
 העולם של חומש ויקרא !
שמות מאחורינו. גם סיפור הגלות המרה וגם סיפור הגאולה כפי הגדרת חומש חומש חומש חומש 

הרמב"ן הסתיימו . "ענן ה' על המשכן יומם ואש תהיה לילה בו שזהו הפסוק 

שנעל את חומש שמות הם שני קודי הגאולה . ענן ה' על המשכן והאש על 

 המזבח הם סמלי הגאולה . 

שום סימונים של   -כמעט   –הגענו לחומש ויקרא. חומש בלי תאריכים . אין  

אירועים שהתרחשו בזמן מסוים ונקוב . אמנם נמצאת פרשת שמיני המיוחדת 

בציון תאריך , יום השמיני ! אבל גם תאריך זה הערפל מרחף עליו. זה אמנם 

שמיני למילואים ואנחנו יודעים שזה היה בראש חודש ניסן , כנראה בשנת ב' 

אלפים תמ"ט לבריאת העולם , תאריך מדויק , 

אבל גם זה לא כתוב ! בשוני מחומש במדבר 

הפותח את עצמו בציון תאריך או גם חומש 

 דברים , חומש ויקרא אינו  כן . 

מיוחד גם בשוני מחומש בראשית שכל הוא  הוא  הוא  הוא  

הפרשה הראשונה שלו העוסקת בסיפור מעשי 

 –בראשית ושהכוח הפעיל באותה פרשה הוא  

אלוקים ! בלי הזכרת שם ה' אשר מופיע רק 

י שגם -ד -מאוחר יותר או גם בלי הזכרת שם ש 

הוא מופיע מאוחר יותר , הנה חומש ויקרא אין 

לא הזכרת אלוקים   –כך מעיד הרמב"ן    –בו  

י רק שם ה' המדבר -ד -כמדבר ומפעיל ולא ש 

 , ו עומדים כאילו מן הצד  ואנחנ  , ומפעיל 

מתבוננים ומבקשים הסבר . הנה מעמד הר סיני 

גילה את האלוקים המדבר מתוך האש והיורד 

 לתוך עולמו בענן , ואילו חומש ויקרא אינו כן !

ן גם התייחסות לאומות  ויקרא אי בחומש 

העולם ! פרעה לא נושם בספר הזה , נפרדנו 

ממנו כמו גם מארצו באמצע חומש שמות , בלק 

אולי   –ובלעם עדיין לא התעוררו , הם מחכים  

לחומש במדבר , ואילו חומש   –בלי סבלנות  

ויקרא  כולו מטייל בתוך עם לשראל . הם ורק 

 הם !

תורה היה אירוע כלל עולמי . אפילו על מתן  מתן  מתן  מתן  

בעלי החיים הוא השפיע . כתוב בחז"ל שבאותה 

שעה שור לא געה חמור לא נער כלב לא נבח , 

מתן תורה היה אירוע של יראת שמים . כולם 

נבהלו ! בתהילים כתוב "משמים השמעת דין 

ארץ יראה ושקטה". מפרשת הגמרא ש"דין" זו 

תורה והיא גרמה פחד אפילו ל"ארץ"  . ורק 

אחרי מתן תורה היא נרגעה . כשבאו אומות 

העולם לבלעם בשעת מתן תורה כי הם שמעו את הקולות וראו את הברקים 

והם מאד פחדו כי אולי הקב"ה מביא עוד פעם מבול לעולם ! ככתוב בתהילים 

 כ"ט  "ה' למבול ישב "!

אותם בלעם  ואמר להם שזה לא מבול אלא מתן תורה וזה הרגיע אותם הרגיע הרגיע הרגיע הרגיע 

כי הם הבינו ש"ה' עוז לעמו יתן ה' יברך את עמו בשלום" ! זאת המשמעות 

האמיתית של מתן תורה . שלום !  במתן תורה התגלה הקב"ה כמי שאוהב את 

 עמו ישראל וכך הם יגיעו לחומש ויקרא . כולם אהובים !

הסולם להגיע אל מדרגה זאת הוא סולם העמידה בניסיונות . הקב"ה אהב אבל אבל אבל אבל 

את אברהם אבינו והרמב"ן מסביר שאהבה זאת הייתה בגלל שאברהם אבינו 

עמד בעשרה ניסיונות . מ"לך לך" הראשון מארצך ומולדתך ומבית אביך" עד 

ל"לך לך" האחרון אל הר המוריה  שם הוא עקד את יצחק בנו יחידו האהוב . 

סולם ניסיונות זה הביא את כל יציאת מצרים בעשר המכות שהוכה בהם 

פרעה .ע מ י ד ה  ב נ י ס י ו נ ו ת   ב א ה   מ א ה ב ה   ו א ה ב ה  מ ו ל י כ ה             

 ל ע מ י ד ה  ב נ י ס י ו נ ו ת !  

מכל מה שדיברנו עד עתה שחומש ויקרא יהיה חומש של אהבה .לכן היוצא  היוצא  היוצא  היוצא  

ה שהוא -החומש לא ישתמש בשם "אלוקים" שהוא שם מפחיד רק בשם הוי 

 שם של מדת רחמים ואהבה.

    ב.ב.ב.ב.

השם של החומש כשלעצמו מראה בבירור את הכיוון שאנו מדברים אפילו  אפילו  אפילו  אפילו  

עליו . רש"י מביא את דברי חז"ל על ההבדל בין נבואות שהתנבאו נביאי אומות 

העולם במידה והם זכו לה כמו בלעם בן בעור הידוע לשמצה  לבין נבואת משה 

רבנו ע"ה . רש"י לא מדבר על תוכן הנבואה שהייתה שונה , גם לא על הסגנון 

שהרי אין שני נביאים מתנבאים בסגנון אחד ! רש"י מדבר על ההקדמה לנבואה 

 שבה יכולים להתגלות רגשות מבקש המפגש למי שנפגשים אתו . 

יכול לפגוש אדם ברחוב , במקרה , ולפנות אליו בצורה לא מכובדת ולומר אני  אני  אני  אני  

לו בערך כך : "היי , שמע נא , טוב שנפגשנו , אתה יודע שבעוד עשרה ימים אני 

מחתן את בתי הבכורה .  זה יהיה ביום רביעי בשבוע הבא וזה יתקיים שם ושם . 

אם תבוא נשמח לראותך "! זאת בהחלט הזמנה . המוזמן אינו יכול לומר שלא 

הזמינו אותו . אבל זאת הזמנה לא מכובדת . "ואם לא היית פוגש אותי היית 

חושב להזמין אותי ? מן הסתם  לא ! אם לא 

 אבוא תיעלב ? כנראה שלא"!

הזמנה מכובדת . נשלחת על נייר מיוחד ויש  ויש  ויש  ויש  

חודש לפני החתונה עם כתובת מדויקת וכתוב 

עליה "לרעי וידידי היקר או אולי גם אהוב 

נפשי , ובני משפחתו , כולנו מחכים לראותך 

משתתף בשמחתנו ! בעת שמחתך נשיב לך 

 כגמולך הטוב !"

הזמנה עוד יותר מכובדת. . לשלוח שליח ויש  ויש  ויש  ויש  

מיוחד לבית המוזמן שימסור לו ביד את 

ההזמנה של המשלח . הזמנה ספיישל כמו 

 שזה נקרא .

עוד יותר . לבוא בעצמי אל המוזמן ואפשר  ואפשר  ואפשר  ואפשר  

הנכבד , לדבר אתו על החתונה המתקרבת 

 , ולבקש ממנו בכל לשון של בקשה "אנא 

זמן  והקדש  התפנה מעיסוקך החשובים 

לחתונה של בתנו הבכורה שתחיה . הופעתך 

 חשובה לנו ותכבד אותנו עד מאד "

האפשרויות הן הזמנה ! בהחלט הזמנה . כל  כל  כל  כל  

ה  נ ו ש א ר ה ן  י ב ל  ד ב ה ה ב  ר ה  מ ל  ב א

לאחרונה .הראשונה ממש מביישת , מקרית . 

מזלזלת . כמעט שאמרנו לו "אתה לא צריך 

להטריח את עצמך אבל אם תהיה בסביבה ולא 

 יהיה לך משהו יותר חשוב לעשות אז אנא ..."

והאחרונה היא כזאת שמאד קשה יהיה לא 

לבוא לחתונה ובאמת למה לא לבוא ? אנחנו 

ידידים מאז ומעולם ואם לא נבוא זה יהיה 

 מבייש ! בלתי נסלח .

רש"י בדיבור הראשון של חומש ויקרא . כותב כותב כותב כותב 

זה נראה שרש"י חשב על זה מזמן , בשני 

החומשים שקדמו היו סיפורים לפניה אלוקית 

אל מי שהיה צריך לפנות אליו אבל רש"י התאפק עד לתחילת חומש ויקרא 

ושם על הפסוק  "ויקרא אל משה" כותב רש"י  שהקב"ה תמיד קורא . זאת 

אומרת הוא מזמין את השיחה . "לכל דברות ולכל אמירות ולכל ציוויים קדמה 

 קריאה ! " גם  אם זה לא כתוב מפורש ברור הוא שהייתה קריאה !

למי שרוצה לשאול למה ? למה מחויבת הקריאה לכל אמירה או דיבור ? מותר מותר מותר מותר 

ורש"י שהזמין את השאלה גם עונה עליה . "לשון חיבה" ! ואם אנחנו לא 

יודעים מה זאת לשון חיבה יוסיף רש"י להסביר שזאת לשון שמלאכי השרת 

משתמשים בו דכתיב "וקרא זה אל זה ואמר". אנחנו יודעים שיש שבעים 

אומות בעולם ויש גם שבעים לשונות בעולם. אבל עתה אנו מתוודעים לכך 

שיש עוד לשון בעולם שמלאכי השרת משתמשין בו . שפה מיוחדת להם 

שנקראת לשון חיבה . כאילו היינו אומרים שפה עם חיוך ! שפה שמגלה את 

 חיבת המדבר אל מי שמדברים אליו .

כנראה מאד חשוב . אולי לכן כתוב על המלאכים בתפילת יוצר "כולם זה  זה  זה  זה  

אהובים כולם ברורים כולם גיבורים". ונדמה לנו לנכון להסביר שכולם גיבורים 

פירושו שכולם זריזים וממהרים  בעשיית שליחותם . זריזות היא גבורה ! ולמה 
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אמרו חז"ל על הפסוק 

"ועלהו לא יבול" ש"אפילו 

שיחת חולין של תלמידי 

חכמים צריכה תלמוד"! 

מסביר שם רש"י "כדי 

להתלמד לדבר בלשונם 

שיש בה שלשה דברים, 

שהיא לשון נקייה, ושנית 

שיש בה עושר (עושר 

הביטוי או עושר המחשבה), 

והיא מרפא דכתיב "יש 

בוטה כמדקרות חרב ולשון 

 חכמים מרפא"!
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כולם גיבורים ? כי כולם 

ברורים ! הפירוש של 

א  ל א  ו ה ם  י ר ו ר ב

מגמגמים ! ולמה כולם 

ם  ל ו כ י  כ  ? ם  י ר ו ר ב

 אהובים ! האהוב ומי שמרגיש שהוא אהוב אינו מגמגם ! והוא גם גיבור !

האם ידענו עד עתה למה זה כל כך חשוב להרגיש אהוב ? אולי חשבנו שזה לא 

חשוב בכלל. נכון שזה נעים להרגיש ככה אבל שזה פיקוח נפש ממש לא 

חשבנו  ! לא חשבנו וגם דילגנו על זה . לפעמים . החסרנו קומפלימנט לחבר או 

 לבן זוג . כמה פעמים צריך לומר לו "אני אוהב אותך"?

שכחנו את הלשון שנקראת לשון חיבה ! כה מעט השתמשנו בה עד שהיא כי  כי  כי  כי  

נהפכה לנו כמילה זרה ! העולם שאנו חיים בו הוא עולם קר ועוקצני . את זה 

אנו יודעים לא רע . כמעט בעל פה . במקום  להתאמץ ולקרוא בשם אנחנו 

בוא הנה רגע "! במקום לשאול אדם שאני פונה אליו האם   –מסתפקים ב"היי  

יש לו זמן להקדיש  לי אנו קופצים עליו ב"תשמע מה יש לי לספר לך " . כי אין 

לנו זמן מיותר ואנו כמעט לא חושבים מה מרגיש זה שאנו "מואילים" לדבר 

 אתו . 

חז"ל על הפסוק "ועלהו לא יבול" ש"אפילו שיחת חולין של תלמידי אמרו  אמרו  אמרו  אמרו  

חכמים צריכה תלמוד" ! מסביר שם רש"י " כדי להתלמד לדבר בלשונם שיש 

בה שלשה דברים . שהיא לשון נקייה ושנית שיש בה עושר (עושר הביטוי או 

עושר המחשבה ) והיא מרפא דכתיב "יש בוטה כמדקרות חרב ולשון חכמים 

 מרפא" !

חולין אינה שפה של דברי תורה . היא גם לא שיחה שאסור להשתמש שיחת  שיחת  שיחת  שיחת  

בה . זה לא לשון הרע או דיבורים אסורים . היא גם לא דברים בטלים  ! שיחת 

חולין זה דיבור על הליכה לרופא או על קניית בגד. לא מצווה ולא איסור . עליה 

עם האישה "! לדבר כן אבל לא להרבות ! מה   שיחה אמרו חז"ל "אל תרבה  

שמחויבים מטעמי נימוס . וגם אותה צריך ללמוד ! תלמידי חכמים נמדדים לפי 

 רמת שיחת החולין שלהם !

    ג.ג.ג.ג.

מכיר עוד שפה שלילית . "לשון טומאה"! כך נפגש הקב"ה עם בלעם . רש"י  רש"י  רש"י  רש"י  

אצלו כתוב "ויקר אלוקים אל בלעם" . קרי במשמעות של מקרה . זה לא בגלל 

שהקב"ה שונא את בלעם ולכן דיבר אתו בזלזול . אין חובה לפרש כך . אלא 

הפירוש הוא שבלעם לא היה מסוגל לפגוש את האלוקים בקביעות ! רק 

במקרה . לפגוש אלוקים זה בהחלט לא קל . זה מפחיד עד מות . זאת הרגשה 

. לכן זה מתאפשר רק  כל כך חזקה שיכולה לגרום לאבדן עשתונות 

 בחלום .בלילה . כאילו בדרך אגב . 

שאלוקים דיבר   יודע כך בדרך אגב שבלעם לא בטוח שזה באמת קרה . הוא  כל כל כל כל 

בזה . החלשת ההרגשה נקראת טומאה . כמו   מרגיש אליו אבל הא לא כל כך  

שאמרו חז"ל שאין בשר המת מרגיש באזמל ! אפשר להעליב אותו והוא לא 

מרגיש . זאת טומאה . זאת שפה מיוחדת שהקב"ה משתמש בה לדבר עם 

 נביאי אומות העולם .

ויקרא הוא חומש שבו הקב"ה מדבר עם משה רבנו . בקביעות ובלשון חומש  חומש  חומש  חומש  

חיבה . "קרבנות" במשמעות של התקרבות . חומש של אהבה ברמה שרק בני 

זוג יכולים להבין אותה . על זה נכתבה מגילת שיר השירים . זה התפתח אחרי 

יציאת מצרים דרך מתן תורה ועד להקמת המשכן . הביאני אל בית היין ודגלו 

 עלי אהבה כתוב על מתן תורה 

 בנין עדי עד .

לכן נכתבה המילה ויקרא בתורה עם אל"ף קטנה .זה קשור לענווה של אולי  אולי  אולי  אולי  

משה רבנו שלא רצה שהתורה תכתוב עליו מילה כל כך מכובדת והוא העדיף 

את המילה "ויקר" וכמו שהיא כתובה אצל בלעם , אבל הקב"ה התעקש וכך 

נולדה הפשרה לכתוב ויקרא אבל את האות אל"ף המאירה  באור יקרות 

 להקטין אותה מעט .   כך : ויקרא !

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 

 

 

 הרב דוד וייס
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 קובעים את היום ואת הלילה, הירח קובע את החודש, והשמש והירח קובעים את השנה!

נמשיך עוד שלב: ניקח דוגמא מיממה, יום ולילה, היום מורכב מאור וחושך, אם לא היה חושך האם הבא   הבא   הבא   הבא   

היה זמן כזה שקוראים לו יממה?  בוודאי שלא כי כל הזמן היה שמש ואיך נקבע מה זה יום? אם לא היה 

 לילה היינו צריכים לקבוע את המידות של הזמנים עם שעון שאנחנו היינו קובעים את הזמנים!

לדעת כלל גדול בכל הבריאה של העולם הזה, שאם אין לילה אז גם היום הוא לא יום!! אם יש כל הזמן צריך צריך צריך צריך 

חושך אז   לו   אור ולא היה מושג כזה שקוראים לו חושך בכלל, אדם לא היה יודע מה זה אור, הוא לא היה מבין בכלל את המעלה! ורק כשיש גם מושג שקוראים 

 אדם מבין מה המעלה של אור ולא חושך!

ם הזה יש ול ישראל דומה לירח בעולם הזה, יש הרבה צרות ונדמה הגלות כמו לילה של חושך, וכמו שהירח משך החודש נהיה יותר גדול ויותר קטן, כך גם הע  עםעםעםעם

יהיה באותו גד  לפעמים צרות ולפעמים טובות, כך בנוי העולם הזה, כל הבריאה היא טוב ורע יום ולילה אור וחושך, וכמה שהאור יותר גדול חייב שהחושך שכנ 

לה של גדו המידה חושך גדול! כי אם לא אז אף פעם אדם לא יבין את מה שיש לפניו, הדבר המיוחד שיש באור גדול, את הדבר המיוחד של יום, את המעלה ה 

 הטוב!

שבעזרת ה' אחרי שעם ישראל יגיע לדרגה גבוהה ביבוא המשיח,    "יפרח בימיו צדיק ורב שלום עד בלי ירח" "יפרח בימיו צדיק ורב שלום עד בלי ירח" "יפרח בימיו צדיק ורב שלום עד בלי ירח" "יפרח בימיו צדיק ורב שלום עד בלי ירח"   (פרק ע"ב פסוק ז') זה אומר דוד המלך בתהילים  עלעלעלעל

שכל הזמן תהיה טובה ורוגע ושפע   "בלי ירח" "בלי ירח" "בלי ירח" "בלי ירח" העולם יהיה כאילו בלי ירח, דהיינו שלא יהיה מושג כמו הירח שלפעמים הוא מלא ולפעמים הוא חסר, אלא יהיה  

 בעבודת ה'.

"והיה אור הלבנה כאור החמה ואור החמה יהיה שבעתים כאור שבעת הימים ביום "והיה אור הלבנה כאור החמה ואור החמה יהיה שבעתים כאור שבעת הימים ביום "והיה אור הלבנה כאור החמה ואור החמה יהיה שבעתים כאור שבעת הימים ביום "והיה אור הלבנה כאור החמה ואור החמה יהיה שבעתים כאור שבעת הימים ביום וגם אומרים זאת בברכת הלבנה, (פרק ל' פסוק כ"ו) גם מה שכתוב בישעיה  וזהוזהוזהוזה

שלעתיד לבא האור של הלבנה יהיה כאור החמה, והביאור בזה הוא כמו שכתבתי, שלא יהיה עוד שהירח מתמעט, לא  חבש ה' את שבר עמו ומחץ מכתו ירפא"חבש ה' את שבר עמו ומחץ מכתו ירפא"חבש ה' את שבר עמו ומחץ מכתו ירפא"חבש ה' את שבר עמו ומחץ מכתו ירפא"

 !"ומלאה הארץ דעה את ה'""ומלאה הארץ דעה את ה'""ומלאה הארץ דעה את ה'""ומלאה הארץ דעה את ה'"יהיה לעם ישראל מצבים של קצת יותר אור או חושך גמור, אלא יהיה אור, 

 עולם!ב פסוקים אפשר להסביר, כמה מדרשים, כמה עניינים, אבל אנחנו מדברים על עמלק, נכון! אז מה כל זה קשור לעמלק? אלא כעת נבין למה יש עמלק כמהכמהכמהכמה

ב שיהיה חיי יש עמלק בעולם?! כי יש ישראל בעולם!  אם לא היה ישראל לא היה צריך את עמלק, אבל כיון שיש אור בעולם וצריך להבין את האור טוב, לכן  למה למה למה למה 

מבינים את רע  חושך עד שיבוא משיח צדקנו, ולכן כיון שיש מעלה גדולה של ישראל, לכן יש את החושך, את עמלק שצריך להתרחק ממנו כי על ידי שרואים את ה 

 הטוב ושצריך להידבק בו (והרבה יש על זה גם בקבלה).

 ישראל יגדלו ועמלך יימחה! "אור הלבנה יהיה כאור החמה""אור הלבנה יהיה כאור החמה""אור הלבנה יהיה כאור החמה""אור הלבנה יהיה כאור החמה"המשיח אז נמחה את זכר עמלק לגמרי!  כי כמו שכתוב בישעיה  כשיגיעכשיגיעכשיגיעכשיגיע

ה רע כז בשבת זכור וגם בפורים צריכים לזכור שאנו צריכים למחוק את עמלק, אבל נתבונן מזה לא רק את המצווה של מחיית עמלק, אלא נתבונן שאם יש   ולכןולכןולכןולכן

ה שלנו! איך דול גדול שצריך להרוג, איזה אור גדול יש לנו, איזה מעלה גדולה יש לנו! הרי אנו ההיפך הגמור של עמלק! ומה שיש עמלק זה רק בגלל המעלה הג 

על נו  נעשה עבירות כעת שאנו מבינים את הדרגה הגדולה של עם ישראל?! כל עבירה מרחיקה מהמעלה של ישראל ומקרבת את האדם לעמלק! כעת עוד התבונ 

 המסכנים שהולכים להתחתן איתם! אדם צריך לדעת מה הוא עושה!

 ה' נזכה להכיר את האור לעומת החושך, ואז יבוא המשיח במהרה, ויגדל ישראל לאור גדול בלי התמעטות, וגם עמלק לא יהיה!בעזרת בעזרת בעזרת בעזרת 

, כי בשביל ולם ואני אוסיף עוד נקודה קטנה אף שקשה לבאר את הענין הזה בכתב, לפי כל האמור יוצא שבשביל עבודת ה' ולזכות לטובו יתברך לכן יש חושך בע 

לעניננו ישראל ו    הבחירה, בשביל ההכרה, בשביל ההבנה צריך שיהיה אור וחושך, טוב ורע, והכל זה בגלל העבודה שאדם צריך לעבוד נגד יצר הרע ולבחור בטוב!! 

 הם הטוב ועמלק זה הרע!

 פפפפווווררררייייםםםם    ששששממממחחחח    וווובבבבררררככככהההה    ררררבבבבהההה    אאאאששששררררייייככככםםםם    ייייששששרררראאאאלללל!!!!

 1המשך מעמוד 
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 ברית לבנם של הרב חיים שמחה רוטברג ורעיתו, מזל טוב!

מזל טוב ללומדי הדף היומי על 
 סיום מסכת גיטין

 ומזל טוב ללומדי המשניות
 על סיום סדר זרעים

 
י ביום “סעודת מצווה בעזה

 9:30ראשון בשעה 
 בבית הכנסת הספרדי

 

 מסיבת פורים
 לכל ילדי השכונה

 ובפרט לילדי המתמידים
 

 הנכם מוזמנים למסיבת פורים
 בליל פורים

 8:30יום רביעי בלילה בשעה 

 עם ההורים
 בבית הכנסת הספרדי 

 עם המחנך

 א“הרב יעקב דרשן שליט
 בליווי תזמורת, ריקודים, וסעודת מצווה

 הפתעה לכל ילד!
 כל משפחה שמעוניינת להשתתף בסעודה (מוצרים)

 שתיה, יין, חד פעמי, לחמים, סלטים, מנה עיקרית, ועוד....

 נא לשלוח פתק עם הבנים, תזכו למצוות!!

 מזל טוב!
 “תורת נסים”כולל ערב 

 א“שליטיצחק אלקיים בראשות הרב 

 מזמין את הציבור

 לסיום מסכת גיטין
 י שיעור הדף היומי“ע

 וסיום סדר זרעים
 י שיעור המשניות“ע

 9:30ביום ראשון בשעה 

 

 כולל הערב מרבה תורה בהר שמואל

 ברכה מיוחדת לכל הלומדים!



 

 חול ושבת

מנחה ערב 
 שבת: 

 דקות לפני שקיעה 20

 הודו 8:00 שחרית: 

 12:30 מנחה:

 6:27 מעריב: 

 רבע שעה לפני שקיעה מנחה חול:

תהלים 
בנים 

ותהלים 
 בנות

1:00 

 אשכנז -שבת  -זמני תפילות ושיעורים 

 5:25 מנחה ערב שבת:

 6:15 מעריב:

 5:25 שחרית נץ:

 8:35שוכן עד:  8:10 ‘:שחרית מנין ב

 12:20 מנחה גדולה:

  5:00 מנחה:

 ספרדי -שבת  -זמני תפילות ושיעורים  6:34 מעריב:

 5:35 מנחה וקבלת שבת:

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

 5:20 שחרית נץ:

 8:15 שחרית:

 הרב אלקיים -אחרי מוסף  שיעור דף יומי יום שבת:

 בבית הכנסת 1:00 תהלים בנות:

 12:30 מנחה גדולה:

 5:00 מנחה:

 6:17 ערבית מנין ראשון:

 6:37 ערבית מנין שני:

 הרב דוד שרעבי דקות: 10זהר משך 

 הרב מרדכי ויטנשטיין - 7:30 אבות ובנים:

 הרב חיים ביטון בביתו - 8:30 שיעור באור החיים:

 הרב דוד שרעבי - 4:25 שיעור הלכה:

 ספרדי -חול  -זמני תפילות ושיעורים 

 5:25 שחרית נץ:

 הרב איתמר שעיה -לפני הנץ  שיעור דף יומי:

 8:30 שחרית מנין שני:

 הרב דוד שרעבי -אחרי שחרית  שיעור חוק לישראל:

 5:35וגם 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: 

 5:35  מנחה:

 הרב יוסף שטילרמן שיעור משנה ברורה:

 6:10 מעריב:

  

 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:

 5:00 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

 הרב שריקי - 19:30שיעור בימי שלישי 

 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: 

 5:20 שחרית נץ: 

 9:00 שחרית: 

 דקות לפני שקיעה 25 מנחה:

 6:27 מעריב: 

 הרב סטפנסקי -אחרי מנחה  שיעור דף יומי שבת:

 הרב סטפנסקי -אחרי מעריב  ש:“שיעור דף יומי מוצ

 בספרדי)הרב סטפנסקי ( - 8:00 שיעור דף יומי חול:

 קהל חסידים -חסידי 

 שיעורים לנשים

שיעור ותהילים בשבת אצל 
 משפחת האשל
 א41רחוב אבני החושן 

 15:30בשעה 
 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

 חדש בהר שמואל!
 חלות טעימות לשבת ברמה גבוהה

 055-6641121 -מגיע עד הבית 
 לאניני טעם!
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 עולו עולו אושפיזין ברוכים הבאים בפורים
 3:00סעודה מתחילה בסביבות  -יין כיד המלך 

Try our great beer “HARSH MULE” 
Brewed in Har Shmuel 

 בברכה
 הרב דוד שרעבי ורעיתו


