
 סמיכת גאולה לתפילה 
הבר מצווה של בני היקר והאהוב רבי יואל יצחק ני"ו הנכנס בשמחת  בשמחת  בשמחת  בשמחת  

לחופה בס"ד בשבוע זה , התבררה סוגיה חשובה מאד. דהנה בשולחן 

ערוך או"ח חלק א' מביא המחבר דינא דגמרא המבוארת בגמ' בברכות 

דף ד: והיא דעת רבי יוחנן שאמר איזהו בן העולם הבא ? זה הסומך 

גאולה לתפילה "! אמנם רבי יוחנן מדבר על תפילת ערבית אבל רש"י 

 מרגיע אותנו וכותב שכל שכן שכך הוא בשחרית !

הנה בשולחן ערוך מביא המחבר דין זה פעמיים ובשני מקומות כי  כי  כי  כי  

שונים . האחד בהלכות קריאת שמע סימן ס"ו סעיף ח' בדיני הפסקות 

בקריאת שמע ובסימן הנקרא "באיזה מקום יכול להפסיק ובאיזה מקום 

לא יפסיק". וכתב שם בסעיף ח' וז"ל צריך 

לאחר שאמר   ולא יפסיק לסמוך גאולה לתפילה  

 גאל ישראל !

בסימן קי"א בדין סמיכת גאולה לתפילה והנה  והנה  והנה  והנה  

כתב שוב בסעיף א' "צריך לסמוך גאולה 

לתפילה ולא יפסיק ביניהם אפילו באמן אחר 

גאל ישראל"! והחתן בדברי תורה שאמר לכבוד 

שמחת הבר מצווה ביקש להבין למה חזר 

המחבר על אותה הלכה שני פעמים ? כמו כן 

צריך להבין את גודל השכר שזוכה להיות בן 

העולם הבא על ידי שסמך גאולה לתפילה 

ובאמת רבנו יונה בפירושו על הרי"ף שואל גם 

 הוא שאלה זאת .

(כותב השיעור מבקש מחילה מהקהל הקדוש 

שמתכונן לשמוע שיעור בפרשת השבוע והנה 

דיון הלכתי לפניו! אבל אני מבטיח נאמנה כי לא 

שכחתי את המשבצת שלי ובס"ד נגיע אליה עד 

 מהרה !)

רש"י במסכת ברכות מביא לפרש דברי והנה  והנה  והנה  והנה  

רבי יוחנן דרך שתי מובאות . בראשונה מביא 

רש"י את מה שדוד המלך בספר תהלים בפרק 

י"ט כתב בסיומו "ה' צורי וגואלי" ובפתיחת פרק 

כ' כתב "יענך ה' ביום צרה"! כלומר שהסיום של 

"ה' צורי וגואלי" הוא ההקדמה והמבוא ל"יענך 

 ה' ביום צרה"!

רש"י אינו מסתפק בזה ומביא את מה אבל  אבל  אבל  אבל  

שכתוב בירושלמי בברכות שמי שאינו סומך 

גאולה לתפילה למה הוא דומה? לאוהבו של 

מלך שבא ודפק על פתחו של מלך יצא המלך 

ומצאו שהפליג , אף הוא הפליג ! אלא יהיה 

האדם מקרב להקב"ה אליו ומרצה בתשבחות 

וקילוסין של יציאת מצרים והוא מתקרב אליו , 

ובעודו קרוב אליו יש לו לתבוע צרכיו"! עד כאן 

 לשון הירושלמי שרש"י מביאו .

טרח רש"י להביא את שני האסמכתאות ולמה  ולמה  ולמה  ולמה  

לדברי רבי יוחנן ? וגם מהו עניין ה"הפלגה" שהירושלמי מדבר עליו על 

אוהבו של מלך ש"הפליג" ! ואף המלך כשראה זאת אף הוא "הפליג" ? 

מהו עניין ההפלגה ? אולי מפני שבאמת יש כאן שני עניינים וזה כבר 

יתקשר לפרשת השבוע ! יש כאן קודם כל את העניין שתפילה צריכה 

להסתייע בידיעת הגאולה ! תתפלל אחרי שבררת לעצמך את סיפור 

יראנו נפלאות כימי צאתו   עוד יציאת מצרים והמחשבה שלך תהיה " 

מארץ מצרים! מי שהוציא את אבותינו ממצרים הוא יכול והוא בודאי 

יעזור לנו וגם לי עצמי בבעיה שאני נמצא בה כעת !לכן דווקא אחרי 

 סיפור יציאת מצרים צריך למהר ולפרוס את סל הבקשות שלנו !

זה למד רש"י מהירושלמי . אם באת לבקש בקשה מהמלך אל את  את  את  את  

"תפליג" במחשבות שלך לדברים אחרים . אפילו ההתפעלות ממה 

שמתגלה לאדם פשוט בבואו לחצר המלך היא מסוכנת . הרהיטים יפים 

מאד והנברשות מקסימות מטות זהב וכסף עמודי בהט ושש , הכול 

מפואר ולמי שרואה את זה בפעם הראשונה יש באמת ממה להתפעל . 

ההתפעלות הזאת יכולה לגרום לאוהבו של מלך להפליג ! מבקש ממנו 

רבי יוחנן "בכל זאת אל תפליג לדברים הרחוקים 

מהבקשה שלך ! תהיה מציאותי ! אתה חולה ? 

 . י ענ תה  ! א ואה  רפ ש  רה   -תבק ז ע ש  בק ת

חומרית . אין לך ילדים או חסר לך שידוך אז 

תישאר במקום ! בשביל זה באת לכאן ! אל 

תפליג כי אם תפליג אזי גם המלך יפליג וכנראה 

 יש למלך לאן להפליג !"

מלבד מה שדיברנו עתה שלתפילה צריך אבל  אבל  אבל  אבל  

ע  ג ר ב א  וק ו שד ו לה  ו א ג ן ה ו ר כ י ז ם  י להקד

שמתברר סיפור הגאולה צריך לפתוח את סל 

הבקשות ולפרוס אותן לפני הקב"ה , יש עוד 

עניין שהוא להיות בטוח שהתפילה שלנו 

נשמעה אצל הקב"ה ובהכרח שהיא תתקבל 

 ותעשה את פעולתה !

זה למדנו ממה שדוד המלך הסמיך את "ה' את את את את 

צורי וגואלי" ל"יענך ה' ביום צרה", כלומר לא רק 

לסמוך תפילה לגאולה שאת זה אנו שומעים 

מהמשל שהביא הירושלמי מאוהבו של מלך 

שאסור לו להפליג במחשבתו אלא "שבעודו 

"! אלא גם  קרוב אליו יש לו לתבוע צרכיו 

להסמיך גאולה לתפילה ! כי מי שעשה את נס 

יציאת מצרים בוודאי יעשה את מה שאבקש 

ממנו ! כלומר מחשבה כזאת שאם התפללתי 

כבר אני במצב של גאולה ! וכמו שכתב בעל 

האבן עזרא בחומש דברים פרק ד' פסוק ז' על 

הפסוק "כי מי גוי גדול אשר לו אלוקים קרובים 

"שיענהו אליו כה' אלוקינו בכל קראנו אליו ":  

 תמיד בכל אשר יבקש ממנו "!

זה גם ההסבר למה שהשו"ע הכפיל הלכה אולי אולי אולי אולי 

זאת וכתבה בשני מקומות שונים כי באמת שני 

נושאים לפנינו. האחד הוא העניין לא להיעצר 

אחרי גאולה ולהמשיך לתוך עולם הבקשות . 

את זה מביא השו"ע בהלכות ק"ש ובנושא 

לא להפסיק ! ויש גם   –ההפסקות . ההלכה היא  

העניין השני שהוא להתפלל מתוך וודאות 

שהקב"ה שומע תפילתנו כי הלוא הוא גאל אותנו ממצרים ואת זה 

מביא השו"ע בהלכות תפילה ! ושוב פעם אל תעשה הפסקה בין 

 התפילה שלך לגאולה . זה גם נקרא סמיכת גאולה לתפילה .

לנו להביא מה שכתב בעל הכתב והקבלה בסידור שלו על ברכת יאות יאות יאות יאות 

שמע קולנו ."וקבל ברחמים וברצון. כי כל הטובות המגיעות מהש"י 

 הרב דוד וייסעיון הפרשה 
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אם באת לבקש בקשה ”

מהמלך אל "תפליג" 

במחשבות שלך לדברים 

אחרים . אפילו ההתפעלות 

ממה שמתגלה לאדם פשוט 

בבואו לחצר המלך היא 

מסוכנת . הרהיטים יפים 

מאד והנברשות מקסימות 

מטות זהב וכסף עמודי בהט 

ושש , הכול מפואר ולמי 

שרואה את זה בפעם 

הראשונה יש באמת ממה 

להתפעל . ההתפעלות הזאת 

יכולה לגרום לאוהבו של 

מלך להפליג ! מבקש ממנו 

רבי יוחנן "בכל זאת אל 

תפליג לדברים הרחוקים 

מהבקשה שלך!  אל תפליג 

כי אם תפליג אזי גם המלך 

יפליג וכנראה יש למלך לאן 

 !” להפליג 



לאדם הם על צד החסד הגמור. לא שכר מעשיו 

הטובים ולזה ראוי ומחויב על כל אדם שיתפלל 

להש"י על צרכיו אף שירגיש בנפשו שאינו ראוי 

לטובה זו . והנמנע מלבקש צרכיו מצד שאנו מוצא את עצמו ראוי , יורה 

שהטוב המגיע לאדם מהש"ית הם לגמול על מעשיו הטובים ולא 

מחסדו ורחמיו וזה בלתי נכון ....ולהיות שהכול מצד הרחמים אין הבדל 

כי אמנם התפילה תקנה לאדם בין שהמקבל מוכן לכך או בלתי מוכן  

 הכנה שאינה מטבעו לקבל הטובה ההיא "!

ופלא . כשאדם מתפלל לא רק שהוא פורס בקשתו לפני הקב"ה , הפלא הפלא הפלא הפלא 

אלא הוא גם רוכש הכנה לקבלת הטובה ההיא למרות שהיא איננה 

 בטבעו !

מגלה בעל הכתב והקבלה את ההסבר למה שאמרו חז"ל "מפני מה פה פה פה פה 

והם היו   אבות ואמהות היו האבות והאמהות עקרים ? הם הרי היו  

עקרים ! איך להבין את זה ? אומרים חז"ל "מפני שהמקום מתאווה 

לתפילתן של צדיקים"! ולמה באמת המקום מתאווה דווקא לתפילתן 

ולא ללימוד תורתן ולא לקיום המצוות שלהם ? מפני שתפילתן היא 

הכנה למילוי הצרכים שלהם ! כך מסביר בעל הכתב והקבלה בסידור 

 שלו ! הם נהיו אבות ואמהות בגלל התפילה שלהם .

מסביר האברבנאל את צירופה של חנה אם שמואל לרשימת כך  כך  כך  כך  

הנביאות למרות שאין לה נבואה רשומה . אבל היא כל כך התפללה 

שדווקא הבן שלה יהיה שמואל הרמתי שתפילתה הרימה אותה 

למדרגת נביאה ! וגם היא הייתה עקרה מפני שהקב"ה מתאווה 

לתפילתה , ואכן תפילת חנה הרשומה רמוזים בה הרבה נבואות עד 

 לגאולה האחרונה !

השאלה שהזכרנו בתחילת הדברים למה השכר כל כך גדול שנהיה ועל ועל ועל ועל 

בן עולם הבא באמת כתב רבנו יונה בהסבר שני בשם מורו נר"ו שזה 

מפני כשמזכיר גאולת מצרים ומתפלל מיד הוא מראה שבוטח בה' 

בתפילה כיון שמבקש ממנו צרכיו שמי שאינו בוטח בו לא יבקש ממנו 

כלום! ובהמשך דבריו כתב דכיוון שמזכיר אותה הגאולה שבטחו 

אבותנו בה' והצילם , ומתפלל מיד נמצא שגם הוא בוטח בו שיענה אותו 

כמו שענה לישראל בעבור שבטחו בו, והביטחון הוא עיקר היראה 

 והאמונה ולפיכך זוכה בסיבתו לחיי עולם הבא" !

 דיבר הנער יואל יצחק בדברי תורה בשעת הבר מצווה שלו .כך כך כך כך 

 ב.  
 ( סוף סוף ) לפרשת השבוע פרשת בשלח.מכאן מכאן מכאן מכאן 

הזאת באמצעה ובמרכזה נמצא הסיפור של קריעת ים סוף. בפרשה  בפרשה  בפרשה  בפרשה  

י"א ש"פרעה הקריב ויישאו בני ישראל   –כתוב שם בפרק י"ד פסוקים י'  

את עיניהם והנה מצרים נוסע אחריהם ויראו מאד ויצעקו בני ישראל 

אל ה'" ובפסוק הבא "ויאמרו אל משה מה זאת עשית לנו להוציאנו 

 ממצרים וכו' ."

מתקשה בהבנת המקראות וכותב "איננו נראה כי בני אדם הרמב"ן  הרמב"ן  הרמב"ן  הרמב"ן  

הצועקים אל ה' להושיעם יבעטו בישועה אשר עשה להם שם ויאמרו 

שטוב להם שלא הצילם ? והרמב"ן מנסה להסביר על פי מה שאמרו 

חז"ל שבאמת היו שם ארבע כיתות שונות . מי שאמר את זה לא אמר 

את זה . ולכן ניתן להסביר שהיו שם צדיקים שהתפללו אל ה' אבל היו 

 שם גם רשעים והם התרעמו על משה .

הוא מביא את   –ואחרי דרך ארוכה    -בסופו של פירוש הרמב"ן  אבל  אבל  אבל  אבל  

דברי המכילתא הנוטים למחשבה שבאמת לא היו כאן שתי כיתות אבל 

.וכך כותב  . ראשונה ושנייה  זו  זו אחר  היו כאן שתי מחשבות 

במכילתא ."תפסו אומנות אבותם ! ומתחילה צעקו אל ה' לתת בלב 

פרעה לשוב מאחריהם . וכאשר ראו שלא היה חוזר אבל היה נוסע וקרב 

אליהם, אז אמרו לא נתקבלה תפילתנו ונכנסה בלבם מחשבה רעה 

 להרהר אחר משה כאשר בתחילה" !

באמת קרה שם ? קרה דבר נורא ! ה ם ומה  ומה  ומה  ומה  

ה ת פ ל ל ו ו ל א נ ע נ ו !! באמת נורא . הם 

ביקשו שפרעה יחזור מיד מהמרדף אחריהם ובאמת הנראית לעיניים 

הוא ממשיך לרדוף אחריהם ! נתאר לעצמנו דבר דומה שהתרחש 

אצלנו שהתפללנו ולא נענינו. זה יכול לקרות לכל אחד מאתנו , מה 

תהיה התגובה שלנו ? אנחנו צדיקים גדולים ולא מאשימים אף אחד . 

אנחנו מאמינים בקב"ה ותולים את אי קבלת בקשתנו בחסרונות שלנו ! 

אנחנו לא בסדר ! ל א מ ג י ע ל נ ו ! אולי כי לא התפללנו מספיק ! או 

אולי כי הכוונות שלנו לא היו בסדר ! או גם אולי כי הגזמתי בבקשתי ! כי 

למה זה בקשתי מיליון דולר ? לא פחות ?! אז נכון שהבטחתי לתת חצי 

מזה לצדקה חשובה אבל אולי לקב"ה יש דרכים משלו להעשיר את 

 ה"צדקה החשובה" ?

התגובה הזאת שלנו באמת לא מעידה על מעלתנו הגדולה אלא אבל  אבל  אבל  אבל  

ממש להפך . התגובה שלנו היא סימן שלא יצאנו עדיין ממצרים ! הם , 

יוצאי מצרים היו ברמה גבוהה של קשר עם הקב"ה על כן היה ברור להם 

שהקב"ה שמע את תפילתם והוא חייב לענות להם ולהרחיק את פרעה 

הרשע הרודף אחריהם. כל יציאת מצרים קשורה למה שעם ישראל 

צעקו אל ה' והוא שמע צעקתם ! כך הם למדו להכיר את הקב"ה ! שומע 

ועונה ! ואם הוא לא יענה זה יהיה כמו שאצלנו אם אנו נלחץ על מתג 

החשמל והוא לא יידלק זה סימן שיש הפסקת חשמל . כי המתגים לא 

 התקלקלו ואיך ולמה אין חשמל? רק בגלל חברת החשמל !

מכיוון שלא נענו הם כל כך נבהלו ממה שהם ראו עד שהם ועכשיו  ועכשיו  ועכשיו  ועכשיו  

חיפשו ומצאו "קרבן" להסביר את מה שקורה בדמות משה רבנו ע"ה . 

הוציא אותם ממצרים ולא הקב"ה ואתו היה להם חשבון ישן   הוא 

שהרמב"ן רומז עליו כשהוא כותב "ונכנסה בלבם מחשבה רעה להרהר 

"! כבר לפני הופעת משה רבנו בפעם   כאשר בתחילה אחר משה  

הראשונה לפני בני ישראל הוא חשש ש"הן לא יאמינו לי כי יאמרו לא 

נראה אליך ה'! וגם אחר שהקב"ה הבטיח לו שהם ישמעו לקולו כשהוא 

הגיע אליהם הם "לא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה ". כל 

 ימיו של משה רבנו הוא מוקף בחשדות ובטרוניות!

כאשר הם ראו את קריעת ים סוף הם הבינו את טעותם ואז יהיה רק  רק  רק  רק  

"! ואז הם קראו בקול "ה' ימלוך לעולם  ובמשה עבדוכתוב "ויאמינו בה' 

 ועד"!

זה חשוב להסמיך גאולה לתפילה ! לא להפסיק במקום זה . אפילו כמה כמה כמה כמה 

עניית אמן אחר גאל ישראל אסורה ! תפילה צריכה וודאות . והנה 

כשיעקב אבינו פגש את יוסף במצרים הוא אומר לו "ראה פניך לא 

פיללתי והנה הראה אותי אלוקים גם את זרעך" ( בראשית מ"ח י"א ) 

ומה המכוון בזה ? כותב רש"י "לא מלאני לבי לחשוב שעודך חי ". 

כנראה שיעקב אבינו מתנצל בפני יוסף על זה שהוא לא התפלל עליו 

מלשון תפילה) ולמה לא התפלל ? כי "לא   -כשהיה במצרים ! (פיללתי  

מלאני לבי לחשוב שעודך חי" ! ומה פירוש "לא מלאני לבי"? כנראה 

 זאת וודאות שאדם זקוק לה בעומדו בתפילה !

זצ"ל היה קורא בהתרגשות את דברי איוב בפרק י"ט פסוק אדמו"ר  אדמו"ר  אדמו"ר  אדמו"ר  

כ"ה , "א נ י י ד ע ת י ג ו א ל י ח י"! "ידעתי" זאת ידיעה וודאית . אני 

 יודע שגואלי חי ! כך צריך לגשת לתפילה . תפילה מתוך וודאות .

 

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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רש"י ימינך ה' נאדרי בכח להציל את ישראל, וימינך השנית תרעץ אויב, ולי נראה אותה ימין עצמה תרעץ אויב מה שאי אפשר לאדם לעשות שתי 

מלאכות ביד אחת עד כאן דברי רשי, הנה שבקריאת ים סוף היתה המכה באופן שהימין שמכה הוא הימין שמציל ובמקרה כזה יש לטעון מה נשתנו 

הללו מהללו, מה שאין כן בשאר מכות שאין הרווח והמכה ממידה אחת אלא זה לוקה וזה יש לו רווח והצלה ומשני דינים שונים הם, וגם במכת 

דם חשך היה את העניין הזה כי אור וחושך זה דבר והיפוכו המוחלט, שלא כמו בשאר מכות, כי בשר מכות נכון שלמצרי היה דם וליהודי מים, אבל  

א ומים הם שני דברים שונים ולא שני הפכים, מה שאין כן בחושך ואור הם הפכיים זה לזה, ולכן אומרים במוצאי שבת המבדיל בין אור לחושך ול 

אומרים המבדיל בין אש לברד!  לכן גם שם במכת חושך זה דומה לקריאת ים סוף שרווח הישראל ומכת המצרי הכל כלול במכה אחת ובמעשה 

אחד, ולכן בשני מקומות אלה הייתה טענה של הללו עובדי עבודה זרה והללו 

 עובדי עבודה זרה.

וירא ישראל את היד הגדלה   -זה יובן היטב הכתוב בפרק י"ד פסוק ל"א  ולפי  ולפי  ולפי  ולפי  

אשר עשה ה' במצרים, והביאור כמו שכתבתי, שבכל התורה ידוע  ש"יד" הוא 

ימין "והיד הגדולה" הוא שאותו ימין שהציל הוא שהכה, והיטב יבואר לפי זה גם 

ָואַֹמר ַחּלֹוִתי ִהיא ְׁשנֹות ְיִמין   -הפסוק בתהלים (פרק ע"ז פסוק י"א) שכתוב  

ֶעְליֹון, ופירש רש"י שנות ימין עליון, את אשר נשתנית ימין עליון, שהיתה נאדרי 

בכח, רועצת אויב, ועכשיו השיב אחור ימינו ע"כ, וביאור דבריו שעכשיו יש 

הנהגה של טבע ואם יש רשע שנידון אין זה מכריח טובת ישראל, ואם יש 

ישראל אשר בא לו טובה לזמן מסויים אין זה מכריח דין הרשעים, אלא הכל 

 מכוסה כתהום, וזה שנשתנית ימין עליון, אבל במצריים היה יד ימין מיוחד בקריאת ים סוף כמו שנתבאר.

עוד ראייה כעת על מכת החושך גם כן שרואים שהיא הייתה מכה מיוחדת בגלל שהיה שם דבר והיפוכו בעצם המכה, אור לישראל וחושך ואביא ואביא ואביא ואביא 

 -למצרי, כתוב בירמיה (ל"ב כ') אשר שמת אתות ומפתים בארץ מצרים עד היום הזה ובישראל ובאדם ותעשה לך שם כיום הזה, וכתב שם רש"י  

אותות שהיו שקולין לישראל ולמצרים, כיצד? ויהי הענן והחשך ויאר את הלילה, אותו מזל ששימש חשך למצרים שימש אור לישראל, מדרש 

אגדה, ורואים מדברי הפסוק בירמיה שכשבאים לומר את הנס הגדול שהיה במצרים הוא הביא דוקא את ענין האור וחושך כיון שאותו המזל 

 ששימש חושך למצרים הוא זה ששימש אור לישראל! והדברים מבוארים כמו שביארתי.
 

* * * * * 

 

, כתב רש"י: וכי סוס אחד היה? הרי הרבה ַוִּיְרְּדפּו ִמְצַרִים ַוָּיבֹאּו ַאֲחֵריֶהם ּכֹל סּוס ַּפְרעֹה ִרְכּבֹו ּוָפָרָׁשיו ֶאל ּתֹו ַהָּיםַוִּיְרְּדפּו ִמְצַרִים ַוָּיבֹאּו ַאֲחֵריֶהם ּכֹל סּוס ַּפְרעֹה ִרְכּבֹו ּוָפָרָׁשיו ֶאל ּתֹו ַהָּיםַוִּיְרְּדפּו ִמְצַרִים ַוָּיבֹאּו ַאֲחֵריֶהם ּכֹל סּוס ַּפְרעֹה ִרְכּבֹו ּוָפָרָׁשיו ֶאל ּתֹו ַהָּיםַוִּיְרְּדפּו ִמְצַרִים ַוָּיבֹאּו ַאֲחֵריֶהם ּכֹל סּוס ַּפְרעֹה ִרְכּבֹו ּוָפָרָׁשיו ֶאל ּתֹו ַהָּים (פרק י"ד פסוק כ"ג)בפרשה: כתוב כתוב כתוב כתוב 

מגיד שאין כולם חשובין לפני המקום אלא כסוס אחד!  מה משנה אם זה צבא עם טנק  -? וביאר סוססוססוססוס -סוסים היו שם, ולמה בפסוק כתוב לשון יחיד 

אחד או מאה טנקים, סוס אחד או אלפי סוסים, אצל הקדוש ברוך הוא הכל נחשב כמו אחד. וצריך להבין בכוונת רש"י, הרי כל העולם נברא יש 

מאין והקב"ה משגיח עליו כדי לקיים את העולם בכל עת ורגע, אם כן כל הברואים 

כולם חשובים לפניו יתברך כאין וכאפס ולא רק הסוסים, וכי צריך לומר שלפניו 

 יתברך כל הסוסים נחשבים כסוס אחד?! אתמהה.

דאמר דאמר דאמר דאמר ----כמאן כמאן כמאן כמאן לכם, גם רשע גדול יש לו רצון להיות רשע גדול! תשומת הלב  דעו  דעו  דעו  דעו  

שעושה הרבה רשעות! שכולם ישמעו ממנו, זה חלק מהתענוג המפוקפק של 

הרשעים! כל רשע מחפש במה להתגדל, הוא יעשה חוק וגזירה שאף אחד עוד לא 

עשה, לכן כל רשע יש לו גהינם משלו נפרד, כמו להבדיל שכל אדם שמתגבר על 

נסיונות יש לו גן עדן שלו לבד, כי אין דומה נסיונות האחד לנסיונות משנהו, אבל 

יש רשעים שפשוט עד כדי כך רדודים שאין שום הבדל ביניהם, כולם רצים לאותו 

שכולם רצים כי "מצוות אנשים מלומדה"  "מצוות אנשים מלומדה"  "מצוות אנשים מלומדה"  "מצוות אנשים מלומדה"  הרשעות כעדר, גם בקדושה להבדיל יש 

כך כולם עושים אז גם אני!  כשהרשעות היא מהסוג הזה הרי אין הבדל בין כולם, 

כולם הם אותו העונש, סתם טפשות, כך היה במצרים עם הסוסים, הסוסים כל 

חטאם או עונש שבא להם אין זה בגלל שהם היו רשעים, סוס רשע?! אלא הם 

טבעו מסיבה אחת פשוטה, הם אלה שהביאו את המצריים לרדוף אחרי בני ישראל, אין סוס יותר טוב וסוס פחות טוב, סוס רשע וסוס רשע פחות, 

 כל הסוסים זה עונש אחד, טעם אחד בלא חלוקה, וזה כוונת רש"י שאין כולם חשובין לפני המקום אלא כסוס אחד! 
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 חול ושבת

מנחה ערב 
 שבת: 

 דקות לפני שקיעה 20

 הודו 8:00 שחרית: 

 12:30 מנחה:

 5:44 מעריב: 

 רבע שעה לפני שקיעה מנחה חול:

תהלים 
בנים 

ותהלים 
 בנות

1:00 

 אשכנז -שבת  -זמני תפילות ושיעורים 

 4:50 מנחה ערב שבת:

 5:30 מעריב:

 6:05 שחרית נץ:

 8:50שוכן עד:  8:25 ‘:שחרית מנין ב

 12:20 מנחה גדולה:

  4:10 מנחה:

 ספרדי -שבת  -זמני תפילות ושיעורים  5:51 מעריב:

 4:50 מנחה וקבלת שבת:

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

 6:00 שחרית נץ:

 8:15 שחרית:

 הרב אלקיים -אחרי מוסף  שיעור דף יומי יום שבת:

 בבית הכנסת 1:00 תהלים בנות:

 12:30 מנחה גדולה:

 4:10 מנחה:

 5:34 ערבית מנין ראשון:

 5:54 ערבית מנין שני:

 הרב דוד שרעבי דקות: 10זהר משך 

 הרב מרדכי ויטנשטיין - 6:45 אבות ובנים:

 הרב חיים ביטון בביתו - 8:00 שיעור באור החיים:

 הרב דוד שרעבי - 3:40 שיעור הלכה:

 ספרדי -חול  -זמני תפילות ושיעורים 

 6:10 שחרית נץ:

 הרב איתמר שעיה -לפני הנץ  שיעור דף יומי:

 8:30 שחרית מנין שני:

 הרב דוד שרעבי -אחרי שחרית  שיעור חוק לישראל:

 4:55וגם 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: 

 4:50  מנחה:

 הרב יוסף שטילרמן שיעור משנה ברורה:

 5:30 מעריב:

 הרב מרדכי ויטנשטין - 8:30 שיעור לדוברי אנגלית:

 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:

 4:10 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: 

 2:30 תהלים:

 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:

 5:44 מעריב: 

 6:00 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 20:00 שיעור דף יומי: 

 אחרי השיעור מעריב: 

    

    מתמידים לילדים פרסים הגרלות הפתעותמתמידים לילדים פרסים הגרלות הפתעותמתמידים לילדים פרסים הגרלות הפתעותמתמידים לילדים פרסים הגרלות הפתעות

    6:306:306:306:30כל ערב בבית המדרש בשעה כל ערב בבית המדרש בשעה כל ערב בבית המדרש בשעה כל ערב בבית המדרש בשעה 

    שליטאשליטאשליטאשליטאיעקב דרשן יעקב דרשן יעקב דרשן יעקב דרשן יחד עם המחנך המיוחד הרב יחד עם המחנך המיוחד הרב יחד עם המחנך המיוחד הרב יחד עם המחנך המיוחד הרב 

    אנו רצים והם רצים...אנו רצים והם רצים...אנו רצים והם רצים...אנו רצים והם רצים...

 שיעורים לנשים

שיעור ותהילים בשבת אצל 
 35משפחת לוי רחוב ברקת 

 15:00בשעה 
 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

  57אביאל ירושלמי רח' אבני החושן  חדש!         טפחים, סירים גדולים:     ‘ ח כיסאות שולחנות, כסאות ג“גמ


