
    "ויצא יעקב מבאר שבע""ויצא יעקב מבאר שבע""ויצא יעקב מבאר שבע""ויצא יעקב מבאר שבע"
"מגיד שיציאת צדיק עושה רושם, יצא משם, פנה 
הודה, פנה זיוה, פנה הדרה" (רש"י) המפרשים 
 " לך י ו " ולא   " יצא ו "  : ר מ נא ע  מדו ם  י ל שוא
מסבירים, שלפני שיעקב הגיע לחרן, "וילך חרנה" 
הלך ללמוד בישיבת "שם ועבר" משך י"ד שנה, 

באר באר באר באר -מ   182=    יעקב יעקב יעקב יעקב "ויצא יעקב" אם נוציא את ה 
(הכולל של יעקב)   4, נוסיף  393נקבל    575=  שבע  שבע  שבע  שבע  

=   פנה הודה פנה זיוה הדרה פנה הודה פנה זיוה הדרה פנה הודה פנה זיוה הדרה פנה הודה פנה זיוה הדרה .  397-(הישיבה) ס"ה 
 .                                                       (משב"א)397

    "ויקח מאבני המקום וישם מראשותיו""ויקח מאבני המקום וישם מראשותיו""ויקח מאבני המקום וישם מראשותיו""ויקח מאבני המקום וישם מראשותיו"
"התחילו מריבות זו עם זו, זאת אומרת עלי יניח 
צדיק, מיד עשאן הקב"ה אבן אחת, וזה שנאמר: 
ויקח את האבן אשר שם מראשותיו" (רש"י) סוף 
סוף מה הועיל הקב"ה בתקנתו? הרי ראשו של 
יעקב היה מונח רק על קצתה של האבן, ושוב יש 
מקום לריב בין חלקי האבן, אלא כשיש אחדות, 

 אין קנאה ואין קטטה.
 מ אלטר מגור)“(אדמו"ר רא                                   

    "ויפגע במקום""ויפגע במקום""ויפגע במקום""ויפגע במקום"
"ללמדך שקפצה לו הדרך" (רש"י) פעמיים 
מספרים לנו חז"ל על קפיצת הדרך, אצל יעקב 
כשהלך לישא אישה, ואצל אליעזר עבד אברהם 
כשהלך לקחת אישה ליצחק, ויש בזה רמז 
לדורות בחינת מעשה אבות סימן לבנים, שעה 
ן  י בע א ט רך ה בד ו לפרקם,  ם  עו הבני גי שה
אפשרות לסייעם, אין סיכוי לסידור, פרנסה, 

עליהם לשים   -קשה לעשות את הצעד הראשון  
מבטחם בה' יתאזרו ויתאמצו, ובעז"ה יעברו את 

 כל המכשולים, תהיה להם קפיצת הדרך.
 (בכורי אביב)                                                          

    "הן עוד היום גדול עת האסף המקנה""הן עוד היום גדול עת האסף המקנה""הן עוד היום גדול עת האסף המקנה""הן עוד היום גדול עת האסף המקנה"
המדרש אומר: כל האותיות מתחברות חוץ מה"א 

-ח ג"כ עשרה וכן י -ט הרי עשרה ב-ונו"ן, כיצד? א
פ ג"כ מאה מלבד ה"א ונו"ן, שאין -צ הרי מאה כ 

להן חיבור, וזה הפרוש "הן" עוד היום גדול, כל 
 -לא עת האסף המקנה   -זמן שהפירוד בכל תקפו 

 לקיבוץ גלויות ותמשך הגלות.
 (האדמו"ר מרופשיץ)                                              

    "ויספר ללבן את כל הדברים האלה""ויספר ללבן את כל הדברים האלה""ויספר ללבן את כל הדברים האלה""ויספר ללבן את כל הדברים האלה"
א ל ל ל ל י  כ כ כ כ תמה  ת ת ת ת ל  א א א א ר"ת  את כל הדברים האלה  את כל הדברים האלה  את כל הדברים האלה  את כל הדברים האלה  

שודד ה ה ה ה ביתי  מ מ מ מ צאתי  י י י י ב  ר ר ר ר רכוש  ב ב ב ב בר  ד ד ד ד באתי  ה ה ה ה 
 כל.                      (בשם גדול אחד)ההההקח ללללליפז אאאא
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 הרב דוד שרעביפרשה מפרשת  הרב משה קלייןפרפראות 

    כתוב בפרשה:כתוב בפרשה:כתוב בפרשה:כתוב בפרשה:
 (פרק ל"א פסוק י"ז). ויקם יעקב וישא את בניו ואת נשיו על הגמליםויקם יעקב וישא את בניו ואת נשיו על הגמליםויקם יעקב וישא את בניו ואת נשיו על הגמליםויקם יעקב וישא את בניו ואת נשיו על הגמלים

הקדים זכרים לנקבות, אבל עשו הקדים את הנקבות לזכרים   -רש"י, את בניו ואת נשיו  פירש  פירש  פירש  פירש  
שמבאר (פרשה ע"ד אות ה')  שנאמר "ויקח עשו את נשיו ואת בניו", וכך גם מפורש במדרש רבה  

לב חכם לימינו לב חכם לימינו לב חכם לימינו לב חכם לימינו שכתוב "(בקהלת פרק י') המדרש עוד פסוק 
" ומבאר המדרש "לב חכם לימינו" זה ולב כסיל לשמאלו ולב כסיל לשמאלו ולב כסיל לשמאלו ולב כסיל לשמאלו 

יעקב שנאמר ויקם יעקב וישא את בניו ואחר כך ואת 
נשיו, "ולב כסיל לשמאלו" זה עשו שנאמר ויקח עשו את 
נשיו ואת בניו, ביעקב הוא הפסוק שלנו כאן בצאתו מבית 
לבן, ובעשו הוא פסוק בפרק ל"ו פסוק ו' כשנפרד עשו 
מעל יעקב, שכתוב "ויקח עשו את נשיו ואת בניו", וצריך 
לעיין כאן בשתי קושיות!   קושיא אחת היא מה זה משנה 
את מי לוקחים קודם ומרכיבים על הגמל?  והפוך יותר 
מסתבר שצריך לכבד את האשה קודם לפני הילדים!  ואם 
כן למה יעקב אבינו נקרא "לב חכם" בגלל שהוא לקח את 
הילדים לפני הנשים, ולמה עשו נקרא "לב כסיל" בגלל 

 שהוא לקח את הנשים לפני הילדים?!  זו קושיא אחת.
שניה, הרי יש פסוקים אחרים ששם מפורש שהצדיקים לקחו את הנשים לפני הבנים וקושיא  וקושיא  וקושיא  וקושיא  

ויקח משה את אשתו ואת בניו וירכבם על ויקח משה את אשתו ואת בניו וירכבם על ויקח משה את אשתו ואת בניו וירכבם על ויקח משה את אשתו ואת בניו וירכבם על " (בשמות פרק ד' פסוק כ')  בדיוק כמו בעשו!  שכתוב  
", ורואים מפורש במשה רבינו שהוא לקח את האשה קודם לבנים?!   החמר וישב ארצה מצרים החמר וישב ארצה מצרים החמר וישב ארצה מצרים החמר וישב ארצה מצרים 

ועוד יותר קשה מיעקב אבינו עצמו שגם בו כתוב במקום אחר שהוא לקח את הנשים לפני הבנים!  
ויקם בלילה הוא ויקח את שתי נשיו ואת שתי שפחותיו ויקם בלילה הוא ויקח את שתי נשיו ואת שתי שפחותיו ויקם בלילה הוא ויקח את שתי נשיו ואת שתי שפחותיו ויקם בלילה הוא ויקח את שתי נשיו ואת שתי שפחותיו "(פרשת וישלח פרק ל"ב פסוק כ"ג) שכתוב 

", הנה רואים ביעקב עצמו שכתוב שלקח את הנשים ואת אחד עשר ילדיו ויעבר את מעבר יבק ואת אחד עשר ילדיו ויעבר את מעבר יבק ואת אחד עשר ילדיו ויעבר את מעבר יבק ואת אחד עשר ילדיו ויעבר את מעבר יבק 
 קודם הבנים?!

הביאור הוא שבאמת זה לא משנה את מי מכניסים ראשון למכונית, זה לא משנה את מי אלא  אלא  אלא  אלא  
מרכיבים ראשון על הגמל, הנשים או הבנים, וכאן המדרש קורא לעשו כסיל לא בגלל שהוא לקח 
את הנשים לפני הבנים, אלא בגלל שהוא היה "מוכרח" לקחת את הנשים קודם!  ולמה הוא היה 

מוכרח?  כי מבואר בפסוקים ובמדרש שחלק מהבנים של עשו 
בכלל לא היו הבנים שלו אלא בנים של הבן שלו!  הרבה מהבנים של 
עשו היו ממזרים!  ולכן איך אפשר לכתוב בעשו ויקח עשו את 
"בניו" והרי הם בכלל לא בניו!  אלא אם אתה רוצה לקרוא להם בניו 
זה רק בגלל שהם הבנים של הנשים שלו, ובגלל שילדים אלה נולדו 
לנשותיו לכן אפשר לקרוא להם בניו, אבל רק מכח שאלו הם 
הנשים שלו!  ולכן בעשו מוכרחים לכתוב קודם "ויקח עשו את 
נשיו" ורק אחר כך אפשר לכתוב "ואת בניו" כי כעת אפשר להחשיב 
ילדים אלה להיות קצת בניו בגלל שהם הבנים של נשותיו!!  ולכן 
עשו הוא לב כסיל, כי הוא מוכרח לקחת את נשיו קודם וזה מראה 
איזה משפחה הוא הקים, אבל ביעקב אפשר לכתוב איך שרוצים או 

 בניו ונשיו, או נשיו ובניו כי אצלו זה לא משנה כי יש לו משפחה כשרה!
הרחמן הוא הרחמן הוא הרחמן הוא הרחמן הוא זה אפשר עוד לדייק בנוסח ברכת האורח כמנהג ספרד שמברכים בברכת המזון, "ולפי ולפי ולפי ולפי 

" ורואים שמזכירים את הבנים לפני יברך את בעל הבית הזה ובעל הסעודה הזאת הוא ובניו ואשתויברך את בעל הבית הזה ובעל הסעודה הזאת הוא ובניו ואשתויברך את בעל הבית הזה ובעל הסעודה הזאת הוא ובניו ואשתויברך את בעל הבית הזה ובעל הסעודה הזאת הוא ובניו ואשתו
הנשים, והסיבה לזה כי זה כבוד שמראים לאדם שמשפחתו היא משפחה כשרה ושבניו הם שלו 

 לגמרי גם לפני שמזכירים את הנשים.
    כתוב בפרשה:כתוב בפרשה:כתוב בפרשה:כתוב בפרשה:

והנה ה' נצב עליו ויאמר אני ה' אלהי אברהם והנה ה' נצב עליו ויאמר אני ה' אלהי אברהם והנה ה' נצב עליו ויאמר אני ה' אלהי אברהם והנה ה' נצב עליו ויאמר אני ה' אלהי אברהם 
אביך ואלהי יצחק הארץ אשר אתה שכב עליה אביך ואלהי יצחק הארץ אשר אתה שכב עליה אביך ואלהי יצחק הארץ אשר אתה שכב עליה אביך ואלהי יצחק הארץ אשר אתה שכב עליה 

 .(פרק כ"ח פסוק י"ג) לך אתננה ולזרעךלך אתננה ולזרעךלך אתננה ולזרעךלך אתננה ולזרעך
רש"י, למה כתוב "ואלהי יצחק" הרי לא ומפרש ומפרש ומפרש ומפרש 
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האם מותר להוריד מים בשירותים שמותקן בו משאבה להעלות את האם מותר להוריד מים בשירותים שמותקן בו משאבה להעלות את האם מותר להוריד מים בשירותים שמותקן בו משאבה להעלות את האם מותר להוריד מים בשירותים שמותקן בו משאבה להעלות את 

    המיםהמיםהמיםהמים
שבהם מפלס הריצפה נמוך ממפלס מערכת הביוב מתקינים משאבה אשר מעלה את במקומות  במקומות  במקומות  במקומות  

המים הנשפכים  למערכת הביוב העירונית , וישנם שני סוגי משאבות , אחת משאבה קטנה שיש 

לה בית קיבול קטן ומיד שנשפכים המים המשאבה מעלה אותם למערכת הביוב , והשניה 

שחופרים בור גדול ליד מערכת הביוב ושמים שם משאבה טבולה במים אשר ברגע שהמים 

מגיעים לגובה מסוים יש מצוף שיש בתוכו מנגנון הפעלה שמפעיל את המנוע והמים עולים 

למערכת הביוב העירונית וכשיורד המצוף בחזרה 

 נכבה השאבה.

דין זה בגמ' סנהדרין דף עז:   אמר רב פפא האי יסוד  יסוד  יסוד  יסוד  

מאן דכפתיה לחבריה ואשקיל עליה בידקא דמיא גירי 

דידיה הוא ומיחייב והני מילי בכח ראשון אבל כח שני 

גרמא בעלמא הוא והיינו שאם אדם כפת את חברו 

והניחו ליד סכר של אמת המים ואחר כך הסיר את 

הסכר והמים נפלו על האדם והרגוהו הרי הוא חייב 

כהורג בידים משום שנפילת המים שבאה מכח הסרת הסכר נחשבת כוחו ממש , וכתבה הגמ' דכל 

זה הוא דוקא בכח ראשון ולא בכח שני, ופירש"י דעניין כח שני הוא שהאדם כפת את חברו 

בריחוק קצת ממקום הסכר ולא נפלו עליו המים מיד בצאתם מגדרותיהם אלא אחר כך הלכו 

למקום שהוא שם ולכן הרי זה גרמא ואין זה מוגדר ככוחו', רואים  בגמ' שהמים הנופלים עם הסרת 

הסכר חשיבי נופלים מכוחו נאמר רק בסמוך לסכר ולא בריחוק ממנו לפי פרוש רש"י , ובספר יד 

רמה בסנהדרין שם  כתב אופן נוסף של כח שני דהיינו כאשר המים הראשונים שנפלו על האדם 

לא הרגוהו ורק המים שבאו אחריהם הרגוהו דנפילה זו של המים השניים לא  חשיבא ככוחו דין זה 

דפעולה הנעשית על ידי הסרת בידקא דמיא בכח ראשון חשיבא כמעשיו נאמר גם לעניין דיני 

שבת וכמבואר בגמ' שבת דף עה: דרב מחייב את השוחט משום צובע שבית השחיטה נצבע בדם 

 אף שהאדם רק חותך את הורידים והדם מקלח מאליו ומוכח דגם בכה"ג הוי מעשה דיליה.

באורחות שבת נראה שלגבי אדם השופך מים בידים ולא רק מסלק סכר בפני בידקא דמיא וכתב וכתב וכתב וכתב 

חשיבא מרוצת המים כמעשיו גם כשאינה סמוכה ממש למקום השפיכה אלא בריחוק קצת דכיון 

ששפך בידים הרי אנו רואים את כוחו כמוליך את המים בהמשך מרוצתם ורק אם ניכר לעין שפסק 

כוחו והמים שותתים מאליהם אז לא חשיב בגדר מעשיו ובזה איירי הגמ' בחולין דף קז גבי אריתא 

דדלאי ורק לגבי בידקא דמיא שאין האדם עושה במים מעשה בידים אלא רק מסיר את הסכר אין 

 נפילת המים נחשבת ככוחו אלא בסמוך לסכר ולא בריחוק קצת .

שירידת המים אל המיכל שבו נמצאת המשאבה אינה נחשבת כבידקא דמיא בכח ראשון נראה  נראה  נראה  נראה  

אלא בכח שני , המים האלו מגביהים מצוף הסוגר את המעגל החשמלי ונמצא שאין כאן מעשה 

בידים רק גרמא  בזה גם להחזו"א אינו אלא גרמא , ובפרט שהמים צריכים לעשות פעולה נוספת 

דהיינו הגבהת המצוף ונמצא שהשימוש במשאבה זו חשיב פ"ר בגרמא , אמנם אם  בכל פעם 

שמורידים את המים מופעלת המשאבה והדבר נעשה בסמיכות זמן להורדת המים נראה שאין 

להתיר את הורדת המים בשבת ובשעת הדחק כשיש בדבר משום כבוד הבריות ילחץ על ידית 

 הורדת המים בשינוי, 

בסוג  של משאבה ברוב הפעמים שמורידים את המים לא תופעל המשאבה מפני שהבור אומנם  אומנם  אומנם  אומנם  

גדול , רק כאשר יהא המצוף קרוב אל המקום בו הוא סוגר את המעגל ובאופן זה הוי ספק פ"ר 

דלשעבר וכיון שנתבאר שאין כאן אלא נידון של גרמא כיון שהפעולה היא בכח שני וגם הוי פ"ר 

בגרמא לכן כשמצטרף לזה ספק נראה דיש להקל הן מצד דהוי ספק דרבנן והן מצד הטעם של 

 ספק פ"ר , ועוד שברוב פעמים אין בפעולה זו איסור, 

וכ"כ באור לציון לגבי סבוניה הנמצאת באסלה ומוציאה צבע להתיר בשבת ואחד הטעמים מפני 

 שחשיב כוח שני ,

אם המשאבה מופעלת בכל פעם שמורידים את המים אין היתר להשתמש בבית כסא זה לסיכום: לסיכום: לסיכום: לסיכום: 

בשבת ובמקום דחק כשיש בדבר משום כבוד הבריות יוריד את המים כלאחר יד כגון על ידי לחיצה 

במרפקו, ואם המשאבה מופעלת רק לאחר שבית הקיבול מתמלא מותר בשעת  להשתמש בבית 

 כסא זה בשבת.

 

 

 

ַהַּבַעל  ַעל  ִּסְּפרּו  יֹוֵעץ", ׁשֶּ ָּכַתב ָהַרב "ֶּפֶלא 

ֵׁשם טֹוב, ֶׁשַּפַעם ַאַחת ָׁשָתה ּכֹוס ָּגדֹול ֶׁשל 

ֵׁשָכר ָחָזק ְמאֹד, ְּבחֹוְׁשבֹו ֶׁשהּוא ַיִין, ְוִכְמַעט 

ּוְלַאַחר   , ו ָני ֵעי ָסַגר  ְוֵתֶכף   , ִהְתַעֵּלף ּוא  ֶׁשה

ָׁשָתה  א  ְּכִאּלּו  ֹו  ָתנ ְלֵאי ָחַזר  ם  ְרָגִעי ַּכָּמה 

ּוָאה  ְרפ ֹו  ז ֵאי  : ו ָדי ַּתְלִמי אֹותֹו  ָׁשָאלּו  ְּכָלל. 

ָעָׂשה? ְוֵהִׁשיב ָלֶהם: ֲהא ֵּתְדעּו ַמה ֶׁשָאְמרּו 

"ַיִין ָקֶׁשה  (ַּדף י.)  ֲחז''ל ְּבַמֶּסֶכת ָּבָבא ַּבְתָרא 

ְמַהַּדר   ' ה ְּכַפַחד  ַּפַחד  ן  ְוֵאי  , ֹו" ג ְמִפי ַּפַחד 

ָחַׁשְבִּתי ְּבעֶֹמק ִיְרַאת ה',  ְּגאֹונֹו, ְוָלֵכן ֵּתֶכף ׁשֶּ

ָכר ָחַלף ָהַל לֹו...   ַהׁשֵּ

 

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

 

ַזַצ"ל, ֶׁשְּבֵעת  ִּדיְסִקין  ַעל ַהַּמֲהִרי"ל  ְמֻסָּפר 

ו  ְלָפָני " ַׁשָּבת  ְּבֶעֶרב  ַהִּצּבּור  אֹוְמִרים  ּו  ֶׁשָהי

ְוִריד  לֹו  ִמִּתְנַּפח  ָהָיה   , ּוַפַחד" ְּבִיְרָאה  ֲעבֹד 

ַהִּיְרָאה  ֵמָעְצַמת   , ֶאְצַּבע ְּכעִֹבי  ֹו  ְּבִמְצח

  ְוַהַּפַחד ֶׁשָהָיה ָנתֹון ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה.

 

ּוֵמֵהיָכן ָׁשַאב ַהַּמֲהִרי"ל ִּדיְסִקין ִיְרַאת ָׁשַמִים 

ן  ִּבְנָיִמי ַרִּבי  ֹון  ַהָּגא ו  ֵמָאִבי ֹו?  ָּכז ֹוְצַמה  ְּבע

ִּדיְסִקין ַזַצ"ל. ַרִּבי ִּבְנָיִמין ִּכֵהן ְּכרֹאׁש ְיִׁשיָבה, 

ְוַדְרּכֹו ָהָיה ִלְלמֹד ְּבַחְדרֹו, ְוַכֲאֶׁשר ִהְתעֹוְרָרּה 

ָלּה  ִנְמְצָאה  ֶׁשא  ַהִּמְדָרׁש  ת  ְּבֵבי ְׁשֵאָלה 

ַמֲעֵנה, ָהיּו ִנְכָנִסים ֶאל ַהּקֶֹדׁש ְּפִניָמה, ְורֹאׁש 

  ַהְּיִׁשיָבה ָהָיה ְמָפְרָקה ּוְמַּתְרָּצה.

 

יֹום ֶאָחד, ִהִּגיַע ַּתְלִמיד ֲחַכם ּוְׁשֵאָלה ְּבִפיו, 

ָנַפל ִמָּיָדיו  ָּדָבר ּנֹוָרא ָקָרה לֹו, ֵסֶפר ַהּתֹוָרה 

 , ַהֵּתָבה ֶאל  ַהּקֶֹדׁש  ֹון  ֵמֲאר ּו  ֶׁשָּנְׂשא ְּבָׁשָעה 

  ְוָכֵעת ָּבא ִלְׁשאֹול ְּכָדת ַמה ַלֲעׂשֹות.

 

 , ִּבְׁשֵאָלה ּו  ְוָנְתנ ּו  ָנְׂשא ָבה  ַהְּיִׁשי ֵדי  ַּתְלִמי

ְוֶהֱעלּו ְצָדִדים ְלָכאן ּוְלָכאן, ּוְלַבּסֹוף ֶהְחִליטּו 

ֵאָלה ְלרֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה. ְוִהֵּנה,  ְלַהְפנֹות ֶאת ַהׁשְּ

ּתֹוָרה  ֶׁשֵּסֶפר  ן  ִּבְנָיִמי ַרִּבי  ֹון  ַהָּגא ָׁשַמע   ַא

ָחַזר  ַנְפׁשֹו,  ּו  ב ֵהִׁשי ׁשֶּ ְוַאַחר   , ִהְתַעֵּלף  , ָנַפל

ּוא  ֶׁשה ְּכֵדי   ּתֹו  , ם ְּפָעִמי ַּכָּמה  ְוִהְתַעֵּלף 

ְמַמְלֵמל "ֵסֶפר ּתֹוָרה ָנַפל, ֵסֶפר ּתֹוָרה ָנַפל", 

ְוַרק ְלַאַחר ְזַמן ַרב ִהְתאֹוֵׁשׁש, ְוִנְפָנה ְלַחֵּפׂש 

  ַּדְרֵכי ְּתׁשּוָבה ְלאֹותֹו ָאָדם.

 

 מעשה שהיה... הרב חיים דדשלמדני חוקיך 



    

    

    
    האם פרוזבול מועיל על חיוב שבועה וחוב שנובע מזההאם פרוזבול מועיל על חיוב שבועה וחוב שנובע מזההאם פרוזבול מועיל על חיוב שבועה וחוב שנובע מזההאם פרוזבול מועיל על חיוב שבועה וחוב שנובע מזה

שדוד   10000$שנת השמיטה באים יצחק ודוד לבית הדין הרבני יצחק מוציא שטר חוב על סך  אחר אחר אחר אחר 

ועל   5000$בחודש אייר דאשתקד וכעת נותר סך    5000$חייב לו. מאידך דוד טוען כי שילם ליצחק  

פי הדין דוד נשבע ששילם סך זה והשאר משלם ונפטר. ומכיון שבזמן הזה אין מחייבין שבועה 

מאידך דוד טוען כי על   10000$וכיון דאינו יכול לישבע משלם. לפיכך דוד צריך לשלם ליצחק סך  

הוא אינו חייב מכוח החוב אלא מכח שבועה ומתוך שאינו יכול לישבע משלם   5000$החוב של ה 

ומכיון שהשביעית משמטת את השבועה הרי הוא פטור משבועה ופטור מתשלום ואין קשר 

 דולר וכעת באו לישאל. 5000לפרוזבול שיצחק עשה לכך עליו לשלם בכל אופן רק 

 שאלה זו מורכבת מכמה דינים העולים וננסה לפרקה כיד ה הטובה.הנה הנה הנה הנה 

מסכת שבועות (דף מ"ה.) איתא שביעית משמטת את השבועה. ומבואר ברש"י (שם דף במשנה במשנה במשנה במשנה 

מ"ח: ד"ה ושביעית) דלאו כל שבועה שיש לו על 

חבירו אלא כל שבועה שיש לו על חוב משמטת. 

והראשונים נחלקו אם שבועה זו רק בשבועה 

דאורייתא כגון שבועה של מודה במקצת הטענה 

שחייב שבועה או גם בשבועת היסת שהיא 

י דינים  וכל הנ וכן בגלגול שבועה.  ן  מדרבנ

 וחילוקיהם נאמרו בראשונים שם.

ו) דשביעית משמטת “ס"ז ס‘ השו"ע חו"מ (סןכ"פ ןכ"פ ןכ"פ ןכ"פ 

את המלוה וכו'. והיינו שאם חבירו חייב לו שבועה א"צ לישבע ונפטר מן השבועה ומן התשלום. 

ובזמן הזה שאין מחייבין שבועה כיון דאינו נשבע פטור גם מלשלם כיון דמודה במקצת חייב 

שבועה והכא נפטר מהשבועה ומהתשלום דשביעית משמטתו. ולפיכך אם יצחק עשה פרוזבול 

שדוד טוען  5000$שדוד מודה שחייב אבל החוב של ה 5000$אין השביעית משמטת את החוב של ה

ששילם ואע"פ שמן הדין היה חייב לשלם כי מודה מקצת הטענה חייב שבועה, ומתוך שאינו יכול 

 להישבע משלם וכיון דקיי"ל ששביעית משמטת את השבועה הרי דוד פטור מתשלום זה.

שאנו צריכים לברר אם הפרוזבול שיצחק עשה הוא אינו משמט גם את השבועה, ולכך דוד רק  רק  רק  רק  

שוב חזר לדין שמודה מקצת חייב שבועה ומתוך שאינו יכול להישבע משלם. ומסברא קא אמינא 

דלא שייך פרוזבול על חיוב שבועה (דהיינו שאם עשה פרוזבול יהיה מחייב את דוד שבועה) דהא 

פרוזבול הוא פוטר ממון דלא קרינן ביה לא יגוש ושבועה אינה ממון. ויתירה מזו שהחוב שבא 

כתוצאה מחיוב שבועה אינו קשור לשנת השמיטה כיון דאינו בא מדין "שביעית משמטתו" אלא 

מדין חיוב ממון מכח כופר מקצת הטענה חייב שבועה ודו"ק. ובדין זה כתב הגאון רבי משה 

פיינשטיין בשו"ת אגרות משה (חלק חו"מ ח"א סימן כ') שפרוזבול משמט אף את השבועה והיינו 

שאם חייב שבועה על חובו משנת השמיטה ודינו שהיה נפטר מהשבועה כי שביעית משמטת אם 

שכנגדו כתב פרוזבול ולפיכך חייב שבועה ומתוך שאינו יכול להישבע משלם וכמו המעשה 

שלפנינו. אמנם בספר מקצוע בתורה להגאון מפלצ'ק (דף קמ"ה ע"ג) כתב דלא שייך פרוזבול על 

שבועה דאינה ממון וכן משמע דעת כמה מהאחרונים דלא תיקנו פרוזבול על שבועה ולפיכך דוד 

הנותרים כיון שנפטר מהשבועה נפטר  5000$רק על מה שמודה שחייב ועל ה 5000$אינו חייב כי אם 

 ג"כ מהתשלום. 

לדינא לדינא לדינא לדינא ושוב לאחר החיפוש ראיתי בספר שער המשפט (סימן ס"ז סק"ב) שדן בזה באורך והסיק  

אי חייב שבועה דאורייתא יכול לומר המלוה היה לי פרוזבול ואבד ולחייבו שבועה דהיינו שלענין שלענין שלענין שלענין 

שמועיל פרוזבול לשבועה, וכיון דאמרינן מתוך שאינו יכול להישבע משלם. לפיכך במקרה דנן אם 

יצחק עשה פרוזבול דוד אינו יכול לטעון שהוא פטור מהשבועה כיון דהפרוזבול ג"כ אינו משמט 

את השבועה וחזר הדין כופר מקצת הטענה חייב שבועה ומתוך שאינו יכול להישבע משלם ודוד 

 10000$חייב לשלם את כל ה

יש להוסיף דאף אם נאמר שיש מי שסובר דפרוזבול שייך רק על החוב בממון ולא על ועוד  ועוד  ועוד  ועוד  

השבועה, וא"כ יכול דוד המוחזק לטעון קי"ל כהפוסקים הנ"ל ואני נפטר מהשבועה. מ"מ מסתבר 

טעמא שכתב השער המשפט (שם) דבשבועה דרבנן אין מחייבין שבועה על הספק דהכי נמי 

שביעית בזמן הזה דרבנן, אבל בשבועה דאורייתא פרוזבול מועיל לחייבו שבועה (כך הבנת 

הדברים שם) לכך כיון שכאן איירי בחיוב שבועה של כופר במקצת הטענה חייב שבועה דאורייתא 

 לא יוכל להיטר מהשבועה מצד שביעית משמטת שבועה, ומתוך שאינו יכול להישבע משלם.

הקב"ה שמו על הצדיקים בחייהם לכתוב אלהי 
פלוני, ורק לאחר שהאדם מת, אם היה צדיק 
אז הקב"ה מייחד את שמו עליו, אבל יצחק 
הרי היה חי עדיין ואם כן כיצד הקב"ה אמר 
ליעקב "אני ה' אלהי יצחק", והסיבה שהקב"ה 
לא מייחד את שמו על הצדיקים כשהם עדיין 

הן בקדושיו לא הן בקדושיו לא הן בקדושיו לא הן בקדושיו לא חיים זה משום שנאמר " 
ן  י מ א ן י י מ א ן י י מ א ן י י מ א ) "  י ו " ט ק  ר פ ב  ו י א ת ( ר מ ו א ת  א ז  ,

שכשהאדם חי אפילו אם הוא צדיק אי אפשר 
להאמין בו לגמרי כי עדיין יש לו יצר הרע, וכמו 

אל תאמן בעצמך עד   –שכתוב בפרקי אבות  
יום מותך, ולכן אי אפשר לומר "אלהי פלוני" 
כל זמן שהאדם עדיין חי, ואם כן למה ביצחק 
הקב"ה ייחד שמו עליו, ומתרץ רש"י שכאן 
ייחד הקב"ה שמו על יצחק לפי שכהו עיניו 
וכלוא בבית והרי הוא כמת ויצר הרע פסק 
ממנו, שכיון שהוא היה עיוור לכן נחשב כמת 

 ואפשר לייחד שמו יתברך עליו.
מכתם לדוד שמרני מכתם לדוד שמרני מכתם לדוד שמרני מכתם לדוד שמרני פרק ט"ז כתוב,  ובתהלים  ובתהלים  ובתהלים  ובתהלים  

אל כי חסיתי בך, אמרת לה' אדני אתה טובתי אל כי חסיתי בך, אמרת לה' אדני אתה טובתי אל כי חסיתי בך, אמרת לה' אדני אתה טובתי אל כי חסיתי בך, אמרת לה' אדני אתה טובתי 
בל עליך, לקדושים אשר בארץ המה ואדירי כל בל עליך, לקדושים אשר בארץ המה ואדירי כל בל עליך, לקדושים אשר בארץ המה ואדירי כל בל עליך, לקדושים אשר בארץ המה ואדירי כל 

, ומפרש רש"י שדוד המלך ביקש חפצי בם חפצי בם חפצי בם חפצי בם 
מהקב"ה שישמור עליו בזכות הקדושים אשר 
הם קבורים בארץ, בזכות האבות שקבורים 
בארץ, וזה ביאור הפסוק "לקדושים אשר 
בארץ המה ואדירי כל חפצי בם", ולכאורה 
קשה מפני מה הזכיר דוד המלך את האבות 
בלשון של "קדושים הקבורים בארץ", והיה 
אפשר לומר את שמותם או לשונות והגדרות 
עה  ו ש י ש  בק י ם אדם  ל א ש מ ל ו ת,  ו ר אח
בתפילה לפני הקב"ה, והוא רוצה להזכיר את 
אביו הצדיק ולבקש שהקב"ה יענה לו בזכות 
אביו, אדם זה יזכיר רק את שם אביו אבל הוא 
לא יאמר אנא ה' תעזור לי בזכות אבי שקבור 
באדמה?!  ואם כן למה דוד המלך אמר על 

 האבות "לקדושים אשר בארץ המה"?
צריך לומר כמו שמבואר ברש"י בפרשה אלא  אלא  אלא  אלא  

ל  מו ע יחד את ש לא מי ב"ה  ו, שהק שלנ
הצדיקים בחייהם כי אי אפשר להאמין באדם 
עד יום מותו כי הוא תמיד נמצא במלחמת 
היצר, ונראה שלזה כיון רש"י שכתב בתהילים 
שדוד המלך ביקש שהקב"ה ישמור אותו 
בזכות "הקדושים אשר המה קבורים בארץ", 
שאמר דוד המלך שטובות שעושה הקב"ה 
עמו כל זה בגלל הקדושים אשר נקראים 
קדושים כי הם "קבורים בארץ", אבל כל זמן 
שהם היו חיים אין זה קדושה גדולה עם ייחוד 
שמו יתברך, כי עדיין יכול להיות שישתנו, ודוד 
המלך גם אמר שהקב"ה לא ישמור עליו בגלל 
המעשים שלו עצמו כי אין הקב"ה מייחד שמו 
על הצדיקים בחייהם ומי אמר שהוא ישאר 
בדרגה שלו, ונלמד מזה שאם אדם רוצה 
לבקש ישועה מהקב"ה הוא צריך להזכיר זכות 
של קדושים אשר כבר אינם חיים בעולם הזה, 

 אבל לא יזכיר שם של צדיק שעדיין חי.

 פרשה מפורשת  הרב עמנואל איפרגןנועם דברות 
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 1המשך מעמוד 



    

    

    
    סוגי לשון הרעסוגי לשון הרעסוגי לשון הרעסוגי לשון הרע    ----הקדמה לשמירת הלשון (ג) הקדמה לשמירת הלשון (ג) הקדמה לשמירת הלשון (ג) הקדמה לשמירת הלשון (ג) 

בחז"ל מצינו שלשה סוגי לשון הרע, "לשון הרע" "רכילות" ו"מוציא שם רע". לפעמים, השתמשו חז"ל בלשון "לשון הרע" אף במקרה   הקדמה: הקדמה: הקדמה: הקדמה: 
 שבאמת הוא "רכילות" או "מוציא שם רע". מצינו עוד סוג בחז"ל שנקרא "בעל לשון הרע", והוא אדם שרגיל תמיד בעון לשון הרע. הרמב"ם הביא

    יש גם לשון הרע מדרבנן, שנקרא "אבק לשון הרע".  .(א)אותם בסדר זה, רכילות, לשון הרע, מוציא שם רע, ובעל לשון הרע
"רכילות", היינו לספר דברים הגורמים לאדם לשנוא את חבירו, ועלול לגרום שנאה ומחלוקת בין  רכילות:רכילות:רכילות:רכילות:

. למשל, ראובן עשה דבר הנוגע לשמעון, או אמר דבר על שמעון, ובא לוי וגילה זאת (ב) אדם לחבירו 
. נמצא (ג) לשמעון, או שלוי גילה זאת ליהודה ויודע שיתכן שעל ידי יהודה יבוא להגיע סיפורו לשמעון 

שלוי גורם לשמעון לשנוא את ראובן ויבוא לידי מחלוקת. ואף אם אין שום גנות במה שעשה ראובן, וגם 
אמת הוא שכן עשה ראובן, וגם שלוי אינו מתכוון לגרום מחלוקת בין ראובן לשמעון, מ"מ כל דבר שעלול 

. "רכילות" יותר גרוע מ"לשון הרע" באופן זה שגורם (ד) לגרום שנאה ומחלוקת נכלל באיסור "רכילות" 
 . (ה)מחלוקת ומזיק יותר מ"לשון הרע"

"לשון הרע", היינו לספר דברי גנות על חבירו. וכתב הרמב"ם ש"לשון הרע" הוא עון גדול יותר  לשון הרע:לשון הרע:לשון הרע:לשון הרע:
. ובפשטות, כוונתו הוא משום שהשחתת המדות של המספר שבחר לדבר בגנות חבירו, (ו) מ"רכילות" 

. [אף שמצד ההיזק, רכילות יותר גרוע שגורם מחלוקת (ז) יותר גדול מהשחתת המדות של המספר "רכילות" שהעביר סיפור דברים שאינו של גנות 
גם זה ו, וכנ"ל.] ויש עוד סוג של לשון הרע, והוא במקרה שלא דיבר בגנותו כלל, וגם לא גורם מחלוקת בין שני אנשים, אבל גורם היזק או צער לחביר

    .(ח)אסור מדין לשון הרע
"מוציא שם רע" דומה ל"לשון הרע" רק שהוא מבוסס על שקר. "מוציא שם רע" יותר גרוע מ"לשון הרע", שהשחתת המדות בו יותר  מוציא שם רע:מוציא שם רע:מוציא שם רע:מוציא שם רע:

גם בהלכה מצינו ש"מוציא שם רע" יותר גרוע, לענין הלכות מחילה, שכתב   . (ט) גרוע, שלא בלבד שדיבר בגנות חבירו אלא הדיבור גם היה שקר 
. אמנם, כתב שם במ"ב שגם במוציא שם רע (י) הרמ"א בהלכות יום כיפור המוחל לא יהיה אכזרי מלמחול, חוץ ממוציא שם רע שאינו צריך למחול 

    . (יא)מדת ענוה למחול
"בעל לשון הרע", היינו אדם שרגיל לדבר לשון הרע, וכהפקר אצלו. כת זו גרועה מכולם, ועליו נאמר כל העונשים החמורים דאיתא  בעל לשון הרע:בעל לשון הרע:בעל לשון הרע:בעל לשון הרע:

 .(יב)בחז"ל
"אבק לשון הרע" הוא איסור מדרבנן, והיינו לספר בפני אחרים דברים שאינם בכלל לשון הרע, אבל הם מילים העלולות לגרום אבק לשון הרע:  אבק לשון הרע:  אבק לשון הרע:  אבק לשון הרע:  

וכתב החפ"ח, שבכל "אבק" יתכן שעובר גם בלאו דאורייתא של לפני עור, שהרי גורם לחבירו לספר לשון הרע .(יג)לאחרים להתחיל לספר לשון הרע
.] והא דאיתא בגמ' ש"כולם באבק (טו) . [ובמקרה שאינו שייך האיסור של "לפני עור", עדיין יש איסור מדרבנן מדין "אבק לשון הרע", ע' בהערה (יד)

 .(יז), כתב המהרש"א דשפיר שייך להינצל ממנו, רק שצריך לעבוד הרבה(טז)לשון הרע"
 

    .á"äå à"ä æ"ô úåòã 'ìä í"áîø (à)  å ú÷åìçî íåøâì ìåìòù åðééä "úåìéëø" ìù ø÷éòä ."éðåìô åúåà ìò åáìá äàðù ñéðëäì" íéîøåâä íéøáã íäù â"ñ 'à ììë á"ç ç"ôçä áúë (á)àðù ïéá íéðãî çìùî" åøéáçì íãà ïéá ä
  ."íéçà  êëå êë ,éðåìô êì äùò êë ,êéìò éðåìô øîà êë ,øîåàå êìåäå ,äæì äæî íéøáã ïòåèù äæ ,ìéëø åäæéà ì"æå á"ñ 'à ììë á"ç ç"ôçä áúë (â)  îù î"ñëäî úåøå÷î ù"ò .ì"ëò 'åë êì úåùòì äöåø åà êì äùòù åéìò éúò

ðù ïéá ú÷åìçîå äàðù íåøâì êøãäù ,åðééäã .åøéáç ìò åáìá äàðù ñéðëäì íøåâù ,àåä äàöåúä ìáà ,úåìéëø ìù äøåöä åäæ .êåðéçäå â"îñäåà é øîåì íúñ ìáà .éðùä ãâð øîà åà äùò ãçàù øáã úåìâì é"ò àåä ,íéùð
ø àìå ,òøä ïåùì øåñéàä àåäù) åëøò ãéøåäì íøåâ àìà ,äàðùå ú÷åìçî íøåâ åðéà ììë êøãá ,(òøä ïåùì åðééäã) åøéáç éðôá íãà ìù åúåðâìéë  .(úå   åúðååë ïéà íà óàå ,úåðâ íåù ïéà íà óà àåäù (â"ñå á"ñ) íù áúë (ã)

  .(úìòåúìä ë"àà) úåìéëø ììëá àåä ,éðùä ìò ãçà äàðù ñéðëäì íøåâ åìàë íéøáã øôñîäù úåàéöîäù øéëî íà î"î ,äæì   úìèå÷ úåìéëø àäù ,òøä ïåùì ïî øúåé úåìéëø äù÷ù á"ä æ"ô úåòéã 'ìä ã"áàøä áúë (ä)
øáñ í"áîøäù ÷ø ,÷æéää ïéðòá òåøâ øúåé "úåìéëø"ù äãåî ò"åë úåèùôáå .úåìéëøî òåøâ øúåé òøä ïåùìù íù í"áîøä ë"ùîë àìã àåäå .äùìù àù  .äàáä 'òä 'ò .úåãéîä úçùää úîçî òåøâ øúåé "òøä ïåùì" ë"ôò  (å)

 àåäå ,äæ åàì ììëá àåäå ,ãåàî ãò äæî ìåãâ ïåò ùé ì"æå áúë "ìéëø êìú àì" ÷åñôäî úåìéëø ìù ïéãä í"áîøä àéáäù øçàì ,á"ä íù í"áîøåùì  ç"ôçä íúñ ïëå .ì"ëò úîà øîåàù ô"òà åøéáç úåðâá øôñîä àåäå ,òøä ï
é úåìéëø àäù ,í"áîøä ìò '÷äù ã"áàøá 'ò ,íðîà .ì"ëò 'åë òøä ïåùì àåäå ãàî ãò äæî ìåãâ ïåò ùé ì"æå í"áîøä éøáãë 'à ïéåàì äçéúôáøúå  äî íù î"ñëá 'ò] .íéúù àìà úìèå÷ åðéà òøä ïåùìå .äùåìù úìèå÷ù òåøâ

 øáñ ã"áàøä ë"àùî .(äàáä 'òä 'ò) íãàä ìù úåãéîä úúçùää éôë àìà ,÷æðä éôë ïéðòä øîåçä ããåî åðéà í"áîøäù úåèùôá ì"éå [.äæì 'éúùäîù   .òåøâ øúåé àåä ÷éæî øúåéù  æèø øîàî â"ô äáåùú éøòùá áúë (æ)
ø .ì"ëò íãéàì åúçîùå åéøáç úà òéùøäìå áééçì åúøéçáå (á) åøáçì íåøâé øùà úùáäå ÷æðä (à) åéúåàøå÷ äðä íéúù òøä ïåùì øôñîäå ì"æåðéà úòãá â"äðëäå æ"áãøä áúë äæ ïéòëå ."íãéàì åúçîù"ä àåä øåñéàä ÷ìçù å

ì øôñá äàáåä .äáéñ åì ùéù úåìéëøá ë"àùî ,äáéñ íåù éìá åøéáç úåðâá øôñî ãéîúù òåøâ øúåé òøä ïåùì ìòáä ìù úåãéîä úúçùäù ,í"áîøäå÷é  .ì÷ðøô úøåãäî íáîøì íéè   ì"æå ä"ä æ"ô úåòéã 'ìä í"áîøä áúë (ç)
øéáñîå .ì"ëò òøä ïåùì äæ éøä ,åãéçôäì åà åì øöäì åìéôàå ,åðåîîá åà åôåâá åøéáç ÷éæäì ùéà éôî ùéà åòîùð íà íéîøåâù íéøáã øôñîä çä .ììë úåðâ éìá åìéôà åðééäù (æ"÷ññå ã"÷ñ â"÷ñ ç"îàááå ,ã"ñ 'â ììë) ç"ô

  .éîìùåøéäî åøå÷îù ù"òå ä ìåãâ åðåòå òø íù àéöåî ììëá àåä ,øúåé åøéáç äðâúð äæ øåáòå ,ø÷ù ìù úåáåøòú åìù øåôéñäá ùé íà ì"æå áúë à"ñ 'à ììëá ç"ôçä (è)äáø  åùðò ì"æå áúë â"é÷ñ ïéùò äçéúôáå .ì"ëò øúåé
 ."÷çøú ø÷ù øáãî" ìù åàìá íâ øáòù ù"òå .ì"ëò úåìéëøå òøä ïåùì íúñî øúåé äáøä øåîç  òø íù åéìò àéöåä íàå ,äìéçî ù÷áîä úáåèì ïååëîù àì íà ,ìåçîìî éøæëà äéäé àì ìçåîä ì"æå à"ñ åøú 'ñ ç"åà à"îø (é)

 .ù"ò å"éøäîå î"äâä â"îñ éëãøîäî åøå÷î .ì"ëò åì ìåçîì ö"à   .ì"ëò äæá íâ ìåçîì äåðò úãî î"îå ,òø íùä øàùðå ñåéôá òîù àìå àãùçá òîùã àëéàã ,ìåçîì ö"à ì"æå à"é÷ñ íù á"î (àé)   òåáùá åðáúëù äî 'ò (áé)
  .øáòù    íéìéî øîåì .ì"ëò òøä ïåùì íãà éðá åøôñéù åéøáãá íãàä ááñé øùàë ,òøä ïåùì ÷áà ïéðò ì"æå åëø 'àî éùéìù øòù äðåé åðéáø áúë (âé)ìòä åðéáøá ù"ò ."òøä ïåùì ÷áà" àåä ,òøä ïåùì ìù äçéù ìéçúäì úåìå

íä ç"ôçáå í"áîøá äàáåää íéðåùàøä íéøåéö äùìùä ."÷áà"á ììëðù íéøåéö äîë åàéáäù ,'è ììë ç"ôçáå ,ã"ä æ"ô úåòéã 'ìä í"áîøáå ,äðåéà , .("äúò àåä åîë äéäéù éðåìô ìò øîåà äéä éî") éàðâì äøåîå çáù øôñî .
á çáùîä åðééäã) éàðâá úåðòì òîåùäì ìåìòù ïôåàá åúåà çáùî .â .("äéäé äîå òøà äî òéãåäì äöåø éðéà ,éðåìôî å÷úéù") éàðâì äøåî .áéðô   àåä ì"ðã íéøåéö 'â ìë .(åéàðåù éðôá àìù åìéôà øúåéá çáùîä åà ,åéàðåù

  .ù"ò à"÷ñ 'è ììë ç"îàáá øàéá ïë .òøä ïåùì ìù äçéù ìéçúäì ìåìòù íòèî   .äàáä äøòä 'ò .ä"âäá 'è ììë ùéø ç"ôç (ãé)  ïðáøã øåñéàá ÷ø øáåò àåäù í"áîøäå äðåé åðéáø úåòîùî ìò äù÷ä ,ä"âäá íù ç"ôç (åè)
ì áåø÷"ù øáã ïéá ÷ìçì ùéù ,ïúòã áùééì ç"ôçä áúë äìéçúî .øåò éðôì ìù àúééøåàã øåñéàá íâ øáåò àåä àåìä àä '÷äå ,òøä ïåùì ÷áà ìùàãå øáåò åðéàù ."äæì àåáéù êë ìë áåø÷ øáãä ïéà" ïéáì "åãé ìò àèçéù é

îøäå äðåé åðéáø úåòîùîù ,åîöò ìò ç"ôçä '÷ä ,íðîà .ø"äùì ÷áà ìù ïðáøã øåñéàá øáåò ïééãò ìáà ,"éàãåì áåø÷"ù ãò øåò éðôì ìù åàìáí"á   äø÷î ìåìëì åöøù ,'éú ïëì ."÷áà"á àìà øáåò åðéà "éàãåì áåø÷" íà óàù
à ïëì ,äéãéã íéìéîä éìá íâ ø"äùì øáãì àåáì íäì øùôà äéäå ,éðåìô úåãåà øáãì åìéçúä øáëù äø÷îá ïåâë ,øåò éðôì ìù åàìä êééù åðéàåðé    .òøä ïåùì ÷áàá øáò ïééãò ìáà ,øåò éðôì ìò øáåò   ,ãñ÷) àøúá àáá (æè)

   .(á  îàù äîã à"ùøäî íù áúë ÷áàá óàå 'åë "òøä ïåùìá íìåëå" ì"æç åøîàù äî ì"æå å"èô äðåáúä øòù ïåùìä úøéîùá íâ äàáåä ,íù à"ùøäî (æé)  åø çéðéå åøåáéã ìò åáìå åéðéò ïúé àì íãàä íàù ÷ø åðééä "íìåë"
.ì"ëò òøä ïåùì ÷áàî ììë ìöðéäì ìëåé àì íãàäù øîåì ,íåìùå ñç ì"æç åðååë àì ìáà 'åë åá åìùëé íìåë éàãåá åòáè ìò åúåà 
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    אשרי אביו שלימדו תורה!אשרי אביו שלימדו תורה!אשרי אביו שלימדו תורה!אשרי אביו שלימדו תורה!
    אשרי יולדתו!אשרי יולדתו!אשרי יולדתו!אשרי יולדתו!

    
    סיום מסכת כיד המלךסיום מסכת כיד המלךסיום מסכת כיד המלךסיום מסכת כיד המלך

    משניות מועד קטן בעל פה!משניות מועד קטן בעל פה!משניות מועד קטן בעל פה!משניות מועד קטן בעל פה!
    עם בחינה על ידי המתפלליםעם בחינה על ידי המתפלליםעם בחינה על ידי המתפלליםעם בחינה על ידי המתפללים

    של הילד החשובשל הילד החשובשל הילד החשובשל הילד החשוב
    אהרון שטילרמןאהרון שטילרמןאהרון שטילרמןאהרון שטילרמן

תזכה עוד לסיים ולעלות במעלות תזכה עוד לסיים ולעלות במעלות תזכה עוד לסיים ולעלות במעלות תזכה עוד לסיים ולעלות במעלות 
    התורה ויראת שמים!! התורה ויראת שמים!! התורה ויראת שמים!! התורה ויראת שמים!! 

 


