
) על  י"ד פסוק ב' בפרשה כתוב (פרק 

ברע מלך ברע מלך ברע מלך ברע מלך   -המלכים שעשו מלחמה עם  

סדם ואת ברשע מלך עמרה שנאב מלך אדמה ושמאבר מלך צביים ומלך בלע סדם ואת ברשע מלך עמרה שנאב מלך אדמה ושמאבר מלך צביים ומלך בלע סדם ואת ברשע מלך עמרה שנאב מלך אדמה ושמאבר מלך צביים ומלך בלע סדם ואת ברשע מלך עמרה שנאב מלך אדמה ושמאבר מלך צביים ומלך בלע 

, שנתעלה ברשעו, ברשע ברשע ברשע ברשע , רע לשמים ורע לבריות,  ברע ברע ברע ברע , ופירש רש"י,  היא צער היא צער היא צער היא צער 

, שם אבר לעוף ולקפוץ ולמרוד בהקב"ה, שמאבר שמאבר שמאבר שמאבר , שונא אביו שבשמים,  שנאב שנאב שנאב שנאב 

שמלך סדום ומלך   -, שם העיר ע"כ, רואים שיש סגנונות שונים של רע  בלע בלע בלע בלע 

אבל שנאב ושמאבר נקראו על שם מעשיהם “,  רע “ עמורה נקראו על שם ה 

ה, ומלך צער תלה הכתוב את כל שמו במה שהוא מלך של שם “ במרידה בקב 

 העיר ולא הזכיר את עצם שמו,  יש כאן צורות שונות ומינים שונים של רע.

בידי שמים, ובהשגחה פרטית ממש, אלא שבכל זאת אדם בעולם הזה הכל  הכל  הכל  הכל  

צריך להכיר את מיני הרע השונים וכנגדם בצד הקדושה את דרגות הטהרה 

‘ השונות, וכנגד הרע צריך לחפש ולבער, וביערת הרע מקירבך, משנאך ה 

 אשנא, ועוד הרבה פסוקים שבהם מצווה האדם להוקיע ולהקיע את הרע.

זו באה לבאר מה איכפת ליהודי שומר תורה ומצוות מה קורה הקדמה  הקדמה  הקדמה  הקדמה  

בבחירות בארצות הברית?! בכמה מילים ננסה לבאר איזה סוג רע יש בעולם 

 שאותו היה צריך להתפלל בכל לב לעצור.

צריך להתבונן ולשאול את עצמו, כיצד מדינות שלימות באירופה אדם  אדם  אדם  אדם  

מכניסים אל תוך היבשת פראי אדם מוסלמים שעושים בארצות שלהם הרס 

חורבן ופשע, וגם אחרי שהופכים להם את הערים עדיין ממשיכים לקבל עוד 

ועוד....  עוד צריך להתבונן, יהודי עושה את הדבר הקטן ביותר ובצדק, כל 

מדינות אלו קופצים בצעקות רמות, ואילו אנשים חשוכים ממדינות ערב 

איש, ומדינות אירופה מחשיבים אותם ומתנהגים אתם בכבוד כי   100רוצחים  

, מה ההגיון לפחות להבין  איזה טלפיים עשו מראה ואומר 10000הם לא הרגו  

 כשר אני?

היא קצרה: גויי העולם היו להם דתות, נצרות, איסלם, ועוד דתות התשובה  התשובה  התשובה  התשובה  

העולם, מה קרה לאירופה? הרבה מהאירופאים עזבו את הנצרות ונהיו כופרים 

מושחת,   ומה לגמרי בבורא עולם, בלי שום דת, מה קורה כשאין שום דת ואפילו לא דת שקר? צריך לקבוע מה מוסרי ומה לא, מה נקרא רצח ומה לא, מה הוגן  

עולם! ואז רא  מי יקבע את כל זאת כשאין תורה? כל הענינים האלה צריכים להיקבע על ידי מוח בשר ודם של תושבי מדינות אירופה, הם צריכים להיות כמו בו 

הפלה זה לא רצח, תועבה מותרת ואף צריך להתפאר בה כדי לא   -מוחם הקודח קובע  

ממש בעלי מוסר! אם יש לאדם אחד עשר דולר ולשני רק   -לפגוע ברגשות בני אדם  

דולר, חייב להיות שבעל העשר דולר שדד את בעל הדולר, ולכן צריך בכוח סוציאליסטי 

לקחת את הכסף מבעל העשר דולר ולתת לבעל הדולר! נכון שהיהודי לא מצאנו בו שום 

פסול, אבל את היהודי אנו משווים אל משה רבינו ולכן הוא רשע, את הערבי אנחנו 

משווים לערבי אחר, ולכן כיוון שהוא רצח רק עשרה ולא אלף אז הוא יותר טוב 

מהיהודי!  המוח הקודח הזה ממציא עוד ועוד דברים עד שזה נהיה טמטום וטירוף גם 

אצל הרבה מהגויים, ואז ללא תורה, ללא אלקים בורא לעולם, כשנעשית דת חדשה 

ופילוסופים, ורגשות נשים, כל הענין מתעוות עד כדי כך שגם “  אנשי רוח ” הנסמכת על  

הגוי מואס בזה, המדינה שלו נחרבת ובעלי הדעה המשובשת הזאת מנסים להיות בורא 

עולם ולתקן את העולם בשוויון מדומה ורק מביאים חורבן, זה היה ממש תועבת מצרים 

כל אירופאי שני היום הוא פרעה קטן, וזה מה שהתפשט בארצות הברית, והשבוע נעשה מעט עצירה לטירוף! לא “,  אלוה ” וכל הענין שפרעה החשיב את עצמו  

 אמרנו שיש כמה דרגות רע! צריך להכיר ולהבדיל, ושגם הגויים לא ירעילו את אוויר העולם בטומאה!

 

 תורת
 הר שמואל

 זמני השבת:

 4:42שקיעה:      5:54ת: “ר     5:20צאת:      4:12כניסה: 
 

 העלון מודפס לזיכוי הרבים
 בזכות אנשי תורה וחסד

 בעילום שם
 ברכה נחת ושמחה באורך ימים ושנים!

 

 מזל טוב
 ו“הימשה ירושלמי ורעיתו ‘ להר

 על נישואי הבן
 א“שליטבי ורעיתו ‘לוי יצחק חגולהרב 

 על הולדת הבת

 פרשה מפורשת 
 הרב דוד שרעבי

 ז“פרשת לך לך תשע

    "ואגדלה שמך""ואגדלה שמך""ואגדלה שמך""ואגדלה שמך"

"זה שאומרים אלוקי יעקב" (רש"י) מובא 

י"ג אותיות, כמנין "אהבה" וכנגד י"ג מידות של -בספרים: אברהם יצחק ויעקב 

רחמים, וכן "שרה רבקה רחל לאה" י"ג אותיות וביחד כ"ו כמנין שם הוי"ה, וזה 

הענין של "זכור לנו ברית שלוש עשרה".והרמב"ן מוסיף, שלכן נוסף לאברהם 

האות ה' כדי שלאבות יהיו י"ג אותיות כמספרן אצל האמהות, לכך, אם יעקב 

נקרא ישראל, אז מתוספת אות ויצטרך להקרא אברם, ולכן "ואגדלה שמך", 

זה שאומרים "אלוקי יעקב" היינו להוסיף לך אות, ואז יהיה נקרא יעקב ולא 

 "יאמר נא ישראל".  -"הא"-ישראל, וזה שנאמר "לולא ה' שהיה לנו", לולא ה'

 (פרדס יוסף)                                                                                               

    "קחה לי עגלה משולשת ועז משולשת ואיל משולש""קחה לי עגלה משולשת ועז משולשת ואיל משולש""קחה לי עגלה משולשת ועז משולשת ואיל משולש""קחה לי עגלה משולשת ועז משולשת ואיל משולש"

האבן עזרא מפרש "יש אומרים ג' עיזים" ואילו דעתו של האבן עזרא עצמו, 

שמדובר בעז בת שלוש שנים או בעגלה בת שלוש שנים, הרמב"ן לעומתו אינו 

סבור כך ואומר שלא מדובר בעגלה בת שלוש שנים, שהרי בגיל שלוש היא 

כבר נקראת פרה ומצטט את דברי חכמינו: "עגלה בת שתיים פרה בת 

שלוש" (פרה א' א') אלא שהכוונה לשלושה קורבנות: עולה, חטאת, שלמים, 

והמילה משולשת באה לרמז שיביא אותן רצופות.הציווי של הקב"ה אל 

אברהם בפירוט של הקורבנות, באה לרמז על הברית שכרת ה' עם אברהם, 

, כפי שהתורה מעידה בהמשך: 867=    זה ברית אברם זה ברית אברם זה ברית אברם זה ברית אברם ,  867=  עגל עז איל תר גוזלעגל עז איל תר גוזלעגל עז איל תר גוזלעגל עז איל תר גוזל

 ".                                           (משב"א)אברם בריתאברם בריתאברם בריתאברם ברית"ביום ההוא כרת ה' את 

 פרפראות...
 הרב משה קליין

 2המשך בעמוד 
1 

 6המשך בעמוד 



 

 
 

האם מותר להוריד את המים באסלה בשבת כשיש סבוניה 
 הצובעת את המים 

(פ"ט מהלכות שבת הי"ג) פסק, הצובע חוט שאורכו ד' טפחים וכו' חייב. הרמב"ם הרמב"ם הרמב"ם הרמב"ם 

ושם (הי"ד) כתב: העושה עין הצבע אינו חייב משום אב דצובע, אלא משום 

תולדת צובע. כיצד. כגון שנתן קנקנתום לתוך מי עפצא שנעשה הכל שחור, או 

 שנתן איסטיס לתוך מי כרכום שנעשה הכל ירוק וכן כל כיוצ"ב, עכ"ל.

לציון חלק א כתב ומסתברא בדעת הרמב"ם, דהנותן מעט איסטיס לתוך מי באור באור באור באור 

כרכום ונצבעו המים אבל עדיין אינם ראוים לצבוע בהן, דלא עבד שום איסור 

ואפילו מדרבנן, שהרי לא הכין כלל צבע לצביעה, ואפילו כעין דאורייתא לא עבד 

 כי היכי דליגזור בה רבנן. ואין לנו לחדש גזירות מדעתנו,  

בנ"ד, כיון שאין המים נצבעים במדה שיוכל לצבוע בהם דבר אחר, אין בזה ולפי"ז ולפי"ז ולפי"ז ולפי"ז 

איסור כלל, ומכללן של דברים אתה למד, דה"ה 

במזיגת תמצית תה למים בשבת דמותר, מהטעם 

האמור, ואמנם יש מהאחרונים שהחמירו בזה, 

ולפענ"ד נראה כמש"כ. וכתב ועוד נלע"ד, דאף 

את"ל דאחר כל הני ג' טעמים, אכתי איסורא 

דרבנן מיהא איכא, מ"מ הו"ל פס"ר דלא ניח"ל 

(כלומר דלא איכפת ליה) בדרבנן, בכח שני, 

דשפיר יש להקל בזה, תדע, דמרן בשו"ע (סי' 

שנ"ז ס"ג) פסק דמותר לשפוך מים ע"פ הביב 

אפי' בימות החמה אם הם יוצאים לכרמלית (אף 

דלרה"ר אסור בכה"ג), וכ' האחרונים שם (עי' 

משנ"ב שם סס"ק כ"ג) דה"ט, דכיון שאינו שופכם 

להדיא בכרמלית, רק שהוא בא מכוחו. ס"ל דכחו בכרמלית (דרבנן) לא גזרו עיין 

 שם. 

בנ"ד שהמים נשפכים על הסבוניה ע"י כוחו, שהרי אינו שופכן עליה בידיו ולפ"ז  ולפ"ז  ולפ"ז  ולפ"ז  

ממש, שפיר יש להתיר מהטעם הנ"ל אף אי נימא דאית בה איסורא מדרבנן, 

ונראה עוד דאף לדעת הרמ"א דס"ל שם לחומרא, הכא בנ"ד דהוי כח כוחו, שהרי 

המים באים על הסבוניה על ידי שמסיר מונע ואח"כ נשפכים המים לשם, שפיר 

י"ל דשרי אף לדידיה, ומכ"ש אי נימא דאף איסורא דרבנן אין כאן. וכמו שביארנו 

בריש דברינו. דיש להתיר, ועכ"פ בהצטרף כל הלין טעמי נלע"ד דיש להקל 

 בפשיטות.

מנחת שלמה להגרש"ז אויירבאך כתב בתשובה להרגב"צ אבא שאול בספר  בספר  בספר  בספר  

שאעפי"כ מודינא כיון שנעשה מעיקרא על דעת לשופכם תוך ומן קצר לתוך 

האסלא דיתכן שמדאורייתא אין זה חשיב כמתקיים אבל מ"מ מדרבנן מיהא 

אסור וכיון שהחיי אדם מחמיר וכתב גם על צביעת מים דבכה"ג שרוצה את 

הצביעה דיש לחוש טובא וכתב שם על מוכרי יין שהרבו לצבוע חוששני להם 

מחטאת לדעת הסמ"ג והיראים עי"ש לכן נלענ"ד שלכתחלה נכון לחשוש בהא 

ואין צביעה באוכלין הוא רק כשכונתו לטעם או לדבר אחר ולא למראה הצבע 

ובנד"ד כפי ששמעתי הדמים מודיעים שעבור הסוג שגם צובע מוסיפים כמה 

שקלים לכן טוב להמנע מזה וכמו"ש המשנ"ב בסוף סי' ש"כ ולא הבינותי כראוי 

מה שכת"ר כותב שזה פסיק רישא דלא ניחא ליה דאף אם ננקוט דמי שדעתו רק 

בשביל החיטוי ואין דעתו כלל גם בימות החול ליהנות מהצבע אפשר דחשיב 

כלא ניח"ל אבל מי יערוב שכל בני הבית אינם נהנים מזה הרי שלמו כסף עבור זה 

 וחושבני שזה נעשה כדי להנות מהצבע יותר מהחטוי. ע"כ.

עובדיה כתב להתיר מטעם שאפילו אם הוא איסור דרבנן אולם כיון שאין ובחזון  ובחזון  ובחזון  ובחזון  

מתכוין לצביעת המים אלא לנקות את האסלה לדעת הפוסקים שפסיק רישא 

מדרבנן מותר ,  וגם שהוא אינו אלא גרמא שע"י הסרת המונע יורדים המים 

לאסלה והוי עוד דרבנן . וגם מטעם הנ"ל מותר לגבי הפצת הריח הטוב של 

 הסבוניה, ואין בזה משום ממחק כמבואר ביביע אומר  

בשו"ת ציץ אליעזר חלק יד סימן מז כתב שנראה להוסיף ולומר, דבכגון נידוננו גן  גן  גן  גן  

יש לומר שגם המפקפקים בהך דינא דשו"ע לגבי צביעה באוכלין , יודו ג"כ 

להתיר, כי בנידוננו אין בכלל כוונה לצביעה, וכל הכוונה היא רק ובעיקר להניקוי 

והחיטוי שיעשה חומר זה בהתערבו במי המיכל 

וברדתו אל האסלה, דיעוין בחיי אדם ה' שבת כלל 

כ"ד בנשמת אדם סק"ג שיוצא מדבריו שם 

בבהירות שמה שמשאיר בח"א שם סעי' ה' דין 

השו"ע בזה בצע"ג, הוא רק בהיכא שניחא ליה 

בהצביעה, דדרכו בכך וניחא ליה בכך, אבל אם 

כוונתו בעיקר כדי שיתן טעם והצבע ממילא בא, 

מודה דאין להחמיר יעו"ש, וכך מועתק משמו 

במשנ"ב שם בסי' ש"כ ס"ק נ"ו, שהפרמ"ג סובר 

שאין להחמיר אפילו אם מכוין לכתחילה לעשות 

המראה בהמאכל או בהמשקה, והנ"א סובר שנכון 

למנוע מזה ע"ש, וא"כ יש שפיר לומר שבכגון 

נידוננו יודו גם המחמירים מכיון שעיקר המטרה בזה הוא הניקוי והחיטוי, ואין כל 

כוונה להצביעה, ורק במקרה המים גם נצבעים מפני שהחומר הוא שכזה, ואם 

אפי' מייצרי החומר יש להם איזה כוונה שיראה גם כחול אבל המשתמשים בזה 

רובא דרובא כל עיקר כוונתם בזה הוא רק לשם ניקוי וחיטוי וספיגת הריחות, וגם 

 זאת שהוא לא מתקיים והמים הצבועים עומדים כל רגע להשטף ולהעלם.

 הלוי פסק לאסור מפני שכונתו גם לצבוע את המים,ובשבט ובשבט ובשבט ובשבט 

לדעת החזון עובדיה והאור לציון וציץ אליעזר אפשר להוריד את המים לסיכום:  לסיכום:  לסיכום:  לסיכום:  

באסלה כשיש שם סבוניה הצובעת את המים , ולדעת הגרש"ז אויירבאך אם אין 

כונתו לצבוע את המים מותר ואם כונתו גם לצביעת המים אסור , ובשבט הלוי 

 פסק לאיסור בכל מקרה.

 למדני חוקיך
 הרב חיים דדש

    

    "ויהי כאשר הקריב לבוא מצרימה...""ויהי כאשר הקריב לבוא מצרימה...""ויהי כאשר הקריב לבוא מצרימה...""ויהי כאשר הקריב לבוא מצרימה..."

מובא במדרש: מצרים, מ"ם פתוחה בתחילה ומ"ם סתומה בסוף, לרמז שעבד 

הנכנס שם אינו יוצא משם לעולם לכן נאמר כאן: "וירד אברם מצרימה" כי אברהם 

סלל את הדרך לבניו שיוכלו לצאת משם וזה מצרימה, לא למצרים, שתהיה המ"ם 

 סתומה, אלא, בה"א פתוחה בסוף שיהיה להם פתח לצאת משם.                                                         

 (כרם הצבי)                                                                                                       

    "את ברע מלך סדום""את ברע מלך סדום""את ברע מלך סדום""את ברע מלך סדום"

כשר' יהונתן אייבשיץ היה ילד ולמד ב"חדר", שאלו המלמד: מה היה שמו של 

השיב הילד, ומדוע בסדר -מלך סדום? כתוב בפרשת לך לך, ברע מלך סדום 

הקטורת שאנו אומרים לפני התפילה נאמר: "מלח סדומית רבע"? שאל המלמד, 

ענה הילד, מתחילה היה שמו של מלך סדום "ברע", אבל -"ברע" ו"רבע" היינו הך 

 הרי סדום וכל אשר בה נהפכה, אז נהפך שם המלך, מ"ברע" ל"רבע".

 פרפראות...
 1המשך מעמוד 
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 בנות יקרות!
 מתקיים קבלת שבת בזמן הדלקת נרות 

 ו“הידוד ירושלמי ‘ אצל משפחת ר
 , ממתקים והפתעות, כל הבנות מוזמנות!!9רחוב נופך 

 תהילים ושיעור לנשים 
 12אצל משפחת ירושלמי רחוב לשם 

 15:45בשעה 



 

 

 הרא''ש -רבי אשר בן יחיאל 
  ספרד    מקום קבורה:מקום קבורה:מקום קבורה:מקום קבורה:      ט' חשון    תאריך הילולה:תאריך הילולה:תאריך הילולה:תאריך הילולה:

 ר' יחיאל.: : : : אביואביואביואביו

(בעל "הטורים"), ר' יהודה, ר' משה, ר'  ר' יחיאל, ר' אליקום, ר' יעקב :  :  :  :  בניו בניו בניו בניו 

 שלמה חסיד ור' שמעון.

 ר' יהודה בן קרש"ץ.: : : : חתנוחתנוחתנוחתנו

 (מצד אביו). ר' אורי: : : : סבאסבאסבאסבא

 [המהר"מ מרוטנבורג]. (אביו), ר' מאיר ר' יחיאל: : : : מוריומוריומוריומוריו

 ר' ירוחם ור' אשתורי הפרחי.: : : : מתלמידיומתלמידיומתלמידיומתלמידיו

 

שנה בערך), באשכנז. מצאצאיו של   767(לפני  ‘  בשנת חמשת אלפים י נולד  נולד  נולד  נולד  

[הראב"ן]. בשנת ה'ס"ו לאחר  רבנו גרשום מאור הגולה ורבינו אליעזר בר נתן

(ר' מאיר), עבר לטולדו (ספרד) ומונה לר"מ במקום רבנו  הגירוש ופטירת מורו

יונה החסיד מגירונדי. החרים יחד עם הרשב"א את הפילוסופים וראה בהם 

 סכנה לאמונת ישראל.

עמד בקשר עם רבינו תם, הריב"ם, הרשב"ם ונפטר  (המקובל ר' יחיאל)     אביואביואביואביו

[כ' תשרי]לאחר שכבה הנר שהדליק בליל כיפור בבית  בחול המועד סוכות 

(ר'  נפטר בחייו. בנו  (ר' יחיאל)  הכנסת. אמו נהרגה על קידוש ה'. בנו הבכור 

נפטר בצעירותו. בעת הפרעות ביהודי ספרד בי"ז תמוז שנת  שלמה חסיד) 

 ר' יהודה. –ה'קנ"א בהן נחרבה קהילת טולטולה, ניספה בנו 

(ר'  בכל שבת לעלות לתורה לחמישי ונודע כרודף צדקה וחסד. בנו נהג  נהג  נהג  נהג  

"בעל   –הינו מראשוני הפוסקים חיבר את הטורים וידוע בכינוי   יעקב) 

 את כיסאו. (ר' יהודה) הטורים". לאחר פטירתו בשנת ה'פ"א ירש בנו

  

), המכונה הרֹא"ש, היה מגדולי 1327ה'פ"ז,    -  1250אשר בן יחיאל (ה'י',  רבי  רבי  רבי  רבי  

 פרשני התלמוד והפוסקים ובעל השפעה מכרעת על עיצוב ההלכה היהודית.

שאמו נהרגה על קידוש השם באחת הגזירות באשכנז. אביו רבי מסופר  מסופר  מסופר  מסופר  

יחיאל, מחנכו הראשון, היה בין חסידי אשכנז. החכם המפורסם רבי אליעזר 

 בן נתן (הראב"ן) היה בין אבות אבותיו.

למד גם אצל המהר"ם מרוטנבורג. משנאסר המהר"ם ירש את מקומו הרא"ש הרא"ש הרא"ש הרא"ש 

בהנהגה בוורמס. פרנסתו הייתה בהלוואה בריבית לגויים, והוא הסכים לשלם 

סכום גבוה כדי לפדות את רבו, אך הדבר לא יצא לפועל מכיוון שהמהר"ם לא 

הסכים שיפדו אותו בסכום כה גבוה. זאת, על פי ההלכה ש"אין פודים את 

 השבויים יתר על כדי דמיהן".

ההחמרה במצבם המדיני של יהודי אשכנז חשש הרא"ש שגורלו יהיה בשל בשל בשל בשל 

כגורל רבו המהר"ם. לכן שלח את בנו הרביעי, רבי יהודה, לספרד כדי שיתור 

לו מקום למגוריו. במשך מספר שנים ניסה לסייע בשיקום הקהילות שנפגעו 

) מצא שעת כושר לעזוב את 1303בפרעות רינדפלייש, ואז בשנת ה'ס"ג ( 

גרמניה וברח עם בני ביתו לספרד, מעבר שרושש אותו כספית. הרא"ש עבר 

טלטולים רבים, אך הקהילות בספרד קיבלו אותו בכבוד גדול. על פי המקורות 

מאותה תקופה "חכמתו ויראתו האירו פניו" והיה נראה "כמלאך ה' צבאות" 

באחד מטלטוליו הגיע למקום מושבו של הרשב"א בטוליטולה (טולידו), 

שאף הוא קיבלו בכבוד גדול, וקרא לקהילות ספרד לנהוג בו בכבוד גדול. 

ראשי קהילת טולידו הזמינו אותו להתיישב בתוכם, ללמד תורה ולעמוד 

בראש בית דינם. כך מונה לראש בית הדין ולראש הישיבה בטולידו, מינוי 

המעיד על יוקרתו העצומה, שכן לא היה זה מקובל למנות אדם בן אשכנז 

לרב ביהדות ספרד. הימצאותו של 

הרא"ש בספרד יצרה תקדים 

י  ז נ כ ש א ם  כ ח ל  ש ן  י י נ ע מ

מהראשונים המכיר היטב גם את 

דרכיהם ומנהגיהם של הספרדים. 

יוקרתו בעיני הממשל הייתה אף 

היא גדולה, והשלטונות אמנם 

התייעצו עמו בענייני משפט. בנו 

הוא רבי יעקב בעל הטורים. בן 

נוסף הוא רבי יהודה בן הרא"ש, 

ממלא מקום אביו בטולידו ובעל 

 שו"ת "זכרון יהודה".

החשובה ביותר כוללת דיון יצירתו יצירתו יצירתו יצירתו 

בקטעי תלמוד ופסיקת הלכה. 

זו מודפסת בסוף ספרי  יצירה 

התלמוד בדפוס וילנה. לחיבור זה 

ר  נכתבו לאורך הדורות מספ

פרושים והגהות (כדוגמת הגהות 

יוסף קארו עשה  רבי   . ( אשרי

שימוש בפסקיו כבסיס לשולחן ערוך, יחד עם פסקי הרמב"ם והרי"ף. הרא"ש 

כתב גם תוספות על התלמוד, המבוססות על בעלי התוספות הקדומים, כמו 

 ר"י הזקן ורבי שמשון משאנץ.

כתב תשובות רבות לשואליו. והם קובצו ב"שאלות ותשובות הרא"ש  הרא"ש  הרא"ש  הרא"ש  

הרא"ש". לשו"ת הרא"ש ישנה עריכה ייחודית המבדילה אותו מיתר תשובות 

הראשונים, בכך שהתשובות נערכו בקבצים פנימיים (המכונים "כלל") לפי 

נושאים, ותחת הכותרת "כלל" נתקבצו מספר תשובות העוסקות באותו 

נושא, למרות היותן לשואלים שונים ובתקופות שונות. כתב גם פירוש לתורה 

אשר לוקט בספר "הדר זקנים" יחד עם פירוש התוספות על התורה ועל 

פירוש רש"י. בין כתביו נמצא גם חיבור בענייני מוסר ויראת שמים הנקרא 

 בשם "אורחות חיים".

מעיד אני שמים וארץ שאיני חוקר וחופש (ומחפש) וחוטט (ומחטט)   :מוויכוחיו בהלכה התנצל לפני זה שעמו התווכח באחד  באחד  באחד  באחד  

 לבטל דבריך, אך אם הייתי יכול לקיימם, היו חביבים עליי מאוד. אך מה אעשה, תורתנו תורת אמת, ואין אדם רשאי להחניף בה.

כאשר החליט רבה של עיר אחת לאסור על שימוש בעירוב חצרות המקובל בקהילות ישראל, האשימו הרא"ש לעתים הגיע לחריפות גדולה מאוד באכיפת דעותיו.  לעתים הגיע לחריפות גדולה מאוד באכיפת דעותיו.  לעתים הגיע לחריפות גדולה מאוד באכיפת דעותיו.  לעתים הגיע לחריפות גדולה מאוד באכיפת דעותיו.  

 ."ת בדין זקן ממרה מוו שמאחר שיהודים יטלטלו בכל זאת, הוא גורם בכך שיחללו שבת. הוא דרש "שינהגו בו נידוי באותו המשוגע", ואם לא יחזור בו, "ידונו אותו ל 

 (שו"ת הרא"ש כלל מו סימן ב). 

בתקופתו של הרא"ש כבר התפשט מאוד חיבורו הגדול של הרמב"ם משנה תורה. אנשים רבים, בהם גם רבנים ומורי הוראה, ראו פחות ופחות יחסו לרמב"ם ולכתביו: יחסו לרמב"ם ולכתביו: יחסו לרמב"ם ולכתביו: יחסו לרמב"ם ולכתביו: 

וכן טועים כל המורים הוראות מתוך דברי  :צורך לעיין יותר בתלמוד לשם פסיקת הלכה והיו מסתמכים על ספרו המקיף של הרמב"ם. כנגד עמדה זו יצא הרא"ש חוצץ

בלא טעם ובלא ה,  הרמב"ם ז"ל ואינן בקיאין בגמרא, לידע מהיכן הוציא דבריו, טועין להתיר האסור ולאסור את המותר... אבל הוא כתב ספרו כמתנבא מפי הגבור 

על קריאתו בספרו לדון דם  ראיה, וכל הקורא בו סבור שמבין בו ואינו כן, שאם אינו בקי בגמרא, אין מבין דבר לאשורו ולאמתו, ויכשל בדין ובהוראה. לכך לא יסמוך א 

 .ולהורות, אם לא שימצא ראיה בגמרא
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 מעשה שהיה...

 מעשה שהיה...



 

 

 "הבט נא השמיימה"
    שבת שלוםשבת שלוםשבת שלוםשבת שלום

: מורי ורבי היה נוהג להתחיל בכל שנה אחרי חג הסוכות סידרה הקדמה הקדמה הקדמה הקדמה 

חדשה של לימוד חומש מבראשית עד גמירא . אבל הוא היה מקפיד לא 

להתחיל בפרשת בראשית וגם לא בפרשת נח אלא היה מדלג על שתיהן 

 ועובר לפרשת לך לך . 

היה מסביר את עצמו בכך שפרשיות בראשית הוא הוא הוא הוא 

ונח אינן פרשיות של העם היהודי . בראשית 

היא פרשתו של אדם הראשון ונח היא הפרשה 

של נח ובניו . הם לא היו יהודים ובגלל זה הם 

ים  כ י שי הם   . ו  נ ות נים א י י נ מע כך  כל  לא 

להיסטוריה העולמית . פרשת לך לך מתחילה 

את הבראשית של העם היהודי. היא הפרשה 

של אברהם ושרה וככזאת היא מעניינת אותנו 

 !   זאת ההתחלה שלנועד מאד . 

שחשבו שהם מכירים את מורינו ורבינו היו אלו אלו אלו אלו 

ה  השלמ נו האמת  זה אי סבר  סבורים שה

ה  ן בז ר האמיתי טמו . ההסב להתנהגותו 

שפרשיות בראשית וגם נח טובלות בעננה של 

מסתורין . מסתורין שכנראה ליודעים את 

חכמת הנסתר הם ידועים ומובנים אבל אנחנו 

איננו מתיימרים להיות בין חכמי האמת , ולכן 

כדאי לנו להתחיל במקום שהוא קרוב אלינו . 

יותר טוב לטייל על הארץ בשדות קרובים 

ונוגעים לנו מאשר לשוטט בין עננים גבוהים 

 שאנו לא מבינים שם כלום . 

כך או כך הגענו לפרשת השבוע היא פרשת אם אם אם אם 

 לך לך . 

עוד הקדמה קטנה . אולי הציבור החכם אבל  אבל  אבל  אבל  

נו ? מילה   –שלנו יודע מי המציא את המילה  

מאד שימושית בהרבה מקומות בעולם ויש לה 

-נו -נו " ויש גם "נו -כמה משמעויות ויש גם "נו 

 ?  -נו-נו" . אבל מי המציא את ה

שזה חשוב כל כך אבל בהמשך השיעור לא  לא  לא  לא  

כאשר נשים לב שבהרבה שפות משתמשים 

. כמו באנגלית  נו"ן כלמילת סירוב  באות 

ובגרמנית וגם ברוסית אומרים נייט ונשים לב 

שבאשרי יושבי ביתך הבנוי על האלפא ביתא חסרה האות נו"ן יקבלו הדברים 

 משמעות .

בראשית היינו צמודים לחגים הגדולים שמיני עצרת ושמחת תורה בשבת  בשבת  בשבת  בשבת  

שביקרו אצלינו ביום חמישי וביום ששי בשבוע ובאופן טבעי היה השיעור 

שלנו קשור בפרשה הזאת . בשבת פרשת נח לא הייתי ליד שולחן זה עקב 

שמחה משפחתית והיום אני כאן כאשר הפרשה שנקרא היום בתורה תהיה 

 פרשת לך לך . 

הנושא המרכזי   –כך נדמה לי   –לך לך היא ענקית בכל קנה מידה . אבל פרשת פרשת פרשת פרשת 

שלה הוא היות אברהם אבינו ושרה אמנו חשוכי ילדים . אברהם היה גאון 

בלי ספק , הוא היה צדיק בודאי .חכם עצום .טוב ומיטיב ידוע ומפורסם אבל 

! אבל כאשר הפרשה מתחילה הוא כבר אבינו  עבורינו הוא קודם כל אברהם  

 בן שבעים וחמש שנה . נשוי חמישים שנה ועדיין ערירי !

זה מטריד בודאי אותנו אבל הטריד גם אותם . גם את אברהם וגם את נושא  נושא  נושא  נושא  

שרה . מן הסתם הלכו אברהם ושרה לשאול ברופאים . ביקרו אצל טובי 

מאכזבת . א י ן ל   –הרופאים ותשובת כל הרופאים בלי יוצא מן הכלל הייתה  

כ ם ס י כ ו י י ם ! שרה היתה עקרה ברמה הגבוהה ביותר של עקרות, ואני 

 יודע את זה למרות שאין לי שום ידע בנושא הזה . אני לא גניקולוג ! 

כיתתו רגליהם גם אצל גדולי האסטרולוגים הם  הם  הם  הם  

בעולם . וגם שם הם יצאו במפח נפש . הכוכבים לא 

מחייכים אליכם ! יש הרבה דברים שאתם יכולים 

לפעול בעולם אבל הורים לא תהיו . כך אמרו כל 

 הוברי המזלות וחכמי התכונה . 

אבינו הצדיק והמאמין הגדול שנשא ואברהם  ואברהם  ואברהם  ואברהם  

בגבורה את נסיונותיו הרבים בלי לומר מילה אבל 

בנושא זה אפשר היה לחשוב שהוא נאנח . "הן לי 

לא נתת זרע" הוא אומר לקב"ה , ושרה אמנו , 

הצדקת הגדולה אומרת לאברהם "הנה נא עצרני 

 ה' מלדת".  

זה מתכונן השיעור של שבת קודש זאת לנושא  לנושא  לנושא  לנושא  

י  נ פ מ  ? ה  ז א  ש ו נ ב י  ת ר ח ב ה  מ ל ו  . ס  נ כ ה ל

שבמחשבה ראשונה כל הסיפור הזה שייך לעבר 

כך מתחילה סבתא  –ולהיסטוריה . "היה היה פעם 

ולתוך כותרת זאת אנחנו מכניסים   –את סיפוריה  

את הסיפור הזה . היה היה פעם סיפור מצמרר 

 שכזה !

העיקר שזה נגמר בטוב . סוף טוב הכל טוב אבל  אבל  אבל  אבל  

אומר הפתגם העממי . ואנחנו יכולים להמשיך 

לשתות את הקפה שלנו ולהפטיר שאכן התורה 

. ( חס ושלום למחשבה  הק' אינה משעממת 

 כזאת ! )

של היום ינסה להפקיע את המחשבה השיעור  השיעור  השיעור  השיעור  

הזאת . השיעור של שבת קודש ישאל שאלה 

גדולה : "נכון שהסוף היה טוב . אבל למה היתה 

נחוצה דרך ארוכה כזאת למשפחה הנפלאה 

הזאת עד שהם זוכים לזרע של קיימא ? למה 

ההתפתחות שלהם היתה שונה ממה שקורה אצל 

מרבית בני האדם בעולם ? האם זה באמת נכון 

לומר שסוף טוב אזי הכל טוב ? ומה על הדמעות 

ששרה הגירה בחשאי לתוך מטפחתה ? או על הסיגופים של אברהם אבינו 

 ע"ה ?"

זה יכנס השיעור שלנו בעוד כמה רגעים אחרי שמוסר השיעור יבטיח לנושא לנושא לנושא לנושא 

שהיום נלמד מילה אחת בלבד . מילה קצרה . מילה מוכרת אבל כנראה גם 

במילה מוכרת יתכנו הפתעות . לתוך הבנה זאת יקח אותנו הרב הירש זצ"ל , 

 ועכשיו מתחיל השיעור . 

    ב.ב.ב.ב.    

בבקשה . חז"ל אמרו   –נא ! ההבנה הפשוטה וגם הנכונה היא    –היא  המילה  המילה  המילה  המילה  

בכמה מקומות "אין נא אלא לשון בקשה" ! מילה 

 עיון הפרשה
 הרב דוד וייס

נשא שדבר זה  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”
ת גודל העוון ל אגורם לשרות סטרא אחרא בביתא וגורם מסכינותא לביתא. על כן נדב לבי בעז"ה לאסוף את כל מאמרי חז"ל השייכים לענין זה, ולהראות לפני הכ

וקן קצת הפרצה ויתוהעונש שיש בזה, וגודל המעלה להאשה הצנועה בדרכיה, שעי"ז היא זוכה לבנים יראי השם וחשובים שבדור, אולי על ידי זה יראו ויקחו מוסר 
 ספר גדר עולם) -(החפץ חיים   “הגדולה הזאת, ובזכות זה נזכה לראות בבנין ירושלים גדריה ועניניה בב"א
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 אברהם אבינו”

 הצדיקוהמאמין הגדול

 שנשא בגבורה

 את נסיונותיו הרבים

 בלי לומר מילה 

אבל בנושא זה אפשר היה  

 לחשוב שהוא נאנח

 "הן לי לא נתת זרע"

 הוא אומר להקב"ה,

 ושרה אמנו,

 הצדקת הגדולה

 אומרת לאברהם

 “"הנה נא עצרני ה' מלדת"



שמלמדים אותנו בינקות להקדים אותה 

לכל גילוי של מאווי . "אתה רוצה משהו ? 

בבקשה ! ויצבטו   –ומחכים שיאמר    –כך שואלים את הילד הקט    –מה אומרים ?  

לו בלחי ויאמרו ילד טוב . תקבל עוד סוכריה . להקדים מילה זו למאווי ולסיים 

 במילת תודה אחרי מילוי התשוקה הן אבות החינוך שלנו . 

ננסה לטעון שיש במילה זו הבנה עמוקה הרבה יותר . נשים נא לב . כאשר והיום והיום והיום והיום 

אמא מזמינה את זאטוטיה למנת שוקולד היא לא חייבת מילה זאת . הילדים 

מבינים את אמא היטב גם אם היא לא מתחננת בפניהם ואומרת להם אנא חביבי 

התקרבו לשולחן ותטעמו שוקולד . רק כאשר אמא 

מזמינה אותם להכנת שיעורים למשל או לעזרה 

 בבית היא מקדימה מילה זאת . 

מפני שיש דברים שאדם עושה בטבעו ואין ולמה ? ולמה ? ולמה ? ולמה ? 

 . . להתלבש כול  . לא לו  כמעט צורך להזכיר 

. אבל כאשר טבעו לא מסכים עם  להתרחץ 

 נא . -הדרישה צריך להפציר בו ולהשתמש ב

המילה "נא" שומע הרב הירש כמילה שבאה את  את  את  את  

להפוך חשיבה מקובלת . מילה של מהפכה ! כאשר 

הקב"ה פונה לאברהם א' המתלונן על היותו ערירי 

אומר לו הקב"ה בהקדמת המילים "ויוצא אותו 

החוצה " ורש"י גדול הפשטנים אחרי שהוא מפרש 

שהכוונה היא שהקב"ה הוציאו מחוץ לאהלו, יודע 

שזה לא מובן . למה התורה צריכה לכתוב שהקב"ה 

פגש את אברהם א' בתוך האוהל שלו והוציא אותו 

משם ? למה זה חשוב לנו לדעת ? ולכן רש"י מביא 

את המדרש שהקב"ה הגביהו מעל לכוכבים ואמר 

לו "ספור הכוכבים אם תוכל לספור אותם ויאמר לו 

 כה יהיה זרעך "!

מבינים שכאן הקב"ה הבטיח לאברהם א' ואנחנו  ואנחנו  ואנחנו  ואנחנו  

עתיד מפואר וצאצאים רבים ככוכבי השמים . אבל 

אולי יש פה יותר מזה . לא מדברים פה רק על 

 . ילודה  אברהם א' שמשפחתו תזכה לריבוי 

מדברים פה על האיכות של עם ישראל . אבל לזה 

נחוצה ההקדמה . "ה ב ט נ א ה ש מ י מ ה " ! בלי 

 הקדמה זאת לא נאמר לאברהם א' דבר !  

זו משתמשת במילה "נא" שלכאורה היא והקדמה  והקדמה  והקדמה  והקדמה  

. היה די שיאמר לאברהם א' "הבט  מיותרת 

השמיימה" וכבר היינו מבינים את זה ולמה כתוב 

? מפני שחשיבתו של אברהם א' עד לאותו  נאהבט 

רגע הייתה יכולה להיקרא חשיבה טבעית . טבע 

הוא דבר קדוש וכאשר הקב"ה ברא את העולם 

 ! ואת הארץ  הוא ברא בראשית את השמים 

השמים הם באמת העולם מעל לטבע אבל הטבע 

הוא קדוש כמו שהארץ היא קדושה ומשרתיו 

יודעים שמלוא כל הארץ כבודו . ולכן אחרי שהקב"ה 

 ברא את השמים הוא ברא את הארץ .

אשר יראנו ה' . הטבע הוא   הארץ ואברהם א' הלך אל    ארץ א' התהלך ב אברהם  אברהם  אברהם  אברהם  

)   86קדוש ויודעי גימטראיות יודעים שמילת הטבע היא בגימטריא אלוקים ! (  

הטבע הוא חוק . חוק נתן ולא יעבור . הטבע קבוע ו"לא ישנו את תפקידם" כתוב 

על ענקי הטבע . והטבע קובע שלאברהם א' ולשרה אמנו לא יהיו ילדים 

משותפים . אולי אברהם יהיה אבא בלי שרה אבל הבן הזה לא יהיה הנער אשר 

עליו התפללו אברהם ושרה . כאילו אמרנו שאברהם נשאר ערירי גם אחרי היותו 

 אב לבן הנולד לו מהגר. 

( הציבור שם בודאי לב שאני מתפתל ולא מוציא מפי את שמו של בנה של הגר . 

זה בגלל שאני מכבד את בנם של הגר ואברהם אבל מתעקש לומר שההבטחה 

 האלוקית לאברהם שנאמרה לו ב"כה יהיה זרעך" לא הייתה מכוונת לבן הזה ) 

. "ויט שם אהלו" כותבת עליו התורה . על   אוהל כל חייו בנה אברהם א' ב את  את  את  את  

הנה באוהל . אבל דווקא ברגע   –שרה אמנו אמר אברהם  

עוצר נשימה זה מספרת התורה שהקב"ה "הוציאו 

מחוץ לאוהלו "! הגביהו מעל לכוכבים וקבע לו חיים 

 חדשים . חיים מעל הכוכבים . 

נכנסת הנו"ן של המהפכה לפעולה . הבט "נא" כאן  כאן  כאן  כאן  

השמימה זאת אומרת תפסיק לראות רק את הארץ . 

צא מעולם הטבע . זאת המשמעות של האות ה"א 

שהושתלה בשמותם של אברם ושרי . אברם התהלך 

בארץ . למד להכיר את הבורא דרך ההתבוננות בטבע 

וליד את  ברם הוא ה שם א נושא את ה ובעודו 

ישמעאל . רק לאחר מכן הוחלף שמו לאברהם ! 

הוליד את יצחק עתידה התורה לכתוב   ואברהם 

 בפרשת תולדות . 

    ג.ג.ג.ג.    

באמת המקום המיוחד של עם ישראל . באמת וזהו  וזהו  וזהו  וזהו  

בעולם הטבע אין לעם ישראל מקום . הוא בהחלט 

הוא מעל  מו  מקו בל  . א טבע  ה בעולם ה משונ

 לכוכבים . מעל לטבע . 

כן פרשה זאת היא לא היסטוריה וסיפור של מה על  על  על  על  

שאירע לפני אלפי שנים .היא סיפור מתגלגל אלפי 

 שנים . עד היום הזה .

אברהם א' ושרה אמנו יתהלכו בעולם אחרי אכן  אכן  אכן  אכן  

בלי שלשרה ההבטחה הנהדרת עוד שלושים שנה  

! ואז, גם אז , אחרי שיולד הבן של שרה "כ ל  יהיה בן

ה ש ו מ ע י צ ח ק ל י "! מי זה "כל השומע" ? זהו כל 

עולם הטבע . טבע אינו צוחק בדרך כלל ! אבל 

כשהוא שומע דבר כל כך מנוגד לו , שעקרה כמו 

שרה ילדה הוא ממלא פיו צחוק . כאילו הוא יאמר : ז 

ה ל א י כ ו ל ל ה י ו ת ! ודוקא אז יוולד יצחק אבינו 

ע"ה ! יצחק אבינו הוא סמל הניצחון על הטבע . 

 . לשמונההנולד 

לא צדק מורי ורבי שחשב שפרשת לך לך היא האם  האם  האם  האם  

ה"בראשית ברא אלוקים" של עם ישראל . בראשית 

כלומר את המבט של   –ברא אלוקים את השמים  

 מעל לטבע וגם את הארץ . הארץ הטבעית .

 

שבת שלום לכל המתפללים בבתי הכנסת בהר שמואל ולחברים המקשיבים שבת שלום לכל המתפללים בבתי הכנסת בהר שמואל ולחברים המקשיבים שבת שלום לכל המתפללים בבתי הכנסת בהר שמואל ולחברים המקשיבים שבת שלום לכל המתפללים בבתי הכנסת בהר שמואל ולחברים המקשיבים 

    לקולך די בכל אתר ואתר .לקולך די בכל אתר ואתר .לקולך די בכל אתר ואתר .לקולך די בכל אתר ואתר .

 עיון הפרשה
 הרב דוד וייס

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

לנו הכתוב מפורש, אר להצילך כולל הרבה ענינים, להצילך מן החרב מן הרעב ומן השבי ומן הביזה), והיה מחניך קדוש, ולא יראה בך ערות דבר ושב מאחריך, הרי בי
 -(החפץ חיים   “שכאשר נהיה קדושים הוא מתהלך בינינו להצילנו מכל רע, אבל אם יראה בנו ערות דבר הוא שב מאחרינו, וממילא יחולו עלינו כל הסיבות ח"ו

 מכתבים ומאמרים)
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הציבור שם בודאי לב שאני ”

מתפתל ולא מוציא מפי את 

שמו של בנה של הגר, זה בגלל 

שאני מכבד את בנם של הגר 

ואברהם אבל מתעקש לומר 

שההבטחה האלוקית לאברהם 

שנאמרה לו ב"כה יהיה זרעך" 

 “לא הייתה מכוונת לבן הזה

 

יש דברים שאדם עושה ”

בטבעו ואין כמעט צורך להזכיר 

לו, לאכול, להתלבש, להתרחץ, 

אבל כאשר טבעו לא מסכים 

עם הדרישה צריך להפציר בו 

 “נא-ולהשתמש ב



 

ביום ביום ביום ביום כתוב בפרשה: (פרק ט"ו פסוק י"ח)  

ההוא כרת ה' את אברם ברית לאמר לזרעך ההוא כרת ה' את אברם ברית לאמר לזרעך ההוא כרת ה' את אברם ברית לאמר לזרעך ההוא כרת ה' את אברם ברית לאמר לזרעך 

    נתתי את הארץ הזאת מנהר מצרים עד הנהר הגדל נהר פרת,נתתי את הארץ הזאת מנהר מצרים עד הנהר הגדל נהר פרת,נתתי את הארץ הזאת מנהר מצרים עד הנהר הגדל נהר פרת,נתתי את הארץ הזאת מנהר מצרים עד הנהר הגדל נהר פרת,

לזרעך נתתי, מה פירוש המילה נתתי, והרי נתתי זה לשון עבר   -ופירש רש"י  

ומשמע כאילו שכבר קיבלו את הארץ, והרי זרעו של אברהם עדיין לא קיבל את 

ארץ ישראל? אלא מבאר רש"י שאמירתו של הקב"ה כאילו היא עשויה, 

כשהקדוש ברוך הוא אומר הרי זה כאילו שהאדם כבר קיבל כי אין יותר בטוח 

 מזה שבורא העולם מבטיח!

והנה בפרשת תולדות (פרק כ"ז פסוק מ"ב) כשיעקב לקח את הברכות ורבקה 

אמרה לו שעשו חושב על תחבולות איך להורגו ולכן אמרה ליעקב שיברח לבית 

ויגד לרבקה את דברי עשו בנה הגדל ותשלח ותקרא ליעקב ויגד לרבקה את דברי עשו בנה הגדל ותשלח ותקרא ליעקב ויגד לרבקה את דברי עשו בנה הגדל ותשלח ותקרא ליעקב ויגד לרבקה את דברי עשו בנה הגדל ותשלח ותקרא ליעקב לבן, כתוב בפסוק שם: 

ופירש רש"י מה ביאור  בנה הקטן ותאמר אליו הנה עשו אחיך מתנחם לך להרגך,בנה הקטן ותאמר אליו הנה עשו אחיך מתנחם לך להרגך,בנה הקטן ותאמר אליו הנה עשו אחיך מתנחם לך להרגך,בנה הקטן ותאמר אליו הנה עשו אחיך מתנחם לך להרגך,

מתנחם לך? פירוש   -המילים  

ה  ו ו ח א ה ל  ע ם  ח נ  : ד ח א

ת  ר ח א ה  ב ש ח מ ב  ו ש ח ל

להתנכר לך ולהרגך!  ופירוש 

שני הביא רש"י: מדרש אגדה 

כבר אתה מת בעיניו ושתה   -

עליך כוס של תנחומים וכו'! 

רואים שעשו כבר החשיב 

את יעקב לאדם מת, וכבר 

אכל ושתה סעודת אבלות 

עליו מרוב שהיה בטוח שאם 

ו  יל כא ה  ז רי  מר ה ו או עש

שכבר נעשה! עשו בגאותו 

החשיב שגם אמירתו היא 

כאילו עשויה, וכך הדרך של מלכות אדום בכל הדורות שהם נסמכים על כחם 

בביטחון בזרועם שאם הם מחליטים דבר נחשב אצלם כאילו שהדבר כבר נעשה! 

אבל ישראל הם ענווים ונסמכים על בוראם, נסמכים רק על הקדוש ברוך הוא 

אשר רק אמירתו היא העשויה!  כמה גזירות ושמדות חשבו על עם ישראל והיו 

בטוחים שזהו, הכל כאילו נעשה ואין סיכוי אחר כלל, ולבסוף עם ישראל הדבוק 

 לבוראו חי וקיים!

 

 

ויקח אברם את שרי אשתו ואת לוט בן אחיו ואת כל רכושם אשר רכשו ויקח אברם את שרי אשתו ואת לוט בן אחיו ואת כל רכושם אשר רכשו ויקח אברם את שרי אשתו ואת לוט בן אחיו ואת כל רכושם אשר רכשו ויקח אברם את שרי אשתו ואת לוט בן אחיו ואת כל רכושם אשר רכשו (י"ב ה') 

 ואת הנפש אשר עשו בחרן ויצאו ללכת ארצה כנען ויבאו ארצה כנען,ואת הנפש אשר עשו בחרן ויצאו ללכת ארצה כנען ויבאו ארצה כנען,ואת הנפש אשר עשו בחרן ויצאו ללכת ארצה כנען ויבאו ארצה כנען,ואת הנפש אשר עשו בחרן ויצאו ללכת ארצה כנען ויבאו ארצה כנען,

וקשה שהזכיר את הרכוש לפני הנפש, וכן קשה שפירש הפסוק שרכוש זה הוא 

רכוש שרכשו, וכי תסבור שהם גנבו? אם כן מפני מה פירש הפסוק ואת רכושם 

 אשר רכשו.

ושני הקושיות מתורצות כאחת, שיש אנשים אשר עוברים מארצם וממולדתם 

לארץ ישראל, אמנם את רכושם ומקור פרנסתם השאירו בארץ שיצאו משם, 

וכיון שכך שוב אין זה ניתוק כי מחובר עדיין לארצו על ידי עסקיו ומקור פרנסתו, 

לכן ביאר הפסוק שאברהם לקח את רכושו אשר רכש, היינו שלא רק את 

המטלטלים, אלא אפילו הקרקעות לא השאיר אלא מכר את הכל עבור הניתוק 

כדי ללכת לארץ ישראל, וזה שכתוב אשר רכשו היינו שכעת מכר גם את את 

הקרקעות, ולפי זה מבואר היטב שהזכיר את הרכוש לפני הנפש, והוא בגלל 

שאברהם היה צריך להתנתק גם מבית אביו, על כן היה צריך להתנתק מכל מי 

שעדיין היה לו חיבור עם ארצו ומולדתו ואפילו אם הוא קרובו, ולוט עדיין חיבור 

היה לו והיה אברהם צריך להתנתק גם מלוט, אלא מה שלא התנתק גם ממנו הוא 

מפני שלוט הלך עמו מעצמו, ועל כן מטעם זה פירש הפסוק שלא תסבור 

שאברהם לא התנתק לגמרי כי רואים שלוט עדיין עמו, לכן פירש הפסוק ואת 

רכושם אשר רכשו שאפילו הקרקעות מכר אברהם ועשה ניתוק גמור, ואחר זה 

 פירש ואת הנפש אשר עשו בחרן שאינם מבית אביו ובאו עמו גם כן.

שירותי דת 
 וגמילות חסד
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 054-8402564משפחת בן ישי טל:  מיץ ענבים:

 050-5245392משפחת נחמני טל:  כרית של ברית:
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בענין בדיקת חוטי בציצית שלא 
 נקרעו קודם הברכה

השו"ע (או"ח סימן ח' סעיף ט') יעיין בחוטי הציצית קודם שיברך שלא יהא כתב  כתב  כתב  כתב  

ברכה לבטלה. וכתב הט"ז (סק"ח) מי שיש לו הרבה בגדים של ד' כנפות זה על 

גבי זה. א"צ לבדוק רק אחד מהם כיון שברכה אחת לכולם. וכן דעת הגאון 

רעק"א בהגהות על הט"ז. דא"צ לבדוק משום שלובש בגד ללא ציצית. דא"כ 

יצטרך לבדוק כל שעה שמא נפסקו והולך בלא ציציות. מוכרחים לסמוך בזה 

אחזקה. וצריך לבדוק רק משום ברכה לבטלה דיש תקנה לבדוק בשעת לבישה. 

 עכת"ד. וכ"כ במסגרת זהב על קצש"ע (סי' י"ט אות ג') בשם הרב בית הלוי.

בלבוש (סי' י"ג ס"ב) משמע דהטעם שצריך לבדוק משום שלובש בלא אבל  אבל  אבל  אבל  

ציצית ומבטל מצות עשה, וכ"מ באליה רבה. וכ"כ בהדיא במחצית השקל (ס"ק 

י"א) דכמו שחששו לברכה לבטלה, כן חששו שלא לעבור על גדילים תעשה לך. 

וא"כ אפי' לובש כמה בגדים ופוטרן בברכה אחת 

מ"מ צריך לבדוק כולם. ע"כ. וכן נראה דעת כף החיים 

 (אות ל"ח) וכן דעת המשנה ברורה (ס"ק כ"ב).

) כתב אומנם  אומנם  אומנם  אומנם   ' ט' ב' סי הרא"ש בתשובה (כלל 

ה  ע ש ל  כ ב ת  י צ י צ ק  ו ד ב ל ו  ג ה נ א  ל ם  ל ו ע ה ש

שמתעטפים בטלית, משום דיש להעמיד הטלית 

בחזקת כשרות, עד שיוודע לנו שנפסלו הציציות. 

ועוד שאין הציצית נפסלת בנקל, שאפי' אם נפסק 

חוט אחד או שנים כשר וכו'. הלכך יש להעמיד 

הטלית על חזקתה לענין ברכה וה"ה לענין לצאת בה 

לרה"ר. עכת"ד. ובבית יוסף או"ח (סי' ח' סעי' ט') 

כתב אע"פ שהרא"ש כתב כן בתשובה, הטור נקט 

להלכה מה שכתב הרא"ש בסוף הלכות ציצית 

 דהחרד אל דבר ה' יבדוק הציצית קודם עטיפה שלא יברך ברכה לבטלה. ע"כ.

הב"ח (אות ח') כתב דאין סתירה בין דברי הרא"ש לדברי הטור, דכוונת ובחידושי ובחידושי ובחידושי ובחידושי 

הרא"ש בפסקים דצריך לבדוק הציצית ממידת חסידות, כיון דמוקמינן לה 

בחזקת כשרות. ודלא כמשמע מב"י דדברי הרא"ש בתשובה סתרי דבריו 

בפסקיו. עכת"ד. ולכאורה אפשר לומר גם לדברי הב"י דלא סתרי, כיון דבפסקיו 

איירי לענין ברכה דאז לא סמכינן אחזקת כשרות וצריך בדיקה. ואילו בתשובה 

ס"ל להרא"ש דאפשר לסמוך על החזקה לענין שלובש בגד בלי ציצית. וכמו 

שכתב הט"ז (סי' סק"ח) דלענין בגד של ד' כנפות בלא ציצית אוקמי אחזקתו 

 שהיה כשר. אבל לענין ברכה משום חומרא דלא תישא החמירו לבודקו.

נמי שהרא"ש כתב בתחילה שלא נהגו לבדוק ציצית בכל שעה ודיקא  ודיקא  ודיקא  ודיקא  

שמתעטפים, דלענין לובש בגד ללא ציצית כל שעה צריך לבדוק. אלא שמסוף 

דברי הרא"ש לא משמע כן שכתב בהדיא דאיירי לענין ברכה, דאפשר לסמוך על 

החזקה. ונראה דהב"י גם הבין בדברי הרא"ש דלכתחילה יבדוק. דהא קימ"ל כל 

חזקה דאפשר לברר אין סומכין עליה כמבואר בפסחים (דף ד'.) לענין בדיקת 

חמץ. וכן פסק השו"ע בסי' תל"ז (סעי' א') וע"ע בכף החיים (אות ל"ד) שהביא 

 חילוקים בדברי הפוסקים אמאי לא סמכינן אחזקה זו (לכתחילה).

הב"ח כתב דטעמא דאין סומכין על חזקה זו, משום דסתם חזקה שהיא והנה  והנה  והנה  והנה  

מטבע העולם כגון בהמה דהויא בחזקת כשרות משעה שנולדה, והיא חזקה 

ממילא. אבל בציצית שנעשה בידי אדם שתיקן הציצית לא סמכינן אחזקה. כיון 

דחיישינן שמא נתקלקל אח"כ. והביא ראיה מהא דאמרינן ביבמות (דף קי"ט.). 

האשה שנסע בעלה למדינת הים עם צרתה ומת. דאפי' בהא לא סמכינן ארובא 

וחזקה כיון דתלוי במעשה. עיי"ש. והמגן אברהם (ס"ק י"א) הקשה דמאי תליא 

המעשה דהא התם תליא אי בעלה צרתה אי לאו. אבל הבא מעשה דידיה שקשר 

הציצית. אבל נראה דהב"ח נתכוין לענין מעשה שיכול ליפסק חוטי הציצית ע"י 

מעשה ואינה ממילא כמו בחזקת בהמה. ובטעמא דהמגן אברהם שכתב דהוי 

חזקה דאיכא לברורי לא סמכינן אחזקה. וכ"כ רבים מהאחרונים. ועוד כתב 

המג"א דלא מקרי חזקה מפני שעשויה ליפסק כל שעה. וכ"כ בביאורי הגר"א 

ובשו"ע הרב (סעי' י"ג). ולכאורה בטעם שכתב המג"א דאיכא לבירורי. הרי 

קימ"ל כן בכל חזקה דכל דאפשר לברר מבררינן, וכדין שוחט ששחט ואינו לפנינו 

כמבואר ביו"ד סי' א' וכן גבי ריאה שניטלה ואינה לפנינו דאם לפנינו בודקין, ואם 

אינה לפנינו אין צריך בדיקה כמבואר. (שם סי' ל"ט). והכי נמי אם אינו יכול 

לבדוק כגון שאין לו שהות וכדו' סומכין על החזקה 

דהוי אינו יכול לברר. ובטעם השני שכתב המג"א דהוי 

חזקה העשויה ליפסק. הא לא היה ריעותא בציצית 

שתיפסק החזקה, ומילא אם ראינו ריעותא חיישינן 

כדין בהמה שנפלה דצריכה בדיקה כדאיתא ביו"ד (סי' 

 נ"ח).

זה נראה דאית הכא חזקה לציצית שלא נפסלה ולפי  ולפי  ולפי  ולפי  

כיון דלא נמצא בה ריעותא ואוקי אחזקתה. אלא דלא 

סמכינן אחזקה היכא דאפשר לברר. לפיכך בודק ויעיין 

בחוטי הציצית קודם שיברך. ובב"ח שם כתב דאם 

קודם שהצניע הטלית בדק אותה א"צ לבודקה שוב. 

וכמבואר כן גבי סכין שחיטה (בסי' י"ח סעי' י"ד ועוד 

שם). ולכאורה אם בדקה קודם שלבשה ולא איתרע 

לה ריעותא. הכי נמי יש לו לסמוך שלא נפסקו חוטי הציצית. ועוד ראיתי בזה 

בספק וילקט יוסף סתהון (דף ח' ע"א) שכתב דהמנהג כעת שאינן בודקין 

דמוקמינן ליה אחזקתיה. כיון שמניחים אותו בכיס הטלית המיוחד לכך. וסמכו 

על הרא"ש שכתב דאוקי אחזקתיה וא"צ בדיקה. ושמא המנהג הזה נתפשט 

קודם פסקי מרן השו"ע. ע"כ. ולפי זה אם יכול לבדוק מה טוב, ואם לאו יש לו 

ע"מ לסמוך. וכן פסק הרב יבי"א בשו"ת יחווה דעת (ח"ו סי' א'). וכן סומכים 

רבים וטובים על זה שאין בודקין חוטי הציצית, משום שמצניעין אותה בנרתיק 

 מיוחד ולא חיישינן שמא נפסלה.

הא דאמרינן חזקה כל דאפשר לברר מבררין כמו בדיקת חמץ ובדיקת ובענין  ובענין  ובענין  ובענין  

הריאה. ראיתי שכתב בשו"ת שיבת ציון (סי' ל') דבדיקה יום יום הוי טירחה ואינה 

נחשבת כאפשר לברר, מה שאין כן בבדיקה שאינה קבועה כבדיקת חמץ דהוי 

 אפשר לברר ודו"ק.

למי שבודק חוטי הציצית אין צריך לבדוק אלא במקום הקשר היכן שתחובין ואף  ואף  ואף  ואף  

בנקב הבגד, כמ"ש הט"ז (שם) שצריך לעיין באותו חלק של ציצית שהוא בתוך 

נקב הטלית עד הקשירה שרגיל ג"כ להתקלקל. וכ"כ במשנה ברורה (ס"ק כ"א) 

והמג"א (שם) כתב דלא נהגו לבדוק החוטין שלמעלה מהגדיל שמונחין על הבגד 

משום דאין עשויין ליפסק. ועיין בשו"ת אגרות משה (כרך ד' חאי"ח סי' כ"א) 

שביאר מח' הט"ז והמג"א. ורוב האחרונים פסקו כהט"ז. וכן דעת הבא"ח (שנה 

 א' פרשת בראשית אות א') וכן פסק הגאון כף החיים (סי' ח' אות ל"ז).

 נועם דברות
 הרב עמנואל איפרגן
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 4המשך בעמוד 

 לומדי הדף היומי

 עמלי תורה

יחד עם מגיד השיעור 

 ו“הרב יצחק אלקיים הי



 שנים מקרא ואחד תרגום
איתא בגמ' ברכות (ח.) "לעולם ישלים אדם פרשיותיו עם הציבור שנים מקרא ואחד תרגום, ואפילו עטרות ודיבון, שכל הקדמה: הקדמה: הקדמה: הקדמה: 

המשלים פרשיותיו עם הציבור מאריכין לו ימיו ושנותיו". מצוות "שנים מקרא" הוא חיוב דרבנן, מתקנת משה רבינו 
(א) 

. וחייב להפסיק מלימודו כדי לצאת ידי מצות זו, 

כמו בכל מצוה דרבנן, ואפילו מי שתורתו אומנתו חייבין בשנים מקרא
(ב)

. התקנה הוא לחזור על הפרשה ג' פעמים, רק שבפעם השלישית בחרו ללמוד התרגום במקום 

המקרא כדי להבין הענין
(ג)

.
 

לכן, אף במקום שאין התרגום מוסיף או מסביר כלום, מ"מ צריך לקרוא אותו כדי להשלים הפעם השלישית
(ד)

  . 

כתב בלבוש שטעם תקנת שנים מקרא הוא "כדי שיהא בקי בתורה", וטעם תקנת התרגום הוא להבין המקרא והתרגום:  להבין המקרא והתרגום:  להבין המקרא והתרגום:  להבין המקרא והתרגום:  

כדי "שיבין הענין" 
(ה) 

. לכן, בפשטות התקנה הוא לחזור על הפרשה ג' פעמים, ולהבין אותו לכל הפחות פעם אחת, ולא 

יוצא בלי הבנה כלל
(ו)

.
 

וכן כתב הרדב"ז, שמי שאינו מבין כלום, פטור הוא, שמה הועיל לו לומר המילים בלי שום הבנה כלל
(ז) 

 .
  

מ"מ, כתב רשז"א זצ"ל, שלא צריך להבין התרגום או רש"י בכל דקדוקיה, אלא העיקר שהוא דרך לימוד, וכל אחד כפי 

דרגתו
(ח)

.
 

אמנם, הגרח"ק שליט"א פסק שגם לענין תרגום התקנה הוא לקרוא, ויצא בזה אף בלי שום הבנה
(ט)

. 

לענין המקרא, אף שמסברא י"ל שכיון ששנים מקרא הוא בגדר לימוד, לכן יוצאין בהרהור כמו כל להוציא המילים בפה:  להוציא המילים בפה:  להוציא המילים בפה:  להוציא המילים בפה:  

לימוד 
(י) 

. אבל מוכח מהפוסקים שמחוייב לקרוא המקרא בפה 
(יא) 

. וצ"ל שתקנו הלימוד באופן קריאה. [ואה"נ, לפ"ז נמצא 

שאלם פטור משנים מקרא 
(יב) 

.] כל זה לענין המקרא, אבל לענין התרגום יש לדון, שמא גם לענין התרגום תקנו הלימוד 

באופן קריאה, או שמא התרגום דינו כשאר לימוד שמספיק בהרהור. ובפשטות מהא שראינו שיכול ללמוד רש"י במקום 

תרגום, ואינו מסתבר לומר שמחוייב לקרוא רש"י בפה, לכן י"ל שה"ה התרגום אינו מחוייב להוציא בפה 
(יג) 

. כן הפשטות, 

וכן שמעתי מר"י ברקוביץ שליט"א. אמנם, יש חולקין ומחמירים שצריך לקרוא בפה בין התרגום ובין רש"י (אם לומד אותו 

במקום התרגום)
(יד)

 . 

מצד אחד יש מעלה בתרגום שניתן בסיני, ומצד שני יש מעלה ברש"י שמפרש את המקרא יותר מהתרגום רש"י או תרגום:  רש"י או תרגום:  רש"י או תרגום:  רש"י או תרגום:  
(טו) 

. הש"ע פסק שיכול ללמוד רש"י במקום 

תרגום, אבל ירא שמים יקרא שניהם, גם תרגום וגם רש"י 
(טז) 

. לענין איזה מהם עדיף, משמעות המ"ב שעדיף ללמוד רש"י, אבל כיון שבין כך צריך לקרוא הפסוקים 

שלא ביאר רש"י פעם שלישית
(יז)

, לכן יש לנהוג ללמוד גם רש"י וגם תרגום
(יח)

.
 

 

 ראתאיתא בגמ' ברכות (ח:) "ישלים אדם פרשיותיו עם הציבור... שלא יקדים ושלא יאחר". וכתב תוס' "דהיינו ממנחת שבת ואילך עד שבת הבאה, נק אין מקדימים:  אין מקדימים:  אין מקדימים:  אין מקדימים:  

שבתה בעם הציבור". ופסק הש"ע שמיום ראשון ואילך חשוב עם הציבור. וכתב המ"ב, שלאו דווקא מיום ראשון, אלא כוונת הש"ע שגם יכול להתחיל ממנח
(יט)

 . 

כתב בתוס' שם ש"צוה רבינו הקדוש לבניו בשעה שנפטר, שלא תאכלו לחם בשבת עד שתגמרו כל הפרשה" אין מאחרים:  אין מאחרים:  אין מאחרים:  אין מאחרים:  
(כ) 

. ומסביר שם בתוס' שהיינו ל"מצוה מן 

המובחר", אבל גם אחרי האכילה שפיר דמי. ומוכח מהש"ע והמ"ב שהנידון הוא לענין סעודת היום 
(כא) 

. עכ"פ, מצוה מן המובחר להשלים לפני סעודת היום, ואם לאו, 

יכול להשלים עד מנחה
(כב)

. ובדיעבד יכול להשלים עד רביעי בשבת, ואם עדיין לא השלים, יש עליו להשלים לפני שמחת תורה
(כג)

. 

כתב בש"ע ס' רלח שצריך ליזהר בלימוד הלילה. וכתב בבא"ה שם שהיינו לענין תורה שבעל פה, אבל אין לקרוא "מקרא" בלילה. וכתב עליו ללמוד שנים מקרא בלילה: ללמוד שנים מקרא בלילה: ללמוד שנים מקרא בלילה: ללמוד שנים מקרא בלילה: 

בשעה"צ שיש מקילין בזה, ואף להמחמירים אין כאן איסור רק שלכתחילה יותר טוב ללמוד מקרא ביום 
(כד) 

. לכן ראוי לקבוע סדר של "שנים מקרא" ביום, אבל אם 

מאחר יכול גם להשלים בלילה
(כה)

.  
  .ì"ëò íåâøú ãçàå àø÷î íéðù àø÷é ãçà ìëù åæ äð÷ú ë"â ï÷éú ,äøåúá úåø÷ì åðéáø äùî ï÷éúù äòùá éàãååá ì"æå á"÷ñ äô÷ 'ñ ù"äåøò (à)      ìëî íãà íåù øèôð àìù åîë øåøáå èåùô ì"æå æ"éñ ä"ç ç"åà î"øâà (á)

  ,ïðáøã äìéôúî ïéøåèô åéäù ,åéøáçå é"áùøë åúðîåà åúøåúù éî óà ,àáøãàå .åæ äåöîî óà åøèôð àì ïë ,äøåúá ÷ñåòù äðòèá ïðáøã äååöîåéä   ,äøåú ãåîéì àåä äæ íâ àäã ,íåâøú ãçàå àø÷î íéðù äùøôä úàéø÷á ïéáééç
   .ì"ëò àø÷î íâ ãîåìì áåéç àëéà àä äøåú ãåîéì áåéçáå  ùá àéä "äòéîùä" äðäå ,"ãåîìì òåîùì" äáäà úëøáá íéøîåàù åîë ,"ãåîéìä"å "äòéîù"ä äøåúá áåéçäá äàøðå ì"æå á"÷ñ äô÷ 'ñ ù"äåøò (â)  úá äøåú øôñî

á ïéàù ÷åñôá åìéôà ,íéîòô 'â ãåîìì êéøö ïëì ,'åë äøåú øôñî òåîùì ùãå÷á äìòéå ,ùîåçá íãå÷î "ãåîìé" ïëìå ,äëìäëå úãë äáåúë äøùëú å äî ïéáéù éãë éùéìùä íòáä íåâøúá åøçá íåâøú ùéù íå÷îá êà ,'åë íåâø
  .ì"ëò ãîåì àåäù     .â"÷ñ á"îá ë"ëå ."ïåáéãå úåøèò åìéôà" 'îâá àúéàã àä åðééäå (ã)     .á"ñå à"ñ äô÷ 'ñ ùåáì (ä)   éãë åð÷éú íåâøúä ìáà ,äðáä éìá àø÷î íéîòô 'áä àöåé ãáòéãá úåèùôáù óàù ,'ìù á"éøî éúòîù ïë (å)

òáù äøåúë íåâøú úàéø÷ù ïåéë ì"æå ç"öñ â"ç úåâäðäå úåáåùúá ë"ëå .ììë äðáä éìá é"ùø åà íåâøúä àöåé åðéà äøåàëì ïëì ,ïéðòä ïéáäìô ì úáåç éãé àöé àì ïéáî åðéà íà ô"òáù äøåúá àåìä ,äô ìòá íâøúì êéøöå ,à÷åã ä
  'åë íåâøúã äåöîä íåé÷ ø÷éòá øñçå äøåúä ãåîéì àø÷ð àì äæ éìáå ,íéøáãä ïéáäì êéøö î"î éðéñá ïúéð íåâøúä íâù óàå 'åë äøåú ãåîìúáà) úåöî àø÷îá ïéîéé÷î î"î ,ïéáî åðéàù óàã ,àø÷î ô"á (áúëáù äøåú éáâì ì

  .ì"ëò ãåîéì  àåùä áéùä àåäå .òîùé àåäå àø÷éù øçà ìöà úëìì áééåçî íà úåø÷ì òãåé åðéàù éî ïéðòì åúåà åìàùù .(äëú) æñúú 'ñ â"ç æ"áãø ú"åù (æ)å ì ,òîåù àåäù äî ïéáî åðéà àåä íà äøåúä úòéîù ìéòåé äî ì"æ
   .ì"ëò äæ áåéçî øåèô úåø÷ì òãåé åðéà 'åë ã"ðì êëìéä 'åë ïéáî åðéàù ô"òà åøéúä äìéâî àø÷îá à÷åãã   êë ìë ïéáî åðéàù óà ì"æå áúëå .íåâøúä ãåîìì íâ íéðè÷ êðçì ïéðòì íù éøééà ,ç"î÷ñ á"éô äìôú äîìù úåëéìä (ç)

ïéàöåéã àäã äàøð éîð 'åë êëá àöåé ë"ôòàå åéøåá ìò íåâøúä ïåùì ïéáî åðéà éøä àåä íâù äðù â"é ïá øòðî (ïè÷) òøâ àì ,íåâøúä ïåùì  ïî   àìã ,åùåøéôá áèéä ÷ã÷ãî åðéàù ïôåàá íâ àåä ,é"ùøéô ãåîéìá íåâøú éãé ïéãä
øéô ïéáäì éåàø éàãå äìéçúëì íìåà ,åúàéø÷á áèéä ÷ã÷ãî åðéàå ,äôé åðåùì ïéáî åðéà íà óà ïéãä ïî ïéàöåéã äéôåâ íåâøúä úøéîàî òøâ  ùå ÷ã÷ãî åðéàù óà ìåëéù äî íúåà ïéáäì ,íåâøúì é"ùø äåùä .ì"ëò áèéä íåâøúä

   .ïåéòá ãåîéì ïéòë éìåà ,áèéä ÷ã÷ãì éåàø äìéçúëì ìáà .úåàé÷á ãåîéì ïéòë éìåà ,áèéä   ùåøéôä ïéáî àìù íåâøú ïéðòì ïéá ,åúøéîà úòùá íìåçù íøå÷ä ïéðòì ïéá äæ úà áéùäù à"èéìù ÷"çøâä íùá íéè÷ìî øåãá 'ò (è)
   .íéìéîä     .øåäøäá íâ àöé î"î ,à"ò ã"ð ïéáåøéòá àúéàãë ,äôá øîåì ãåîéì ìëá éåàø éàãåù óà (é)   áúë â"îôäù àäî ïëå .äæá øäøäù íúñ àìå ,(å"è÷ñå ã"é÷ñ íù á"îáå ä"ñ ò"ùá) äðåòë òîåù ïéðòì åðãù àäî (àé)

  .äàáä äøòä 'ò .àø÷îä øäøäì ìåëé øéôùù óà ,øåèô íìàù    'òä 'òì 'ò) æ"áãøäá ïééòì ïééöå ,íìà éáâì åðã ïëì ."øåáéãá úåéåìúä úåöî" àåä àø÷î íéðù úåöîù áúë .á"÷ñ äô÷ 'ñ æ"î â"îô (áé)508 àì æ"áãøäù óàå .(
  .äôá àéöåäì áééåçîù åðéàø .àåø÷ì ïéìåëé àì íäéðùù ,ïéååù íðéãù â"îôäì åì äàøð ,íìà àìå ,àîåñ àìà íù øëæåä   áúëå ,äôá øîåì é"ùø åà íåâøúä íâ åð÷éú íà ,äæá ø÷åçù ãø ñ"ñ á"ç úåâäðäå úåáåùúá 'ò (âé)

  ."øåàéá êéøö"ù íéñî ë"ôòàå ,ãåîéì øãâá éàãå àåäù ïåéë é"ùø ìë åéôá ïðùì áééçì àåä "ùãåçî"ù   úà ÷åñôä ìë ìò é"ùøô úà åéúôùá éàöåéù êéøö íåâøúä íå÷îá é"ùøä ãîåì íà ì"æå â"à á"÷ñ æ"èô ã"ç éðùä èåç (ãé)
"èéìù ÷"çøâä íùá íéè÷ìîä øåãá 'ò ïëå .ì"ëò åéúôùá àéöåî àìù óà é"ùøôá ïééòîù äîá éâñ é"ùøô ãîåì ë"âå íåâøú øîåà íà ìáà ,åðëåúì à   .é"ùøá íâ øéîçä    .íù ì"äááå ã"÷ñ á"îáå äô÷ 'ñ é"áá 'ò (åè)   íù ò"ù (æè)

  .á"ñ    'òä ì"òå ,ä"÷ñ äô÷ 'ñ á"î (æé)504  .     .íåâøú ä"ã íù ì"äá (çé)    íéè÷ìîä øåãá 'òå .ò"öá çéðäå ,ùîî ïåùàø íåé ãò ïéúîäì êéøö íà äæá úåòéã àéáäù ä"÷ñ à"à â"îôá 'òå .æ"÷ñ á"îå ,â"ñ íù ò"ù (èé)  ìë úåòéãä
   .äæá    .è"÷ñ äô÷ 'ñ á"îá äàáåäå .íéìùé ä"ã íù 'ñåú (ë)    .è"÷ñ á"îå ã"ñ íù ò"ù (àë)   ììôúéù ãò åðééä ì"æå ä"ìñ á"éô äìéôú äîìù úåëéìäá ë"ë .äçðî ììôúé åîöòá àåäù ãò úåèùôá ,äçðî äæéà ïéðòìå .íù ò"ù (áë)

  .ì"ëò äçðî úìôú ïîæ úìçúä ãò àìå ,äçðî åîöò àåä    .úáùä íåéî øúåé øçàé àì äìéçúëì ìáà .ãáòéãá àåäù ,á"é÷ñå à"é÷ñ íù á"îå ,ã"ñ íù ò"ù (âë)   ù"ò .à"÷ñ ö"äòùå ,á"÷ñ áèéä øàáå ,à"ñ çìø 'ñ ò"ù (ãë)
  .ì÷äì â"îôä úåòîùîù àéáäù ö"äòùá  è÷ìîä øåãá 'òå .äìéìá åãåîéì òåá÷ì ïéàù ïéðòì ÷ø ,úåùòì ïéà äìéçúëìù íéøéîçîä úåòéãäì ùåçì .á"îä úòãá 'ìù á"éøî éúòîù ïë (äë)  íé ù"òå .úáù ìéìá ïéìé÷îù íé÷ñåô àéáäù

.÷"áù ìéìá àø÷î àøå÷ åîöò øìôééèñä íéîòôìù ãéòîù åðéáø úåçøàä íùá 

 הלכה פסוקה
 הרב יוסף שטילרמן
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