
והאספסף אשר בקרבו התאוו תאוה וישבו והאספסף אשר בקרבו התאוו תאוה וישבו והאספסף אשר בקרבו התאוו תאוה וישבו והאספסף אשר בקרבו התאוו תאוה וישבו (י"א ד')  

    ויבכו גם בני ישראל ויאמרו מי יאכלנו בשר,ויבכו גם בני ישראל ויאמרו מי יאכלנו בשר,ויבכו גם בני ישראל ויאמרו מי יאכלנו בשר,ויבכו גם בני ישראל ויאמרו מי יאכלנו בשר,

    

ויהי העם כמתאננים רע ויהי העם כמתאננים רע ויהי העם כמתאננים רע ויהי העם כמתאננים רע מזה כתוב (בפסוק א') למעלה למעלה למעלה למעלה 

באזני ה' וישמע ה' ויחר אפו ותבער בם אש ה' ותאכל באזני ה' וישמע ה' ויחר אפו ותבער בם אש ה' ותאכל באזני ה' וישמע ה' ויחר אפו ותבער בם אש ה' ותאכל באזני ה' וישמע ה' ויחר אפו ותבער בם אש ה' ותאכל 

אין העם אלא רשעים וכו', בקצה המחנה, במוקצין שבהם  ויהי העם כמתאננים,ויהי העם כמתאננים,ויהי העם כמתאננים,ויהי העם כמתאננים,ופירש רש"י  בקצה המחנה,בקצה המחנה,בקצה המחנה,בקצה המחנה,

אלו ערב רב שנאספו אליהם   -  והאספסף והאספסף והאספסף והאספסף ע"כ, וגם בפסוק שלנו כאן כתב רש"י  “  אלו ערב רב ” לשפלות  

 בצאתם ממצרים, וישבו, גם בני ישראל ויבכו עמהם ע"כ.

לנו השגות במעלות הרמות האלה וכל מה שנדבר על מעשיהם של הקדמונים הוא רק כדי שיהיה לנו  איןאיןאיןאין

מה ללמוד אבל בחינה של מעשיהם לדעת בדיוק מה היה ומי צודק למה וכמה, ולכן לפני שאגש בביאור 

הפסוק אקדים ממה שרואים במשה רבינו במקום אחר, והוא מה שמובא בגמרא סנהדרין (דף ק"א ע"ב) 

שהיה במצרים ילד יהודי שהמצריים 

שמו בתוך הבנין במצרים בכדי להרוג 

אותו, ראה את זה משה ולא הבין 

למה, אמר לו הקב"ה משה תעשה 

מה שרצונך אך ודאי שהקב"ה מנהיג 

ת  א ו  ל ש  י ר  ב ד ל  כ ו ם  ל ו ע ה ת  א

הסיבה, משה רבינו הוציא את הילד 

 ? ף ו ס ב ה  ר ק ה  מ   , ר י ק ה מ ה  ז ה

כשנכנסו בני ישראל לארץ הילד הזה 

קראו לו מיכה, מיכה הקים עבודה 

זרה (פסל מיכה) ולקח את הנכד של 

משה רבינו בכדי שיהיה כהן לעבודה 

זרה! ולא רק זה, אלא משמע מהגמרא שאותו הילד הוא גם ירבעם בן נבט שחטא והחטיא את ישראל וגרם 

 לגלות עשרת השבטים!

שעל ידי שהוציא משה רבינו את אחד מהם נעשה קלקול של פסל מיכה, ועוד שהחטיא את נכד ורואים  ורואים  ורואים  ורואים  

משה רבינו, ועוד שנהיה ירבעם בן נבט! ונראה שגם אם היה שוב בא מעשה האם להציל את הילד, הרי 

שהיה משה רבינו מציל את הילד, ואף שיראה את הקלקול שיצא מזה אחר כך, בכל זאת זה החיוב שלו,  

ולא שייך לחיובו של האדם, ולכן זה לא משנה לגבי “  הודיעני נא את דרכיך ” וחשבונו יתברך הוא שאלת  

 עצם ההצלה שהאדם מחוייב בו.

שהקדמתי את דברי הגמרא שנראה כמו קלקול שבא על ידי מעשה משה רבינו, ונתבאר כבר שאין ואחרי ואחרי ואחרי ואחרי 

זה משנה לגבי עצם החיוב להציל, שהרי 

זה חיובו להציל ובלא חשבון כי כעת הוא 

ילד בלא עוון, עתה אגש אל הנראה 

בפסוק שלנו כאן, הנה הרבה צרות באו 

מהחיבור של הערב רב, ובשמות כתוב 

וידבר ה' אל משה לך וידבר ה' אל משה לך וידבר ה' אל משה לך וידבר ה' אל משה לך (פרק ל"ב פסוק ז')  

רד כי שחת עמך אשר העלית מארץ רד כי שחת עמך אשר העלית מארץ רד כי שחת עמך אשר העלית מארץ רד כי שחת עמך אשר העלית מארץ 

רד מגדולתך  - לך רדלך רדלך רדלך רד, ופירש רש"י מצריםמצריםמצריםמצרים

לא נתתי לך גדולה אלא בשבילם באותה 

 הרב דוד שרעבי הרב משה קליין

 
 

 מזל טוב לאוהבי תורה!
 ו“היאברהם חיימסון ורעיתו ‘ הר

 בהגיע בנם למצוות
 תזכו ותראו נחת באורך ימים ושנים!

 

1 

אל מול פני המנורה", "בהעלותך "בהעלותך את הנרות "בהעלותך את הנרות "בהעלותך את הנרות "בהעלותך את הנרות 

עם ישראל נמצא בעליה רוחנית לקראת    –את הנרות"

חג מתן תורה, עם סיום ההטהרות ממ"ט שערי 

 טומאה וכניסתם לנו''ן שערי בינה.

באה לציין   נו''ן נו''ן נו''ן נו''ן והאות    תורה תורה תורה תורה מורכב מאותיות    הנרות הנרות הנרות הנרות 

 ללללשערי בינה. "א   נו''ן נו''ן נו''ן נו''ן יציאה משערי טומאה וכניסה ל 

, עם תום חשכת לילה לילה לילה לילה " סופי תיבות  ה ה ה ה המנור   י י י י פנ   ל ל ל ל מו 

 שבעתשבעתשבעתשבעתיבוא אור הגאולה לקראת    יאירו יאירו יאירו יאירו ליל הגלות,  

 הנרותהנרותהנרותהנרותהאלף השביעי בהם יפתחו שערי תורה ובינה.  

 כי נר ה' תורה אור.                                   (המשב''א)

    " ו ז ה   מ ע ש ה   ה מ נ ו ר ה   מ ק ש ה   ז ה ב " " ו ז ה   מ ע ש ה   ה מ נ ו ר ה   מ ק ש ה   ז ה ב " " ו ז ה   מ ע ש ה   ה מ נ ו ר ה   מ ק ש ה   ז ה ב " " ו ז ה   מ ע ש ה   ה מ נ ו ר ה   מ ק ש ה   ז ה ב " 

"שהראהו הקב"ה באצבע לפי שנתקשה בה" ( רש"י ), 

מדוע הי'ה קשה כל כך למשה לתפור את מעשה 

 המנורה?

בדרך צחות: על המנורה נאמר "עד ירכה עד פרחה 

מקשה היא" ודורשי רשומות אמרו שזה סמל ואות 

לאחדות ישראל: שהטובים והרעים, החשובים 

כולם מקשה אחת" וזה התקשה משה   -והפחותים 

 להבין, איך עושים זאת.

 (ר' שלמה קלוגר)                                                     

    "וזה מעשה המנורה מקשה זהב""וזה מעשה המנורה מקשה זהב""וזה מעשה המנורה מקשה זהב""וזה מעשה המנורה מקשה זהב"

האור החיים הק' מסביר שיש אומרים: שהמנורה גם 

 לאחר שקבעו בה נרות, היתה מקשה אחת.

יש מקום להוסיף שהרמז לכך טמון בפסוק עצמו, 

ראשית יש לשאול מדוע כפל הלשון של המילה 

היא   מקשה מקשה מקשה מקשה זהב עד ירכה עד פרחה,   מקשהמקשהמקשהמקשה"מקשה" "

 ה' " הראההראההראההראהכמראה אשר 

 הראההראההראההראה  445שהיא בגימטריא   מקשהמקשהמקשהמקשההרמז הוא במילה 

 .656וביחד  211

יוצרת את המילה   מקשה מקשה מקשה מקשה קדומה של כל אות במילה  

שבפסוק   מקשה מקשה מקשה מקשה תוספת המילה    656נרות בגימטריא  

 מקשה.-באה לציין ש"נרות" הם חלק מה

 (המשב"א)                                                                  

    " ע ל   פ י   ה '   י ח נ ו   ו ע ל   פ י   ה '   י ס ע ו " " ע ל   פ י   ה '   י ח נ ו   ו ע ל   פ י   ה '   י ס ע ו " " ע ל   פ י   ה '   י ח נ ו   ו ע ל   פ י   ה '   י ס ע ו " " ע ל   פ י   ה '   י ח נ ו   ו ע ל   פ י   ה '   י ס ע ו " 

מכאן רמז, שיזכור אדם בכל עניניו ובכל פעולותיו את 

 שם ה', ב"ה אי"ה ובעזהשי"ת.                     (השל"ה)

 
 מזל טוב למגדיל תורה!

 ו“הי דב קוק ורעיתו‘ הר
 על אירוסי בתם

 

 תזכו ותראו נחת באורך ימים ושנים!
 

 7:17כניסת השבת: 
 8:30צאת השבת: 

 9:00רבנו תם: 
 7:47שקיעה: 

 
 

 
 

 מזל טוב לאנשי תורה וחסד!
 ו“היצבי שרעבי ורעיתו ‘ הר

 למצוות מיכאלבהגיע בנם 
 וקידושעלייה לתורה השבת, 

 תזכו ותראו נחת באורך ימים ושנים!

פרשת 
 בהעלותך

 

 מזל טוב ונחת!
 ו“היאבי גובנר ורעיתו ‘ הר

 ‘ על הולדת הבת, נכדה להר

 ו“היישראל רבינוביץ ורעיתו 
 תזכו ותראו נחת באורך ימים ושנים!

 קידוש בחסידי! 
 



 

מי שבא בערב שבת לבית הכנסת ולא 
התפלל מנחה וענה ברכו ממנין קודם 

האם יכול להתפלל מנחה, והאם מועיל 
 תנאי, ומה הדין בברכו האחרון

בית יוסף סימן רסג וז"ל כתוב במרדכי סוף פרק כתב כתב כתב כתב 

במה מדליקין (סי' רצו) ובהגהות מיימון סוף פ"ה  

דמי שלא התפלל מנחה וענה ברכו עם הקהל כבר 

עשהו קודש ושוב לא יעשנו חול להתפלל תפילה 

של חול אלא יתפלל ערבית שתים, וכתב מה"ר 

ישראל בתרומת הדשן סימן ד' ובכתביו סימן קנ"ג 

שנמצא בתשובות מי ששהה להתפלל מנחה בערב 

שבת עד שענו הקהל ברכו ועדיין לא עבר זמן 

המנחה שאל יתפלל מנחה באותו בית הכנסת שבו 

הקהל והשליח ציבור מתפללין אחרי שהקהל קדשו 

היום לא יעשהו חול אצלם אלא ילך חוץ לאותו בית 

הכנסת ויתפלל תפלה של חול וכן הורו כמה גדולים 

וכתב הוא ז"ל דלא פליג 

אהא שכתבתי בסמוך בשם 

המרדכי והגהות דשאני 

התם שכבר ענה עם הקהל 

ברכו שהוא עצמו עשהו 

קדוש בעניית ברכו ומשום 

הכי לית ליה תקנתא אבל 

ההיא בשלא ענה עמהם 

כגון שלא היה בבית הכנסת 

ומשום הכי יכול לעשותו 

 חול שלא בפניהם: ע"כ ,

לשאול האם מועיל ויש  ויש  ויש  ויש  

תנאי שאינו מקבל שבת 

באמירת ברכו  , ולכאורה 

מלשון הפוסקים שהביא 

הב"י משמע שאין תנאי 

ו  ק ס פ ן  כ ל ו ה,  בז ל  י וע מ

הארחות חיים והאגודה  שאם עדיין לא התפלל 

מנחה לא יענה ברכו, ולא אמרו שיענה ברכו בתנאי 

שאינו מקבל עליו את השבת, וכן נראה ממה שכתב 

התרומת הדשן הנ"ל, שלא ימתין מלהתפלל מנחה 

לענות ברכו, כיון שהשעה עוברת לתפלת מנחה אם 

יענה ברכו, ולא כתב שימתין ויענה ברכו על תנאי 

שאינו רוצה לקבל שבת, אלא ודאי שאין תנאי 

 מועיל בעניית ברכו,

בשולחן ערוך ס' רס"ג סע' ט"ו כתב מי ששהה מרן  מרן  מרן  מרן  

להתפלל מנחה בערב שבת עד שקיבלו הקהל שבת, 

לא יתפלל מנחה באותו בית כנסת, אלא יצא לחוץ 

ויתפלל מנחה של חול, והוא שלא קיבל שבת 

עמהם, אבל אם ענה ברכו וקיבל שבת עמהם אינו 

יכול להתפלל תפלת חול אלא יתפלל ערבית שתים 

 של שבת,

מנחה ולא   -המשנה ברורה מתחיל להתפלל  וכתב  וכתב  וכתב  וכתב  

ימתין עד שיענה ברכו דאם יענה שוב לא יוכל 

להתפלל אח"כ מנחה: משמע קצת מסתימת המ"ב 

 שלא מועיל תנאי,

רבי עקיבא איגר בהגהותיו לאורח חיים (סימן הגאון הגאון הגאון הגאון 

רסג סעיף טו), דייק מדברי התרומת הדשן הנ"ל 

שכתב והוא שלא קבל שבת עמהם, כגון שלא היה 

בבית הכנסת ולא ענה ברכו, משמע שאם הוא בבית 

הכנסת מחוייב הוא לענות ברכו, אבל האגודה כתב 

שאם בא לבית הכנסת כשאומרים ברכו לא יענה 

עמהם. וכתב ולפי מה שכתבנו לעיל בסעיף יא שלפי 

מה דקיימא לן שבהדלקת הנרות יכול להתנות 

שאינו מקבל שבת, הוא הדין בברכו שלפני תפלת 

ערבית, אם כן יש לומר שצריך לענות ברכו ולהתנות 

שאינו מקבל שבת, ואז יוכל להתפלל מנחה חוץ 

 לבית הכנסת. ע"כ.

כף החיים (סימן רסג ס"ק צה) כתב, שאם ענה בספר בספר בספר בספר 

, יכול  ן שלא לקבל שבת בענייתו ברכו ונתכוו

להתפלל מנחה אחר כך. כדעת הרע"א  ע"ש. וכן 

פסק הגר"מ פיינשטיין בשו"ת אגרות משה כרך 

ה' ( סימן לז). וכן פסק הרב משאש בספר שמש 

 ומגן ס' ל"ח,  

דעת הרב עובדיה בכמה מקומות שלא מועיל אולם אולם אולם אולם 

תנאי ואם ענה ברכו אפילו שעשה תנאי ולא רוצה 

לקבל שבת עם הציבור אינו 

וכן  יכול להתפלל מנחה, 

פסק באור לציון שלא מועיל 

תנאי ומביא ראיה מהלכות 

 נדרים ע"ש.

יש להסתפק מה הדין אולם  אולם  אולם  אולם  

בענה ברכו האחרון שלפני 

רא  ק נ ח האם  שב נו ל י על

ה  ר ו א כ ול  , ת  ב ש ל  ב י ק ש

מסתבר שלא נקרא קיבל 

ר  ו ב י צ ה י  ר ה ש ת  ב ש

שהתפללו כבר קיבלו  שבת 

בברכו הראשון וכל אמירת 

ברכו האחרון הוא מנוסח 

התפילה הרגילה בכל יום 

למי שאחר ולא שמע ברכו 

הראשון , וגם אם אחד לא 

שמע ברכו הראשון קיבל שבת בתוך התפילה 

 בויכולו, ומקדש השבת ,  

אומנם בשם הרב משה לוי מביאים שכיון שלפי 

ז"ל  שאם לא קיבל שבת בברכו הראשון יכול הארי  הארי  הארי  הארי  

לקבת תוספת הרוח בברכו האחרון ולכן נחשב 

מקבל שבת גם בברכו האחרון,  אולם מסברא לא 

נראה כן שהרי רוב ככול הציבור כבר קיבלו שבת 

בברכו הראשון אם כן ברכו האחרון אינו לקבלת 

שבת גם לפי המקובלים , וכן כתבו בכמה מספרי 

 זמנינו שיכול לענות ברכו האחרון,

: מי שבא בערב שבת לבית הכנסת ולא לסיכום לסיכום לסיכום לסיכום 

התפלל מנחה וענה ברכו ממנין קודם לא  יכול 

להתפלל מנחה, והאם מועיל  תנאי שלא מקבל 

שבת לדעת המשנה ברורה והרב עובדיה והאור 

לציון לא  מועיל תנאי, ולדעת האגרות משה, והכף 

החיים, והרב משאש, מועיל תנאי , ומה הדין בברכו 

האחרון בשם הרב משה לוי כתוב שלא יכל להתפלל 

 ומסברא אין נראה כן.

 הרב חיים דדש

היה זה במיאמי שבארצות הברית. רב 

בית הכנסת עמד על הדוכן בפני קהל 

שהתכנס לרגל יום השנה לפטירת רבינו 

הגאון רבי ישראל מאיר הכהן זצ"ל, בעל 

ה"חפץ חיים", ושרטט בפניהם קווים 

לדמותו הגדולה של ה"חפץ חיים". 

לאחר שסיים פרק מנאומו, הרהר הנואם 

ל  קה ת ה א ף  ת י ש ו ו  מ צ ע ן  י ב ל ו  נ י ב

 בהתלבטויותיו :

 

ידוע לי סיפור מעניין ביותר על ה"חפץ 

חיים", ובחפץ לב הייתי שוטחו בפניכם, 

אך לדאבוני ידוע לי רק חלקו הראשון, 

ובכל זאת, גם חצי סיפור על החפץ חיים 

הרי הוא עולם ומלואו ולפיכך אחלוק 

 עמכם את הידוע לי.

 

מעשה בבחור שלמד בעיירה ראדין, 

בישיבתו של החפץ חיים, שלא עמד 

בפרץ ההשכלה שהכתה שמות ברבים, 

עד שנמצא כי אינו מקפיד על שמירת 

השבת ורבני הישיבה החליטו כי אין כל 

אפשרות להותירו בישיבה. מששמע 

זאת ה"חפץ חיים", ביקש כי הבחור יכנס 

 אליו טרם עוזבו את הישיבה.

 

פרש הנואם את ידיו והפטיר: "עד כאן 

החלק הידוע לי. עבור ההמשך העלום 

ממני, אני מוכן לשלם אלפי זהב וכסף, 

אם רק יגלו לי מה שוחח החפץ חיים עם 

הנער. וכל כך למה? מפני שעל פי עדות 

מהימנה שהגיעה לאזני, אותו נער לא 

הוסיף לחלל את השבת! אילו רק יכול 

הייתי לדעת את הדברים שאמר לו 

 ה"חפץ חיים".

 

ן כי אחד היושבים  הנואם לא הבחי

 באולם נע על כסאו באי נוחות.

 

ם  י ש נ א ה ו  ר ז פ ת ה ב  ר ע ה ם  ו י ס ם  ע

לבתיהם, ובאולם הריק בלט איש מבוגר 

שנותר על כסאו, עיניו נעוצות אי שם, 

כולו שרעפים. הנואם התקרב אליו 

ושמע מפיו משפט שלו ציפה לו: "אני 

 הייתי אותו בחור".
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 עולם  ה"מסעות"
בהעלותך היא אחת הפרשיות הקשות ביותר בתורה . במיוחד אם אנחנו פרשת פרשת פרשת פרשת 

לוקחים בחשבון את התאריך בו מתרחשת הפרשה . הפרשה מתרחשת בחודש 

בכ' לחודש אייר שנת ב' תמ"ט כלומר פחות משנה אחרי מתן תורה !בעצם זהו 

המסע הראשון אחרי שישבו למרגלות  הר סיני מאז השישי בסיוון שנה קודם . 

 זה לבד מצדיק את כותרת השיעור "עולם המסעות של בני ישראל ". 

היא קשה מפני שהיא שולחת אלומת אור לאחת התקופות האפלות הפרשה  הפרשה  הפרשה  הפרשה  

בהיסטוריה של העם היהודי ודווקא אחרי תקופת השיא של הקמת המשכן 

וחנוכת המזבח שהיו מעט יותר מחודש לפני המשבר של פרשת בהעלותך 

 דהיינו בראש חודש ניסן של אותה שנה .

הקשה היא סיפור שנקרא בתורה "ויהי העם כמתאוננים"! ולמרות הפרשה  הפרשה  הפרשה  הפרשה  

שכ"ף של המילה "כמתאוננים " מרככת מעט את התחושה הקשה , כי הכ"ף 

אומרת שהם לא היו חלילה מתאוננים ממש , 

מתאוננים בכל זאת המילים הקשות כהם רק היו 

שרש"י כתב בהסבר העניין צורבות בבשרנו 

כשהוא כתב שהם "ביקשו עלילה לפרוש מן 

 המקום " !  

מילים חמורות ביותר . המילה "עלילה" אלו  אלו  אלו  אלו  

מזכירה לנו את עלילות הדם הידועות לשמצה 

בהיסטוריה היהודית עקובת הדם ושכולם 

שלעם ישראל המרחק   –גם הגויים    –יודעים  

אכילת דם בתכלית ההרחקה ושלא ידוע כעם 

של רוצחים , מדביקים אשמה כל כך נוראה 

שבמשך מאות שנים קיצרה את חייהם של 

הרבה מאד יהודים , והנה פרשת בהעלותך 

מביאה סיפור יהודי פנימי שעם ישראל שלפני 

פחות משנה טיפסו לפסגות הר סיני וצעקו 

בהתלהבות "נעשה ונשמע" הנה התדרדרו למצב 

של תלונות על הקב"ה שהוא מרעיב אותם 

חלילה ב"לחם הקלוקל" ו"נפשנו יבשה אין כל" ! 

 מילים כל כך קשות .

ממהרים לזרוק את האשמה על כתפי אנחנו  אנחנו  אנחנו  אנחנו  

הערב רב , הם אלו שהתורה אוהבת לקרוא להם 

ה"עם" ! הם שעמדו מאחורי חטא העגל וכנראה 

שגם בחטא המרגלים הם בחשו ! ובעוד כמה 

הזדמנויות . ואנחנו שומעים את משה רבנו נאנח 

 הזה עוד מעט וסקלוני"עם "מה אעשה ל

ם   ו א ת ם  פ ו א ת ם  פ ו א ת ם  פ ו א ת ם פ י ג ד ל ו ם  י ר צ מ ל ם  י ע ג ע ג ת מ ם  ה

שהמצרים ה"נחמדים" כאילו נתנו להם בחינם 

 והם מתחילים לחשוב על חזרה למצרים ...!

היו רעבים ? הלוא היו להם מקנה צאן שהם הם  הם  הם  הם  

הוציאו ממצרים ומה גם שגם פרעה הוסיף להם 

צאן ובקר כמו שכתוב "וגם אתה תיתן בידינו 

זבחים ועולות" וגם  כארבעים שנה מאוחר יותר 

תספר התורה על בני ראובן וגד וחצי שבט מנשה 

שהיה להם מקנה רב  ! ומנין היה להם ? רק ממה 

 שהוציאו ממצרים !

זה התורה טורחת כאן להדגיש את ומלבד  ומלבד  ומלבד  ומלבד  

מעלותיו של המן שירד להם כל יום בכמות 

שהייתה משביעה את קיבתם והייתה מותאמת 

לכל אחד ואחד לפי הטעם האהוב עליו "והמן כזרע גד לבן" וכו' אבל על כל זה 

 כותב רש"י "מבקשים עלילה לפרוש מן המקום" !

 –לבי על יוצאי מצרים . כנראה שקרבת הבורא המוחשית שהם זכו לה  לבי  לבי  לבי  לבי  

בגלל קבלת התורה , הייתה כבדה להם והם הרגישו שזה יותר מדי   –בצדק  

 מרגישים כאילו מואסים בה ! –חלילה  –ושהם 

תכתוב את המילים "רע באוזני ה' " יכתוב רש"י "תואנה שהיא רעה  כשהתורה כשהתורה כשהתורה כשהתורה 

באזני ה' שמתכוונים שתבוא באוזניו ויקניט "! דווקא להרגיז אותו !והם לא היו 

למרות שהם מדברים על "כמה לבטנו בדרך" ! קשה לחשוב   –עייפים מהדרך  

שהם היו בעלי תאווה לאכילת בשר למרות שהם מדברים על זה מפורש אבל 

האמת העצובה היא שהם לא יכלו  לסבול את קרבת הבורא וחיפשו דרכים 

 להתנתק ממנו !

כשאנחנו לוקחים בחשבון שמדובר על דור דעה שלא היה כמותו בהמשך גם  גם  גם  גם  

ההיסטוריה ושבלי ספק אם היו אומרים להם ומטיחים להם אמת בפנים "אתם 

רוצים להתרחק מהקב"ה"! הם היו מזדעזעים ומכחישים בתוקף שזה לא נכון 

אבל רק הקב"ה היודע מסתרי לב יכול לומר להם "אתם מאסתם את ה' אשר 

 בקרבכם !  

"אם לא שנטעתי שכינתי   –לפי רש"י    –יאשים גם את עצמו ויאמר  והקב"ה  והקב"ה  והקב"ה  והקב"ה  

בקרבכם לא גבה לבכם להיכנס לכל זה" ! אנחנו מרחמים על הקב"ה . לא 

הייתה לו ברירה . הוא היה צריך להרים את העבדים שיצאו ממצרים והיה חייב 

לשפוך עליהם גשם של אהבה , גשם של מתנות , ובאמת הכול היה כדאי , אבל 

ברגע של חולשה זה נהפך נגד הקב"ה בעצמו ! קשה לנו יותר מדאי ! יותר מדי 

 טוב זה מעורר חשד !

מאוחר יותר הקב"ה יתפוס אותם בדיבור שנה שנה שנה שנה 

מוזר כשהם יבכו בפרשת המרגלים ויאמרו 

"בשנאת ה' אותנו הוציאנו ממצרים "! הכול 

היה שנאה ! קריעת ים סוף הייתה שנאה ! 

 ! ה  א נ ש ו  י ה ף  ו ס ים  ב ו ים  ר צ מ ב ת  ו כ מ ה

כשהאמת היא כמו שכותב שם רש"י "והוא לא 

היה שונא אתכם אבל אתם שונאים אותו ואז 

ל  ש ו  ח ת פ ל ה  א נ ש ה ת  א ם  י ל ג ל ג מ ם  את

 הקב"ה !

קראנו לפרשה הזאת בהעלותך כאחת לכן  לכן  לכן  לכן  

ובר על  מד ורה כש בת ות  הקש שיות  הפר

מערכת היחסים בין הקב"ה שהוא אוהב עמו 

ישראל ובין העם שמתקשה לחיות דווקא בצל 

הכבד של הניסים הגדולים שהם ראו כפי שזה 

מתחיל להתפתח בפרשה שלנו וימשיך לתוך 

פרשת המרגלים היא הפרשה המתדפקת על 

הדלת האחורית של פרשת בהעלותך ואחר כך 

הסיפור הכבד של פרשת קורח וכן הלאה 

 והלאה !

ר אבל  אבל  אבל  אבל   יבו יע את צ הרג ה ל צריכ האמת ש

השומעים והקוראים שזה הציבור שכל כך 

קרוב לליבי היא שאנחנו לא מתכוננים להיכנס 

כרגע לפרשת המתאוננים יותר ממה שכתבנו 

כבר והאמת היא כמו שזה מרומז בכותרת 

השיעור שפנינו מכוונים לפרשת המסעות של 

ה  ש ר פ ה ש ות  ר מ של ר  ב ד מ ב ל  רא ש י י  נ ב

המיוחדת לנושא הזה תחכה עד סוף חומש 

במדבר  אבל בכל זאת היא תיכנס היום 

 לשיעור שלנו היום .

    ב. ב. ב. ב. 

השיעור היום אנחנו חייבים הקדמה להמשך  להמשך  להמשך  להמשך  

קצרה . וכך אומרת ההקדמה . לכל חטא ויהיה 

הכבד ביותר אנחנו צריכים לחפש וגם למצוא 

את המבוא לחטא . המבוא בדרך כלל הוא דק 

ולפעמים יש קושי לחשוף אותו מרוב דקותו . 

אבל זאת היא אמת . אל תזלזלו בפרטים 

הקטנים ! כי דווקא שם מתחילים הדברים 

הגדולים . הנביא זכריה  כותב בספרו מילים 

קשות . "ומי בז ליום קטנות" ! ( זכריה ד' י' ) מי יכול להרשות לעצמו לזלזל 

 בדברים כי הם נראים קטנים ?

מי שהיה פעם במריבה יכול להעיד שהמריבה התחילה כמעט בלי שום כל  כל  כל  כל  

כוונה רעה והיא בסך הכול הייתה פליטת פה אומללה ולפעמים אפילו בלי 

מילה שנאמרה כלל  רק איזה תנועת קלה של יד או כתף , אבל המילה או 

 הרב דוד וייס

 

 

 

לכל חטא ויהיה הכבד ”

ביותר אנחנו צריכים לחפש 

וגם למצוא את המבוא 

לחטא, המבוא בדרך כלל 

הוא דק ולפעמים יש קושי 

לחשוף אותו מרוב דקותו, 

אבל זאת היא אמת, אל 

תזלזלו בפרטים הקטנים! כי 

דווקא שם מתחילים 

הדברים הגדולים, הנביא 

זכריה  כותב בספרו מילים 

קשות, "ומי בז ליום 

קטנות"! (זכריה ד' י') מי 

יכול להרשות לעצמו לזלזל 

בדברים כי הם נראים 

 “קטנים
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ו  ל ב י ק ד  י ה ת  ע ו נ ת

ר  ב כ ו ה  בד כ ות  נ ש ר פ

אתם נמצאים במרכז 

ה  ש ק ש ה  ול גד ה  ר סע

להשתלט  עליה ולכבות 

את השריפה . ומבעיר הדליקה מעמיד פנים תמהות . "מה כבר אמרתי?" וזה 

 אמרת" המצב עוד יותר קשה!"   כבר לא יעזור לו כלום ! "אם אתה לא מבין "מה

לנשום בלי לעשות רעש מותר לך ! אבל תיזהר מאד לפני שאתה פותח אולי  אולי  אולי  אולי  

את הפה ומדבר . זכור כי "מות וחיים ביד הלשון " ! אולי על כגון זה כדאי 

לכתוב אזהרה . כדוגמת מה שאפשר לראות בחנויות לדברי חרסינה עדינים 

 "נגעת . שברת . שלמת " !  כך בעניין שלנו  "דיברת ! נתפסת ! תשלם "!

 אבל די להקדמה שהבטיחה להיות קצרה . ניגש מיד לעניין . כמובן בס"ד .

    ג.ג.ג.ג.

מתכוון למה שכתב הרמב"ן בפרשה שלנו בפרק י' בפסוק ל"ה  . הרמב"ן אני  אני  אני  אני  

מתייחס למה שהתורה שתלה סימניות בין הפסוקים בצורה של נו"ן הפוכה . 

כוונת הסימניות היא להפריד בין פורענות לפורענות והגמרא במסכת שבת דף  

קט"ז כותבת "פורענות ראשונה דכתיב "ויסעו מהר ה'" ושם הביא הרמב"ן 

ממדרש אגדה שסרו מאחרי ה'  ! בפסוק לא כתובה המילה האומרת שהם 

"סרו" מאחרי ה' אבל חז"ל ידעו שזה מה שקרה . וכך כותב המדרש : שנסעו 

מהר סיני בשמחה כתינוק הבורח מבית הספר ! ראיתם פעם את הרגע שנקרא 

בשפת ילדי בית הספר ה"צלצול האחרון"? זה רגע שהתלמידים מחכים לו 

בקוצר רוח ורגע אחד אחרי שנשמע הצלצול הזה קופצים התלמידים 

מהחלונות ונוחתים על גבי האופניים המחכים להם בחוסר סבלנות תחת החלון 

 של הקומה השנייה !

ברחו מבית הספר כשמדובר על בני ישראל ?  אומרים חז"ל שהם אמרו ולמה  ולמה  ולמה  ולמה  

מה שכתוב   –ממשיך הרמב"ן    –שמא ירבה וייתן לנו מצוות נוספות ! "וזהו  

 "!   שהוא הר ה'"וייסעו מהר ה' שהייתה מחשבתם להסיע עצמן משם מפני 

פלאים ! הלוא הנסיעה הייתה רק אחרי ציווי מפורש שהורה להם לנסוע . פלא פלא פלא פלא 

ועוד פלא הלוא הסיפור התרחש כשעברה כמעט שנה מהשישי בסיוון שאז 

נפתחו השמים  והקב"ה הוריד עליהם תרי"ג מצוות . כמעט שנה תמימה שההר 

היה שקט ולא השמיע שום רחש אבל מי יודע ומי יכול לדבר בוודאות שהוא 

לא יפתח פתאום שוב והקב"ה יוסיף להם מצוות שהוא כאילו שכח לתת להם. 

אולי להר יש טבע כזה ? מי יודע ? כמו המורה ה"משוגע" שייזכר ברגע האחרון 

שהוא לא נתן מספיק שיעורי בית ויעצור את התלמידים שזינקו אל עבר 

 האופניים שלהם !  

היא שהם לא ברחו מהר ה' ! חלילה לחשוב כך על דור דעה ! אבל הם האמת  האמת  האמת  האמת  

הלכו משם בלי להתעכב רגע כאילו שהם ממהרים . כאילו הם שמחים לעזוב 

את הר ה' ! ובגלל שהם לא התעכבו שנייה אחת הם נתפסו על שנסעו מהר ה' 

 כתינוק הבורח מבית הספר !

    ד.ד.ד.ד.

דומה נמצא כשאחרי שנגמר הסיפור של קריעת ים סוף ששם הם זכו רעיון  רעיון  רעיון  רעיון  

לביזה שהייתה יותר מביזת מצרים, כותבת התורה "וייסע משה את ישראל מים 

סוף" כותב שם רש"י "הסיען בעל כורחם ! שהיה להם קשה להיפרד מהים 

ואולי הייתה להם מחשבה שדווקא למקום הזה שנקרא שפת הים יש טבע 

מוזר ויוצא מן הכלל שהים במקום הזה פולט אבנים טובות ומרגליות ושאולי 

כדאי להם להתעכב שם עוד כמה ימים ויקבלו מן הים עוד אבנים טובות 

 ומרגליות !! 

רבנו היה צריך להתווכח אתם שזאת טעות לחשוב כך . הביזה הייתה משה  משה  משה  משה  

אין לה שום קשר עם הטבע של הים ! אבל ו קשורה למצרים שרדפו אחריהם  

על נסיעה זאת כותבת התורה את המילה "וייסע משה"  כלומר משה רבנו היה 

 צריך לנתק אותם בכוח משם .

עולמות נסתרים מגלה התורה ודווקא בעולם המסעות . שם מתגלים איזה  איזה  איזה  איזה  

מסתרי הנפש של האדם . הוא ממהר לקראת הנסיעה או מנסה להתעכב עוד 

רגע  . בסך הכול מדובר ברגע קטן אחד וכבר מתגלה עולמו הפנימי של האדם . 

אחד עשר חדשים הם ישבו בהר סיני ועסקו בקבלת התורה ושום דבר רע לא 

קרה להם , אבל כשנצטוו לצאת לדרך כי הענן כבר החל לזוז מיד החלו 

 הבעיות . שם כאילו קפץ עליהם יצר ילדותי לברוח מבית הספר ! כמו תינוק .

ערוך או"ח סימן צ' סעיף י"ב מביא הלכה שכשיוצאים מבית הכנסת בשולחן  בשולחן  בשולחן  בשולחן  

אסור לרוץ ואפילו לא לפסוע פסיעה גסה כי שם יכול להיקבע שהיוצא נראה 

כתינוק הבורח מבית הספר . לא צריך הרבה . זה מתבטא בשנייה אחת או 

בשתיים . בתנועה קלה בלב של האדם . מן שמחה שהייתי מרגיש כשמורי ורבי 

התקרב לסוף השיעור שלו . "חוף מבטחים" קראתי לזה וזה היה למרות שהייתי 

שותה בצמא כל מילה שיצאה מפיו , ובכל זאת להרגשה שהשיעור קרב לסיומו 

 הייתה השפעה   מרגיעה !

    לפעמים שנייה קובעת !לפעמים שנייה קובעת !לפעמים שנייה קובעת !לפעמים שנייה קובעת !

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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, שחת העם לא נאמר אלא עמך, ערב רב שקבלת שחת עמך שחת עמך שחת עמך שחת עמך שעה נתנדה משה מפי בית דין של מעלה,  

מעצמך וגיירתם ולא נמלכת בי ואמרת טוב שידבקו גרים בשכינה הם שחתו והשחיתו ע"כ, ובשמות (בפרק 

ופירש רש"י   וידבר ה' אל משה לך עלה מזה אתה והעם אשר העלית מארץ מצרים וגו' וידבר ה' אל משה לך עלה מזה אתה והעם אשר העלית מארץ מצרים וגו' וידבר ה' אל משה לך עלה מזה אתה והעם אשר העלית מארץ מצרים וגו' וידבר ה' אל משה לך עלה מזה אתה והעם אשר העלית מארץ מצרים וגו' ל"ג פסוק א') כתוב, 

כלפי שאמר לו בשעת הכעס לך רד אמר לו בשעת רצון לך עלה, עיין מדרש תנחומא שבלשון שהשפלתי 

אותך בו בלשון אני מעלה אותך, וכבר ביארתי שם שכל הנידוי לא היה מצד עונש ח"ו, אלא מחובת הבי"ד 

למחות על חילול ה' עיי"ש, ואפשר שאמת היה מחוייב משה רבינו לקבל את הערב רב כגרים, ומה 

שהיה מזה קלקול זה לא משנה לגבי חיובו של משה רבינו ומי אצלנו יש שתהיה לו השגה לדעת 

כיצד באו הגרים ובאיזה אופן היה מחוייב משה רבינו לקבלם? ובכל זאת נעשה מזה קלקול ואולי זה 

בחשבון הנצרך לנסות בהם את בני ישראל גלגל הבורא זה ההכרח, ונראה שהסיבה שקיבל אותם 

משה רבינו הוא בגלל שהיה טעם שיש בין המצריים גם אנשים טובים, ואפשר שיהיו צדיקים, וראיה 

שהיתה צדקת והיא אספה את משה רבינו מהסוף, ולכן יש סיבה מסתברת “ מבתיה בת פרעה”לדבר 

והגיונית שאפשר וראוי לקבל גרים ממצרים, ונראה זה מה שמרומז בפסוק בשמם של הערב רב, 

, שיש ראויים כבתיה שאספה את משה מן הסוף, וע"כ סוף"סוף"סוף"סוף"    ----"אסף "אסף "אסף "אסף , והוא רמז אל ““““אספסוףאספסוףאספסוףאספסוף””””שנקראו 

 .אספסוףאספסוףאספסוףאספסוףיש טעם לקבל גרים, וכיון שזה טעם בקבלתם לכן נרמז בשמם במעשה הקלקול שנקראו 

, למה נקרא שלמה למואל? א"ר דברי למואל מלך דברי למואל מלך דברי למואל מלך דברי למואל מלך   -שמעוני משלי (אות תתקס"ד) כתוב    ובילקוט ובילקוט ובילקוט ובילקוט 

ישמעאל באותו הלילה שהשלים שלמה מלאכת בית המקדש נשא בתיה בת פרעה והיה שם צהלת 

שמחת בית המקדש וצהלת בת פרעה ועלתה צהלת שמחת בת פרעה יותר מצהלת בית המקדש 

שלמה המלך,   זמן וכו', ועיין גם בילקוט שמעוני ירמיה (אות ש"כ), וצריך ביאור שבילקוט שמעוני במשלי מובא בתיה בת פרעה, והיכן מצינו שחייתה בתיה עד  

ה דכתיב זר   ועוד שבתיה צדקת היתה וכדאיתא בגמ' מגילה (דף י"ג ע"א) אלה בני בתיה בת פרעה אשר לקח מרד, אמאי קרי לה יהדיה, על שום שכפרה בעבודה 

רעה איתא בגמ' שבת ת פ(שמות פרק ב') ותרד בת פרעה לרחוץ על היאור, ואמר רבי יוחנן שירדה לרחוץ מגילולי בית אביה, ועיין גמ' סוטה (דף י"ב ע"ב), ואילו בב

לא מיחה בה , ו (דף נ"ו ע"ב) בשעה שנשא שלמה את בת פרעה הכניסה לו אלף מיני זמר ואמרה לו כך עושין לעבודה זרה פלונית וכך עושים לעבודה זרה פלונית 

רך כד   ע"כ, והפשוט לומר שהוא טעות דפוס ויש להשמיט מילת "בתיה", אמנם אם צריך לקיים הדפוס ושאמת כך דברי המדרש "בתיה בת פרעה" נראה לומר 

לקיחה שה   שביארתי לעיל, והוא שיש סברא לקבל גירות של בת פרעה וכדמצינו בבתיה בת פרעה שהיתה צדקת, והוא טעם ששלמה נשא את בת פרעה, ולכן כיון 

 עיקר טעמו יש בו סברא של בתיה בת פרעה ע"כ נקרא במדרש שנשא את בתיה בת פרעה, היינו את טעם הלקיחה.

 1המשך מעמוד 
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אברהם חיימסון ורעיתו!‘ שמחה רבה בבר מצוה לבנם של הר
 תזכו לראות נחת באורך ימים ושנים!

 

 בשורה משמחת לתושבי השכונה הנעימים
על טהרת הקודש -הננו לבשר שנפתח ארגון בתיה לילדות ונערות   

 שכונת הר שמואל מתבשמת בעשייה ברוכה של פעילות תורה וחברה
 בדרך אבותינו הקדושים ואמותינו הטהורות

י מדריכות מנוסות ויראות שמים“בימי שבת וחול ע  
 בבית הכנסת האשכנזי, תהלים, תכנית, ממתקים ומתנות!

 זמנים יפורסמו בבתי הכנסת
ה“נ הרבנית מרת רבקה בת דונה דיין ע“לע  

 

 בשורה משמחת לתושבי השכונה הנעימים
על טהרת הקודש -הננו לבשר על ארגון ילדים ובחורים   

 שכונת הר שמואל מתבשמת בעשייה ברוכה של פעילות תורה וחברה
ל“בדרך אבותינו הקדושים ומסורת חז  

 בימי חול ע“י הרב יעקב דרשן - בשני קבוצות, עד כיתה ו‘, וכיתות ז‘-ח‘ בנפרד
 כל ערב בבית הכנסת הספרדי בשעה 6:30 אחה“צ

ומעלה) בימי חול ושבת 14בקרוב ארגון לנערים (  
 זמנים יפורסמו בבתי הכנסת

ה“נ הרבנית מרת רבקה בת דונה דיין ע“לע  

 

ברכות ושפע למזכי הרבים ללמד ילדי ובחורי ישראל 
 תורה, אשר עמלים ותורמים למצווה רמה זו

 א“שליטיוחנן לומברד ג “א   הרה“שליטחיים דדש ג “הרה
 א“שליטג יעקב דרשן “הרהולמי שמלמד תמידין כסדרן 

 ולמי שנדבה רוחו
 ש“ו להצלחת הילדים בתורה ויר“הייצחק ביטון ‘ הר

 גבריאל בן אסתר   אברהם בן אסתר
 איל בן זהבה   לירן ישראל בן יודית   יוסף בן חנהנ “ולע



 

 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:

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

 יש מנין פלג כל ערב שבת מנחה וקבלת שבת פלג:

 7:35 מנחה וקבלת שבת:

 הרב אלקיים -מתקיים ביום  שיעור דף יומי:

 5:00 שחרית נץ:

 8:15 שחרית:

 הרב אלקיים -אחרי מוסף  שיעור דף יומי יום שבת:

 בבית הכנסת 12:30 תהלים בנות:

 1:15 מנחה גדולה:

 הרב דוד שרעבי 6:05 שיעור הלכות:

 6:45 מנחה:

 8:20 ערבית מנין ראשון:

 8:40 ערבית מנין שני:

 הרב דוד שרעבי דקות: 10זהר משך 

 5:10ביום שבת  אבות ובנים:

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

 ספרדי -חול  -זמני תפילות ושיעורים 

 5:10 שחרית נץ:

 8:30 שחרית מנין שני:

 הרב דוד שרעבי -אחרי שחרית  שיעור חוק לישראל:

 7:35וגם 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:

 הרב דוד שרעבי - 8:15 שיעור משניות:

 אשכנז -חול  -זמני תפילות ושיעורים 

 6:45 שחרית: 

 7:10 מנחה:

 הרב יוסף שטילרמן שיעור משנה ברורה:

 7:45 מעריב:

 חול ושבת

 רבע שעה לפני שקיעה מנחה חול:

מנחה ערב 
 שבת: 

7:30 

 הודו 8:00 שחרית: 

תהלים בנים 
ותהלים 
 בנות

1:00 

 רבע שעה לפני שקיעה מנחה חול:

 5:30 מנחה:

 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 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 ליפשיץ

 19רחוב לשם 
 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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 שבת -זמני תפילות ושיעורים 

 7:35 מנחה וקבלת שבת: 

 8:10 מעריב :

 5:00 שחרית נץ:

 6:45 מנחה:

  מעריב: 

 ‘קומה ג 17לשם ‘ רח -הרב סטפנסקי 



שאל או שכר רכב מחבירו ועשה תאונה 
האם חייב לשלם כשחברת הביטוח 

 משלמת
שאל רכב משמעון נהג ברכב ועשה תאונה ראובן  ראובן  ראובן  ראובן  

ונזק של כמה אלפי שקלים. שמעון דורש מראובן 

את מלוא הנזק, ומאידך שמעון טוען יש לך ביטוח 

מקיף לרכב תגבה זאת מהביטוח. ראובן טוען כי 

הביטוח שולם על ידו ומה איכפת לך שיש לי ביטוח 

זה לא ענינך מה אתה נכנס בעסקים שלי. שנית 

וגם ₪    1500ההשתתפות בדמי הביטוח עולה סך  

תהיה לי התייקרות לפוליסה שלי בגין התאונה לכך 

אני מבקש ממך שתשלם לי את כל הנזק ומבלי 

להתייחס לביטוח כאמור. לאחר דו"ד באו לברר 

 דינה של תורה.

האור שמח (הלכות שכירות פרק ז'הלכה א') דן הנה הנה הנה הנה 

בשאילה דומה לזו גבי 

מי ששכר דבר מחבירו, 

והתחייב לשלם גם על 

אונס שריפה. ולבסוף 

ל  ב , א ה פ י ר ש ה  ע ר י א

לבעל הבית היה ביטוח 

האם צריך השוכר לשלם 

א  י ב ה ו  . ה פ י ר ש ה את 

ראיה ממתני' בכתובות 

ה  יש גבי א  ( "א: (דף ק

שפסקה עם בעלה שיזון 

את ביתה לחמש שנים, 

וביתה התחתנה תוך זמן ההתחייבות והרי בעלה 

כעת חייב לזון אותה. וקיי"ל דאחד זן אותה ואחד 

י  מעלה לה דמי מזונות. והיינו היכא שיש שנ

התחיבויות לדבר אין אחד יכול לומר אתה כבר 

מקבל את מה שאני חייב לך ממקום אחר. ואחר 

שהביא ראיה זו דחה בטענה דהתם איירי במתנה, 

וזה שונה משאר קנינים. והביא ראיה לדבריו מהא 

דאיתא בבבא בתרא (דף קמ"ו:) בדין מי שהלך בנו 

למדינת הים ושמע שמת בנו ועמד וכתב כל נכסיו 

לאחר, ואחר כך בא בנו מתנתו מתנה רבי שמעון בן 

מנסיא אומר אין מתנתו מתנה (שאלמלא) היה יודע 

שבנו קיים לא היה כותבן. וקיי"ל כר"ש בן מנסיא. 

וכן גבי מברחת נכסיה דאיתא בכתובות (דף ע"ט.) 

שאם עמדה אישה לינשא וכתבה נכסיה לבתה, 

נו משום  אחרי שנתגרשה המתנה בֵטלה. והיי

אומדנא דמוכח שנתנה לביתה נכסיה כדי שבעלה 

לא יקח לה אותם. וע"ע בתוספות רי"ד (קידושין דף 

מ"ט:) שכתב בהדיא שבמכר צריך גילוי דעת לבטלו, 

אבל במתנה מספיק דברים שבלב ואומדן דעת, 

וכן כתב השלטי  נתן את המתנה.  שלדעת כן 

הגיבורים (במסכת כתובות דף נ"ו. בדפי הרי"ף, אות 

ח') וכן דעת הרא"ש בתשובה (כלל פ"ה) וכן פסק 

הרמ"א (סימן ר"ז סעיף ד') המוכר סתם אף על פי 

שהיה בלבו שמפני כך וכך הוא מוכר, ואף על פי 

שנראים הדברים שלא מכר אלא לעשות כך וכך ולא 

נעשה, אינו חוזר שהרי לא פירש, ודברים שבלב 

אינם דברים. ואף על פי שקודם מכירה אמר שהוא 

מוכר על דעת לעשות כך וכך כיון דבשעת המכירה 

לא אמר אינו חוזר. ומיהו אי איכא אומדנא דמוכח 

נתבטל המקח, שבמתנה דברים שבלב הרי הם 

דברים. עכת"ד. ומבואר דבמכר צריך אומדנא חזקה 

שעל דעת כן עשו העסק ואם לא צריך לשלם. 

ולכאורה כן בנידוננו אם השוכר או השואל לא 

התנה שאם יהיה נזק הביטוח ישלם, אז עכשיו שיש 

 נזק צריך לשלם אף שהביטוח משלם. ועיין להלן.

איתא עוד ראיה לנידוננו מהא דאיתא במתני' והנה  והנה  והנה  והנה  

בבא קמא (דף קט"ו:) גבי שנים שחמוריהם נשטפו 

וזה של   200והשני שוה    100בנהר, של האחד שוה  

אומר לחבירו אציל את חמורך ותיתן לי דמי   100ה 

חמורי ואסיקנא בגמ' דחייב השני לשלם למציל את 

ן  דמי חמורו, אף אם עלה חמורו מן הנהר כיו

ן זה  נו כבנידון דנ דמשמיא רחימו עליה. והיי

שהתחייב לשלם חייב לשלם אף אם יש לבעל הרכב 

תיקון או תשלום ממקום אחר. ואע"פ שיש לדון 

בזה שהרי ברש"י (שם דף קט"ז. ד"ה ועלה שלו 

מאליו) מבואר דחייב גבי החמור, כיון דהוי הפקר. 

וברגע שהחמור היה בתוך הנהר, יצא מרשותו של 

לשני. ואחר   200זה והתחייב בעל החמור של ה 

שעלה חמורו של השני זוכה בו מחדש. ואכן האור 

שמח שם לב לזה וישב דאין זה יאוש ממש, אף דהוי 

בגדר הפקר דאולי באמת יעלה חמורו. והביא ראיה 

לזה ממעשה דרב ספרא שם עיי"ש. אומנם ברמ"א 

(סימן רס"ד סעיף ג') מבואר דהוי הפקר גמור. 

 והש"ך (סק"ג כתב בשם א"א דאינו הפקר גמור.

מבואר בתוס' (בבא וכן  וכן  וכן  וכן  

מציעא דף ל"א: ד"ה אם) 

ל  י צ מ ה ה  י ה ש ו  ב ת כ ש

יכול להציל את חמורו 

ע"י הדחק, ולכן אין זה 

הפקר גמור אלא רק כיוון 

ה  ז ב ש  י ו  ל י צ מ ו  נ י שא

יאוש, ויאוש מועיל רק 

כשהגיע לידי הזוכה, וכל 

עוד לא זכה בו אחר, הרי 

הוא של בעליו, וכשעלה 

חמורו מאליו, אינו צריך 

לחזור ולזכות בו, שממילא הוא שלו כל זמן שלא 

זכה בו אחר. עכת"ד. ומבואר דאף דהוי הפקר אין 

יאוש ממש כי עדיין יכול שיעלה חמורו לבד. וע"ע 

 בשטמ"ק (שם בשם הראב"ד)  

כל זה יש לציין דברי הגמ' בבבא קמא (דף קי"א:) על על על על 

בהא דאמר רב חיסדא גזל ולא נתייאשו הבעלים, 

ובא אחר ואכלו, רצה מזה גובה, רצה מזה גובה. 

י  נו יכול ליקח משנ ומבואר מדברי הגמ' שאי

מקומות את חובו ודלא ככל הסוגיות דלעייל. ואע"פ 

שיש לחלק בין גזל לחיוב שומרים, רק באתי להעיר 

למעיינים. וכן כל הני שמעתתא דלעייל יש להשיב 

ולעיין כדרכה של תורה, רק שאין הגליון והמקום 

 להאריך כולי האי.

בנדון קמן דן הגאון בעל שו"ת מנחת יצחק והנה  והנה  והנה  והנה  

המנחת יצחק (חלק ג' סימן קכ"ו) והביא ראיה מהא 

(בבא קמא דף ע"ח:) דאמר רבא האומר הרי עלי 

עולה והפריש שור, ובא אחר וגנבו,  מצי פטר נפשיה 

בכבש (יכול לשלם כבש ולהיפטר מחיובו) והיינו 

שהגנב יכול לשלם כל דבר הנקרא עולה ואף אם גנב 

שור שהוא יקר יכול לשלם כבש שהוא בזול. ומייתי 

דברי השלטי גיבורים (ב"ב דף ו'. בדפי הרי"ף אות ב' 

והובא בפתחי תשובה סי' שמ"ח אות ו') שהגונב 

דבר מחבירו והיה שאול ביד הנגנב, נתפשר הנגנב 

עם השואל לו בדבר מועט  אין חייב הגנב לשלם לו 

אלא כפי מה שנתפשר. והיינו הכי נמי בעניננו היכא 

שהמשאיל קיבל מחברת הביטוח התשלום אינו 

צריך השואל לשלם אלא חסרונו. כגון ההשתתפות 

בדמי הביטוח, וכן הירידת ערך הפוליסה. (ירידת 

ערך הרכב מקבלים מהביטוח) וע"ע שם שכתב 

שאדם השואל מחבירו רכב או שוכר ממנו, על דעת 

מנהג המדינה הוא עושה. וכיון דהמנהג לבטח רכב 

(שם הוא כותב שהחוק מחייב) על דעת כן לקח 

ממנו, לכך אין השואל או השוכר חייב אלא הסך 

ל  ב ק מ ו  נ י א  מחברת הביטוח. ש

 הרב עמנואל איפרגן

 

אחר שנרגע האיש, סיפר את שאירע 

 בחדרו של ה"סבא קדישא":

 

בחור צעיר הייתי, וכפי שאתה יודע, גם 

קל דעת. בכל מאודי ביקשתי להימנע מן 

הפגישה המביכה עם החפץ חיים, אך 

 לא היתה לי כל ברירה.

 

נכנסתי לביתו, הוא היה אז כבר ישיש בן 

יתחיל  כי  נים ומעלה. חשבתי  שמו

להוכיח אותי על מעללי. סיגריה בשבת! 

לתדהמתי הוא נטל את כף ידי, טמן 

אותה בין כפות ידיו ואפף אותה בחום 

 וברגש שאין לו גבולות.

 

אנו עומדים כך, עיניו נעצמו וידי בתוך 

ה"חפץ   -ידיו. רגע קדוש, טמיר ומיוחד  

חיים" מתייחס אלי כאב לבנו יקירו. הוא 

פתח את עיניו וגיליתי כי דמעות טריות 

ו  זלג  , ת ו יש ש י ו ה י פ פע ע ת  ו א ש גד

באיטיות על פניו הרכות, והכל בגללי... 

 , י י שרו עודי תוהה באיזה עולם אנ

 נשמעה יבבה כבושה, רוויית צער:

 

"שאבעס...." החפץ חיים בוכה עלי. 

 "שאבעס....".

 

ידיו בנות השמונים רטטו מעלה. עתה 

תפס את שתי ידי ובכה כאב הממאן 

להתנחם על לכתה של בתו יחידתו, 

 -"שאבעס.... הייליקער שאבעס.... :'("  

 שבת הקדושה.

 

ו  אתה שעה זלגה דמעה אחת מפני

 הקדושות ונטפה על כף ידי.

 

האיש המבוגר פקח את עיניו, התנשם 

 עמוקות והעביר בסילודין את כף ידו.

"עד היום כשאני מהרהר במה שאירע  

אז, אני מסוגל לחוש את חומה של 

   אותה דמעה קדושה".
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 מלאכת קושר
האם מותר בשבת לקשור נעליים? האם מותר להתיר קשר שנקשר בטעות? האם מותר בשבת שאלה:  שאלה:  שאלה:  שאלה:  

 לקשור שקית אשפה כדי לזרוק אותה?

ע' ברמב"ם הל' עדות פי"ב ה"א וז"ל ראוהו קושר או מתיר בשבת צריכין להודיעו הקדמה למלאכת קושר: הקדמה למלאכת קושר: הקדמה למלאכת קושר: הקדמה למלאכת קושר: 

שזה חילול שבת מפני שרוב העם אינן יודעין זה עכ"ל. והובאה בשו"ע חו"מ סל"ד סכ"ד. ובגמ' מצינו שיש 

 קשרים שאסור לקשור מדאורייתא, ויש קשרים שאינו אסור אלא מדרבנן, ויש קשרים שמותר לכתחילה לעשות. 

סבר שהכל תלוי בכמה זמן הקשר     מחלוקת רש"י ורמב"ם איזה קשרים אסור לעשות מדאורייתא, ואיזה מדרבנן, ובאיזה מותר לכתחילה. רש"ימח' רש"י ורמב"ם: מח' רש"י ורמב"ם: מח' רש"י ורמב"ם: מח' רש"י ורמב"ם: 

יום, מותר וך  עומד להתקיים. אם הוא עומד לזמן ארוך, אסור מדאורייתא. ואם אינו עומד לזמן ארוך, אינו אסור אלא מדרבנן. ואם הוא עומד להתיר מיד בת 

לכתחילה 
(א) 

. והרמב"ם סובר שתלוי בשני דברים, בסוג הקשר ובזמן הקשר. בסוג 

הקשר, לענין אם הוא מעשה אומן או מעשה הדיוט. וזמן הקשר, לענין אם הוא 

קשר של קיימא או אינו של קיימא. אם יש תרתי לריעותא (דהיינו שהוא מעשה 

אומן וגם של קיימא) הוי אסור מדאורייתא. ובחד ריעותא (דהיינו הוא מעשה אומן 

או של קיימא) אינו אסור אלא מדרבנן. ובתרתי לטיבותא (דהיינו שהוא מעשה 

    הדיוט וגם אינו של קיימא) הוי מותר לכתחילה.

נמצא נפק"מ ביניהם לענין קשר שאינו של קיימא (שעומד  נפק"מ בין רש"י לרמב"ם:נפק"מ בין רש"י לרמב"ם:נפק"מ בין רש"י לרמב"ם:נפק"מ בין רש"י לרמב"ם:

להתיר בתוך יום) אבל הוא קשר של אומן. לפי רש"י הוא מותר לכתחילה, כיון 

שהוא קשר שאינו של קיימא. שלא איכפית לרש"י בין אם הוא קשר של אומן או 

קשר של הדיוט. אבל לפי הרמב"ם הוא אסור מדרבנן, כיון שהוא קשר אומן
(ב)

.    

הש"ע בס' שיז ס"א פסק כדעת הרמב"ם. שאסור לקשור קשר דעת הש"ע ורמ"א:  דעת הש"ע ורמ"א:  דעת הש"ע ורמ"א:  דעת הש"ע ורמ"א:  

של אומן אף אם הוא קשר שאינו של קיימא. אבל הרמ"א הביא דעת רש"י. מ"מ 

ע"ש שאף הרמ"א סבר שצריך להחמיר לדעת הרמב"ם, רק שהרמ"א סבר שצריך 

להחמיר גם לדעת רש"י בציור שרש"י יותר חמור מהרמב"ם 
(ג) 

. עכ"פ בין לש"ע בין 

 לרמ"א אסור לקשור קשר אומן אפילו אם כוונתו להתיר בתוך אותה יום.

ע' ברמ"א שכתב שאין אנו בקיאין מהו נחשב כקשר של אומן, ולכן אסור לקשור שום קשר על גבי קשר שיש לחוש שזהו מעשה אומן. וכן גדר של קשר אומן:  גדר של קשר אומן:  גדר של קשר אומן:  גדר של קשר אומן:  

אסור לקשור קשר אחד בראש החוט
(ד)

. וע"ש במג"א שכתב שדווקא קשר ע"ג קשר אסור, אבל עניבה ע"ג קשר היינו קשר של הדיוט
(ה)

. ועניבה היינו חיבור באופן 

 שראשי החוטים עומדים במקומם, וקושרים אמצע של החוט. [ובמציאות, בכל עניבה, אם מושך בראשי החוטים, החוט נהפכו כמו בראשונה.]

מותר , ו עכ"פ יוצא מזה שמותר לקשור נעליים בשבת רק בעניבה ע"ג קשר, ורק אם כוונתו להתיר בתוך כ"ד שעות. שעניבה ע"ג קשר היינו קשר של הדיוט נעליים: נעליים: נעליים: נעליים: 

לכתחילה לעשות קשר הדיוט אם אינו של קיימא. אבל אסור לקשור קשר על גבי קשר שהוא חשש מעשה אומן
(ו)

. 

קשר שעל גבי שקית אשפה, עומד להיות התקיים לעולם, ולכן דינה כקשר של קיימא. לפיכך אסור לקשור אותה אפילו בקשר של הדיוט (לרמב"ם שקית אשפה: שקית אשפה: שקית אשפה: שקית אשפה: 

ב כקשר כלל, נחש הוא מדרבנן ולרש"י הוא מדאורייתא). ולכן אין לקשור אפילו בעניבה ע"ג קשר. אבל מותר לעשות עניבה ע"ג עניבה. שעניבה ע"ג עניבה אינו  

ולכן מותר לעשותה אפילו אם כוונתו להשאר ככה לעולם
(ז)

 . 

כל קשר שאסור לקשור אסור להתיר. אבל ע' במ"ב ס' שיז ססקכ"ג שהביא מהח"א שאם נקשר בטעות שמותר להתיר. שאין קשר העשוי בטעות קשר בטעות: קשר בטעות: קשר בטעות: קשר בטעות: 

היה עשה לא  דינו כקשר. ולכן מי שמצא שנעליים שלו נקשר מעצמו במשך היום, ועכשיו הוא קשר ע"ג קשר, דין הוא שמותר להתיר אותה קשר, כיון שקשר זה  

מה   עשה בכוונה. אבל לכאורה כל זה הוא דוקא אם כוונתו מתחילה לעשות עניבה, ובטעות נקשר. אבל אם רגיל בחול לעשות קשר ע"ג קשר, ובשבת בטעות  

מ"מ מה   שר, שרגיל בחול. אין זה נחשב כקשר של טעות, שהא קשר בכוונה, רק שלא עשה במזיד (אלא הוא שוגג או מסעתק). ולכן אף אם הרגיש מיד לאחר שנק 

שעשה עשה, ואין להתיר הקשר
(ח)

 . 

 

   å å"÷ñå ä"÷ñ á"îáå ,íù â"îôáå à"÷ñ æ"èáå é"áá 'ò .àîéé÷ ìù øù÷ë áùçð åäæ íà íéðåøçà 'çî àåä ,òåáùä êåúá äøéúäì åúðååë íàå (à)÷äá  .æéù 'ñì åúîã   øù÷á àåä í"áîøì é"ùø ïéá î"÷ôð ãåòå (á)

ìà øåñà åðéàù øù÷ ìëù .øòö åà äåöî íå÷îá ì÷äì ïéðòì î"÷ôðå .ïðáøã àåä í"áîøä éôìå àúééøåàã àåä é"ùø éôìù ,àîéé÷ ìù àåäù èåéãäî à .(à"ñ æéù 'ñ à"îø) äåöî íå÷îá åà øòö í÷åîá øúåî ïðáøã

 .à"÷ñ æ"î â"îôá 'ò î"÷ôð ãåòå  .øåîç øúåé é"ùø úèéù ïôåà äæéàá æ"ðôìù äøòä 'ò (â)  ìù øù÷ éø÷î äæéà íéàé÷á åðà ïéàã äæ ìò äæ íéøù÷ éðù àåäù øù÷ íåù øéúäì àìù øäæéì ùé ì"æå à"îøá ù"ò (ã)

  .ì"ëò íéøù÷ éðùë åðéã äçéùî åà èåç ìù ãçà ùàøá øù÷ äùò íà .'åë ïîåà    .è"ë÷ñ á"îá ÷ñô ïëå .â"èìùä íùá å"è÷ñ à"âî (ä)   .øòö íå÷îá ì÷äì ùé ïðáøãî àìà øåñà åðéàù øù÷ ìëù à"îøá 'òå (å)

"îá 'ò ìáà .íäì øòèöîå ,íåéá íéîòô äîë øåù÷ì øåæçì íéøåäì êøöåäù àöîð áåè íúåà øùå÷ àì íàù íéãìé ìù íééìòð ïéðòì ïåãì ùé ïëìåñ á ïëìå .øçà ïéðòá øùôà éà ë"àà øòö íå÷îá ì÷äì ïéàù á"é÷

  ."åøëìåå"á øù÷ðù íééìòð àìà ,íéëåøù éìá íééìòð íéãìéì úåð÷ì äöò ùé øéôù   øåáéç ïéòë äîåã àìà ,øù÷ úøåö äæ ïéàù àåä àøáñä äøåàëì .ììë øù÷ íù äæ ïéàù .è"ë÷ñ á"îå æ"÷ñ æ"èå å"è÷ñ à"âî (æ)

 .íøáçì éãë íéèåç éðù éáâ ìò ïáà úîéù é"ò ÷ù ãáìá àì äáøãà àìà ,ììë äð÷ú äæ ïéàù ,úåòèä ùéâøäù ãéî úåøéäîá øù÷ä øéúäì é"ò úåòèá øù÷ù äî åéùòî ï÷úì ìåëéù áåùçì ïéàå (ç)  øù àìà ââåùá

."øéúî" úëàìîá íâ øåáòì äöåø åéùëò 

 הרב יוסף שטילרמן

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

 מתתיהו מסלטי וכל משפחתו
 

 אזלו כרטיסי ההדפסה, מי שרוצה לזכות במצווה רמה זו

 תבוא עליו ברכה!!


