
 חידושים על ההגדה 
 : ה ד ג ה ב ם  י ר מ ו : א ה ד ג ה ב ם  י ר מ ו : א ה ד ג ה ב ם  י ר מ ו : א ה ד ג ה ב ם  י ר מ ו ,   א ְּבִמְצָרִים ה  ְלַפְרע ּו  נ ָהִיי ם  ֲעָבִדי

ם ְּבָיד ֲחָזָקה ּוִבְזרַע ְנטּוָיה. ְוִאּלּו  ַוּיוִציֵאנּו ה' ֱאלֵהינּו ִמׁשָּ

לא הוִציא ַהָּקדוׁש ָּברּו הּוא ֶאת ֲאבוֵתינּו ִמִּמְצָרִים, 

ה  ְלַפְרע ּו  נ ָהִיי ם  ְמֻׁשְעָּבִדי ּו  נ ָבֵני ּוְבֵני  ּו  נ ּוָבֵני ּו  ָאנ ֲהֵרי 

אבדה מזמן מהעולם, “, פרעה”ְּבִמְצָרִים. השאלה ברורה, ממלכת מצרים עם שושלת המלוכה שהיו נקראים 

אפילו העמים שבמצרים אינם העם המצרי הקדום אלא תערובת שלמה שערבב בהם סנחריב לפני שנים 

משם עדיין אנחנו ובנינו ובני בנינו היינו עבדים ‘  רבות, אם כן מה זאת שאנו אומרים שאם לא הוציאנו ה 

 לפרעה במצרים?

(וראה זהר הנפוצה היא, שעדיין היינו משועבדים בזימה או בכחי ועוצם ידי, בטומאה של מצרים  התשובה התשובה התשובה התשובה 

 . אבל נראה לומר ביאור אחר.כ מלובלין)“א, וראה עוד הגדת רצה“ב ע“חדש פרשת יתרו דף נ

להיות עבדים של פרעה, אבל בארץ אחרת, אמנם כשהעבדים הנם בארץ אחרת יכולה מדינה לכבוש אפשר אפשר אפשר אפשר 

את אותה הארץ מידי מצרים, ויש אפשרות 

לעבדים לברוח ולצאת לחירות, גם להיות עבדים 

למצרים אבל לא לפרעה זה דבר אפשרי, שמצרים 

עדיין תהיה קיימת אך אין שם מלכים משושלת 

פרעה, אלא סוג אחר של שלטון שהתחלף, גם 

בזה יש תקווה מסוימת לעבדים שאם משתנית 

שיטת הממשל אולי יש להם הזדמנות לצאת 

אנו ובנינו ובני אנו ובנינו ובני אנו ובנינו ובני אנו ובנינו ובני “ “ “ “ לחפשי. אבל כאן כתוב בהגדה ש 

, זאת “ “ “ “ בנינו משועבדים היינו לפרעה במצרים בנינו משועבדים היינו לפרעה במצרים בנינו משועבדים היינו לפרעה במצרים בנינו משועבדים היינו לפרעה במצרים 

אומרת שעדיין היינו בעבדות מוחלטת, לפרעה 

דווקא, ובארץ מצרים דווקא, שני החסרונות, עבדות גמורה שאין לה אופק של סיום! ואז שוב חוזרת 

השאלה ביתר שאת, הרי מצרים של היום אינה אותה מצרים של פעם, וגם פרעה נעלם, אם כן איך ברור כל 

 כך שעדיין היינו עבדים לפרעה ובמצרים?

ה נותן שלטון וחשיבות לאותה האומה שישראל נמצאים שם תחתם, “ ישראל נמצא בגלות, הקב כשעם  כשעם  כשעם  כשעם  

מיד אותה האומה   -וכשישראל יוצאים משם  

מאבדת את כח השלטון ואת החשיבות שהייתה 

 א)“ ע ‘  (דף ו לה! כך מפורש בזהר פרשת שמות  

שכתוב: ַוָּיָקם ֶמֶל ָחָדׁש ַעל ִמְצָרִים. ְּבִסְפרֹו ֶׁשל ַרב 

 ֶמֶל ַוָּיָקם  ּוב  ָּכת ׁשֶּ ּו  ַמה  , ֶנֱאַמר  ָּכ ָסָבא  ּוָנא  ַהְמנ

ְוָכל  ָהעֹוָלם  ַעֵּמי  ָּכל  ּוְרֵאה,  ִמְצַרִים? ּבֹא  ָחָדׁש ַעל 

ַמְלֵכי ָהעֹוָלם א ִהְתַחְּזקּו ְּבִׁשְלטֹוָנם ֶאָּלא ִּבְׁשִביל 

ַעד  ֹוָלם  ָהע ַעל  ׁשֹוְלִטים  ּו  ָהי א  ִמְצַרִים   . ִיְׂשָרֵאל

 הרב דוד שרעבי הרב משה קליין

 
 

 מזל טוב!
 ו“הימשה ירושלמי ורעיתו ‘ לר

 בהגיע בנם לעול המצוות
 תזכו ותראו נחת באורך ימים ושנים!

 

1 

    "והובא אל הכהן""והובא אל הכהן""והובא אל הכהן""והובא אל הכהן"
בני אדם מזלזלים בלשון הרע, כי אינם יודעים את 
חומרת הדבר, את כח המחץ שבפה. אין יודעים 
ן הרע.  להעריך את ההשפעה לרעה שיש בלשו
חושבים: וכי מה עשיתי? הוצאתי הגה מפי, הרי אלו 

לכן "והובא אל הכהן", ויראה   –רק דברים בעלמא.  
שדיבורו של הכהן חותך גורלו, לשבט או לחסד: 

נטהר ובאומרו "טמא" נטמא.   –במוצא פיו "טהור"  
מזה ידע להעריך את הכח העצום שבדיבור לטוב 

 החיים והמוות ביד הלשון.       (המגיד מדובנא) –ולרע 
    "ולקח למטהר שתי צפרים""ולקח למטהר שתי צפרים""ולקח למטהר שתי צפרים""ולקח למטהר שתי צפרים"

), לרמז לו לבעל 376(   שלום שלום שלום שלום ) בגימטריא  376(   צפור צפור צפור צפור 
לשון הרע, שחטאו לא יכופר עד שלא יתקן מה 
שקלקל ברכילותו, הפריד בין אחים ורעים, בין איש 

 לאשתו, עליו החובה להחזיר את השלום על כנו.                        
 (בספרים)                                                                  

    "ועץ ארז ושני תולעת""ועץ ארז ושני תולעת""ועץ ארז ושני תולעת""ועץ ארז ושני תולעת"
 מוציא שם רע (חז"ל) –מצורע 

"לפי שהנגעים באים על גסות הרוח, מה תקנתו 
ת  ע ל ו ת כ ו  ת ו ו א ג מ ו  מ צ ע ל  י פ ש י  , א פ ר ת י ו

 וכאזוב" (רש"י).
הכהן בבואו לטהר את המצורע לאחר שנתרפא מנגע 
הצרעת, לוקח שתי ציפורים חיות, עץ ארז, שני 
תולעת ואזוב. שוחט ציפור אחת ובדמה טובל את 
הציפור החיה הארז שני התולעת והאזוב, מזה על 

 המיטהר ומשחרר לחופשי את הציפור.
בא לרמז, האדם המפטפט כמו ציפור ללא חשבון, 
לעיתים, גורם בכך לשפיכות דמים וכמו שוחט את 
הזולת "ושחט את הציפור" ואילו לא נהג בגאווה (עץ 
ארז) אלא נוהג בשפל רוח (שני תולעת ואזוב) וחושב 
שבע פעמים לפני שהוציא דיבור מפיו ("והזה שבע 

 פעמים") לא היה מגיע לכדי חטא.
כל תהליך ההיטהרות מורכב ביותר והתורה מפרטת 
פירוט רב את כל הנדרש ע"מ להיטהר. ללמדנו עד 

    כמה חמור איסור הוצאת לשון הרע.

 
 מזל טוב!

 ו“הי ציון וייצמן ורעיתו‘ לר

 טוהר -על לידת הנכדה 
 תזכו ותראו נחת באורך ימים ושנים!

 

 6:38כניסת השבת: 
 7:47צאת השבת: 

 8:22רבנו תם: 
 7:08שקיעה: 

 
 

 
 

 מזל טוב!
 ו“היאריה ירושלמי ורעיתו ‘ לר

 יתברך‘ על נישואי הבת בעזרת ה
 תזכו ותראו נחת באורך ימים ושנים!

 

 פרשת מצורע
 שבת הגדול

 
 מזל טוב!

 ו“הי חגי חיות‘ לר
 י ביום שני“על אירוסיו בעזה

 בורא עולם בקנין השלם זה הבנין!
 

 
 מזל טוב!

 ו“הי מרדכי אוחנה ורעיתו‘ לר
 ה“על לידת הבן והכנסתו בברית בע

 תזכו ותראו נחת באורך ימים ושנים!
 

 
 מזל טוב!

 ו“היאליהו מלכה ורעיתו ‘ לר

 בהגיע בנם לעול המצוות (ביום ראשון)
 תזכו ותראו נחת באורך ימים ושנים!

 

 4המשך בעמוד 

 
 

 מזל טוב!
 ו“הימשה בן ישי ורעיתו ‘ לר

 על נישואי הבת במזל טוב
 תזכו ותראו נחת באורך ימים ושנים!

 



 

האם מותר  לבשל קטניות ואורז  
בשביעי של פסח לצורך שבת ולסמוך 
על עירוב תבשילין, (לנוהגים לא לאכל 

 בפסח אורז וקטניות)
היא שהנוהג איסור באורז וקטניות בפסח השאלה  השאלה  השאלה  השאלה  

האם מותר לו לבשל לצורך מחר על סמך עירוב 

תבשילין שכל ההיתר שתקנו חז"ל בעירוב תבשילין 

הואיל ואי מקלעי ליה אורחים חזי ליה, ואז יוכל 

לבשל גם למחר, האם צריך שיהא ראוי לו עצמו 

לאכל עכשיו ולכן אסור לו לבשל, או שמספיק 

שיהא ראוי לאחרים והרי יש רוב הספרדים שנוהגים 

היתר בקטניות ואורז בפסח, ואם יבוא לו אורח 

ספרדי הנוהג לאכול קטניות א"כ יהא מותר לו 

י  ו ל ת ם  ג ו   , ל ש ב ל

זו האם הוא  בשאלה 

 מוקצה להם או לא.

ה   נ ה  ה נ ה  ה נ ה  ה נ א ה " מ ר ה ב  ת כ

ן  מ י ס ך   ו ר ע ן  ח ול בש

י  מ  ' כ ף  י ע ס ז  כ ק ת

שמתענה בי"ט,  אסור 

לבשל לאחרים אפילו 

לצורך בו ביום,  דהוי 

כמי שלא הניח עירוב 

 שאינו מבשל לאחרים (מהרי"ו).

המשנה ברורה ר"ל כמו דקי"ל דאותו איש ומסביר  ומסביר  ומסביר  ומסביר  

שלא עירב אסור לבשל מיו"ט לשבת אפילו בשביל 

אחרים כיון שאסור לבשל בשביל עצמו כן ה"ה ביום 

טוב גופא מי שמתענה דאסור לבשל בשביל עצמו 

כיון שא"צ לה ממילא לא הותר לו לבשל גם בשביל 

אחרים, וכתב המ"א דממילא אם איקלע זה ביום 

טוב הסמוך לשבת אסור לבשל בעצמו לכתחלה  

לשבת, אף שהניח עירוב, אבל בני ביתו או אחרים 

אופין ומבשלין לו משלו דאין קמחו נאסר הואיל 

והניח עירוב תבשילין. ועיין  באחרונים שמפקפקים 

על עיקר דינו דרמ"א  וע"כ ביום טוב הסמוך לשבת 

אם אין לו אחרים שיבשלו בעבורו מותר לו לבשל 

בעצמו וכן אשה משרתת שמתענה ביום טוב ג"כ 

 יכולה לבשל לצורך בעה"ב ע"כ .

חתם סופר חלק א (אורח חיים) סימן עט בשו"ת  בשו"ת  בשו"ת  בשו"ת  

כתב,  זה לי איזה שנים נשאלתי ממו"ח הגאון מהו' 

עקיבא איגר נ"י, בפוזנא נוהגים לאכול פירות יבשים 

רוזאנגיס (צמוקים) בי"ט אחרון של פסח, והנה אז 

חל בשבת ורצה שאחוה דעתי אם מותרים להכין 

בי"ט ז' של פסח תבשילים עם הנ"ל לצורך מחר, 

דהרי ע"י עירוב תבשילין לא הותר אלא ע"י הואיל 

ואי מיקלעי אורחים והכא לא שייך זה דהא אסורים 

ביומי', דז' של פסח לנוהגים איסור בפירות יבשים. 

והיה נ"ל למו"ח הגנ"י להתיר, דמתירים פירות 

יבשים בפסח לכל חולה שאין בו סכנה ונימא הואיל 

וחזי לחולה אפילו שאין בו סכנה וזה שכיח. ולא 

הודיתי לו, נהי חולה שאין בו סכנה שכיח, אבל לא 

שכיח שאותו חולה יהיה צריך לרוזינגס, (צימוקים). 

 א"כ הוי מחלוקת הרע"א וחתנו החתם סופר, 

רב פעלים חלק ג'  סימן ל ' , כתב וראיתי בשו"ת  בשו"ת  בשו"ת  בשו"ת  

להרב ברכי יוסף ז"ל סי' תס"ז אות ה' שהביא 

ב  ר ה ת  ב ו ש ת הכנה"ג ז"ל, דאסר לנוהג מ

לאכול אורז וגבינה ביום טוב אחרון היכא דאירע יום 

טוב אחרון בשבת שלא לבשל בערב שבת, אך אם 

אשתו אוכלת אותם הדברים בפסח יכולה לבשל 

כיון שהיא מבשלת ואוכלת בו ביום ע"ש, ובספרו 

מחב"ר שם אות ו' הביא עוד הפעם תשובת הכנה"ג 

הנז' והביא בשמו עוד שכתב דהרב מהרי"א מתיר, 

אך הוא אוסר ממ"ש מהרי"ו בדין המתענה ביום 

טוב דאסור לבשל לצורך אחרים, והרב חיד"א ז"ל 

שם כתב דיש לדחות הראיה הנז' של הכנה"ג 

דמדמי לה לדין מהרי"ו גבי תענית, משום דהתם 

אינו יכול לבשל כלל לעצמו, אבל הכא הוא מותר 

לבשל ולאכול מין אחר ע"ש, והאמת אתו בזה לפי 

הך טעמא דמהרי"ו ,  מיהו אנא עבדא כבר כתבתי 

דבנ"ד הגם דאין לאסור מטעם של מהרי"ו יש 

 לאסור מעם שכתב מג"א ז"ל דהוא מוסכם.  

תשובות כתב  שרוב הפוסקים חולקים על בפסקי  בפסקי  בפסקי  בפסקי  

המתירים הנ"ל, וכותבים כי למעשה יש לאסור 

לבשל קטניות ופירות יבישים בשביעי של פסח 

י  כ ף  א  , ת ב ש ך  ר ו צ ל

ם  י ב ר ו  נ י נ י ב ם  י י ו צ מ

הנוהגים לאכול דברים 

אלו, וג' טעמים עיקריים 

נאמרו בטעם האיסור: א. 

ר  ו ס א ל ג  ה נ מ ה ש ן  ו י כ

אכילתן הוא מדינא עפ"י 

הראשונים, לא אמרינן 

"הואיל" אף כי יש אנשים 

ן  האוכלים זאת. ב. כיו

שלנוהגים איסור אסור הדבר מדינא ולא מחמת 

חומרא בעלמא, חל על מאכלים אלו איסור מוקצה. 

ג. יש לחשוש שמא יבואו לאכול מהם אגב העיסוק 

בהם. וכ"ז בקטניות וכדו' האסורים מדינא, אבל 

מצה שרויה או מצה שאינה שמורה שאינו אלא 

חומרא בעלמא, ואף בין האשכנזים יש הנוהגים 

לכו"ע לבשל ולהכין מהם   75לאוכלם בפסח, מותר 

אחרון של   -תבשילים בשביעי של פסח לצורך שבת  

פסח, אף שלמבשל אינו ראוי לאכילה בו ביום, מ"מ 

הואיל וראוי לאורחים אם יבואו אליו, וכן ראוי 

 לקטנים וחולים.

אומנם בחזון עובדיה התיר בשופי לבשל בשביעי 

של פסח לצורך שבת אורז וקטניות לנוהגים בהם 

 איסור וכתב כן גם בשם הגרש"ז אויירבאך זצ"ל,

 הרב חיים דדש

היא עונש על ספור לשון הרע, צרעת  צרעת  צרעת  צרעת  
מדה כנגד מדה, המספר הפריד בין אדם 
לרעהו ובין איש לאשתו, כך הוא ילקה 
בצרעת, ועי"ז יפרד גם הוא מהסביבה 

 ויישב חוץ למחנה.
מאותה סיבה נהגו גדולי עולם בדיוק  בדיוק  בדיוק  בדיוק  

בכל הדורות להפריד עצמם ולהסתלק 
, משום שההימצאות  מבעלי הלשון
בסביבתם תכשיל אותם בקבלת לשון 
הרע, ותגרום להם לפירוד בין אחיהם, 
ם  ה מ ם  מ צ ע ד  י ר פ ה ל ו  פ י ד ע ה ך  לכ

 ולהתרחק מסביבתם.
ר   פ ו ס ר  מ פ ו ס ר  מ פ ו ס ר  מ פ ו ס ת מ ח א ב ש  ' ם י י ח ץ  פ ח ' ה ל  ע

ממסעותיו למכירת ספריו, שבת בביתו 
של שוחט העיירה, לפני נטילת ידיים 
לסעודה שלישית שמע את השוחט 
אומר לאשתו: 'מה דעתך על חוצפתו 
של הקצב? הוא עוד יפול בפעם בפח 
י  נ ו ל פ ל ח  י ט ב ה א  ו ה  , ו י ר ק ש ל  ש ב
שהבהמה ששחטתי בשבילו היא חלקה 

 ללא כל סירחה!!'.
זאת החפץ חיים לא היסס כששמע  כששמע  כששמע  כששמע  

לרגע ותיכף נעלם מביתו של השוחט 
מבלי שאיש ירגיש בכך. כאשר ראה 
המארח כי האורח אינו בא אל השולחן, 
יצא מהבית לחפשו, ולהפתעתו מצאו 
יושב וסועד סעודה שלישית בבית אחד 
ממכריו. השתומם השוחט מהתנהגותו 
של החפץ חיים, ושאלו: 'מדוע שינית 

 את האכסניה? מה פגם מצאת בביתי?
לו החפץ חיים: 'אם טענה לך כלפי ענה  ענה  ענה  ענה  

הקצב, הרי זה ענין של איסור והיתר, 
צריך אתה להזמינו לרב, או להוכיחו בינו 
לבין עצמך, מדוע מספר אתה את כ"ז 
לאשתך? הרי זה לשון הרע!!, בכל כוחי 
אני מסתובב למכור את ספריי בענין 
הזהירות מלשון הרע, איך ארשה לעצמי 
רים על  עוב בית כזה ש ב ן  אכס להת

 עניינים אלו'.
חיים לא רק ברח מבית של מספרי החפץ החפץ החפץ החפץ 

לשון הרע, היה פעם שאף קפץ מעגלה 
ן עיר לעיר, משום  בי באמצע הדרך 
שהסוחרים שם דיברו לשון הרע, וכל 
הפצרותיו להם שימשיכו לדבר בענייני 
סוסים וחמורים ולא על אנשים העלו 
חרס בידו, הם צחקו עליו ולעגו לו ע"כ 
שהוא מעדיף לדבר על סוסים מאשר 

הוא לא בחל אבל  אבל  אבל  אבל  לדבר על אנשים.  
בשום דבר וקפץ מן העגלה בלב הדרך, 

ע  ו ר ג ה ר  ב ד ה י  כ
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 7המשך בעמוד 

 קימחא דפיסחא
 מצווה גדולה

 אפשר למסור
 להרב דוד שרעבי

0542002882 
 מוצרי מזון

 או קניית מוצרי מזון
 ח של“אפשר עם הגמ

 צבי וקרוליין
054-6535441 



 לא  מצאתי לגוף טוב משתיקה
משנות הילדות: בהיותי נער צעיר בישיבה הייתי כנראה פטפטן. ובחור סיפור  סיפור  סיפור  סיפור  

מבוגר הוכיח אותי על זה ואמר לי "אתה יודע איך ולמה נעשים בני אדם לפתע 

אילמים? כי כשאדם נולד הוא מקבל כוח הדיבור בקצבה! וכשהוא משתמש 

בכוח הדיבור בלי הגבלה הוא גומר מהר את מה שהוקצב לו ואז הוא נהיה 

 אילם!

ורבי ענה בחריפות שלא הייתה אופיינית לו על השאלה "מה הוא הגבול מורי  מורי  מורי  מורי  

יש    –  מידה שצריך לדעת כשמתחילים לדבר? והוא אמר "דיבורים שיש להם  

 ! כלומר דיבורים מרובים מוכרחים לפגום ברמה שלהם!משקללהם 

 שלמה המלך כתב בספר קהלת "ברוב דברים לא יחדל פשע "!גם גם גם גם 

אלו מביאים אותנו להבין פרשה מאד חשובה בתורה. אני מתכוון דברים  דברים  דברים  דברים  

לפרשת מצורע. התורה מדברת על תורת המצורע ביום טהרתו וכותבת שצריך 

לקחת למצורע "שתי צפרים חיות טהורות". כתב 

שם רש"י בהסבר הציווי הזה "לפי שהנגעים 

ו  נ ח שאנ כ ר ש ב סת מ רע!  ה ן  ו ש על ל ים  בא

מדברים על "לשון הרע" אין הכוונה לתוכן 

הדברים שאנו מדברים אלא לאדם המדבר 

שהוא אדם שהלשון שלו רעה ! כלומר הלשון 

של הרע! ממשיך רש"י להסביר את מה שהתורה 

כתבה שצריך לקחת  ביום טהרתו שתי צפרים 

לפיכך הוזקקו   מעשה פטפוטי דברים שהוא  

 לטהרתו צפרים שמפטפטין תמיד בצפצוף קול !

שמי שעושה עבירה בשוגג חייב להתכפר וכמו  וכמו  וכמו  וכמו  

בהבאת בהמה לחטאת כי החטא שלו בשגגה 

מראה שהוא מתנהג כמו בהמה שלא מבינה את 

מה שהיא עושה והחוטא מראה שהוא נוהג 

כבהמה כך במצורע שחוטא בפטפוטי דברים 

מביא לטהרתו שתי צפרים שמצפצפות תמיד 

 בצפצוף קול ! 

שהקרבן של האדם  הוא כמו מראה שבה כלומר כלומר כלומר כלומר 

המסתכל בה רואה את עצמו בדיוק מושלם . אם 

כבהמה כשחטא במעשה שאסור לעשותו או 

כציפור כשמפטפט כמוה ! כשאתה מביא קרבן 

אתה חייב לראות את עצמך במדויק ! לכן כנראה 

א  ו ה טא  ח ה י  כ ן  ב ר ק ן  י א ד  י ז מ ב טא  ח על 

ה  ב ש ח מ ה  יל פע מ לא  ה  מ ה ב ה ו ה  ב ש ח מ ב

 במעשים שלה !

הרמב"ם בפירוש המשניות למסכת אבות בפרק א' משנה י"ז שם כתוב והנה  והנה  והנה  והנה  

"שמעון בנו ( של רבן גמליאל) אומר כל ימי גדלתי בין החכמים ולא מצאתי 

לגוף טוב משתיקה" ! מביא דברי התוספתא המדבר על ג' דברים נפרעין מן 

האדם בעולם הזה ואין לו חלק לעולם הבא והן עבודת כוכבים גילוי עריות  

 ושפיכות דמים  ו ל ש ו ן  ה ר ע  כ נ ג ד  כ ו ל ם !

לא די שהתוספתא הכליל לשון הרע בין העבירות החמורות שלכולן יש דין הרי הרי הרי הרי 

של "יהרג ולא יעבור" אלא אף הרים את חטא לשון הרע למעלה ראש וכתב 

עליו שהוא כנגד כולן ! ובאמת מותר לנו לתמוה על זה שהרי בעל לשון הרע לא 

אמר שקר ! הוא מדבר רק דברי אמת , ובכל זאת הוא יותר גרוע מרוצח ומנואף 

ומעובד עבודה זרה ! כל כך למה ? מדבר אמת ואין לו חלק לעולם הבא ? 

 אתמהה !  

הנה הרמב"ם עצמו יעזור לנו לפתור את החידה .  הנה במקום אחר בפרקי אבל אבל אבל אבל 

אבות בפרק ג' משנה י' אומר רבי דוסא בן הרכינס "שינה של שחרית ויין של 

צהרים ושיחת הילדים וישיבת בתי כנסיות של עמי הארץ מוציאין את האדם 

מן העולם ". כותב שם הרמב"ם שאמר רבי  דוסא "שאלו הדברים מונעין 

 ומבטלין מעלת האדם עד שיצא מן העולם והוא אבד"!

פה הרמב"ם שיש דבר כזה שנקרא "מעלת האדם" ! ויש סכנה לאבד את מגלה מגלה מגלה מגלה 

המעלה הזאת ואז הוא מאבד את כל החיים שלו . הוא יוצא מהעולם במצב של 

"אבד" ! צריכים אנו לברר על מה מדבר הרמב"ם כשהוא כותב על "מעלת 

 האדם".

מצאנו בתורה כשהיא מדברת על יצירת האדם "ויפח באפיו נשמת חיים והנה והנה והנה והנה 

ויהי האדם לנפש חיה". שואל שם רש"י שהרי אף בהמה וחיה יש להם נשמת 

חיים ונקראו נפש חיה ומה הוא יחודו של האדם ? ועונה רש"י שבכל זאת 

האדם הוא החי שבכולם ! ולמה ? כי נתווספו בו דעה ודיבור ! בזה הוא עולה 

 על כל בעלי החיים !

בפרק א'  בפרקי אבות מונה חמשה חלקים של דיבור . הראשון הוא   הרמב"ם הרמב"ם הרמב"ם הרמב"ם 

הדיבור בדברי תורה ! השני הוא הדיבור בדברים אסורים . השלישי הוא דיבור 

שהרמב"ם קורא לו דיבור הנמאס . אבל הוא מתכוון לדיבור שאין בו תועלת 

לאדם כמו רוב סיפורי ההמון המספרים חדשות . מה קרה ? ואיך מתנהגים 

בחצרות המלכים , למה פלוני מת או איך התעשר פלוני , דבר שחכמים קוראים 

 לו "דברים בטלים" .

כי כל דיבור שאין בו הרמב"ם אומר על דיבורים אלו שהם דבור מאוס !  אבל  אבל  אבל  אבל  

! החלק הרביעי הוא קורא לו "דרך ארץ" . לזה הוא   תועלת הוא דיבור מאוס 

מתייחס כאל דיבור נאהב . לדבר על מעלת המידות הטובות ועל גנות המידות 

הרעות . בקיצור אנו קוראים לזה "מוסר" ! זאת העבודה שהמשגיחים לקחו על 

 עצמם . לעורר את תלמידיהם !

החמישי הוא הדיבור בעניני פרנסה או החלק  החלק  החלק  החלק  

בריאות או מסחר ובקיצור מה שחכמים קראו 

אותם דברי חולין! מה צריך לקנות ומה למכור . 

 איפה לגור וכדומה  .

נשים לב  למה שהרמב"ם בסוג השלישי אנחנו אנחנו אנחנו אנחנו 

! ואנחנו המאוס  קורא לדיבורים ההם דיבור  

לא כל כך מבינים למה הוא מתכוון . הוא מדבר 

ה  שב או להק ים למשל  עיתונ קריאת  על 

לחדשות . בני אדם מתייחסים לזה בכובד 

ראש . צריך לדעת מה דיבר פוטין עם אובמה 

למשל ! צריך לדעת למה פלוני מת ! או גם איך 

התעשר רוטשילד או רוקפלר ! אלו דברים 

מעניינים ואפילו חשובים , אז למה הרמב"ם 

 קורא לזה דברים מאוסים ?

. פה  פה  פה  פה   דרך הרמב"ם על פצע פתוח אצלנו 

 ! קוראים לזה בשפה מעודנת "סקרנות" 

ובאמת ? מי לא סקרן ? הרבה או לפחות מעט 

זה נוגע לכולנו . ובאמת מה קרה שם ומי 

התארס ועם מי הוא עשה את זה ? והרמב"ם 

עוטה פנים רציניות ושואל אותנו " בשביל מה 

אתם צריכים לדעת את זה "? מה יצא לכם מזה 

שתדעו איך עשה ליבייב את הונו ? כל מה 

שאנחנו מכנים בשם "חדשות" אלו דברים 

 מאוסים אצל הרמב"ם !

היינו מדרגים את הסקרנות ברמה של דברי חולין . לשיחת חולין יש גם אנחנו אנחנו אנחנו אנחנו 

לחז"ל כבוד . הם אמרו ששיחת חולין של תלמידי חכמים צריכה תלמוד . אז 

נכון שחז"ל כאילו התנו את מאמרם דווקא לשיחת חולין של "תלמידי חכמים" 

אבל אנחנו מחזיקים את עצמנו לתלמידי חכמים , אנו ענובים בעניבות או גם 

לובשים בגד שנקרא פראק  ומה חסר לנו להיקרא תלמיד חכם ? מן הסתם 

 למדנו משהו בילדות בתלמוד תורה אז בודאי אנחנו ת"ח .

לקרוא לסקרנות שלנו דברים מאוסים זה רחוק אצלנו מן הדעת . זה אבל  אבל  אבל  אבל  

מעליב אפילו . כל ילד מגיל שלוש עד תשעים הוא סקרן ואף אחד לא חושב על 

זה כעל דבר מאוס . אז באמת למה הרמב"ם מתייחס בצורה כל כך חמורה למה 

שאנחנו חשבנו לתומנו רצון לדעת ? אני  זוכר עצמי כילד בן שמונה , זה לא 

היה במאה שלנו , ואז מכרו בקיוסקים ספרון שנשא את השם היפה לדעתי 

"מה טוב לדעת"! והתפרסמו שם דברים מענינים . למשל איך פועלת 

המצלמה ! למה השמש צהובה ? או איפה מוצאים זהב ! וכדומה . ואני מאד 

 אהבתי את הספרונים האלה !

שואל שאלה חדה . איזה תועלת תצמח לך מידיעת הדברים האלה ? והרמב"ם והרמב"ם והרמב"ם והרמב"ם 

 אם אין תועלת אז זה נקרא מאוס! השאלה שלנו היא למה ?

הרמב"ם היה חכם גדול מאד והוא בודאי  רצה לדעת הכול ושאל שאלות אבל אבל אבל אבל 

חכמות אבל הוא ידע את מעלת האדם במה שניתנה בו תוספת חיות בצורה 

 הרב דוד וייס

 

 

צריך להיזהר אפילו לומר ”

שבחים על אדם ברבים כי 

יכול להיות שיש בין 

השומעים את השבחים 

שונאים של מי ששיבחו 

אותו והם יזכרו דווקא 

בחסרונות שלו! אז מה 

לעשות? אם אפילו לומר 

שבח זה לא טוב אז מה 

לעשות? התשובה היא 

 “לשתוק!
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של דעה ודיבור . הוא 

ת  א ב  י ש ח ה ד  א מ

המעלה הזאת שנקראת 

ר  מ ש ו ם  ד א ה ת  ל ע מ

עליה בכול כוחו . הוא 

ידע את הסכנה של "אדם ביקר ולא יבין נמשל כבהמות נדמה" , שאדם יכול 

בכוח דיבורו ובשל יכולתו לצפצף כמו ציפור להיות גם הוא ציפור רחמנא 

 ליצלן !

האדם קיבל בעת יצירתו מעלה מיוחדת שנקראת אדם המדבר אבל הוא אמנם אמנם אמנם אמנם 

יכול להפסיד אותה בריבוי דיבורים מאוסים , דיבורים שאין בהם תועלת . משה 

רבנו היה כבד פה וכבד לשון ואנו חושבים את זה כפגם וכמו היה בעל מום, 

אבל כנראה זה היה אצלו מעלה כי באמצעותה הוא שמר על מוצא שפתיו מכל 

 משמר. 

אמר על עצמו "לא איש דברים אנכי" ואכן היה כזה . הוא ידע לשמוע וזה הוא הוא הוא הוא 

מחלב אילים   הקשיב מזבח טוב ול   שמוע היה בשבילו דבר חשוב ביותר . "הנה  

" . אומרים חז"ל במסכת חולין דף פ"ט "מה אומנותו של האדם בעולם הזה ?

ישים עצמו כאילם "! אנחנו שומרים על הפה שלנו לא להכניס בו דברים לא 

כשרים אבל על מה שיוצא מהפה שלנו אנחנו לא שומרים . אנחנו לא שומרים 

על "האדם ביקר" דהיינו לא לדבר דיבורים שאין בהם תועלת שהרמב"ם קורא 

 להם דיבורים מאוסים !

אנחנו בסכנה של "נמשל כבהמות נדמה" ! כמו ציפור מצפצפת .  "לא לכן  לכן  לכן  לכן  

מצאתי לגוף טוב משתיקה" . כל דברי הרמב"ם מוסבים להסביר פיסקא זאת 

ותחי נפשכם ! זה טוב לגוף ולא רק   שמעו בדברי רבן שמעון בן גמליאל !  

לנשמה ולא רק לחיי העולם הבא אלא כמו רופא המזהיר על שמירת הבריאות 

 -פה בעולם הזה , כך אמר רשב"ג את משנתו . "כל ימי גדלתי בין החכמים  

ולמדתי שאין   -והקשבתי לכל מילה שהם אמרו ושמתי לב לשתיקות שלהם ! 

 טוב לגוף משתיקה" . החכמים ידעו לשתוק "!

הרע מתפתחת על גבי יצר הפטפוטים ! על גבי מחלת הסקרנות והרצון לשון  לשון  לשון  לשון  

"להיות בעניינים"! מדברים של מה בכך מגיעים לדברים מאוסים ומהם  לדברים 

האסורים ממש. וכתב שם הרמב"ם מעשה ששיבח חכם מן המתחכמים כתיבת 

הסופר שהראה לו במעמד גדול וגינה הרב מעשה המשבח כתיבת הסופר 

ההוא ואמר לו כלך מלשון הרע ! כלומר שאתה מסבב גנותו בשבחך אותו בתוך 

ההמון שיש מהם שיאהבוהו ומהם מי שישנאוהו ויצטרך שונאו כשישמע 

 שבחיו לזכור מומיו ורעותיו !

שצריך להיזהר אפילו לומר שבחים על אדם ברבים כי יכול להיות שיש כלומר כלומר כלומר כלומר 

בין השומעים את השבחים שונאים של מי ששיבחו אותו והם יזכרו דווקא 

בחסרונות שלו ! אז מה לעשות ?אם אפילו לומר שבח זה לא טוב אז מה 

 לשתוק ! –לעשות ? התשובה היא 

במסכת שבת מדברת על צורת האותיות ושמה לב שהאות פ"א יש לה הגמרא הגמרא הגמרא הגמרא 

מה שצריך   –שתי צורות . פ"א פתוחה ופ"א סתומה . אחת בשביל לדבר  

ושמוכרחים לדבר , והשנייה בשביל שתיקה ! פה סתום ונעול . תמיד הבנתי 

שפה מדברים חז"ל על שני זמנים שונים . זמן לפתיחת הפה וזה בזמן 

שתלמידים מקיפים אותך ומבקשים תורה מפיך והזמן שבו אתה יושב לפני 

רבותיך ואתה מתבקש לסגור הפה בכדי שתקלוט מה ששמעת מהם , אבל 

 עכשיו זה מתפרש יותר פשוט .זמן לדבר וזמן לשתוק !  

שראש חודש ניסן בפתח ואנו מתקרבים לחג הפסח מצטרף לשיעור מכיון  מכיון  מכיון  מכיון  

 סח !-רע וחג הפסח בשמו הוא חג של פה-שלנו פרעה שאותיות שמו הן פה

שבת שלום לכל המתפללים בבתי הכנסת בהר שמואל ולחברים המקשיבים 

 לקולך די בכל אתר ואתר .

 

הריני מוסר מודעה לפניכם ! אני לא רוצה לדעת את האמת על רצח פתגם:  פתגם:  פתגם:  פתגם:  

הנשיא האמריקאי קנדי ! מי הרג אותו ?ולמה הרגו אותו ? פשוט לא רוצה ! לא 

 רוצה לדעת הכול !

 

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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ֵּמי ָהעֹוָלם ֶאָּלא ל ַע ֶׁשָּבאּו ִיְׂשָרֵאל ְוִנְכְנסּו ָׁשם ַלָּגלּות, ָאז ִהְתַחְּזקּו ַעל ְׁשָאר ַעֵּמי ָהעֹוָלם. ָּבֶבל א ִהְתַחְּזקּו ַעל ּכָ 

ָרֵאל ִיְהיּו ַּבָּגלּות ְׂש ִּבְׁשִביל ֶׁשִּיְׂשָרֵאל ִיְהיּו ַּבָּגלּות ֶׁשָּלֶהם. ֱאדֹום א ִהְתַחְּזקּו ַעל ָּכל ַעֵּמי ָהעֹוָלם ֶאָּלא ִמׁשּּום ֶׁשּיִ 

 ַחְּזקּו.ִהְת ֶׁשָּלֶהם. ֶׁשֲהֵרי ַעִּמים ֵאּלּו ָהיּו ְּבִׁשְפלּות ִּבְׁשָאר ָהַעִּמים, ּוְנמּוִכים ָהיּו ִמֻּכָּלם, ּוִבְגַלל ִיְׂשָרֵאל 

ה לא היה גואל אותנו “ מדברי הזהר שכל השלטון והחוזק של עם מגיע בגלל ישראל, ולכן, אם הקב רואים  רואים  רואים  רואים  

ממצרים אז עד היום היינו במצרים, וכיון שהיינו במצרים ממילא שושלת פרעה וכל עם מצרים היו קיימים 

מים בגללנו פרעה ומצרים היו קיי   -עד היום! מה שרואים היום שאין את מצרים של פעם וגם אין את שושלת פרעה, כל זה בגלל שאנו לא שם!  אך אם היינו שם  

 !““““לפרעה במצריםלפרעה במצריםלפרעה במצריםלפרעה במצרים””””והרי אנו ובנינו ובני בנינו משועבדים היינו 

דאי לאו מלכא את לא מימסרא ירושלים בידך, ‘:  מלך, וזה לשון הגמ ב שירושלים לא נופלת אלא ביד “ ו ע “ (כעין זה יש גם בגמרא גיטין דף נ 

 כ)“ממנו וגו', ואין לבנון אלא ביהמ"ק, שנאמר ההר הטוב הזה והלבנון עדכתיב והלבנון באדיר יפול, ואין אדיר אלא מלך, דכתיב והיה אדירו 

    

    

    

    הא לחמא עניא... השתא הכא, לשנה הבאה בארעא דישראל, השתא עבדי, לשנה הבאה בני חורין.הא לחמא עניא... השתא הכא, לשנה הבאה בארעא דישראל, השתא עבדי, לשנה הבאה בני חורין.הא לחמא עניא... השתא הכא, לשנה הבאה בארעא דישראל, השתא עבדי, לשנה הבאה בני חורין.הא לחמא עניא... השתא הכא, לשנה הבאה בארעא דישראל, השתא עבדי, לשנה הבאה בני חורין.

שלח אורך ואמתך המה ינחוני יביאוני אל הר קדשך שלח אורך ואמתך המה ינחוני יביאוני אל הר קדשך שלח אורך ואמתך המה ינחוני יביאוני אל הר קדשך שלח אורך ואמתך המה ינחוני יביאוני אל הר קדשך (מ"ג ג') עדיין באורך הגלות ולכן מתפללים שיבוא הגואל במהרה, ויובן עוד על פי הכתוב בתהלים אנו נמצאים אנו נמצאים אנו נמצאים אנו נמצאים 

ואליהו   ערכתי נר למשיחי ערכתי נר למשיחי ערכתי נר למשיחי ערכתי נר למשיחי מלך המשיח שנדמה לאור שנאמר  -פירש רש"י  -, שלח אורך ואמתך ואל משכנותיךואל משכנותיךואל משכנותיךואל משכנותיך

נביא נאמן ע"כ, נמצא שהפסוק הזה בתהלים מלמד אותנו שירושת ארץ ישראל ובנין בית  אמיתיאמיתיאמיתיאמיתיהנביא שהוא 

ינחוני יביאוני אל הר קדשך ואל   “ “ “ “ המה המה המה המה ” ” ” ” וזה שאמר  “,  מלך המשיח ונביא נאמן ” המקדש הוא רק על ידי  

הוא למעט שלא נחשוב שאפשר להיגאל ואפילו לא קצת על ידי אחר, אלא רק   "המה" "המה" "המה" "המה"   -משכנותיך, שהלשון  

ואבואה אל ואבואה אל ואבואה אל ואבואה אל   -, והמודד בזה גם כן הוא הסיבה שבאים לארץ ישראל, וזה שפירש הפסוק בתהלים אחרי זה  המההמההמההמה

, אל הקב"ה “ “ “ “ אל אל אל אל ” ” ” ” אל  אל  אל  אל  , שהביאה לארץ ישראל תהיה  מזבח אלהים אל אל שמחת גילי ואודך בכנור אלהים אלהימזבח אלהים אל אל שמחת גילי ואודך בכנור אלהים אלהימזבח אלהים אל אל שמחת גילי ואודך בכנור אלהים אלהימזבח אלהים אל אל שמחת גילי ואודך בכנור אלהים אלהי

יחינו מימים ביום השלישי יקמנו יחינו מימים ביום השלישי יקמנו יחינו מימים ביום השלישי יקמנו יחינו מימים ביום השלישי יקמנו   (ו' ב') ולא למטרה אחרת, ובלי שיתוף וערבוב כלל.  וכעין זה יש גם בהושע  

יחיינו מיומים, יחזקנו משתי פורענות שעברו עלינו משתי מקדשות שחרבו, ביום   -, ופירש רש"י  ונחיה לפניו ונחיה לפניו ונחיה לפניו ונחיה לפניו 

בעת השלישי ע"כ,   -משתי עתים שעברו עלינו, ביום השלישי    -בבנין בית השלישי יקימנו, מיומים    -השלישי  

י עוד “ י יראה מלבד מה שהוא ביאר את הפסוק שזה מדבר על בית המקדש, חזר רש “ והמדקדק בדברי רש 

שיומיים הם שני עתים שעברו עלינו, ויום השלישי הוא עת “,  יום השלישי ” ומהו  “  יומיים ” לבאר שוב מהו  

של חורבן בית ראשון “  שני עתים ” שלישי, ונראה בדבריו שבא ללמד שכל הפורענות שיש בגלות זה רק בגלל  

שי הוא עת שלי וחורבן בית שני, ואין זמן אחר שבגללו יש את הפורענות, אלא הכל צריך לתלות בשני עתים אלה ויתאבל על זה ביתר שאת בט' באב, וכן יום ה 

 שלישי, שבנין הבית השלישי אינו צירוף של כמה עתים פורתא פורתא, אלא יש עת שלישי שרק בו בנין הבית וזמן גאולה.

    השתא הכא, לשנה הבאה בארעא דישראל, השתא עבדי, לשנה הבאה בני חורין!השתא הכא, לשנה הבאה בארעא דישראל, השתא עבדי, לשנה הבאה בני חורין!השתא הכא, לשנה הבאה בארעא דישראל, השתא עבדי, לשנה הבאה בני חורין!השתא הכא, לשנה הבאה בארעא דישראל, השתא עבדי, לשנה הבאה בני חורין!וזה שאומרים בהגדה: 

 ייייבבבבוווואאאא    ההההגגגגוווואאאאלללל    בבבבממממההההררררהההה!!!!!!!!

 1המשך מעמוד 
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 משה בן ישי ורעיתו בשמחה רבה‘ חתונה של משפחת הר

 ישיבת בין הזמנים 
 שע"י ביהכ"נ 

 בית הכנסת המרכזי אוהל לוי 
 ניסן תשע"ו 

 הודעה משמחת
הננו שמחים להודיע לתושבי הר שמואל 

שמתקיים ישיבת בין הזמנים בבית 

 הכנסת המרכזי "אוהל לוי"

 לבחורי ואברכי השכונה
כמו בשנים שעברו אנו מצפים 

 

 דרשת שבת הגדול 

 בהלכה ובאגדה 

 א “שליט דוד שרעבי  ג  “י הרה “ע 

 4:50בשעה  
 מכירת חמץ משך היום בבית הכנסת 

 ץ) “ג, ושטרות רבנות ובד “(יש גם מכירת י 

 

 עמלי תורה לומדי הדף היומי

 כולל בין הזמנים אור של תורה בהר שמואל
 ו“בראשות הרב אפרים גילקרוב הי

ברכת ברוכים 
הבאים 

‘ למשפחת הר
עזרן ורעיתו 

בבואם לביתם 
החדש 
 בשכונה!

 

שיעור אור החיים 
הקדוש כל מוצאי 

שבת בביתו של הרב 
 ו“חיים ביטון הי

ברכות ללומדי 
שיעור משנה ברורה 
בבית הכנסת אשכנז 

עם הרב יוסף 
 א“שטילרמן שליט



 

 חול ושבת

מנחה ערב 
 שבת: 

 דקות לפני שקיעה 20

 הודו 8:00 שחרית: 

 1:15 מנחה:

 7:47 מעריב: 

 רבע שעה לפני שקיעה מנחה חול:

תהלים 
בנים 

ותהלים 
 בנות

 אשכנז -שבת  -זמני תפילות ושיעורים  1:30

 6:45 ת:“מנחה ערב שבת וד

 7:30 מעריב:

  שחרית נץ:

 8:55שוכן עד:  8:30 ‘:שחרית מנין ב

 1:15 מנחה גדולה:

  6:10 מנחה:

 7:54 מעריב:

 ספרדי -שבת  -זמני תפילות ושיעורים 

 יש מנין פלג כל ערב שבת מנחה וקבלת שבת פלג:

 6:55 מנחה וקבלת שבת:

 הרב אלקיים -מתקיים ביום  שיעור דף יומי:

 5:40 שחרית נץ:

 8:30 שחרית:

 הרב אלקיים -אחרי מוסף  שיעור דף יומי יום שבת:

 בבית הכנסת 12:30 תהלים בנות:

 1:15 מנחה גדולה:

 הרב דוד שרעבי 4:50 דרשת שבת הגדול:

 6:10 מנחה:

 7:37 ערבית מנין ראשון:

 7:57 ערבית מנין שני:

 הרב דוד שרעבי דקות: 10זהר משך 

 4:00ביום שבת  אבות ובנים:

 הרב חיים ביטון בביתו - 9:00 שיעור באור החיים:

 ספרדי -חול  -זמני תפילות ושיעורים 

 5:45 שחרית נץ:

 8:30 שחרית מנין שני:

 הרב דוד שרעבי -אחרי שחרית  שיעור חוק לישראל:

 7:00וגם בשעה  1:15 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:

 הרב דוד שרעבי - 8:30 שיעור במשנה:

 9:15 ערבית מנין שני:

 הרב לוי יצחק חגבי - 9:30 שיעור בהלכה:

 אשכנז -חול  -זמני תפילות ושיעורים 

 6:45 שחרית: 

 6:55 מנחה:

 הרב יוסף שטילרמן שיעור משנה ברורה:

 7:30 מעריב:

  

 8:45 ‘: שחרית מנין ב

 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: 

  

 6:10 מנחה:

 דקות לפני צאת שבת 5 ערבית: 

 בני ישראל -אשכנז  אהל לוי -ספרדי 

 זמנים חול

 בנץ 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 

 8:15קרבנות  שחרית: 

 16:00 תהלים:

 17:30 מנחה:

 דקות לפני צאת שבת 15 ערבית: 

 26אבני החושן  -דוד נחמה ‘ אצל ר

 שערי חיים

 שמואל ברמה

 קהל חסידים -שבת  -זמני תפילות ושיעורים 

 בשקיעה מנחה ערב שבת: 

 5:40 שחרית נץ: 

 9:00 שחרית: 

 דקות לפני שקיעה 25 מנחה:

 7:47 מעריב: 

 הרב סטפנסקי -אחרי מנחה  שיעור דף יומי שבת:

  

  

 קהל חסידים -חסידי 

 שיעורים לנשים

שיעור ותהילים בשבת אצל 
 משפחת האשל
 א41רחוב אבני החושן 

 16:00בשעה 
 כל הנשים מוזמנות!

 שיעורים לנשים

 הר שמואל -גמילות חסד ושירותי דת 
 052-7111480אילנה טל:  לתיאום בענין טהרה:

 054-2002882הרב דוד שרעבי טל:  שאלות בהלכה וטהרה:

 02-5715176הרב יוסף שטילרמן טל:  שאלות בהלכה וטהרה:

 050-4666301הרב עמנואל איפרגן טל:  דיני תורה בדיני ממונות ושכנים:

 054-8002882מירב שרעבי טל: ‘ גב עזר ליולדת:

 054-8441374שולה ויטנשטיין טל: ‘ גב ח תרופות:“גמ

 052-7162051רינה איתן: ‘ גב ‘):אחות מוסמכת לשעת הצורך בשבת (פציעות זריקות וכו

 054-8441374הרב מרדכי ויטנשטין טל:  חדש!ח רדיאטורים לחימום:                   “גמ

 050-4108914קרוליין שרעבי טל: ‘ גב איסוף וחלוקת מזון למשפחות:

 052-6161696הרב איתמר שעיה טל:  ח פלאטה של שבת:“ח כיסאות שולחנות ומזרנים וגמ“גמ

 02-5711480הרב חיים דדש טל:  ח כיסאות שולחנות מפות שולחן וכלי הגשה:“גמ

 02-5715028משפחת אלקיים טל:  ח מוצצים ובקבוקים:“גמ

 052-3466778הרב משה קליין טל:  ח להמסת אבנים בכליות:“גמ

 052-3466778הרב משה קליין טל:  החזרת פרקים למקום, וקיבוע:

 054-2002882משפחת שרעבי טל:  מקרן, ומכשיר אנילציה (מכשיר אנילציה חדש תרומת קרוליין שרעבי):

 054-8402564משפחת בן ישי טל:  מיץ ענבים:

 050-5245392משפחת נחמני טל:  כרית של ברית:

 054-8002882משפחת שרעבי טל:  ויה:‘נ אסתר בת ג“משאבת חלב ידנית וחשמלית לע

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

 

 דרשת שבת הגדול
 4:50בשעה 
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 מכבסה וניקוי יבש בתוך הר שמואל!
ממש כאן בתוך השכונה! כביסה וגם ניקוי יבש, 

 (מאחור) 8אצל זכאי אירוח רחוב לשם 
 מכבסת הבאר!

 



בדין שותפות עם גוי בחברה בע"מ ומי 
שקנה מניות בחברה של גויים 

 שמוכרים שם חמץ
שרוכש מניות מחברה של גויים שבחלק או ברוב מי מי מי מי 

השקעות החברה מדובר בסחר בחמץ (ויש לדון 

במקום אחר אם הגוי סוחר בשאר איסורי תורה) 

כגון מאפיות בעולם או סופרמרקטים של גויים. 

וכידוע בעל המניות אינו שותף פעיל בחברה אלא 

רק השקעתו מניבה לו רווחים וכיצד ירויח היהודי 

מכסף שסוחרים בו חמץ בפסח. והרי קיי"ל איסור 

 בל יראה ובל ימצא. 

  ' מ ג ב '  ו מ ג ב '  ו מ ג ב '  ו מ ג ב ם ו י ח ס פ ת  כ ס מ

אמרו (דף ה':) יכול יטמין 

ויקבל פקדונות מהנכרי 

תלמוד לומר לא ימצא. 

ם  א ש ם  ת ה א  נ ק י ס א ו

היהודי קיבל אחריות על 

ר  ע ב ל ב  י י ח ז  א ץ  מ ח ה

חמצו אפילו הוא של הגוי 

ואם לאו אינו חייב לבער. 

וכן פסק השו"ע (סימן 

ע  " ע ו  ( ' א ף  י ע ס מ  " ת

במשנה ברורה (שם ס"ק 

ן  י ד ם  א ו  ל י פ א ש  ( ' ב

המלכות שמתחיב באחריות בסתמא והיינו דעובר 

בבל ימצא אם חייב באחריות החברה או המניות. 

ולפיכך לכאורה כיון שהישראל אינו חייב באחריות 

החמץ שבחברה או במניות שהשקיע אינו עובר בבל 

 יראה ובל ימצא. 

מזו כיון שאין החמץ ברשות הישראל אפילו ויתירה ויתירה ויתירה ויתירה 

אם נאמר שקיבל הישראל אחריות על החמץ 

שנמצא בחברה או במניות שהשקיע, בכל אופן כיון 

שאינו נמצא בידי הישראל החמץ בפסח אינו עובר 

עליו ומותר. וכמו שכתב המשנ"ב (שם סק"ז) ומכוח 

זה התירו אף לחברת ביטוח של יהודי לבטח חמץ 

של גוי שנמצא ביד הגוי, כיון שאף שקיבל הישראל 

אחריות על החמץ כיון שנמצא ביד הגוי אינו אסור. 

וכ"פ בספר שערים המצויינים בהלכה (סימן קי"ד 

 סעיף כ"ט) 

בשו"ת מנחת יצחק (חלק ג' סימן ז') האריך אומנם  אומנם  אומנם  אומנם  

מאוד בדין זה ונראה דלשיטתו הוי בעל המניות 

כשותף בחמץ, ויתירה מזו בתשובה אחרת (ח"ז 

סימן כ"ו) דן דמה יועיל לו מכירת המניות לגוי אם 

אינו מעביר את המניות ברישום על שם גוי. ולענ"ד 

הוא חומרא יתירה וגם זה תלוי בהסתכלות על ניהול 

חברה ותיק מניות והשקעות. ועוד בשו"ת חשב 

האפוד (ח"א סימן פ"ב) שהביא משם המהרי"א 

הלוי דכיון שאין לבעלי המניות כח ותוקף למכור 

החמץ או לבער אותו א"כ אין להם משא ומתן בגוף 

העסק, ולכך יש להתיר עסק בכהאי גוונא. וכמו 

שכתבנו לעייל שאין בקניית המניות שותפות בעסק 

אלא נשיאה ברווחים של החב' או המניה, ובכהאי 

גוונא לא דמי לשותפות עם הגוי שפסק השו"ע 

(סימן ת"נ סעיף ג') שאין לו ליקח מהרווחים של 

הפסח אלא נוטל לאחר הפסח. כיון דהכא יש לו 

הסכם ליקח רווחי הגוי ולא משנה במה עוסק הגוי. 

וזה שסיכמו שעוסק הגוי בחמץ כיון דאין לישראל 

 עסק בזה אין לו בזה איסור. 

יש לומר אף שהישראל נהנה מחמץ הגוי בזה ועוד  ועוד  ועוד  ועוד  

שעושה לו רווחים בכסף מ"מ כיון שאין הישראל 

יכול לקבוע על מכירת החמץ הזה הוי כאונס גמור, 

וכ"כ שם בחשב האפוד דאע"פ שהשו"ע פסק (סימן 

ת"נ סעיף ז) דאין להשכיר כלי לגוי בפסח ובמשנה 

ברורה כתב דהישראל רוצה בקיומו של החמץ. 

ולכאורה הכי נמי במניות שעוסק הגוי, הישראל 

חפץ שיתקיים החמץ כי מרויח מזה. אך כאמור כיון 

שאין לישראל יכולת קביעה בזה הוי כאונס גמור. 

אבל במה שביארנו אין שייכות כלל לישראל בעסק 

של החמץ כיון שעסקו עם הגוי רק לגבי רווחים ואין 

שייכות לעשה הגוי שמותר לו להתעסק בכל עסק 

אפשרי. ולכאורה הכי נמי לשאר עיסוקים של הגוי 

כגון שמסתחר בנבלות 

ק  ס ו ע ש כ ן  כ ו ת  ו פ ר ט ו

בשבת ובריבית וכדו'. רק 

דהכא עיקרה דשמעתתא 

לענין חמץ ולא שאר דינים 

 המסתעפים. 

בזה בשו"ת משנה וע"ע  וע"ע  וע"ע  וע"ע  

ן  מ י ס  ' ה ק  ל ח ) ת  ו כ ל ה

ן  כ ר  י ת ה ש  ( ז " ט ק

ריך  הצ רק ש טות  שי בפ

לעשות מכירה למניות ויש 

 לעמוד על דבריו ואכמ"ל. 

כל זה אם בעל מניות עם  עם  עם  עם  

ק  ל ח ב ע  ק ש ו מ ה  ר ב ח ב

ניכר מהמניות והוא בעל השפעה בחברה לכאורה 

יש לדון שאינו כמשקיע אקטיבי שאינו פעיל בחב' 

ויש בזה לכאורה חשש של בל יראה. לכך בכל אופן 

ו  י אף שאינ לגו ו  ותי יש אפשרות שימכור מני

מעבירם ברשומות כמו שפסקו הגאונים חשב 

האפוד והמשנה הלכות וכן הביא להלכה בספר 

 פסקי תשובות (סימן ת"נ)

ב"ה דבר זה ידוע בשער בת רבים בענין עשיית וכיום וכיום וכיום וכיום 

החוזים לקנית מניות ושותפויות בחברות ע"י 

שבהסכם השיתוף או קנית המניה מסכמים הדברים 

ע"י מורה הוראה או דיין מוסמך לענין חמץ כך שלא 

יהא בדבר איסור כלל. וכל מי שעושה הסכם בדבר 

ישים לב לסעיף המדבר מענין זה, ע"מ שלא יהא 

 חמץ אף "בחורים ובסדקים" אלו.

 הרב עמנואל איפרגן

ביותר מבחינת החפץ חיים היה להישאר 
 בחברת מספרי לשון הרע.

 
********** 

מנכבדי העיר ורשא, סוחר ידוע אחד  אחד  אחד  אחד  
ותלמיד חכם, בא אל ה'חפץ חיים' וקנה 
ממנו את כל ספריו, מלבד הספר 'חפץ 
חיים'. רבי ישראל מאיר תמה על הדבר, 
ושאלו מדוע אינך קונה אף את הספר 

 חפץ חיים.
לו הסוחר: סוחר אני, ובעקבות השיב  השיב  השיב  השיב  

עסקיי הענפים קשרים רבים לי עם אנשי 
מסחר, ואין לי אפשרות בשום אופן 
להיזהר מלדבר לשון הרע ושאר דיבורים 
אסורים, וא"כ לא תהיה לי כל תועלת 

 מספר זה.
החפץ חיים את דברי הסוחר, כשמוע  כשמוע  כשמוע  כשמוע  

אמר לו: 'אגלה לך, שאלה זו שאלתי את 
מרן גאון המוסר רבי ישראל מסלנט 
זצוק"ל, כי טענתי היתה בעבור מה 
אוציא את הספר 'חפץ חיים', אם העם 
לא יצליח לחסום את פיו ולשמור על 
דיבורו? ענה לי רבי ישראל: 'כדאי לך 
להוציא את הספר לאור עולם, כי אף אם 
לא יצליח אלא להוציא אנחה מלבו של 
יהודי בגלל עוון לשון הרע, דיינו, בזה 

 לבד יש ערך רב בל יסולא בפז'.
בפומיה של רבי ישראל סלנטר: ומרגלא  ומרגלא  ומרגלא  ומרגלא  

'כדאי לאדם ללמד מוסר כל ימי חייו, אף 
אם לא יועיל לו רק לחסם פיו מדבור 

 אחד של לשון הרע.
 

********** 
אשר לימים הפך   –, שמואל סלנט  הילד הילד הילד הילד 

לגאון רבי שמואל סלנט, ששימש כרבה 
בהיותו כבן   –של ירושלים שבעים שנה  

שבע, חלה, ושכב בבית החולים כשהוא 
קודח מחום, רופא בית החולים בא 
לבדקו, וכילד צייתן למופת מילא אחר 
כל הוראות הרופא להפליא ולא הוציא 

 תלונה או אנחה מפיו.
הגיע הרופא לבדיקת פיו של כאשר  כאשר  כאשר  כאשר  

הילד, ביקש ממנו: פתח בבקשה את פיך 
רוצה אני לראות אם לשונך נקיה, או אז 
נאנח הילד: 'מי הוא זה שיכול להתפאר 
שלשונו נקיה היא, הרי כבר אמרו חז"ל: 
רוב בגזל ומיעוט בעריות והכל באבק 

 …'לשון הרע
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 2המשך מעמוד 

 

מכירת חמץ כל יום עד 
 ליל בדיקת חמץ

 
 אצל הרב דוד שרעבי

054-2002882 
 

 ג“ישנם שטרות של מכירת י
 ד“ושטרות של מכירת י



Email: sharabymail@gmail.com    Tel: 054-2002882    Web: harshmuel.com    tashma.net    jewishfoshan.com 

 ביעור חמץ
 האם צריך לחפש בכל הבית, אפילו מתחת המיטות, לבער כל פירורי חמץ? שאלה: שאלה: שאלה: שאלה: 

חייב מדאורייתא לבער חמץ מביתו. יש מצוות עשה "תשביתו שאור מבתיכם", ושני הקדמה לביעור חמץ: הקדמה לביעור חמץ: הקדמה לביעור חמץ: הקדמה לביעור חמץ: 

לאווין "בל יראה ובל ימצא". ומדאורייתא מספיק לצאת ידי חיובו ע"י ביטול בעלמא. אבל מדרבנן הם תקנו 

שלא מספיק ע"י ביטול בלבד, אלא צריך גם לבדוק ולבער מביתו בפועל. ויש שני טעמים לזה, או מחמת 

 . (א)חשש שמא יבוא לאכלו בפסח, או מחשש שמא לא יבוא לבטל כראוי בלב שלם

אמרנו שיש חיוב דרבנן לבער חמצו אע"פ שגם ביטלו. ויש מח' ראשונים לענין השיעור של פחות מכזית:  פחות מכזית:  פחות מכזית:  פחות מכזית:  

. י"א שאינו צריך לבדוק ולבער אלא שיעור כזית דווקא, וי"א שצריך (ב) החמץ שחייבו חז"ל לבדוק ולבער 

לבער אפילו פחות מכזית. וע' בש"ע ובמ"ב שמשמע שנוטין להקל בזה שאין צריך לבער פחות מכזית, אבל 

. אבל ע' במ"ב סקל"ג שכתב, שחמץ שפחות מכזית שגם (ד) . ומ"מ כנראה נהגו להחמיר בזה (ג) אינו ברור 

.] נמצא שכל פירורין שעל גבי (ו) . [ואף שעדיין ראוי לאכילה (ה) מטונף קצת, לכולי עלמא אינו צריך לבער 

 . (ז)הרצפה, שאינו מתייחס להם כאוכל אלא כטינוף בעלמא, אין צריך לבדוק ולבער אותם

הא שאמרנו שאין צריך לבער פחות מכזית שמטונף קצת, היינו חשש שיבוא ליפול לתוך מאכלו בפסח:  חשש שיבוא ליפול לתוך מאכלו בפסח:  חשש שיבוא ליפול לתוך מאכלו בפסח:  חשש שיבוא ליפול לתוך מאכלו בפסח:  

כלפי המצוה של "ביעור חמץ". אבל יש עוד טעם למה צריך להסיר החמץ מביתו, והוא מפני שצריך ליזהר 

מאוד שלא יבוא לאכול אפילו משהו חמץ בפסח. ולכן כל מקום בביתו שאם יהיה משהו חמץ שמה יהיה 

חשש שיבוא ליפול במאכלו, יש חיוב לחפש במקומות אלו לבער אפילו משהו חמץ. כן ראינו מש"ע ס' 

 תמב ס"ג ובמ"ב שם. שכתבו שבגדים שכבסו אותם בחלב חטה, אין ללבוש אותם בשעת אכילה, שיש לחוש שמא יפרך קצת החמץ מעל הבגד ליפול לתוך

מץ . עכ"פ נמצא שהניקיון במטבח אינו כמו הניקיון של החדרי שינה. שבחדרי שינה הוא רק מדין "ביעור חמץ", ובמטבח הוא גם מחשש שלא יאכל ח (ח)המאכל

 שאסור אפילו במשהו. 

. ע' (י) . אפשר שיש מקום לומר שהוא נכלל בכלל "הסיבה" (ט) ראינו בזמנינו שיש שנוהגין לנקות כל הבית, אף בדברים שאין שום שייכות להלכות חמץ נקיון כללי: נקיון כללי: נקיון כללי: נקיון כללי: 

לסדר שלחנו  שישבש"ע ס' תעב ס"ב וז"ל יסדר שלחנו יפה בכלים נאים כפי כחו ויכין מקום מושבו שישב בהסיבה דרך חירות עכ"ל. וע' במ"ב סק"ו שמסביר שהא 

ליל הסדר ן ב יפה בכלים נאים הוא בכלל דרך חירות. ולכן יש מקור לניקוי בעלמא, בפרט במקום שכנגד השלחן, כדי שיהיה הבית יפה וכדי שיכול לישב בשלח 

 . (יא)ומרגיש החירות שלא נחסר כלום

ת חו מדין מצוות ביעור חמץ מדאורייתא מספיק בביטול, ומדרבנן צריך ביעור בפועל. ויש מח' אם צריך לבער חמץ שפחות בכזית. אבל לכו"ע חמץ שפ   סיכום: סיכום: סיכום: סיכום: 

ץ, והוא מחמת חמ   מכזית שמטונף קצת אין צריך לבער, וכן פירורין כיון דלא חשיבי ומתייחס אותם כלכלוך בעלמא. אבל יש עוד טעם שצריך להסיר אפילו פירורי 

מות אלו מקו חשש שמא יבוא לנפול במאכלו בפסח. ולכן יש הבדל גדול בין מקומות שאין חשש שיבוא ליפול במאכל, כגון ברצפה ובפרט תחת המטות וכדומה. ש

, ובפרט במטבח, יש לבער אפילו משהו אפילו מטונף (כל (יב) אין צריך לדאוג למצוא כל פירור. משא"כ במקומות שיבוא ליגע בהם בידים סמוך לשעת אכילה 

 . (יג)שעדיין ראוי לאכילה). וכל הניקוי שחוץ מזה אינו מדין ביעור חמץ אלא נקיון בעלמא, ושייך להיות בכלל "הסיבה"
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