
"קראתי שמך ה' מבור "קראתי שמך ה' מבור "קראתי שמך ה' מבור "קראתי שמך ה' מבור במגילת איכה פרק ג',  כתוב  כתוב  כתוב  כתוב  

, וגם בתהילים כתוב בפרק ח' פסוק ז', תחתיות" תחתיות" תחתיות" תחתיות" 

.  מה זה בור "שתני בבור תחתיות במחשכים במצלות""שתני בבור תחתיות במחשכים במצלות""שתני בבור תחתיות במחשכים במצלות""שתני בבור תחתיות במחשכים במצלות"

    תחתיות?

כתוב שבור תחתיות זה בור העמוק מאוד, בפירושים בפירושים בפירושים בפירושים 

ומבואר ברש"י שבור תחתיות זה הגלות שהיא ארוכה או קשה כמו בור עמוק מאוד.  ונראה הביאור של 

בור תחתיות, שבכל בור האדם יכול לתפס על דופני (קירות) הבור ולהשתדל לצאת מן הבור, אבל בור 

תחתיות נראה שביאורו הוא שאין האדם יכול לצאת מהבור בגלל עומקו וקושי דפנותיו, וזה ביאור בור 

תחתיות, היינו שלכל הבור יש את השם של תחתיתו, שגם דפנותיו שבצדדים נחשבים כמו התחתית שאי 

אפשר לצאת ממנו, ובור זה נקרא בור תחתיות שיש לו הרבה תחתיות (שכל הקירות שלו מכל צדדיו הם 

 כמו תחתית).

אפשר שנקרא הגלות בור תחתיות משום שיש לו עוד  עוד  עוד  עוד  

כמה תחתיות בעומקו, שבכל גלות שבגלות מגיע אל 

תחתית הבור ושוב נעשה הבור עמוק עוד ויש לו תחתית 

 חדשה וכך הרבה, על כן נקרא בור תחתיות.

אפשר לפרש: אדם יכול להיות בבור, במקום שקשה עוד עוד עוד עוד 

לצאת משם, אך יש בור או כלא שאדם סגור ומוגבל בו 

אבל יש שם פאר והדר, כל חסרונו הוא שאין לו חופש 

פעולה לצאת אל החוץ, אך לעומת זאת יש בור וכלא 

שנמצא במרתפים חשוכים יחד עם האנשים הכי רעים 

ומסוכנים!  על זה מדבר הפסוק, בור תחתיות!  לא רק 

שאנו בבור אלא אנו בבור תחתיות, אם בני ישראל היו 

בגלות ואין בית מקדש אבל לכל הפחות אנשי המדינה 

ששם גלו היו אנשים ישרים ומאמינים, אז היה גלות אך 

זהו בור נוח!  אבל ישראל גלו לעמים שכל עם היה נגוע 

או בעבודה זרה, או בגילוי עריות, או בשפיכות דמים, או 

בחיבור של שלשתם!  כזה גלות נקרא לא רק בור, אלא בור תחתיות, כל גלות שהיינו בו אנשי המדינה היו 

 אנשי תחתית והיו מופקרים ופרועים או בעבודה זרה או בגילוי עריות או בשפיכות דמים,  זה בור תחתיות.

רואים עוד תוספת, מלבד זאת שכתוב שם על הבור, וכתוב עוד שהבור הזה הוא בור תחתיות, בתהילים  בתהילים  בתהילים  בתהילים  

כתוב שם עוד "במחשכים במצלות", שגלינו למקום ולאנשים של חושך ומצולה,  מה התוספת של 

 מחשכים ומצולות?

כשאדם נמצא בבור תחתיות, עם האנשים הבזויים ביותר, בכל זאת גם שם יש כללים, יש מעט אור גם  גם  גם  גם  

שמאיר באפילה קצת שהאנשים אפילו הגרועים ביותר יודעים שיש דברים שבודאי לא עושים,  נשאר איזה 

 הגיון מסויים שגם פושעים נוהגים על פיו.

 —, ישראל באו למקום של בור, והבור הוא בור תחתיות, וגם בבור תחתיות אין טיפה של אור אלא בגלויותבגלויותבגלויותבגלויות

במחשכים במצולות!  עמוק מאוד וחשוך מאוד!  אפילו הגיון של פושעים אין להם לגויים! הגיון של גזל 

 מנמלה צניעות מחתול.

ותצא דינה בת לאה אשר ילדה ליעקב לראות בבנות הארץ, וירא אתה ותצא דינה בת לאה אשר ילדה ליעקב לראות בבנות הארץ, וירא אתה ותצא דינה בת לאה אשר ילדה ליעקב לראות בבנות הארץ, וירא אתה ותצא דינה בת לאה אשר ילדה ליעקב לראות בבנות הארץ, וירא אתה בבראשית פרק ל"ד פסוק א', כתוב כתוב כתוב כתוב 
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 הרב דוד שרעבי הרב משה קליין

 
 

 ברכת ברוכים הבאים
 להאי גברא רבה

 א“שליטבנימין שרעבי הגאון הרב  

 אשר בא לשבות בשכונתינו
 ידרוש בליל שבת בבית הכנסת הספרדי

ואתחנן קוראים תמיד בשבת שלאחר תשעה פרשת  פרשת  פרשת  פרשת  

באב, והעניין בזה, דהנה בתשעה באב אסור ללמוד 

תורה, ועל זה נאמר: "עת לעשות לה' הפרו תורתך", 

לכך קוראים מיד לאחריו פרשת ואתחנן, להתחיל 

 שוב התורה ולקבל עול מלכות שמים מחדש.

 ("עבודת ישראל")                                                     

    "פן תשכח את הדברים""פן תשכח את הדברים""פן תשכח את הדברים""פן תשכח את הדברים"

, על כן השכחה 101"שכח" גדול ממלת "זכר" ב מלת  מלת  מלת  מלת  

, אך בכל פעם 101גוברת על האדם כי כוחו גדול הוא ב

שחוזר על משנתו, מחליש את כוחו של "שכח", ואם 

 פעמים יגבר עליו.                        (כלי יקר) 101יחזור 

"לא תספו על הדבר אשר אנכי מצוה אתכם ולא "לא תספו על הדבר אשר אנכי מצוה אתכם ולא "לא תספו על הדבר אשר אנכי מצוה אתכם ולא "לא תספו על הדבר אשר אנכי מצוה אתכם ולא 

    תגרעו ממנו..."תגרעו ממנו..."תגרעו ממנו..."תגרעו ממנו..."

יש להבין בשלמא לגרוע ממצוות ה' אסור, ולכאורה  ולכאורה  ולכאורה  ולכאורה  

אבל מדוע אסור להיות מן המהדרין ולהוסיף על מה 

שציווה ה'? והסביר המגיד מדובנא  בדרך משל: איש 

אחד היה נוהג לשאול כלים משכנו, וכפעם בפעם היה 

מחזיר לו כפליים ממה ששאל ממנו, תחת כף ששאל 

שתי -ממנו החזיר לו שתי כפות, תחת קערה אחת 

קערות, כאשר תמה המשאיל על כך, היה השואל 

משיבו ב"תמימות" כשהבאתי הכף לביתי הרתה 

וילדה כף שנייה, וכמו כן הקערה... פעם אחת בא אליו 

השואל ואמר לו: הערב חג משפחה בביתי, במטותא 

ממך השאילני מנורת הכסף הגדולה שלך, המשאיל 

נעתר מיד לבקשה זו, חשב בלבו: למחר יביא לי שתי 

מנורות, עברו מספר ימים והשואל לא החזיר אף 

מנורה אחת, אמר לו: למה לא החזרת לי את המנורה? 

אמר לו השואל: בשעה שהבאתי את המנורה לתוך 

אחזה השבץ ומתה, כעס שכנו וצעק: הנשמע   -ביתי  

וכי מנורה מתה? השיב לו השואל  כדבר הזה, 

בניחותא: וכי כף וקערה מתעברות ויולדות? ואם 

תמול שלשום החזרתי לך כפליים ממה שהשאלתני 

האמנת שדרכם של כלים ללדת, על כורחך תאמין 

 עכשיו שמנורה יכולה גם למות...

הנמשל: "לא תוסיפו" אל נא תצדקו יותר מדי, כדי 

שאחרי כן "לא תגרעו" כי כל המוסיף סופו להיות 

 גורע.

 
 מזל טוב וברכה!

 ו“הי דוד ירושלמי ורעיתו‘ ר
 בהכנסם לביתם החדש בשכונה

 

 תשרה השכינה בביתכם ברכה והצלחה!
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 מזל טוב!

 א“שליטדוד וייס ורעיתו להגאון הרב 

 על נישואי הנכדה
 תזכו ותראו נחת באורך ימים ושנים!

 ברכת ברוכים הבאים
 לכל האורחים החשובים! 

 פרשת ואתחנן

 8המשך בעמוד 



 

    תן משלך לאחריםתן משלך לאחריםתן משלך לאחריםתן משלך לאחרים

ְׁשִמי ֶׁשחֹוֵׁשב  ְמַלֶּמֶדת אֹוָתנּו,  ּו  נ ִמְׁשָנֵתי

הּו ַׁשָּי לֹו, ֵאין ֶזה ַמְרֶאה ַעל ִמּדֹות  ֶׁשַּמׁשֶּ

טֹובֹות, ְוִיָּתֵכן לֹוַמר ֶׁשָּטבּוַע ּבֹו ַאף ִמּדֹות 

ָרעֹות ְּכִפי ִמָּדָתם ֶׁשל ַאְנֵׁשי ְסדֹום, ֶׁשָהיּו 

ּו  ֶיֱהנ ם  ֲאֵחִרי ׁשֶּ ּו  ָרצ ְוא   , ם ּוָׁשִנִּיי ְרכ

  ִמָּממֹוָנם.

ֶׁשֶאָחד   , ֹוק ֹוְבַהְרד ִמנ ַהַּסָּבא  ָרָאה  ַּפַעם 

ֶאת  ַלֲחֵברֹו  ְלַהְׁשִאיל  ְמַהֵּסס  ַהַּתְלִמיִדים 

ִקְּבָלּה, הּוא  ֲחִליָפתֹו ַהֲחָדָׁשה ֶׁשֶּזה ַעָּתה 

ִהְתַרֵּגז ְמאֹד, ְוָקָרא ְּבקֹול: ֵהיַא ָיכֹול ָאָדם 

ֶאת  ו  ִמִּפי א  ֹוִצי ּוְלה ּות  ַּבֲעל ׁש  ְלַהְרִּגי

  ַהִּמיָלה "ֶׁשִּלי"...

************    

ם  ַרְחָמִני ֹות  ִלְהי ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶׁשל  ַּדְרָּכם 

ּוִמי   , ם ְמָלִכי ְּבֵני  ֶׁשֵהם  ִמְּפֵני   , ם ִבי ּוְנִדי

ֶׁשָחֵסר לֹו ְּבִמַּדת ַהְּנִדיבּות, ְוחֹוֵׁשב ַרק ַעל 

ָממֹון ַעְצמֹו ְוא ַעל ָממֹון זּוָלתֹו, ֲהֵרי ָחֵסר 

.לֹו ָּבֲאִצילּות ֶׁשל ֶּבן ֶמֶל  

ְּבֶהְקֵׁשר ָלֶזה, ְמַסְּפִרים ַעל ֶּבן ֶמֶל ֶאָחד, 

ְלַמְמַלְכּתֹו.  ּוֻמְכָׁשר  ֲחַכם  ֹוֵעץ  י ֶׁשִחֵּפׂש 

ַרִּבים ֵהם ָהֲאָנִׁשים ֶׁשָחְׁשָקה ַנְפָׁשם ִלְזּכֹות 

ְּבִמְׂשָרה ַהַּנֲעָלה, ִּבְמֻיָחד ְלאֹור ָהֻעְבָּדה ִּכי 

ַאְלֵפי ּדֹוָלִרים ִמֵּדי חֶֹדׁש ֻמְבָטִחים ָלָאָדם 

ּוי  ַהָּצפ ְּכִפי  ְוָאֵכן   . ֶזה ד  ַלַּתְפִקי ּוי  ָהָרא

ּו  ּוָבא ֹו  ִלְפִנָּית ּו  ֶנְעְּתר ם  ֲאָנִׁשי ֹות  ֵמא

  ְלֵרָאיֹון.

ָאָדם. ִמַּיד ָיְצאּו ֶּבן ַהֶּמֶל ְוַהְּיהּוִדי ִלְבחֹר   ֵני ֵּבין ַהּפֹוִנים, ָהָיה ְיהּוִדי ֲחַכם ֶׁשָאַמר ֶׁשהּוא ֻמְמֶחה ִּבְׁשלֹוָׁשה נֹוְׂשִאים: ַּבּסּוִסים, ְּבַיֲהלֹוִמים, ּוִבְב 

 סּוס. ֶּבן ַהֶּמֶל ָׂשם ֵעינֹו ַעל סּוס ֶׁשָהָיה ַאִּביר ִּבְמֻיָחד, ָיֶפה ְוָחָזק, ְוֻכּלֹו ָעטּור ְּבֶמַדְליֹות ָזָהב. ַא 

!א ָלַקַחת סּוס ֶזה, ְוָאַמר: ַהּסּוס ַהֶּזה ֵאינֹו ִּבְׁשִביְל יֹוֲעצֹו ִהְפִציר ּבֹו  

י ֶּבן ַהֶּמֶל א ִוֵּתר, ַנְפׁשֹו ָחְׁשָקה ַּבּסּוס ְמֻיָחד ֶזה, הּוא א ִהְרָּפה ִמּיֹוֲעצֹו. ָאַמר לֹו ַהּיֹוֵעץ: ְרצֹונִ 

  ִלְבחֹן ֶאת ַהּסּוס ְּבַהָּקַפת ָהִאְצַטְדיֹון, ּוְלַאַחר ַהֵּמרֹוץ ּתּוָכל ִלְזּכֹות ּבֹו.

ֵהִניף ַהּסּוס ֶאת רְֹכבֹו  ְלֶפַתע  ְלַהִּקיף ֶאת ָהִאְצַטְדיֹון.  ְוֵהֵחל  סֹוֵחר ַהּסּוִסים ָקַפץ ַעל ַהּסּוס, 

  ֵמָעָליו, ִהִּפילֹו ָאְרָצה, ְותֹו ְׁשִנּיֹות ָׁשַעט ַעל רֹוְכבֹו ַוֲהָרגֹו ַּבָּמקֹום...

ַעל   ְליֹוֲעצֹו ְוָאַמר לֹו: ֲאִני רֹוֶצה ְלהֹודֹות ְל ָקָרא  ָניו, הּוא  ֶנֱחַרד ְמאֹד ְלַמְרֶאה ֵעי  ֶּבן ַהֶּמֶל

 ֶׁשִהַּצְלָּת ֶאת ַחַּיי, ִּכְתׁשּוָרה ֲאִני רֹוֶצה ְלַהֲעִניק ְל ְּפָרס. ֶּבן ַהֶּמֶל הֹוִׁשיט ָידֹו ְלִכיסֹו, ְוהֹוִציא

  ּדֹוָלר ֶאָחד ִּבְלַבד, ְוֶהֱעִניק אֹותֹו ְליֹוֲעצֹו.

ס ַהּיֹוֵעץ ִנְדָהם ִמַּקְמָצנּותֹו ֶׁשל ֶּבן ַהֶּמֶל, ַא א ֵהִגיב, הּוא ָיַדע ִּכי ְּבעֹוד ָׁשבּוַע הּוא ָעִתיד ְלִהָּכנֵ 

  ְלַתְפִקידֹו, ְוָאז ְיַקֵּבל ָׂשָכר ֶׁשל ַעְׂשרֹות ַאְלֵפי ּדֹוָלִרים ְּכיֹוֵעץ ַמְלכּוִתי, ְוָלֵכן א ֵהִגיב ַהַּפַעם.

ַהֶּמֶל   יד ֶּבן ַהֶּמֶל ֶׁשּנֹוַכח ִּכי ַהּיֹוֵעץ ִּפֵּקַח ְוָנבֹון, ִּבֵּקׁש ְלָבֳחנֹו ַּבָּדָבר נֹוַסף. ִלְקַראת ִהַּבָחרֹו ַלַּתְפִק 

, י ִּבְמקֹום ָאִביו, הּוא ָרַכׁש ֶּכֶתר ִמַּיֲהלֹוִמים ְּבׁשֹוִוי ִמְליֹון ּדֹוָלר, ְוַעל ְמָנת ְלַהֲעִרי ֶאת ָׁשְויֹו ָהֲאִמִּת 

  ִּבֵּקׁש הּוא ֶאת ַחּוֹות ַּדְעּתֹו ֶׁשל יֹוֲעצֹו.

 סוף זמן קריאת שמע
המשנה בברכות אומרת וגומרה עד הנץ החמה הנה הנה הנה הנה 

ר' יהושוע אומר עד שלוש שעות שכן דרך בני 

מלכים לעמוד בשלוש שעות . ובגמרא ברכות י: אמר 

ר' יהודה אמר שמואל הלכה כר' יהושוע, וכן פסקו 

 הרמב"ם והטור והשו"ע ס' נח,

מחלוקת הפוסקים הידועה בשם מחלוקת המגן יש  יש  יש  יש  

אברהם והגר"א האם מונים את שלוש שעות אלו 

מעלות השחר או מהנץ החמה , כדעת המ"א מוכח 

בתוס' בפסחים יא: ד"ה אחד , 

ן  " ב מ ר ה ת  ע ד ע  מ ש מ ן  כ ו

ח  " ב ו ה כתב כן  ו "א,  שב ר וה

והט"ז , והפרי חדש, וכן פסק 

מרן החיד"א בשו"ת חיים שאל 

(ס' לח א' ע' ) , והחיי אדם , 

והקיצור שולחן ערוך, וכן ברב 

פעלים (חלק ב' או"ח סוף ס' 

 ב'),

עת   עת  כד עת  כד עת  כד צת כד מע ק מש "א   גר ה

בשו"ת הרמב"ם (פאר הדור ס' 

ם  י ר ו ב ג י  ט ל ש ב ן  כ ו  ,  ( ד " מ

למרדכי , וכן פסק בחזון איש, ובשו"ת אגרות משה . 

 ועוד.

הלכה לכו"ע יש להזדרז לקרוא כמה שיותר לעניין  לעניין  לעניין  לעניין  

 סמוך להנץ מדין זריזים מקדימים.

הספרדים יש להחמיר לקרותה עד שלוש ולדעת  ולדעת  ולדעת  ולדעת  

 שעות מעלות השחר כדעת המ"א,

הרב עובדיה יוסף כתב הטעם שיש מחלוקת מרן  מרן  מרן  מרן  

האם זמן קריאת שמע הוא מדאוריתא או מדרבנן 

וכן משמע  , ן  דעת הכסף משנה שהוא מדרבנ

בחידושי הרשב"א ועוד, אולם המ"א כתב לדחות 

דעת הכסף משנה ,ועין ביביע אומר (חלק ג' או"ח ס' 

קר"ש הוא  ח שזמן  יך להוכי ) שהאר ' ג ו' אות 

מדאוריתא , וכ"כ בילקוט יוסף (חלק א' עמוד צח) 

שיש להחמיר לקרא ק"ש עד שלוש שעות מעלות 

 השחר כדעת המ"א ע"ש.

כתב באור לציון (חלק ב' ס' ז') שהספרדים וכן  וכן  וכן  וכן  

צריכים להחמיר כדעת המ"א מפני שממרן בשו"ע 

ו, שכתב  ז בהלכות פסח משמע שפסק כדעה 

, וכתבו  ששיעור מיל הוא שמנה עשרה דקות 

האחרונים ששיעור זה הוא רק למי שמחשב את 

י  ולמ , בים  כוכ שחר עד צאת ה היום מעלות ה

שמחשב מהזריחה לשקיעה הוא עשרים וארבע 

וכן כתב החיד"א שפשטה הוראה בכל  דקות, 

 המקומות למנות מעלות השחר,

מ   " מ  מ " מ  מ " מ  מ " ם מ י ד ר פ ס ל ם  ג ד  ב ע י ד ב

 אפשר לסמוך על שיטת הגר"א ,

בני אשכנז  לפסוק כהגר"א דעת דעת דעת דעת 

להקל, כ"כ החזו"א, האגרות 

משה, הגר"ח והגר"ז, ובספר בין 

ב  ת כ ט  " מ י ר ג ה ל ת  ו ש מ ש ה

שהמנהג בארץ ישראל פשוט 

להחמיר כהמג"א ובספר אורחות 

ובספר הליכות שלמה  נו  רבי

ו מזרזים להחמיר  כתבו שהי

 כהמג"א.

שיגיע לק"ש עם הציבור או שהוא מסופק וכשרואה וכשרואה וכשרואה וכשרואה 

יקרא ק"ש כולה בלי הברכות ויעשה תנאי אם בזמן 

שיקרא ק"ש עם הציבור יעבור זמן ק"ש מה שקורא 

עכשיו יצא ידי חובה מדאוריתא ואם מתי שיקרא 

קריאת שמע עם הציבור לא יעבור זמן ק"ש מה 

 שקורא עכשיו יהיה ק"ש של קורבנות.

זמן ק"ש אנו מונים לפי שעות זמניות ולא שוות , וכל וכל וכל וכל 

 כן פסקו רוב הפוסקים. 

 הרב חיים דדש
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 עד בלי די
 בדבר ששמור בזיכרוני ששמעתי ממורי ורבי .אפתח אפתח אפתח אפתח 

ואתחנן פותחת בדברים של משה רבנו המבקש מהקב"ה רשות להיכנס פרשת פרשת פרשת פרשת 

לארץ ישראל ובהקדמה לדבריו הוא אומר לקב"ה "ה' אלוקים אתה החילות 

להראות את עבדך וכו", ונראים הדברים כמתאימים למשה רבנו שתמיד 

השתוקק לגלות עוד ועוד מסודות הקב"ה וכמו שראינו שאחרי חטא העגל הוא 

 ביקש "הודיעני נא את דרכיך" או גם "הראיני נא את כבודך "

ורבי זצ"ל אמר שמשה רבנו מדבר בפסוק זה על מצבו בהווה . הוא מרגיש מורי מורי מורי מורי 

עצמו בהתחלת ההתגלות האלוקית אליו . רק 

התחלה . ומני אז ועד היום הוא ממשיך לגלות 

עוד ועוד בלי הפסקה את גדולת ה'. אבל תמיד 

 הוא מרגיש שהוא עדיין בהתחלה !

היה נדמה לי שהוא אמר את זה כמובאה תמיד  תמיד  תמיד  תמיד  

בשם של אחד הראשונים אבל ברגע זה אני לא 

 מוצא את זה . 

גם אם נכונים הדברים הנה לנו הפתעה . אבל  אבל  אבל  אבל  

הקב"ה עונה למשה רבנו במילים "רב לך" ורבנו 

בחיי מביא בשם המדרש שהקב"ה אמר למשה 

דייך מה שצפון לך"! (כנראה שחז"ל   –רב לך  

דייקו מהמילה "רב" שאחרי מילה זאת כתובה 

המילה "לך" את המשמעות שיש לך יותר ממה 

שאתה מבקש !) וזה ממש פלא ונגד מה שאמרנו 

רק עתה כי מה שייך ברוחניות הגבלות ? רוחניות 

היא הלא בסוד "אין סוף" ואיך אפשר להגיד 

עליה שהנה הגעת לסוף ואין מה להוסיף לך ! 

משה רבנו מרגיש שהוא בהתחלה והקב"ה אומר 

 לו שהנה הגעת לסוף ! יש לך מספיק !

דומה יש כי הנה ידוע מה שדרש רבי שאלה  שאלה  שאלה  שאלה  

שמלאי במסכת סוטה דף י"ד מפני מה נתאווה 

משה רבנו ליכנס לארץ ישראל וכי לאכול מפריה 

הוא צריך? אלא כך אמר משה : הרבה מצוות 

נצטוו ישראל ואין מתקיימין אלא בא"י אכנס אני 

לארץ כדי שיתקיימו על ידי , אמר לו הקב"ה 

כלום אתה מבקש אלא לקבל שכר , מעלה אני 

עליך כאילו עשיתם !  וגם כאן השאלה היא למה 

אומרים די לאדם המתאווה לקיים כל המצוות 

שבתורה ? האם כך היא שורת הדין לומר לאדם 

כזה "די לך" ! "מספיק" . תשבע במה שיש לך ואינך צריך להוסיף לעלות מעלה 

 עד בלי די " !?

אבל אולי מותר לנו להבין שכאשר נאמר למשה רבנו דייך מה שצפון לך זה לא 

בא לגרוע ממשה רבנו ואף לא לעצור אותו מהשאיפה שלו לעלות עוד יותר 

ועוד יותר אלא זה ניסיון ללמד אותו דבר חשוב ביותר שאולי בגלל הלהט שלו 

 להוסיף ולעלות הוא לא מבחין בזה !

מנסה לרמוז למשה רבנו לא להתעלם ממה שהוא השיג עד עתה ! "רב הקב"ה הקב"ה הקב"ה הקב"ה 

לך "! לאו דווקא במשמעות של מספיק לך ! וכאילו הוא שואל אותו "למה לך 

התיאבון הבלתי נגמר?" התיאבון הוא סימן של בריאות ובוודאי בדברים 

רוחניים ששם אין אומרים לאדם תפסת מועט תפסת אלא אדרבה תפוס כמה 

 שאתה יכול !

זאת למרות האמור עתה ושאין על האדם להיות מסתפק במועט בדברים ובכל ובכל ובכל ובכל 

רוחניים צריך גם כן שיהיה האדם שמח בחלקו ושירגיש שדי לו במה שצפון 

 לו !

אומרים שבשעה שברא הקב"ה עולמו היו כל הנבראים מתפשטין הרבה חז"ל חז"ל חז"ל חז"ל 

מעבר לגבולם כי כך הוא הטבע של דברים שהקב"ה ברא אותם שהם 

מתרחבים ורוצים לצאת מחוץ לגבולם , זהו טבע האלוקות , עד שגער בהם 

 הקב"ה ואמר להם די !  

כאן אנחנו נאמר שהגערה לא  הייתה נזיפה רגילה וכמו שאפשר לחשוב גם  גם  גם  גם  

שגוערים בנער המתפרץ בשביל להחזיר אותו למקומו ! אני רוצה לחשוב 

שהגערה של הקב"ה במעשי בראשית הייתה גערה עם חיוך! אבל הגערה 

הייתה חינוכית . הגערה רצתה לומר ולשאול "האם כבר מיצית את מה שיש לך 

שאתה כבר רוצה להתפשט יותר ? אתה עלול לאבד את מה שכבר השגת בגלל 

 שאתה רוצה יותר" !

קראנו מגילת איכה ושם בפרק ג' פסוק ל"ט כתוב "מה יתאונן אדם חי"? השבוע השבוע השבוע השבוע 

וחז"ל מסבירים "די לו שהוא חי ורואה את השמש"! ומה הכוונה ? אומרים 

לאדם , הרי אתה חי איך אתה יכול להתלונן ? אתה יודע מה נקרא לחיות ? אם 

אתה יודע את זה אז מה יש לך להתלונן  ?! 

 אתה יודע מה זה נקרא לראות את השמש ?

מלאכי יש פסוק בו כתוב "והריקותי בנביא  בנביא  בנביא  בנביא  

לכם ברכה עד בלי די " . חז"ל כנראה הפכו את 

המילה "בלי" למשמעות של "בליה" ואמרו 

"עד שיבלו שפתותיכם מלומר די"! אבל על ידי 

י  כ הפסוק  נו את כל משמעות  כך הם שי

משמעות הפסוק הייתה שהברכה תהייה ברכה 

בלי די כלומר ברכה בלי סוף והדרשה שחז"ל 

רצו ללמד אותנו היא שאתם תצעקו די ! עד 

ששפתותיכם יבלו מרוב אמירת די ! ולכאורה 

 הדרשה היא נגד משמעות הפסוק !

לפי מה שאנו רוצים ללמוד בשיעור זה אבל  אבל  אבל  אבל  

הדברים מתיישבים . באמת את המילה "די" 

ו  מ . כ ן רו ס של ח ה  ונ ו בכ ש  פר ריך ל לא צ

שאומרים לילד די  כשרוצים שהוא יפסיק 

להשתולל . באמת "די" זאת קריאה שמרמזת 

לאדם  שיש לו מספיק ! שישים לב לא רק למה 

שחסר לו אלא למה שיש לו כן ! יש לך הרבה 

 מאד עד שאתה בעצמך תצעק שזה די !

בעת שהייתי מקשיב לשיחתו של זכורני  זכורני  זכורני  זכורני  

אדמו"ר ודווקא שהיה מתקרב לסיום הייתי 

מרגיש רגש של זכייה בפיס בסכום גדול אבל 

הייתי מתפלל שהוא יגמור את השיחה ברגע 

זה כי הייתי מרגיש גאות שמאיימת להציף את 

 גדות הנהר !

רגילים לשמוע אנחות בעולם  בעולם  בעולם  בעולם   ו  ו אנ שלנ

שאומרות חסר לי ! אין לי מספיק ! אני רוצה 

עוד ! "מי שיש לו מנה רוצה מאתיים" אמרו 

חז"ל . את זה אנו מכירים היטיב , אבל הקב"ה רצה ללמד את משה רבנו 

 להסתכל באופן חיובי על מה שיש לו .

של המדרש שהזכרנו בתחילת השיעור ששם כתוב "דייך מה שצפון לך" הלשון הלשון הלשון הלשון 

מרמז שלמשה רבנו יש הרבה יותר ממה שהוא יודע אבל זה צפון ונסתר ! 

דברים שאחרים לא יכולים לראות בבחינת מה שכתוב "עין לא ראתה אלוקים 

 זולתך" !

    ב.ב.ב.ב.
של פסח יש פיוט מאד יפה בשם "כמה מעלות טובות למקום עלינו".  בהגדה  בהגדה  בהגדה  בהגדה  

הפיוט מורכב מחמשה עשר שורות שכל אחת מהן מתחילה ב"אילו" ומזכירה 

טובה אחת של המקום עלינו , ובהמשכה מופיעה המילה "ולא"  במשמעות של 

אם היה לנו רק את הטובה הראשונה ולא הייתה עוד טובה , ובסיום מופיעה 

המילה "דיינו" המשמיעה לנו את שביעות הרצון שהייתה לנו גם אילו הקב"ה 

 היה עושה לנו רק טובה אחת!

נכון שיש פירוש של אחד הראשונים מבעלי התוספות רבי אליעזר ממיץ אז  אז  אז  אז  

 הרב דוד וייס

 

 

 

השבוע קראנו מגילת איכה ”

ושם בפרק ג' פסוק ל"ט 

כתוב "מה יתאונן אדם חי"? 

וחז"ל מסבירים "די לו שהוא 

חי ורואה את השמש"! ומה 

הכוונה? אומרים לאדם , הרי 

אתה חי איך אתה יכול 

להתלונן? אתה יודע מה 

נקרא לחיות? אם אתה יודע 

את זה אז מה יש לך 

להתלונן?! אתה יודע מה זה 

 “נקרא לראות את השמש?
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ה  ל י מ ה ת  א א  ר ו ק ה

ל  ש ה  מ י ע נ ב  " ו נ י י ד "

. האם זה היה  שאלה 

מספיק לנו ? וזה מוליך 

ל  ש ה  נ ב ה ל ו  נ ת ו א

תיאבון בלי סוף ולעוד ועוד . אבל זה לא הפירוש המקובל האומר שגם אם 

הייתה לנו רק הטבה אחת זה היה נותן לנו הרגשה של שובע ושל מילוי 

ושאנחנו חייבים להודות גם רק על טובה אחת ! כנראה שני הפירושים נכונים 

 ולפעמים צריך את הראשון ולפעמים את השני .

זה אנחנו נרמזים על עומק עניין ה"צפון" שהזכרנו לעיל . הצפון אומר לנו בפיוט בפיוט בפיוט בפיוט 

שבטובה הראשונה מתחבאת הטובה השנייה ועל כן אם היינו מקבלים רק את 

הראשונה היה לנו את השנייה בתורת צפון . למשל אם היינו מקבלים את המן 

ולא היינו מקבלים את השבת לא היה חסר לנו דבר . כי באמת בתוך המן שהיה 

יורד לכל אחד כמה שהוא צריך היה כבר מקופל עניין השבת . שגם היא יש לה 

 את הסוד של מנה שלימה .

למשל אם הוא היה רק מקרב אותנו להר סיני ולא היה נותן לנו את התורה או  או  או  או  

הנה בקירוב בני ישראל לפני הר סיני היה כבר טמון כל הסוד של התורה שהוא 

"ואהבת לרעך כמוך" ! וכמו שאמרו חז"ל על הפסוק "ויחן שם ישראל כנגד 

ההר" שהסבירו למה כתובה המילה ויחן ולא כתוב ויחנו והרי הם היו רבים אלא 

שבא הכתוב ללמד אותנו שדווקא שם לקראת מתן תורה הייתה החנייה שלהם 

"כאיש אחד בלב אחד" . זה נקרא קירבנו לפני הר סיני ! ומאז אנחנו עם קרובו 

 של הקב"ה !  

 לנו גילוי הסוד של "דייך מה שצפון לך "! הנה הנה הנה הנה 

נוכל להבין מה שאמר רבי ישמעאל שאלמלא לא זכו ישראל אלא להקביל כך כך כך כך 

דים ! אנחנו לא כל כך  מבינים מה זה  –פני אביהם שבשמים פעם אחת בחודש 

נקרא להקביל פני אביהם שבשמים  וגם מה נותנת לנו קבלת פני שכינה פעם 

אחת בחודש , אבל רבי ישמעאל ידע שיש סוד שנקרא "דים" . שזה מספיק 

 להם . שבמפגש חד חודשי  יכולים להרגיש שובע על ידו  שלא צריך יותר !

    ג.ג.ג.ג.
אלו מביאים אותנו להבנה מחודשת של עניין השבת שבה יש לנו בה דברים  דברים  דברים  דברים  

חובת אכילה סעודה נוספת על השתיים שאנו אוכלים בדרך כלל. ולמה צריך 

 לאכול סעודה שלישית בשבת  ? כי שבת היא בסוד ה"דים" .

שבכל השבוע אנחנו עמלים על המילוי אבל בשבת צריך לעמול על כנראה  כנראה  כנראה  כנראה  

ההרגשה של "כל מלאכתך כאילו היא עשויה" ! שאדם יכול לומר לעצמו די ! 

כל השבוע צעקנו "עוד ועוד" אבל זה הוא העולם של הגויים שאף פעם לא 

מגיעים להרגשה של שובע . תמיד חסר להם משהו . עולמו של עם ישראל הוא 

שאדם מישראל מרגיש שיש לו די ! זה  ושבעת"עולם שונה . עולם של "ואכלת 

הוא הסוד של "עם מדושני עונג"! "שובע שמחות את פניך נעימות בימינך 

 נצח".

שהמשפחה שלנו עוברת בשבוע זה שמחה גדולה לרגל נישואי נכדתנו מכוון  מכוון  מכוון  מכוון  

היקרה מרת שולמית פרידה תחיה לבית לוי עם החתן המופלג כמר מנחם ני"ו  

לבית קירשנבוים, אני בתודה גדולה לבורא עולם על שהוא משמח רעים 

אהובים כמו ששימח את אדם הראשון בגן עדן מקדם . תודה לכל המברכים 

 אותנו ביום שמחתנו. 

 

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 ואתרלקולך די בכל אתר ואתרלקולך די בכל אתר ואתרלקולך די בכל אתר ואתר

 הרב דוד וייס
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ַהּיֹוֵעץ ֵהִעיף ַמָּבט ַקל ַעל ַהֶּכֶתר, ְוִגיָלה ִּכי ְמֻדָּבר ַא ְוַרק ִּבְזכּוִכּיֹות נֹוְצצֹות ְוא ְּבַיֲהלֹוִמים 

 ֲאִמִּתִּיים ְּכָלל, ְוַהֶּכֶתר ֵאינֹו עֹוֶלה יֹוֵתר ֵמֶאֶלף ּדֹוָלר. ֶּבן ַהֶּמֶל ֶנֱחַרד ַעל ֶׁשהֹוִליכּו אֹותֹו ׁשֹוָלל,

ְוָׁשַלח ֶאת ַהֶּכֶתר ִלְבִדיַקת ֻמְמִחים, ְוָאֵכן ִנְתָּבֵרר ִּכי ַהּיֹוֵעץ ָצַדק. ַהֶחְבָרה ֶׁשָּמְכָרה ֶאת ַהֶּכֶתר 

  ֵהִׁשיָבה ֶאת ַּכְסּפֹו ֶׁשל ֶּבן ַהֶּמֶל ְּבתֹוֶסֶפת ְקָנס ָּכֵבד.

ֵעץ ֶׁשִּכְמַעט ָׁשַבק ַחִּיים ִמַהִביָזיֹון, ָׁשַמר ּיֹוַּגם ַהַּפַעם הּוא ֶהְחִליט ְלַפּצֹות ֶאת יֹוֲעצֹו ַהֶּנֱאָמן, ּוִּכְתׁשּוָרה ָנַתן לֹו ׁשּוב ְׁשָטר ֶׁשל ּדֹוָלר ֶאָחד... ַה 

.ַעל ִאּפּוק, וִהְמִּתין ְּבַסְבָלנּות ִלְבִחיָרתֹו ַהְּקרֹוָבה ְּכיֹוֵעץ ַהֶּמֶל  

ֵּקׁש ֶׁשְּתַגֶּלה ֶאת אֹוְזִני, ְותֹאַמר ַמה ַדְעָּת ָעַלי, ְמַב ְלַבּסֹוף ִּבֵּקׁש ֶּבן ַהֶּמֶל ִלְבחֹן ֶאת יֹוֲעצֹו ְּבמּוְמִחיּותֹו ִּבְבֵני ָאָדם, ּוָפָנה ַלּיֹוֵעץ ְוָאַמר לֹו: ֲאִני  

  ֲהֵרי ָאַמְרָּת ֶׁשִהְּנ ֵמִבין ִּבְבֵני ָאָדם.

ְוא. ָאַמר  ַהּיֹוֵעץ ֶׁשא ָרָצה ִלְפּגַֹע ְּבֶבן ַהֶּמֶל, ִּבֵּקׁש ְלִהָּמַנע ִמָּכ ַא ַלׁשָּ

לֹו ַהֶּמֶל: ִאם א ּתֹאַמר ִלי ֶאת ַדְעָּת ָעַלי, א ִּתְזֶּכה ַּבִּמְׂשָרה... ָאַמר 

  לֹו ַהּיֹוֵעץ: ּבֹוא ִנָּכֵנס ַלֶחֶדר, ְוֵׁשם אֹוָמר ְל ִמי ַאָּתה.

ְּכֶׁשָהיּו ְלַבָּדם, ָאַמר לֹו ַהּיֹוֵעץ: ַּדע ְל ֶׁשַאָּתה א ֶּבן ַהֶּמֶל... ֵל ּוְׁשָאל 

  ֶאת ִאְּמ ִמי ַאָּתה...

ִלי  ִאְמִרי  ָאָּנא  ַהְיָקָרה,  ִאִּמי  ְוָׁשֲאָלה:  ְלֵבית ִאּמֹו   ֶּבן ַהֶּמֶל ָנַסע  ִמַּיד 

ַהִאם ֲאִני ְּבֵנ ָהֲאִמִּתי? ַמה ִנְזַּכְרָּת ַעְכָׁשו ִּבְׁשֵאָלה זֹו ְלַאַחר ְׁשלֹוִׁשים 

ָׁשָנה ֶׁשָּגַדְלָּת ְּבֵביֵתנּו, ָּתְמָהה ָהֵאם. ָאַמר ַהֵּבן: ֲאִני ַחָּיב ָלַדַעת, ָאָּנא 

  ַסְּפִרי ִלי.

ְׁשִׁשים ָׁשָנה, ַהֶּמֶל ִסֵיר ְּבַמְמַלְכּתֹו, ְוַאָּתה ִּכ   "ָאֵכן ֵאיְנ ְּבִני ַהִּטְבִעי", ֵהִׁשיָבה ָהֵאם, "ְוִאם רֹוֶצה ַאָּתה ָלַדַעת ַעל ֲעָבְר, ּבֹוא ַוֲאַסֵּפר ְל. ִלְפֵני 

ְּבִבּקּורֹו ָרָאה ַהֶּמֶל .א ָרצּו ְלָגְדְלֶׁשָהיּו ְּכָפִרִיים ֲעלּוִבים ְוַדִּלים, ְו ׁשֶּ   ֶנֱעַזְבָּת ַעל ְיֵדי הֹוֶרי ָהִייָת ָזרּוק ְּבַאַחת ַהִּבְקּתֹות, ְוֶהְחַלְטנּו ְלַקְחְּת

ִּנים ֶׁשָּגַדְלָּת ְּבֵביֵתנּו א ָרִצינּו ְלַגּלֹות ְל זֹאת.   ָלַאְרמֹון ְּכֵדי ֶׁשִּתְגַּדל ְּכֶבן ֶמֶל. ָּכל ַהׁשָּ

מֹור ִלי ִמַּנִין ָיַדְעָּת זֹאת?" ָאַמר ַהּיֹוֵעץ: "ֱא   "ֶּבן ַהֶּמֶל" ֶהָהמּום, א ָהִבין ִמַּנִין ָיַדע זֹאת יֹוֲעצֹו, הּוא א ָיַכל ְלִהְתַאֵּפק. ָחַזר ָלַאְרמֹון ּוְׁשָאלֹו: 

 ִלי ָהְיָתה ּדֹוָלר ֶאָחד ִּבְלַבד, ֶזה ֵמִעיד ִּכי ִהְּנ ַתָּת ַהְסֵּכת ּוְׁשַמע, ֲאִני ַּפֲעַמִים ִהַּצְלִּתי, ַּפַעם ִמָּמֶות ָּבטּוַח, ּוַפַעם ֵמֶהְפֵסד הֹון ָעָתק. ַהְּתמּוָרה ֶׁשּנָ 

ן ְּבַיד ְרָחָבה ְלָפחֹות ַּכָּמה ֲעָׂשרֹות ַאְלֵפי ּדֹוָלִרים... ֵת ַקְמָצן ָּפׁשּוט ְוָעלּוב, ְוֵאיְנ ָראּוי ְּכָלל ִלְהיֹות ֶּבן ַהֶּמֶל, לּו ָהִייָת ֶּבן ַהֶּמֶל ָהֲאִמִּתי, ָהִייָת נֹו

  ְוַהִּנְמָׁשל ָּברּור ֵמֵאָליו.
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תשרה ברכה בבית, 

ברכת ברוכים 

דוד ‘ הבאים לר

ירושלמי ורעיתו 

ו בהכנסם לביתם “הי

 החדש

 בעזה"י יפתח מעון יום וגנים פרטי
לילדי שכונת "הר שמואל" לקראת שנת  

 הלימודים תשע"ז
 שנים. 3-0.3הרישום לגילאי 

 המעון יופעל ע"י רשת "מעון יהלום"
 בעלי וותק ונסיון רב בהפעלת מעונות יום 

 .וגנים בכל הארץ
 פנינה 0559974229פרטים והרשמה בפלאפון 

 מועד הרישום
 .25.8.16עד יום חמישי  21.8.16יום ראשון 

 טפסים להרשמה ניתן לקבל בטלפון הנ"ל
 מספר המקומות מוגבל!

 

 חדש בהר שמואל

 לקראת תחילת השנה

 חודשים 3יפתח צהרון לילדי ההר מגיל 

 16:30עד  13:30משעה 

 ברחוב לשם

 050-8758722רחלי  -לפרטים נוספים 

 

 ברכות לעוסקים בהכנסת
 תחבורה ציבורית לשכונה בעמל רב

 אלי מלכה‘ משה כהן    הר‘ הר
 חיים ביטון‘ הר

 ותודה רבה לסגן שר האוצר

 ו“הייצחק כהן ‘ הר

על העזרה הרבה בענין התחבורה ובענינים 
 רבים וחשובים אחרים!



 

 חול ושבת

מנחה ערב 
 שבת: 

 דקות לפני שקיעה 20

 הודו 8:00 שחרית: 

 1:15 מנחה:

 8:00 מעריב: 

 רבע שעה לפני שקיעה מנחה חול:

תהלים 
בנים 

ותהלים 
 בנות

1:30 

 אשכנז -שבת  -זמני תפילות ושיעורים 

 7:10 מנחה ערב שבת:

 7:45 מעריב:

  שחרית נץ:

  ‘:שחרית מנין ב

 1:15 מנחה גדולה:

  מנחה:

 8:04 מעריב:
 ספרדי -שבת  -זמני תפילות ושיעורים 

 יש מנין פלג כל ערב שבת מנחה וקבלת שבת פלג:

 7:10 מנחה וקבלת שבת:

 הרב אלקיים -מתקיים ביום  שיעור דף יומי:

 5:30 שחרית נץ:

 קרבנות 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 17:45 שיעור הלכות:

 18:20 מנחה:

 19:46 ערבית מנין ראשון:

 20:06 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:

 7:10וגם 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: 

 7:10 מנחה:

 הרב יוסף שטילרמן שיעור משנה ברורה:

 7:40 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: 

  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 - 20:00שיעור בימי שלישי 

 זמנים שבת

מנחה ערב 
 שבת: 

קבלת   -דקות לפני שקיעה    20
 ערבית -דרשה  -שבת 

 8:15 שחרית: 

 16:00 תהלים:

 17:30 מנחה:

 דקות לפני צאת שבת 15 ערבית: 

 16:30 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:

 8:30 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 

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

harshmuel.com   



 איסור חוקות הגויים וגדר האיסור
נאמר כמה פעמים האיסור להדמות לגויים בתורה  בתורה  בתורה  בתורה  

כגון "ובחוקותיהם לא תלכו" "ולא תלכו בחוקות 

הגוי". וצריכים אנו לברר מהו גדר חוקות הגוים. 

שהרי למשל יש מלבושים מודרניים של גברים 

ונשים שהיום הגויים המציאו, (ואין הדיון כאן מענין 

צניעות הבגדים) האם אסור ללובשם? וכן כל מיני 

מנהגי ודרכי עולם המערב שנעשו כרגילות בעולם, 

ים,  י וקות הגו ום ח ן מש כ ות  האם אסור לעש

 ובשורות אלו ננסה לעמוד על גדר האיסור.

מסכת עבודה זרה (דף י"א.)מבואר דכל מה בגמ'  בגמ'  בגמ'  בגמ'  

שאסרו בחוקותיהם לא תלכו, דוקא דבר שהוא חוק 

שעושין לע"ז שלהם. כגון ששורפין את 

מתיהן והורגין את מתיהן בסייף וכדו'. 

וכן דייק הראב"ד בספר האשכול ח"ג 

(עמוד קיז) שכתב דלא אסור משום 

בחקותיהם לא תלכו, רק בחוק של ע"ז. 

וכן מבואר בהדיא בחידושי הר"ן למס' 

עבודה זרה (שם) וכ"פ הריב"ש (סימן 

ת  י ב ל ת  א צ ל ג  ה נ מ ה ן  י נ ע ב  ( ח " נ ק

הקברות בכל ז' ימי אבלות בבוקר, אם 

יש לאסור ד"ז ולומר שלקחו מנהג זה 

מהישמעאלים. והשיב, שאף שכן הביא 

מנהג הישמעאלים, אין זו חוקה שיהא 

אסור משום ובחקותיהם לא תלכו. 

והובא ברמ"א בדרכי משה (יו"ד סי' 

 שצ"ג אות ב') לדינא.

דמה שאמרו בגמ' סנהדרין (דך ע"ד:) דבשעת ותדע ותדע ותדע ותדע 

השמד אין משנין אפילו ערקתא דמסאני. (קשירה 

של נעליים) היינו דוקא בשעה שהגויים רוצים 

לכפות על היהודים דברים מסויימים, אף אם אינו 

שינוי במצוות התורה, מוסרין עליהם את הנפש. 

ולכאורה גם זה בגדר חוקות הגויים שהוא בגדר 

חוק. ומה שאמרו במדרש (שיר השירים ד'. כ"ד 

ועו"מ) שבזכות ד' דברים נגאלו ישראל ממצרים, 

שלא שינו שמם , לשונם, וכו'. צריך לדון אם איסור 

זה מדינא, ולכאורה כמו שביארנו אם הוא דרך חוק 

שמחייבים לשנות השפה והשמות וכדו', יש איסור 

חוקות הגויים אבל היכא שאין זה חוק וחיוב מותר 

 כמו שמות לע"ז של יהודים. ודו"ק.  

הבית יוסף (יו"ד סי' קע"ח) הביא מהמהר"י ומרן  ומרן  ומרן  ומרן  

קולון (שורש פ"ח) שאין לאסור משום ובחקותיהם 

ל"ת, אלא באחד משני ענינים. הא' הוא הדבר שאין 

טעמו נגלה, כדמשמע לשון חק. וכפרש"י ורמב"ן 

פר' קדושים. שכיון שעושה דבר משונה שאין בו 

טעם נגלה, אלא שהם נוהגים כן, אז נראה ודאי 

כנמשך אחריהם ומודה להם. שאל"כ למה יעשה 

כדבריהם התמוהים ההם. והענין השני הוא הדבר 

ששייך בו פריצת דרך הצניעות והענוה, ונהגו בו 

העכו"ם ג"כ אסור. ואף גם זאת נראה דהיינו דוקא 

כשהוא עושה כן כדי להדמות להם בלא תועלת 

אחרת. וסיים הב"י ואפי' מנהג ישראל במלבוש אחד 

והעכו"ם במלבוש אחר, אם אין מלבוש הישראל 

מורה על יהדות או צניעות יתר מאותו של העכו"ם 

אין שום איסור לישראל ללבוש את המלבוש שנהוג 

בין העכו"ם. עכת"ד. וע"ע בתוס' עמ"ס ע"ז (שם)  

וכן תמצא זה רבות בדברי הפוסקים דכל שהוא דרך 

חוק והוא הכרחי אסרו משום חוקות הגויים וכן 

מבואר בדברי הב"ח (יו"ד סימן שמ"ח) וע"ע בט"ז 

 או"ח (סימן שי"א סק"ד)

לציין שבמשך כל הדורות נזהרו אבותינו ויש  ויש  ויש  ויש  

ממנהגי הגויים, אף אם לא היו בגדר חוק כדי לא 

להרגיש עצמנו מתנהגים כמו עובדי ע"ז. וכמו דברי 

המדרש לעייל שלא שינו שמם ולשונם ומלבושם 

כדי שלא להדמות לגוי. וכמ"ש בספר יראים (סי' 

פ"ח) שאזהרת התורה ובחוקותיהם ל"ת היינו אפי' 

וחוקות  דברים שאינם עבירות, אלא מעשים 

שהורגלו לעשות לשם תורה שלהם. וחכמים פירשו 

מה המעשים והחוקות הללו. ובפ' במה אשה (סז) 

ובתוספתא דשבת מונה כל מה שהיתה קבלה ביד 

חכמים שהיו מחוקותיהם, ואין להוסיף עליהם כי 

 אינם מסברא רק בקבלה. עכ"ל. 

הב"י (שם סוף הסימן) הביא דברי הגמ"י שכ"כ ומרן ומרן ומרן ומרן 

בשם הרא"ם. (ספר יראים דלעייל) והוסיף הב"י 

בשם הסמ"ג, דבתוספתא דשבת מונה כל מה 

שהיתה קבלה ביד חכמים מחקותיהם ודרכי 

האמורי. וכתב על זה הב"י, ובאמת שהרבה דברים 

שנויים באותה תוספתא שיש בהם משום דרכי 

האמורי. והרבה בנ"א נכשלים בהם, ואין איש שם 

על לב. ושמא משמע להו שאין לחוש משום דרכי 

האמורי אלא לדברים שהוזכרו בגמ' בלבד. וכל 

שאר דברים שבתוספתא הוי דלא כהלכתא, דאל"כ 

לא הוה שתיק תלמודא מנייהו. עכ"ל. והנה כן 

מבואר גם בתשובת הרשב"א (סי' קס"ז ובסי' 

תתכ"ה), שאין לאסור משום דרכי האמורי אלא 

באותם שהוזכרו בגמ' בלבד. ע"ש. וכן כתב החיד"א 

בשיורי ברכה (סי' קע"ט סק"ד) בשם מר זקנו החסד 

 לאברהם (והם הינם דברי הב"י)  

הב"ח הביא דברי היראים והב"י, והעלה אומנם  אומנם  אומנם  אומנם  

למעשה דהעיקר שבכל מה שמיוחד לעכו"ם צריך 

הישראל להיות נבדל מהם, אף על פי שאינו נזכר 

בדברי רז"ל. ושכן שיטת הפוסקים. ומ"מ אותם 

הדברים המפורשים בש"ס ובתוספתא ובשאר 

מקומות, אף על פי שאין העכו"ם נוהגים בהם 

עכשיו במקצת מקומות, אסור לישראל לנהוג בהם, 

שכיון שכבר היה קבוע חוק זה לשם תורה שלהם 

נראה כמודה להם וכו'. עכת"ד. ובאמת שעם ישראל 

קדושים ונזהרו במשך הדורות שלא להדמות לגויים 

וכדברי הב"ח, אומנם במקום שיש צורך אפשר 

להקל כדעת היראים והב"י דלא אסרו חוקות הגויים 

רק מה שאמרו בגמ'. ויתירה מזו עיין בשו"ת חתם 

סופר (או"ח סי' קנ"ט) שנשאל על מגלחי הזקן, 

שעושים חוקות הגויים. ובתחילת דבריו תמה וז"ל: 

לא ידעתי מה הרעש הגדול הזה, לכו נא ונוכחה, אי 

משום חוקות הגוים, אשאלהו ויודיעני מי התיר לנו 

נעלים שחורים המבואר בש"ס לאסור. עכ"ל. 

ומבואר שיש דברים אפילו שנאמרו בגמ' ובזמן הזה 

אין בהם משום חוקות הגויים. וכיום יש דברים רבים 

 שכבר דשו בהם רבים. ואכמ"ל.

דבר נראה למעשה שכל דבר שהוא מנהג גויים, סוף סוף סוף סוף 

והוא בחוק וחוב שלהם אסור לעשותו, 

משום חוקות הגויים. ואציין כאן שכיום 

הרבה מחוקי הגויים, נאמר בענין לוית 

המת וקבורה, (לבישת שחורים ופרחים 

על הקבר וצמחים בביה"ק ואין כאן 

נים  הם שו הגי מנ רט) ש ום לפ המק

ם  ו ש מ גם  ה נ מ ל ר  ב ס ה ו  . ים נ ו ש מ ו

שחלקם אין הם מאמינים בהשארות 

הנפש, וכולם אינם מאמינים בתחיית 

ות  ש ה לע ר ו ה ת ר ס כך א ל ים  מת ה

 כמעשיהם. 

 

 הרב עמנואל איפרגן
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 ישיבת בין הזמנים!!
 

 מכינה
 ישיבה קטנה
 ישיבה גדולה

 אברכים
 

בית מדרש עמוס כל ימי בין 
 הזמנים

 המעוניין להשתתף במצווה זו
 

 הרב אפרים גילקרוב
 052-7640100טל: 



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

את הנערה וידבר על לב הנערה, ויאמר שכם אל חמור אביו לאמר קח לי את הילדה הזאת לאשה, ויעקב שמע את הנערה וידבר על לב הנערה, ויאמר שכם אל חמור אביו לאמר קח לי את הילדה הזאת לאשה, ויעקב שמע את הנערה וידבר על לב הנערה, ויאמר שכם אל חמור אביו לאמר קח לי את הילדה הזאת לאשה, ויעקב שמע את הנערה וידבר על לב הנערה, ויאמר שכם אל חמור אביו לאמר קח לי את הילדה הזאת לאשה, ויעקב שמע 

כי טמא את דינה בתו ובניו היו את מקנהו בשדה והחריש יעקב עד באם, ויצא חמור אבי שכם אל יעקב לדבר כי טמא את דינה בתו ובניו היו את מקנהו בשדה והחריש יעקב עד באם, ויצא חמור אבי שכם אל יעקב לדבר כי טמא את דינה בתו ובניו היו את מקנהו בשדה והחריש יעקב עד באם, ויצא חמור אבי שכם אל יעקב לדבר כי טמא את דינה בתו ובניו היו את מקנהו בשדה והחריש יעקב עד באם, ויצא חמור אבי שכם אל יעקב לדבר 

אתו, ובני יעקב באו מן השדה כשמעם ויתעצבו האנשים ויחר להם מאד כי נבלה עשה בישראל וכו... וכן לא אתו, ובני יעקב באו מן השדה כשמעם ויתעצבו האנשים ויחר להם מאד כי נבלה עשה בישראל וכו... וכן לא אתו, ובני יעקב באו מן השדה כשמעם ויתעצבו האנשים ויחר להם מאד כי נבלה עשה בישראל וכו... וכן לא אתו, ובני יעקב באו מן השדה כשמעם ויתעצבו האנשים ויחר להם מאד כי נבלה עשה בישראל וכו... וכן לא 

    יעשה!יעשה!יעשה!יעשה!

כך מסופר איך שאמרו להם בני יעקב שימולו את עצמם, וכל העיר מלו את עצמם ולקחו שמעון ולוי את אחר אחר אחר אחר 

 חרבם והרגו את כל העיר שכם!

, וצריך להבין מה כפל הלשון בפסוק שהרי "ויתעצבו האנשים ויחר להם מאד כי נבלה עשה בישראל... וכן לא יעשה" "ויתעצבו האנשים ויחר להם מאד כי נבלה עשה בישראל... וכן לא יעשה" "ויתעצבו האנשים ויחר להם מאד כי נבלה עשה בישראל... וכן לא יעשה" "ויתעצבו האנשים ויחר להם מאד כי נבלה עשה בישראל... וכן לא יעשה" נדייק בפסוק נראה שכתוב בבני יעקב ואם ואם ואם ואם 

 תי?!הבנכתוב כבר "כי נבלה עשה בישראל" ומזה לבד אני מבין ששכם עשה דבר לא טוב, ואם כן למה הפסוק חוזר לומר "וכן לא יעשה", הרי את זה כבר 

ודורשים מזה ודבק באשתו ולא באשת חבירו, זאת אומרת שבני נח רק "ודבק באשתו"  "ודבק באשתו"  "ודבק באשתו"  "ודבק באשתו"  אם נתבונן נבין שלמעשה שכם לא עבר איסור, כי רק כתוב בבני נח  אלא אלא אלא אלא 

נצטוו על אשת איש, אבל על הפנויה לא היה להם שום איסור, ורק שעל 

פי דין היה צריך לתת לדינה כבש או שני כבשים נדוניה, ואפילו אם נאמר 

 שלא הביא לה, אז יש לו חוב אבל איסור אשת איש הרי הוא לא עבר?!

כן אז למה הרגו אותו שמעון ולוי?  ואפילו שיעקב כעס עליהם אבל ואם ואם ואם ואם 

רואים שהוא לא כעס עליהם על רצח, אלא רק על המהירות למה הם 

הלכו לבד בלי להתייעץ ולעשות תוכנית כדי שכל העמים לא יתנקמו 

 בהם.

הביאור הוא שכל אדם בר דעת אפילו אם הוא מושחת ועושה אלא  אלא  אלא  אלא  

עבירות אבל יש לו מספיק שכל להבין שהבת של גדול הדור אינה דומה 

לבני עמך הגוים המופקרים!  וכי אתה טיפש גמור ולא מבין שזה דבר 

שלא עושים?! לכן כתוב "כי נבלה עשה בישראל" דהיינו שקודם כל זה 

דבר לא טוב, אבל יותר מזה "וכן לא יעשה", שיש דברים שאתה צריך 

לדעת שלא עושים!  בת של יעקב אבינו!  אולי בגלל זה קוראים לך שכם 

בן חמור כי רק חמור לא מבין שיש הבדל בין בתו של יעקב לבת מעם 

 אחר!

!  השכל "וכן לא יעשה" "וכן לא יעשה" "וכן לא יעשה" "וכן לא יעשה" מושג שגם גוי צריך להבין, המושג הזה הוא  יש  יש  יש  יש  

 הפשוט אומר לך שלא עושים זאת!

ויסע משם אברהם ארצה הנגב וישב בין קדש ובין שור ויגר בגרר, ויאמר אברהם אל שרה אשתו אחתי ויסע משם אברהם ארצה הנגב וישב בין קדש ובין שור ויגר בגרר, ויאמר אברהם אל שרה אשתו אחתי ויסע משם אברהם ארצה הנגב וישב בין קדש ובין שור ויגר בגרר, ויאמר אברהם אל שרה אשתו אחתי ויסע משם אברהם ארצה הנגב וישב בין קדש ובין שור ויגר בגרר, ויאמר אברהם אל שרה אשתו אחתי באבימלך רואים זאת, כתוב בבראשית פרק כ' פסוק א', גם גם גם גם 

א קרב אליה א קרב אליה א קרב אליה א קרב אליה ך לך לך לך להוא וישלח אבימלך מלך גרר ויקח את שרה, ויבא אלהים אל אבימלך בחלום הלילה ויאמר לו הנך מת על האשה אשר לקחת והוא בעלת בעל, ואבימלהוא וישלח אבימלך מלך גרר ויקח את שרה, ויבא אלהים אל אבימלך בחלום הלילה ויאמר לו הנך מת על האשה אשר לקחת והוא בעלת בעל, ואבימלהוא וישלח אבימלך מלך גרר ויקח את שרה, ויבא אלהים אל אבימלך בחלום הלילה ויאמר לו הנך מת על האשה אשר לקחת והוא בעלת בעל, ואבימלהוא וישלח אבימלך מלך גרר ויקח את שרה, ויבא אלהים אל אבימלך בחלום הלילה ויאמר לו הנך מת על האשה אשר לקחת והוא בעלת בעל, ואבימל

    ויאמר אדני הגוי גם צדיק תהרג, הלא הוא אמר לי אחתי היא, והיא גם היא אמרה אחי הוא בתם לבבי ובנקיון כפי עשיתי זאת!ויאמר אדני הגוי גם צדיק תהרג, הלא הוא אמר לי אחתי היא, והיא גם היא אמרה אחי הוא בתם לבבי ובנקיון כפי עשיתי זאת!ויאמר אדני הגוי גם צדיק תהרג, הלא הוא אמר לי אחתי היא, והיא גם היא אמרה אחי הוא בתם לבבי ובנקיון כפי עשיתי זאת!ויאמר אדני הגוי גם צדיק תהרג, הלא הוא אמר לי אחתי היא, והיא גם היא אמרה אחי הוא בתם לבבי ובנקיון כפי עשיתי זאת!

 אומר לקדוש ברוך הוא שלא ידעתי שזאת אשתו הרי הוא עצמו אמר לי שהיא אחותו, וכי אסור לי לקחת את אחותו?!אבימלך אבימלך אבימלך אבימלך 

ת ירא בא אבימלך לאברהם ואומר לו, ויאמר אבימלך אל אברהם מה ראית כי עשית את הדבר הזה, ואז עונה לו אברהם, ויאמר אברהם כי אמרתי רק אין  ואז  ואז  ואז  ואז  

אשתו   אכסנאי שבא לעיר, על עסקי אכילה ושתיה שואלין אותו או על עסקי   -אלהים במקום הזה והרגוני על דבר אשתי, ומפרש רש"י, רק אין יראת אלהים  

ון ואם ליש שואלין אותו אשתך היא או אחותך היא, זאת אומרת שאברהם אמר לאבימלך הרי על פי ההגיון אדם שבא לעיר קודם שואלים אותו אם יש לו איפה  

 שהיא אחותי. גידיש לו מה לאכול,  אבל כאן מיד שאלו אותי אם זו אחותי או אשתי,  ולכן הבנתי שמדובר כאן בבהמות ולכן פחדתי שיהרגו אותי ואמרתי לה לה

 לכן התורה מזהירה כל כך הרבה על עבודה זרה, עבודה זרה זה כנגד השכל הפשוט לומר שהפסל ברא אותך או שאלהים הוא אדם ועוד הרבה.

 עיניכם הראת את אשר עשה ה' בבעל פעור כי כל האיש אשר הלך אחרי בעל פעור השמידו ה' אלהיך מקרבך,עיניכם הראת את אשר עשה ה' בבעל פעור כי כל האיש אשר הלך אחרי בעל פעור השמידו ה' אלהיך מקרבך,עיניכם הראת את אשר עשה ה' בבעל פעור כי כל האיש אשר הלך אחרי בעל פעור השמידו ה' אלהיך מקרבך,עיניכם הראת את אשר עשה ה' בבעל פעור כי כל האיש אשר הלך אחרי בעל פעור השמידו ה' אלהיך מקרבך,בפרק ד' פסוק ג',  -כתוב בפרשה שלנו שוב ושוב וזה וזה וזה וזה 

ונשמרתם מאד לנפשתיכם כי לא ראיתם כל ונשמרתם מאד לנפשתיכם כי לא ראיתם כל ונשמרתם מאד לנפשתיכם כי לא ראיתם כל ונשמרתם מאד לנפשתיכם כי לא ראיתם כל הקב"ה השמידו כי לא רק עבר על מצוות התורה אלא יותר מזה, אפילו בתור גוי היה לך להבין שזה הבל!  ובפסוק ט"ו, 

צפור כנף צפור כנף צפור כנף צפור כנף כל כל כל כל תמונה ביום דבר ה' אליכם בחרב מתוך האש, פן תשחתון ועשיתם לכם פסל תמונת כל סמל תבנית זכר או נקבה, תבנית כל בהמה אשר בארץ תבנית תמונה ביום דבר ה' אליכם בחרב מתוך האש, פן תשחתון ועשיתם לכם פסל תמונת כל סמל תבנית זכר או נקבה, תבנית כל בהמה אשר בארץ תבנית תמונה ביום דבר ה' אליכם בחרב מתוך האש, פן תשחתון ועשיתם לכם פסל תמונת כל סמל תבנית זכר או נקבה, תבנית כל בהמה אשר בארץ תבנית תמונה ביום דבר ה' אליכם בחרב מתוך האש, פן תשחתון ועשיתם לכם פסל תמונת כל סמל תבנית זכר או נקבה, תבנית כל בהמה אשר בארץ תבנית 

בא בא בא בא ל צל צל צל צאשר תעוף בשמים, תבנית כל רמש באדמה תבנית כל דגה אשר במים מתחת לארץ, ופן תשא עיניך השמימה וראית את השמש ואת הירח ואת הכוכבים כאשר תעוף בשמים, תבנית כל רמש באדמה תבנית כל דגה אשר במים מתחת לארץ, ופן תשא עיניך השמימה וראית את השמש ואת הירח ואת הכוכבים כאשר תעוף בשמים, תבנית כל רמש באדמה תבנית כל דגה אשר במים מתחת לארץ, ופן תשא עיניך השמימה וראית את השמש ואת הירח ואת הכוכבים כאשר תעוף בשמים, תבנית כל רמש באדמה תבנית כל דגה אשר במים מתחת לארץ, ופן תשא עיניך השמימה וראית את השמש ואת הירח ואת הכוכבים כ

כי תוליד בנים ובני בנים ונושנתם בארץ והשחתם כי תוליד בנים ובני בנים ונושנתם בארץ והשחתם כי תוליד בנים ובני בנים ונושנתם בארץ והשחתם כי תוליד בנים ובני בנים ונושנתם בארץ והשחתם .  בפסוק כ"ה,  השמים ונדחת והשתחוית להם ועבדתם אשר חלק ה' אלהיך אתם לכל העמים תחת כל השמיםהשמים ונדחת והשתחוית להם ועבדתם אשר חלק ה' אלהיך אתם לכל העמים תחת כל השמיםהשמים ונדחת והשתחוית להם ועבדתם אשר חלק ה' אלהיך אתם לכל העמים תחת כל השמיםהשמים ונדחת והשתחוית להם ועבדתם אשר חלק ה' אלהיך אתם לכל העמים תחת כל השמים

 .  וכן בפרק ה' בעשרת הדברות!ועשיתם פסל תמונת כל ועשיתם הרע בעיני ה אלהיך להכעיסוועשיתם פסל תמונת כל ועשיתם הרע בעיני ה אלהיך להכעיסוועשיתם פסל תמונת כל ועשיתם הרע בעיני ה אלהיך להכעיסוועשיתם פסל תמונת כל ועשיתם הרע בעיני ה אלהיך להכעיסו

 

 "וכן לא ייעשה"!"וכן לא ייעשה"!"וכן לא ייעשה"!"וכן לא ייעשה"!דבר אשר אפשר לומר עליו בבירור שגם בלי הציווי של התורה אדם היה צריך להבין זאת כמו אברהם אבינו, שעבודה זרה זה בגדר זה זה זה זה 

 האחרונה משולה לחושך של תהום, בור תחתיות במחשכים במצולות! נזכה במהרה לדברי הנביא ישעיה:הגלות הגלות הגלות הגלות 

    נחמו נחמו עמי!!נחמו נחמו עמי!!נחמו נחמו עמי!!נחמו נחמו עמי!! 
 

 

 

 

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

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

 

 1המשך מעמוד 


