
פניני בית לוי
שע"י בית הכנסת "בית לוי" רח' יוסף חכמי 48, מדורגי בית וגן ירושלים

וארא

בס"ד

364 ון מס'  יציאת שבת: י־ם 17:32, ת"א 17:33גלי

“וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב”
רש”י מבאר: וארא אל האבות. כך אנו אומרים 
אברהם  א-לוקי  עשרה:  שמונה  בתפילת  גם 
שלכל  להגיד   - יעקב  וא-לוקי  יצחק  א-לוקי 

אחד הייתה השגחה מיוחדת בפני עצמו. 
ישנם אנשים ששואלים אותם אם הם שומרי 
תורה ומצוות? הם משיבים: אתה יודע מי היה 

סבא שלי?!... הוא היה רב גדול... 
האנשים הללו חושבים שיש להם זכות אבות, 
אבל האמת הבן מזכה האבא, ולא האבא מזכה 

הבן...
משל למה הדבר דומה: 

התקמצן  אך  מזוודות  עם  להגיע  רצה  קמצן 
כובד  אך  ברגל,  ללכת  והחליט  מונית  לקחת 
מונית  נהג  עצר  הוא  בעדו...  עצר  המזוודות 

ושאל כמה יעלה לו להגיע לביתו. 
ענה לו הנהג באדיבות: 30 ש”ח. 

והמזוודות?! 
השיב לו הנהג: “המזוודות בחינם!”. 

קפץ מידענו על המציאה ואמר לנהג: “מעולה, 
אז תיקח רק את המזוודות”... 

מוכן  “אני  רוח:  בקור  המונית  נהג  לו  השיב 
על  שתשלם  בתנאי  בחינם,  אותן  לקחת 

הנסיעה”...
כן הוא הנמשל: 

כשאדם שומר תורה ומצוות ויש לו גם זכות 
היא  אבות  שזכות  גדולה  מעלה  זו  אבות, 

תוספת על העיקר. 
יודע”  מי  “אחד  בשיר  היא  לזה  טובה  דוגמא 

ששרים בהגדה של פסח: 
 - יודע!  אני  שלשה  אומרים  שבפסח  כשם 

שלשה אבות. 
דווקא שלי הרי הם  מתי השלושה אבות הם 
גם של ישמעאל ועשיו?! כשאני מאמין באחד 
 3 אזי  הברית,  לוחות  שני  ומקיים  אלוקינו, 

אבות הם הזכות שלי דווקא...

נלמד מהפרשההיזהרו בכבוד חברכם

“וידבר ה’ אל משה ואל אהרון ויצוום אל בני ישראל ואל פרעה 
מלך מצרים.” 

ופירש רש”י:”ציוה עליו לחלוק לו כבוד בדבריהם.”
יש להתבונן ולראות עד כמה תורתנו תורת אמת. שהרי למרות שפרעה 
אשמע  אשר  ה’  “מי  ואומר  מעיז  ועוד  ישראל,  בני  על  ליבו  את  מכביד 
למרות  ומרים.  קשים  עינויים  מיני  בכל  ישראל   בני  את  ומענה  בקולו” 
אנו  ומכאן  הוא.  מלך  כי  מלכות,  כבוד  בו  לנהוג  הקב”ה  ציוה  זאת  כל 
גדול, עד כמה חשוב בעיני הקב”ה כבוד האדם. ואם משה  יסוד  רואים 
אופן  ובכל  כבוד,  לו  לחלוק  שצריכים  זה  והוא  השמיימה,  שעלה  רבנו 
הוא מוותר על כבודו והוא מראה לנו דוגמא נפלאה עד כמה הוא יכול 
למשול ברוחו ולחלוק כבוד למלכות. כבוד הבריות אינו עניין של נימוס 
ודרך ארץ אלא כשהאדם מכבד את חברו הוא מגלה בכך קדושת התורה, 
כשמכבדים את השי”ת מראה האדם בכך כי הוא מגלה אלוקיו יתברך-
שאין עוד מלבדו. כבוד הבריות הוא גילוי כבודו של צלם אלוקים. ואיתא 
לבית  שהלך  יאיר  בן  פנחס   בר’  מעשה  )פ”א-ה”ג(:  דמאי  בירושלמי 
הוועד, ובדרכו היה צריך לעבור את נהר גינאי. ואולם בהגיעו אל הנהר, 
בנהר על שמעכבו  ר’ פנחס  גער  ועכבו מלעבור.  גדותיו  עלה הנהר על 
לעבור. מיד נחלק הנהר ועבר. שאלוהו תלמידיו: היכולים גם אנו לעבור? 
אמר להם: מי שיודע בעצמו שלא היקל בכבודו של אדם מישראל מימיו- 
ולכאורה  לו.  שנעשה  הזה  הנס  בשביל  מזכויותיו  לו  ינכו  ולא  יעבור, 
כיצד מגיע אדם למדרגה כזאת, שיודע בנפשו שמעולם לא ביזה אדם? 
ומואס  הנתינה  בכוח  הוא  דבק  זה  שאדם  משום  דסלר,  הרב  ומבאר 
בכוח הנטילה. ואז כבוד חברו חשוב עליו כשלו ולא יוכל לבזותו בשום 
כי הדבק בכוח הנתינה הוא דבק  ומדוע?  לניסים.  זוכה  כזה  אופן. אדם 
בהשי”ת. והדבק בהשי”ת רואה בכל ענייניו רק את יד ה’. ואיש כזה גם 
כשעושים לו נס אין מנכין לו מזכויותיו. לפנינו מעשה נפלא הממחיש 
זצ”ל שהיה  זלמן אויערבך  כיצד מכבדים אדם: מסופר על הרב שלמה 
והנה  שצריכים.  הלכה  ענייני  בכל  בירושלים  גדול  רפואי  למוסד  קשור 
נודע לו שעומדים למנות למנהל ביה”ח רופא בכיר מארה”ב שאינו שומר 
תורה ומצוות. הרב אויערבך ביקש מההנהלה לבטל את המינוי, ואולם 
ההם לא אבו לשמוע. הרב הגיש את התפטרותו מביה”ח, וכתב מכתב 
לאותו ד”ר שלא יגיע ארצה. ואולם כשהגיע בכל זאת הד”ר ארצה הזמינו 
הרב לביתו והתייחד עמו זמן רב. כשגמרו הרב יצא מחובק עמו וליווהו 
עד לרכב. בני הבית שידעו עד כמה נלחם הרב נגד אותו רופא לא הבינו 
מה קרה לרב- הרי הרב חשש מד”ר זה בגלל אי קיום מצוות, ואיך מכבדו 
בכבוד מלכים שכזה. שאלוהו והשיב להם: וכי בגלל התנגדותי למעשיו 
והשקפותיו אני שונאו? בתור יהודי אני חייב לכבדו, ומה שאני נלחם- לא 

צריך לגרוע בדין שבין אדם לחברו.

בברכת שבת שלום,
רב בית הכנסת

כניסת שבת: י־ם 16:16, ת"א 16:30



סיפור השבוע

כמה קשים ומרים הם חיי האביון המתפרנס מן הצדקה.
כמה מפרכים הם הנדודים, מיגעות התלאות ועל הכל הספק 
ולשבוע  לאכול  לחם  היום  אקבל  האם  הרף:  ללא  המכרסם 
בעבורי ובעבור בני ביתי הרעבים עד מוות?! האם יעלה הסיר 

ניחוח כל שהוא לכבוד שבת קודש?!
ואם בקשיים טכניים עסקינן, עדיין לא אמרנו כלום! כי הבושה 
ואי הנעימות המלוים את העני המתפרנס מן הצדקה הן הן 
הקשיים האמתיים!!! וכל זה בעני ואביון אשר מאז ומתמיד 
כן גזר עליו מזלו. אך מה יאמר ומה ידבר עשיר גדול אשר ידע 
ימים טובים ונקיים מכל רבב של עוגמת נפש ופתע התהפך 
עליו הגלגל. יצא נקי מכל נכסיו ומעתה צריך לנדוד בדרכים 
ולהידפק על הדלתות נדיבים כדי לשאול את פת לחמו?! כזה 
רבי פייביש  וחסידו של הצדיק הקדוש  יידל, תלמידו  ר’  היה 
אשר  מאביו  ועסקיו  נכסיו  את  ירש  יידל  ר’  זיע”א.  מזבריזא 
וכל  ואושר  רבים של עושר  ימים  יידל  ר’  ידע  קיבלם מאביו. 
טוב. הוא עבד קשה כדי לשמור את כספו הרב וכדי להגדילו 
את  חינך  מקוריים,  חסידיים  חיים  ניהל  ובמקביל  ועוד.  עוד 
לא  אך  צדקה.  בנתינת  והירבה  הקדושה  התורה  ברוח  ילדיו 
עליו,  התהפך  זה  מופלג  עשיר  של  גלגלו  גם  חוסן.  לעולם 
מתנת  לבקש  המוכרח  כל  וחסר  עני  והותירו  מסחרר,  בקצב 

בשר ודם כדי לא לגווע ברעב...
מי יוכל לתאר ולשער הרגשתו הקשה של נגיד בעמיו המדרדר 
עצמת  את  להבין  יוכל  מי  כזו?!  בצורה  המדרון  לתחתית 
הבושה ואי היכולת לדפוק על הדלת, אף לאחר שהגיעו מים 

עד נפש...
במרוצת השנים נאלץ להתרגל לכך. הרגל שמעודו לא נהיה 
להרגל. הסתובב ר’ יידל עם אחיו העניים. משיתים הם זה לזה 
מינדודי  באחד  כסף...  להשיג  עוד  ניתן  אמצעים  באילו  עצה 
תקופה  באותה  שימש  שם  לקאסוב,  הגיעו  הללו  סוף  אין 
לא  גם  יידל  ר’  דאתרא.  כמרא  שלום”  ה”אהבת  בעל  הרה”ק 
צדיק.  אותו  עם  רבות,  שנים  לפני  בעבר  כבר  נפגש  כי  זכר 
כשהיה האהבת שלום אברך צעיר לימים. ר’ יידל לא זכר כלל 
ומתן”  “משא  שהוא  איזה  לו  היה  נשכחת  פגישה  באותה  כי 
גלגל  את  בחזרה  עליו  להפוך  עתה  שעתיד  ענין  הצדיק.  עם 

ההצלחה---
אברך צעיר לימים אך עני מרוד היה הרה”ק שלימים יתפרסם 
בזכות צדקותו ועל שם ספרו ה”אהבת שלום”. את כל נפשו 
קשיי  הבורא,  ובעבודת  התורה  בלימוד  השקיע  ונשמתו 

הפרנסה כמו דילגו עברו מעל ראשו.
החסר הגשמי הזה, אשר “כסף” יכונה, לא הפריע לו אף כהוא 
הקדוש  רבו  כי  לאזניו  הגיעה  שמועה  כאשר  אפילו  הנה  זה. 
סקאליע,  בעיר  הקרובה  בשבת  ישבות  מזבריזא  פייביש  רבי 
זו  הצדיק?!  במחיצת  להיות  לזכות  פעמיים.  עוד  חשב  לא 
וכפי שאמרנו, כסף להוצאות  והיות,  הזדמנות נדירה ביותר! 
הדרך לא היו בידו, ארז את מטלטליו המועטים כבר באמצע 
השבוע ופנה לעשות את הדרך הארוכה והקשה בשתי רגליו.

הטבע.  ופגעי  הדרך  מאורעות  זה  לצדיק  הפריעו  לא  בודאי 
האפל  הלילה  הן  ללון,  מקום  לעצמו  חיפש  ערב  לעת  רק 
בחזקת סכנה הוא, ואל לו לאדם להכניס עצמו לסכנה! חיפש 
יהודית.  בבעלות  דרכים  פונדק  לו  עמד  הדרך  אם  על  ומצא. 
יוכל  אם  הפונדק  לבעל  ושאל  הקדוש  האברך  בשעריו  נכנס 
להתארח במעונו במשך הלילה. במקום תשובה ענה לו הלה 
תוכל  כאן  “ללון  נוראה  ביללה  כמעט  עמוקה,  אנחה  בקול 
בודאי ובודאי. אך לארוחת הערב לא אוכל לתת לך מאום. אזל 
אוכל  למעט  בוכים  עוללי  מקופתינו,  והכסף  מכלינו  הלחם 
ואין לאל ידי להושיעם, הפרנסה דחוקה עד מאוד בחודשים 
האחרונים והצרור אותו הייתי צריך להעביר לפריץ המשכיר, 
ריק לחלוטין. היום גם איים עלי כי ישליכני לבור שבחצרו, אם 

לא אשלם את חובי תוך ימים ספורים”..

גלגל חוזר בעולם
שגם  בכי  לב.  קורע  לבכי  הפכה  הפונדקאי  של  יללתו  אנחתו 

האורח הצטרף אליו בכאב וצער של ממש.
מהשתתפות  הנובעים  שינה  בנדודי  עליו  עבר  ההוא  הלילה 
בבוקר  האומלל.  היהודי  את  שיושיע  לד’  ובתפילה  אמיתית 
ועודדו  והצלחה  ברכה  למארחו  איחל  לדרכו.  לצאת  התכונן 
המובילה  לדרך  פנה  מכן  לאחר  טובה.  ובמילה  בניחומים 

לסקאליע.
“שלום עליכם ר’ יהודי” הצדיק בעל ה”אהבת שלום” התנער 
ממש  שעצרה  ההדורה  במרכבה  הבחין  עתה  רק  מהרהוריו, 
מאירות.  בפנים  למברך  השיב  השלום”  “עליכם  לו.  בסמוך 
המרכבה,  שבתוך  הגביר  שאל  הנכם?”  פוסעים  “להיכן 
משמים  “הו  האברך.  ענה  פייביש”  ר’  הצדיק  אל  “לסקאליע, 
פגשתי בכם. אף אני נוסע לשם. בואו, עלו על מרכבתי. זכות 

הגדולה בעבורי לגמול עמכם חסד”.
ואז  המהודרת  ובמרכבתו  בגביר  הביט  לרגע.  שתק  האברך 
אמר: “אעלה על המרכבה בתנאי אחד – בתנאי שתתנו לי כעת 

סכום של עשרים רייניש כסף!”
הגביר לא ידע את נפשו ואף לא כלא את תמיהתו! “מה?! לא די 
שהצעתי לכם טובה, אתם עוד מתנים אותה בסכום כסף אדיר 
שכזה?!” “דע לך” ניסה לפייסו האברך “כי לא בעבורי מבקש 
אני את הכסף אלא בעבור יהודי אומלל וחובה עלי לעזור לו!” 
שמע הגביר, ר’ יידל שמו, במה דברים אמורים והתרצה. הוציא 
מארנקו המפואר את מלוא הסכום ושילשל לידי האברך הלא 
מוכר. “כעת נלך להשלים את המצוה” המשיך האברך. “ניסע 
לפונדקו של היהודי המסכן וניתן לו את הצדקה. הרי בעבורך 
עושה אתה כל זאת...”, בעבורי?! התפלא ר’ יידל. “מלבד מצות 
הצדקה אשר בהחלט היא חשובה, מה עוד שייך כאן בעבורי?!” 
השיב לו  בדברים לא ברורים: “האם יודע אדם מה ילד יום?! 

וכיצד יתהפך עליו הגלגל?!
האברך  לפונדק,  כבר  הגיעו  כך  בין  זאת!  יודע  איש  אין  לא, 
הצדיק הושיט ליהודי את פדיון הצלתו ואמר בלחישה: “זכור 
תמיד את מצילך, את ר’ יידל זה שסייע לך במצוקתך. תיהיה 

מחזיר טובה תחת טובה. ולא חלילה רעה תחת טובה!”
וכבר נפרדו ממנו ונסעו למחוז חפצם, לרבם הצדיק רבי פייביש. 
חייב.  היה  אותו  הכסף  עם  הפריץ  לבית  מיהר  הפונדק  בעל 
בני  בעבור  המלך  כיד  מגדנות  מיני  כמובן  קנה  הנותר  בסכום 
ביתו הרעבים. ועוד נותר לשפץ את העסק, להרחיבו ולקלוט 
בו עוברי אורח רבים. מיום זה ואילך הלכה וגדלה קרנו עד כי 
הגלגל  התהפך  עליו  אף  יידל,  ר’  ואילו,  מופלג!  לעשיר  נהיה 
לטמיון.  ירד  כספו  אבדו,  נכסיו  ודועכת,  שוקעת  החלה  קרנו 
בתוך ימים ספורים הפך לאביון המחזר על הפתחים. הוא הגיע 
כעת לצדיק הקדוש בעל ה”אהבת שלום” זיע”א מקאסוב. ר’ 
יידל,” לא זכר בכלל את ההיסטוריה שלו עם אותו צדיק. בעודו 
ובודאי לא קישרו עם הרבי הצדיק אליו מועדות פניו  אברך. 

כעת. “הרבי יתן לנו מתת הגונה” לחששו העניים זה לזה.
פנים.  במאור   פניו  את  הצדיק  קידם  יידל”  ר’  עליכם  “שלום 
“הנה אתן לך מכתב לעשיר אחד והוא יושיעך!” ר’ יידל לא הבין 
למה מתכוון הרבי, אך לקח כמובן את המכתב ופנה לכתובת 

שהופיעה על גבי המעטפה על גבי המעטפה.
הפונדק  את  בכלל  זכר  לא  לשעבר.  העשיר  האביון  יידל  ר’ 
אליו הגיע כעת. הרי זה האחרון שינה צורה ולבש צורה. כעת 
דמה לבית מלון יוקרתי הנתון בבעלות עשירים מופלגים! וכן 
לא זכר ולא הכיר את הגביר העומד בראשו. רק בעל הפונדק 
הכירו, בלילה הופיע לפניו בחלום הרבי מקאסוב והודיע לו כי 
הגיעה העת לשלם טובה תחת טובה. בעל הפונדק הזכיר לר’ 
שציוהו  כפי  הגונה  מתת  לו  ונתן  המעשה  פרטי  כל  את  יידל 
בזכות  כבראשונה,  לגדלותו  לשוב  לו  שעמדה  מתת  הצדיק. 

הצדקה שנתן עשרות שנים קודם לכן...



פינת ההלכה - הלכות ריבית

א.   מצות עשה מן התורה להלוות לעני כשהוצרך לכך, שנאמר, אם כסף תלוה את עמי את העני עמך. וכשיש לו מעות להלוות, חייב להלוות לנצרך, 
ויקדים את העני. ואם חושש שהלוה לא יוכל לפרוע לו, יטול ממנו משכון. ואם אינו נותן לו משכון אינו חייב להלוות לו, כל שחושש שלא יוכל 

לפרוע לו.
ב.   המלוה ְבִרִּבית לחבירו ישראל, עובר בכמה לאוין, ואפילו הלוה הנותנו והערב והעדים עוברים בלאו. וצריך ליזהר מאד באיסור ִרִּבית, שכל הנותן 
הלואה ְבִרִּבית נכסיו מתמוטטים, וכאילו כפר ביציאת מצרים ובאלהי ישראל. ואינו חי בתחיית המתים. ואמנם מי שהחזיר את הִרִּבית שנטל, 

תיקן בזה את הלאוין שעבר.
ג.   גם עני שצריך ללוות למחייתו אסור לו ללוות בִרִּבית, והמלוה עובר באיסור ִרִּבית בין אם מלוה לעשיר בין אם מלוה לעני. ואפילו אם הלווה מוחל 

למלוה ונותן לו את הִרִּבית מרצונו. ומיהו מותר ללוות ְבִרִּבית מפני פיקוח נפש.
‘’לפני עור לא תתן מכשול’’, נוסף על כל הלאוין של איסורי רבית הכתובים  ְבִרִּבית לחבירו ישראל, בין המלוה ובין הלוה עוברים על  ד.   המלוה 
בתורה. ואפילו אם הלוה יכול להשיג הלואה ברבית מיהודי אחר, אף על פי כן עובר המלוה משום לפני עור. אבל אם הלוה הזה יוכל להשיג הלואה 

ברבית מגוי, אין המלוה עובר משום לפני עור. ומכל מקום יש לו איסור דרבנן, שמסייע ידי עוברי עבירה. וכן לגבי הלוה.
ה.   אפילו אם הלוה נותן לו יותר מדעתו בשעת הפרעון שלא התנה עמו, ואינו אומר שנתנו לו יותר בשביל רבית, אסור.

ו.   אפילו אם אמר לו בשעת לקיחת הרבית אני נותנו לך במתנה גמורה, אסור לקבל ממנו. אבל אם לקח ממנו רבית וצריך להחזירו לו, מועילה 
המחילה לפטרו, כמו בגזל.

ז.   אסור להלוות ברבית אפילו לבניו ולבני ביתו, בין כשהם סמוכים על שלחנו, ובין כשאינם סמוכים על שלחנו. וכן אסור ללוות מהם ברבית, אף-
על-פי שאינו מקפיד עליהם, ובודאי נותנו להם במתנה.

ח.   מן התורה מותר להלוות מעות ברבית לגוי, בין ישמעאלי בין נוצרי, שנאמר לנכרי תשיך. אבל חז’’ל היו אוסרים להלוות לגוי ברבית דאורייתא, 
שמא ילמד ממעשיו, ולא התירו אלא כדי חייו להתפרנס מהרבית, ולא להתעשר. אבל הוציאו מן הכלל כשהמלוה תלמיד חכם, שמותר לו 
להלוות לגוי ברבית אפילו להתעשר, שאין לחוש שמא ילמד ממעשיו של הגוי )ב’’מ עא.(, שתורתו משמרתו )מאירי(. ובזמן הזה התירו כל מיני 
רבית לגוי, מפני שאנו צריכים לעשות משא ומתן עם גוים לפרנסתינו, ולא שייכא הגזרה דשמא ילמוד ממעשיו בהלואה ברבית, יותר מבשאר 

משא ומתן. )תוס’ ב’’מ ע:(.
ט.   המחלל שבת בפרהסיא, בין להכעיס בין לתיאבון, והעובר על מצוה אחת ממצות התורה להכעיס, דשביק היתרא ואכיל איסורא, מותר להלוות 
לו מעות ברבית, שנאמר באיסור הרבית, וחי אחיך עמך, יצא זה שאינו אחיך במצות. וכ’’ש שאם הוא כופר בעיקר, שמותר להלוותו ברבית. וכן 
אם המיר דתו לדת הנוצרים, או דת ישמעאל, שהוא כגוי לכל דבר, ומותר להלוותו ברבית. ומ’’מ אסור ללוות ברבית מן המומר, שאף על פי 
שחטא ישראל הוא )סנהדרין מד.(, ולכן אסור להכשילו בעון רבית. ועסקנים יראי שמים שהוצרכו ללוות כסף בשביל פיקוח נפש, ואינם מוצאים 
הלואה אלא אצל ישראל רשע המלוה ברבית, רשאים ללוות ברבית לצורך פיקוח נפש, כמאמר חז’’ל הלעיטהו לרשע וימות, )ב’’ק סט.(, וכמו 

שמצינו בעובדיה הנביא שלוה ברבית מיהורם בן אחאב לצורך פקוח נפש.
מתוך ספר התשובות בהלכות ריבית – “ברית פנחס”. לשאלות בהלכות ריבית ניתן להתקשר לטל’ 02-50-15-920 

לשיעורים בהלכות ריבית ניתן להאזין ב”קו הריבית” – 072-3705882

לא מבין מה טוב לו ומתלונן?!
“וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב וכו’. הפרשה בה מתחילות עשר המכות מרמזת בשמה על מציאות ה’ בעולם. 

וארא ר”ת אני ראשון ואני אחרון. 
שהרי כל המכות ניתנו “למען תספר באזני בנך ובן בנך...וידעתם כי אני ה’” לדעת שהקב”ה מנהל את העולם. לומר לנו שאני אותו 

ה’ שנגלתי לפרעה ולבני ישראל בקריעת ים סוף, עד כדי שאומרים חז”ל “ראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי”... 
נשאלת השאלה: 

מדוע הם יכלו לראות ואנחנו לא זוכים לראות כלום?! ויתרה מזאת כל הזמן יש לנו טענות כלפי ריבונו של עולם, “למה? ולמה?!...” 
מה השוני? 

התשובה היא: 
הם ידעו מה הם רוצים אנחנו לא! הם ידעו מה טוב להם אנחנו לא! האדם צריך להבין שהקב”ה רוצה לתת לנו יותר ממה שאנחנו 

צריכים כמאמר חז”ל: “יותר ממה שהעגל רוצה לינוק הפרה רוצה להניק” הבעיה היא אצלנו.
משל למה הדבר דומה: 

כשהגיע יום ההולדת של בעל היקב בעיירה החליט “לפנק” את התושבים והודיע: “ביום הולדתי כל אחד מתבקש להגיע עם כלי 
ואמלא לו יין חינם אין כסף!”. 

כמובן, ביום המיוחל השתרך תור ארוך בפתח היקב, חלקם הביאו דליים וחלקם לא רצו “לנצל” יותר מדי והגיעו עם בקבוק צנוע, 
בעל היקב חילק באדיבות תוך שהם מאחלים לו מזל - טוב. 

לפתע הגיח אחד התושבים ללא כלי וביקש יין כמו כולם, בעל היקב שאל באדיבות: “והיכן הכלי?” אמר לו הלה “שים לי בכיס” 
הסביר לו בעל השמחה כי חבל על יין כה יקר וחבל שמכנסיו התלכלכו... אך הלה לא שת ליבו והחל מגדף את בעל היקב: “קמצן 

אתה לא רוצה לתת תגיד... למה קראת לנו?!” לא הועילו כל השכנועים ובלית בררה שפך את היין לכיסו של המסכן. 
ויין אין!...הסתובב והחל להתריס כנגד בעל הבית:  לאחר שהרחיק מספר צעדים הבחין המקבל שכולו רטוב, מכנסיו מלוכלכים 

“בכוונה עשית זאת! שלא נבקש ממך יותר!.. אם אינך רוצה לתת למה קראת לנו?!... 
והנמשל ברור מאליו: 

הקב”ה רוצה מאד לתת לנו אך אנחנו מבקשים דברים שאינם טובים לנו בכלל, ולא זו בלבד אלא מתעקשים עליהם ובוכים לפניו 
ומתלוננים.... 

ושכבר אין ברירה ותפילותינו התקבלו ואנחנו “ מתלכלכים”... שוב מתחילים התלונות...איך אם כן נראה את השגחת ה’?! 
אם כל אחד מאיתנו יבין שהבעיה היא אצלנו ונשאיר את השיקולים וההחלטה להקב”ה האם לתת לנו או לא... אזי נפסיק להתלונן 

וירווח לכולנו.

פרפראות לתורה



אולם האירועים
של בית הכנסת ובית מדרש “בית לוי”

מזמין אתכם לחגוג את שמחתכם אצלנו

ההכנסות קודש להחזקת כולל/לבניית מקוה/לנזקקים
לפרטים ותיאום מועד התרשמות: 054-4222931

"בית לוי" רח' יוסף חכמי 48 מורדות בית וגן

 שבע ברכות  שבת חתן  אירוסין
ברית מילה  וכל אירוע משפחתי...

זמני התפילות
תפילות ימי החול

לשבוע פרשת “וארא" המתחיל ביום שישי כ”ז בטבת התשע"ו
תפילות שבת קודש

12:30 מנחה	מנין	א'	
בכניסת	השבת שיר	השירים		

16:35 מנחה	ערב	שבת	מנין	ב'	
קבלת	שבת	ואחריה	דרשת	פרשת	השבוע	מפי	רב	ביהכ"נ	

ומיד	לאחר	מכן	תפילת	ערבית.
שעה	לפני	הנץ שחרית	מנין	א'	
7:40	)קרבנות( שחרית	מנין	מרכזי	

12:30 מנחה	מנין	א'	
16:00 מנחה	מנין	ב'	

10	ד'	לפני	צאת	השבת ערבית	מוצש"ק	מנין	א'	
בצאת	השבת	17:32 ערבית	מוצש"ק	מנין	ב'	

שעה	אחרי	השקיעה ערבית	מוצש”ק	מנין	ג’	

שיעורים בשבת קודש
7:15 שיעור	בדף	היומי	
9:00 פעילות	לילדים	

13:00 תהילים	לילדים	
13:00 שיעור	בגמרא	מסכת	שבת	
15:00 שיעור	לגברים	בהלכה	ובאגדה 
15:00 פרשת	שבוע	לנשים	
17:22 שיעור	ב"עין	יעקב"	
19:00 אבות	ובנים	
20:00 שיעור	בנביא	מלכים	

"נץ	החמה" )בהיכל	ביהכנ"ס( שחרית	מנין	א'		
שחרית	מנין	ב'	)קרבנות	6:10(    6:25 )בקומת	הכולל(

7:00 )בהיכל	ביהכנ"ס( שחרית	מנין	ג'	
8:10 )בהיכל	ביהכנ”ס( שחרית	מנין	ד’	
12:40 )בקומת	הכולל( מנחה	מנין	א’	

16:40 )בהיכל	ביהכנ”ס( מנחה	מנין	ב'	
17:20 )בהיכל	ביהכנ"ס( ערבית	מנין	א'	

18:30 )בקומת	הכולל( ערבית	מנין	ב’	
20:45 )בקומת	הכולל( ערבית	מנין	ג’	

ימים	א’-ה’	)4:00-7:00	בבוקר( כולל	אשמורת	הבוקר	
ימים	א'-ו'	)9:15-8:15	בבוקר( שיעור	בדף	היומי	
ימים	א'-ד'	)בין	מנחה	לערבית( הלכה	וענייני	דיומא	

יום	א’	)אחרי	תפילת	ערבית( שיעור	לצעירים	בהשקפה	
יום	ה'	)בין	מנחה	לערבית( פרשת	שבוע	

ימים	א'-ה'	)19:00-20:45( 		כולל	ערב	בע"ב	ואברכים	
ימים	א’-ה’	)21:00-23:00( 								כולל	ערב	אברכים	

יום	ה’	)12:00	עד	הנץ( 										משמר	ליל	שישי	
יום	ו'	)9:00-11:30( 										כולל	שישי	

שיעורים בימי החול )א'-ו'(

העלון מוקדש
לרפואת ולהצלחת ישי שמעון בן יהודית הי"ו

לרפואת הרב נפתלי צבי ברגר בן חוה הי”ו
להצלחת דבורה אורית בת שרה הי”ו

לע”נ מרן מלכא ר’ עובדיה יוסף בן גורג’יה זצוק”ל
לע”נ שאול חי לוי בן מרים ז”ל

לע"נ יצחק שם טוב בן שרה ז"ל
לע”נ משה עברני בן מרים ז”ל
לע”נ יהודה חי כספי בן מזל ז”ל

לע”נ משה חי יקותיאל בן ידידה ז”ל
לע”נ ר’ יצחק מזרחי בן שולמית חיה ז”ל

לע”נ מרדכי מרציאנו בן שמחה )מאחא( ז”ל
לע"נ שושנה עטיה בת פרחה ע"ה

לע”נ מזל חיה בת סולטנה ע”ה

שהשמחה במעונם
ברכת מזל טוב ואיחולים לבביים

לידידנו הנכבד והנעלה

ר’ נחמן פיינברג הי”ו
ורעיתו תחי’

ולבנו היקר ר’ אלירן הי”ו

לרגל הולדת הבן-הנכד הי”ו
יהי רצון שיזכו לראות נחת מכל יוצאי חלציהם 

בששון ושמחה מתוך נחת ושלווה
לשמחת המשפחה ולתפארת עם ישראל

בשורה משמחת לשומרי השבת כהלכתה

לתועלת ציבור המתפללים ותושבי האיזור
בהשתדלותו של ידידנו ר’ עמי זקן הי”ו

ניתן יהיה במקרה הצורך ובעלות סמלית להעזר

ב’גוי של שבת’
הנקראת ‘לקסמין’ וגרה בבית משפחת זקן
רח’ יוסף חכמי 41 קומה ראשונה או שניה.

שימו לב:  • דיני אמירה לגוי מרובים ומורכבים! יש להתייעץ 
קודם לכן עם רב הקהילה כדי שלא להכשל בהלכה.

• שכר טירחא של 30 ₪ יש לשלם מיד לאחר השבת
ל’גוי של שבת בעצמה’.

שבת היא מלזעוק
ורפואה קרובה לבא


