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י"ד   –מרת זהבה )זהרה( נגר ע"ה ב"ר יחיא מורחי הלוי זצ"ל  •. מרן הגאון הגדול רבי שמעון ב"ר דוד בעדני זלה"ה מרן הגאון הגדול רבי שמריהו יוסף חיים בן מרן הגאון רבי יעקב ישראל קניבסקי זלה"ה לע"נ 

הבה"ח נפתלי צבי  זצ"ל בן יבלחט"א רבי  , הרב ישראל ב"ר יהודה זצ"ל , הרב זכריה ב"ר יוסף גהסי זצ"ל , אברהם יבלחט"א רבי ןבעוזרי זצ"ל הרב אלעזר דודי הרב אברהם ב"ר דוד בדיחי זצ"ל, שבט תשמ"ח. 

 •הרב יוסף ב"ר יעקב שליט"א  , הרב אהרן ב"ר יוסף שליט"אהרבנים הגאונים הרב שלמה יוסף ב"ר יוסף שליט"א ואחיו ולזכות   • מרת יהודית ב"ר יוסף שרעבי ע"ה ו  ע"ה  גרשי מרת אסתר ב"ר יחיאיגיל יעיש. 

ולהצלת  במהרה בתוך שאר חולי ישראל,  לרפו"שתחי'   ומיכל ב"ר ישירפאל חיים ב"ר עזרא שליט"א. יוסף הרב  , הרב גבריאל בן שלום שליט"א, הרב ששון בן מרדכי שליט"אהרב רפאל אריה בן יחיא שליט"א

 . אכי"רוהצלחת אחינו בני ישראל, הנתונים בצרה ובשביה באוקראינה ובשאר גלויותיהם, 
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 כתר ההלכה
 מרבני בית ההוראה 'פעולת צדיק'  -הגאון הרב נתנאל עומיסי שליט"א 

  נלב"ע כ"ז אלול התש"פ –לעילוי נשמת אביו רבי יחיא ב"ר יצחק עומיסי זלה"ה 

 הערה בעניין זמן עלות השחר למנהגנו 

העל  קל"ט  בגיליון  רק    נויא[  ולא  השמש  בהתנוצצות  שהוא  החמה  הנץ  זמן  בעניין  אבותינו  מנהג  את 

את זמן עלות השחר שהוא שבעים ושתים דקות לפני הנץ הנהוג.    שיש לחשב לפ"ז  וכןמשתראה על הארץ,  

ואף שנמצא שזמן זה הוא מוקדם מאוד והוא יותר מתשעים דקות קודם שנראית החמה על הארץ, הנה  

)הגר"ז סי' תנ"ט ס"י, הגר"ח נאה  מצינו דעה כזו בפוסקים בחישוב זמן עלות השחר, שהוא כשעתיים קודם הנץ  

 .  עמ' ע"ד(בספרו שיעורי ציון  

העיר כאן דבר חדש, דמכיון שעיקר המנהג הוא על זמן הנץ    אלא שידידי הרה"ג ישראל הלוי שליט"א

החמה שאז עמדו בתפילה ואין לנו מנהג על זמן עלות השחר, מסתבר יותר לומר שאינו תלוי בהנץ הנזכר,  

שעלות השחר הוא ד'   ם צד.()פסחי אלא העיקר לחשבו מזמן הנץ 'הנראה' הרשום בלוחות. שכן איתא בגמ' 

בזה"ל, 'ועמוד השחר והוא אור הנראה    )ברכות פ"א מ"א(מילין קודם הנץ החמה, וכתב הרמב"ם בפיהמ"ש  

בכמו שעה וחומש משעות שוויון היום והלילה', עכ"ל. מבואר שעלות    עלות השמש בפאת מזרח קודם  

קודם   מיל  ד'  הוא  הארץהשחר  על  השמש  התנוצצועלות  קודם  לא  שם ,  שביאר  ממה  וכן משמע  תה. 

הרמב"ם את עניין האור שבעלות השחר שהוא בא מקרני השמש 'הקרובים לאדים הסמיכים העולים מן  

אדים   ענני  אותם  על  קרניה מאירים  על הארץ  עלותה  קודם  והיינו שהשמש  שם.  כלשונו  הארץ תמיד' 

כי אין אדים שסובבים אותו[,  שמסביב לכדור הארץ ]ושמעתי שלכן אור השמש נראה על הירח פתאום,  

)פמ"ג סי' ואם כן בודאי שהוא סמוך להיראותה על הארץ ולא סמוך להתנוצצותה. וכן מובא ג"כ בפוסקים  

 ואמר שמסתברים הם.  והצעתי דבריו לפני מרן הגר"י רצאבי שליט"א.  נ"ח א"א סק"ב, עטרת זקנים או' ג'(

 נתערבה באחרות שלא נעשו כך. טלית שקשרו בה ציצית לאחר חיתוך הרשת בכנפיה ו 

בעניין החוטים העשויים כמין רשת בכנפות הטלית,    ב[ ידועה ומפורסמת דעת מרן הגר"י רצאבי שליט"א

שלכתחילה יש להסירם קודם קשירת הציצית ולא להכניס עצמנו האם למדוד ג' אצבעות משפת הבגד  

ה'[  ל  מ  ם בקצוות הטלית ]הנקראת 'ש   ולא משפת הרשת. והטעם, כי אף שבתימן היו חוטי 'שתי' נמשכי

וכעין מה שמצוי בצעיפים בזמננו ואלו ודאי אינם נחשבים כחלק מן הבגד, מ"מ על הרשת יש לדון יותר  

שמעשה רשת זו   ואף להחשיבה כאריגה וכאילו היא חלק מהבגד, וא"כ יש לכוללה בשיעור ג' האצבעות. 

מ"מ כיון שרק מעטים החלו בזה אז, אין לכך תוקף  החל להתפשט עוד בתימן ]משנת ה'תרפ"ג בערך[,  

מנהג המקובל מדורי דורות. אך בדיעבד כשכבר הטילו את הציציות ולא חתכו את הרשת, יכולים לחתכם  

)שו"ת עול"י ח"ב  עתה ואין לפסול בדיעבד, כי מעיקר הדין נראה יותר שהרשת היא לנוי ואינה חלק מן הבגד  

 .( 24, תשובת מרן שליט"א שנדפסה בספר אור ההלכה בחלק התמונות עמ' 32פילין עמ' סי' ט, קונטרס ברכת אברהם ת 

מאברך ת"ח שנוהג להחמיר בהלכה זו להסיר את הרשת    ואחר הקדמה זו אעלה כאן שאלה שנשאלתי

יתא מפני  יקודם הטלת הציציות, והוא מחמיר בזה לעצמו אף בדיעבד, כיון שלטענתו יש כאן ספק דאור

זמננו שפסלו טלית זו לגמרי ]אמנם לא מצאתי מי שסובר כן, כיעוין במה שהעלה הגר"מ  שיש מפוסקי  

רצאבי שליט"א בספרו עטיפת ציצית כהלכתה עמ' ס"ד מדברי הפוסקים, אלא רק לכתחילה. שכן הביא 

בשם הגרי"ש אלישיב והגר"ש אוירבך שבדיעבד כשר, וכעין זה הובא שם בשם הגר"ש ואזנר והגר"נ קרליץ 

עיקר הדין כשר, ואף הגר"ש בעדני זצ"ל שהצריך לחתכם כמובא שם, לא נראה שפסל, יעו"ש[. ומשום שמ

בהם   אך  טליתות,  עוד  נתרמו  זמן  זו. אלא שלאחר  חומרא  ע"פ  העשויה  טלית  הכנסת  לבית  כך תרם 

נחתכה הרשת אחר הטלת הציצית, וכעת לא נודע מהי הטלית שתרם. ובא בשאלתו כיצד יעשה לפי  

תו להחמיר, כיון שאסור לו להתעטף בהם מפני 'תעשה ולא מן העשוי' ]ואף שאין הטלית שלו אלא  הנהג

 [.כמבואר במשנ"ב סי' י"ד ס"ק י"א ובכה"ח ס"ק ט"ושל הקהל, הא קי"ל שמברכים על טלית של קהל 

שליט"א מרן  לי  חזרתי    ואמר  בחזרה.  ולקשרם  הציציות  כל  את  להתיר  הוא  צריך  חומרתו  לפי  שאכן 

ושאלתיו שמא יכול הוא להקל ולומר שלא נתכוון להחמיר חומרא זו באופן זה שמונע ממנו להתעטף  

שעל   וענה לי שאכן כך מסתברבטליתות של בית הכנסת עד שיתיר את כל הציציות שבכל הטליתות,  

שעכ"פ להתיר טלית אחת ולקשרה שוב, אינו טירחא גדולה כ"כ,    נם נראה ליאמאופן זה לא החמיר.  

 ויעשה כן וישתמש בה.  

 

 א"ש־כתר של

הים את העם דרך המדבר ים סוף לאויסב 
 .)י"ג, י"ח( וחמשים עלו בני ישראל מארץ מצרים

מהו 'וחמשים'  ביאורים שנירש"י הביא 
מזוינין  פירוש ראשון]ושניהם במכילתא כאן[, 

, כמו ואתם תעברו חמושים 'כלי זין'לשון מ
 פירוש שני. י"ד( ,)יהושע א'לפני אחיכם למלחמה 

מלשון 'חמש', שעלו אחד מחמשה, וארבעה 
 חלקים מתו בשלשת ימי האפילה, ע"כ.

י תש יחד את כללוורבותינו חכמי תימן נע"ג 
במדרש  תאכדאי המשמעויות של מילה זו,

, מלמד שעלו מטוקסין בחמשה מיני הגדול
זיין, קשת ואלה ותריס ורומח וחרב, ע"כ. 

, ושם נוסף] במדרש אור האפילהוכעי"ז 
אלה', הוא המקל. ובעל הערוך פירש אלה 'ד

וכ"כ בחמדת ימים . אלדרקה והוא המגן
שהוא תריס קטן. ובמקום תריס למהרש"ש 

 נכתב בחמ"י 'קולפא' וביאר דהיינו ד'בוס,
וכ"כ במדרש הביאור  [.ליפין מברזלק

]ונראה שמקורם הוא . ובמדרש החפץ
, וכביאורו )פ"ו ה"ד( מסכת שבתב מהירושלמי

)ודלא כגירסת הפני משה 'חמשה של הקרבן העדה 

 , יעו"ש[.עשר' מיני זיין(
מוה"ר ישראל הכהן זלה"ה רמז נאה הביא ו

וז"ל, בחמשה מיני זיין, רוצה  בסגולת ישראל
 ., ע"כלומר בזכות חמשה חומשי תורה יצאו

מוהר"ר פנחס מגארי זלה"ה באור  וכעי"ז כתב
זכות ה' חומשי תורה ב וחמושים עלו,תורה 

)לעיל ג', , כמ"ש שעתידים לקבל יצאו ממצרים

 בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את י"ב(
 הים על ההר הזה.לאה

כתב מו"ז מוהר"ח קורח זלה"ה ביאור נוסף 
, דבא הכתוב לומר, אע"פ שלא בדברי חיים

היו ישראל ראוים ליגאל, מ"מ יש להם על מה 
עקב ומשה שיסמוכו זכות אברהם יצחק וי

ואהרן, זהו ו'חמשים עלו' כלומר הם עומדים 
 ועולים בזכות חמשה עמודים אלו, יעו"ש.

, כי כלי זיין של ישראל הם נמצאנו למדים
רבינו  וכפי שכתב כאן זכות התורה והצדיקים.

שיהיו צריכים  , שאין ישראל ככל העמיםבחיי
דרך התורה לצוות רק להזדיין כנגד האויבים, 

שיתנהג אדם במקצת כנגד הטבע והמקרה 
 .באורךואחרי כן יפעל הנס, יעו"ש 

שננעצה ושיכלה חרב בפתחי בתי  בעת הזאת
, אין לנו אלא לחגור איש חרבו כנסיות רח"ל

על יריכו לעסוק בתוה"ק ולהדבק בצדיקים 
 םלכ םים בנו ה' ילחשתעמוד לנו זכותם. ויקו

 אכי"ר. שבת שלום.ואתם תחרישון, 



 במשנת רבותינו ברכה ראשונה על המן 
אל משה הנני ממטיר לכם לחם מן השמים ויצא העם    ה'ויאמר  

 )ט"ז, ד'(  ולקטו דבר יום ביומו למען אנסנו הילך בתורתי אם לא

 על המן ברכה ראשונה   הוצרכו לברך אם  
 , שירד לישראל במדבר אודות המן    )דף סב, ב(  א[ איתא בזוהר הקדוש 

כל אינון בני מהימנותא נפקי ולקטי, ומברכאן שמא קדישא עליה, 
כוונתו  ו ע"כ.   אם  בזוה"ק  מבואר  אחרונה. לא  או  ראשונה  לברכה 
אמר רב רק לענין ברכה אחרונה,    )ברכות מח, ב(בגמרא  מצינו    והנה

 , ע"כ. קן לישראל ברכת הזן בשעה שירד להם המןינחמן משה ת
, וא"כ ניתן להעמיד את דברי הזוה"ק  כלל ברכה ראשונה  ולא נזכרה

   ברכה אחרונה. ןלעני
דברי חכם    )סי' ס"ג(  ואכן הביא רבינו יוסף חיים בשו"ת תורה לשמה 

שעיקר ברכות הנהנין הוא לברר הטוב מן הרע, א"כ    דמכיון,  אחד
בירור,  חלק רע, ואין צורך לעשות בו  המן שירד מן השמים אין בו  

)מאמרי השבתות מאמר ג'    וכן הביא בבני יששכר ו.  ירכו עלילא בולכן  

, דהמן היה לחם בשם הרב המקובל מו"ה ישראל דוב זלה"ה  אות ג'(
באיברים שנבלע  ב(  אבירים  עה,  ביומא  בירור.   )כמבואר  בו  היה    ולא 

, מכל שאין בו בירור מחלק הרעדאף    ולמעשה בבני יששכר כתב ]
המאכל עולה למדרגה גבוהה יותר, יצטרך בירור לזככו    מקום כאשר 

 בשב"ק שהמאכל מתעלה דולכן כתב  שיהיה ראוי למדרגה ההיא.  
השבת מברכי בסעודות  היו  היו    ם,  לא  החול,  בימות  אבל  עליו, 

 . [מברכין במדבר על המן, יעו"ש
שלא היו מברכים עליו כלל, אלא   דאין לומר ,  ומסתברא מילתא ב[  

)שנה חי  וכמ"ש בבן איש  ך ומודה כפי צחות לשונו,  כל אחד היה מבר 

ודע דאע"ג דכל הברכות אנשי כנה"ג שהם עזרא הסופר    א' ר"פ בלק(
תסבור לומר דמימות מרע"ה עד כנה"ג לא   ובית דינו תיקנום, אל

זה לא יתכן מכמה טעמי תריצי, אך העניין   היו מברכים כלל דדבר 
מסדר    אהו אחד  כל  היה  כנה"ג  אנשי  דקודם  בתפילה,  שהיה  כמו 

וכן היה ענין הברכות שהיה כל אחד    'תפילתו כפי צחות לשונו וכו
כנה"ג  אנשי  ובאו  לשונו,  צחות  כפי  ברכותיו  ומסדר  מברך  ואחד 

ויעוין  ע"כ. ]ותקנו נוסח כל הברכות שיהיו ערוכות בפי הכל בשוה,  
התשפ"ב  בשלח  פרשת  תורה  בכתרי  בס"ד  פ"ח(  מש"כ  על )גליון   ,

 [. כנה"גהשתלשלות תקנת ברכת המזון מימות משה עד אנשי 
  )אבני חפץ סי' ט'(  י רצאבי שליט"א בתולדות יצחק " וכן הביא מרן הגר 

זלה"ה  הרופא  זכריה  מל"ע(  ממוהר"ר  אמר   )מתורגם  שמשה  דע, 
שנתן לכם המן, איש כפי צחות לשונו על    לאלישראל תתנו שבח ל

בכתרי תורה    ויעוין מה שביארנו בדבריו לענין ברכת המזון)כמו התפילה וכו'.  

 . (שם

שהרי ברכה אחרונה בוודאי  ,על חכם זה הרי"ח חלק אך למעשה ג[ 
, כי גם בלא ענין הבירור צריך לברך, כדי והטעם  .בירכו כמבואר 

להודות ולשבח להשי"ת על מה שנתן לו, ועי"ז משתלשל שפע בכל  
 העולמות. וא"כ בודאי שבירכו גם ברכה ראשונה, דמאי שנא. 

 בירור דברי הזוה"ק שהיו מברכים ברכה ראשונה 
  .ונה לברכה ראשונהושהכזוה"ק,  כוונת  בביאר    הרמ"ק באור יקרו [  ד 

 היינו ברכת המוציא ע"כ.    א,ומברכאן שמא קדישוז"ל 
פירש  ו  שלא  ראשונה,אף  לברכה  הזוה"ק  שכוונת  לו  נראה    מנין 

וההוא מנא הוה סליק    ,בהמשך  ממשמעות לשון הזוה"ק  להביא ראיה
היה מעלה מכל    ,אותו המןובוסמין דגנתא דעדן וכו' ]פי'    ריחין דכל 

עדן שבגן  הבשמים  וביריחות  הם    אר .  הברכה  בסוד  כי  הרמ"ק 
גשמיותו ממציאות  יותר  דק  שהוא  הגן  ריח  אליו  ואח"כ   .מושכים 

כתב עוד דהמן הוא בסוד הכתר הכולל בו כל הספירות, ולכן היו בו  
שויה לקמיה, בכל טעמא דאיהו    [,כל הריחות וכל הטעמים, יעו"ש

]פי' וכשמניחו לפניו, בכל טעם שהוא רוצה היה  בעי הכי טעים ליה  
 שמדובר כאן קודם האכילה.   הרי. [ ע"כטועם אותו

יש להביא ראיה   סיום  ממה שביאר  וכן  הזוה"ק הרמ"ק את  ,  דברי 
ומברך   ,פי']ומברך למלכא קדישא עילאה, וכדין מתברך במעוהי  

  , וכתב הרמ"ק .  [, ואז היה המן מתברך במעיולמלך הקדוש והעליון
  א עלה למעלה יותר, ולזה אמר למלכשהיא ברכת המזון תוברכה זו  

קדישא,  שמא  ומברכאן  אמר  המוציא  ובברכת  עילאה,  קדישא 
דמחילוק הלשונות  הרי  כת המזון עולה יותר וכו' יעו"ש.ר והטעם שב

 מוכח דתחילה דיבר הזוה"ק בברכה ראשונה. 
 ברכו המוציא לחם מן הארץ דעת רבותינו חכמי תימן ש 

'המוציא' ה  עליו  שברכו  הרמ"ק  לשון  ומסתימת  דהיינו  [  נראה   ,
דאם כוונתו לברכה חדשה, היה לו לפרש.   המוציא לחם מן הארץ.

מצאתי   ברמזיו  לרבינוכאן  וכן  דגן יואל  ונקרא  לחם  נקרא  המן   ,
ולפיכך תקן עליו מרע"ה, המוציא והזן, ע"כ. וגם בדבריו יש לפרש 

 דהיינו המוציא לחם מן הארץ.
מוהר"ר נתנאל    כתב   רבותינו חכמי תימן נע"ג,מפורש בספרי  ן  וכ 

, ברכת )דברים ח', י'(פרשת עקב  ב  ב"ר ישעיה זלה"ה באור האפילה
קן להם המוציא  יקן אותה משה בשעה שירד להם המן, והוא תיהזן ת

וכן כתב מוהר"ר שלום שבזי זלה"ה בחמדת  כ.  מן הארץ, ע"  םלח
, ומה היו מברכין עליו, המוציא לחם מן הארץ.  )פסוק י"ד(לקמן    ימים

שיוצא מן הארץ העליונה, סוד מלכות, ע"כ ]וע"ש שהמשיך לבאר  
 ולא מן הארץ[. 'לחם מן השמים'למה נאמר אם כן ע"ד הסוד, 

הגה"ק  [  ו  בספ וכן כתב  צדיק  ר מפילץ  ס"ז(ו שפתי  אות  אחר   )בשלח 
הספורנואת  הביא  ש העם   דברי  מן  יצאו  השביעי  ביום  ויהי  עה"פ 

אם היו   ,בלי ספקדזה היה חילול שבת  ,  )לקמן כ"ז(ללקוט ולא מצאו  
  )שבת קז, ב( דבר ממקום גידולו. כאמרם ז"ל מלקטים הו[ ,]מוצאים מן

מח והיגי,  מהיזמי  כשותא  דתלש  מאן  ]אע"פ  יהאי  עוקר  משום  יב 
וע"ע משך   .לוושאינו מחובר לקרקע. כיון שעוקר הדבר ממקום גיד

דאע"פ שהמן ירד ,  וביאר בשפתי צדיק את דבריו  .ע"כ  [,חכמה כאן 
מן השמים והוא לחם שמלאכי השרת אוכלין אותו, מכל מקום כדי 

שתנה ממה שהוא בשמים, ורק כשהוא משיוזנו ממנו בשר ודם, הוא 
 הוא נגמר, ולכן הארץ נקראת מקום גידולו.  ץ באר 

כתב עלי  ולפי"ז  מברכין  הארץ.דהיו  מן  לחם  המוציא   ומה ]  ו, 
על פת מחטה   מברכין  איך  )פ"ו ה"ז(שנסתפק ר"י בירושלמי כלאים  

שגדלה בעציץ שאינו נקוב, היינו כי גם בשבת התולש מעציץ שאינו  
)סי' קנ"ב    ת אדם ובנשמ .  )פ"ח משבת ה"ג(נקוב פטור, כמבואר ברמב"ם  

 [. . אבש"ר האריך בביאו"ד הירושלמי, יעו"ש אות א'(
 'מן השמים' דעת הסוברים שברכו עליו  

על המן היו מברכים   ()סי' תתתת"מ  ספר חסידיםדעה נוספת מצינו ב [  ז 
ו'( . וכן אליהו על עוגת רצפים  הנותן לחם מן השמים ,  )מלכים א י"ט, 

 )ח"א סי' ע"ח אות ל"ז(   ובשו"ת זכרון יהוסף  הנותן לחם מן השמים, ע"כ.
כן   שמעתי  בילדותי  מוילנאכתב  הגר"א  נתחלף  בשם  ואולי   ,

 להשומע מר"י החסיד על החסיד מוילנא, ע"כ.
כתב  לזה  מפאנו  ובדומה  שבתות   הרמ"ע  מפאנו. מאמר  הרמ"ע  )מאמרי 

שישי( חלק  לצדיקים   בענין  השם,  לעשות  השי"ת  שעתיד  הסעודה 
לבוא, באותה   וז"ל  לעתיד  הבית  בעל  יהיה  שאדה"ר  ומסתברא 

המוציא  סעודה והוא יברך לכל המסובין על המן אשר בצנצנת 'ברוך  
כתב, במדבר היו    )שם(', ע"כ. ובשו"ת תורה לשמה  לחם מן השמים 

השמים' מן  לחם  לכם  'הממטיר  מברכים  דקרא. ישראל  כלישנא   , 
מילי  ו בקונטריס  בזה  שליט"א  רצאבי  הגר"י  מרן  מש"כ  עוד  יעוין 

 .סוף פ"ה( ,)פסקי מהרי"ץ ח"בדברכות  

 "ר נתן ב"ר חיים חובשי זלה"המוהר –מדרכי רבותינו 
רבינו  , שהיתה באותם ימים מלאה בגדולי וצדיקי תימן שעלו באותם ימים,והתגורר ברחובות קעלה לאה"נולד בתימן בשנת התרמ"ב, זכה ו רבינו

ואפילו בסתרי תורה בנגלה שלו היה להפליא,  כח ידיעת התורהנמנה על בני חבורת המקובלים שבבית מדרשו של מוהר"ר יוסף משולם זלה"ה, 
קבע את לימודו בבית מדרשו  בערוב ימיו. . גם כשהיה פותח פיו לדרוש בדברי תורה היה כמעיין המתגברובכתבי האריז"ל, היה משיב ומגיה ע"פ

ה, באחד הימים בדרכו לבית המדרש נפל על שיח 'סברס' קוצני ונתמלאו ידיו ורגליו קוצים עד שזבו דם. רבינו לא "מוהר"ר שלום מחפוץ' זלה של
יסורים רבים בחייו, במחלת רעייתו ופטירתה, בבנו שנפטר  סבלשת ליבו לזאת, כי הלא כעת היא שעת הלימוד, ולא ביטל את סדריו הקבועים. 

 .זיע"א. לא כהתה עינו ולא נס ליחו בן צ"ח לחייוונסתלק במנחת שבת קודש פרשת בשלח,  זכהצהלתו על פניו.  ו בתאונת דרכים, אבלעל פני
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