
ויפצר בם ויפצר בם ויפצר בם ויפצר בם כתוב בפרשה בפרק י"ט פסוק ג':  

מאד ויסרו אליו ויבאו אל ביתו ויעש להם מאד ויסרו אליו ויבאו אל ביתו ויעש להם מאד ויסרו אליו ויבאו אל ביתו ויעש להם מאד ויסרו אליו ויבאו אל ביתו ויעש להם 

    לוט עשה משתה עבור האורחים שהביא אל ביתו.משתה ומצות אפה ויאכלו, משתה ומצות אפה ויאכלו, משתה ומצות אפה ויאכלו, משתה ומצות אפה ויאכלו, 

רואים כאן שחלוק החסד של אברהם כיצד הכניס אורחים, מחסד של לוט 

ויתן ויתן ויתן ויתן ,  רץ אברהם רץ אברהם רץ אברהם רץ אברהם ,  וימהר אברהם וימהר אברהם וימהר אברהם וימהר אברהם   -כיצד הוא הכניס אורחים, שבאברהם כתוב  

, שהוא מעשה חסד השלם ממש רץ ודואג לאורחים לפניהם והוא עמד עליהם לפניהם והוא עמד עליהם לפניהם והוא עמד עליהם לפניהם והוא עמד עליהם 

היינו שעושה חסד אבל זה חסד   ויעש להם משתה ויעש להם משתה ויעש להם משתה ויעש להם משתה בכל גופו, ואילו בלוט כתוב  

שהוא יהיה גם נהנה על ידי שעושה "משתה" ושיהיה משתה עם אורחים, וזה 

גם מעלה רמה מאוד של הכנסת אורחים כשעושה ממש לשמה וכדין המצוה, 

וכמו שכתוב בספר טעמי המנהגים באות תתרע"ז שהביא שם שבסעודת 

מריעים (סעודה שעושה עבור רעיו וחבריו) מקיים הכנסת אורחים, ולפי זה 

הרי גם לוט קיים הכנסת אורחים, אלא שבכל זאת זה חלוק מהחסד של 

אברהם כי אברהם כלל לא חישב את הנאת עצמו כחלק מהגורם לעשות 

ויגדל הילד ויגמל ויעש   -הכנסת אורחים, ועיין בפרק כ"א פסוק ח' שכתוב  

אברהם משתה גדול ביום הגמל את יצחק, והוא שגם אברהם עשה משתה 

אלא שעשאו ביום הגמל את יצחק, זאת אומרת שהסיבה לא הייתה כדי 

לעשות סעודה גדולה להנאת עצמו אלא היה לזה סיבה בגלל יום היגמל את 

יצחק, ושם יש עוד טעם בעשיית המשתה כמובא בכמה מקומות ואעתיק את 

לשון הילקוט שמעוני בפרשת וירא אות צ"ג, אותו היום שגמל אברהם אבינו 

את יצחק בנו עשה משתה גדול והיו אומות העולם אומרים ראיתם זקן וזקנה 

שהביאו אסופי מן השוק ואומרים בננו הוא (שהיו הגוים אומרים שאברהם 

ושרה מצאו ילד ברחוב והכניסו אותו אל ביתם) ולא עוד אלא שעשו משתה 

גדול כדי להעמיד דבריהם (שהגוים היו אומרים לא מספיק שהם אספו ילד 

מהרחוב אלא עוד עושים משתה כדי להראות לכולם כאילו שהוא ילד שלהם, 

ואפשר להסביר במדרש בעוד דרך) מה עשה אברהם אבינו? עמד וזימן כל 

גדולי הדור ואף שרה אמנו זימנה את נשותיהם וכל אחת ואחת הביאה את בנה 

של יצחק ים  ולא הביאה מניקתה נעשה נס וכו' והניקה את כולן, ועדיין אומרים שרה בת תשעים שנה תלד?! אברהם בן מאה שנה יוליד?! מיד נהפך קלסתר פנ 

ונדמה לאברהם, באותה שעה אמרו אברהם הוליד את יצחק! ורואים שכשאברהם עשה משתה היה לו סיבה לעשות 

ולא סתם בשביל שמחת והנאת עצמו, ולכן בחסד של הכנסת אורחים רואים שכתוב שהוא עומד עליהם, ועיין עוד 

 , אבל שם זה לא היה עבור הכנסת אורחים אלא בשביל סיבה אחרת.ויעש להם משתהויעש להם משתהויעש להם משתהויעש להם משתה -ביעקב ולבן שכתוב 

הנה נא לי שתי בנות אשר לא ידעו איש אוציאה נא אתהן אליכם ועשו להן כטוב בעיניכם רק הנה נא לי שתי בנות אשר לא ידעו איש אוציאה נא אתהן אליכם ועשו להן כטוב בעיניכם רק הנה נא לי שתי בנות אשר לא ידעו איש אוציאה נא אתהן אליכם ועשו להן כטוב בעיניכם רק הנה נא לי שתי בנות אשר לא ידעו איש אוציאה נא אתהן אליכם ועשו להן כטוב בעיניכם רק ובפרק י"ט פסוק ח' כתוב:  

, ויאמר הנה נא אדני סורו נא אל בית עבדכםויאמר הנה נא אדני סורו נא אל בית עבדכםויאמר הנה נא אדני סורו נא אל בית עבדכםויאמר הנה נא אדני סורו נא אל בית עבדכם, ולמעלה בפסוק ב' כתוב לאנשים האל אל תעשו דבר כי על כן באו בצל קרתילאנשים האל אל תעשו דבר כי על כן באו בצל קרתילאנשים האל אל תעשו דבר כי על כן באו בצל קרתילאנשים האל אל תעשו דבר כי על כן באו בצל קרתי

צריכים אתם לתת לב על הרשעים הללו שלא יכירו בכם, סורו נא עקמו את הדרך לביתי דרך עקלתון שלא  -ופירש רש"י 

יכירו שאתם נכנסים שם לכך נאמר סורו.  וכן במדרש כתוב הרבה על המעשיהם של אנשי סדום כיצד התנהגו עם 

, אל תעשו לאנשים האל אל תעשו דבר כי על כן באו בצל קרתי לאנשים האל אל תעשו דבר כי על כן באו בצל קרתי לאנשים האל אל תעשו דבר כי על כן באו בצל קרתי לאנשים האל אל תעשו דבר כי על כן באו בצל קרתי אורחים, ולכן צריך להבין מה שאמר לוט לאנשי סדום  

להם כלום כי הם אורחים אצלי בבית! והרי זה הפשיעה בעיניהם מה שהכניס אורחים וכעת יש להם יותר סיבה לרצות 

להרע להם?! והיה לו לומר להם שאלה בכלל לא אורחים אלא סוחרים הם וכדומה, אמנם רש"י דקדק כדי לתרץ קושיה 

ולא הכנסת אורחים בלבד, ובמשתה   משתה משתה משתה משתה זו, אבל נראה להוסיף עוד ביאור על פי מה שביארתי למעלה, שלוט עשה  

הרי בעל הבית הוא גם כן זה שנהנה, וזה עשה מה שעשה לוט כדי לרמות את אנשי סדום, שאם יבואו אנשי סדום 

שים אנ   וירגישו בדבר אז יאמר להם שאין הוא עושה הכנסת אורחים, אלא הוא סך הכל עושה לטובת עצמו משתה! וכדי להרבות את הנאת עצמו הביא למשתה 

 , וכמי שאומר שבאו עבור והנאתי ולא למעשה חסד או הכנסת אורחים.כי על כן באו בצל קורתיכי על כן באו בצל קורתיכי על כן באו בצל קורתיכי על כן באו בצל קורתי -כדי שיהיה שם "משתה"! וזה שאמר לוט 

 תורת
 הר שמואל

 זמני השבת:

 4:38שקיעה:      5:50ת: “ר     5:17צאת:      4:08כניסה: 

 העלון מודפס לזיכוי הרבים בזכות אנשי החסד

 בעילום שם
 ברכה נחת ושמחה באורך ימים ושנים!

 מזל טוב
 לעוסק בצרכי ציבור באמונה, רב פעלים

 ו“הייצחק אוחנה ורעיתו ‘ הר
 במזל טובהדר על אירוסי הבת 

 ו“הילדן כהן ורעיתו ‘ ולהר
 על הולדת הבן

 תזכו לראות נחת באורך ימים ושנים!

 פרשה מפורשת 
 הרב דוד שרעבי

 ז“פרשת וירא תשע

"וירא והנה שלושה אנשים נצבים עליו "וירא והנה שלושה אנשים נצבים עליו "וירא והנה שלושה אנשים נצבים עליו "וירא והנה שלושה אנשים נצבים עליו 

    וירא וירץ לקראתם...והוא עומד עליהם"וירא וירץ לקראתם...והוא עומד עליהם"וירא וירץ לקראתם...והוא עומד עליהם"וירא וירץ לקראתם...והוא עומד עליהם"

כי כאשר ירדו המלאכים מן השמים 

ניצבים עליו, וכאשר החל בהכנות   -והתגלו לאברהם, היו למעלה ממנו  

למצוות הכנסת אורחים כתוב וירץ לקראתם, כלומר במדרגה אחת איתם. 

 -הוא עומד עליהם    -וכאשר כבר היה בלהט העשייה, באמצע העבודה, אז  

למעלה מהם, וזה ההסבר שבליל שבת עם כניסתם של המלאכים לכל בית 

יהודי אנו אומרים בפסקה הראשונה "שלום עליכם מלאכי השרת" אבל 

כאשר כבר נמצאים בבית ונרות השבת דולקים, השולחן ערוך וקדושת השבת 

אופפת את הבית, בפסקה השנייה השלישית והרביעית איננו אומרים מלאכי 

 השרת, כי אז בעל הבית במדרגה גבוהה מאשר המלאכים.  

 (בשם האדמו"ר ר' יהושע רוקח מבעלז)                                                      

    "והוא יושב פתח האהל""והוא יושב פתח האהל""והוא יושב פתח האהל""והוא יושב פתח האהל"

לראות אם יש עובר ושב ויכניסם בביתו (רש"י), הנה האורח שהיה לפני זמן 

מה אצל אברהם היה בוש לבוא עוד פעם אליו, ישב אברהם על פתח ביתו 

להכניסו מחדש אל ביתו, וזהו: אם יש עובר ושב היינו: שכבר עבר דרך ביתו 

ועתה חזר ושב, וזה: "ויהיו עניים בני ביתך" (אבות א' ה') כמו בני בית, שאכלו 

 אתמול ואוכלים היום.                                                             (פרדס יוסף)

 .                                      (משב"א)ושוב רעבושוב רעבושוב רעבושוב רעבבהפוכי אותיות  עובר ושבעובר ושבעובר ושבעובר ושב

    "וישא עיניו וירא והנה שלושה אנשים נצבים עליו וירא וירץ לקראתם""וישא עיניו וירא והנה שלושה אנשים נצבים עליו וירא וירץ לקראתם""וישא עיניו וירא והנה שלושה אנשים נצבים עליו וירא וירץ לקראתם""וישא עיניו וירא והנה שלושה אנשים נצבים עליו וירא וירץ לקראתם"

רש"י שואל על מה כפל הלשון וירא ומפרש האחד כמשמעו והשני לשון 

הבנה נסתכל שהיו נצבים במקום אחד. ניתן להוסיף, שבפסוק זה יש שלוש 

המשמעות של כפל הלשון, וישא עיניו, וירא, וירא, וישא עיניו, וירא, וירא, וישא עיניו, וירא, וירא, וישא עיניו, וירא, וירא, פעמים תאור של ראיה  

אברהם אבינו נשא עיניו לשמים (וישא עיניו) אח"כ "וירא והנה שלושה 

 פרפראות...
 הרב משה קליין

 2המשך בעמוד 
1 

 6המשך בעמוד 



 

 
 

 האם צריך בנטילת ידים של הבוקר לברך לפני הניגוב 
(בפרק ו' מהלכות ברכות הלכה ב'): כל הנוטל ידיו בין לאכילה בין   הרמב"ם הרמב"ם הרמב"ם הרמב"ם 

" אשר קדשנו במצותיו וצונו על נטילת תחלה לקריאת שמע בין לתפלה, מברך " 

ידים. ומבואר, דיש לברך תחלה. ולא אחר הנטילה. וכן כתב עוד בתשובה בשו"ת 

פאר הדור (סימן קד), וז"ל , אודות השאלה, במה שנהגו בדמשק ובכמה מדינות 

בערי המזרח, שהשליח צבור פותח ברכות השחר בבית הכנסת בברכת על נטילת 

ידים, אם אין בזה משום ברכה לבטלה, דקיימא לן כל המצות מברך עליהן עובר 

לעשייתן, והשיב, בודאי שברכה לבטלה היא בלי ספק, 

ואף על פי שכבר נהגו כן יש לבטל מנהגם, כי אין מנהג 

בדבר איסור . ע"כ.  וכ"כ רבינו אברהם בן הרמב"ם 

בתשובה (סימן פב), שברכת על נטילת ידים בבהכ"נ, 

ברכה לבטלה היא על כל פנים, כי נטילת ידים לק"ש 

ותפלה היא מצוה מדבריהם, והברכה עליה חובה כברכת 

נר חנוכה ומקרא מגילה, וכל המצות מברך עליהן עובר 

לעשייתן, ואחר שנעשית המצוה אין טעם לברכה דמאי 

דהוה הוה, וכשם שאסור לברך להדליק נר חנוכה אחר 

שהדליק, כך אסור לברך על נטילת ידים לאחר המצוה. 

ע"ש. וכן דעת הגאונים, וכמ"ש בתשובות הגאונים  וכ"כ 

באור זרוע (סימן עט) בשם ספר המקצועות, ושכן דעת 

 רבינו חננאל.  

בחידושי מהר"ם חלאוה (פסחים ז ב) כתב, אולם  אולם  אולם  אולם  

שברכות השחר שאומרים בכל יום ברכות השבח הן, 

שנתקנו על מנהגו של עולם בין אם שמע קול התרנגול 

בין אם לא שמע וכו', וכן המנהג. ואפילו ברכת על נטילת 

ידים פותחים בה בבית הכנסת, שעשאוה כשאר ברכות 

השחר וכו', לפי שהוא עתה כבריה חדשה שיצא לאויר 

 העולם, ולכן מברך על כל מעשה האדם ואפילו לא הוצרך הוא אליהן. ע"כ.

גם בחידושי הריטב"א (נמוק"י פסחים מו א) כתב: ואף על פי שמאחר ברכת אשר 

יצר [עד שיעור פרסה] אין בכך כלום וכו', וכן ברכת על נטילת ידים, ואף על פי 

שהיא ברכת המצוה, לא קבעו בה תכיפה, כיון שאי אפשר קודם נטילת ידים. 

 ע"כ.

לשיטתו בהלכות תפלה (בפ"ז ה"ט) שכתב: נהגו העם ברוב ערינו לברך   והרמב"ם והרמב"ם והרמב"ם והרמב"ם 

ברכות השחר בבית הכנסת, בין נתחייבו בהן בין לא נתחייבו בהן, וטעות הוא, כי 

אין ראוי לעשות כן, ולא יברך ברכה אלא אם כן נתחייב בה. ע"כ. וכתב בכסף 

משנה שם, ואין ראוי לעשות כן, היינו לברך את הברכות הנ"ל אחר זמן עשייתן. 

ע"ש. ולפי זה מובן אמאי סבירא ליה להרמב"ם שאין לברך על הנטילה אלא 

בסמוך לנטילה, ולא בבית הכנסת. והיוצא מזה שלפי מה שנהגו העולם לברך כל 

ברכות השחר אף על פי שלא נתחייבו בהן, וכמ"ש הרמ"א (סימן מו ס"ז) 

והאחרונים שם, י"ל שגם ברכת על נטילת ידים שוה לשאר ברכות השחר, וכמ"ש 

מהר"ם חלאוה. ובספר תשב"ץ כתב שמהר"ם מרוטנבורג לא היה מברך על 

 נטילת ידים כשנטל ידיו שחרית אלא עד בואו לבהכ"נ. 

ערוך  סימן ד' כתב ירחץ ידיו  ויברךעל נטילת ידים. וכתב המשנה ברורה השולחן  השולחן  השולחן  השולחן  

ומיד אחר הנטילה יברך וא"צ   -סימן ד ס"ק ב ויברך  

להמתין על הניגוב  וגם הניגוב אין מעכב. ויש מחמירין 

שלא יברך עד אחר שינגב ידיו דס"ל דאין רוח רעה סר 

מהידים עד אחר הניגוב וס"ל דאסור לברך בידים שר"ר 

 שורה עליהם אבל דעת הפוסקים אין כן [ארה"ח].

בבן איש חי (פר' תולדות אות ה) לברך קודם הניגוב, ופסק  ופסק  ופסק  ופסק  

שהרו"ר סרה מיד עם שפיכת המים ג' פעמים בסירוגין, 

שכן דעת האר"י ז"ל. ושכן מפורש בסידור הרש"ש. ומכל 

מקום כתב הרב עובדיה בתשובה כתב יד  שהנוהגים שלא 

לברך על נטילת ידים בשעת הנטילה מפני שאין הבית נקי 

וכדומה, ומברכים על נטילת ידים בבהכ"נ, יש להם על מה 

 שיסמוכו.

בכף החיים ס' ו' ס"ק ב' בס' מקור חיים (למהר"ח כהן כתב  כתב  כתב  כתב  

תלמידו דהר"ח ויטאל ז"ל) על דברי השו"ע סי' ו' סעי' ב' 

שיש להמתין בברכת ענט"י עד בואו לביהכ"נ, בזה"ל: 

"והוא מנהג שאין לו שחר, אינו דומה לשאר ברכות 

(השחר), לפי שברכת הנטילה הוא גמר הענין, וכמעט 

אפשר שלא תלך רוח רעה השורה על הידים אם אינו 

מברך תיכף, לפי כי העיקר להזכיר עליו (על הנטילה) שם 

 שמים, דבהכי רוח הולך ולא ישוב וכו' ולכן צריך לברך תיכף".

לכתחילה צריך להקפיד לברך ברכת על נטילת ידים בבוקר מיד אחרי לסיכום:  לסיכום:  לסיכום:  לסיכום:  

הנטילה לפני הניגוב כדי לצאת לפי דעת הרמב"ם שצריך להיות עובר לעשייתן 

ואחרי הניגוב כבר נגמרה הנטילה , ובדיעבד כשאין המקום נקי או מסיבה אחרת 

המברך אחרי הניגוב יצא ידי חובה כדעת הראשונים שברכת על נטילת ידים הוי 

 ברכת השבח.

 למדני חוקיך
 הרב חיים דדש

ובפעם  אנשים" סבר שהם ערביים 

השלישית "וירא וירץ לקראתם", רק 

    בפעם השלישית הייתה לו ההבנה של חזון שלושת אבות האומה.

    שלשה אנשים נצביםשלשה אנשים נצביםשלשה אנשים נצביםשלשה אנשים נצבים

----401401401401ת = ת = ת = ת = בו א א א א         401401401401. אנשים = . אנשים = . אנשים = . אנשים = 638638638638אברהם יצחק יעקב =  אברהם יצחק יעקב =  אברהם יצחק יעקב =  אברהם יצחק יעקב =          ----        638638638638=  =  =  =  (האבות)          3333ועוד    שלשה שלשה שלשה שלשה 

 , לאחר שנרמז משמים "וירץ לקראתם".          192192192192ב =קקקקחק יעצצצצרהם יבבבבא    192192192192נצבים = נצבים = נצבים = נצבים = 

 (משב"א)                                                                                                        

    "ויאכלו""ויאכלו""ויאכלו""ויאכלו"

כשהאדמו"ר ר' חיים מקוסוב נפגש בפעם הראשונה עם מחותנו אדמו"ר ר' 

ישראל מרוזין סעדו יחד, ר' ישראל כדרכו כמעט שלא נגע במזון, טעם מעט 

מדוע אין המחותן טועם כלום?   -והרחיק את האוכל, שאל אותו ר' חיים מקוסוב  

השיב לו הרוזינאי: לפני שירדנו לעולם הזה תנאי התנינו עם הגוף, שלא נרד 

לעולם הגשמיות אם הוא הגוף לא יקבל עליו שלא ליהנות מעולם הזה ולהסתפק 

רק בנחוץ להחזיק את החיות. הגוף הסכים לזה ושמר את הבטחתו! בשמעו זאת 

ואתה,מחותן מדוע אינך אוכל?   -חדל גם ר' חיים לאכול, שאל אותו הרוזינאי  

חייך ר' חיים, לא התניתי כל תנאי עם הגוף, -כלום גם אתה התנית תנאי עם הגוף?  

גופי דורש מה שגופו של כל בשר ודם דורש, אלא העניין הוא בזה, בכל ליל שבת 

מלווים אותנו מבית כנסת שני מלאכים ובהגיענו אל סף ביתנו אנו מברכים אותם, 

שלום עליכם מלאכי השרת, בואכם לשלום, אולם מיד, עוד לפני הסעודה אנו 

נפרדים מהם ב"צאתכם לשלום", מדוע? מה אכפת לנו אם יישארו בסעודה?

הכנסת אורחים היכן? אלא שעם מלאכים שאינם אוכלים לא נעים לשבת 

    בסעודה!!

 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 



 
 המקובל מרדכי שרעבי

  ישראלישראלישראלישראל מקום קבורה: כ' חשוןכ' חשוןכ' חשוןכ' חשון תאריך הילולה:

בשנת ה'תרס"ט בשרעב (תימן), טרם לידתו נפטר אביו בשביעי של פסח נולד  נולד  נולד  נולד  

וכעבור שנתיים נפטרה גם אמו בשביעי של פסח. גדל בבית סבו בתנאי עוני תחת 

 להעביר כל ילד יהודי יתום לדת האיסלאם. –איום 'גזירת היתומים' 

בכישרונות מיוחדים וסבו העניק לו טס כסף עם שמות קדושים לשמירה ניכר  ניכר  ניכר  ניכר  

והצלחה. יומם ולילה שקד על לימוד התורה, תלמוד בבלי, ביאורי הראשונים 

מונה ע"י חכמי עירו ל'מארי'   8פעם ויותר ובגיל   60והאחרונים, חזר על כל לימוד 

 המרביץ תורה לרבים.

היותו איסטניס גדול הקפיד לטבול במקווה כל יום גם למרות  למרות  למרות  למרות  

עבר בהצלחה מבחן אצל   15כאשר המים היו סרוחים. בגיל  

חכמי שרעב על כל "ארבעה טורים" ו"משנה תורה" להרמב"ם, 

התפרסם בבקיאותו במשנה, בארבעת חלקי שולחן ערוך 

וברמב"ם ולמרות גינוני הכבוד שחלקו לו לא הרגיש גאוה, 

המשיך לעבוד על שלמות מידותיו, ביטול האנוכיות ואהבת 

שנים   6ישראל. ערך תעניות וסיגופים, מיעט בשינה, במשך  

רצופות צם ממוצאי שבת עד ליל שבת ושקד על לימוד תורת 

הנגלה והנסתר. בשנה השביעית הפסיק את מנהגו להתענות 

במשך כל השבוע על פי הכתוב "שש שנים יעבוד ובשביעית 

 (שמות כ"א/ב')ומאז כל מה שגזר התקיים. יצא לחופשי חנם"

בכוח זיכרון מופלא ורכש בקיאות עצומה בקבלה, בחכמת ניחן ניחן ניחן ניחן 

הפרצוף, גלגול נשמות, אסטרונומיה ורפואה. שינה את שם 

 שראל.יייי ניבבבב לעעעע ברררר לוםשששש ראשי תיבות: –משפחתו ל'שרעבי' 

ה'תרצ"ג עלה לארץ ישראל והתגורר ביפו. עבר להתגורר ברחוב שילה בשנת  בשנת  בשנת  בשנת  

בשכונת "מחנה יהודה" בירושלים, נודע באהבתו לכל יהודי, דן כל אדם לכף זכות 

והתמסר ללמד תורה לילדים ולנערים ללא קבלת שכר. עודד את הילדים 

והנערים ללמוד הלכות ומשניות. תמך כלכלית ורוחנית בתלמידים שהשתתפו 

בלימוד תורת הנסתר, בשיעורי הלכות ובתפילת שחרית בנץ החמה ומידי בוקר 

. ם י פ ת שת מ ל ף  ס כ ק  יל ח ה  כ ל ה ב ר  ו ע י ש ר  ו ס מ ם ל י י ס ש ר  ח לא ב  ר  וע

דיבר בחריפות נגד המתעסקים בקבלה מעשית ומשתמשים בשמות הקודש ונגד 

המעכבים את תלמידיהם מטבילה במקווה מידי יום. כאשר נאלץ בהוראת 

הרופאים להימנע מטבילה במקווה קיים בביתו את תקנת האר"י ליטול את ידיו 

 פעם עם כוונות מיוחדות. 40

שלום" ולימד את תורת הנסתר קודם עלות השחר ואחר -את ישיבת "נהר ייסד  ייסד  ייסד  ייסד  

פה ולעיתים רחוקות -הצהריים. כל קושיה שהתעוררה אצל התלמידים תירץ בעל

. י ר" י הא בר ר את ד בי ס ו ה וכ טע מת ק י  פ ועל  הר'  הזו ' ר  ספ קש את   בי

נזהר שלא לדבר מעת שנכנס לבית הכסא עד לאחר נטילת ידיים וברכת "אשר 

יצר". בימי שישי ובאחד מימי חודש שבט ערך "תעניות דיבור", הקפיד מאוד 

לומר את תפילת "כל נדרי" קודם שקיעת החמה, תמיד עלה את המדרגות ברגל 

ימין וירד ברגל שמאל, שמר על ניקיון הידיים, רחץ את ידיו לפני כל ברכה וברך 

פי -כשהוא מיושב. הניח שני זוגות תפילין רש"י ורבנו תם יחד והתפלל על 

הכוונות בסידור הרש"ש. הזהיר שלא לדבר דברי חולין ושיחה בטילה בבית 

הכנסת והסתייג מתפילה ב"שטיבלך" היות ומרוב רעש קשה להתרכז בתפילה. 

עודד ושיבח את אמירת 'שירי הבקשות' ותיקן שיבושים שנפלו בפיוטים שונים. 

בכל שבת לאחר סעודה שלישית מסר שיעור בספר "ראשית חכמה" והקפיד 

. ת פ ת  ל י כ א י  " ע ת  ב ש י  א צ ו מ ב ת  י ע י ב ר ה  ד ו ע ס ת  ו ו צ מ ת  א ם  י י ק  ל

מספר פעמים לקה בהתקף לב, סבל מסכרת, לחץ דם גבוה, שבר וחולי מעיים, על 

כן הקפיד שמזונו יהיה קל לעיכול ומידי ערב ובוקר טרם הארוחה אכל שתי כפות 

 חילבה.

כספים לביתם של צדיקים נסתרים. סרב להצעת חסידי בעלזא להעניק לו שלח  שלח  שלח  שלח  

 וילה נאה ומרווחת וטען כי טוב לו בדירתו הפשוטה.

את זמן הגעתו לבית הכנסת בקטעי התפילה בהן המתפללים כיוון כיוון כיוון כיוון 

עומדים על מנת שלא להטריח את הציבור לקום מפניו. התפלל 

את תפילת שחרית בנץ והנהיג לאחר התפילה לימוד הלכות בספר 

הרמב"ם, טור עם "בית יוסף" ו"חק לישראל". בשעות הבוקר קיבל 

יהודים שנהרו מכל העולם לביתו לקבלת עצה וברכה ורק לאחר 

קבלת הקהל נח מעט. נהג לפי דעת האר"י להתפלל תפילת ערבית 

בשקיעת החמה ולא המתין לצאת הכוכבים. לאחר תפילת ערבית 

הנהיג לימוד בספר "בן איש חי" לפי פרשת השבוע ובספר "מנורת 

ספרים: דברי שלום,   9-המאור". בערב שב לביתו ולמד בשקידה ב 

זוהר, טור בית יוסף, משנה תורה להרמב"ם, עץ חיים, פלא יועץ, 

בלילה   10שולחן ערוך, שער רוח הקודש ותיקוני זוהר. בשעה  

דקות התעורר. הסתגר בחדרו ולאחר שערך  20שכב לישון וכעבור 

'תיקון חצות' עסק באמירת תיקונים, כוונות וייחודים. התפלל 

ולמד לישועת ולהצלחת האנשים שהגיעו במהלך קבלת הקהל. 

לפנות בוקר לערך הצטרף לחבורת המקובלים בבית כנסת "רחמים בנא"  2בשעה 

ברחוב יוסף חיים ללימוד בספר "עץ חיים" עד תפילת שחרית בנץ ובמהלך כל 

 הלימוד לא טעם מאומה ואפילו לא הסכים לשתות מים.

לומר לפני כל לימוד תורה "לשם יחוד..." הריני לומד לאקמא שכינתא הורה  הורה  הורה  הורה  

מעפרא ולעילוי שכינת עוזנו, לרפואת כל חולי עמו ישראל ולהצלחת אחינו בית 

ישראל, ולעילוי נשמתם של כל מתי ישראל. לחזור בתשובה, להתוודות ולקבל 

מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך על מנת שלימוד התורה יהא רצוי ומקובל 

לפני אבינו שבשמים, ישרה קדושה עליונה על הלומד וכל אשר יבקש בתפילתו 

יענה. בנוסף נהג לומר גם "ויהי נועם..." ופעמיים את הפסוק "גל עיני ואביטה 

 נפלאות מתורתך".

החולשה בשתי רגליו לעת זקנותו נאלצו תלמידיו לשאת אותו בכסא. מפאת  מפאת  מפאת  מפאת  

כאשר התקשה ללמוד מתוך הספרים ביקש מתלמידיו לגרוס לפניו בספר הזוהר, 

בתלמוד בבלי ועוד, חזר אחריהם מילה במילה והאזין לדברי תורה מתוך קלטות. 

 בשנותיו האחרונות מיעט מאוד בדיבור.

חודש חשון שנת ה'תשמ"ד מצב בריאותו התדרדר ולאחר שאושפז בבית במהלך במהלך במהלך במהלך 

הרפואה "שערי צדק" לקה ביום רביעי בהתקף לב חמור וטרם עלות השחר השיב 

  את נשמתו ליוצרה.
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 מעשה שהיה...

 מעשה שהיה...



 הפרידות של לוט
נקרא בתורה על חורבנה של השבוע  השבוע  השבוע  השבוע  

סדום . אברהם א' לא הצליח להציל אותה מכליונה  למרות מאמציו 

הגדולים . הלילה האחרון של סדום הוא גם הקץ לתבונה הפשוטה של בני 

אדם בעלי תרבות אבל השבויים בידי ההנחות הקודמות שלהם ואי אפשר 

להזיז אותם משם . לוט ניסה להציל את משפחתו , את בנותיו הנשואות ואת 

בעליהן , הותר לו לנסות להציל אותם , הועמד לרשותם אוטובוס גדול 

והכיוון היה לא רחוק . טיול לצוער . ללילה אחד . מחר תחזרו בחזרה . אתם 

לא תפסידו יום  עבודה אחד חלילה , אבל לוט נתקל באוזניים אטומות . גרוע 

מזה . צחקו עליו ! האורות המסנורים של הכיכרות המרכזיות של סדום היו 

 מסנורים בעצמתם ונתנו הרגשה מזויייפת אבל יפה שכך ישאר לעולם!  

להבין למה אני מתכוין .   -אולי   –שמשתתפים בחתונה מפוארת יכולים  אלה  אלה  אלה  אלה  

בחתונה משתתף ים של קהלים . מכל הסוגים ומכל הצבעים . בגדים יפים , 

משקאות כיד המלך , סעודות שלמה המלך בשעתו , צלמים רצים 

ומצלמותיהם מבזיקות כל העת בשלל אורות . מי יכול באותו רגע נשגב 

לחשוב על מה שיהיה באותו אולם מפואר בעוד שלוש שעות . כלום לא 

 ישאר ! חושך . דממה .שולחנות מפורקים . 

גם סדום דמתה לזה . כמה יפה אמרו חז"ל "האי עלמא כבי הילולא דמיא , ! 

[ העולם הזה נדמה כאולם שמחות ]  ולוט נשאר  בחיים עם אשתו  ושתי 

בנותיו שהיו בבית . הם לבדם באוטובוס הגדול הנוסע לצוער . אבל ההשגחה 

חושבת שגם מספר זה הוא גדול מדי ועד מהרה המספר הקטן בלאו הכי 

מצטמצם לשלשה בלבד. אשתו   של  לוט לא מצליחה להגיע לסוף הדרך 

ולוט נשאר לבדו עם שתי בנותיו . מזג האוויר היה אביבי בהתאם לעונה ולא 

 יצטרכו בגדי חורף לדרך .

, בשיעור לקראת שבת וירא נתלווה למסע הקצר של לוט  צוערה וכך היום  היום  היום  היום  

 יתגלו לפנינו מה שנקרא בכותרת "הפרידות של לוט" !

    א.א.א.א.

שאנחנו נשתמש בו היום לא נראה ממבט ראשון כפסוק שבא לגלות הפסוק הפסוק הפסוק הפסוק 

סתרי תורה , הוא יותר תיאור יבש של התפתחות מסע ההצלה של לוט 

 מסדום . הכוונה לפסוק שרשום תחת הסימן של פרק י"ט פסוק י"ז .

שמים לב שבעצם כבר בפסוק הקודם , פסוק ט"ז היה כתוב אנחנו  אנחנו  אנחנו  אנחנו  

שהמלאכים הוציאו את לוט וגם הניחו אותו מחוץ לעיר . ואם חשבנו שבזאת 

הסתיימה מלאכת המלאכים הנה בא פסוק י"ז ומגלה שמלאכתם לא תמה 

עדיין . עבודה רבה לפניהם והיא להסביר ללוט מה עומד להשתנות או 

 להתחדש בחיים שלו . 

לנו לחשוב שאצל לוט זה היה טיול או אפילו מעבר מדירה לדירה . אסור  אסור  אסור  אסור  

להיפך, כדאי לנו לחשוב שלוט לא נראה שמח כלל באותם רגעים . לכאורה 

מותר לו לשמוח . הוא ניצל . גם משפחתו הקרובה ביותר נמצאת אתו , אבל 

לא! לוט לא שמח כלל , ולמלאכים זאת לא היתה בעיה לזהות את עצבותו 

של לוט ואת הרגשת נפילתו מאיגרא רמה לבירא עמיקתא כלשונם של 

 חז"ל . 

יודעים שממש באותו יום לוט הגיע למה שנקרא "פסגת חייו" . הוא היה חז"ל חז"ל חז"ל חז"ל 

בסך הכל אזרח לא ותיק בעיר הזאת .  אנשי סדום יזכירו לו את זה במהלך 

הלילה ."האחד בא לגור וישפוט שפוט "? אתה שכחת את העבר שלך ! אנחנו 

נזכיר לך הם אומרים לו! אבל בבוקר של אותו יום הוא קיבל מינוי של שופט 

בעיר הזאת ! כנראה בגלל שבעבודת הדוקטורט שלו הוא כתב על הנושא 

שעניין את כל יושבי העיר . התזה הייתה שהאורחים הבאים לעיר בלי כרטיס 

 אשראי ומבקשים אירוח בחינם מוצצים את הדם של תושבי העיר !

היה בבוקר הזה . ועתה מעט אחרי חצות והוא יודע שרק חסד אלוקים זה  זה  זה  זה  

 הציל אותו ממה שמחכה ליושבי העיר הגדולה הזאת .   

אמנם בחוץ אבל רגליו קפואות . הן מסרבות לזוז מהמקום . וזה היה עוד הוא הוא הוא הוא 

לפני שבסדום  החלה הפורענות . הוא לא בטוח שמה שקורה אתו בשעה 

זאת הוא אמיתי או אולי חלום בלהות . הצחוק שהוא שמע מחתניו לוקחי 

בנותיו נכנס לתוכו וחילחל במעמקים שלו . יתרה על כך . הוא נראה כמי 

 -שמרגיש שהוא שכח משהו בעיר , כנראה משהו חשוב , והוא שקל לחזור 

לסדום . המחשבה על כך שהוא נמצא בדרך חד סטרית ובלי   -לרגע בלבד  

 אפשרות של לחזור עדיין לא נתפסה  בתודעה שלו ,  

שהיו שם ושמו לב למתרחש בליבו של לוט לא עזבו אותו  ואחד המלאכים  המלאכים  המלאכים  המלאכים  

מהם לקח על עצמו את המשימה להסביר ללוט מה באמת מתרחש פה . 

 לפחות מבחינתו .

נקרא לזה "הפרידות של לוט" . ההגדרה הזאת אינה עתיקה . היא אנחנו  אנחנו  אנחנו  אנחנו  

נולדה תוך כדי הכנת השיעור הזה , אבל נקרא לה כך כי כך יקל עלינו להבין 

מה קורה פה . אנחנו נדבר על הדברים החשובים שלוט יצטרך בעוד כמה 

 רגעים להיפרד מהם .

 לוט נפרד מממונו . פרידה ראשונה :פרידה ראשונה :פרידה ראשונה :פרידה ראשונה :                              

נקרא את פסוק י"ז יחד עם המחשבה שיש לנו זמן מספיק . בהמשך קודם  קודם  קודם  קודם  

יתברר לנו שכנראה לא נספיק את הכל . אבל "דיה לצרה בשעתה".  הנה 

הפסוק :"ויהי כהוציאם אותם החוצה ויאמר המלט על נפשך,  אל תביט 

מאחריך , ואל תעמוד בכל הכיכר , ההרה המלט , פן תספה " . זהו הפסוק 

 בשלמותו. 

אנו שמים   –כמו שבאמת צריך לעשות    –מדייקים את תחילת הפסוק  כשאנו כשאנו כשאנו כשאנו 

לב שהפסוק מתחיל לדבר בלשון רבים . "ויהי כהוציאם !" ומיד אחר כך , בלי 

שום סיבה הגלויה לעין , כתוב "ויאמר" לשון יחיד. ואנו למדים מזה שבאמת 

להצלה שעל זה מדברת התורה בתחילת הפסוק צריכים שניים . הצלה זה 

כנראה דבר מסובך ובשביל לבצע אותה צריכים שני כוחות . גם המלאך 

שנשלח להחריב את סדום משתתף בהצלת לוט ! אבל בהמשך הפסוק 

התורה מדברת על אזהרה ועל הדרכה , ובשביל זה לא טוב שיהיו שניים . 

שתרי קלי   –אמנם בהקשר אחר    –שניים מדברים  הם שני קולות וחז"ל קבעו  

לא משתמעי  [ שני קולות אינם נשמעים  !]  חשוב לדעת את זה למרות 

 שאצלנו זה  הגיע כבדרך אגב 

:" ויאמר המלט על נפשך !" אפשר לראות במילים אלו פתיחה יפה . הלאה  הלאה  הלאה  הלאה  

הגדרת מצב . כאילו אמרו לו "בוקר טוב ר' לוט הנכבד ! אתה שם לב למה 

שקורה ? אתה נמצא בהמלטות על נפשך ! אתה לא יוצא לטיול על מנת 

 לחזור  ! אתה נמצא בדרך בה יש רק כיוון אחד ". 

חז"ל הק' ראו לעומק והם חושבים שהמלאך ראה שללוט יש עדיין אבל  אבל  אבל  אבל  

היסוסים בענין בכללותו . והם הבינו שלוט דואג על הפסד ממונו ! הם ראו 

מתרוצץ באמצע הלילה בכל סניפי הבנקים ומנסה למשוך כסף  –אולי  –אותו 

מהכספומט ! אבל  בלילה הגורלי של סדום לא עבדו הכספומטים ולוט חזר 

 בפחי נפש לנקודת המפגש עם המלאכים בלי כספו . 

זה כתב רש"י  בנימה של נזיפה בלוט "דייך להציל נפשות  ! אל תחוס על על על על על 

הממון ". הם לא רק אמרו לו שאין להם זמן וצריך למהר למרות שאת הכסף 

הוא לא יוכל לקחת , הם אמרו יותר מזה . הם אמרו לו ."מספיק סכנת את 

החיים הרוחניים שלך בגלל להיטותך אחר הממון ! שים לב לחורבן שלהיטות 

זאת מביאה קץ לממלכת סדום ובנותיה ! הגיע הזמן ר' לוט בן הרן היקר 

 להתעסק עם העיקר ולהניח את הטפל ". 

הם אמרו לו המלט לא רק על נפשך אלא כאילו  כאילו  כאילו  כאילו  

 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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המלט אל נפשך ! כי יכול להיות שאדם 

 מוכר את נשמתו בעבור חופן ממון ! 

פרידה . לוט נפרד מממונו . זאת פרידה קשה אבל לא יחידה . עכשיו נפגוש זאת זאת זאת זאת 

 בעוד ערפילי שחר טרם נמוגו , את הפרידה השניה של לוט . 

    ב. ב. ב. ב. 

 ובכן צדיקים יראו וישמחו

השנה בעודינו מתפללים על העתיד הקשור במפלת הרשעים ולהפיכתם בראש בראש בראש בראש 

לעשן ,יש לנו בקשה מיוחדת : "ובכן צדיקים יראו וישמחו וישרים יעלוזו 

וחסידים ברינה יגילו וכל הרשעה כולה כעשן תכלה כי תעביר ממשלת זדון מן 

הארץ " . הבקשה הזאת היא חלק בלתי נפרד של ימות המשיח הקשורה בביעור 

הרע דרך בירורו . כלומר שכשהרע מתברר ואין ספק שהוא רע הוא גם מתבער ! 

בחיים שלנו אנו לא רואים את ביעור הרע כי הוא לא ברור לנו . ע ו ל ם   ה ר ש ע   

ק י י ם   ע ל         ר ג ל י י ם    ש ל   ס פ ק ו ת  !  אבל לכן דוקא על צדיקים נאמר 

יראו וישמחו , כי הם כבר ביררו את הרע בתוך עצמם ובשבילם ביעור הרע היא 

שמחה עצומה כי דרך ביעור הרע מתבררת להם דרכם הצודקת . להם מותר 

לשמוח ! כי הם  לא "סתם" שמחים על ביעור ומפלת הרשעים , על השמחה  

ה"סתמית" הזאת אומר לנו שלמה  המלך וגם שמואל הקטן בפרקי אבות "בנפול 

אוייבך אל תשמח ובהכשלו אל יגל לבך "! הצדיקים שמחים לראות במפלת 

הרשעים כי או אז הם מקבלים אישור שדרכם נכונה ! זאת שמחתה האמיתית 

של האמת המתגלה לעיני כל מי שסבל כל חייו בגלל דבקותו בדרך חיים של 

 אמת ! 

ממשיך רש"י כשהוא משתמש בפיו של המלאך המדבר אל לוט  –אתה לוט אבל אבל אבל אבל 

הרשעת עמהם ! אינך כדאי לראות בפורענותם ואתה ניצול"! זה מתקשר   –

בדמיון למה שלפני יציאת מצרים הוזהרו בני ישראל לא לצאת מפתח ביתם עד 

הבוקר . זה לא רק מפני הסכנה להיות ברחוב בשעה שהמלאך המשחית משוטט 

ברחוב, למרות שגם זה נכון אבל הסיבה העמוקה יותר היא שמכיון שהם עוד לא 

יצאו ממצרים הם עדיין לא נהפכו לגאולים ורק בקריעת ים סוף הם קיבלו את 

הפספורטים החדשים שלהם שם כתוב שנושא תעודה זאת הוא "גאול" ושם 

ישראל את היד הגדולה אשר עשה ה' במצריים" והתפרצה   וירא באמת כתוב  " 

שמחת הלב על רגע האמת המתגלה לפני עיניהם והפכה לשירת הים שהיא רמז 

 לתחיית המתים .

אין עדיין את הזכות לשמוח על הצלתו . אתה הרשעת עימהם  ואינך כדאי ללוט ללוט ללוט ללוט 

לראות . אולי אפילו המושג של "להביט אחורנית" הכתוב בפסוק הוא לא רק 

כפשוטו  . "להביט אחורנית " הכוונה היא לראות את עצמך בהווה חדש שאינו 

 קשור באתמול . האתמול נקרא אחור !  בשביל זה צריך זכויות. 

זה אמור מלבד הסכנה האמיתית שיש בראיית אחורנית כפשוטה . כשהתורה כל כל כל כל 

תכתוב אחר כך "ותבט אשתו מאחריו" היא חזרה ברגע מהיר במחשבתה לסדום 

שם השאירה את בנותיה הנשואות ואולי גם את נכדיה מלבד הבית היפה 

שבנתה לעצמה , כי האדם נמצא היכן שמחשבתו נמצאת !! ההצלה שלהם 

היתה כרוכה בפרידה סופית מסדום אבל לאשתו של לוט זאת היתה דרישה 

קשה מנשוא והיא חזרה לשם בעזרת מחשבתה ומה שקרה שם תפס גם אותה . 

המלח  שירד על העיר שטף אותה והפך אותה לנציב מלח !  כלומר לוט נפרד 

ברגע זה מה"אחור" שלו הנקרא סדום אותה הוא לא יראה שוב . אבל הפרידה 

היא במחשבה בלבד והעיניים לא יכולות להיות שותפות לזה . כמו שנא' על 

 מצרים "לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם " ועתה לפרידה הבאה .

    ג. ג. ג. ג. 

 כגן ה' כארץ מצרים 

ככר   –ממשיך לדבר עם לוט ."ואל תעמוד בכל הכיכר " . כותב רש"י  המלאך  המלאך  המלאך  המלאך  

הירדן . ורש"י מחזיר אותנו לפרק י"ג פסוק י' שם כתוב "וישא  לוט את עיניו וירא 

את כל ככר הירדן כי כולה משקה ...כגן ה' כארץ מצרים בואכה צוער ".  במילים 

 -כנראה מטעה –"כגן ה' " אולי מרמזות  התורה  לגן עדן . והיה כנראה משהו  

 שגרם ללוט לחשוב שזה בדיוק המקום המתאים להמשך התפתחותו .

את לוט ממחשבה זאת אומר לו המלאך "ואל תעמוד בכל הככר " . זה להפריד  להפריד  להפריד  להפריד  

לא היה המקום המתאים בשבילך למן הרגע הראשון וגם להבא אל תחשוב 

 לעמוד במקום זה . ! 

על הפרידה הגדולה האמיתית אנחנו נעמוד בהמשך מסע הפלאים בתוך אבל  אבל  אבל  אבל  

 פסוק בתורה הק' .  

    ד .ד .ד .ד .

 הפרידה מהעצמי דרך החיבור עם אברהם הנקרא הר 

הדובר אל לוט כנראה לא ממהר יותר מדי . יש לו זמן . כי הוא שליח של המלאך המלאך המלאך המלאך 

הצלה וההצלה האמיתית של לוט  היא בביטול הפרידה של לוט מאברהם א' 

לפני עשרות שנים ,שם , באותה פרידה שהתורה קוראת לה בשמה וכותבת 

"ויפרדו" איש מעל אחיו , אותה פרידה היא התחלת התדרדרותו של לוט אל תוך 

הגיהנום הסדומי וימחלו לי אנשי סדום  על שקראתי למקום היפה שלהם 

גיהנום , והמלאך מנסה לא רק להציל את גופו של לוט אלא גם ובעיקר את 

 נשמתו . 

"אצל אברהם ברח , היושב   –ממשיך רש"י לצלוף בלוט המבוהל  "ההרה המלט " "ההרה המלט " "ההרה המלט " "ההרה המלט " 

בהר " וכנראה הוא בעצמו נחשב להר כמו שיודעים חז"ל . הכיוון שלך צריך 

להיות לחזור הביתה . והבית שלך הוא אצל אברהם. ואחרי שרש"י הביא את 

הפירוש הפשוט להוראת  ההמלטה  שהיא בריחה , מביא רש"י כסיוע "כל לשון 

המלטה במקרא שהוא לשון השמטה" . כאילו המלאך הדובר עם לוט אומר לו 

אתה מחזיק בידך דבר מסוכן . לדבר הזה קוראים מידת סדום , ואתה צריך 

לשמוט את הדבר הזה מידך וברגע שתעשה כך תמצא את עצמך במקום הנכון 

 והוא הר אברהם .

 אם לא תעשה כך אזי יחכה לך סיום הפסוק ." פ ן   ת ס פ ה " יהיה לך סוף . כי כי כי כי 

ובאמת מפני שלוט שינה את התכנית ולא קיבל את ההצעה הזאת הוא התקרב 

במהירות למה שנקרא הסוף הלא מכובד של לוט . השיכור ומי שבא על בנותיו . 

 לוט  מתקרב לסוף . לסערה שתכלה אותו .לוט נכנס לסופה !

בשיעור שהוכן לשבת  הבנתי   -בסופה –כשכתבתי את המילה הזאת  אבל  אבל  אבל  אבל  

לחרדתי שהגעתי לסוף הזמן שעמד לרשותי למרות שעדיין עסקתי רק 

בהקדמה . השיעור באמת עוד לא התחיל . השיעור רצה לדבר על מה שקרה 

אחר כך במערה שמעל לצוער !  שם הסיפור המעניין , שם תבוא לעולם נשמת 

המשיח עליה כתב דוד המלך בתהילים  פ"ט "מצאתי דוד עבדי" וחז"ל יודעים 

שהכוונה "מצאתי" היא לסדום והכוונה במילה סדום היא לסיפור המערה עם 

 בנות לוט !     

זמנינו תם ואני לא מצטער מאד כי למדנו ב"ה פסוק שלם בתורה הק', וגם אבל  אבל  אבל  אבל  

אם לא אכלנו אותו לכל עומקו אבל התחדשו לנו דברים וזה הזמן לומר לקהל 

 המקשיבים שבת שלום .

 

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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ברהם אבינו מתפלל ומבקש: (י"ח כ"ד) אולי יש חמשים צדיקים בתוך  א

העיר האף תספה ולא תשא למקום למען חמשים הצדיקם אשר בקרבה,  

 אולי יש חמשים צדיקים בתוך סדום.

גם אם יש חצי צדיק או רבע צדיק כבר הוא מפורסם וידוע לכל, הוא פוקד בימינו בימינו בימינו בימינו 

עקרות ומחולל פלאים, ומוכר בקבוקי יין עם התמונה של עצמו כסגולה לכל 

חולי!   אם כן מה שואל ומבקש אברהם אבינו אם יש חמישים צדיקים בתוך 

העיר, חמשים צדיקים בסדום, הרי אם היו חמישים צדיקים ודאי היה אברהם 

אבינו שומע עליהם, בדור שקשה למצוא אנשים יראי שמים הרי מיד כל 

האנשים הישרים והצדיקים מחפשים להתקרב האחד לשני כדי ללמוד עוד 

ולהיות בחברה של גדולים! ואם אברהם לא שמע עליהם עד אז, ודאי שאין שם 

 חמישים צדיקים, אם כן מה הוא שואל ומבקש אולי יש?

אלא אברהם אבינו לא שאל 

על צדיקים ממש,  אלא הוא 

שאל על צדיקים בסדום!  אולי 

יש אנשים בסדום שביחס 

ם  י א ר ק נ ם  ה ם  ר י ע י  נ ב ל

צדיקים?  ובצדיקים כאלה 

ביקש אברהם אבינו שזה יהיה 

מספיק כדי להציל את סדום,  

זה מה ששאל אברהם, ולכן 

הוא לא הכיר אם יש כאלה 

הם  ר ב י א כ לא,  ו  ים א ש אנ

ו  ב י ב ס ו  י ה י ש ג  א ד ו  נ י ב א

אנשים צדיקים ממש אבל מי 

שהוא רק צדיק בסדום, זה לא 

יכות  אדם שיש לו שום שי

לאברהם אבינו, על צדיק כזה 

א  ל ו  נ י ב א ם  ה ר ב א ת  מ א ב

 שמע!

פעם אדם בכפר נידח היה  היה  היה  היה  

שהרגיש עשיר גדול, מסתכל בבוז על חבריו ושכניו. ולמה? כי לו היה רכב מדגם 

ולשכנים שלו לא. כל בוקר היה יוצא מביתו שמח וטוב לב   91סובארו שנת  

מגלגל את מחזיק המפתחות על אצבעו, מסתכל ימינה ושמאלה כדי לוודא 

שכולם רואים את העשיר נכנס למכוניתו. והנה יום אחד הוא נסע לעיר הרחוקה, 

ושם התחיל להבין שבעיר הגדולה הוא עני מרוד! כך להבדיל גם בתורה ויראת 

שמים, אם אדם נמצא במקום שאין שם תורה ויראת שמים, ושם יכול לומר 

הלכות ודרשות, אין זו גדולה של תורת אמת, אלא מעלה של צדיק בסדום!  אבל 

להיות צדיק ממש אדם צריך לשאוף לגדולות ולקבל דוגמא וציון דרך מהגדולים, 

 ואז הוא מחפש גובה של עבודת ה ולא רדידות!  

לכן כה אמר ה' אם תשוב ואשיבך לפני תעמד  -פרק ט"ו פסוק י"ט כתוב בירמיה בירמיה בירמיה בירמיה 

ואם תוציא יקר מזולל כפי תהיה ישבו המה אליך ואתה לא תשוב אליהם, ופירש 

ואם תוציא יקר מזולל, אם תוציא אדם הגון מאדם רשע שתחזירנו   -רש"י  

למוטב, כפי תהיה, שאני גוזר גזירה ואתה מבטלה, ישובו המה אליך ואתה לא 

תשוב אליהם, יתובון אינון לפתגמך ואת לא תתוב למטעי בתריהון ע"כ, ואפשר 

לפרש את דברי רש"י בשני דרכים, הדרך האחת שהקב"ה מבטיח למי שמוציא 

יקר מזולל שהוא עצמו לא יפגע, אלא הם ישובו אליו ולא הוא יגרר אחריהם ועל 

כן אל יחשוש מלעסוק בדבר זה, והדרך השניה אפשר להסביר שזו אזהרה שגם 

אם עוסק להוציא יקר מזולל יש לו לדאוג ולבדוק כל רגע בחשש שהוא עצמו לא 

יהיה נמשך אחריהם ואפילו במעט, ופשטות משמע כמו הדרך השני שביארתי, 

אבל   -כי כך רואים שפירש הרד"ק ז"ל, ישובו המה אליך ואתה לא תשוב אליהם  

זה השמר לך שלא תשוב לרעתם בהשתדלותיך עמהם שמא יטעוך ברוב 

טענותם זה השמר לך השתדל עמהם שישובו המה אליך והשמר שלא תשוב 

לא ישבתי   -אתה אליהם עכ"ל, וכן משמע גם מהפסוקים שם, שבפסוק י"ז אמר  

בסוד משחקים, וכן בתחילת 

פרק ט"ז כתוב שלא יקח אשה 

ושלא יהיו לו בנים במקום הזה, 

והוא כלל גדול לידע שלפעמים 

יקל על אנשים ללכת עד קצוות 

ם  ע ד  ס ח ת  ו ש ע ל י  ד כ ל  ב ת

יקר מזולל,  אחרים להוציא 

מאשר לעשות חסד עם עצמו 

במקומו, כי לעשות חסד עם 

עצמו הוא חובתו חסד של אמת 

וע"כ קשה לעשותו, ולהוציא 

יקר מזולל חיובו הוא תחילה 

להוציא את עצמו! אבל מי שלא 

הוציא את עצמו והולך לעשות 

חסד עם אחרים הרי שחשש רב 

ו  פיל וא רב אליהם  שיק הוא 

במעט, וגם כפי דרך ראשונה 

שרשמתי אף שאין זה הפירוש 

נראה על דרך ממה נפשך לומר 

שאם יש הבטחה שלא יקרב אליהם הרי שאם תראה שקרב אדם אל הרשעים 

בזמן התעסקותו לקרבם ואפילו במעט, הנה שלא התקיימה בו ההבטחה, 

כי לא הוציא יקר מזולל, וטעם שלא הוציא יקר מזולל  -ובהכרח צריך לומר טעם 

כי אם האדם הוא קטן אין לו כח להציל ולהוציא אחרים, ועל כן יעמול אדם   -

בעצמו להרבות עבודתו את הבורא, ואז ממילא שהוציא יקר מזולל את עצמו, 

שהוא עיקר חיובו, וגם אחרים יהיו ניצולים הצלת אמת!  אברהם אבינו קירב 

הרבה אנשים תחת כנפי השכינה, אבל תמיד דאג שהם יתקרבו אליו, הם יעלו 

לדרגתו, ולא חס וחלילה שהוא ירד ממעלתו בעבודת ה כדי להציל אחרים, כי אז 

 זה רק הפסד ולא רווח!!

 

שירותי דת 
 וגמילות חסד

 052-7111480אילנה טל:  לתיאום בענין טהרה:

 054-2002882הרב דוד שרעבי טל:  שאלות בהלכה וטהרה:

 02-5715176הרב יוסף שטילרמן טל:  שאלות בהלכה וטהרה:

 050-4666301הרב עמנואל איפרגן טל:  דיני תורה בדיני ממונות ושכנים:

 054-8002882מירב שרעבי טל: ‘ גב עזר ליולדת:

 054-8441374שולה ויטנשטיין טל: ‘ גב ח תרופות:“גמ

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

 054-8402564משפחת בן ישי טל:  מיץ ענבים:

 050-5245392משפחת נחמני טל:  כרית של ברית:

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

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

 0504116009אביאל ירושלמי  טפחים, סירים גדולים: ‘ ח כיסאות שולחנות, כסאות ג“גמ

  57רח' אבני החושן  

 02-5711480הרב חיים דדש טל:  ח כיסאות שולחנות מפות שולחן וכלי הגשה:“גמ

 02-5715028משפחת אלקיים טל:  ח מוצצים ובקבוקים:“גמ

 052-3466778הרב משה קליין טל:  ח להמסת אבנים בכליות:“גמ

 052-3466778הרב משה קליין טל:  החזרת פרקים למקום, וקיבוע:

 054-2002882משפחת שרעבי טל:  מקרן, ומכשיר אנילציה (אנילציה תרומת קרוליין שרעבי):

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

 050-4108914קרוליין שרעבי טל: ‘ גב איסוף וחלוקת מזון למשפחות:
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 פרשה מפורשת 
 1המשך מעמוד 



  

 
 

בענין הזזת מחוגי השעון שבת בשבת קודם שידלק 
 החשמל

ונתון אל ליבי כאשר השואלים שאלו כמעט בכל יומא דשבתא. אי שרי ראיתי  ראיתי  ראיתי  ראיתי  

להו מריהו להזיז מחוגי השעון ע"מ להדליק ולהקדים הדלקת החשמל, או לאחר 

את מחוגי השעון ע"מ שיכבה החשמל מאוחר יותר. וא"צ לומר שאין הפעולה 

נעשית מיד שא"כ זהו מעשה ישיר של הדלקה וכיבוי האסורים. אלא שיעשה 

בדרך של גרמא דהיינו שיכוין השעון שידליק עוד מעט או יכבה מאוחר יותר. 

 ויש בזה שלוש דינים

מצד מוקצה בהזזת מחוגי השעון או   א. א. א. א. 

 הזיזים.

מעשה הגורם לפעולה בשבת של מלאכה   ב. ב. ב. ב. 

 או על כל פנים מעשה איסור דרבנן.

זילותא דשבת, שעושה דבר שנראה   ג. ג. ג. ג. 

 כמעשהו בחול.

) בדין הנה  הנה  הנה  הנה   השו"ע (סימן רע"ז סעיף א'

פתיחת דלת היכן שנמצא נר דולק. מבואר 

שאסור לפתוח את הדלת היכן שיכול שע"י 

ן  יכבה הנר. אבל אם אי פתיחת הדלת 

בפתיחת הדלת חשש שיכבה מותר. וכתב 

הרמ"א שמותר לנעול הדלת או חלון כנגד נר 

דלוק. והיינו שאין בזה משום מכבה או 

מבעיר כמ"ש המשנ"ב (סק"ד) ודייק מזה 

בשו"ת ארץ צבי (סימן ע"ד ד"ה קיצור 

לדינא) להתיר להזיז גם כן מחוגי השעון 

שבת שיכבה מאוחר יותר או להקדימו 

להידלק. (ובודאי יזהר שלא יהיה במצב 

שיכול שע"י הזזת הזיזים ידלק מיד) וכ"פ 

בספר שמירת שבת כהלכתה (פרק י"ג סעיף 

כ"ה) ולכאורה הוי במעשה הזזת השעון רק מעשה גרמא של כיבוי והדלקה והרי 

הרמ"א (סימן של"ד סעיף כ"ב) כתב דגרם כבוי מותר במקום פסידא. וע"ע בט"ז 

(סימן תקי"ד סוסק"ו) שכתב כי במקום צורך קצת אפילו אין צורך גדול יש להקל 

אף שלא במקום הפסד כי לא מצינו בזה חבר להר"י במרדכי שאוסר שלא במקום 

פסידא ע"ש. ועיין בשערי ציון במשנה ברורה (שם אות ל"א) שכתב ג"כ בשם 

כמה אחרונים שדעתם נוטה להקל ע"ש. ויש לדמות דהיכא שיש לו צורך גדול 

להתיר להזיז השעון שידליק בגרמא. וע"ע במנחת שלמה (תניינא סימן כ"ז) 

 שכתב להקל בכהאי גוונא לחולה וכדו'.

הגאון רבי משה פינשטיין בשו"ת אגרות משה (או"ח חלק ד' סימן צ"א) אומנם  אומנם  אומנם  אומנם  

כתב בלא טעמא שהממזיז השעון שבת הוי כמדליק החשמל בשבת. ויתירה מזו 

בשו"ת בצל החכמה (ח"ב סימן ל"ב) האריך והרחיב בענין זה וסברתו לאסור 

באיסור דאורייתא להזיז את השעון שבת שידלק או יכבה לאחר זמן. (ואיירי שם 

שיכבה לגמרי או ידלק ולא להוסיף שעות כבנדון דנן ויש לחלק ובכ"א משמע גם 

לשיטתו שאסור) ויתירה מזו שבשו"ת אז נדברו להגאון רבי בנימין זילבר זצ"ל 

(ח"ג סימן כ"ה וחלק ח' סימן ל"ב) כתב לאסור לגעת בשעון משום מוקצה מחמת 

חסרון כיס. וע"ע בספר שלמי יהודה (סימן ב' אות ו') כתב בשם הרב אליישיב 

 שהוי מוקצה מחמת איסור. 

אופן נחיתנא שלגבי הזזת השעון בשבת להאריך את פעולת המזגן או האור, בכל  בכל  בכל  בכל  

שימשיך לדלק או שיקדים לדלק. נחלקו הפוסקים בענין התירו. ובאמת שיש 

לדון הרבה בחילוק הדינים בין הזזת מחוגי השעון להקדים, או להאריך, כשהוא 

מכובה, או כשהחשמל דלוק. ואכ"מ להאריך בזה. רק הבאנו עיקרן של דברים 

והרוצה לסמוך בזה על המתירים מין הדין 

 וסמוכו להו.

נאמר רק  רק  רק  רק   ם  ן שאף א י ענ וד  ע בזה  שיש 

שמדינא מותר ע"פ דעת הפוסקים המתירים, 

יש בזה משום "זילותא דשבת" שהרי אף 

דברים שאין בהם מלאכה אסרו חכמים 

משום "עובדין דחול", שלא יראה בשבת 

עושה כמעשהו שבחול. ויתירה מזו לגבי 

התעסקות בשעון שבת הרי נראה שמתעסק 

בדברים שאסור להשתמש בהם "ואף אם 

 מותר". 

אף אם נוהג היתר להזיז מחוגי השעון לפיכך  לפיכך  לפיכך  לפיכך  

שבת, יש לדעת שיעשה רק במקום צורך 

שאם לא כן נבוא להתיר הדלקה וכיבוי של 

כל מערכות החשמל בשבת "בהיתר" ע"י 

שעון שבת. ולפיכך אם יודע שיש לו צורך 

 גדול לזה לא יעשה שבתו כבחול.

שלפני כמה עשרות שנים כשיצא ונזכיר  ונזכיר  ונזכיר  ונזכיר  

השעון שבת דנו בזה כל גדולי הפוסקים בדור 

ההוא, בענין היתר עריכת שעון שבת מערב 

שבת וידליק ויכבה החשמל בשבת, ועיקר הצד לאסור מצד זילותא דשבת, רק 

 שהאידנא הזילותא בזה כבר דשה ואין בזה זילותא.  

כל הנאמר בענין הנחת שעון שבת והזזת הכפתורים בו רק לענין שעון ועוד  ועוד  ועוד  ועוד  

שמדליק ומכבה את האור או המזגן וכן שאר מכשירים חשמליים. אבל להניח 

שעון שבת שידליק מכונות כגון מכונת כביסה או אפייה וכדו', (וכן שיבשל 

בשבת ע"י שעון זכור לי בזה תשובת הר צבי המתיר לכוין שעון וישראל יניח 

התבשיל קודם שידלק השעון ויתבשל ומרן היביע אומר חולק בזה לאסור 

 ואכמל"ב) עדיין לא מצאנו בזה היתר כמבואר בכל ספרי גדולי הפוסקים. 

 

 שרבו השיטות ודעות בדבר לא באתי להורות אלא להראות (הדעות).ןמכיון ןמכיון ןמכיון ןמכיון 

 נועם דברות
 הרב עמנואל איפרגן

 חזו בני חביבי
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 לומדי הדף היומי

 עמלי תורה

יחד עם מגיד השיעור 

 ו“הרב יצחק אלקיים הי



 הכנסת אורחים
האם מחוייב להזמין לסעודת שבת בחורים הלומדים בישיבת מיר מדין "הכנסת אורחים"? האם מחוייב להזמין אלמנה   שאלה: שאלה: שאלה: שאלה: 

 שגרה בשכונה שאין לה עם מי לאכול סעודתה? 

מצינו כמה גמרות לענין גודל מעלת מצוות "הכנסת אורחים": גדולה הכנסת אורחים מהקבלת פני הקדמה:  הקדמה:  הקדמה:  הקדמה:  

שכינה, שאברהם אבינו היה מדבר עם הקב"ה והלך כדי לקבל אורחים 
(א) 

. בזמן שבית המקדש קיים מזבח מכפר 

על אדם, עכשיו שלחנו של אדם מכפר עליו 
(ב) 

. כל הרודף אחר צדקה, הקב"ה ממציא לו מעות 
(ג) 

. בנוסף, מצוה זו 

היא אחת מן המצוות שעליהם נאמר "אלו דברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם 

הבא"
(ד)

. בנוסף, כל המכניס אורחים לביתו מקיים בזה מצוות עשה מן התורה של ואהבת לרעך כמוך
(ה)

. 

אדם מקיים מצוות הכנסת אורחים ע"י אכילה, שתיה, ולוויה, וי"א אף לינה   מהו חיובו: מהו חיובו: מהו חיובו: מהו חיובו: 
(ו) 

. דהיינו שאם נזדמן לו 

"אורח", שיש להכניסו ליתן לו אכילה שתיה, ואח"כ בשעה שהוא יוצא מביתו ללוות אותו. והחפץ חיים כתב 

שיש לכל אחד ואחד להשתדל שיהיה לו חדר מיוחד  בביתו כדי לקבל אורחים
(ז)

. 

חז"ל הפליגו מאוד במצוה לויה, ואמרו ששכר הלויה אין לה שיעור לויה:  לויה:  לויה:  לויה:  
(ח) 

. ומוכח שם בגמ' שגדול לויה יותר 

מההכנסה 
(ט) 

. עוד אמרו בגמ' שם שכל המלוה חבירו אפילו ד' אמות בעיר שוב אינו ניזוק (האורח), וכל שאינו 

מלוה אותו כאילו שופך דמו 
(י) 

. עיקר מצות לויה הוא כדי להראות להם הדרך, כדי שלא יכשלו בדרך 
(יא) 

. [ולפי זה 

ת ד' פחו אפשר שראוי שיהיה לו מפה של השכונה מוכן ליתן לאורחים הצריכים אותה.] מ"מ אף אם האורח לא צריך לזה, עדיין מחוייב ללוות אותו לכל ה 
  

אמות, 

שסגולה היא להמתלוה שלא יארע לו איסור בדרך
(יב)

. 

ע' בב"י או"ח ס"ס שלג שכתב שאין שייך מצוות "הכנסת אורחים" אלא באורחים שנתארחו אצלו, אבל המזמן חבירים לצאת מביתם כדי לסעוד מי נחשב "אורח":  מי נחשב "אורח":  מי נחשב "אורח":  מי נחשב "אורח":  

ה אצלו, אין בזה מצוה כלל. וע"ש ברמ"א ס"א שכתב שאנשים שנתארחו אצל אחרים, והזמינם לצאת ממקום שנתארחו שם כדי לסעוד אצלו, נחשב כמצו 
(יג) 

. היוצא 

 ות אצלו לשבת.]להימזה, שאין שייך מצוות "הכנסת אורחים" בבני העיר, כיון שיש להם בית בתוך העיר. [וה"ה שאין מצוה להזמין חברים מחוץ לעיר לצאת מביתם 

ר אינו מחוייב להכניס אורחים שכבר נתארחו אצל אחר. ואם רוצה להזמין אותם, יש בו קיים מצוה, אבל אין מבטלין תלמוד תורה לזה כיון שאפש אפשר ע"י אחר:  אפשר ע"י אחר:  אפשר ע"י אחר:  אפשר ע"י אחר:  

הוא ע"י אחר
(יד)

. ואם המקום שנתארחו אינם לפי כבודם של האורחים, נמצא שאינו אפשר ע"י אחר, ושפיר יש חיוב של הכנסת אורחים
(טו)

.
  

בנוגע להבחורים בישיבת מיר, לכאורה הם נחשבים כאורחים של הישיבה, שהרי יצאו מביתם בחו"ל ובאו להתארח בישיבה בנוגע לשאלתנו: בנוגע לשאלתנו: בנוגע לשאלתנו: בנוגע לשאלתנו: 
(טז) 

. ולכן דינם כ"אורחים 

ינו דהי שנתארחו אצל אחרים" שכתב הרמ"א שאם מזמנם לביתו מקיים בזה מצוות הכנסת אורחים, אלא שאין חיוב לזמן אותם, כיון שאפשר להם ע"י אחר,  

, הסעודה שיש להם בישיבה. אבל יש בחורים שהאכילה בישיבה בשבת קשה עליהם, משום שהם רגילים לסעודות השבת הארוכות והחמימות בחיק המשפחה 

בבחור כזה מאוד יתכן שנחשב הדבר שאי אפשר ע"י אחר, וא"כ יש חיוב לאחרים לזמן אותו לביתם 
(יז) 

. ובנוגע לשאלה לגבי האלמנה שגרה בשכונה, אינה נחשב 

אהבת רעים של כמצוות "הכנסת אורחים" (ולכן אין חיוב מדרבנן לעשות), אבל ודאי אם מזמינה לביתו עושה עמה חסד גדול, ומקיים בזה מצוות עשה מן התורה
(יח)

. 
       øåáòú àð ìà êéðéòá ïç éúàöî àð íà 'ä øîàéå áéúëã äðéëù éðô úìá÷äî ïéçøåà úñðëä äìåãâ áø øîà äãåäé áø øîà à"ò æ"ë÷ óã úáù (à) 'åë   .   úåëøáá ò"òå .'åëå åäééåøú éøîàã ì"øå ïðçåé éáø à"ò æ"ë óã äâéâç (á)

 .ïéãéîú áéø÷î åìéàë áåúëä åéìò äìòî ,åéñëðî åäðäîå åúéá êåúá ç"ú çøàîä ìëù á"ò 'é óã  íãà éðá åì àéöîî ä"á÷ä øîà ÷çöé øá ð"ø ,ä÷ãö ïäá äùåòå úåòî åì àéöîî ä"á÷ä ä÷ãö øçà óãåøä ìë á"ò 'è óã á"á (â)
  .'åë äçåøì çåúô êúéá éäé ä"î à"ô úåáàá 'òå .åøëù íäéìò ìá÷ì éãë ä÷ãö ïäì úåùòì íéðâåäîä    .æ"ë÷ óã úáù (ã)   ïë .êåîë êòøì úáäàå ìù àúééøåàãî úéîåé÷ äåöîå ,íéçøåà úñðëä ìù ïðáøãî úéáåéç äåöî àåä (ä)

 .íéìåç øå÷éá éáâì äæ ïéðòì éúáúëùî 'òå .à"ä ã"éô ìáà 'ìä í"áîøä úòã úåèùô  ù ïåìì ÷ãðåô ì"æå é"ùøá ù"òå ,÷ãðåô åà ñãøô çúô åðéáà íäøáàù ãîìì "òáù øàáá ìùà òèéå" ÷åñôä ïéðòì ,à"ò 'é óã äèåñ 'îâá 'ò (å) í
   .ì"ëò ïúåà äååìî ë"çàå ï÷ùîå ïìéëàî äéäù äéåì äéúù äìéëà àåä ïé÷éøèåð ì"ùà ïåùìå íéçøåà   äîå 'åë ä÷ùîå ìëàî íù çéðäå íéçøåàä ìéáùá íéëøãä ìò íéìåãâ ïéøèìô (åðéáà íäøáà) äðá ì"æå á"ô â"ç ãñç úáäà (æ)

 éåì úåöî ø÷áá íúàö úòá íéé÷é àìéîîå íúðéìì ô"ëò íéçøåàä ìéáùá ãçåéî øãç åì úåéäì åðéáà íäøáàî äãîä ãåîìì ìåëé íà íãàì àåä áåè ë ä äéåì ë"â íéé÷é àì éåàøë äéúùå äìéëà íéé÷ì ïéìåëé åðà ïéàù ìéáùá éëå 'å
  [.'î÷ì 'ò ,êøãá íéãáåàäì äôàî úåùòì úåçôä ìëì àä ,à"à äæ íâ íàå] .ì"ëò äðéìå     .íù ãñç úáäàá 'òå .'åë øåòéù äì ïéà äéåìä øëùù äéåìì ïéôåë øîåà øéàî 'ø á"ò å"î óã äèåñ (ç)   'ìä í"áîøá 'òå .äèåñá íù (è)

 à äåìîå ïúåà ä÷ùîå íéëøã éøáåò ìéëàî ,äá âäðù ãñçä êøãå åðéáà íäøáà å÷÷çù ÷åçä àåäå ,ìëä ïî äáåøî éååìä øëù ì"æå á"ä ã"éô ìáà ïúå 'åë íéùðà äùìù äðäå àøéå 'ðù äðéëù éðô úìá÷äë íéçøåà úñðëä äìåãâå ,
 ä"âäá ãñç úäáàá ù"òå] ."íéçøåà úñðëä" íå÷îá "íéçøåàä úååììå" íùá åæ äåöî áúëù 'à 'ìäá í"áîøá ù"òòå .ì"ëò ïúñðëäî øúé íééååìåä"ã  ,åéñëðá ùà èìùù ãçà çøåà ñéðëîá äùòî äéäù éúòîùå ì"æå 'åë äîë ãåòå

 íúååìì àìå äéúùå äìéëàá íéçøåàä úà ìá÷ì ÷ø äéä åâäðîù éðôî ãçà øåãä ìåãâ øîàå ,åúåöî úåëæ åéìò äðâä àì äî ìò åéìò íìåòä åîäúå   ìë  [.ì"ëò 'åë "ùà" úåáú éùàø äéúùå äìéëàå ,ì   åðéãé ÷åñôä ïéðòì 'îâá ù"ò (é)
 .äæä íãä úà åëôù àì   øøáì ô"ëò åà åì åúåàøäìå åúéà êìéì àéä äáø äåöî ,úåáéúð äîëì ùøôúî êøãäå êøãä áèéä òãåé åðéà çøåàä íà ì"æå ãñç úáäàá 'ò (àé)  åì áúë ì"æå ä"âäá ù"òòå .ì"ëò äá ìùëé àìù éãë áèéä

   .ì"ëò äá ìùëé àìù êøãä úà äåìúîäì úåàøäì àéä äéåì ø÷éò î"î ,éðååâ ìëá åúåìì äåöîã óàã à"ùøäîá   'ò ãò ãéîìúì áø) øéòì õåçî åúååìì áééåçîù ,'îâá äàáåä äéåì øåòéùä úîàá .íù ä"âäá ãñç úáäàá ë"ë (áé)
 ù ù"òå .äæá ì÷äì åâäðù íìåòä ìò äéîúîù ãñç úáäàá ù"òå .(úåàñøô 'â ÷äáåî åáøìå ,äñøô ãò áøì ãéîìúå ,úáù íåçú ãò åøáçì ùéà ,äîà éñî äòèé íàå íéðîåñî íðéà íéëøãäù ïîæá à÷åã åðééä 'åë øîåì ì"ð ì"æå íé

  íìåòä ìò úåëæ ãîìì ÷ø àåä äæ ìë ìáà 'åë äæ ììëá ïéà íéðéîåñî íâå íéáùåéî íéëøãäù åðéúåîå÷îá ìáà íéèñìå úåéç éðôî äðëñ ùé ïäá äîá   åîöò øåèôì äìéìç ìáà ,úáù íåçú ãò åà äñøô ãò êìéì íéøéäæ íðéàù
 ìä íà èøôáå 'åë úåîéìùá äåöîä øîâð äéåìä é"ò íâå êøãá øåñà åì òøàé àìù äåìúîäì äìåâñ øáã àåäù òîùî àøîâî éë ,éøîâì äéåì äåöîî äéå   "äìåâñ"äî õåçå .ì"ëò äæá ìåãâ áåéç ùé êøãä úà åì úåøåäì úìòåúì àéä

 äë "çøåà" åðéàù åäùéî óàå .åúéáî çìùð åìéàë åùéâøäå ,äéååì éìá åúéáî íúåà åçìùùë áåè àì åùéâøä íéçøåàù àåä òåãé ,äåìúîä øåîùì øãâ úîçî åúåà úååìì ùé î"î ,íéçøåà úéåì ïéãî äéååì ìù áåéç ïéà ïëìå ,'î÷ì íé
  .íéòø úáäà    î"î ,('î÷ì 'ò) áåéç ïàë ïéà ë"àå øçà é"ò øùôàù óà.(éðùä ìù) åìöà íéçøåà íä ïåîéæ é"ò åéùëò î"î ,íéøçà ìù íéçøåà íäù óàù (âé) åðã    ."íéøçåà úñðëä" úåöîì êééù ììëá íà íù   ãñç úáäàá ë"ë (ãé)

  .è"÷ñ ðø 'ñ ö"äòùá 'ò ïëå .øçà é"ò øùôà íà äøåú ãåîìú ïéìèáî ïéàù ïðéøîà íéçøåà úñðëäá íâù çéëåäì êéøàäù ù"ò .ä"âäá â"ç ùéø     .íù ãñç úáäà (åè)   äîëå ,õøàá øáë åéä íä íéðù äîëá éåìú äøåàëìå (æè)
  .ïáåîëå ,ì"åçá íúéáì åøæç íéîòô   ôà éà éàãåá ,äáéùéä éøåçá ìë ìò âåàãì áééç íà ïéðòìå .'ìù á"éøî éúòîù ïëå .íãåáë éôë íìéëàäì êéøöù ,ãñç úáäàä íùá ì"ðãëå (æé) .øù   úååöî ãéîú ùéù ïåéëù ,úåéììë äìéàù àåäå

  .äæá ÷åñòð ú"éäæòáå ,íéîãå÷ êééç ìù àéâåñä àåäå ?íìòúäì íéìåëé éúî ,úîä úàååìå ,äìë úñðëäå ,íéìåç øå÷éáå ,íéçøåà úñðëä   ì"åçá åðúçúäù ïåâë) äðåëùì åñðëðù ùãç âåæù ,éúòîù ãåòå .'ìù á"éøî éúòîù ïë (çé)
 .(úåòåáù äîë) íéáùåéî åùéâøéù ãò íéçøåàë íðéã ,(é"àì åàáå  

 הלכה פסוקה
 הרב יוסף שטילרמן
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 ילדי המתמידים

 יחד עם המחנך

 ו“הרב יעקב דרשן הי

 כל ערב בשעה
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 בבית הכנסת הספרדי


