
הוו מתונין בדין

העלון מוקדש לזרע בר קיימא אליהו בן אדלה ורבקה בת מרים
ולרפואת ר’ יצחק בן חנה, פירחה בת רבקה

ֲאֶׁשר  ַהִּמְׁשָּפִטים  "ְוֵאֶּלה 
ִתְקֶנה  ִּכי  ִלְפֵניֶהם:  ָּתִׂשים 
ַיֲעבֹד  ָׁשִנים  ֵׁשׁש  ִעְבִרי  ֶעֶבד 

ִבִעת ֵיֵצא ַלָחְפִׁשי ִחָּנם" )שמות כא, א-ב(. ּוַבׁשְּ

דרשו רבותינו )סנהדרין ז ע"ב(  דרש בר קפרא: מניין מה 
דכתיב   - בדין  מתונין  הוו  מ"א(  פ"א  )אבות  רבנן  שאמרו 
ליה  וסמיך  ִמְזְּבִחי,  ַעל  ְבַמֲעֹלת  ַתֲעֶלה  ְוֹלא  כג(  כ,  )שמות 

)שמות כא, א( ְוֵאֶּלה ַהִּמְׁשָּפִטים ֲאֶׁשר ָּתִׂשים ִלְפֵניֶהם.

ובענווה  בהכנעה  אגודל,  בצד  עקב  ללכת  השופט  על 
ולשפוט את הדין במתינות רבה, ישנם שופטים שנכנס 
הדין  את  לפסוק  ממהרים  הם  ולכן  כבוד  קצת  בהם 

וטועים. 

רּו  על הפסוק )ישעיה א, יז( ִלְמדּו ֵהיֵטב ִּדְרׁשּו ִמְׁשָּפט ַאׁשְּ
ָחמֹוץ ִׁשְפטּו ָיתֹום ִריבּו ַאְלָמָנה, דרשו רבותינו )סנהדרין 
לה ע"א( אשרי דיין שמחמיץ את דינו, שמשהא את דינו 

ומלינו כדי להוציאו לאמתו )רש"י שם. הובא בבית יוסף חו"מ 
סימן י' ס"א ונפסק בשו"ע שם(, מסתכל ובוחן את כל הצדדים 

ואז זוכה להוציא דין אמת לאמיתו. 

לבית  עגלון  הגיע  אחת  שפעם  מסופר  זה  בעניין 
מדרשו של הגאון מווילנא ואמר: "אני כהן, האם מותר 

לי לקחת גרושה?"

ולכן  איתה  להתחתן  רוצה  שהוא  חשבו  התלמידים 
ה  דחו אותו בשתי ידיים: זה פסוק מפורש בתורה, ְוִאׁשָּ
לקחת  לך  אסור  ז(,  כא,  )ויקרא  ִיָּקחּו  ֹלא  ֵמִאיָׁשּה  ְּגרּוָׁשה 

גרושה!

ולפתע  המדרש  מבית  העגלון  יצא 
התלמידים  לו  סיפרו  הגר"א,  הגיע 

על המעשה המוזר שקרה להם שנכנס 
גרושה.  לקחת  יכול  אם  ושאל  עגלון 
שיקראו  לתלמידיו  הגר"א  הורה  מיד 
לעגלון ויביאוהו בחזרה לבית המדרש! 

כשהגיע העגלון בחזרה שאלו הגר"א, 
מה כבודו שאל את התלמידים?

"שאלתי אם אני יכול לקחת גרושה", 
ענה העגלון בתמימות. 

אותה?  לקחת  רוצה  אתה  "לאיפה 
שאל  לעיר?"  מחוץ  או  העיר  בתוך 

הגר"א. 

"בתוך העיר", ענה העגלון.

בזה  "אין  הגר"א,  השיב  מותר"  העיר-  בתוך  זה  "אם 
בעיה של ייחוד". 

רוצה  שהעגלון  וחשבו  לענות  מיהרו  התלמידים 
להתחתן עם גרושה, דבר פשוט ומובן שאסור, לית דין 
צריך בשש )ברכות מ ע"א(, אך הגר"א הבין ברוב חכמתו 
ששאלתו הייתה אם יש בעיה של יחוד לקחת גרושה 
בעגלה, ַּבֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב.. )מנוסח הקדיש(, ולכן ענה לו 
בעיה  אין  אנשים  שיש  במקום  העיר  באותה  זה  שאם 

)כמבואר בשו"ע אבן העזר סימן כ"ב ובנושאי כליו שם(. 



ז׳׳ל,  בן מלכה  ר' יגאל  ז׳׳ל,  בן רחל  ז׳׳ל, יעקב  ז׳׳ל, מרים בת רחל  ירדנה   בן  אור אורי  העלון מוקדש לעילוי נשמת: 
שמואל גד בן מיסה ז׳׳ל,  אליעזר בן רגינה ז׳׳ל ,  אברהם בן חאקי קלרה ז׳׳ל,  רבקה בת אסתר ז׳׳ל ,  רבקה בת תאג'י רחל ז׳׳ל

לעילוי נשמת מוקיר רבנן, חמיו של מרן ראש הישיבה שליט"א, 
מתלמידיו הראשונים של מרן פוסק הדור הראשון לציון מורנו ורבינו עובדיה יוסף זצוק"ל

רבי שמואל זכאי זצ׳׳ל
ת.נ.צ.ב.ה

לייב  יהושע  רבי  דיסקין,  המהרי"ל  על  מסופר  וכן 
דיסקין זיע"א, מספרים עליו שהיה רואה ברוח קודשו 
רצו  ואילן. פעם אחת  אילן  בכל  יש  עלים  ויודע כמה 
אנשים לנסותו ושאלוהו כמה עלים יש באילן פלוני.. 
אנשים  אותם  הלכו  אח"כ   ,"973" הרב:  להם  אמר 
והורידו 5 עלים ובחזור שאלוהו "רבינו, כמה יש עלים 
באילן הזה..", "כמה שאמרתי לכם קודם פחות חמש" 

השיב הרב בחיוך.

אחת  שכנה  שכנות,  שתי  בין  ויכוח  פרץ  אחת  פעם 
הכביסה,  את  לה  גנבה  שהיא  חברתה  את  האשימה 
אך האמת היא שהכביסה הייתה שייכת לשכנה והיא 
לא גנבה, אלא שהכביסה הייתה מאוד דומה ובשל כך 

נגרם הטעות.

הגיעו שני השכנות לפני המהרי"ל דיסקין, ביקש הרב 

לראות את השמיכה המכובסת, 
ולאחר שהתבונן בו היטב אמר 
"השמיכה  הטוענת:  לשכנה 
לקחת  את  אחרת,  נראית  שלך 

ואח"כ  פתילה,  ממנו  לעשות  כדי  מסוים  חוט  ממנה 
חיברת את זה בחזרה ונשאר סימן, פה אין סימן..".

ככה זכו חכמי ישראל ברוח קודשם להוציא דין אמת 
לאמיתו, וזה נבעה מתוך חכמת התורה שהיו לומדים 

ומוסרים נפשם עליה עד שנדבקים בה' יתברך. 

השלימה,  ישראל  בגאולת  לראות  שנזכה  רצון  יהי 
אמן.

ניתן לצפות בשיעוריו של מרן ראש הישיבה שליט”א   בימי שלישי וחמישי בשעה 21:00
orhachaim.org ”בשידור חי באתר  ישיבת “אור החיים

כמו כן ניתן להאזין בשידור חי גם דרך הטלפון: 02-6400000  )שלוחה 9(

שבת שלום לכל בית ישראל

בשלו  שלא  ענבים  )הוא  הבוסר  א. 
כל  חמוצים(,  ועודם  צרכם  כל 

פרי  בורא  עליו  מברך  הלבן,  פול  כשיעור  גדל  שלא  זמן 
ומכיון  העץ.  פרי  בורא  עליו  מברך  ואילך  מכאן  האדמה, 
עליו  לברך  יש  לעולם  הלבן,  פול  שיעור  לנו  נודע  שלא 

בורא פרי האדמה עד שיהא גדול ביותר. 

ואם טעה ובירך על הבוסר בורא פרי העץ יצא. ולכתחילה 
לא יאכל מהבוסר שיעור כזית כדי שלא יכנס בספק ברכה 

אחרונה, ואם אכל כשיעור כזית ובירך אחריו על העץ ועל 
פרי העץ, יצא.

קטנים  הם  אפילו  פירות  משיוציאו  האילנות  כל  שאר  ב. 
ובלבד  העץ,  פרי  בורא  עליהם  מברכים  וחמוצים,  מאד 
שלא יהיו מרים ועפוצים מאד עד שאי אפשר לאכול מהם 
ומכל  כלל.  עליהם  מברכים  אין  שאז  הדחק,  ע"י  אפילו 
"שהחיינו",  ברכת  הבוסר,  על  או  עליהם  יברך  לא  מקום 

אלא על גמר הפרי.

הלכות ברכות- המשך ברכת היין ופירות האילן



העלון מוקדש לזיווג הגון
אלעד בן אילנה, רבקה בת תקוה, דוד רחמים בן אילנה

“ויחי יעקב”

העבר אין והעתיד עדיין 

השבוע )יום רביעי( חל יום פטירתו של מר אבי, רבי דוד אלבז בן איזה זצ”ל, שנפטר לפני עשרים ואחת 
שנה, בי’’ג טבת שנת תשנ”ו.  נכתוב מעט הנהגות בולטות בחייו שישמשו לנו לדגם ותדמית לחיינו. 

העלון מוקדש לרפואת
|גרשון חי בן רחל רוחם


