
ונכבשה הארץ לפני  (פרק ל"ב פסוק כ"ב) כתוב בפרשהכתוב בפרשהכתוב בפרשהכתוב בפרשה

ה' ואחר תשבו והייתם נקיים מה' ומישראל והיתה 

 הארץ הזאת לכם לאחזה לפני ה'.

גד ובני ראובן באו אל משה רבינו וביקשו לבנות בני  בני  בני  בני  

מקומות בשביל הצאן בעבר הירדן, תחילה היה חשש 

שאנשים אלה גם כן מוציאים דיבת הארץ ואינם רוצים להיכנס אליה יחד עם כל העם, ולבסוף אמר להם 

משה שהם יעברו חלוצים, הם יהיו הראשונים במלחמה של כיבוש הארץ, ורק אחר כך יחזרו אל עבר 

 הירדן, ואם כך יעשו הרי הם נקיים גם מה' וגם מישראל, אבל אם לא ינהגו כך, הם יהיו חוטאים.

מסופר על שמואל הנביא שהלך להמליך את דוד המלך, הלך שמואל הנביא (פרק ט"ז)  שמואל א'  בספר  בספר  בספר  בספר  

לביתו של ישי וחיפש בין כל בניו מי הראוי להיות מלך, תחילה הגיע הבכור שהיה יפה וגבוה ושמואל הנביא 

שמח שהנה זה הראוי להיות מלך, אבל ה' אמר אל שמואל 

הנביא "אל תבט אל מראהו ואל גבה קומתו כי מאסתיהו כי לא 

אשר יראה האדם כי האדם יראה לעינים וה' יראה ללבב"! 

האדם רואה רק את מה שעיניו רואות אבל הקב"ה רואה גם 

את לבו של האדם, וכתוב אחר כך: ויקרא ישי אל אבינדב 

ויעברהו לפני שמואל ויאמר גם בזה לא בחר ה', וכך העביר ישי 

את כל שבעת בניו ושמואל הנביא אמר שזה לא מי שבחר בו 

ה', שאל שמואל את ישי "התמו הנערים" וכי אין לך עוד 

ילדים? אמר לו ישי יש עוד ילד קטן שרועה את הצאן, אמר 

שמואל שילכו לקרוא לילד וכשבא דוד משח אותו שמואל 

 הנביא שזה הראוי להיות מלך!

הענין הזה רואים שיש מושג ברור שהאדם רואה רק מה מכל  מכל  מכל  מכל  

 שמגישות לו העינים, אבל ה' רואה גם את הנסתר גם את הלב, כמו שמפורש בפסוק.

בפרשה שלנו אמר משה רבינו לבני גד ובני ראובן שאם הם יקיימו את ההתחייבות לעבור עם בני וכאן  וכאן  וכאן  וכאן  

ישראל כדי לכבוש את הארץ, אז הם יהיו נקיים מה' ומישראל, זה יחשב שהם קיימו את המוטל עליהם 

 ואין עליהם שום טענה.

לדקדק במושג הזה של "והייתם נקיים", האם כלפי החבר צריך נקיות מסוג אחד וכלפי הקב"ה צריך וצריך וצריך וצריך וצריך 

נקיות אחרת? זאת אומרת שכיון שהחבר אינו רואה את מה שבלבך, והוא רואה רק את מה שעיניו רואות, 

אם תתחייב לעשות משהו בשביל חברך, בזמן שאתה מקיים את ההתחייבות האם זה מספיק שאתה עושה 

את מה שהתחייבת וחברך רואה שאתה מקיים, או שצריך יותר 

מזה, צריך שגם בלב תעשה את הכל בלב שלם אפילו שהחבר 

אינו רואה את לבך? כלפי הקב"ה ודאי שגם בלבך צריך להיות 

נקי כי הקב"ה רואה גם את לבך ואם אינך נקי בלב אז אין זה 

נקרא נקיות כלפי הקב"ה! אבל כלפי חברך איזה סוג נקיות 

 צריך?

כתוב כך: (פרק ג' הלכה ב')  ירושלמי מסכת שקלים  בתלמוד  בתלמוד  בתלמוד  בתלמוד  

מצאנו שאדם צריך לצאת ידי הבריות כדרך שהוא צריך לצאת 

ידי המקום, בתורה מנין דכתיב והייתם נקיים מה' ומישראל 

בנביאים מנין וכו' בכתובים מנין דכתיב ונמצא חן ושכל טוב 

בעיני אלהים ואדם, גמליאל זוגא שאל לרבי יוסי בר רבי בון 

איזהו המחוור שבכולם אמר ליה והייתם נקיים מה' ומישראל. הגמרא אומרת שהפסוק הכי ברור מכל 

ך  י ר צ ם  ד שא ם  י ק ו ס פ להיות נקי עם הבריות כמו שהוא נקי עם הקב"ה זה הפסוק שלנו ה

 הרב דוד שרעבי הרב משה קליין

 
 

 
 מזל טוב!

 ו“הי דב קוק ורעיתוהרב 
 הולדת הנכד והברית

 

 תזכו ותראו נחת באורך ימים ושנים!
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"ונאספת אל עמיך גם אתה כאשר נאסף אהרן "ונאספת אל עמיך גם אתה כאשר נאסף אהרן "ונאספת אל עמיך גם אתה כאשר נאסף אהרן "ונאספת אל עמיך גם אתה כאשר נאסף אהרן 
    אחיך..."אחיך..."אחיך..."אחיך..."

מכאן שנתאווה משה למיתתו של אהרן,(רש"י) מדוע 
דווקא למיתתו של אהרן? ומה פירושן של התיבות 
"גם אתה"? ההסבר הוא לפי חז"ל "כל המניח בן 
כמותו כאילו לא מת" לפי שיש לאב חלק במצוות 
ומעשים טובים של בנו,אהרן זכה לכך,שהרי אלעזר 
בנו נתמנה בחייו לכהן גדול תחתיו,ואילו משה לא 
ה'  לו  ולכן אמר  יהיה ממלא מקומו, ו  זכה שבנ

עם מיתתך יתייתם העם כולו,כי -"ונאספת אל עמיך" 
כולם בניך,ולכן "ונאספת גם אתה כאשר נאסף אהרן 
 אחיך",שהשאיר בן כמותו וכאילו לא מת. (כתב סופר)

    "יפקד ה'... איש על העדה...""יפקד ה'... איש על העדה...""יפקד ה'... איש על העדה...""יפקד ה'... איש על העדה..."
"על העדה" שיעמוד למעלה מן העדה,שיתעלה 

 ויתרומם מעל העדה.    (הרב י' פ' מינץ)
"אלה בני בנימין למשפחתם ופקדיהם חמשה וארבעים "אלה בני בנימין למשפחתם ופקדיהם חמשה וארבעים "אלה בני בנימין למשפחתם ופקדיהם חמשה וארבעים "אלה בני בנימין למשפחתם ופקדיהם חמשה וארבעים 
אלף ושש מאות... אלה בני דן למשפחתם... ארבעה אלף ושש מאות... אלה בני דן למשפחתם... ארבעה אלף ושש מאות... אלה בני דן למשפחתם... ארבעה אלף ושש מאות... אלה בני דן למשפחתם... ארבעה 

    וששים אלף וארבע מאות..."וששים אלף וארבע מאות..."וששים אלף וארבע מאות..."וששים אלף וארבע מאות..."
חושים. -לבנימין היו עשרה בנים ולדן היה רק אחד 

והבן היחיד הזה היה חרש,ואף על פי כן היה מרובה 
באוכלוסין יותר מבנימין שהיו לו עשרה בנים,מכאן 
יש ללמוד שמי שה' חפץ בו,יכול להצליחו על ידי בן 
אחד יותר ממי שיש לו עשרה בנים,וכן לגבי עושר 
ונכסים: יש עני מצליח ושמח בחלקו, ולהפך יש עשיר 

 מסכן. ועושה כולם ה'.    (חפץ חיים)
"ויגשו אליו ויאמרו גדרת צאן נבנה למקננו פה וערים "ויגשו אליו ויאמרו גדרת צאן נבנה למקננו פה וערים "ויגשו אליו ויאמרו גדרת צאן נבנה למקננו פה וערים "ויגשו אליו ויאמרו גדרת צאן נבנה למקננו פה וערים 

    לטפנו ואנחנו נחלץ חשים לפני בני ישראל..."לטפנו ואנחנו נחלץ חשים לפני בני ישראל..."לטפנו ואנחנו נחלץ חשים לפני בני ישראל..."לטפנו ואנחנו נחלץ חשים לפני בני ישראל..."
בעל "שפת אמת" בבחרותו היה שקדן גדול,לילה 
אחד היה ער כל הלילה ולמד עם חבריו בהתמדה 
גדולה,ולמחרתו האריך קצת בשינה,נכנס אליו זקנו 
בעל חידושי הרי"ם,שאצלו התגדל והעיר למוסר 
אוזנו על שלא השכים קום בבוקר ללימודיו,שמע בעל 
"שפת אמת" דברי התוכחה בהקשבה רבה ולא 
הפסיקו,ולא התנצל,חברו שהיה באותו מעמד תמה 
על הדבר,אמר לו: למה שתקת ולא אמרת שהיית ער 
כל הלילה ולמדת? אמר לו בעל "שפת אמת": לא 
רציתי להפסיק את דברי זקני,כי חפצתי לשמוע ממנו 
עוד מעט מוסר ותוכחה,פתח ספר במדבר ואמר 
לחברו: ראה נא,בני גד ובני ראובן, שהיה בדעתם 
להיחלץ לפני בני ישראל עד שיביאום אל מקומם 
ויתנחלו "איש נחלתו", משהתחיל משה רבנו להגיד 
להם דברי מוסר: "האחיכם יבואו למלחמה ואתם 

לא הפסיקו את דבריו לומר לו: "נחלץ -תשבו פה" 
חושים",הם המתינו שמשה רבנו יוכיחם תוכחה קשה 
וארוכה,מפסוק ו' עד פסוק ט"ז,עד שקראם "תרבות 

-אנשים חטאים" ואמר להם "ושחתם לכל העם הזה" 
כיוון שהיה צר להם להפסיק את דברי משה רבם,כי 

 רצו לשמוע ממנו עוד מעט מוסר ותוכחה.

 
 מזל טוב!

 ו“הי מאיר לוי ורעיתו‘ הר
 על בר המצווה של הנכד

 

 תזכו ותראו נחת באורך ימים ושנים!
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 מזל טוב!
 ו“הימאיר אוחנה ורעיתו הרב 

 
 על נישואי הבן במזל טוב

 

 תזכו ותראו נחת באורך ימים ושנים!

 פרשת מטות



 

האם אפשר לצרף חלה קפואה ללחם 
 משנה

בברכות דף לט עמוד ב כותבת אמר רבי הגמרא  הגמרא  הגמרא  הגמרא  

אבא ובשבת חייב אדם לבצוע על שתי ככרות. מאי 

טעמא לחם משנה כתיב. אמר רב אשי: חזינא ליה 

 לרב כהנא דנקיט תרתי ובצע חדא.

הרמב"ם הלכות ברכות פרק ז הלכה ד וז"ל וכתב  וכתב  וכתב  וכתב  

בשבתות ובימים טובים חייב לבצוע על שתי ככרות 

 נוטל שתיהן בידו ה ובוצע אחת מהן.

פסק השולחן ערוך סימן רעד סעיף א' בוצע על וכן  וכן  וכן  וכן  

ת  ו ר כ כ י  ת ש

ז  ח ו שא  , ות מ י של

שתיהן בידו ובוצע 

 : ה ג ה  . ה נ ו ת ח ת ה

ודוקא בלילי שבת 

ם  ו י ב בל  א  , ( "ע (ד

השבת או בלילי יום 

ל  ע ע  צ ו ב ב  ו ט

ו  ב ל  כ ) ה  נ ו י ל ע ה

והגהות מיימוני פ"ח 

ץ  מ ח ת  ו כ ל ה מ

ומצה), והטעם הוא 

 על דרך הקבלה.

דנים לגבי צירוף של חלה קפואה ללחם האחרונים  האחרונים  האחרונים  האחרונים  

משנה , לגבי שני חלות קפואות כתבו שלא נקרא 

לחם משנה שצריך שיהיה אחד ראוי לאכילה ואילו 

אם שניהם קפואים לא ראוי לאכילה ודאי לא נקרא 

לחם משנה שהרי אין ראוי לבצוע עליו אום אם חלה 

אחת לא קפואה וחלה אחת קפואה הסתפקו 

האחרונים , בחזון עובדיה כתב שבדיעבד אפשר 

לצרף ללחם משנה חלה קפואה כיון שתהיה ראויה 

עוד מעט או אם יחמם אותה תהיה ראויה בזמן 

קצר , שהרי נפסק להלכה שיקח את שני החלות 

ויבצע רק על אחד , וכן פסק רבנו האר"י בשער 

הכוונות , ועוד שרוב הפוסקים כתבו שדין לחם 

משנה הוא רק מדרבנן ומה שלמדו מהפסוק לחם 

משנה הוא רק אסמכתא בעלמא, אע"פ שדעת 

הט"ז בס' תרע"ח שדין לחם משנה הוא מדאוריתא, 

אולם רוב הפוסקים חולקים עליו , ומביא ראיה 

מדעת ר"ת המובא במרדכי שנשים חייבות בלחם 

משנה שאף הם היו באותו הנס של המן שהיה 

מכוסה מלמעלה ומלמטה , וכל מקום שכתוב חיוב 

של אף הם היו באותו הנס הוא מדרבנן שהרי 

בסוכה שהיא מדאוריתא ונשים פטורות אע"פ שהם 

 היו באותו הנס, ויש לזה עוד הרבה ראיות ,

עוד ראיה שכתבו הרי ערב פסח שחל בערב ויש  ויש  ויש  ויש  

שבת מותר לטלטל את המצה ואין לה דין מוקצה 

כ"כ החזו"א , וגם כתבו שאפשר לטלטל חלה 

 קפואה מהמקפיא בשבת ואין עליה דין מוקצה, 

בשו"ת מנחת יצחק חלק ט סימן מב ע"ד אם וכ"כ  וכ"כ  וכ"כ  וכ"כ   

 -שהוציאו מהמקרר    -יש לצרף ללחם משנה חלה  

הקרושה ואינו ראוי לאכילה כמות שהיא רק אחרי 

עבור איזה זמן להפשירה ורצונם לאכול סעודת 

שבת מיד, וכ"ת העיר מהמבואר בשע"ת (סי' רע"ד) 

בשם השער אפרים והחכ"צ ומקום שמואל בנחרך 

 , ת צ ק ף  ר ש נ ל ו כ ר  מ ו ל ם  א כ  " ש מ ב

העומד לחתוך כחתוך דמי, ובנד"ד שייך כל העומד 

להפשיר. ולפי"ז להמחמיר שם הוי קולא בנד"ד, 

ולהמקיל שם הוי חומרא בנד"ד. אמנם נראה דבכעין 

נד"ד דראוי לאכילה בלי שום תקון, ורק מחמת 

קרירות א"א לאכול, אשר כעבור קצת זמן יסור 

קרירותו מעצמו, וגם עכשיו אפשר ע"י חמימותו 

 אצל האש באופן המותר בשבת,

כתב באור לציון שמותר לצרף לחם קפוא ללחם וכן וכן וכן וכן 

משנה. שגם לחם קפוא נחשב לחם, ואם מפריש 

ממנו חלה בעודו קפוא, חלה ההפרשה, וכן לענין 

טומאת אוכלין נראה דחשיב אוכל, ולכן מצטרף 

 הוא ללחם משנה.

שבט הלוי כתב בענין השכיח היום שלוקחים  בשו"תבשו"תבשו"תבשו"ת

החלות מהמקרר והמה קרושים קשים כאבן ואינם 

 -ראויים לאכילה אם שייך לצרף זה ללחם משנה  

וכב' צידד בזה להקל 

דרכי להחמיר בזה   -

דכיון דנקרא לחם 

משנה ולדעת קצת 

ת  מ א ב ם  י נ ו ש א ר

ל  ע ע  ו צ ב ל ך  י ר צ

שניהם ממילא בעינן 

שיהי' ראוי לאכילה 

ממש ולא מהני כאן 

ד  מ ו ע ת  ר ב ס

 ' ב כ כ'  ש ר  י ש פ ה ל

ה  ז ו  נ ע י ש ו י ה  מ ד

ת  ה י מ א  ת ש ה ד

בשעת סעודה ראויים לאכילה בעינן ולא ראיתי ראי' 

מכרעת בדבריו. ואעפ"י שידעתי מקילים בזה, ראוי 

 להחמיר לכתחלה.

שמירת שבת כהלכתה כתב בשם הגרש"ז בספר  בספר  בספר  בספר  

אויירבאך זצ"ל שתלוי אם מאריך בסעודתו ובזמן 

זה תפשיר החלה ותהיה ראויה לאכילה אפשר 

 לצרפה ללחם משנה ואם לא לא מועיל לצרפה,

השני כתוב בשם הרב ניסים קרליץ כיון ‘  ‘  ‘  ‘  בחוט בחוט בחוט בחוט 

שאפשר לאכול חלה קפואה ע"י הדחק אפשר 

 לצרפה ללחם משנה,

רוב הפוסקים מקילים לצרף חלה קפואה   לסיכום : לסיכום : לסיכום : לסיכום : 

ללחם משנה אולם כתב בחזון עובדיה שאם יכל 

להביא מהשכנים לחה ע"מ להחזירה עדיף , ודעת 

הגרש"ז אויירבאך שתלוי אם מאריך בסעודה עד 

שתפשיר החלה מועיל לצרף , ואם שני החלות 

קפואות ודאי שלא נקרא לחם משנה מפני שאי 

 אפשר לאוכלם,

 

 הרב חיים דדש

 הרמ''ק -רבי משה קורדובירו 
  כ''ג תמוז תאריך הילולה:

ו   ר ובי ורד שה ק לה,  –ר' מ עלי הקב   מב

, היינו, שלושים שנה 1522נולד בשנת רפ"ב  

לאחר הגירוש, ומת בצפת בשנת ש"ל (

). היה גיסו של ר' שלמה אלקבץ, 1570

ותלמידו של מרן הבית יוסף בנגלה. מקום 

לידתו לא ידוע. לפי שמו אפשר לשער, 

שמוצא משפחתו היה מספרד. מתי הגיע 

גם זאת לא ידוע. אך זאת נדע, כי   -לצפת  

רבו בתורת הנגלה היה רבן של ישראל, 

שישב אז בצפת: ר' יוסף קארו, וכן שהוא 

עצמו ניהל ישיבה, השמיע דרשות עריבות 

ברבים ואף כיהן כדיין מומחה בעיר. בשו"ת 

של ר"י קארו אבקת רוכל מובאות שתי 

 תשובות מאת הרמ"ק.

 

בהגיעו לגיל העשרים, כך מוסר ההוגה 

באחד מציוניו הביוגראפיים, משך אותו לבו 

-לתורת הנסתר, והוא נתלווה למשורר 

המקובל ר' שלמה אלקבץ (מחבר 'לכה 

שהכניס   -דודי', שאת אחותו נשא לאישה),  

אותו בהיכל סתרי תורה, עורר אותו לשקוד 

על לימוד ספר הזוהר ודרכיו ומסר בידו 

מפתחות להבנת רזיו, ומאז ראה אותו 

  הרמ"ק כרבו בחכמת הנסתר.

 

בהיותו צעיר לימים כשהסכימו חכמי צפת 

לחדש את הסמיכה וקיבלו את ר' יעקב בירב 

לראש, הוא בתורו סמך ארבעה חכמים, 

וביניהם ר' משה קורדובירו שהיה צעיר 

לימים, ביחד עם ר' יוסף קארו ר' משה די 

טראני (המבי"ט) ור' משה גלאנטי. העיר 

צפת הייתה בימים ההם מרכז למקובלים 

ולרבנים שהיו נוטים לקבלה. אנשי צפת 

מצאו אז פרנסתם בהרוחה, ובטחון ושלוה 

שררו בעיר. הם שמו מבטחם ביוסף הנשיא 

  הדוכס מנאקסוס.

 

ביוזמת ר' יוסף סגיס, התארגנו המקובלים 

לאגודה אחת, והתקבצו יחד בכל ערב שבת 

להתוודות על חטאיהם, לדרוש בתורת 

הנסתר, ולעסוק בספר הזהר שנדפס אז 

לראשונה ומשך את לב כל המקובלים 

  בחבלי קסם.

 

לפני בוא האר"י לצפת להרביץ שם את 

ה  ש ד ח ה ו  ת ט י ש
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 כוחו של רצון
    שבת שלוםשבת שלוםשבת שלוםשבת שלום

השבוע היא פרשת מטות מביאה עמה מיד עם תחילתה משב רוח פרשת  פרשת  פרשת  פרשת  

חדשני . היא פותחת במילים "איש כי ידור נדר לה' או השבע שבועה לאסור 

 איסר על נפשו לא יחל דברו " ! ככל היוצא מפיו יעשה" !

יודעים כבר מעת מתן תורה שעם ישראל יש לו תרי"ג מצוות המחולקות אנחנו אנחנו אנחנו אנחנו 

 בין רמ"ח מצוות עשה ושס"ה מצוות לא תעשה . 

המשמעות הכוללת של כל המצוות היא שבאמת לא חשוב בכלל מה אתה 

רוצה או גם מה שאתה לא רוצה . אתה רוצה לנסוע בשבת במכונית למשל , 

אומרת לך התורה שזה לא חשוב בכלל מה 

שאתה רוצה . נסיעה בשבת אסורה למרות 

 שאתה רוצה ואפילו שאתה רוצה עד מאד !

למשל אם אתה לא רוצה לאכול מצה בליל או  או  או  או  

פסח ואפילו מאד לא רוצה אין לך ברירה , אתה 

חייב ! כלומר אתה רוצה או לא רוצה זה לא 

משנה בכלל , אתה חייב! הרצון שלך הוא לא 

רלוונטי. במתן תורה כאילו ויתרת על המושג 

הזה שנקרא "אני רוצה" או "אני לא רוצה" 

והתחלת לחיות לפי רצון הבורא . רצונו ית' הוא 

השולט בחיים שלך. כך למד עם ישראל לחיות 

 במשך ארבעים שנות נדודיו במדבר .

ממש לקראת סוף ארבעים שנה מתגלה והנה  והנה  והנה  והנה  

דבר חדש . "איש כי ידור נדר לה' ....לא יחל דברו 

ככל היוצא מפיו יעשה "! נדרת נדר לעשות דבר 

שהתורה לא חייבה אותך לעשות , זה כאילו 

קיבלת על עצמך מצווה חדשה , מצווה שהקב"ה 

לא חשב עליה ורק אתה חידשת לך מצווה! ופה 

התורה אומרת לך שאתה נעשית מחויב בדבר 

למרות שעד כה לא היית חייב בו , ולמה ? כי 

אתה רצית ! זה יצא מהפה שלך אז תעשה את 

 זה או לחילופין אל תעשה את זה !

זה לא חידוש מהפכני. עד כה שלט בך באמת  באמת  באמת  באמת  

רצון וגם מכאן ולהבא זה יהיה כך. אלא שעד כה 

שלט בך רצון האלוקים ומכאן ואילך ישלוט בך 

הרצון שלך ! לפחות כשמדובר על מה שתעשה 

ברגע הבא אחרי שנדרת נדר . זה ביד שלך כי כך 

 יצא מפיך !

אם   -בדרך אגב    -מעניין מאד התברר לי  דבר  דבר  דבר  דבר  

אפשר לומר כך בפרקי אבות בפרק הראשון 

משנה ב' שכתוב בה "על שלשה דברים העולם 

עומד על התורה ועל העבודה ועל גמילות 

חסדים" . מסביר שם רבנו יונה שיודעים את זה 

מפסוקים מפוזרים בתנ"ך . על התורה שנאמר 

בה "שוחר טוב יבקש רצון " "ואין טוב אלא תורה ! זה פסוק בספר משלי י"א 

 כ"ז )

העבודה כי הקב"ה בחר בישראל מכל האומות וארץ ישראל מכל הארצות על על על על 

ובחר בירושלים מכל ארץ ישראל ובחר לו מכל ארץ ישראל את בית הבחירה 

 בשביל העבודה שכתוב בה רצון שנאמר לרצונו לפני ה' .

חסדים היא מידת חסד הגורמת להיות רצון לפני ה' ועל זה אמר וגמילות  וגמילות  וגמילות  וגמילות  

שלמה בחכמתו "צדקה תרומם גוי וחסד לאומים חטאת "וסמיך ליה "רצון מלך 

 לעבד משכיל "וכו' ( משלי י"ד ל"ד )

המקומות אנחנו רואים שרבנו יונה חיפש את המילה "רצון" בשלושת  בשלושת  בשלושת  בשלושת  

דווקא.למרות שיש פסוקים רבים על חשיבות התורה ולמה רבנו יונה מצא 

דווקא את הפסוקים האלה ? כי הפסוק הזה מדבר על רצון וזה הדבר הקרוב 

ביותר אצל הקב"ה וכמו שכתוב בזוהר הק' "לית דקריב לקודשא בריך הוא 

מליבא דבר נש". ( אין יותר קרוב לקב"ה מליבו של אדם ) ולמה ? כי הלב הוא 

 משכן הרצונות .

    ב.ב.ב.ב.

שנקרא "התרת נדרים" הוא נושא שהתורה נזהרה לא לדבר עליו הנושא  הנושא  הנושא  הנושא  

במפורש . המשנה כותבת במסכת מגילה שהיתר נדרים פורחין באוויר ואין 

להם על מה שיסמוכו . רק ברמז התורה כתבה על זה . היא כתבה "לא יחל 

דברו" ודרשו חז"ל שהוא אינו מחל אבל אחרים מוחלים לו ! התורה לא כתבה 

את זה במפורש כי כנראה אין דעתה נוחה מביטול הנדרים , אם נדרת נדר 

התורה מעוניינת שתקיים אותו, אבל מהצד השני התורה מבינה שלפעמים אין 

ברירה ומוכרחים להתיר את הנדר כי קיומו הוא מסוכן ולכן היא נתנה את 

 האפשרות לחכמים להתעסק בהתרת נדרים כשהמצב מחייב ומצדיק את זה .

(למשל : אם אני רבתי עם חברי הטוב ובשעת כעס אמרתי לו שאני לא רוצה 

לדבר אתו לעולם ! שנינו היינו אז צעירים בשנות העשרים ושנינו עד מהרה 

נשאנו לנו נשים ולי נולד בן ולו נולדה בת . הבן שלי והבת שלו גדלו לתפארת 

וכולם אומרים שהם ממש שידוך משמים . 

וכבר רצו השדכנים מהכא להתם להציע את 

 השידוך המצוין הזה .

אז נזכרתי שאני בבעיה של ממש. עם אבל  אבל  אבל  אבל  

מחותן לעתיד צריך לדבר ולפחות פעם אחת 

ואני נזכרתי בבעתה שאם אדם זה אני במצב 

שנקרא בשפת הילדים "ברוגז" ואנחנו לא 

 מדברים כלל . מה עושים ?  

הולך מהר אצל חכם ומספר לו את כל אני  אני  אני  אני  

הסיפור מה שאירע ביני לבין המדובר והחכם 

מעמיד שאלה בפני :"אם בשעה שנדרת את 

הנדר היית יודע שכך יתגלגלו הדברים ושאחרי 

עשרים שנה יקרה מה שקרה באמת היית נודר 

את הנדר ? ואני חושב מעט ועונה לחכם 

שבוודאי לא הייתי נודר את הנדר הזה ! ואז 

אומר החכם שאם כן הנדר בטל ומבוטל . 

ולמה ? כי הייתה טעות בעשייתו ! ומעשה 

שנעשה בטעות הוא כאילו אינו, ו"מזל טוב" 

 ו"מזל טוב" !)

לומדים מהזהירות של התורה לא לתת ואנחנו ואנחנו ואנחנו ואנחנו 

לנודר סכין ביד, כמה חשוב לתורה הרצון של 

האדם . שמור על מוצא פיך ! כי הפה שלך הוא 

ולם  בע ות  גל הת שלך ל ן  ו צ ר ה של  רך  הד

 המעשה .

    ג.ג.ג.ג.

לא רחוקה הדרך לערב יום כיפור שם מכאן  מכאן  מכאן  מכאן  

אנחנו פוגשים ממש בדלת של יום הכיפורים 

את התפילה הנשגבה שדרכה אנחנו נכנסים 

 ליום כיפור והיא תפילת "כל נדרי".

הרוח היבשה של התפילה הזאת היא באמת  באמת  באמת  באמת  

בעצם פעולה משפטית ! היא בכלל לא חגיגית 

ועד כדי כך היא לא חגיגית שאנחנו ממהרים 

 . לסיים את אמירתה לפני שקיעת החמה 

כלומר כשעדיין אנו נמצאים ביום חול שבו 

 מותר לעשות דברים שבשבת אין לעשותם . 

הזאת היא גם קצת מיותרת ובפרט כשמדובר ברגע קדוש של כניסת הפעולה  הפעולה  הפעולה  הפעולה  

היום הקדוש ביותר בשנה שלנו וגם קצת תמוהה . כי באמת הרי כבר בערב 

ראש השנה אחרי גמר הסליחות הכרזנו לפני בית דין של שלשה שאנחנו 

מתירים את כל הנדרים שלנו חוץ מכאלה שאי אפשר להתיר אותם ולמה אם 

 כן לחזור על זה בערב יום כיפור שוב ?

התשובה לשאלה זאת פותחת לנו שערים נפלאים שמאד חשוב לנו לדעת אבל אבל אבל אבל 

אותם . ביום כיפור ובניגוד לראש השנה אנחנו לא עסוקים בהמלכת הקב"ה על 

עולמו. את זה עשינו בראש השנה . ביום כיפור אנו מתייחדים עם עצמינו דרך 

ההתבוננות במעשים שלנו ובמיוחד במעשים הלא טובים שלנו . אלו שנקראים 

חטאים. כל מה שעשינו במשך השנה שחלפה עובר כמו בסרט נע לפני עינינו 

ואנו מתביישים ורוצים לבקש עליהם סליחה . זאת העבודה המרכזית של יום 

 הרב דוד וייס

 

 

כותב רבי משה חיים כך כך כך כך ”

לוצאטו בספרו מסילת 

ישרים בפרק ד', ושם הוא 

מסביר איך פועלת מידת 

התשובה, הוא מסביר 

שהחרטה שאדם מתחרט על 

העבירה שעשה היא כמו 

התרת נדרים שעוקרת את 

המעשה למפרע ושעקירת 

הרצון היא כמו עקירת 

המעשה, זה הסוד של יום 

הכיפורים, "ונסלח לכל עדת 

בני ישראל ולגר הגר בתוכם 

 כי לכל העם בשגגה"
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ה  רט וח י  ו יד ו  . ור  כיפ

ה  ח י ל ס ת  ש ק ב ו

 ומחילה .

לבקשה שלנו יש אבל  אבל  אבל  אבל  

קושי כפול . קודם כל 

אנחנו הרי מתכוננים לדבר על העבר ועל מה שעשינו בעבר . א י ך מ ג י ע י ם ל 

ע ב ר ? האם אנחנו יכולים לשנות משהו בעולם של אתמול ? ואם הרגתי 

 מישהו ואני מבקש סליחה האם הוא יקום מקברו וישוב לארץ החיים ?

נכון , אני מצטער ומתחרט על מה שעשיתי אבל מה שעשיתי זה היה אז  אז  אז  אז  

אתמול ! ובכלל למה אני צריך לזכור את מה שקרה אתמול ולחשוב עליו כעל 

דבר חי ונושם. הוא היה והוא איננו , כמו השובע שהרגשתי אתמול בעת 

הסעודה שעכשיו כבר לא נשאר זכר ממנו. מה מחבר את היום החדש הזה עם 

 מה שקרה אתמול ?

היא עצובה מעט . באמת האתמול לקח אתו את הזיכרונות שלו להר התשובה התשובה התשובה התשובה 

האשפה והוא איננו חי היום אבל מה שמחבר אותי עם מה שעשיתי אתמול זה 

הרצון שלי שפעל אתמול והוא חי וקיים גם היום ! ה ר צ ו ן א י נ ו מ ת ! מה 

שרציתי אתמול חי וקיים גם היום ויחיה גם מחר ! הרצון הוא הבעיה ! הרצון 

שומר את המעשה במחסן הזיכרונות ולא נותן לו לעבור בקלות לעולם 

 הנשייה ! 

שבעולם קיים חוק התיישנות חוק הקובע שפשעים שהתיישנו לא יובאו נכון  נכון  נכון  נכון  

לכס המשפט . אבל אצל הקב"ה לא קיים החוק הזה וחטא שומר על טריותו 

 לאורך ימים ! כי היה פה רצון וכל עוד הרצון חי , הוא נמצא !

 אותו צריך לבטל . אותו צריך להרוג . הוא הבעיה !

נכנסת התרת הנדרים לפעולה . היא מבטלת את הרצון ומעבירה אותו פה  פה  פה  פה  

לעולם שכולו טוב . הדבר שעשיתי אותו אינו משמח אותי . אני מצטער 

למפרע על כל העניין . אילו הייתי יודע אז בשעה שנדרתי את הנדר הזה שכך 

יהיו פני הדברים היום בוודאי שלא הייתי נודר את הנדר . פעם באמת רציתי 

אותו אבל היום אני כבר לא רוצה את זה . מעשה שאני לא שמח על עשייתו 

 הוא כאילו אינו ! עצבות מבטלת מעשים !

היום אני מתחרט על עשייתו וברגע זה אני נעלם מהתמונה וכאילו מישהו והנה והנה והנה והנה 

אחר היה פה ועשה את הדבר הזה . הצער מסלק את הרצון !זה לא אני זה 

שעשה את הנדר! מידת הדין מחפשת הרי את מי שעשה את הדבר הרע אבל 

 הוא כבר איננו !

של כל נדרי כתוב "ונסלח לכל עדת ישראל ולגר הגר בתוכם כי לכל העם בנוסח בנוסח בנוסח בנוסח 

בשגגה"! זה מהפך של ממש . על מזיד באמת קשה למצוא כפרה וסליחה , 

מזיד זה מרד הפועל בעולם המחשבה ואין כפרה על מרדים . אבל שוגג זה 

כמעט כלום לא . שם לא היה רצון ומה שכן היה הרי הוא התבטל ! זה בכלל 

קצת פלא שהתורה מתייחסת לשוגג ומבקשת להביא קרבן בגללו . "לא חשבתי 

על מה שאני עושה "! "לא חשבתי" זה כמו נקיבת חור בבלון המעשה וכאילו 

הוא לא נעשה בכלל . הייתי כמו בהמה שגם היא לא חושבת על מה שהיא 

עושה ומה ערך יש למעשה בהמה ? התורה מיד מציעה להביא קרבן בהמה 

 ולהתכפר !

התרחש בעולם המחשבה ולכן גם התיקון שלו צריך להתרחש בעולם  ה"מזיד"ה"מזיד"ה"מזיד"ה"מזיד"

המחשבה , בעולם הצער והחרטה . הוא היה טעות ועל טעות אנו אומרים 

לעולם חוזרת ! לכן ברור לרבנו יונה שלמרות שאין קרבן על   -הטעות   –שהיא  

חטא במזיד אבל תפילה המטיילת בעולם המחשבה היא יותר מקרבן ויכולה 

 להתמודד בהצלחה עם חטא שנעשה גם במזיד !

נכנסת תפילת "כל נדרי" לקדמת יום הכיפורים . לכן היא כל כך חשובה . לכן  לכן  לכן  לכן  

אצל עם ישראל אין מזיד ! רק שוגג . עם שוגג יותר קל להסתדר ! טעויות 

 במעשים כן אבל המחשבה נקייה וזכה !

כותב רבי משה חיים לוצאטו בספרו מסילת ישרים בפרק ד' . ושם הוא כך  כך  כך  כך  

מסביר איך פועלת מידת התשובה . הוא מסביר שהחרטה שאדם מתחרט על 

העבירה שעשה היא כמו התרת נדרים שעוקרת את המעשה למפרע ושעקירת 

הרצון היא כמו עקירת המעשה . זה הסוד של יום הכיפורים ."ונסלח לכל עדת 

 בני ישראל ולגר הגר בתוכם כי לכל העם בשגגה" 

אלינו התורה בפרשת מטות ומבקשת מאתנו "שמור על כוח הרצון שלך פונה פונה פונה פונה 

בקדושתו ובטהרתו" . זאת נשמת התפילה הפותחת במילים "יהי רצון 

מלפניך" . דהיינו שה"רצון" שלי יגיח לאוויר העולם ויהיה ניכר עליו שהוא 

 מלפניך !

העם שככה לו . עם שיש לו את יום הכיפורים המגלה שאנחנו לא אשרי  אשרי  אשרי  אשרי  

מזידים ! רק שוגג ורק טעות היו כאן ! זהו יום שאפילו השטן יודע שביום זה 

 הוא מחוסר עבודה אצל עם ישראל !

 

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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בפרשה שכתוב "והייתם נקיים מה' ומישראל", מה כל כך מיוחד בפסוק הזה יותר משאר הפסוקים? בשאר 

הפסוקים כתוב "חן" כמו שכתוב ונמצא חן ושכל טוב בעיני אלהים ואדם, למצוא חן מספיק שכלפי עיניו של 

החבר אתה טוב וישר ואז אתה מוצא חן בעיניו, אבל בפסוק שלנו כתוב "נקיות"! להיות נקי זה רק אם אתה 

נקי גם בלב, ולכן מהפסוק שלנו לומדים בדרך הברורה ביותר שכמו שכלפי הקב"ה צריך להיות נקי גם בלב, 

 כך גם כלפי החבר לא מספיק נקיות חיצונית ומציאת חן אלא צריך נקיות בלב גם כן!

ב, האדם שבל כאן מבואר שכלפי חברו האדם צריך גם נקיות הלב ולא רק שחיצונית הוא ייראה כנקי כלפיו, אבל יש עוד תוספת, הרי יכול להיות גם להיפך,  עד עד עד עד 

י בלב אבל לעיניים נק   יהיה זך ונקי כי הוא יודע שלא עשה לחברו מאומה, ובכל זאת זה לא מספיק! כי אם חברו חושד בו עדיין יש כאן חיסרון, חיסרון הפוך, שהוא 

 הוא אינו נראה כך, דעו לכם שגם זה אסור ואביא ראיה.

המלך כשהיה חי רדף אחרי דוד המלך כדי להורגו, שר הצבא של שאול המלך שאול שאול שאול שאול 

היה אבנר בן נר, שר הצבא של דוד המלך היה יואב בן צרויה, שניהם היו גיבורים 

גדולים מאוד, בא יואב ושאל את אבנר הלכה בהלכות חליצה, בכדי להשיב התכופף 

אבנר כדי להראות ליואב כיצד עושים מצות חליצה, בזמן שהוא התכופף דקר יואב 

את אבנר בהפתעה, מיד בזמן גסיסתו תפש אבנר את יואב ביד אחת ורצה להורגו 

(תארו לעצמכם איזה כח היה לו שיכל להרוג שר צבא ביד אחת בזמן גסיסה) באו כל 

ישראל והתחננו אל אבנר ואמרו לו אנא אל תהרוג את יואב כי אז לא יהיה מי שילחם 

עבורנו נגד הפלשתים, אמר להם אבנר והרי הוא הרג אותי ואיך אעזוב אותו! אמרו לו 

עם ישראל את הדין יעשו בשמים! מיד עזב אבנר את יואב ולא הרגו ומת אבנר, על זה 

נאמר בפרקי אבות איזהו גיבור הכובש את יצרו, האם אתם מכירים גבורה יותר מזו 

שעבור עם ישראל אבנר לא הרג את מי שהרגו! כשדוד המלך שמע מה שעשה שר 

(פרק ג' הצבא שלו לאבנר מיד הוא עשה הספד גדול ואבל, וכתוב בספר שמואל ב'  

וידעו כל העם וכל ישראל ביום ההוא כי לא היתה מהמלך להמית את אבנר פסוק ל"ז) 

תה נקי בלב שא   בן נר, כולם הכירו שדוד המלך לא גרם לזה ולא רצה בזה! רואים אפילו שהאדם נקי לגמרי יש גם חובה שזה יראה בעיניים של כולם, לא מספיק 

הוא ביקש לא  אלא צריך גם שהנקיות תראה לעיניים של כולם, ולכן דוד המלך עשה אבל גדול לפני כל העם, גם בגלל גדולתו של אבנר, וגם כדי שיראה העם ש 

 כדבר הזה, כך זה בבין אדם לחבירו!

 1המשך מעמוד 
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 ברית לנכד של הרב דב קוק ורעיתו
 א“בהשתתפות רבה של רחובות הגאון הרב שמחה הכהן קוק שליט

 ברכת ברוכים הבאים לשכונתנו

 א“ר מקאליב שליט“לאדמו
 אשר מרומם את השכונה בביתו של אכסניא

 ו“צבי שרעבי הי‘ ר
 



 

 חול ושבת

מנחה ערב 
 שבת: 

 דקות לפני שקיעה 20

 הודו 8:00 שחרית: 

 1:15 מנחה:

 8:20 מעריב: 

 רבע שעה לפני שקיעה מנחה חול:

תהלים 
בנים 

ותהלים 
 בנות

1:30 

 אשכנז -שבת  -זמני תפילות ושיעורים 

 7:16 מנחה ערב שבת:

 8:06 מעריב:

  שחרית נץ:

 8:55שוכן עד  8:30 ‘:שחרית מנין ב

 1:15 מנחה גדולה:

 6:50 מנחה:

 8:27 מעריב:
 ספרדי -שבת  -זמני תפילות ושיעורים 

 יש מנין פלג כל ערב שבת מנחה וקבלת שבת פלג:

 7:25 מנחה וקבלת שבת:

 הרב אלקיים -מתקיים ביום  שיעור דף יומי:

 5:15 שחרית נץ:

 8:00 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:

 20:08 ערבית מנין ראשון:

 20:28 ערבית מנין שני:

 הרב דוד שרעבי דקות: 10זהר משך 

 17:45ביום שבת  אבות ובנים:

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

 הרב מתניה סויסה 13:45 תהלים בנים:

 ספרדי -חול  -זמני תפילות ושיעורים 

 5:25 שחרית נץ:

 8:30 שחרית מנין שני:

 הרב דוד שרעבי -אחרי שחרית  שיעור חוק לישראל:

 הרב יעקב דרשן - 18:30 שיעור מתמידים:

 7:25וגם 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: 

 7:25 מנחה:

 הרב יוסף שטילרמן שיעור משנה ברורה:

 8:00 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:

 8:20 מעריב: 

 קהל חסידים -חסידי 

 שיעורים לנשים

שיעור ותהילים בשבת אצל 
 משפחת בן חיים
 63רחוב אבני החושן 

 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 

 אל גבאי בתי הכנסת החשובים!
בקרוב יהיה אפשר לעדכן לבד את זמני התפילות והשיעורים באתר 

harshmuel.com (יימסר לגבאים קוד והכוונה) 



סילוק נזק מחצירו וילך הנזק לחצר 
 חבירו

גר ליד שמעון בדירות צמודות אחד לשני. ראובן  ראובן  ראובן  ראובן  

בביתו של ראובן יש כל מיני זוחלים ששורצים 

בביתו. בא המדביר והציע כי לזוחלים אלו אין 

הדברה שממיתה אותם, אלא רק מרחיקה אותם, 

כך שהם יתרחקו מהבית וילכו לבתים הקרובים 

לשם. לאחר התייעצות ראובן עם שמעון שכנו, על 

הנושא. טוען שמעון כי ראובן יצטרך לעשות גם 

ריסוס בביתו כי הזוחלים הללו יבואו לשכון בביתו. 

ראובן מאידך טוען כי עליו לסלק את הנזק מביתו, 

ואם שמעון לא רוצה שיבואו הנזק בביתו שיעשה 

גם הוא הדברה דומה. ולכך בשורות אלו נדון בכל 

נזק שאדם מסלק מעצמו והנזק הולך לחבירו, האם 

 חייב לסלק הנזק גם מחבירו.

בבא בתרא (דף כ"ו.) לא יטע אדם אילן מתניתין  מתניתין  מתניתין  מתניתין  

סמוך לשדה חבירו, אלא אם כן הרחיק ממנו ד' 

אמות אחד גפנים ואחד 

אילן. ומבואר שההרחקה 

ה  יש חר ק של  נז משום 

. ובגמ' נחלקו רב  וכדו'

יוסף ורבא בר רב חנן אם 

ק  י ח ר ה יך ל ר צ ים  נ פ ג ב

יותר משום שהנזק גדול 

 יותר.

(חו"מ סימן קנ"ה ובשו"ע  ובשו"ע  ובשו"ע  ובשו"ע  

י  מ ק  ס פ  ( ה " כ ף  י ע ס

שהיתה שדה חברו נטועה 

גפנים או שאר אילנות, 

ך  ו בת וע  ט נ ל וא  ה בא  ו

שדהו גפנים בצד גפנים, 

או אילנות בצד אילנות 

צריך להרחיק ד' אמות. 

וכמ"ש הרמב"ם (הלכות שכנים פרק י' הלכה ח') 

דאין צריך להרחיק אלא ד' אמות בלבד. אומנם 

הרמ"א כתב יש אומרים שבין גפנים לאילנות צריך 

להרחיק כפי אומד הדעת, שלא יפריחו העופות מן 

האילנות אל הגפנים בשיטה אחת. ומדברי השו"ע 

מבואר שצריך רק להרחיק מעצמו את הנזק שיעור 

של ד' אמות, וא"צ לדאוג לחבירו יותר מזה. אבל 

הרמ"א שכתב צריך להרחיק לפי אומד הדעת 

 משמע שצריך לדאוג שלא יגיע הנזק לחבירו.

ממה שפסק הרמ"א במקום אחר (סימן ולכאורה  ולכאורה  ולכאורה  ולכאורה  

שפ"ח סעיף ב') מבואר שיכול לסלק מעצמו את 

הנזק ואף אם מגיע הנזק לחבירו. וז"ל: היה רואה 

נזק בא עליו מותר להציל עצמו, אע"פ שע"י זה בא 

הנזק לאחר (ובסמ"ע ס"ק י') כתב שאם כבר בא 

עליו הנזק אסור לסלקו ממנו, כשגורם בזה היזק 

לחברו. וכמ"ש הנמוקי יוסף במעשה דהירושלמי 

במי שבאו עליו מים מין ההרים ויכול שיכנסו 

לשדהו מותר להטותם למקום אחר, אף אם יכנסו 

לשדה חבירו ובלבד שלא נכנסו כבר המים לשדהו, 

שאסור לו לסלקם ויכנסו לשדה חבירו. ולכאורה 

הכי נמי בענייננו, כל זמן שהמזיקין לא היו בדירתו 

של ראובן יכול היה לסלקם ע"י ההדברה ואף אם 

ילכו לביתו של שמעון. אבל אחר שהם בביתו של 

ראובן אסור לו לסלקם, אם ע"י כך ילכו אצל שמעון, 

 אלא אם ידביר גם את ביתו של שמעון. 

הש"ך (סימן קס"ג ס"ק י"ח) הביא דין גבי והנה  והנה  והנה  והנה  

המלך או השר שמטיל מס על איזה עשיר, ויש 

ליהודי כח להשפיע אצל המלך לפטור אותו, והיינו 

מה שיפטר אותו אחד חבירו יצטרך לשלם. והשיב 

בשם המהר"י בן לב (ח"ב סימן מ') שאם כבר הטיל 

המלך המס על אנשים ידועים, ופרט אותם ונלכדו 

ברשתו, אזי אין היהודי רשאי להשתדל לפוטרן 

בשום ענין שיזיק אחרים. אבל אם יצא גזירה 

שישלמו איזה אנשים, ועדין לא החליטו מי יכול 

להשתדל שלא יהיו מי אלו שרוצה להשתדל 

ה  נודע ביהוד ן  והגאו י"ש.  כת"ד עי עבורם. ע

(מהדו"ת יו"ד סימן ע"ד) הקשה על הש"ך למה לא 

הביא ראיה מהירושלמי לעייל שהביא הנמוק"י גבי 

מים שבאים לשדהו. וביאר דהחידוש של הש"ך הוא 

שעד עתה ידענו שיכול להציל עצמו, אבל לא ידענו 

וזה בא   , שיכול גם שאחרים ישתדלו בשבילו

להשמיענו הש"ך שאם הנזק עדין לא בא ברשותו 

יכול להביא אחרים שישתדלו עבורו. (וכמו המדביר 

 וכדו')

יש לדמות המקרה של השר לדין מים ולכאורה  ולכאורה  ולכאורה  ולכאורה  

שבאים לשדהו. וכן ביאר 

בפתחי תשובה (סימן קס"ג 

אות כ"ז) שיש להשוות בין 

נושא הצלת ממון חברו 

מהמלך על חשבון יהודי 

אחר, ונושא המים הבאים 

 אל חצירו.

ר   א ו ב מ ר  ו א ו ב מ ר  ו א ו ב מ ר  ו א ו ב מ ל ו כ ש ה  ת ע ד  ע

א  ב א  ל ן  י ד ע ק  ז נ ה ש

ברשותו יכול להטות הנזק 

ממנו. ואף אם ילך ויזיק את 

חבירו, וחבירו ידאג לעצמו, 

גם שיטה הנזק ממנו כמו 

ל  ע ם  י א ב ש ם  י מ י  ב ג ל

שדהו. אבל היכא שהנזק 

ו  ל ר  ו ס א  , ו ל צ א ר  ב כ

שיוציא הנזק ממקומו או מביתו וילך הנזק אצל 

 חבירו. ויש לדון בזה מדיני גרמא וגרמי ואכמ"ל. 

למעשה כיון שמדובר כאן בבתים משותפים או אבל אבל אבל אבל 

שהסכימו שניהם לדור אחד ליד השני, (בית דו 

קרקע) ובקל יכול כל אחד להזמין מדביר ולעשות 

את ההדברה, יכול ראובן להדביר את ביתו אף אם 

ילכו לביתו של שמעון. משום שעל דעת כן דרים 

אחד ליד השני וכל אחד מתחזק את ביתו לפי 

הצורך בדברים הללו. ויש להוסיף בזה עוד סברא 

דהוי רק גרמא בספק, כיון שמי אמר שילכו המזיקין 

 האלו לדירת שמעון. 

 

 הרב עמנואל איפרגן

בקבלה, היה רמ"ק מפורסם והוא נודע 

כראש וראשון בקבלה. הוא יסד והחזיק בית 

מדרש לקבלה והעמיד תלמידים רבים, בהם 

ר' חיים ויטאל, ר' אברהם גלאנטי (בעל קול 

בוכים), ור' אליהו די וידאש (בעל ראשית 

ידו בתורת  חכמה), אשר יצקו מים על 

  הנסתר.

 

) 1569בבוא האר"י לצפת (בערך בשנת  

נתחבר אליו הרמ"ק, ושניהם העמיקו 

והשפיעו זה לזה שפע רב.  הנסתר,  בחכמת 

מהיום ההוא הייתה ברית אהבה כרותה בין 

  האר"י ובין הרמ"ק.

 

  ה"גירושין" לשדות

רשימות שנשארו לנו מידי הרמ"ק מאותן 

השנים, בחיבור מעין יומן: "ספר גירושין", 

מוסרות לנו פרטים מעניינים על הדרך בה 

התנהג ר' שלמה אלקבץ עם תלמידיו. הוא 

היה יוצא עימהם לטיולים בשדה (הביטוי 

החוזר ברשימות הוא: "שהיינו מתגרשים 

היינו, שעזבו   -השדה"; "נתגרשנו" וכדומה  

את ביתם 'לשוח בשדה'). התלמיד מציין כל 

פעם התאריך של ה"גרושין" וגם המקומות 

אליהם "נתגרשו" והתפילות שהתפללו על 

קברי הצדיקים, ובייחוד על קבריהם של ר' 

שמעון בר יוחאי ור' אלעזר בנו, וחידושי 

הקבלה שנתחדשו להם בטיולים אלה, 

שבהם כבר מופיע הרמ"ק עצמו כמחדש 

  חידושים בדרשות סוד.

 

אחרי שנים רבות מדבר הרמ"ק על אותם 

  ה"גירושין" כעל חוויות גדולות:

 

" . . . ן   י י ענ ב י  ת ל ו ז ו י  אנ ו  י ת י ס י נ ש מה 

הגירושים, שהיינו מתגרשים השדה עם 

האלוהי כמהר"ר שלמה ן' אלקביץ הלוי נר"ו 

לעסוק בפסוקי התורה פתאום בלי עיון, והיו 

הדברים מתחדשים, דברים שאי אפשר 

להאמין עניין זה אלא מי שראה או נסה 

 .העניין פעמים רבות

 

    זכותו תגן עלינוזכותו תגן עלינוזכותו תגן עלינוזכותו תגן עלינו
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 שהחיינו בבין המצרים  
 האם מותר לקנות בגדים חדשים בבין המצרים (מי"ז בתמוז עד תשעה באב)?שאלה: שאלה: שאלה: שאלה: 

מר"ח מנחם אב, אסור לקנות בגדים חדשים, אפילו אם לא רוצה ללבוש אותם אלא עד הקדמה: הקדמה: הקדמה: הקדמה: 

לאחר תשעה באב 
(א) 

. אבל מי"ז בתמוז עד ר"ח אב לא מצינו שיש איסור לקנות בגדים חדשים. 

אבל יש דין אחר, שאין לברך ברכת שהחיינו בבין המצרים. ולכן אין לקנות או ללבוש בגדים 

חדשים כדי שלא נצרך לברך שהחיינו
(ב)

 . ועכשיו אבאר הפרטים בעזרהי"ת.

כתב בש"ע ס' תקנא סי"ז וז"ל טוב ליזהר מלומר שהחיינו בין המצרים על פרי או על מלבוש עכ"ל. והסבר לזה, ע"ש במג"א שהחיינו בבין המצרים: שהחיינו בבין המצרים: שהחיינו בבין המצרים: שהחיינו בבין המצרים: 

(סקמ"ב) ובמ"ב (סקצ"ח) וז"ל כיון שהזמן ההוא הוא זמן פורענות אין כדאי 

לומר שהחיינו לזמן הזה עכ"ל 
(ג) 

. וע"ש בש"ע ורמ"א שכתבו שכל זה היינו 

דווקא לענין שאין לאדם להכניס עצמו למצב שיבוא לידי חיוב ברכת 

שהחיינו. אבל אם כבר הגיע מצב שיש חיוב ברכת שהחיינו, מותר לברך, 

שמצוה הבאה לידו אל תחמיצנה 
(ד) 

. כגון פדיון הבן, או ברית מילה (במקום 

שנהגו
(ה)

), או הולדת בת
(ו)

. 

כיון שהטעם שאין מברכין הוא רק מפני "שאין כדאי לומר שבת ור"ח:  שבת ור"ח:  שבת ור"ח:  שבת ור"ח:  

שהחיינו לזמן הזה שהוא זמן פורעניות", לכן י"ל שבשבת אין בעיה בזה. 

שהא שבת הוא זמן טוב. ולכן כתב המג"א להקל לברך שהחיינו בשבת שבין 

המצרים
(ז)

. ועוד ע' במ"ב סקצ"ח שהביא דעת הגר"א שחולק על כל הדין של 

הש"ע, וסבר שגם בחול הוא רק חומרא יתירא לא לברך שהחיינו. ולכן מסיים המ"ב שאף שאין הלכה להקל כהגר"א בחול
(ח)

, מ"מ ודאי אין להחמיר 

בשבת דבלא"ה הרבה מקילין. וע' ברע"א שכתב דה"ה בר"ח דינו לזה כמו שבת
(ט)

 . 

ע' בש"ע ס' רכג ס"ג וס"ד שהקונה בגד חדש יש לברך שהחיינו מיד בשעת הקנין. וע"ש במג"א ובמ"ב מתי מתחיל חיוב שהחיינו בבגדים חדשים: מתי מתחיל חיוב שהחיינו בבגדים חדשים: מתי מתחיל חיוב שהחיינו בבגדים חדשים: מתי מתחיל חיוב שהחיינו בבגדים חדשים: 

סקי"ז שהיינו דווקא אם הבגד ראויין להשתמש מיד, אבל אם צריך לתקן לפני שיכול להשתמש בה, אין לברך שהחיינו עד שעת לבישת הבגד
(י)

 . 

ולכן נמצא שבבין המצרים, אין לקנות בגד חדש שראוי להשתמש בו מיד, מפני שיש חיוב ברכת שהחיינו מיד בשעת קנין. אבל מותר (לפני למעשה: למעשה: למעשה: למעשה: 

תו ר"ח אב) לקנות בגד חדש שעדיין צריך תיקון, וגם מותר לתקן הבגד, מפני שעדיין לא חל חיוב שהחיינו עד שעת לבישה. ומותר אח"כ ללבוש או 

בגד בשבת, ולברך שהחיינו בשבת 
(יא) 

. ובגד חדש שראוי להשתמש מיד, מותר לקנות אותו מלפני י"ז בתמוז ולברך שהחיינו עליו, ואח"כ בבין 

המצרים מותר ללבוש אותו בפעם ראשונה אפילו בחול כיון שכבר בירך עליו שהחיינו בשעת הקנין
(יב)

. 

הטעם שאין מברכין שהחיינו הוא רק מפני שאין כדאי לומר שהחיינו לזמן הזה שהוא זמן פורעניות. אבל "הטוב והמטיב" אין ברכת הטוב והמטיב: ברכת הטוב והמטיב: ברכת הטוב והמטיב: ברכת הטוב והמטיב: 

טעם לא לברך. ולכן דברים שבשעת קנייה מברכין הטוב והמטיב במקום שהחיינו
(יג)

, מותר לקנותם ולהשתמש בהם ולברך עליהם "הטוב והמטיב" 

בבין המצרים
(יד)

. 
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 .'î÷ì 'ò íéøöîä ïéáá áéèîäå áåèä úëøá ïéðòìå .(à"ñ âëø 'ñ ò"ùå :èð úåëøá   úáùá åìéôàå .(è"ö÷ñå ç"î÷ñ ö"äòùá äàáåä) ùåáìå ç"ñ íùá äùî äèî íùá à"ë÷ñ à"âî (æ)

ä"àìáù ïåéë  (äðåùàø  íòô êøáì çëù ë"àà)  òâåð  åðéà ãâáá  àäù ,éøôá àìà êééù åðéà  ïåæç úáùá .à"÷÷ñ á"îî çëåî ïëå  ,úåèùôä ïë .ïåæç  ñà 'òå]  .ùãç ãâá ùåáìì  øå
   [.äéòá ïéà "åðééçäù" ïéãî ìáà .äçîù íåùî øñàðù ùåáìî ïéðòì éøééàù .ç"î÷ñ ö"äòùá   ïééöîù ÷ø ,ììë à"øâä ìò êåîñì ì÷äì ïéàù úåòîùî ïë ìáà ,àéãäá äæë áúë àì (ç)

ì è÷ð íù à"âîá ïëå .ì"ëò åðééçäù íåùî æåîúá æ"éî ùåáìì øåñà ì"æå øåñéà ïåùì è÷ðù ä"î÷ñá 'ò ïëå .úáù ïéðòì ì÷äì éãë à"øâä úèéùïåù   äæ áúëù à"âîá ù"òå] ."øåñéà"
îù à"ë÷ñ íù à"âîä ìò ù"äöçîá 'òå ."øäæéì áåè" ïåùì àåä ïàë ò"ùä ïåùì ìáà [."úåð÷ì ïéà" ïåùì è÷ð àð÷ú ñ"ñ ç"áä úîàáå .ç"áä íùáéâã ù"òòå .ò"ùä úòãá äæë ù

è) ."øåñà" àåä äæ éìáù òîùî ,úøáåòä éøô ïéðòì æ"éñá "êøáì øúåî" ïåùì à"îøä è÷ðãî ,"øåñéà" ïåùì êééùù à"âîäë æ"éñ à"îøá ÷ééãîùå ( ïéðòìå .è"ö÷ñ ö"äòùá äàáåä ïë
  .æ"çàìù äøòä 'ò äëìä    .åðééçäù éðéãá ë"ùî 'ò (é)   êéùîäìå ,äòé÷ù éðôì ç"øò äúåà ùåáìì ,úøçà äöò ùé ìáà .ïåæç úáùì äöò äæ ïéà ìáà .ä"î÷ñ á"îáå à"âîá ë"ë (àé)

äòù éöçë èòåî ïîæ úðúîä é"ò äåöîä õéîçîë áùçð åðéà äøåàëìå .ì"ðã à"òø úèéùëå åðééçäù êøáì ìåëé ç"ø òéâîùëå ,ç"ø ãò äúåà ùåáììå , á"îá 'ò) úö÷ ïéúîäì ìåëé êøåöì
.åðééçäù êøáì éãë úáù òéâéù ãò ïéúîäìå úáù éðôìî úö÷ úáù ãåáëì ùåáìì ìåëéù ä"ä ïëìå .äùòîì 'ìù á"éøî éúòîù ïëå .(å"è÷ñ âëø 'ñ      .ä"î÷ñ á"îáå à"âîá ë"ë (áé)   (âé)

 .åòøæìå åúùàì íéãâá äðå÷ä ïéðòì ä"ñ âëø 'ñ 'ò .äùòîì 'ìù á"éøî éúòîù ïëå .õ"áòé øåãéñä íùá é"÷ñ ú"äòùá 'ò (ãé) 

 
   

 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‘ ור
 זכות גדולה של זיכוי הרבים תעמוד לכם באורך ימים, פרנסה, בריאות, והצלחה!!


