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כמה אופני ריבית אף כשאינו חייב בזה. ועוד צריך לדון מ"ש מאפותיקי מפורש 
דנחשב הלואה בכל דיני התורה4. ואכמ"ל]. 

ומ"מ האגר"מ הדגיש דבריו דכ"ז כשחברה לווה, דאין חיוב על שום אדם. אבל 
כשהנידון על המלוה, לא איכפת לן כלפי מי חיוב הריבית. דעיקר גדר המלוה הוא 
מחמת קבלת מעות ההלואה, והמעות מוגדרים. ואין בזה שייכות לנידון דידן כלל.
ומה שיש שדנו דדרך העברה בנקאית ויש לפלפל דאין כאן צורת זכין, ובאמת יש 
דרך  בהלוואה  שדנו  ויש  המדוייק.  הגדר  מה  בזה"ז,  בנקאיות  פעולות  בכל  לדון 
פעולה בנקאית, שמא אין כאן קבלת מעות, ואין כאן איסור ריבית. אך ח"ו להקל 
בזה ולהתיר עי"ז איסור חמור של ריבית. ועכ"פ בכל הבתי דינים פוסקים שפעולה 
התחייבויות  גדר  או  סיטומתא  משום  הוה  אי  בין  דבר,  לכל  קנין  נחשב  בנקאית 

וערב וכדו', מ"מ נקטינן דחל קנין.
אמנם מי שבוחר להעביר את הכסף לבנק [ולא לקופת גמל], יש לדון דהילד אינו 
זוכה כלל במעות. ומוסד הביטוח לאומי קוצצת עם הבנק התחייבות להעביר כסף 
לקטן בתאריך מסויים. וכל עסק הריבית הוה ע"י המדינה, והילד מקבל רק את 
התשלום בסוף. ויל"ד בזה דהא השטר חוב הוא על שם הילד, ושמא יש בזה צד 
איסור. ועוד יל"ד דכיון שההורים בוחרים להעביר את הכסף לבנק זו, עי"ז מלווים 

לבנק כדין עבד כנעני [קידושין ז.]. וצ"ע.
עכ"פ באופן שמעביר לקופת גמל [טרייף] לא שייך היתר זה, שהרי בקופה רשום 
על שם העמית. והנהלת הקופה אינם בגדר 'לווה' ואינם אחראית על הכסף כלל, 

אלא אפוטרופוס המתעסק במעות על שם הקטן, ומלווים מעותיו בריבית. 
אלא הא הוא דיש לדון, האם יש עיצה לגלות דעתו שאינו רוצה לזכות, ולהעמיד 
חו"מ  כד.,  כריתות  לב,  גיטין  קלח.,  [ב"ב  דקי"ל  בזכייתם.  אפשי  אי  ולומר  עדים 
לנותן.  חוזר  דכה"ג  תוס'  כדעת  פסק  והשו"ע  זכייתו.  על  מחאה  דמהני  י]  רמה 
והכסף ישאר של ביטוח לאומי, ואף שקרן ההשקעות סבורה שמנהלת כסף שלו, 
ודאי  חזרה,  הכסף  את  לקחת  בממשלה  יחליטו  ואם  המדינה.  עבור  הכל  באמת 
שלא יהא לו שום תביעה עליו. ואף אם יבא אחר ויקחנו במרמה, לא יוכל לתובעו. 
רשות  לו  נותנת  עדיין  לאומי  והביטוח  בקרן,  נשאר  הכסף  הזמן  בסוף  אם  אבל 

לקחת, אין מניעה לקחת אף הרווחים. דכה"ג לא התעסקו עבורו כלל. 
אלא דכל זה בילדים גדולים [מעל גיל מצוות] ואומר אי אפשי לזכות, אבל לכאו' 
האב אין לו זכות [ע"פ דין תורה] למנוע זכיה מבניו הקטנים. ורק בשעה שהבן 
מגיע לגיל מצווה יוכל למחות על זכייתו [וע"ד הא דמבואר כתובות יא. דדוקא 
כסף  סכום  על  יוותר  יגדל  שכשהבן  לסמוך  נוכל  והאיך  למחות],  יכולים  הגדילו 

גדול. 

4. ואף דאינו חייב לפרוע משאר נכסיו, מ“מ כלפי חפץ זה הוה בגדר ’חוב‘, ושביעית משמטת. [ולכאו‘ 
יהא בזה איסור ריבית דאורייתא]. ומדברי האגר“מ משמע דגדר שעבוד הגוף הוה דוקא משום דאף 

כשיאבד כל נכסיו עדיין חייב, ומקרי לווה רשע. וצ“ע. 
וצ“ל דאפותיקי מפורש יש עכ“פ שעבוד הגוף לפרוע מחפץ זה. ואינו רשאי לאבדו ולהפקירו. והבעלים 
ורשאי  כלל,  חייב  אינו  דהבעלים  באופן  לעשות  הציע  והאגר“מ  מהחפץ.  הפרעון  להעמדת  אחראים 

להסתלק ולומר קח חובך מהבית. ואין עליו שום טענה כל שהוא. 
והאגר“מ נקט דאף בחברה בע“מ הבעלים רשאי להסתלק, ואינו מחוייב להעמיד נכסי החברה לפרעון 
החוב. אך יש שדנו דבזה“ז מקובל דלא כן, ובעלי החברה מחוייבים להעמיד את נכסי החברה לפרעון, 
ואינם רשאין להפסידם או להסתלק. וגדר בע“מ הוא רק לענין שאין גובים משאר נכסיו, ודמי ממש 
החברה  שבעלי  ואף  כ].  כרך  בישורון  סילמן  והגר“י  פרבשטיין  הגר“י  מש“כ  [וע‘  מפורש.  לאפותיקי 
[ודוקא  באחריותם.  הדבר  עיקר  עדיין  אבל  נכסיהם,  משאר  יפרעו  שלא  והתנו  בע“מ,  שיהא  רשמו 
בחברה ציבורית שאין לו בעלים עיקרי, אלא עיקר הבעלות הוא מניות נסחרות האומדנא הוא שאין כאן 
’חיוב‘ כלל]. וא“כ אף לדברי האגר“מ באופן זו יתכן שיש איסור ריבית גמור, אף בחברה בע“מ. וצ“ע. 

קרנות ביטוח לאומי
הרב שלמה כהן

הלכה  בפיקוח  קרן  לבחור  שמתעצלים  לאלו  בסברא,  שפלפלו  לידידי  ראיתי 
פנסיה  בקרנות  וכן  בזה.  האיסור  ברור  האם  לאומי,  ביטוח  של  חסכון  לתכנית 

באופן שהמעביד מכניס כסף לקרן ללא הכשר, שלא בהסכמת העובד.
בו  ויתעסק  אפוטרופוס  יהא  שאחד  ע"מ  לקטן  כסף  המזכה  שאלה,  להציג  ויש 
למשך כ' שנים, האם רשאי זה להתעסק בו בריבית. ולכאו' פשוט דכה"ג הקטן 
זכה מיד, והאפוטרופוס מתעסק עבורו. אף שמינוי האפוטרופוס הוא ע"י המזכה, 
ואפשר ששייך לגדר שיור. ואף שהמזכה מקפיד שהקטן לא יקבל את המעות תוך 

הזמן. והביאו לזה ראיה משו"ת הרשב"א [הו' בב"י חו"מ רלה].
ועפ"ז פשוט דלא עדיף ממעות של יתומים, דמפורש דאסור לאפוטרופוס להלוות 
לבית  [פרש"י  שבקייהו  בתר  ליזלו  מקללת  אף  והגמ'  ע.]1,  [ב"מ  וכדאי'  בריבית, 
מדיני  לקטנים,  ההלואה  מתייחס  האם  בגדר,  לפלפל  יש  ובאמת  הקברות]. 
אפוטרופוס [קידוש' מג.]. או דאסרו הלוואת ממונם ממילא, אף ע"י אחר. עכ"פ 

הדין ברור שאסור.
ואף שיש חילוקים קטנים לנידון דידן שהממשלה מזכה כסף על שם הקטן, אין 

בהם חילוק בדין.
וא' הלומדים דן על דרך דברי האגר"מ [יו"ד ב סג באריכות] שחידש דהיכא דליכא 
שעבוד הגוף אין איסור ריבית. ומותר להלוות לחבירו בריבית קצוצה באופן שכל 
החוב 'על הבית'2. [ואף הוא חידוש גדול3, וע' מנחת שלמה [א כח] שחלק דמצאנו 

1. ואף דהקילו ביתומים בריבית דרבנן, ה“מ ביתומים. והט“ז [קס טו] כת‘ דמי שיש לו אב. אפי‘ אביו 
אינו מפרנסו לא הקילו.

2. וכן מפורש בדברי האגר“מ שם דעצה זו שייך אף להלוות ליחיד, באופן שכל החוב על הבית. אלא 
שהבעלים מסלקו בזוזי. [וקצצו תשלומי קרן וריבית, אך החוב על הבית. והבעלים אין עליו שעבוד 
הגוף כלל, אלא שיגבו מהבית]. ומבואר בדבריו דחידוש זה לא שייך כלל למה שחברה בע“מ הוא ממון 

לא מוגדר. ואף בממון מוגדר התיר כשהחוב על הנכס.
3. ורבים רגילים להביא דברי האגר“מ להקל, אך יש לציין דבתחילת התשובה הנ“ל החמיר דלא מהני 
[עי“ש].  בשבועה  נאמנים  שאינם  באופן  וכן  ענינו,  מבינים  אינם  ומלוה  דהלווה  בבנק,  עיסקא  היתר 

והאיך תופסים דבריו לקולא, ולא חומרא.

טנא מלא ברכות
אל כבוד ידידנו, הגאון המופלא, ידיו רב לו בכל מקצועות 

התורה בעמקות ובהירות. אשר דבריו מתבדרין בבי מדרשא 
בספריו החשובים 'יקר מפז' על מסילת ישרים ועל ברכת 

המזון, ובמאמריו העמוקים בעלון החשוב 'עומקא דפרשה', 

הלא הוא הג"ר זאב פנחס מנדלבסקי שליט"א. 
לרגל הוצאת ספרו שבת קודש- יקר מפז. רצופה ברכותינו, 

שיאותו רבים לאורו, אור הבהיר, ויתעלו בערגה בהשגת עומק 
תפילות השבת, ויפוצו מעיינותיו חוצה עוד ועוד, כהנה וכהנה. 

ידידיו ומעריציו המברכים מקרב לב. 



שיושלמו מכוחו.
אחד  שכל  מה  כל  על  לשני,  טובה  ולהכיר  להטיב  יש  גדולה  חובה  כמה  ומעתה 

ואחד זוכה באופן פרטי וכללי בזכות התורה והמצוות שהוא מקיים.
לאלפי  זה  כנגד  נזכה  ובזה  ובממון,  בגוף  חסדים  וגמילות  בחסד  ונתחזק  באו 

אלפים של חסד מהקב"ה, והעושה חסד אשרי לו ולחלקו לעד לעולמי עולמים.

כנוי לחבירו בשם משפחה
  הרב אליעזר מועלם

    חידוש גדול קבע להלכה הגה"ק רבי אליעזר פאפו זיע"א בספרו המפורסם 
פלא יועץ (ערך כנוי) ואלו דבריו: "וכבר אזהרה שמענו ליזהר ביותר בקריאת שם 
הרבנים שלא לקרותם בחניכתם, כמו שנוהגים קצת לומר הרב קארו, הרב אלשיך 
אנשים,  בשאר  איסור  יש  אם  כי   ... קארו  יוסף  הרב  מורנו  יאמר  אלא  וכדומה, 

עאכו"כ ברבותינו הקדושים. עכ"ל.

   והנה בספר יפה ללב להגרי"נ פלאג'י (ח"ה סי' רמב אות ח) הבי"ד רבינו אלה 
וחלק עליו, שהרי גדולי הפוסקים ראשונים ואחרונים נוהגין כן, וכותבין על הרי"ף 
"כתב רב אלפס" וכדו' בכינוי שם משפחה ואין בזה שום פקפוק, ואדרבא יותר 
יש כבוד לומר הרב אלגאזי וכדו' מלומר מהר"י אלגאזי בלא תואר רב וסיים שאין 
דעתו מסכמת לעצת רבינו בזה, ע"כ. וכן הסכים להלכה בשו"ת יבי"א ח"א (חיו"ד 

סו"ס י"ח) ושכן נהוג עלמא.
 

מבואר  ע"ב)  (נח'  ב"מ  בגמ'  הנה  הגמרא:  סוגיית  אקדים  בס"ד,  זה  וליישב     
אסור.  רע  בשם  דדוקא  ומבואר  לעוה"ב.  חלק  לו  אין  לחבירו  רע  שם  דהמכנה 
(וכמ"ש התוס' מגילה כז' ע"ב ובמהרש"א שם). ומאידך בגמ' מגילה (כז' ע"ב) 
אמרי' "במה הארכת ימים אמר להם וכו' ולא כיניתי שם לחבירי". והנה בפשיטות 
כל הדברים הנזכרים שם מילי דחסידות הם ולא מדינא, דעל כן זכו בהם לאריכות 
ימים (עי' בתוס' ובמהרש"א שם) ולכך כתבו המפרשים (עי' רשב"א) דמיירי אפי' 
בכינוי שאינו של גנאי דמדינא שרי. ובדף כח' ע"א אמרו במה הארכת ימים וכו' 
ולא קראתי לחבירי בחכינתו, ואמרי לה בחניכתו ובפשטות היינו כנ"ל באינו של 
גנאי. איברא דברש"י שם פירש בכינוי של גנאי, והוא צ"ע דא"כ מאי רבותיה. גם 

בגמ' תענית (כ' ע"ב) פי' רש"י ותוס' כדברים האלה דמיירי בגנאי ע"ש.

   ומעתה אשוב ליישב דברי הרב פלא יועץ, וראשית אומר, כי עד שתמהו עליו 
בחניכתו  דאפי'  הקודם  בקטע  כן  דעתו  פי'  כבר  לחכמים,  שם  דכינוי  זה  בפרט 
שאינה של גנאי אסור מדינא בכל אדם. רק דזה צ"ע בפנ"ע כפי האמור, דדוקא 
קצת  ליישב  יש  אך  שרי.  מדינא  גנאי  של  שאינה  וחניכה  אסור  גנאי  של  בשם 
רק  מדינא  אסורים  שם  הנזכרים  דהדברים  הנ"ל,  המהרש"א  עפ"ד  בס"ד  בזה 
התפאר שזהיר הוא בהם (כדין או יותר מן הדין), ומעתה י"ל דפירש רבינו לשון 
להדיא  כתבו  (וכאשר  משפחה  שם  אלא  גנאי  של  שאינו  בכינוי  הנ"ל  "חניכתו" 
ביה  אית  מדוע  צ"ע,  גופא  דזה  רק  הוא.  אסור  ואעפ"כ  הנ"ל)   בתענית  התוס' 

איסורא ואמאי חשיב כגנאי. 

 והנה לולא דמסתפינא, הוה אמינא בזה הסבר מחודש בדעת רבנו, ובזה יתיישב 
הרב  כשמכנה  גריעותא  דאיכא  ז"ל  דעתו  על  עלתה  לא  מעולם  כי  והוא,  הכל. 
בשם משפחתו בתוספת תואר הרב, ולא דיבר אלא על שהיה מצוי בימיו לקרוא 
שם הרבנים בשם משפחתם לבד כאשר תמצא למהרש"ל ז"ל כמ"פ בספרו (עי' 
לן  דלית  רבינו  קמיירי  ובהא  הקאר"ו,  בשם  הב"י  למרן  מכנה  ה)  סי'  פ"ב  ביצה 
למעבד הכי. וכ"כ בזה להדיא השיורי כנסת הגדולה (סי' שלד' הגה"ט אות נד)  
על האומר "אלשיך" ולא אמר חכם אלשיך דהוי ביזוי ת"ח. וכ"ה נמי בספר לקט 
הקמח  (ריש הלכות נידוי)  אשר אשתפוך חמימי על מקצת לומדי התורה אשר 
נהגו לומר מפיהם או מפי כתבם - כ"כ הקארו, וכ"כ הבוטון, המודינא, הגלאנטי, 
ועל דבר זה חייבים הם נידוי עיי"ש. וכפי הנראה נהגו כך בעוד מקומות, כמ"ש 
המהרש"ל בספרו יש"ש (סוף הקדמה השניה למס' חולין)  במה שחלק על הב"י 
הלכה  שכן  בספרו  שראו  אחר  ופסקיו  דבריו  אחר  שהולכים  התלמידים  מן  דיש 

אומרים כ"כ "הקארו" להדיא וכו' ונראה מזה שכן נהגו. 
ע"ז ממש כיון רבינו, דספר  והשתא דאתינן להכי, המתבונן יראה שכפי הנראה 
לודאי  וקרוב  סוד),  וערך  ת"ב  ערך  לדוגמא  (עי'  תח"י  היה  הקמח  ולקט  כנה"ג 

שע"ז קצווח מר.
של  בחניכתו  לקרוא  איסור  דיש  פתח  דבריו  בריש  הביאור:  הוא  כך  ומעתה 

חבירו אף שאינו דרך גנאי, ושוב כתב דכ"ש וק"ו ליזהר בקריאת שמות 
תרתי  הוי  (דאז  בלבד  בחניכתם  לקוראם  שלא  החכמים 

ויאמר לרשע למה תכה רעך
הרב אבא קליינרמן

"ויצא ביום השני והנה שני אנשים עברים נצים, ויאמר לרשע למה תכה רעך". 
(פרק ב' פסוק י"ג).

ופרש"י, "למה תכה, אע"פ שלא הכהו, נקרא רשע בהרמת יד".
ראשית דבר רואים מכאן שכדי להיקרא רשע, לא צריך להכות בפועל, אלא עצם 

הרמת היד כדי להכות, כבר עושה את האדם לרשע.
המבואר  לפי  הרי  תכה",  בפסוק "למה  הלשון  מהו  לדקדק  יש  לכאורה  אמנם 
בלשון הפסוק וברש"י, מדובר שעדיין לא הכה את השני, אלא רק הרים את ידו 
כדי להכותו, אבל הכאה בפועל עדיין לא עשה. וא"כ מדוע הוא קורא לו בלשון 

"למה תכה" שמשמעותו שכבר עשה כאן הכאה בפועל.

מחשבה רעה
ונראה לומר שכיון שמחשבתו היא להכות את חברו, והמחשבה הזו לא נשארה 
להכות,  כדי  היד  הרמת  של  מעשה  גם  כאן  נעשה  אלא  מחשבה,  בגדר  רק 
נעשה  שכבר  המעשה  עם  רעה  המחשבה  את  להחשיב  אפשר  כזה  באופן  הרי 

כמעשה, כלפי זה שנוכל כבר לקרוא לו "רשע למה תכה רעך".

אל תרים ידך
והנה באורחות חיים להרא"ש (אות פ"ב) כותב, "אל תרים ידך על חברך, ואף 
אם הוא מקלל את אביך ואת אמך בפניך". רואים מזה את החומרה הגדולה של 
מרים יד על חברו, עד כדי כך שהרא"ש מוסיף שאפילו אם חברו מבזה את אביך 
ואמך בפניך, שזהו רשעות גדולה מאוד, אפילו הכי צריך האדם לעצור בעצמו 

ולא להרים את ידו על חברו. אהה!
הנה המכה את חברו הוא עובר על לאו של "לא יוסיף להכותו", ואיתא בגמרא 
פרוטה  שוה  בה  שאין  הכאה  הכהו  יוחנן,  א"ר  אמי  "דא"ר  א')  ט'  (דף  במכות 
את  ומכה  הזה  הלאו  על  שעובר  מי  על  מלקות  שיש  בזה  מבואר  וכו'".  לוקה 

חברו.
שהכאיב  זה  תחת  הרי  חברו,  את  ומכה  בעצמו  שולט  שלא  שמי  מזה  ונמצא 
הכאה  על  שהעונש  והיינו  מלקות.  ל"ט  ללקות  הוא  צריך  אחת,  במכה  לחברו 
אחת שאדם מכה את חברו, הוא עונש כפול שלשים ותשע. הרי זה מראה את 
חומר הגדול של החטא הזה, שכדי לכפר אותו צריך להענש יותר מכפול ומכופל 
שלשים  זה  כנגד  בעצמו  לוקה  שמכה,  והכאה  הכאה  כל  שעל  שעשה.  ממה 

ותשע מכות.

לעצמו הוא עושה
ומעתה יש ללמוד מזה, אם כך הוא במידה רעה ובחטא הזה של מכה חברו, הרי 
מידה טובה מרובה, ומי שעושה חסד לחברו השכר שמקבל בעבור החסד הוא 
גדול אלף ואלפי פעמים יותר מהחסד שעשה. שכל מעשה חסד שעושה, אפילו 

שהוא קטן מאוד, השכר עליו כפול ומכופל באלפי אלפים.
שאדם  פסיעה  כל  שעל  שמעתי,  זיע"א  מזוויהל  שלמהקע  רבי  הרה"ק  ובשם 
הולך כדי לעשות חסד עבור חברו, הוא עושה כנגד זה לעצמו חמש מאות או 
אלף פסיעות של חסד לעצמו. כלומר שכל טירחה אפילו הקטנה ביותר שאדם 
חמש  זה  כנגד  משמים  לו  שמטיבים  זוכה  הוא  חברו,  בעבור  וטורח  משתדל 

מאות או אלף הטבות אחרות בדברים שהוא זקוק להם.
ואשרי מי שאוחז במידת החסד, ועושה ורודף אחר החסד, ומחזיק במידתו של 
אהרן הכהן שהיה אוהב שלום ורודף שלום, כמה הוא מאושר על ידי זה בזה 

ובבא.

גוי אחד
ובאמת עם ישראל הוא עם אחד וגוי אחד, וכל אחד יש לו ערבות לשני, וכשאדם 
עושה מצווה הוא מזכה בזה לא רק לעצמו אלא גם לכל כלל ישראל. וב"אור 
החיים" בפרשת עקב מבאר את דברי חז"ל שיש רמ"ח מצוות עשה כנגד רמ"ח 
זה.  כנגד  שיש  מהמצווה  הוא  שלו  החיות  האדם  של  אבר  שכל  האדם,  אברי 
והנה יש מצוות שהם רק לכהנים ולווים וכיוצא בזה, ואיך יושלמו אבריהם של 
כל כלל ישראל שאינם מצווים במצווה הזו. אלא כותב האור החיים, שזהו מדין 
ערבות, שכאשר אדם מישראל עושה מצווה הוא מזכה בזה את כל כלל ישראל 

במצווה הזו, וממילא גם מי שלא מצווה במצווה ההיא, נשלם בזה מכוחו.
וממילא החובה להטיב לבריות, היא לא סתם מצווה בעלמא, אלא באמת 

זה  ידי  שעל  מישראל,  ואחד  אחד  לכל  הטוב  הכרת  חובת  יש 
שהוא מקיים את המצוות, זוכים גם שאר הכלל כולו, 

 



כינוי  אלשיך,  הרב  קארו,  הרב  ומ"ש  שמם),  ובלא  רב  תואר  בלא  לגריעותא 
סופרים הוא זה, והוא נתכוון לקוראים שמותיהם גרידא רק שלא רצה לפלוט 
מקולמוסו לשון זו והבן. וז"ש דאזהרה שמענו מפום רבנן לחוש לזה, אלא יאמר 
מורינו הרב יוסף קארו וכדו' היינו בתוספת כינוי כבוד ד"מורינו הרב" על השם 
והמשפחה. (ובזה יובן מה שהוסיף תואר כבוד (מורנו) על תיבת הרב, דו"ק והבן 

כי נפלא הוא), ובזה יתיישבו כל קושיות האחרונים ז"ל עליו.
איכא  וכו'  הרב  בקורא  דאפי'  הוא  ונראה  פשוט  היותר  הפשט  כי  אכחד  ולא 
רק  בת"ח,  וכ"ש  בס"ד)  לעיל  (וכדפרישנא  וכנזכר  בנ"א  בשאר  וכמו  קפידא, 
דאכתי י"ל דהכא שמוסיף לתארו החכם וכו' ליכא איסורא מצד חניכתו, ולזה 

צידדתי כפי' בתרא. 

"ספר בראשית לא עוזבים לעולם"
הרב אליעזר שלום הכהן רוטלוי

ְוֵאֶּלה ְׁשמֹות ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַהָּבִאים ִמְצָרְיָמה ֵאת ַיֲעקֹב ִאיׁש ּוֵביתֹו ָּבאּו. (א,א)
"בעל הטורים" כתב: "ואלה שמות בני ישראל. ר"ת: 'ואדם 'אשר 'לומד 'הסדר 
'ארוכים  'רבות  'שנים  'יחיה  'ישיר,  'נעים  'בקול  'תרגום,  'ואחד  'מקרא  'שנים 
משם  סקל"ב)  (רפ"ה  החיים"  ה"כף  עפי"ד  "ואדם"  שנקט  (ידוקדק  'לעולם". 
יתירה,  נשמה  תוספת  להכנת  האדם  יזכה  שמו"ת  קריאת  שע"י  המקובלים 

ונקרא "אדם" שהוא שם משובח מכל השמות).
"וחייב  עד"ז:  הפסוק  כל  את  דרש  הפרשה)  (בסוף  אפרים"  רבינו  וב"חידושי 
'יקראנה,  'נגונה  'בטעמי  'תרגום,  'ואחד  'מקרא  'שנים  'הפרשה  'לקרות  'אתה 
'ישמח 'שמחה 'רבה 'אם 'למדה, 'העוסק 'בתלמוד 'אינו 'ירא 'מהעונשין, 'מכל 
'תלמדו  'אל  התינוקות],  מלמדי  [א"נ  'התורה,  'משניני  'יוצלו  'רבות  'צרות 
'יחידים, 'עשו 'בקיבוץ 'בלימודכם, 'אז 'יתקיים 'שינונכם, 'והלמד 'בלילה 'יתענג 

'תמיד 'ויבורך 'בחסד 'אלהים 'ובטובותיו".
ולא  דוקא,  שמות  ספר  בתחילת  כאן  לנו  ניתן  זה  רמז  למה  העולם  ותמהים 
מצוה  לקיים  ולהתחיל  לזכור  צריכים  משם  כבר  אשר  בראשית,  ספר  בתחילת 
זו להשלים פרשיותיו עם הציבור. - וכי תימא מפני שכאן כתוב תיבת שמו"ת. 
הנה עכ"פ היה יכולין לדורשו כבר בפ' ויגש (מו,ח) שהוא כלשון המקרא דהכא 
ומאי  מקומו,  הוא  שכאן  אלא  וגו'",  מצרימה  הבאים  ישראל  בני  שמות  "ואלה 

טעמא.
[ושמעתי  עי"ש,  הסוד  דרך  עפ"י  זאת  ביאר  אנך"  "חומת  בספרו  ז"ל  החיד"א 
ללמדנו  שמות  ספר  בתחילת  כאן  זו  מצוה  שנרמזה  דבריו:  למשמעות  הביאור 
כי איך נוכל לעבור בשלום את כל הגלויות הצרות והנסיונות, ע"י קיום מצוה זו 
שמו"ת, אשר בכוחה לנסוך בנו אמונה וביטחון כי הכל הכל מוליך ומוביל אותנו 

לתכלית הטוב באמת]. 
בדרך הדרוש י"ל דה"ט משום דאין מזרזין אלא למזורזין, משל למה"ד ללומדי 
הדף היומי, הנה בתחילת מסכת ברכות ישנם מצטרפים רבים ואינם צריך זירוז 
כ"כ, אבל אח"כ כשמתחילים עוד מסכת או עוד סדר חדש, צריכים לומר דברי 
חיזוק והתעוררות כדי לחזק את הנשארים. - וזהו ג"כ כאן "שבתחילת הספר 

השני" רמז - לזרז את המזורזין על הענין של שנים מקרא ואחד תרגום.
בדרך הלכה י"ל שרמז זה ניתן כאן בס' שמות לעורר לדינא: שהמצוה "ישלים 
פרשיותיו עם הציבור", יש בה ב' קיומים, הא' בכל שבוע ושבוע ישלים הפרשה 
בשו"ע  עי'  כולה,  השנה  לכלל  בנוגע  השלמה  בזה  יש  ועוד  בציבור,  הנקראת 
רפ"ה סוס"ד עי"ש, ועל כן גם מי שלא התחיל לקרוא שמו"ת מבראשית, כגון גר 
שנתגייר בפ' שמות, או הרוצה להטיב מעשיו מכאן ואילך, יש לו להתחיל לקיים 
מצוה זו מעכשיו "עם הציבור" בכל שבוע בפרשה הנקראת בו בציבור, ולכאו' 
מלבד זה נכון גם שישלים מתחילת התורה עד לכאן כדי שישלים לכל התורה 

עם הציבור בסיום השנה עי'.
עוד י"ל בדרך הלכה שיש ללמוד כאן חידוש לדינא במצוה זו, דהנה בגמ' ברכות 
(ח.) אמרו: "אמר רב הונא בר יהודה אמר רבי אמי לעולם ישלים אדם פרשיותיו 
התוס'  וכתבו  וכו'".  ודיבן  עטרות  ואפילו  תרגום  ואחד  מקרא  שנים  הצבור  עם 
תרגום,  בו  שאין  ודיבון  עטרות  אפי'  רש"י  פי'  ודיבון.  עטרות  "ואפילו  לבאר: 
שצריך לקרותו שלשה פעמים בעברי. וקשה אמאי נקט עטרות ודיבון שיש לו 
מ"מ תרגום ירושלמי. היה לו לומר ראובן ושמעון או פסוקא אחרינא שאין בו 
תרגום כלל. ויש לומר משום הכי נקט עטרות ודיבון אע"ג שאין בו תרגום ידוע 
אלא תרגום ירושלמי וצריך לקרות ג' פעמים העברי מ"מ יותר טוב לקרות פעם 

שלישית בתרגום" עכ"ל.
פסוקא  או  ושמעון  ראובן  לומר  לו  "היה  שאמרו  התוס'  לשון  ידוקדק  הנה 

להו  דפשיטא  ומשום  אחרות'.  תיבות  'או  כגון  אמרו  ולא  אחרינא", 
בודאי  הענין  ובאמצע  פסוקים  בתוך  הנמצאים  שבשמות 

 

שצריך לומר הכל גם באחד תרגום, דאל"כ אין משמעות נכונה לכללות הפסוק, 
בו  שנאמר  שלם  לפסוק  ג"כ  הכוונה  ושמעון"  ראובן  "הי"ל  התוס'  מש"כ  וע"כ 
רק שמות וכגון אלו שכאן לפנינו בפסוקים הבאים (פס' ב') "ראובן שמעון לוי 

ויהודה" שאין בו תרגום כלל. 
ביניהם,  שהנפק"מ  ומבאר  והתוס',  רש"י  לדברי  הביא  רפ"ה)  (סי'  בטור  והנה 
ויש  פעמים.  שלשה  לקרותו  צריך  בזה  וכיוצא  ושמעון  ראובן  "אפילו  דלפרש"י 
מפרשים דנקט עטרות ודיבון לפי שיש ספרים שכתוב בהם תרגום ירושלמי, ונקט 
עטרות ודיבון אף ע"פ שאין צריכין כל כך תרגום, ולפי זה ראובן ושמעון אין צריך 
 - כפירש"י".  להחמיר  נהגו  "ומ"מ  הטור:  ליה  ומסיים  פעמים".  שלשה  לקרותו 
מעתה נמצאו הדברים עולים כפתור ופרח, שעל כן "הטור" עצמו בספרו עה"ת 
ד"ראובן  למקרא  בסמוך  כאן  שמו"ת  למצות  הרמז  את  מביא  הטורים"  "בעל 
שמעון", מפני החידוש האמור עמו בסמוך: "שהאדם חייב לקרוא הפרשה שנים 
מקרא ואחד תרגום ואפילו ראובן ושמעון" הנזכרים כאן בפסוק ב' שיקראם ג"פ. 
גם  שמו"ת  יקרא  וביה:  מיניה  כך  על  מרמזים  עצמם  המילים  גם  בלבד,  זו  [ולא 

ב"אלה השמות" האמורים בהמשך, ודוק].
הרמב"ם  עפי"ד  החביבה,  הדרך  שהיא  (מ"ש  לומר  חביבה  היותר  הדרך  אך 
(בפיה"מ סוף ברכות) "יקר בעיני ללמד עיקר מעיקרי הדת והאמונה יותר מכל 
אשר אלמדהו"): עפ"י דברי מרן הגרא"מ שך זצ"ל הנודעים (ס' "מחשבת מוסר" 
שמות  ספר  כשלומדים  גם  תמיד,  ללמוד  צריך  בראשית  קנ"ה): "ספר  עמ'  ח"א 
ויקרא וכו'". וכן בס' "לולי תורתך" הביא בזה"ל: "כאשר יתבונן האדם ויתן את 
דעתו לספר בראשית זה ירומם אותו, בכל המצבים נראה שצריך לחזור על ספר 
מה  הרבה  יש  מעשה  ובכל  סיפור  ובכל  פסוק  בכל  כולה,  השנה  כל  בראשית 

ללמוד, ולכן כדאי לחזור בספר בראשית כל השנה".
על  רגיל  "היה  בראשית)  תחילת  למלך  (מעשי  עה"ת  חיים"  "חפץ  בס'  וכ"כ 
לשונו: כי מי שהוא מרגיש בעצמו התרשלות בעניני אמונה ילמוד ספורי התורה 
בספר  שחרית  תפלת  אחר  ללמוד  זקנותו  לעת  כן  נהג  'ובעצמו  בראשית.  בספר 
בראשית" עיי"ש. על הדבר הזה למדנו מפורש מכך שהרמז למצות שמו"ת נאמר 
כאן בתחילת ספר שמות, מפני שאת ספר בראשית צריכים ללמוד תמיד גם בלא 

מצות שמו"ת, מפני שאת ספר האמונה ספר בראשית לא עוזבים לעולם.

מורינו הגאון רבי מרדכי פרידלנדר זצ"ל 
דברים שנאמרו על ידי הרב זצ"ל בתשעה באב 

תשע"א לחיזוק בבין אדם לחבירו
הרב ישראל מאיר שטרנבוך

לשנות  יכול  זאת  בכל  אבל  לבבו,  שינוי  על  לפעול  כך  כל  האדם  ביד  אין   הנה 
פעולותיו, והאדם נפעל כפי פעולותיו, ועי"ז ישנה לבו שזה העיקר. 

 וזה לשון החינוך מצוה ט"ז דע כי האדם נפעל כפי פעולותיו ולבו וכל מחשבותיו 
תמיד אחר מעשיו שהוא עושה בהם אם טוב ואם רע, ואפילו רשע גמור בלבבו 
ועסקו  השתדלותו  וישים  רוחו  יערה  אם  היום  כל  רע  רק  לבו  מחשבות  יצר  וכל 
ובכח  הטוב  אל  ינטה  מיד  שמים  לשם  שלא  ואפילו  ובמצוות  בתורה  בהתמדה 
מעשיו ימית היצר הרע כי אחרי הפעולות נמשכים הלבבות, ואפילו אם יהיה אדם 
צדיק גמור ולבבו ישר ותמים חפץ בתורה ובמצות אם אולי יעסוק תמיד בדברים 
של דופי כאילו תאמר דרך משל שהכריחו המלך ומינהו באומנות רעה באמת אם 
כל עסקו תמיד כל היום באותו אומנות ישוב לזמן מן הזמנים מצדקת לבו להיות 
רשע גמור כי ידוע הדבר ואמת שכל אדם נפעל כפי פעולותיו כמו שאמרנו וכו'. 

 ונפרט כמה ענינים שצריכין תיקון וחיזוק.
 א] זהירות בממונות. האדם מתוך גאוה ואהבה עצמית יוצא מנקודת הנחה של 
אני צודק, הקו צריך להיות ששני הצדדים משוחדים ויש להם לילך לצד שלישי 
כך  הגישה  ואם  טרפות,  של  דין  יחד  לברר  הולכין  כאילו  כזו  בצורה  שיכריע, 
ביסודה לא יקשה להם לבלוע שהשני צודק, ואפילו אם השני מתחיל בהתרעמות 
דוקא  ולאו  בדבר,  נגיעה  להם  שאין  חברים  עם  להתיעץ  כדאי  ואף  להיגרר,  לא 

בממונות אלא בכל ענין של אכזבה או דבר שמביא לידי סכסוך וכדו'.
 ב] התיחסות לזולתו מתוך הלב ע"י אמירת שלום כנה והתעניינות וחיוך וברכה, 
ולא לחוש לאי בטחון עצמי ונחיתות, או לזה שאין השני נוהג כמוהו. ובכלל זה 
קרוביו  או  שבסביבתו  אדם  כל  כלפי  סימפטיה  חסרון  או  זלזול  בלבו  ליצור  לא 

וכיו"ב, שמתוך כך שופט כל הנהגתו לצד גנאי, והרבה רע מסתעף מזה. 
 ג] לא להקפיד בבית. ואהבת לרעך כמוך נאמר גם על אשתו וילדיו!. ואם הוא 
ומוותר  טובה  בעין  ומתייחס  מעודד  אלא  ומתרגז,  וגוער  ומבקר  מקפיד  אינו 

חינוך  בתורת  [אא"כ  חולשות  עם  ומשלים  ומקבל  בנחת,  ומדבר 
זה  עם  זה  כך  להתנהג  ב"ב  כל  על  משפיע  נכונה],  בצורה 



דמכיון שעם ישראל י"ב שבטים הם א"כ אין דרך עבודתו של זה כשל זה וממילא 
אין קשר בין שבט לשבט ובין בית מדרש אחד למשנהו, וכל אחד רשאי לעשות 
שבת לעצמו, ולזה קמ"ל קרא שבמנין שמות בני יעקב נרמז חובת קריאת שמו"ת 
הם,  חלוקים  שבטים  שי"ב  שהגם  להורות  הציבור,  עם  פרשיותיו  להשלים  כדי 

אבל תורה אחת לכולם ובה נתאחדו כולם בלי יוצא מן הכלל.
וכמשמרות  כדרבנות  חכמים  דברי  י"ב-י"א  בקהלת  הכתוב  דיבר  מלא  ומקרא 
נטועים בעלי אסופות נתנו מרועה אחד, והיינו דהגם שדברי התורה מתחלקים 
ולהתאים  להשלים  אחד  כל  צריך  ולכך  נתנו,  אחד  מרועה  כולם  אבל  כדרבנות, 

תורתו עם כלל הצבור.

קושיא
הרב שמואל מנחם כהן

פרו  רש"י,  וכתב  ז)  (א,  מאד"  במאד  ויעצמו  וירבו  וישרצו  פרו  ישראל  "ובני  א. 
על  כב)  ובבראשית (א,  עכ"ל.  קטנים.  כשהם  מתו  ולא  נשותיהם  הפילו  שלא   -
הברכה "פרו ורבו" פירש, פרו - לשון פרי, כלומר עשו פירות: ורבו - אם לא אמר 
אלא פרו היה אחד מוליד אחד ולא יותר, ובא ורבו שאחד מוליד הרבה. ויש לעיין 
אמאי לא פירש גם בקרא דידן כן, דפרו היינו שהולידו ורבו היינו שהולידו הרבה.
ב. "ויצא ביום השני והנה שני אנשים עברים נצים ויאמר לרשע למה תכה רעך" 
(ב, יג) ובגמרא סנהדרין ילפינן מהכא דהמרים יד על חבירו נקרא רשע. והבית 
כתב  שם  יוסף  והבית  לעדות.  דפסול  כתבו  ד)  לד,  משפט  (חושן  והרמ"א  יוסף 
לענין  דרשע  ליה  דהוקשה  [והיינו  לוקה  אינו  חבירו  על  ידו  המגביה  ואם  וז"ל, 
ה"ב  מעדות  פ"י  ברמב"ם  כמבואר  מלקות  בו  שיש  בלאו  אלא  אינו  עדות  פסול 
ובשו"ע שם סעיף ב'], צ"ל דהעובר על לא תעשה שאין בו מלקות פסול מדרבנן. 
תיתי  דמהיכי  לוקה,  חבירו  על  יד  מרים  האם  נסתפק  מה  ביאור  וצריך  עכ"ל. 

דילקה, וצע"ג.
על  הגרעק"א  בגליון  הובא  ב'  סימן  קידושין  הלכות  בשו"ת  יוסף  הבית  כתב  ג. 
השו"ע שם, דאם הכה את חבירו מפסל מדאורייתא, אף דאינו לוקה אלא משלם, 
כיון דהיכא דאין בה שוה פרוטה לוקה גם אם יש בה שוה פרוטה מפסל. עכ"ד. 
דינא  משום  הוא  חבלה  על  לוקה  דאינו  מה  הרי  לזה,  הוצרך  מה  ביאור  וצריך 
פשיטא  והא  לוקה,  אינו  דהוא  אלא  מלקות  בו  יש  דהלאו  ונמצא  רשעתו,  דכדי 
דלא בעינן מלקות בפועל, דאף היכא דלא אתרו ביה מפסל לעדות, [ודוקא לאו 
הניתן לתשלומין כתב הרמב"ם דלא מפסל ביה לעדות, והכא לא חשיב לאו הניתן 
לתשלומין משום דהאיסור אינו משום הפגיעה הממונית וכל פטוריה אינו אלא 

מדינא דכדי רשעתו, כמבואר בסוגית הגמרא כתובות לב.]. 

הערות לדף היומי
הרב מנחם מנדל לבנטל

מג' ע"ב שליחות יד, יעוין בתו' דבפיגול יש דין דיבור ובלשמה מבואר בטור דצריך 
שיוציא בפיו. והגר"א יליף לה מדין פיגול אבל באזכרות לא הזכיר דין דיבור ויעוין 
חידושי רח"ה דאזכרות אי"ז חלות לשמה אלא דין כונה ובזה אי"צ דיבור יעו"ש.

ויעו"ש האריך דגוי מופקע מדין לשמה והיינו דוקא היכא דהוה חלות לשמה אבל 
היכא דהוה לשמה בהמעשה אף גוי כשר. וכן מוכח מהסוגיא מה' דלמ"ד דאין 
דין לשמה גוי כשר בס"ת וקשה דהא יש דין לשמה באזכרות ולהנ"ל הוא מבואר 

היטב דהדין לשמה דאזכרה אינו רק דין כונה ובזה אף גוי כשר.
דהלשמה  היינו  קעביד  דנפשיה  דאדעתא  הטעם  כב'  בגיטין  דמבואר  והא 
תו'  יעוין  והנה  מלשמה.  מופקע  הנכרי  אבל  הנכרי  במעשה  מהני  לא  דהישראל 
גיטין כב' הקשו איך מהני עע"ג והרי יש דין שליחות בגט ותירצו דאין דין שליחות 
אלא דין מינוי. וקשה דבתו' גיטין ט' מבואר דיש דין שליחות והדרא הקו' דאיך 
מהני עע"ג ולהנ"ל הוא מיושב היטב דהקטן עושה ע"ד הגדול והלשמה דהגדול 

מהני במעשה הקטן ומה"ט אי"צ לדין שליחות.
קרא דבני ישראל למעט נכרי מעשיית  מה צריך  הקשו  הראשונים במנחות מב' 
ציצית תיפו"ל דאדעתא דנפשיה קעביד והנה בר"מ מבואר דאין דין לשמה רק 
בטוויה ולא בתלייה. אבל הרא"ש תירץ דמיירי בעע"ג ולכאו' קשה דגוי אדעתא 
דברגע  תירץ  והחזו"א  מרובה  זמן  דוקא  דהיינו  הביה"ל  וכתב  קעביד  דנפשיה 
משא"כ  הראשונה  ע"ד  העושה  דכל  דין  עלה  וחל  הישראל  ע"ד  עושה  הראשון 

בגט דסתם אשה לאו לגירושין עומדת.
והנה בדעת השו"ע א"א לומר כן דפסק דיש דין תליה לשמה ופסק דעע"ג לא 
מחלות  דוקא  היינו  מלשמה  מופקע  דגוי  דהא  היטב  מבואר  הוא  ולהנ"ל  מהני. 
מקרא  דיליף  וזהו  הגוי  הופקע  לא  בהמעשה  לשמה  דהוה  בציצית  אבל  לשמה 

דבני ישראל דגוי פסול בעשיית הציצית ודו"ק.
בשני  הראשונה  ע"ד  העושה  כל  דאמרינן  החזו"א  דעת  והנה 

ועם אחרים, והכלל בחינוך שעידוד ועין טובה וחום משפיע הרבה יותר לטובה. 
בלב  לשמור  לא  שלישי,  למישהו  לילך  ולפעמים  לדבר,  מיד  הבנה  אי  כל   ד] 
מתוך צדקות כאילו, או מתוך סיבה אחרת, שעובר על לא תשנא כל רגע, ומזיק 
לעצמו במחשבות ומעשים לא טובים, והעיקר לדבר, לתבוע סליחה או לסלוח. 
 ה] איכפתיות אף ממצב הרוחני של אחרים, להעיר בצורה נכונה על דבר שאינו 
בסדר, כגון לומר לו מסתמא לא ידעת שאין זה בסדר, או לכולנו יש חולשות 

והייתי רוצה שתוכיחני ואף אני מוכיח אותך, וכדומה.
 ובכלל יש ליתן אל לבו להשתלם בעניני ב"א לחבירו. להרבות בהטבה, ובכל 
מצוקה וצורך בעזרה, בין אשתו בין ילדיו בין חבריו בין שכניו, לעשות מעשה 
לעזור. לשמוח בשמחת השני ולהביע הדבר לפניו. לראות את האדם את לבבו 

את תחושותיו את הרגשתו את צערו וכו'. והם הם גופי תורה.

ואלה שמות
הרב יהודה שניידר

הבעל הטורים כתב וז"ל, ואלה שמות בני ישראל, ר"ת ואדם אשר לומד הסדר 
לעולם,  ארוכים  רבות  שנים  יחיה  ישיר  נעים  בקול  תרגום  ואחד  מקרא  שנים 

עכ"ל.
ובלבוש או"ח סי' רפ"ה כתב וז"ל, חייבו חז"ל [ברכות ח'.] על כל אדם מישראל 
שיהא  כדי  תרגום  ואחד  מקרא  שנים  הציבור  עם  שבוע  בכל  הפרשה  שישלים 
הפרשה  לקרות  אדם  "וחייב  ישראל,  בני  שמו"ת  ואל"ה  וסימנך  בתורה  בקי 
שנים מקרא ואחד תרגום" וזה חייבין כל ישראל וכל העושה כן מאריכין לו ימיו 

ושנותיו, עכ"ל.
ולכאו'  שמות,  ספר  בפתיחת  דוקא  שמו"ת  של  זו  הלכה  נרמזה  מדוע  ויל"ע 

מקומה ראוי להיות בפתיחת התורה.
הנה קורות האומה היהודית שתים הנה, ומחולקות לשני פרקים, הפרק האחד, 
פרק אבות האומה ומייסדיה, שהם האבות הקדושים אבות האומה ובניהם י"ב 
השבטים, ופרק זה עוסק בפרטות בקורות ובמעלת כל איש ואיש בפני עצמו, 
והפרק  עצמו,  בזכות  המעלה  רם  בעצמו  אחד  כל  היו  הללו  האישים  כל  שכן 
ומעלתה  הישראלית  האומה  בקורות  העוסק  הישראלית,  האומה  פרק  השני, 
שכן  האומה,  מבני  ואיש  איש  לכל  פרטנית  התייחסות  ואין  בכללותה,  ועניינה 
האומה כוללת בתוכה צדיקים בינונים ורשעים, וכן אלו שתורתם אומנותם ואלו 
העוסקים לפרנסתם, וכן הלאה והלאה חילוקי דרגות שונים זה מזה, וכל אלו 
עשויים כמקשה אחת בשם האומה הישראלית, שכן כל בני האומה ערבין זה 

לזה ונושאין בעול זה עם זה כגוף אחד, היינו גוף האומה הישראלית.   
והנה תפקיד זה של האומה הישראלית הכוללת את כל בניה בלתי ידח ממנו 
הוטלו  וטף  נשים  אנשים  ישראל  כל  כאשר  מצרים,  בשעבוד  לדרכו  יצא  נידח 
את  להביא  בעולם  השם  שם  נושאי  להיות  והנשגב  הנורא  התפקיד  אל  באחת 
העולם אל תיקונו, וזאת בדרך של סבלות שעבוד מצרים להאנק תחת זרועות 
את  בגאון  נשא  הוא  באשר  יהודי  וכל  המצרי,  הברזל  בכור  ולהיצרף  הרשע 

תפקידו ולא שינה את לשונו שמו ומלבושו.
נמצא איפוא שהפרק של האומה הישראלית מתחיל בפתיחת ספר שמות שהוא 

ספר הגלות והגאולה, שבו מתחיל תפקיד האומה כאומה. 
יהודי  כל  שחובת  בינה  ללמדינו  המקום  הוא  הזה  הספר  בפתיחת  וממילא 
אומתינו  נעשית  מצרים  בשעבוד  כאן  שהרי  הציבור,  עם  פרשיותיו  להשלים 
אומה, ונעשינו ציבור, והיוצא מכך חובתנו להשלים פרשיות התורה עם הציבור.
ובעומק הדברים נראה לבאר ע"פ מה ששמעתי מהגאון רבי משה שפירא זצ"ל 
תורה  תלמוד  מצות  דאי"ז  התורה  קריאת  דין  ביסוד  לבאר  זצ"ל  הגר"ח  בשם 
גרידא, אלא יש בזה משום מסירת התורה, והיינו דנחשב כאילו בשעת הקריאה 
מקבלין הציבור את התורה מן השמים, וביאר הגרמ"ש בזה להא דאי' בשו"ע 
סי' קמ"א ס"ד אם שליח צבור רוצה לברך לעצמו ולקרות צריך שיעמוד אחר 
אצלו שכשם שנתנה תורה על ידי סרסור כך אנו צריכים לנהוג בה ע"י סרסור, 
לעמוד  אנשים  ג'  צריכין  הקריאה  דבשעת  הלבוש  בשם  סקט"ז  שם  ובמשנ"ב 
אצל הבימה, הגבאי הקורא והעולה, דהגבאי כנגד קוב"ה נותן התורה, והקורא 
לעמוד  דצריך  בלבוש  שם  עוד  וראה  ישראל,  כנגד  והעולה  רבינו  משה  כנגד 
הויא  התורה  דקריאת  הלין  מכל  והמבואר  כנתינתה,  באימה  התורה  בקריאת 

ממש כנתינתה.
היא  ושנה,  שנה  בכל  שוב  מסיני  כקבלתה  התורה  קריאת  שחשיבות  ונראה 
מכח כל הציבור יחדיו שקורין התורה ובזה נחשב להם כנתינתה מסיני, ממילא 
קריאתו  לו  ויחשב  הציבור,  עם  פרשיותיו  להשלים  ויחיד  יחיד  כל  חובת  גם 

היחידית כחלק מקבלת התורה הכללית.
ובאופן אחר נראה לומר דבא דרש זה ללמדינו דלא נחשוב 

 



אנשים היינו דאם אחד התחיל לעשות לשמה עשיית השני נגררת אחר הראשון 
מבואר  עו'  שבת  ויעוין  אנשים  משני  לצרף  דא"א  דעתו  היה  הגרי"ז  מרן  אבל 

דהצניע ובא אחר והוציא א"א לצרף שני אנשים וצ"ע.
והנה הדין דכל העושה מבואר בפוסקים דאי"ז רק אומדנא דמבואר בפוסקים 
נמשך  דהכל  ולומר  לחזור  אי"צ  הפסיק  אם  אף  לשמה  לעשות  התחיל  דאם 
העושה  דכל  ומבואר  בשכח  אף  דהיינו  צא'  שבת  ויעוין  עשייתו  תחילת  אחר 
דוקא  דהיינו  נראה  אבל  החפצא  בגוף  דין  חלות  דהוה  אלא  אומדנא  דין  אי"ז 
באותו חפץ אבל ממצה למצה אין דין דכל העושה ע"ד ראשונה הוא עושה ויש 
להסתפק איך הדין בב' כנפות של ציצית אם אזלינן בתר הבגד וכיון דהוה בגד 
אחד אמרינן כל העושה ע"ד הראשונה הוא עושה או דאזלינן בתר כל כנף וכנף 

בפנ"ע וצ"ע.

הערות לפרשת השבוע
"ויך את המצרי ויטמנהו בחול"

אלא  בזה  היה  דלא  ומשמע  קבורה,  לשון  ולא  הטמנה  לשון  הכתוב  תפס  הנה 
ענין הטמנה גרידא ולא לקיים בו גם קבורה, וצ"ב טעם הדבר. 

ושמא ע"פ מש"כ רש"י בבראשית (ט' כ"ג) ויפת זכה לקבורה לבניו וכו', וחם 
שביזה את אביו נאמר בזרעו כן ינהג מלך אשור את שבי מצרים ואת גלות כוש 
זה  הוא  דהמכוון  בפשטא  משמע  וגו',  שת  וחשופי  ויחף  ערום  וזקנים  נערים 
לעומת זה, דהיינו דיפת זכה אף לקבורה, ואילו לעומתו חם יבוזה ביותר דאפי' 

מחיים ינהגום ערום ויחף, א"כ מכ"ש דאין ראוי לזרע חם קבורה. 
א"כ ניחא די"ל בדוקא דלא היה בזה אלא הטמנה גרידא, ולא בכונה דיעלה זה 

גם לקבורה, מאחר דאין זרע חם ראוי לכך. 
הרב יצחק זאב דיסקין

יראו  כי  ויהי  מאד:  ויעצמו  העם  וירב  למילדות  אל-הים  וייטב  כ‘-כ“א)  (א‘, 
המילדות את האל-הים ויעש להם בתים. לכאורה לא ביאר הכתוב מהי הטובה 
שהטיב הוא ית‘ למילדות, וברש“י כתב שהטובה היא ’ויעש להם בתים‘ שנאמר 
בפס‘ הבא. אכן קשה, דא“כ מה ענין ’וירב העם ויעצמו מאד‘ ְלַמה שהטיב הוא 
ית‘ למילדות, שנאמר באמצע בין זה לזה. עוד יש לשאול, דבפס‘ הבא הקדים 
הכתוב ל‘ויעש להם בתים‘ - ’ויהי כי יראו המילדות את האל-הים‘, דמשמע שהוא 
הטעם לכך. וא“כ מדוע הוצרך הכתוב לומר גם בפסוק זה שהטיב הוא ית‘ להם.
ויעצמו  העם  ’וירב  היא  ה‘  שהטיב  ההטבה  דעצם  לפרש  מקום  יש  ואולי     
עליהן  שציווה  כפי  עשו  שלא  המילדות  על  פרעה  כעס  שבוודאי  והיינו  מאד‘. 
הקודם)  (פס‘  שנתנו  התירוץ  את  קיבל  כיצד  תימה  וקצת  הבנים,  את  להמית 
’בטרם תבוא אליהן המילדת וילדו‘. על כן י“ל שבאמת לא קיבל פרעה תירוץ 
מילדות,  צריכות  היהודיות  שאין  אתן  האמת  אם  דבריהן  שייבחנו  וציוה  זה, 
שמא  עצומה,  בסכנה  המילדות  היו  ובכך  יילדו.  ולא  בבתיהן  ֵישבו  שמעתה 
יתפוס אותן המלך בדבריהן ויהרוג אותן על מה ששיקרו. ועל זה אמר הכתוב 
באו  שלא  שלמרות  כלומר  מאד‘,  ויעצמו  העם  וירב  למילדות  אל-הים  ’וייטב 
שדבריהן  כרחו  על  להודות  המלך  והוצרך  והעצימו,  העם  רבו  ליילד  המילדות 
זה,  נס  למענן  שעשה   - למיילדות  הקב“ה  שעשה  ההטבה  וזוהי  אמת. 
נפשן. מסירות  עבור  הקב“ה  להם  שנתן  השכר  את  הכתוב  פירט  הבא  ובפס‘ 
ויעש  הטובה  מהו  פרש“י,  אלהים.  וייטב  כאן:  זקנים  בדעת  זה  כעין  שו“מ     
להם בתים, ולא נראה כי יש פסוק מפסיק. ולכן נראה לומר דקאי אאותו פסוק 
עצמו, והפירוש וייטב אלהים למילדות ממה שוירב העם ויעצמו. כי לפי שאמרו 
המילדות לפרעה כי חיות הנה ואינן צריכות אותנו, היה אומר פרעה שקרניות 
הם. וכשראה כי רבו העם ויעצמו מאד חזר ואמר כן המילדות דוברות, כי ברור 

לי כי חיה אחת או שתים אינן מספיקות עם רב כזה, ע“כ.
הרב חנן דוד נובל

תגובות 
לרש  לועג  שייך  למה  המהריט"ץ  דעת  לפרש  לוי  יצחק  יוסף  הרב  שרצה  מה 
התורת חיוב,  שלא  מפני שהיתה יכולה לקיימו  ללבוש ציצית  אשה  של  בקבר 
יש להעיר דהרי ציצית ותפילין אין להם לקיימן עיין ש"ע סימן י"ז ול"ז, ועוד 
שהוא  ידעו  שלא  הרואים  משום  ועוד  פלוג  דלא  הטעם  מבואר  הדין  שבמקור 
קבר אשה וקטן, וכבר העירו עוד ממה שאמר המגיד להבית יוסף שנשמת אשתו 

היה מקודם אם גדול הרי ששייך גלגול איש באשה. 
הרב אלחנן ברונר ביאר למה נקרא בקשה בשם קשת, ויש להוסיף שיש הגורסים 

בגמרא בקשתי זו בקשה והיינו שדרשו בקשתי מלשון בקשה.
יש  "לאמור",  תיבת  מילוי  על  דיסקין  זאב  יצחק  הרב  שהעיר  מה 

 

לציין להזוהר דף רל"ג שואל שאלה זו ע"ש וכן בספר תוספות השלם.
הרב חנן דוד נובל האריך בפרשתינו שנסתמה אם הוא גם בארץ ישראל שחלקו 
כל התורה לג' שנים, ויש לומר שאצלם היה בפרשיות ויצא ומקץ כמה פרשיות, 
וכמו שאמרינן בגמרא שאין אנו בקיאין בפסוקים כל שכן בפרשיות, ורק אצלינו 

אין פרשיות שם.
מדברי  הבאתם  ולא  אחרונים,  מים  הטלת  מקום  שיעור  הבאתם  חיזוק  בדברי 
הבה"ל שם שלדעת הגר"א יש בזה מחלוקת דיש הסוברים דבעינן עד סוף קשרי 
האצבעות עם פיסת היד, וסיים וטוב לנהוג כן לכתחלה לצאת ידי הכל כשיש לו 

מים.  
הרב דוד אריה שלזינגר 

החסכון  תכנית  את  להשקיע  ניתן  כיצד  שולץ  חיים  ר‘  הרה“ג  הערת  את  ראיתי 
במסלול עם היתר עסקא, והלא אף שמצד המלווה המעות נתנו להלוותם בריבית 
ההשקעה  היות  שעקב  אלא  באיסור,  הלוום  שהבנק  הוא  ברור  הרי  מותרת, 
חלקם,  את  רק  לו  ונותן  רווחיו,  רוב  את  מהמלווה  מעלים  הוא  כשר‘,  ב‘מסלול 
כפי שהיה ראוי להרוויח אילו היה עושה כדין, וכי משום כך יחשב שלא הלווה 

בריבית, ולפו“ר היא טענה עצומה.  
ומכח טענתו התעוררתי שלכאורה אין שום אפשרות לחמוק מריבית, כיון שחשש 
המסלול  [הוא  ”שריעה“  כגון  כלל,  ריבית  ללא  במסלול  נבחר  אם  גם  קיים  זה 
המוצע למוסלמים, שאוסרים רבית לחלוטין, ואין להם היתר עיסקא], שהרי ודאי 

הבנק משקיע כרצונו, ורק אינו מעביר את הריבית לבעליו.
חפץ  אינו  הממון  שבעל  שכיון  להשיב,  להדחק  יש  הדרך,  עלינו  שסגר  וכיון 
בריבית, הרי לתקוני שדרתיך ולא לעוותי, וכל מעשי הבנק אינם בשליחותו כלל, 
אלא שאם כן לכאו‘ אין לו לקחת בסוף הזמן את מה שהרוויח בהיתר עיסקא, שכן 
התברר שהעיסקה לא נעשית עבורו, ואף שהבנק השתמש בממונו שלא ברשותו, 

הרי עתה כל מה שנוטל מהם יותר על ההלוואה, הרי זה גזל בידו.  
ברם, יתכן שאדרבא, כיון שממה נפשך נמצא שאין ההלוואה תלויה בבעל הממון, 
וכספו נלקח לעיסקה שלא על דעתו, הרי בזה ודאי יש לסמוך על יסוד הגרעק“א 
הלוואה  אבל  מלוה,  מדעת  בהלוואה  אלא  ריבית  התורה  אסרה  שלא  קס)  (יו“ד 
גזל  איסור  אין  ומעתה  ריבית,  איסור  בה  אין  מלוה,  של  כרחו  על  הלוה  שעושה 

בקבלת הרווח, שמגיעו בדין, ושאלה זו היא נקודה נפלאה מאד.
הרב חיים יעקובזון

תגובה לד‘ הרה“ג יעקב לנדא שליט“א.בענין ריבית בתכנית החסכון לילדים
אחד  ’צד  ועוררתי  החכמים  לפני  בקרקע  דנתי   - ויגש  פ‘  קודש  שבת  בעומקא 
ביטוח  שע“י  החסכון  בתכנית  מסלול  איזה  לבחור  שלא  מותר  שמא  בריבית‘ 
לאומי, באופן שאם ב“ל על דעת עצמם יחליטו להניח הכסף בקופות גמל אין זה 

נחשב כהלואה שלנו בריבית. 
והיינו: דאף להפוסקים שנקטו כי בקופות גמל של פנסיה, יש חשש ריבית מאחר 
והכסף העובר לשם רשום ע“ש בעל החשבון ועל שמו ועמו קונים מנהלי הקופות 
הוא  חוב  [ואגרות  עסיקא,  היתר  אין  עמם  אשר  שונות  חברות  של  חוב  אגרות 
בפשטות ריבית קצוצה ממש, באשר החברה מבטיחה ריבית על עצם ההלוואה 
במניות  שותף  הכסף  בעל  נעשה  שם  וני“ע  במניות  להשקעה  בניגוד  לחברה, 
ריבית  ומקבל  הכסף  את  מלוה  כביכול  בעצמו  הוא  כאן  והפסד,  לרווח  החברה 

בתמורה]. 
אמנם בניד“ד שעסוקים בחשבון של קטנים, אשר אין להם כח ודעת הקנאה כלל 
להלוות את כספם  לחברות [כמבואר בטור חו“מ סימן פו דהלואת קטן קודן עונת 
הפעוטות פקדון הוי] הנה מוכרחים אנו לדון אחת מן השנים, או שהקופות עושות 
את ההלואה שלא מדעתם של בעלי הכסף, מה שמביא אותנו לכלל חידושו של 
אין  המלוה  מדעת  שלא  אחר  ע“י  שנעשית  המוכרחת  שהלואה  ורעק“א  המל“מ 
בה איסור ריבית. או שמאחר ומתנה זו ניתנה מראש בתנאי של השקעה, ואין דעת 
הממשל לתת את הכסף בלא להצמיח ממנו רווח, יש להגדיר זאת כ‘שיור‘ בעצם 
שהשימוש  באופן  אותם,  להשקיע  או  הכסף  את  מהקטנים  ללוות  הכסף  הקנאת 
בו להלוואה או להשקעה נעשה מזכות המדינה שנותרה להם לענין הזה, ונכון 
נזקפים  והרווחים  החשבון  בעלי  של  ככסף  הכסף,  את  רואות  הגמל  שקופות 
לשלם  החברה  עם  כקציצה  רק  ה“ז  תורה  ודין  משפט  חושן  מבחינת  לזכותם, 
השימוש  וזכות  ההלואה  מעשה  ’עצם  אולם  הממון,  בעלי  עבור  והקרן  הרווחים 
בכסף‘ נעשה מכח השיור בעיקר המתנה, באופן שההלוואה בריבית הוא שלהם 



הרוצה לקבל כל 
שבוע את ה"עומקא 
דפרשה" במייל נא 

לפנות לכתובת:
shira9945@gmail.com

חידו"ת ובירורי הלכה,  [עד 700 מילים]
יתקבלו בשמחה בדוא"ל: 
haym@mehadrin.net

או בתיבת "עומקא דפרשה" שבכניסה לביהכ"נ חזון איש.
ע"ג דיסק עד יום רביעי 8:30 בבוקר, 
ובדוא"ל עד יום רביעי 12:00 בלילה.

יתקבל רק חומר עם שם מלא.

נושאי הגליונות הקרובים:
*

וארא - השמעת קול בתפילה
בא - חצות הלילה
בשלח - ט"ו בשבט

דברי חזוק
לע"נ רחל בלומה בת יבדלחט"א משה יעקב הי"ו

א. הרחקת ד“א ממקום שכלה הריח בשעה מברכים- ריח רע המגיע מחדר 
אחר או מצואה מכוסה, נחלקו בו הראשונים והאחרונים האם חשיב ריח 
רע שיש לו עיקר או שאין לו עיקר. והנפ“מ בזה היא שאם חשיב ריח רע 
שיש לו עיקר צריך להרחיק ד‘ אמות ממקום שנגמר הריח ולא סגי בזה 
שעומד במקום שאינו מריח. וזה מצוי שעומדים ליד תינוק מלוכלך או 
סגי  ולא  הריח  נגמר  בו  מהמקום  אמות  ד‘  להרחיק  שצריך  הכסא  בית 
בזה שכעת אינו מריח. [ע“פ הקדמת המ“ב לסימן ע“ט בחלק השביעי].

ב. איך מחזירים לבקבוק יין שנשאר בגביע ששתו ממנו- אם החזיר יין 
של כוס פגום לקנקן (היינו כוס ששתו ממנו) היין שבקנקן כשר [שו“ע 
סי‘ קפ“ב סעיף ה‘]. ודוקא דיעבד אבל לכתחילה אסור לעשות כן, ולכן 
מהבקבוק]  היינו  [ולדידן  מהקנקן  מעט  מתחילה  עליו  להוסיף  נוהגין 
ובזה היין מתוקן, ואחר כך שופכין אותו להקנקן, ואז כשר היין להוציא 

(מהבקבוק) לברכה [מ“ב ס“ק כ“ז].

ג. אופן לקיחת המאכלים על ידי המסובים- שניים שיושבים על השלחן 
הגדול פושט ידו תחילה, והשולח ידו בפני מי שגדול ממנו הרי זה גרגרן 
ידו  יפשוט  לא  טובא,  קערות  בדאיכא  אפילו  י“ב]  סעיף  ק“ע  סי‘  [שו“ע 
הדין  והוא  שלפניו  לקערה  תחילה  יפשוט  שהגדול  עד  שלפניו  לקערה 
[ס“ק  תחילה  ידיו  הגדול  שיפשוט  ואחד  אחד  כל  לפני  פרות  במונחין 

כ“ח].

עם  רבות  קערות  הסעודה  בתחילת  שמגישים  גם  לכאורה  נפ“מ  [וזו 
סלטים שונים, (ואולי כל הדין הזה תלוי במנהג המקומות) ].

ק“ע]-  סי‘  [משו“ע  בסעודה-  אדם  שינהג  מוסר  מדברי  הלכות  קצת  ד. 
לא יאכל דרך רעבתנות [רמ“א סעיף ט‘]. אין מסתכלין בפני האוכל ולא 
במנתו שלא לביישו [סעיף ד‘]. לא יהא קפדן (כעסן או רגזן) בסעודתו כי 
האורחים ובני ביתו מתביישים אז לאכול כי יחושו פן יתרגז ויקפיד על 

אכילתן (סעיף ו‘ וס“ק י“ח). 

בלחש-  מתפללים  שהציבור  בשעה  שונים  רעשים  מעשיית  להמנע  ה. 
שקיות מרשרשות, ציציות הנוקשות על הבגדים מחמת הנדנוד, פתיחת 
וסגירת בתי הפלסטיק של התפילין, סטנדר או שולחן שחורקים מחמת 
תפילתם,  את  סיימו  שכבר  אלו  של  בלחש  דיבורים  וחזור,  הלוך  הזזתן 
לא  רעשים  אמנם  הינם  אלו  כל  כנסת,  הבית  בסוף  וחזור  הלוך  הליכה 
תפילת  בשעת  לכוונה  מפריעים  הם  כמה  יודעים  הכל  אבל  חזקים, 

שמו“ע.

לא שלנו, עד כאן תמצית דברי [ועין הערה5].  
שביאר  אחר  שעבר]  שבוע  ב‘עומקא‘  שליט“א, [במאמרו  לנדו  יעקב  ר‘  הרה“ג  ואולם 
בטו“ט פרטי המציאות של קופות גמל, השיג וכתב שלא שייך כלל לבוא ולדון מטעם 
שיור  ולדון  לבוא  ל“ש  הילד,  עבור  הקופה  את  מנהלים  והקופות  מאחר  זאת  שיור, 
למדינה, כי מאיזה זכות הם מנהלים זאת כשהשיור עבור המדינה ועוד שההורים הם 

אלו שמחליטים בהשקעה זו. 
משמשים  הגמל  שקופות  הדברים,  בהמשך  כתב  בעצמו  הרי  דבריו:  הבנתי  ולא 
לזה,  ב“ד  כח  בעינן  הרי  לאפוטרופוסים?  אותם  מינה  ומי  הילד,  עבור  כאפוטרופוס 
ההלוואה  זכות  שיור  עצם  מלבד  לאומי  שביטוח  וע“כ  נאמן,  אפטרופוס  כאן  אין  גם 
עבור  ההשקעה  את  שינהל  אפוטרופוס  למנות  ג“כ  זה  ענין  לעצמו  שייר  וההשקעה, 
בנם]  עבור  להם  ידוע  לא  אפוטרופוס  ממנים  בשתיקתם  ההורים  שלא  [וברור  הקטן, 
הקודמים]  במאמרים  [המובא  בתשובה  הרשב“א  של  חידושו  עצמו  זהו  באמת  והלא 
שהמזכה לקטן ע“י אחר עשאו אפוטרופוס היינו דשייר לעצמו זכות מינוי אפוטרופוס 

בלי מינוי ב“ד. 
להגדרה זו אין מקום לשאול מה זכות הקופות לנהל הכסף עבור הילד [אם המדינה 
היא  והיא  הקטן,  של  האפוטרופוס  הם  הגמל  קופת  שהרי  לעצמה],  זאת  שיירה 
המשתמשת ב‘זכות השיור של ההלוואה‘ שהותירה לעצמה המדינה, והיא פועלת מכח 
זה הלוואה לחברה וקוצצת ריבית עבור הילד, באופן שאין ההלוואה והריבית מעשה 

שלנו כלל, ובזה שבנו לצד ההיתר הנ“ל בתכנית החסכון. 
שיח‘,  רוזובסקי  הגר“י  ידידי  גם  לזה  ועוררני  דבריו,  מתוך  נתעוררתי  שכן  מה  ואולם 
שיש לבדוק את תכנית בני ישמעאל [המוכנה ’שריעה‘], והיה אם אמת נכונה שמועה, 
שניתנת אפשרות של קבלת חמישים שקלים ללא ריבית כלל כתכנית השריעה, נמצא 
או  במעשה  שמחליטים  הם  וההורים  הנ“ל,  ה‘שיור‘  תורת  לכל  הכריח  שום  שאין 
בשוא“ת להלוות את כספם של בניהם לחברות, והם כאופוטרופוסים על ממון בניהם 
לעשות זאת עין הערה לעיל, א“כ הוי ריבית ממש, אלא שנתון זה טרם נתברר עד עתה.
עוד רגע אדבר בעצם מה שנקטו שהקטן זוכה הכסף ע“י סיטומתא משום שכל פעולה 
בנקאית אנשים דרכם לסמוך וגומרים בדעתם לקנות, והביא ע“כ ד‘ הגאון הגדול ר‘ 
דוב לנדוי שליט“א שהוכיח לזה מד‘ הבית מאיר דמהני במכריז עליות מדין סיטומתא. 
הוא  הסיטומתא  מעשה  שהרי  קטן,  עם  כ“ז  לעשות  שיך  האם  לעיין  יש  לענ“ד  אמנם 
הפעולה הבנקאית ומה שהכסף נכנס לחשבונו, והרי לא ידע מזה הקטן בשכבו ובקומו, 
והיכן יש כאן סיטומתא מצד הקטן, ולומר שיש כאן איזה זוכה עבורם על סמך פעולת 
סיטומתא מצד הבנק זה דבר תמוה, וכבר רמז ע“כ ידידי הרה“ג חיים שולביץ שליט“א 

בכתבו ’שלא מצינו סיטומתא מצד המקנה‘ ויל“ע בזה. 
הרב אשר מילר

5. ואמנם יש לדון בכל הנ“ל ועוררוני לזה ת“ח שליט“א דאין צריך להגיע כאן לשיור, אלא האב עצמו הוא 
אפוטרופוס על בנו, והוא יכול לפעול הלוואה עבורו והרי גם בדיניהם נחשב אפוטרופוס להחליט עבורו איזה 
אפוטרופוס  עצמו  למנות  יכול  שהאב  קכא  סימן  ובגאון  בש“ך  בפוסקים  מצאתי  וכך  רוצה,  ותכנית  מסלול 
לא  דא“כ  האב  על  ככפויה  ההלואה  נחשבת  לא  אם  דידן  בנידון  שוב  השאלה  רק  קטן,  של  ממונו  להלוות 
מסתבר לעשותו אפוטרופוס בע“כ על כסף זה להלוות להם. אולם יכולים להתנות עם האב להלוות עבורו 

ואין הכריח לשיור וצ“ע.

מפאת ריבוי הכותבים שליט"א
ועקב ההוצאות הרבות המשתרגות ותופחות

הננו להודיע שמכיון שמלכתחילה המאמרים הם 
במתכונת של 700 מילים בלבד

וכפי שרשום ליד כתובת הדוא"ל,
לפיכך החורג מסך 700 מילים

מתבקש לשאת בהוצאות בסך 40 ₪

0722-613-613
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נא להתפלל עבור הרב דוד אלימלך בן לאה. לרפו"ש בתוך שח"י בקרוב
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