
ישב בחדר ההמתנה של מפעל לפלדה, הבוקר יעקב  יעקב  יעקב  יעקב  

הוא עזב את כל עיסוקיו האחרים כדי לפגוש את בעל 

  -ולשטוח לפניו את בקשתו    -אדון גרשון    -המפעל  

רוצה הוא לעבוד במפעל הפלדה ולקבל משכורת 

הגונה.  תוך  כדי המתנה ראה זבולון דרך פתח צדדי 

 את כל התכונה שבמפעל, קורות פלדה על מנופים ופועלים אצים רצים כל אחד לעבודתו.

עבר מנהל העבודה הראשי וראה את יעקב מתבונן דרך הפתח, אמר לו מנהל העבודה כל עוד אתה לפתע לפתע לפתע לפתע 

רק מסתכל אין שום בעיה, אך זאת הזהר בנפשך ובנפש האחרים שלא תיכנס לתוך שטח העבודה של 

המפעל ושלא תישען על ידית מסוימת שבלטה מן הקיר!  יעקב המשיך להמתין עוד שעה לבעל המפעל עד 

שפקעה סבלנותו, נכנס יעקב לתוך שטח העבודה ונשען על הידית שבלטה מן הקיר כדי שיוכל להתבונן 

בכל העבודה בתנוחה נעימה.  רק נשען זבולון על הידית מיד השתחרר נעילת המנוף ונפלו לארץ קורות 

 פלדה בקול רעש גדול על הפועלים ועל המכונות ונעשה נזק אדיר בין בנפש ובין ברכוש.

לו יעקב והחל בוכה, מה עשיתי! מה עשיתי!   אמר לו מנהל העבודה עכשיו אתה בוכה?!  הרי הזהרתי ישב ישב ישב ישב 

אותך!  מה לך ולבכי, אדם בוכה על טעות, אבל זה פשיעה! 

על פשיעה מגיע עונש ושהאדם יקבל את עונשו בשתיקה!  

 אבל בכי?  על פשיעה לא בוכים רק מקבלים את הדין!

ישראל נכנסו לארץ הקב"ה ציווה אותם שיכבשו את כשבני  כשבני  כשבני  כשבני  

כל הארץ ושלא ישאירו אפילו מעט שאינו כבוש, בפרשת 

השבוע פרק ל"ג פסוק נ"א כתוב: דבר אל בני ישראל ואמרת 

אלהם כי אתם עברים את הירדן אל ארץ כנען, והורשתם את 

כל ישבי הארץ מפניכם ואבדתם את כל משכיתם ואת כל 

צלמי מסכתם תאבדו ואת כל במתם תשמידו, והורשתם את 

הארץ וישבתם בה כי לכם נתתי את הארץ לרשת אתה וכו', 

ואם לא תורישו את ישבי הארץ מפניכם והיה אשר תותירו 

מהם לשכים בעיניכם ולצנינם בצדיכם וצררו אתכם על הארץ אשר אתם ישבים בה, והיה כאשר דמיתי 

 לעשות להם אעשה לכם.

כאשר דימיתי לעשות להם אעשה   —מפורש שאמר להם להוריש את יושבי הארץ, ואם לא יעשו כן הנה  הנה  הנה  הנה  

לכם!  אתם תהיו במקומם!    כשבני ישראל נכנסו לארץ מה הם עשו?  הם הותירו מיושבי הארץ ולא 

הורישו את כולם!  ואז בא אליהם מלאך ה' 

והוכיח אותם.  מי זה מלאך ה'?  כתוב 

במדרש שמלאך ה' זה פנחס!  בא פנחס 

ואמר להם כך:  (שופטים ב' א') ויעל מלאך 

ה' מן הגלגל אל הבכים ויאמר אעלה אתכם 

ממצרים ואביא אתכם אל הארץ אשר 

נשבעתי לאבתיכם ואומר לא אפר בריתי 

אתכם לעולם, ואתם לא תכרתו ברית 

ליושבי הארץ הזאת מזבחותיהם תתצון 

ולא שמעתם בקלי מה זאת עשיתם, וגם 

אמרתי לא אגרש אותם מפניכם והיו לכם 

לצדים ואלהיהם יהיו לכם למוקש, ויהי 

כדבר מלאך ה' את הדברים האלה אל כל 

ם בני ישראל וישאו העם את  ול ק

 הרב דוד שרעבי הרב משה קליין

 
 
 

 מזל טוב!
 ו“היאפרים גילקרוב ורעיתו ‘ הר

 על הולדת הנכד
 תזכו ותראו נחת באורך ימים ושנים!
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    "נקם נקמת בני ישראל מאת המדינים...""נקם נקמת בני ישראל מאת המדינים...""נקם נקמת בני ישראל מאת המדינים...""נקם נקמת בני ישראל מאת המדינים..."

ולא מאת מואב, שהמואבים נכנסו לדבר מחמת 

יראה... אבל המדינים נתעברו על ריב לא להם, 

דבר אחר: מפני שתי פרדות טובות שיש לי 

להוציא מהם: רות המואביה ונעמה העמונית, 

(רש"י) רגש הנקמה טבוע באדם ובעם, ובוודאי 

שגם בלבו של עם ישראל יש מקום לרגש נקמה 

כלפי שונאיו וצורריו, אולם נקמה זו צריכה לשני 

תנאים אלה: ראשית, שהשנאה של האויב תהיה 

בלי כל סיבה, שאז אין כל תקוה להסיר השנאה 

מלבו, ושנית, אם האויב אכזרי מטבעו, שאז אי 

אפשר לעשותו לבן תרבות, ובאמת שני תנאים 

אלה הם אחד, כי רק מי שהוא אכזרי מטבעו 

יכול לשנוא אחרים בלי כל סיבה, ולכן אמר 

הקב"ה לישראל, אל תצר את מואב, כי בהם 

וזהו -חסרים שני התנאים, שכן ממואב תצא רות 

אות נאמן שעניין לכם עם בני אדם המסוגלים 

להעמיד בנים בעלי נפש נעלה, ועל כן גם נגד 

שנאתו לא יהיה בלבכם רגש של נקמה, אבל 

ממדין לא ייצא כלום, מלבד עורב וצלמונע, סימן 

 שאין להם תקנה.                   (הרב י' ניסנבוים)

    "נקם נקמת בני ישראל מאת המדינים...""נקם נקמת בני ישראל מאת המדינים...""נקם נקמת בני ישראל מאת המדינים...""נקם נקמת בני ישראל מאת המדינים..."

למה נסמכה נקמת מדין לפרשת נדרים? כי 

בסופה של פרשת נדרים נאמר: "ונשא את עונה" 

ומפרש רש"י: למדנו מכאן שהגורם תקלה לחברו  

נכנס תחתיו לכל העונשין.והמדינים גרמו תקלה 

לישראל שהפקירו בנותיהם, לכך ציווה הקב"ה 

 להנקם מהם.                                 (קרבן העני)

    "והרמת מכס לה' מאת אנשי המלחמה...""והרמת מכס לה' מאת אנשי המלחמה...""והרמת מכס לה' מאת אנשי המלחמה...""והרמת מכס לה' מאת אנשי המלחמה..."

מאנשי המלחמה לקחו מכס לה', אחד מחמש 

מאות, אולם מאלה שלא השתתפו במלחמה 

לקחו אחד אחוז מן החמישים, פי עשרה, כי הם 

רכשו את שללם בקלות בלי טרחה והתאמצות 

 ובלי מסירות נפש.     (אדמו"ר ר' ישראל מרוז'ין)

 

 מזל טוב!
 ו“הימרק וחוה נוביק ‘ הר

 על הולדת הנכד
 תזכו ותראו נחת באורך ימים ושנים!

 

 7:02כניסת השבת: 
 8:11צאת השבת: 

 8:44רבנו תם: 
 7:35שקיעה: 

 
 

 
 

 מזל טוב!
 ו“היאליהו ליפשיץ ורעיתו ‘ הר

 על הולדת הנכדה
 תזכו ותראו נחת באורך ימים ושנים!

 

 פרשת מסעי

 
 
 
 
 
 

 ברכת ברוכים הבאים!
 לכבוד מורינו ורבינו 

 

 א“שליטמקאליב ר “האדמו

 אשר מתאכסן בביתם של
 צבי שרעבי ורעיתו‘ ר

 תפילות בשבת:
 9:00שחרית     7:20מנחה: 

 7:00מנחה שבת: 

 5המשך בעמוד 



 

 –למקורבו: 'זהו, כך אי אפשר להגיע לקבלת התורה'  

יצא מן הבית והסתגר במקום שאהבה ליבו: בית 

 )242הכנסת 'אהל שרה'... (ספר השקדן, עמ' 

"כבר חמישים שנה הוא יושב שם, כמעט על אותו  

כסא", אמרה פעם הרבנית ע"ה לאברך שביקש 

לשאול שאלה דחופה ונשלח לבית הכנסת תפארת 

 בחורים, שם ימצא את פוסק הדור, כמו תמיד...

כולל השכמה  סדר יומו של רבי יוסף שלום אלישיב  

שעות רבות בטרם יאיר השחר, לאחר שינה קצרה. 

גם בימים שבחם הוא מאחר לעלות על יצועו, הוא 

ומתעורר בדיוק בשעה  ממלמל פסוק מסוים 

 היעודה, ללא סיוע של שעון מעורר.

החל משעות לפנות בוקר מתנגן קול התורה  

ושקלא וטריא במרחבי הבית. לאחר שעות לימוד 

 6:30   ארוכות ניגש הרב לתפילת שחרית בשעה 

בבוקר, כאשר נימוקו הוא, שמאחר שיש המבקשים 

להתפלל במנין שלו, תפילה בשעה מוקדמת יותר 

 תהיה טרחה עבורם.

לאחר התפילה הוא שב לעיסוקו: שקידה בתורה  

בנעימה חודרת לב עד לשעות הצהרים. לאחר 

מנוחה קצרה הוא שוב ניצב על משמרתו ליד 

יוצא לעבר  הגמרא. כשהשיעור מתקיים הוא 

ה'קרוון' המפורסם, שם מתקבצים המונים לשמוע 

 את דבר ד', זו הלכה וזו תורה.

כך מילדות ועד זקנה ושיבה, ועד בוא גואל צדק,  

שקידה ארוכה ובלתי נפסקת, התמדה שאינה 

 יודעת גבולות. כך גדלים בתורה.

 

    זכר צדיק לברכהזכר צדיק לברכהזכר צדיק לברכהזכר צדיק לברכה

 

תר"ע בשאוול שבליטא  הרב אלישיב נולד בא' בניסן

לרב אברהם לוינסון, רב בהומל, וחיה מושא, בתו 

רבי שלמה אלישיב, בעל "לשם שבו ואחלמה".  של 

עלה ארצה בשנת תרפ"ד יחד עם סבו בעזרת 

סרטיפיקט (כרטיס עליה) שקיבלו מהרב אברהם 

יצחק הכהן קוק. לצורך קבלת הסרטיפיקט, אימצה 

משפחתו את שם משפחתה של אמו, אלישיב. 

ת  נ ו כ ש ב ן  כ ת ש ה ה  צ ר א ו  ת י י ל ע ר  ח ה  לא א מ

), בהיותו כבן 1930בירושלים. בשנת תר"ץ (  שערים 

הרב  , נשא לאשה את מרת שיינא חיה, בתו של 20

 אריה לוין.

הוסמך לרבנות בשנת תרצ"ח על ידי ראב"ד העדה 

הרב זעליג ראובן בנגיס. לאחר מכן החל  החרדית 

ללמד בבית המדרש "אוהל תורה" שבראשות הרב 

שמואל יצחק הילמן. כמו כן, כיהן כרב בית הכנסת 

 במאה שערים."תפארת בחורים" 

בראשית ימי המדינה מונה הרב אלישיב למשרת רב 

העיר רמלה, אך לאחר זמן קצר התפטר מתפקידו. 

הרב יצחק אייזיק הלוי  בשנת תשי"א מונה בידי 

וג  י  הרצ ור י האז בנ ן הר י ית הד ן בב י כדי ן  לכה

בירושלים. זמן קצר אחר כך מונה לדיין בבית הדין 

הרבני הגדול, כהונה בה כיהן במשל כעשרים שנה, 

עד לפרישתו בשנת תשל"ג בעקבות "פסק הדין 

 שלמה גורן. האח והאחות" שפסק

הרב אלעזר מנחם מן שך, היה למנהיג  לאחר פטירת

הבולט של הציבור הליטאי בישראל ולסמכות 

 העליונה של מפלגת דגל התורה.

של  ו  שת ה א ת י י ה ע,  ב ש ת  ב  , ו ם  בת י י ח ב  ר ה

והייתה ידועה כרבנית מייעצת ומחלקת  קנייבסקי 

תשע"ב). בתו, שושנה  ברכות (נפטרה בי"ז בתשרי 

הרב יצחק זילברשטיין.  עליזה, הייתה אשתו של 

הרב עזריאל אוירבך.  בתו, לאה, הייתה אשתו של 

הרב מיכל יהודה  בנו הרב בנימין נשוי לבתו של 

 ליפקוביץ'.

 

, 102תשע"ב, בגיל   בכ"ח בתמוז בכ"ח בתמוז בכ"ח בתמוז בכ"ח בתמוז הרב אלישיב נפטר  

ונקבר בהר המנוחות. על פי צוואתו, לא הוספד 

 בהלווייתו, שכללה מאות אלפי אנשים.

  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 ה “א ימשיכו בשבוע הבא בעז“עקב נסיעה, דבריו המאירים של הרב חיים דדש שליט

 הרב חיים דדש

אחרוני האורות בבתים כבים ושוקעים לתוך 

לילה מנומנם, בעוד בבית הישן זורח אור התורה, 

מרן רבי יוסף שלום אלישיב כבר  לא יכבה.  

השכים לעוד יום תורה שכולו תורה, לאחר שנת 

לילה מתומצתת. בניגונו המתוק, המפורסם, שדי 

בהאזנה לו כדי להתאוות לתורה, הוא בונה 

מהלכים וסותרם, במשא ומתן עם החברותא 

 המתאים ביותר שלו, הוא וגמרתו.

בשונה מכל לילה, הלילה הזה הוא ליל שימורים,  

לילה הנשמר משינה, לא רק כאן, אלא בבתים 

רבים ברחבי העיר. ספירת הקולות מן הקלפיות, 

שנסגרו אך לפני ארבע שעות, נמשכת במלוא 

המרץ, אי שם בחדרים עשנים, ואוהדים חוצי 

מחנות נותרו הלילה ערים כדי להגיע לרגע 

 האמת, שבו תוכרע זהותו של ראש העיר הבא.

אחוזים ניכרים מקולות המצביעים כבר נבחרו,  

וההכרעה מתחילה להסתמן בברור. אל חדר 

הלימוד המוצף בשברי סוגיות ניגש נכדו של 

הרב. הוא ידע עד כמה טרח סבא וכילה מזמנו 

היקר מכל אוצר, כדי לקרוא בקריאת קודש 

ליראי ד' וחושבי שמו, להצביע עבור המועמד 

השייך למחנה היראים. הוא ידע איזו חשיבות 

נותן סבא לבחירות, בשל גופי התורה וההלכה 

 הנגזרים מזהותו של מושל העיר הבא.

רק לכן הוא אזר אומץ וניגש לסבו לדווח לו על 

תוצאות הבחירות. רבי יוסף שלום אלישיב, מי 

שדאג מביתו ברחוב חנן לתוצאות הבחירות, 

שקרא בלב נרגש להצביע בעד עולם התורה 

ולבחור בחיים, הביט בו בתמהון. תוצאות של 

בחירות שגופי תורה נגזרים ממנו, הן חשובות, 

אבל התורה עצמה, חשובה, חשובה יותר מכח. 

אי אפשר לעצור ממנה, רק כדי לענות לשאלה 

 המטרידה: מי נבחר לבסוף...

הסיטואציה הזו היא אחת מאין ספור, במסכת 

חיים שהיא רצף של תורה בחום היום, תורה 

באישון ליל, תורה לעת שמחה שנלמדת באף. 

גם משא העם הזה, מונח על כתפיו ועל ליבו 

 ומוחו, אינו מסיר לרגע מראשו את כתר התורה.

בהזדמנות אחרת, ערב חג השבועות תשנ"ו, 

והימים ימי בחירות, הטרדות והשאלות גברו 

למעלה ראש, רבי יוסף שלום אלישיב אמר 
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 מגדלים של יראת שמים . מסעי תשע"ו –ערי מקלט  
ורבי זצ"ל האיר את עינינו הסומות ופתח לנו פתח לראייה מחודשת של מורי  מורי  מורי  מורי  

 דברים שלא חשבנו עליהם כמו שצריך .

הנה המצווה האחרונה שמשה רבנו התעסק בה הייתה המצווה להתקין את כי כי כי כי 

ערי המקלט ושעל זה נשתבח משה רבנו באמור לו "הזרחת שמש לרוצחים "! 

לכאורה למה בכלל צריך להתעסק בהזרחת שמש לפושעים נאלחים? עונשם 

נקבע בתורה והיא התורה מזהירה אותנו מאד לא לקחת כופר מרוצח המבקש 

לקנות בעזרת כספו את הרשות לחזור מעיר המקלט אל עירו ואל ביתו בטרם 

 העת הקבועה לו ! 

מתייחסת לרציחה מאד בחומרה כי התורה  התורה  התורה  התורה  

הרוצח השחית את האדמה שהוכרחה לקלוט 

את דמו של הנרצח ולארץ לא יכופר כי אם בדם 

נגד הקב"ה אשר ברא  . הוא פעל   " שופכו 

בראשית את השמים ואת הארץ והוא טמא את 

 הארץ !  

אמנם   --זאת להתקנת ערי מקלט לרוצחים  ובכל ובכל ובכל ובכל 

אבל למי שהרגו אותו   -רק לאלה שהרגו בשוגג 

ה  ר ו , הת ג ג שו ב רג  ה נ וא  ה ש ה  נ ש מ לא  זה 

מתייחסת מאד בכבוד להתקנה זאת וקוראת 

לפעולה הזאת "הזרחת שמש "! ומשבחת את 

פעולתו זאת של משה רבנו וכותבת על זה "וזאת 

 , י בני ישראל"  התורה אשר שם משה לפנ

ואפשר להבין שמצווה זאת הייתה התמצית של 

כול התורה כולה . גם לרוצחים יש צורך בשמש 

וכפי שזה נראה מגיעה להם השמש . כי בלי 

שמש אין חיים ! ודווקא משה רבנו יחתום את 

מפעל החיים שלו בפעולה זאת של הזרחת 

 השמש לרוצחים !  

הנה התורה מגלה מערכת יחסים דו ערכית אבל אבל אבל אבל 

. מצד אחד היא  ביחס להורג נפש בשגגה 

מבקשת מבית הדין לעשות מאמץ גדול ולחפש 

דרך להציל את הרוצח מעונש הגלות והם אמרו 

ת  רא ק נ וע  ב ש ב ת  ח גת א ר ו ה ה ן  י ר הד נ ס ש

חובלנית ! הם בוודאי לא אהבו גם לפסוק חיוב 

גלות והם השתדלו מאד לשמור על ההורג 

שגואל הדם לא ישיג אותו ויהרוג אותו בטרם 

יגיע אל עיר המקלט. הם קבעו שתלמיד שגלה 

מגלים רבו עמו כי התורה קבעה שההורג צריך 

אבל שם הוא   -אמנם רק בערי מקלט -לחיות  

צריך לחיות ואם רבו לא יגלה עמו לא יהיו לו 

 חיים ! אין חיים בלי תורה !

שני כאשר התורה כתבה "תכין לך הדרך" שזה אומר שהיו מסמנים את ומצד  ומצד  ומצד  ומצד  

הדרכים וקובעים שלטים וחיצי הכוונה בדרך לערי המקלט התורה ציותה על זה 

בכדי שהרוצח לא יצטרך לבקש עזרת הכוונה מאנשים הנקלעים בדרך שלו ! 

התורה העדיפה שהרוצח לא יבא בדברים עם עוברי אורח שיקלעו על דרכו . זה 

 שייך למה שאמרנו שהתורה מגלה יחס דו ערכי לרוצח בשגגה .

גם את המושג "מקלט" שהתורה קראה בשם זה למקום שהרוצח נמלט כנראה כנראה כנראה כנראה 

אליו לא חייבים להבין את זה במשמעות הדומה לחדרים הנמצאים מתחת 

לבנינים גדולים המשמשים כחדרי הגנה בעת מלחמה שבקושי רב נכנס לשם 

אור השמש וחסרה בהם הנוחיות המרבית שאדם זקוק לה בחייו הרגילים , אני 

אוהב להסתכל על המושג "מקלט" כעל מושג הלקוח מעולם החקלאות שם 

זורעים באדמה זרעים או גם שתילים ומכסים אותם בעפר וממתינים שהגרעין 

"ייקלט" באדמה ! אם הוא ייקלט הוא יחיה ויעלה ויפרח לשמחת האיכר 

 שעומד מעליו וממתין . 

זה הלקוח מעולם החקלאות אני אוהב להשתמש בו דווקא בפרשת ערי מושג מושג מושג מושג 

מקלט שאנו עסוקים בה בפרשת השבוע . כי הנה הרוצח עקר נפש חיה 

מהעולם והעביר אותה לעולם הדממה ובעשותו כך הוא איבד את מנוחת 

הנפש של עצמו ונגזר עליו כמו על קין שהיה הרוצח הראשון שנתחייב בגלות 

ונאמר לו "נע ונד תהיה בארץ ". "נע ונד" כלומר חיים בלי מנוחת נפש. מפחד 

מגואל הדם המחפש אותו ורוצה לנקום נקמת קרובו וגם מנקיפות המצפון 

 שמטלטלות אותו וגורמות לו נדודי שינה . 

קין היה רוצח במזיד שאין לו כפרה בגלות אבל כנראה כאשר על לכאורה  לכאורה  לכאורה  לכאורה  

שאלת הקב"ה "אי הבל אחיך" והוא ענה "לא ידעתי" הוא הוריד את חטאו 

ממזיד לשוגג כי הנה היה כאן דבר שנתעלם ממנו ועל שוגג יש כפרה בגלות 

 ואכן כך נגזר עליו "נע ונד תהיה בארץ" !

פחד מהחיות שיכולות לפגוש אותו ולהרוג קין קין קין קין 

אותו . כך הוא אומר לקב"ה "הן גירשת אותי 

מעל פני האדמה ומפניך אסתר והייתי נע ונד , 

והיה כל מוצאי יהרגני" . אני בסכנת נפשות 

! וכל כך למה ? כי הוא עקר נפש  קבועה 

ר  יעק ו שגם הוא  נגזר עלי ולכן  מהעולם 

 ממקומו ! עקירה מול עקירה . 

י   נ י  א נ י  א נ י  א נ ן א י ק ל  ש ה  ש ג ר ה ה ת  ל ו כ י מ ל  ע פ ת מ

ומההבנה שלו במה שמתרחש סביבו . הוא 

מרגיש שהוא גורש ! הוא מרגיש שהוא לא 

יכול להסתכל בפנים של הקב"ה ! לא כדאי לנו 

למהר ולהוציא עליו משפט כעל רוצח נקלה 

וכמי שמנסה לשקר את הקב"ה בטענה שהוא 

לא יודע איפה הבל אחיו ! הוא מרגיש שאין לו 

מקום בעולם ! האם גם אנחנו מרגישים כך ? 

 את ההרגשה שקיין מרגיש ש"מפניך אסתר" !

באותו מקום שהוא נס אליו הוא "ייקלט" אבל אבל אבל אבל  

ושם הוא יפתח חיים חדשים . אני לא הייתי 

מתנגד שיימנו אותו לגבאי בבית הכנסת בעיר 

המקלט או אולי גם ימנו אותו להיות קורא 

בתורה או אף שיתקע בשופר בראש השנה . 

הכול בכפוף לכישרונות הטבעיים שלו . "עביד 

ליה כדי חיותא" כלשונם של חז"ל. הוא לא 

חייב להתבזות באותו מקום וההלכה יודעת 

לספר שהאמהות של הכהן הגדול שבימיו קרה 

הרצח היו מספקות מזון לרוצחים שנמלטו 

לעיר המקלט כי כאמור יותר ממה שזה היה 

מקלט להגנה מפני מבקשי נפשו זה היה מקלט 

רוחני שהיה אמור לסייע בידו לבנות מחדש 

את מנוחת הנפש של עצמו שזה כל כך חשוב 

 לכל אדם . "שובי נפשי למנוחייכי"!

 

    ב.ב.ב.ב.    

בפתיחת השיעור להתייחס למה שלמדתי מתורת מורי ורבי במה הבטחתי  הבטחתי  הבטחתי  הבטחתי  

שקשור בנושא השיעור שלנו . כי הנה התורה בפרשת השבוע היא פרשת 

מסעי קבעה וחייבה להכין שש ערי מקלט . ובמדויק שלש ערים בעבר הירדן 

 שבתוך גבולות ארץ ישראל ושלש ערים בעבר הירדן המזרחי . 

זה כתבה התורה ש"כאשר ירחיב ה' את גבולך ויספת לך עוד שלוש מלבד  מלבד  מלבד  מלבד  

ערים" וביחד יהיו תשע ערי מקלט מלבד ערי הלויים שגם הן שימשו כערי 

מקלט . חז"ל ידעו שהמושג "כי ירחיב ה' את גבולך" קשור לזמן שנקרא לעתיד 

לבא ! ועל זה שאל מורי ורבי שלכאורה כפי שנדמה לנו באותו הזמן יתבטל 

היצר הרע וכמו שכתוב בקהלת ש"יבואו ימים אשר תאמר אין לי בהם חפץ" 

 הרב דוד וייס

 

 
 

אני מתפעל מיכולת ”

ההרגשה של קין ומההבנה 

שלו במה שמתרחש סביבו, 

הוא מרגיש שהוא גורש! 

הוא מרגיש שהוא לא יכול 

להסתכל בפנים של הקב"ה! 

לא כדאי לנו למהר ולהוציא 

עליו משפט כעל רוצח נקלה 

וכמי שמנסה לשקר את 

הקב"ה בטענה שהוא לא 

יודע איפה הבל אחיו! הוא 

מרגיש שאין לו מקום 

בעולם! האם גם אנחנו 

מרגישים כך? את ההרגשה 

שקיין מרגיש ש"מפניך 

 “אסתר"!
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שאלו יהיו ימים שיצר 

הרע יתבטל לגמרי ! ואם 

כן שלא יהיה יצר הרע 

בכלל למה צריך להוסיף 

עוד שלוש ערי מקלט ? 

אנחנו היינו סבורים שגם שש הערים הקיימות יכולות להתבטל בזמנים כאלו 

והתורה אומרת שלא רק שלא יבטלו אותם אלא יהיה צורך להוסיף עוד ערי 

 מקלט !

שאלה זאת ענה מורי ורבי שאכן כך הוא באמת , שיבואו ימים שבהם על  על  על  על  

יתבטל יצר הרע אבל זה יתרחש במקביל ליראת שמים שתהיה הרבה יותר 

גדולה ממה שאנו מכירים היום . הפחד מפני האפשרות של כישלון יהיה כל כך 

גדול שהוא עצמו יהיה סיבה להוספת עוד שלש ערי מקלט ! החטא יקבל 

תדמית של עמוד חשמל שעליו כתוב באותיות בולטות "זהירות . מתח גבוה "! 

 בצירוף תמונת גולגולת כנראה בשביל מי שלא יודע לקרוא !

באמת הנושא האמיתי אינו ערי המקלט . יכול להיות שבאמת שש ערי כי  כי  כי  כי  

המקלט תהיינה מספיקות בהחלט . בוודאי בזמנים כאלו של ימות המשיח , 

אבל הנושא האמיתי הוא הבירור מה קורה ליראת השמים שלנו ? מה קורה 

לפחד שלנו מטעויות ואפילו בשוגג ! פה מצאה התורה הזדמנות לנער אותנו 

מהשאננות שלנו ומחוסר הפחד שלנו . אנו יותר מדי סומכים על עצמנו וכאשר 

שומעים על רצח שאירע באיזה מקום ויהיה מתועב ככל שיהיה אנחנו מעקמים 

את האף בסלידה וחושבים לעצמנו שאנו בטוחים שלנו לא יקרה כדבר הזה . 

אנו מובטחים בלהיות צדיקים וטופחים על שכמנו בחזקה ומפטירים "אתה 

 יכול לסמוך עלי ! לי זה לא יקרה !"

לא חשבו כך ולא הסכימו עם תיאוריה זאת והם קבעו ש"הרואה סוטה חז"ל  חז"ל  חז"ל  חז"ל  

בקלקולה יזיר עצמו מן היין "! "יזיר עצמו מן היין" כלומר יחשוד בעצמו שמה 

שקרה לאישה הסוטה יכול בהחלט לקרות במגרש שלו . גם היא לא נולדה 

בעיר החטאים ובמבואות המטונפות דווקא , אולי היא אפילו למדה בחינוך 

חרדי , אבל "הרבה ליצנות עושה והרבה שתיית יין עושה וכך היא התדרדרה 

אוהב יין וגם הוא   -הרואה אותה בקלקולה    –למקום שהגיעה אליו ! וגם הוא  

עלול להיגרר לשיחת חולין המובילה למחוז הליצנות ומשם ההמשך סלול 

 לתהום ! מזה צריך להיזהר !

 

    ג.ג.ג.ג.    

כגון זה כתב שלמה המלך בספר משלי "בז לדבר יחבל לו וירא מצווה הוא על  על  על  על  

ישולם" ( משלי י"ג י"ג ) "בז לדבר" כלומר אינו חושש מכישלון ובטוח בעצמו , 

ו"ירא מצווה " זה שדואג שמא חלילה הוא ייכשל בדבר מצווה "הוא ישולם" 

 הוא יהי אדם השלם . ולמה ? כי הוא ירא ומפחד שמא יעבור על המצווה ! 

הנה הוא מתכונן ללכת לישון אבל הוא זוכר שהוא הבטיח לחברותא למשל  למשל  למשל  למשל  

ללמוד יחד מוקדם בבוקר . בשביל זה צריך או שעון מעורר או מישהו שיתנדב 

להעיר אותו בשעה היעודה . אם הוא ירא מצווה הוא מעמיד גם שומר וגם 

שעון מעורר ליתר ביטחון . כי הוא ירא מצווה וממש מפחד שלא יתעורר בזמן , 

 וגם אז הוא ישן כשעינו האחת פקוחה ורק העין השנייה סגורה .

אם הוא "בז לדבר" הוא הולך לישון רגוע ובלבו ביטחון שיתעורר בזמן . זה אבל אבל אבל אבל 

סימן שהוא בז לדבר . אם יתעורר משנתו מה טוב ואם לא זה גם לא נורא . בסך 

הכול החברותא תחכה לשווא ! ואולי גם החברותא תישן ולא תתעורר ? לא 

לקום זה לא נורא . יש הרבה שלא קמים מוקדם ! זה הרי ממש "ספק ספיקא" 

 הוא ממלמל לעצמו !  

באמת יש צדק בטענותיו אבל הוא "בז לדבר". בעומק ליבו הוא אדיש ואולי  ואולי  ואולי  ואולי  

לדברים שאסור להיות אדיש להם . ועדיין אינני יודע מה הפירוש של "יחבל לו" 

שכתב שלמה המלך שזאת התוצאה של "בז לדבר" ואני לא בטוח שאני רוצה 

לדעת את התשובה המדויקת . האם ה"יחבל לו" רוצה לומר שכמו שהוא בז 

לדברים שהוא רוצה לבוז להם כך הוא יבוז גם לדברים שהוא יודע שאסור לבוז 

להם . ואם לפתע יתחיל לבוז לאמו הזקנה ששלמה המלך מזהיר לא לבוז לה 

ואולי הוא גם יבוז לאשתו שבוודאי אסור לבוז לה ? מי יודע ? למי שבז אין 

גבולות ברורים ! על עשו כתוב שהוא בז לבכורה שלו ומכר אותה . היא הלוא 

הייתה פנינת הכתר שלו ובשביל נזיד עדשים ( אדומות ! ) הוא מכר אותה ! 

האם הוא לא חבל בעצמו במכירה זאת ? בהסכמת אביו יצחק שהברכות 

יישארו ביד יעקב יש חלק למכירת הבכורה . הבוז זאת חרב פיפיות שנונה ואוי 

 למי שלא נזהר ממנה !

חשובה האזהרה שהתורה כתבה למלך ישראל שהוא צריך לכתוב לעצמו כמה כמה כמה כמה 

ספר תורה שני ולקרוא בה כל ימי חייו . אסור לו להיפרד מספר תורה זה ! 

בשביל מה ? על זה כותבת התורה "ל מ ע ן י ל מ ד ל י ר א ה א ת ה' א ל ו ק י ו 

"! יראה צריך ללמוד ! יראה אינה טבע שאדם נולד אתו ,יראה היא טבע נלמד ! 

דווקא בגלל שהוא מלך ויכול בקלות לגלוש דרך סולם הגאווה והביטחון 

העצמי המופרז לרגשות של בוז לכן הוא צריך שני ספרי תורה ! הוא צריך 

 ללמוד ליראה את ה'!  

בגלל שהוא מלך הוא חשוד להקל באיסורים או גם לבוז להם . לכן דווקא  דווקא  דווקא  דווקא  

התורה נתנה לו מצוות מיוחדות של "לא ירבה לו סוסים ולא ישיב את העם 

מצריימה " או "לא ירבה לו נשים " או גם "כסף וזהב לא ירבה לו מאד". אלו 

איסורים והגבלות שאדם רגיל לא מכיר אותם ולא נצטווה בהן אבל למלך יש 

ויש הגבלות ואיסורים . שלמה המלך כתב בספרו "ירא את ה' בני ומלך" . 

( משלי כ"ד כ"א ) רגילים לפרש שהוא מבקש מבנו להיות ירא גם מהקב"ה וגם 

מהמלך ! אבל מורי ורבי היה רגיל לפרש ששלמה המלך מבקש מהאדם 

הישראלי לירא את ה' ולהיות מלך ! מלך מקיף את עצמו ביועצים מכל צד ! 

 הוא לא סומך על עצמו בכלל !

מצאנו ששלמה המלך עצמו טעה בזה ואמר "אני ארבה ולא יסור לבבי" ובאמת ובאמת ובאמת ובאמת 

לגבי איסור להרבות נשים או גם בסוסים והוא חשב שהוא ירבה בהן ולא יקרה 

לו כלום ! ובאמת בסופו של דבר השיב את העם מצרימה ! וכתוב שנשיו הטו 

את לבבו ! וחלילה לחשוד אותו בקלות ראש . אסור להעלות מחשבה כזאת על 

הדעת . אבל כנראה דווקא בגלל יראתו העצומה דוקדק עמו עד לדברים 

הדומים לחוט השערה ושם נמצא פגם קל ביראת שמים שלו ! הקב"ה אוהב 

לבוא בהנהגה כזאת דווקא עם המקורבים אליו מאד . על זה כתוב "הן בקדושיו 

 לא יאמין ושמים לא זכו בעיניו " ( איוב ט"ו ט"ו )

 

    ד.ד.ד.ד.    

ורבי הראה בעניין זה נפלאות . הנה הגמרא במסכת ברכות מביאה כמה מורי  מורי  מורי  מורי  

מימרות הקשורות בנושא של "כל מי שיש בו יראת שמים דבריו נשמעין" וגם 

ש"בשבילו נברא העולם" , וגם "שכל העולם כדאי הוא לו" וגם שהוא "שקול 

כנגד כל העולם " . ואת כל זה לומדים חז"ל ממה שכתב שלמה המלך בסוף 

ספר קהלת . "סוף דבר הכול נשמע את האלוקים ירא ואת מצוותיו שמור כי זה 

 כל האדם" !

מורי ורבי שהלא היה יותר נכון שיהיה כתוב "כי זה כל העולם"? הרי ושאל  ושאל  ושאל  ושאל  

מדברים על החשיבות של ירא שמים וההשפעה שלו על כל העולם ולמה 

בפסוק כתוב כי זה כל האדם ? זה נשמע דיבור ממעט לכל העולם . אלא 

שרואים כאן שבאמת לחז"ל לא היה קושי לדבר על האדם במחשבה שהוא כל 

 העולם כולו ! כי באמת האדם הוא כול העולם! כך ענה רבנו .

אנחנו תמיד חושבים שיראת שמים זה דבר מצמצם ! "אל תלך לשם" ! אבל  אבל  אבל  אבל  

"אל תדבר כך" ! "אל תעשה את זה וזה"! "אל תאכל זה וזה" . ופתאום מגלים 

לנו חז"ל שבאמת האדם שהוא ירא שמים מקיף את כל העולם . הוא איש 

העולם פשוטו כמשמעו! העולם נברא בשבילו .זה היה בשבילנו התלמידים 

 חידוש !  

 צריך לדעת להקשיב לחז"ל ! כדאי !

 

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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כל יום בין מנחה למעריב שיעור במשנה ברורה על יד הרב יוסף שטילרמן בבית 
 אשכנז -הכנסת בני ישראל 

 ויבכו!

שבני ישראל שמעו את הגזירה הם נשאו את קולם בבכייה.  זוכרים את הסיפור על יעקב במפעל אחרי  אחרי  אחרי  אחרי  

הפלדה!  למה בני ישראל בוכים?  הרי גם משה רבינו הזהיר אותם וגם פנחס ודאי שהזהיר אותם מה עליהם 

לעשות, וכיון שלא עשו את מה שצריך, מה הבכי כעת? הרי זה דומה לפשיעה גמורה?!    אלא ודאי שהיה 

יזה טעות בשיקול הדעת, הם חשבו שהם עושים את מה שצריך אך התביעה עליהם הייתה שיש לאדם 

 בחירה והם היו צריכים בבחירתם להבין שצריך לעשות יותר!

נשים ם ה הכישלון?  מה הטעות?  היה אפשר לסבור שתחילה ייכנסו  לארץ, יכבשו מקום אחד או שניים, יניחו שם את המזוודות ואת הבגדים וכל הרכוש ע מה מה מה מה 

 והילדים, יקימו בית זמני או קבוע, ואחר כך ימשיכו את המלחמה ביישוב הדעת!  

את היה צריך לעשות באמת? הבה נתבונן, בפסוק נ"ג כתוב:  והורשתם את הארץ וישבתם בה כי לכם נתתי את הארץ לרשת אתה, ופירש רש"י והורשתם  ומה  ומה  ומה  ומה  

ת עד יימ הארץ, והורשתם אותה מיושביה ואז וישבתם בה תוכלו להתקיים בה ואם לאו לא תוכלו להתקיים בה, רואים שכתב רש"י רק שאין ישיבתם ישיבה ק 

ד להוריש מי   שיורישו את כולם, השאלה היא מה ביאור הדברים, האם רק נגלה לנו שאין שום ישיבה קיימת עד שלא מורישים את כולם, ואז אין הפירוש שחייב 

ילו אפ   את כולם, אלא הפירוש רק שתדע לך שישיבתך אינה ישיבה קיימת עד שלא תוריש את כולם!  ואז אפשר לחשוב ולומר בצדק שתחילה אבנה בית זמני 

 שעדיין אין ישיבתי ישיבה קיימת, ואחר כך אגרש את כולם כדי להשלים את הכיבוש ושהישיבה תהיה ישיבה קיימת!

ר האם הביאור הוא אחרת, שמה שכתוב והורשתם את הארץ וישבתם הביאור שחייבים קודם להוריש את הארץ, ורק אחר כך לשבת בה, ואם לא תעשו כסד או או או או 

אז תדע לך ות  זה אז ההפסד הוא גדול כי לא תהיה ישיבתכם ישיבה קיימת!  אסור אפילו להניח את המזוודות עד שלא תורישו את כולם!  ואם הנחת את המזווד 

ה שונ שהפסדת אפילו שהיה בדעתך להמשיך את הכיבוש אחר כך!!  זה דבר שנשאר לשיקול דעתם ובחירתם של ישראל מה הדרך הנכונה, הם בחרו בדרך הרא 

פתעו הו   היותר נעימה כשלמעשה היה עליהם לבחור בדרך השנייה היותר קשה אך האמתית בלא ערבוב הרצונות והשיקולים הפרטיים הנוחים!!  ולכן הם קצת 

 כשבא אליהם מלאך ה', כשבא אליהם פנחס ואמר להם את הגזירה.

אמרתי   עתה זה גם מדוקדק ברש"י, שכתוב בפסוק:  וגם אמרתי לא אגרש אותם מפניכם והיו לכם לצדים ואלהיהם יהיו לכם למוקש, ופירש רש"י וגם אמרתי,  דבר דבר דבר דבר 

להם תה  באפי ע"כ, הנה שדקדק שנתחדשה הגזירה רק עכשיו,  דבר שקודם היה נראה להם שהוא ודאי בירושה, ואכן כך היה, שתחילה  בודאי שכל הארץ הי 

בכו!  הם בכו הם  ירושה, רק מכיוון שבחרו בפירוש היותר נוח לביאור הציווי לכן כעת נתחדשה גזירה חדשה שלא תהיה ישיבתם בארץ ישראל ישיבה קיימת, ולכן 

ם, הוא נכשל. נעי כי זה לא היה דבר שידעו אותו בבירור קודם לכן, זה ניתן לבחירתם ולשיקול הבנתם, וכשאדם בוחר בצד אחד ובפירוש אחד כי הוא היותר קל ו 

 1המשך מעמוד 

א “ר מקאליב שליט“מפאר את שכונתינו האדמו
 צבי שרעבי ורעיתו‘ אשר מתאכסן בביתו של ר

משה בן ישי על ‘ סעודת ראש חודש סעודת הודיה על ידי ר
 הצלתו מהפיגוע בניס שבצרפת, כיד המלך!

 ו בביתו“שיעור באור החיים הקדוש כל מוצאי שבת על ידי הרב חיים ביטון הי



 

 חול ושבת

מנחה ערב 
 שבת: 

 דקות לפני שקיעה 20

 הודו 8:00 שחרית: 

 1:15 מנחה:

 8:11 מעריב: 

 רבע שעה לפני שקיעה מנחה חול:

תהלים 
בנים 

ותהלים 
 בנות

1:30 

 אשכנז -שבת  -זמני תפילות ושיעורים 

 7:11 מנחה ערב שבת:

 8:01 מעריב:

  שחרית נץ:

 8:55שוכן עד  8:30 ‘:שחרית מנין ב

 1:15 מנחה גדולה:

 6:45 מנחה:

 8:20 מעריב:
 ספרדי -שבת  -זמני תפילות ושיעורים 

 יש מנין פלג כל ערב שבת מנחה וקבלת שבת פלג:

 7:20 מנחה וקבלת שבת:

 הרב אלקיים -מתקיים ביום  שיעור דף יומי:

 5:25 שחרית נץ:

 8:15 שחרית:

 הרב אלקיים -אחרי מוסף  שיעור דף יומי יום שבת:

 בבית הכנסת 12:30 תהלים בנות:

 13:15 מנחה גדולה:

 הרב דוד שרעבי 18:00 שיעור הלכות:

 18:40 מנחה:

 20:01 ערבית מנין ראשון:

 20:21 ערבית מנין שני:

 הרב דוד שרעבי דקות: 10זהר משך 

 17:30ביום שבת  אבות ובנים:

 הרב חיים ביטון בביתו - 9:30 שיעור באור החיים:

 הרב מתניה סויסה 13:45 תהלים בנים:

 ספרדי -חול  -זמני תפילות ושיעורים 

 5:35 שחרית נץ:

 8:30 שחרית מנין שני:

 הרב דוד שרעבי -אחרי שחרית  שיעור חוק לישראל:

 הרב יעקב דרשן - 18:30 שיעור מתמידים:

 7:20וגם בשעה  13:15 מנחה:

 אחרי מנחה שיעור הלכות:

 דקות אחרי שקיעה 18 ערבית מנין ראשון:

 הרב אלקיים - 22:15 - 20:30 כולל ערב:

 הרב יצחק אלקיים - 20:15 שיעור דף יומי:

 הרב דוד שרעבי 20:15 שיעור משניות:

 21:15 ערבית מנין שני:

 הרב לוי יצחק חגבי - 9:30 שיעור בהלכה:

 אשכנז -חול  -זמני תפילות ושיעורים 

 6:45 שחרית: 

 7:15 מנחה:

 הרב יוסף שטילרמן שיעור משנה ברורה:

 7:52 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: 

 6:30 מנחה:

 דקות לפני צאת שבת 5 ערבית: 

 הרב מכלוף עידן 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: 

 16:30 תהלים:

 18:30 מנחה:

 דקות לפני צאת שבת 15 ערבית: 

 17:00 שיעור:

 26אבני החושן  -דוד נחמה ‘ אצל ר

 שערי חיים

 שמואל ברמה

 קהל חסידים -שבת  -זמני תפילות ושיעורים 

 בשקיעה מנחה ערב שבת: 

  

 9:00 שחרית: 

 דקות לפני שקיעה 25 מנחה:

 8:11 מעריב: 

 קהל חסידים -חסידי 

 שיעורים לנשים

שיעור ותהילים בשבת אצל 
 משפחת לוי
 35רחוב ברקת 

 17:00בשעה 
 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
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 חדש!!
 1:45תהלים לבנים בבית הכנסת הספרדי בשעה 

 



 מוסר חבירו לעכו"ם (מויסר) 
נביא כמה פרטי דינים מענין מוסר חבירו להלן  להלן  להלן  להלן  

ן  ן כאן במי שהולך לדו ן הנדו (ואי לערכאות, 

בערכאות שלהם, שהוא דין אחר ואיסורו ידוע 

ומבואר (שו"ע חו"מ סימן כ"ו) לכל שמרים יד 

בתורת משה) ותדע שלא הבאתי צדדי ההיתר, כי 

ברגע אמת יכול כל אחד למצוא לעצמו ולדמות 

היתר בדבר (אדם קרוב אצל עצמו) רק הבאנו 

מדברי הפוסקים בענין ומי שיש בו יראת ה' בשעת 

 מעשה יברר הדין לאמיתה של תורה.

 

 אמר אלך ואמסור לעכו"ם אם יש לו דין מוסר

הרמ"א (סימן שפ"ח ס"ח) אפילו לא מסרו כתב  כתב  כתב  כתב  

ך  כ ר  מ ו ר אם א ו ס מ וא ר אלך  מ שא ק  ר ן  י י עד

בפרהסיא נפסל לעדות, ולא אמרינן 

בכה"ג עביד אינש דגזים ולא עביד, ויש 

 . כ"ל . ע בכך חזק  מו "כ  ן אא קי חול

ובשו"ת מהרי"ק (סימן קכ"ו) כתב 

דלהרמב"ם באלך ואמסור לא מיפסל 

לעדות דאל"כ לא הוי שתיק מיניה. 

ולכאורה כן לדעת הב"י (חו"מ סי' ל"ד 

אות ל"ב) שהביא הגהת אשרי דאיניש 

דסני לחבריה וא"ל בפני רבים אזילנא 

ומסירנא לך רשע הוא ופסול לעדות, 

ו  נ י י ה י ד ל ה  רא נ  : ז"ל ו י  " הב וכתב 

במוחזק שעושה מעשה כי עובדא דר' 

שילא פ' הרואה וכו'. ע"כ. ולא הביא 

דין זה בשו"ע. ומבואר דדוקא אם 

עושה מעשה מקרי מוסר. (ומה שכתב 

בשו"ע [סימן שפ"ח סעיף י'] שאם העיז פניו ואמר 

אע"פ כן אמסרנו איירי בשעת מעשה שידוע ורואים 

שהולך למוסרו וכאן אנו מדברים מענין אדם 

שמאיים ולא בהכרח מתכוין מיד למסור) וע"ע 

בשו"ת חלקת יעקב (חו"מ סימן ה') שדן בזה וקשיא 

ליה, דאם בסוף מוסר למה נדונו על מה שאמר 

נראה  ודו"ק. ולענ"ד  שימסור דהא כבר מסר 

דהביאור דהיכא שידוע שמה שאומר שימסור הוי 

רק גוזמא אין לדונו כגון שאמר הדבר מתוך כעס 

וכדו' אבל היכא שידוע שיכול למסור כגון שכבר 

 עשה כן וכדו' ראוי לדונו כמוסר אף אם רק איים.  

הזה וכן בזמנים שעברו כבר כתב מרן הב"י ובזמן  ובזמן  ובזמן  ובזמן  

בבדק הבית (שם) שבזה"ז אף המוחזקים בכשרות 

אומרים כן, (שימסרו לעכו"ם) ולא משמע להו 

דאיכא איסורא באמירא, ובשו"ת מהרי"א אסאד 

(יו"ד סימן רצ"ט) ציין גם לתשובת (הרמ"א סימן 

י"ג) שפסק הלכה ממוה"ר ר' נפתלי מבריסק דבזמן 

הזה יש לצדד שלא לפסול לעדות האומר אלך 

ואמסור. וכן בברכי יוסף בשיורי ברכה (או"ח סימן 

ל"ט) כתב שבזמנינו האומר אלך ואמסור שכתב 

תפילין, בדיעבד ושעת הדחק יש להכשיר, כן מבואר 

בספר גט פשוט (סי' קכ"ג סק"ז) עכ"ל הברכ"י. וע"ע 

בענין עדות, גבי מילתא דלא רמיא להו לאינשי דהוי 

 איסורא דאין פסולים לעדות.

 גנב אם יש למוסרו

מי שגנב אם יש למוסרו לערכאות וכדו', בענין  בענין  בענין  בענין  

בשו"ת פנים מאירות (ח"ב סי' קנ"ה) נשאל באותו 

ענין ובסוף התש' כתב וז"ל: וחוכך אני מאד שלא 

למסרו לערכותיהם, וכבר אמרו חכמינו ז"ל כתוא 

מכמר יש לחוש, שאם יודה ידונו אותו למיתה, 

כללא דמילתא בהא נחתא ובהא סלקא, אם יראה 

עפ"י עוצם בינתם וחכמתם להסיר ממנו מוקשי 

מות, ודבר הגורם לזה, רשות ניתן ליסרו קצת, כדי 

שיודה על האמת, ובלבד שיסכימו שלשה בעלי 

תורה יראי ד' ושונאי בצע עכ"ל. וכן מבואר בשו"ת 

התשב"ץ (ח"ג סי' קס"ח) ומבואר דיש להשתדל 

שלא למוסרו בכל אופן. וע"ע בשו"ת מנחת יצחק 

(חלק ט' סימן ט') דלא ברירא ליה מלתא בהאי 

 דינא.

 

מי שהיכה את חבירו אם מותר למוסרו 
 לעכו"ם

(חו"מ סימן שפ"ח סו"ס ז') כתב משם   הרמ"א הרמ"א הרמ"א הרמ"א 

המהר"ם מריזבורק שאדם המוכה מחבירו יכול לילך 

ולקבול לפני עכו"ם אע"פ שגורם למוכה נזק גדול. 

ועיין בש"ך (סקמ"ה) דמשמע דוקא בשעת ההכאה, 

אבל מהרמ"א משמע אפילו לאחר מכן. ובשו"ת 

הרמ"א (סימן פ"ח) כתב בזה דהא דשרי דוקא 

בשעת זעמו אבל לאחר מכן אסור למוסרו לעכו"ם. 

והוסיף דדוקא אם אין בי"ד של ישראל בעיר אבל 

אם יש בי"ד בעיר אסור להניחן ולילך לעכו"ם. וע"ע 

בספר פעמוני זהב (סימן כ"ו) שתמה על המנהג 

המנהג במקומו שאדם המתקוטט עם חבירו ובאים 

לפני הדיין היה שולח אותם לשר העיר, ויישב 

המנהג שאינם דנים בערכאות במשפט פלילים אלא 

 לפני השר והשוטר לפי ראות עיניו.

מהרשד"ם (יו"ד סימן ק"ט) הביא גבי ראובן ובשו"ת ובשו"ת ובשו"ת ובשו"ת 

ושמעון שהיו בינהם קטטות ומריבות, ובא לוי וסטר 

על לחיו של שמעון והלך שמעון לפני שופט העיר 

שהוא מאומות העולם. ושם כתב דאסור למסור 

לעכו"ם והוסיך בשם הריב"ש שיש לנדות ולהחרים 

את המחזיק לילך לדון בדיני גויים. וכן פסק בשו"ת 

משפטים ישרים (ח"ב סימן ק"פ) בענין אחד שסטר 

לחבירו והפיל את שינו והלך הלה ותבעו בערכאות, 

ות  נ לפ ר  ות מ ו  ות הכ ל ל  י ג ר ן דאם  י י צ נם  מ או

 לערכאות. 

כנסת הגדולה (סימן שפ"ח הגב"י אות י"ד) ובספר  ובספר  ובספר  ובספר  

כתב בשם מהר"א שלם שיש תקנה שכל איש אשר 

יזיד את רעהו להכות ביד או לשון והיה כי יחם לבבו 

ומסרו למלכות מה שעשה עשוי ומנהג כזה אינו 

מבטל הלכה וכו' ובשם הר"א הלוי כתב שחולק 

 וסובר שהולכין אחר המנהג.

 

מדינה שהמלכות תקינה ונאורה ואין בי"ד יכול 
 לדון בדבר אם מותר למוסרו

ציץ אליעזר (חלק י"ט סימן נ"ב) נשאל בדין בשו"ת  בשו"ת  בשו"ת  בשו"ת  

אם מותר למסור במדינה שיש בה חוקים מסודרים 

ואין בי"ד יכול לדון בדבר. והביא מה שכתב בספר 

ערוך השלחן (חו"מ סימן שפ"ח סעי' ז') שכל 

המדובר בדיני מסור בש"ס ופוסקים הוא, בכגון 

מדינות הרחוקות שלא היה לאיש בטחון בגופו 

ובממונו מפני השודדים והאנסים הגם שנשאו 

עליהם שם משרה, כידוע גם היום באיזה מדינות 

מאפריקה וכו', משא"כ במלכי אירופא. ע"ש. והיינו 

דדין מוסר שנאמר דווקא במקום שאין חוק ומשפט 

מתוקן וחוששים שהגוי יקח ממון הישראל או 

יהרגהו. אבל במקום שיש סדר דין 

ומשפט אין בו משום מוסר. ודוקא 

היכא שאין בי"ד יכולים לדון בדבר זה. 

אבל בסתמא אין למסור אף יהודי 

ט  פ ש מ ו ק  ו ח ש  י ש ם  ו ק מ ב ו  ל י פ א

ומדינות מתוקנות. שהרי כיום רוב 

המדינות בעולם מלכותם תקינה ויש 

חוקה וסדר ומשפט (בכ"א לפי ערכאות 

שלהם) ומה שהביא הערוך השולחן 

 היינו כשיש צורך וענין בדבר.

 

 עבריין תנועה אם מותר למוסרו

מי שהוא נוהג בגסות ויכול שיפגע 

באנשים או שהוא מחנה את רכבו 

בצורה המסכנת את הציבור. בשו"ת 

מנחת יצחק (חלק ח' סימן קמ"ח) ציין למה שכתבו 

הרמב"ם (פ"ח מהלכות חובל ומזיק) והשו"ע (חו"מ 

סימן שפ"ח סעיף י"ב) שכל המיצר הציבור ומצערן 

מותר למסרו ביד עכו"ם להכותו ולאסרו ולקנסו 

וכו', וע"פ זה דן באחד כזה שמסכן את הציבור 

בנהיגה שלו וכדו' מותר למוסרו. ועוד דן שם בענינו 

משום רודף אחר חבירו להמיתו. והעלה לדינא 

דקודם שימסור אותו לערכאות צריך להתרות בו 

ואין לעשות מעשה בלא התראת ב"ד. וע"ע בשו"ת 

ציץ אליעזר (חלק י"ט סימן נ"ב) מענין עביירנות 

אחרת הגובלת באיסורי תורה החמורים אם מותר 

 למוסרו ואכמ"ל.

 

בכ"א למעשה יש לברר הדין ביסודו אם מותר למסור  בכ"א למעשה יש לברר הדין ביסודו אם מותר למסור  בכ"א למעשה יש לברר הדין ביסודו אם מותר למסור  בכ"א למעשה יש לברר הדין ביסודו אם מותר למסור  

חבירו לגויים או לערכאות. ויש לציין דברי הציץ חבירו לגויים או לערכאות. ויש לציין דברי הציץ חבירו לגויים או לערכאות. ויש לציין דברי הציץ חבירו לגויים או לערכאות. ויש לציין דברי הציץ 

אליעזר (חלק י"ט סימן נ"ב אות ה') שדין מוסר הוא אליעזר (חלק י"ט סימן נ"ב אות ה') שדין מוסר הוא אליעזר (חלק י"ט סימן נ"ב אות ה') שדין מוסר הוא אליעזר (חלק י"ט סימן נ"ב אות ה') שדין מוסר הוא 

בערכאות של ישראל, דבכה"ג נראה דבודאי מותר בערכאות של ישראל, דבכה"ג נראה דבודאי מותר בערכאות של ישראל, דבכה"ג נראה דבודאי מותר בערכאות של ישראל, דבכה"ג נראה דבודאי מותר 

מכיון שהמציאות היא שכהיום אין כח בי"ד לדון על מכיון שהמציאות היא שכהיום אין כח בי"ד לדון על מכיון שהמציאות היא שכהיום אין כח בי"ד לדון על מכיון שהמציאות היא שכהיום אין כח בי"ד לדון על 

כך. אבל זה צריך לדעת שדוקא בדבר שאין כח בי"ד כך. אבל זה צריך לדעת שדוקא בדבר שאין כח בי"ד כך. אבל זה צריך לדעת שדוקא בדבר שאין כח בי"ד כך. אבל זה צריך לדעת שדוקא בדבר שאין כח בי"ד 

לדון בו דהיינו כשהאדם שרוצים למוסרו הוא פושע לדון בו דהיינו כשהאדם שרוצים למוסרו הוא פושע לדון בו דהיינו כשהאדם שרוצים למוסרו הוא פושע לדון בו דהיינו כשהאדם שרוצים למוסרו הוא פושע 

ואין אפשרות לטפל בו. דבר שני לא מדובר על ענין ואין אפשרות לטפל בו. דבר שני לא מדובר על ענין ואין אפשרות לטפל בו. דבר שני לא מדובר על ענין ואין אפשרות לטפל בו. דבר שני לא מדובר על ענין 

    תביעה לערכאות אלא מסירה ודו"'ק. תביעה לערכאות אלא מסירה ודו"'ק. תביעה לערכאות אלא מסירה ודו"'ק. תביעה לערכאות אלא מסירה ודו"'ק. 

 הרב עמנואל איפרגן
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 משנכנס אב ממעטין בשמחה
הקדמה:הקדמה:הקדמה:הקדמה:
 

במשנה בתענית (כו:) איתא "משנכנס אב ממעטין בשמחה". בגמ' שם (כט:) איתא "הלכך 

בר ישראל דאית ליה דינא בהדי נכרי לישתמיט מיניה באב" 
(א) 

. ואיתא בברייתא ביבמות "דתניא 

מראש חדש ועד התענית העם ממעטין מעסקיהן מלישא ומליתן, מלבנות ולנטוע, ומליארס 

ומלישא" 
(ב) 

. [לא עסקנו כאן רק בדינים ההובאה בברייתא ביבמות, וגם לענין "תיקון כלים" 

ההובאה בירושלמי. והוא רק חלק מהדינים הנוגעים ל"תשעת הימים", שהא לפי מנהג בני אשכנז גם מתחילים מר"ח אב המנהגי "רחיצה" "כיבוס" 

 ו"בשר ויין".]

יש למעט בכל משא ומתן, ולא יעסוק אלא כדי פרנסתומלישא ומליתן: מלישא ומליתן: מלישא ומליתן: מלישא ומליתן: 
(ג)

. ובזמנינו נהגו להקל בכל זה משום דהכל נחשב כעת כדי פרנסתינו
(ד)

. אבל 

משא ומתן של שמחה אף בזמנינו יש למעט מזה
(ה)

, אא"כ הוא דבר האבד
(ו)

. 

אסור לבנות בנין של שמחה מלבנות ולנטוע:מלבנות ולנטוע:מלבנות ולנטוע:מלבנות ולנטוע:
(ז)

, אא"כ יבוא לידי הפסד
(ח)

. ונכלל בבנין של שמחה הוא כל בנין 

שהוא להרווחה בעלמא, שאין צריך לו לדירתו
(ט)

. ולכן אין לעשות שום תיקון בבית שהוא ליופי בלבד (כגון 

לצבוע וכדומה)
(י)

. וכן אין לנטוע נטיעות של שמחה, לכן אין לנטוע בגינה פרחים לנוי וכדומה
(יא)

.
 

 

אין נושאין נשים אפילו בלי סעודהמליארס ומלישא: מליארס ומלישא: מליארס ומלישא: מליארס ומלישא: 
(יב)

. אבל אירוסין בלי סעודה מותר אפילו בתשעה באב 

עצמו, שמא יקדמנו אחר
(יג)

. וכן מותר לעשות "ווארט" או "תנאים", בתנאי שלא עושים סעודה אלא עם מיני 

מרקחת בלבד, וגם שצריך להיות בלי ריקודים ומחולות
(יד)

. [וריקודים ומחולות אסור גם בלי אירוסין
(טו)

[.
 

ואף 

שמדינא דגמ' הדינים אלו אינם מתחילים אלא מר"ח אב, וכן פסק בש"ע, מ"מ הרמ"א כתב שנהגו להחמיר 

בדינים אלו כבר מי"ז בתמוז
(טז)

 . 

עוד מנהג מצינו בירושלמי, והובאה בטור וש"ע, הוא שנהגו נשים מר"ח אב לא "למשתי עמרא", תיקון כלים: תיקון כלים: תיקון כלים: תיקון כלים: 

דהיינו שלא לעשות או לערוך חוטים
)(יז

. וה"ה שאין לעשות או לתקן שום בגד וכלי 
(יח) 

. ואפילו לתקן מנעלים 

אסור
(יט)

. אבל מותר ליתן לגוי לתקן עד שבוע שחל בו
(כ)

. מ"מ יש למעט גם בזה כפי הגדרים של משא ומתן 

דנ"ל
(כא)

. 

כתב שם ברמ"א שלאו דווקא עשיית ותיקון כלים הוא שאסור, אלא ה"ה שאסור לקנות כלים. קניית כלים: קניית כלים: קניית כלים: קניית כלים: 

אבל יש להקל לקנות כלים הצריכים להם עכשיו לפני עשרה באב 
(כב) 

. משמעות הש"ע שהוא חולק על הרמ"א בזה, וסובר שאינו אסור אלא לתקן 

כלים, אבל לקנות כלים מותר 
(כג) 

. מ"מ גם להש"ע אולי יש להחמיר בשבוע שחל בו 
(כד) 

. ולכל הפחות יהיה קניית כלים נכלל ב"משא ומתן", וכפי 

הגדרים של "משא ומתן" דנ"ל
(כה)

. 
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 הרב יוסף שטילרמן

 ואלה יעמדו על הברכה בזכות המצווה הרמה של זיכוי הרבים בהחזקת העלון

 ו וכל משפחתו“משה דלטיצקי הי‘ ר

 ו וכל משפחתו“מנחם טוקר הי‘ ר
 זכות גדולה של זיכוי הרבים תעמוד לכם באורך ימים, פרנסה, בריאות, והצלחה!!


