברכה

לר' אריאל פרחי ורעיתו הי"ו
לרגל לידת בתם שתחי' 

שפע ברכת ה׳ ולכל בני בתכם  מרבה 
תורה מרבה חיים
מערכת אור ההליכות

כוס של ברכה

לידידינו ר' יחי שרעבי הי"ו
ברכות להולדת בנו בכורו הי"ו 

יתן ה ' שיגדל ילד זה 
לתורה לחופה ולמעש"ט

מערכת אור ההליכות

בביהס  לשליחות  יצאתי  אני  ש. 
בבוסטון לשנה/שנתיים ללמד גמרא. 

כמה שאלות בנדון:
1. אני מתפלל בבית כנסת אשכנז, איך אני אמור להתפלל 

האם על פי הנוסח שלי )בלדי( או עדיף לפי הציבור.
2. טלית בערב שבת?

3. סדר אמירת התחנון.
4. עלינו לשבח האם לומר יחד איתם לאחר הקדיש של 

ובא לציון?
5. יום טוב שני של גלויות.

6. על מה חשוב לשים דגש בשיעורים עם התלמידים?
7. בסוכות הייתי רוצה לצאת לטיול עם הילדים למספר 

ימים האם אנו מחוייבים בטיול בסוכה?

אשכנזי,  בביכנ"ס  התפלל  בלדי,  ביכנ"ס  לך  אין  אם  ת. 
אבל תפילת הלחש - בלדי. לא להתעטף בטלית בערב שבת 

בשונה ממנהג המקום.
תחנון - בלדי. עלינו לשבח וקדיש ובא לציון כמנהגם, אם 

אתה ש"ץ, ואם לא, נהג לפי מנהגם.
מעשיים  עניניים  להם  לתת  בגמרא,  לשיעורים  אשר 

ואקטואליים שניתן ללמוד אותם מן הגמרא.
כל היוצא לטייל בחג סוכות, צריך לתכנן מקומות סעודה 

בסוכה.

ש. חתן ושושביניו ובני חופה פטורים מהסוכה כל שבעת 
ימי המשתה

1. רציתי לדעת מה הסיבה לכך

העונים  יש  האם   , החופה  ובני  השושבינים  הם  מי   .2
נוהגים בדין שושבינות אין  )האם מכיון שלא  להגדרות אלו בימינו? 

שושבינים? (

3. ואם במידה מי מאלו הפטורים מחליט לישב בסוכה 
האם צריך לברך?

אני שואל לאחר מעשה שהיה בשבת חתן של גיסי שהיה 
בחוה"מ סוכות התעורר ויכוח עז לגבי האם אנחנו פטורים 

מהסוכה או לא וכמובן אם לברך.

החתן  בשמחת  לפגום  עלולים  בסוכה  הישיבה  תנאי  ת. 
כי השושבינים  כן פטורים,  גם  ולהן הוא פטור, ושושבינים 

הם חבריו הקרובים, הנלווים עמו בכל שבעת ימי המשתה.
אם שושבין אינו עם החתן, הוא חייב סוכה, ומברך עליה.

  שו“ת מו“ר הרה“ג רצון ערוסי שליט“א    

בפרוס ימים אלו , ימי תשובה , חגים ומועדים טובים , מערכת אור ההליכות מברכת את כלל הקוראים לשנה טובה ולהכתב בספר 
החיים וספר הזיכרון , תזכו לשנים רבות ומועדים טובים . וקוראת לחברים מקשיבים ,  להיות שותפים יחדיו בהפצת והאדרת ערכי היהדות 

הנאמנה.  כי אם אין אני לי - מי לי,  ואם לא עכשיו - אמתי ?, היה שותף הן במעט או ברב, בזכויות אלו שעומדות לזכותך לנצח. 
0506576418 אבי חמדי  |  052-5467887  נועם עוזרי

כוס של ברכה

למר עזרא ערוסי ורעיתו הי"ו
לרגל נישואי הנכדות שתחיו' 
שפע ברכת ה׳ ולכל בני בתכם 

מערכת אור ההליכות


