
 הקב"ה מול משה רבנו
הנושאים שמעסיקים אותי בכל עת שאני פוגש אותם הוא הנושא אחד אחד אחד אחד 

של הויכוחים שהיו בין משה רבנו לקב"ה . יש בודאי עשרות כאלה 

 המפוזרים בחמישה חומשי תורה , וכל אחד מושך תשומת לב גדולה . 

כינוי לאדם   –רבנו הוא לא קטלא קניא באגמא ( קוטל קנים באגם  משה משה משה משה 

פשוט שאפשר בקלות לבטל את דבריו ) גם מה שמשה רבנו חשב 

במחשבה ראשונה שווה עיון ולימוד . ומאידך בעומדו מול הקב"ה הוא 

לא יכול להיות צודק . הקב"ה צודק בכל ויכוח . אבל גם עצם העמידה 

בויכוח מעניינת . משה רבנו היה נאמן ביתו של הקב"ה וככזה מפליא 

לראות אותו מתווכח , ומפליא גם שהקב"ה לא נוזף בו על הדבר הזה . 

אולי מותר לומר שהקב"ה אוהב כאשר מתווכחים אתו . כתוב במקום 

אחד שהקב"ה מתייעץ עם הפמליא שלו ומקשיב לדבריהם . נושא זה 

מעניין וחשוב גם יחד . רק לפני שבועיים בשיעור לפרשת תצווה פגשנו 

את הקב"ה חולק על דעת משה רבנו בנוגע לכהונת אהרן ! שמשה היה 

בדעתו לרחק את אהרן והקב"ה אמר לו "ואתה 

 הקרב אליך את אהרן אחיך"! הקב"ה מול משה !

בפרשת ויקהל אנחנו נפגוש סיפור דומה . גם  גם  גם  גם  

הכוונה לסיפור בנין הכיור שעל ידו היו הכוהנים 

רוחצים את ידיהם ואת רגליהם בבואם אל אוהל 

לו תפקיד בעבודת  . הכיור לא היה  מועד 

המשכן . הוא לא היה מזבח ואף לא מנורה. כל 

ן  כ ש מ י ה בד ו ת ע יר א ש כ יה לה ה ו  יד תפק

לעבודתם כי הלוא ידיים משמשניות הן ועלולות 

להידבק בטומאה ועל כן צריך לרחוץ אותם 

 בכניסה למשכן וכן את הרגליים .

לבל נחשוב שהרחיצה הייתה דבר של מה אבל  אבל  אבל  אבל  

להתעלם ממנה ,   –לפחות בדיעבד  –בכך ואפשר 

כי כאמור לא נעשתה שום עבודה בכיור . הנה 

התורה מזהירה בפה מלא שהימנעות מרחיצת 

ידיים ורגליים מחייבת מיתה ! הרמב"ן אמנם 

ן  , שאי רואה את הרחיצה כדבר של כבוד 

להיכנס אל המלך בלי רחיצת ידיים אבל התורה 

לא מוותרת על הרחיצה ואפילו מי שבדיוק לפני שניכנס למשכן טבל 

 במקווה מטומאה חמורה חייב ברחיצת ידיים ורגליים .

עוד לפני שניכנס לעומק הפרשה ונרחיב בה דברים הנה למדנו ולכן  ולכן  ולכן  ולכן  

שכבוד הוא דבר חמור וכמו בגדי כהונה שאם כהן עבד מחוסר בגדים 

 חייב מיתה כך גם רחיצה .

 הבה ניכנס לפרשה הנפלאה הזאת . אבל אבל אבל אבל 

יודעים ממה שכתוב בתורה שהכיור היה עשוי מנחושת . גם אנחנו  אנחנו  אנחנו  אנחנו  

 הכיור וגם כנו. כך היה כתוב בפרשת כי תשא .

מיד נעמוד על יחודו של הכיור ובמה הוא היה שונה מכל כלי אבל  אבל  אבל  אבל  

המשכן . כי בתחילת פרשת תרומה דיבר הקב"ה עם משה על תרומת 

זהב וכסף ונחושת . ואכן בני ישראל התנדבו את כל החומרים האלה . 

אבל כשהתורה תדבר על הכמויות שנאספו היא תכתוב במדויק שהיו 

שם שבעים ככר נחושת וגם כתוב מה שעשו עם נחושת התנופה אבל 

 הכיור לא מוזכר שם ! כי הוא לא נעשה מנחושת התנופה .

הוא נעשה אם לא מנחושת התנופה ? הוא נעשה מהמראות של וממה וממה וממה וממה 

הנשים שהיו צובאות על פתח אוהל מועד וביקשו שיקבלו מהן את 

 נחושת המראות שלהן . 

אנחנו למדנו זה עתה שהנחושת שהביאו בני ישראל לתרומת אז  אז  אז  אז  

המשכן לא השתמשו בה לעשיית הכיור . הייתה תרומה נוספת של 

נחושת שאותה הביאו בנות ישראל הקדושות שהשימוש הראשוני 

שלהן במראה היה שימוש נשי שאי אפשר בלעדיו וקראו לו מראה ! 

"שהיו משתמשות בו כשהן מתקשטות" . כך כתב רש"י ז"ל . ורש"י 

 מדגיש ש"אף אותן לא עכבו מלהביא לתרומת המשכן "!

שהייתה סברה שאת המראות יעכבו הנשים לעצמן לשימוש כלומר  כלומר  כלומר  כלומר  

זה היה דבר יקר ושמרו על המראה מאד. אבל  . כנראה  פרטי 

כשנתבקשו להביא לתרומת המשכן הן לא עיכבו והביאו גם אותן ! 

 אפשר לראות בזה בחינה של מסירות נפש מצד בנות ישראל .

    ב.ב.ב.ב.    
כאן מתחיל הסיפור להסתבך . המראות הובאו אל משה רבנו והוא אבל אבל אבל אבל 

היה מואס בהן ! ולמה ? ממשיך רש"י ומסביר "מפני   -כתוב ברש"י  -

השימוש במראות   -וזה כנראה נכון    –שהם עשויין ליצר הרע ! כלומר  

משרת את היצר הרע . ובאמת כשהתורה אסרה על גבר ללבוש בגדי 

אישה היא התכוונה גם למראות ! השימוש במראות לגברים נכנס בלאו 

שנקרא "לא ילבש" ! גבר לא צריך להראות את עצמו ברחוב. אין 

 חשיבות לרצון למצוא חן בעיני הבריות אישה כן צריכה . 

לא צנוע" הזדעק קול בלבו של משה רבנו . "זה  "זה  "זה  "זה  

ובמיוחד מפני שבשוני של כל כלי המשכן 

שנתרמו שהן נזרקו לתוך יורה רותחת ושם 

התבטלה לגמרי הצורה הראשונית שלהן והן 

חזרו להיות חומר גלם כפי שהוא יצא מבטן 

האדמה ולא קיבלו שום טומאה. גם הכומז היה 

 לא צנוע אבל החומר ממנו נעשה הותך ואיננו . 

אבל המראות שנתרמו לא עברו את תהליך 

הצירוף והזיקוק . כמו שהן היו לפני שנתרמו כך 

הם נשארו ! אלא שהדביקו אחת לחברתה וכך 

הם עברו לשרת ככיור . ולמרות שלפי ההלכה 

אסור למסור כלי של הדיוט למלאכת גבוה כאן 

נעשה הדבר כיוצא מן הכלל משום הרעיון 

המוסרי העמוק שבא לידי ביטוי , כך כותב הרב 

הירש זצ"ל בפירושו לתורה . לבי אומר לי שכל 

אחת מבנות ישראל נהגה לרשום את שמה 

מאחורי המראה שלה , וכך זה הגיע לכיור . 

 (זאת השערת לב ואין לי הוכחה שכך היה!)

רבנו ע"ה הקדוש והטהור פשוט מאס במראות האלה וכנראה משה  משה  משה  משה  

סירב לקבל אותן כתרומה לכיור ! מספיק היה לו שהמראות רמזו על 

יצר הרע .זה לא צנוע ומה שלא צנוע הוא מאוס בעיני משה רבנו . אני 

 לא יודע ממה חשב הוא לעשות את הכיור הקדוש .

"קבל ! כי אלו חביבין עלי   –כאן התערב הקב"ה ואמר למשה רבנו  אבל אבל אבל אבל 

מן הכול ! לא רק שאל תרחיק אותן אלא קבל ולא רק שאינן מאוסות 

בעיני המקום אלא שאלו חביבין עלי מן הכול ! ורש"י שהבין את 

תמיהתנו לשמע דברים אלו הוסיף להסביר ולפרש למה אלו חביבין עלי 

מן הכול"? שעל ידיהן העמידו הנשים צבאות רבות במצרים ! ורש"י 

טורח להביא את ההסבר למה הקב"ה מחבב את אלו יותר מהכול "כי 

כשהיו בעליהן יגעים בעבודת הפרך היו נשיהם הולכות ומביאות להם 

מאכל ומאכילות אותם . ואחר כך נוטלות המראות וכל אחת רואה את 

עצמה עם בעלה במראה ומשדלתו בדברים לומר אני נאה ממך ומתוך 

כך מביאות בעליהן לידי תאווה ונזקקות להם ומתעברות ויולדות 

שנאמר בשיר השירים תחת התפוח עוררתיך וזהו שנאמר במראות 

הצובאות ונעשה הכיור מהם , כך דרש רבי תנחומא "עד כאן לשון 

רש"י . אולי גם לכן התורה קוראת להן מראות ה"צובאות" לרמז למה 

 שהנשים העמידו צבאות במצרים .

מופלאים מתבררים כאן . עבודת הפרך החלישה את בני ישראל דברים דברים דברים דברים 

עד שאפילו תאווה טבעית לנשותיהם לא הייתה להם . רק רצו לישון ! 

העבודה הייתה מפרכת ושברה את שאריות הרצונות הטבעיים שלהם . 

 הרב דוד וייסעיון הפרשה 
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יצר הרע הוא סקרן . מישהו ”

נכנס לחצר ויצר הרע מיד 

קופץ לחלון לראות מי זה 

בא. אולי צריך לכבד את מי 

שבא ולערוך לו קבלת פנים 

מתאימה ! יצר הרע 

מתחבר ! יש לו זמן פנוי 

והוא משתמש בו והוא כן 

רואה אחרים וכן מתחבר 

 ” אליהם



רק לישון . ולא להרגיש את הפרגול המצליף מעל לראש שלהם או 

 לשמוע את המשרוקית המעוררת אותם לעבודה .

נשותיהם לא נתנו להם לישון . בתחבולות טבעיות עוררו אותם . אבל  אבל  אבל  אבל  

קודם כל מאכל ומשתה . זה חשוב מאד . אוכל טעים מעורר לחיים . 

משקה טוב מזרים דם לעורקים , אבל עדיין הבעלים היו רדומים . אכלו 

ושתו והמשיכו לישון ואז השתמשו הנשים בתחבולות נשיות והתחילו 

לעורר את הקנאה של בעליהן . "בא תסתכל בראי . מי יותר יפה , אני או 

אתה . וזה עזר ! קנאה מעוררת ממש. וכך באו לעולם מיליוני ילדים 

שפרעה רצה למנוע את בואם בתחבולות של "תכבד העבודה על 

האנשים ואל ישעו בדברי שקר" ! להביא ילדים לעולם במצב של עבדות 

 זה נקרא דברי שקר בשפת פרעה !

אם בני ישראל היו באמת שבורים ורצוצים בגלל המצב ופרעה אבל  אבל  אבל  אבל  

כמעט הצליח במזימתו הנה קמו כנגדו נשות ישראל ושינו את המצב 

לגמרי. "וכאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ" וכל זה בגלל נשות ישראל 

 הצדיקות ובעזרת המראות שלהן !

הקב"ה למשה : אתה רואה כאן יצר הרע ? נכון. אבל בלי יצר הרע אומר אומר אומר אומר 

הזה לא היו ילדים נולדים במצרים ! אלו היו שנות עבדות וסבל ואין 

 בדברים אלו להגביר את הילודה" !

קיום העולם עומד על יצר הרע . אולי גם לזה התכוון הקב"ה כשאמר כל כל כל כל 

"לא טוב היות האדם לבדו" לא כתוב שם למי לא טוב , לא כתוב 

שלאדם לא טוב אלא לעולם כולו זה לא טוב . יכול להיות ששכלו של 

אדם דווקא אוהב את ה"לבדו" ! אף אחד לא מפריע לחשוב ! אף אחד 

לא מטריח בדיבורים . השכל הוא חשדן בטבעו ולא מרבה בדיבורים . 

ספרו על הפילוסוף היווני דיוגנס שנכנס להסתפר אצל הספר והספר 

שאל אותו "איך אתה רוצה שאספר אותך "? והוא ענה "בשקט" ! כי 

כידוע הספרים מרבי להג ואוהבים לספר סיפורים אבל הפילוסוף היווני 

 דווקא אהב את השקט.

האדם כשהוא לבדו אינו מוליד ! אדם "לבדו" זה יצר טוב בלי יצר כי  כי  כי  כי  

הרע . ויצר הטוב של האדם הוא אנוכי ! הוא דואג רק לעצמו. הוא אוכל 

בכדי שיהיה בריא. לומד בכדי שיהיה חכם . דואג לשלמות של עצמו . 

דואג לעולם הבא שלו . בעולם שלו אין מקום לאחרים . אין לו זמן 

 לאחרים . הוא לבדו ! הוא בודד . 

ברא באמת את האדם יחידי . הוא נברא לבדו. אמנם לרגעים והקב"ה  והקב"ה  והקב"ה  והקב"ה  

מספר. עד מהרה יבא הדיבור הבא של הקב"ה והכול ישתנה. לא טוב 

היות האדם לבדו ! אבל הוא נברא כך בדווקא כי זה חשוב לו לזכור 

שהוא לא נברא להיות כל העת עם העזר כנגדו . גם הוא צריך את 

ה"כנגדה" . על זה אנו מברכים בכל יום "שלא עשני אישה" ! שאין 

אלא   יחד עמה הכוונה שאני לא נבראתי כאישה אלא שלא נבראתי  

 "לבדו "!

יצר הרע מוציא אותו מבדידותו . יצר הרע הוא סקרן . מישהו נכנס אבל אבל אבל אבל 

לחצר ויצר הרע מיד קופץ לחלון לראות מי זה בא. אולי צריך לכבד את 

מי שבא ולערוך לו קבלת פנים מתאימה ! יצר הרע מתחבר ! יש לו זמן 

פנוי והוא משתמש בו והוא כן רואה אחרים וכן מתחבר אליהם . יצר 

הרע רוצה להתחתן . יצר הרע רואה דבר יפה ומתאהב בו ! יצר הרע 

 מעורר קנאה ! אבל יצר טוב אינו כזה . הוא עסוק רק עם עצמו. 

ברגע של יצר הרע היא שהוא יוצא לרחוב ושוכח לחזור הביתה . הבעיה הבעיה הבעיה הבעיה 

. הוא חי רק בחוץ ובעיקר בחוץ ולא חושב על הפנים   זה הוא נהיה רע 

של עצמו . זה קורה לו אם אינו רוצה ללמוד תורה . הוא קיים גם אצל 

גברים אבל בשביל זה הם קיבלו תורה ועל זה אמר הקב"ה "בראתי יצר 

הרע בראתי לו תורה תבלין " . לימוד תורה מרסן את יצר הרע ומחליש 

את המשיכה לצאת החוצה . אבל באמת בלי לימוד תורה העולם יחזור 

 לתוהו ובוהו .

לנשות ישראל כנראה אין יצר הרע . הכול אצלן מכוון לתכלית אבל  אבל  אבל  אבל  

אמיתית . בקושי הן אוכלות משהו וממהרות לשוב לעבודתן . לכן הן גם 

פטורות מתלמוד תורה . אין להן זמן פנוי לזה ואולי גם אין להן צורך 

 בזה . כי באין יצר הרע הן כמו מלאכים !

לא אומר שאין תכלית לבריאתן . חלילה לחשוב כך . אבל העבודה זה  זה  זה  זה  

הרוחנית שלהן היא ברמת ה"שמור". לשמור על מעלתן ולא להתקלקל . 

לשמור על בעליהן ועל ילדיהם הקטנים , כי להתקלקל יכולים כולם . 

אפילו המלאכים ! לכן בכל מצוות לא תעשה שהן ה"שמור" של האדם 

הן מחויבות בהן כמו הגברים . לכן הן כל כך מצוות על הצניעות . כי 

 הצניעות זה ה"שמור" של העולם .

הצניעות של האישה קיימת בטבע הפנימי ביותר שלה וזה נכון גם 

כשמדברים על נשים שלא שייכות לעם ישראל ! הנה כשהתורה 

הרחיקה את עמון ומואב מלבוא בקהל ה' ידעו חז"ל שההרחקה תופסת 

רק את הזכרים של עמון ומואב אבל לא את הנקבות. ולמה ? מפני 

שסיבת ההרחקה הייתה יען אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים ומי 

דרכו לצאת שאלו חז"ל ? הגברים . אבל הנשים אין דרכן לצאת ולכן הן 

 לא בכלל ההרחקה !

מופלאים . נשות מואב התפרסמו ככאלה שמשכו את עם והדברים  והדברים  והדברים  והדברים  

ישראל לחטא שיטים אז איך אפשר לחשוב שהן צנועות ואין דרכן 

לצאת לקראת הולכי במדבר ? אבל התשובה היא שמה שקרה בשיטים 

זה לא שיקף את מהותן האמיתית , זאת הייתה פעולה אותה דחף בלעם 

בן בעור וכחלק מהמלחמה עם עם ישראל , אבל את האמת אנחנו 

מקבלים כאשר הן לא יצאו בלחם ובמים לקראת ההולכים בדרכים כי זה 

 מגלה את צניעותן כנשים !

אמרו חז"ל שבשעה שהקב"ה הכין את חווה אמנו לאדם ובאמת  ובאמת  ובאמת  ובאמת  

הראשון בכל אבר שהיה בורא בה היה אומר לה היי אישה צנועה ! זה 

והטבע המולד שלה מולד  ההבדל בין האיש ובין האישה . לה יש טבע  

והטבע הנלמד מחייב לימוד   נלמד   צניעות . לבעלה יש טבע   -הוא  

 תורה ! 

 אל עצמנו .נחזור נחזור נחזור נחזור  

זה ראה הקב"ה ולכן הוא אמר שהמראות חביבות עליו יותר מהכול. את את את את 

לכן כנראה הוא רצה שהמראות מנחושת לא יותכו כמו שאר התרומות 

שבני ישראל התנדבו למלאכת המשכן . דווקא השימוש הקדוש 

והטהור שבנות ישראל במצרים השתמשו במראות התחבב על הקב"ה 

 יותר מהכול .

בחטא העגל הנורא הן לא השתתפו . כשהייתה פקודה לפרק את גם  גם  גם  גם  

תכשיטי הזהב מאוזני נשות ישראל הן פשוט סירבו . ולא מאהבת 

התכשיטים ומהקושי להיפרד מהם הן סירבו . הנה בהתנדבות למשכן 

היה כתוב "ויבואו האנשים על הנשים"! (ויקרא ל"ה פסוק כ"ב ) 

והרמב"ן מפרש שם שהנשים הקדימו את הגברים בהבאת התרומה 

ובעליהן נטפלו להן והגיעו רק מאוחר יותר! ואילו בשעת הקמת המשכן 

 הן לא סירבו כלל וכלל . 

כנראה שיצר הרע שהוביל את חוגגי העגל למחולות לא השפיע כי  כי  כי  כי  

שהעם חיפש דמות של צורה הנראית עליהן ! החטא נולד בגלל  

! ולהן זה לא היה חשוב ! הן לא דאגו שמשה האיש אשר העלנו  לעיניים

מארץ מצרים לא ידענו מה היה לו ! הן כנראה הבינו שהעגל לא יכול 

לפי רש"י במסכת   –להיות תחליף למשה רבנו ! הן אמרו לעושי העגל  

אתם רוצים לעשות פסל ומסכה שאין בו כוח  -מגילה דף כ"ב עמוד ב' "

 להציל"! אין תחליף למשה ובודאי שזה לא יהיה העגל העשוי מזהב ! 

נפלא הוא לראות איך דברים העומדים ברומו של עולם מתבררים כמעט  

בדרך אגב . ממש חצי פסוק . "במראות הצובאות אשר צבאו פתח אוהל 

 מועד" !  בזכות נשים צדקניות יצאו בני ישראל מארץ מצרים .

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 

 הרב דוד וייסעיון הפרשה 
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 חזו בני חביבי

 מזל טוב שמחה ונחת -שמחה גדולה באירוסי בתם של הרב משה בן ישי ורעיתו 

חלק מילדי המתמידים יחד 
 א“עם הרב יעקב דרשן שליט

 

 
ש הנביאים בטוח שחבורת פאגאנים (עובדי עבודה זרה) רצו אחרי פסלים בטמטום גמור, איך יכול להיות שאנשים בדור של נביאים ובעלי רוח הקוד

די היו כל כך נבערים?  כאן הטעות, זה היה ממש כמו בימינו שיטות זרות עם הסברים ובניית השיטה הרבה פעמים גם מפסוקי התורה, והכל מעשי י

והאדם מאמין בשטות של   MAN MADEאדם! איך שמקובל לומר בעולם על בגדים סינטטיים  

עצמו (ולפעמים כדי לרמות מוסיפים מעט משי אחוז קטן כדי לשוות מראה כאילו אמתי), עד 

עת שקבע הקדוש ברוך הוא שהגיע קץ הסבלנות, ומגלה ומפרק את השיטה עד היסוד, והאדם 

עומד ערום, בלא כלום!  כל הדעות שלו, השיטות שלו, הנאומים שלו, הויכוחים שלו נהיים 

 אפס, אוי לה לאותה בושה אוי לה לאותה כלימה.

התורה לא משתנית לעולם, כי לא תשכח מפי זרעו, אפילו על שלמה המלך נאמר יבטלו אלף התורה לא משתנית לעולם, כי לא תשכח מפי זרעו, אפילו על שלמה המלך נאמר יבטלו אלף התורה לא משתנית לעולם, כי לא תשכח מפי זרעו, אפילו על שלמה המלך נאמר יבטלו אלף התורה לא משתנית לעולם, כי לא תשכח מפי זרעו, אפילו על שלמה המלך נאמר יבטלו אלף 

שלמה ולא תיבטל אות אחת מהתורה, דרך קיום התורה  בא במסורת על ידי קדושי עליון, שלמה ולא תיבטל אות אחת מהתורה, דרך קיום התורה  בא במסורת על ידי קדושי עליון, שלמה ולא תיבטל אות אחת מהתורה, דרך קיום התורה  בא במסורת על ידי קדושי עליון, שלמה ולא תיבטל אות אחת מהתורה, דרך קיום התורה  בא במסורת על ידי קדושי עליון, 

מדקדקים בקלה כבחמורה, עוסקי תורה בתכלית, אנשים שהאדם מייחל שיסכימו שיהיו סנדק מדקדקים בקלה כבחמורה, עוסקי תורה בתכלית, אנשים שהאדם מייחל שיסכימו שיהיו סנדק מדקדקים בקלה כבחמורה, עוסקי תורה בתכלית, אנשים שהאדם מייחל שיסכימו שיהיו סנדק מדקדקים בקלה כבחמורה, עוסקי תורה בתכלית, אנשים שהאדם מייחל שיסכימו שיהיו סנדק 

לבנו!  ועליהם אומרת התורה שלא לסור מדבריהם ימין ושמאל, אפילו אומר לך על ימין שהוא לבנו!  ועליהם אומרת התורה שלא לסור מדבריהם ימין ושמאל, אפילו אומר לך על ימין שהוא לבנו!  ועליהם אומרת התורה שלא לסור מדבריהם ימין ושמאל, אפילו אומר לך על ימין שהוא לבנו!  ועליהם אומרת התורה שלא לסור מדבריהם ימין ושמאל, אפילו אומר לך על ימין שהוא 

    יו,יו,יו,יו,שמאל, ועל שמאל שהוא ימין, אין עצה ואין תבונה לנגד השם, אדם יכול לבנות פסל, לייקר אותו, לשדר אותו בתקשורת, לזבוח לו, לרקוד לפנשמאל, ועל שמאל שהוא ימין, אין עצה ואין תבונה לנגד השם, אדם יכול לבנות פסל, לייקר אותו, לשדר אותו בתקשורת, לזבוח לו, לרקוד לפנשמאל, ועל שמאל שהוא ימין, אין עצה ואין תבונה לנגד השם, אדם יכול לבנות פסל, לייקר אותו, לשדר אותו בתקשורת, לזבוח לו, לרקוד לפנשמאל, ועל שמאל שהוא ימין, אין עצה ואין תבונה לנגד השם, אדם יכול לבנות פסל, לייקר אותו, לשדר אותו בתקשורת, לזבוח לו, לרקוד לפנ

    להצביע עליו!  אך פסל זה לעולם לא ידבר!  לעולם לא!להצביע עליו!  אך פסל זה לעולם לא ידבר!  לעולם לא!להצביע עליו!  אך פסל זה לעולם לא ידבר!  לעולם לא!להצביע עליו!  אך פסל זה לעולם לא ידבר!  לעולם לא!

 1המשך מעמוד פרשה מפרשת 
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 משנכנס אדר מרבין בשמחה
 בערב 8:00) בשעה 13.3‘ (אדר ב‘ היכונו!! ערב לנשות הר שמואל ביום ראשון אור לד
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 לוח זמנים

 חול ושבת

מנחה ערב 
 שבת: 

 דקות לפני שקיעה 20

 הודו 8:00 שחרית: 

 12:30 מנחה:

 6:17 מעריב: 

 רבע שעה לפני שקיעה מנחה חול:

תהלים 
בנים 

ותהלים 
 בנות

1:00 

 אשכנז -שבת  -זמני תפילות ושיעורים 

 5:25 מנחה ערב שבת:

 6:05 מעריב:

 5:30 שחרית נץ:

 8:50שוכן עד:  8:30 ‘:שחרית מנין ב

 12:30 מנחה גדולה:

  4:50 מנחה:

 ספרדי -שבת  -זמני תפילות ושיעורים  6:24 מעריב:

 5:25 מנחה וקבלת שבת:

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

 5:25 שחרית נץ:

 8:15 שחרית:

 הרב אלקיים -אחרי מוסף  שיעור דף יומי יום שבת:

 בבית הכנסת 1:00 תהלים בנות:

 12:30 מנחה גדולה:

 4:50 מנחה:

 6:07 ערבית מנין ראשון:

 6:27 ערבית מנין שני:

 הרב דוד שרעבי דקות: 10זהר משך 

 הרב מרדכי ויטנשטיין - 7:30 אבות ובנים:

 הרב חיים ביטון בביתו - 8:30 שיעור באור החיים:

 הרב דוד שרעבי - 4:15 שיעור הלכה:

 ספרדי -חול  -זמני תפילות ושיעורים 

 5:35 שחרית נץ:

 הרב איתמר שעיה -לפני הנץ  שיעור דף יומי:

 8:30 שחרית מנין שני:

 הרב דוד שרעבי -אחרי שחרית  שיעור חוק לישראל:

 5:30וגם בשעה  12:30 מנחה:

 אחרי מנחה שיעור הלכות:

 דקות אחרי שקיעה 18 ערבית מנין ראשון:

 הרב אלקיים - 10:15 - 8:30 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: 

 5:30  מנחה:

 הרב יוסף שטילרמן שיעור משנה ברורה:

 6:05 מעריב:

  

 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:

 4:45 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

 הרב שריקי - 19:30שיעור בימי שלישי 

 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: 

 2:30 תהלים:

 26אבני החושן  -דוד נחמה ‘ אצל ר

 שערי חיים

 שמואל ברמה

 קהל חסידים -שבת  -זמני תפילות ושיעורים 

 בשקיעה מנחה ערב שבת: 

 9:00 שחרית: 

 דקות לפני שקיעה 25 מנחה:

 6:17 מעריב: 

 5:25 שחרית נץ: 

 הרב סטפנסקי -לפני מעריב  שיעור דף יומי ליל שבת: 

 אחרי מעריב הרב סטפנסקי דף יומי מוצאי שבת:

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

 הרב סטפנסקי 20:00 שיעור דף יומי: 

 אחרי השיעור מעריב: 

 שיעורים לנשים

שיעור ותהילים בשבת אצל 
 משפחת ליפשיץ

 19רחוב לשם 
 15:30בשעה 

 כל הנשים מוזמנות!

 שיעורים לנשים

 הר שמואל -גמילות חסד ושירותי דת 
 052-7111480אילנה טל:  לתיאום בענין טהרה:

 054-2002882הרב דוד שרעבי טל:  שאלות בהלכה וטהרה:

 02-5715176הרב יוסף שטילרמן טל:  שאלות בהלכה וטהרה:

 050-4666301הרב עמנואל איפרגן טל:  דיני תורה בדיני ממונות ושכנים:

 054-8002882מירב שרעבי טל: ‘ גב עזר ליולדת:

 054-8441374שולה ויטנשטיין טל: ‘ גב ח תרופות:“גמ

 052-7162051רינה איתן: ‘ גב ‘):אחות מוסמכת לשעת הצורך בשבת (פציעות זריקות וכו

 054-8441374הרב מרדכי ויטנשטין טל:  חדש!ח רדיאטורים לחימום:                   “גמ

 050-4108914קרוליין שרעבי טל: ‘ גב איסוף וחלוקת מזון למשפחות:

 052-6161696הרב איתמר שעיה טל:  ח פלאטה של שבת:“ח כיסאות שולחנות ומזרנים וגמ“גמ

 02-5711480הרב חיים דדש טל:  ח כיסאות שולחנות מפות שולחן וכלי הגשה:“גמ

 02-5715028משפחת אלקיים טל:  ח מוצצים ובקבוקים:“גמ

 052-3466778הרב משה קליין טל:  ח להמסת אבנים בכליות:“גמ

 052-3466778הרב משה קליין טל:  החזרת פרקים למקום, וקיבוע:

 054-2002882משפחת שרעבי טל:  מקרן, ומכשיר אנילציה (מכשיר אנילציה חדש תרומת קרוליין שרעבי):

 054-8402564משפחת בן ישי טל:  מיץ ענבים:

 050-5245392משפחת נחמני טל:  כרית של ברית:

 054-8002882משפחת שרעבי טל:  ויה:‘נ אסתר בת ג“משאבת חלב ידנית וחשמלית לע
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