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    אויב,אויב,אויב,אויב,

מקומות מצאנו טענה של הללו עובדי עבודה זרה והללו עובדי עבודה בשני  בשני  בשני  בשני  

זרה ביציאת מצרים (מלבד מה שיאמרו אומות העולם לעתיד לבא), האחד 

בקריעת ים סוף כמו שכתוב במדרש ילקוט שמעוני פרשת בשלח (אות רל"ח) 

וכך כתוב: ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים והיו מלאכי השרת תמהין לומר 

בני אדם עובדי עבודה זרה מהלכים ביבשה?!  ומנין שאף הים נתמלא עליהן 

חמה כתיב! ומי גרם להם   -חמה?  שלמעלה הוא אומר והמים להם חומה  

להנצל?  מימינם ומשמאלם! מימינם בזכות התורה שהן עתידין לקבל שנאמר 

מימינו אש דת למו, ומשמאלם זו תפלין וכו', ופשטות משמע מהמדרש 

שעיקר הטענה הוא מה חלוקים ישראל ממצרים, למה המצריים מתים וישראל 

הולכים ביבשה!  וכן הוא ברש"י פרק י"ד פסוק י"ט, שכתוב ויסע מלאך 

האלהים ההלך לפני מחנה ישראל וילך מאחריהם ויסע עמוד הענן מפניהם 

להבדיל בין מחנה מצרים ובין   -ויעמד מאחריהם, ופירש רש"י וילך מאחריהם  

מחנה ישראל ולקבל חצים ובליסטראות של מצרים, בכל מקום הוא אומר 

מלאך ה' וכאן מלאך האלהים, אין אלהים בכל מקום אלא דין, מלמד שהיו 

ישראל נתונין בדין באותה שעה אם להנצל אם להאבד עם מצרים עכ"ל, 

ורואים מפורש שדוקא בקריעת ים סוף היתה טענה נגד ישראל שהללו עובדי 

עבודה זרה והללו עובדי עבודה זרה!!   עוד נראה שגם במכת חשך היתה טענה 

ויאמר ה' אל משה נטה   -כזו, עיין במדרש שמות רבה (פרשה י"ד) על הפסוק  

שלח חשך   -ידך על השמים וגו' שכתוב במדרש, זהו שאמר הפסוק (בתהלים)  

ויחשיך ולא מרו את דברו, אמר הקב"ה למלאכים המצריים ראויין ללקות 

ת בניהם, ו א בחשך?  מיד הסכימו כולן כאחד ולא המרו, וצריך ביאור מה בכלל השאלה אם ראויים מצריים ללקות והרי הם העבידו את בני ישראל בפרך, והרג 

י ובד ושאר צרות השיעבוד ופשוט שדינם ללקות במכות קשות ומה השאלה בכלל?!  אלא צריך לומר שגם שם אמרו כיון שהללו עובדי עבודה זרה והללו ע 

 עבודה זרה על כן אפשר שאין להלקות את המצריים יותר מאלו הישראל.

י לעיין לכאורה גם בשאר מכות יש מקום לשאול אם ראויים המצריים ללקות ומפני מה שאל הקבה את המלאכים רק במכת חושך?  וכן מה שאמרו מלאכ ויש ויש ויש ויש 

לומר אה  השרת בקריאת ים סוף למה דוקא שם הם נזכרו ששני העמים הם עובדי עבודה זרה? ואם כבר יש טענה צריך לומר טענה זו בכל המכות?!   אלא נר 

ה' תרעץ נך  שבקריאת ים סוף יש דבר שאין בשאר מכות, והוא המידה מה שהכה את המצריים באופן מיוחד, ומה היה מיוחד?  שכתוב ימינך ה' נאדרי בכח ימי 

אויב, ופירש 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 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 דם 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 ולא 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.

ימין וירא ישראל את היד הגדלה אשר עשה ה' במצרים, והביאור כמו שכתבתי,  ש"והיד הגדולה" הוא שאותו   -זה יובן היטב הכתוב בפרק י"ד פסוק ל"א ולפי ולפי ולפי ולפי 

 תורת
 הר שמואל

 זמני השבת:
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 מזל טוב

 ו“הישלמה כהן ורעיתו הרב 
 על שידוכי הבת

 ו“הידוד נחמה ורעיתו ‘ ר
 על החינה לבת

 
 תזכו לראות נחת באורך ימים ושנים!

 פרשה מפורשת 
 הרב דוד שרעבי

 ז“ו בשבט תשע“ט -פרשת בשלח 

     

 
 העלון נתרם על ידי אוהב תורה וחסד מזכה הרבים

 

 ו“הימשה דלטיצקי ‘ 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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הנוטל ידים לסעודה האם יכול לענות אמן או דבר שבקדושה, 
 לפני הניגוב או אחרי הניגוב

התוספות פסחים (ז ב), כתבו  אומר ר"י שאע"פ שכל המצות מברך עליהן הנה  הנה  הנה  הנה  

עובר לעשייתן, אין לגעור בנשים שמברכות אחר הטבילה, שכיון דאיכא טבילת 

גר דלא מצי לברך קודם טבילה לא חילקו חכמים בטבילה. וכן בנטילת ידים לא 

חילקו בין נטילה של אחר בית הכסא דלא מצי לברך קודם נט"י, לשאר נטילות, 

ומיהו בנט"י יש טעם אחר לברך אחר נטילה קודם הניגוב, כדאמר בסוטה (ד ב) 

 כל האוכל לחם בלא ניגוב ידים כאילו אוכל לחם טמא.

יש נפקא מינא בין שני הטעמים בתוספות מה הטעם שמברכים בנטילת לכאורה לכאורה לכאורה לכאורה 

ידים לסעודה אחר הניגוב, שלטעם הראשון שלא חילקו חכמים בין הנטילות לכן 

מברכים אחר הנטילה אע"פ שמטעם עובר לעשיתן היה צריך לברך לפני הנטילה, 

ולטעם השני שמעיקר הדין צריך לבקל לפני הניגוב שעיקר המצוה היא הניגוב, 

 ולכן נקרא עובר לעשייתן ממש,

פסחים (ז ב) הביא דברי ר"י שלא חילקו בין הרא"ש  הרא"ש  הרא"ש  הרא"ש  

טבילת גר לטבילת הנשים, והיינו טעמא נמי בנט"י שנהגו 

לברך אחר הנטילה, לפי שבנט"י שחרית שידיו מלוכלכות 

לא מצי לברוכי עד לאחר נטילה, הילכך נהגו לעשות כן 

אף בנט"י לסעודה. ועוד שכיון שמברך קודם ניגוב הוי 

עובר לעשייתן, שגם הניגוב ממצות הנטילה, שכל האוכל 

פת בלי ניגוב ידים כאילו אוכל לחם טמא. וכיו"ב כ' 

הרא"ש (פ"ז דברכות סי' לד), שמשום שהבא מבית 

הכסא לא מצי לברוכי קודם נטילה לסעודה, נהגו לברך 

אחר כל הנטילות ידים, כדי שלא יברך באיסור כשיוצא 

מבית הכסא, ועוד שאף אחר נטילה מקרי קצת עובר 

לעשייתן כל זמן שלא ניגב ידיו, שהאוכל פת בלי ניגוב 

 ידים כאוכל לחם טמא. ע"כ.

(סוף סי' קנח) כתב בזה"ל: ולא יברך ענט"י עד לאחר הנטילה, ואף על פי הטור  הטור  הטור  הטור  

שכל המצות מברך עליהן עובר לעשייתן, שאני הכא שפעמים שאין ידיו נקיות 

ואינו יכול לברך קודם נטילה, הילכך תיקנו שלעולם יברך אח"כ. ועוד שכיון 

שמברך ענט"י קודם הניגוב הוי שפיר עובר לעשייתן, שגם הניגוב מן המצוה וכו', 

שכל האוכל פת בלא ניגוב ידים כאילו אוכל לחם טמא וכו'. וכתב מרן הבית יוסף, 

מ"ש רבינו ועוד שכיון שמברך קודם הניגוב וכו', כן כתבו התוס' והרא"ש פסחים 

(ז ב). ומכל מקום אין במשמע דבריהם דדוקא בעינן לברוכי אחר הנטילה, אלא 

שמטעמים אלו נוהגים לברך אחר הנטילה, וא"כ לא היה לו לרבינו לכתוב ולא 

יברך ענט"י עד לאחר הנטילה, אלא היה לו לכתוב, ומברך ענט"י קודם נטילה 

כדקי"ל כל המצות מברך עליהן עובר לעשייתן, ומיהו נהגו העולם לברך אחר 

 נטילה לפי שפעמים וכו'. והרמב"ם כתב סתם שכל הנוטל ידיו מברך. עכת"ד.

בש"ע (סי' קנח סעיף יא) כתב בזה"ל: מברך קודם נטילה, שכל המצות מברך מרן מרן מרן מרן 

עליהן עובר לעשייתן, ונהגו שלא לברך עד אחר נטילה, לפי שפעמים אין ידיו 

נקיות, ומברך ענט"י אחר ששפשף ידיו שכבר ידיו נקיות קודם שיטיל עליהן מים 

שניים. ע"כ.  הגה, גם יכול לברך קודם הניגוב, לפי שגם הניגוב מן המצוה והוי 

 עובר לעשייתן. ע"כ.

ביביע אומר שלפי דעת התוס' והרא"ש  והטור וסיעתם, שגם הניגוב הוא וכתב  וכתב  וכתב  וכתב  

ממצות הנטילה, ולכן כתבו שיש לברך אחר נטילה קודם לניגוב, וחשיב שפיר 

עובר לעשייתן, מסתברא ודאי שהנוטל ידיו, ולפני ברכת ענט"י שמע קדיש 

וקדושה או ברכה, רשאי לענות, ואין בזה חשש הפסק כלל, כיון שעדיין לא בירך, 

ורק אם כבר בירך ענט"י ועדיין לא ניגב ידיו אינו רשאי לענות אמן ושאר דברים 

שבקדושה, דחשיב הפסק בין הברכה למצוה. וכמו שכתב מרן הב"י (סוף סי' נט)  

שדוקא בברכות ק"ש שאינו מברך אקב"ו על ק"ש ס"ל להרא"ש שמותר לענות 

אמן אחר הש"צ, משא"כ בברכת המצות דעלמא אסור להפסיק בין הברכה 

למצוה, והוא הדין שאסור להפסיק בין ברכת הנהנין לטעימה,  והצל"ח (דרוש ד 

אות כב) כתב, מה מאד השגחתי בכמה סעודות שאפילו תלמידי חכמים 

הלומדים אינם נזהרים מלהפסיק בין הנטילה לברכת ענט"י, ויותר הם נזהרים 

מלהפסיק בין ברכת ענט"י לברכת המוציא, וטעות הוא בידם, כי שיחה בין נט"י 

לברכת ענט"י הוי הפסק, וצריך ליטול ידיו שנית, ואילו 

אחר ברכת ענט"י הוא רק זהירות בעלמא. ע"כ.  ונראה 

דמ"ש שהפסק בין ברכת ענט"י להמוציא הוי רק זהירות 

בעלמא, היינו דוקא לאחר הניגוב, שכבר נתקיימה מצות 

נט"י בשלמות, אבל בין ברכת ענט"י לניגוב הו"ל הפסק 

שאסור מן הדין. וכתב מסקנא דדינא שהנוטל ידיו ותיכף 

יענה אמן ודברים  שמע ברכה ודברים שבקדושה, 

שבקדושה, כל עוד לא בירך ענט"י, ואפי' להאומרים שאין 

להפסיק בפסוק שאו ידיכם קודש, שחוששים להפסק, 

מ"מ הם הם יודו שלענין אמן ודברים שבקדושה צריך 

להפסיק ולענות, ולא שייך להחמיר ולומר שלא יענה, 

דחומרא דאתי לידי קולא היא. ורק אם בירך כבר ענט"י 

וקודם שינגב ידיו שמע ברכה וקדושה לא יענה עד שינגב 

ידיו, משום דהוי הפסק בין ברכה למצוה. ואף על פי שגם 

 בזה יש לצדד, לפמ"ש התוס' והרא"ש  בתירוץ הראשון, עכת"ד היביע אומר.

באור לציון שמותר לענות אמן בין נטילת ידים לניגוב. אף שאין לענות אמן וכ"כ וכ"כ וכ"כ וכ"כ 

בין הברכה לעשיית המצוה משום הפסק, מכל מקום אין להחשיב את הניגוב 

למצוה שלאחר ברכת על נטילת ידים, דהנה דעת מרן בשו"ע  שמעיקר הדין יש 

לברך קודם הנטילה, כדי שיהא עובר לעשייתן, אלא שנהגו לברך אחר הנטילה, 

ואף לפי מה שכתב הרמ"א שם שיכול לברך עליהם קודם ניגוב, שגם הניגוב מן 

המצוה, ומקרי עובר לעשייתן, הרי טעמו של הרמ"א שהניגוב מצוה, הוא 

מהמבואר בסעיף י"ב שם, שהאוכל בלי ניגוב ידים כאילו אוכל לחם טמא, כיון 

שיש עדיין על ידיו מים טמאים, וזה אינו שייך כיום, שרגילות לשפוך רביעית בבת 

 אחת, ואין המים טמאים, כמבואר בשו"ע בסימן קס"ב סעיף ב'.

 

הנוטל ידים לסעודה ולפני שברך וניגב ידיו שמע מחבירו ברכה צריך   לסיכום: לסיכום: לסיכום: לסיכום: 

לענות אמן או כל דבר שבקדושה ואם כבר ברך ועוד לא ניגב לא יענה משום 

 הפסק , ואחרי הניגוב לפני המוציא ודאי יכול לענות כל דבר שבקדושה.

 למדני חוקיך
 הרב חיים דדש

מדוע באמת צעק         , "מה תצעק אלי" "מה תצעק אלי" "מה תצעק אלי" "מה תצעק אלי" 

משה אל ה' וכי לא ידע שהקב"ה יקיים 

את הבטחתו וינחיל למצרים מפלה על הים?אלא כ"כ גדולה היתה אהבת ישראל 

של משה, שבראותו את צערם של ישראל איבד את סבלנותו ולא יכול להתאפק 

 עוד וצעק מהתרגשות ליבו.                                                              (שפת אמת)

    "ויהי ביום השביעי יצאו מן העם ללקוט ולא מצאו""ויהי ביום השביעי יצאו מן העם ללקוט ולא מצאו""ויהי ביום השביעי יצאו מן העם ללקוט ולא מצאו""ויהי ביום השביעי יצאו מן העם ללקוט ולא מצאו"

לשון "מצאו" מתאים לדבר הנאבד, אבל בשבת לא ירד מן, ומדוע נאמר: "ולא 

ההסבר הוא זה: בילקוט מסופר, שדתן ואבירם רצו לעשות דבריו של   –מצאו"?  

מה עשו? פזרו את   –משה פלסתר. הוא אמר "וביום השביעי שבת לא יהיה בו"  

המן שלקטוהו בערב שבת ואמרו לשכניהם: צאו וראו, אף בשבת יורד מן ואין 

ממשות בדברי משה. אלא שבינתיים ירדו ציפורים ממרומים ואכלו את המן ולא 

נותר ממנו דבר בשדה. מכאן ההדגשה "ולא מצאו" לומר, שהופרה מזימתם של 

בעלי מחלוקת ולזכר השליחות שמילאו הציפורים באותה שעה נוהגים בשבת 

 שירה לפזר חמין של שבת בשדות בשביל הציפורים. (אדמו"ר מאיר מפרמישלאן)

    "ותקח מרים הנביאה אחות אהרון את התוף בידה""ותקח מרים הנביאה אחות אהרון את התוף בידה""ותקח מרים הנביאה אחות אהרון את התוף בידה""ותקח מרים הנביאה אחות אהרון את התוף בידה"

הגמרא אומרת במס' מגילה "גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד המן 

 לשקול שקלים על ישראל לפיכך הקדים שקליהם לשקליו.

בגימטריה שקלים ולגבי פורים נאמר כל הפושט יד נותנים לו, לקחה מרים את   תףתףתףתף

דות) בידה לרמז על מצוות צדקה שנותנים ביד ובזכותה פ פ פ פ היה  ת ת ת ת (שקלים) (   התף התף התף התף 

 ינצלו מגזירת המן.                                                                               (משב"א)

מדוע בתחילת "ויראו בני ישראל ויאמרו מן הוא. ויקראו בית ישראל את שמו מן"  "ויראו בני ישראל ויאמרו מן הוא. ויקראו בית ישראל את שמו מן"  "ויראו בני ישראל ויאמרו מן הוא. ויקראו בית ישראל את שמו מן"  "ויראו בני ישראל ויאמרו מן הוא. ויקראו בית ישראל את שמו מן"  

" בעוד בני ויקראו בית ישראל ויקראו בית ישראל ויקראו בית ישראל ויקראו בית ישראל ובהמשך "   "ויראו בני ישראל" "ויראו בני ישראל" "ויראו בני ישראל" "ויראו בני ישראל" פרשת המן נאמר  

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

 ו“משה דלטיצקי ורעיתו הי‘ חלאקה לבנם של ר
 א בשמחה גדולה“והילולא לכבוד רבי יצחק אבוחצירא זיע

 אריה מוסיוף פתח מוסך חדש, מזל טוב וברכה!‘ ר
תלפיות, מחלקת  1א.ב. שירותי רכב אחוב הגלגל 

 מכונאות ומחלקת פחחות וצבע
 0558840002 -אריה 
 0558840003 -בנימין 

 צריך מוהל בשבת בהר שמואל?
 מוהל מוסמךבן ציון נגר הרב 

 (החתן של הרב דדש)
 0527645608טל: 

מילוי האוצרות של המקווה במי 
 גשמים, עם מומחה למקוואות

 יישר כח גדול לעוסק במלאכת שמים 
 במסירות רבה

 א“שליטחיים דדש הרב 



 
 

 "יש" ו"אין"
    שבת שלוםשבת שלוםשבת שלוםשבת שלום

השיעור של שבת קודש בשלח נפתח בפתגם. הפתגם אינו של מוסר את  את  את  את  

השיעור וספק אם מחברו הוא יהודי , אבל הוא מצא חן בעיני וחשבתי 

להביאו אל קדמת שיעור זה למרות שאין לו קשר ברור ובולט עם השיעור 

 עצמו.

אומר כך : אם אדם יצא לחפש את האמת הפתגם הפתגם הפתגם הפתגם 

סכנות רבות אורבות לו בדרכו. הסכנה הבולטת 

היא שבמקום למצוא את האמת הוא ימצא 

דמויי אמת מממלכת הטעויות. כך היא מציאות 

חיינו שמסביב לאמת ישנם כוכבי לכת רבים 

המזייפים את האמת וטוענים בשמה. זאת 

ש  פ מח של  כו  ר בד מדת  העו ה  גדול ה  נ סכ

האמת , אבל הסכנה הגדולה ביותר היא שהוא 

כן ימצא אותה...! כך אמר הפתגם ואני מביא 

 אותו בלי אחריות לאמיתותו. 

בסיפור שאני מקווה שהוא נכון והקשור נמשיך נמשיך נמשיך נמשיך 

באגדות שהתאספו מסביב לרמב"ם הנשר 

הגדול. וכך אומרת האגדה. הרמב"ם היה כידוע 

רופא במקצועו ובין השאר הוא היה הרופא של 

חצר השולטן ששלט במצרים. כנראה הוא קיבל 

תמורת עבודתו משכורת טובה. כעבור למעלה 

מעשר שנות עבודה שאל יום אחד השולטן את 

הרמב"ם. הנה אנכי משלם לך מידי חודש 

בחודשו שכר גבוה אבל אני לא כל כך מבין למה 

אני בכלל צריך אותך. בעשר השנים האחרונות 

 לא חליתי אפילו פעם אחת!  

לו הרמב"ם : כבוד השולטן צריך אותי ענה  ענה  ענה  ענה  

בשביל שהוא לא יהיה חולה! ב"ה שאנחנו 

מצליחים לשמור על הבריאות של השולטן וזה 

קשה אולי יותר מאשר לרפאות אדם אחרי 

שהוא נהיה חולה. זהו סיפור יפה המובא כאן 

כהקדמה לשיעור ולסיפור הזה יש קשר של 

 קיימא לשיעור שנפתח בו מיד. 

    א.א.א.א.    
היא שבת שירה. הפרשה הנקראת היא השבת  השבת  השבת  השבת  

פרשת בשלח והאירוע הגדול והמסעיר שלה 

קשור בקריעת ים סוף , ובסיומה הסיפור על 

ירידתו מהבמה של פרעה מלך מצרים. הוא 

כמעט לא מוזכר בפרשיות הבאות. אבל אני 

עבדכם הנאמן מפחד להרטיב את הרגליים שלי 

ולכן אני מבקש את הסכמתכם לזה שלא אכנס , 

לפחות עתה לא אכנס , לים סוף , ואבחר לעצמי 

פינה יבשה בשביל השיעור שלנו היום. סוף כל סוף הסיפור של קריעת ים סוף 

הוא אירוע חד פעמי בהיסטוריה , קשה לראות אותו כסיפור החוזר על עצמו 

ומהווה אקטואליה לימינו ,למרות שגם הנחה זאת יכולה להתברר כטעות , 

 אבל אני אתן עדיפות לנושא שנראה לי ממש אקטואלי לימינו.

שנדבר עליו עתה הוא מה שכתוב בפרשת השבוע על מקום חדש על  הנושאהנושאהנושאהנושא

המפה שנקרא "מסה ומריבה". ולמה הוא "זכה" בשם מסה? כותבת התורה 

שזה קשור במה שבני ישראל ניסו את ה' במילים הנוראיות "היש ה' בקרבנו 

 אם אין"?

היא עצומה. איך זה מתאים ליוצאי מצרים ולאלה שעברו בים סוף התמיהה התמיהה התמיהה התמיהה 

אין ספקות כאלו! ואנו לא   –כך נדמה לנו    –ספקות מסוג חמור כזה? לנו  

 במדרגה שלהם ואפילו רחוקים ממנה! 

להיות שזאת לא שאלה בכלל. דוקא אצל יכול  יכול  יכול  יכול  

אנשים גדולים יכולות להיולד שאלות כאלו. הם 

חיפשו את האמת והיא לא היתה ברורה להם כל 

ואני מקוה -צרכה. השאלה לא באה מלמטה  

אלא מלמעלה. כך אומר   –שהקהל מבין אותי  

רש"י בפרשת המתאוננים בפסוק "יען מאסתם 

את ה' אשר בקרבכם " וכותב שם רש"י "אם לא 

שנטעתי שכינתי ביניכם לא גבה לבכם להיכנס 

לכל זה "!! כלומר דוקא גובה מוליד רגשות 

 חדשות שאנו לא מכירים בכלל. 

התורה עמלים בכל כוחם להסביר את מפרשי  מפרשי  מפרשי  מפרשי  

הפסוק שלפנינו. זה בכה וזה בכה , ננסה גם אנו 

ו   נ י ח ו כ "   –את  ים ול גד " ה רת  בעז ק  ר ן  ב ו מ כ

להבין את השאלה הנוראית הזו   –האמיתיים  

וללמוד ממנה דבר מה שיצדיק את העזות שלנו 

 להכנס לכבשי דרחמנא אלו.  

שני כוחות באדם. כוחות  –כנראה  –נאמר : יש וכך וכך וכך וכך 

הנוגדים זה את זה , אבל לכל אחד המקום והזמן 

שלו. שלמה המלך מבקש בספר משלי בפרק ל' 

"ראש (ריש צרויה) ועושר אל תתן לי, הטריפני 

לחם חוקי" "פן אשבע וכחשתי ואמרתי מי ה', ופן 

אורש וגנבתי ותפשתי שם אלוקי"! שני מצבים 

באדם. שובע ורעב. כל אחד מוליד נסיונות. 

השובע מוליד כחש. אמירת מי ה'! והרעב מוליד 

גניבה. ( זה כמובן מצריך הסבר שכרגע הוא לא 

 ביד שלנו. אבל נמשיך עם מה שבידינו.)

האחד הוא הכרת הבורא במצב של מחלה או   כח כח כח כח 

צרות. מצב זה נקרא בלשון   –רעב. במילה אחת  

התורה הק' "אין". אין אוכל. אין פרנסה. אין 

בריאות. במצבים כאלו נראית הדרך אל הבורא 

ית' סלולה וברורה. הבורא ית' רופא כל בשר , 

הבורא ית' זן ומפרנס לכל והוא מעשיר ומרומם. 

במצב כזה אם אדם מישראל לא פונה אל הקב"ה 

 הוא נקרא בלשון הרמב"ם אכזרי!  

מתאימה לדברים אלו תפילת יעקב א'   כמה כמה כמה כמה 

"אשא   –בצאתו לחרן למצוא שידוך והוא אומר  

עיני אל ההרים מאין יבא עזרי ".( זה היה אחרי 

שאליפז בן עשו לקח ממנו את כל רכושו והוא נשאר עם המקל בלבד! דוקא 

 מה"אין" יבא עזרי!)

 -אם האדם לא התייאש   –זה הטבע עצמו  במצב  במצב  במצב  במצב  

 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!

 

הרמב"ם היה כידוע רופא ”

במקצועו ובין השאר הוא היה 

הרופא של חצר השולטן ששלט 

במצרים. כנראה הוא קיבל 

תמורת עבודתו משכורת טובה. 

כעבור למעלה מעשר שנות 

עבודה שאל יום אחד השולטן 

את הרמב"ם. הנה אנכי משלם 

לך מידי חודש בחודשו שכר 

גבוה אבל אני לא כל כך מבין 

למה אני בכלל צריך אותך. 

בעשר השנים האחרונות לא 

 חליתי אפילו פעם אחת! 

לו הרמב"ם : כבוד השולטן     ענה

צריך אותי בשביל שהוא לא 

יהיה חולה! ב"ה שאנחנו 

מצליחים לשמור על הבריאות 

של השולטן וזה קשה אולי יותר 

מאשר לרפאות אדם אחרי 

 “שהוא נהיה חולה!



דוחף אותו לזרועות הקב"ה. וכמו בני 

ישראל במצרים שברגע שהם נאנחו מן 

 העבודה הם זעקו. הם ידעו את הכתובת בלי שום ספק. 

יש מצב שני , הפכי למצב של "אין" והוא מצב ה"יש". זהו מצב שבו אדם   אבל אבל אבל אבל 

בריא ושבע ושמח בחייו. במצב זה ישנה לה סכנה ששלמה המלך קורא לה 

 הכחשה. שכחת הבורא והכחשת התלות בו.  -שכחה 

מתחברים הדברים למה שכתב הרמח"ל במסילת ישרים שכל עניני העולם אולי אולי אולי אולי 

 הם נסיון לאדם. העוני והעושר , הבריאות והחולי. תמיד אדם מוקף בנסיונות. 

בדקו את עצמם בדיקה אכזרית   –לפי מה שאנו מנסים לומר כעת    –ישראל  בני  בני  בני  בני  

ובכלל לא קלה. לא היה להם ספק במציאות הבורא ובנוכחותו , אבל היה להם 

ספק על עצמם! הם שאלו את עצמם שאלה שרק אנשים גדולים כמותם יכלו 

לתת לה מקום. א י פ ה א נ ח נ ו ע ו מ ד י ם? הם כבר למדו על בשרם שבמצב 

ה ענני -של אין הדרך היחידה היא לפנות אל הבורא ית'. "מן המיצר קראתי י 

ה "! אבל מתחיל להתפתח ודוקא במדבר מצב של "יש" ומי יודע האם -במרחב י

"בקרבינו "! מה   –גם במצב כזה נרגיש את החיבור עם הבורא. והם מדברים על  

 אנחנו יודעים בכלל מזה?!

בדיוק הוא המקום להרחבת הנאמר. מוסר שיעור יקר. האם אינך חושש כאן  כאן  כאן  כאן  

שהפלגת קצת יותר מדי? כך מדברים על דור דעה? אם דיברת על עצמך ניחא 

אבל עליהם? ואני מסכים עם תמיהתם. אני חש רעדה בכל גופי כבר ברגע זה. 

אבל זהו הזמן לבסס את הנאמר והעזרה נקבל במקום החביב עלי ביותר והוא 

 מרש"י ז"ל.

    ב.ב.ב.ב.    
ברש"י שאני מכוון אליו נמצא בפסוק הבא. מעניין שבפסוק ה"נורא" רש"י הקטע הקטע הקטע הקטע 

שותק! אין לי הסבר לזה. אבל בפסוק הסמוך כשהוא מגיע לסיפור של "ויבא 

מגיע לשאלה שהוא   –כמובן בעזרת חז"ל והמדרשים    –עמלק" וכאשר רש"י  

מקדיש לה תשומת לב עילאית והכוונה לשאלה "למה נסמכה "? והוא מחפש 

את המבוא והפתיח לבוא עמלק הוא מיד מחבר את זה עם הפרשה הקודמת. 

וכך כותב רש"י : "סמך פרשה זו למקרא זה , לומר תמיד אני ביניכם ומזומן לכל 

צרכיכם ואתם אומרים היש ה' בקרבנו אם אין? חיייכם שהכלב בא ונושך אתכם 

 ואתם צועקים אלי ותדעון היכן אני! " 

כנראה מרגיש שהדברים שכתב לא ברורים לכן הוא מוסיף משל. משלים רש"י  רש"י  רש"י  רש"י  

אינם סיפורים ובודאי לא סיפורי סרק. משלים הם חכמה עמוקה שהשתמש בה 

שלמה המלך והקדיש לה זמן ומחשבה מרובים. המשל בא להסביר דבר שרק 

בדרך זו נוכל להבין אותו , כמו אזניים לסיר רותח. וכך כותב רש"י :"משל לאדם 

שהרכיב את בנו על כתפו ויצא לדרך. היה אותו הבן רואה חפץ ואומר אבא טול 

חפץ זה ותן לי והוא נותן לו וכן שניה וכן שלישית. פגעו באדם אחד אמר לו אותו 

הבן ראית את אבא? אמר לו אביו אינך יודע היכן אני השליכו מעליו ובא הכלב 

 ונשכו ".

מילה פנינה. למה המשל צריך את "ויצא לדרך"? מי הוא הכלב? מה הם כל  כל  כל  כל  

הכתפיים ומהי ההשלכה מהם? אבל אולי כמו שכתבנו. כשהבן ביקש מאביו דבר 

הוא היה במצב של "אין" לכן הוא ביקש ואז הוא ידע בבירור מיהו אבא והיכן 

הוא. אבל כאשר הוא "קיבל" הוא נהיה במצב של "יש"! אזי הוא לא היה בטוח 

 שמה שיש לו זאת מתת שמים.  

נולד המקום לבוא עמלק. הוא עמלק קידש את המציאות הטבעית והכחיש כאן כאן כאן כאן 

בניסים ובעזרת שמים. הוא קרא לזה ריאליות. אותו הם היו צריכים לפגוש , הוא 

נשך אותם ברעיונות טבעיים. הוא צעק את ה"אין אלוקים " מהצד השני! יש 

 טבע ואין אלוקים. 

לשמים! רק או אז  –עם ישראל נצטווה להילחם. ודוקא דרך "ירים משה ידיו נגדו נגדו נגדו נגדו 

 וגבר ישראל! וכאשר רק יניח ידיו כי הוא נכנע לספקות אזי וגבר עמלק. 

 –כנראה  –דרך המשל שרש"י הביא עזרה למהלך המחודש שלנו. קל יותר קיבלנו קיבלנו קיבלנו קיבלנו 

להכיר את הקב"ה במצב של אין. צועקים ונענים. אבל כשיש , יש בריאות יש 

 שובע יש הצלחה נולד המקום לספק. 

עמלק הם גילו אמת. כאן מוסר השיעור חוזר לפתגם שבו נפתח השיעור. כשבא כשבא כשבא כשבא 

 הסכנה של מחפש האמת שהוא ימצא אותה! 

לשולטן. אם היית נהיה חולה לא היית   –לפי האגדה    –זה אמר הרמב"ם  את  את  את  את  

שואל שאלה כזאת, אבל דע לך שמצב ה"יש" שלך כשאתה מרגיש בריא ושלם 

 מצדיק תודה לא פחות ואולי יותר מאשר מצב של ריפוי בדרך של תרופות. 

נמצאת ב"דרך"! "כל הדרכים בחזקת סכנה" אמרו חז"ל , ה"דרך" הסכנה  הסכנה  הסכנה  הסכנה  

מאפשרת ונותנת מקום לספקות "ואיני יודע באיזו דרך מוליכין אותי" אמר רבי 

יוחנן בן זכאי לפני פטירתו, ודווקא כשאבא "יצא לדרך" עם בנו על כתפו בא 

 הכלב עמלק שהוא בגימטריא ספק והוא "קרך בדרך"!

 

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

    לקולך די בכל אתר ואתר. לקולך די בכל אתר ואתר. לקולך די בכל אתר ואתר. 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 

ירש רש"י שנות ימין עליון, ָואַֹמר ַחּלֹוִתי ִהיא ְׁשנֹות ְיִמין ֶעְליֹון, ופ   -שהציל הוא שהכה, והיטב יבואר לפי זה גם הפסוק בתהלים (פרק ע"ז פסוק י"א) שכתוב  

ע שנידון רש 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

עליון, ין  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 ימ 

 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 למצרי, ואביא ואביא ואביא ואביא 

אותות שהיו   -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  

י שקולין לישראל ולמצרים, כיצד? ויהי הענן והחשך ויאר את הלילה, אותו מזל ששימש חשך למצרים שימש אור לישראל, מדרש אגדה, ורואים מדבר 

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.

 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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 חזו בני חביבי

 עמלי תורה
 והגית בו יומם ולילה

יהודים גבוהים 
שמקדישים את זמנם 
 ללימוד התורה הקדושה

שיעור בחסידות כל יום ראשון בשעה 
הרב  -בערב בדיבוק חברים, לפרטים  8:00

 ו“ישראל סודרי הי
‘ השיעור השבוע היה בבית משפחת ר

ו, ביום ראשון “יצחק דבורקס ורעיתו הי
‘ י השיעור יתקיים בבית ר“הקרוב בעזה

 ו“יחיאל מיכל מוזס ורעיתו הי

 

‘ מזל טוב וברכה רבה להר
ו “שלמה כהן ורעיתו הי

על אירוסי בתם במזל 
 טוב!

ס לומדי הדף היומי חזרו ללמוד “אחרי סיום הש
 בכל עוז ובדיבוק חברים!



ישראל מתלבטים לגבי מהותו של המן,  

יותר  ו  נשות ישראל (בית ישראל) הי

מעשיות ונתנו לו שם" ויקראו בית ישראל 

את שמו מן". כידוע במן היו ניסים גדולים "אחד המרבה ואחד הממעיט" כולם 

 מןמןמןמןמצאו בבית את המידה (המנין) הדרושה להם ואולי זה אחד מהמקורות לשם  

" (ויקראו מןויקראו מןויקראו מןויקראו מןכמנין "  413(ישראל) בגימטריה (עם הכולל)  ביתביתביתבית. המילה מניןמניןמניןמניןמלשון 

 ).  559( ישראל חיישראל חיישראל חיישראל חיפעמים כמנין  559 בני ישראל"בני ישראל"בני ישראל"בני ישראל"). בתנ"ך כולו מופיע השם "413

 (משב"א)                                                                                                        

"כי כאשר ראיתם את מצרים היום לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם"  בימיו של 

"הנודע ביהודה" התווכחו ביניהם גדולי ישראל על שאלה שבאה לפניהם. שני 

אחים חיו שנים רבות באהבה ואחוה והיו שותפים בעסקים שונים, פתאום החל 

השטן מרקד ביניהם וגרם לסכסוכים קטטות ומריבות ביניהם שגרמו לפירוד עד 

שאחד מהם נשבע שבועה חמורה שאין לה התרה כי לא יוסיף לראות את פני 

אחיו לעולם!  שבועה זו ציערה מאוד את האח השני עד שקיבל שבץ ונפטר. 

האח החי התייסר כי ידע שבגלל כעסו גרם למותו של אחיו. הוא פנה אל רבני 

עירו מה לעשות, הוא רצה לראות את פני אחיו המת ולבקש את סליחתו אבל 

שבועתו החמורה מנעה ממנו לעשות כן. וע"כ פנה לרבנים מה לעשות התקיימו 

דיונים רבים סביב השאלה. כשנודע הדבר להנודע ביהודה והוא אז צעיר לימים, 

אמר שיש היתר מפורש בתורה. הנה משה אמר לישראל, "כי כאשר ראיתם את 

מצרים" לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם" ואח"כ כתוב (פרשת בשלח) "וירא 

ישראל את מצרים מת על שפת הים" הרי לפנינו ראיה שהאיסור לראות את פני 

 החי אינו כולל איסור לראות פני אותו האיש המת.                        (מקור ברוך)

    

    

מתווך שהציע דירה ולא בוצע עסקה ולאחר מכן הציע מתווך 
 אחר את אותה עסקה.

ומאחר ולא היתה ₪    2.000.000הציע ללוי את ביתו של שמעון בסך  ראובן  ראובן  ראובן  ראובן  

הסכמה על המחיר, לוי הלך לדרכו ולא קנה את ביתו של שמעון. לאחר כמה 

חודשים בא לוי למתווך אחר באותה שכונה, והמתווך מציע ללוי את דירתו של 

מיד מתרצה לוי לעסקה ולמחרת חתם חוזה עם שמעון ₪.  1.700.000שמעון בסך 

על הדירה. ראובן המתווך הראשון אומר ללוי, כי מסתבר שההצעה שלו 

הראשונה עשתה פרי שהרי לבסוף קנה את הדירה, לוי עונה לו כי ההצעה 

הראשונה שהציע לו ירדה מהפרק, וחוץ מזה ההצעה שלו היתה גבוהה ולכך 

קיבל את ההצעה של המתווך השני, ואין 

הוא צריך לשלם לו דמי תיווך. וכעת באו 

 לשאול מה דין תורה.

בתשובה (כלל ק"ה סימן א' הובא הרא"ש  הרא"ש  הרא"ש  הרא"ש  

ברמ"א חו"מ סימן קפ"ה סעיף ו') הביא 

שאלה גבי שמעון שבא לתווך לראובן את 

בית לוי והלך לוי ונתרצה לקנותו, וראובן 

 . לא רצה למוכרו מטענה ששונא ללוי

ולאחר זמן שוב נתרצו ומכר הבית ללוי. 

וכתב הרא"ש ודאי אם אחר שאמר שלוי 

שונאו ולא רצה למוכרו לו ואח"כ מכרו 

ללוי, זה היה רמאות וצריך ליתן לו שכרו. עכת"ד. ומבואר מדברי הרא"ש 

ששמעון צריך לקבל דמי תיווך, שהרי כל מה שלא נעשה העסקה משום שלוי 

היה שונא את ראובן, ואם לבסוף נסגרה העסקה הרי מתברר למפרע, שמה 

שאמר ראובן שאינו רוצה מכור משום שלוי שונאו, זה רק עילה כדי שלא יצטרך 

לשלם שכר התיווך. וא"כ כל שעשה המתווך את עבודתו ובסוף נעשית העבודה 

צריך לשלם לו דמי תיווך. וזה מבואר היטב בדברי הרמ"א (שם) שכתב מפורש 

שאח"כ לוי קנה ע"י אדם אחר משמעון. (יש להעיר שבתשובת הרא"ש אין 

מבואר שאח"כ לוי קנה ע"י סרסור אחר. וכן העיר הגאון נודע ביהודה תנינא 

 חו"מ סימן ל"ו ודייק בזה כמה דינים)

בנדון שלנו שדחיית העסקה מהמתווך הראשון משום שלא הסכימו על אבל  אבל  אבל  אבל  

המחיר, ומתברר שהעסקה נעקרה לה, ומה שחזר כעת לקנות את הקרקע כיון 

שהמחיר מתאים לו והעסקה ראויה. לכך המתווך החדש הוא זה שבצע את 

העסקה במלואה. וזה מבואר בתשובת הנו"ב (שהבאתי בסוגריים) שביאר בדברי 

הרא"ש שהמתווך (הסרסור) הטעים דבריו למוכר שלא יעכב את המכירה בגלל 

השנאה, או שיש דברים חדשים שחידש בעסקה, וה"ה במקרה שלנו. מכיון 

שהמתווך השני הצליח לסדר את המחיר כראוי לרצון הקונה, מתברר שהוא זה 

שסידר את העסקה שהרי המתווך הראשון לא יכול להשיג את אותו מחיר, ולכך 

המלאכה נקראת ע"ש הגומר אותה שזה המתווך שהשיג את המחיר שרצה 

הקונה. ועוד שהקונה הסתלק לגמרי מהעסקה בהצעת המתווך הראשון. ויש 

להעיר שאם אחר דרישה וחקירה יתברר שיש כאן הערמה על המתווך הראשון, 

 יש לדיין לפסוק ליתן גם לראשון, ואין לו לדיין אלא מה שעיניו רואות. 

זה אינו דומה כ"כ לדין שדכנות שאם כמה שדכנים מציעים שידוך הדין ודבר  ודבר  ודבר  ודבר  

הוא שלכל אחד יש חלק בדמי השדכנות. כיון שכל אחד מהשדכנים מוסיף 

משהו לסגירת השידוך, כמבואר בפוסקים בשו"ע חו"מ (סימן קפ"ה וע"ע ערוך 

השולחן סוף סימן נ') מה שאין כן במתווך שהוא השושבין של העסקה וכל 

 המהלך של הקשר בין הצדדים, והמו"מ לסגירה נעשית דרכו. 

עוד להוסיף בזה את מנהג המתווכים, שאם המנהג להחתים את הקונה על ויש  ויש  ויש  ויש  

הסכם שאם יקנה נכס זה וכדו' ישלם דמי 

שדכנות, בכזה דבר הקונה חייב לשלם דמי 

תיווך לראשון אף אם באה העסקה ע"י 

מתווך אחר. כיון שהתחייב שישלם ולא 

ר  וכמו שמבוא  . ' כו ו יקנה  פירט בכמה 

בתשובת הרשב"א (ח"ד סימן קנ"ה) שהכל 

לפי המנהג ליתן שכר תיווך, והכי נמי אם 

המנהג לחייב בכהאי גוונא הרי זה חייב 

ן שני  בי ונראה שיעשו פשרה  ן  לראשו

י  פ ל ו ל  ו גד ו  ק חל ש י  מ י  פ ל ם  י כ ו ו מת ה

ההתחייבות. אבל היכא שלא חתם ולא 

סיכמו אלא תיווך בסתם, וכעת נוצר שלאחר זמן בא לקנות ע"י מתווך אחר. אם 

נסתלק המתווך הראשון מהעסקה וגם הקונה הסתלק וירד מהמו"מ לקנות 

הנכס, ולאחר זמן חזר לקנות וערך מו"מ חדש וקנה, משלם תיווך למתווך השני, 

שהוא זה שקיים את העסקה. מיהו נראה שיש לפשר וליתן למתווך הראשון דבר 

מה, כיון שגם כשחזר הקונה לעסקה בפעם השניה הרי בא מתוך ידע וכדו' שכבר 

מכיר הנכס והבעלים, והמתווך הראשון הועיל לו במשהו, ולענ"ד זה לפנים 

 משורת הדין דמעיקרא דדינא אינו חייב כמבואר.

 

נראה למסקנה שאם היה הסתלקות גמורה מההצעה הראשונה של המתווך, לכך לכך לכך לכך 

ולאחר זמן סביר חזר הקונה ע"י מתווך אחר לנכס זה, הרי בוצע כאן הצעה 

ועסקה חדשה ואין צריך לשלם אלא לשני. ואם יש דברים שהועילו לקונה 

מההצעה הראשונה כגון ידע וכדו' או תוספות בעסקה שעובדו בהצעה 

הראשונה צריך להתפייס עם המתווך הראשון שהרי עזר לו בכ"א בחלק 

מהעסקה. ואם ההצעה שהציע הראשון שונה במחיר ובמפרט מההצעה 

 הראשונה לענ"ד אין צריך לשתף בכלום את המתווך הראשון.

 נועם דברות
 הרב עמנואל איפרגן

 פרפראות...
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 השומע -שמירת הלשון 

יש שני חלקים בנוגע להשומע: השמיעה, והקבלה. בנוגע לשמיעה, פעמים מותר לשמוע ופעמים אסור לשמוע. בנוגע לקבלה, אף במקרה שהיה מותר   הקדמה: הקדמה: הקדמה: הקדמה: 

מתחילה לשמוע, מ"מ פעמים אסור אפילו למיחש, פעמים מותר למיחש, ופעמים מותר אפילו לקבל בהחלט. עתה נבאר 

 בעזרהי"ת לענין החלק של שמיעה, מתי מותר ומתי אסור לשמוע. ולענין קבלה, בעזרהי"ת בסימן הבא.

כתב החפץ חיים, שאסור מדאורייתא להטות אזנו לשמוע לשון הרע, אף אם בעת השמיעה אין בדעתו איסור שמיעה:  איסור שמיעה:  איסור שמיעה:  איסור שמיעה:  

לקבל את הדבר 
(א) 

 .
  

המשמעות שם בחפץ חיים, שהטעם של איסור שמיעת לשון הרע, הוא כעין סייג (דאורייתא), שמא 

יבוא להאמין ולקבל
(ב)

.
 

הא ששמיעת לשון הרע אסור מדאורייתא, היינו דווקא במקרה שניחא ליה בשמיעתו 
(ג) 

, אבל אם לא 

ניחא ליה, אינו אסור אלא מדרבנן 
(ד) 

 .
  

[ובפסיק רישיה, דינו שאסור מדאורייתא אפילו אם לא ניחא ליה 
(ה) 

.] אמנם, אף 

במקרה שאין איסור דאורייתא של "שמיעת לשון הרע" (כיון שלא ניחא ליה), מ"מ השומע עובר על איסור דאורייתא של 

"לפני עור" מחמת שהכשיל חבירו לספר לשון הרע
(ו)

. ועוד, אף אם לא ניחא ליה בלב (ולכן לא עבר על איסור דאורייתא של 

שמיעת לשון הרע), מ"מ אם הראה למספר כאילו מסכים לדבריו, עבר על איסור דאורייתא של "חנופה" 
(ז) 

. היוצא מזה, 

השומע לשון הרע שייך לעבור על איסורי דאורייתא של "שמיעה" "לפני עור" ו"חנופה", ולכל הפחות יש איסור דרבנן של 

"שמיעה", לכן צריך כל אחד לדאוג שלא להניח את עצמו להיות במצב שיבוא לשמוע לשון הרע אפילו שלא ברצונו
(ח)

. 

עד כאן דברנו לענין אדם הנוטה אזנו לשמוע לשון הרע. אבל הרבה פעמים, אדם יכול למצוא עצמו במצב של אונס. כגון השומע לשון הרע (באונס) איך ראוי לנהוג: השומע לשון הרע (באונס) איך ראוי לנהוג: השומע לשון הרע (באונס) איך ראוי לנהוג: השומע לשון הרע (באונס) איך ראוי לנהוג: 

וע. ומוטל לשמ אם באמצע שיחה עם חבירו, התחיל חבירו לספר לשון הרע. הדין הוא, שעל מה שכבר שמע, אין שום איסור, אבל מעכשיו חל עליו איסור להמשיך  

י גנא עליו להתנהג כך: א) אם משער שיכול להפוך דעת המספר להסיר השנאה מלבו ולעשות שלום, מצוה הוא להשתדל כל מה שאפשר להראות למספר איך ה 

שהוא מספר אינו אמת 
(ט) 

 .
  

ב) אם משער שלא יעזור לדבר איתו להוציא הגנות מלבו, צריך תיכף להפסיקו מלספר עוד, או ע"י תוכחה אם אפשר 
(י) 

, או לכל הפחות 

להחליף את הנושא להסיט השיחה לענין אחר 
(יא) 

 .
  

ג) אם משער שאי אפשר לתקן, וגם משער שאי אפשר להפסיק את הסיפור או להחליף את הנושא, אז יש חיוב 

דרבנן לברוח משם או לכל הפחות לשים אצבעותיו באזניו 
(יב) 

. ד) אם מתבייש לצאת או לשים אצבעותיו באזניו, כיון שאין כאן אלא איסור דרבנן, התירו לישב שם 

משום כבוד הבריות (וראוי לישב שם בפנים נזעמים)
(יג)

. 

מצוות העשה של "ובו תדבק", מחייב את האדם להתדבק בחכמים לישב עמהם. והבוחר להיפך, לידבק ולישב בין אנשים   ללכת בין אנשים שטבעם לדבר לשה"ר: ללכת בין אנשים שטבעם לדבר לשה"ר: ללכת בין אנשים שטבעם לדבר לשה"ר: ללכת בין אנשים שטבעם לדבר לשה"ר: 

רשעים, עובר על מצוות עשה זו 
(יד) 

. בנוגע להלכות לשון הרע, ההולך למקום שמכיר שיהיו שם אנשים שטבעם לדבר לשון הרע, עובר על "ובו תדבק", כיון שבחר 

ללכת לישב עם אנשים ריקים
(טו)

. לכן, אף אם לא ניחא ליה בשמיעת לשון הרע, עדיין אסור מדאורייתא ללכת לשם מטעם "ובו תדבק". אמנם, במקרה שהלך לישב 

לא , א איתם מחמת סיבה אחרת, ולמשל אם היתה שמחה במשפחתו וכולם התקבצו שם, לכאורה אינו עובר על "ובו תדבק", כיון שלא בחר מעצמו לידבק בהם 

הוכרח ללכת מחמת שהם משפחתו. 
  

אמנם, אף במקרה שאין איסור "ובו תדבק", מ"מ עדיין אסור מדרבנן להניח את עצמו במצב שיבוא לשמוע לשון הרע, אפילו 

שלא לרצונו, לכן עדיין אסור ללכת לשם אם אינו חושב שיהיה אפשר למצוא עצה איך לא לשמוע שום לשה"ר
(טז)

.
 

[והא שהתיר החפ"ח משום כבוד הבריות, שמותר 

לישב שם בלי להניח אצבעות באזניו, היינו רק במקום שלא ידע מתחילה שיהיו שם אנשים המדברים לשון הרע, לכן לא פשע בהליכתו
(יז)

[. 

מותר לשמוע אם חושב שאולי יהיה לו תועלת להבאלשמוע לתועלת: לשמוע לתועלת: לשמוע לתועלת: לשמוע לתועלת: 
(יח)

. אבל לפני שנוטה לשמוע, יש לשאול את המספר אם הוא חושב שסיפורו יהיה לו תועלת 

להבא 
(יט) 

ר . אמנם, אינו מותר לשמוע מהמספר אא"כ גם כוונת המספר הוא לתועלת, וגם שמשער שהמספר שייך שיקיים את כל תנאי התועלת, דאל"כ יהיה אסו 

להכשיל אותו לספר, אפילו אם עי"ז יפסיד השומע את התועלת
(כ)

.
 

לפעמים, שייך גם שיהיה גדר של תועלת כגון שרוצה לשמוע מהמספר כל תלונותיו על חבירו כדי 

שיוכל להסביר לו את הצד השני כדי להשקיט את המריבה ולעשות שלום, והוא מצוה גדולה 
(כא) 

 .
  

ובמקרה כזה, מותר ומצוה לשמוע אף אם משער שהמספר כל כך 

ברוגזה שאי אפשר לו לקיים התנאים של תועלת בסיפורו
(כב)

.
 

כמובן, היינו דווקא במקרה שמשער שהמספר מוכן לקבל צדדי זכות לסיפורו
(כג)

. 

החפץ חיים בספר שמירת הלשון, הביא הרבה עצות ותחבולות איך להינצל מהחטא המר של לשון הרע. וכתב שם קטע של עצות עצות איך לא לשמוע לשון הרע: עצות איך לא לשמוע לשון הרע: עצות איך לא לשמוע לשון הרע: עצות איך לא לשמוע לשון הרע: 

ע: א. הר   איך לשמור את עצמו מלהיות במצב של שמיעת לשון הרע. ומסביר שם, שבעיקר יש שני סיבות איך אדם יכול למצוא את עצמו במצב של שמיעת לשון 

מחמת הרגלו לילך בקיבוץ אנשים, ב. מחמת הרגלו לדרוש אודות חדשות 
(כד) 

. לכן, כתב החפ"ח עצה, להמנע מללכת ולישב עם אנשים 
(כה) 

 .
  

וגם לקבוע בטבעו לא 

לדרוש אחר החדשות, ולאט לאט לשנוא אפילו לשמוע חדשות, עד שיתפלא איך אנשים דורשים ומספרים בהם
(כו) 

 .
  

עי"ז, הבעלי לשון בעצמם ימנעו מלספר לו לשון 

הרע (לא בגלל שהם לא רוצים להכשילו, אלא בגלל שלא רוצים לספר אלא לאנשים המוכנים להקשיב להם)
(כז)

. 

המשיך ר ל יש איסור דאורייתא לשמוע לשה"ר, אפילו אם לא מקבל הלשון הרע. ואם לא ניחא ליה בשמיעתו, עדיין אסור מדרבנן. השומע לשה"ר באונס, אסוסיכום: סיכום: סיכום: סיכום: 

תר, ופעמים מו   לשמוע, אלא יש להשתדל לומר בפני המספר צדדי זכות (אם משער שיעזור), או להפסיקו מלספר, או לברוח. וכל זה הוא בלי תועלת, אבל לתועלת 

מקיבוץ אנשים, נע מצוה. והנותן עצמו להיות במצב שיודע שישמע לשה"ר אפילו שלא לרצונו, פושע מקרי, ועובר לכל הפחות על תקנת רבנן. לכן, יש להשתדל להימ

 ולשנוא חדשות, ועי"ז ימעיט רוב המצבים שעלול להגיע על ידם לשמיעת לשה"ר. 

 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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