
    תיתן אמת ליעקבתיתן אמת ליעקבתיתן אמת ליעקבתיתן אמת ליעקב
על אדמו"ר חסידי מפורסם שכאשר עלה על כסא אביו שנפטר סיפרו סיפרו סיפרו סיפרו 

עמד הבן ושינה הרבה מנהגים שאביו קבע בהנהגת החסידים שלו . 

וכאשר שאלו את הבן למה הוא לא נוהג כמו אביו ? הוא ענה "אני נוהג 

ממש כאבי ! ואיך? כי הנה אבי ז"ל לא היה "קופי" של אביו אלא קבע 

הנהגה כפי שהוא הבין שצריך לנהוג ואף אני כן ! והוסיף לומר לשואליו  

 ושאל  "האם הבעל שם טוב אסר על תלמידיו להיות שונים ממנו ?"

עלינו להבין שהאבות הקדושים למרות שהם היו מאוחדים ביניהם וכך וכך וכך וכך 

במה שהם היו האבות הקדושים של עם ישראל , אבל באמת לכל אחד 

מהם הייתה דרך משלו בעבודת השם ית' וההבדלים בין אברהם אבינו 

ליצחק אבינו היו הבדלים קיצוניים ממש . אברהם א' קצה של חסד 

בעוד יצחק א' קצה של דין ודווקא יעקב אבינו היה הממוצע שבאבות 

 ומידתו הייתה מידת האמת .

נולדו ההבדלים האלה זה נושא בפני עצמו איך  איך  איך  איך  

ואדמו"ר זצ"ל האריך בזה באחת משיחותיו 

וכמדומני אף הקדיש לנושא זה מאמר שלם 

להסביר מדוע אברהם אבינו בחר לו את מידת 

החסד כמוטיב מרכזי בעבודת השם שלו ומדוע 

יצחק אבינו ע"ה בחר לו מידה אחרת היא מידת 

הדין והדברים רחבים ועמוקים ואין כאן כרגע 

 המקום לנושא זה . 

היום  לקראת שבת זאת היא שבת בשיעור  בשיעור  בשיעור  בשיעור  

פרשת ויצא יעקב שדרך אגב היא יום פטירת 

מו"ר  רבי משה יעקב ז"ל אני מבקש להתמקד 

במידתו של יעקב א' ע"ה ולגלות עד היכן 

הדברים מגיעים ולנסות ללמוד גם אנו בעצמינו 

משהו מתורת האבות בבחינת "חייב אדם לומר 

מתי יגיעו מעשי למעשי אבותי אברהם יצחק 

 ויעקב ".

מתבררים במדרש רבה לקראת סוף הדברים  הדברים  הדברים  הדברים  

הפרשה שם מסופר שלבן רדף אחרי יעקב חתנו 

שברח עם נשותיו ובני ביתו . רדף ואף השיג. שם 

התפתח ויכוח גדול בין שניהם ויכוח שאף הפך 

למריבה ואף הביא את יעקב א' לכלל כעס 

כלשון הכתוב והנושא של המריבה והויכוח היה 

קודם כל עצם הבריחה וכלשונו של לבן "למה 

נחבית לברוח ותגנוב את לבבי". טענה זאת היא 

אמיתית כי כבר לפני כן  היה כתוב "ויגנוב יעקב את לב לבן הארמי על 

 בלי הגיד לו כי בורח הוא ". ( בראשית ל"א כ').

( מכיוון שלשון הפסוק נראה מפותל כי מה פירוש "על בלי הגיד לו " ? 

כאן את מה שכתב בעל הכתב  והקבלה שכאשר יעקב בא לבית אביא  אביא  אביא  אביא  

לבן לראשונה , כלומר עשרים שנה לפני שהתרחש הסיפור שאנו 

עסוקים בו , מיד שאל אותו לבן "למה באת"? ובאמת היו ליעקב שני 

סיבות לדבר זה . האחת הייתה שהוא ברח מעשו אחיו והשנייה הייתה 

כי הוא בא לחפש את השידוך  של עצמו , הוא היה אז בן שבעים ושבע 

שנים , בהחלט גיל להתחתן !  ושני הסיבות היו אמת . הראשונה קשורה 

במה שאמרה לו אמו "ברח לך אל לבן אחי חרנה עד שוב אף אחיך ממך 

ושכח את אשר עשית לו" , והשנייה הייתה  מה שאמר לו יצחק אביו , 

"קום לך פדנה ארם ביתה בתואל אבי אמך וקח לך אישה משם מבנות 

 לבן אחי אמך ( בראשית כ"ח ב' ).

יעקב כבר באותה עת הסתיר את סיבת הבריחה הראשונה כי הוא אבל אבל אבל אבל 

לא רצה שבבוא העת לבן ידע שיש לו תכונה של "בורח" ! כי אם לבן 

היה יודע את זה הוא היה מקיף את יעקב בשרשרת של מנעולים שהוא 

לא יוכל לברוח ! ומסתבר שהיה גם מחרים את כל רכוש יעקב ונותן לו 

ללכת ריקם ! "כמו שבאת אלי רק עם המקל כך תחזור ,  כי כל מה 

ויגנוב שאתה רואה הוא שלי !" ועל הסתרת אמת זאת  התורה כתבה " 

על בלי הגיד לו כי בורח הוא !התורה לא נושאת   לבן "!!    יעקב את לב 

 פנים ליעקב בחיר האבות וקוראת למעשה שלו גניבת לב).

השנייה של לבן הייתה "למה גנבת את אלוהי"? "אתה פשוט והטענה  והטענה  והטענה  והטענה  

גנב"! צועק לבן . קודם כל גנבת את לבבי . אחר כך גנבת את בנותי ! 

ועכשיו אני יודע שגנבת גם את אלוהי ! זאת סיבה לאפשר לו לערוך 

חיפוש בכלים של יעקב כי אם הוא גנב את אלוהיו מי יודע מה הוא עוד 

גנב . לבן היה כנראה בין שאר אומנויותיו  בודק במכס וידע לחפש!  כך 

 מוכרחים לומר!  

זאת גרמה ליעקב חרון אף ! הוא המתין עד אחרי כלות החיפוש טענה טענה טענה טענה 

ורק אחרי שלבן חיפש  וחיפש ולא מצא כלום התחיל יעקב לריב עם 

לבן . "וייחר ליעקב וירב בלבן . ויען יעקב ( רש"י 

יכתוב בפרשת כי תבוא שהמילה "ויען" מורה 

על הרמת קול ! ויאמר ללבן , מה פשעי ומה 

חטאתי כי דלקת אחרי ? כי מששת את כל כלי ! 

מה מצאת מכל כלי ביתך ? שים כה נגד אחי 

 ואחיך ויוכיחו בין שנינו "!

ן   ן  כא ן  כא ן  כא נו כא יעקב אבי באים חז"ל לעזרתו של 

ומחדדים את דבריו "אמר רבי סימון. בנוהג 

שבעולם . כלומר אם נבדוק בכל העולם כיצד 

חתן   -הוא המנהג במקובל בדברים מעין אלו  

שהוא דר אצל חמיו אפשר לו שלא ליהנות 

אפילו כלי אחד ואפילו סכין אחד ? אין דבר 

כזה ! ברם הכא מששת את כל כלי ולא מצאת 

אפילו מחט אחת ואפילו צינורא ( ווים שטוות 

 מת"כ ) לא מצאת " ! –בו הנשים 

פלאים" טוענים חז"ל , חתן שדר אצל פלאי  פלאי  פלאי  פלאי  " 

חמיו ויוצא משם לביתו והוא שהה שם עשרים 

שנה האם יתכן שבכליו לא תהיה מחט אחת או  

סכין קטנה  שהייתה שייכת  לחמיו והחתן לקח 

! פה  איזה   -אותם ? כך הוא הנוהג בעולם 

ן   -מזכרת ! פה   משהו שבטעות התערב בי

הדברים !  ו ל ב ן  ל א  מ צ א  כ ל ו ם !  כי בכל 

עת ההכנות שערך יעקב לבריחה  החפוזה שלו 

הוא עמד על המשמר שלכל דבר שהם לוקחים 

תהיה להם קבלה מהחנות שם קנו את המספריים או את המחט ואת 

החוט ! אם לא הייתה קבלה לא לקחו ! ומדובר על עשרים שנה ! 

ומדובר בחתן שנשא ארבע מבנות המשפחה !! ולבן לא מצא כלום ! 

 פלאי פלאים !

    ב.ב.ב.ב.

אנו מגיעים לפליאה הגדולה שטרם נגענו בה ואשר היא באמת כאן  כאן  כאן  כאן  

הסיבה שהולידה את השיעור שלנו בשבת קודש זאת היא שבת יום 

הזיכרון לאבי מורי ז"ל שבת קודש פרשת ויצא יעקב . וכך אמרה 

הפליאה : "מרא דעלמא כולא ! מי מדבר כאן ! לבן שדווקא בפרשה 

! זה   הארמי זאת בפסוקים כ' וכ"ד מזכירה לנו התורה שמדובר בלבן  

שהחליף את משכורתו של יעקב מאה פעמים ! וחיפש כל העת דרכים 

לרושש את יעקב מכל וכול ולשלח אותו בסופו של סיפור בעירום 

ובחוסר כל  ( לא ממש ! את המקל הוא יוכל לקחת עמו !) לא פליטת 

פה הייתה ליעקב לומר ש"לולי אלוהי אבי אברהם ופחד יצחק היה לי כי 

עתה ריקם שלחתני " באמת יעקב קלע לאמת שהייתה בלבו של לבן 

בכל שנות התעשרותו של יעקב .  ה ו א  י צ א  מ כ א ן  ר י ק ם ! ה ע ו ש 

 הרב דוד וייסעיון הפרשה 

    

אמר רבי סימון. בנוהג ”

שבעולם. כלומר אם נבדוק 

בכל העולם כיצד הוא 

המנהג במקובל בדברים 

חתן שהוא דר  -מעין אלו 

אצל חמיו אפשר לו שלא 

ליהנות אפילו כלי אחד 

ואפילו סכין אחד? אין דבר 

כזה! ברם הכא מששת את 

כל כלי ולא מצאת אפילו 

מחט אחת ואפילו צינורא 

 -(ווים שטוות בו הנשים 

 “מת"כ ) לא מצאת
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"מאשר לאבינו עשה את   -ר   ש ל ו  ה ו א  ש ל י ! כך גם אמרו בני לבן   

 החיל הזה "!) 

כלשון   כל אשר לו לבן מדבר כאן על גניבת לבו ועל לקיחת  ובאמת  ובאמת  ובאמת  ובאמת  

ויאמר אל   -גם כן בצעקה ובהרמת קול    –הכתוב בפסוק מ"ג "ויען לבן  

יעקב  ה ב נ י ם  ב נ י  ו ה צ א ן  צ א נ י  ו כ ל  א ש ר  א ת ה   ר ו א ה  ל י  

סבא לבן אתה לא   -אולי בנימוס    -ה ו א" ! ואנחנו היינו שואלים אותו 

מתבייש ? אתה גנבת את לב רחל בתך בגניבה הגדולה ביותר 

 בהיסטוריה כשהכנסת את לאה במקומה ! ואתה מדבר על גניבת לב  ??

ן  ועבר מ . לבן כבר מת  ום  רוצה לדבר הי י  זה אנ אבל לא על 

העולם .זכרונו לא לברכה . אבל יעקב אבינו לא מת וזכרונו כן לברכה 

ואנו רוצים ללמוד את מורשתו כמובן בעזרתם של חז"ל הקדושים . 

הנושא שבחרתי לדבר עליו הוא  הנושא של "הוראת היתר" ! הכוונה 

שלי היא למה שאדם מתיר לעצמו לעשות דברים אשר לא כדת אבל 

הוא מתיר אותם לעצמו באמתלאות שונות ."זאת שעת הדחק "! 

 "הוראת שעה"! "זה מקרה יוצא מן הכלל"! "שעת חירום" !

במציאות של ימינו . אדם שעובד   -לצורך ההמחשה    -לעצמינו  נתאר  נתאר  נתאר  נתאר  

במשרד והלינו את משכורתו  ששה חדשים ועדיין הוא ממתין לה . 

התורה הלוא מקפידה על הלנת שכר ליום אחד אבל המנהל שלו אינו 

מן המחמירים ובגלל סיבות נוספות שבודאי יש לו הוא כן מלין את 

 השכר . 

לא יתיר לעצמו העובד מעוכב המשכורת הזה ? האם אפשר לבוא מה  מה  מה  מה  

אליו בטענות על זה שהוא השתמש בטלפון של המשרד וכנראה הוא 

סיים   –רק בשעת הדחק    –"שכח" לשלם על השיחה, או על זה שהוא  

את העבודה לפני המועד הקבוע ? מי יכול לבוא אליו בטענה . "בעל 

הבית מרמה אותי ועושק אותי כבר חדשים רבים וממני נדרש להיות 

 ישר ומקפיד על ממון הזולת ! ?"

רב בקהילה באורל הוזקקתי פעם לקנות לעצמי אופניים של בהיותי  בהיותי  בהיותי  בהיותי  

כושר . הפגישו אותי עם אדם שמכר לי את האופניים . אבל הוא לא היה 

בעל חנות אלא עובד בבית חרושת לאופניים ומכיוון שהוא לא קיבל 

משכורת זמן רב הוא עמד ברחוב ומכר את תוצרת המפעל ושמר את 

הכסף לעצמו כמקדמה לתשלום המשכורת . והוא לא היה היחיד 

 שעשה כך ! 

לא הייתה גניבה ! זאת הייתה דרך מתוחכמת להאכיל את בני  זאת  זאת  זאת  זאת  

משפחתו הרעבים בכסף שהוא לא גנב אלא השיג אותו בערמה ! יכול 

להיות שהוא עמד ברחוב למכור את האופניים לא בשעות העבודה 

למרות שאני לא בטוח בפרט הזה ! וכבר כתב שלמה המלך בספר משלי 

 פרק ו' פסוק ל' "לא יבוזו לגנב כי יגנוב למלא נפשו כי ירעב"!

רימה את יעקב מאה פעמים ויעקב המשיך לעבוד אצלו בנאמנות לבן  לבן  לבן  לבן  

לאורך כל השנים שהוא עבד . לא עשה חשבון עם חותנו הרמאי . הוא 

היה איש תם עוד בצעירותו ורש"י מסביר שם "מי שאינו חריף  לרמות 

קרוי תם"! כלבו כן פיו !". שיטת הוראת ההיתר לא פעלה אצלו . הוא 

כאילו לא הכיר אותה (למרות שהוא אמר לרחל בפגישה הראשונה 

שלהם שהוא לא  חושש שלבן ירמה אותו כי "אחיו אני ברמאות"! 

(רש"י בראשית כ"ט פסוק י"ב ). אבל זה רק הסבר למה יעקב עשה עם 

לבן תנאי שנכנס למושגים שלנו כ"רחל בתך הקטנה" כי באמת יעקב 

חשד בלבן שירמה אותו ויביא לו רחל מן השוק או גם אולי היא תהיה 

רחל אבל לא בתו ! ולכן הוא הקיף את עצמו בשמירות חזקות ובאמת 

אם רחל לא הייתה מוסרת סימני יעקב ללאה לא היה מצליח לבן לרמות 

 את יעקב ! ועל מסירת הסימנים יעקב לא היה יכול לחשוב  !)

כשהיו הדברים נוגעים בהתנהגות של יעקב עצמו ובחיוב הנאמנות אבל אבל אבל אבל 

שלו ללבן כל מה שלבן רימה אותו לא השפיע עליו לא להמשיך להיות 

איש תם ולא להיכנס לפרצה הרחבה שנזדמנה לו כהוראת היתר והוא 

 המשיך בנאמנות שלו . 

רבה בראשית כ"ד  אות ז' מובא מה שאמר רבי עקיבא "ואהבת במדרש במדרש במדרש במדרש 

לרעך כמוך" זה כלל גדול בתורה , ובן עזאי מוסיף לבאר שהכלל הגדול 

בתורה הוא הפסוק "זה ספר תולדות אדם". ומה ראה בן עזאי להוסיף 

על דברי רבי עקיבא ? אלא שהוא לומד מהפסוק שהוא הביא כלל 

חדש .  "שלא תאמר הואיל ונתבזיתי יתבזה חברי עמי "! ולפי מה 

שמפרשים שם הכוונה של בן עזאי הייתה שגם אם חברי ביזה אותי לא  

 אשתמש בזה כהיתר לנהוג כך גם כלפיו ! את זה לא אמר רבי עקיבא ! 

כלומר יש פה רצון ללמד אותנו לא להיגרר אחר מה שביזו אותנו 

ולראות בזה היתר לנהוג באותה מידה גם כלפי מי שביזה אותנו . 

( מעניין ששלמה המלך בבואו לדבר בשבחי "אשת החיל" הוא מדבר 

עליה דבר שכנראה הפליא אותו. שהנה כאשר בעלה עשה לה טוב היא 

גמלה אותו וגם היא עשתה לו טוב , אבל אם הוא עשה לה רע היא לא 

גמלה אותו וכך היא נהגה כל ימי חייה ! זה בדיוק מה שאנו מדברים 

 עכשיו על יעקב אבינו 

מזה . כי הנה יעקב אבינו שעבד כשומר על צאן לבן ומהלכות ויותר  ויותר  ויותר  ויותר  

שמירה הוא היה פטור על בהמה שנטרפה מהצאן ובכל זאת הוא מעיד 

על עצמו ולבן לא יכול היה להכחיש את זה ש"טרפה לא הבאתי אליך" 

אלא אם בא ארי או זאב וטרפו כבש מהעדר "אנכי אחטנה מידי 

תבקשנה" ( שם ל"א ל"ט ) הוא שילם מכיסו את הנזק שהוא היה פטור 

 מלשלם !

בפסוק  ל' כתוב "ויעבוד  עמו עוד שבע שנים אחרות" ורש"י והנה  והנה  והנה  והנה  

מפרש שם "אחרות הקישן לראשונות מה ראשונות באמונה אף 

" ! כי הלוא כל   ואף על פי שברמאות בא עליו אחרונות באמונה   

מציאותן של שבע שנים אחרונות נולדו ברמאות של לבן שהחליף את 

 רחל בלאה . 

שהשנים האחרונות נולדו במרמה היה יעקב א' יכול להרשות ומכוון  ומכוון  ומכוון  ומכוון  

לעצמו לעבוד "כאילו" . אם זה היה כך האם לבן היה יכול להתרעם 

עליו ? אבל לא ! יעקב המשיך את עבודתו באותה נאמנות של הימים 

 הראשונים . מ ה      ש ח ב ר ך  ע ש ה   ל ך  ז ה  ל א   ח ש ו ב   ב כ ל ל !

 פה מתגלה מידתו של יעקב מידת האמת במלוא תפארתה ! 

מה שאמר יעקב אבינו ללבן ( בראשית פרק ל' פסוק ל"ג ) "וענתה בי זה זה זה זה 

צדקתי ביום מחר כי תבוא על שכרי לפניך " וכתב שם רש"י "אם 

תחשדני שאני נוטל משלך כלום , תענה בי צדקתי כי תבוא צדקתי 

 ותעיד על שכרי שלא תמצא בעדרי כי אם נקודים וטלואים  וכו' ".

מבקש לצרף לשיעור סיפור שלי הקשור באבי מורי זצ"ל . היה זה אני  אני  אני  אני  

כאשר הייתי בן אחת עשרה בערך . ערב אחד חזר אבא מעבודתו 

והפתיע את כל המשפחה במתנות . לא מתנות גדולות אבל גם מתנה 

קטנה היא סיבה להעלות חיוך על שפתי מי שקיבל אותה . אני קבלתי 

במתנה את הספר "אור ממערב" שהוא סיפור על ה"חתם סופר".אימא 

קיבלה תכשיט וכך כל מי שהיה בבית באותה עת . הסתכלתי בתימהון 

בלוח השנה וראיתי שזה לא היה יום הולדת של מישהו וגם לא תאריך 

מיוחד אחר . "לא חודש ולא שבת " . עוד שמתי לב שאימא ע"ה לא 

הייתה שמחה במיוחד . שאלתי אותה לפשר הדברים והיא אמרה לי 

 "כשתגדל אסביר לך"!

חמש שנים בערך שאלתי את אימא אם כבר גדלתי והיא אמרה כעבור כעבור כעבור כעבור 

לי "לפי הציפורניים והשערות שלך אפשר לומר שגדלת ". ואז הזכרתי 

לה את מה שהבטיחה לי לפני חמש שנים להסביר לי את פשר המתנות 

בסתם יום של חול . והיא סיפרה לי כך : לפני חמש שנים או קצת יותר 

אבא חתם ערבות כספית בבנק לידיד מסוים . הערבות הייתה על סכום 

ששווה ערך לקניית שני דירות באותו זמן . והנה הידיד פרס כנפיים 

וברח מן הארץ בלי לפרוע את חובו בבנק . מכיוון שאבא ערב לו תבע 

הבנק את אבא למלא אחר הערבות ולפרוע לבנק את ההלוואה של 

אותו ידיד . אבא טען להגנתו שהוא היה רק אחד מחמשה ערבים וגם 

 הרב דוד וייסעיון הפרשה 
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לא היה הערב הראשון , אבל הבנק תבע דווקא את אבי והדברים הגיעו 

 לערכאות .

המשפט קיבל את טענת הבנק שזכותו לבחור את הערב כראות בית  בית  בית  בית  

 עיניו וחייב את אבי לקיים לבדו את הערבות. 

הסתיים באותו בוקר לפני חמש שנים ואבא באותו ערב חזר המשפט  המשפט  המשפט  המשפט  

הביתה עם המתנות הקטנות שקיבלנו . ולמה מתנות ביום קשה כזה ? 

האם זאת הייתה סיבה למתנות ? כך תמהתי , ואימא הסבירה לי שאבא 

לא רצה לחזור הביתה עם מצב רוח רע כי בני המשפחה לא צריכים 

 לסבול בגלל מה שקרה ...! כזה היה אבי זצ"ל . 

הדברים שרשמנו כאן נר זיכרון לאבי עטרת ראשי רבי משה יעקב יהיו יהיו יהיו יהיו 

ז"ל שיום פטירתו מן העולם היה בשבת קודש פרשת ויצא יעקב בשנת 

 א"ש אמ"ת  והיה איש אמת ככל הניתן להיאמר על אדם בימינו .

שבת שלום לכל המתפללים בבתי הכנסת בהר שמואל ולחברים שבת שלום לכל המתפללים בבתי הכנסת בהר שמואל ולחברים שבת שלום לכל המתפללים בבתי הכנסת בהר שמואל ולחברים שבת שלום לכל המתפללים בבתי הכנסת בהר שמואל ולחברים 

    המקשיבים לקולך די בכל אתר ואתר .המקשיבים לקולך די בכל אתר ואתר .המקשיבים לקולך די בכל אתר ואתר .המקשיבים לקולך די בכל אתר ואתר .
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 הרב דוד וייסעיון הפרשה 

 

    תורה!תורה!תורה!תורה!    תורה!תורה!תורה!תורה! חזו בני חביבי
שיעור יומי במשנה ברורה, בין מנחה לערבית, בבית שיעור יומי במשנה ברורה, בין מנחה לערבית, בבית שיעור יומי במשנה ברורה, בין מנחה לערבית, בבית שיעור יומי במשנה ברורה, בין מנחה לערבית, בבית 

    הכנסת אשכנז על ידי הרב יוסף שטילרמןהכנסת אשכנז על ידי הרב יוסף שטילרמןהכנסת אשכנז על ידי הרב יוסף שטילרמןהכנסת אשכנז על ידי הרב יוסף שטילרמן
על על על על     8:158:158:158:15שיעור דף יומי בבית הכנסת הספרדי, כל ערב בשעה שיעור דף יומי בבית הכנסת הספרדי, כל ערב בשעה שיעור דף יומי בבית הכנסת הספרדי, כל ערב בשעה שיעור דף יומי בבית הכנסת הספרדי, כל ערב בשעה 

    ידי הרב יצחק אלקייםידי הרב יצחק אלקייםידי הרב יצחק אלקייםידי הרב יצחק אלקיים

    9:009:009:009:00שיעור דף יומי בבית הכנסת החסידי, כל ערב בשעה שיעור דף יומי בבית הכנסת החסידי, כל ערב בשעה שיעור דף יומי בבית הכנסת החסידי, כל ערב בשעה שיעור דף יומי בבית הכנסת החסידי, כל ערב בשעה 
    על ידי הגאון הרב סטפנסקי שליטאעל ידי הגאון הרב סטפנסקי שליטאעל ידי הגאון הרב סטפנסקי שליטאעל ידי הגאון הרב סטפנסקי שליטא

, , , , 8:158:158:158:15סיום מסכת פאה! בשיעור משניות, כל ערב בשעה סיום מסכת פאה! בשיעור משניות, כל ערב בשעה סיום מסכת פאה! בשיעור משניות, כל ערב בשעה סיום מסכת פאה! בשיעור משניות, כל ערב בשעה 
    בבית הכנסת הספרדי על ידי הרב דוד שרעביבבית הכנסת הספרדי על ידי הרב דוד שרעביבבית הכנסת הספרדי על ידי הרב דוד שרעביבבית הכנסת הספרדי על ידי הרב דוד שרעבי

    

על ידי הרב על ידי הרב על ידי הרב על ידי הרב     21:3021:3021:3021:30בספרדי, שיעור הלכה בשעה בספרדי, שיעור הלכה בשעה בספרדי, שיעור הלכה בשעה בספרדי, שיעור הלכה בשעה     איתמר שעיהאיתמר שעיהאיתמר שעיהאיתמר שעיהעוד שיעורים: שיעור דף יומי אחרי מנין נץ על ידי הרב עוד שיעורים: שיעור דף יומי אחרי מנין נץ על ידי הרב עוד שיעורים: שיעור דף יומי אחרי מנין נץ על ידי הרב עוד שיעורים: שיעור דף יומי אחרי מנין נץ על ידי הרב 
    באשכנזי, ועוד... יתפרסם שבוע הבא!באשכנזי, ועוד... יתפרסם שבוע הבא!באשכנזי, ועוד... יתפרסם שבוע הבא!באשכנזי, ועוד... יתפרסם שבוע הבא!    מרדכי ויטנשטייןמרדכי ויטנשטייןמרדכי ויטנשטייןמרדכי ויטנשטייןבספרדי, שיעור לדוברי אנגלית על ידי הרב בספרדי, שיעור לדוברי אנגלית על ידי הרב בספרדי, שיעור לדוברי אנגלית על ידי הרב בספרדי, שיעור לדוברי אנגלית על ידי הרב     ביביביבי‘‘‘‘לוי י. חגלוי י. חגלוי י. חגלוי י. חג



 

 לוח זמנים
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 חול ושבת

מנחה ערב 
 שבת: 

 דקות לפני שקיעה 20

 הודו 8:00 שחרית: 

 12:30 מנחה:

 5:16 מעריב: 

 רבע שעה לפני שקיעה מנחה חול:

תהלים 
בנים 

ותהלים 
 בנות

1:00 

 אשכנז -שבת  -זמני תפילות ושיעורים 

 4:15 מנחה ערב שבת:

 5:10 מעריב:

 5:35 שחרית נץ:

 8:25שוכן עד:   8:00 ‘:שחרית מנין ב

 12:00 מנחה גדולה:

  3:50 מנחה:

 ספרדי -שבת  -זמני תפילות ושיעורים  5:23 מעריב:

 4:20 מנחה וקבלת שבת:

 הרב אלקיים - 8:00בשעה  שיעור דף יומי ליל שבת:

 5:35 שחרית נץ:

 8:00 שחרית:

 הרב אלקיים -אחרי מוסף  שיעור דף יומי יום שבת:

 בבית הכנסת 12:45 תהלים בנות:

 12:15 מנחה גדולה:

 3:45 מנחה:

 5:06 ערבית מנין ראשון:

 5:26 ערבית מנין שני:

 הרב דוד שרעבי דקות: 10זהר משך 

 הרב מרדכי ויטנשטיין - 6:30 אבות ובנים:

 הרב חיים ביטון בביתו - 7:30 שיעור באור החיים:

 הרב דוד שרעבי - 3:15 שיעור הלכה:

 ספרדי -חול  -זמני תפילות ושיעורים 

 5:45 שחרית נץ:

 הרב איתמר שעיה -אחרי הנץ  שיעור דף יומי:

 8:30 שחרית מנין שני:

 הרב דוד שרעבי -אחרי שחרית  שיעור חוק לישראל:

 4:25וגם בשעה  12:30 מנחה:

 בין מנחה לערבית שיעור הלכות:

 דקות אחרי שקיעה 18 ערבית מנין ראשון:

 8:15 כולל ערב:

 הרב יצחק אלקיים - 8:15 שיעור דף יומי:

 9:15 ערבית מנין שני:

 הרב לוי יצחק חגבי - 9:30 שיעור בהלכה:

 הרב דוד שרעבי - 8:15 שיעור במשנה:

 אשכנז -חול  -זמני תפילות ושיעורים 

 6:45 שחרית: 

 4:20  מנחה:

 הרב יוסף שטילרמן שיעור משנה ברורה:

 4:55 מעריב:

 הרב מרדכי ויטנשטין - 8:30 שיעור לדוברי אנגלית:

 שיעורים לנשים

שיעור ותהילים בשבת אצל 
משפחת בן חיים רחוב אבני 

 15:00בשעה  63החושן 
 כל הנשים מוזמנות!

 שיעורים לנשים

 20אבני החושן  -אצל ר מאיר פרץ 

 3רחוב שהם -זמנים חול 

 נץ שחרית: 

 אחרי התפילה הרב מכלוף עידן שיעור:

 תפילת חנה

 זמנים שבת

מנחה ערב 
 שבת: 

 דקות לפני שקיעה 20

 8:00הודו  שחרית: 

 הרב מכלוף עידן 2:30 שיעור:

 3:50 מנחה:

 דקות לפני צאת שבת 5 ערבית: 

 בני ישראל -אשכנז  אהל לוי -ספרדי 

 זמנים חול

 הודו 8:00 שחרית: 

מנחה 
 וערבית: 

דקות לפני שקיעה, ערבית   20
 בסמוך

 זמנים שבת

מנחה ערב 
 שבת: 

קבלת   -דקות לפני שקיעה    20
 ערבית -דרשה  -שבת 

 8:00קרבנות  שחרית: 

 12:30 מנחה:

 דקות לפני צאת שבת 15 ערבית: 

 26אבני החושן  -דוד נחמה ‘ אצל ר

 שערי חיים

 שמואל ברמה

 קהל חסידים -שבת  -זמני תפילות ושיעורים 

 בשקיעה מנחה ערב שבת: 

 9:30 שחרית: 

 דקות לפני שקיעה 25 מנחה:

 5:16 מעריב: 

 5:35 שחרית נץ: 

 הרב סטפנסקי - 8:30 שיעור דף יומי ליל שבת: 

 אחרי מעריב הרב סטפנסקי דף יומי מוצאי שבת:

 קהל חסידים -חסידי 
 קהל חסידים -חול  -זמני תפילות ושיעורים 

 הרב סטפנסקי 21:00 שיעור דף יומי: 

 22:00 מעריב: 

    

    חדש בהר שמואל!!חדש בהר שמואל!!חדש בהר שמואל!!חדש בהר שמואל!!
אוכל מוכן ביתי , עוגות אוכל מוכן ביתי , עוגות אוכל מוכן ביתי , עוגות אוכל מוכן ביתי , עוגות 

    לשבת ולכל אירועלשבת ולכל אירועלשבת ולכל אירועלשבת ולכל אירוע
    בכשרות מהודרתבכשרות מהודרתבכשרות מהודרתבכשרות מהודרת

    5410655541065554106555410655----054054054054טל:טל:טל:טל:
    5872126587212658721265872126----02020202טל: טל: טל: טל: 

    נחמה דינה פיטוסינחמה דינה פיטוסינחמה דינה פיטוסינחמה דינה פיטוסי
    לשרותכםלשרותכםלשרותכםלשרותכם    

 harshmuel.com -חינם, וגם באתר  -המודעות הנם שירות לציבור  harshmuel.com -חינם, וגם באתר  -המודעות הנם שירות לציבור 

    בית מדהים בהר שמואלבית מדהים בהר שמואלבית מדהים בהר שמואלבית מדהים בהר שמואל
    
    
    
    
    
    
    

    מר' מר' מר' מר'     450450450450הבית ממוקם על מגרש בודד של הבית ממוקם על מגרש בודד של הבית ממוקם על מגרש בודד של הבית ממוקם על מגרש בודד של 
    אבן אדומה,    דק מעץ סביב הביתאבן אדומה,    דק מעץ סביב הביתאבן אדומה,    דק מעץ סביב הביתאבן אדומה,    דק מעץ סביב הבית

    גינה מושקעת וגדולה מאוד. עצי פרי, דשא, שיחים, פרחים. גינה מושקעת וגדולה מאוד. עצי פרי, דשא, שיחים, פרחים. גינה מושקעת וגדולה מאוד. עצי פרי, דשא, שיחים, פרחים. גינה מושקעת וגדולה מאוד. עצי פרי, דשא, שיחים, פרחים. 
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