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 תפילה אחת בקול רם
 

 שליט"אנריה הלוי הרה"ג ר'        מקור הדין והמנהג

ידוע הוא מה שנהגו בתימן במנחה של ערב שבת ובמוסף של שבת, וכן בכל זמן 
שהשעה דחוקה שמתפללים תפילה אחת, השליח ציבור בקול רם וכל הציבור 
מתפללים עמו בלחש. והיום אצל רובם נתבטל כמעט מנהג זה. השאלה היא 

 ?ךהאם ראוי לנהוג כ כיצד יש לנהוג לכתחילה בזמן שהשעה דחוקה וכדו',

נחלקו רבן גמליאל וחכמים לשם מה נועדה חזרת  הנה במשנה בסוף ר"ה )לג:(
הש"ץ, לדברי רבן גמליאל זה כדי להוציא את כל הציבור ידי חובתן, ומה 
שמתפללים בלחש זה רק כדי שבזמן זה הש"ץ יסדיר את תפילתו. ולדברי חכמים 
אין חזרת הש"ץ אלא כדי להוציא את מי שאינו בקיא, ומי שבקיא אינו יכול 

י' ועוד( כחכמים -נפסק להלכה )רמב"ם פ"ח מתפילה הל' ט'לצאת מהש"ץ. ו
שאין הש"ץ מוציא בחזרה אלא את מי שאינו בקיא, חוץ מר"ה ויוה"כ של יובל 
שהתפילה ארוכה ורובם אינם יכולים לכוון דעתם בתפילה זו כש"ץ, שאז מוציא 

 הש"ץ גם את הבקיא.

וכתב הרמב"ם בתשובה )רנ"ח( וז"ל הראוי אשר צריך לסמוך עליו הוא מה 
וכו' ואע"פ שכך נפסקה ההלכה, אומר אני שכך הווי בזמנינו שתיקנו חכמים ז"ל 

אלו ]להנהיג להתפלל תפילה אחת[ מהטעם שאבאר והוא שכאשר מתפלל ש"ץ 
ופך פניו מן בקול רם, פונה כל מי שהתפלל ויצא י"ח או לדיבור או לשיחה, וה

ההיכל ורוקק ומוציא כיחו, וכאשר רואה זאת השאינו בקיא עושה כמותו בלי 
ספק, וחושב שזה שאומר אותו ש"ץ אין סומכין עליו וכו' אלא יתפלל ש"ץ 
תפילה אחת בקדושה וכו' ויהיה הדבר מסודר ומתוקן ותימנע אריכות החזרה, 

קים וכחים ומשוחחים ויוסר חילול ה' שנתפשט אצל הגויים שהיהודים רוק
, כי כך הם מעידים הדבר, וזהו היותר ראוי לדעתי בזמנים הללו בתוך תפילתם

ע"כ. ובתשובה אחרת )רנ"ו( כתב וז"ל ומעניין מנהגנו אנו  זכרנומן הטעמים שה
שראינוהו מחוייב וראוי לפי מה שהושג לבני אדם מן ההרגלים הרעים בזמנים 

אר לכם, והוא שבתפילת שחרית ומוסף אלו ובמקומות אלו, הוא כפי שאת
אעשה אותה לתפילה אחת וכו' אבל  ,ובמועדים בלבד מחמת ריבוי בני אדם

בשאר ימות החול באנשים מועטים בקיאים, אנו מקיימים כאשר אנו מתפללים 
תקנה הראשונה ומתפללים לחש ובקול רם ע"כ. רואים א"כ דלרבינו הרמב"ם 

ה, אלא שלפעמים יש סיבות שחייבים לנהוג לכתחילה עדיף תפילה בלחש וחזר

 . להתפלל תפילה אחת וכאמור לעיל

ומהרי"ץ )פעולת צדיק ח"ג סי' מ"ט( כתב וז"ל המנהג על הרוב במנחת ערב שבת 
הציבור והש"ץ בקול רם ע"כ. ובעץ חיים )דף פה:(  כשהשעה דחוקה, שמתפללין

כתב ז"ל וה"ה בכל מקום שרואה שהציבור נחפזים לצאת, שמתפלל תפילה 
, וכמ"ש הרמב"ם הדבר שלא יכוונו לבם לחזרה והוי ברכה לבטלהאחת, שקרוב 

 וכו' גם בתשובת הרדב"ז, וכן הוא מנהגנו בכל מקום שיש דוחק ע"כ. 
אף דיש ללמד זכות על הנוהגים להתפלל תפילה אחת, וולכן מכל הנ"ל נראה 

שלא יבואו לסיבות  כל הסיבות הנ"ל, ראוי לתקן זאת כדיאם לא שייכים בהם 

     .המאלצות לעשות כך
 

 דבריםפרשת 

 הקשר המפליא בין התוכחה לברכה
רשתנו מובא שמשה רבינו מוכיח את ישראל לפני מותו, וכמעט כל ספר דברים הוא תוכחה לבני ישראל על כל בפ

אנו רואים שמשה רבינו מברך את ישראל בשפע התקופה שהיו במדבר. ובסוף כל התוכחות האלו בפרשת וזאת הברכה 
"לאחר שפרט להם הברכות אמר להם מה  של ברכות עד שהוא אומר להם "אשריך ישראל", וביאר זאת רש"י שם וז"ל

צריך לדעת האם העיקר זה וריך קודם לכן בתוכחה ארוכה וקשה. ובכל זאת הא .הכל שלכם" - לי לפרט לכם, כלל הדבר
ועוד יש לשאול  ולא הברכה. ומאריכות הדברים בתוכחה נראה לכאורה שהעיקר היא התוכחההתוכחה או הברכה? 

צריך להבין האם האם קיים קשר בין התוכחה לברכה? שהרי גם אצל יעקב מצינו שהוכיח את בניו ואח"כ בירך אותם, ו
 מיוחד?  קשריש בזה 

בין התוכחה  שייכותה מחדש דבר נפלא בענייןש ,יםבספרו ילקוט רוע מארי יחיא עומיסי וענין זה מתבאר יפה בדברי

 לברכה, ובזה יובן גם מדוע יעקב ומשה רבינו הקדימו קודם את התוכחה ורק אח"כ אמרו את הברכה.

יש לחשוש ממעשה שטן שיבא לקטרג על דברי הברכה ולומר שאין הברכה ראויה להגיע את האדם, הנה כשבאים לברך 
לאותו אדם. וכדי לסלק את השטן אפשר להתחכם ולמנוע את הקטרוג שלו ע"י שבאים ומוכיחים את האדם, וכשהשטן 

עשו יעקב ומשה מסתלק, ואז אחר שהשטן מסתלק אפשר מיד לבא ולברך. וזו העצה שרואה שמוכיחים אותו, הוא מיד 
על רבינו שרצו לברך את בני ישראל באופן שהשטן לא יבא וינסה לקטרג, ולכן הקדימו והוכיחו את בני ישראל 

 מעשיהם ובזה נסתתמו כל טענותיו של השטן ואז יכלו לברך כראוי.

 

 פטרה במנחה של תשעה באבה
 מאת הרב חנוך בן ישי שליט"א

 

כידוע אנו נוהגים בתשעה  באב להפטיר בנביא גם שאלה: 

במנחה, ע"פ דברי מהרי"ץ. אמנם בכל התכאליל שלפניו אין זכר 
רה זו? האיך אנו יכולים לברך על הפטלמנהג זה, שאלתי א"כ 

 הרי אין מברכים על מנהגים.

אכן זו שאלה קשה, ויש להוסיף לזה גם את הדלקת תשובה: 

נרות חנוכה בבית הכנסת שאינו אלא מנהג ובכל זאת נהגו 
 לברך עליו.

מהל' ברכות הל' ט"ז( כתב שכל דבר שהוא  הנה הרמב"ם )פי"א
מנהג, אפילו אם הוא מנהג נביאים כגון נטילת ערבה ביום 
השביעי של סוכות, וכ"ש מנהג חכמים כגון קריאת ההלל בראשי 

מברכים עליו כיון שזה רק מנהג.  ןחדשים ובחוה"מ פסח אי
  והטעם בזה פי' רש"י )סוכה מד.( 'שאין לומר  "וצוונו" שהרי

ולדעת  ע"כ. 'נה אלא מנהג, ואפילו בכלל לא תסור אינהאי
 הרמב"ם הנ"ל אין מברכים על מנהג אף כשלא אומרים 'וצוונו'.

ומנהג בני אשכנז שמברכים על מנהג מבוסס על שיטת התוס' 

 . ע"ש )סוכה מד:(

רכים על והחת"ס )סי' קצ"א( שואל מדוע אין זה מוסכם שמב
ורת אמך" נאמר גם על מנהג, הרי הדין של "אל תיטוש ת

. ותירץ שרק על מנהגים של איסורים יש דין של אל מנהגים
תיטוש, אבל על מנהגים של קום ועשה לא, ולכן אין לברך על זה. 
וא"כ ה"ה כאן שזה מנהג בקום ועשה להפטיר בנביא במנחת 

ואע"פ שמנהג  האיך מברכים על זה. ו מן הראוי שלא לברךת"ב, 
שאר קהילות קדום הוא, וכמו שכתב הטור בסי' תקנ"ט בשם 
רבינו האי ועוד קדמונים, אפשר שדבר זה לא נכנס אלינו 

 על מנהגים. כלל בעקבות דברי רבינו הרמב"ם שאין לברך 

אמנם י"ל שמהרי"ץ שאימץ מנהג זה, למד שכל מצוה שחכמים 
ך עליה, וא"כ יכול לבר, שייך ציוו עליה ביום זה כגון נר חנוכה

וא"כ ה"ה בת"ב שיש חיוב להפטיר  ת.לברך גם בבית הכנס
משא"כ בחיבוט  בשחרית, א"כ יכול לברך על זה גם במנחה.

       .ערבה והלל של ר"ח שאין על זה ציווי חכמים ביום זה

 

 

מערכת העלון יוצאת 
 לחופשת "בין הזמנים"

יחד עם כל בית ישראל, 
ובעזרת ה' נחדש כנשר 
נעורינו בתחילת חודש 

 הרחמים והסליחות



 

 

 

 הספרים שהציבור מתעניין בהם
 

עיקר בספרים בשבוע שעבר כתבנו אודות הצורך בספרים העוסקים בתורת חכמי תימן, וב
ובאמת חסרים ספרים כאלו, כי רוב הספרים של חכמי תימן נתחברו  שהציבור יתעניין בהם.

בצורה של שו"ת או פירושים על התורה בדרך הפרד"ס וכדו', ורוב ככל הציבור כמעט ולא 
זה. ולכן יש צורך להוציא לאור ספרים במתכונת שאף כיום מעיינים כלל בספרים מסוג 

ומה שעולה  עוסקים לרוב בימינו. יך לברר באילו סוגים של ספרי קודשעוסקים בה לרוב, וצר
 .פרט את חלקם בקיצור נמרץתחיל לונ ,מהבדיקה מתחלק לכמה חלקים

 

 א  חידושים על התורה
אחד מידי שבוע, אם זה ילדים שלומדים זאת חידושים על התורה זהו תחום שמעסיק כמעט כל 

בכיתה, וגם מעיינים בחידושים על הפרשה בעלונים שיוצאים מידי שבוע. ואם זה מבוגרים 
שגם מתעניינים בחידושים כדי להחכים עוד, או כדי שיהיה להם מה לומר בשולחן שבת  ,יותר

האחד זה חידושים עם וכדומה. וסוג החידושים המעניינים מתחלק בכלליות לשני חלקים, 
משלים וסיפורים יפים, ודברי אגדה המושכים את הלב. והשני שמעניין יותר את המבוגרים, זה 

   ינים המורכבים מקושיות וחידודים שמחכימים ומאתגרים את המחשבה.עני
וא"כ אם רוצים "לשווק" את חידושי רבותינו חכמי תימן על התורה, צריכים לברור מתוך כל 

וכן  הרבים, את החידושים שיש בהם משלים יפים וכל מיני דברי אגדה מעניינים, החידושים
קושיות ותירוצים בעמקות ובחידוד וכדו', ולעבד את החידושים ללשון המקובלת כיום בספרים 

  כדוגמתם, וכן להוסיף להם ברק וחיות באופן שיהיה מושך את העין ואת הלב.
 

 מוסריםב  דרשות ו
ישנו עוד תחום שמעורר ענין רב והוא הספרות של דרשות ומוסרים ע"פ דברי חז"ל וראשונים 
ואחרונים על התורה ועל המועדים ושאר ענייני עבודת ה'. וכדוגמא לזה אפשר להביא את 
סדרת הספרים "ומתוק האור", וכן סדרת הספרים "והגדת" ועוד רבים כדוגמת אלה, שהם 

וסר או שיעורים על התורה ושאר עניינים מדבריהם של תלמידי ספרים המביאים שיחות מ
 חכמים המתבלים את פירושי ומוסרי חז"ל עם סיפורים יפים או עם כל מיני רעיונות מעניינים

 ומרתקים. 
זצ"ל ]ויש רבים כאלה[, ולערוך  מדברי רבותינווכך אפשר ללקט פירושים ומאמרים מעניינים 

ובלשון נעימה, קלה  ל דרשות או שיעורים על העניינים הנ"ל,את הדברים ולהרחיבם בצורה ש
  ובזאת נוכל לזכות את הרבים שישתו בצמא את דברי רבותינו. וקולחת.

 שתשתפו אותנו שנשמע מה דעתכם בעניין זה. שמחנ                                                                              

 
 
 
 
 

 
 

 )מבוסס על מעשה שהיה(      (3) דרון הספרים של אחמא                

, מנהל ת"ת "גינת ורדים" מחפש בדחיפות את הרב בן זימרה אחמד השיפוצניקם: מיהקוד יםתקציר הפרק

לזרוק הישנה לדירתו לקראת שיפוץ על אחד בשם יונתן וויליברג שהזמינו  ובאמתחתו שני ספרים וסיפור מיוחד
  .עד כאן סבו הגאון... מי שאולי ניהם ספרים שליאת כל תכולתה כולל ספרי קודש, וב

 

תוך כדי דיבור הוסיף אחמד "הנה יש לי פה פתק קטן כתוב הפלאפון שלו, הנה המספר כבוד הרב, עשה לי 
, זה תקוע לי באמצע הסלון, ואני גם צריך טובה, וכבר עכשיו לשלוח טנדר, אני לא יכול לשפץ ת'בית

לשבור שני קירות...".  הרב בן זימרה עשה קישור נכון. השם יונתן וויליברג היה רשום בדף ההקדמה, קרוב 

 שהוא הנכד של הרב הגאון יקותיאל, ואליו הוא התכוון בדברי הפתיחה. –חשב  –לוודאי 
ג'וסין, אני כבר סיפרתי לך פעם שהסבא -ד אבו"אחמ   ד... תזכיר לי מה שם משפחתך?"."תראה יא אחמ

אני פשוט,  ד יצאתי אישאבל אני אחמ ב מאד,ג'וסין והוא היה שייח חשו-שלי שמו היה עבדאללה אבו
 רצף אבל עם כבוד".

ד, תחכה כאן בבקשה, אני צריך לברר משהו לגבי הספרים הרב בן זימרה חייך וביקש "עשה לי טובה אחמ
 "אין בעיה כבוד הרב, אני יושב על הספסל למרות שאני לחוץ על העבודה"...   ".אר כאןוחשוב לי שתיש
 ד, אני תמיד לשרותך"."אל תדאג אחמ

מנהל תלמוד תורה, האם אני מדבר  "שלום אדוני שמי שאול בן זימרה  התיישב במשרדו וחייג. הרב שאול
הרב שאול מיהר   .השיב הלה תלוצץ איתי?""הרב יונתן וויליברג? אדוני מ עם הרב יונתן וויליברג?".

"חלילה, חלילה. אני פשוט יושב ואוחז בידי שני ספרים המלאים בחידושי תורה מבריקים שנכתבו  לפייסו
ואם אינני טועה שמך מוזכר כאן, או אולי מדובר במישהו אחר  יליברג זצ"ל,בידי הרב יקותיאל וו

 ממשפחתך... 
פר "הנני מוקיר תודה לנכדי מחמד ברשותך אדון וויליברג אני קורא את השורות החרוטות כאן עלי ס

והיה כתנא מסייע לחידושי הרבים, וכולו מחמדים שהאיר את עיני  נפשי יונתן וויליברג חיכו ממתקים
יהי רצון שחפץ השם יעלה בידו ויהיה כאחד הגדולים ת, הקשה קושיות פקחיות, שאל שאלות מחוכמו

   ליך מר וויליברג?" שאל המנהל.כעתירת סבו יקותיאל וויליברג"... האם הכוונה א ,בארץ
ד "דרך אחמ  "כן. הכוונה אלי. ואיך הספרים הללו הגיעו לידך.נשימות כבדות נשמעו מן העבר השני, 

ד סיפר לי שהוא קיבל י אם אני טועה מר וויליברג, אבל אחמ"תקן אות  "הא, אני מבין".  השיפוצניק...".
  כנראה שלא ידעת שיש שם אוצר ספרים של סבך...". ,לאשפהכל תכולת הדירה הוראה ממך לפנות את 

   השתיקה מהעבר השני היתה מביכה.
"מר   .יליברג, והאיש שידר ללא מילים אי נוחותחש שהשיחה הזו מעיקה על יונתן וו הרב בן זימרה

אני בסך הכל רוצה לדעת אם אתה מתיר לנו לקחת את הספרים הנפלאים הללו, חבל לזורקם  וויליברג
   ."....ח... זה אפילו איסורלפ

 . איפה אתה נמצא בדיוק?" ביקש יונתן.הייתי רוצה לפגוש אותך הרב בן זימרה"
 

  .סערנמאד למשרדו של הרב שאול. הוא נראה  גלוי ראש ומגולח 55כבן  דקות נכנס יהודי 04 -ת מתוך פחו
א ידע שמפגש בין השניים יתמקם בחדר הצילומים, הו זימרה שאחמד טרם היכנסו למשרד, דאג הרב בן

  .מות ליונתן וויליברגנעי-עלול לגרום אי
, אני מרגיש מאד לא "כבוד הרב בן זימרה מר וויליברג התיישב, שפוף ונבוך קלות ופתח במונולוג קולח.

 04על מפעל גדול ליצוא תוכנות מחשב, ולא חסר לי דבר... עד לפני אני איש עסקים עתיר נכסים, ב נוח.
 דקות החיים שלי היו שלווים ומלאי הצלחה. עד לסטירת לחי שחטפתי ממך...".

                               "אני סטרתי לך? אל תביך אותי...".את פיו המנהל "מה?" פער 
                                                                                                                                             הבעז" בתחילת אלולמשך ה

 
 
 
 
 

 
 

 הועף באויר והזיק
 סופת התחוללה בעיר ניו יורק השאלה: 

טורנדו חזקה ועוצמתית, והיה שם אדם אחד 
בשם ראובן שעף באויר מכח אותה סופה 
למרחק של כמה עשרות מטרים, ובסופו של 
דבר נחת בעוצמה לסלון ביתו של שמעון דרך 
החלון, תוך כדי שבירת כל החלון לרסיסים, 

 וכן שבירת מספר חפצים בבית. 
ם לראובן, שמעון המבוהל רץ מיד להביא מי

סייע לו לקום וחבש אותו מהפצעים שצבר 
 במשך התעופה ובנחיתה הקריטית. 

הודה "למארחו" לאחר שראובן התאושש ו
העזרה והסיוע, פנה  ,על כל הקבלת פנים

שמעון אל ראובן באמרו "אכן "שמחתי 
מאד" לארח אותך בביתי, אבל אתה רואה 
מה קרה מהאירוח הזה לחלונות ולשאר 

ית, אני חושב שאתה תצטרך החפצים בב
 ."לישא בתוצאות ולשלם על כך

ראובן השיב לו שאפילו אם היה רוצה בכל 
נפשו ומאודו שלא להזיק לו, לא יכל למנוע 
זאת, וזה ממש אונס גמור שאין מקום בכלל 

 לחייב אותו על זאת.
האם נזק שנעשה ללא כל שליטה   ?מי צודק

של המזיק נחשב בכלל "אדם מועד לעולם" 
 וחייב לשלם, או שמא יש לפטרו?

 

תשובות. וכן עוד ניתן לשלוח למערכת העלון 
שאלות ותשובות מעניינות בענייני חינוך, 

 השקפה, הלכה, מנהג וכדומה.

 
 

 
מה הוא שם משפחתו  קל:

 ?המקורי של ר' שלום שבזי
 

איך נקרא התנא 'שמעון  בינוני:

 ?ינ ימ ִּהת ִּאו  ינ ימ ִּהת ִּ ,'התימני
 

איזה מנהג אבילות מצינו  קשה:

במוצאי תשעה באב, שנהגו גם 
 בתימן?

 
 

 
 ברכת "שעשה לי כל צרכי" בת"ב

רי"ץ שלא מנהג הבלדי בעקבות המהשהידעת?! 
לי כל צרכי" בתשעה באב, ורבים  לברך "שעשה

נשאו ונתנו בהלכה זו. אולם למנהג השאמי מברכים 
 ברכה זו אף בת"ב.

 שירה תימנית אמיתית
ש"הניגון בכלי שיר איסור חמור בתימן  הידעת?!

לאנשים, כי קי"ל משחרב המקדש וגלו אסור לנגן 
בכלי שיר בין לחתונות בין בסעודות מצוה או רשות 
כמבואר בדברי חז"ל. אך הנשים התירו להן לשיר 
עם קול תוף וצלצל בלבד במסיבת נשים במשתה 
 חתן וכלה וכו' ובקצת כפרים הורגלו לשיר עם

 )ענף חיים עמ' מ'(. "דפיקת פח
 ממתי ,מנין השנים לחרבן

שהמנין שאנו מונין בתשעה באב לחשבון הידעת?! 
בית ראשון ושני, אין מקורו מזמן החרבן, ואפי' לא 
מתקופת הרמב"ם. המקור הראשון לכך הוא דברי 

 מהרי"ץ בעץ חיים, ולא ידוע מקור קדום מזה.
 

 
 

 
      

 
 

 (5) מארי יחיא עבאהל  
 

 י לו בקב חרוביםד 
מועט, בא הגאון ן נודעו בנקיון כפיהם ובהסתפקות באם כל אנשי תימ

 הקדוש מארי יחיא עבאהל וגילה מדרגות חדשות של 'קב חרובים'.
וכך העיד אחד מתלמידיו "כשאני אומר לך 'הבית' של מארי יחיא, אל 

נחלת  באחת מסמטאות היתה חשוב בית כמו שיש לי או לך, הדירה שלות
שכונת מאה שערים, היו לו שם בגומחה הזאת שלושה מטרים על יד לצבי 

שלושה מטרים, זה כל הבית. שם המטבח ושם חדר השינה. השירותים היה 
מחוץ לבית בכניסה לבניין. אתם הצעירים לא מבינים איך אפשר, אבל אני 

נקי, כאילו זה אולם הייתי בבית הזה כמה פעמים, הכול שם היה נוצץ ו
שמחות". אכן בני הקהילה היו מתייעצים ביניהם מפעם לפעם איך לשכנע 

הוא לא הסכים שיקנו לו דירה אפילו . אך אותו לעבור לדירה גדולה יותר
שהוא היה הרב של כל בני הקהילה שם. הכסף שהיה לו הספיק לדירה של 

 היה לו יותר מזה.תשעה מ"ר, ואפילו הוא לא הסכים לקחת הלואה בשביל שי
   

ולא רק הבית שלו היה קטן, גם המזון שלו. כמעט ולא ראו אותו אוכל אף 
פעם. מספרים שהיה אוכל שלשה ביסקוויטים ליום, זהו. יותר מזה הוא לא 

 רצה ליהנות מהעולם הזה. 
במשך כל היום היה יושב ולומד. גם כשהיה הולך בדרך, הפה שלו היה 

ומרים עליו שבדרכו אף פעם לא שתק ואף פעם ממלמל משניות בעל פה. א
  לא דיבר, רק היה אומר לעצמו משניות בע"פ ללא הפסקה.

חרי ודברי חז"ל אחד אבדרשותיו דיבר כל הזמן בעל פה, והזכיר את הגמרות 
 . השני, כאילו הוא קורא מתוך הספר

האנשים שלא הכירוהו בתחילה, לא העריכו את הגדולה שלו כי הוא היה 
התנהג בצורה מאד ידידותית עם אנשים, האיר פנים לכל  מסתיר אותה. הוא

. אדם, והתעניין בכל מי שפנה אליו אם הוא צריך עזרה ואיך הוא מסתדר
רק כשגילו  לילדים חילק סוכריות ולמבוגרים פיזר מחמאות ומילים טובות.

 איזה ענק וגאון יש כאן, התחילו לבא עם שאלות בלי הפסקה.
 שנזכה ללכת בדרכו וןיהי רצ
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