
ואת ואת ואת ואת כתוב בפרשה (פרק ד' פסוק י"ז):  

המטה הזה תקח בידך אשר תעשה בו את המטה הזה תקח בידך אשר תעשה בו את המטה הזה תקח בידך אשר תעשה בו את המטה הזה תקח בידך אשר תעשה בו את 

. וצריך להתבונן ולהבין למה לכל המנהיגים היה מטה, וכי אי אפשר האתת האתת האתת האתת 

 להיות מנהיג בלי המטה? 

ַמֵּטה ֻעְּז ִיְׁשַלח ה' ִמִּצּיֹון ְרֵדה ְּבֶקֶרב ַמֵּטה ֻעְּז ִיְׁשַלח ה' ִמִּצּיֹון ְרֵדה ְּבֶקֶרב ַמֵּטה ֻעְּז ִיְׁשַלח ה' ִמִּצּיֹון ְרֵדה ְּבֶקֶרב ַמֵּטה ֻעְּז ִיְׁשַלח ה' ִמִּצּיֹון ְרֵדה ְּבֶקֶרב ילקוט שמעוני על תהילים כתוב,  ובמדרש ובמדרש ובמדרש ובמדרש 

  אְֹיֶבי  אְֹיֶבי  אְֹיֶבי  (תהלים ק"י ב'), איזה מטה (על איזה מטה מדבר הפסוק?), ועונה אְֹיֶבי

כי במקלי עברתי את הירדן הזה, והוא   -המדרש שזה מטה של יעקב שנאמר  

ומטך אשר בידך, והוא המטה שהיה ביד   -המטה שהיה ביד יהודה שנאמר  

 -ומטה האלהים בידו, והוא המטה שהיה ביד אהרן שנאמר    -משה שנאמר  

ויקח מקלו בידו,   -וישלך אהרן את מטהו, והוא המטה שהיה ביד דוד שנאמר  

והוא המטה שהיה ביד כל מלך ומלך עד שחרב בית המקדש ונגנז, ועתיד 

להימסר ביד מלך המשיח!  ובו (במטה) עתיד מלך המשיח לרדות את העובדי 

, ַמֵּטה ֻעְּז ִיְׁשַלח ה' ִמִּצּיֹון ְרֵדה ְּבֶקֶרב אְֹיֶביַמֵּטה ֻעְּז ִיְׁשַלח ה' ִמִּצּיֹון ְרֵדה ְּבֶקֶרב אְֹיֶביַמֵּטה ֻעְּז ִיְׁשַלח ה' ִמִּצּיֹון ְרֵדה ְּבֶקֶרב אְֹיֶביַמֵּטה ֻעְּז ִיְׁשַלח ה' ִמִּצּיֹון ְרֵדה ְּבֶקֶרב אְֹיֶבי -אלילים, לכך נאמר בפסוק בתהלים 

 אמר רבי לוי כל פעולות טובות ונחמות שעתיד הקב"ה ליתן מציון.

עיון מפני מה היה לכולם מקל ומטה, ואף הנסים והמעשים שנעשו וצריך  וצריך  וצריך  וצריך  

לישראל כולם נעשו על ידי מקל ומטה!  איזה חשיבות יש למקל שהוא תמיד 

המורם השמימה או מכה בארץ, נהפך לנחש או עובר את הירדן, ושהוא בידו 

 של כל מלך, או רודה באומות העולם, וצריך עיון?

לומר, הנה במשך הגלות אף אם יהיו תלמידי חכמים וגדולים, מנהיגי ונראה  ונראה  ונראה  ונראה  

הדור על דרך המסורה לנו מדור לדור, בכל זאת נחלקת הנהגתם כל אחד בדרך 

שונה, ואף שיהיו כולם מנהיגים בדרך המסורה בכל זאת דרך ההנהגה משתנית 

מגדול אחד לגדול אחר! ושינוי זה על פי רוב מושפע מן הגלות אשר אליו הוגלו 

אבותיו, אם לצפון או לדרום, אם למזרח או למערב, ובכך לכל מנהיג יש דרך 

אך נגלה בהשפעה של מקום גלותו וטבע משפחתו,   -הנהגה בדרכו דרך אמת  

וכדי להשיב אל הלב עוד ולקרב את הדברים אל השכל אמשיל משל בדבר 

שרואים כל יום:  משל לזמירות של שבת אשר כל משפחה תזמר לכבודו 

גם במאכלי כך  יתברך וכוונתם אחד לשיר ולשבח בשולחן שבת, ובכל זאת תהיה כל זמרה תלויה במקום גלותו, וכפי מקום הגלות כך ישתנו קבוצות הניגונים, ו 

אף שכולם מענגים את השבת במאכל ומשתה בכל זאת יהיה טעם המאכל משתנה כפי רוב הגלויות, אחד מבשל חריף   -השבת  

והשני מבשל מתוק, משפחה אחת אוהבת חמוץ והאחרת אוהבת בצקים! בכל זאת כולם מענגים את השבת ורק הדרך היא שונה, 

ואף שהדרך שונה זה לא מגרע כל זמן שהכל על פי דיני התורה ודרכה! כך גם בהנהגה, אף אם יהיו שני מנהיגים גדולים שמנהיגים 

בדרך אמת, בכל זאת הדרך שונה, ואין טעם האחד כטעם השני, ואף ששניהם מענגים בתכלית לכבודו יתברך, ומקיימים מצווה 

 אחת.

רק בהנהגה אלא אפילו בנימוסי מלכות, איך מקבלים ראשי מדינה?  ההודים יש להם טכסים אך את רוב המנהגים הם למדו לא  לא  לא  לא  

מהאנגלים!  ארצות הברית יש לה מנהגים משלה, ומדינות חדשות לומדות להעתיק את דרכם של מדינות אחרות! אפילו בדברים 

אלו יש דרך שהיא של התורה אשר מאז שגלינו אין בידינו דברים אלו, וזה היה לכל אחד ממוסרי התורה, וזה יהיה גם למלך 

 המשיח בעת בוא הגאולה.

לבא בזמן המשיח יהיה כמו דברי המדרש הנזכר, שכל פעולות טובות ונחמות שעתיד הקב"ה ליתן יהיו מציון, היינו שתהיה ולעתיד ולעתיד ולעתיד ולעתיד 

דרך אחת להנהגה אצל כל מנהיגי אמת לא רק בישרות ההנהגה כמו שהיה אצלם תמיד, אלא אף בדרך ההנהגה!!   שיש דרך שהיא 

דרך התורה גם באופן הגילוי של הנהגת הציבור, וכמו אכילת מן כנגד שאר מאכלים ונגנז, וכמו שירת הלויים כנגד שאר שירים 

וזמירות ואינם עמנו בגלות, כך גם בהנהגה יש דרך אשר ניתנת מציון ואינה סמוכה כלל על דמיון חידושי האומות ונימוסיהם, וזהו 

המקל, וזהו המטה, שהיה לאבות ושהיה למשה ואהרון, ושהיה לשופטים ולמלכי אמת, לכולם היה לא רק הנהגת האמת אלא גם 

 תורת
 הר שמואל

 זמני השבת:

 5:07שקיעה:      6:16ת: “ר     5:43צאת:      4:32כניסה: 
 

 
 מזל טוב

 א“שליטדוד וייס ורעיתו לגאון הרב 
 על אירוסי הנכד

 ו“הישמעון שטיינר ורעיתו ‘ לר
 על אירוסי הבת

 ו“היבנימין פחלייב ורעיתו ‘ לר
 על נישואי הבת

 
 תזכו לראות נחת באורך ימים ושנים!

 פרשה מפורשת 
 הרב דוד שרעבי

 ז“תשע -פרשת שמות 

     

 
 העלון נתרם על ידי אוהב תורה וחסד מזכה הרבים

 

 ל“ז אליהו בן זכיאה‘ ו   לעילוי נשמת אביו ר“הידרור שועה ‘ ר
 

 
 

 העלון השבועי נערך לזכות הרבים בעלויות הדפסה בלבד, אשרי מי שזכה במצווה רמה זו!!
 ברכות בריאות פרנסה ושפע!! 

ואלה יעמדו על 
 הברכה...
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 קשר ציצית שהתרופף האם מותר להדקו בשבת
הטור  סימן שי"ז כל קשר העומד להתקיים לעולם חייבין חטאת על קשירתו כתב כתב כתב כתב 

והתרתו בין אם הוא של אומן או של הדיוט והעומד להתקיים ז' ימים פטור אבל 

אסור ולצורך מצוה כגון שקושר למדוד שיעור אחד משיעורי התורה מותר 

לכתחלה ושעומד להתיר בכל יום מותר לכתחלה וכתוב בספר התרומה רצועות 

שקושרין באבנט ואין מתירין אותו אלא כשמחליפין המכנסים אסור לקושרן 

 בשבת,

שהם מעשה הדיוט, אף על פי שהם קשרים של קיימא, אינם אסורים קשרים  קשרים  קשרים  קשרים  

אלא מדרבנן. זוהי שיטת הר"ח והרי"ף והרמב"ם דבעינן תרתי לחיובא, מעשה 

אומן וקשר של קיימא, ובאחד מהם פטור אבל אסור.  אבל הרא"ש (שבת קיב  

הסכים לפרש"י שבקשר הקיים לעולם חייב, 

וכשהוא קיים לזמן פטור אבל אסור, ודחה 

פירוש הרי"ף שמצריך מעשה אומן לחייב 

בקשר של קיימא, דלא נהירא, דבקשר של 

קיימא אין חילוק בין מעשה אומן למעשה 

הדיוט. וכן דעת האור זרוע חלק ב' (סימן 

סז).  וכן דעת הראב"ד, וכמו שכתב בשמו 

המאירי (בפרק ואלו קשרים קיא ב) ד"ה 

קושרים דלי בפסיקיא. ולטעמיה אזיל 

בהשגות (פרק י' מהלכות שבת הלכה ג') 

הובא בהרב המגיד שם. ובכ"מ שם הביא גם 

בשם הרמ"ך שהשיג על הרמב"ם בזה. ושכן 

 דעת רבותיו (של הרמ"ך). ע"ש. 

בשלחן ערוך (סימן שיז סעיף א') כתב מרן  מרן  מרן  מרן  

הקושר  קשר של קיימא, והוא מעשה אומן, 

חייב, כגון:  קשר הגמלים  וקשר הספנים 

וקשרי רצועות מנעל וסנדל שקושרים הרצענים  בשעת עשייתן וכן כל כיוצא 

בזה, אבל הקושר קשר ש"ק ואינו מעשה אומן, פטור. הגה: ויש חולקים שסבירא 

להו  דכל קשר ש"ק, אפילו של הדיוט, חייבין עליו (רש"י והרא"ש ור' ירוחם 

וטור). וי"א  דיש ליזהר שלא להתיר שום קשר שהוא שני קשרים זה על זה,  דאין 

אנו בקיאים איזה מקרי קשר של אומן דאפילו בשאינו של קיימא אסור לקשרו ה 

 וה"ה להתירו, וכן נוהגין (הגהות אלפסי פרק אלו קשרים),

פי' כיון  דלרי"ף ורמב"ם אסור   -המשנה ברורה ס"ק יד דיש ליזהר וכו'  וכתב  וכתב  וכתב  וכתב  

לכתחלה באומן אפילו כשמתיר בו ביום ואין אנו בקיאין מהו קשר של אומן  

ומסתברא דכל קשר שקושרין אותו הדק היטב הוי של אומן לכך אנו נזהרים בכל 

קשר שהוא של שני קשרים דשני קשרים הוי קשר אמיץ ומש"כ שום קשר ר"ל 

אפילו אותן קשרים המבוארין לקמן בסימן זה דמותר לקשור ולהתיר היינו דוקא 

 בקשר אחד:

מהרש"ם חלק ו סימן לד כתב  ומה ששאל בדין קשר א' שהי' מתחלה, ובשו"ת  ובשו"ת  ובשו"ת  ובשו"ת  

ובשבת הוסיף ועשה קשר שני ונעשה קשר של קיימא אם חייב בזה, לענ"ד הדבר 

נלמד מהא בשבת ק"ד ע"ב כתב אות א' והשלימה לספר ארג חוט א' והשלימה 

 לבגד חייב ומפרש ר"א דלכ"ע להשלים שאני, וכ"פ הרמב"ם פ"ט מה"ש,  

תולדות שמואל במלאכת הקושר סעיף ט' כתב וזה לשונו ומדי דברי בענין בספר בספר בספר בספר 

קשירת הציצית ראיתי לעורר אשר ראיתי בעיני שרבה המכשלה במי שקשר לו 

ציצית מחדש ל טליתו וידוע שבעודן חדשים אין הקשר התחתון מתקיים כ"כ 

וכמעט קט חוזר ונתרפה ועפ"י רוב בשעה שבריקין הציצית לפני העיטוף אם 

רואה שהקשר נתרפה מותחו לכאן ולכאן ומעמידו על חזקתו שתהא מהודק 

כראוי ורבים אין נמנעים מזה אפי' בש"ק והוא רק מחסרון ידיעה או הוי מילתא 

ללא רם עלי' וע"כ ראיתי לעורר להזהר בזה כי לפעמים יהי' אפ חיוב חטאת בדבר 

 לילה ולהשומע ינעם ויבא עליו ברכת טוב עכ"ל.

זילבר בספר אז נדברו כתב שדברי התולדות שמואל ברורים לכה"פ מה הרב  הרב  הרב  הרב  

שנוגע לאיסור דרבנן כיון שהקשר של קיימא ודעתו שיהא של קיימא זה מקרי 

של קיימא אף שלפעמים מתרפה דאינו ברור 

שמתרפה מעצמו דמסתבר אם הטלית לא 

הי'  היתה מתטלטלת ומתחת בארון לא 

הקשר מתרפה מעצמו לעולם ואף כעושה 

מת  יי ק מת כתו  מלא ן  י ולענ ב  ז" ו ה  ש מע

הפירוש אם בלא מעשה אחר היתה מתקיימת 

זה מקרי מתקיימתואם אם נאמר שזה נמי 

מקרי אינה מתקיימת אסור מיהא מדרבנן 

ככל מלאכה שאינה מתקיימת ואינו דומה 

לקשר שאינה של קיימא בסימן שי"ז שיש 

מהם שמתר לכתחילה ששם החסרון במהות 

של הקשר עצמו אבל כאז אין החסרון בעצם 

ובמהות של הקשר אלא במעשה המלאכה 

לפי זה הוי ככל דבר שאין מלאכתו מתקיימת 

 לאסור מדרבנן, 

עובדיה כתב לאסור להדק קשר ציצית ובחזון ובחזון ובחזון ובחזון 

שנתרופף ויש בזה חשש דאוריתא, וכן כתב בשמירת שבת כהלכתה, ובשבט 

 הלוי, ובחוט השני להרב ניסים קרליץ, וכן כתבו עוד אחרונים,

    לסיכום: אסור להדק את קשר הציצית שנתרופף בשבת לכל הדעות. לסיכום: אסור להדק את קשר הציצית שנתרופף בשבת לכל הדעות. לסיכום: אסור להדק את קשר הציצית שנתרופף בשבת לכל הדעות. לסיכום: אסור להדק את קשר הציצית שנתרופף בשבת לכל הדעות. 

 למדני חוקיך
 הרב חיים דדש

    "וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי""וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי""וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי""וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי"
"ובת ק"ל שנה הייתה יוכבד" (רש"י), וכן 
הוא החשבון לפי חז"ל : יוכבד נולדה בין החומות בכניסתם למצרים, מאתיים 
ועשר שנים היו במצרים ומשה היה בן שמונים שנה בעמדו לפני פרעה, מכאן, 
שיוכבד הייתה בת ק"ל שנה כשילדה את משה, ידועה השאלה של האבן עזרא 
מדוע לא הוזכר הפלא הזה שנעשה עמה שילדה את משה והיא בת ק"ל, ואילו 
אצל שרה אמנו הזכירו שהייתה בת תשעים כשילדה את יצחק ? המגיד מדובנא 
כדרכו בקודש מביא תשובה בדרך משל: שני עניים נפגשו, אחד שיבח עיר ידועה 
שהיא מלאה בבעלי צדקה, והשני אמר להפך, שהיא עיר של קמצנים, ואח"כ 
התברר, שהאחד היה שם בפורים, ואילו השני היה שם בימים רגילים, והנמשל: 
במצרים היתה הנהגה ניסית, ששה בכרס אחד ועוד ועוד, לכן הנס של יוכבד לא 

היה משהו מיוחד, אבל בימי אברהם ושרה היתה הנהגה בדרך הטבע והיה זה 
 חידוש גדול.

 
    "ויגדל הילד... ותביאהו לבת פרעה""ויגדל הילד... ותביאהו לבת פרעה""ויגדל הילד... ותביאהו לבת פרעה""ויגדל הילד... ותביאהו לבת פרעה"

פרעה ? בבית פרעה חסרה יו"ד, חסרה יהדות, במקום  ביתביתביתביתפרעה ולא ל בתבתבתבתמדוע ל
כזה אי אפשר לגדל ילד יהודי, ובהמשך נאמר "ויגדל משה ויצא אל אחיו" רש"י 
שואל והרי כבר קודם נאמר "ויגדל הילד" מדוע שוב "ויגדל משה"? אלא, הראשון 

, 355  -, פרעה 345-לקומה והשני לגדולה שמינהו פרעה על ביתו, משה בגימטר' 
כאשר ממנים יו"ד (יהודי) את משה היהודי לגדולה, הוא שווה במעמדו לפרעה 

פרעה   בת בת בת בת , ולכן בתחילה נאמר ותביאהו ל 355-ושולט על ביתו, משה בתוספת י' 
 פרעה,                                     (משב"א) ביתביתביתביתורק כאשר "ויגדל משה" מינוהו על 

 פרפראות...
 הרב משה קליין
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 7המשך בעמוד 

 7:00תפילת שחרית כל יום בשעה 
 מתקיים בבית הכנסת שערי חיים 

 ו“הידוד נחמה ‘ אצל ר

 בנות יקרות!
 מתקיים קבלת שבת בזמן הדלקת נרות 

 ו“הידוד ירושלמי ‘ אצל משפחת ר

 , ממתקים והפתעות, כל הבנות מוזמנות!!9רחוב נופך 



 

 חזו בני חביבי
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 חזו בני חביבי

 בחורי החמד
של הר שמואל 
 עמלי התורה!!

 6המשך בעמוד 

שמחה גדולה באירוסי בתם של איש החסד, 
מוקיר רבנן ותלמידיהון, מגדיל תורה בהר 

 ו“שמעון שטיינר ורעיתו הי‘ שמואל הר
 תזכו ותראו נחת באורך ימים ושנים!

 6המשך בעמוד 

שמחה גדולה בנישואי בתם של 
בנימין ‘ איש החסד שכן יקר, הר

ו תזכו ותראו “פחלייב ורעיתו הי
 נחת באורך ימים ושנים!

 

ילדי המתמידים עמלי תורה יחד עם ההמחנך הדגול 
 ו“הרב יעקב דרשן הי



 לא להשתנות
    שבת שלוםשבת שלוםשבת שלוםשבת שלום

נפתח בספר התורה את החומש השני בין חמשת חומשי תורה. הנושא היום היום היום היום 

הוא הגלות והגאולה. אבל התורה   –כך לפי הרמב"ן    –המרכזי של החומש  

מתחילה בפעם השניה את סיפור הירידה למצרים ששם התחילה הגלות 

שכבר נכתב עליה בפרשת ויגש כי כנראה באין גלות גם גאולה לא תהיה. 

הקב"ה הבטיח ליעקב אבינו "אנכי ארד עמך מצרימה ואנכי אעלך גם עלה". 

או גם לפי מה שנכתב על הנשמה שמפני מה היא 

 ירדה לעולם? ירידה צורך עליה!

והגאולה ירדו כרוכים לעולם. ובאמת הגלות  הגלות  הגלות  הגלות  

המילה גאולה גזורה מאותן אותיות של המילה 

גלות אבל בתוספת החשובה של האות א', 

גלות בצירוף א' נותן לנו את המשמעות של 

גאולה! לכן התורה מתחילה את הספר השני 

 , ם י ר צ מ ל  ' א ב  ק ע י ת  ח פ ש מ של  ה  ד י ר י ב

בסיפורים על השעבוד הקשה ועל העינוים, 

 –כבר בפרשה הראשונה  –ואחר אחר כך עוברת 

 לסיפור ההכנות האלוקיות לקראת הגאולה. 

כך היציאה בעצמה, פרעה גירש את בני אחר  אחר  אחר  אחר  

ישראל מארצו. הם נכנסו למדבר. אחר כך 

קריעת ים סוף, הגעה להר סיני ומתן תורה 

ולבסוף הקמת המשכן שבזה רואה הרמב"ן את 

השלמת הגאולה ואת חזרת בני ישראל למעלת 

 אבותם.  

מה הכניסה לארץ ישראל אינה תנאי משום  משום  משום  משום  

להשלמת הגאולה! דווקא מתן תורה הוא חלק 

מהגאולה וכמו שהבטיח הקב"ה למשה רבנו 

במפגש הראשון שלהם "בהוציאך את העם 

 ממצרים תעבדון את האלוקים על ההר הזה." 

לא נכנס למעמקי  –בשיעור של היום  –אנו אבל אבל אבל אבל 

הגלות והגאולה. עוד יהיו לנו הזדמנויות 

לנושאים אלו. היום אנו נתעכב על השם של 

הספר, ונעשה את זה למרות שאני לא בטוח מי 

קבע את שמות הספרים הק'. אולי זה פשוט 

יותר שזה נקבע כך כי זאת המילה הראשונה 

בעלת המשמעות בספר. כך בבראשית וכך 

בויקרא ובבמדבר וגם בחומש דברים. אז אולי 

גם בחומש שפתחנו היום לא חייבים אנו לבקש 

משמעות מיוחדת לשם. אבל אם זה כן חשוב 

אז כדאי לנו להתאמץ ולשאול את השאלה. מה 

היא המשמעות לבחירת השם שמות לספר הגאולה? אצלנו שם זה דבר טכני 

 שבא לאפשר הזמנת אדם לאירוע מסוים בלי לצעוק לו ברחוב היי!

להיות שרש"י הק' חשב על שאלה זאת ולכן הוא נכנס לספר דרך יכול  יכול  יכול  יכול  

ההתיחסות לשאלה למה התורה חוזרת כאן למה שהיא כבר כתבה בחומש 

בראשית בפרשת ויגש שם מסופר בפרוטרוט על הירידה יחד עם אזכור 

שמות היורדים מצרימה. והוא עונה שזה נעשה להודיע חבתן שנמשלו 

לכוכבים עליהם כתוב "המוציא במספר צבאם לכולם בשם יקרא! לכל כוכב 

 יש מספר ייחודי שלו וגם שם ייחודי שהוא שלו!

אנו נשאל למה הם זכו לחיבת כוכבים? מסתבר שהם לא אכלו כשר. לא כאן כאן כאן כאן 

הניחו תפילין ובודאי לא אכלו מצות בפסח ולא ישבו בסוכות. בקושי הם 

שמרו שבת שאותה הוציא משה רבינו כמתנה מפרעה וגם זה לא מסיבות 

יהודיות אלא מסיבות סוציולוגיות. בכל אופן לא ידוע לנו שכך הם נהגו. אז 

 למה אם כן הם זכו לחיבה כוכבים?  

ענו על שאלה זאת והשיבו שזה בגלל שהם שמרו ארבעה דברים. לא חז"ל  חז"ל  חז"ל  חז"ל  

שינו את שמם. לא שינו את לשונם. לא שינו את לבושם ולא התחתנו עם 

 בנות הארץ.

לנו להניח שארבעה דברים אלו הם לא קלים מותר מותר מותר מותר 

לשמירה ושיש מגנטים חזקים בכיוון הנגדי. 

. (סוג של לטאה  ן האדם בטבעו הוא חמילו

המחליפה את צבעה בהתאם למקום שהיא 

ה  נ ו ש ת  ו י ה ל ב  ה ו א א  ל ם  ד א  ( ! ו ב ת  א צ מ נ

מסביבתו. לפני שהוא מהגר לאמריקה הוא לומד 

את השפה האנגלית, משתדל לבחור לעצמו שם 

 מתאים והוא לא יקח עמו פרוות לארצות חמות. 

מטייל פתגם. ברומא תתנהג כרומאי. חז"ל בעולם בעולם בעולם בעולם 

אף הם אמרו "כי אזילת לקרתא זיל בנימוסא!". 

כלומר תשתדל לא להיות יוצא מן הכלל. אבל 

יעקב א' טרם רדתו מצריימה אסף את בניו ושינן 

להם. "זהו השם שלכם! זאת השפה שלכם! אלו 

לא  ו אתם  ים אל ש נ ועם א כם!  של ים  גד הב

 מתחתנים. 

 א ל  ת ש ת נ ו!   –כלומר 

שבגלל זה מיד אחרי שהתורה כתבה כנראה  כנראה  כנראה  כנראה  

בפרשת שמות את השמות של יורדי מצרים היא 

הוסיפה את המילים החשובות. "ויוסף היה 

במצרים"! רש"י מיד מזדעק בשאלה וכי לא ידענו 

את זה? אלא להודיע לנו שהוא יוסף שהיה בבית 

אביו ולמד תורה והוא יוסף שנעשה מלך במצרים 

 והוא לא השתנה!  

אוהבים את המחשבה שבגלל זה האחים אנחנו  אנחנו  אנחנו  אנחנו  

לא הכירו אותו! כי באמת זאת תמיהה גדולה. 

מצרים הייתה ארץ שמרבית תושביה היו שחומי 

עור ויוסף בוודאי בלט בשינוי צבע העור שלו. אז 

ו   –איך לא הכירו אותו אחיו? אבל   כך אנחנ

כי הם חיפשו אותו במסעדות   -אוהבים לענות  

ובבתי מלון שיכול להיות שהוא עובד שם אבל 

הם תיארו לעצמם אותו כצעיר מצרי רגיל לבוש 

בחולצה אדומה מעשן סיגריות מרלבורו מחזיק 

ביד אחת כוס בירה וביד השנייה אייפון...! לכן הם באמת מכרו אותו שיהיה 

 מצרי ויפסיק לחלום חלומות על מלכות ועל גדלות.

הם לא הכירו אותו כי הוא באמת לא השתנה! הוא נשאר אותו יוסף כמו אבל אבל אבל אבל 

 שהיה בבית אביו טרם מכירתו לעבד! את זה הם לא רצו לחשוב!

לנו לדבר על זה מפני שאנחנו נוגעים כאן במגנטים מאד חזקים. כל חשוב  חשוב  חשוב  חשוב  

העולם כולו חי לפי מגנטים אלו. ומצרים היתה ארץ עם מגנטים מאד חדים 

וברורים. לא על חינם פחד יעקב א' מהירידה לשם. לא על חינם הוא נזקק 

להבטחה אלוקית של "אנכי ארד עמך מצריימה 

 עיון הפרשה
 הרב דוד וייס
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 5המשך בעמוד 

 

 

 בעולם מטייל פתגם,”

 ברומא תתנהג כרומאי,

 חז"ל אף הם אמרו

"כי אזילת לקרתא זיל 

בנימוסא!", כלומר תשתדל לא 

 להיות יוצא מן הכלל,

אבל יעקב א' טרם רדתו 

מצריימה אסף את בניו ושינן 

 להם, "זהו השם שלכם!

 זאת השפה שלכם!

 אלו הבגדים שלכם!

ועם אנשים אלו אתם לא 

 “מתחתנים!

 ח טיטולים ומטרנות“חדש! גמ
 

 טיטולים בכל הגדלים וכן מטרנה
 050-6401440טל:  4ברקת ‘ ויצמן רח‘ אצל משפ

 ל“נ אייל בן זהבה ז“לע
 ולרפואת טוהר בת שני שרה

 תהילים ושיעור לנשים 
 אצל משפחת ירושלמי

 15:00בשעה  12רחוב לשם 
 כל הנשים מוזמנות!



ואנכי אעלך גם עלה" ומיד אחר כך התורה 

ויוסף ישית   –ממש בנשימה אחת   –תכתוב 

 ידו על עיניך! 

לא על חינם כל כך הרבה יהודים נשארו במצרים והתקשו לצאת משם גם וגם  וגם  וגם  וגם  

כשהגיעה בשורת הגאולה. כי המגנטים פעלו עליהם בחזקה. לכן אנו מדברים רק 

על אלה שלמרות המגנטים הם רצו והסכימו לצאת משם וזה בגלל שהם שמרו 

 על הלאוים של יעקב א'. א ל  ת ש ת נ ו!

 להמשך בנושא הזה. ומכאן ומכאן ומכאן ומכאן 

    ב.ב.ב.ב.    

הזאת נמצא גילוי נפלא אותו הביא לנו בעל "אור החיים". שם מובא בפרשה  בפרשה  בפרשה  בפרשה  

הסיפור על המפגש הראשון של משה ר' עם הקב"ה. משה ביקש להתקרב 

ולנסות להבין מדוע לא יבער הסנה. והקב"ה בראותו את משה מתקרב שלח לו 

אזהרה כפולה. "אל תקרב הלום". זאת אזהרה בלשון של לאו וכמו שאמרו 

חכמים "השמר" "פן" "ואל" אינם אלא לא תעשה. ומלבד אזהרה זו הוסיף 

הקב"ה לדרוש ממנו של נעליך מעל רגליך וזה נאמר בלשון עשה. של נעלך מעל 

 רגלך!

הנחה זאת שואל בעל "אור החיים" שלכאורה היה משה ר' כבר באותו רגע על  על  על  על  

עומד באיסור של ממש. הוא עמד על אדמת קודש והיה נעול בנעליו! בעוד 

הציווי של "אל תקרב הלום" קשור למה שעלול לקרות בעתיד אם ימשיך משה 

להתקרב. והיה מן הראוי מקודם לצוותו על השלת הנעליים ורק לאחר מכן 

 להוסיף את האיסור של אל תקרב הלום?

אולי דרך אגב אם יש כזה דבר   –בעל אור החיים על שאלתו. הקב"ה גילה  עונה  עונה  עונה  עונה  

שעיקר הקפדתו על הלא תעשה. ועל זה נאמר "והרוח תשוב אל   –אצל הקב"ה  

האלוקים אשר נתנה". "תנה לו כמו שנתנה לך"! כלומר שמור על עצמך שלא 

תתקלקל, אבל מצוות עשה הם קישוטים יפים כשיהיו אבל אם הם לא יהיו זה 

לא נורא. והעדות על זה שאין עונש על ביטול מצוות עשה (בדרך כלל מלבד 

במצות מילה ובאיסור אכילת חמץ בעוד שעל לאוים אפשר להגיע לחיוב עונש 

 מוות!

נכון שעם ישראל במצרים אולי לא קיימו מצוות עשה אבל מה שהיה חשוב ולכן ולכן ולכן ולכן 

היו מצוות ה"לא תעשה " שהם שמרו עליהן, ויכול להיות שכל העוצמה של 

מצוות הלא תעשה נמצאת במה שצריך לפעול נגד המגנטים! אין מגנט המתנגד 

לאכילת מצה בפסח, אבל יש מגנט נגד איסור אכילת חמץ. והשכר לפי 

 המגנטים.

האשה שפטורה מהרבה מצוות עשה אינה משוחררת   –גם בגלל זה    –אולי  אולי  אולי  אולי  

מהמצוות שהן בגדר לא תעשה. כי עבירת הלא תעשה תפגום בנפש כלשון בעל 

 "אור החיים" וכנראה ביטול העשה אינו חבלה בנפש!

 שמות.  –נקרא חומש זה בשם הלא נוצץ הזה  –אולי  –לכן לכן לכן לכן 

שהם קיבלו בלידתם ובאו איתם למצרים ושמרו עליהם לכל אורך גלות שמות  שמות  שמות  שמות  

 מצרים וגם לאחר מכן הם יצאו לפי השמות שלהם.

 

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

 עיון הפרשה
 הרב דוד וייס
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 6:00שמחה, ונחת יהודי אמיתי, לימוד עם הבנים כל מוצאי שבת בשעה אבות ובנים 

 פרסים הפתעות והגרלותהיה חלק ממפעל גדול של הנחלת התורה לדור הבא! 
 ו “הימרדכי ויטנשטיין יחד עם הרב 

בדרך ובאופן גילוי ומעשה ההנהגה יש דרך של ישראל שאין בשאר אומות, דרך ישראל, וזה שאמר המדרש שהוא המטה שהיה ביד כל מלך ומלך עד 

), שחרב בית המקדש ונגנז, ועתיד להימסר ביד מלך המשיח ובו עתיד לרדות את העובדי אלילים (ומזמן שנגנז ועד מלך המשיח לא נמסר לשום בריה 

לכך נאמר מטה עוזך ישלח ה' מציון, ולעתיד לבא ינהיג מלך המשיח שלא כנימוסי האומות ושלא כדרך שלומם ומלחמתם, אלא באופן חדש הנהגה 

 חדשה שהייתה גנוזה, ומלבד שהיה לכולם מטה או מקל הרי שיש בזה רמז וסוד לדרך ההנהגה שהיה בידם.

פרק ז' פסוק ט') כתוב:  כי ידבר אלכם פרעה לאמר תנו לכם מופת ואמרת אל אהרן קח את מטך והשלך לפני פרעה ובשמות (ובשמות (ובשמות (ובשמות (

יהי לתנין, ובאבן עזרא פירש שהיה זה מטהו של משה, אבל בכלי יקר כתב שהיה זה המטה של אהרון, ואם כן קשה הנאמר 

שהוא המטה שהיה ביד כל מלך והוא המטה שנגנז ומשמע שלכולם היה את המטה הידוע שעבר להם ממי  -במדרש שלנו 

שהיה לפניהם?   וכן יש עוד במדרש שמשמע שהמקל היה של עץ, ואילו במטהו של משה כתוב במדרש ילקוט שמעוני 

פרשת שמות (רמז קע"ג):  ואת המטה הזה תקח בידך, המטה שנברא בין השמשות נמסר לאדם הראשון בגן עדן, ואדם 

הראשון מסר אותו לחנוך, וחנוך מסר אותו לשם (הבן של נח), ושם מסר אותו לאברהם, ואברהם מסר אותו ליצחק, ויצחק 

מסר אותו ליעקב, ויעקב הוליכו למצרים, וניתן ליוסף, וכשמת יוסף נטלטל כל ביתו וניתן המטה בפלטין של פרעה, והיה יתרו 

אחד מחרטומי מצרים וראה את המטה וחמד אותו בלבו ולקחו והביאו ונטעו בתוך גן שלו ולא היה יכול לקרב אליו עד שבא 

משה לארץ מדין ונכנס לתוך גן ביתו וראה את המטה וקרא את האותיות אשר עליו ושלח ידו ולקחו, וראה יתרו ואמר זה 

הוא האיש שהוא עתיד לגאול את ישראל ממצרים, לפיכך נתן לו צפורה בתו לאשה!  שנאמר ויואל משה וגו', והיה משה 

רועה ומנהיג באותו מטה את צאנו של יתרו ארבעים שנה, ולא שיכלה אותם חית השדה והם פרים ורבים הרבה מאד ועליהם 

הכתוב אומר כצאן קדשים, וינהג את הצאן עד שבא להר חורב ושם נגלה הקב"ה מתוך הסנה, אמר ר' יהודה בר אמי המטה 

משקל ארבעים סאה היה ושל סנפירינון (אבן יקרה) היה ועשר מכות חקוקות עליו ובנוטריקון דצ"ך עד"ש באח"ב, אמר לו 

הקב"ה המטה הזה יביא עליו את המכות! הנה שלרבי יהודה היה המטה מאבן ולא מעץ?!   אלא נראה כמו שביארתי למעלה 

 וגם לא קשה תחילת דברי המדרש למעיין.

 1המשך מעמוד  -פרשה מפורשת 



 

 

שירותי דת 
 וגמילות חסד

 052-7111480אילנה טל:  לתיאום בענין טהרה:

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

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

 058-3274470הרב עמנואל איפרגן טל:  דיני תורה בדיני ממונות ושכנים:

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

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

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

 054-8402564משפחת בן ישי טל:  מיץ ענבים:

 050-5245392משפחת נחמני טל:  כרית של ברית:

  16אודם ‘ מטטוב:  רח‘ גב ‘):אחות מוסמכת לשעת הצורך בשבת (פציעות זריקות וכו

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

 0504116009אביאל ירושלמי  טפחים, סירים גדולים: ‘ ח כיסאות שולחנות, כסאות ג“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 (אנילציה תרומת קרוליין שרעבי):

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

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

 ח טיטולים ומטרנה“גמ
 ל, ולרפואת טוהר בת שני שרה“נ אייל בן זהבה ז“לע

 על ידי משפחת ויצמן

 050-6401440טל: 4רחוב ברקת 
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שמחה גדולה באירוסי בתם של 
איש החסד, מוקיר רבנן ותלמידיהון, מגדיל תורה בהר 

 ו“שמעון שטיינר ורעיתו הי‘ שמואל הר
 תזכו ותראו נחת באורך ימים ושנים!

 חזו בני חביבי



 "ותרא את התבה בתוך הסוף""ותרא את התבה בתוך הסוף""ותרא את התבה בתוך הסוף""ותרא את התבה בתוך הסוף"  

בת פרעה תהתה למראה עיניה וחיפשה 

את התשובה לכך, "ותרא את התבה" 

סוף את -תיבה, מלשון ראתה את הפתרון "בתוך הסוף" סוף, ראתה את תחילת ה 

 6-סוף ראתה את האות ו' -, בתוך ה 607הקץ לשעבוד עם ישראל במצרים. ותרא=

(תרי"ג) שעתיד לצאת ממנו מי שינחיל לעמו תרי"ג   613סוף, וביחד  -בתוך ה 

 מצוות.                                                                                             (משב"א)

    

    "אהיה אשר אהיה""אהיה אשר אהיה""אהיה אשר אהיה""אהיה אשר אהיה"

ועל שאלתו של משה רבנו במה יוכל להבטיח את   אמת אמת אמת אמת חותמו של הקב"ה  

ישראל שנבואה זו תתקיים, אמר לו הקב"ה הערבות היא השם "אהיה אשר 

בגימטר' ארבע מאות ארבעים ואחת, ו"אהיה"  אמתאמתאמתאמתאהיה" המרמז על האמת, כי 

עשרים ואחת, "אהיה" כפול "אהיה" עשרים ואחת כפול עשרים ואחת עולים 

ארבע מאות ארבעים ואחת, וזו כוונת הפייטן (במוסף לימים נוראים) "וכל 

 ". באהיה אשר אהיהבאהיה אשר אהיהבאהיה אשר אהיהבאהיה אשר אהיהמאמינים שהוא דיין אמת, ההגוי 

 (האדמו"ר ר' אברהם מרדכי מגור)                                                                    

    

    "ואלה שמות בני ישראל הבאים""ואלה שמות בני ישראל הבאים""ואלה שמות בני ישראל הבאים""ואלה שמות בני ישראל הבאים"

כשאנו באים -, לרמז שכל נדודינו, צרותינו ומצוקותינו תהילים תהילים תהילים תהילים סופי תיבות  

באים במיצר, טוב לאמר פרקי תהילים, שרפואה בדוקה ומנוסה היא -מצרימה 

לכל צרה שלא תבוא, וכן אמרו חז"ל "יעקב כל ספר תהילים היה אומר בבית 

 לבן".                                                                            (הרב מייזליש מלאסק)

 
 

 בענין לפרנס את בניו מכספי מעשר
נבוא לברר דינה אם יכול אדם לשלם הוצאות בניו הסמוכים על שולחנן הבא  הבא  הבא  הבא  

 מכספי מעשר.

הש"ך ביו"ד (סימן רמ"ט ס"ק ג') בשם המהר"ם מרוטנבורג (שו"ת סימן כתב  כתב  כתב  כתב  

ע"ה) מותר לפזר מעשרותיו לבניו הגדולים שאינו חייב לטפל בהם, דאפילו לאביו 

מותר לתת אם הוא עני משום כבוד אביו וכ"ש לבניו. והוסיף על זה הש"ך 

דמשמע אפילו אם יש לו לפרנסם ממקום אחר דזה הוי צדקה כדלקמן סימן 

רנ"א סעיף ג'. עכ"ל. ומבואר דהאב יכול ליתן לבניו הגדולים מגיל שש ומעלה 

מכספי מעשרותיו, ומה שכתב דאפילו לאביו מותר וכל שכן לבניו, היינו שלאביו 

 חייב בכבודו והתירו לפרנסו ממעשר כ"ש בניו הגדולים שאינו חייב בפרנסתם.

חתם סופר (יו"ד סימן רל"א)   ובשו"ת ובשו"ת ובשו"ת ובשו"ת 

מבואר, דלדעת המהרי"ל (הובא ברמ"א 

שם סעיף א') דס"ל דאין לעשות ממעשר 

 , ים י נ לע ו  נ נ ית א  ה אל ו צ מ ר  ב ו ד של

(לכאורה) ה"ה דאין ליתן לבניו הגדולים. 

והמהר"ם חולק על המהרי"ל בזה. ונראה 

דהמחלוקת בינם אי מעשרות שייכים 

לעניים או לאו דוקא. אומנם דבר זה צריך 

עיון לדעת מהרי"ל שהרי כתב במקום 

אחר (סימן ע"ו) דכספי מעשרות שייכים 

לעניים. (מיהו מלשונו משמע שבאותו 

ענין החזיקו העניים בכספי מעשר ולאו 

דוקא בכל דיני מעשר) ושוב ראיתי שכן 

ביאר בחתם סופר, וע"ע בש"ך דמבואר 

 שגם בניו הם בגדר עניים.

הט"ז (שם סק"א) כתב במה שאמרו הזן בניו הקטנים הוי בכלל עושי אומנם  אומנם  אומנם  אומנם  

צדקה בכל עת וכי סלקא דעתך שיוציא אדם מעשר שלו לזון בניו הקטנים. 

עכת"ד. ומבואר דאין יכול אדם לנקות מכספי מעשר הוצאות בניו. והגר"ח בן 

עטר בספר ראשון לציון (שם) כתב לתמוה עליו דהא מוכח מדברי רש"י והר"ן 

בבית יוסף שיש לזה דין צדקה גמורה. ולכאורה הט"ז איירי בבניו הקטנים שבהם 

חייב לזונם, ואע"פ דמקרי צדקה מ"מ אין לו להוציא מכספי מעשר. והחילוק בזה 

 לדינא אם הם בניו הקטנים או גדולים מגיל שש.

אהבת חסד להגאון בעל החפץ חיים (פרק י"ט אות א') כתב דרשאי ליתן ובספר ובספר ובספר ובספר 

ממעשרותיו לבניו הגדולים שאינו חייב לטפל בהם, אפילו יש בידו לפרנסם 

ממקום אחר. והוסיף (שם באות ב') שזהו דין לכו"ע. ומבואר דלזון בניו שאינו 

 חייב מדינא לזונם, מותר לזונם מכספי מעשר.

חיד"א כתב בברכי יוסף (סימן רמ"ט סקי"ח) דאף בשעה שמפריש והרב  והרב  והרב  והרב  

מעשרותיו יכול להתנהג כרצונו וגם לזון ממנו בניו, מ"מ אי לא דחיקא ליה שעה 

טובא לא נכון לעשות כן. עכת"ד. והיינו מדין חסידות כיון שבניו הסמוכים על 

 שולחנו אין ראוי ליתן להם ממעשרותיו. 

ביאור עיין בספר חכמת אדם (כלל קמ"ד סעיף י"א) שכתב דמותר ליתן וליתר  וליתר  וליתר  וליתר  

מעשרותיו לבניו הגדולים שאינו חייב לטפל בהם, אפילו יש לו לפרנסם ממקום 

אחר, והוסיף דאם הוא עשיר וסומכין על שולחנו אינו רשאי לעשות כן. עיי"ש. 

 והיינו מה שאמר החיד"א דאי לא דחיקא ליה שעה, והכי נמי שהוא עשיר ויש לו.

ובספר ערוך השולחן (שם סעיף ט') כתב דדברי הש"ך צ"ע, דהא בגמ' קידושין 

 ל"ב. איתא תבוא מאירה למי שמאכיל אביו מעשר.

בשו"ת אגרות משה (חיו"ד סימן קמ"ג) שכתב שכל ההיתר של הש"ך וע"ע  וע"ע  וע"ע  וע"ע  

לפרנס בניו הגדולים מעל גיל שש, דוקא בזמנם אבל בזמן הזה שאין דרך לשלוח 

בניו מביתו ולהתפרנס מעצמם, זה אכזריות שלא לפרנס בניו, ואין היתר לזה 

ליתן להם ממעשרתיו. ע"כ. ונראה דהיום אע"פ שמדינא אין אדם חייב בפרנסת 

בניו הגדולים, אבל המנהג שאדם זן אותם והוי כמו חיוב כדאיתא בשו"ע אבן 

העזר (סימן ע"א סעיף א') דמי שאינו זן בניו 

מכריזין עליו וכו'. לכך אין לו ליתן להם 

מכספי מעשרותיו. וכל מה שנתבאר הוא 

לענין ליתן להם מזון ולבוש ושאר צרכיהם 

 האישיים.

ו ויש  ויש  ויש  ויש   לדון לענין תשלום על בניו ובנותי

ר  פ ס י  ת ב ו  א ה  ר ו ת ד  ו מ ל ת ל ם  ל ש מ ש

(תורניים) שהרי לכאורה מחוייב הוא לשלם 

שכר לימוד, ועיין באר הגולה (שם אות ה') 

דמבואר אם מחוייב באותה מצוה אינו יכול 

להפריש מכספי מעשר. והכי נמי כיון שאם 

לא ישלם להנהלת הת"ת ישלחו את ילדיו 

לבית. מאידך יש לומר שהאב יכול להשאיר 

את ילדיו בביתו וילמדם בעצמו וכדו', או 

שהיה יכול לשולחם לבתי ספר אחרים שאין 

גובים בהם שכר לימוד גבוה לכל הפחות. ולפיכך נראה שגם לפי חלוקה זו 

התלמודי תורה גובים שכר גבוה שהוא בודאי יכול להיות מכספי מעשר מכיון 

שאין האב מחוייב לשלם כ"כ הרבה על לימוד בנו. ועל זה סומכים כל מנהלי 

התתי"ם למינהם להדגיש שאפשר לשלם את השכר לימוד מכספי מעשר, ולכך 

 מיקרים השכר לימוד, כיון שאפשר לשלם מכספי מעשר.

זה כל שכן אדם שמצמיד לבנו שעורי עזר על מנת שילמד ביתר שאת ויתר ולפי ולפי ולפי ולפי 

עוז, ודאי שאת זה יכול לשלם מכספי מעשר כיון שאינו מחוייב לשעורים אלו 

 כלל.

לדון בבגדים שאדם קונה לבניו ובנותיו הגדולים אם יכול לחשבם מכספי ויש  ויש  ויש  ויש  

מעשר, ואולי הבגדים שחייב לכסות גופם, שאף אם אינו חייב מדינא, מ"מ הרי 

הוא אכזרי אם לא ידאג להם. אלא על ריבוי בגדים כגון בגדי שבתותוספת של 

זוגות נעלים וחליפות וכדו' שהם תוספת לצורכי הילדים לכאורה יש להתיר 

 להחשיבם מכספי מעשר. 

 נועם דברות
 הרב עמנואל איפרגן

 חזו בני חביבי
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 הקדמה לשמירת הלשון (ב)
אוד, יש מ  כתבנו בשבוע שעבר, בענין גודל השכר למי ששומר לשונו, ובענין חומר העון של לשון הרע. ומאחר שברור לכל אדם, שאיסור לשון הרע חמור עד הקדמה:הקדמה:הקדמה:הקדמה:

לתמוה איך יתכן שעבירה זו הויא כהפקר בעיני הרבה בני אדם. כן תמה בחפץ חיים
(א)

 .    

כתב החפץ חיים להסביר למה עון לשון הרע רפוי כל כך למה רפוי כל כך: למה רפוי כל כך: למה רפוי כל כך: למה רפוי כל כך: 
(ב) 

. תוכן דבריו הוא, שתלוי באיזה בן אדם. יש אנשים שלא יודעים הלכות לשה"ר, ואנשים 

כאלו חושבים שאין שום איסור לדבר האמת (וגם "אמת" הוא רק כפי הבנתם) 
(ג) 

. ויש אנשים שיודעים 

מקצת הלכות לשון הרע, מ"מ מתגבר היצר הרע עליהם, ומורה היתר שמותר מצד הלכה לספר גנות על 

חבירו 
(ד) 

. ומחזיקים את עצמם מצד הלכה שמותר הוא, ואומרים כמה טענות מלבם, ש"כבר ידוע הוא", 

ו"הייתי אומר את זה גם בפניו", ו"אין זה גנות", ו"אדרבא מצוה לפרסם", ו"אין איסור לדבר לשון הרע על 

אדם כזה", ו"הוא לתועלת", ו"אמרתי את זה רק בצחוק", וכדומה בעוונותינו הרבים. עד שמחמת הרגל 

לדבר בכל מה שיזדמן לו, ולא מתבונן כלל לפני שפותח את פיו לחשוב אולי דבר זה נכנס בכלל לשה"ר, 

נתמוטט הענין מכל וכל. הרגל זה כבר נשקע בתוכו מימי קטנות, לדבר על כל מה שנזדמן לו, וקשה להוציא 

מהרגלו בימי בגרות, ובפרט שהוא נגד ההנהגות של ההמון עם, לכן על כרחך הוא מורה היתר לעצמו וכנ"ל. 

ובפרט בזמנינו, שהעולם יותר קטן מחמת טכנולוגי, וכל אחד יכול להיות מחובר עם המון אנשים בתוך 

שניה, ועל ידי זה יש יותר על מה לדבר, ויותר עם מי לדבר, ויותר הזדמנות לקרוא חדשות, בלי להתבונן כלל 

אם נכנס לאיסורי לשה"ר. 
  

התרגלנו כל כך בעון זה בעונותינו הרבים, עד שמחמת זה, בעיני הרבה בני אדם 

אין דבר זה נחשב כעון כלל, שהא ראינו שכן נהגו כל העולם ועל כרחך יש להם היתר. וחושבים שרק מדת 

חסידות הוא להיות נזהר בזה
(ה)

. וכשרואה מי שמנסה לשמור לשונו, אומרים עליו (פעמים דרך לעג) שהוא 

צדיק וחסיד והוא היוצא מן הכלל.
 

ע' בספר שמירת הלשון שער התבונה, שכתב שם כמה תחבולות ועצות איך  עצה ללמוד הלכות לשון הרע:עצה ללמוד הלכות לשון הרע:עצה ללמוד הלכות לשון הרע:עצה ללמוד הלכות לשון הרע:

להינצל מהחטא המר של לשון הרע.
 

העצה הראשונה, קודם כל העצות, הוא ללמוד הלכות לשון הרע. שבלי 

ידיעה בהלכות אלו, לא יועיל שום חיזוק, שלעולם יחשוב שמותר הוא
(ו)

. וכשמתחיל ללמוד ההלכות, ומקבל לנסות לשמור לשונו כפי כוחו, מיד יצא מהכת של "בעל 

ווין בתורה (שודאי לא לשון הרע". לכן, כיון שאינו הפקר בעיניו, אף אם עדיין נכשל לפעמים, מ"מ אינו בדרגא של החומר של "בעל לשון הרע", אלא כמו שעבר בשאר

חמור הוא, אבל לא כחומר של "בעל לשון הרע" שעליו אמורים כל העונשים החמורים) 
(ז) 

. וכתב החפ"ח, שהוא העצה המעולה מכל העצות, ללמוד ולחזור בלימודו, 

שהזכירה מביא לידי עשייה
(ח)

 .    

לאחר שיודע ההלכות, צריך עצות כדי לחזק את עצמו לא להיכשל בהם. קודם כל, העצה הכתובה בתורה,  עצות לזכור מעשה מרים ולעסוק בתורה ולהשפיל דעתו:עצות לזכור מעשה מרים ולעסוק בתורה ולהשפיל דעתו:עצות לזכור מעשה מרים ולעסוק בתורה ולהשפיל דעתו:עצות לזכור מעשה מרים ולעסוק בתורה ולהשפיל דעתו:

יו מכל הענ שחיוב מדאורייתא לזכור בפה תמיד "מעשה מרים", שע"י שיזכור תמיד העונש הגדול אשר עשה ה' למרים הצדקת, אף שדיברה על אחיה משה רבינו  

אדם אשר אהבתהו כנפשה וכוונתה היתה רק לטובה, ואעפ"כ נענשה, המתבונן בזה יבוא ליזהר מאיסור לשון הרע
(ט)

. עוד איתא בגמ' ערכין (טו, ב), "מה תקנתו שלא 

יבא לידי לשון הרע, אם תלמיד חכם הוא יעסוק בתורה, ואם עם הארץ הוא ישפיל דעתו" 
(י) 

. לענין "לעסוק בתורה" ע' בשמירת הלשון שמסביר שאם לא משתמש 

בפה לעסוק בתורה, ממילא בודאי יבוא הפה ליכשל בדבורים אסורים 
(יא) 

. לענין "ישפיל דעתו", הוא משום שעל ידי זה יוסר ממנו הגאוה, שכתב החפ"ח שמדת 

"גאוה" היא על פי רוב הסיבה העקרית ללשון הרע
(יג)

.    

עוד עצות הובאו בחפץ חיים. שעיקר הסיבות שאדם יכול למצוא את עצמו במצב של לשון הרע, הוא מחמת הרגל לילך לישב בקיבוץ אנשים, ומחמת עוד עצות:  עוד עצות:  עוד עצות:  עוד עצות:  

הרגל לדרוש אודות חדשות, ומחמת הרגל לדבר אודות אנשים אחרים
(יד)

. ועל כן העצות הם: א) להמנע מלילך ולישב בקיבוץ אנשים 
(טו) 

 .
  

ב) לקבוע בטבעו לא לדרוש 

אחר שום חדשות, ולאט לאט לשנוא לשמוע את חדשות, עד שיתפלא איך אנשים דורשים ומספרים בהם 
(טז) 

. עי"ז, בעלי הלשון בעצמם ימנעו מלספר לו לשון הרע 

(לא בגלל שלא רוצים להכשילו, אלא בגלל שלא רוצים לספר אלא לאנשים המוכנים להקשיב להם) 
(יז) 

. ג) עדיף לא לדבר אודות שום אדם, ולכל הפחות למעט הכי 

עצומה של   כנה שאפשר, אפילו שלא לגנאי, אא"כ מוכרח לדבר עליו לצורך שום תועלת. ש"מות וחיים ביד הלשון", וכל זמן שמדבר אודות שום אדם הוא עומד בס 

איסור ספור לשון הרע אם לא ישמור את עצמו היטב
(יח)

. ד) ובכלל יש לעבוד על עצמו לקנות המדה הטובה של "שתיקה" 
(יט) 

. וכמש"כ בשמירת הלשון וז"ל אי אפשר 

נשים עכ"לת אכמעט שיהיו כל דבריו מצומצמין כראוי, על כן טוב יותר השתיקה כו' (ואם אי אפשר בשתיקה ממש) על כל פנים ירגיל את עצמו שלא לדבר אודו
(כ)

. 

עצה כלליות, כתב החפץ חיים, ש"שמירת הלשון תלוי בקיום מצות עשה של ואהבת לרעך כמוך, שאם יאהב את חברו באמת, בודאי לא ידבר ואהבת לרעך כמוך:  ואהבת לרעך כמוך:  ואהבת לרעך כמוך:  ואהבת לרעך כמוך:  

עליו לשון הרע"
(כא)

. וכתב עוד, שהמקיים "ואהבת לרעך כמוך" גם יבוא לקיים המצוה "בצדק תשפוט אמיתך" (דן לכף זכות), שהרי האוהב את חבירו באמת, "יחפש 

עליו בכל כוחותיו זכות". וכפי השיעור שאדם נוהג במדה זו של "דן לכף זכות", כן נגד זה יתמעט ממנו עון לשון הרע 
(כב) 

. היוצא מזה, מי שעובד על עצמו במצוות 

 אהבת רעים, עי"ז יבוא להסתכל תמיד בעין טוב, ולא יבוא לספר לשון הרע. 

 הלכה פסוקה
 הרב יוסף שטילרמן

 העלון נתרם על ידי אוהב תורה וחסד מזכה הרבים
 

 ל“ז אליהו בן זכיאה‘ ו   לעילוי נשמת אביו ר“הידרור שועה ‘ ר
 

 
 

 העלון השבועי נערך לזכות הרבים בעלויות הדפסה בלבד, אשרי מי שזכה במצווה רמה זו!!
 ברכות בריאות פרנסה ושפע!! 

ואלה יעמדו על 
 הברכה...
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 שישו ושמחו בשמחת התורה!


