
ויקרא למשה ויקרא למשה ויקרא למשה ויקרא למשה בפרשה: (י"ב ל"א)  כתוב  כתוב  כתוב  כתוב  

פירש רש"י: מגיד שהיה  ולאהרן לילה וגו',ולאהרן לילה וגו',ולאהרן לילה וגו',ולאהרן לילה וגו',

מחזר על פתחי העיר וצועק היכן משה שרוי וכו', פרעה מסתובב ברחובות 

לחפש את משה רבינו, ושולחים את הרשע הזה דרך סימטאות ימינה שמאלה 

קדימה אחורה, ומכתובת לכתובת עד שמצליח למצוא את משה רבינו, אך 

צריך ביאור היכן מרומז בפסוק שפרעה היה מחזר ומחפש את משה ואהרן, 

 אולי מיד הלך אל ביתם ודיבר עמם?

, כבר מפורש של הסיפור הזה היה בלילה, ויקם פרעה לילהויקם פרעה לילהויקם פרעה לילהויקם פרעה לילהכתוב לפני זה אלא אלא אלא אלא 

שפרה קם באמצע הלילה, אם כן מדוע שוב צריך לכתוב ויקרא למשה ולאהרון 

לילה, אנחנו כבר יודעים שכל המעשה הזה היה בלילה מפסוקים שלפני כן! 

חייב להיות שהפסוק בא ללמד אותי עוד דבר, שלפרעה   לילה לילה לילה לילה אלא אם כתוב  

הייתה בעיית לילה! לחפש אדם בלילה קשה, חשוך, ומזה למדו שבא הכתוב 

לומר שלא מצא פרעה את משה, היה אצל פרעה ממש לילה בעצם החיפוש 

 שלו כאדם שלא מוצא בחושך!

 

ובני ישראל עשו כדבר משה וישאלו ממצרים כלי כסף ובני ישראל עשו כדבר משה וישאלו ממצרים כלי כסף ובני ישראל עשו כדבר משה וישאלו ממצרים כלי כסף ובני ישראל עשו כדבר משה וישאלו ממצרים כלי כסף בפרשה: (י"א ל"ה) כתוב כתוב כתוב כתוב 

פירש רש"י: אף הם היו חשובות להם מן הכסף והזהב   וכלי זהב ושמלות, וכלי זהב ושמלות, וכלי זהב ושמלות, וכלי זהב ושמלות, 

והמאוחר בפסוק חשוב, זאת אומרת כמו שזהב הוא יותר חשוב מכסף, כך גם 

כסף כסף כסף כסף השמלות היו יותר חשובים מהכסף והזהב, שהפסוק עולה ביוקרת הביזה,  

 , וצריך להבין איך מוכח שהשמלות היו חשובים?!שמלותשמלותשמלותשמלות    ----זהב זהב זהב זהב     ----

ישראל במצרים לא שינו את שמם, שפתם, ולבושם! אפילו שעבדו עבודה בני בני בני בני 

זרה אבל את שמם, שפתם, ולבושם הם לא שינו, אם בני ישראל לא שינו את 

לבושם אם כן בשביל מה הם צריכים בגדים ממצרים? בגד שאי אפשר 

להשתמש בו?! אלא ודאי שלא לקחו את הבגדים בשביל ללבוש, אלא פשוט 

הם היו מאוד יקרים בפני עצמם, הבד, השזירה, אולי מיני פרוות, בקיצור הבגד 

היה יקר לא בגלל שהוא היה חליפה, אלא הבד עצמו היה בד יקר וחשוב, ולכן 

ר מכסף, יות בני ישראל לקחו אותם לשימושים אחרים! וכיון שלקחו אותם בגלל ערכם, שוב אפשר לדייק בפסוק שכיון שזהב כתוב אחרי כסף, וזהב הוא חשוב  

 כך גם השמלות כיון שכתובים אחרי הזהב הם יותר יקרים מהכסף והזהב!

 

, דבר נא באזני העם וישאלו איש מאת רעהו ואשה מאת רעותה כלי כסף וכלי זהב ושמלותדבר נא באזני העם וישאלו איש מאת רעהו ואשה מאת רעותה כלי כסף וכלי זהב ושמלותדבר נא באזני העם וישאלו איש מאת רעהו ואשה מאת רעותה כלי כסף וכלי זהב ושמלותדבר נא באזני העם וישאלו איש מאת רעהו ואשה מאת רעותה כלי כסף וכלי זהב ושמלותבפרשה: (י"א ב') כתוב כתוב כתוב כתוב 

פירש רש"י: שלא יאמר אותו צדיק אברהם ועבדום וענו אותם קיים בהם ואחרי כן יצאו ברכוש גדול לא קיים 

בהם. וצריך להבין מדוע הוצרך לטעם שלא יאמר אברהם שהקדוש ברוך הוא לא קיים את הבטחתו, הרי עצם 

 זה שהקדוש ברוך הוא מבטיח ואחר כך יצאו ברכוש גדול זה מספיק סיבה לדרוש שההבטחה תקויים?!

הביאור הוא, שבגלל הבטחתו של הקב"ה לא צריך לבקש כסף וזהב מן המצריים, הרי לא נבצר מהקב"ה אלא  אלא  אלא  אלא  

לסדר להם במדבר הרבה כסף וזהב ורכוש גדול, יש יכולת ביד הבורא לשלוח ענן שיוריד להם כסף וזהב, כסף 

הוא לא הבעיה! אך אברהם אבינו טען שאדם שבא לקבל את התורה כעבד הרי הוא מדוכדך, שפל, כנוע, לא כך 

צריך לבוא עם ישראל לקבלת התורה, אפילו אם יהיה להם הרבה כסף בכל זאת ירגישו כעבדים עשירים, אבל 

ח לאומי! יטו על ידי שלקחו ביזה ממצרים, וביזת הים, נהפכו מעבדים לפועלים שכירים שמקבלים תשלום מבעל הבית שעשו לו עבודה, ולא פיצוי וקיצבה של ב 

לקבלת התורה צריך שמחת הלב, ולא שיהיה רושם העבדות שוכן בקרבם, וזה שה שהבטיח הקב"ה לאברהם אבינו, שבמקום שירגישו את עצמם עבדים 

כה אומן מלא מנוצלים, יהיה הפוך, שינצלו את מצרים, מצרים הם שירגישו את עצמם מנוצלים על ידי שבני ישראל יקחו מהם כסף וזהב ורכוש גדול כמו בעל  

 הכי גדול ויקר שיש בעולם, וזה תשלום שכר פעולה, ולא שכר עבדים וזה כוונת רש"י.

 תורת
 הר שמואל
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 מזל טוב
 ו“הייצחק אלקיים ורעיתו הרב 

 וכל משתתפי הדף היומי
 ס!“על סיום הש

 ו“היבי ורעיתו ‘לוי יצחק חגהרב 
 וכל משתתפי שיעור ההלכה

 משנה ברורה!‘ על סיום חלק ב
 ו“הייהודה צדק ורעיתו הרב 

 בהגיע בנם למצוות
 ו“הימיכאל בן דוד ורעיתו הרב 

 בהגיע בנם למצוות
 קידוש אחר התפילה

 פרשה מפורשת 
 הרב דוד שרעבי

 ז“תשע -פרשת בא 

     

 
 העלון נתרם על ידי אוהב תורה וחסד מזכה הרבים

 

 ו“הימשה ברוך זמל ורעיתו יוכבד ‘ ר
 

 
 

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

ואלה יעמדו על 
 הברכה...

 5המשך בעמוד 
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כשחל ט"ו בשבט בשבת מתי עדיף להביא את פירות ט"ו 
 בשבט, לפני הסעודה, או בתוך הסעודה, או לאחר הסעודה

בברכות דף מא: הביאו לפניהם תאנים וענבים בתוך הסעודה אמר רב הגמרא  הגמרא  הגמרא  הגמרא  

 הונא טעונין ברכה לפניהם אבל לא לאחריהם וכו',

בחידושי הרשב"א שם, ואני מסתפק בענין שמועתינו, לפי שרב פפא לא וכתב  וכתב  וכתב  וכתב  

דבר אלא בג' מדות לבד שהן בתוך הסעודה מחמת הסעודה ובתוך הסעודה 

שלא מחמת הסעודה ולאחר הסעודה ועדיין יש מדה רביעית שלא נתפרשה 

והיא דברים הבאים לפני הסעודה ושדעתו לאכול פת אחריהן, לפי שיש לומר 

שהם כדברים הבאים לאחר הסעודה וטעונין ברכה לפניהם 

ולאחריהם, או נאמר שהם כדברים הבאים בתוך הסעודה 

שלא מחמת הסעודה שאף הן מעוררין התאוה וגורמין 

בריבוי המזון ולפיכך אף הן אינן טעונין ברכה לאחריהם, 

ולפי הסברא הראשונה עיקר שכל שהוא קודם הסעודה 

אינו מכלל הסעודה כלל, ונ"ל שהיא כמחלוקת בירושלמי 

דגרסינן התם א"ר זעירא מן דאנן חמיין רבנן עלין לריש 

ירחא ואוכלין ענבים ולא מברכין עליהם בסופא לא שיש 

בדעתם לאכול פת פי' בתמיהא, נראה דלדעת ר' זעירא כל 

שבדעתו לאכול פת אף על פי שאכל ענבים קודם שיתחיל 

בסעודה הרי הוא כאלו אכלן בתוך הסעודה שלא מחמת 

הסעודה ואינן טעונין ברכה לאחריהם, אבל למטה משם 

אמרו בירושלמי רבי בא בריה דרב פפא בעי אהין דאכל 

סולת ובדעתיה מיכל פיתא מהו מברכה עליה דסולתא 

בסופא, רבנן דקסרין פשטין ליה צריך לברך בסוף, וכן נראה 

י  יוצא מדברי הרשב"א שכל שבא לפנ  , עיקר. עכ"ל 

 הסעודה אינה מכלל הסעודה בכלל,

הרא"ש  בפסחים פרק י סימן כד כתב בסוף הסימו, וז"ל הלכך צ"ל דיין שלפני 

המזון כיון שבא לפתוח בני מעיים ולהמשיך אדם לתאות אכילה ברכת המזון 

פוטרתו וא"צ לברך אחריו אף כשאין לו יין בתוך המזון ולא דמי לדברים הבאים 

אחר סעודה קודם ברכת המזון דטעונין ברכה לפניהם ולאחריהם דהתם סילק 

מלאכול ואותן דברים אינם בכלל סעודה כלל הלכך אין ברכת המזון פוטרתן אבל 

דברים הבאים לפני הסעודה כגון פרפראות ויין שבא לגרר ולהמשיך לסעודה 

 בכלל הסעודה הן ונפטרין בברכת המזון,

לפנינו יש מחלוקת ראשונים האם דברים הבאים לפני הסעודה נפטרים הרי  הרי  הרי  הרי  

בברכת המזון או צרכים ברכה לאחריהם, ובמחלוקת זו נחלקו עוד ראשונים זה 

 לכאן וזה לכאן,

השולחן ערוך  סימן קעד סעיף ו כתב אין לברך אחר היין שבסעודה, דברכת מרן מרן מרן מרן 

המזון פוטרתו וכן פוטרת יין  שלפני המזון,  ואפילו  היה לו יין בתוך המזון,  (וע"ל 

 סוף סימן רע"ב),  

ולענין מים ושארי משקין ששותה קודם    -המשנה ברורה אפילו לא וכו'  וכתב  וכתב  וכתב  וכתב  

המזון ואינו שותה בתוך המזון דעת הרבה אחרונים דצריך לברך עליהם ברכה 

אחרונה שאין בהמ"ז פוטרתן דמכיון ששתה אותם קודם המוציא אינם שייכים 

לסעודה כלל לבד יי"ש שוה ליין דהוא מעורר תאות המאכל ועיין בה"ל שכתב  

לענין שאר משקין ששתה לפני המזון שסתמנו לברך ברכה אחרונה בשם כמה 

אחרונים והוא דעת המ"א וברכי יוסף והגר"ז וח"א ומגן גבורים ואף שא"ר צידד 

לפסוק כע"ת והט"ז דשארי משקין שוה ליין לזה מפני שסוברים שהם גם כן 

מעוררים תאות המאכל [חוץ ממים גם הא"ר מסכים לאחרונים הנ"ל] לא ראינו 

לחוש לדבריהם מאחר שגם ביין גופא שסתם המחבר לפטור כדעת הרא"ש אינו 

ברור כמו שכתבנו מקודם וביותר לפי מה שמצאתי עתה בקו"א של הגר"ז שכתב 

שרוב הפוסקים חולקין על הרא"ש בזה וכעין זה מצאתי בנשמת אדם כלל מ"א 

[וגם בהגהת הגר"ח צאנזאר (שנדפס בשו"ע בדפוס זיטאמיר) הקשה על שיטת 

הרא"ש מתוספתא שהובאה בסימן קע"ז במ"א סק"ו ע"ש 

ומחמת זה דעתו לדינא כהפוסקים החולקים על הרא"ש 

ולדעתם אף ביין ששתה לפני המזון צריך ברכה אחרונה] 

וע"כ די לנו שנפטור ביין שיין עכ"פ בודאי גריר תאות המאכל 

כמבואר בהרא"ש ולא בשאר משקין ואפילו אם לא בירך עד 

לאחר בהמ"ז יברך אח"כ [ח"א] ומיהו ביין שרף שגורר תאות 

המאכל בודאי שוה ליין לענין זה לפיכך אם שותה יי"ש קודם 

נט"י לעורר תאות האכילה א"צ ברכה אחרונה אף כששתה 

שיעור רביעית דבהמ"ז פוטרתו וכתב הח"א דאפילו במים 

אם הוא צמא הרבה ואינו תאב לאכול מחמת הצמאון 

ושותה מים לפני נטילה כדי שיתאב לאכול אח"כ ג"כ א"צ 

לברך ב"א דהוא שייך לסעודה. ודע דכ"ז שכתבנו למעלה 

דצריך לברך ברכה אחרונה על המשקין ששתה לפני המזון 

הוא דוקא כשאינו שותה משקין בתוך המזון אבל אם שותה 

גם בתוך המזון נשאר המ"א בסקי"ג בצ"ע אם צריך לברך 

ברכה אחרונה ע"ש וע"כ כתב שם דבאופן זה טוב שלא 

 ישתה קודם הנטילה רק פחות מרביעית עי"ש:

איש חי כתב וז"ל אבל אם אכל פירות או שתה משקין קודם ברכת המוציא בבן  בבן  בבן  בבן  

ושכח ולא בירך ברכה אחרונה קודם נט"י והמוציא ונזכר אחר ברכת המוציא, 

יברך ברכה אחרונה אפילו באמצע סעודה מפני שאין בהמ"ז פוטרת אלא מידי 

 דזיין ודברים הבאים בתוך הסעודה .

לציון כתב ולפי זה הנוהגים להביא פירות בט"ו בשבט קודם הסעודה, כיון באור באור באור באור 

שלא הביאו אותם לשם גרירת תאות האכילה, יש להם לברך ברכה אחרונה על 

 הפירות לפני הסעודה.

עובדיה כתב כיון שיש בזה מחלוקת עדיף להביא את הפירות לאחר בחזון  בחזון  בחזון  בחזון  

הסעודה כדי לא להכנס למחלוקת ואם כבר עשה לא יברך ברכה אחרונה קודם 

הסעודה מחמת ספק ברכות להקל ויותר טוב להביאם בתוך הסעודה ולא יברך 

ברכה אחרונה , או לאחר הסעודה שאז ירויח עוד ברכות של ברכה אחרונה כדי 

 להשלים למאה ברכות

עדיף להביא את הפירות של ט"ו בשבט או באמצע הסעודה או לאחר לסיכום :  לסיכום :  לסיכום :  לסיכום :  

 הסעודה.

 למדני חוקיך
 הרב חיים דדש

    "ויאמר ה' אל משה בא אל פרעה""ויאמר ה' אל משה בא אל פרעה""ויאמר ה' אל משה בא אל פרעה""ויאמר ה' אל משה בא אל פרעה"

אל   בא בא בא בא אל פרעה" אלא "   לך לך לך לך לא כתוב " 

כי מן הקב"ה אין הולכין, אי אפשר להתרחק ממנו, הוא נמצא בכל מקום  –פרעה" 

 מלוא כל הארץ כבודו. לכן נאמר כאן "בא" אתי הנני אתך בכל אשר תלך.

 (הרב מ"מ מקוצק)                                                                                             

"שלח עמי ויעבדוני",  שלוש לשונות מצאנו בתורה לגבי היוצאים ממצרים, משה 

" ועבדי פרעה אמרו "שלח את הגברים הגברים הגברים הגברים " פרעה אמר "לכו נא  עמי עמי עמי עמי אמר "שלח  

" מיעוט גברים שניים, שני פעמים "גבר" בגימטריא "קדוש" הוא שאמר האנשים האנשים האנשים האנשים 

פרעה רק הקדושים בלבד ילכו. עבדי פרעה אמרו "אנשים" פעמיים "אנש" 

בגימטריא "שבת" רק שומרי שבת ילכו. אבל משה רבנו אמר "שלח את עמי", 

 העם כמו שהוא אפילו הריקנים שבו.                              (בשם האדמו"ר מבעלז)

 

 "צלי אש ומצות על מרורים יאכלוהו"

מהמצוות של ליל הסדר לאכול ( קרבן פסח ) צלי אש מצות ומרור בעת יציאת 

 מצרים. ר"ת של הפסוק "צלי אש ומצות על מרורים יאכלוהו" צאו עמי.

 

"ויאמר אליהם לכו עבדו את ה' אלוקיכם מי ומי ההולכים, ויאמר משה בנערנו "ויאמר אליהם לכו עבדו את ה' אלוקיכם מי ומי ההולכים, ויאמר משה בנערנו "ויאמר אליהם לכו עבדו את ה' אלוקיכם מי ומי ההולכים, ויאמר משה בנערנו "ויאמר אליהם לכו עבדו את ה' אלוקיכם מי ומי ההולכים, ויאמר משה בנערנו 

    ובזקנינו נלך בבנינו ובבנותנו..."ובזקנינו נלך בבנינו ובבנותנו..."ובזקנינו נלך בבנינו ובבנותנו..."ובזקנינו נלך בבנינו ובבנותנו..."

. 210" = בגימטריא  ההולכים ההולכים ההולכים ההולכים   מי מי מי מי (ו)   מימימימיפרעה אומר למשה רבנו "מי ומי ההולכים",  "

כלומר, אמנם מלאו ימי שנות עבדותכם אך לא כולם יוכלו לצאת לעבוד את 

 פרפראות...
 הרב משה קליין
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 חזו בני חביבי
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 חזו בני חביבי

ס על ידי עמודי עולם, הלומדים החשובים, עמלי “המעמד הנשגב של סיום הש
א, תזכו עוד “תורה משתתפי השיעור, ומגיד השיעור הרב יצחק אלקיים שליט

 ללמוד וללמד באורך ימים ושנים ולהאיר את שכונתינו באור התורה



 שמעו ותחי נפשכם 
ן   של שכת וארא כתבנו על זה בגיליון  בגיליון  בגיליון  בגיליו

שבריאת העולם הייתה כולה בהיות הבורא "יושב בסתר" ושאולי זה היה 

הקושי של הבורא לברוא עולם גדול ולהישאר בעילום ולכן התעכבה בריאת 

העולם עד לרגע שנפלה החלטה אצל הבורא שבכל זאת אפשר לברוא אותו, 

ואולי האבות הקדושים שגם להם לא התגלה הקב"ה בשמו הגדול השתלבו 

 יפה בבריאת העולם הנסתר ולכן הם שייכים לספר בראשית. 

מתן התורה שהיה אחרי יציאת מצרים שעליה אפילו אפילו אפילו אפילו 

אנו אומרים "וקרבתנו לשמך הגדול סלה באמת" 

ניתן תוך כדי אזהרה חמורה לזכור ולא לשכוח 

"כי לא ראיתם כל פסל וכל תמונה! קול דברים 

אתם שומעים ותמונה אינכם רואים זולתי קול 

"! הענן והערפל והחושך לא גילו את הבורא 

אלא אדרבה הסתירו אותו. על משה רבנו כתוב 

"ומשה ניגש אל הערפל אשר שם האלוקים! 

ם  הע ד  ו מ יע ו " ב  ו כת ל  רא ש י ל עם  ע בל  א

 מרחוק"!

מתן תורה לא היה בשביל העיניים. ובאמת  ובאמת  ובאמת  ובאמת  

למרות שאדם כל כך מתאווה לראות ועל 

נישואי אדם נכתב בהלכה שאסור לאדם לקדש 

אישה עד שיראנה, וכל זה קשור במה שנתבאר 

 ל מסתתר!-לנו שהקב"ה הוא ענו והוא ק

מראה העין שנשלל מהם הם קיבלו "קול במקום במקום במקום במקום 

דברים "! לא היו שם עשר גילוים של תמונות 

אלא דווקא עשרה דיברות המתחברות לא עם 

! זה משתלב עם מה  ן ז ן אלא עם האו העי

שנפסק בהלכות חובל ומזיק שעל כל חבלה 

שפגעה באחד האיברים יש חיוב תשלומין למה 

שנערך שוויו של אותו אבר אבל אם חירשו 

נותן לו דמי כולו! כי החרש מנותק מכל העולם 

שמסביבו והוא אחד מהשלושה שחכמים פטרו 

 אותם מחיובי מצוות!

עיוורים יש בגמרא מחלוקת תנאים אם הם פטורים מהמצוות ולהלכה על  על  על  על  

נפסק שהסומא חייב במצוות למרות שהוא לא רואה אבל מכיוון שהוא 

שומע הוא מחובר אל העולם וזה מלמד אותנו את חשיבותה של האוזן ועד 

כמה אי אפשר לחיות בלעדיה. הוא באמת לא יכול לראות את הנופים של 

העולם, הוא לא פותח אלבומים של חתונה אבל מכיוון שהוא שומע את 

 מנגינות החתונה הוא ממש נמצא שם! 

מתחבר יפה עם פרשת השבוע היא פרשת בא שבה מסופר שפרעה זה  זה  זה  זה  

התרגז על משה רבנו ואמר לו "לך מעלי הישמר לך אל תוסף ראות פני כי 

ביום ראותך פני תמות ומשה רבנו ענה לו "כן דברת לא אסיף עוד ראות פניך 

"! על זה שואל בעל אור החיים כבר בפרשת וארא איך משה רבנו יכל לומר 

כך לפרעה "על מי סמך לומר לא אוסיף וגומר ואם יאמר לו אלוקינו לך אל 

 פרעה פעם אחרת מה יענה? וכי הוא בעל הבית על כל העניין? 

כי באמת ה' אמר לו עוד בשלב   -כך עונה אור החיים הק' על שאלתו    –אבל  אבל  אבל  אבל  

מוקדם של מסעו כי כשיגיע פרעה לדרגת מיאון שמיעת דבריהם זה הוא סוף 

גזירתו לנטות ה' את ידו, ואת זה הוא אמר לו בפסוק "ולא ישמע אליכם 

פרעה ",ולכן כשאמר פרעה אל תוסף ראות פני הרי שלל השמיעה שלא 

ישמע עוד מהם דבר קטן או גדול ואפילו ראות פניהם אסר עליו לזה תיכף 

אמר אליו כן דברת לא אוסיף ומיד אמר לו את השליחות האלוקית להזהיר 

 אותו על מכת בכורות!

כל זמן שפרעה הקשיב להם משה רבנו לא סגר לו את דלת התשובה, כי אבל אבל אבל אבל 

למרות ההבדלים הגדולים בין   –אם הוא מסכים לשמוע  

יש להם חיבור ומשה רבנו לא   –פרעה לבין משה  

יחתוך את החיבור ביניהם וזה אמור למרות 

הקושי העצום שהיה למשה רבנו לעמוד לפני 

פרעה שהיה גאוותן ומתנשא ולבן משה רבנו 

שהקב"ה מעיד עליו שהוא היה עניו יותר מכל 

אדם על פני האדמה הייתה ההליכה אל פרעה 

והעמידה לפניו קשה וממש כמו שקשה לאדם 

להתרגל לריח של נבילה, כך הרגיש משה כשעמד 

לפני פרעה אבל בכל זאת כל עוד פרעה הקשיב 

 להם לא עלה בדעת משה לנתק את הקשר.

אבל כשפרעה בעצמו ניתק את חוט החיים שהיה 

לו עם משה רבנו וממש גירש אתו מעל פניו 

 הרגיש משה רבנו שהסתיימה שליחותו אל פרעה.

    ב.ב.ב.ב.    

פעם שאלה בפני תלמידים. השאלה העמדנו  העמדנו  העמדנו  העמדנו  

הייתה כמובן תיאורטית. "אם הייתם נתפסים 

למלכות שהייתה רוצה להעניש אתכם אבל 

הייתה מציעה לכם אפשרות לבחור לכם את 

העונש בכריתת אחד מהאברים הבאים לפי 

בחירתכם. או לקחת מכם את העיניים ולגרום לכם 

להיות עיוורים, או לקחת לכם את האוזניים 

ולגרום לכם להיות חרשים, או לחתוך לכם את 

הלשון ולגרום לכם להיות אלמים. במה הייתם 

 בוחרים?"

הייתה נוראה בעיני התלמידים והיה קשה להם לוותר על אחד הבחירה  הבחירה  הבחירה  הבחירה  

מהאברים החשובים האלה אבל מכיוון שהם נלחצו על ידי ואחרי מחשבות 

רבות רובם ענו שעל העיניים אי אפשר לוותר בשום אופן ועל הפה גם כן 

 קשה להם מאד לוותר ובדלית ברירה הם היו מוותרים על האוזן.

להם שטעות בידם. באמת על העין קשה לוותר ולא בגלל שלבגדים אמרתי  אמרתי  אמרתי  אמרתי  

ולצבע שלהם לא תהיה חשיבות (בך חשבו הבנות!) וגם לא בגלל שאי אפשר 

יהיה לנהוג במכוניות (כך חשבו הבנים) אלא בגלל שבהעדר העיניים קשה 

יהיה להם להתקשר רגשית עם מי שהוא אחר. אהבה מתחילה בעיניים! 

ואמרו חז"ל שעין רואה והלב חומד ואין יצר הרע נתפס אלא במה שעיניו 

רואות! התקשורת קשורה בעיניים! ספרי הלימוד המחברים אדם בחכמה 

צריכים עיניים קוראות. עיתונות המחברת אדם עם העולם הגדול שמסביבו 

 צריכה עיניים.

תילקח מהם הלשון הם לא יוכלו להביע את אם  אם  אם  אם  

 עיון הפרשה
 הרב דוד וייס
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 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!

 

 

ברשימת ארבעים ושמונה ”

דברים שבהם נקנית התורה 

הדבר הראשון הוא התלמוד! בלי 

ללמוד אין שום דבר. אבל מיד 

לאחר מכן הדבר שמופיע 

במקום השני של הרשימה היא 

שמיעת האוזן! ברשימה הכללית 

ישנם הרבה דברים חשובים עד 

מאד כמו דיבוק חברים ועוד 

אבל את המקום השני החשוב 

 “מקבלת האוזן



עצמם. ולא רק לומר שאת זה אני רוצה 

אלא גם לומר שאת זה אני לא רוצה וזה 

יהיה רע מאד.מילא שלא יוכלו לומר תודה רבה זה גם לא טוב אבל זה לא נורא 

 כל כך אבל לא להגיד בבקשה ולא להגיד סליחה אלו דברים מאד לא טובים.

אם יילקחו מהם האוזניים זה לפי דעתי יהיה הרע ביותר. אדם בלי אוזניים אבל  אבל  אבל  אבל  

 לא חי בקשר עם הסביבה שלו הוא כמעט לא יודע כלום. ממש כמו שוטה.

שהיום חלה התקדמות רבה מאד בעזרה לחרשים והם יכולים לתקשר ברמה נכון נכון נכון נכון 

לא רעה וכל מה שאמרנו שייך לזמנים קדומים אבל 

הבאתי את זה לשיעור שלנו רק בגלל שרציתי 

להדגים מה שקרה לפרעה כאשר הוא גירש את 

משה ואהרון מעל פניו. הוא פשוט לא רצה 

לשמוע אותם וכך הוא הפסיד את האפשרות 

לתקשר עם ריבונו של עולם. כשהוא אמר "מי ה' 

אשר אשמע בקולו" הוא הפסיד את האוזן 

 החשובה ביותר בכל העולם. 

    ג.ג.ג.ג.    

מכירים את הפסוק החשוב מאד "שמע אנחנו  אנחנו  אנחנו  אנחנו  

ישראל ה' אלוקינו ה' אחד". נשים לב שלא כתוב 

"ראה ישראל" אלא דווקא שמע ישראל! ולמה? 

כי עם שמע ישראל אפשר להתווכח. אפשר לא 

לשמוע כלל. אפשר לשמוע ולא להבין. אפשר 

לשמוע ולהתעלם. אנחנו מכירים כל כך הרבה 

תגובות שונות למה שאנחנו שומעים אבל עם 

העין אי אפשר להתווכח. כשהעין ראתה משהו 

ומנסים להתווכח עם הראיה זה כאילו לקחו 

מהאדם את הבחירה. ודווקא את זה הקב"ה לא 

רוצה! הקב"ה רוצה שתהיה לאדם בחירה ובכוח 

הבחירה הוא יבחר בדרך הטובה. זה אפשרי כי 

הקב"ה מדבר אל האוזן של האדם מישראל 

 ומנסה לשכנע אותה.

נברא באות ה"א ואת התורה הקב"ה בחר העולם  העולם  העולם  העולם  

לפתוח באות ב'. מורי ורבי זצ"ל היה מסביר את 

זה כי האות ב' היא האות של בחירה מצומצמת. 

אם הוא היה בוחר באות תי"ו לפתוח את התורה 

זאת גם הייתה בחירה אבל זאת הייתה בחירה 

קשה מאד כי זאת הייתה בחירה של אחד מתוך 

ארבע מאות שזה הערך של האות תי"ו ובאמת 

כשהקב"ה רצה לברוא את העולם במידת הדין הוא 

רצה לפתוח את התורה באות תי"ו אבל מכיון שראה כמה 

זה קשה הוא ירד מהאות תי"ו עד שהגיע בסולם הירידה לאות ב' ובה הוא בחר 

 וכך נפתחה התורה בבראשית.

לא פתח את בריאת העולם באות א'? מפני שאת האות אל"ף הוא שמר ולמה  ולמה  ולמה  ולמה  

למתן תורה. התורה מסתכלת על העולם דרך האות אל"ף! כך כתוב במתן תורה 

אנכי ה' אלוקיך. דווקא באל"ף. ושוב למה כך? כי באמת כוח הבחירה כפי 

שהרמב"ן מגדיר אותה היא מצד אחד מידה אלוקית. הקב"ה הוא בעל בחירה 

 והוא בחר בתורה והוא בחר בעם ישראל והוא בחר בארץ ישראל ובירושלים! 

ממשיך הרמב"ן אבל רעה גדולה אצל האדם כי היא   –זאת אמת מצד אחד  אבל אבל אבל אבל 

 מביאה בכנפיה יצר ותאווה! לפרה ולסוס אין בחירה וגם אין להם יצר הרע! 

האמת היא שמה שהאל"ף הועמדה בפתיחת עשרת הדיברות זה היה אבל  אבל  אבל  אבל  

במטרה שאדם יתרומם אל מעל לבחירה שלו. הקב"ה נתן לאדם בחירה אבל 

מצפה ממנו לוותר עליה. התורה רוצה אדם שהוא מוכרח לעשות טוב!הבחירה 

היא דבר מסוכן מאד! תארו לכם שאדם מתעורר בבוקר ואומר 

לאשתו שהתעוררה אף היא "חשבתי בלילה להרוג 

יום הולדת ואת  אותך אבל נזכרתי שהיום יש לי 

הבטחת לקנות לי מתנה ולכן לא הרגתי אותך "! אתם 

חושבים שזה לא יכול להיות? אבל למה לא?הלוא יש 

לאדם בחירה! הבחירה היא כתר האדם אבל עוד יותר 

טוב לאדם להחזיר את כוח הבחירה ולהישאר מוכרח 

 לעשות טוב.

קבלת התורה על ידי עם ישראל כשאמרו "כול אשר 

דיבר ה' נעשה " בלי לשאול "מה כתוב בה" זה הוא 

ניצחונה של האל"ף על הבי"ת. יושבי תבל שסירבו 

לקבל את התורה נשארו עם הבי"ת ובשבילם יום 

הבחירות הוא חג הדמוקרטיה והזכות ללכת לבחירות 

 זאת תעודת כבוד לאזרח!

    ד.ד.ד.ד.    

ארבעים ושמונה דברים שבהם נקנית התורה ברשימת ברשימת ברשימת ברשימת 

הדבר הראשון הוא התלמוד! בלי ללמוד אין שום דבר. 

אבל מיד לאחר מכן הדבר שמופיע במקום השני של 

הרשימה היא שמיעת האוזן! ברשימה הכללית ישנם 

הרבה דברים חשובים עד מאד כמו דיבוק חברים ועוד 

אבל את המקום השני החשוב מקבלת האוזן. כתוב 

שמעו ותחי נפשכם ועוד כתוב "איש שומע לנצח 

ידבר" והסביר מורי ורבי זצ"ל שמי שהרגיל עצמו 

לשמוע מה שאומרים לו הנה גם הוא יקשיבו לו 

בתשומת לב. הוא יהיה המדבר לנצח! מי לא רוצה 

שיקשיבו לו? שיתייחסו ברצינות למה שהוא אומר 

והנה הסוד. "אם אתה תקשיב ותשמע אזי גם לך 

יקשיבו "! שמיעה היא סבלנות! שמיעה היא מתן כבוד 

 לזולת המדבר אלינו!

 שמעו ותחי נפשכם.

 

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

אמש כל כך שמחו עם התורה כאשר התקיימה חגיגת סיום הש"ס ולחברים אמש כל כך שמחו עם התורה כאשר התקיימה חגיגת סיום הש"ס ולחברים אמש כל כך שמחו עם התורה כאשר התקיימה חגיגת סיום הש"ס ולחברים אמש כל כך שמחו עם התורה כאשר התקיימה חגיגת סיום הש"ס 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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 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 

 

 

 כשהעין ראתה משהו”

 ומנסים להתווכח עם הראיה 

 זה כאילו לקחו מהאדם

 את הבחירה

 ודווקא את זה הקב"ה

 לא רוצה!

 הקב"ה רוצה שתהיה

 לאדם בחירה

 ובכוח הבחירה הוא יבחר

 בדרך הטובה.

 זה אפשרי כי הקב"ה

 מדבר אל האוזן של

 האדם מישראל

 “ומנסה לשכנע אותה



 

 

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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 חזו בני חביבי

ו ולסבא ולסבתא “מזל טוב וברכה רבה למשפחת הרב מיכאל בן דוד ורעיתו הי
 ו“היקרים משפחת ישראלי, בבר המצוה של הבחור החשוב רפאל הי

 “אהל לוי”קידוש אחר התפילה בבית הכנסת הספרדי 

מזל טוב וברכה רבה למשפחת הרב יהודה צדק 
 ו בהגיע בנם לעול המצוות!“ורעיתו הי

משנה ברורה על ידי הלומדים ‘ סיום חלק ב
 המיוחדים ונעימים, יחד עם מגיד השיעור

 ו“בי הי‘הרב לוי יצחק חג

 ל“הילולא לכבוד הרב לוי סעדיה נחמני זצוק

בערב  8:00שיעור בחסידות כל יום ראשון בשעה 
 ו“הרב ישראל סודרי הי -בדיבוק חברים, לפרטים 

השיעור 
השבוע 

היה 
בבית 

משפחת 
נקש 

 ו“הי



ה' ( מלבד הטף ). עונה לו משה רבנו  

. כולנו 613ו" בגימט'  בזקנינ בזקנינ בזקנינ בזקנינ (ו) בנערינו  בנערינו  בנערינו  בנערינו  " 

מצוות וע"פ דרך זו  613מחוייבים  בתרי"ג 

 ימי שנותינו נלך.                                         (משב"א) 120עד  120" = בבנינובבנינובבנינובבנינווגם "

    "ויהי חשך אפלה לא ראו איש את אחיו""ויהי חשך אפלה לא ראו איש את אחיו""ויהי חשך אפלה לא ראו איש את אחיו""ויהי חשך אפלה לא ראו איש את אחיו"

חשיכה בעולם   –כשהאדם אינו רואה את הזולת, או אינו רוצה לראותו  

(מאמרים) החושך היותר גדול, כאשר איש אינו רואה את רעהו ואינו משתתף 

בצער הזולת "לא ראו איש את אחיו" הרגש נעשה משותק "ולא קמו איש 

 מתחתיו", אין לו תקומה.                                                          (חידושי הרי"ם)

    "כשלחו כלה גרש יגרש אתכם מזה דבר נא וישאלו איש מאת רעהו""כשלחו כלה גרש יגרש אתכם מזה דבר נא וישאלו איש מאת רעהו""כשלחו כלה גרש יגרש אתכם מזה דבר נא וישאלו איש מאת רעהו""כשלחו כלה גרש יגרש אתכם מזה דבר נא וישאלו איש מאת רעהו"

בדרך חידוד, לפי הדין אם פועל חוזר בו באמצע היום ידו על התחתונה, ואם בעל 

הבית חוזר בו, עליו לשלם בעד כל הזמן ששכרו. אם כן, כאשר גרש יגרש אתכם 

בטרם כלות הזמן של ארבע מאות שנה, צריך לשלם לכם השכר של הזמן כולו, 

 לכן "דבר נא באוזני העם וישאלו", כי בדין תהיו שואלים לכם.

 (ר' יוסף בר סולובייצ'יק מבריסק)                                                                     

 "ואמרתם זבח פסח הוא לה'"

מכאן ששואלים ודורשים בהלכות פסח קודם לפסח שלושים יום (מדרש 

" ד ד ד ד " הוא " ח ח ח ח " וחצי " ל ל ל ל " הוא " ס ס ס ס " וחצי " מ מ מ מ " הוא " פ פ פ פ פליאה) ואפשר להסביר: חצי " 

, כלומר למדלמדלמדלמד" לחצאין יצא פסחפסחפסחפסחהרי אותיות "למד" וזהו כשתחתכו ("זבח") מלת "

 יום קודם החג.                                      (ילקוט האורים) למדלמדלמדלמדהלכות פסח  לימודלימודלימודלימוד

 
 

 בענין אדם ששונא לחבירו ודינים היוצאים מזה
כידוע אמרה התורה (שמות כ"ג פסוק ה') כי תראה חמור שונאך רובץ תחת הנה הנה הנה הנה 

משאו וכו', עזוב תעזוב עמו. ומזה למדנו, שמי שרואה בהמה הרובצת תחת 

משא כבד, מוטל עליו לפרוק את המשא מעליה. והדגש בזה על "חמור שונאך", 

שאפילו אתה שונא לו אתה חייב ובגמ' דרשו שעובר משום עשה ולא תעשה. 

(בבא מציעא דך ל"ב.) והחתם סופר (עה"ת שם) דקדק מדוע היה צריך לומר כי 

תראה וכו' והלא פסוק לפני נאמר כי תפגע בשור אויבך וכו' השב תשיבנו לו, 

ולמה הוצרך לחדש לענין פריקת המשא שחייב גם מדין צער בעלי חיים, 

כדאיתא בגמ' בב"מ (שם) והשיב דכיון דעוסק במצוה פטור מן המצוה, והוא 

וכעת פגע  עסוק במצות השבת אבידה 

במצות פריקה אצל שונאו, ויכול להיות פטור 

מעזוב תעזוב עימו, לכך אומרת התורה בכזה 

מצב צריך לעזוב עימו, כדי לכפות את היצר. 

עכת"ד. והיינו שיש דין מיוחד במקום ששונא 

לחבירו שיכול להשהות מצוות אחרות 

ויתעסק במצוה של חבירו שהוא שונאו. 

ובודאי איירי ששונא לו בסתם ממריבה 

ו  רש פי ים ש פרש המ יש מ ו  . נם בי ה  שהי

ששונא לו שראה אותו עובר עבירה, ואכמ"ל 

 בזה. שדברתנו כאן מענין שנאה של מריבה.

 וכעת נביא כמה דינים שיש בהם נפק"מ.

דין שונא ואוהב הוזכר גבי דיין שאסור עיקר  עיקר  עיקר  עיקר  

לו לדון את ששונא אותו. ובגמ' סנהדרין (דף 

כ"ט:) ונפסק כן בשו"ע חו"מ (סימן ז') רק שאין זה מצוי בנינו מכיון שדין תורה 

היום נוהג מדין בוררות, ולא בדין דיקוב הדין את ההר ואין דיינים מוסמכים, 

(אע"פ שיש רוצים לחלוק בדבר) וכך הוא פשטא דהלכתא ומקובל. ולפיכך אם 

אחד מרגיש שאינו יכול לדון בפני פלוני הדיין, יכול לבקש שידונו לפני אחר ואין 

 כאן מקום להאריך בזה. 

או"ח (סימן נ"ג סעיף י"ט) כתב אפילו יחיד יכול לעכב ולומר איני רוצה   ובשו"ע ובשו"ע ובשו"ע ובשו"ע 

שפלוני יהיה חזן, אם לא שכבר הסכים עליו מתחילה. והרמ"א כתב אם אחד 

שונא לשליח ציבור יכול למחות בו קודם שהסכים עליו. ומי שהוא שונא לשליח 

ציבור לא יעלה לס"ת כשקורא תוכחה. ע"כ. ומבואר שם בפוסקים דאין הש"צ 

יכול להתפלל בשביל מי שהוא שונאו. ועיין בבאר היטב שבמקום שהש"צ נעשה 

שונאו אחר שנתמנה מחוייב לומר בפירוש שיסיר הקנאה בליבו ויוציאנו 

בתפילתו. ולענין שלא יעלה לס"ת לקרוא התוכחה הביא בדרכי משה בשם רבי 

יהודה החסיד דאם הוא אינו אוהבו סכנה כשקורא התוכחה. וכ"כ בספר שערי 

אפרים (הובא במשנ"ב ס"ק נ"ח) כשקורא הבתורה בתוכחה יזהר שלא יחשוב 

בשעת קריאתו ענין קללה לנוכח אף אדם. ועיין שם עוד דינים לענין מי שקראוהו 

 לעלות לתורה במקום תוכחה. 

הלבוש כתב (שם ס"ק כ') וז"ל: שבזמנינו אין היחיד יכול למחות נגד מינוי אבל  אבל  אבל  אבל  

הש"צ, משום תקנת הקהילות להפקיע כח היחידים למחות כדי שלא תרבה 

המחלוקת, ולכן טוב וישר הוא שבוררין ברורים למנות ש"ץ על פי רוב פורעי 

המס שביניהם. עכ"ל. והיינו שימנו ש"צ שמקובל על כולם ואינו מחסיר מהציבור 

כלום ומשלם מס וכדו'. והובא במגן אברהם (ס"ק כ') והוסיף המג"א ונראה לי 

דדוקא בזמניהם שהיה הש"צ מוציא את הרבים ידי חובתן בתפילתו אז היה יחיד 

יכול לעכב, דאין נעשה שלוחו בעל כרחו, משא"כ עתה שכולם בקיאין, רק הש"צ 

הוא לפיוטים, אע"פ שאומר קדיש וברכו אין כל כך קפידא. עכת"ד. ונראה לענ"ד 

שגם בזמן הזה אם יש מנין מצומצם ויש אחד "ששונא לחבירו" אע"פ שהם 

בקיאין בתפילה אין יכולים להתפלל ולקיים המנין. וכמ"ש הרמ"א בהלכות ראש 

השנה (סימן תקפ"א סעיף א') שאם יש לחזן שונא ומכוין שלא להוציאו גם 

אוהביו אינם יוצאים בתפילתו. (ומסופקני אם 

יש בישראל אחד ששונא עד כדי איבה 

 המוזכרת בפוסקים)

זה שביארנו הוא בכל דבר שצריך להוציא ודין ודין ודין ודין 

את חבירו יד"ח כגון קריאת מגילה ותקיעת 

 שופר וכיו"ב.

מצאנו להרמ"א ביו"ד (סימן של"ה סעיף ועוד ועוד ועוד ועוד 

א') שכתב י"א ששונא יכול לבקר חולה, ולא 

נראה לי אלא לא יבקר חולה ולא ינחם אבל 

שהוא שונאו שלא יחשוב שהוא שמח לאיד 

ואינו לו אלא צער כן נראה לי. עכ"ל. והש"ך 

(סק"ב) כתב בשם הב"ח דללות את השונא 

(המת) ליכא למיחש לשמח לאידו באשר הוא 

סוף כל אדם. אבל לנחם אבל או לבקר חולה 

שהוא שונאו יש לחוש לכך. ומיהו הכל לפי שהוא השנאה ומה ששונאים זה 

לזה. והנה על דברי הרמ"א כתב השך דהכל לפי השנאה ומה ששונאים ובשו"ת 

ציץ אליעזר (ח"ה רמת רחל פרק ט') הביא משם הגר"י עייאש בשו"ת שבט 

יהודה שחלק על דברי הרמ"א ואדרבה כתב שיש ללכת לבקר את החולה, 

ואדרבה אולי זה יפייסנו וכו'. ובסוף דבריו הזכיר שוב דברי הש"ך שהכל לפי מה 

ששונאים וכו' וזהו הגדר של אפשרות שיהיה פיוס בינם. ובאמת אחרי שעיינתי 

בדבר זה, עלה בליבי מה שמצוי בעדות מסויימים שאחד שיש לו מריבה עם מאן 

דהוא שהוא קרוב אליו, ומגיעים עד "שערי מות" ואחד אומר לשני "אפילו 

בשבעה שלי אני לא רוצה שתשב" וכדו' וכל מיני "פטומי מילי" כיו"ב. ואפשר 

באמת שהאומר אומר כן רק מתוך כעסו ואינו מתכוין ממש לדבריו רק שדברים 

 אלו נשמעים כאילו פגיעתו קשה. ודו"ק.

 

דבר הכל לפי השונא ומה ששונאים זה לזה. ובודאי שכאן דיברנו רק מצד סוף  סוף  סוף  סוף  

הדין, וכל עניני מוסר ודברי דורבנות בזה, עיין בדברי רבותינו ובדברי הרמב"ם 

 שהבאנו לעייל תמצא גם מנוח. ולעולם יהא אדם רק קקנה ואל יהי קשה כארז. 

 

 נועם דברות
 הרב עמנואל איפרגן

 פרפראות...
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 המספר -שמירת הלשון 
הרשיע ול כתוב ברבינו יונה, המספר לשון הרע רשעתו כפולה, הראשון: "הנזק והבושת אשר יגרום לחברו", והשני: השחתת המדות על ידי "בחירתו לחייב   הקדמה:הקדמה:הקדמה:הקדמה:

את חבריו ושמחתו לאידם" 
(א) 

. בדרך כלל, כשאדם מספר לשון הרע הוא עושה את שניהם, האחד גורם היזק או צער, והשני שכוונתו לגנותו. אבל להלכה אין צריך 

לעשות את שניהם כדי להיות עובר באיסור לשה"ר, אלא כל אחד מהם לבד אסור מדאורייתא, בין אם מספר בגנותו בלי לגרום לו היזק או צער
(ב)

, בין אם גורם לו היזק 

או צער שלא ע"י גנות 
(ג) 

. אמנם, יש נפק"מ לענין תשובה, שאם מגיע לשני היזק או צער, נמצא שהוא בין אדם לחבירו, ועל זה אמרינן שאין יום כיפור מכפר עד 

בגנותו   ליו שייפסנו. אבל אם לא גורם לו שום היזק או צער, רק שסיפר בגנותו, מספיק לשוב בתשובה בין אדם למקום, ואין צריך להודיע לחבירו שסיפר ע 
(ד) 

. עתה 

 נבאר בעזרהי"ת מה נכלל ב"גנות", ומה נכלל ב"נזק" ו"צער".  

בדרך כלל, דברים של "גנות" מופיעים באחד משלשה דרכים, עבירות, שלילת מעלות, וייחוס. א) עבירות: נכלל סוגי גנות: סוגי גנות: סוגי גנות: סוגי גנות: 

בזה כל דבר שהוא נגד ההלכה, אפילו דברים שאנשים אינם מכירים שהם איסורים, אלא חושבים שאינם אלא חומרא 

יתירא ומידת חסידות בעלמא 
(ה) 

 .
  

ב) שלילות מעלות: נכלל בזה מדות והנהגות שאינם נגד ההלכה, אבל שגרוע בעיני בני 

אדם
(ו)

. ג) ייחוס: נכלל בזה לגנותו במעשיו הראשונים, שהוא או הוריו בעלי תשובה, או שהוריו עדיין אינם שומרי תורה 

 ומצוות. הצד השוה שבהם, שבחר לדבר על חבירו בדרך גנות על מעשיו, מעלותיו, או ייחוסו. 

כתבנו שאסור לספר בגנות חבירו, אף אם משער שלא יבוא שום צער או היזק לחבירו אסור לגנותו אף אם כבר מפורסם: אסור לגנותו אף אם כבר מפורסם: אסור לגנותו אף אם כבר מפורסם: אסור לגנותו אף אם כבר מפורסם: 

מחמת סיפורו. נכלל בזה שאסור לגנות את חבירו גם במקרה שיודע שהשומע כבר ידע את כל הגנות הזה. והוא מטעם, 

שעצם האיסור של לשה"ר הוא במה שבחר לגנותו ולבזותו, ואין נפק"מ במה שהשומע כבר ידע את זה, אלא עדיין הוא לשון הרע מדאורייתא
(ז)

. 

אם אין כוונתו לגנותו כלל, מותר לספר הסיפור אם משלים שלשה תנאים. א. שהמספר אינו מכוון לגנות, ב. השומע לא יחשיב זאת כגנות, ג. אם אין כוונתו לגנות: אם אין כוונתו לגנות: אם אין כוונתו לגנות: אם אין כוונתו לגנות: 

השומע הוא איש צנוע ולא יבוא לספר לאחרים (אלא לאדם כמותו) 
(ח) 

. ואם ישלים ג' תנאים אלו, נמצא שאין כאן לא גנות ולא נזק ולכן מותר 
(ט) 

 .
  

למשל, לספר על 

פלוני שהוא בעל תשובה, יהיה מותר רק אם המספר והשומע מכירים שלהיות בעל תשובה אינו גנות כלל (אלא אדרבא), וגם השומע הוא איש צנוע 
(י) 

. וה"ה כל 

שלילת מעלות כיוצא בזה
(יא)

 . 

אין גנות לומר על אדם שהוא רגיל, שהרי אין זה גנות להיות כשאר בני אדם. לכן, המדבר עם חבירו אודות פלוני, ורוצה לצייר לספר על אדם שהוא "רגיל" אינו גנות: לספר על אדם שהוא "רגיל" אינו גנות: לספר על אדם שהוא "רגיל" אינו גנות: לספר על אדם שהוא "רגיל" אינו גנות: 

ת), וכאיזה סגנון צרפ מי הוא פלוני, יהיה מותר לו לספר על פלוני דברים שסתם בני אדם מכירין שאין זה גנות כלל. כולל לספר מאיזה מדינה בא (ארה"ב, רוסיא,  

ביהדות הוא נוהג (מבני אשכנז, ספרד, חסידי), ובמה הוא עוסק (אברך כולל, רופא, עורך דין), וכל כיוצא בזה (הגדר לזה מבואר לקמ')
(יב)

. וגם מעיקר הדין, מותר לומר 

על אדם שהוא יהודי טוב ששומר התורה כדינה אבל אינו נוהג לפנים משורת הדין (אמנם ע' בהע')
(יג)

. [אבל אסור לספר עליו שהוא עשה עבירות ממש, אף בעבירות 

 שאינו נחשב בעיני רוב בני אדם אלא כחומרא.]

בענין הגדר, הכל תלוי באדם שהוא מדבר עליו. למשל, לספר על אדם שהוא לומד תורה שלש שעות ביום, זהו גנות כלפי אברך  הגדר של "גנות" או "רגיל" תלוי באדם:הגדר של "גנות" או "רגיל" תלוי באדם:הגדר של "גנות" או "רגיל" תלוי באדם:הגדר של "גנות" או "רגיל" תלוי באדם:

כולל, ושבח כלפי בעל הבית הטרוד בעסקו
(יד)

.
 

עוד משל, לספר על אדם המפורסם כאדם מיוחד, ואומרים עליו שהוא רק אדם רגיל, ודאי זהו נחשב כגנות אצלו 
(טו) 

 .

ואף אם באמת הוא אינו מיוחד, רק שאנשים, או אפילו השומע לבד, חושבים עליו שהוא מיוחד, אסור לומר עליו שהוא אדם רגיל 
(טז) 

. ה"ה בכל אדם ואדם, הכל תלוי 

וא שפלוני לא ן ה במה נחשב כרגיל (או שבח) אצלו ומה נחשב כגנות אצלו. הגדר הוא (בדרך כלל), שכל דבר שמשער שאם יפרסמו על פלוני, והוא לא מתבייש, סימ 

 מחשיב זאת כגנות אצלו. 

אף שכתבנו שמותר לספר על אדם דברים רגילים, מ"מ צריך גם לקחת בחשבון כוונת המספר והשומע. למשל, אף שמותר לומר על אדם כוונת המספר והשומע:  כוונת המספר והשומע:  כוונת המספר והשומע:  כוונת המספר והשומע:  

שהוא חסידי, משום שאין שום גנות בזה, מ"מ אם המספר מתכוון לגנותו בזה, אסור 
(יז) 

 .
  

וגם אם המספר אינו מכוון לגנותו, אבל מכיר שהשומע חושב את זה לגנות, 

אסור לספר את זה לפניו
(יח)

.    

כתבנו לעיל, שאף דבר שאינו "גנות" כלל, עדיין אסור לספר אם עלול להזיק את חבירו או לצערו מזיק או מיצר: מזיק או מיצר: מזיק או מיצר: מזיק או מיצר: 
(יט) 

 .
  

לכן, צריך לחשוב הרבה לפני שמדבר אודות שום 

הוא משתדל ה ש אדם, אולי יבוא לגרום לו צער. למשל, לגלות לאברכי כולל שאחד מהאברכים שם הינו גם עובד לצורך פרנסתו. אף שודאי אין שום גנות בזה במ 

לפרנס משפחתו, אמנם אין ברצונו שאברכים אחרים ידעו זאת, שיתכן שיצטער ע"י ידיעתם בזה
(כ)

 . 

ם זה שמתכוון עצ   האיסור לספר לשון הרע, הוא בין אם סיפר בגנות חבירו, ובין אם סיפר דבר שאינו גנות אבל יבוא לגרום לו צער או נזק. א) בנוגע ל"גנות" סיכום: סיכום: סיכום: סיכום: 

ע, עד שיודע שגם שומ לגנותו ולבזותו, אסור, אף במקרה שהעובדות כבר ידועות לשומע. וגם אם אינו מתכוון לגנותו, אסור לספר דבר ששייך להיות "גנות" בעיני ה 

השומע אינו מחשיב זאת לגנאי, וגם שהשומע הוא אדם צנוע שלא יבוא לספר זאת לאחרים (שאינם כמותו)
(כא) 

. ב) לומר על אדם שהוא רגיל אין זה "גנות", שאין זה 

שאינו גנות כלל בעיני   דבר גנאי להיות רגיל. אמנם, אינו מותר לומר על אדם מיוחד שהוא רגיל, שזה גנות אצלו, וה"ה לכל כיוצא בזה, שהכל תלוי בכל איש ואיש. ג) ב

י שמגלה שום לפנ אדם, אבל המספר או השומע מחשיב זאת כגנאי (מאיזה סיבה שתהיה), אסור לספר. ד) ובכל ענין, אף בדבר שאינו גנאי כלל, צריך מאוד לחשוב  

 ידיעה אודות חבירו, שלא יבוא לצערו.

 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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