
וכל העם ראים את הקולת ואת וכל העם ראים את הקולת ואת וכל העם ראים את הקולת ואת וכל העם ראים את הקולת ואת (כ' ט"ו)  

הלפידם ואת קול השפר ואת ההר עשן הלפידם ואת קול השפר ואת ההר עשן הלפידם ואת קול השפר ואת ההר עשן הלפידם ואת קול השפר ואת ההר עשן 

    וירא העם וינעו ויעמדו מרחק,וירא העם וינעו ויעמדו מרחק,וירא העם וינעו ויעמדו מרחק,וירא העם וינעו ויעמדו מרחק,

הר סיני מפורש שבני ישראל ראו את הקולות, האם נכון לומר שאדם במעמד במעמד במעמד במעמד 

רואה קולות? והרי אדם רואה מראה ושומע קול, אבל לא שומע מראה ורואה 

 קול?

רואים את הקולות, שהיה צריך להיות   -נתקשו המפרשים מה הפירוש  ולכן  ולכן  ולכן  ולכן  

שומעים את הקולות? וביארו בכמה אופנים, הרמב"ן מביא שלראות   -כתוב  

קולות הפירוש לראות את כח פעולתו של הקול, כמו שקול חזק של רעמים 

מרעיד את חלונות הבית, כך ראו בני ישראל את הארץ מזדעזעת מהקול החזק, 

וזה הביאור של וכל העם רואים את הקולות, אמנם הכלי יקר מפרש שכל 

הקולות של הדיבור נהפכו להיות אותיות פורחות באויר וראו כל ישראל את 

האותיות, ורש"י פירש שראו את הנשמע שאי אפשר לראות במקום אחר, ויש 

שביארו בדבריו שבמעמד הר סיני הקול נראה להם בכתב אותיות שהיו 

האותיות פורחות באויר ועל כן היה שם שמיעה של קול וראית מאמר הקול 

בכתב אותיות, וכמו מה שביאר בכלי יקר, ועדיין צריך עיון שאפילו אם נאמר 

שראו את הקולות גם בכתב, בכל זאת שוב אין זה ראיה של קול, אלא ראיה של 

כתב ושמיעה של קול, כי למעשה הם ראו אותיות ולא קולות, אם כן חוזרת 

 וכל העם רואים את הקולות? -השאלה למה כתוב 

שבכתב עצמו יש לחלק אותו לשני גדרים, שיש שני סוגים של כתב,  -ויש לומר ויש לומר ויש לומר ויש לומר 

יש כתב של קול, ויש כתב של מראה!  והביאור בזה הוא כך: שבכתב יש בו גם 

גדר של קול ומשום שהוא רישום של תנועות והברות הדיבור וכשיקרא האדם 

את הכתב הרי שקורא רישום של קולות!  כיצד להניע את הפה והלשון!  

ומבואר שאפילו שלמעשה האותיות הם כתב, בכל זאת הם נקראים קולות 

וכמו בתווים של נגינה אפילו שהתווים רשומים בספר בכל זאת הם למעשה 

דהיינו   -הוא כתב של מראה    -רישום של קולות כיצד לנגן! וגדר שני יש בכתב  

ין אחת למה פתחה התורה באות ב'?  לפי שיש לה שני עוקצ   -שיהיה הכתב ציור וסמל ולא תנועה של דיבור, וכמו שכתוב בילקוט שמעוני (בראשית אות ב')  

תיות של או   למעלה ואחת מלמטה מאחוריו, אומר לב' מי בראך בעולם והוא מראה להם בעוקצו של מעלה ואומר להם זה של מעלה בראני וכו', וכן שם באות ג' 

אמת בשתי רגלים ושל שקר ברגל אחד (כל האותיות שבמילה אמת יש לכל אות שני רגלים, אבל אותיות של שקר 

יש לכל אות רק רגל אחת).  הנה מבואר שבכתב של  התורה יש גם גדר כתב של מראה, ויהיה בכתב של התורה את 

גם כתב הקול וגם כתב המראה, וזהו שכתוב וכל העם רואים את הקולות שראו אותיות פורחות   -שתי המעלות  

 באויר שהיה בהם גם מעלת קול וגם מעלת מראה! ושניהם בכתב מלבד מה ששמעו קול.

הם תנועה של דיבור     ABCDאותיות אנגליות   -להמחיש אביא משל מכתבים שונים של שפות שונות, למשל וכדי וכדי וכדי וכדי 

אין הם תנועה   1234כיצד להניע את הפה והלשון, זה כתב של קול!  אבל אותיות סיניות או מספרים הם ציור וסמל  

של דיבור אלא כמו ציור וסמל, ולמשל אפשר לכתוב  מזל טוב בשני דרכים, אפשר לכתוב באותיות וזה למעשה 

רישום של קולות. ואפשר לכתוב בציור לצייר כוכבים ומזלות, ולצייר מאכל טוב או פנים מחייכות לידו ואז מבינים 

שזה מסמל מזל טוב!  ובכתב של תורה יש את שני המעלות גם כתב הקול וגם כתב המראה, וזה הביאור של וכל 

 העם רואים את הקולות!

מובא בשם הגרי"ז (הרב מבריסק) שהוא ישב יחד עם עוד אחד מהגדולים (נראה לי שהיה זה הרב אלחנן וראיתי  וראיתי  וראיתי  וראיתי  

נים יותר מבי ווסרמן) ולמדו יחד, ואז אמר אותו גדול שאולי אלך להביא את הספר כדי לראות את הדברים בפנים כי אותיות מחכימות (כשרואים את האותיות  

רק (ו   טוב), ואמר לו הרב מבריסק שלא שייך בתורה שבעל פה את המושג של אותיות מחכימות, ורק בתורה שבכתב, כיון שתורה שבעל פה לא ניתן ליכתב 

 תורת
 הר שמואל

 זמני השבת:

 5:32שקיעה:      6:41ת: “ר     6:05צאת:      4:51כניסה: 
 

 מזל טוב
 לשכן יקר אהוב על הבריות

 ו“הימשה בן ישי ורעיתו ‘ הר
 על הולדת הנכד הראשון

 
 ולשכן יקר איש תורה וחסד

 ו“היישראל נחמני ורעיתו ‘ הר
 על הולדת הנכדה

 
 ולשכן יקר איש תורה וחסד

 ו“היצאלי הרשלר ורעיתו ‘ הר
 על הולדת הנכדה

 
 תזכו לראות נחת באורך ימים ושנים!

 פרשה מפורשת 
 הרב דוד שרעבי

 ז“פרשת יתרו תשע

     

 
 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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האם מותר לחתוך או לנגוס עוגה או מאכל שיש עליו כיתוב 
 או ציורים ומה הדין כשהכיתוב הוא מגוף העוגה

(פ' כלל גדול סי' שסט) כ' וז"ל: נשאל רבינו מאיר על עוגות התינוקות המרדכי  המרדכי  המרדכי  המרדכי  

שכותבים עליהם אותיות ותיבות, איך אוכלים אותם התינוקות ביום טוב? והשיב, 

אי משום מוחק ביום טוב ליכא איסורא דאורייתא במוחק אלא ע"מ לכתוב, 

כדתנן בפ' כלל גדול (עג). מיהו איסורא דרבנן מיהא איכא, ובתינוק אין לחוש, 

דקטן אוכל נבלות אין ב"ד מצווין עליו להפרישו, היכא דלא ספינן ליה בידים. 

 עכ"ל.

בהגה (סי' ש"מ ס"ג) כתב וז"ל ואסור לשבר עוגה שכתוב עליה כמין הרמ"א  הרמ"א  הרמ"א  הרמ"א  

אותיות אף על פי שאינו מכוין רק לאכילה דהוי מוחק.  (ומרן הב"י הביא לשון 

 המרדכי הנ"ל, אך השמיטו בש"ע.)

המשנה ברורה, ודוקא כשכותבין על העוגות וכתב  וכתב  וכתב  וכתב  

אותיות מדבר אחר  אבל כשהכתיבה היא מהעוגה עצמה 

בדפוס או בידים שרי דאין שם כתיבה עליה וממילא לא 

שייך בזה מחיקה. וכן אם כתב האותיות בדבש המעורב 

במים או שאר מי פירות  ג"כ אין להחמיר, ואף דאינו ע"מ 

לכתוב איסורא דרבנן מיהו איכא, ואף שאינו מכוין 

למחוק פ"ר הוא ואסור אף בדרבנן וכדמוכח בסימן שי"ו 

ס"ד ועיין בספר דגול מרבבה שמצדד להקל בעיקר הדין 

הזה והביאו בשע"ת  ויש לסמוך עליו כשאינו שובר 

במקום האותיות בידו רק בפיו דרך אכילה. וספר שכתוב 

עליו בראשי חודי דפיו אותיות או תיבות  יש אוסרין 

לפתחו ולנעלו בשבת דע"י הפתיחה שובר האותיות והוי 

וכן כשנועלו הוי ככותב אבל דעת הרמ"א  כמוחק 

בתשובה להקל בזה וכן דעת  הרבה אחרונים וטעמם 

דכיון דעשוי לנעול ולפתוח תמיד ליכא ביה משום 

מחיקה וכתיבה והוי כדלת הנסגר ונפתח תמיד דאין בו משום בנין וסתירה וכן 

 המנהג. ומ"מ נכון להחמיר  כשיש לו ספר אחר,

(סי' שמ סק"ב) הביא דברי המרדכי דמשמע שאוסר בגדול משום מוחק, וכ' הט"ז הט"ז הט"ז הט"ז 

עליו, ולא הבנתי זה, דהא אפילו במקום שיש אב מלאכה כגון בורר מותר כשהוא 

עושה כן דרך אכילה לאלתר. וכן בטוחן. ומכ"ש בזה שהוא מקלקל כיון שאינו 

מוחק ע"מ לכתוב, וכל המקלקלים פטורים, וא"כ למה יהא אסור דרך אכילה. 

 עכת"ד,  

חזון איש (דיני שבת סי' סא) שהביא דברי הט"ז, וכתב, שהוא תמוה, דהא הגאון הגאון הגאון הגאון 

האכילה התמידית היא דרך ברירה ודרך טחינה, ולא חייל עליה שם עמל מלאכה, 

הילכך גם במכין האוכל סמוך לסעודה לאו בורר ולאו טוחן הוא, אלא נטפל 

לאכילתו, אבל אין באכילה התמידית דרך מחיקה, ומלאכת מחיקה שפיר הויא 

 מלאכה אף כשהיא דרך אכילה. וכ"ש כשהוא משבר העוגה סמוך לאכילה. עכ"ל,  

בערוך השלחן (סי' שמ סכ"ג) הביא דברי הרמ"א בהגה, וכ' בזה"ל, ולפ"ז גם 

בציורים דעלמא יש לאסור. ואין העולם נזהרים בזה. ואולי מפני שהציורים או 

האותיות שעושים על מיני מתיקה הם מהעיסה עצמה או מהתבלין, ובזה ודאי 

דלא שייך שם כתיבה שהוא ג"כ מאכל ומותר לגמרי. (מג"א בשם כנה"ג.) וכוונת 

רבינו הרמ"א היא כשכותב אותיות בדיו או בצבע. עכת"ד. והנה מ"ש כן בכוונת 

הרמ"א, יש להעיר ממ"ש בשו"ת הרמ"א (סי' קיט) בדין אותיות שנכתבו על חודי 

הדפים של הספר אם מותר לפתחו בשבת, והביא ראיה לאסור מד' המרדכי בשם 

מהר"ם, שאסור לאכול בשבת וי"ט עוגות שכתוב בהם אותיות משום מחיקה, אף 

על גב דהוי מוחק שלא ע"מ לכתוב. וכ"ש הכא. וכן משמע מדברי האחרונים 

שאסרו לכתוב על שלש מצות של פסח אותיות אב"ג לידע איזו היא ראשונה, 

משום שכשעושה הסדר ושוברה בעת האכילה מוחק הכתב ביום טוב. וא"כ ש"מ 

 דדרך מחיקה וכתיבה בכך ואסור לעשות אף על גב דלא מכוין.

אומר כתב וז"ל, המורם מכל האמור שאם הכתב שע"ג העוגה נעשה מצבע ביביע ביביע ביביע ביביע 

מאכל, או (קרים) הנעשה מביצה וצוקר, (או שוקולד) מצד הדין אפשר להקל 

לשבר העוגה ביד ג"כ, והמחמיר לשברה בפה דרך אכילה תע"ב. אבל כשהכתב 

נעשה מגוף העיסה כמו שמצוי בביסקויט ושוקולד יש להקל בפשיטות, בכל 

אופן, בין שהאותיות שוקעות בין שהאותיות בולטות. ומכ"ש באותיות שנכתבו 

 בלועזית, כל שאינו בכתב אשורית, שי"א שאין דין כתיבתם מן התורה.

אור לציון כתב להתיר לדעת הספרדים משום בשו"ת  בשו"ת  בשו"ת  בשו"ת  

פסיק רישא דלא ניחא ליה באיסור דרבנן שמוכח מדעת 

מרן להתיר בכמה מקומות, וברמ"א (בסימן ש"מ סעיף ג'), 

משמע שהוא מחמיר בפס"ר אפילו בתלתא דרבנן, שכתב 

בשם המרדכי שאסור לשבור עוגה שכתוב עליה כמין 

אותיות, דאעפ"י שאינו מכוין רק לאכילה הוי מוחק. 

והטו"ז (בסק"ב) תמה עליו וכ' וצ"ע, דהא אפילו במקום 

שיש אב מלאכה כמין בורר אין שייך לאסור במקום 

אכילה כיון שהוא עושה כן לצורך אכילה, כ"ש בזה שהוא 

מקלקל שאינו מוחק ע"מ לכתוב למה יהיה אסור דרך 

אכילה, ע"ש. והדגול מרבבה הוסיף לתמוה דלא מבעיא 

לתרומת הדשן (שהביא המ"א בסימן שי"ד סק"ה), 

דבאיסור דרבנן מותר פסיק רישיה, א"כ מוחק בעוגות 

אינו אסור שאינו ע"מ לכתוב והוא רק איסור דרבנן, אלא 

אפילו לדעת המ"א שם שאפילו באיסור דרבנן אסור פסיק 

רישיה, מ"מ אם אינו מתכוין והוא מקלקל וגם מוחק כלאחר יד שמחק בפיו דרך 

אכילה, פשיטא שמותר אפילו בפסיק רישיה והוי תלתא דרבנן. ולכן כתב הדג"מ 

שיש היתר גמור בדבר זה. ועוד כתב, שאם יש איסור במחיקת אותיות העוגה 

יהיה אסור גם בצורה, וזה אינו, שהרי אמרו בפסחים (דף ל"ז) דיוצאים בסריקין 

המצויירים בפסח, והיינו שמצוייר עליהם צורות עופות ודגים, והרי יוצאים בהם 

בלילה ראשונה שהוא יום טוב, ואף על פי שלכתחילה אסרו עשייתן משום 

 חימוץ. הרי אחרי שעשאם יוצאין בהם לכו"ע. 

לחתוך עוגה שיש עליה צורות שיש לו משמעות (לא קישוט) או כיתוב לסיכום: לסיכום: לסיכום: לסיכום: 

בסכין או ביד, לדעת האשכנזים אסור מדרבנן מטעם מוחק, ולדעת הספרדים 

אפשר להקל והמחמיר תע"ב, ולנגוס עוגה או מאכל שיש עליה כיתוב לדעת 

המ"ב ועוד פוסקי האשכנזים מותר, מפני שהוי דרך אכילה , ולדעת החזו"א 

אסור,ולדעת הספרדים ודאי מותר, ולחתוך בסכין עוגה שיש עליה כיתוב או 

צורות מגוף העוגה שנאפתה עם הכיתוב, לפי הספרדים מותר לכ"ע , ולפי 

האשכנזים לדעת המ"ב המיקל יש לו על מי לסמוך וראוי להחמיר, וכן פסקו 

הגרש"ז אוירבעך ועוד  , ולדעת הערוך השולחן והחזו"א וההלכים בשיטתו 

אסור, ומאפה ומאכל העשוי בדמות אות או צורה מותר לכו"ע לחתוך אותו. 

 (שבט הלוי ועוד).

 למדני חוקיך
 הרב חיים דדש

"מה שמועה שמע ובא? "מה שמועה שמע ובא? "מה שמועה שמע ובא? "מה שמועה שמע ובא? "וישמע יתרו",  

קריעת ים סוף ומלחמת עמלק" (רש"י), קריעת ים סוף ומלחמת עמלק" (רש"י), קריעת ים סוף ומלחמת עמלק" (רש"י), קריעת ים סוף ומלחמת עמלק" (רש"י), 

ובני   תורים תורים תורים תורים נשמע בארצנו" מפרש רש"י: "דרך העופות כמו   התורהתורהתורהתורעל הפסוק "קול 

יונה להיות משוררים ומצפצפים בימי ניסן"    יתרו שמע על קריעת ים סוף שהיתה 

כי לכאורה לאחר   ארצנו ארצנו ארצנו ארצנו בארצנו) ולמה ב   קול התור נשמע קול התור נשמע קול התור נשמע קול התור נשמע (  יתרו שמע קוליתרו שמע קוליתרו שמע קוליתרו שמע קול, בניסןבניסןבניסןבניסן

ששמע מה ששמע יכול היה להתגייר בביתו בארצו, הלך יתרו וכיתת רגליו 

, ישים לארציות לארציות לארציות לארציות המדברה, כי קבלת עול מלכות שמים יכולה להיות רק ע"י ירידה  

וע"כ קול התור(ה) שמח   שמח שמח שמח שמח כמנין    348( עם הכולל )    ארצנו ארצנו ארצנו ארצנו עצמו כמדבר.    

 ומשיב נפש.                                                                                       ( משב"א )

 –אלו הנשים, לבני ישראל  – "כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל".  בית יעקב"כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל".  בית יעקב"כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל".  בית יעקב"כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל".  בית יעקב

לזכרים. (רש"י). ולמה הקדימה התורה נשים לאנשים? שהיו יכולות לומר כי 

באמת לא רצו לקבל את התורה, אלא שרצו לעשות לבעליהן נחת רוח, ורצון 

הקב"ה היה שגם הנשים תקבלנה את התורה ברצונן הטוב. ועל כן צוותה התורה, 

 שיאמר קודם לנשים וישמע דעתן.                                                     (בית הלוי).

    " ויחן שם ישראל נגד ההר..."" ויחן שם ישראל נגד ההר..."" ויחן שם ישראל נגד ההר..."" ויחן שם ישראל נגד ההר..."

"כאיש אחד בלב אחד" (רש"י) בשעה שישראל מאוחדים ומלוכדים "כאיש אחד 

 בלב אחד" יכולים הם לעמוד נגד "ההר" היצר הרע הדומה להר.        (אור ישרים)

    "הגבל את ההר... וקדשתו""הגבל את ההר... וקדשתו""הגבל את ההר... וקדשתו""הגבל את ההר... וקדשתו"

לאחריה.   ווא"ו ווא"ו ווא"ו ווא"ו לפניה  ה' דל"תה' דל"תה' דל"תה' דל"ת" הכיצד? האת קודשקודשקודשקודש" הן "הרהרהרהרהגבולות של אותיות "

לאחריה. הרי לך אותיות "קודש" וזה שנאמר "הגבל   ושי"ן ושי"ן ושי"ן ושי"ן לפניה    ר' קו"ף ר' קו"ף ר' קו"ף ר' קו"ף והאות  

 . קודשקודשקודשקודשאת ההר" מכל צדדיו ותמצא מילת 

 (הרב ר' פנחס אליהו מייזלש)                                                                             

 פרפראות...
 הרב משה קליין
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 ז“בעל הט -הרב דוד סגל 
  כ''ו שבט תאריך הילולה:

    אביו: ר' שמואל.אביו: ר' שמואל.אביו: ר' שמואל.אביו: ר' שמואל.

    אשתו: מרת רבקה.אשתו: מרת רבקה.אשתו: מרת רבקה.אשתו: מרת רבקה.

    בניו: ר' ישעיה סגל, ר' מרדכי ור' שלמה.בניו: ר' ישעיה סגל, ר' מרדכי ור' שלמה.בניו: ר' ישעיה סגל, ר' מרדכי ור' שלמה.בניו: ר' ישעיה סגל, ר' מרדכי ור' שלמה.

    אחיו: ר' יצחק.אחיו: ר' יצחק.אחיו: ר' יצחק.אחיו: ר' יצחק.

    (מצד אמו).(מצד אמו).(מצד אמו).(מצד אמו).    סבא: ר' יצחק בצלאל'זסבא: ר' יצחק בצלאל'זסבא: ר' יצחק בצלאל'זסבא: ר' יצחק בצלאל'ז

    (הב"ח).(הב"ח).(הב"ח).(הב"ח).    ור' יואל סירקישור' יואל סירקישור' יואל סירקישור' יואל סירקיש    (אחיו)(אחיו)(אחיו)(אחיו)    מוריו: ר' יצחקמוריו: ר' יצחקמוריו: ר' יצחקמוריו: ר' יצחק

    (בעל "נחלת שבעה").(בעל "נחלת שבעה").(בעל "נחלת שבעה").(בעל "נחלת שבעה").    מתלמידיו: ר' שמואל הלוימתלמידיו: ר' שמואל הלוימתלמידיו: ר' שמואל הלוימתלמידיו: ר' שמואל הלוי

בשנת ה'שמ"ו בעיר לודמיר שבחבל וואהלין ובילדותו גדל מתוך עושר נולד  נולד  נולד  נולד  

שהיה בבית אביו. ניכר בחריפותו ובמידת ענוותנותו, 

ש  י ק ר י ס ל  א ו י  ' ר ד  ס י י ש ה  ב י ש י ב ד  מ ל  ל ע ב )

בחר בו רבו    בעיר מז'יבוז' וכשהגיע לפרקו  הב"ח) 

כחתן לבתו הצעירה. לאחר נישואיו היה סמוך מספר 

לו את כל  שנים על שולחן חותנו אשר העניק 

מחסורו. כעבור שנים אחדות לא היה באפשרות ר' 

יואל סירקיש לזון את חתנו ור' דוד הלוי שנאלץ 

לחפש מקור לפרנסת בני ביתו קיבל את הרבנות 

בעיירה פאטיליצ'ה ועזב את בית חותנו. סבל מעוני 

גדול עד שבשבת אחת לא היה לו מזון אפילו לסעודה 

אחת ונעשה לו נס, אך ר' דוד קיבל את סבלו בדומיה 

וכל זמנו עסק בתורה ובתפילה. לאחר שהב"ח 

התקבל כאב"ד בקראקא, הגיע לבקר את בתו וחתנו 

וראה את העוני בביתם הבטיח לשלוח להם מתנה, 

 ולאחר זמן שלח להם סכום כסף כהבטחתו.

קהילת פאטיליצ'ה שלא העריכו כראוי את ר' אנשי  אנשי  אנשי  אנשי  

דוד גרשו אותו מעיירתם ור' דוד עבר לעיר פוזן. 

מ  " ר ו ב"ד  כא בל  התק ו  נ חות ות  ק סתל ה ר  ח לא

באוסטראה ומאות תלמידים נתאספו אליו. בעת 

 כהונתו כאב"ד בעיר אוסטראה ראייתו נחלשה ונסע לקראקא להתרפא.

הגזירות של שנת ה'ת"ח כיהן כאב"ד בעיר אליק שבליטא וכאשר הגיעו בעת  בעת  בעת  בעת  

החיילים אל העיר פתאום נפל עליהם פחד וחזרו. ברח ללובלין שם נפגש עם ר' 

ה'ת"ט. לאחר פטירת ר' -השיל מקראקא והתקין צום בכ' סיון לזכר גזירות ה'ת"ח 

שנה.   13יוסף גץ בשנת ה'תי"ד מונה במקומו כאב"ד ור"מ בלבוב בה כיהן במשך  

בשנת ה'תכ"ד שני בניו ר' מרדכי ור' שלמה נהרגו על קידוש השם בפרעות 

 הכפריים המוסטים ועד ליום מותו לא נתן מרגוע לנפשו.

(בעל "הלבושים"), ר' נתן נטע  עולם התכתבו עמו, ר' מרדכי יפה גדולי  גדולי  גדולי  גדולי  

נתן  (הפני יהושע)  ועוד. ר' יעקב  (הש"ך)  (מגלה עמוקות), ר' שבתי הכהן  שפירא 

הסכמתו על ספרו "טורי זהב" ובו הוא כותב, שהחותמים זלה"ה מחסרים    את 

הבא. כמו כן העיד  העולם  לחיי  לברכה  למ"ד וצריכים לחתום זללה"ה זכרונו 

 שבחלום גילו לו תירוצים ופרושים שונים.

ה'תכ"ז השיב את נשמתו ליוצרה ולאחר כמאתיים שנה על פי פקודת בשנת  בשנת  בשנת  בשנת  

  השלטונות הוצרכו לפנות את בית הקברות וכשפתחו את קברו מצאוהו שלם.

דוד הלוי סגל זצ"ל היה רבן של קהילות חשובות בפולין, אחד מנושאי כליו רבי  רבי  רבי  רבי  

של השולחן ערוך ומגדולי הפוסקים האשכנזים במאה השבע עשרה מכונה על 

 שם חיבורו "טורי זהב".

נאלץ לברוח למרואביה מפרעות תח'  לאחר מכן התיישב בלבוב ובשנת   הט"ז הט"ז הט"ז הט"ז  

) נבחר לשמש כרב העיר. שלח את שני בניו, כשליחים לשבתי צבי , 1654תי"ד ( 

כדי לעמוד על טיבו, אשר התרשמו ממנו מאוד, אך הט"ז עצמו "נותר על 

 .81בהיותו בן  1667הגדר" (כך ג' שלום בספרו "שבתי צבי"). הוא נפטר בלבוב ב

טורי זהב בהלכות תפילה הוא מספר על עצמו שבצעירותו, כששימש בספרו  בספרו  בספרו  בספרו   

כרבה של קראקא, היה דר בדירת הקהילה שהיתה ממוקמת מעל בית הכנסת, 

ונפטרו לו אז שני ילדים קטנים, והוא תולה זאת בכך 

שלמרות שאין איסור הלכתי לדור מעל בית כנסת, עם 

זאת אין הדבר ראוי מפאת שימושים בלתי מכובדים 

 (כמו עשיית צרכים) מעל מקום תפילה.

אגדה המספרת שארגן הגנה יהודית בפרעות ישנה  ישנה  ישנה  ישנה   

ת"ח ות"ט, אך תותחי העיר לבוב פעלו מעצמם 

כתוצאה מתפילתו, בשעת התקפה לילית, ובכך ניצלו 

 תושבי העיר.

בא לביתו של הט"ז עובר אורח ובקש ממנו פעם  פעם  פעם  פעם  

שילווה לו בדחיפות שקל כסף. פשפש הרב בכסי בגדיו  

ולא מצא אפילו פרוטה אחת. מה עשה? נטל את גביע 

הכסף שהיה מקדש בו על היין בימי שבת ויום טוב 

והושיטו לאורח הנדהם וכה אמר לו: מסור נא גביע זה 

בבית העבות שבעיר וטול תמורתו שקל כסף שאתה 

צריך עתה. אי"ה בערב שבת יעניקו לי ראשי הקהילה 

את משכורתי וכך אוכל לפדות את הגביע מבית 

 העבות שבעירנו.

נפרד מן הט"ז בלבביות רבה ומהר עם הגביע האורח  האורח  האורח  האורח   

לבית העבוט , שם ביקש תמורת העירבון שבידו 

 הלוואה של שני שקלים.

אותו שבוע, שיגר הט"ז שקל כסף בידי שליח, כדי להשיב לביתו את הגביע בסוף בסוף בסוף בסוף  

היקר שלו, שהופקד בבית העבוט. אמר בעל בית העבוט לשליח: עליך לדעת, כי 

תמורת הגביע של הרב ניתנה על ידינו הלוואה של שני שקלים! שב השליח לביתו 

של הט"ז וסיפר לו את הקורות אותו בבית העבוט. מיד הוציא הט"ז מכיסו שקל 

נוסף ומסרו לשליח בפנים קורנות משמחה וכה אמר: עתה מסתבר שאותו אדם 

היה זקוק לשני שקלים ומתוך בושה לא ביקש ממני אלא שקל אחד. מה טוב 

שלא היה אז בכיסי אפילו שקל אחד! שאילו היה בידי שקל כסף והייתי נותן 

אותו לעני הנזקק, היה האיש יוצא מביתי כשהוא מצר בלבו על השקל הנוסף 

 החסר לו.

 

 חזו בני חביבי
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 מעשה שהיה...

 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: 



 שלא עשני אישה 
השבוע היא פרשת יתרו היא אולי פרשת פרשת פרשת פרשת 

הפרשה המרכזית בתורה. כל מה שנכתב עד עתה היה הקדמה לפרשה זו וכל 

מה שייכתב אחריה הוא המשך לפרשה זו. זאת הפרשה של מתן תורה 

 ועשרת הדיברות ולכן מה שכתבנו הוא נכון. 

אני מפחד מפרשיות ענקיות כאלו, ממש מפחד. לכן אני מחפש בפרשה אבל אבל אבל אבל 

ולמצוא שם נושא   -אם מותר לקרוא לפרשה בתורה "פינה"    –"פינות"  

 שחשוב בשבילי ואני מקווה שגם לקהל המקשיבים לי זה יהיה חשוב.

שמצאתי בס"ד קשורה לפסוק הנמצא ה"פינה"  ה"פינה"  ה"פינה"  ה"פינה"  

בהקדמה למתן תורה שם אמר הקב"ה למשה 

י  ותגיד לבנ יעקב  ית  ו "כה תאמר לב נ רבי

ישראל". ושם כתב רש"י ל"בית יעקב" אלו 

תאמר להן בלשון רכה, "ותגיד לבני   –הנשים  

עונשין ודקדוקים פרש   –ישראל" אלו האנשים  

 לזכרים דברים הקשין כגידין "

אנו מבינים שמתן תורה ניתן בשתי מכאן  מכאן  מכאן  מכאן  

מהדורות. מהדורה אחת לזכרים ומהדורה 

שנייה לנשים. למרות שכל התורה המדברת 

בדרך כלל בשפת זכרים היא מיועדת לזכרים 

ולנקבות כאחת אבל מתן תורה עצמו ניתן בשני 

שפות. לבית יעקב בשפה אחת ולבני ישראל 

 הגברים בשפה שונה.

זה כשלעצמו הוא חדשה מרעישה. שני דבר  דבר  דבר  דבר  

סגנונות של מתן תורה! לנשים בשפה אחת 

ולבני הישיבות בשפה אחרת. וכי שתי תורות 

הן? את זה ננסה להבין דרך פירושו של "אור 

החיים". ממנו ניתן להבין שאותה תורה עצמה 

שהיא תורה אחת צריכה להיות מותאמת לאלו 

 שמקבלים אותה. 

שאין האישה כמו האיש.האישה מקבלת אלא  אלא  אלא  אלא  

את כוחה ממידת הדין ואם תקבל את התורה 

בצורה של דברים הקשים כגידים היא תפעל 

במידת הדין המתאימה לה ויהיה קשה לחיות 

אתה, אבל אם תקבל את התורה בצורה של 

"לשון רכה" ישתלבו הדברים של התורה במזג 

 שלה והיא תהיה תורה שלמה. 

בעלה הזכר נולד במידת הרחמים שהקב"ה אבל אבל אבל אבל 

החליט במה שנראה כמחשבה שנייה להקדים 

אותה למידת הדין ובה לברוא את העולם, אם 

הוא יקבל את התורה בלשון רכה הוא יתפתח 

כברייה רכה מדי אבל מכיוון שהוא קיבל את 

התורה בשפה של דברים קשים כגידים תהיה בו 

השתלבות טובה ומדויקת ויהיה שלם כמו 

 שרצה הבורא יתברך.

זה נלמד ממה שאמרה הגמרא במסכת דבר  דבר  דבר  דבר  

קידושין שם היא מדייקת שבכבוד אב ואם הקדימה התורה את האב לאם 

וכתבה כבד את אביך ואת אמך אבל במורא הקדימה התורה אם לאב וכתבה 

"איש אמו ואביו תיראו", ולמה כך? כי גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם 

(תואר זה מתאים כנראה לבריאת הטבע) שהבן ירא מאביו יותר מאמו ולכן 

במצוות מורא הקדים את האם למורא וגם גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה 

 העולם שהבן מכבד את אמו יותר מאביו ולכן במצוות כבוד הקדים אב לאם.

שהקב"ה השתמש בחכמתו הגדולה להפוך את סדר העדיפויות של כלומר  כלומר  כלומר  כלומר  

הבן ונתן לו מצוות מורא מהאם בקדימה ממצוות מורא מהאב וכך הוא ירא 

משניהם. מהאב הוא ירא כי אבא מקפיד אמו ביותר ומהאם הוא ירא מפני 

שהקב"ה הקדים מצוות מוראה למורא האב ואילו את מצוות הכבוד הוא נתן 

לו בקדימת האב לאם כי את האם הוא מכבד מצד הטבע שלו כי היא מפנקת 

אותו בממתקים ואת האב הוא יכבד כי הקב"ה 

הקדים את כבודו לכבוד האם.וכך הוא יכבד את 

 שניהם.

כל אחד מתבקש לפעול בניגוד לטבע שלו. כלומר כלומר כלומר כלומר 

האב שהוא בעל הרחמים צריך להפחיד את בנו 

בעונשים אבל מכיוון שהוא בטבעו רחמן גם 

העונש שלו יהיה ברחמים ואלו האם שהיא 

קפדנית בטבעה היא צריכה ללמוד את השפה 

ההפוכה מטבעה וללמוד את הלשון הרכה וכך 

יהיה פינוק שהיא נותנת לבנה מרוסן כי היא 

 קפדנית בטבעה וכמו שאמרנו.

אנחנו צריכים להבין מה שכתוב בפרשה שלנו כך כך כך כך 

שהתורה ניתנה בשני שפות לא בגלל שלאב ולאם 

יש שני תורות שונות, התורה היא אחת! אבל 

זה מזה  ים! שניים השונים  מקבליה הם שני

בטבעם והתורה ממזגת את טבעם. כי כל אחד 

משתמש בפועל במידה שהיא טבעית אצל בן 

הזוג שלו או במידה שהיא טבעית אצל בת זוגו. 

 והמידה הממוזגת היא המידה השלימה.

נתן הקב"ה את התורה לבית יעקב ולבני כך  כך  כך  כך  

ישראל. כל אחד קיבל את התורה בהיפך מהמידה 

הטבעית שלו! המצוות הן המצוות שהוא צריך 

לקיים בניגוד לטבע ההפוך שלו! לזכר הרחמן נתן 

הקב"ה את התורה בשפה קשה שהיא נגד טבעו 

והתורה בשפה הקשה תתמזג בטבעו הרך ותהיה 

תורה שלימה! בעוד שלבת זוגו שטבעה הוא אמת 

וצדק שקשורים במידת הדין ניתנה התורה בשפה 

רכה ובדברים המושכים את הלב ושוב תהיה 

 התורה שלה שלימה.

שחדש במה שכתבנו הוא שהשפה שהקב"ה מה  מה  מה  מה  

השתמש בה היא שפה הפוכה לטבע שלו! התורה 

הקדושה היא אחת אבל השפה לקבל אותה יכולה 

להתפצל לשניים ואולי על זה מתאים הפסוק 

 בתהילים "אחת דיבר אלוקים שניים זו שמעתי "

    ב.ב.ב.ב.    

זה חשבנו פעם לפרש את מה שכתב רבי כעין  כעין  כעין  כעין  

שלמה הלוי אלקבץ בשירו הנפלא "לכה דודי " 

"זכור ושמור בדיבור אחד " דהיינו שזכור ושמור הכתובים לגבי מצוות שבת 

 הם שניים שנאמרו בדיבור אחד".

שם חשבנו ש"זכור" הוא דיבור המתאים לזכר גם  גם  גם  גם  

 עיון הפרשה
 הרב דוד וייס

 

4 

 5המשך בעמוד 

 

 ח בלוני גז“חדש! גמ
 

 ח חדש בשכונה!“נתקעת בלי בלון גז? גמ
 121דוד שילמן אבני החושן ‘ אצל משפ

 תהילים ושיעור לנשים 
 אצל משפחת ירושלמי

 15:15בשעה  12רחוב לשם 
 כל הנשים מוזמנות!

 

הזכר שבא להר סיני שמע את ”

מצוות השבת והיא התנגנה 

באוזניים שלו כ"שמור " שמנוגד 

לטבע שלו, בעוד שהאישה 

השמרנית שבאה גם היא להר 

סיני היא דווקא שמעה את 

ה"זכור" המנוגד לטבעה ואז 

כשהיא פגשה את בעלה והם 

מסרו זה לזו מה שהם שמעו 

בהר סיני התברר שכל אחד 

שמע את מה שמתאים לבן זוגו 

והם שמחו מאד על זה לכן 

ודווקא לכן הם התחילו לרקוד 

ביחד "לקראת שבת לכו ונלכה"! 

כי כל אחד שמע ממי שהוא 

מחובר אליו דווקא את מה 

 “שמתאים למידה שלו!



ד  בעו בעו  ופעלתן בט טיבי  שהוא אק

ש"שמור" הוא דיבור המתאים לאישה 

שהיא יותר פאסיבית והתפקיד שלה הוא בעיקר תפקיד של שמירה על הקיים 

והיא לא מפליגה למחוזות שעלולים להתגלות כמסוכנים עבורה. ולשניהם ניתנה 

 מצוות שבת אבל היא נשמעה באוזניהם באופן שונה. 

שבא להר סיני שמע את מצוות השבת והיא התנגנה באוזניים שלו "הזכר"  "הזכר"  "הזכר"  "הזכר"  

כ"שמור " שמנוגד לטבע שלו, בעוד שהאישה השמרנית שבאה גם היא להר סיני 

היא דווקא שמעה את ה"זכור" המנוגד לטבעה ואז כשהיא פגשה את בעלה והם 

מסרו זה לזו מה שהם שמעו בהר סיני התברר שכל אחד שמע את מה שמתאים 

לבן זוגו והם שמחו מאד על זה לכן ודווקא לכן הם התחילו לרקוד ביחד "לקראת 

שבת לכו ונלכה"! כי כל אחד שמע ממי שהוא מחובר אליו דווקא את מה 

 שמתאים למידה שלו!  

להיות שבהר סיני היו מחזות משונים. כי היו שם גברים שלהם דווקא יכול  יכול  יכול  יכול  

התאימה השפה הרכה יותר ואולי היו שם נשים שיכלו לשמוע דברים קשים 

כגידין גם כן אבל התורה מדברת על הממוצע הרגיל ולזה היא השתמשה בשני 

 שפות שונות.

ה"דיבור האחד" שבו הם נאמרו? כי אצל הקב"ה אין שני דברים. אצלו הכול ומהו ומהו ומהו ומהו 

 מאוחד ורק לאוזניים שלנו הדברים נשמעו כדברים שונים!  

    ג.ג.ג.ג.     

דומה למה שנתבאר לנו להבין איך פרה אדומה מטהרת טמאים ובאותו זמן זה  זה  זה  זה  

מטמאת טהורים? והרי זהו הקושי ששלמה המלך התקשה בו! על זה הוא אמר 

"אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני" ונתבאר לנו שבאמת מי הנידה ואפר הפרה 

האדומה הם לא המביאים טהרה לטמא המת כי אם זה היה כך היו יכולים 

למלאות בקבוקונים המכילים את שני החומרים הללו ולמכור אותם בבית 

מרקחת כמו תרופות אחרות! עם הוראות שימוש מתאימות ולא היה צורך 

להטריח את הכהן לבא להיפגש עם טמא המת או להביא את טמא המת אל 

 הכוהן.

באמת זה היה משהו אחר לגמרי. את הטהרה גרם הכהן שאליו הביאו את אבל  אבל  אבל  אבל  

הטמא אבל ההבדל היה בעיניים של האדם שטיהרו אותו. כאשר הטמא ראה 

את הכהן הוא קיבל מהכוהן טהרה שאצל הכהן הייתה הטבע שלו, אבל באותו 

הרגע שהטמא ראה את הכהן גם הכוהן ראה את הטמא ואז הטומאה שבאותו 

 רגע הייתה המצב של הטמא עברה לכוהן המטהר וטימאה אותו. 

את זה כותב בעל ה"כלי יקר" הטוען בשם יסוד שנראה כמו יסוד מדעי, שכל דבר 

מתפעל ממה שהפוך לו! כמו שבסוף הלילה מתגבר החושך! הטמא מתפעל 

מטהרת הכוהן ובאותו זמן עצמו הכוהן מתפעל מטומאת הטמא והיא עוברת 

אליו על גבי אותו הגשר שעברה טהרת הכוהן אל הטמא. אבל אם היו מוכרים 

בקבוקים של תערובת שני החומרים האלה ולא הייתה פגישה בין הכהן לישראל 

שנטמא בטומאת המת לא היה מתרחש כלום! ראיית טהרה משפיעה על הטמא 

 כמו שראיית טומאה משפיעה על הכהן הטהור!

זה בכל זאת זה מופיע בצורה של מים המחוברים עם אפר הפרה האדומה? ולמה ולמה ולמה ולמה 

זה בגלל הצניעות והענווה של הכהן שהוא מעדיף שישימו לב לבקבוקונים ולא 

 יסתכלו עליו כעל עושה פלאות!  

כן הכתרנו את השיעור בשם "שלא עשני אישה". לא במטרה של התנשאות על על על על 

הזכר על הנקבה אלא בהדגשה על השוני בינו לבינה ושאשר על ככן השתמש 

הקב"ה במתן תורה בלשונות כפולים ובשפה מיוחדת לכל אחד! אלא תודה 

 וברכה לקב"ה שברא אותנו בטבעים שונים ואיחד אותנו דרך קבלת התורה!

 תודה ל"מי שאמר והיה העולם!"

 

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 

נכתבה המשנה בגלל עת לעשות להשם הפרו תורתיך), ונראה הכונה בדבריו שאף שבראיית הכתב בתורה שבעל פה לפעמים הלומד מבין את הדברים 

שהכתיבה עצמה היא   -אותיות מחכימות, אלא כמו שמיעה, אבל גדר אותיות מחכימות הוא מעצם האותיות    -ביתר ביאור, בכל זאת אין זה גדר של  

 החכמה, שכל אות יש בה ציור סמל ומשמעות בצורתה ולא רק בדיבורה, וכמו שביארתי בתחילת הדברים שבכתב תורה יש שני גדרים (המושג אותיות

 מחכימות אין לו שום מקור בדברי הגמרא והמדרש, אלא רק מובא במגדל עוז על הרמב"ם).

פירש: היוצאים מפי הגבורה, וצריך ביאור מה בא רש"י להשמיע ולהוסיף בדבריו, ועיין בשפתי חכמים שהרגיש   -את הקולות    -בדיבור המתחיל  וברש"י וברש"י וברש"י וברש"י 

ום בקושיה וביאר שלא תחשוב שראו את הקולות שלפני מתן תורה, אלא ראו את הקולות שבפסוק זה, והוא קצת דחוק כי בפשטות משמע כן ואין בזה ש 

חידוש, שראו את הקולות המפורשים בפסוק שלנו, ונראה לומר שגם בפסוק שלנו כאן יש שתי קולות, שמפורש כאן "רואים את הקולות" וגם "קול 

 פשרהשופר", ודקדק רש"י שרואים את הקולות מדובר רק על הקולות היוצאים מפי הגבורה, דהיינו הדברים שהם עשרת הדברות אבל לא קול השופר, וא 

 אלאשזה כוונת השפתי חכמים, ולדברינו מבואר היטב שרואים את הקולות, שראו אותיות פורחות שהיה בהם גם מעלת קול וגם מעלת מראה, וזה אינו  

 אתםבדברים עצמם ולא בקול השופר, כי בקול השופר אין צורה של אותיות. ובפרשת ואתחנן כתוב: (ד' י"ב) וידבר ה' אליכם מתוך האש קול דברים  

שמעים ותמונה אינכם ראים זולתי קול, ועל פי פסוק זה נראה שאפשר לבאר את הפסוקים באופן אחר, שאפשר לומר שבאמת לא היה ראייה של כתב 

המראה, שכתב המראה הוא רק בספר תורה שלם ואז יקבל שם של כתב המראה, אבל בחלק אפילו אם זה מקצת מתורה שבכתב עדיין יש לו רק מעלת 

ים את רוא כתב הקול, וזה ביאור הפסוק של וכל העם רואים את הקולות היינו שראו אותיות של כתב ועדיין היה בכתב רק מעלת כתב הקול, וזהו וכל העם  

ל ה ש הקולות, וכן בפרשת ואתחנן יש לפרש בדקדוק "קול דברים אתם שמעים ותמונה אינכם ראים זולתי קול" היינו שתמונה אינכם רואים היינו תמונ 

אים רו   המדבר או של צורה, אבל תמונה של אותיות ראו רק היה תמונת כתב זה רק בגדר כתב הקול, והוא האמור ותמונה אינכם ראים זולתי קול, שאינם 

 תמונה ורק תמונה של כתב הקול ראו, וזה שנאמר זולתי קול, שקול הם ראו רק היה זה כתב הקול ולא כתב המראה וע"כ אינו בגדר "תמונה".

אלו אפשר לראות הרבה בסוד, שיש הרבה גדרים בצורת האותיות, וכל אות יכולה להיות מורכבת מעוד אותיות וגם הגמטריא שלהם, למשל האות דברים דברים דברים דברים 

תה לששה או   א יכול להיות כלול בו שני פעמים האות י, וכן פעם אחת האות ו, כי יש לו י למעלה, י למטה ואות ו באמצע, וגם האות ו עצמה לפעמים נחלק 

 אלפין (שש אותיות של א שזה גמטריא של האות ו), וכן האות ה מורכבת מהאות ד עם אות י למטה.

 

 1המשך מעמוד  -פרשה מפורשת 
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 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

 

מילוי אוצרות המקווה ממי הגשמים שהצטברו 
באוצר הראשי, אושר התקציב עבור משאבות 

 נקווה לסיום קרוב‘ החימום, ובעזרת ה

שיעור חסידות כל יום ראשון 
בערב, בשבוע שעבר  8:00בשעה 

יחיאל מיכל ‘ בביתם של הר
ו, בשבוע הבא “הימוזס ורעיתו 

אהרון לב ‘ י בביתם של הר“בעזה
 ו!“הי ורעיתו

חלאקה בציון 
שמואל הנביא 

‘ לבנם של הר
יגאל אריה 

 שרעבי ורעיתו
 ו“הי

שמחה 
רבה 

בחתונת 
פישר ‘ הר

ורעיתו 
 ו“הי



יצר הרע "הגבל את ההר... וקדשתו"  "הגבל את ההר... וקדשתו"  "הגבל את ההר... וקדשתו"  "הגבל את ההר... וקדשתו"   

משול להר, מתנשא בגאווה על סביבתו 

ן  ו ש רא שלב  "ר  ה יצ ל ה  ב ו התש ן  כ ול

" בקידומה יצר יצר יצר יצר לעצור את צמיחתו ולהופכו לקש חסר ערך. אותיות "   –להגבילו  

של כל אות יוצרת את המילה "כקש" ("יאכלמו כקש").  ולכן גם בדיקת חמץ 

וכידוע הכוונה גם לחמץ שבלב (היצר הרע) יצר "הרע"  ובסדקיםובסדקיםובסדקיםובסדקיםבודקין בחורים 

צריכה   בסדקים בסדקים בסדקים בסדקים " הבדיקה גם  סדקסדקסדקסדקהסגתה לאחור של כל אות יוצרת את המילה "

 "וקדשתו". –ואחר כל  זה אפשר להגיע ל  כקשכקשכקשכקשלהיות יסודית וצריך לבער 

אלו  –"לבית יעקב"  "ויקרא אליו ה'... כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל...""ויקרא אליו ה'... כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל...""ויקרא אליו ה'... כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל...""ויקרא אליו ה'... כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל..."

לבני ישראל, עונשים ודקדוקים פרש   ותגיד ותגיד ותגיד ותגיד להן בלשון רכה.    תאמר תאמר תאמר תאמר הנשים  

 נשים ביד רכהנשים ביד רכהנשים ביד רכהנשים ביד רכה  –  641בגימט'    תאמר תאמר תאמר תאמר לזכרים. דברים הקשין כגידין.(רש"י).     

 .                                                                                        (משב"א)641בגימט' 

    "עתה ידעתי כי גדול ה' מכל האלקים...""עתה ידעתי כי גדול ה' מכל האלקים...""עתה ידעתי כי גדול ה' מכל האלקים...""עתה ידעתי כי גדול ה' מכל האלקים..."

יש לתמוה, הרי אין לך כפירה גדולה מזו, שאומר שגם אלהים אחרים גדולים הם, 

אלא שה' גדול מכולם, אם כן הוא מאמין שיש אלהים מבלעדי ה'. ויתכן לאמר, 

שהפשט בפסוק הוא כך: עתה ידעתי כי גדול ה', כלומר, הוא לבדו, ומנין לי 

הידיעה הזאת? "מכל האלהים". עבדתי לכולם ונוכחתי שכולם הבל וריק, ורק ה' 

 הוא האלהים.                                                                                     (אלשיך)

    ואתה תחזה מכל העם אנשי חיל יראי אלוקים אנשי אמת שונאי בצע"ואתה תחזה מכל העם אנשי חיל יראי אלוקים אנשי אמת שונאי בצע"ואתה תחזה מכל העם אנשי חיל יראי אלוקים אנשי אמת שונאי בצע"ואתה תחזה מכל העם אנשי חיל יראי אלוקים אנשי אמת שונאי בצע"

החיים הק' מסביר שלכל אחד מהדרגות הנזכרות נתמנו כנגדם ארבעת   –האור  

 המינויים של השרים (שרי אלפים, מאות, חמישים ועשרות).

 

בענין נקימה ונטירה בתלמיד 
 חכם

מס' יומא (דף כ"ב: סוף העמוד) אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יהוצדק, בגמ' בגמ' בגמ' בגמ' 

כל תלמיד חכם שאינו נוקם ונוטר כנחש אינו תלמיד חכם. והכתיב לא תקום ולא 

תטור ההוא בממון הוא דכתיב. דתניא איזו היא נקימה ואיזו היא נטירה נקימה, 

אמר לו השאילני מגלך, אמר לו לאו. למחר אמר לו הוא השאילני קרדומך אמר 

לו איני משאילך, כדרך שלא השאלתני זו היא נקימה. וכו'. וצערא דגופא לא 

(ולגבי צער הגוף אין איסור לקום ולטור?) והא תניא הנעלבין ואינן עולבין, 

שומעין חרפתן ואינן משיבין, עושין מאהבה ושמחין ביסורין, עליהן הכתוב אומר 

ואהביו כצאת השמש בגברתו. לעולם דנקיט ליה בליביה. (שהנקימה שחושב 

עליו בליבו) והאמר רבא כל המעביר על מדותיו מעבירין לו על כל פשעיו, 

 דמפייסו ליה ומפייס. (שאם פייס את הנפגע, צריך להעביר על מידותיו) 

ביאור דברי הגמ' ראיתי להביא דברי רבנו המאירי (שם) כלשונו ע"מ ולשם  ולשם  ולשם  ולשם  

 שיתבאר לכל.

נקימה ונטירה בכל ענינים שבממון אסורה, וז"ל:  וז"ל:  וז"ל:  וז"ל:  

שנאמר לא תקום ולא תטור. ואיזו היא נקימה אמר לו 

השאילני מגלך והלה אומר איני משאילך. למחר בא זה 

זה, ואמר לו השאילני  שלא רצה להשאיל אצל 

ני משאילך כדרך שלא  והוא משיב אי קרדומך, 

השאלתני, זו היא נקימה ואיזה היא נטירה אמר לו 

השאילני מגלך אמר לו לאו, למחר בא הלה ואמר לו 

השאילני קרדומך, אמר לו הילך ואיני כמותך שלא 

השאלתני זו היא נטירה. (וזה איסור תורה) אבל כל 

שציער את חבירו בגופו הן בהכאה הן בקללה הן באיזה 

צד של קלון, אם האחר מפייסו על זה כראוי לו אף הוא 

ראוי למחול מלב ומנפש שכל המעביר על מדותיו 

מעבירין לו על כל פשעיו. ואם הלה אינו מפייסו מותר 

לו בנקימה כל שרואה בה מקום. אלא שאם רצה שלא לנקום עליה הוא בעצמו 

מקומו מושכר לו, והוא בכלל העלובים ואינם עולבים שומעים חרפתם ואינם 

משיבים שנ' עליהם ואוהביו כצאת השמש בגבורתו. ואם רצה למחול מכל וכל 

ולהעבירה מלבו, כל שהוא אדם בינוני תבא עליו ברכה. אבל אם הוא ת"ח ומלך 

וכיוצא באלו, אף על פי שאינם משתדלים בנקימה מ"מ ראוי להם שלא למחול 

מכל וכל אלא יהא שמור בלבם לכבוד תורתם ומעלתם, ויניחו הענין למי שאינו 

 מקפח שכר בריאה עד שיהא זה נענש עליה על ידי מי שיזדמן. וכו' עיי"ש.

בפשטות הדברים נראה קשה, הכיצד מותר לנקום על אף שהתורה ובאמת  ובאמת  ובאמת  ובאמת  

אסרה נקימה ונטירה בממון, מ"מ ת"ח ראוי שיהיה רך כקנה (כדאיתא בתענית 

דף כ':) אומנם דברי המאירי מבארים שבכל אדם יכול לתפוס הבחירה ולמחול 

ולהעביר על מידותיו, וע"פ המבואר בחז"ל דהנעלבים ואינם עולבים וכו'. אבל 

ת"ח ומלך מ"מ ראוי להם לשמור על כבודם. ואפשר לבאר זאת ע"פ סוגיא 

ערוכה במסכת קידושין (דף ל"ב.) בדין כבוד אב ואם ואיתא התם רב שמחל על 

כבודו אין כבודו מחול. וכן איתא במס' כתובות (דף י"ז.) וכן פסק הרמב"ם 

מהלכות תלמוד תורה (פ"ו ה"ו ובהלכות מלכים פ"ב ה"ג) נשיא שמחל על כבודו 

כבודו מחול מלך שמחל על כבודו אין כבודו מחול. ובארה משם. ולכך אלו 

צריכים לשמור על כבודם ומי שפגע בהם צריך להעמידו על מקומו. ונלענ"ד 

דאיירי שהמבזה אותם או המתנהג אליהם שלא בכבוד, ועושה כן בקשיות עורפו 

אחר שהעמידוהו על מקומו, שלכל הפחות לענין זה נאמר לעולם יהא אדם רך 

כקנה וכו'. ואם שכנגדו עומד במרדו ראוי לת"ח לנקום ולנטור כנחש. אגב ראיתי 

בשו"ת מים חיים להגאון ר"ח דוד הלוי [ח"ב סימן פ"ד ד"ה ולפי סלקא] שכתב 

בפשיטות דאיסור נקימה ונטירה מדאורייתא אינו אלא בממון והוא לגבי כל 

 אדם)

המוסריות של הדבר הכיצד יעשה ת"ח עצמו נוקם ונוטר שהיא מידה ובענין  ובענין  ובענין  ובענין  

מגונה שאסרה תורה. כתב הגאון ר"י איבשיץ (ביערות דבש (ח"א דרוש ט"ו) 

, כדאיתא במס' ערכין (דף כנחש כנחש כנחש כנחש שלכך הדמיון בגמ' כל ת"ח שאינו נוקם ונוטר  

ט"ו:) על הפסוק הישוך נחש בלא לחש שהנחש אינו נהנה בנשיכתו ואכילתו 

שהכל אצלו טעם עפר. וכך צריך להיות נקימתו ונטירתו של ת"ח בלא הנאה 

ונגיעה עצמית רק בשביל כב' התורה. עכת"ד. וגם מי שהוא רב או ראש ישיבה 

ובעצם ההנהגה של התלמידים והרואים שפגעו בו צריך גם בזה לנקום וליטור, 

 כדי שלא יבואו אחרים גם לבזותו וכלול בזה כב' התורה. ודו"ק. 

הריטב"א (בגמ' שם) מחלק דהיכא שציערוהו אומנם אומנם אומנם אומנם 

לת"ח במילי דשמיא יש לו לנקום ולנטור, אבל 

כשציערוהו באופן אישי יש לו למחול. ולכאורה 

פשטא דגמ' לא הכי. והרמב"ם בהלכות תלמוד תורה 

(פרק ז' הלכה י"ג) כתב תלמיד חכם שבזהו או חרפו 

אדם בפרהסיה, אסור למחול על כבודו. ואם מחל 

נענש מפני שזה בזיון התורה, אלא נוקם ונוטר הדבר 

כנחש עד שיבקש ממנו מחילה ויסלח לו. עכ"ל. וזה 

דומה למה שכתבנו לעייל, שאם יש רב ותלמידים 

ובזהו ברבים או שהציבור יודע מזה, אין לו לרב 

למחול על כבודו. (ואומנם יש להעיר שבגמ' מבואר 

שכל הנקימה של התלמיד חכם הוא "דנקיט ליה 

 בליביה" ולא במעשה)

וכ"פ הגר"ז בעל התניא  (שו"ע הרב אורח חיים סימן 

קנ"ו סעיף ג') וז"ל: ואם הוא תלמיד חכם וחירפו וביזהו אחד מהעם, לא ישיב על 

חרפתו, ומכל מקום יהיה לו עונש על בזיון התורה. ואם יבא אחר לנקום נקמתו 

בקיום המשפט ישתוק ולא ימחה בידו. ועל זה אמרו כל תלמיד חכם שאינו נוקם 

ונוטר כנחש אינו תלמיד חכם, הואיל ואין תורתו חשובה בעיניו ואינו מקפיד על 

בזיונה. ומכל מקום אם מפייסים אותו צריך להתפייס מיד, שבפיוס זה כבר נתקן 

כבוד התורה ועל זה אמרו כל המעביר על מדותיו ומוחל למי שמפייסו מעבירין 

לו על כל פשעיו. וכל זה בצער הגוף אבל בדבר שבממון אף תלמיד חכם אסור 

 ליטור בלבו ואין צריך לומר לנקום. (וע"ע בבית יוסף יו"ד סימן של"ד)

מה שנתבאר הוא ע"פ הדין והכל לפי המבייש והמתבייש, וכמו שכתבנו וכל  וכל  וכל  וכל  

לעייל שאם המבייש או המבזה לחכם עומד במרדו ועושה כן בעזות וכדו', יש לו 

לחכם לנקום ולנטור ולא לשאת פנים. וכן ההיפך אם החכם הוא איש רך ומעביר 

על מדותיו ואינו רוצה להשחית ליבו לנקימה ונטירה, אף שהיא מותרת, אשריו 

 ואשרי חלקו. 

תדע שכל מה שביארתי לך הוא על דרך הלימוד בסוגיא (ועדיין אפס קצהו) ועוד ועוד ועוד ועוד 

שאין אני בא ללמדך דרך בנקימה ונטירה אף במקום "שהיא מותרת". שאין אני 

יודע ומכיר לליבותיהם של כל חד וחד (וכי בוחן כליות אני) וגם צריך לידע מהו 

גדר תלמיד חכם לענין זה, ואף אם יאמר עשינו עצמינו ת"ח לענין זה, בכ"א 

 שיעשה עצמו ת"ח גם להבין באיזה דרך טובה שיבור לו בזה.

 נועם דברות
 הרב עמנואל איפרגן

 פרפראות...
 2המשך מעמוד 
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 השומע -שמירת הלשון 
ששמע ות  השומע לשון הרע, בין באיסור בין בהיתר, אסור מדאורייתא ל"קבל" הלשון הרע. איסור "קבלה" היינו, שאסור להחליט בלבו להאמין לדברי הגנ הקדמה: הקדמה: הקדמה: הקדמה: 

קבלה". אך מה ל " על חבירו, באופן שנגרע ערכו. אף שאסור לקבל, מ"מ מותר למיחש. ולפעמים גם מותר להאמין להוריד ערכו. עתה נבאר בעזרהי"ת ענין איסור ש 

 שמותר למיחש, ומתי מותר להאמין להוריד ערכו, בעזרהי"ת בסימן הבא.

איתא בגמ' שהמקבל לשון הרע, ראוי להשליכו לכלבים העובר בקבלת לשה"ר:  העובר בקבלת לשה"ר:  העובר בקבלת לשה"ר:  העובר בקבלת לשה"ר:  
(א) 

. ואיתא ברמב"ם, שהמקבל 

לשון הרע גדול ענשו יותר מהמספר לשון הרע 
(ב) 

 .
  

ובמקרה שלא רק שקיבל לשון הרע בלבו, אלא גם הסכים 

בפירוש להמספר, בנוסף לאיסור קבלת לשון הרע עובר גם על סיפור לשון הרע, שהשומע נהפך גם להיות 

המספר
(ג)

 . 

האיסור של "קבלה" הוא להוריד ערכו של חבירו מחמת הסיפור ששמע עליו "קבלה" פירוש להוריד ערכו:"קבלה" פירוש להוריד ערכו:"קבלה" פירוש להוריד ערכו:"קבלה" פירוש להוריד ערכו:
(ד)

. [וכל 

זמן שעדיין מאמין הגנות בלבו, אי אפשר לו לעשות תשובה
(ה)

.] אבל במקרה שאין שום נפק"מ בעיני השומע אם 

הסיפור אמת או לא, שבין כך לא נגרע ערך חבירו בעיניו ממה שהיה מחזיקו קודם לזה, א"כ אין איסור להאמין 

לסיפור
(ו)

. וכן להיפך לאיסור, שבמקרה שהשומע כבר ידע שהסיפור אמת, ואין המספר מוסיף כלום אצלו בענין 

העובדות של הסיפור, רק שהמספר מוסיף להסביר את הסיפור באופן של גנות, אם השומע מקבל רעיוניו לגנות 

את חבירו ועי"ז ירד ערכו בליבו, עובר בלאו של קבלת לשון הרע 
(ז) 

. עכ"פ, הכל תלוי אם נגרע ערכו של חבירו 

בעיני השומע, ולא לענין אם מאמין לסיפור או לא.  
 

כתבנו, שבעצם אין שום איסור להאמין סיפור של גנות, אא"כ עי"ז יבוא להוריד ערכו יותר ממה שהיה מחזיקו קודם לזה. לכן, אם יכול מתי מותר להאמין לסיפור: מתי מותר להאמין לסיפור: מתי מותר להאמין לסיפור: מתי מותר להאמין לסיפור: 

לדון חבירו לכף זכות באופן שלא נגרע מערכו, מותר להאמין לסיפור
(ח)

. כגון במקרה שסיפרו שפלוני עשה עבירה, יכול לדון אותו לכף זכות שלא ידע שזה עבירה (אם 

מכירו שלא מצופה ממנו לדעת שדבר זה עבירה), ונמצא שלא ירד ערכו
(ט)

.
 

או במקרה שסיפרו שפלוני אמר משהו לא יפה, לדון אותו לכף זכות שהוא לא כיוון לזה 
(י) 

 .

וכן כל כיוצא בזה, כל דבר שמתאים לחבירו, באופן של ירד ערכו ממה שהיה מחזיקו קודם. 
  

וכן מותר להאמין לסיפור, ולחשוב בדעתו שחסר עוד פרט אחד לזה 

ו מחוייב אינ המעשה אשר על ידו ישתנה הענין מסופו לתחילתו, או להאמין מקצת מהסיפור ולחשוב שהמספר הגזים או הוסיף כמה פרטים מדעתו. היוצא מזה, ש 

לדחות את הסיפור לגמרי אם יכול לקבל את הסיפור באופן שלא נגרע ערך חבירו כלל 
(יא) 

 .
  

[אמנם, אף במקרה שלא ירד ערכו, ולכן אין איסור קבלת לשון הרע, עדיין 

אסור לשמוע מדין שמיעת לשון הרע.]
 

 

כתבנו, שהשומע לשה"ר באופן שאם יאמין לסיפור יבוא עי"ז להוריד ערך חבירו, יש עליו חיוב לא להאמין לסיפור. אנשים שואלים, עצות איך לא להאמין לסיפור: עצות איך לא להאמין לסיפור: עצות איך לא להאמין לסיפור: עצות איך לא להאמין לסיפור: 

זה. התשובה לזה ר כ איך שייך להיות מחוייב לעשות דבר נגד השכל, הרי אין אנו תמימים לחשוב שכל בני האדם טובים, אלא יודעים ומכירים שבודאי יש אמת בסיפו 

לם. כל בוגר, כבר העוהוא, אדרבא, מי שמאמין כל סיפור שהוא נגד הלכות לשון הרע, הוא הכסיל והפתי והתם. שכל הלכות אלו הם שכליים, למי שמבין קצת בענייני 

ת קרה לו פעמים רבות, ששמע דבר שבשעתו חשב שהוא אמת גמור, ולבסוף נתברר לו שהסיפור האמיתי היה ממש להיפך ממה שחשב מתחילה. פעמים מחמ 

סיון בזה, עד ה נ טעות המספר בהבנת הסיפור, פעמים מחמת גוזמא, פעמים סתם שקר, פעמים שהסיפור היה אמת אבל היה על אדם אחר לגמרי כו' וכו'. יש לנו הרב 

שיש לתמוה, איך שייך בשכלנו להאמין לשום סיפור על חבר ולהוריד ערכו, בלי ידיעת המציאות מעצמנו. דוגמא לזה ע' בהערה 
(יב) 

. לכן, בדרך כלל אי"ז קשה כל כך 

מלהחסיר או  לא להאמין לסיפורים, ובפרט במקרה שמכיר שהמספר עבר בלשון הרע בסיפורו, א"כ רואה שהוא לא נזהר בלשונו, ומסתמא ג"כ לא נזהר מלהוסיף  

פרט אחד שעלול להפוך את כל הסיפור 
(יג) 

 .
  

ואה"נ, במקרה ששכלו הישר נוטה להאמין לסיפור על פלוני מחמת שמכיר שזהו טבעו לעשות דברים כאלו, ובדיוק 

 מתאים לו, א"כ נמצא שלא ירד ערכו כלל, ומותר להאמין כנ"ל.

ם לו תאי איסור קבלת לשון הרע הוא לקבל מה ששמע באופן שהוריד ערך חבירו. לכן השומע סיפור של לשה"ר דינו כך: א) במקרה שהסיפור של גנאי ממש מסיכום: סיכום: סיכום: סיכום: 

ול לדון אותו יכ   בדיוק, נמצא שאף שיש איסור לשמוע, מ"מ אין איסור להאמין, שהרי לא ירד ערכו כלל. ב) במקרה שאף אם יאמין עובדות הסיפור בשלימות, מ"מ 

אמין בודאי יבוא ם י לכף זכות בתוך הסיפור עצמו, באופן שלא נגרע ערכו, מותר להאמין. ג) במקרה שאי אפשר למצוא צדדי זכות בתוך הסיפור עצמו, וא"כ ממילא א

 .להוריד ערכו, דין הוא שמחוייב לא להאמין לסיפור, אלא יחשוב שחסר פרט אחד מן המעשה שיכול להפוך את כל הסיפור, כמו שקורה פעמים רבות
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