
לא תקם ולא תטר את בני לא תקם ולא תטר את בני לא תקם ולא תטר את בני לא תקם ולא תטר את בני כתוב בפרשה: (י"ט י"ח)  

    עמך ואהבת לרעך כמוך אני ה',עמך ואהבת לרעך כמוך אני ה',עמך ואהבת לרעך כמוך אני ה',עמך ואהבת לרעך כמוך אני ה',

אמר רבי עקיבא   -ואהבת לרעך כמוך    וברש"י פירש: וברש"י פירש: וברש"י פירש: וברש"י פירש: 

זה כלל גדול בתורה, וביאר השפתי חכמים: רוצה 

לומר שבמצווה זו נכלל כל התורה, כמו שאמר הלל 

הזקן מאי דסני עלך לחברך לא תעביד זו היא כל התורה כולה ואידך פירושא היא ע"כ (מה ששנוא עליך אל 

 תעשה לחברך זה כל התורה כולה, והשאר הוא פירוש של דין זה ולך תלמד)!

לומר בדברי רבי עקיבא שלא כמו שביאר השפתי חכמים, שהוא פירש שואהבת לרעך כמוך זה ונראה  ונראה  ונראה  ונראה  

אותם הדברים שאמר הלל הזקן, אלא 

זה כלל   -נראה שיותר מזה בא לומר  

היינו שואהבת לרעך   -גדול בתורה  

א  ו ה ש כ ק  ר ל  ו גד כלל  א  ו ה וך  מ כ

בתורה! אבל ממנהג נימוסים וחובת 

השכל בלבד אין זה כלל גדול, כי מי 

אמר שהאדם צריך לאהוב את חבירו 

ר  ב ת ס מ ה  י ה י  ר ה  , ו מ צ ע כ ש  מ מ

שמספיק שהאדם יתנהג עם חבירו 

שמה ששנוא    -כמו שאמר הלל הזקן  

עליך אל תעשה לחבריך, אבל מי אמר 

שצריך לאהוב את חבירו כגופו!? לכן 

 בא רבי עקיבא ומבאר שהוא כלל גדול כיון שהוא בתורה, שכך התורה מצוה!

הכוונה לעצם הדין כך יהיה חילוק גם באופן הקיום, וכגון אם יאהב אדם לאכול מאכלות אסורות, ומלבד  ומלבד  ומלבד  ומלבד  

ברור שלא יאהב גם את חבירו כמותו ויתן לו מאכלות אסורות כרצון עצמו, כי ואהבת לרעך כמוך זה כלל 

 היינו רק בדרך התורה!  -בתורה  -גדול 

* * * * * * 

אל תטמאו בכל אלה כי בכל אלה נטמאו הגוים אל תטמאו בכל אלה כי בכל אלה נטמאו הגוים אל תטמאו בכל אלה כי בכל אלה נטמאו הגוים אל תטמאו בכל אלה כי בכל אלה נטמאו הגוים   -הקודמת כתוב את פרשת העריות, ובסוף כתוב  בפרשה בפרשה בפרשה בפרשה 

אשר אני משלח מפניכם, ותטמא הארץ ואפקד עונה עליה ותקא הארץ את ישביה, ושמרתם אתם את חקתי אשר אני משלח מפניכם, ותטמא הארץ ואפקד עונה עליה ותקא הארץ את ישביה, ושמרתם אתם את חקתי אשר אני משלח מפניכם, ותטמא הארץ ואפקד עונה עליה ותקא הארץ את ישביה, ושמרתם אתם את חקתי אשר אני משלח מפניכם, ותטמא הארץ ואפקד עונה עליה ותקא הארץ את ישביה, ושמרתם אתם את חקתי 

ואת משפטי ולא תעשו מכל התועבת האלה האזרח והגר הגר בתוככם, כי את כל התועבת האל עשו אנשי ואת משפטי ולא תעשו מכל התועבת האלה האזרח והגר הגר בתוככם, כי את כל התועבת האל עשו אנשי ואת משפטי ולא תעשו מכל התועבת האלה האזרח והגר הגר בתוככם, כי את כל התועבת האל עשו אנשי ואת משפטי ולא תעשו מכל התועבת האלה האזרח והגר הגר בתוככם, כי את כל התועבת האל עשו אנשי 

הארץ אשר לפניכם ותטמא הארץ, ולא תקיא הארץ אתכם בטמאכם אתה כאשר קאה את הגוי אשר הארץ אשר לפניכם ותטמא הארץ, ולא תקיא הארץ אתכם בטמאכם אתה כאשר קאה את הגוי אשר הארץ אשר לפניכם ותטמא הארץ, ולא תקיא הארץ אתכם בטמאכם אתה כאשר קאה את הגוי אשר הארץ אשר לפניכם ותטמא הארץ, ולא תקיא הארץ אתכם בטמאכם אתה כאשר קאה את הגוי אשר 

לפניכם, כי כל אשר יעשה מכל התועבות האלה ונכרתו הנפשות העשת מקרב עמם, ושמרתם את משמרתי לפניכם, כי כל אשר יעשה מכל התועבות האלה ונכרתו הנפשות העשת מקרב עמם, ושמרתם את משמרתי לפניכם, כי כל אשר יעשה מכל התועבות האלה ונכרתו הנפשות העשת מקרב עמם, ושמרתם את משמרתי לפניכם, כי כל אשר יעשה מכל התועבות האלה ונכרתו הנפשות העשת מקרב עמם, ושמרתם את משמרתי 

    לבלתי עשות מחקות התועבת אשר נעשו לפניכם ולא תטמאו בהם אני ה' אלהיכם.לבלתי עשות מחקות התועבת אשר נעשו לפניכם ולא תטמאו בהם אני ה' אלהיכם.לבלתי עשות מחקות התועבת אשר נעשו לפניכם ולא תטמאו בהם אני ה' אלהיכם.לבלתי עשות מחקות התועבת אשר נעשו לפניכם ולא תטמאו בהם אני ה' אלהיכם.

שלנו גם כן כתוב: ושמרתם את כל חקתי ואת כל משפטי ועשיתם אתם ולא תקיא אתכם הארץ בפרשה  בפרשה  בפרשה  בפרשה   

אשר אני מביא אתכם שמה לשבת בה, ולא תלכו בחקת הגוי אשר אני משלח מפניכם כי את כל אלה עשו 

 ואקץ בם.

כמה התורה מזהירה אותנו מפני העבירות האלה, ולא זו בלבד אלא מפורש גם שהארץ מקיאה את רואים רואים רואים רואים 

 העם אשר יושב בארץ ועושה מעשים אלה, מפורש שהארץ מקיאה את יושביה! מה הפירוש?

הוא שלא יחשוב אדם שאם לא יגור בארץ ישראל אלא ילך ויגור במקום אחר, ולמשל ילך ויגור הפירוש  הפירוש  הפירוש  הפירוש  

באירופה ושם יחשוב שאפשר להמשיך לעשות את העבירות, לכן מפורש שהארץ מקיאה את יושביה! 

האם מישהו ירצה להכניס לביתו קיאה? לכן מפרשת לנו התורה שמי שעושה עבירות אלה הארץ מקיאה 

 אותו ואפילו בארץ אחרת לא תהיה לו מנוחה כי כולם אינם רוצים קיאה ואינם רוצים להיות לידו.

מכך, מפורש בפסוק "ולא תקיא הארץ אתכם בטמאכם אתה כאשר קאה את הגוי אשר לפניכם" ויותר  ויותר  ויותר  ויותר  

שהדרך שהארץ תקיא אותך זה באותו הדרך דהיינו שאומרת התורה 

 הרב דוד שרעבי הרב משה קליין

 
 

 מזל טוב לאברך החשוב!
 ו“היישראל ביתאן ורעיתו הרב 

 על הולדת הבת
 תזכו ותראו נחת באורך ימים ושנים!

 

1 

    "איש אמו ואביו תיראו..." "איש אמו ואביו תיראו..." "איש אמו ואביו תיראו..." "איש אמו ואביו תיראו..." 
לא רק כשסמוכים על שולחן ההורים, כשהם  

מאכילים, מלבישים ומספקים את כל צרכיך הנך חייב 
לא סמוך על שולחנם,   –לכבדם, אלא אפילו "איש"  

 "אמו ואביו תראו".          (כתב סופר) -עצמאי, גם אז
    "הוכח תוכיח את עמיתך ולא תשא עליו חטא...""הוכח תוכיח את עמיתך ולא תשא עליו חטא...""הוכח תוכיח את עמיתך ולא תשא עליו חטא...""הוכח תוכיח את עמיתך ולא תשא עליו חטא..."

ויתברר   –את עמיתך   –ראשית הוכח לעצמך, ואחר כך 
שיש לך גם כן חלק בחטאו, ולא תשא עליו חטא, ולא 

 תעמיס את החטא רק עליו.             (בשם הבעש"ט)
    "ואהבת לרעך כמוך...""ואהבת לרעך כמוך...""ואהבת לרעך כמוך...""ואהבת לרעך כמוך..."

בה במידה שחסר ליהודי שלמות במצוות "ואהבת 
באותה מידה הוא פגום במצוות   –לרעך כמוך"  

 ''ואהבת את ה' אלקיך".                  (בשם גדול אחד)
    "ואהבת לרעך כמוך אני ה'""ואהבת לרעך כמוך אני ה'""ואהבת לרעך כמוך אני ה'""ואהבת לרעך כמוך אני ה'"

אם אוהב אתה את רעך היהודי וחושב אתה בלב 
תמים כי הוא כמוך, עומד אתך במדרגה אחת, לא 
שאתה גבוה ממנו ועולה עליו במעלות ובמידות, אלא 
שהוא עומד עמך יחד, זה על יד זה בשורה אחת, אז 
בשני יהודים כאלה, שאהבה תמימה ושוויון גמור 

אני ה', מתמלא משניהם יחד שמו   –שרויים ביניהם  
 במקום שם הויה). –של הקב''ה (שתי יו''דין 

 (ר' דוד ממיקוליוב)                                                  
    "ואהבת לרעך כמוך אני ה'""ואהבת לרעך כמוך אני ה'""ואהבת לרעך כמוך אני ה'""ואהבת לרעך כמוך אני ה'"

אם יהודי אוהב את חברו כמוהו, כמו לעצמו, הרי יש 
) 13לעצמו ולחברו. ו"אהבה"(   –כאן אהבה כפולה  

) וזה פרוש 26כפול שתיים בגימטריה שם "הוויה" ( 
אם תהיה אהבה   –הכתוב: "ואהבת לרעך כמוך"  

 כמוך" אני ה' יעלה מזה שם הוי'ה.-כפולה "לרעך
 (המגיד מטריסק)                                                    

    "ואהבת לרעך כמוך אני ה'""ואהבת לרעך כמוך אני ה'""ואהבת לרעך כמוך אני ה'""ואהבת לרעך כמוך אני ה'"
הקב''ה אומר: כל זמן שאתם אוהבים איש את רעהו 

"אני ה'", כביכול, מבקש, תקחו גם אותי   –באמת  
 לתוך החברותא שלכם.                     (הרב מ' כהן)

    "מפני שיבה תקום""מפני שיבה תקום""מפני שיבה תקום""מפני שיבה תקום"
כל תלמיד חכם שאינו עומד מפני רבו נקרא רשע 
ואינו מאריך ימים (קידושין ל"ג). מדוע העונש "ואינו 

אלא יש בזה משום מידה כנגד מידה.  –מאריך ימים"? 
כי אם הוא אינו "עומד מפני רבו", עונשו שלא יאריך 
ימים, ולא יזכה שיקיימו בו "ומפני שיבה תקום", 

 שיעמדו לפניו.   (מגנזנו העתיק, בשם ה"חתם סופר")

 
 מזל טוב לעמל בתורה!

 ו“הי יוסף פיטוסי ורעיתו‘ ר
 על הולדת הנכדה

 

 תזכו ותראו נחת באורך ימים ושנים!
 

 6:53כניסת השבת: 
 8:04צאת השבת: 

 8:36רבנו תם: 
 7:23שקיעה: 

 
 

 
 

 מזל טוב למגדיל תורה!
 ו“היאפרים גילקרוב ורעיתו הרב 

 בהגיע בנם למצוות ועלייה לתורה
 תזכו ותראו נחת באורך ימים ושנים!

 קידושא רבה אחר התפילה

פרשת 
 קדושים

 4המשך בעמוד 



 

האם אפשר לברך שהחינו על פרי 
 מורכב (כגון תפוז או אפרשזיף)

בשולחן ערוך  סימן רכה סעיף ג' הרואה  פרי כתב  כתב  כתב  כתב  

חדש מתחדש משנה לשנה מברך שהחיינו, ואפילו 

רואהו  ביד חבירו  או על האילן, ונהגו שלא לברך  

 עד שעת אכילה. 

הלכה הביא וז"ל  כתב הבה"ט בשם הלק"ט ובביאור ובביאור ובביאור ובביאור 

דעל פירות המורכבים מין בשאינו מינו אין מברכין 

ו לפי שבתחלתו נעשה נגד מצות הבורא  עלי

ובתשובת שאילת יעב"ץ (סי' ס"ג) חולק ע"ז דלענין 

בריות נאות אף על הממזר יברך ואין לך הרכבה 

 פסולה יותר ממנו ע"ש:

הלק"ט אפשר שאין לברך שהחיינו על פרי וז"ל  וז"ל  וז"ל  וז"ל  

מורכב מין בשאינו מינו, שכל דבר שנעשה ע"י בני 

אדם נגד רצון הבורא, איך יאמר שהחיינו לראות 

דבר זה, ואף על פי שמותר באכילה, גזרת הכתוב 

הוא, אבל לברך על הראיה לא מסתברא. ע"כ. וכן 

כתב  בשו"ת הלק"ט (סי' רסה) אודות אם יברך: 

שככה לו בעולמו על 

פרדה נאה? והשיב, לפי 

מה שכתבנו לעיל שאין 

ל  ע ו  נ י י ח ה ש ך  ר ב ל

כלאים, משום דמאיסי, 

נראה דהוא הדין פרדה. 

שיא,  ק י לא  גו ד והא 

 ' י פ ב י  חת כ ו ה ר  ב כ ש

ך  ר ב מ ו  נ י א ש ע  " ש ה

עליו: שככה לו בעולמו, 

אלא אומר מה רבו מעשיך ה', ואם תמצא לומר 

שמברך, הרי אמרו (סנהדרין לט:) מעשה ידי 

טובעים בים ואתם אומרים שירה, שכולם ישובו 

 ויבקשו את ה'. עכ"ד.

שאילת יעב"ץ ח"א (סי' סג) הרבה להקשות ובשו"ת ובשו"ת ובשו"ת ובשו"ת 

ע"ד הלק"ט סי' ס הנ"ל.  כי למה ישתנה דין ברכת 

ן ברכת האכילה, שכיון שמותר  נו מדי שהחיי

באכילה, שאין איסור אלא בכלאי הכרם, א"כ כשבא 

לאוכלו צריך לברך על הנאתו, שא"א ליהנות 

מהעוה"ז בלי ברכה. וגם בר' שהחיינו היא ברכת 

ההנאה שנהנה בראיה.  ועוד לא יהא אלא הרואה 

נאות עכו"ם, שמברך עליהם שככה לו  בריות 

בעולמו, אף על פי שעמידתם בעולם נגד רצון 

הבורא, אלא שנתן ארך אפים לעוברי רצונו. ועוד 

שפרי מורכב נוצר נגד רצון הבורא, שבכלל אין זה 

נגד רצון השי"ת, ואדרבה אפשר שהוא ג"כ מצרכי 

העולם וישובו, רק שנאסרה עשייתו ע"י בנ"א, 

יש על  יש א ים א פקיד פקיד ודומה למלך שה

משמרתו, איש על מחנהו ואיש על דגלו, שהנכנס 

למשמרת חבירו מחייב את ראשו למלך, עם היות 

עצם המעשה רצוי למלך ע"כ , הנה כבר הרגיש בזה 

הלק"ט עצמו בתשובה אחרת (בסי' רסה) הנ"ל. 

ומתרץ לה בתרי אנפי, או שבאמת אינו מברך שככה 

לו בעולמו, רק שאומר מה רבו מעשיך ה', או מפני 

שעכ"פ אחר ישובו ובקשו את ה', ואין הקדוש ברוך 

הוא שש במפלתן, וכמ"ש מעשה ידי טובעים בים 

 ואתם אומרים שירה.

 

הרמב"ן בפי' עה"ת (ויקרא יט יט): את חקותי הנה   הנה   הנה   הנה   

תשמורו בהמתך לא תרביע כלאים וכו', והטעם 

בכלאים, כי המרכיב ב' מינים הוא משנה ומכחיש 

במעשה בראשית וכו'. ומערבב הכוחות מגדלי 

הצמחים לינק זה מזה. ובב"ר (פרשה י סי' ז), אין לך 

כל עשב ועשב מלמטה שאין לו מזל ברקיע ואומר 

גדל, הה"ד הידעת חקות שמים אם תשים  לו 

משטרו בארץ, לשון שוטר, והמרכיב כלאים מבטל 

חקות שמים וכו'. ע"ש. וכ"כ רבינו בחיי שם. ובס' 

החינוך (סי' רמד). ויש לזה סיוע בזוה"ק פר' קדושים 

(דפ"ו ע"ב), כלאים, ערבוביא, דעביד ערבוביא 

 בחילא דלעילא ואכחיש פומבי דמלכא וכו'. 

חמד מע' ברכות (סי' ב אות ז) כתב דלדינא השדי  השדי  השדי  השדי  

קי"ל ספק ברכות להקל. ע"ש.  ובס' בן איש חי (פר' 

ראה אות יא) כתב, שעל לימון מתוק שהוא מורכב, 

וכן על תפוחי זהב, בדין היה שצריך לברך עליהם 

שהחיינו, אלא שנהגו פה עירנו בגדאד שלא לברך 

עליהם שהחיינו, ושמעתי שגם בארץ ישראל לא 

נהגו לברך שהחיינו עליהם. וברכת שהחיינו תלויה 

 במנהג. ע"כ,

בס' חסד לאלפים  הביא דברי השאלת יעב"ץ, אולם אולם אולם אולם 

וכתב, ואף שלפע"ד אין ראיותיו מכריעות נגד דברי 

הלק"ט, ויש להשיב עליהם, אמנם פעה"ק ירושלים 

ת"ו נהוג עלמא כוותיה, 

ומברכים שהחיינו על 

ן  י ר ו ק ש ב  כ ר ו מ י  ר פ

מיסקוולי, וכן על תפוחי 

 זהב. והלך אחר המנהג.

החיים (סי' רכה ובכף  ובכף  ובכף  ובכף  

ש  " מ ו  , ב ת כ  ( ו כ ק  " ס

החסד לאלפים שבעה"ק 

א  מ ג על ו ה נ ם  י של ו ר י

לברך על פירות מורכבים 

וכו', בזמנינו זה לא שמענו ולא ראינו מי שיברך כן, 

 ולכן שב ואל תעשה עדיף ואין לברך.

נתיבי עם ח"א (עמוד קיא) הביא דברי הכה"ח בס'  בס'  בס'  בס'  

הנ"ל, והעיר ע"ז, שאנחנו שמענו וראינו להרבה 

ב  ה ז י  ח ו פ ת ל  ע ו  נ י י ח ה ש ם  י כ ר ב מ ש ים  ל ו גד

המורכבים בלי שום היסוס, והכה"ח שהיה מבבל 

נהג כן עפ"ד הבן איש חי (הנ"ל) ששמע שבאה"ק 

לא נהגו לברך, ושמועה זו אינה יציבה, שמועטים 

הם שאינם מברכים, אבל רובא דרובא ומכללם רבים 

וגדולים בתורה מברכים בלי שום פקפוק. עכ"ד. וכן 

 הוא האמת. ופוק חזי מאי עמא דבר. ע"כ,

ביביע אומר כתב להאריך שתפוזים וכל פרי לסיכום: לסיכום: לסיכום: לסיכום: 

הדר אפשר לברך שהחיינו אולם באור לציון חילק 

שבפרי הראשון שהרכיבו אין לברך שהחינו אולם 

בפירות הבאים מנטיעה שניה אפשר לברך , וכן כתב 

בפסקי תשובות שאמנם יש לדעת שכל המדובר 

הוא בפירות הבאים מהעצים שהורכבו זה בזה, אבל 

כשלקחו את גרעיני הפירות המורכבים ושתלו מהם 

עצים, אין בהם איסור כלל, ולכן לדברי הכל יש 

לברך עליהם שהחיינו. ובזמננו בדרך כלל רוב 

הפירות המורכבים המגיעים לשוק הרי הם מעצי 

פרי אשר נשתלו מגרעיני הפרי המורכב, או שהם 

מורכבים במינם, ולכן יש לברך עליהם שהחיינו, 

ובכלל זה פירות כמנדרינה ופומלה ואפרשזיף 

 וכיוצא באלו.

 

 

 הרב חיים דדש

ימיו סרב הגאון מוילנה להזדקק לעזרת רופא, כל כל כל כל 

בהיותו חולה. אך הפעם נענה להפצרותיהם של 

בני ביתו, כיון שלא יכול לראות בצערם, והסכים 

 שרופא מומחה יבוא לבדקו .

הרופא וניגש לבדוק את החולה האנוש. הוא בא בא בא בא 

רכן מעל מיטת הגאון וקרב אזנו כדי לשמוע את 

י  ר ב י א של  ם  ב צ מ ת  וא ב  ל ה ות  מ י ע פ ב  צ ק

הנשימה. לאחר הבדיקה יצא הרופא אל החדר 

השני, שם הקיפוהו בני המשפחה ושאלו בדאגה: 

 "מה מצבו" היכן הוא עומד?"

הרופא: "הוא עומד במסכת כלים". לרגע לא ענה ענה ענה ענה 

הבינו בני המשפחה את דברי הרופא, והוא 

הסביר, כי בשעה שקרב את אזנו אל החולה, 

שמע אותו חוזר בקול חלוש, כמעט בלתי נשמע, 

על מסכת כלים. היה זה אחד מימיו האחרונים 

של הגאון מוילנה, מחלה קשה כרסמה בו 

וכמעט לא הותירה בו כוחות אך הוא המשיך 

 בלמוד תורה עד הרגע האחרון!

היום, בבקרו של היום החמישי לסוכות, כשהאיר כשהאיר כשהאיר כשהאיר 

ביקש הגר"א לקיים מצות נטילת לולב. הגישו לו 

את ארבעת המינים, ברך עליהם הגאון בשמחה 

ולאחר הברכה המשיך להחזיקם בידיו וכך, 

כשהלולב והאתרוג בידיו הקדושות, עברו רגעיו 

 האחרונים בעולם הזה.

מעטות לפני פטירתו, נטל הגאון את דקות  דקות  דקות  דקות  

ציציותיו בידיו, וכה אמר לבני ביתו שנצבו סביב 

מטתו: "כמה קשה להפרד מהעולם הזה! כמה 

יקר כל רגע בעולם הזה! הנה, על ידי ציצית, 

שמחירה פרוטות מעטות מקיים היהודי מצוה 

ומסוגל להגיע למדרגות עליונות, ואף לקבל את 

פני השכינה. היכן נוכל למצוא זאת בעולם 

הבא?!" ובמילים אלו יצאה נשמתו בטהרה 

  ועלתה אל גנזי מרומים (מעשיהם של צדיקים).

***** 

שנערך השבוע סיפר הרה"ג רבי שמואל בכינוס  בכינוס  בכינוס  בכינוס  

ברוך גנוט, תלמידו ומקורבו של מרן הגר"ח 

קניבסקי שליט"א, את הסיפור המפעים הבא: 

"היה זה בשבוע שעבר, בשעה בו מורי ורבי מרן 

הגר"ח קניבסקי שליט"א יושב ועונה על כמויות 

המכתבים האדירות, שמגיעות אליו מידי יום. 

כידוע, רבי חיים קורא את השאלות ומשיב 

עליהם מיד, ללא היסוס, מתוככי המטען התורתי 

הענק שבמוחו ובלבבו, אך הנה בנו, הגראי"ש 

קנייבסקי, רואה שאביו מרן שליט"א יושב ודן 

לעצמו, משרבט על הנייר ומנסה להתנסח שוב 

 ושוב.

של    מה אבא כל כך דן וחושב?", תהה בנו "על  "על  "על  "על  

הגר"ח, ור' חיים הציג בפניו את המכתב שלפניו. 

מת"ת בבני ברק, שחתם בשמו   6השואל, ליד בן  

וציין שהוא לומד בכתה ב', שואל על הפסוק " 

ֶׁשַבע ָּפרֹות ֲאֵחרֹות עֹלֹות ַאֲחֵריֶהן", מדוע נכתב 

. ן' ולא 'אחריהם', באות ם'  'אחריהן' באות 

הסביר הגר"ח  -לי הסבר לכך על פי הדקדוק""יש "יש "יש "יש 

"אך אינני מצליח להסביר זאת לילד בן  -קניבסקי

 שש, ולכן אני מנסה להבהיר לו את התשובה".
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 7המשך בעמוד 



 יראת ה' היא אוצרו 
שאני מביא לפניכם עתה נמסר במקום רחוק ולפני כמה שנים , אבל השיעור  השיעור  השיעור  השיעור  

הוא אקטואלי גם לנו יושבי ארץ הקודש היקרים ולכן הוא   -כך חשבתי   -אולי 

 פרוס עתה לפניכם.

השיעור של היום מיועד למבוגרים בריאים בנפשם . (בתקווה ועוד הקדמה :  ועוד הקדמה :  ועוד הקדמה :  ועוד הקדמה :  

 שנשארו כמה כאלו !)

בסיפור שרשום באמת כבדיחה . ( גם סיפור צריך מזל ...) ולפי המסופר נפתח נפתח נפתח נפתח 

הוא התרחש בבית של משפחה ענייה מאד שנתמזל מזלה ולסעודת ליל שבת 

הכינה האם העניה עוף שלם שעמד להיות מוגש בסעודה . כולם חיכו בקוצר 

קצרה רוחו ועוד   –במקרה קראו לו הרשלי המפורסם    –רוח אבל אחד הילדים  

בטרם החלה הסעודה הוא תלש מהעוף רגל אחת ואכלה בשקיקה . כשהתגלה 

הדבר ועיני כל הופנו אליו ושאלו למה עשית כזאת הוא היתמם ושאל אולי 

באמת לתרנגולת זאת היתה רק רגל אחת ? 

כמובן שכולם צחקו על העמדת הפנים התמימה 

 שלו ואולי גם זכה לנזיפה על שדיבר שטויות . 

זמן מה הלך הרשלי ברחוב עם אביו והנה כעבור כעבור כעבור כעבור 

הם ראו תרנגול העומד על רגל אחת . "אבא ! 

ראה ! הנה לך הוכחה שיש תרנגול עם רגל אחת 

בלבד !" נזף בו שוב אביו ובמשובת יד בכיוון 

התרנגול הוא גרם שהתרנגול הוריד את הרגל 

השניה , דבר שהיה צריך להביך את הילד . אבל 

לא התבלבל הנער ואמר לאביו למה לא עשית 

כזאת לתרנגול שהיה בבית שלנו בקערה ? למה 

לא נופפת בידך והוא היה מיד מוריד את הרגל 

 השניה .....?

הסיפור הרשום כבדיחה ישנה ונחמדה זהו  זהו  זהו  זהו  

והסיפור ישתלב בע"ה בשיעור הרציני עד מאד 

שנלמד היום בשעת בוקר של שבת פרשת 

 קדושים שנת תשע"ג 

 א. 
בספר המדע בהלכות דעות בפרק שני הרמב"ם  הרמב"ם  הרמב"ם  הרמב"ם  

ל הנכבד והנורא הזה (הוא מתכוין -כותב : "הא 

באומרו "הזה" למה שהתבאר בפרק א' פרק 

-שקדם לפרק השני ושם התבררה מציאות הא 

ל ) מצוה לאהבו וליראה אותו שנאמר "ואהבת 

 את ה' אלוקיך , ונאמר את ה' אלוקיך תירא".

(מעניין שבפסוק שהרמב"ם מביא על מצות 

אהבה כתובה המילה אהבה בתחילת הפסוק ורק 

, בעוד  צריך לאהוב  כתוב את מי  בהמשך 

שבפסוק שהרמב"ם מביא על יראה כתובה המילה יראה בסוף המשפט . קודם 

כתוב את מי ורק אחר כך כתוב מה צריך לעשות ) זאת הערה לאניני טעם בלבד 

 ולא קשורה בהמשך השיעור .

ויראה הם הלוא הדברים המרכזיים של החיים . אפשר לומר שבלעדיהם אהבה אהבה אהבה אהבה 

אין חיים . אם אף אחד לא אוהב אותי למה לי חיים , וכאשר זכיתי שיאהבו 

אותי אני זקוק לשמירה על האוצר שזכיתי בו וכאשר מפחדים ממני אזי 

האהבה שמורה . כלומר אהבת ה' היא הפנים ויראתו היא השמירה מבחוץ על 

 האוצר . 

!   לא נמצאים בטבע למרות האמור זה עתה שני הדברים החשובים כל כך  אבל אבל אבל אבל 

אדם מפחד מנחשים ומכלבים בטבעו אבל הוא לא מפחד מאלוקים בטבעו ! כך 

הוא גם באהבה . אדם אוהב ממתקים בטבעו אבל לא את הקב"ה ! רק בנקודת 

הבחירה יש אפשרות לזכות בהם , ועל כן הקב"ה צריך לצוות על דברים אלה . 

 –על זה אמרו חז"ל "הכול בידי שמים חוץ מיראת שמים "! הוא אינו מצווה  

על האדם לנשום ! לאכול ! לישון ! כי אלה הם דברים שהטבע   –לצורך משל  

מכיר אותם והם נעשים כמו מאליהם . אבל דווקא אהבת ה' ויראתו צריכים 

 לימוד ומצוה . השאלה היא למה ? על שאלה זאת יסוב שיעורינו היום . 

 ב. 
לומר שלשני הדברים היפים והחשובים האלה יש מפריעים מוכרחים  מוכרחים  מוכרחים  מוכרחים  

ומתנגדים . על שני מפריעים אלו לומדים אנו מדברי הירושלמי במסכת ברכות 

אשר התוספות במסכת סוטה בדף כ"ב : מביאים אותם . הם ממליצים לאדם 

להשתמש בשני כלים חשובים . בכלי הנקרא אהבה ובכלי הנקרא יראה . 

 לפעמים בזה ולפעמים באחר . 

שאם באת לשנוא דע שאתה אוהבו ואין האוהב   –"עשה מאהבה    כיצד? כיצד? כיצד? כיצד? 

שונא !" כלומר יש רגע בחיים שאתה חייב לזכור שאתה אוהב והרגע הוא " א ם 

שא ם ב א ת ל ב ע ו ט דע שאתה ירא  –ב א ת ל ש נ ו א "! ועוד : "ועשה מיראה 

ואין הירא מבעט ". כלומר יש עוד רגע בחיים שאתה בא לבעוט ואז עליך לזכור 

 שאתה ירא ואין הירא מבעט" ! 

בכוונת מוסר השיעור להלאות את ציבור השומעים אבל הדברים חשובים אין אין אין אין 

? למה יבא   אם באת לבעוט ? ומה פירוש    אם באת לשנוא עד מאד ! מה פירוש  

אדם "סתם ככה" לשנוא ולבעוט ! הוא נאצי? הוא סוס? הנאצים מלומדי שנאה 

 והסוסים אוהבי בעיטה . אבל מהיכן לאדם רצונות חייתיים כאלה ?  

היא שהעולם הזה שאנו חיים בו דומה לים , ושם בים יש גלים התשובה  התשובה  התשובה  התשובה  

ותנודות שיושב היבשה לא יודע מהם . הים הוא טלטלה ולא רק גופנית אלא 

גם רגשית , והמעברים מאהבה לשנאה או גם 

מקורבה לבעיטה הם ריאליים הרבה יותר ממה 

 שאנו מדמים . 

הגלית יכול להיוולד כזה רגע שבו בתנועה  בתנועה  בתנועה  בתנועה  

דוקא אצל אוהב באה הרגשה של התרחקות 

הרגשתי באמת אהבה אבל היום אני  אתמול ("

"! ) וברגש כזה כבר מקננת לה לא בטוח בה  

י  מי שאתמול אהב אות ! שנאה ל שנאה 

ואהבתי אותו ! המעבר מאהבה לשנאה הוא 

ן  ה שנית ותר ממ י הרבה  ומהיר  דק מאד 

 לדמות . 

ך   ד י א מ ך  ו ד י א מ ך  ו ד י א מ ך  ו ד י א מ ה ו פ ש ב ש ה  ב ר ו ק ל  ש ב  צ מ ב ם  ג

חברות ! כלומר ידיד   –המקומית היא נקראת  

שאתה שותה אתו לחיים בכל רגע , ואחד כזה 

שאתה יכול לטפוח על שכמו טפיחה אדירה 

דוקא מרוב ידידות ! בקורבה כזאת יכול 

"הידיד חונק להיוולד רגש של הרגשת מחנק !  

הידידות אותי"!מה שנקרא חיבוק של דוב !  

יכולה לחנוק ! ואז נולד רצון של שמירה 

עצמית הבא לביטוי ברצון לתת בעיטה הגונה 

  .לידיד הטוב רק בשביל לשמור על עצמי

שאם באת   –חז"ל הק' . עשה מאהבה  אומרים  אומרים  אומרים  אומרים  

לשנוא מלא את הוורידים שלך בידיעה שאתה 

שאם –אוהב ואוהב אינו שונא ! ועשה מיראה  

באת לבעוט דע שאתה ירא ואין הירא מבעט ! 

הנה המפריעים והמתנגדים שהזכרנו מקודם . 

הם נמצאים בטבע של האדם ומנסים לנהל את 

דע ! דע שאתה אוהב ודע שאתה ירא ! אוהב אינו   –החיים שלו . העצה היא  

 שונא וירא אינו מבעט . 

 ג. 
דא עקא ! הנה צרה לפתחינו העולם שאנו חיים בו הוא חולה אהבה , אבל  אבל  אבל  אבל  

משווע כל כולו לקורטוב של אהבה שיוזרם בכיוון שלו והוא מוכן גם לשלם את 

המחיר על ידי אהבה מקבילה . אהוב אותי ואוהב אותך ! אבל העולם מתעלם 

מהסכנה השניה והוא אכן מרבה בבעיטות ! דוקא היראה היא נעלם גדול 

ף  . שלמה המלך כותב בספר משלי "אם תחפשנה ככס ו  ים שלנ בחי

ובמיוחד אם הוא אוהב סכנות  –וכממטמונים תחקרנה אז תבין יראת ה' ! ואדם 

חושב את עצמו לגיבור גדול ונעלב ממש כשרומזים לו   –ויש הרבה כאלה  –

 שכדאי לו לפחד מהנמר היושב בתוכו . 

בתחילת פרקי אבות נמצאת משנה מאד חשובה של אנטיגנוס איש סוכו הנה  הנה  הנה  הנה  

הכותב :"אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס אלא היו 

כעבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס " . הרמב"ם בפירוש 

המשנה שלו מאשים את אנטיגנוס בזה שבגלל מה שהוא לימד הנה צמחו להם 

צדוקים ובייתוסים שכפרו בשכר עולם הבא וממילא בכל מציאות העולם 

 הרב דוד וייס

 

 

 

העולם הזה שאנו חיים בו ”

דומה לים, ושם בים יש 

גלים ותנודות שיושב 

היבשה לא יודע מהם. הים 

הוא טלטלה ולא רק גופנית 

אלא גם רגשית, והמעברים 

מאהבה לשנאה או גם 

מקורבה לבעיטה הם 

ריאליים הרבה יותר ממה 

 “שאנו מדמים
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 שנקרא עולם השכר.

ה   מ ה  ו מ ה  ו מ ה  ו מ ר ו מ א ת  מ א ב

אנטיגנוס ? הוא ניסה 

לבנות את תלמידיו על 

. לוותר על   האהבה רגל  

שכר יכול רק אוהב ! את הרעיון הזה "קנו" הצדוקים וחבריהם . אבל הנה גם 

הנצרות בונה את עצמה על רגל זו . לא לחינם היא מכנה את עצמה "דת 

האהבה והחמלה" . והם לא שמו לב שאנטיגנוס עצמו סיים את משנתו במילים 

החשובות של "ויהי מורא שמיים עליכם "! כלומר גם בהיותכם עבדים אוהבים 

 אל תשכחו את האמת של היותכם יראים .

כל האינקויזיציות והפוגרומים הנחילו לנו בני דת האהבה והחמלה ! ודוקא את את את את 

בשם האהבה . כך מספרים על טורקומדה הנורא שפעל מתוך מחשבת חמלה 

 ורחמים על אלה שלא קיבלו את דתו !  

. אהבה בלי יראה מובילה לשנאה ולבעיטה אהבה ויראה חייבות ללכת יחדיו כי כי כי כי 

 גם יחד .

 ד.  
זה מלמדת אותנו תורתינו הקדושה . כך נתקרב לפרשת השבוע . במכוון את  את  את  את  

מתעלם מוסר השיעור מפרשת בני אהרן נדב ואביהו שהיו אורחים שלנו 

בפרשת אחרי מות למרות שהוא שם לב למפרשים הקושרים את חטאם 

קטונתי ! לא אכנס לנושא   –באהבה מופרזת על חשבון יראה מוקטנת . אבל  

זה . אבל הנה בפרשת קדושים יש כמה וכמה איזכורים של אהבה כמו בפסוק 

"ואהבת לרעך כמוך" , ועל יראה בפסוק "איש אמו ואביו תיראו"! ועוד בפסוק 

 בפרק י"ט פסוק ל' "את שבתותי תשמורו ומקדשי תיראו , אני ה' " .

כותב על זה הרמב"ם בהלכות בית הבחירה פרק שביעי "מצות עשה ליראה מן 

המקדש שנאמר ומקדשי תיראו . ולא מן המקדש אתה ירא ( כלומר היראה 

המחוייבת אינה מן קירות הבית ) אלא ממי שצווה על יראתו . ואיזו היא 

יראתו . לא יכנס אדם להר הבית במקלו או במנעל שברגליו או באבק שעל 

 רגליו ואין צריך לומר שאסור לירוק בכל הר הבית . וכו' " 

נדמה שכהיום נשתכחו מרבית הלכות אלו למרות שהן אקטואליות גם אחרי 

שחרב המקדש . קרה לנו משהו היום ! אנו כן מדברים בבית הכנסת , אפילו נגד 

פלאפונים צריך הרב להיאבק , מספרים סיפורי חדשות מעולם לא תורני ואפילו 

 בדברים שספק כלל אם הדיבור בהם הוא כשר .

  

כמה זה מעניין שהתורה הסמיכה מצות ומקדשי תיראו לשמירת שבתות , 

ובשבת הלוא זה ברור ששבת איננה רק "לכה דודי" וכופתאות סבתא , שבת 

היא ל"ט מלאכות המחייבות יראה של ממש . כלומר עמידה על שתי רגליים . 

 "שמור וזכור" . 

שכחנו את הרגל השניה . אנו דומים לאותו אדם שביקש ללמוד את כל התורה 

 על רגל אחת . 

 ה.  
נכנס סיפור הבדיחה של הרשלה . הוא נכנס רק בשביל להמתיק ולו לכאן  לכאן  לכאן  לכאן  

במעט את הגלולה המרה שבאה להזכיר לנו מציאות שצריך להזהר ממנה . הנה 

אני יושב כאן ומחכה לרגע בו אוכל להתחיל את השיעור . אני ממתין כבר יותר 

ששיחת המשתתפים קולחת ויש להם  –במרירות כמובן  –מעשר דקות ומרגיש 

הרבה סיפורים שהתרחשו בעולם מאז שנפרדנו בליל אמש אחרי הסעודה, 

כאילו בא להפריע את האידיליה השוררת בין   -קרי מוסר השיעור –ושאנכי  

המשתתפים הנכבדים עד מאד ... אנחנו כשהיינו תלמידים ישבנו לפני השיעור 

דקות ארוכות בשתיקה ובהכנה נפשית לשמיעת השיעור ואיש לא ניסה ולא 

העיז לקלקל את הדממה . אבל זה לא פלא . לנו כתלמידים היה רבי אמיתי . 

 ההכנה שלנו היתה בהתאם . 

למרות שזאת אמת מה שאמרתי עתה אבל גם אמת שקרה משהו לרגליים אבל אבל אבל אבל 

שלנו ! אנו מתנהגים כתרנגולים אמיתיים , מרבי להג וקרקורים , אבל בלי שתי 

 רגליים !

    שבת שלום למבוגרים בריאים שאפשר לומר להם גם דברים כדרבונות !שבת שלום למבוגרים בריאים שאפשר לומר להם גם דברים כדרבונות !שבת שלום למבוגרים בריאים שאפשר לומר להם גם דברים כדרבונות !שבת שלום למבוגרים בריאים שאפשר לומר להם גם דברים כדרבונות !

השיעור נמסר בש"ק פרשת קדושים אייר תשע"ג בבית יהודית במוסקבה לפני השיעור נמסר בש"ק פרשת קדושים אייר תשע"ג בבית יהודית במוסקבה לפני השיעור נמסר בש"ק פרשת קדושים אייר תשע"ג בבית יהודית במוסקבה לפני השיעור נמסר בש"ק פרשת קדושים אייר תשע"ג בבית יהודית במוסקבה לפני 

תפילת שחרית ומובא עתה ( בלי להתכוון לאף אחד מהקוראים היקרים ! ) יחד תפילת שחרית ומובא עתה ( בלי להתכוון לאף אחד מהקוראים היקרים ! ) יחד תפילת שחרית ומובא עתה ( בלי להתכוון לאף אחד מהקוראים היקרים ! ) יחד תפילת שחרית ומובא עתה ( בלי להתכוון לאף אחד מהקוראים היקרים ! ) יחד 

עם ברכת שבת שלום לכל המתפללים בבתי הכנסת בהר שמואל ולחברים עם ברכת שבת שלום לכל המתפללים בבתי הכנסת בהר שמואל ולחברים עם ברכת שבת שלום לכל המתפללים בבתי הכנסת בהר שמואל ולחברים עם ברכת שבת שלום לכל המתפללים בבתי הכנסת בהר שמואל ולחברים 

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

 הרב דוד וייס
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שהארץ הקיאה את מי שישב בה קודם שבאו בני ישראל לארץ כנען, וכמו שהארץ הקיאה גויים שישבו בה 

 לפני כן כך היא תקיא גם אתכם.

זה אומר? זה אומר שבהרבה עבירות שיהודי עושה הוא נענש כמו יהודי, הוא יושב בבית הסהר של מה  מה  מה  מה  

אנשים מלומדים ויש לפחות אוירה של אנשים ישרים שטעו ואחרי תקופה מסויימת הוא מתנקה והולך 

הביתה, אבל בעבירות אלה העבירות של איסורי עריות אומרת לנו התורה שהארץ תקיא אותך כמו שהיא 

הקיאה את הגוי שהיה לפניך! זאת אומרת שמי שעובר עבירות אלה לא מתייחסים אליו כאל יהודי שטעה, אלא 

מתנהגים איתו כמו שמתנהגים עם הגוי שהיה לפניו וגם הארץ הקיאה אותו, אדם שעובר עבירות אלה יושב 

בבית הסהר עם הרוצחים הכי נחותים ובבית הסהר של עבודת פרך ביחד עם האנשים הנחותים ביותר שיש בכל 

כי כל אשר יעשה מכל התועבות האלה ונכרתו הנפשות   -הגוים! וכדי להדגיש עוד ממשיכה התורה ואומרת  

העשת מקרב עמם! זאת אומרת שלא תאמר איך יכול להיות כזה דבר הרי סוף סוף אני יהודי, לכן אומרת לנו 

התורה שהאדם הזה יש לו כרת, הוא כבר התנתק ממקור החיים, הוא נחשב מת, הוא נחשב כמו גוי! גם בפרשה 

ולא תלכו בחקת הגוי אשר אני משלח מפניכם כי את כל אלה עשו ואקץ בם, וכאן  -שלנו פרשת קדושים מבואר 

אפרש יותר את הענין שאדם יהודי יכול להיות חי נושם והולך ובכל זאת הוא נחשב כמו מת. יהודי יש לו נשמה 

קדושה נשמה מיוחדת, ולכן לפעמים אפילו בין הגוים אם יש שם יהודי אפשר לראות על פניו שהוא יהודי בגלל 

איזה אור קלוש שכמעט נכבה שיש לו בפנים. היהודי יש לו תוספת מיוחדת על שאר הבריאה והוא מחובר 

ללמעלה על ידי כעין צינור דק שתמיד נותן לו את החיות המיוחדת את התוספת המיוחדת של קדושה, וכך כל 

ימיו הוא מחובר ללמעלה לקדושה, אבל הגוי אין לנשמתו את החיבור המיוחד הזה ולכן אפילו שהוא יכול 

להיות אדם טוב וישר ויקבל שכר, אבל אין את התוספת של הקדושה שיש למי שהוא יהודי או מי שהתגייר גיור 

ים את זה ולל צדק ומקבל תוספת של החיבור הזה. אם תיקח ליהודי את התוספת הזו זה נחשב כאילו שהוא מת, כי התוספת קדושה הזו היא חיות מיוחדת, ואם ש

 מהאדם אז נחשב כאילו שהוא מת אפילו שהוא עדיין הולך ונושם!

, אם אדם נהפך לחמור או לפרה, האם תאמר שהאדם הזה חי? ודאי שזה נחשב שהוא מת אפילו שהחמור והפרה הולכות ונושמות ואוכלות, בכל זאת ולמשל ולמשל ולמשל ולמשל 

 וא מת!שה "האדם" מת, כך גם יהודי אם לוקחים לו את התוספת של הקדושה, אם לוקחים לו את החיבור את הצינור הזה שמחבר אותו ללמעלה, הרי זה כאילו

ר אש   זה מה שעושה גם חיוב הכרת, ובסוף פרשת מצורע (פרק ט"ו פסוק ל"א) כתוב "והזרתם את בני ישראל מטמאתם ולא ימתו בטמאתם בטמאם את משכני 

מרת ולא ימתו בטמאתם, הרי הכרת של מטמא מקדש קרוי מיתה, זאת או  -בתוכם", ושם מדובר על מי שמטמא את המקדש שיש לו חיוב כרת, ורש"י שם פירש 

ה נהי שרש"י בא לומר שיש חיוב כרת אשר אתה נחשב מת, וזה לא משנה מה שרואים את האדם עדיין הולך ברחוב, כי למעשה הוא התנתק ממקור הקדושה ו 

 בריאה אחרת ושייך כבר לבית הסהר של הפושעים!

ינו שא   לא ראיתם פעם יהודי שבפניו ובשכלו נעלם החלק של הקדושה, ולעומתו יהודי אחר אשר עבר עבירות רבות אבל עדיין הניצוץ בפנים דלוק אפילו האם האם האם האם 

בור לחשמל עדיין חי מדבר על כך ואינו חושב על זה בכל זאת זה מושרש בפניו, זה בגלל שהוא מחובר עדיין עם הצינור, אמנם הצינור מלא חורים וצריך תיקון אבל

 יש לו.

ונטמתם בם  -, וכתב רש"י אאאאלללל    תתתתששששקקקקצצצצוווו    אאאאתתתת    ננננפפפפששששתתתתייייככככםםםם    בבבבככככלללל    ההההששששררררץץץץ    ההההששששווווררררץץץץ    ווווללללאאאא    תתתתטטטטממממאאאאוווו    בבבבההההםםםם    ווווננננטטטטממממתתתתםםםם    בבבבםםםםשמיני כתוב (פרק י"א פסוק מ"ג) וווובבבבפפפפררררששששתתתת    

 1המשך מעמוד 

 5המשך בעמוד 
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בשעה טובה ומוצלחת, אחר אין ספור פגישות של 
וועד השכונה, ועמל רב, לפני כשלש חודשים 

נחתם בפגישה משותפת של וועד השכונה עם 
כונס הנכסים וראש המועצה ומחלקת ההנדסה, 
על השלמת כל עבודות הפיתוח בהר שמואל 
 בתחילת הקיץ, ואכן בימים אלה יצא לפועל!

אליהו מלכה ‘ ברכות לאנשי וועד השכונה, ולר
משה כהן נציגנו במועצה, וכן לכל ‘ ר הוועד, ולר“יו

 העוסקים והעוזרים ומסייעים!!
 בקרוב תהיה כניסת תחבורה ציבורית!

אם אתם מטמאין בהן בארץ אף אני מטמא אתכם בעולם הבא ובישיבה של מעלה, וזה דבר מבהיל שמפרש 

רש"י שמי שאוכל דברים טמאים הקב"ה מטמא אותו בעולם הבא, 

ולכאורה מה שייך טומאה בעולם הבא והרי שם העונש הוא בגהינם 

 לטהר אדם מן העבירות?

 -הביאור בזה הוא כך

(שיוסף הצדיק לא הסכים "ויהי כדברה אל יוסף יום יום ולא שמע אליה לשכב אצלה להיות עמה" "ויהי כדברה אל יוסף יום יום ולא שמע אליה לשכב אצלה להיות עמה" "ויהי כדברה אל יוסף יום יום ולא שמע אליה לשכב אצלה להיות עמה" "ויהי כדברה אל יוסף יום יום ולא שמע אליה לשכב אצלה להיות עמה" הקדוש על הפסוק בזהר בזהר בזהר בזהר 

לעבור עבירה עם אשת פוטיפר), כתוב בזהר שמי שמתחתן עם הנכרית (עם הגויה) קשורה בו ככלב, שאין לו הזכות להיות 

בגהינם של רשעי ישראל אלא הוא יושב בגהינם של הגויים! זה גם כוונת רש"י במי שאוכל מאכלים טמאים, שלא רק שהוא 

 עובר עבירה אלא גם מטמא את עצמו בעולם הבא להיות ביחד עם הטמאים כיון שהעבירה שלו הייתה בטומאה!

שיש כזה דבר שאדם מנתק את עצמו מהעונשים הרגילים ונהיה שייך לקבוצה אחרת, וזה סותם לו את המח ואינו רואים רואים רואים רואים 

מבין בכלל מה שמדברים איתו דברי חיזוק כי זה נהיה כמו לדבר אל גוי! יוסף הצדיק מה הציל אותו? כתוב במדרש שהוא 

ראה את הדמות את הפנים הקדושות של אביו ולכן הוא לא היה מסוגל לעשות עבירה כי כל הגוף שלו רעד מהפחד 

 והקדושה!

הפירוש שהוא ראה את הפנים של אביו? וכי אתם חושבים שמשמים הראו לו את הפנים של אביו בשביל להציל אותו מה מה מה מה 

 מהעבירה? הרי זה כמו שלוקחים לו את היצר הרע וזה בודאי לא היה כך.

פנים ת ה יוסף הצדיק הראה לעצמו על הדמות של אביו וכך הוא ניצל, כיון שהוא למד עם יעקב אבינו תורה לפני שהוא נמכר לעבד, לכן הוא תמיד זכר א אלא  אלא  אלא  אלא  

ה רוצ הקדושות של אביו בזמן הלימוד, את המאמץ ואת יראת ה' שהיתה רשומה לו על הפנים, וכל פעם הוא היה נזכר בזה וזה מה שהציל אותו!  אדם ש 

ם לאבא ר ג להתעלות צריך להידבק לחכמים הגדולים ולקחת את הילדים שיראו את הפנים ואת הקדושה, ואז הילד תמיד יזכור את הקדושה שהוא ראה וזה יעזו 

 וגם לבן, יהי רצון שנזכה לשפע של קדושה ושהצינור שלנו יהיה מחובר לשפע של עבודת ה'.

 4המשך מעמוד 

 לומדי דף היומי אחר הנץ, של בית הכנסת תפילת חנה,
 ו“יחד עם הרב מכלוף עידן הי

וכמובן לא שכחנו את 
משה ‘ המימונה אצל ר

 ו“וקנין הי
 
גבי בן ‘ וכן אצל ר

 ו“שטרית הי
 

 בשמחה רבה!



 

 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

1:30 

 אשכנז -שבת  -זמני תפילות ושיעורים 

 7:00 ת:“מנחה ערב שבת וד

 7:50 מעריב:

 5:40 שחרית נץ:

 8:55שוכן עד:  8:30 ‘:שחרית מנין ב

 1:15 מנחה גדולה:

 שיעור פרקי אבות) 5:25( 6:25 מנחה:

 ספרדי -שבת  -זמני תפילות ושיעורים  8:09 מעריב:

 יש מנין פלג כל ערב שבת מנחה וקבלת שבת פלג:

 7:05 מנחה וקבלת שבת:

 הרב אלקיים -מתקיים ביום  שיעור דף יומי:

 5:15 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 5:40 שיעור הלכות:

 6:25 מנחה:

 7:54 ערבית מנין ראשון:

 8:14 ערבית מנין שני:

 הרב דוד שרעבי דקות: 10זהר משך 

 4:40ביום שבת  אבות ובנים:

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

 ספרדי -חול  -זמני תפילות ושיעורים 

 5:20 שחרית נץ:

 8:30 שחרית מנין שני:

 הרב דוד שרעבי -אחרי שחרית  שיעור חוק לישראל:

 7:15וגם 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:

 9:15 ערבית מנין שני:

 הרב לוי יצחק חגבי - 9:30 שיעור בהלכה:

 הרב יעקב דרשן - 6:30 שיעור מתמידים:

 אשכנז -חול  -זמני תפילות ושיעורים 

 6:45 שחרית: 

 7:10 מנחה:

 הרב יוסף שטילרמן שיעור משנה ברורה:

 7:45 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 22

 8:15הודו  שחרית: 

 6:00 מנחה:

 דקות לפני צאת שבת 5 ערבית: 

 הרב מכלוף עידן 4:00 שיעור:

 בני ישראל -אשכנז  אהל לוי -ספרדי 

 זמנים חול

 7:00 שחרית: 

מנחה 
 וערבית: 

דקות לפני שקיעה, ערבית   15
 בסמוך

 הרב שריקי - 20:20שיעור בימי שלישי 

 זמנים שבת

מנחה ערב 
 שבת: 

קבלת   -דקות לפני שקיעה    20
 ערבית -דרשה  -שבת 

 8:30 שחרית: 

 16:00 תהלים:

 17:30 מנחה:

 דקות לפני צאת שבת 20 ערבית: 

 16:30 שיעור:

 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:

 8:04 מעריב: 

 קהל חסידים -חסידי 

 שיעורים לנשים

שיעור ותהילים בשבת אצל 
 משפחת בן חיים
 63רחוב אבני החושן 

 16:45בשעה 
 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

6 

 ו“ציון ויצמן ורעיתו הי‘ מזל טוב למשפחת ר
 בהיכנסם לביתם החדש!

 בברכת יישוב טוב שמחה טובה ונחת!

 קהל חסידים -שבת  -זמני תפילות ושיעורים 

 7:08 מנחה וקבלת שבת: 

 7:48 מעריב :

 5:10 שחרית נץ:

 6:25 מנחה:

 7:53 מעריב: 

 ‘קומה ג 17לשם ‘ רח -הרב סטפנסקי 



בענין ביטול קנין מכירת חמץ מהגוי 
 בשבת 

שביעי של פסח חל ביום ששי וליל שבת הוא השנה השנה השנה השנה 

מוצאי חג הפסח, שבו פוקע האיסור של אכילת 

חמץ. ולענין הלכה לגבי אכילת חמץ בשבת שאחר 

הפסח דעת רוב הפוסקים להתיר לאכול חמץ ואף 

שהחמץ בבין השמשות בכניסת השבת היה מוקצה, 

וקיי"ל מגו דאיתקצאי לבין השמשות איתקצאי 

לכולי יומא כדאיתא בש"ס בכמה דוכתי. (שבת דף 

מ"ג. ועוד. ופירושו, מתוך שהיה מוקצה בבין 

השמשות של כניסת שבת, הוא נהיה מוקצה לכל 

השבת) הנה בדין זה כתבו 

התוס' (ביצה דף ד'. וסוכה 

ו  ג י מ ) ה  ז ן  י ד ש  ( : י ף  ד

דאיתקצאי) נאמר רק לגבי 

דבר הנאסר מחמת אותו 

ה  ש ע נ ם  א ל  ב א  , ם ו י ה

מוקצה מחמת דיני היום 

שעבר (פירוש: משום שבין 

השמשות הוא ספק מן היום 

שעבר ספק מן הלילה הבא, 

וכגון משום דיני פסח וחמץ שזה היום שעבר) אין 

כלל זה חל עליו, וממילא חמץ זה מותר לאכילה 

 בשבת שאחר היום טוב. 

הרא״ש (סוכה פ"ד סימן ה') וכן הביא להלכה וכ"פ  וכ"פ  וכ"פ  וכ"פ  

בספר ברכות מים לגאון רבי מרדכי יוסף מיוחס 

(או״ח סימן תמ״ו) להתיר כשחל שביעי של פסח 

ביום ו׳ לאכול בשבת לא רק אורז להנוהגים שלא 

לאכול בפסח אלא אפילו חמץ ממש. עכ"ל. וכידוע 

ד), אלא שהוסיף ” ט פ ” יו ’  כן כתב באור שמח (הל 

שהיתר זה שריר וקיים אף לדעת המחמירים 

ל: מותר לקח חמץ מן ” במוקצה מחמת יום שעבר וז 

הגוי בארץ ישראל בשבת שלאחר שביעי של פסח 

שאפילו אם נאמר מיגו דאיתקצאי בין השמשות 

אתקצאי לכולי יומא גם במוקצה מחמת יום שעבר, 

מכל מקום הואיל ובחמץ של גוי לא שייך מוקצה 

כמבואר בירושלמי שאין הכנה בשל גוי, לפיכך 

מותר ליקח ממנו חמץ בשבת שאחר יום האחרון 

 של פסח.

בשו"ת מהר״ש ענגיל (חלק ד׳ ריש סימן צ"ב) אומנם אומנם אומנם אומנם 

כתב משמו של הגאון רבי עקיבא איגר דאף על פי 

שאינו אלא מוקצה מחמת יום שעבר, מכל מקום 

באיסור תורה יש להחמיר גם באופן זה. וכמו שכתב 

ב ”ח סימן תצ"ח במשבצות זהב סק”הפרי מגדים (או

ובפתיחה להלכות יום טוב אות י"ז) לענין איסור 

ש. וכן נקט לחומרא הגאון רבי ” ע ”.  אותו ואת בנו “ 

ינסקי בלוח ארץ ישראל לאסור ’ יחיאל מיכל טיקצ 

אכילת חמץ בשבת שלמחרת שביעי של פסח, ואף 

שהתיר גבי קטניות. (ויש לדון בחילוק זה שהרי גם 

קטניות מוקצים בבין השמשות וגם נמכרו לגוי) אבל 

דעת רבים ושלמים להתיר בפשיטות החמץ בשבת 

שאחר שביעי של פסח ללא שום פקפוק, וצא וראה 

 מאי עמא דבר.

שיש לנו לדון כיצד המכירה פוקעת בעיצומו של רק רק רק רק 

יום השבת ללא מעשה קנין מהגוי, וכיצד ניתן 

להשתמש בו קודם שבא ליד ישראל. ובשו״ת יחוה 

וזה לשונו ובהיות ” דעת (ח  ב סימן ס״ד) כתב 

שבשטר מכירת החמץ לגוי נכתב במפורש, שהגוי 

מרשה למוכרי החמץ לקחת אחר הפסח מהחמץ 

שנמכר מאליו וישלמו לו אחר כך מחיר החמץ אין 

לחוש בזה גם משום גזל הגוי שהוא אסור כמבואר 

בחושן משפט (סימן שמ"ח סעיף ב' וסימן שנ"ט 

סעיף א') ולכן מותר ליטול ולאכול מן החמץ הנמכר 

לגוי בשבת שאחר שביעי של פסח ואין לחוש בזה. 

עכ"ל. אומנם בפשיטות אין חשש של גזל הגוי וכן 

נהוג עלמא שאם מכרו מחסן לגוי ובפסח צריכים 

ליקח דבר מה (שאינו חמץ כמובן) מהמחסן נכנסים 

ולוקחים ואין חשש לגזל הגוי וכל שכן במקום 

 שנגמרה ופקעה המכירה. 

עדין צריכים אנו למודעי, שהרי הישראל עושה אבל אבל אבל אבל 

ביטול המקח ביום שבת ודמי למקח וממכר. וכגון 

מי שקנה דבר מחבירו ורוצה לבטל המקח צריך 

חבירו לקנות הדבר בקנין 

המועיל. (כמבואר בשו"ע ע 

 ( ט " פ ק ן  מ י ס מ  " ו ח כ  " ו נ ו

ובשבת אין עושין קנין שמא 

יכתוב (כמבואר בשו"ע או"ח 

סימן ש"מ) וכן כתב המשנה 

ברורה (ביאור הלכה סימן 

תמ"ח ד"ה מכירה גמורה) 

דמכירת חמץ לעכו"ם צריך 

להיות מכירה גמורה בלי 

הערמה, נראה דאחרי הפסח כשיחזיר הנכרי חמץ 

לישראל צריך לקנותו באחד מדרכי הקנין ולא לקבל 

ממנו בחזרה סתם עכ"ל. ואם כן כיצד בשבת יכול 

 הישראל לקנות מהגוי דהא אין עושין קנין בשבת.

כיום המכירה נעשית ע"י שטר ומציינים אומנם  אומנם  אומנם  אומנם  

בשטר כי אם הגוי לא ישלם את הכסף עד אחר 

הפסח המכירה בטילה, לכך כיון שמיד אחר הפסח 

התבטלה המכירה אין צריך לקנות שוב מהגוי כיון 

דמעיקרא לא נעשה הקנין. ועוד דהכל נעשה על 

דעת בית הדין שאם לא בא הגוי המכירה בטילה 

והכל חוזר לידי הישראל בלא קנין. כמבואר בשו"ת 

י  ו רא ה  ז י  פ ול "א)  כ ר ן  צ סי ) ה  מ לך של ף  האל

כשמוכרים החמץ לגוי צריך שיהא החוזה מפורט 

לפרטים אלו ויהא ערוך ע"י ת"ח מובהק שבקי בדיני 

חו"מ ע"מ שבשנה ששביעי של פסח יוצא בערב 

שבת יהא ביטול המכירה כדין של תורה ולא יהא 

 בזה חשש של קנין בשבת.

 הרב עמנואל איפרגן

ש  " י א ר ג ה ל  א ש  , " ? ב ו ש ח ה  כ ה  ז ע  ו ד מ ו "

קנייבסקי, ואביו הגדול הסביר בפשטות: "אני 

טורח כל כך כדי להשיב לכל השואלים שאלות 

בלימוד, כי אני חושב שחלקם יתחזקו ויתעודדו 

מהתשובות והדבר יתן להם חשק לעלות בתורה. 

ו  ק ז ח ת י ם  י ל א ו ש ה ל  כ ם  א ה ע  ד ו י י  נ נ י א

מהתשובות, אך ברור שילד בן שש יוכל להתחזק 

  מכך, ולכן אני מתאמץ"...

מסירות נפשו של רבי יעקב ישראל קניבסקי על על על על 

הסטייפלר זצ"ל לשמירת השבת במסגרת 

פעילותו כחייל בצבא הרוסי, מסופר בספר 

תולדותיו תולדות יעקב, באחד מלילות שבת 

הקרים שברוסיה, הוצרך לשמור על המחנה. 

הסדר היה שהחייל השומר לובש מעיל פרוה 

עבה במשך זמן שמירתו, ובהתחלף המשמרת 

היה מעביר החייל את המעיל לבא אחריו. החייל 

שרבינו החליפו היה גוי, ובגמר משמרתו הוריד 

את המעיל ותלאו על האילן שצמח שם, רבינו 

הגיע וראה את המעיל. הקור היה עז עד כדי 

פיקוח נפש, אך אסור להשתמש באילן, ולעבור 

  על איסור דרבנן גם הוא פיקוח נפש אצל רבינו. 

לעצמו והחליט להמתין כמה דקות עד חשב  חשב  חשב  חשב  

שירגיש בעצמו כי הגיע לידי פיקוח נפש, וכך 

עשה, המתין כמה רגעים, ועוד כמה רגעים, ועוד 

כמה רגעים, עד שנסתיימה המשמרת, וחזר 

לצריפו מאושר על שלא נזקק לעבור על איסור 

 דרבנן.

אירע שנצטוו לערוך אימונים בקליעה שוב  שוב  שוב  שוב  

למטרה בשבת קודש, רבינו כמובן סרב כדרכו, 

אך המפקד כעס עליו מאד, כיון אליו את רובהו, 

ואמר לו: אם אינך ממלא אחר הפקודות אטול 

את נשמתך. רבינו לא התרגש ואמר לו: לך אין 

זכות להרגני, רק הממונים עליך יכולים להחליט 

על כך. המפקד בכעסו התקשר תיכף למפקדיו 

ודיווח להם על התמרדות החייל, והם הורו לו 

 להרוג את החייל אם יסרב לפקודה.

שראה כי אין לו ברירה, "וחי בהם ולא רבינו  רבינו  רבינו  רבינו  

שימות בהם", החל מסתפק ומהרהר כיצד 

יעשה: נכון שפיקוח נפש דוחה את התורה, אך 

אפשר שיטול הרובה וירה בו כלאחר יד בשינוי, 

ואז אין בזה איסור דאורייתא, אבל אם יעשה 

כך, יצטרך לירות שוב ושוב עד שיקלע למטרה, 

  ואז הוא מרבה בחילולי שבת דרבנן.

החליט לירות בשינוי, והשליך על ה' יהבו. לבסוף לבסוף לבסוף לבסוף 

רבינו היה שמאלי בידיו, נטל את הרובה ביד ימין 

וירה בלא לכוין כלל אל המטרה. והנה הכדור 

קלע אל המטרה בדיוק נמרץ, הפלא ופלא ממש. 

אמר הקב"ה: הוא עשה את שלו ואף אני אעשה 

את שלי, כדי שלא יצטרך לירות שוב ושוב, ורצון 

 יראיו יעשה.

ר   ר  מספ ר  מספ ר  מספ פקד מספ המ י  כ צ"ל  ז קי  נס פי מן  קל י  רב

שהרגיש בפליאה, אמר לו: עכשיו רואה אני כי 

אינך פאנאטי, אלא איש קדוש, ופטרו מאז 

מאימונים בשבת... הסיפור עם הרובה בשבת 

נתפרסם אז בכל עיתונות התקופה ההיא, וזכה 

 רבינו לקדש שם שמים ברבים.
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 2המשך מעמוד 

בימי בין הזמנים התקיימה 
ישיבת בין הזמנים לבחורי 

 הישיבה ולמבוגרים
דבר שהרבה את קול התורה 

 בשכונה
מצווה רמה להיות עזר ושותף 

 במצווה זו
הרב אפרים גילקרוב טל: 

0527640100 



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

 ספירת העומד בבין השמשות
המתפלל בציבור לפני צאת הכוכבים, והגיע לספירת העומר, והציבור מתחילין למנות הספירה. יחיד שאלה: שאלה: שאלה: שאלה: 

 הרוצה לעשות כתיקונו, מה ראוי לעשות? 

מקור של ספירת העומר הוא פסוקים בתורה בפרשת אמר. וסדר העבודה ככה: הקדמה לספירת העומר:  הקדמה לספירת העומר:  הקדמה לספירת העומר:  הקדמה לספירת העומר:  

בליל ט"ז ניסן קוצרים התבואה החדשה (וקצרתם את קצירה), ואח"כ באותה לילה מתחילים לספור 

ם יבי הספירה (וספרתם לכם ממחרת השבת), ומחרתו ביום מביאים העומר התנופה (והבאתם את עמר ראשית קצירכם אל הכהן, והניף את העמר) ואח"כ מקר 

. וממשיכים לספור שבעה שבועות תמימות, וביום החמישים (ב) . ואחרי כן מותר לעם לאכול "חדש" (ולחם וקלי וכרמל) (א)הקרבן עלה (כבש תמים בן שנתו לעלה)

 מקריבים השתי הלחם וקרבנותיה (והקרבתם מנחה חדשה לה' כו').  

ע' בר"ן סוף מסכת פסחים שכתב וז"ל רוב מפרשים מסכימים דספירת העומר עכשיו דליכא בזמנינו ספירה רק מדרבנן: בזמנינו ספירה רק מדרבנן: בזמנינו ספירה רק מדרבנן: בזמנינו ספירה רק מדרבנן: 

הבאה ולא קרבן אינה אלא מדרבנן בעלמא זכר למקדש עכ"ל. ועוד ע"ש בר"ן שכתב שבזמנינו שספירת העומר הוא רק 

. וכן פסקו הטור והש"ע (ג) מדרבנן, יש להוסיף עוד טעם לספור כדאיתא במדרש, שהיו מונים הימים עד קבלת התורה 

בס' תפט, שבזמן הזה ספירת העומר הוא רק מדרבנן. אבל הרמב"ם והחינוך סברו שגם בזמן הזה ספירה הוא 

 .(ד)מדאורייתא. וע' בבה"ל ר"ס תפט שהביא שהרמב"ם לאו יחידאי בזה

ע' בתוס' (מנחות סו. ד"ה זכר) וברא"ש (סוף מסכת פסחים) שכתבו שכיון שספירה בזמנינו אינו אלא זמן של ספירה:  זמן של ספירה:  זמן של ספירה:  זמן של ספירה:  

מדרבנן, לכן יכול לספור בבין השמשות. שבין השמשות הוא ספק לילה, וספק דרבנן לקולא. [ועוד, ביום הראשון יש צד 

.] מ"מ ע' בר"ן שמדחה זה, וכתב (ה) לומר שיותר טוב לספור דווקא מיד בבין השמשות, כדי להיות שבע שבתות תמימות 

שאף שאה"נ אמת הוא שהסופר בבין השמשות יצא משום ספק דרבנן להקל, מ"מ אינו נכון להכניס עצמו לספק 

לכתחילה. וע' בב"י שהביא שכן דעת הרשב"א. וכן פסק בש"ע ס"ב וז"ל המדקדקים אינם סופרים עד צאת הכוכבים וכן 

. דהיינו, שאף שמעיקר הדין הסופר בבין השמשות יצא, מ"מ המדקדקים ממתינים עד צאה"כ, וכן (ו)ראוי לעשות עכ"ל

ראוי לעשות (כן ביאר במ"ב שם). ויש עוד טעם שראוי להמתין עד צאה"כ, והוא כדי לחוש לדיעות הסוברות שגם 

. אבל אה"נ כיון שמעיקר הדין הלכה שאין ספירת העומר אלא מדרבנן, ויצא גם בבין השמשות, לכן (ז)בזמנינו ספירת העומר מדאורייתא (וספק דאורייתא להחמיר)

 .(ח)מי שבטעות משיב בבין השמשות כמה ימי הספירה, נמצא שכבר יצא, ואינו יכול לברך עוד

ע' בש"ע ס"ג שכתב וז"ל המתפלל עם הצבור מבעוד יום מונה עמהם בלא ברכה ואם יזכור בלילה יברך ויספור עכ"ל. וע' במ"ב שמסביר שהש"ע ספירה בתנאי: ספירה בתנאי: ספירה בתנאי: ספירה בתנאי: 

שכוח בלילה, א ל איירי במי שמתפלל בצבור בבין השמשות, והציבור עכשיו מונים והיחיד רוצה לעשות כתיקונו ולהמתין כדנ"ל. אבל כיון שיש לו לפחד שמא יבו 

ואם אני לא   זו, לכן הש"ע נתן עצה למנות עכשיו בלי ברכה ובתנאי. התנאי הוא שיחשוב בדעתו "אם אני אזכור אח"כ בלילה למנות אין אני רוצה לצאת בספירה  

. ולכן אם יזכור בלילה הוא יכול לחזור ולברך, ואם לא יזכור בלילה, הוא כבר יצא (כיון שהברכה אינו לעיכובא). אבל י"א שאין (ט)אזכור אני רוצה לצאת בספירה זו

 . מ"מ המ"ב כאן פסק שכן הוא עצה הוגנת.(י)יכול להוציא מצוה בתנאי

יצא,  ילהיש מח' ראשונים אם בזמנינו ספירה דאורייתא או דרבנן. ולהלכה אנו פוסקים שהוא מדרבנן. לפיכך, מי שספר העומר בבין השמשות שהוא ספק לסיכום: סיכום: סיכום: סיכום: 

ות הסוברים דיע כמו בכל מילי דרבנן שאמרינן ספק דרבנן לקולא. מ"מ לכתחילה אינו ראוי להכניס עצמו בספק, ולכן ראוי להמתין עד צאה"כ. ועוד יש לחוש ל 

לילה שלא כ ב שהוא מדאורייתא. ומי שמתפלל בציבור בבין השמשות, ראוי הוא לספור בלי ברכה בתנאי, פן ישכח אח"כ. והיינו שיחשוב בדעתו שאם יזכור אח" 

 רצה לצאת בספירה זו, ולכן יכול לחזור לספור בלילה בברכה.
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