
והיה כי יבואו עלך כל והיה כי יבואו עלך כל והיה כי יבואו עלך כל והיה כי יבואו עלך כל (פרק ל' פסוק א')  

הדברים האלה וגו' ושבת עד ה' אלוקיך הדברים האלה וגו' ושבת עד ה' אלוקיך הדברים האלה וגו' ושבת עד ה' אלוקיך הדברים האלה וגו' ושבת עד ה' אלוקיך 

ואתה תשוב ושמעת בקול ה' ועשית את כל ואתה תשוב ושמעת בקול ה' ועשית את כל ואתה תשוב ושמעת בקול ה' ועשית את כל ואתה תשוב ושמעת בקול ה' ועשית את כל (ובפסוק ח')  ושמעת בקולו וגו',  ושמעת בקולו וגו',  ושמעת בקולו וגו',  ושמעת בקולו וגו',  

כי תשמע בקול ה' אלקיך לשמור מצוותיו וגו' כי תשוב כי תשמע בקול ה' אלקיך לשמור מצוותיו וגו' כי תשוב כי תשמע בקול ה' אלקיך לשמור מצוותיו וגו' כי תשוב כי תשמע בקול ה' אלקיך לשמור מצוותיו וגו' כי תשוב         (ובפסוק י') מצוותיו וגו',  מצוותיו וגו',  מצוותיו וגו',  מצוותיו וגו',  

 .אל ה' אלקיך בכל  לבבך ובכל נפשךאל ה' אלקיך בכל  לבבך ובכל נפשךאל ה' אלקיך בכל  לבבך ובכל נפשךאל ה' אלקיך בכל  לבבך ובכל נפשך

להבין מדוע התורה חוזרת כמה פעמים על הרעיון של תשובה שעם צריך  צריך  צריך  צריך  

ישראל צריכים לשוב בתשובה כדי שלא יבואו עליהן הקללות ומדוע לא מספיק 

שיהיה כתוב רק פעם אחת שישובו בתשובה ויקבלו שכר וינצלו מן הקללות 

והצרות שקיבלו עבור העבירות שעשו? אלא 

רואים מכאן שיסוד התשובה אינו בקשת 

סליחה על מעשה רע, כי בקשת סליחה על 

עבירה ואפילו אם מוסיף ואומר שלא יחזור 

שוב על העבירה ובאמת מקבל על עצמו, בכל 

זאת הרי נשאר האדם במצבו הירוד ורק 

מתחרט על מעשיו ומקבל שלא לעשות שוב 

אבל כל כולו נשאר עדיין באותו הדרגה 

שהיה! אבל הגדר האמיתי של תשובה הוא 

שובה ישראל עד ה'   -כמו שכתוב בנביא  

אלקיך, היינו שצריך להיהפך לאדם אחר! לא תעמוד איפה שאתה ותבקש 

סליחה וגם תקבל שלא לחזור שוב על העבירה, אלא הרבה יותר מזה, שתשוב 

עד השם אלקיך! תגיע לרמות הרבה יותר גבוהות ממה שהיית! היינו מצב 

הקטנות שהיה באדם גרם לו לעבירתו, ויסוד התשובה להתעלות ולהיהפך 

לאדם גדול ולשנות מצבו ובכך לא יחזור עוד על טעותו, ולכן כל פעם התורה 

חוזרת על רעיון התשובה, אין כוונת התורה בכל פעם על אותה התשובה ואותו 

הדרגה ואותו הרמה של התשובה הראשונה, אלא צריך להוסיף בכל פעם עוד 

עלייה ובכך יגדל דרגתו ותתקבל תשובתו ויסתלק החטא כאילו לא עשה! וזה 

 .כי תשוב אל ה' אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשךכי תשוב אל ה' אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשךכי תשוב אל ה' אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשךכי תשוב אל ה' אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך -שסיים הכתוב 

 

 מפרש בפסוק כאן: לא בשמים היא לאמר מי יעלה לנו השמימה, ואילו היתה בשמים היית צריך לעלות אחריה וללמדה.רש"י רש"י רש"י רש"י 

 דבר שאינו מובן כלל, מה הפרוש שאם התורה היתה בשמים היינו צריכים לעלות אחריה וללמדה, איך נעלה השמימה?  בסולמות? בחבלים?וזה וזה וזה וזה 

ה ביאור עומק דברי רש"י על פי מה שמבואר בכמה מקומות שלמדו האבות תורה גם קודם נתינתה, ולמדום לבניהם עד שבא משה והורידה לארץ, ונרא ונראה  ונראה  ונראה  ונראה  

יך צר   שאף שלמדו תורה קודם משה רבינו בכל זאת חלוק לימוד התורה קודם שירדה,  מלימוד התורה אחר נתינתה בסיני, שקודם ירידת התורה לארץ היה 

ומנת מז   האדם להתקדש ולהתעלות ועל ידי זה היה משיג לימוד התורה ממקום מושבה במרומים, אבל לאחר נתינת התורה בסיני שירדה התורה לארץ הרי היא 

וזה ץ,  לכל אדם ואף לפשוטי עם, וכעת הסדר הוא הפוך, שרק על ידי לימוד התורה מתעלה האדם ומתקדש והוא היפך דרך לימודה שקודם ירידת תורה לאר 

ה חיוב על הי   ביאור דברי רש"י לא בשמים היא אלא בארץ ויכול כל אדם ללומדה ולהתקדש על ידה, ואילו היתה בשמים היה צריך לעלות אחריה ללומדה דהיינו 

 האדם להתקדש ורק על ידי זה לזכות לקניין תורה ולימודה.

 

השבוע שעבר ראינו הרבה דברים נוראים למי שאינו שומע ומקיים את דברי התורה, בדברים הרעים כתוב הרבה יותר ממה שכתוב בדברים הטובים, בפרשת  בפרשת  בפרשת  בפרשת  

 ולא די בזאת אלא בפרשה שלנו שוב אנו רואים שכתוב עוד על העונשים והמכות שאפשר לקבל, וכי לא די? למה כתוב כל כך הרבה?

א זאת אפשר לתרץ בפשטות על פי מה שאנו רואים בעולם, יש כלל: מי שמדבר הרבה לא עושה!  לכן דוקא בקללות הקדוש ברוך הוא אינו רוצה להבי את  את  את  את  

 דברים קשים על עמו ולכן חוזר שוב ושוב להזהיר ולומר עונשים נוראים, והכל בכדי שעדיף בזה לומר הרבה ולהזהיר הרבה, ולא לעשות!

 

 תורת
 הר שמואל

 זמני השבת:

 7:40שקיעה:      7:00ת: “ר     7:38צאת:      5:50כניסה: 

 ברכות ומזל טוב!

 ו“הימרדכי ויטנשטיין ורעיתו ‘ להר

 על הולדת הנכד
 העלון מודפס לזיכוי הרבים בזכות אנשי תורה וחסד

 בעילום שם

 ברכה נחת ושמחה באורך ימים ושנים!

 פרשה מפורשת 
 הרב דוד שרעבי

 פרשת נצבים

    

    

    "אתם נצבים היום... ראשיכם""אתם נצבים היום... ראשיכם""אתם נצבים היום... ראשיכם""אתם נצבים היום... ראשיכם"

פרשה זו שנקראת לפני ר"ה, מתייחסת לימי הדין. כך על פי הרה"ק ר' לוי 

 יצחק מברדיצ'וב.

 ראשראשראשראש"   ראשיכם ראשיכם ראשיכם ראשיכם ויש כאן להוסיף רמז מהמילה בפסוק לימי הדין, מהמלה " 

ר"ח אלול, תחילת   -( מ' ימים לפני יוה"כ   מ מ מ מ ( יום כפור )     יכ יכ יכ יכ         ( ראש השנה ) 

ההכנות ליום הדין) ומכאן הקשר לפסוק "אתם נצבים היום כלכם לפני ה' 

 ".ראשיכםראשיכםראשיכםראשיכםאלוקיכם 

 לכל חלקי העם. הכלהכלהכלהכלפני " ר"ת לללללכם ככככיום הההה"

 .807בגימטריא  הכלהכלהכלהכלאותיות  3בצרוף הכולל של  "אתם נצבים היום כלכם""אתם נצבים היום כלכם""אתם נצבים היום כלכם""אתם נצבים היום כלכם"

 רמז לכלל ישראל.  807וטריכם בגימטריא ששששקניכם זזזז    בטיכםששששאשיכם ררררר"ת של 

 (משב"א)                                                                                                      

    "אתם נצבים..." "אתם נצבים..." "אתם נצבים..." "אתם נצבים..." 

האמת בוקעת לה דרך עד לכסא הכבוד, ובזכותה "אמת".  "אמת".  "אמת".  "אמת".  אותיות    "אתם" "אתם" "אתם" "אתם" 

 תתייצבו לפני שופט הארץ בימים הנוראים.

 (אדמו"ר ר' אהרון מקאליב)                                                                         

    "אתם נצבים היום כולכם..." "אתם נצבים היום כולכם..." "אתם נצבים היום כולכם..." "אתם נצבים היום כולכם..." 

לפי הרמב"ם בהלכות תשובה כל אדם יכול להיות כמשה רבינו, ואין הדבר 

תלוי ביחס ובעושר, אלא מי שירצה לעבוד ה' הוא הקדוש. וזה אתם נצבים 

 פרפראות...
 הרב משה קליין

 8המשך בעמוד 
1 



 

 חזו בני חביבי...
 מהנעשה בשכונה

 
 

עלי ושקיות תה שלא בשלם בערב שבת איך ישתמש בהם 
 בשבת

ערוך  סימן שיח סעיף ד כתב תבשיל שנתבשל כל צרכו,  יש בו משום השולחן  השולחן  השולחן  השולחן  

בישול אם  נצטנן. הגה:  וי"א דוקא אם מצטמק  ויפה לו וכו' , אבל דבר  שנתבשל 

כבר,  והוא יבש, מותר לשרותו בחמין בשבת. ואם הוא דבר יבש שלא נתבשל 

מלפני השבת, אין שורין  אותו בחמין בשבת אבל  מדיחים אותו בחמין בשבת,  

חוץ מן המליח הישן ומן הדג שנקרא  קולייס האספנין שאינם צריכים בישול 

אלא מעט  והדחתן  היא גמר מלאכתן. הגה:  וה"ה  כל דבר קשה שאינו ראוי 

לאכול כלל בלא שרייה,  דאסור לשרותו בשבת, * דהוי גמר מלאכה. (הגהות 

 מרדכי).

ברורה סימן שיח כתב וז"ל הנה טיי"א בשבת  פשוט בפוסקים דיש בו המשנה  המשנה  המשנה  המשנה  

משום בישול ובמזיד יש בו איסור סקילה ובשוגג חיוב חטאת וע"כ יש ליזהר בו 

מאד ובעו"ה רבים נכשלים בו ומקילין לעצמן בקולות שאין בהם ממש וע"כ 

מוכרח אני לבאר אופני ההיתר והאיסור בזה בעזה"י. הנה לערות  מכלי ראשון על 

עלי הטיי"א יש בזה בודאי חשש אב מלאכה 

דקי"ל דעירוי מבשל כדי קליפה כדלקמן בסעיף 

יו"ד וכ"ש אם יעמידנו אח"כ על התנור או בתוך 

הקאכלין עד שיהיה היד סולדת בו בודאי יבוא 

לכו"ע לידי איסור סקילה עי"ז ואפילו אם ירצה 

ליתן את עלי הטיי"א לתוך הכלי אחר שיערה 

החמין לתוכה כדי שיהיה על המים שם כלי שני 

ג"כ אסור כדקי"ל בסעיף זה דדבר שלא בא 

בחמין מלפני השבת אין שורין בשבת אפילו 

בכ"ש  וכ"ש לפי מה שמבואר בסעיף זה דיש 

דברים רכים קלי הבישול שמתבשלים אפילו 

בהדחה מכלי שני אפשר דיש בהעלים ג"כ חשש 

איסור דאורייתא אפילו באופן זה  וע"כ הסכימו האחרונים דיש לערות עליהם 

מע"ש רותחין מכלי ראשון כדי שעי"ז יהיה נקרא הטיי"א מבושל במקצת דעירוי 

מבשל כדי קליפה [נט] ויהפך בעת העירוי את הטיי"א היטב בתוך הרותחים 

מלמעלה למטה ומלמטה למעלה [ויותר טוב שיהיה מבושל ממש ע"י העמדה 

במקום שמתבשל] ואח"כ יריק את העסענס לכלי אחר כדי שישארו עלי הטיי"א  

יבשים ויהיה מותר לו לערות אח"כ בשבת עליהם מים חמין מכלי ראשון כיון 

שכבר נתבשלו מע"ש כדין דבר יבש דקי"ל בסעיף זה דאין בו בישול אחר בישול 

אפילו אם נצטנן [ואח"כ מותר לו להחזיר גם מי העסענ"ס אלו הצוננים לתוך 

הכלי זה גופא וכמו שכתבנו לעיל דדבר לח שנצטנן מותר לו ליתנו בתוך כלי שני 

רותח] דאם ישאר בו משקה העסענ"ס הרי קיי"ל דבלח יש בישול אחר בישול אם 

נצטנן אם לא שמי העסענס הצוננים הם מרובין שלא יתחממו ע"י המים שמערה 

 עליהן למחר.

בימינו שיש את שקיות התה שאינם מבושלים מערב שבת רבו הדעות הנה  הנה  הנה  הנה  

 באחרוני זמנינו בזה איך ישתמש בהם בשבת שלא יבוא לידי מבשל בשבת.

עובדיה כתב שמותר להשים את השקית תה בתוך כלי שני אף על פי שהיד בחזון  בחזון  בחזון  בחזון  

סולדת בו , אולם כדאי להחמיר להשים את השקית בכלי שלישי רק ולערות עליו 

מכלי שני וכן המנהג אבל אסור להשים את השקית בכלי שני ולערות עליו מכלי 

ראשון משום מבשל, מפני שמה שעירוי מבשל כדי קליפה דוקא מכלי ראשון 

ולא מכלי שני, וכן פסק הרב משאש בתבואות שמש, ואין חשש של גמר מלאכה 

 (מכה בפטיש).

לציון כתב שמותר לשים שקיות תה וכן עלי תה בכלי שלישי, שיש בו מים באור  באור  באור  באור  

חמים שהיד סולדת בהם, וכן מותר לערות מכלי שני על שקית תה. אך לא יערה 

מכלי שני על עלי תה בלא שקית. ואם עירה מבעוד יום מכלי ראשון על השקית, 

יכול לחזור ולערות בשבת על השקית אם היא יבשה אף מכלי ראשון. והטעם 

כמו שהביא במ"ב  בשם האחרונים, וכתב שם שיש לחוש שעלי תה דינם כקלי 

הבישול, ולכן אין ליתנם אף בכלי שני, כמבואר בשו"ע שם סעיף ד' שקלי הבישול 

מתבשלים בכלי שני. ואף שמפורש בשבת מ"ב ע"ב שתבלין מותר ליתנו בכלי 

שני, והרי תה תבלין הוא, מכל מקום צריך לומר דאיירי בתבלין קשה אבל תבלין 

רך כמו עלי תה, יש לחוש שהוא מקלי הבישול. ונראה שמ"מ בכלי שלישי יש 

להקל, וכן משמע מהרמ"א שם סעיף ה', שכתב לענין בישול לאחר אפיה שנהגו 

ליזהר לכתחילה שלא ליתן פת אפילו בכלי שני, 

משמע דוקא בכלי שני, אבל בכלי שלישי מותר, 

וכ"כ בפרמ"ג שם א"א ס"ק ל"ה להתיר בכלי 

שלישי, ע"ש. והנה בספר יראים סימן רע"ד כתב, 

הלכך יזהר אדם שלא יכניס בשבת שום דבר בכלי 

שני, ואף בכלי שלישי, במקום שהיד סולדת בו, 

שאין אנו בקיאים מה הם הדברים הקשים או 

הרכים, ומה הוא המתבשל בכלי ראשון, ומה הוא 

המתבשל בכלי שני. עכ"ל. הרי שהחמיר אף בכלי 

שלישי, וצ"ע. ועכ"פ כיון שמדברי מרן שלא הביא 

את דברי היראים בשו"ע משמע דלא ס"ל כוותיה, 

וכן משמע בדברי המג"א שם ס"ק י"ט דלית ליה 

למרן סברת היראים, וגם מהרמ"א משמע שבכלי שלישי שרי וכמו שנתבאר 

לעיל, וראה עוד מה שנתבאר להלן בבאורים לתשובה ה' שמעיקר הדין יש להקל 

בדברים שאין אנו יודעים אם הם קלי הבישול, א"כ די לנו להחמיר בכלי שני ולא 

בכלי שלישי. ומכל מקום יש להתיר לערות מכלי שני על שקיות תה, כיון שאין 

 עירוי מבשל אלא כדי קליפה,  

משה כתב שמחמת ספק יש לאסור בכלי שני ויש להתיר בכלי שלישי, באגרות  באגרות  באגרות  באגרות  

ובערוך השולחן וכן דעת הרב אלישיב שאין להתיר להשים שקית תה שלא 

 התבשלה אפילו בכלי שלישי ורביעי אם המים יד סולדת בהם, 

: אם בשלו את עלי התה או שקיות התה לפני שבת אפשר להשים אותם לסיכום לסיכום לסיכום לסיכום 

בכלי שני לכו"ע ואם לא בשלו אותם לדעת הרב עובדיה אפשר להקל להשים את 

שקית התה בכלי שני שיש בו במים חמים אולם עדיף להשים בכלי רק ולערות 

מכלי שני, לדעת האור לציון והאגרות משה ועוד אחרונים צריך להשים את 

שקית התה בכלי שלישי שיש בו מים חמים , ולדעת הרב אלישיב ועוד מפוסקי 

 האשכנזים אין להתיר כלל כל עוד שהמים יד סולדת בהם.

 למדני חוקיך
 הרב חיים דדש

 בנות יקרות!
 דקות אחר קבלת שבת 15-מתקיים קבלת שבת כ 

 דוד ירושלמי ומשפחתו‘ בסוף רחוב נופך אצל משפחת ר

 ממתקים והפתעות

 כל הבנות מוזמנות!!
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 סדר התקיעות בראש השנה

 הדרשות והלימודים בתורה:
בחדש השבעי בעשור לחדש ביום הכפרים תעבירו שופר בכל ארצכם, בחדש השבעי בעשור לחדש ביום הכפרים תעבירו שופר בכל ארצכם, בחדש השבעי בעשור לחדש ביום הכפרים תעבירו שופר בכל ארצכם, בחדש השבעי בעשור לחדש ביום הכפרים תעבירו שופר בכל ארצכם,     תרועהתרועהתרועהתרועהוהעברת שופר והעברת שופר והעברת שופר והעברת שופר     בפרשת בהר לגבי יום הכיפורים של יובל: (ויקרא פרק כ"ה פסוק ט')כתוב כתוב כתוב כתוב 

.  וכתוב בפרשת אמור לגבי ראש וקדשתם את שנת החמשים שנה וקראתם דרור בארץ לכל ישביה יובל הוא תהיה לכם ושבתם איש אל אחזתו ואיש אל משפחתו תשבווקדשתם את שנת החמשים שנה וקראתם דרור בארץ לכל ישביה יובל הוא תהיה לכם ושבתם איש אל אחזתו ואיש אל משפחתו תשבווקדשתם את שנת החמשים שנה וקראתם דרור בארץ לכל ישביה יובל הוא תהיה לכם ושבתם איש אל אחזתו ואיש אל משפחתו תשבווקדשתם את שנת החמשים שנה וקראתם דרור בארץ לכל ישביה יובל הוא תהיה לכם ושבתם איש אל אחזתו ואיש אל משפחתו תשבו

.   כתוב עוד לגבי ראש השנה מקרא קדש מקרא קדש מקרא קדש מקרא קדש         תרועה תרועה תרועה תרועה דבר אל בני ישראל לאמר בחדש השביעי באחד לחדש יהיה לכם שבתון זכרון  דבר אל בני ישראל לאמר בחדש השביעי באחד לחדש יהיה לכם שבתון זכרון  דבר אל בני ישראל לאמר בחדש השביעי באחד לחדש יהיה לכם שבתון זכרון  דבר אל בני ישראל לאמר בחדש השביעי באחד לחדש יהיה לכם שבתון זכרון  השנה: (ויקרא פרק כ"ג פסוק כ"ד)  

 .יהיה לכםיהיה לכםיהיה לכםיהיה לכם    תרועהתרועהתרועהתרועהובחדש השביעי באחד לחדש מקרא קדש יהיה לכם כל מלאכת עבדה לא תעשו יום ובחדש השביעי באחד לחדש מקרא קדש יהיה לכם כל מלאכת עבדה לא תעשו יום ובחדש השביעי באחד לחדש מקרא קדש יהיה לכם כל מלאכת עבדה לא תעשו יום ובחדש השביעי באחד לחדש מקרא קדש יהיה לכם כל מלאכת עבדה לא תעשו יום ) ''''בפרשת פנחס: (פרק כ"ט פסוק א

באיזה כלי תוקעים, כי מי אמר במה תוקעים? לא א.  א.  א.  א.  שכתוב בשניהם שביעי, ולומדים שני ענינים,  שביעי  שביעי  שביעי  שביעי      ----שביעי שביעי שביעי שביעי (בראש השנה דף ל"ג) לומדת גזירה שווה : הגמרא הגמרא הגמרא הגמרא 

שכתוב בשניהם לומדים שכמו שביובל מריעים בשופר (שכתוב שם והעברת שופר תרועה)  משביעיאלא רק ביום הכיפורים של יובל, לכן  שופרכתוב בשני המקומות 

, הרי שבין ביום הכיפורים של יובל, ובין בראש השנה, תרועה תרועה תרועה תרועה לומדים גם שכיון שסך הכל כתוב בכל המקומות שלש פעמים    ב. ב. ב. ב. כך גם בראש השנה מריעים בשופר.   

 צריך להריע שלש תרועות בכל אחד.

שופר שופר שופר שופר         והעברת והעברת והעברת והעברת         ) ' ' ' ' לומדים שכל תרועה צריך לתקוע לפניה תקיעה ולאחריה תקיעה, שכתוב בפרשת בהר לגבי יום הכיפורים של יובל: (ויקרא פרק כ"ה פסוק ט בנוסף בנוסף בנוסף בנוסף 

הרי שמהלשון של והעברת, ומהלשון של תעבירו, דורשים שצריך לתקוע פעם אחת לפני שופר בכל ארצכם, שופר בכל ארצכם, שופר בכל ארצכם, שופר בכל ארצכם,     תעבירותעבירותעבירותעבירותרועה בחדש השבעי בעשור לחדש ביום הכפרים תרועה בחדש השבעי בעשור לחדש ביום הכפרים תרועה בחדש השבעי בעשור לחדש ביום הכפרים תרועה בחדש השבעי בעשור לחדש ביום הכפרים 

 ופעם אחת אחרי כל תרועה, נמצא שחייב לתקוע בראש השנה בשופר תשע קולות וכך סדרן:

 

 

 

 

 

 

 

 מה זה תרועה:

תרועה זו האמורה בתורה נסתפק לנו אם היא היללה שאנו קורים תרועה, או אם היא מה שאנו קורים שברים, או אם הם תרועה זו האמורה בתורה נסתפק לנו אם היא היללה שאנו קורים תרועה, או אם היא מה שאנו קורים שברים, או אם הם תרועה זו האמורה בתורה נסתפק לנו אם היא היללה שאנו קורים תרועה, או אם היא מה שאנו קורים שברים, או אם הם תרועה זו האמורה בתורה נסתפק לנו אם היא היללה שאנו קורים תרועה, או אם היא מה שאנו קורים שברים, או אם הם ) ''''השולחן ערוך: (סימן תק"צ סעיף בכתב כתב כתב כתב 

 . שניהם יחד, לפיכך כדי לצאת ידי ספק צריך לתקוע תשר"ת ג' פעמים, ותש"ת ג' פעמים, ותר"ת ג' פעמיםשניהם יחד, לפיכך כדי לצאת ידי ספק צריך לתקוע תשר"ת ג' פעמים, ותש"ת ג' פעמים, ותר"ת ג' פעמיםשניהם יחד, לפיכך כדי לצאת ידי ספק צריך לתקוע תשר"ת ג' פעמים, ותש"ת ג' פעמים, ותר"ת ג' פעמיםשניהם יחד, לפיכך כדי לצאת ידי ספק צריך לתקוע תשר"ת ג' פעמים, ותש"ת ג' פעמים, ותר"ת ג' פעמים

 

 

תק"צ בשולחן ערוך התבאר תחילה בסעיף בסימן בסימן בסימן בסימן 

שלש מניין שצריך לתקוע    מהתורה א' החיוב  

תקיעה לפניה ותקיעה , וכל תרועה צריכה  תרועות

היינו תשע קולות. אחר כך בסעיף ב'   לאחריה 

גם תרועה וגם מדוע אנו תוקעים  מהגמראהתבאר 

. אחר כך בסעיף ג' שברים וגם שברים תרועה 

מהו בדברי הראשונים  בשולחן ערוך מתבאר  

 . שיעור תקיעה תרועה ושברים

    

כח של קול כל שהוא), והתקיעה צריך שתהיה באורך התרועה, ולכן   -(טרומיטין  שלש טרומיטין  רש"י הובא בשולחן ערוך (סימן תק"צ סעיף ג'), תרועה היא  שיטת שיטת שיטת שיטת 

לפחות, והשברים כל אחד משלשת השברים צריך שיהיה לא יותר מאורך זמן של כשני טרומיטין, כי זמן של שלש טרומיטין אורך הזמן של התקיעה הוא גם כן כאורך 

                             6666ראה המשך בעמוד ראה המשך בעמוד ראה המשך בעמוד ראה המשך בעמוד                                                                                 אם יאריך בשבר הרי שנעשה תקיעה.                                                                                               

 

 

סדר התקיעות בתפילת מוסף (תקיעות 

 דמעומד):
מוזכרים כעיקר התקיעות במשנה תקיעות דמעומד  תקיעות דמעומד  תקיעות דמעומד  תקיעות דמעומד  

ראש השנה (דף ל""ב ע"א) סדר ברכות אומר אבות 

וגבורות וקדושת השם, וכולל מלכיות עמהן ואינו 

תוקע, קדושת היום ותוקע, זכרונות ותוקע, שופרות 

שלפני מוסף (לא לכולי תקיעות דמיושב  תקיעות דמיושב  תקיעות דמיושב  תקיעות דמיושב  ותוקע.  

עלמא כי יש מהראשונים שביארו את דברי הגמרא 

באופן אחר) מוזכרים בגמרא ראש השנה (דף ט"ו 

ע"א) אמר רבי יצחק, למה תוקעין בראש השנה? 

למה תוקעין? רחמנא אמר תקעו! אלא למה מריעין? 

מריעין? רחמנא אמר זכרון תרועה! אלא למה תוקעין 

ומריעין כשהן יושבין, ותוקעין ומריעין כשהן 

 עומדין? כדי לערבב השטן.

כאן באנו לפרט את סדר התקיעות דמעומד כמפורש 

בשולחן ערוך סימן תקצ"ב, אמנם יש לציין תחילה 

שיש הבדל בין אשכנז לעדות המזרח, אשכנז לא 

תוקעים בתפילת לחש אלא רק בחזרה, ומשלימים 

מאה קולות בסוף התפילה, עדות המזרח תוקעים גם 

בתפילת לחש וגם הם משלימים את החסר עד מאה 

קולות אחר התפילה (אבל צריכים להשלים פחות כי 

תקעו גם בתפילת לחש), השולחן ערוך הביא רק את 

דיני התקיעות שבחזרת הש"ץ, בכל זאת עדות 

המזרח תוקעים גם בתפילת לחש (על פי שער 

 הכוונות ועוד).
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 שואלין ודורשין
 הרב דוד שרעבי

 שואלין ודורשין
 הרב דוד שרעבי



 
 

 "כי קרוב אליך הדבר מאד"
מה שנראה כמחלוקת בין הרמב"ן  ובין רש"י בפירוש הפסוק "כי יש  יש  יש  יש  

י"ד ). כי הנה   –המצווה הזאת אשר אנכי מצווך היום" ( דברים ל'  י"א  

רש"י מפרש שהפסוק מדבר על כל התורה כולה , כלומר שכל התורה 

כולה נכללת בהגדרה של "המצווה הזאת" , בעוד הרמב"ן סבור 

שהתורה במקום הזה מתכוונת למצוות החזרה בתשובה , וכוונת 

התורה לרמוז בהבטחה כי עתיד הדבר להיות כן . 

שגם אם ימצא האדם עצמו בקצה השמיים והוא 

שרוי בין הגויים יוכל לשוב אל ה' כי אין הדבר נפלא 

ורחוק ממך אבל הוא קרוב אליך מאד ותוכל 

 לעשותו בכל עת ובכל מקום".

בין גדולי עולם כמו הרמב"ן ורש"י כדאי במחלוקת  במחלוקת  במחלוקת  במחלוקת  

לנו לא להכניס הראש שלנו כי אלו הם כבשי 

דרחמנא ובודאי שעל כגון זה נאמר אלו ואלו דברי 

אלוקים חיים , ושני המפרשים עלו על סוד אחד 

 והוא סוד ה"קורבה"! 

חז"ל למדו מכאן ודיברו על זה ששבעה דברים אמר 

שלמה על העצל . בכל ספר משלי מפוזרת מלחמה 

של שלמה המלך בתכונה שנקראת עצלות .עליה 

כתב רבנו יונה בפרקי אבות שכל בני האדם נגועים 

בנגע המידה הזאת מי פחות ומי יותר . פה כנראה 

מקנן היצר הרע בכל כוחו . מגיעה השעה שאדם 

צריך לגשת לתפילה והוא מרגיש כבדות באיבריו 

ונמשך אל השינה . אם נשים לב נוכל לראות 

שכאשר מגיעה שעת הסעודה הוא שוכח את 

עייפותו ואין צורך לזרז אותו לגשת אל הסעודה , כי 

יצר הרע לא נמצא שם ,אבל לתפילה או ללימוד 

תורה או לעשיית מצוות שם הוא נמצא ועיקר 

 העבודה שלו היא להרחיק את האדם מהמצווה . 

מגוונות ."יעשו אותה אחרים ! למה דווקא הטענות הטענות הטענות הטענות 

אני "? או "אעשה אותה בזמן אחר ולמה דווקא 

עכשיו?  או "יש לי דברים חשובים שאני עסוק בהם 

בדחיפות ולכן אני לא יכול !" בכל טענות מעין אלה 

 מנסה יצר הרע להרחיק את האדם מהמצווה .

היא ענקית איך אוכל ללמוד אותה" או גם "המצוות הן כה התורה  התורה  התורה  התורה  " 

רבות איך אוכל לקיים את כולן "? בכל אלה נוכל להרגיש את יד 

העצלות המנסה להרחיק אותנו בכל יכולתה מהעשייה הנדרשת ממנו . 

בן ישיבה פותח בתחילת הזמן את מסכת שבת או את מסכת בבא 

בתרא ועור בשרו מתחיל להצטמרר . איך אוכל לגמור מסכת ענקית 

זאת ואת כל המפרשים הנלווים אליה . ז ה  ל א  ב ש ב י ל י  ! זה הוא 

הקול של יצר הרע . הוא לא מבטל את חשיבות הדברים אבל הוא 

מצביע על חולשת האדם שלמרות שהתנא יהודה בן תימא אמר 

לתלמידיו "הווה עז כנמר וגיבור כארי" הוא דווקא מרגיש שהוא לא 

 נמר ולא ארי . 

הוא מרחיק את האדם ממה שהוא היה צריך להיות קרוב אליו . כך  כך  כך  כך  

שבעה טענות לעצל להסביר למה הוא לא תנא אמר להיות גיבור כארי 

אבל אני אינני ארי . אני שועל ואינני יכול ללכת ללמוד תורה . "יש 

סכנה בדרכים!"  "הרבי לא בעיר" ! אולי הוא נסע לאמריקה ?"אולי 

הדלת בבית המדרש  נעולה ואני אלך בחינם ! 

" "באמת אני עייף קצת כי בדיוק אתמול 

הייתי בחתונה והלכתי לישון  מאוחר . אנוח 

אלך ללמוד !" כל   –בלי ספק    –מעט ואחר כך  

אלה הם קולות של היצר הרע ששלמה המלך 

הרחיב עליהם את הדיבור בספר משלי . ועוד 

. "יש לי מצב רוח רע היום! מחר  טענה 

 אלמד ! "

הטענות הללו אנו שומעים את הלחש  בכל  בכל  בכל  בכל  

של יצר הרע הטוען שהתורה היא בשמים !

היא גבוהה והיא רחוקה . היא נמצאת מעבר 

לים ומי יעבור לנו אל עבר הים או מי יעלה 

 לנו לשמים ויקחה לנו ? 

שהוא כן עלה  –מול כל אלה עומד משה רבנו 

לשמים ולקח את התורה ואומר לנו ."כ י  ק ר 

ו ב  א ל י ך  ה ד ב ר  מ א ד ! זה בכלל לא 

 רחוק וזה בכלל לא בשמים ולא מעבר לים !

משה רבנו יכול לומר כך ? באמת התורה איך איך איך איך 

היא בשמים והיא ענקית וקשה ללמוד אותה 

כולה או גם מקצתה ! משה רבנו לא ראה את 

מסכת שבת ואת ים המפרשים המקיף 

אותה ?ומסכת שבת זה לא הכול ! ואיך הוא 

יכול לדבר על "והגית בה יומם ולילה " הוא 

לא יודע מסוד העייפות ושצריך לנוח כמה 

 שעות בכל יום ? 

    ב.ב.ב.ב.

משה רבנו יודע את כל זה והוא גם יודע אבל  אבל  אבל  אבל  

את סוד ה"קורבה". "כי מי גוי גדול אשר לו 

אליו כה' אלוקינו בכל קראנו אליו " ( דברים ד' ז' ) קרובים  אלוקים  

מביא שם הרשב"ם מדרש אגדה : אמר רבי יצחק בשם רבי יהודה.  

עבודת כוכבים נראית קרובה שנאמר ישאהו על כתף יסבלהו ( ישעיה 

מ"ו ז' ) אבל היא רחוקה ! לבסוף אף יצעק אליו ולא יענה אבל הקב"ה 

נראה רחוק ואדם נכנס  לבית הכנסת ולוחש והקב"ה שומע תפילתו 

 הדא הוא דכתיב "מי  כה' אלוקינו בכל קראנו אליו".

 עיון הפרשה
 הרב דוד וייס

 רשתכבר כתיב 'ולא יראה בך ערות דבר ושב מאחריך'. נמצא כל עניינים כאלו גורמים לישראל להיות נתונים בהסתר פנים ח"ו, וגם איתא בזוה"ק פ”
נשא שדבר זה גורם לשרות סטרא אחרא בביתא וגורם מסכינותא לביתא. על כן נדב לבי בעז"ה לאסוף את כל מאמרי חז"ל השייכים לענין זה, 

י אולולהראות לפני הכל את גודל העוון והעונש שיש בזה, וגודל המעלה להאשה הצנועה בדרכיה, שעי"ז היא זוכה לבנים יראי השם וחשובים שבדור, 
 ספר גדר עולם) -(החפץ חיים   “על ידי זה יראו ויקחו מוסר ויתוקן קצת הפרצה הגדולה הזאת, ובזכות זה נזכה לראות בבנין ירושלים גדריה ועניניה בב"א

בן ישיבה פותח בתחילת ”

הזמן את מסכת שבת או את 

מסכת בבא בתרא ועור 

בשרו מתחיל להצטמרר, 

איך אוכל לגמור מסכת 

ענקית זאת ואת כל 

המפרשים הנלווים אליה, זה 

לא בשבילי! זה הוא הקול 

של יצר הרע, הוא לא מבטל 

את חשיבות הדברים אבל 

הוא מצביע על חולשת 

האדם שלמרות שהתנא 

יהודה בן תימא אמר 

לתלמידיו "הווה עז כנמר 

וגיבור כארי" הוא דווקא 

מרגיש שהוא לא נמר ולא 

 “ארי!
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הייסוד שהקב"ה קורא לעם ישראל זהו זהו זהו זהו 

"עם קרובו". אנחנו והוא ממש קרובים 

כמו אב ובנו . על זה אמרו חז"ל קודשא בריך הוא וישראל ואורייתא חד 

הם. חד ממש .ואיתא במדרש ( דברים רבה ח' ז' ) : "כי קרוב אליך א"ר 

שמואל בר רב נחמן למה הדבר דומה ? לבת מלך שלא היה אדם מכירה , 

והיה למלך אהוב אחד והיה נכנס למלך בכל שעה והייתה בתו של מלך 

עומדת לפניו . אמר לו מלך ראה האיך אני מחבב אותך שאין בריה מכרת 

את בתי והרי היא עומדת לפניך , כך אמר הקב"ה לישראל ראו מה אתם 

חביבים עלי שאין בריה בפלטין שלי מכיר את התורה ולכם נתתיה 

שנאמר ו"נעלמה מעיני כל חי" , אבל אתם "לא נפלאת היא ממך אלא 

קרוב אליך הדבר מאד" , אמר להם הקב"ה בני אם יהיו דברי תורה 

קרובים לכם אף אני קורא אתכם קרובים  שכן כתוב לבני ישראל עם 

 קרובו הללויה".

שאנו מרגישים לפעמים טורח ועמל רב בלימוד התורה זה באמת ומה  ומה  ומה  ומה  

מפעולות היצר הרע שרוצה להרחיק אותנו מהתורה הקדושה ואת זה 

הוא עושה באמצעות רגש העייפות בלימוד התורה . עייפות מרחקת ! 

קרוב לא מתעייף! החתן והכלה למרות שהם הולכים לישון בכל לילה 

משבעת ימי המשתה בשעה מאוחרת מאד בכל זאת הם לא עייפים 

 בבוקר ! ולמה ? כי משמחה לא מתעייפים !

זה למד רש"י הק' מהפסוק בפרשה שלנו . ה ת ו ר ה  א י נ ה  ר ח ו ק את את את את 

ה ! היא לא בשמים ולא מעבר לים וכבר כתב ישעיה הנביא "ולא אותי 

קראת יעקב כי יגעת בי ישראל " (ישעיה מ"ג כ"ב ) דהיינו שאם אדם 

מרגיש יגיעה  ועייפות בתורה זה סימן שלא אותי קראת ! היצר הרע 

 מעייף . הקב"ה אינו מעייף !

על זה משל נפלא של המגיד מדובנא . הוא דיבר על הפסוק בישעיה יש  יש  יש  יש  

"ולא אותי קראת יעקב כי יגעת בי ישראל ". המשל הוא על שני סוחרים 

שנסעו למדינת הים לצורכי מסחרם . האחד עסק בחומרי בניה והסחורה 

שהוא הביא ממרחקים הייתה אבני שיש כבדות . החבר שלו עסק 

באבנים טובות ובמרגליות והסחורה שהוא הביא הייתה תכשיטים 

ופנינים . מכיוון שהגיעו לנמל הבית שלהם הם ביקשו חברה שעוסקת 

בהובלות להעביר את מטענם לביתם . החברה נתנה את משלוח המטען 

 לשני סבלים להביא את המטען שלהם לכתובת בה הם מתגוררים .

מה השתומם בעל התכשיטים שהסבל הגיע אל ביתו נושם והנה  והנה  והנה  והנה  

ומתנשף , כולו עטוף בזיעה והיה נראה שהוא טרח הרבה בעבודה 

שעשה . מיד הבין הסוחר מה שקרה . חברת ההסעות טעתה ואת המטען 

שלו היא כנראה נתנה ביד שליח אחר בעוד שהשליח שעומד לפניו לקח 

 בטעות את המטען שהיה מיועד לסוחר השני !

אמר רבי יעקב המגיד מדובנא לקהל שומעיו . התורה אינה כבדה כך  כך  כך  כך  

ואינה מייגעת . ואם אתה התעייפת כנראה לא לקחת את הסחורה 

 הנכונה ! כי כאמור הקב"ה אינו מעייף !

למד רש"י מהפסוק בפרשה שלנו . והרמב"ן הוסיף על הדברים כך  כך  כך  כך  

שמצוות התשובה היא עוד יותר קרובה מהתורה . גדולה תשובה שמגעת 

עד  כסא הכבוד ! ואמרו  חז"ל שבמקום שבעלי תשובה עומדין  צדיקים  

גמורים אינם יכולים לעמוד ! כלומר שהאפשרות של האדם לחזור 

 בתשובה היא האות לקורבת האדם מישראל אל הבורא ,

לדודי ודודי לי" הוא הסוד של חודש אלול . אלוקים הוא מסוד אני  אני  אני  אני  " 

המלכות ! דוד הוא מסוד הקורבה . ועם ישראל הם עם קרובו !המלחמה 

נגד יצר הרע המנסה בל כוחו להפריע את התקרבות עם ישראל אל דודו 

היא על ידי הגברת השמחה ! דווקא בראש השנה נגביר את המודעות 

שלנו  למילים הנשגבות של הזמר הנפלא " אשרינו מה טוב חלקנו ומה 

 נעים גורלנו ומה יפה ירושתנו "

 

שבת שלום וכתיבה וחתימה טובה לכל המתפללים בבתי הכנסת בהר שבת שלום וכתיבה וחתימה טובה לכל המתפללים בבתי הכנסת בהר שבת שלום וכתיבה וחתימה טובה לכל המתפללים בבתי הכנסת בהר שבת שלום וכתיבה וחתימה טובה לכל המתפללים בבתי הכנסת בהר 

 שמואל ולחברים המקשיבים לקולך בכל אתר ואתר שמואל ולחברים המקשיבים לקולך בכל אתר ואתר שמואל ולחברים המקשיבים לקולך בכל אתר ואתר שמואל ולחברים המקשיבים לקולך בכל אתר ואתר 

 עיון הפרשה
 הרב דוד וייס

ואמרתי שעיקר סיבת הדבר, שאנו מרחיקים בעצמנו את הקב"ה מאיתנו. הוא ציוה לנו והתקדישתם והייתם קדושים, ואמרו חז"ל כל המקדש עצמו ”
מלמטה מקדשין אותו מלמעלה מעט מקדשין אותו הרבה, בעולם הזה מקדשין אותו לעולם הבא, וכתוב אחר אומר כי ד' אלקיך מתהלך בקרב מחניך 

ושב בר להצילך וגו', (והמאמר להצילך כולל הרבה ענינים, להצילך מן החרב מן הרעב ומן השבי ומן הביזה), והיה מחניך קדוש, ולא יראה בך ערות ד
  מאחריך, הרי ביאר לנו הכתוב מפורש, שכאשר נהיה קדושים הוא מתהלך בינינו להצילנו מכל רע, אבל אם יראה בנו ערות דבר הוא שב מאחרינו,

 מכתבים ומאמרים) -(החפץ חיים   “וממילא יחולו עלינו כל הסיבות ח"ו
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 קונטרס חדש בענין ימים נוראים!

 בא בושם חדש של תורה

 דברים מאירים על ידי

 א“שליטדוד וייס הגאון הרב 

 אפשר להשיג חינם בבית משפחת וייס

 15רחוב לשם 

 במלאת שבעה לאשה הצדקת 

 ל“זיעל בת ציונה 

 משפחת ירושלמי מודה לכל תושבי השכונה

 אשר השתתפו בצערם

 ובריבוי תורה לעילוי נשמתה

 ת.נ.צ.ב.ה.

 

 לא תוסיפו לדאבה עוד



 שיעור התקיעה שברים ותרועה לרש"י:

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

טרומיטין, והאריך בשברים, לא קיים מצוה לא כרש"י ולא כמו   18בשולחן ערוך (סימן תק"צ סעיף ג') לגבי תשר"ת, שמי שלא האריך בתקיעה כשיעור של  וכתב  וכתב  וכתב  וכתב  

ת ומעט כחו המובא בתוספות, והטוב ביותר כתב המשנה ברורה וזה לשונו: צריך התוקע ליזהר שיאריך בתקיעות דתשר"ת שכל תקיעה יהיה לפחות כשיעור ח"י  

ין בתש"ת ובין ם ב יותר, והתקיעות של תש"ת ותר"ת יהיה לפחות כשיעור ט' כחות דבזה יצא לכו"ע שהרי מותר להאריך אפילו יותר מכשיעור, וגם יזהר בכל השברי 

ר"ת ל ת בתשר"ת שלא יעשה שום שבר מט' כחות וטוב יותר שלא יעשה בכל שבר רק כשלשה כחות, וגם יזהר לכתחלה שיעשה כל תרועה בין של תשר"ת ובין ש 

 כשיעור ט' כחות. 

 נשימות והפסקות בשברים ובתרועה:
 , לא יפסיק בין קולות השברים, והוא לעיכובא, בין בשברים של תשר"ת, ובין בשברים של תש"ת.בשבריםבשבריםבשבריםבשברים

של תשר"ת, יש אומרים שאסור להפסיק בין השברים לתרועה אלא הכל עושה בנשימה אחת, אמנם אף שאינו מפסיק כדי נשימה מכל מקום מפסיק תרועה תרועה תרועה תרועה ----בשבריםבשבריםבשבריםבשברים

עשות י ל מעט (פחות מכדי נשימה כך כתב במשנה ברורה, אמנם להחזון איש היכן שעושים בנשימה אחת ), ויש אומרים שאף שבדיעבד יוצא בנשימה אחת ראו 

עושה   ומד בשתי נשימות, ועל כן ההולכים כפי פסקי השולחן ערוך נוהג כפי שפסק שירא שמים יצא ידי שניהם, שבמיושב עושה בנשימה אחת, ובתקיעות דמע 

כל בשתי ת ה בשתי נשימות (וברוב קהילות כך נהגו וכן הביא בשער הציון אות י"ח שהכרעת השולחן ערוך טובה מאוד), אמנם להפוסקים כהרמ"א נוהגים לעשו 

גים לעשות נוה נשימות (אך לא יפסיק ביותר מכדי נשימה, ואם עשה בנשימה אחת יצא, אמנם בשער הציון אות י"ח כתב שהכרעת השולחן ערוך טובה מאוד), ויש  

 הכל בנשימה אחת.

ה, אמנם רוע הקולות כשרים בשופר, היינו גם אם נשתנה בתקיעה עצמה בין עב לדק ושוב לעב (ויש שהחמירו בזה), וגם קול צרוד כשר וכמו שפעמים מצוי בת כל כל כל כל 

 נפיחה בעלמא אינו קול וחוזר.

שירותי דת 
 וגמילות חסד

 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

 054-8441374הרב מרדכי ויטנשטין טל:  ח רדיאטורים לחימום:“גמ

 054-8402564משפחת בן ישי טל:  מיץ ענבים:

 050-5245392משפחת נחמני טל:  כרית של ברית:

 052-7162051רינה איתן: ‘ גב ‘):אחות מוסמכת לשעת הצורך בשבת (פציעות זריקות וכו

 052-6161696הרב איתמר שעיה טל:  ח פלאטה של שבת:“ח כיסאות שולחנות ומזרנים וגמ“גמ

  57אביאל ירושלמי רח' אבני החושן  טפחים, סירים גדולים: ‘ ח כיסאות שולחנות, כסאות ג“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 (אנילציה תרומת קרוליין שרעבי):

 054-8002882משפחת שרעבי טל:  ויה:‘נ אסתר בת ג“משאבת חלב ידנית וחשמלית לע

 050-4108914קרוליין שרעבי טל: ‘ גב איסוף וחלוקת מזון למשפחות:
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äòé÷ú äòé÷ú 

 êøåà3 ïéèéîåøè 

 øáù ìë2  êéøöå ïéèéîåøè3  íéøáùä ìë êøåàù éøä íéøáù6 ïéèéîåøè 

äòåøú 

3 ïéèéîåøè  êøåà6 ïéèéîåøè 

äòé÷ú íéøáù 

 êøåà6 ïéèéîåøè  êøåà6 ïéèéîåøè 

äòé÷ú 

 êøåà3 ïéèéîåøè 

íéøáù 

 êøåà6 ïéèéîåøè 

äòåøú 

3 ïéèéîåøè  êøåà9 ïéèéîåøè 

äòé÷ú 

 êøåà9 ïéèéîåøè 

äòé÷ú 

äòåøú 

 êøåà9 ïéèéîåøè  êøåà9 ïéèéîåøè 

äòé÷ú 

 êøåà9 ïéèéîåøè 

äòé÷ú 

 øáù ìë3  êéøöå ïéèéîåøè3  íéøáùä ìë êøåàù éøä íéøáù9 (øúåéå) ïéèéîåøè 

 êøåà9 ïéèéîåøè 

äòé÷ú 

 êøåà9 ïéèéîåøè 

äòé÷ú 

 êøåà9 ïéèéîåøè 

íéøáù 

 êøåà18 ïéèéîåøè 

äòé÷ú 

 êøåà9 ïéèéîåøè 

íéøáù äòåøú 

 êøåà9 ïéèéîåøè  êøåà18 ïéèéîåøè 

äòé÷ú 

שיעור התקיעה 

שברים ותרועה 

לריב"א וריב"ם 

 (בתוס'):

 שואלין ודורשין
 הרב דוד שרעבי

                             3333המשך מעמוד המשך מעמוד המשך מעמוד המשך מעמוד 



 חזו בני חביבי...
 מהנעשה בשכונה

 
 

 בענין עין הרע וחשש ממנו
מהמון העם חוששין לעין הרע וכל דבר שעושים או קונים מחביאים זאת הרבה  הרבה  הרבה  הרבה  

מזרים ואף מקרובים משום "חששא של עין הרע" ולעומתם רבים אינם חוששים 

כלל ואם תאמר להם "עין הרע" יאמרו שאין כזה דבר ולא חשו כלל בשורות אלו 

ננסה להביא מהמקורות בענין זה והאם צריך לחוש לזה בכלל. וזאת למודעי 

שאיננו מתייחסים להיבט האמוני שבדבר שכל אחד יש לו אמונות משלו בענין 

 אלא הסתכלות דינית הלכתית ע"פ המקורות.

מס' בבא בתרא (דף ב':) אמר ר"א אמר רב אסור לו לאדם לעמוד בשדה בגמ'  בגמ'  בגמ'  בגמ'  

חבירו בשעה שהיא עומדת בקמותיה. וכתב רש"י 

שלא יזיקנו בעין רעה. והיינו דההיזק הוא שמימי 

(ולא פיזי) ונקטו חכמים שיש איסור בדבר שיעשה 

כביכול עין רעה לחבירו ויסתכל עליו ויזיקנו ב"עין 

הרע". ועוד איתא בגמ' (שם דף קי"ח.) עצה טובה 

קמשמע לן דאיבעי ליה לאיניש לאיזדהורי מעינא 

בישא וכו' וכתב רש"י (ד"ה ומשני התם) דמיבעי ליה 

לאיניש להטמין עצמו לאיזדהורי מעינא בישא. ע"כ. 

והיינו שוב שחז"ל נותנים עצה טובה שיש להזהר 

מעינא בישא. ועוד איתא התם שאמר להם יהושע 

החביאו עצמכם ביערים שלא תשלוט בכם עין רע. 

(ע"ע בגמ' כתובות דף פ"א: דעצה טובה שאמרו חז"ל 

וכדאיתא בכמה דוכתי) ועוד מייתי התם דבזרעא 

דיוסף לא שלטא עין רעה. (וכדאיתא במס' ברכות דף 

נ"ה: אומנם התם נקט תרופה לעין הרע שאם בא 

לעיר יאמר אנא מזרעא דיוסף קאתינא שלא שולטת בו עין רעה וכדאיתא התם 

 דף כ'. גבי רבי יוחנן) 

מזו דהא בגמ' בבא מציעא (דף ק"ז:) איתא תשעים ותשע מתים בעין ויתירה  ויתירה  ויתירה  ויתירה  

רעה ואחד בדרך ארץ. והיינו שרוב בני אדם מתים מעין הרע. וראה עוד ברש"י 

על עה"ת פרשת מקץ (בראשית מ"ב ה') על הפסוק למה תתראו גבי בני יעקב 

שלא יכנסו בפתח אחד שכולם גיבורים מפני עין הרע. וכן בפרשת בלק (במדבר 

כ"ד ב') וישא בלעם את עיניו, ביקש להכניס בהם עין הרע. (מדרש רבה) וגם אנו 

רגילין לומר בברכות השחר שתצילנו היום ובכל יום מעזי פנים וכו' מעין הרע 

 וכו'. ועוד מקומות תמצא בפירושו מענין עין הרע.

או"ח (סימן קמ"א סעיף ו') כתב שאין מניחין לעלות לתורה שני אחים ובשו"ע  ובשו"ע  ובשו"ע  ובשו"ע   

זה אחר זה וכן הבן אחר האב בשביל עין הרע. וכן אנו נוהגים עד עצם היום הזה. 

וע"ע בפתחי תשובה (יו"ד סימן קט"ז סק"ו) שכתב בשם האדני פז שאין לקרוא 

שני בנים בשם אחד משום עין הרע. ובענין הדין של אסור לו לאדם שיעמוד על 

שדה חבירו, שזהו איסור לא הביא הרמב"ם דבר זה להלכה. כיון שנראה 

דהרמב"ם לא חייש לענינים שמימים כענין כישוף ושדים אומנם בהלכות 

שכירות (פי"ב הלכה א') כתב הרמב"ם שלא יבוא בכרם רעהו שלא בידיעתו. 

 והיינו שלדברי הרמב"ם האיסור עין רעה הוא ענין אחר ולא במובן שלנו.  

רבי משה פיינשטיין בשו"ת אגרות משה (אבהע"ז ח"ג סימן כ"ו) כתב וז"ל והגאון והגאון והגאון והגאון 

בענין עין הרע ודאי יש לחוש אבל אין להקפיד הרבה כי בדברים אלו הכלל מאן 

דלא קפיד לא קפדינן בהדיהכהא דמצינו בזוגות בפסחים דף ק"י. אבל איני רואה 

בזה שאשה צעירה שהוא כדרך העולם להתעבר שייך בזה עין הרע ואין להקפיד 

בזה. ובדבר הרמב"ם והמאירי ודאי לא יפלגו על הגמ' בדברים שחוששין להם 

משום עין רעה. אבל אין להקפיד כ"כ וגם רק בדבר שלא מצוי לפי דרך העולם 

שייך לחוש ולא לדברים מצויין. עכ"ל. ומבואר 

דהחשש רק בדבר שאינו מצוי ואנשים רואים בו דבר 

מיוחד יש חשש עין רעה, אבל בדבר שהוא מצוי אין 

חשש. ולכאורה הוא לפי האדם הרואה והנראה ואם 

הרואה רואה בו דבר מיוחד וגם הנראה מבין שזה 

מיוחד יכול הדבר לעורר מידת עין הרע. אבל אם 

אותו אדם עושה או שיש לו דבר שיש לשאר העולם 

אין בו משום עין הרע וזה תלוי לכאורה בסביבה 

שנמצא בה ובאנשים הסובבים אותו והם דברים 

דקים ועמוקים כל אחד לפי שכלו והבנתו, ומאן דלא 

קפיד לא קפדינן בהדיה. ויש להעיר דיש מאן דלא 

ידע ממאי קפיד, ולענ"ד גם בו לא קפדינן בהדיה. 

 ודו"ק. 

המקום להביא דברי החזון איש (מסכת בבא וכאן  וכאן  וכאן  וכאן  

בתרא סימן כ"א בליקוטים) וזת"ד: מסודות הבריאה 

כי האדם במחשבתו הוא מניע גורמים נסתרים בעולם המעשה, ומחשבתו הקלה 

תוכל לשמש גורם להרס ולחורבן של גשמים מוצקים וכו'. ובשעה שבני אדם 

מתפעלים על מציאות מוצלחה מעמידים את המציאות בסכנה, ומ"מ הכל בידי 

שמיםוכל שלא נגזר עליה בדין שמים לאבדן הדבר ניצל. אבל כשנגזר הדבר 

להאבד, מתגלגל הדבר על שימת עין תמהון על הדבר וע"י זה הוא כלה. עכת"ד. 

ולכך צריך להשים אדם מבטחו בקב"ה שכל דרכיו אמת וצדק, ומאידך אינו צריך 

לעשות דברים של תמהון ולעורר עליו עינם של אחרים. וכמו שנתבאר תלוי לפי 

הסביבה שנמצא בה והסובבים אותו אם מעשיו מתמיהין עיני אחרים עליו. ועוד 

דאם אינו מקפיד לא תועיל תמיהת אחרים עליו. ויש להזכיר דעת הגר"ח 

קניבסקי דמה שאמרו מאן דלא קפיד לא קפדינן בהדיה לא נאמר לענין עין הרע 

רק לענין קפידא של סכנה בזוגות כדאיתא בפסחים (דף ק"י.) אבל לעייל ראינו 

שאין כן דעת הגר"מ פיינשטיין. ודעביד כמר עביד ואלו דברים אמוניים שביארנו 

 הוא תלוי גם בהתמשכות הדעת שלו ועוד. ולא הבאתי כאן אלא עקרי הדברים. 

 נועם דברות
 הרב עמנואל איפרגן

 שנה טובה ומתוקה לכל תושבי השכונה

 וברכה מיוחדת לכל הכותבים בעלון השכונתי מדי שבת

 ולתורמים מזכי הרבים שמאפשרים את הדפסת העלון
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 שיעור של התקיעות
מדאורייתא אין צריך אלא תשע קולות, דהיינו תקיעה תרועה תקיעה ג' פעמים הקדמה:  הקדמה:  הקדמה:  הקדמה:  

(א) 
. [ולתקוע תקיעה תרועה תקיעה 

בסדר מלכיות, זכרונות, ושופרות 
(ב) 

.] אבל כיון שאינו ברור מהו הקול של "תרועה", לכן תיקן ר' אבהו לתקוע כדי לצאת ידי כולן 
(ג) 

. ויש ג' צדדים לענין מה שייך להיות 

מה שאנו   -  מה שאנו קורין "שברים", ג) שלש שברים ביחד עם שלש יבבות   -מה שאנו קורין "תרועה", ב) שלש שברים    -הקול של "תרועה" דקרא: א) שלש יבבות  

הכל ל' קולות. ועוד סך  קורין "שברים תרועה". נמצא שלאחר שתיקן ר' אבהו לתקוע כולן, אנו קורין כסדר זה: תשר"ת, תש"ת, תר"ת, ג' פעמים כל אחד ואחד. והיינו  

תיקן בגמ' לתקוע כל הקולות אלו בין בישיבה (לפני מוסף) בין בעמידה (בתוך מוסף) 
(ד) 

. ולכן יש לנו סך הכל ששים קולות. והרמ"א הביא מנהג להוסיף עוד ל' קולות 

לאחר מוסף, והשל"ה הביא ענין להוסיף עד שיהיה סך הכל מאה קולות
(ה)

 . 

מה שאנו קורין "תרועה", היינו "שלש יבבות" (כדנ"ל). ויש מח' רש"י ותוס' מהו "יבבה". רש"י סבר שיבבה היינו מח' רש"י ותוס': מח' רש"י ותוס': מח' רש"י ותוס': מח' רש"י ותוס': 

כח כל דהו, ולכן תרועה היינו שלש כחות כל דהו. ותוס' סבר שיבבה היינו שלש כחות כל דהו, ולכן תרועה היינו תשע כחות כל 

דהו. [כחות כל דהו היינו מה שאנו קורין "טרומיטין".] וממח' זה יש נפק"מ בין לענין תקיעה בין לענין שברים בין לענין תרועה. 

שמשנה הוא בר"ה, ששיעור תקיעה צריך להיות ארוך כשיעור התרועה. נמצא שלפי רש"י שתרועה רק ג' טרומיטין גם שיעור 

תקיעה ג' טרומיטין, ולפי תוס' שתרועה ט' טרומיטין ה"ה שתקיעה צריך להיות לכל הפחות אורך כשיעור ט' טרומיטין. ולענין 

שברים, מוכח שהקול של השברים הוא יותר ארוך מקול של תרועה. ולכן לפי רש"י שסבר שכל תרועה היינו כח כל דהו, נמצא 

שכל שבר על כרחך יותר מכח כל דהו, ומסתמא שיעורו קרוב לב' כוחות, ולכן נמצא שג' שברים היינו כשיעור ו' טרומיטין 
(ו) 

. אבל 

לפי תוס' שסבר שכל שבר צריך להיות לפחות כשיעור ג' טרומיטין, לכן נמצא שג' שברים היינו כשיעור ט' טרומיטין
(ז)

  . 

, יש מח' לענין שבר שעשה כשיעור ג' טרומיטין, האם יצא בזה לדעת רש"י. תוס' סבר בדעת רש"י שכיון שרש"י סבר שתרועה רק ג' קולות כל דהו מח' בדעת רש"י:  מח' בדעת רש"י:  מח' בדעת רש"י:  מח' בדעת רש"י:  

עת רש"י, בד   נמצא שתקיעה רק כשיעור ג' טרומיטין. לכן אם תקע שבר אורך של ג' טרומיטין נמצא שיצא מכלל שבר ונעשה תקיעה, ולא יצא. אבל המרדכי כתב 

יעה של סדר תק   שדווקא בסדר תר"ת הוא שרש"י סבר ששיעור תקיעה היינו ג' טרומיטין, אבל בסדר תש"ת הא עכשיו אנו קורין "תרועה" דקרא "שברים". ולכן גם 

תש"ת צריך להיות יותר ארוך מתקיעה של סדר תר"ת
(ח)

. ולכן נמצא שכיון ששלשה שברים לפי רש"י הוי סך הכל בערך כשיעור ו' כוחות (כדנ"ל), לכן גם תקיעה צריך 

 להיות כשיעור ו' כוחות. נמצא, שכל שבר אפילו אם אורך יותר מג' כוחות עד ו' כוחות, עדיין לא יצא מכלל שבר.

לפי תוס' בדעת רש"י שסבר שכל שבר צריך להיות פחות מג' טרומיטין, נמצא שא"א לצאת גם רש"י וגם תוס' ביחד. שהא לתוס' צריך אם שייך לצאת ידי שניהם:  אם שייך לצאת ידי שניהם:  אם שייך לצאת ידי שניהם:  אם שייך לצאת ידי שניהם:  

טרומיטין ט'  להיות ג' שברים כשיעור סך הכל של ט' טרומיטין. ולפי רש"י כל שבר צריך להיות פחות מג' טרומיטין, ולכן ג' שברים ביחד על כרחך פחות מ 
(ט) 

. אבל לפי 

ם סך הכל ט' כחות ברי דעת המרדכי בדעת רש"י, שפיר יכול לצאת בין רש"י ובין תוס' בתקיעה אחת. שיכול לתקוע כל שבר כשיעור ג' כחות עד ו' כחות, ולהיות ג' ש 

 (ויותר), ועי"ז יצא שניהם. פחות מו' כחות כדי לצאת לרש"י, ולא פחות מג' כחות כדי לצאת תוס'. 

"מ , מ הש"ע הביא דעת רש"י בשם י"א, ואח"כ הביא דעת תוס' בשם י"א. ואף שכלל בש"ע שכל מקום שהביא ב' "יש אומרים" שהלכה כי"א השניה (כתוס') למעשה:  למעשה:  למעשה:  למעשה:  

בב"י כתב שהעולם נהגו לתקוע שבר פחות מג' טרומיטין וכרש"י (ואינו חוששין לשיטת תוס' כלל) 
(י) 

. והרמ"א כתב שנוהגין לעשות כדעת המרדכי בדעת רש"י (ועי"ז 

יצא גם תוס')
(יא)

. והב"ח כתב שמנהגינו לא לחוש לרש"י כלל
(יב)

. והמג"א לאחר שהביא שיטת הב"ח כתב להיפך שעכשיו המנהג לא לחוש לשיטת תוס' כלל 
(יג) 

. והמ"ב 

י ע"פ מהלך רש" כתב לכתחילה לחוש לדעת תוס', ובדיעבד לסמוך על רש"י (אף שלא יצא בזה שיטת תוס' כלל). אבל המ"ב מסיים שטוב יותר לצאת בין תוס' בין  

המרדכי בדעת רש"י, ולעשות כל שבר בין ג' עד ו' טרומיטין
(יד)

  . 
  .à"ñ ö÷ú 'ñ ò"ùåèå :âì ä"ø äðùî (à)  .íù é"áá äàáåäå ,íù é"ùø (á) éðåù íéâäðî äéä ÷ø àîù åà ,àì åà àöé íà àåä øåîâ ÷ôñ äéä íàä ,åäáà 'ø ï÷éúù éðôì ïéðòì íéðåùàø 'çî àéáäù é"áá 'òå .íù 'îâ (â)  .í í"áîøä

  ìë õáé÷ åäáà 'ø àáùëå ì"æå ,ììë àúééøåàã áåéç éãé àöé àì àîù ÷ôúñäì ùé ú"øú ÷ø ò÷åúù éîù åðééäã ,àåä øåîâ ÷ôñù íéøáåñ â"îñäåôñä øôåù úòé÷ú úáåç éãé ìàøùé ìë åàöéù éãë íìåë éøáãë åùòéù ïé÷úäå úå÷é
ùé ìë åéäéù äð÷ú ï÷úì äàø åäáà éáø àáùëå ì"æå ,äìéçúî íéðåù íéâäðî äéä ÷øù íéøáåñ à"áèéøäå ç"øäå éàä åðéáøå .ì"ëò ììë ÷ôñ àìáìàø   'òå [.áö÷ú 'ñ ò"ùåèá 'òå à"áèéøä úééàø ù"òå] .ì"ëò ãçà äùòî íéùåò

  .åðéðîæá íâ íäéðéá î"÷ôð 'ç äøòäá 'î÷ì  øòì éãë ,ïéãîåò ïäùë ïéòéøîå ïéò÷åúå ïéøæåçå ïéáùåé ïäùë ïéòéøîå ïéò÷åú äîì ÷çöé éáø øîà ,â"ñ äô÷ú 'ñ øåèá äàáåäå .æè 'îâ (ã)  áá  .ïèùä   ÷ø áúëù åö÷ú 'ñ ò"ùá 'ò (ä)
  áö÷ú 'ñáå á"÷ñ íù) á"îä àéáä äæ ìòå ,óéñåî øçàì úåìå÷ 'ì òå÷úì åâäðù úåîå÷î ùéù àéáä íù à"îøäå ,óéñåî øçàì äìåãâ äòåøú òå÷úì"÷ñ ïéðò úîàáå .äàî ãò íéìùäì éãë úåìå÷ øùò ãåò óéñåäì ä"ìùä úòã (ã

éìùîå ,õ"ùä úøæçá 'ìå ùçì úìéôúá 'ì ,óéñåî êåúá úåìå÷ íéùù òå÷úì ïéâäåð íéãéñçäå] .(áö÷ú 'ñ øåèá 'ò) êåøàá äàáåä øáë ä"ìùä ìùò í áö÷ú 'ñ øåèä ë"ùîëå (ìá÷úú éðôìî ùéã÷á) óñåî øçàì úåðåøçà úåòé÷ú øù

  [.êåøàä íùá  ä êñù àöîðå ,éöçå çë øáù ìëù åðééäã úö÷ äæî úåçô àåäù øùôàù ,úåçë 'á øáù ìëù øåøá åðéà úîàáå .ç"÷ñ ö"äòùá äàáåä íéøôà äèî (å)  ìë úåçë 'å øåòéùë" â"é÷ññ á"î ïåùì ù"ò ïëå .úåçë éöçå òáøà
 .ãé äøòä 'î÷ì 'òå .ì"ëò äæì áåø÷ åà  åðééäã úåááé 'â åðééä úåòåøú 'âù ïåéëù ,ïéèéîåøè 'â øåòéùë ãçà ìë úåçôä ìëì åçøë ìò 'ñåú ìù íéøáùù .íéðåøçàä ìëî çëåî ïë (æ) 'è úö÷ åà 'è úåçôä ìëì íéøáù 'â ë"ò ,ïéèéîåøè

  ."ïéèåîéøè á"é øåòéùë" â"ññ ò"ùä ìò ë"åðá 'òå .(â"é÷ñ á"îá 'ò) øúåé  ä åðéáøë íéøáåñ ù"àøäå 'ñåúù øîåì øùôàù 'éúù ç"áá 'òå .åéìò é"áä äù÷ä ïëå .ïîéñå ïîéñ ìëá éåìú äòé÷úäù äæì íéëñä 'ñåú íâå (ç)  éà 'òì 'ò)

à äòé÷ú äùòðå øáù ììëî àöé éøä úåááé ùìùë àåäù ú"øú úòé÷ú øåòéùë øáùá êéøàîù ìëù ì"éå ì"æå 'éúù é"áä úðååë ïëù øùôàå .(â äøòäâ"ò    .ì"ëò äòé÷úë éåä àì äéãéã ïîéñã äòé÷ú éáìâù   äöåø íà ð"äà ìáà (è)
ì"æå áúëù á"îá ù"ò ìáà .íéøáùä ìò óéñåäì øúåîù ò"ùá ë"ëå .'ñåú ïéáå é"ùø ïéá úàöì êééù ,íéøáù 'ä åà 'ã úåùòì íéøáùä ìò óéñåäì  ëð  .ì"ëò íéøáù 'â ïî øúåé úåùòì àìù äìéçúëì íäéøáãì ùåçì ïå   ä"ã é"á (é)

ù äéãéãì éøäù äòé÷ú éåäå øáù ììëî àöé åëéøàéù èòîá é"ùø úòãìù íåùî øùôàù äî ìë øáùä íéøö÷î àìà ïë åâäð àì íìåòäå ì"æå éëãøîäååòé .ì"ëò àåäù ìë ìù úåçë 'âë éåä äòé÷ú ø  ã"äåøúá ë"ëå ,à"âäá ë"ëù (àé)

  .íòè ìù íéøáã íäù    .úåçë 'è ãò íéøáùá êéøàäì âäðîù áúëù é"÷ñ ç"á (áé)   ã"÷ñ ö"äòùá ò"öå .ì"ëò äëøá åéìò àáú øéîçîäå ,é"ùø úòãë ,äòåøúá úåçë 'è úåùòì àìù äìéçúëì ïéâäåð åéùëòå ì"æå á"÷ñ à"âî (âé)
  .'âî úåçô øáù òå÷úì àåä ïäìù âäðîù áúë åîöò à"âîä ìáà ,ç"áä íùá à"âîä ÷ø àåä úîàáå .à"âîä ïééöîù  (ãé)   ìë úåùòì íöîöì äù÷ ãåàîå .ì"ëò úåçë äùìùë ÷ø øáù ìëá äùòé àìù øúåé áåèå ì"æå å"è÷ññ á"î

öçî øúåé úö÷ äéäú øáù ìëù ,äæì øåòéù 'ìù á"éøî éúòîùå .úåçë 'åì áåø÷ ãò øáù ìë òå÷úì ìåëé ì"ðã ïåáùçä éôìå .÷åéãá úåçë 'â øáùù é ùé ïëå .úåéðù éúùî úåçô úö÷ íéøáù 'âä úåéäì ìãúùäì ùé ìëä êñáù àöîðå ,äéð

 .úåéðù éðùë åðééäã à"èéìù ïééèùðééô ãåã 'ø øòùî ïëù åðîî éúòîù ïëå .ïéååù íéøáùäî ãçà ìë òå÷úì úåñðìå ïéëäì 

 הלכה פסוקה
 הרב יוסף שטילרמן

ן   -היום כלכם  כלכם כראוי לזה, כקטו

 כגדול.                               ( דברי שאול )

    "פן יש בכם שרש פרה ראש ולענה""פן יש בכם שרש פרה ראש ולענה""פן יש בכם שרש פרה ראש ולענה""פן יש בכם שרש פרה ראש ולענה"

. השופר מעורר לתשובה. ובכוחו שופר שופר שופר שופר הוא    ר"ת של "שרש פרה ראש ולענה" ר"ת של "שרש פרה ראש ולענה" ר"ת של "שרש פרה ראש ולענה" ר"ת של "שרש פרה ראש ולענה" 

 לשרש מן הלב כל פרה ראש ולענה.                                    (מעינה של תורה )

    "ושבת עד ה' אלקיך""ושבת עד ה' אלקיך""ושבת עד ה' אלקיך""ושבת עד ה' אלקיך"

שמעתי מהבעש"ט: כמו שמכניסים נר דולק למקום חושך, החושך סר ואינו ניכר 

כלל, כך כשהאדם חוזר בתשובה, אף שחטא  מקודם והשחית את דרכו וקלקל 

עד ה'   –אז תגיע    -על ידי התשובה הוא נעשה לבריה חדשה. ושבת   -את נפשו 

 אלוקיך.                                                                             (דגל מחנה אפרים )

    "אתם נצבים היום""אתם נצבים היום""אתם נצבים היום""אתם נצבים היום"

ומדרש אגדה למה נסמכה פרשת אתם נצבים לקללות? לפי ששמעו ישראל 

מאה קללות חסר שתים,חוץ ממ"ט שבתורת כהנים,הוריקו פניהם ואמרו,מי יוכל 

לעמוד באלו,(רש"י) שאם מזהירים אדם שילקה מלקות ולא מכנים את 

המספר,או שנוקטים מספר עגול,חמישים או מאה,אז יש להניח שהמספר אינו 

אלא לשון הבאי וגוזמא,ואין קץ וגבול להורדה ולויתור,אבל אם מזכירים מספר 

לא עגול,ניכר שזה מדוקדק וקצוב,ולכן כיוון ששמעו מאה חסר שתים ומ"ט 

 קללות,ראו שהמספרים מדויקים והוריקו פניהם.                            (דברי שאול)

 פרפראות...
 הרב משה קליין
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