
    "ויאמר ה' אל משה בא אל פרעה""ויאמר ה' אל משה בא אל פרעה""ויאמר ה' אל משה בא אל פרעה""ויאמר ה' אל משה בא אל פרעה"
אל פרעה, כי מן   בא בא בא בא אל פרעה, אלא    לך לך לך לך לא כתוב  

הקב"ה אין הולכין, אי אפשר להתרחק ממנו, הוא 
נמצא בכל מקום מלוא כל הארץ כבודו, לכן נאמר 

 כאן בא, אתי הנני אתך בכל אשר תלך. 
 (הרב מ"מ מקוצק)                                                 

    שלח עמי ויעבדוני"שלח עמי ויעבדוני"שלח עמי ויעבדוני"שלח עמי ויעבדוני"
שלוש לשונות מצאנו בתורה לגבי היוצאים 

", פרעה אמר עמי עמי עמי עמי ממצרים, משה אמר "שלח  
", ועבדי פרעה אמרו "שלח את הגברים הגברים הגברים הגברים "לכו נא  
", מיעוט רבים שניים, שני פעמים "גבר" האנשיםהאנשיםהאנשיםהאנשים

רק  בגימטריא "קדוש", הוא שאמר פרעה 
הקדושים בלבד ילכו, עבדי פרעה אמרו "אנשים" 
פעמיים "אנש" בגימטריא "שבת", רק שומרי 

" עמי עמי עמי עמי שבת ילכו, אבל משה רבנו אמר "שלח את  
 העם כמו שהוא אפילו הריקנים שבו.

 (בשם האדמו"ר מבעלז)                                       
    "צלי אש ומצות על מרורים יאכלוהו""צלי אש ומצות על מרורים יאכלוהו""צלי אש ומצות על מרורים יאכלוהו""צלי אש ומצות על מרורים יאכלוהו"

מהמצוות של ליל הסדר לאכול (קרבן פסח) צלי 
אש מצות ומרור בעת יציאת מצרים, ר"ת של 

צאו צאו צאו צאו -אכלוהו י י י י רורים  מ מ מ מ ל  ע ע ע ע מצות  ו ו ו ו ש  א א א א לי  צ צ צ צ הפסוק  
 .עמיעמיעמיעמי

 
"ויאמר אליהם לכו עבדו את ה' אלוקיכם מי ומי 
ההלכים ויאמר משה בנערנו ובזקנינו נלך בבנינו 
ובבנותנו..." פרעה אומר למשה רבנו "מי ומי 

(ו)מי ההלכים  ההלכים"   (ו)מי ההלכים  מי  (ו)מי ההלכים  מי  (ו)מי ההלכים  מי  , 210210210210בגימטריא  מי 
 כמספר השנים שהיו בנ"י במצרים.

 (משב"א)                                                                 
    "ויהי חשך אפלה...לא ראו איש את אחיו""ויהי חשך אפלה...לא ראו איש את אחיו""ויהי חשך אפלה...לא ראו איש את אחיו""ויהי חשך אפלה...לא ראו איש את אחיו"

כשהאדם אינו רואה את הזולת, או אינו רוצה 
חשיכה בעולם (מאמרים), החושך היותר -לראותו

גדול, כאשר איש אינו רואה את רעהו ואינו 
משתתף בצער הזולת "לא ראו איש את אחיו" 
הרגש נעשה משותק "ולא קמו איש מתחתיו", 

 אין לו תקומה.                             (חידושי הרי"ם)
"כשלחו כלה גרש יגרש אתכם מזה...דבר נא... "כשלחו כלה גרש יגרש אתכם מזה...דבר נא... "כשלחו כלה גרש יגרש אתכם מזה...דבר נא... "כשלחו כלה גרש יגרש אתכם מזה...דבר נא... 

    וישאלו איש מאת רעהו"וישאלו איש מאת רעהו"וישאלו איש מאת רעהו"וישאלו איש מאת רעהו"
בדרך חידוד, לפי הדין, אם פועל חוזר בו באמצע 
היום ידו על התחתונה, ואם בעל הבית חוזר בו, 
עליו לשלם בעד כל הזמן ששכרו, אם כן, כאשר 
יגרש אתכם בטרם כלות הזמן של ארבע מאות 
שנה, צריך לשלם לכם השכר של הזמן כולו, לכן 
"דבר נא באזני העם וישאלו", כי בדין תהיו 

 שואלים לכם.             (ר' יוסף בער סולובייצ'יק)
    

Email: sharabymail@gmail.com 

Tel: 054-2002882     

Web: harshmuel.com 

tashma.net 

jewishfoshan.com 
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 הרב דוד שרעביפרשה מפרשת  הרב משה קלייןפרפראות 

פירש רש"י: מגיד שהיה מחזר על פתחי  ויקרא למשה ולאהרן לילה וגו',ויקרא למשה ולאהרן לילה וגו',ויקרא למשה ולאהרן לילה וגו',ויקרא למשה ולאהרן לילה וגו',בפרשה: (י"ב ל"א) כתוב כתוב כתוב כתוב 
העיר וצועק היכן משה שרוי וכו', פרעה מסתובב ברחובות לחפש את משה רבינו, ושולחים את 
הרשע הזה דרך סימטאות ימינה שמאלה קדימה אחורה, ומכתובת לכתובת עד שמצליח למצוא 
את משה רבינו, אך צריך ביאור היכן מרומז בפסוק שפרעה היה מחזר ומחפש את משה ואהרן, 

 אולי מיד הלך אל ביתם ודיבר עמם?
, כבר מפורש של הסיפור הזה היה בלילה, שפרה קם באמצע ויקם פרעה לילהויקם פרעה לילהויקם פרעה לילהויקם פרעה לילהכתוב לפני זה אלא אלא אלא אלא 

הלילה, אם כן מדוע שוב צריך לכתוב ויקרא למשה ולאהרון לילה, אנחנו כבר יודעים שכל 
חייב להיות שהפסוק בא ללמד   לילה לילה לילה לילה המעשה הזה היה בלילה מפסוקים שלפני כן! אלא אם כתוב  

אותי עוד דבר, שלפרעה הייתה בעיית לילה! לחפש אדם בלילה קשה, חשוך, ומזה למדו שבא 
הכתוב לומר שלא מצא פרעה את משה, היה אצל פרעה ממש לילה בעצם החיפוש שלו כאדם 

 שלא מוצא בחושך!
 

 ובני ישראל עשו כדבר משה וישאלו ממצרים כלי כסף וכלי זהב ושמלות,ובני ישראל עשו כדבר משה וישאלו ממצרים כלי כסף וכלי זהב ושמלות,ובני ישראל עשו כדבר משה וישאלו ממצרים כלי כסף וכלי זהב ושמלות,ובני ישראל עשו כדבר משה וישאלו ממצרים כלי כסף וכלי זהב ושמלות,בפרשה: (י"א ל"ה) כתוב כתוב כתוב כתוב 
פירש רש"י: אף הם היו חשובות להם מן הכסף והזהב והמאוחר בפסוק חשוב, זאת אומרת כמו 
שזהב הוא יותר חשוב מכסף, כך גם השמלות היו יותר חשובים מהכסף והזהב, שהפסוק עולה 

 , וצריך להבין איך מוכח שהשמלות היו חשובים?!שמלותשמלותשמלותשמלות    ----זהב זהב זהב זהב     ----כסף כסף כסף כסף ביוקרת הביזה, 
ישראל במצרים לא שינו את שמם, שפתם, ולבושם! אפילו שעבדו עבודה זרה אבל את שמם, בני בני בני בני 

שפתם, ולבושם הם לא שינו, אם בני ישראל לא שינו את לבושם אם כן בשביל מה הם צריכים 
בגדים ממצרים? בגד שאי אפשר להשתמש בו?! אלא ודאי שלא לקחו את הבגדים בשביל ללבוש, 
אלא פשוט הם היו מאוד יקרים בפני עצמם, הבד, השזירה, אולי מיני פרוות, בקיצור הבגד היה 
יקר לא בגלל שהוא היה חליפה, אלא הבד עצמו היה בד יקר וחשוב, ולכן בני ישראל לקחו אותם 
לשימושים אחרים! וכיון שלקחו אותם בגלל ערכם, שוב אפשר לדייק בפסוק שכיון שזהב כתוב 
אחרי כסף, וזהב הוא חשוב יותר מכסף, כך גם השמלות כיון שכתובים אחרי הזהב הם יותר יקרים 

 מהכסף והזהב!
 

דבר נא באזני העם וישאלו איש מאת רעהו ואשה מאת רעותה כלי כסף וכלי דבר נא באזני העם וישאלו איש מאת רעהו ואשה מאת רעותה כלי כסף וכלי דבר נא באזני העם וישאלו איש מאת רעהו ואשה מאת רעותה כלי כסף וכלי דבר נא באזני העם וישאלו איש מאת רעהו ואשה מאת רעותה כלי כסף וכלי בפרשה: (י"א ב') כתוב כתוב כתוב כתוב 
, פירש רש"י: שלא יאמר אותו צדיק אברהם ועבדום וענו אותם קיים בהם ואחרי כן זהב ושמלותזהב ושמלותזהב ושמלותזהב ושמלות

יצאו ברכוש גדול לא קיים בהם. וצריך להבין מדוע הוצרך לטעם שלא יאמר אברהם שהקדוש 
ברוך הוא לא קיים את הבטחתו, הרי עצם זה שהקדוש ברוך הוא מבטיח ואחר כך יצאו ברכוש 

 גדול זה מספיק סיבה לדרוש שההבטחה תקויים?!
הביאור הוא, שבגלל הבטחתו של הקב"ה לא צריך לבקש כסף וזהב מן המצריים, הרי לא אלא  אלא  אלא  אלא  

נבצר מהקב"ה לסדר להם במדבר הרבה כסף וזהב ורכוש גדול, יש יכולת ביד הבורא לשלוח ענן 
שיוריד להם כסף וזהב, כסף הוא לא הבעיה! אך אברהם אבינו טען שאדם שבא לקבל את התורה 
כעבד הרי הוא מדוכדך, שפל, כנוע, לא כך צריך לבוא עם ישראל לקבלת התורה, אפילו אם יהיה 
להם הרבה כסף בכל זאת ירגישו כעבדים עשירים, אבל על ידי שלקחו ביזה ממצרים, וביזת הים, 
נהפכו מעבדים לפועלים שכירים שמקבלים תשלום מבעל הבית שעשו לו עבודה, ולא פיצוי 
וקיצבה של ביטוח לאומי! לקבלת התורה צריך שמחת הלב, ולא שיהיה רושם העבדות שוכן 
בקרבם, וזה שה שהבטיח הקב"ה לאברהם אבינו, שבמקום שירגישו את עצמם עבדים מנוצלים, 
יהיה הפוך, שינצלו את מצרים, מצרים הם 
שירגישו את עצמם מנוצלים על ידי שבני 
ישראל יקחו מהם כסף וזהב ורכוש גדול כמו 
בעל מלאכה אומן הכי גדול ויקר שיש בעולם, 
וזה תשלום שכר פעולה, ולא שכר עבדים וזה 

 כוונת רש"י.

åæ äîø äååöîì íåøú 
íéáøä éåëéæ 
!ïåìòä úñôãä 

 פרשת בא

!äøåú éìéãâîì äëøáå áåè ìæî 
 áøä åúéòøå ÷å÷ áãåéä 

úååöîä ìåòì íðá òéâäá 
!íéðùå íéîé êøåàá úçð åàøúå åëæú 

!äø÷éä äçôùîì äëøáå áåè ìæî 
 áøä åúéòøå éîìùåøé äùîåéä 

áåè ìæîá ïáä éàåùéð ìò 
!íéðùå íéîé êøåàá úçð åàøúå åëæú 

!äøåú éùðàì äëøáå áåè ìæî 
 áøä åúéòøå äðçåà øéàîåéä 

úåîåàúä úãìåä ìò 
!íéðùå íéîé êøåàá úçð åàøúå åëæú 
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    מה מברכים על מרק ירקות , מרק פירות (קומפוט), מרק איטריותמה מברכים על מרק ירקות , מרק פירות (קומפוט), מרק איטריותמה מברכים על מרק ירקות , מרק פירות (קומפוט), מרק איטריותמה מברכים על מרק ירקות , מרק פירות (קומפוט), מרק איטריות

בברכות (לח:)כותבת , זאת אומרת שלקות מברכין עליהם בורא פרי האדמה דרש רב חסדא משום הגמרא הגמרא הגמרא הגמרא 

רב שלקות מברכין עליהם בורא פרי האדמה ועולא משמיה דרבי יוחנן אמר מברך עליהם שהכל ואני אומר 

כל שתחלתו בורא פרי האדמה שלקו שהכל וכל שתחלתו שהכל שלקו בורא פרי האדמה בשלמא כל 

שתחלתו שהכל שלקו בורא פרי האדמה משכחת לה בקרא וסלקא וכרבא אלא כל שתחלתו בורא פרי 

האדמה שלקו שהכל היכי משכחת לה אמר רב נחמן בר יצחק בתומי וכרתי דרש רב נחמן משום שמואל 

שלקות מברך עליהם בורא פרי האדמה ועולא משמיה דרבי יוחנן אמר שהכל ונדחו שם בגמרא דברי עולא 

 ופירש רש"י שלקות. כל ירק שלוק:

הבית יוסף ואני אומר. ליישב דבריהם שאינם חולקין יש מהם פרי האדמה ויש מהם שהכל: כל. ירק וכתב  וכתב  וכתב  וכתב  

הנאכל חי שתחלתו בורא פרי האדמה שלקו אפקיה ממילתיה לגריעותא ומברך שהכל ולקמן מוקי לה 

בתומי וכרתי: וכל. ירק שאין דרכו ליאכל חי שמתחלתו אם אכלו חי שהכל הוא מברך: שלקו. והביאו לדרך 

אכילתו הוא עיקר פריו ומברך בורא פרי האדמה: ונראה מדבריו שרב חסדא סובר שאין מחלוקת ביניהם 

דמר אמר חדא ומר אמר חדא ולא פליגי והילכך נקטינן כוותיה וכן נראה שהוא דעת התוספות (ד"ה 

משכחת) וכן דעת הרא"ש (סי' טו) וכן כתב ה"ר יונה (כז. ד"ה אפילו) בשם רבני צרפת וכן דעת הרמב"ם 

 בפ"ח (ה"ג):

עוד הבית יוסף ועל המים שבשלו בהם הירקות מברך כדרך שמברך על הירקות עצמם וכו'. בפרק כיצד וכתב וכתב וכתב וכתב 

מברכין (לט.) מיא דכולהו שלקי כשלקי וזה לשון הרמב"ם בפ"ח (ה"ד) ירקות שדרכן להשלק שלקן מברך על 

מי  [שלקות] שלהם בורא פרי האדמה והוא ששלקן לשתות מימיהם שמימי השלקות כשלקות במקום 

שדרכן לשתותן, והרא"ש כתב כלל ד' סימן ט"ו דטעמא דמיא דשלקי כשלקי משום דעיקר בישולם בשביל 

הירקות הילכך כיון שנתנו הירקות טעם בהם הולכים אחר הטעם ואפילו אם בישלו הירקות לצורך מימיהם 

לרפואה כיון שכל העולם מבשלים אותם לאכילה לא נשתנית ברכת המים בשביל זה שמבשלם עתה 

לרפואה ואין החולה צריך לאכילת הירקות עכ"ל: ולא דמי למי פירות דאמרינן בסימן ר"ב (קעט.) דחשיבי 

 כזיעה בעלמא ומברך שהכל לפי שהמשקה אין לו טעם הפרי וכו'. כן כתב שם הרא"ש (סי' יח):

השולחן ערוך  סימן ר"ב   כתב כל הפירות  שטובים חיים ומבושלים,  כגון תפוחים ואגסים, בין חיים בין מרן מרן מרן מרן 

מבושלים מברך בפה"ע  ואם  אין דרך  לאוכלם חיים אלא מבושלים, אכלם  כשהם חיים,  מברך שהכל 

כשהם מבושלים, בפה"ע. ובסימן רב סעיף י כתב פירות ששראן או בשלן במים, אף ע"פ שנכנס טעם הפרי 

במים, אינו מברך  על אותם המים  אלא שהכל;  והרא"ש כתב דאפשר  שאם נכנס  טעם הפרי במים מברך 

בפה"ע.  ובסימן ר"ה סעיף א כתב  על הירקות מברך בורא פרי האדמה,  ואפילו בשלם וכן כל פירות  וקטניות  

שטובים חיים ומבושלים, מברך עליהם לאחר בישולם כברכתם הראויה להם קודם שיבשל אבל קרא 

וסילקא  וכרוב וכיוצא בהם,  שטובים  מבושלים  יותר מחיים,  כשהם חיים מברך שהכל,  לאחר בישולם 

בורא פרי האדמה ותומי (פי' שומים)  וכרתי (פי' פורט בלע"ז)  כשהם חיים, בורא פרי האדמה לאחר 

שבישלם, שהכל. הגה:  דמחשבי נשתנו לגריעותא, אפילו בשלם עם בשר ונשתבחו  אין השבח  מצד עצמן 

אלא מחמת הבשר שבהם  , ובסעיף ב' כתב  על המים שבישלו  בהם ירקות  מברך הברכה עצמה  שמברך על 

הירקות עצמן,  אף על פי שאין בהם אלא טעם הירק וה"מ כשבשלם בלא בשר, אבל  בישלם  עם בשר, מברך 

 עליו שהכל.

כתב האור לציון אע"פ שבשו"ע כתב על המים שבישלו בהם ירקות מברך הברכה עצמה שמברך על להלכה להלכה להלכה להלכה 

הירקות עצמן אעפ"י שאין בהם אלא טעם הירק וכן היא דעת הרמב"ם והרא"ש וכמובא בב"י שם, אולם 

הריטב"א בפסחים כ"ד ע"ב כתב בשם הרא"ה שעל מי שלקות אין לברך אלא שהכל ע"ש, ולכן נקטינן ספק 

ברכות להקל ומברך עליהם ברכת שהכל נהיה בדברו, וכן כתב בכה"ח שם אות י"א ע"ש, ואם יש בהם גם 

מהירקות עצמם אזלינן בתר העיקר ולכן אם יש רק מעט ירקות מברך שהכל על המרק ופוטר את הירקות 

אא"כ ברכת המרק שהכל רק מספק שאז טוב יותר לברך בנפרד על הירקות בורא פרי האדמה לפטור את 

הירקות בלבד ושוב לברך על המרק שהכל נהיה בדברו כדי לצאת מידי ספק ואם יש הרבה ירקות מברך על 

הירקות ופוטר את המרק וכשיש כמה מינים שברכתם שונה אזלינן בתר הרוב כמבואר במג"א בסימן רי"ב 

ס"ק א' ואם נתן אבקת מרק במרק אף שבישל במרק ירקות אף לדעת מרן מברך שהכל שכיון שאין טעם 

הירקות בלבד במים אין מברך ברכת הירקות שהרי כל הטעם שמים שבישלו בהם ירקות מברך בורא פרי 

האדמה הוא משום שנכנס בו טעם הירקות כמבואר בטור וכאן הרי מעורב טעם אבקת המרק וכעין זה כתב 

 במ"ב שם ס"ק י"ב ע"ש ולכן אזלינן בזה בתר העיקר.

: מרק ירקות שנתבשלו ללא תוספת אבקת מרק או תבלינים חזקים, על הירקות מברך בורא פרי לסיכום  לסיכום  לסיכום  לסיכום  

האדמה, על המרק לדעת האשכנזים מברכים אדמה ולכתחילה יברך על הירקות ויפטור את המרק, ולדעת 

הספרדים יברך על הירקות אדמה ועל המרק כשאוכל לבדו שהכל מחמת ספק ברכות ובדיעבד אם בירך 

אדמה יצא כן כתב בחזון עובדיה ובאור לציון, ואם בישל במרק גם בשר או ששם אבקת מרק ותבלינים שאין 

ניכר טעם הירקות לכו"ע גם לדעת האשכנזים  יברך על המרק שהכל כששותהו לבדו , ואם אוכל עם ירקות 

אם הירקות מעט יברך על המרק שהכול ויפטור את הירקות , ואם הירקות הם הרוב יברך על הירקות ויפטור 

את המרק , ועל קומפוט של פירות עם מערב סוכר ואין ניכר כל כך טעם הפרי יברך על המים שהכל ואם יש 

טעם רק טעם הפירות במים תלוי במחלוקת הקודמת, ומרק איטריות וקנידלאך וכדומה אם אוכל מהמיני 

מזונות יברך עליהם ולא יברך על המרק ,ואם אוכל רק את המרק יש בזה ספק ויאכל דבר אחר שברכתו 

שהכל , ומזונות , ואם יש מעט איטריות יש בזה מחלוקת לדעת האור לציון תמיד המזונות עיקר לדעת הרב 

 אלישיב הולכים אחרי הרוב.

    הרב מסלק את הספקותהרב מסלק את הספקותהרב מסלק את הספקותהרב מסלק את הספקות
ַמֲעֵׂשה ֶׁשָהָיה ֵאֶצל ַהָּגאֹון ַרִּבי ָמְרְּדַכי ְּבֶנט, 

ֶׁשל  ּוָאה  ָהְרפ ֹות  ְּבַמְעָינ ְלִהְתַרֵחץ   ֻהְצַר ׁשֶּ

ִנְפָּגׁש ִעם "ַרב" ְרפֹוְרִמי  ְוָׁשם   , 'ַקאְרלְסַּבד'

 " ַרב " ֹו  ֹות ְוא  , ֶׁשְּבַאְׁשְּכַנז ַאַחת  ֵמֲעָיָרה 

ִעְנְיֵני ְקִהָּלתֹו ַהָּדִתִּיים  ְּבָפָניו ִּכי ָּכל  ִהְתָּפֵאר 

  ֶנְחָּתִכים ַעל ִּפיו.

ָּתָהה ַרִּבי ָמְרְּדַכי ַעל ַקְנַקּנֹו, ּוְמָצאֹו ֵריק ִמָּכל 

ְיִדיַעת ַהּתֹוָרה. ָׁשַאל אֹותֹו ַרִּבי ָמְרְּדַכי: ַמה 

ו  ֵאָלי ם  ָּבִאי ֹו  ְקִהָּלת ְּכֶׁשְּבֵני  ֹו  ֹוד ְּכב ֹוֶׂשה  ע

ִּבְׁשֵאלֹות ֶׁשל ִאּסּור ְוֵהיֵּתר, אֹו ֶׁשל ֲהָלכֹות 

ְטֵרפֹות, ְּכֶׁשָּצִרי ָלֶתת ָלֶהם ְּתׁשּוָבה ְּברּוָרה 

ָּכֵׁשר אֹו ָטֵרף? ָעָנה לֹו ָהַרב ַהְרפֹוְרִמי, ֲאִני   -

  נֹוֵהג ְלַהְטִריף ִמָּסֵפק.

ָאַמר לֹו ַרִּבי ָמְרְּדַכי: ֲאַסֵּפר ִלְכבֹודֹו ַמֲעֵׂשה: 

ר  ֵמִעי ֹוק  ָרח ִּבְכַפר  ָּגר  ָהָיה  ֶאָחד  ּוִדי  ְיה

ם  ִזי ֲאַוו  , ֹות ֹופ ע ְמַגֵּדל  ְוָהָיה   , ּוְרט ְפַרְנְקפ

ְוַתְרְנגֹולֹות ִלְׁשִחיָטה, הּוא ָהָיה ִנַּגׁש ַלׁשֹּוֵחט 

ֶׁשל ַהְּכָפר ְּכֵדי ִלְׁשחֹוט ֶאת ָהעֹופֹות, ְוַהַּכְפִרי 

ָהָיה מֹוֵכר ֶאת ְּבָׂשָרם ְוׁשּוַמָנם ֶׁשל ָהעֹופֹות 

ִלְבֵני ַהְּכָפר, ּוִמֶּזה ִהְתַּפְרֵנס. ְּכֶׁשָּמְצאּו ֵאיֶזה 

ֵׁשֶבר  ַּבֻּקְרְקָבן אֹו  ַמַחט  ָּבעֹוף, ְּכגֹון  ְׁשֵאָלה 

ֶאת  ֹוֵתם  ר ַהַּכְפִרי  ָהָיה   , ָּבֶזה ְוַכּיֹוֵצא  ְּבַגף 

ַרב  ֶאת  ֹול  ִלְׁשא ּוְרט  ִלְפַרְנְקפ ֹוֵסַע  ְונ ֹו  ּוס ס

ּיֹוֶרה לֹו ֲהָלָכה ְלַמֲעֵׂשה.   ָהִעיר, ְּכֵדי ׁשֶּ

ֶׁשל  ֹו  ת ְלֵבי ֶאָחד  ָצן  ֵלי ִנְכַנס  ַאַחת  ַּפַעם 

ָהֲעָיָרה  ִלְנסַֹע   ְל ָלָּמה  ֹו:  ל ְוָאַמר   , ַהַּכְפִרי

ֶמְרָחק ֶׁשל ַּכָּמה ַּפְרָסאֹות, ִלְׁשאֹול ֶאת ָהַרב 

 . ַהחֶֹרף ֹות  מ ִּבי ּוִבְפָרט   , ָטֵרף ֹו  א ָּכֵׁשר  ִאם 

ּוָבָׂשר  "  , ַּבּתֹוָרה ּוב  ָּכת  , ַלֲעָצִתי ָנא  ְׁשַמע 

ַּתְׁשִליכּון  ַלֶּכֶלב  תֹאְכלּו,  ְטֵרָפה א  ֶדה  ַּבׂשָּ

 אֹותֹו".

 

 

 

 

 

 

  

ִמָּכאן מּוָכח ֶׁשַהָּבָׂשר ַהָּטֵרף ַמִּגיַע ַלֶּכֶלב, ָלֵכן 

ּוא  ִאם ה ָּבעֹוף  ְׁשֵאָלה   ְל ֹו  ז ֵאי ִּתְהֶיה  ִאם 

ֹום  ְּבָמק ֹוף  ָהע ֶאת  ַהַּנח   , ָטֵרף ֹו  א ָּכֵׁשר 

ְמסּוָיים ְּכֵדי ֶׁשִּיְהֶיה ִנְרָאה ְלֵעינֹו ֶׁשל ֲהֶכֶלב, 

ָטֵרף,  ֶׁשהּוא  ָמן  ִסי ַהֶּכֶלב,  יֹאֲכֶלּנּו  ִאם  ְוָאז 

  ְוִאם ָלאו, ְּבַוַּדאי ֶׁשהּוא ָּכֵׁשר...

ַהַּכְפִרי ֶׁשָהָיה ַעם ָהָאֶרץ, ָׂשַמח ַעל ָהֵעָצה, 
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ּוֵמָאז ָהָיה נֹוֵהג ָלֵתת עֹוף ֶׁשֵּיׁש ּבֹו ְׁשֵאָלה 

ָּכל  ֶאת  ָאַכל  ְוַהֶּכֶלב  ַהֶּכֶלב,  ִלְפֵני  ַּבֲהָלָכה 

  ָהעֹוף רֹאׁשֹו ַעל ְּכָרָעיו ְוִקְרּבֹו.

ַהַּכְפִרי ׁשּוב  ֶהְחִליט  ָיִמים,  ְלַאַחר ְּכחֶֹדׁש 

ִלְנסַֹע ֵאֶצל ַרב ָהִעיר. ְּכֶׁשָרָאהּו ַרב ָהִעיר, 

ָׁשַאל אֹותֹו: ִמְּפֵני ַמה א ָּבאָת ֶזה ְזַמן ַרב 

  ִלְׁשאֹול ְׁשֵאלֹות ַעל ָהעֹופֹות?

 

ָאְמָנם   , ָהַרב ֹוִני  ֲאד  : ַהַּכְפִרי ֹו  ל ב  ֵהִׁשי

ֶאָּלא   , ֹות ֹופ ָּבע ִלי  ּו  ָהי ַרּבֹות  ֹות  ְׁשֵאל

ֶׁשַהֶּכֶלב ֶׁשִּלי ָהָיה ּפֹוֵסק ָּבֶהם ְלַהְטִריף אֹו 

ָלָּמה  ְוַעְכָׁשו  ָהַרב:  ְלַהְכִׁשיר. ָׁשַאל אֹותֹו 

ָּבאָת ֵאַלי? ֵהִׁשיב ַהַּכְפִרי ְלֻתּמֹו: ַהֶּכֶלב ֶׁשִּלי 

הּוא ַמְחִמיר יֹוֵתר ִמַּדאי, ְוָתִמיד הּוא ַרק 

  ַמְטִריף ֶאת ָהעֹופֹות...

 " ָהַרב " ֶאל  ָמְרְּדַכי  ַרִּבי  ֹון  ַהָּגא ָּפָנה 

ַהְרפֹוְרִמי ְוָאַמר: ְוַגם ְּכבֹודֹו הֹוֵל ְּבאֹוָתּה 

ִׁשיָטה ְלַהְחִמיר ִמָּסֵפק, ְוֵאין זֹו ַּדְרּכֹו ֶׁשל 

ָהַרב, ֶאָּלא ְּכִפי ֶׁשאֹוֶמֶרת ַהִּמְׁשָנה "ֲעֵׂשה 

  ְל ַרב, ְוִהְסַּתֵּלק ִמן ַהָּסֵפק!!!".

 

 

ֶאָחד ִמַּתְלִמיֵדי ַהֲחַתם סֹוֵפר ַזַצ"ל, ַחָּלה, 

ֹו  ל ֹוא  ִלְמצ ם  ֹוְפִאי ָהר ַחְכֵמי  ַאׁשּו  ְוִהְתָיי

  ְרפּוָאה, ְוָהָיה ָקרֹוב ָלמּות.

ד  ַהַּתְלִמי ֶׁשל  ֹו  ְלַחְדר ִנְכַנס  ֹוֵפר  ס ַהֲחַתם 

ָׁשם  ּו  ֶׁשָהי ם  ּוִרי ַהַּבח ְלָכל  ְוִצּוָה   , ַהּגֹוֵסס

ָלֵצאת. ֶאָחד ַהַּתְלִמיִדים ִהְתַחֵּבא ָׁשם ְּכֵדי 

ֶׁשָהַרב  ְוָׁשַמע   , ָהַרב ַיֲעֶׂשה  ַמה  ֹות  ִלְרא

  ׁשֹוֵאל ֶאת ַהחֹוֶלה: ַמה ַאָּתה רֹוֶאה?

ַהַּתְלִמיד ֵהִׁשיב, ֶׁשרֹוֶאה ֶׁשחֹוְׁשִבים ָעָליו 

ַמִים ָלדּון אֹותֹו ְלִמיָתה, ְוֻכָּלם ִהְכִריעּו  ַּבׁשָּ

ם  ִכי ֶׁשְּצִרי ָאַמר  ֶאָחד  ן  ַּדָּיי ַרק   , ֹוָבה ְלח

 א ִלְגרֹם ָּכל ָּכְלַהִּצילֹו ִּבְזכּות ַרּבֹו, ְּכֵדי ֶׁש

ַצַער ְלַרּבֹו ַהֲחַתם סֹוֵפר, ְּבאֹוְבָדן ַּתְלִמידֹו 

  ֶהָחִביב.

ֹוב  , ט ֵּכן ִאם   : ָאַמר ָהַרב,  זֹאת  ַמע  ְּכֶׁשׁשָּ

ַהָּדָבר, ְוָראּוי ְלַהִּציל אֹוְת ִמן ַהִּדין! ְוָאֵכן 

  ַהַּתְלִמיד ִנְרָּפא ִמחֹוְליֹו ְוָׁשב ְלֵאיָתנֹו.

ּוְלִפי ֶזה ֵיׁש ְלָפֵרׁש, "ֲעֵׂשה ְל ַרב, ְוִהְסַּתֵּלק 

ֻמְרֶּכֶבת   ' ָסֵפק ' ָלה  ַהִּמי  , " ַהָּסֵפק ִמן 

ֵמאֹוִתּיֹות 'ְּפָסק', ֶׁשִּבְזכּות ֶזה ֶׁשֵּיׁש ָלָאָדם 

ִּנְגַזר  ׁשֶּ ְמַהְּפָסק  ְלִהְסַּתֵּלק  זֹוֶכה הּוא  ַרב, 

ִמׁשּּום   , ַמְעָלה ֶׁשל  ן  ִּדי ת  ְּבֵבי ו  ָעָלי

ִבים ְּבַרּבֹו ֶׁשא ְיָגֵרם לֹו  ַמִים ִמְתַחׁשְּ ֶׁשַּבׁשָּ

  ַצַער ְּכֶׁשֵּיָעֵנׁש ַּתְלִמידֹו.

    

    

    
    הוצאת פירות מארץ ישראל לחו"להוצאת פירות מארץ ישראל לחו"להוצאת פירות מארץ ישראל לחו"להוצאת פירות מארץ ישראל לחו"ל

נמצאים אנו לפני ט"ו בשבט יום ראש השנה לאילנות כדאיתא בריש מסכת ראש השנה ונהוג הנה הנה הנה הנה 

לציין בו את שבח פירות ארץ ישראל. ולהלן נתייחס להלכה בשו"ע חו"מ (הלכות אונאה ומקח טעות 

סימן רל"א סעי' כ"ו) וז"ל: אין מוציאין פירות שיש בהן חיי 

נפש מארץ ישראל לחוצה לארץ או לסוריא, ולא מרשות 

מלך זה לרשות מלך אחר בא"י. ומקורה בגמ' (ב"ב דף צ:) 

והיינו טעמא מפני שממעט פרנסת ארץ ישראל, שגורם 

שיהיו פחות פירות והמועט ימכר ביוקר. ולא דמי למאי 

דאיתא במס' שביעית (פ"ו משנה ה') דאין מוציאין פירות 

שביעית לחו"ל וכ"פ הרמב"ם בהלכות שמיטה ויובל (פ"ה 

הלכה י"ג) דטעמו בצידו משום קדושת שביעית אסרו. 

אבל בשאר שנים אסרו חכמים להוציא פירות מארץ 

ישראל משום ישוב ארץ ישראל שיהא שם חיי נפש, 

ודיקא הא דאמר "פירות שיש בהם חיי נפש" היינו כל פרי 

מאכל. אמנם הגאון בית יצחק (יו"ד ח"ב סימן קכ"א) כתב 

דאין בכלל זה אתרוגים שאינם בגדר חיי נפש. ויתירה מזו בשו"ת אפרקסתא דעניא (או"ח ח"א סימן 

ק"ג) ס"ל דהא דאסרו חז"ל  להוציא פירות שיש בהם חיי נפש היינו דוקא יינות שמנים וסלתות. 

 ואע"פ שיש בזה טעמא דמסתבר מ"מ לא אישתמיט אף אחד מהפוסקים לחדש כן. 

 נציע כאן כמה סברות מדברי הפוסקים בשו"ת לדינא ומשם תלמד דינא.לפיכך לפיכך לפיכך לפיכך 

מברזן בשו"ת מהרש"ם הביא ראיה מהא דאיתא בירושלמי (סנהדרין פ"ג ה"ט) ספרים שזכתה הגאון הגאון הגאון הגאון 

בהם ארץ ישראל אין מוציאין אותם לחו"ל ואם כתבם ע"מ להוציא מוציא וכו'. (עיין בשו"ת יביע 

אומר חלק ח' חושן משפט סימן ד' בנדון היתר להוציא ספרי ארץ ישראל לחו"ל) ומכאן מוכיח שאם 

אדם נטע וגידל פירותיו ע"מ להוציאם לחו"ל מותר להוציאם כהדין דהירושלמי לגבי ספרים. וכ"כ 

בספרו משמרת שלום (קונ' משמרת שלום סימן רל"א סכ"ו) גבי ההיתר ליצא מארץ ישראל לחו"ל 

יין ואתרוגים. והוסיף עוד ובפרט שיש בזה גורם ריבוי נטיעת אתרוגים וגפנים שזהו ישוב הארץ. 

עכת"ד. ומבואר מדבריו שאם נעשה הגידול לצורך הייצוא לחו"ל מותר ואדרבה שנעשה בזה גם 

ישוב ארץ ישראל. ובשו"ת פרי השדה (ח"ג סימן קפ"א) אחר שהביא דברי המהרש"ם ביאר עוד דכל 

היכא שנעשה בסחורה זו שימוש לפרנסת ארץ ישראל וכדו' מותר ואף אם מלכתחילה לא נטע 

 לצורך מכירה לחו"ל. 

שבט הלוי בשו"ת (חלק ב' סימן ק"ח) נשאל ג"כ גבי אתרוגים שמוציאים לחו"ל והשיב דהיום והגאון והגאון והגאון והגאון 

לא שייך כלל איסור זה דהוצאות פירות לחו"ל דהטעם הוא משום חיי נפש דיושבי א"י שיהיו להם 

מאכל זול ולא יתיקרו ע"י שמוציאין מהם לחו"ל. אבל בזה"ז דאין מה שמוציאין לחו"ל מהתצרוכת 

של א"י שגם אחרי שמוציאין לחו"ל נשאר די והותר ליושבי א"י ואדרבה אילו הי' הכל כאן היו 

מאבדים ומכלים חלק ממנו כדרך שעושים בהרבה מדינות בכה"ג ודאי לא גזרו, ועוד דהרבה שטחים 

שזורעים כדי להוציא היבול לחו"ל ואילו לא היו יכולים להוציא לא היו זורעים כלל בכה"ג לא שייך 

גזרתם. עכ"ל. לפיכך נראה דכל שעושה לצורך פרנסתו וכדו' מותר לקחת מפירות ארץ ישראל 

ולמכור לחו"ל ואדרבה נעשה בזה יותר ישוב לארץ. ודו"ק. ואגב דבריו יש לציין דיש איסורים מחז"ל 

דאינו שייך האיסור בימינו משום שהשתנו הטבעים והמקומות, אבל אין לנו לחשוב שבכל איסור או 

תקנת חז"ל שניזל בתר טעמא ונבטל הדבר. אלא בכל דבר צריכים אנו לדון לגופו של ענין. וכן 

בנדוננו שהמציאות של מסחר שונה מזמן חז"ל ואין הפרנסה תלויה בדוקא בגידול שאדם מגדל 

במקומו שהרי יש שינוע של אוניות מטוסים וכדו'. ויתירה מזו שרבים מהפעמים הסחורה המיובאת 

 מחו"ל בהרבה זול"ה מהסחורה בארץ.

הנדון נזכיר שבכל שנה כנהוג כמעט בכל בתי ישראל שבערב ט"ו בשבט מקבצים פירות ובזה  ובזה  ובזה  ובזה  

מסוגים שונים ועורכים סדר ע"פ המובא בספרים (הבן איש חי הגר"ח פלאג'י ועוד) והרי נתבאר 

שט"ו בשבט הוא סמל לפירות שנשתבחה בהם ארץ ישראל, אבל מאידך גיסא צריך לזכור שהסדר 

הוא על פירות שנשתבחה בהם א"י ולא פירות המיובאים מחו"ל שהרי רוב הפירות יבשים באים 

מחו"ל (טורקיה ועוד) לכך אף אם עורכים את הסדר על פירות יבשים יש לזכור את תכלית עיקר 

 הדבר.
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 מעשה שהיה...

 2המשך מעמוד 



 

 

    כל דפריש מרובא פרישכל דפריש מרובא פרישכל דפריש מרובא פרישכל דפריש מרובא פריש
הבא לצלות סטייק על מחבת ורוצה להניח מרגרינה במחבת כדי לטגן בה את הסטייק. היה לו במקרר קופסה מיוחדת למרגרינה וחמאה, שאלה: שאלה: שאלה: שאלה: 

והוא לקח מאותה קופסה, בחושבו שאין בתוכה אלא מרגרינה בלבד. ואח"כ גילה שהיה שם גם חמאה, ובסך הכל היה תשעה גושים מרגרינה וגוש 

 אחד של חמאה. ולא ידע מאיזה מהם לקח. האם מותר לאכול הסטייק?

כתבנו שאף שהסכוי שלקח מרגרינא הוא תשעים סיכום משבוע שעבר: סיכום משבוע שעבר: סיכום משבוע שעבר: סיכום משבוע שעבר: 

אחוז, מ"מ גזה"כ הוא שכיון שלקח ממקום קבוע אמרינן כל קבוע 

כמחצה על מחצה דמי, ולכן ספק דאורייתא הוא ולחומרא. ולכן אסור 

לאכול הסטייק וצריך להכשיר המחבת. ועוד הבאנו מהגמ' בכתובות, 

שהא שאמרינן "כל קבוע" היינו משום ש"לקח" ממקום הקבוע, אבל 

. היוצא מזה, אם "לקח" אמרינן "כל קבוע (א)"בנמצא הלך אחר הרוב"

כמחצה על מחצה דמי", ואם "נמצא" אמרינן "כל דפריש מרובא פריש". 

 עכשיו נדבר בעזרהי"ת במקרה ש"נמצא". 

כתבנו שאם נמצא בשוק, שאמרינן כל דפריש  אם לקח גוי או קטן:אם לקח גוי או קטן:אם לקח גוי או קטן:אם לקח גוי או קטן:

מרובא פריש. וע' בטור בשם הרשב"א שכתב שלאו דווקא שנמצא 

. (ג). שהא לא נולד לנו הספק עד לאחר שכבר פירש, ולכן אמרינן כל דפריש מרובא פריש(ב)ברחוב בשוק, אלא ה"ה אם נמצא ביד גוי דינה כ"נמצא"

. (ד)וכן פסק בש"ע שאם נמצא ביד גוי הדין הוא לילך אחר הרוב. וע"ש בש"ך שכתב בשם הרוקח שה"ה אם נמצא ביד קטן, הדין הוא לילך אחר הרוב

וי [וע"ש בטור וש"ע שהא שמקילין בנמצא ביד גוי היינו דווקא אם לא ראינו הגוי יוצא מן החנות. אבל אם ראינו אותו שלקח הבשר מן החנות, ה

 .](ה)כאילו שהישראל עצמו לקח הבשר. וזהו מה שקורין "פירש לפנינו"

בשאלתנו במקרה שלקח מן הקופסה ולא ידע אם לקח מרגרינא או חמאה, נמצא שיש הבדל בין גדול לקטן. שבמקרה שהגדול בנוגע לשאלתנו: בנוגע לשאלתנו: בנוגע לשאלתנו: בנוגע לשאלתנו: 

לקח מהקופסה יהיה אסור לאכול הסטייק, ובמקרה שהקטן לקח מן הקופסה יהיה מותר לאכול הסטייק. שלגבי הגדול אמרינן שנולד הספק בשעת 

לקיחה ולכן כיון שלקח ממקום קבוע דינו כספק השקול וספק דאורייתא לחומרא. משא"כ בקטן שאמרינן שנולד הספק בשעה שנמצא, ולכן 

 . (ו)אמרינן כל דפריש מרובא פריש, וכיון שרובא מרגרינא, אמרינן להקל ומותר לאכול הסטייק

כתבנו בשבוע שעבר שבמקרה שרצה לטגן עוף (במקום בשר), נמצא שהספק אם הוא חמאה או מרגרינא הוא שאלה באיסור דרבנן, באיסור דרבנן: באיסור דרבנן: באיסור דרבנן: באיסור דרבנן: 

זה שחמאה ועוף אינו אסור אלא מדרבנן. ולכן אף אי אמרינן כל קבוע כמחצה על מחצה דמי, מ"מ אינו אלא ספק דרבנן וספק דרבנן להקל. ויותר מ

כתבנו בשבוע שעבר, שע"י דין "כל קבוע" נמצא לנו קולא באיסור דרבנן. כגון במקרה שרוב החתיכות היו של חמאה, אף שהסיכוי שלקח מהחמאה 

הוא תשעים אחוז, מ"מ גזרה"כ הוא שכל שלקח מן הקבוע דינה כספק השקול, ולכן בעוף וחמאה שהוא מדרבנן דינו כספק דרבנן ולהקל. וכל זה 

 דווקא במקרה שהלוקח היה גדול. אבל אם הלוקח היה קטן, לא אמרינן "כל קבוע כמחצה על מחצה" אלא אמרינן שהכל הולך אחר הרוב. ולכן יוצא

הדין להחמיר בקטן יותר מגדול במקרה שרוב חתיכות של חמאה, שלגבי קטן אמרינן כל דפריש מרובא פריש, ולכן אמרינן שהוא לקח מהחמאה, 

 . (ז)ויוצא הדין שיהיה אסור מדרבנן לאכול העוף

דין של קטן כדין "נמצא" שאמרינן כל דפריש מרובא פריש. וזהו בין לחומרא בין לקולא. ולכן בציור שיש איסור דאורייתא ורוב החתיכות של סיכום: סיכום: סיכום: סיכום: 

 היתר, יצא חומרא לגדול וקולא לקטן. ובציור שיש איסור דרבנן ורוב חתיכות של איסור, יצא קולא לגדול וחומרא לקטן.
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ù á"éøî éúòîù ïë .(úáçî ìù øùëä ïéðòì éáúëùî 'ò) äòìâäá åøéùëäì éã úáçîù íéøáåñù íéðåùàø áåø ìò êåîñì ìåãâ íå÷î ùé ,÷ôñ íå÷îá.'ì   úåòéãä óøöì ùéù èøôáå

äì à"é÷ñ ù"äåøòä ÷ñô ïëå ,ïéìé÷îù ó"éù í"øäîäå é"ðîäù àéáäù â"÷ñ æô 'ñ ú"úôá 'ò] .ïðáøãî àìà åðéà ïåâéè êøã áìçå øùáù úåøáåñù.ì÷   'ñ á"îå ø"àå ç"øôäë àìãå

.(î"ìé ìù ïéãä àìåì) àìå÷ì à÷éôñ éåä ,ïðáøãî ÷ø àåä åìéàå [.î"ñôä íå÷îá ïéìé÷îä ìò êåîñì ùéù à"÷ñ æ"î â"îôá 'òå .ã"÷ñ ãñø 
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