
ותאמר לו אמו עלי ותאמר לו אמו עלי ותאמר לו אמו עלי ותאמר לו אמו עלי כתוב בפרשה (כ"ז י"ג):  

    קללתך בני אך שמע בקלי ולך קח לי,קללתך בני אך שמע בקלי ולך קח לי,קללתך בני אך שמע בקלי ולך קח לי,קללתך בני אך שמע בקלי ולך קח לי,

, ונתקשו בן חכם ישמח אב ובן כסיל תוגת אמו בן חכם ישמח אב ובן כסיל תוגת אמו בן חכם ישמח אב ובן כסיל תוגת אמו בן חכם ישמח אב ובן כסיל תוגת אמו פרק י' פסוק א' כתוב:  במשלי  במשלי  במשלי  במשלי  

שם המפרשים מה הפירוש שבן חכם ישמח אב, וכי כשיש בן חכם הוא משמח 

רק את אביו? והרי גם האמא שמחה כשיש לה בן חכם? וכן מה שכתוב עוד 

בפסוק: ובן כסיל תוגת אמו, וכי בן כסיל מעציב רק את אמו ולא את אביו, והרי 

גם האבא נעצב כשיש לו בן כסיל? וביאר הגאון מוילנא שהאב הוא זה שנמצא 

יחד עם בנו בבית המדרש ובבית הכנסת ולכן אם יש בן חכם עיקר השמחה 

הוא לאביו שרואה אותו יושב ועמל בתורה! אבל בן כסיל עיקר התוגה הוא 

לאמו כיון שהיא זו שיושבת בבית ורואה את הבן הכסיל יחד עמה יושב בטל 

ולא עושה כלום! וכך מצינו בעוד מקומות שהבן הכסיל הוא תוגת אמו, דהיינו 

שכשהבן חוטא התוגה היא לאמו והיא זו שסובלת. בבראשית רבה פרשה ס"ה 

אות ט"ו כתוב: ותאמר לו אמו עלי קללתך בני (כשרבקה שלחה את יעקב 

לקחת את הברכות במקום עשו, ויעקב בחד, אמרה לו רבקה עלי קללתך בני), 

ם  כהנא אמר אד בר  רבי אבא 

שחטא לא אמו נתקללה?! שנאמר 

ארורה האדמה בעבורך! אף אתה 

ר  א ו ב מ ה  נ ה  . י נ ב ך  ת ל ל ק י  ל ע

יהיה תוגה לאמו כי  שהחוטא 

ה  ל ל ק ת נ ה  מ ד א ה ש ם  י א ו ר

(והאדמה דומה לאמא של האדם 

כי משם נלקח עפרו) ואף שרוי הבן 

אצלה במה שצריך לעבוד את 

האדמה כל יומו! ואף נקנסה בו 

מיתה ומפני זה שב לבית אמו 

לעפר לאחר מותו. ובבמדבר פרק 

, וכתב רש"י זאת חקת התורה אשר צוה ה' לאמר דבר אל בני ישראל ויקחו אליך פרה אדמה תמימה אשר אין בה מום אשר לא עלה עליה על זאת חקת התורה אשר צוה ה' לאמר דבר אל בני ישראל ויקחו אליך פרה אדמה תמימה אשר אין בה מום אשר לא עלה עליה על זאת חקת התורה אשר צוה ה' לאמר דבר אל בני ישראל ויקחו אליך פרה אדמה תמימה אשר אין בה מום אשר לא עלה עליה על זאת חקת התורה אשר צוה ה' לאמר דבר אל בני ישראל ויקחו אליך פרה אדמה תמימה אשר אין בה מום אשר לא עלה עליה על י"ט פסוק ב' כתוב,  

אמו,   וגת פרה אדמה, משל לבן שפחה שטינף פלטין של מלך אמרו תבא אמו ותקנח הצואה, כך תבא פרה ותכפר על העגל, ועל פי מה שנתבאר שבן כסיל הוא ת 

עלי קללתך בני, אין עיקר הפירוש שתחול הקללה על אמו, אלא עיקר  -ותקנח הצואה, ונמצא שהביאור כאן בפסוק שלנו שתבא אמו שתבא אמו שתבא אמו שתבא אמו יבואר יותר האמור במדרש 

ה כל תעש הביאור הוא שאם יעקב מתקלל הרי ממילא שהקושי יהיה לאמו כיון שהבן כסיל שרוי ונמצא אצל אמו כדברי הגאון מוילנא, ועל כן בטוח שרבקה  

 שביכלתה שיצליח בשליחותו.

* * * * * ** * * * * ** * * * * ** * * * * *    

שרוצה להזמין מזוזה מסופר, הולך אל הסופר ואומר לו תכין לי בבקשה מזוזה ואני אשלם לך, אבל תארו לעצמכם שאדם אדם  אדם  אדם  אדם  

הולך לסופר ואומר לו שמע ידידי! קח את הקולמוס, תטבול אותו בדיו, תכתוב מזוזה על קלף וכו', בודאי שהסופר לא יבין למה 

 האדם מרחיב בדיבור?!  והרי אני סופר, וכי הוא צריך לומר לי איך כותבים מזוזה?!

היה הצייד הכי הטוב שיש, הוא היה איש של חרב וקשת מלחמה וצייד, כתוב במדרש שהיו לעשו את הבגדים של נמרוד, עשו  עשו  עשו  עשו  

הבגדים האלה היו בגדים מיוחדים שכשאדם היה לובש אותם כל החיות באות אליו לבד והוא יכול לתפוס אותם, את הבגדים 

האלה של נמרוד היה לעשו והוא נתן את הבגדים האלה לרבקה אמו כדי שתשמור לו עליהם, ואלה הם הבגדים שיעקב לבש 

כשהוא נכנס לקבל ברכה מיצחק, עשו נתן לאמו לשמור את הבגדים כי עשו לא סמך על הנשים שלו כי הוא חשד אולי הם יתנו 

שאנחנו יודעים צייד טוב היה עשו צריך להבין! למה יצחק אומר לו "ויאמר עכשיו  עכשיו  עכשיו  עכשיו  אותם לאדם אחר כי הם היו רשעות כמוהו.     

הנה נא זקנתי לא ידעתי יום מותי, ועתה שא נא כליך תליך וקשתך וצא השדה וצודה לי ציד", רואים שיצחק אומר לעשו איזה 

 תורת
 הר שמואל

 זמני השבת:

 4:35שקיעה:      5:47ת: “ר     5:15צאת:      4:04כניסה: 

 העלון מודפס לזיכוי הרבים בזכות אנשי החסד

 בעילום שם
 ברכה נחת ושמחה באורך ימים ושנים!

 מזל טוב
 א“שליטיוסף שטילרמן ורעיתו להרב הגאון 

 על הולדת הבן
 ה ברית בשבת“ובעז -שלום זכר ליל שבת בביתם 

 

 ו“הידב קוק ורעיתו ולהרב 
 על הולדת הנכד והברית

 תזכו לראות נחת באורך ימים ושנים!

 פרשה מפורשת 
 הרב דוד שרעבי

 ז“פרשת תולדות תשע

    "ויתרוצצו הבנים בקרבה""ויתרוצצו הבנים בקרבה""ויתרוצצו הבנים בקרבה""ויתרוצצו הבנים בקרבה"

היתה עוברת על פתחי תורה, הכל תלוי 

באמא. אם האמא עקרת הבית רגילה לבוא לפתחי תורה, יש לה הערצה 

ויצא ממנה יעקב. "היתה   -לתורה וליהדות, אז "יעקב רץ ומפרכס לצאת" 

אם אוהבת היא תרבות הגויים והתנהגותם   -עוברת על פתחי עבודה זרה" 

 (מעינות הנצח)(מעינות הנצח)(מעינות הנצח)(מעינות הנצח)יצא ממנה עשו.                               -"עשו מפרכס לצאת"

    "ויאהב יצחק את עשו ורבקה אוהבת את יעקב""ויאהב יצחק את עשו ורבקה אוהבת את יעקב""ויאהב יצחק את עשו ורבקה אוהבת את יעקב""ויאהב יצחק את עשו ורבקה אוהבת את יעקב"

מובא בספר "אהל יעקב" : יצחק נולד בבית צדיקים כאברהם ושרה, שלא 

נשמע בביתם דבר שאינו נכון, אלא דברי אמת בלבד. ולכן כאשר בא עשו 

ושאל "איך מעשרין את התבן והמלח" לא הבין שזו רמאות, אלא חשבו 

לצדיק אבל רבקה מבית לבן באה והיתה רגילה בדברי רמאות, הבינה מיד, כי 

 (ילקוט יהודה)(ילקוט יהודה)(ילקוט יהודה)(ילקוט יהודה)עשו רמאי ולכן אהבה יותר את יעקב.                                

    "הלעיטני נא מן האדם האדם הזה""הלעיטני נא מן האדם האדם הזה""הלעיטני נא מן האדם האדם הזה""הלעיטני נא מן האדם האדם הזה"

 ממתי משתמש עשו בלשון עדינה (נא) ?

מלשון לא מבושל (לא   נא נא נא נא לשון של בקשה, אלא    נא נא נא נא עשו אינו מתכוון במילה  

 גמור).

) גימטריא 51(   אדום אדום אדום אדום כל מהותו של עשו זה  דברים לא גמורים ולכן קרא שמו  

) כי "עיף אנכי" כשמדובר על עבודת ה' (אנכי) עשו "עייף". אפשר 51של נא ( 

 פרפראות...
 הרב משה קליין

 2המשך בעמוד 
1 

 6המשך בעמוד 

 !הודעה! עקב מזג האויר העירוב בכניסה להר שמואל קרוע ואסור לטלטל



 

 
 

האם אפשר לצאת בשבת בכפתורי רזרבה של מעיל או 
 חולצה התפורים בבגד במקום שאין עירוב

ערוך  סימן ש"א סעיף ל"ט כתב כילה (פי' יריעה כעין אהל) שיש בה השולחן  השולחן  השולחן  השולחן  

רצועות שמותחין אותה בהם, מותר להתעטף בה ולצאת לרשות הרבים ואין 

הרצועות חשובות כמשאוי שמבוטלות אגבה הילכך מותר לצאת ברצועות 

התלויות באבנט אף על פי שאין המנעלים קשורים בהם, דלא חשיבי ובטלי אגב 

האבנט. אבל אם הם  של משי, חשיבי ולא בטלי ואסור  אם אין המנעלים 

קשורים בהם. וה"ה לכל דבר שנפסק מן הבגד וראשו אחד מחובר, כגון לולאות, 

 ואינו חשוב, מותר לצאת בו. ואם חשוב הוא,  אסור לצאת בו.

אדם כתב להקשות על הש"ע שהרי כתבה הגמרא היוצא בטלית שאינה בנשמת  בנשמת  בנשמת  בנשמת  

מצוייצת חייב, משום דציצית גבי טלית חשיבא, 

ופרש"י הטעם דהוי תכלת שהוא דבר חשוב, וכ"כ 

ספר התרומה וכ"כ הסמ"ק וכ"כ הרא"ש, והטור 

סתם דציצית חשיבי, ולפ"ז דוקא דבר שהוא חשוב, 

כגון רצועות של משי וכיוצא בו אם נפסק ראש אחד 

והשני נשאר, אסור לצאת בו, אבל אם הוא משיחה 

בעלמא וכן קרס ברזל שנפסק בן זוגו, כיון שאינו 

חשוב בטל לגבי בגד, וא"כ אף שדעתו להשלים 

ולתקן צד שני מ"מ בטל, שהרי לפי טעם זה משמע 

דוקא תכלת. וכתב הסמ"ג שהוא דבר שאינו מצוי, 

רק כיון שאין אנו יודעין מה הוא דבר חשוב, ולכן 

צריך להחמיר בשל משי, משמע אבל אם אינו דבר 

חשוב אף על פי שדעתו להשלים כמו בציצית, מ"מ 

בטל. אבל בתוס' שם בשם ר"ח כתבו הטעם 

דחשיבות הציצית משום שדעתו להשלים, וכ"כ 

הרמב"ם והוא לשון הש"ע שם סעיף ל"ח. ולפ"ז אם 

נפסקה רצועה מצד אחד אפילו הוא דבר שאינו חשוב לגמרי כמו החוטי לבן של 

ציצית אעפ"כ אסור לצאת בו, כיון דדעתו להשלים ואינם בטלים. ולפ"ז כיון 

דהש"ע כתב בסעיף ל"ח טעמו של ר"ח ורמב"ם, וא"כ איך כתב בסעיף ל"ט וה"ה 

לכל דבר שנפסק וראש א' מחובר, כגון לולאות ואינו חשוב, מותר לצאת בו, וזה 

אינו לשיטתו בסעיף ל"ח שהיא שיטת ר"ח ורמב"ם, והיה לו לחלק בין אם דעתו 

 להשלים או לא.

סעיף כג כתב וכן מותר לצאת במטפחת שמקנחין בו האף, שקורין  הרמ"א   הרמ"א   הרמ"א   הרמ"א   

 פצולי"ט,  אם  מחובר לכסות.

המשנה ברורה בעינן  שיהיה מבע"י תפור היטב להכסות  או עכ"פ שיהיה וכתב  וכתב  וכתב  וכתב  

תפור בשני תכיפות דאז הוי כמו אריג יחד וכנ"ל בריש הסעיף [דאל"ה חיישינן 

דילמא מיפסק ואתי לאתויי כמו בזגים ואף על גב דהוא דבר שאינו לא מלבוש 

ולא תכשיט מ"מ לא חשיב כמשוי  דדרך היה בזמניהם לתפור כן להכסות הלכך 

בטל הוא לגבי בגד ולפ"ז בזמנינו שאין דרך להיות הפאציילע"ט תפור בהבגד לא 

בטיל הוא לגבי בגד ואסור וכ"כ בספר זכרו תורת משה ובספר מטה אשר ויש 

שכתבו  לפי שהפאציילע"ט הוא דבר שאינו חשוב בטל הוא לגבי הכסות 

 כשתפור.

ביביע חלק ז' סי' ל"ז אומר שמשמע  שכל דבר התפור לבגד ורגיל להיות וכתב  וכתב  וכתב  וכתב  

תפור בטל הוא לגבי הבגד וא"כ ה"ה כאן, ובנ"ד שהכפתורים קבועים במקומם, 

וגם אינם נחשבים כדבר חשוב לגבי המעיל, שאנו צריכים לדון בכל דבר לפי ערך 

חשיבות הבגד,  לפ"ז גם להח"א והנשמת אדם הנ"ל, מותר לכתחלה לצאת בו.  

ובלא"ה מצינו להרב תהלה לדוד (סימן שא ס"ק לב) שדחה לנכון דברי הנשמת 

אדם, ותירץ קושיתו על הש"ע, ע"פ מ"ש הרשב"א בתשובות המיוחסות 

להרמב"ן (סימן רט) וז"ל: "אמנם הר"ח פירש שאפי' בטליתות שלנו הציציות 

חשיבי מפני שהן עשויות לשם מצוה ולא בטלי לגבי טלית". וכן הובא בבית יוסף 

(סימן יג). ובספר ערוך השלחן  כתב על דברי החיי"א הנ"ל, דדברי שגגה הם, 

 שזהו רק בציצית, כמבואר ברמב"ם ובר"ן.

אוירבך (הובא בספר שולחן שלמה)  פסק הגרש"ז  הגרש"ז  הגרש"ז  הגרש"ז  

להתיר, שכשם שמצינו בשם הגר"א לגבי מטפחת, 

שאם הדרך להיות מחוברת לבגד, בטלה היא לגביו, 

אפי' לא נעשה החיבור אלא בשביל שבת בלבד, וגם 

שימוש המטפחת לא שייך לבגד כלל, כ"ש בנ"ד 

שהכפתורים האלה רגילים החייטים לתופרם, אלא 

שכעת הם נמצאים בבגד במקום אחר, ולאחר זמן 

יהיו במקומם באותו בגד, ולא דמי לציצית שנפסלה 

וכו', הילכך שפיר בטילי, ולא הוו כמשוי. ע"כ. וכן 

כתב להתיר במנחת יצחק, ובאז נדברו, וכן דעת הרב 

משה פינשטיין ,וכן הבא באורחות שבת בשם הרב 

אלישיב להתיר, ודעת הר"נ קרליץ להחמיר במקום 

 האפשר.

לציון כתב כפתורים חלפים (רזרבה) אסור באור  באור  באור  באור  

לצאת בהם אפילו תפורים, וכמ"ש בשו"ע בסימן ש"א 

סעיף ל"ט שדבר חשוב לא בטל לבגד והוי כמשאוי. 

וכמ"ש בשו"ע שם סעיף ל"ח לענין ציציות שאינם עשויים כהלכה, שחייב משום 

 שחשובים הם אצלו ולא בטלים לבגד, ע"ש.

כפתרי רזרבה התפורים לבגד, רוב ככול הפוסקים כתבו שמותר לצאת לסיכום:  לסיכום:  לסיכום:  לסיכום:  

בהם בשבת ודעת האור לציון להחמיר, ובילקוט יוסף הביא ששאל את אביו 

ואמר שמצד הדין מותר וממידת חסידות ראוי להחמיר , אולם כל זה מדובר 

ברשות הרבים דאורייתא אבל במקום שיש עירוב או במקום שרשות הרבים 

 דרבנן כ"ע מודו שמותר.

 למדני חוקיך
 הרב חיים דדש

לפרש, עשו אומר "הלעיטני נא" עשו 

ה   צ ו ר  ( ך ש ח ) ה  ט ל ע ב י  ח א   נא נא נא נא ה ל )

מבושל). יעקב שואל: "מן האדום? (עדשים טרם בשולם צבעם אדום) עשו עונה 

)  וגם 17טוב (   –)  17) הזה ( 51נא (   -) 51) בשבילי האדום ( 17(   הזה הזה הזה הזה "האדום הזה".  

הסיום מורה על מהותו "ויאכל וישת ויקם וילך" אין ברכה ראשונה, אין ברכת 

 (משב"א)(משב"א)(משב"א)(משב"א)המזון. אכל, שתה והלך.                                       

    "עלי קללתך בני""עלי קללתך בני""עלי קללתך בני""עלי קללתך בני"

רבקה אומרת ליעקב: יודעת אני כל הקללות והצרות שיבואו עליך, והן מרומזות 

רק אלה ותו לא, ממילא אין לך לפחד אולי   -וסף י י י י בן,  ל ל ל ל שו,  ע ע ע ע   -באותיות של "עלי" 

תכשל הפעם. ולכן אח"כ כשבני יעקב רצו לקחת אתם את בנימין למצרים אמר 

היו כולנה". כל הצרות המרומזות ב"עלי" שאמי מסרה לי, כולן   עלי עלי עלי עלי להם יעקב: " 

התקיימו, ועל בנימין לא נרמז לי כל צער, ולמה אתם רוצים לקחת ממני את 

 (הגר"א)(הגר"א)(הגר"א)(הגר"א)בנימין.                                                                                              

    "ויאכל וישת ויקם וילך ויבז עשו את הבכורה...""ויאכל וישת ויקם וילך ויבז עשו את הבכורה...""ויאכל וישת ויקם וילך ויבז עשו את הבכורה...""ויאכל וישת ויקם וילך ויבז עשו את הבכורה..."

חביבים ישראל שניתן להם "שלחן ערוך". אדם מישראל כשהוא קם בבוקר, מיד  

הוא מוצא סדר יומו לפניו ויודע כיצד להתנהג בבית ובשוק, במאכל ובמשתה, 

במשא ובמתן. נמצא חייו סדורים ודעתו שפויה. ואילו גוי, להבדיל, שאין לו 

 (החפץ חיים)(החפץ חיים)(החפץ חיים)(החפץ חיים)"שלחן ערוך", תוהה ובוהה כל היום כולו וחייו אינם חיים.            

 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 



 
 

 מהרש''א -רבי שמואל אליעזר הלוי אידליס 
  אוקראינהאוקראינהאוקראינהאוקראינה מקום קבורה: ה' כסלוה' כסלוה' כסלוה' כסלו תאריך הילולה:

 

בשנת ה'שט"ו, בעיר קז'ימייז' שליד קרקוב, לאביו רבי יהודה הלוי ולאמו נולד  נולד  נולד  נולד  

 מרת גיטל.

רבי יהודה הלוי היה מצאצאי רבי עקיבא כהן אביו אביו אביו אביו 

מאובן ורבי יהודה החסיד, אמו הייתה קרובת 

המהר"ל   -משפחתו של רבי יהודה ליוואי הזקן  

מפראג. בכמה וכמה מקומות מובא בטעות כי 

רבנו היה צאצא למהר"ל מפראג, אך אין הדבר 

נכון. המהר"ל נולד בשנת ה'רע"ג לערך ורבנו נולד 

ו  נ ב ר מ ול  ד ג "ל  ר ה מ ה ש ך  כ ו  " ט ש ' ה נת  ש ב

בארבעים ושניים שנה ומאחר והוריו של רבנו לא 

 נמנים על ילדי המהר"ל מפראג...

כי כבר בצעירותו ראו בו גאון ועילוי עצום, מסופר מסופר מסופר מסופר 

ואף כילד מחונן מאד. שרים ורזוזנים באו להביט 

ביופיו, והוריו שחששו מעינא בישא גידלו את 

 שערות ראשו.

הימים הגיעה לקראקא הרבנית מרת איידיל אשכנזי היילפרין מפויזנא, באחד  באחד  באחד  באחד  

אלמנתו של הגאון רבי משה אשכנזי היילפרין, אב"ד דק"ק בריסק (מתלמידי 

 המהרש"ל והרמ"א).

חפצה במהרש"א כחתן לבתה היתומה, תוך היא  היא  היא  היא  

שהיא מבטיחה להחזיק את החתן על חשבונה כל 

 הימים.

ניאות לשידוך, ונשא לאשה את מרת דבורה. רבנו רבנו רבנו רבנו 

לאחר הנישואין עבר לפויזנא, שם פתח ישיבה 

גדולה שנקראה בשם "החבורה הקדושה", כי 

תלמידיה עסקו בתורה בקדושה וטהרה מתוך 

 פרישות דרך ארץ.

מאד העריך את חמותו ועל כך היה תמיד רבנו  רבנו  רבנו  רבנו  

מזכיר אותה כאמו השנייה, במשך הזמן אף דבק 

 בו השם איידל'ס (באידיש: של איידל).

 

    ::::רבנותורבנותורבנותורבנותו

ה'שס"ח נפטרה חמותו מרת איידל ורבנו שנותר ללא מפרנס וללא מספיק בשנת בשנת בשנת בשנת 

כסף להחזקת ישיבתו הוצרך בלית ברירה לשאת בעול הרבנות ונתמנה לרב בעיר 

 חלם.

ה'שע"ד נתקבל לרב ואב"ד בעיר לובלין. לאחר מכן שימש כרב בעיר בשנת  בשנת  בשנת  בשנת  

טיקטין, ובשנת שפ"ה עלה לכהן פאר כרב בעיר אוסטראה, אשר נקראה בשם 

"אות תורה", בשל הגאונים שהיו בה. היה חבר בוועד ארבע ארצות , ודבריו 

 נשמעו ברמה בירוסלב ולובלין בתקנו תקנות רבות למען כלל ישראל.

 

    ::::גדלותוגדלותוגדלותוגדלותו

 הקדוש התבטא על רבנו ואמר: "פירוש המהרש"א נכתב ברוח הקודש".הבעש"ט הבעש"ט הבעש"ט הבעש"ט 

עוד אמר הבעש"ט: "אם היו יודעים בעולם מגודל צדקתו היו לוכחים עפר שעל 

 קברו" (בעש"ט עה"ת שופטים אות ה)

 

    ::::מאמרותיומאמרותיומאמרותיומאמרותיו

חוץ מיראת שמים (ברכות ל"ג   -בידי שמים  הכל  הכל  הכל  הכל  

 ע"ב), כותב המהרש"א:

בידי שמים, כאשר אדם מתפלל על כל דבר הכל  הכל  הכל  הכל  

 -שהוא, בידי שמים להחליט אם לשמוע לתפילתו  

חוץ מיראת שמים, אם יתפלל אדם על יראת שמים 

יהיו חייבים משמים להישמע לתפילתו ולהגשים 

 את רצונו.

 

    ::::ספריוספריוספריוספריו

המבאר את החלק ההלכתי   -חידושי הלכות  

המפרש את אגדות   -בתלמוד, חידושי אגדות  

 חז"ל.

חיבורים אלו צורפו לחיבור אחד בדפוסים והם משולבים זה בזה לפי סדר הדפים, 

 כאשר החלק האגדי הודפס בגופן קטן יותר על מנת להבדיל בין שני החלקים.

זה מודפס ברוב המהדורות של הש"ס, יחד חיבור  חיבור  חיבור  חיבור  

 עם פירוש מהר"ם וחכמת שלמה.

של המהרש"א מתמקד בעיקר בתוספות, פירושו  פירושו  פירושו  פירושו  

אבל לפעמים מפרש גם את הגמרא ורש"י. הספר 

נחשב לספר יסודי בלימוד תוספות עד כדי כך, 

שהוא משמש מדד ללומדי תוספות אם לימודם 

הובן להם על ידי השוואה עם הבנת המהרש"א, 

והחזון איש באגרותיו מדריך ללמוד מהרש"א 

כחלק עיקרי בלימוד. גם חכמי המזרח החשיבו 

מאד את לימוד המהרש"א, לדוגמה, הרב עזרא 

עטיה הנהיג בישיבת פורת יוסף, שמיד לאחר 

 לימוד התוספות ילמדו את פירוש המהרש"א כולו על הסדר.

 

    ::::פטירתופטירתופטירתופטירתו

שבת קודש, פרשת תולדות, אור לה' בכסלו שצ"ב, נפטר רבנו ונשמתו במוצאי  במוצאי  במוצאי  במוצאי  

 עלתה בסערה השמיימה.

  נטמן למחרת יום א' ומנוחתו כבוד בבית העלמין באוסטראה.רבנו רבנו רבנו רבנו 

    
    

 -א: הכל בידי שמים, כאשר אדם מתפלל על כל דבר שהוא, בידי שמים להחליט אם לשמוע לתפילתו “מסביר המהרש

 חוץ מיראת שמים, אם יתפלל אדם על יראת שמים יהיו חייבים משמים להישמע לתפילתו ולהגשים את רצונו.

 

 הבעש"ט התבטא על רבנו ואמר: "פירוש המהרש"א נכתב ברוח הקודש".

 עוד אמר הבעש"ט: "אם היו יודעים בעולם מגודל צדקתו היו לוכחים עפר שעל קברו" (בעש"ט עה"ת שופטים אות ה).
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 מעשה שהיה...

 מעשה שהיה...



 

 

 עת לשמוע ועת לא לשמוע
בסיפור אישי : בשנת תשל"ה לפ"ק התקבלתי כמשגיח בישיבת קול אפתח  אפתח  אפתח  אפתח  

תורה לצעירים . הזמן התחיל בראש חודש אייר וזה היה ביום רביעי בשבוע . 

לפני שהתחלתי בעבודתי נמסר לי על ידי ההנהלה שאני יכול להמתין 

 באמירת שיחות עד שבת קודש למרות שהזמן כבר התחיל . 

בעת היותי בדרך מפתח תקווה שם התגוררתי אבל  אבל  אבל  אבל  

לירושלים שם נמצאת הישיבה חשבתי בליבי 

שזה לא טוב שאני אתהלך בין התלמידים מבלי 

שהשמעתי להם את קולי. הם אפילו לא יודעים 

איך "לאכול אותי" ! והחלטתי שעוד באותו יום 

ביום רביעי אחרי הצהריים  אמסור שיחה 

 בישיבה וכך עשיתי .

של השיחה נסוב על משנת הילל בפרקי עיקרה עיקרה עיקרה עיקרה 

וכפי הנראה   –אבות פרק א' שם הוא היה אומר  

זמן  הוא היה אומר את הדברים בפתיחת 

"אם אני לי מי לי" השיחה   –הלימודים בישיבה  

התפתחה לפי רוח הדברים שכתב הרמב"ם 

בפירוש המשנה שלו שלכאורה למה אומר 

התנא הילל שאם אין אני לי מי לי ? הרי יש 

לאדם הרבה מעוררים שמקיפים אותו , יש לו 

הורים וקרובי משפחה יש לו מורים ורבנים 

ומשגיחים ומדריכים ושכנים שמקיפים אותו 

בכל עת ? מעת היותו בגן הילדים ועד לעת 

שיעמוד תחת החופה ! אבל הרמב"ם מדגיש 

לפרש שאם אני לא אעורר נפשי למעלה מי 

     מעורר מבחוץ ! כי אין לייעירנה ? 

למשנה זאת ועל ההמשך שלה נסבה כל מסביב מסביב מסביב מסביב 

 השיחה  .

בהקדמה לשיחה אמרתי דברים הקשורים אבל אבל אבל אבל 

בהצגת עצמי בפני התלמידים אשר עד לאותו 

רגע הייתי בשבילם כ"יון הנופל בסוכה " , בלתי 

 ידוע וכמי שבא ממרחקים .

להם על אדם בשם "קלינגר" המתגורר סיפרתי  סיפרתי  סיפרתי  סיפרתי  

בפתח תקווה ואשר עיסוקו הוא בהכנת שלטים 

מצוירים לפתחי חנויות . הסברתי לתלמידים שבעבר 

הלא רחוק הרבה בני אדם לא ידעו קרוא וכתוב ולכן כשאדם רצה לפתוח 

אטליז או למכור כובעים  הוא לא יכל לכתוב פשוט "אטליז" או "כובען" כי 

בני האדם לא יכלו לקרוא  ולהבין את הכתוב מעל לפתח החנות ולכן היו 

מזמינים אצל קלינגר ציורים שיסבירו להולכים ברחוב מה אפשר לקנות 

באותה חנות . מי שראה ראש של פרה או ראש של דג או כובע מצויר הבין 

 מה מוכרים בחנות זאת . קצת היסטוריה שימושית .

."הנה אני עצרתי  עצרתי  עצרתי  עצרתי   לרגע בדברי והמשכתי לשוחח באוזני התלמידים  

התבקשתי להיות המשגיח שלכם  בישיבה . אבל לא כל אחד יודע מה אומר 

לו הרכב האותיות מ"ם שי"ן גימ"ל יו"ד חי"ת וגם אני זקוק לשרותיו של מר 

קלינגר צייר השלטים , אבל אני בבעיה כי אני  לא יודע  מה אוכל לבקש ממנו 

לצייר שכולם יבינו שמאחורי הדלת הזאת שעליה מצויר הציור הזה יושב 

המשגיח ? האבקש ממנו שיצייר לי עפרון גדול או שאבקש ממנו לצייר לי 

פנקס שחור שיסמל את "כול מעשיך בספר נכתבים" ? או אולי מקל של 

 עונשים ?  

אחרי מחשבות החלטתי לבקש ממנו שיצייר לי על הדלת אוזן גדולה . לבסוף לבסוף לבסוף לבסוף 

אוזן האומרת למי שמתדפק על הדלת כך : "אני לא 

מבטיח לך פתרון לכל בעיותיך אבל אני מבטיח לך 

שאקשיב לכל מה שתספר לי בשתי אוזני "! מה 

 שנקרא כולי אוזן " !  

כמה שנים כשערכו לי מסיבת פרידה אחרי  אחרי  אחרי  אחרי  

התלמידים הזכירו לי שיחת התוודעות זאת וציינו 

 שאכן כך הייתי ! אוזן ! מאזין ומקשיב !  

 

    ב.ב.ב.ב.

 לשיעור השבועי .ועתה ועתה ועתה ועתה  

אומרים במדרש רבה שכאשר בקב"ה ברא    חז"ל חז"ל חז"ל חז"ל 

את האשה הוא כאילו התלבט מאיזה אבר בגוף 

את הצלע "   ויבן לברוא  אותה . על זה כתוב " 

כלומר התבונן מהיכן לברוא אותה . אמר לא 

אברא אותה מהראש שלא תהיה גאוותנית . לא 

אברא אותה מן העין שלא תהא סקרנית . לא 

אברא אותה מן האוזן שלא תהא צייתנית. לא 

אברא אותה מן הפה שלא תהא דברנית .לא 

אברא אותה מן היד שלא תהא משמשנית . ולא 

 אברא אותה מן הרגל שלא תהא יצאנית . 

לימוד מעניין . בבריאת אדם הראשון לא זהו  זהו  זהו  זהו  

נאמר דבר כזה . לא כתובה אצלו המילה "ויבן "! 

ולמה ? אולי כי הוא אמור לקבל תורה והחיים עם 

ודיבור  יבים סקרנות וצייתנות  התורה מחי

ומישמוש ולפעמים גם לצאת מן המקום . אבל 

האשה שתהיה פטורה מתלמוד תורה טוב יותר 

לברוא אותה מן הצלע שהוא מקום צנוע ובגלל 

זה גם העינים וגם האזניים והפה ישמרו על 

צניעותם באופן טבעי ולא יחרגו מהמשבצת 

 שלהם .

מעלת הצניעות היא מעלה כללית השומרת על בעליה בדרך טבעית . ואולי  ואולי  ואולי  ואולי  

אבל התורה הק' נחוצה למי שבטבע שלו אין יכולת שמירה על הפה והאזניים 

וכו' והוא נדרש להתרומם מעל לטבעים שלו וזה אי אפשר בלי תורה , וכבר 

האריך אדמו"ר זצ"ל לבאר  למה נשים מברכות "שעשני כרצונו" ואמר עליהן 

שהן נבראו בטבע מושלם וכל עבודתן לשמור על המעלות שלהן ולא 

להתקלקל. הגבר לקח את ה"זכור" בעשרת הדברות ואילו הנקבה לקחה את 

 ה"שמור" !

 ( כנראה שלהתקלקל יכולים אפילו מלאכים )

 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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 5המשך בעמוד 

 

כבר האריך אדמו"ר זצ"ל ”

 לבאר למה נשים

 מברכות "שעשני כרצונו"

 ואמר עליהן שהן נבראו

 בטבע מושלם

וכל עבודתן לשמור על 

 המעלות שלהן

 ולא להתקלקל

 הגבר לקח את ה"זכור"

 בעשרת הדברות

ואילו הנקבה לקחה את 

 !“ה"שמור" 



הקדמה מעניינת לנושא שמתפתח זאת  זאת  זאת  זאת  

ת  ש ר פ א  י ה וע  ב ש ה ת  ש ר פ ב ו  נ י ל צ א

תולדות והקשורה לסיפור המיוחד שנקרא "יצחק א' מבקש לברך את בנו עשיו" . 

הסיפור מתחיל בדיבור של יצחק א' באזני בנו עשו.  אין ספק שהדיבור שם היה 

בלחש . יצחק א' בהחלט לא רצה שישמעו אותו . זה היה צריך להיות סוד . ואם 

זה היה נשאר כך היה אפשר לחשוב שההיסטוריה העולמית היתה נראית 

 אחרת . 

א' היו בודאי דעות משלה בנושא הזה של מי לרבקה  לרבקה  לרבקה  לרבקה  

צריך לקבל את ברכות העולם הזה . עשו או יעקב . 

היא לא רצתה לשלול מעשו ברכות עולם הזה 

אבל היא רצתה לשלול ממנו את הבלעדיות 

עליהן . היא לא סמכה על עשו שהוא יהיה 

הפטרון של עולם התורה והדואג למחסורם של 

תלמידי חכמים כמו שחשב יצחק א' . עשו לא 

תמיד בבית . וגם כשהוא בבית לא תמיד יהיה לו 

המצב רוח המתאים לתמוך באחיו יעקב .אולי 

הוא יתנצל לפני אחיו באומרו שהשבוע היה לו 

שבוע קשה ועל כן אין ביכולתו לתת לו את 

המלגה השבועית ! ואולי הוא יתווכח עם אחיו 

אם צריך לקנות נעליים חדשות כי לפני חמישה 

חדשים כבר קנו נעליים ! ואולי היא אפילו 

התווכחה עם בעלה הדגול בנושא חשוב כל כך 

 זה . 

ל   ב ל  א ב ל  א ב ל  א ב ו א נ ל ם  ו ר ת ל ה  מ י כ ס מ ה  ר ו ת ה ש ה  מ

כאינפורמציה הוא דוקא המילים הפשוטות כל 

בדבר יצחק אל עשו בנו ". שומעת  ורבקה  "    –כך  

איך היא שמעה דברים שנאמרו בלחש זאת 

שאלה מצויינת והשאלה מעסיקה את מפרשי 

התורה . לא אתפלא אם ימצא כתוב שהשמיעה 

שלה היתה בעזרת רוח הקודש ! ( כלומר רוח 

הקודש  שהיא ממשפחת הנבואה מתחילה 

 בשמיעה נכונה !)

 לנושא האקטואלי של השיעור .מכאן מכאן מכאן מכאן 

 

    א.א.א.א.

שלנו מלא דיבורים ! טבעם של דיבורים העולם  העולם  העולם  העולם  

שהם נשמעים . אבל יכול להיות שיש דיבורים שטוב 

היה להם שלא באו לעולם כלל וגם אחרי שהם באו טוב היה לעולם אם 

הדיבורים הללו לא היו נשמעים . ובאמת כנראה יש מקומות בעולם שם אפשר 

 לא לשמוע . ככתוב בספר קהלת עת לשמוע ועת להחריש !

. גם דיבורים שהיה טוב  קשה מאד לא לשמוע –כך נדמה לי  –בארץ ישראל אבל אבל אבל אבל 

יותר שלא נאמרו או לא הגיעו לאוזן אדם .  אולי המגורים בצפיפות  יחד עם 

הסקרנות היהודית הטבעית היונקת את עצמה מהרצון  להיטיב עם הזולת ואיך 

אפשר להיטיב אם לא יודעים מה קורה אצלו , משפיעות על בני האדם והם 

שומעים ובעיקר מקשיבים בלי סינון . אם פספסת כמו שאומרים הילדים איזו 

 הפסדת !  –אמרת כנף מדהימה 

שזה כך . מה שאמרו חז"ל "עשה אוזנך כאפרכסת " בוודאי לא הייתה חבל  חבל  חבל  חבל  

הכוונה שלהם לסקרנות לא מבוקרת ולשאלה הכול כך נפוצה "מה חדש"? הם 

 דיברו על לשמוע דברי החכמים של התורה !

ורבי זצ"ל היה בהרבה משנות חייו כבד שמיעה והוא אמר לי פעם כך : " זה מורי מורי מורי מורי 

לא נורא להיות קצת חרש . לשון הרע לא צועקים לי באזניים !" כמה זה נפלא 

מה שאמר מורי ורבי. קושי בשמיעה נחשב לאסון למי שסובל מזה . זה מקשה 

על הקשר שלו עם העולם שמסביבו . ובכל זאת בשביל לחסוך 

מעצמו שמיעת מה שאסור לשמוע  הוא קיבל בחיוך 

מכת שמים ולא התלונן עליה . הוא היה בודאי סקרן 

לדעת דברים חשובים , שמיעת האוזן שהיא השניה 

בין מ"ח דברים שהתורה נקנית בהם הייתה מעלה 

עיקרית אצלו , אבל על דברים שאין צורך בשמיעתם 

 הוא ויתר  בקלות . 

אמנו ידעה לשמוע ! היא חוזרת על זה כשהיא רבקה  רבקה  רבקה  רבקה  

את אביך מדבר אל   שמעתי מספרת ליעקב בנה  "הנה  

עשו אחיך לאמר " ! שרה אמנו ידעה לשמוע והתורה 

"ושרה    ה  זה בכותב ח שומעת  מדגישה את  פת

האוהל". גם על יתרו חותן משה מדגישה התורה 

שהוא שמע .חז"ל אף התעניינו לדעת מה הוא שמע ! 

הנושא פרוץ יותר מדי .   –כך נדמה לי    –אבל אצלנו  

אצל הרבה מאתנו הסקרנות לדעת חדשות אינה 

יודעת גבולות . אולי לא ממש אצלנו אבל באפריקה 

 פגשתי הרבה סקרנים "סתם ככה"!

שרוצה לשמוע הכל מאבד את חוש ההבחנה בין מי  מי  מי  מי  

שמועות טובות לבין שמועות שלא כדאי לשמוע 

 אותן . 

על זה התפללנו בברכת החודש על "שמועות אולי  אולי  אולי  אולי  

טובות" ! מורי ורבי היה משתמש בפסוק "ואיש שומע 

לנצח ידבר" ( משלי כ"א פסוק כ"ח ) כהמלצה למי 

שרוצה להיות מי שדבריו נשמעים שלפני הכול הוא 

 יהיה איש שומע !

 

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

    ולחברים המקשיבים לקולך די בכל אתר ואתר .ולחברים המקשיבים לקולך די בכל אתר ואתר .ולחברים המקשיבים לקולך די בכל אתר ואתר .ולחברים המקשיבים 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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 תהילים ושיעור לנשים 

 12אצל משפחת ירושלמי רחוב לשם 

 15:00בשעה 

 כל הנשים מוזמנות!

 

 

מורי ורבי זצ"ל היה בהרבה ”

משנות חייו כבד שמיעה והוא 

אמר לי פעם כך: "זה לא נורא 

להיות קצת חרש, לשון הרע 

לא צועקים לי באזניים!" כמה 

זה נפלא מה שאמר מורי ורבי, 

קושי בשמיעה נחשב לאסון 

למי שסובל מזה, זה מקשה על 

הקשר שלו עם העולם 

שמסביבו, ובכל זאת בשביל 

לחסוך מעצמו שמיעת מה 

שאסור לשמוע  הוא קיבל 

בחיוך מכת שמים ולא התלונן 

 “עליה!



 

כלים לקחת בשביל לצוד, קח קשת וכלים 

ותצוד!  וכי צריך לומר לאומן של הצייד איך 

לצוד?!  איזה כלים לקחת?!  זה כמו עם המשל של הסופר שאדם שרוצה להזמין 

מזוזה יגיד לו קח קולמוס!!  אולי אפשר לומר שיצחק רצה להדגיש לו שלא יביא 

לו מן הגזל אלא שיצוד צייד, אבל עדיין קשה שהוא יכל לומר לו רק תביא לי 

 צייד, אבל למה הוא הדגיש לו איזה כלים לקחת?!

לעשו היו בגדים מיוחדים שהוא לא היה צריך להתאמץ אלא החיות היו אלא  אלא  אלא  אלא  

באות אליו לבד, אם כן שאלה גדולה היא למה הוא השאיר את הבגדים האלה 

בבית ולא לקח אותם איתו לצייד?  אלא זה מה שאמר לו יצחק, יצחק אמר לו 

תדע לך עשו, אני יכול לברך אותך אבל בשביל שהברכה תתפוס צריך שיהיה לך 

זכות ומצוות, אפילו ברכה של יצחק לא תעזור לך אם אין לך זכות, לכן אמר לו 

יעקב תשאיר את הבגדים של נמרוד בבית וקח חץ וקשת ותתאמץ לעשות כיבוד 

 אב, וכך יהיה לך זכות בכדי שיחולו הברכות!!

* * * * * ** * * * * ** * * * * ** * * * * *    

 קובעים לאדם אם יהיה צדיק או רשע קודם שהוא נולד?האם האם האם האם 

ורבקה התפללו שיהיו להם ילדים ואז הקדוש ברוך הוא ענה לתפילתם יצחק  יצחק  יצחק  יצחק  

ותהר רבקה, אלא שרבקה לא הבינה למה יש מלחמה כי כל הזמן הבנים היו 

מתרוצצים בקרבה, לכן הלכה לשאול את גדולי הדור בבית המדרש של שם ועבר 

שיאמרו לה מה קורה!  וכתוב בפרשה (ספר בראשית פרשת תולדות פרק כ"ה 

פסוק כ"ג) שאמרו לרבקה "ויאמר ה' לה שני גוים 

בבטנך ושני לאמים ממעיך יפרדו ולאם מלאם יאמץ 

ורב יעבד צעיר", זאת אומרת שיש לך שני בנים 

אשר ילחמו ביניהם! וכתוב במדרש למה הבנים היו 

מתרוצצים? כי כשרבקה היתה עוברת ליד בית 

מדרש אחד מהילדים היה נלחם לצאת (יעקב), 

וכשהיא היתה עוברת ליד בית עבודה זרה אז הילד 

 השני היה נלחם לצאת (עשו).

רואים כאן שעשו היה רשע כבר מהבטן!? אם כן הרי הרי הרי הרי 

נחזק את הקושיא הבה  הבה  הבה  הבה  איפה הבחירה שיש לאדם אם להיות צדיק או רשע?   

 עוד:

בתהילים (פרק נ"ח פסוק ד') "זרו רשעים מרחם תעו מבטן דברי כזב", כתוב  כתוב  כתוב  כתוב  

זורו רשעים מרחם, ממעי אמם הם נעשים זרים   -ומסביר רש"י את הפסוק כך  

להקדוש ברוך הוא כדרך שעשה עשו "ויתרוצצו הבנים בקרבה", זאת אומרת 

שרש"י מסביר שהפסוק בא לומר שיש אנשים שכבר מהבטן אתה אומר עליהם 

שהם נעשים "זרים" להקדוש ברוך הוא, שהם רשעים כבר מהבטן, וקשה! כי 

רואים שקובעים לאדם מה הוא יהיה אם צדיק או רשע!!   כעת נחזק את 

 הקושיא עוד:

מסכת יומא דף פ"ב עמוד ב' מסופר על אשה מעוברת שהיתה צמה ביום בגמרא בגמרא בגמרא בגמרא 

הכיפורים, והרגישה חולשה כי הריחה ריח של אוכל וכידוע אשה הרה שמריחה 

מאכל חייבים לתת לה. באו לשאול את רבי מה לעשות! אמר להם רבי תלחשו 

לה באוזן שהיום זה יום כיפור. הלכו ולחשו לה באוזן וזה הועיל היא הרגישה 

יותר טוב ולא אכלה, ואומרת הגמרא שבסוף נולד רבי יוחנן.  עוד מספרת הגמרא 

שהיתה עוד אשה שהרגישה חלשה כי היא הריחה מאכל ביום כיפור ובאו לפני 

רבי חנינא לשאול אותו מה לעשות! אמר להם רבי חנינא תלחשו לה שהיום יום 

כיפור.  הלכו ולחשו לה וזה לא הועיל והיא אכלה,  ואומרת הגמרא שיצא ממנה 

מהגמרא הזו רואים שקובעים לאדם עוד קודם שנולד אם יהיה גם  גם  גם  גם  אדם רשע!   

נביא ראיה שרק ממתי שהאדם נולד אז אפשר לדעת אם כעת  כעת  כעת  כעת  צדיק או רשע?!    

הוא צדיק או רשע, אבל גם בזה יהיה קשה הרי אפילו שזה כבר אחרי הלידה, 

הוא עדיין תינוק ואם כן איך אפשר לקרוא לו צדיק או רשע?   הילד הילד הילד הילד אבל בכל זאת 

 הראיה הבאה:והנה והנה והנה והנה 

וישב (פרק ל"ח) כתוב לגבי תמר הכלה של יהודה "ויהי בעת לדתה והנה בפרשת בפרשת בפרשת בפרשת 

תאומים בבטנה", ורש"י מסביר שלגבי יעקב ועשו כתוב והנה "תומים" שחסר 

אות ולא כתוב "תאומים", ומסביר רש"י כיון שבבנים של תמר כולם היו צדיקים 

לכן כתוב "תאומים" בצורה מלאה, אבל ברבקה אחד היה צדיק ואחד היה רשע 

ולכן כתוב "תומים" וחסר אות, ואם נדייק נראה שכתוב "ויהי בעת לדתה והנה 

תאומים בבטנה", זאת אומרת שבשעת הלידה תמר ראתה שיש לה "תאומים" 

צדיקים, ותחזור השאלה איך אפשר להגיד על אדם שהוא צדיק או רשע כבר 

בתורה (ספר דברים פרק כ"ח כתוב  כתוב  כתוב  כתוב  הביאור הוא כזה:    אלא  אלא  אלא  אלא  בשעת הלידה?    

פסוק ו') "ברוך אתה בבאך וברוך אתה בצאתך", ומסביר רש"י מה הפירוש ברוך 

אתה בבואך וברוך אתה בצאתך, שתהיה יציאתך מן העולם בלי חטא כמו המצב 

קשה! כי כתוב (בספר דברים פרק כ"ח פסוק י"ט) אבל אבל אבל אבל שבאת לעולם בלי חטא!   

"ארור אתה בבאך וארור אתה בצאתך", ושם מה 

שייך שיהיה אדם ארור בצאתו מן העולם בשעת 

הפטירה כמו שהוא היה ארור בבואו? והרי כשהוא 

 בא לעולם הוא היה צדיק הוא היה תינוק?!

לומר שהביאור הוא כך: שאם ארור אתה וצריך  וצריך  וצריך  וצריך  

בצאתך הרי שאנו אומרים שביאתך ארורה גם כן, 

דהיינו אם כשאדם נפטר רואים שהוא רשע אנו 

אומרים חבל שהאדם הזה הגיע לעולם בכלל! וזה 

הפירוש ש"ארור אתה בבואך".    ונראה לפי זה גם 

כאן, שמה שעשו מתרוצץ לצאת בפתחי עבודה זרה ומה שאמרו לה שם ועבר 

"ושני לאמים ממעיך יפרדו" שכבר מן המעיים הם נפרדים זה לרשעו וזה לתומו, 

הביאור הוא שכיון שכשהם נפטרו מן העולם אנו רואים שאחד צדיק ואחד רשע 

לכן אנו אומרים שכבר במעיים אחד הוא רשע, אבל לא שהוא רשע מעכשיו, 

אלא רק כיון שאנו כבר רואים את הסוף לכן אנו אומרים "ארור אתה בבואך" 

 ולמה? כי היית ארור בצאתך בזמן פטירתך!

מה שעשו היה מתרוצץ לצאת בפתחי עבודה זרה היינו יכולים להסביר ובאמת  ובאמת  ובאמת  ובאמת  

שמידתו היא קנאת ה' לסלק עבודה זרה מן הארץ, ויכול להיות שהוא היה נולד 

קנאי בעבודת ה' ולכן כל מקום שהוא רואה עבודה זרה הוא רוצה לצאת כבר 

בשביל להחריב את המקום! אלא ממה שיציאתו של עשו מן העולם בחטא הרי 

 שאף ביאתו אנו אומרים שהיה בחטא ומתפרש לפי מעשיו שיעשה אחר כך!

וגם בגמרא במסכת יומא צריך לומר מפני שאחר כך ראו שאחד צדיק ואחד רשע 

לכן אמרו שכבר מהבטן היה הבדל ביניהם, אבל לא שקובעים לאדם מה לעשות 

 אם להיות צדיק או רשע.

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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 לאכול עם גוי ביחד בסעודה
שעסקו עם גויים והרבה פעמים מזדמן שהגוי מזמינו לאכול עמו, אם בביתו מי  מי  מי  מי  

או בבית הישראל או אפילו במסעדה, האם מותר שישב הישראל עם הגוי לאכול 

עימו או שיש איסור בדבר, וכן פעמים שהגוי משיא את בנו או שהוא עצמו 

 מתחתן, האם יכול הישראל לבוא אל הגוי ולאכול עמהם או שיש איסור בדבר.

במסכת עבודה זרה (דף ח' ע"א) תניא ר' ישמעאל אומר ישראל שבחו"ל הגמ'  הגמ'  הגמ'  הגמ'  

עובדי עבודת כוכבים בטהרה (פירש רש"י עובדי עבודה זרה שלא בכוונה) הן 

כיצד, עובד כוכבים שעשה משתה לבנו וזימן כל היהודים שבעירו, אף על פי 

שאוכלין משלהן ושותין משלהם, ושמש שלהן עומד לפניהן, מעלה עליהם 

הכתוב כאילו אכלו מזבחי מתים. שנא' 

וקרא לך ואכלת מזבחו. ויתור דברים 

בזה איתא בתנא דבי אליהו (אליהו רבה 

פ"ח) וז"ל: ישמור אדם דברים בלבו 

שלא יאכל עם עכו"ם על השלחן, שכן 

מצינו בחזקיהו מלך יהודה שאכל עם 

עכו"ם על השלחן, ולבסוף נענש עליו 

עונש גדול מנין תדע לך וכו'. ושינה לו 

ם  י מ ש ה  ש ע מ א  ו ה ך  ו ר ב ש  ו ד ק ה

וכששנה לו מעשה שמים גבה דעתו 

עליו, ואכל עם העכו"ם ובשביל שאכל 

עם העכו"ם והראה להם את הארון נתן 

לו מנשה וכו'. מכאן אמרו כל האוכל 

עם עכו"ם על השלחן כאלו עובד ע"ז, 

ואוכל מזבחי מתים. ואם ת"ח הוא מזלזל את תורתו ומחלל שם אביו שבשמים, 

ומבזבז את ממונו ומאבד את בניו ומפיל אותם בחרב ומגלה אותם מארצם. 

 עכ"ל.

יו"ד (הלכות עכו"ם סימן קנ"ב סעיף א') פסק וז"ל: עובד כוכבים העושה   ובשו"ע ובשו"ע ובשו"ע ובשו"ע 

משתה לחופת בנו או בתו, אסור לישראל לאכול שם אפילו אוכל משלו ושמש 

שלו עומד עליו ומשמש. ומאימתי אסור, משיתחיל להכין צרכי הסעודה ולאחר 

ימי המשתה, ל' יום. ואם אומר שמזמינו בשביל החופה, אסור עד י"ב חודש 

ולאחר י"ב חודש מותר, אלא אם כן הוא אדם חשוב. עכ"ל. ויש בזה ג"כ איסור 

לישב עימו משום חתנות משום שע"י שיושבים יחד ושותים יחד חיישינן משום 

קורבה בינם ויבוא לידי איסור חיתון עם הגוי. כמבואר בשו"ע (שם סימן קי"ב) 

ותוספת ביאור לדין זה תמצא ברמב"ם (הלכות עכו"ם פ"ט הלכה ט"ו) (לכאורה 

 האיסור לאכול עם העכו"ם בין בביתו בין שלא בביתו)

(ש"ך וט"ז ס"ק א') הביאו להדרישה שמסתפק אם מותר לאכול שם ובפוסקים  ובפוסקים  ובפוסקים  ובפוסקים  

משום איבה. ובספר הלבוש (עטרת זהב סימן קנ"ב) כתב גוי העושה משתה 

לחופת בנו או בתו אסור לישראל לאכול, וסתם קריאה משמע כשיקרא אותו 

לסעודת משתה שלו כגון חתונת בנו ובתו. אבל שאר סעודות של דרכי שלום 

מותר. ע"כ. וכן מבואר בט"ז (שם) שבשמחת חתנות של הגוי אסור לאכול. אבל 

כשמזמינו לסתם סעודה יכול לאכול משום דרכי שלום. אבל אם אין דרכי שלום 

 אסור גם לאכול בסתם סעודה.

אגרות משה (יו"ד חלק ב' סימן קי"ז ד"ה בדבר לעשות) נשאל בדין אם ובשו"ת  ובשו"ת  ובשו"ת  ובשו"ת  

מותר לעשות סעודה בבית הגוי בשביל מגבית לצורך מסויים (בענין צדקה מהגוי 

 נבאר במקום אחר) ושם מצדד לאסור רק שכתב דשתיה הוי עראי ויש להתיר.

בשו"ת משנה הלכות שכתב בענין המעשה הרע אשר עושים סעודות בבתי וע"ע  וע"ע  וע"ע  וע"ע  

חרושת או במשרדים ביום חגותיהם ושותים משקאות ומשתתפים שם יהודים 

ועכו"ם, ואין לך גרם גדול לחתנות מזה בפרט קודם יום אידם שעושים סעודות 

פרטיות ואין לישראל להשתתף בשמחות אלו כלל וכלל לא, והרבה חללים 

הפילה במדינה זו. והשומע ינעם ותבא עליו ברכת טוב ויזכה לחתנים לומדי 

תורה מובדלים מהם ובנים ובני בנים 

 עוסקים בתורה ובמצות לשמה. 

ורה   ורה  ולכא ורה  ולכא ורה  ולכא ר ולכא י ת ה ל ד  ד צ ל ר  ש פ א ה  י ה

בסעודה שאינה קבועה או בפגישה של 

ה  ד ע ס מ ה  ז י א ב ם  י ש ג פ נ ש ם  י ק ס ע

ויושבים ומדברים בינם ואוכלים. ובפרט 

אם הישראל היה יושב ואכל ובא הגוי 

והישראל מצרפו משום דרכי שלום 

וכדו'. אבל למעשה נראה שאין לכוון 

להגיע לידי זה שישב הישראל עם גוי 

לאכול משום שעצם הישיבה עימו 

לאכול הוא בזיון וכמו שכתוב אצל יוסף 

(בראשית פרק מ"ג פסוק ל"ב) כי לא 

יוכלון המצרים לאכול את העבריים לחם 

כי תועבה היא למצרים. (ואע"פ שיש טעם בזה משום שהעבריים אוכלים טלה 

שהוא האלוהים אחרים של מצרים) ואם במצרים כן כ"ש בישראל שהוא בן של 

מלך שלא יאכל לפני עכו"ם. וזה דמי למה שכתב הרמב"ם הבזויין אלו שאוכלין 

 בשוק. והיינו הך.

פעמים שמזמינים את היהודי ועושין לו שולחן בנפרד ואינו יושב על השולחן ויש ויש ויש ויש 

עם הגויים. אז אם זה שמחת חופה וחתונה וכדו', אסור לאכול בכל אופן כמבואר 

בשו"ע דלעייל. אבל בסתם האיסור לאכול עם הגוי על שולחן אחד, ולכך אם 

הגוי יושב על שולחן אחר מותר לאכול. ואלו דברים שצריך ליזהר בהם כי אין 

 איש שם על לב ובפרט מי שעסקו עם גויים. 

יש להוסיף שעיקר האיסור הוא "לאכול" והיינו בסעודה עם לחם אבל ועוד  ועוד  ועוד  ועוד  

אכילה עראית כגון בפירות ומיני מזונות אולי יש להקל. ובכ"א נראה שיש להזהר 

אף בזה. וא"צ לומר שכל הנאמר הוא שהמאכלים כשרים ואין הם איסור שאם 

לא כן צריך ליזהר שלא יאכל עם הגוי כשאוכל לחם של איסור כמבואר בש"ך 

(יו"ד סימן פ"ח סק"א) כיון "דעל הלחם לבדו יחיה האדם" וחיישינן שמא יאכל 

 איסור.

 

 נועם דברות
 הרב עמנואל איפרגן

 חזו בני חביבי
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 שמחה רבה בשמחת אירוסי בתם

 של עוסק בצרכי ציבור באמונה

 ו“הייצחק אוחנה ורעיתו ‘ הר

 ‘תחיהדר 

 מזל טוב וברכה רבה

 אורך ימים ושנים בשמחה ונחת!



 ביקור חולים 
 האם יש חיוב לבקר חבר שיש לו שפעת? האם יש חיוב לאשה לבקר את חברתה היולדת? שאלה:שאלה:שאלה:שאלה:

מצוה גדולה היא לבקר את החולה   הקדמה: הקדמה: הקדמה: הקדמה: 
(א) 

, כמו שמצינו שהקב"ה בא לבקר את אברהם אבינו ביום שלישי למילתו, שנאמר וירא אליו ה' באלוני ממרא, מה הוא 

ביקר חולים אף אתה בקר חולים 
(ב) 

. כל המבקר את החולה אוכל פירותיהן בעוה"ז 
(ג) 

והקרן קיימת לו לעולם הבא   
(ד) 

, וגם ניצול מדינה של גיהנם 
(ה) 

. וכל מי שאינו מבקר 

חולים כאילו שופך דמים, וכל המבקר את החולה גורם לו שיחיה
(ו)

. וע' ברמב"ם שכתב שהחיוב של ביקור חולים הוא 

רק חיוב דרבנן, אבל על ידי עשייתו גם מקיים מצוה דאורייתא של ואהבת לרעך כמוך 
(ז) 

. נמצא שהוא מצוה חיובית 

 מדרבנן, ומצוה קיומית מדאורייתא.

מעשה באחד מתלמידי ר' עקיבא שחלה, ונכנס ר"ע לבקרו, ובשביל שכיבד וריבץ לפניו חיה, ואמר איך לצאת חיובו:  איך לצאת חיובו:  איך לצאת חיובו:  איך לצאת חיובו:  

התלמיד "רבי החייתני" 
(ח) 

. ועוד מצינו שם בגמ' שחייב לבקר החולה כדי שיוכל להתפלל עליו כראוי 
(ט) 

, וע' ברמב"ן 

שכתב שכל שלא התפלל על החולה לא יצא ידי חיובו של ביקור חולים 
(י) 

. ועוד ע' ברמב"ן שמוסיף שגם צריך 

להראות לחולה שחביריו חושבים עליו ורפואתו חשוב להם 
(יא) 

. היוצא מזה שיש ג' דברים שמחוייב המבקר לעשות 

בשביל החולה: א. לדאוג לצרכיו. ב. להתפלל עליו. ג. להראות לו שחברים חושבים עליו ואיכפת להם
(יב)

 . 

בודאי אין לצער החולה, ולכן אין לבקר חולה אם אין הוא רוצה לראות את אין לבקר חולה שאינו חפץ בביקורו:  אין לבקר חולה שאינו חפץ בביקורו:  אין לבקר חולה שאינו חפץ בביקורו:  אין לבקר חולה שאינו חפץ בביקורו:  

המבקר מאיזו סיבה שיהיה. בין אם אינו חפץ בביקור מחמת שהוא מבייש על מחלתו, בין אם הוא מחמת שקשה לו לקבל אנשים 
(יג) 

, בין אם הוא מחמת שהוא שונא 

את המבקר 
(יד) 

, בין משום סיבה אחרת 
(טו) 

. וע' בערוה"ש וז"ל יש ליזהר בביקור חולים שלא יהיה המבקר למשא על החולה כו' ולכן צריך להיות זהיר וחכם ומבין בזה 

 עכ"ל. 

כתבנו שמוכח מהגמ' והפוסקים שהעיקר הוא לבקר לראות את החולה עצמו אם אינו יכול לבקר אותו: אם אינו יכול לבקר אותו: אם אינו יכול לבקר אותו: אם אינו יכול לבקר אותו: 
(טז) 

. [וגם אפש"ל שתפלה מועילה יותר כשמתפלל בפני החולה 

עצמו
(יז)

, וגם בפני החולה אין צריך להזכיר שמו כשמתפלל עליו 
(יח) 

.] אבל אם לא יכול לראות החולה מאיזה סיבה, אעפ"כ יש לו ללכת לבית החולה, כדי שיוכל לבדוק 

ל עליו בטלפון או ע"י שוא היטב אם יש לו כל צרכיו, ולהבין כאבו וצערו כדי להתפלל עליו כראוי, שעל ידי הליכה לביתו ודאי יכול להבין מצבו יותר טוב מאילו היה  

אחר 
(יט) 

, להבין כיו . ואם מאיזה סיבה גם אי אפשר ללכת לביתו, עדיין מחוייב לעשות כל מה שיכול, להתקשר אליו בטלפון או לשאול מאחר לבדוק אם יש לו כל צר 

צערו כדי להתפלל עליו כראוי, ולהראות לו שאיכפת לאחרים ממצבו
(כ)

. 

 הואכתבנו שיש חיוב מדרבנן של "ביקור חולים". ולא מצינו שהחיוב הוא דווקא בחולה שיש בו סכנה, אלא ה"ה שיש חיוב בחולה שאין בו סכנה אם  בנוגע לשאלתנו: בנוגע לשאלתנו: בנוגע לשאלתנו: בנוגע לשאלתנו: 

חולי בכל גופו 
(כא) 

ו . ולכן, מי שיש לו שפעת אף שבדרך הטבע יעבור החולי לאחר כמה ימים, מ"מ ודאי חולה הוא בכל גופו ושרוי בצער, ושפיר יש לבדוק אם יש ל 

צרכיו, וכן להתפלל עליו כדי שיוכל לעמוד מחוליו בהקדם האפשרי ובפחות צער 
(כב) 

. אבל לענין לבקר אצלו, בדרך כלל מי שיש לו שפעת אינו חפץ שאנשים יבקרוהו 

מאיזה סיבה, ולכן מקובל לא ללכת, והכל כפי הענין 
(כג) 

. אבל לגבי יולדת, אם החברה יודעת שהיולדת רוצה שתבוא לבקר ותשמח בביאתה, מחוייבת מדרבנן מדין 

"ביקור חולים"
(כד)

.    

       .ï"áîøäî ïåùìî ä"ìù ñ"ø ã"åé øåèä ïåùìî åðééä "äìåãâ äåöî" (à)    .íù é"á øåèá äàáåä .à"ò ã"é óã äèåñ 'îâ (á)    .à"ò 'î óã íéøãðá 'ò (â)   úð÷ñîå 'åë íéøáã äùù ïðçåé ø"à à"ò æë÷ óã úáù (ã)
   [.úáùá 'îâäå äàôá äðùîäî áåøéò àåä ,äøåúä úëøá øçà íåé ìë íéøîåà åðàù äîå] .äàôá äðùîá àúéàù "íéãñç úìéîâá" ììëð àåäù 'îâä    .'åë ø÷áîä ìë áø øîà à"ò 'î 'óã íéøãð (ä)   (å)

î æ"éòù íåùî 'îâä úð÷ñîå 'åë äéçéù åì íøåâ ø÷áîä ìë øîà éîéã áø àúà éë 'åë íéìåç ø÷áî ïéàù éî ìë ùøãå àáé÷ò 'ø àöé .íéøãðá íùù÷á    .ä"á÷äî íéîçø åéìò   (íéèôåù) ìáà 'ìä í"áîø (æ)
  åìà úååöî ìëù ô"òà .øåòéù íäì ïéàù åôåâáù íéãñç úåìéîâ ïä åìéàå 'åë íéìáà íçðìå ,íéìåç ø÷áì íäéøáã ìù äùò äåöî ì"æå à"ä ã"éôáãî   .ì"ëò 'åë êåîë êòøì úáäàå ììëá ïä éøä ,íäéø   'îâ (ç)

   .à"ò 'î óã íéøãð  ò ììôúäì àåáé àì ë"àå ,àéøá äàøð ø÷åááù éðôî íåé ìù úåðåùàø úåòù ùìùá åúåà ø÷áì ïéàù 'îâá ù"òå .'åë éîéã áø àúà éë íù 'îâ (è)åéì   ùìùá åúåà ø÷áì ïéà íâå .éåàøë
îìòá äöò àìà øåñéà äæ ïéà ì"æå ç"÷ñ äìù 'ñ ù"äåøòá 'òå .íéîçø åéìò ù÷áìî ùàééúéå ,éãî ùìç äàøð áøòáù éðôî íåé ìù úåðåøçà úåòùì à àåä ø÷éòä .ì"ëò äæá ÷ã÷ãì äúò åâäð àì êëéô

   .éåàøë åéìò ììôúäì ìåëéù éãë åéìç ïéáäù  ä ä"á÷äù ïåéëå ,äàåôø åì òéâäì äìåçì âåàãì éãë àåä íéìåç øå÷éá ìù äåöî ø÷éòù ,ùøôì øùôà .ã"ñ äìù 'ñ à"îøáå ,íù é"áá äàáåä (é)  àå àôåøä
  .äìåçä úàåôøì úîàá âàã àìù àöîð ììôúä àì íàå ,åá éåìú ìëäå "øùá ìë àôåø"ä àåäå ,"êàôø 'ä éðà" øîàðù ãéçéä   çåø úçð àöîéå åéìçì íéëéøöä íéëøö åì åùòéå ì"æå ï"áîøä íùá é"áá 'ò (àé)

   .á"ò 'ì î"áá à"ùøäîá 'ò ïëå .äìåòô íåù éìá ãáìá øå÷éáä é"ò äæ íéé÷å .ì"ëò åéøéáç íò   âåàãì òâåð åðéà íéîòô äáøäù óàù áúëå ,åìà úåøèî 'âä èøéôù â"ñ ìçø úîø ä"ç øæòéìà õéöá 'ò (áé)
   .úåéøéãúá íéàöîð íäéðù ,åéøáç íò çåø úçð àöîé äìåçäùå åéìò ììôúäì ,åìà úåøèî éðùä î"î ,åéëøöá åìôèéù éî ùéù íå÷îá åéëøöì   àìå (äùåá íåùî) íéòî éìåçì àì ïéø÷áî ïéàù íù 'îâá 'ò (âé)

  .ç"ñ äìù 'ñ ò"ùåèá äàáåäå ,(åì äù÷ øåáéãù íåùî) ùàøä éìåçì àìå ïéòä éìåçì   íéàðåùä íäù äî éôìå äàðùä àåäù äî éôì ìëä åäéî ì"æå á"÷ñ ê"ùáå ,àðåù ïéðòì ïãù á"ñ äìù 'ñ à"îøá 'ò (ãé)
  .ì"ëò íäéðéá íåìù äùòð äæ ãöî àáøãà å"÷ñ ù"äåøòá ù"òå .ì"ëò   ,íúåà ø÷áì àåáì øéòä ìëå äðåëùä ìë åöø àì ,íéáåùç íéùðàå íéøéùò èøôáù áúëù å"ñ ìçø úîø ä"ç øæòéìà õéöá 'ò (åè)

  .íù äøòäáå ,ïéðòä éôë ìëäù 'î÷ì 'òå .åúéá éðáìå äìåçì àçøéèì äéäé àáøãàå    .âëø 'ñ à"ç ã"åé î"øâàá çéëåä ïëå (æè)   äðéëùäã íåùî øúåéá äìôúä íù úìá÷úî éìåà íâå ì"æå î"øâàá ù"ò (æé)
éà éîøàá ììôúîäå) ùåã÷ä ïåùìá ÷ø ììôúäì ùé äìåçä éðôá àìù ë"àùî ,ïåùì ìëá ììôúäì ìåëé äìåçä éðôá ãåòå .ì"ëò äìåçä íò íù äéåöîä ï íù æ"èáå ã"ñ äìù 'ñ ò"ùá 'ò .(åì ïé÷÷æð íéëàìî

   .äùéøôáå ã"÷ñ    .ñ"úçä íùá ç"ô íù øæòéìà õéöá 'ò (çé)    àöåéëå åéðôì õáøìå ãáëì ïéëéøö íà åá íéùøåãå ïéìàåùå ïåöéçä úéáá ïéñðëð àìà åéðôá åúåà ïéø÷áî ïéà ì"æå ç"ñ íù ò"ùåèá 'ò (èé),åá 
  .ì"ëò íéîçø åéìò ïéù÷îáå åøòö ïéòîåùå  (ë)    é÷îù óàù ã"òì èåùô äðä ì"æå î"øâàá ù"òå .ïåôìèá øù÷úäì úåçôä ìëì ,å"÷ñ ç"ô ìçø úîø ä"ç øæòéìà õéöáå âëø 'ñ à"ç ã"åé î"øâàá 'òíé   äåöî

   .'ä åéìà àøéå ÷åñôä ìò äéøà øåâ ì"äøîá ë"ë (àë) .ù"ò ì"ëò 'åë ç"é àöéù øîåì êéùù åðéà ìáà ç"÷áã   äìåç äéä åìéà áåùçìå ,åùàøá øééöìå áàëä ìò áåùçìå ,ìáåñ åäî ÷åéãá ïéáäìå ùåøãì (áë)
  .íéùðàì úôëéà åáöîù åúåà úåàøäì åì øù÷úäìå .éøùôàä íã÷äá øåáòéù ììôúî äéä äîë åðåîë   èøôáå ,åìéáùá åçéøèé íéùðàù äöåø àì àåä ììë êøãá î"î ,íéø÷áî ìåáñì ìåëé íà åìéôàù (âë)

ä êøãá àåä äìçéùë ø÷áîä ø÷áì øåæçì áééçúî úåéäì äöåø àì àåä äæì óéñåðå .íéîé äîëá øåáòéù òáèä êøãù äìåç ø÷áì ,÷åçø íå÷îî àåáìòáè   äöåø éàãå àåäù òãåé íà ð"äà ìáà .úòôùá
åç íéùðàù åì úåàøäì äìåçä ø÷áì ä÷ãì ùîî ñðëéì áééç ïëå éåàø ïëù ,äìåçä ìù åúéá êøã ìò øáåò êë ïéáù ïëù ïéðòì ìùîì ,êúåà úåàøìéáù éôë ìëäå ,åéìà øù÷úäì íéøéáç ìë áééåçî ïëå .åéìò í
éãë ø÷áì àì åðã íéîòô äîë äìçúäáù .ïéãë àìùå ,íéìåç øå÷éá úååöî ìëá ì÷äì íò ïåîä åìéçúä äæ éðôîù áúëù øæòéìà õéöá ù"òå .ïéðòä  ìù óåñá ìáà ,åðéãëå ,åúéá éðáå äìåçä ìò çøåèì úåéäì à

  ïéá ïéçáäì ïéáäìå ïðåáúäì éìáî åäðùîî ãçà íãîìáå íèéáäá ç"å÷á ìù åæ äåöîá ììëá ìåæìæì íìåòä ìöà èùôúðù ãò ì"æå ïéãë àìù åâäðø÷î  .ì"ëò åäðùîì ä   éúòîù ïëå ,àéâåñäî ïåáùçá àöé ïë (ãë)
.äùòîì 'ìù á"éøî 

 

 הלכה פסוקה
 הרב יוסף שטילרמן

 
 חזו בני חביבי
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 רפואה שלמה במהרה

 לגבאי המסור נחמד ואהוב

 ו“היישראל רבינוביץ ‘ הר

 בריאות באורך ימים ושנים

 בשמחה וטובה!!


