
"וארא אל "וארא אל "וארא אל "וארא אל כתוב בפרשה (פרק ו' פסוק ג')  

אברהם אל יצחק ואל יעקב באל שדי ושמי אברהם אל יצחק ואל יעקב באל שדי ושמי אברהם אל יצחק ואל יעקב באל שדי ושמי אברהם אל יצחק ואל יעקב באל שדי ושמי 

"וארא אל האבות", וקשה מה רש"י בא   -, ומפרש רש"י  ה' לא נודעתי להם" ה' לא נודעתי להם" ה' לא נודעתי להם" ה' לא נודעתי להם" 

לחדש הרי כתוב בפסוק וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב וכי אנו לא 

 יודעים שהם האבות?!

, והובא ברש"י "הן בקדושיו לא יאמין" "הן בקדושיו לא יאמין" "הן בקדושיו לא יאמין" "הן בקדושיו לא יאמין" איוב פרק ט"ו כתוב בפסוק  בספר  בספר  בספר  בספר  

בתחילת פרשת ויצא (פרק כ"ח פסוק י"ג) שלא מצינו במקרא שייחד שמו 

יתברך על הצדיקים בחייהם לכתוב אלהי פלוני שנאמר הן בקדושיו לא יאמין, 

(זאת אומרת שהקב"ה לא קרא את שמו על הצדיקים כשהם היו עדיין בחיים 

ולכן לא כתוב "אני אלהי אברהם" אלא רק אחרי שנפטר, כי כל זמן שהאדם חי 

יש לו עדיין יצר הרע ויכול להיות רשע) ורק ביצחק לפי שכהו עיניו (שהיה 

עוור) וכלוא בבית והרי הוא כמת ויצר הרע פסק ממנו (לכן רק ביצחק כתוב 

"אלהי יצחק" אפילו שהוא היה עדיין חי), וכל זה כתוב במדרש תנחומא, 

ונראה שזה כוונתו של רש"י שכתב "וארא אל האבות", שלא נחשוב שמה 

שכתוב כאן בפסוק וארא אל אברהם הכונה שכשנגליתי אל אברהם נגליתי 

אליו כ"אלהי אברהם" והייתי חושב שזה מה שכתוב כאן "וארא אל אברהם" 

"אל יצחק" "ואל יעקב", היינו שהייתי חושב שבא לומר שהקב"ה נגלה לאבות 

כ"אל אברהם", לכן רש"י מפרש שלא נחשוב כן אלא הביאור אל אברהם 

שנגליתי "אליו" וזה מה שכתב וארא "אל האבות" שזה רק מבאר שנגליתי 

 אליו.

"לקדושים אשר בארץ המה ואדירי כל חפצי "לקדושים אשר בארץ המה ואדירי כל חפצי "לקדושים אשר בארץ המה ואדירי כל חפצי "לקדושים אשר בארץ המה ואדירי כל חפצי (פרק ט"ז פסוק ג') כתוב ובתהילים ובתהילים ובתהילים ובתהילים 

, ופירש רש"י לקדושים אשר בארץ המה, בשביל הקדושים אשר המה בם" בם" בם" בם" 

קבורים בארץ אשר התהלכו לפניך באמת (זאת אומרת שדוד המלך ביקש 

שהקדוש ברוך הוא ישמע לבקשתו בזכות הקדושים שקבורים בארץ, בזכות 

אברהם יצחק ויעקב), ויש לעיין מפני מה הזכיר את האבות בלשון של קדושים 

הקבורים בארץ, והיה אפשר לומר שמותם או לשונות והגדרות אחרות?!  

 ולמשל אם אדם רוצה לבקש בקשה מהקב"ה בזכות אביו שנפטר, הוא לא יאמר תעזור לי בזכות אבי אשר קבור בארץ!

א נקר הביאור בזה הוא כמו שכתבנו למעלה, שהם נקראים קדושים רק בגלל שהם קבורים בארץ (באדמה), כי כשהאדם חי יש לו תמיד יצר הרע ולכן אדם  אלא אלא אלא אלא 

 קדוש באמת רק אחרי שאין לו דרך ליפול ולהשתנות וזה רק לאחר שאדם נפטר!

 

    כתוב בפרשה (פרק ו' פסוק ג') "וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב באל שדי ושמי ה' לא נודעתי להם"כתוב בפרשה (פרק ו' פסוק ג') "וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב באל שדי ושמי ה' לא נודעתי להם"כתוב בפרשה (פרק ו' פסוק ג') "וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב באל שדי ושמי ה' לא נודעתי להם"כתוב בפרשה (פרק ו' פסוק ג') "וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב באל שדי ושמי ה' לא נודעתי להם"

ילקוט שמעוני (אות קע"ו) כתוב, אמר רבי אלעזר בר ר' יוסי וכו' אמר לו הקב"ה (למשה רבינו) חבל על במדרש במדרש במדרש במדרש 

דעבדין ולא משתכחין (חבל שהאבות הקדושים נפטרו ולא נמצאים!) הרבה פעמים נגליתי על אברהם יצחק 

ויעקב באל שדי ולא הרהרו אחר מדותי ולא אמרו לי מה שמך, אמרתי לאברהם קום התהלך בארץ לארכה 

ולרחבה כי לך אתננה ביקש מקום לקבור את שרה ולא מצא עד שקנה בארבע מאות שקל ולא הרהר על מדותי 

(שאברהם אבינו לא התלונן אפילו שבאו עליו הרבה צרות), ולא אמרו לי מה שמך ואתה (משה רבינו) אמרת לי 

מה שמך בתחלה ועכשיו אמרת לי והצל לא הצלת (שקודם שאלת מה שמך ועכשיו יש לך טענות שלא 

מלכים (שלא יכנס לארץ ישראל)!    31היצלתי), עתה תראה את אשר אעשה לפרעה ואין אתה רואה במלחמת  

אבות י ה וצריך ביאור מה יש להשוות את דברי משה רבינו לדבריהם ומעשיהם של האבות ולומר שהם לא הרהרו אחר מדותי ואתה אומר והצל לא הצלת?! והר 

ש מה שלא הרהרו כל זה היה על צרה הבאה על עצמם אפילו שנגלה להם הקב"ה והיה מקום לשאלה, בכל זאת כל צרתם אינה אלא על עצמם שאברהם ביק 

של   רות לקבור את שרה, ויצחק בקש מים לשתות, ויעקב ביקש לנטוע אהלו, אבל במשה הרי לא על צרת עצמו אמר והצל לא הצלת! אלא על שיעבוד העם והצ 

 תורת
 הר שמואל

 זמני השבת:

 5:10שקיעה:      6:22ת: “ר     5:48צאת:      4:38כניסה: 
 

 
 מזל טוב

 א“שליטחיים דדש ורעיתו הרב 
 על אירוסי הבת

 ו“היבנימין פחלייב ורעיתו ‘ לר
 על שבע ברכות לבת

 ו“היאור שרגא ורעיתו ‘ לר
 על הולדת הבת

 
 תזכו לראות נחת באורך ימים ושנים!

 פרשה מפורשת 
 הרב דוד שרעבי

 ז“תשע -פרשת וארא 

     

 
 העלון נתרם על ידי אוהב תורה וחסד מזכה הרבים

 

 ל“ז אליהו בן זכיאה‘ ו   לעילוי נשמת אביו ר“הידרור שועה ‘ ר
 

 
 

 העלון השבועי נערך לזכות הרבים בעלויות הדפסה בלבד, אשרי מי שזכה במצווה רמה זו!!
 ברכות בריאות פרנסה ושפע!! 

ואלה יעמדו על 
 הברכה...

 5המשך בעמוד 
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 האם מותר לסחוט לימון לתוך כוס תה בשבת
הבית יוסף  סימן ש"כ וכתב הרי"ף (ס.) נמצא עכשיו הכלל הראוי מכל אלו כתב  כתב  כתב  כתב  

הדברים שזיתים וענבים אין סוחטין אותן בשבת ואם יצאו מעצמן אסורין בין 

לאכילה בין למשקין לדברי הכל והתותים והרימונים אסור לסוחטן בשבת לדברי 

הכל ואם יצאו מעצמן אם לאוכלין היוצא מהם מותר ואם למשקין היוצא מהם 

אסור כרבי יהודה ושאר פירות כגון פגעין ופרישין סוחטין אותם בשבת לדברי 

הכל עכ"ל וכן כתב הרא"ש (סי' ב) וכן כתב הרמב"ם בפרק כ"א (הי"ב),  וכו' וכו' 

ומשמע לי דתותים ורימונים לאו דוקא אלא הוא 

הדין לכל פרי שדרך לסחטו למימיו שאסור 

לסחטו בשבת וכן נראה ממה שכתב הרא"ש 

(כלל כב סי' ב) וזה לשונו וששאלת על סחיטת 

לימוני"ש נראה שהם בכלל שאר פירות שמותר 

לסחטן שאין דרך כלל לסחוט לימוני"ש לצורך 

משקה אלא לצורך אוכל ומותר לסחטן בשבת 

עכ"ל. משמע שאם היה דרך לסוחטו לצורך 

משקה היה אסור כמו תותים ורימונים וכוכ' , 

מיהו הני מילי כשדרך בני המקום ההוא לסחטו 

לשתות מימיו להסיר הצמא או לתענוג אבל אם 

אין דרכם לסחטו למימיו אלא לרפואה נראה לי 

דלא מיתסר משום הכי דאם לא כן פרישין דתניא 

וכן  ניו"ש  ן ופירש רש"י שהם קודו דסוחטי

לימוני"ש שהתיר הרא"ש וכן רימונים למאן 

דאקשי ומנשיא בן מנחם הוי רובא דעלמא מי לא 

סחטי להו הרופאים לעשות ממימיהם משקין 

אלא ודאי כל שאין סוחטין אותו אלא לרפואה 

אינו בכלל תותים ורימונים דדוחק לומר שבימיהם לא היו סוחטין אותם הרופאים 

כלל. ויש לתמוה שבמצרים נוהגים לסחוט לימוני"ש לתוך מים שנתנו בהם סוכר 

לשתות לתענוג ואין נמנעין מפני כך לסחטן בשבת לתוך אותם מים ולא ראינו מי 

שמיחה בידם ולא ראינו מי שפקפק בדבר ואפשר דלא מיתסר אלא כשותין מי 

סחיטת הפרי בלא תערובת משקה אחר אי נמי דלא מיתסר אלא כשסוחטין 

מימיו לבד ואחר כך מערבין אותם אבל אם המנהג לסחוט מימיו לתוך משקה 

אחר שרי ולסחטן לתוך התבשיל בלאו הני טעמי שרי כדבעינן למימר לקמן 

סוחט אדם אשכול של ענבים לתוך הקדרה: וכתוב בשבלי הלקט (סי' צ) כתב 

הרב רבי יאשיה כל שדרכו בסחיטה כגון תפוחים שמוציאים מהם יין וכן לימונים 

חדשים שסוחטין אותם למימיהם אסורים דדמו לרימונים והרב רבי יהודה ב"ר 

בנימין כתב נראה דמותר לסחוט הלימוני דלא דמו לשום ובוסר ומלילות דהני 

דרכן בכך והוו דומיא דזיתים וענבים שהרי רגילים לסחוט הבוסר לצורך הקיץ 

וגם השום דרכו בכך כדאמרינן (עדיות פ"ב מ"ו) שום שריסקו מערב שבת וכו' 

אבל הלימוני דומים לפגעין ופרישין דאין דרכן בכך ומותר לסחטן בקערה אף על 

פי שאין בה אוכל ועתיד לערב שם אוכל דכולי עלמא ידעי דלמתק אוכלא עביד 

ולא לצורך משקה אבל אם היה אוכל בקערה וסוחטן עליו ליכא מאן דפליג דודאי 

 שרי עכ"ל, ובשולחן ערוך סימן שכ סעיף ו כתב מותר  לסחוט  לימוני"ש.

ובלשוננו ציטרי"ן והיינו  -המשנה ברורה סימן שכ ס"ק כב לסחוט לימוני"ש כתב כתב כתב כתב 

אפילו למשקין ואף שדרך לסחטן בחול כיון שאין דרך כלל לסחטן לצורך משקה 

אלא לטבל בו אוכל הוי כשאר פירות וכנ"ל בס"א. ואפילו אם הדרך לסחטן בחול 

לתוך מים שנתנו בהם צוקע"ר לשתות לתענוג מ"מ נוהגין העולם להקל לעשות 

זה בשבת ואפשר משום דלא מיתסר אלא כשדרך לשתות מי סחיטת הפרי גם 

בלא תערובות משקה אחר, א"נ דלא מיתסר אלא כשסוחטין מימיו לבד ואח"כ 

מערבין אותם אבל אם המנהג לסחוט מימיו לתוך משקה אחר ליתן בו טעם שרי 

[ב"י וט"ז].  ולפ"ז בזמן הזה שידוע שממלאין 

חבית למאות לשתות עם פאנ"ש באיזה מקומות 

צ"ע גדול אם מותר לסחטן בשבת לתוך משקה 

דאפשר דדמי לתותים ורמונים כיון דדרך לסחטן 

בכלים בפני עצמם  וע"כ צריך ליזהר שיסחוט 

מקודם על הצוקער בפ"ע דהוי כמשקה הבא 

לאוכל. וכן לסחטו  לתבשיל ועל גבי האוכל 

 פשיטא דשרי וכנ"ל בס"ד.

איש חי כתב וז"ל  לימוני"ס חמוץ, יש אוסרים בבן בבן בבן בבן 

לסחטו לתוך כלי ריקן אף על פי שרוצה ליתנו 

לתוך האוכל, מפני כי במקומות שיש ממנו הרבה 

דרכם לסחוט הרבה ממנו לצורך המשקה שקורין 

לימונאד"ה, וממלאין ממנו חביות גדולות לצורך 

הנז', ואף על גב דמר"ן ז"ל התיר לסחטו, נראין 

דברי האוסרים בזה"ז, ולכן הסכימו האחרונים 

שלא לסחטו תוך כלי ריקן, וכן הסכים הגאון 

חיד"א ז"ל, ומי שרוצה לעשות לימונאד"ה שהוא 

משקה הנסחט מן הלימוני"ם הנז' עם סוכ"ר 

ומים, ישים תחלה הסוכ"ר בכלי ויסחוט הלימוני"ם הנז' על הסוכ"ר עצמו שהוא 

אוכל, ואח"כ יניח המים, אבל לא יניח המים קודם סחיטת הלימוני"ם הנז', ונתנו 

סימן על זה והנה סלם מצב ארצה, סלם ר"ת סוכ"ר לימוני"ם מים, כפי הסדר הזה 

 תעשה וכנז' באחרונים ז"ל.

עובדיה כתב להתיר לסחוט לימון בשבת לתוך כוס תה לכתחילה כדעת מרן בחזון בחזון בחזון בחזון 

 שכתב להתיר ועוד הרבה פוסקים.

לציון כתב  מעיקר הדין מותר לסחוט לימון בשבת, ומכל מקום טוב באור  באור  באור  באור  

 להחמיר שלא לסחוט לימון אלא על גבי אוכל. 

סי' נ ס"ק ז' אוסר וטעמו משום דכיון שכוונתו לשתות את המיץ הזה והחזו"א  והחזו"א  והחזו"א  והחזו"א  

לאחר שיערב את הסוכר במשקה לכן מתחילת הסחיטה חל על המיץ שם משקה 

 קודם שנתערב בסוכר והוי מפרק משקה מאוכל.

לסחוט לימון לתוך כס תה לדעת הפוסקים הספרדים אפשר להקל לסיכום :  לסיכום :  לסיכום :  לסיכום :  

כדעת מרן השו"ע  , והבן איש חי, כתב לחוש לדעת האוסרים ורוב פוסקי 

 האשכנזים כתבו להחמיר.

 

 למדני חוקיך
 הרב חיים דדש

    "ויאמר ה' אל משה כבד לב פרעה...""ויאמר ה' אל משה כבד לב פרעה...""ויאמר ה' אל משה כבד לב פרעה...""ויאמר ה' אל משה כבד לב פרעה..."

אמרו: למה הדבר דומה? לארי וחיות 

ושועל שהיו הולכין בספינה, והחמור גובה מכס מן הספינה, אמר להם החמור: תנו 

לי מכס, אמר השועל לחמור: כמה עזין פניך! אתה יודע שמלך שבחיות עמנו 

ואתה תשאל מכס? אמר לו החמור: מן המלך אני נוטל ולגנזיו אני מכניס, אמר לו 

ויצא וטרפו לחמור ונתנו לשועל, אמר לו: סדר לי אבריו -הארי: קרבו אלי הספינה

של שוטה זה, הלך השועל וסדרן, ראה לבו נטלו ואכלו, כשבא הארי מצא אבריו 

ושאל היכן לבו של שוטה זה? אמר לו השועל: אדוני המלך! לא היה לו לב, שאם 

היה לו לב לא היה נוטל מכס מן המלך, אף כך פרעה הרשע, אם היה לו לב, לא 

 היה אומר למלך מלכי המלכים תן לי דורון.                                      (ילקוט שמעוני)

    "והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים""והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים""והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים""והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים"

מנין לארבע כוסות בפסח? אמר ר' יוחנן כנגד ארבע גאולות, והוצאתי, והצלתי, 

וגאלתי, ולקחתי, ומדוע לא תיקנו כוס חמישית כנגד הלשון החמישית של 

הגאולה והבאתי? מכיוון שיש מחלוקת אם צריך כוס חמישית או לא, נוהגים 

שמוזגים כוס חמישית ואין שותין אותה ונקראת כוס של אליהו, כי בבואו יתבררו 

 כל הספקות וגם הספק הזה.                                                                             (הגר"א)

    "והפשתה והשעורה נוכתה""והפשתה והשעורה נוכתה""והפשתה והשעורה נוכתה""והפשתה והשעורה נוכתה"

 –  נוכתהנוכתהנוכתהנוכתהצדיקים שהקב"ה עמם כחוט השערה,  – והשעורהוהשעורהוהשעורהוהשעורהפשוטי העם,  –הפשתה הפשתה הפשתה הפשתה 

 –והכסמת  והכסמת  והכסמת  והכסמת  בעלי החטא,    –  והחיטה והחיטה והחיטה והחיטה מלשון מוכים וסובלים בעולם הזה, אולם  

אפילות אפילות אפילות אפילות אותם אין מכים כי    –  לא נוכו לא נוכו לא נוכו לא נוכו מלשון כתמים, אלו שמלוכלכים בחטאים,  

 פרפראות...
 הרב משה קליין
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 ישראל אבוחצירא רבי
  ה'תשמ"ד ד' בשבט – ,ה'תר"ן א' בתשרי

', נולד בראש השנה שנת בבא סאלי בבא סאלי בבא סאלי בבא סאלי הידוע בכינויו ה'  ישראל אבוחצירא ישראל אבוחצירא ישראל אבוחצירא ישראל אבוחצירא  רבי 

ה'תר"נ, בעיר ריסאני שבמחוז תאפיללת שבמרוקו, לאביו רבי מסעוד אבוחצירא 

 ב"ר יעקב אבוחצירא, ולאמו מרת עישה.

  

    ילדותו:ילדותו:ילדותו:ילדותו:

כבר בילדותו השקיע את כל מרצו בתורה. שמונה עשר שעות ברציפות היה 

לומד, תוך כדי התעלמות מכל הסובב אותו. בדרך כלל אף היה שוכח לאכול 

ולפעמים שהיה צם משבת לשבת, רבנו נדר עצמו מאכילת בשר ודגים היה אוכל 

 רק בשבתות.

פעם ראה אותו אביו מוכיח את אחד מעשירי ריסאני, 

פנה אליו אביו ואמר לו: שמור על פיך ולשונך ואל תוציא 

דבר קשה מפיך, כי את אשר תברך יבורך ואת אשר תאור 

 יואר.

  

    נישואיו:נישואיו:נישואיו:נישואיו:

בהגיעו לגיל מצוות נשא רבנו לאשה את מרת פרחה בת 

אחותו אך לאחר שנים מועטות חלתה ונפטרה. בגיל שש 

עשרה נשא לאשה את מרת מרים לבית אמסלם, בהיותו 

בן ששים וחמש נשא לאשה את הרבנית מרת סימי, 

תיבדל לחיים, החיה עד היום בנתיבות וידועה כ'ללה 

 סימי'.

  

    רבנותו:רבנותו:רבנותו:רבנותו:

בשנת ה'תרס"ח נפטר אביו רבי מסעוד. רבנו שהיה אז בן 

שמונה עשר שנה בלבד מונה לראש ישיבה במקום אביו. 

שלש עשרה שנה החזיק רבנו בתפקיד ראש הישיבה, 

 אותה הקים אביו, רבי מסעוד, על שם רבי יעקב אבוחצירא המכונה "אביר יעקב".

בשנת ה'תר"פ, כאשר מלאו לרבנו שלושים שנה, התמנה לכהן כרב על כל מחוז 

 תאפיללת.

  

    עלייתו לארץ:עלייתו לארץ:עלייתו לארץ:עלייתו לארץ:

-בשנת ה'תרפ"א עלה רבנו לארץ, גר בירושלים ולמד בישיבת המקובלים 'בית א 

ל', לאחר זמן מה נאלץ רבנו לחזור למרוקו בגזירת רבו, רבי משה תורג'מן, 

 ששלחו לחזק את בני הקהילה במחוז תפילאלת.

 בשנת ה'תרפ"ב נתמנה כראב"ד בבודניב שבמרוקו.

באותם שנים סבלו יהודי מרוקו מגזירות ורדיפות נוראיות, אשתו ובנו, בבא 

 מאיר, נאסרו והושלכו לכלא, ורק לאחר מאמצים מרובים שוחררו.

בשנת ה'תרצ"ג שוב עלה רבנו לארץ. בתחילה גר בטבריה, שם נהג להשתטח על 

קברי צדיקים ולאחר זמן מה עבר לגור בירושלים ולמד בחברותא עם רבי עזרא 

 עטייה בישיבת 'פורת יוסף', לאחר תקופת מה שוב חזר למרוקו.

 בשנת ה'ת"ש נקרא לכהן כאב"ד בארפוד.

בשנת ה'תשי"ב בקר שוב רבנו בארץ ונדד בין יבנה לאשקלון, גם ביקור זה היה 

 קצר מאד ורבנו שב למרוקו.

  

שלש פעמים עלה רבנו לארץ לפני שהשתקע בה סופית. בפעם הראשונה אמר כי 

הוא שומע את השכינה בוכה ברחובות, בפעם השניה אמר כי השכינה כבר בוכה 

רק בבתים כי ברחובות יש טומאה, בפעם השלישית אמר כי גם בבתים כבר אינה 

 בוכה כי אם בכותל המערבי.

בשנת ה'תשי"ד לא עמד יותר בגעגועיו ועלה שוב ארצה, הפעם כדי להשתקע  

בה סופית. רבנו בחר בנתיבות שבדרום הארץ כמקום לגור, ושם נשאר עד יום 

 מותו ושם אף מנוחתו כבוד.

  

    השפעתו:השפעתו:השפעתו:השפעתו:

רבנו התפרסם כקדוש עליון אשר כל ברכותיו מתקיימות. 

מאות ואלפים היו מגיעים להתברך מפיו להוושע ולקבל 

עצה מועילה. רבנו היה מקובל על כל העדות והחוגים, 

אשכנזים וספרדים כולם העריצו אותו, ביתו היה פתוח 

 לכל ואהבת ישראל שבו הייתה לשם דבר.

 

    פטירתו:פטירתו:פטירתו:פטירתו:

בשנותיו המאוחרות החל מצב בריאותו מתדרדר ורבנו 

נת  ש . ב שר ב ילת ה כ ו על א ר נד יר את  רך להת צ הו

ה'תשמ"ד, ביום ד' לחודש שבט עלתה נשמתו בסערה 

 השמיימה והוא השיב את נשמתו הקדושה ליוצרה.

 

    ::::ילדיוילדיוילדיוילדיו

 רבי מאיר בן פרחה, "בבא מאיר"

 ללה שרה בת פרחה

  ללה מחצ'י בת פרחה

 אביגיל בת מרים

 רבי ברוך בן מרים, בבא ברוך

 פנינה בת מרים

 עליזה בת מרים

  אסתר בת סימי

 

 ::::מנכדיומנכדיומנכדיומנכדיו

ידועים הרבנים האדמו"ר רבי אלעזר, האדמו"ר רבי דוד, האדמו"ר רבי יקותיאל 

  והאדמו"ר רבי רפאל, בניו של בבא מאיר זצ"ל.
 

 חזו בני חביבי
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 יושב בסתר עליון 
מחומש בראשית לחומש שמות מעורר בתוכי מחשבות רבות. הנה המעבר  המעבר  המעבר  המעבר  

באמת חומש בראשית הוא גילוי אדיר של הקב"ה. זה הוא סיפור על אלוקים 

כל יכול, יושב בסתר חי בבדידות בלי אח ובלי רע, ואסור לנו לחשוב שהיה לו 

משעמם רגע אחד למרות שאין לנו מושג מה הוא עשה בכל אותו זמן. אפילו 

מושג ה"זמן" לא היה קיים אז ורק במאמר "בראשית" נתחדש עניין הזמן 

 וכמו שכתב הספורנו בתחילת פרשת בראשית.

ביום מן הימים עלתה בלבו המחשבה שכדאי לו להתעסק בבריאת והנה  והנה  והנה  והנה  

העולם. אנחנו אפילו לא יודעים מה הביא אותו למחשבה זאת כי הרי לא 

חסר לו דבר שיהיה סיבה לשינוי במחשבה שלו וכל מה שאנו יכולים להבין 

בזה הוא מה שכתב הרמח"ל בספר דרך ה' שהיה זה מרצונו להיטיב, ולכן 

 הוא ברא עולם של מקבלי הטבה שבו הוא יוכל להשפיע מטובו.

אחרי שהוא ברא את העולם הענק שכלל בתוכו את השמים ואת הארץ וגם  וגם  וגם  וגם  

את הים וכל אשר בו הכול כמו שכתוב בפרשת בראשית שסיפר על עשרה 

מאמרות שאמר ה' אלוקים בששה ימים הוא נשאר יושב בסתר עליון בלי 

שמישהו יוכל לראות אותו ומבלי שתהיה אפשרות לחשוב על הגבולות שלו 

 כי הם לא היו קיימים כלל וכלל.

הלך והתפתח חומש בראשית שמספר על התפתחות עולמו של הקב"ה וכך וכך וכך וכך 

עד לאותו קטע שבני האדם השחיתו את דרכם והכריחו את האלוקים 

לחשוב על שינוי גדול בעולם שיהיה כרוך ב"אמחה את האדם אשר עשיתי 

מעל פני האדמה כי נחמתי כי עשיתים" וכך באה לעולם המחשבה על 

מהדורה שנייה של בריאת העולם דרך השינוי מ"יומין אריכין ומלאכה 

זעירא" ליומין קצרים ומלאכה מרובה" שזהו תמצית השינוי מאדם הראשון 

ובניו אחריו שחיו הרבה שנים והעבודה הייתה מעטה בצורה של שבע מצוות 

בני נח לחיים קצרים של עד מאה ועשרים שנה ולעבודה מרובה שכוללת 

 בתוכה את כל התורה כולה עם תרי"ג מצוותיה!

הגיעו לעולם האבות הקדושים אברהם יצחק ויעקב שחייהם אכן התקצרו כך כך כך כך 

כפי התכנית האלוקית והם השתדלו בחייהם לקיים את כל התורה כולה ואכן 

 הסיפור על חייהם של האבות הוא ההמשך של חומש בראשית. 

כל אותו זמן אומר הקב"ה בתחילת פרשת וארא ש"שמי ה' לא נודעתי על  על  על  על  

להם" כלומר שהוא נישאר יושב בסתר עליון כמו שהיה לפני בריאת העולם 

וגם לאחריו! וגם אחרי שהוא נגלה אל אברהם אל יצחק ואל יעקב אבל רק 

 י.-ד-ל ש-בק

זה מתחילה המהפכה השנייה. הקב"ה מחליט לרדת עוד יותר לתוך ברגע  ברגע  ברגע  ברגע  

עולמו ולהתגלות ב"שמי ה' "! (זה מתחבר לשינויים הכתובים בתהילים 

הקשורים בכסא של הקב"ה. בפרק כ"ט כתוב "ה' למבול ישב וישב ה' מלך 

לעולם ". כלומר שמשעת המבול ואילך התיישב ה' על כסא מלכותו! זה שינוי 

ממה שהיה עד כה "יושב בסתר עליון. על קריעת ים סוף יהיה כתוב בתהילים 

 –צ"ג פסוק ב' "נכון כיסאך מאז" והכוונה במילה "אז" ל"אז ישיר משה"  

למרות ש"מעולם אתה" כלומר שכבר הרבה זמן לפני כן ישבת על כיסאך 

אבל בקריעת ים סוף הכסא נהיה נכון! נכון במשמעות מכוון. וזה החזיק עד 

שבא עמלק ושבר את רגל הכסא ומאז "אין השם שלם ואין הכסא שלם עד 

 שימחה זכרו של עמלק)

לחומש שמות שם אנו מגלים ידיעה מרעישה.   –לאט לאט   -וכך אנו מגיעים 

"שבעה ימים היה הקב"ה מפציר במשה שילך בשליחותו אל פרעה מלך 

מצרים ואל בני ישראל במטרה להביא את הקץ לגלות מצרים ולהביא לעולם 

את התחלת הגאולה בצורה של יציאת מצרים והקמת המשכן ובכל אותם 

 שבעה ימים היה משה מסרב "!

מתחילות השאלות הגדולות וכאן גם מתחיל השיעור של פרשת השבוע וכאן וכאן וכאן וכאן 

 היא פרשת וארא :

הראשונה היא למה הקב"ה שכידוע הוא כל יכול וכמו שברא את כל השאלה השאלה השאלה השאלה 

עולמו בששה ימים נזקק לצורך הגאולה ממצרים שמשה רבנו ייקח על עצמו 

את שליחות הבורא, למה לא יפעל לבדו ויגרום לפרעה למהר ולשלוח את בני 

ישראל ממצרים? היד ה' תקצר? וכמו שנגלה לאבימלך מלך פלשתים בחלום 

הלילה ואמר לו "הנך מת על האישה אשר לקחת" מבלי שנזקק לשליח 

 שיבוא בשליחותו? 

השנייה היא למה הקב"ה מבקש להתחבר לעם ישראל וכמו שזה השאלה  השאלה  השאלה  השאלה  

מתחיל להסתמן בפרשת שמות וכמו שהוא שלח לפרעה הודעה ש"בני בכורי 

ישראל ". אמת שאנחנו לא מתנגדים לחיבוק האלוקי הזה ואפילו מתגאים בו 

אבל בכל זאת השאלה היא שאלה. אנחנו היינו מבינים שאלוקים מחפש 

לעצמו כמו מלך בשר ודם שלטון על עם גדול ועל עם חזק כי זהו כבודו אבל 

עם ישראל מעולם לא היה עם גדול במשמעות הפשוטה וכמו שכתוב "לא 

 מרובכם חשק בכם ה' כי אתם המעט"!

השלישית קשורה למה שאנחנו מתפללים כל יום על ביאת המשיח השאלה השאלה השאלה השאלה 

שאז יהיה ה' אחד ושמו אחד, ואנו רואים כאן שוב איך הקב"ה שהוא מלך 

העולם והוא כל יכול ואם כן וכמו בשאלה הראשונה אנו רואים שהוא נזקק 

לשליח בשר ודם ואנו תמהים למה הוא צריך את זה ולא ממליך את עצמו על 

 העולם לבדו? ושוב היד ה' תקצר?

    ב.ב.ב.ב.    

ליום כיפור בתפילת מוסף יש פיוטים המדברים על הקב"ה ועל היחס בפיוטים בפיוטים בפיוטים בפיוטים 

של כל הנבראים אליו וכתוב שם שבאמת אימתו של הקב"ה ואומץ תהילתו 

של הקב"ה ב"אילי שחק בברקי נוגה בגדודי גובה בדמומי דקה ", כל אלו 

תארים על ממלכת צבא השמים, אבל הקב"ה דווקא רוצה שבח מהומי ברגש 

מעורכי שוע מנשויי טובה משביעי רוגז מסרוחי מעש ודווקא זו היא תהילתו 

שהוא מחכה לתפילות ולבקשות שלנו ולכבוד שאנו ניתן לו למרות כל 

 שפלותנו!

מתגלה מידת הענווה של הקב"ה! הוא יכול לקבל כבוד מכל הנבראים פה  פה  פה  פה  

הגדולים מהים ומיבשה מההרים והגבעות אבל הוא מחכה דווקא לנו! כי הוא 

ל מסתתר! ובגלל שהוא מסתתר -ענו בכל מהותו. ולכן אמת היא שאתה ק 

והוא יושב בסתר לכן הוא לא מאפשר לבריותיו לראות אותו אבל גדולתו 

 נמצאת במה שהוא אלוקי ישראל. 

לפי   –משה רבנו ביקש מהקב"ה הראיני נא את כבודך אמר לו הקב"ה  כאשר כאשר כאשר כאשר 

שבאמת לא כדאי לך לראות אותי כי אם תראה אותי  –פירוש הרב הירש ז"ל 

תמות. מה פירוש תמות? הפירוש הוא שיאבד לך התיאבון למה שבני אדם 

מתאווים אליו מרוב השמחה בראיית הבורא. אבל במקום זה בוא ושב על ידי 

כי "הנה מקום אתי" ואני אלמד אותך איך אני מסתכל על בני אדם הנמצאים 

בעולם. תלמד מבט אלוקי על העולם וכך הוא לימד את משה רבנו את שלוש 

 עשרה המידות של רחמים שהם החיבור של הקב"ה עם עולמו.

ביקש הקב"ה לשלוח בן אדם ילוד אישה וכולו בשר ודם להביא את לכן  לכן  לכן  לכן  

הגאולה. כי כמו שמשה אהב להסתתר מאחורי המטה ורצה שכל עם ישראל 

יסתכלו על המטה ויראו רק את המטה וכך הוא יגרום להם לא לראות את 

משה עצמו כך גם הקב"ה העדיף לשלוח את משה למצרים ולשלוח את 

 המשיח להביא גאולה לעולם בכדי שלא יראו אותו! 

יישאר "יושב בסתר עליון". הוא ימשיך להיות הוא הוא הוא הוא 

 עיון הפרשה
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לפי פירוש  –כאשר משה רבנו ביקש מהקב"ה הראיני נא את כבודך אמר לו הקב"ה ”

שבאמת לא כדאי לך לראות אותי כי אם תראה אותי תמות. מה  –הרב הירש ז"ל 

פירוש תמות? הפירוש הוא שיאבד לך התיאבון למה שבני אדם מתאווים אליו מרוב 

 “השמחה בראיית הבורא



י ושם הוא יתלונן. זה באמת היה -ד-בצל ש

הקושי הגדול של בריאת העולם. לברוא 

עולם ולהישאר נעלם. גם המילה עולם קשורה למושג נעלם!ובאמת כך הוא 

 אומר למשה רבנו "זה שמי לעולם " וחז"ל הבינו שהכוונה היא זה שמי לעילום. 

 יש מאין! דהיינו שגם אחרי הבריאה הוא יישאר בבחינת אין! לברוא לברוא לברוא לברוא 

    ג.ג.ג.ג.    

גם ההסבר למה הקב"ה בחר בנו מכל העמים "כי אתם המעט" ורש"י מפרש זה זה זה זה 

שאתם ממעטים את עצמכם! דווקא הענווה של עם ישראל זיכתה אותו בחיבת 

הקב"ה. לכן גם דווקא רצה הקב"ה לתת את התורה על הר סיני כי הוא ההר 

הקטן מכל ההרים שרצו שעליהם תינתן התורה. זה מה שכתוב שמשה קיבל 

תורה מסיני ולא כתוב שהוא קיבל תורה על הר סיני אלא מסיני כלומר ממה 

 שהוא עצמו היה סיני! עניו מכל אדם!

זה אמרו חז"ל שכאשר השטן חזר מהחיפושים שלו אחרי התורה שנעלמה על  על  על  על  

מהשמים ששם הייתה עוד לפני בריאת העולם ואמר לקדוש ברוך הוא שהוא 

חיפש אותה בכל מקום ולא מצא אותה ואז אמר לו הקב"ה שילך אצל בן עמרם 

שהוא לקח את התורה וכשהוא בא אצל בן עמרם ושאל אותו "תורה שנתן לך 

לי נתן הקב"ה את התורה? מי   –בטון מזועזע    –הקב"ה היכן היא?ומשה ענה לו  

אנכי שאקבל את התורה ואנחנו נזכרים שמשה כבר השתמש פעם במילים "מי 

אנכי" כשהקב"ה שלח אותו למצרים, והקב"ה אמר למשה "משה בדאי אתה! 

איך אתה אומר שלא קבלת את התורה? ענה משה רבנו לקב"ה שמעת מה השטן 

אומר? הוא אומר תורה שנתן לך הקב"ה היכן היא, לי נתן הקב"ה תורה? מי אנכי 

 שתיקרא התורה על שמי?

לו הקב"ה הואיל ומיעטת עצמך ואמרת מי אנכי לכן התורה תיקרא על אמר  אמר  אמר  אמר  

שמך וכמו שכתוב בסוף הנביאים "זכרו תורת משה עבדי אשר ציוויתי אותו 

בחורב "! תורת משה עבדי! והלוא התורה היא של הקב"ה ולא תורת משה? אלא 

ל מסתתר ונוח היה לו כביכול להסתתר אחרי גבו של משה רבנו -שהקב"ה הוא ק

 שבאמת גם הוא היה "מסתתר"!  

זה כתוב "וירד ה' בענן ויתייצב עמו שם ", מי התייצב עם הקב"ה? זה משה! על  על  על  על  

עניו העולם כולו עם העניו על פני כל האדמה! זה שבהגדה של פסח אנחנו 

אומרים עליו שהוא "עניו במלוכה " ובפיוט "האדרת והאמונה" אנו שואלים 

"העוז והענווה למי ולמי? ואנו עונים "לחי העולמים ". גם עוז וגם ענווה! לחי 

העולמים! ויכול להיות שה"למי" השני הוא למשה רבנו! ענו לקבל את התורה 

 ועוז לשבור את הלוחות!

 

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.
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 כל עם ישראל ובמה יש לדמות את דברי משה לדברי האבות ולומר שהם לא הרהרו ואתה (משה) אומר והצל לא הצלת?

    ולפני התירוץ אקדים הקדמה קטנהולפני התירוץ אקדים הקדמה קטנהולפני התירוץ אקדים הקדמה קטנהולפני התירוץ אקדים הקדמה קטנה

נוהג עם בניו בשני הנהגות שונות, הראשונה היא שכשהוא מבטיח הבטחה של טובה לאדם יכול להיות שהאדם לא יבחין וירגיש הקב"ה הקב"ה הקב"ה הקב"ה 

מיד שמתקיימת ההבטחה, ומכיון שהקב"ה מסתיר זאת ממנו, ונראה לו שההבטחה אינה מתקיימת, אך באמת כמובן שהקב"ה מקיים את 

הבטחתו אלא שהיא לא נראית בעינים ממש אלא בצורה נסתרת!  אבל יש עוד הנהגה שהקב"ה מבטיח וגם אומר שזה סוג של הבטחה 

שאתה תראה ממש בעינים איך הכל מתקיים ולא רק בצורה נסתרת, שני ההנהגות האלה רמוזים בשמות של הקב"ה, כי השמות של 

הקב"ה זה לא שם עצם להסביר מה זה הקב"ה כי ודאי שאין לנו יכולת להבין דברים אשר מעל לטבע המוגבל, אלא השמות של הקב"ה 

הם שמות של תואר, שמות שמסבירים את ההנהגות שהקב"ה נוהג עמנו, וגם שני הנהגות אלה שאמרנו, גם הם רמוזים בשמותיו יתברך, 

שאמר לעולמו די, זה שם שמגביל הגבלה של  –שיש שם שנקרא "אל שדי", ושם זה הוא שם של הנהגה טבעית, וכמו שדרשו חז"ל "שדי" 

טבע, ולכן שם זה מראה שהקב"ה בודאי מקיים את הבטחתו אלא שהוא עושה זאת בצורה טבעית שהאדם לא ירגיש ובצורה נסתרת כמו 

כל הטבע, אבל השם השני זה "שמי ה'", ושם זה הוא הנהגה שמעל לטבע, ולכן אם בזמן ההבטחה הקב"ה יאמר לאדם שהוא מבטיח לו 

בשם ה' אז הוא יראה את ההבטחה מתקיימת אפילו נגד הטבע, אפילו מעל לטבע, אבל אם הקב"ה מבטיח ב"אל שדי" אז לא מוכרח 

 שהאדם יראה ממש את קיום ההבטחה כי זאת הנהגה של טבע הנהגה נסתרת.

ושמי ה' לא נודעתי להם, לא הודעתי אין כתיב כאן אלא לא "נודעתי", ומפרש   -נבוא לתירוץ, הנה פירש רש"י כאן בפסוק שלנו  וכעת  וכעת  וכעת  וכעת  

שלא נכרתי להם במדת אמיתית שלי שעליה נקרא שמי ה' נאמן לאמת דברי שהרי הבטחתי ולא קיימתי,  -רש"י שהבדלי הלשון מלמדים 

ורואים שרש"י מסביר שהקב"ה נגלה אל האבות בשם הנסתר של "אל שדי" וכונתו שב' מדות יש, יש מדה של "אל שדי" שהוא מקיים 

דבריו אך אין זה ניכר בהכרח ויכול להיות שהאדם לא ירגיש וכמו שהסברתי למעלה, ויש מדה של "שמי ה'" שהוא נאמן לאמת דבריו 

שיהיה ניכר קיום הדברים וחייב להיות שירגישו כי זה שם שמראה הבטחה מעל לטבע, והם דברי רש"י וארא אל האבות באל שדי 

הבטחתים הבטחות ובכולן אמרתי להם אני אל שדי, ושמי ה' לא נודעתי להם לא נכרתי להם במדת אמיתית שלי וכו' וכן בפסוקים שאחרי 

זה, ולפי זה מתורץ מה שהקשינו, שבאמת אין לדמות את דברי משה לדברי האבות, שהאבות מה שלא הרהרו היינו שהם לא הרהרו 

בדברים הבאים על עצמם כנגד ההבטחה, אבל במשה מה שאמר והצל לא הצלת לא על צרה שלו בלבד מדובר, אלא בצרת השיעבוד של 

עם ישראל, אבל הדמיון למעשה האבות שהקב"ה אמר למשה חבל שאינך כמוהם הוא על עצם מה שלא אמרו מה שמך, שהם לא שאלו 

את הקב"ה באיזה שם אתה מבטיח את ההבטחה,  וכיון שלא אמרו "מה שמך" ממילא כשלא נתקיים בימיהם אין זה אלא מחמת מידת 

"אל שדי" שהוא קיום ההבטחה רק אין זה הכרח שיהיה ניכר כי זה קיום הבטחה בצורה נסתרת ולא היו להם קושיות, אבל משה אמר "מה 

שמך" היינו שביקש תחילה לידע באיזה מדה תהיה ההבטחה אם במדה ניכרת או במידה שאינה ניכרת, ואמר לו הקב"ה שיהיה במדה 

הניכרת ולא באל שדי (אלא בשמי ה') ולכך אמר משה ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך הרע לעם הזה והצל לא הצלת את עמך, ועיקר 

מה שנענש משה רבינו לא על עצם אמירתו "והצל לא הצלת" אלא על ראשית הדברים שאמר "מה שמך", וזה יש לדמות לאבות שהם לא 

הרבה פעמים נגליתי על אברהם יצחק ויעקב באל שדי ולא הרהרו על מדותי ולא   -שאלו בתחילה מה שמך, ומדוקדק זה בדברי המדרש  

 אמרו לי מה שמך וכו' ואתה אמרת לי מה שמך בתחלה ועכשיו אמרת לי והצל לא הצלת!

, ה הושיעה המלך יעננו ביום קראנו ה הושיעה המלך יעננו ביום קראנו ה הושיעה המלך יעננו ביום קראנו ה הושיעה המלך יעננו ביום קראנו  -, ובסוף הפרק כתוביענך ה ביום צרה ישגבך שם אלהי יעקביענך ה ביום צרה ישגבך שם אלהי יעקביענך ה ביום צרה ישגבך שם אלהי יעקביענך ה ביום צרה ישגבך שם אלהי יעקבזה יוסבר גם הפרק בתהלים שכתוב, לפי לפי לפי לפי 

והביאור שאנו מבקשים מהשם שיענה מיד באותו היום, ולכן מבקשים שיעזור לנו באותו השם שנגלה ליעקב בלכתו לחרן, ששם 

 !כי לא אעזבך עד אם אשר עשיתי כאשר דיברתי לךכי לא אעזבך עד אם אשר עשיתי כאשר דיברתי לךכי לא אעזבך עד אם אשר עשיתי כאשר דיברתי לךכי לא אעזבך עד אם אשר עשיתי כאשר דיברתי לך -ההבטחה היתה שיעקב יראה את קיום הדברים, וכמו שכתוב שם 

    המלך יעננו ביום קראנו!!המלך יעננו ביום קראנו!!המלך יעננו ביום קראנו!!המלך יעננו ביום קראנו!!
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 054-8002882משפחת שרעבי טל:  ויה:‘נ אסתר בת ג“משאבת חלב ידנית וחשמלית לע

 050-4108914קרוליין שרעבי טל: ‘ גב איסוף וחלוקת מזון למשפחות:

 ח טיטולים ומטרנה“גמ
 ל, ולרפואת טוהר בת שני שרה“נ אייל בן זהבה ז“לע

 על ידי משפחת ויצמן

 050-6401440טל: 4רחוב ברקת 
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 חזו בני חביבי

בנימין ‘ שמחה גדולה בשבע ברכות לבתם של איש החסד שכן יקר, הר
 ו תזכו ותראו נחת באורך ימים ושנים!“פחלייב ורעיתו הי

א באירוסי בתם “מזל טוב להרב חיים דדש ורעיתו שליט
 בשמחה גדולה, תזכו ותראו נחת באורך ימים ושנים!‘ שתחי



 שנאמר "רשעים בחושך ידמו". הנההנההנההנה 

 (ר' מאיר מפרימישלן)                               

    

    "ויקח אהרון את אלישבע... אחות נחשון לו לאשה""ויקח אהרון את אלישבע... אחות נחשון לו לאשה""ויקח אהרון את אלישבע... אחות נחשון לו לאשה""ויקח אהרון את אלישבע... אחות נחשון לו לאשה"

 (צל העדה)            "אדם הנושא אשה צריך לבדוק באחיה"."אדם הנושא אשה צריך לבדוק באחיה"."אדם הנושא אשה צריך לבדוק באחיה"."אדם הנושא אשה צריך לבדוק באחיה".בגימטריא 

(ו)הוצאתי הוצאתי הוצאתי הוצאתי חמשת לשונות הגאולה (ו)והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי והבאתי, והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי והבאתי, והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי והבאתי, והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי והבאתי, 

(מקום מושב בנ"י   גשן גשן גשן גשן בצירוף המילה    הבאתי הבאתי הבאתי הבאתי (ו) לקחתי  לקחתי  לקחתי  לקחתי  (ו) גאלתי  גאלתי  גאלתי  גאלתי  (ו) הצלתי  הצלתי  הצלתי  הצלתי  

 ....2810281028102810 –בגימטר' כוסות יין כוסות יין כוסות יין כוסות יין , חמש פעמים 2810281028102810במצרים) בגימטר'  

הפסוק מציין בתחילה את אהרון ואח"כ "הוא אהרן ומשה... הוא משה ואהרון..." "הוא אהרן ומשה... הוא משה ואהרון..." "הוא אהרן ומשה... הוא משה ואהרון..." "הוא אהרן ומשה... הוא משה ואהרון..." 

את משה ואילו בפסוק שלאחריו מציין את משה תחילה ואח"כ את אהרון, רש"י 

לומר לך   613מסביר "לומר לך ששקולין כאחד", "הוא משה (ו)אהרן" בגימטר'  

 שמשה ואהרן שקולים כנגד תרי"ג מצוות.

 

=   "וגם הקמתי את בריתי" "וגם הקמתי את בריתי אתם לתת להם את ארץ כנען" "וגם הקמתי את בריתי" "וגם הקמתי את בריתי אתם לתת להם את ארץ כנען" "וגם הקמתי את בריתי" "וגם הקמתי את בריתי אתם לתת להם את ארץ כנען" "וגם הקמתי את בריתי" "וגם הקמתי את בריתי אתם לתת להם את ארץ כנען" 

כמנין ,  ,  ,  ,  3915391539153915=    60+3855) ריבוא  60, מניין בני ישראל במצרים היה ששים ( 3855385538553855

בצירוף הכולל "והוצאתי אתכם, והצלתי אתכם, וגאלתי אתכם, ולקחתי אתכם,  "והוצאתי אתכם, והצלתי אתכם, וגאלתי אתכם, ולקחתי אתכם,  "והוצאתי אתכם, והצלתי אתכם, וגאלתי אתכם, ולקחתי אתכם,  "והוצאתי אתכם, והצלתי אתכם, וגאלתי אתכם, ולקחתי אתכם,  

 (משב"א) .                                                             .                                                             .                                                             .                                                             3915391539153915המילים =  8של 

 

 

 כל דבר שאפשר לברר, האם סומכים על החזקה
וכלל גדול בכל התורה כולה שבכל מידי אנו סומכים על החזקה, דהיינו אם ידוע ידוע ידוע ידוע 

מוחזק הדבר שהוא כך, א"צ לברר עוד ולשאול אלא סומכים על מה שמוחזק. 

ויותר מזה אמרינן בגמ' קידושין (דף ע"ט.) סוקלין ןשורפין על החזקות. כמו 

במעשה שהביאה הגמ' שם גבי אישה שהביאה את בנה על כתיפה, וגדל ונישא 

 לה וסקלו אותם, מפני "שהוחזק" שהוא בנה.

מס' חולין (דף ו'.) איתא גבי שוחט ששחט בהמה והלך לו ואומרת הגמ' ובגמ'  ובגמ'  ובגמ'  ובגמ'  

דלישייליה, ותירצה הגמ' שאינו לפנינו. ולמדו הראשונים מזה דאע"פ דסמכינן 

אחזקה, כל דאיכא לברורי מבררינן. (עיין רא"ש בחולין פ"א סי' ט"ו וט"ז. וכן 

ברשב"א שם). ובעל המאור (חולין דף ג': בדפי 

הרי"ף ד"ה כתב הרי"ף) כתב דאפי' במקום שאפשר 

לברור א"צ לברר. וצ"ל לשיטתו, דבגמ' פסחים כו"ע 

סבירא להו דאם אפשר לשאול מבררין. כיון דהוי 

חזקה שאינה ודאית מטעם שפירשנו. וכן הראב"ד 

בהשגות (הלכות שחיטה פ"א הלכה כ"ד) כתב 

להשיג על הרמב"ם שכתב דצריך לבדוק הסכין אחר 

שחיטה. וכתב הראב"ד דכבר הסכימו חכמינו שאינו 

צריך אא"כ רוצה לשחוט אחריה ע"כ. ומשמע דס"ל 

דאע"פ דאיכא לברורי א"צ לברר. ובמגיד משנה 

כתב דאינו יודע היכן הסכימו עם הראב"ד. ואדרבא 

דעת רש"י והרשב"א דצריך לבדוק אחר שחיטה. 

 עכ"ד. 

איתא בר"ן פסחים (שם) דכל חזקה דאיתא וכן  וכן  וכן  וכן  

לברורי מבררינן. וכן דעת הרי"ף (מדהגיה עליה בעה"מ) והרמב"ן. וע"ע בחתם 

סופר עמ"ס חולין (דף צ"ג:) דכתב לדעת הרמב"ם שמצריך חליטה ברותחין אחר 

מליחה (מהלכות אב"א פ"ו הלכה י') משום דחזקה שהמלח שואב את הדם. וע"י 

שנותנו ברותחין הו"ל ברור דהדם לא יצא עוד. וזה דוקא לשיטת הרמב"ם דדם 

שבשלו אסור מדאורייתא ולכך צריך בירור. אבל לרשב"א דדם שבישלו הוא 

 מדרבנן א"צ חליטה דלא בעי לברורי. ע"כ. 

דדוקא בחזקה באיסור דאורייתא צריך לברר. אבל בחזקה באיסור דרבנן משמע משמע משמע משמע 

א"צ לברר. וצ"ל דהא דבדיקת חמץ צריך לברר אע"פ דהוא דרבנן מטעם דכל 

השנה מחזיקין חמץ והוי בחזקת שאינו בדוק. ולכך אם אפשר לברר אע"פ דהוי 

חזקה בדרבנן מבררינן. וע"ע בתוס' (פסחים דף ד': ד"ה לאו) שכתבו דבבדיקת 

 חמץ אפי' לא יהא בדוק לא יהא כ"כ מכשול לכך צריך לישאל.

ראיתי בשו"ת שיבת ציון (סי' כ"ט ד"ה לכן נראה) שכתב דבבדיקת חמץ יש ועוד ועוד ועוד ועוד 

חזקה מכח רוב שרוב בתים נבדקים אור לי"ד. ורוב זה תלוי במעשה ולא חשיב 

רוב. כמ"ש בר"ן בפ"ק דחולין לכן צריך לשאול ולברר עכ"ל. ומבואר בשאר 

 איסורים שא"צ לברר.

מבואר להדיא במגן אברהם (סי' תל"ז ס"ק ד') שכתב דהא דצריך לברר וכן  וכן  וכן  וכן  

בבדיקת חמץ ובבדיקת טרפות א"צ, משום דמעולם לא היה חזקת טריפות. פי' 

דבבדיקת חמץ איכא חזקת איסור, דהבית בחזקת חמץ משך כל השנה. לכך אי 

איכא לברורי מבררינן. ואע"פ דטריפות היא איסור דאורייתא א"צ לברר. ולפי זה 

נפקא דהא דבעינן לברר בחזקה אינו אלא במקום דאיכא חזקת איסור. ולכך אי 

איכא לברר מבררינן. ואי ליכא לברר אפי' בחזקה במידי דאורייתא סמכינן. ולכך 

במקום שאין חשש לאיסור א"צ לברר. ועיין ט"ז (או"ח סי' ח' ס"ק ח') דמשמע 

 דאיכא לברורי אפי' בדליכא חזקת איסור.

בחזקה דרבא דלא סמכינן עלה במידי דאורייתא (כדאיתא גבי קטנה ואפי'  ואפי'  ואפי'  ואפי'  

שהגדילה) משום דהוא חומרא דרבנן, כיון דאפשר לברר. וכמ"ש הגאון ר' 

ישמעאל הכהן בשו"ת זרע אמת (ח"ג יו"ד סי' קמ"ב) והכי נמי איכא חזקת איסור 

אם בקידושין ומיאון. אבל בסתמא חזקה דלית בה חזקת איסור סמכינן עלה 

 אפי' דאיכא לברורי.

בספר ראש יוסף להפרמ"ג (עמ"ס חולין דף וע"ע  וע"ע  וע"ע  וע"ע  

י"ב.) שהאריך טובא בדין זה. וכתב דאיכא לברורי 

 דאמרינן דוקא דאיכא לברורי בקל מבררינן.

זה שייך בהרבה דברים כגון אדם מזדמן לבית ודבר ודבר ודבר ודבר 

כנסת ואין לו תפילין ומביאים לו תפילין לברך 

עליהם ואינו יודע אם הם עברו בדיקה או שהם 

כשרים וכדו', אז לפי הפוסקים לעייל אם יכול לברר 

בקל מה טוב ואם לא עליו לשאול של מי הם ואם 

הוא בר סמכא. וכן אדם שמזדמן למקום שיש עירוב 

וסומך באופן כללי שיש עירוב רק אינו יודע אם 

נפסל העירוב או לא, אם יכול לברר בקל יברר. וכן 

אדם שבא לקנות או לאכול במסעדה ויש תעודה 

אם יכול לברר מי המשגיח ואם עושה עבודתו 

כראוי יברר. ודבר זה של בירור חזקה הוא תלוי באדם עצמו עד כמה חש לדקדק 

 בדבר. וה' הטוב יצילנו משגיאות. 

 

 

 נועם דברות
 הרב עמנואל איפרגן

 פרפראות...
 2המשך מעמוד 
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 7:00תפילת שחרית כל יום בשעה 
 מתקיים בבית הכנסת שערי חיים 

 ו“הידוד נחמה ‘ אצל ר

 בנות יקרות!
 מתקיים קבלת שבת בזמן הדלקת נרות 

 ו“הידוד ירושלמי ‘ אצל משפחת ר

 , ממתקים והפתעות, כל הבנות מוזמנות!!9רחוב נופך 



 
 הקדמה לשמירת הלשון (ג)

ילות" רכ בחז"ל מצינו שלשה סוגי לשון הרע, "לשון הרע" "רכילות" ו"מוציא שם רע". לפעמים, השתמשו חז"ל בלשון "לשון הרע" אף במקרה שבאמת הוא "  הקדמה:הקדמה:הקדמה:הקדמה:

או "מוציא שם רע" 
(א) 

. מצינו עוד סוג בחז"ל שנקרא "בעל לשון הרע", והוא אדם שרגיל תמיד בעון לשון הרע. הרמב"ם הביא אותם בסדר זה, רכילות, לשון הרע, 

מוציא שם רע, ובעל לשון הרע
(ב)

.
 

    יש גם לשון הרע מדרבנן, שנקרא "אבק לשון הרע". 

"רכילות", היינו לספר דברים הגורמים לאדם לשנוא את חבירו, ועלול לגרום מחלוקת בין אדם לחבירו  רכילות:רכילות:רכילות:רכילות:
(ג) 

 .

למשל, ראובן עשה דבר הנוגע לשמעון, או אמר דבר על שמעון, ובא לוי וגילה זאת לשמעון, או שלוי גילה זאת 

ליהודה ויודע שיתכן שעל ידי יהודה יבוא להגיע סיפורו לשמעון 
(ד) 

. נמצא 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 לגרום שנאה ומחלוקת נכלל באיסור "רכילות" 
(ה) 

 .

"רכילות" יותר גרוע מ"לשון הרע" באופן זה שגורם מחלוקת ומזיק יותר מ"לשון הרע"
(ו)

 . 

"לשון הרע", היינו לספר דברי גנות על חבירו   לשון הרע: לשון הרע: לשון הרע: לשון הרע: 
(ז) 

. וכתב הרמב"ם ש"לשון הרע" הוא עון גדול יותר 

מ"רכילות" 
(ח) 

. ובפשטות, כוונתו הוא משום שהשחתת המדות של המספר שבחר לדבר בגנות חבירו, יותר גדול 

מהשחתת המדות של המספר "רכילות" שהעביר סיפור דברים שאינו של גנות 
(ט) 

 .
  

[אף שמצד ההיזק, רכילות יותר 

זק או צער לחבירו, הי   גרוע שגורם מחלוקת וכנ"ל.] ויש עוד סוג של לשון הרע, והוא במקרה שלא דיבר בגנותו כלל, וגם לא גורם מחלוקת בין שני אנשים, אבל גורם 

גם זה אסור מדין לשון הרע
(י)

.    

 "מוציא שם רע" דומה ל"לשון הרע" רק שהוא מבוסס על שקר. "מוציא שם רע" יותר גרוע מ"לשון הרע", שהשחתת המדות בו יותר גרוע, שלא בלבד מוציא שם רע:מוציא שם רע:מוציא שם רע:מוציא שם רע:

שדיבר בגנות חבירו אלא הדיבור גם היה שקר
(יא)

.
 

גם בהלכה מצינו ש"מוציא שם רע" יותר גרוע, לענין הלכות מחילה, שכתב הרמ"א בהלכות יום כיפור שהמוחל לא 

יהיה אכזרי מלמחול, חוץ ממוציא שם רע שאינו צריך למחול
(יב)

. אמנם, כתב שם במ"ב שגם במוציא שם רע מדת ענוה למחול
(יג)

 .    

"בעל לשון הרע", היינו אדם שרגיל לדבר לשון הרע, וכהפקר אצלו. כת זו גרועה מכולם, ועליו נאמר כל העונשים החמורים דאיתא בחז"ל בעל לשון הרע:בעל לשון הרע:בעל לשון הרע:בעל לשון הרע:
(יד)

. 

"אבק לשון הרע" הוא איסור מדרבנן. "אבק לשון הרע" כולל כמה סוגים, הצד השוה שבהם שאינו לשון הרע ממש, אבל קרוב הוא ללשה"ר לכן אבק לשון הרע:  אבק לשון הרע:  אבק לשון הרע:  אבק לשון הרע:  

נחשבים כ"אבק" של לשון הרע. [וכעין הא שמצינו לגבי רבית "אבק רבית".] והא דאיתא בגמ' ש"כולם באבק לשון הרע" 
(טו) 

, כתב המהרש"א דשפיר שייך להינצל 

ממנו, רק שצריך לעבוד הרבה
(טז)

. 
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