
ערש"ק י"א חשון תשע"ו

רה- רמת שלמה התו ללומדי  במה 

לך לך – ברית בין הבתרים

גליון
רצ"א

הערות לפרשת השבוע

הערות לדף היומימאמרים

תגובות קושיא

ברית בין הבתרים, וברית מילה
הרב דב גדליה דרקסלר

א[. הנה בפרשתינו היה ה' כורת עם אברהם שתי בריתות, ושתיהן על נתינת הארץ לבניו 
אחריו. הראשונה היא ברית בין הבתרים כמו שכתוב )ט"ו י"ח( ַּבּיֹום ַההּוא ָּכַרת ה' ֶאת 
ַאְבָרם ְּבִרית ֵלאֹמר ְלַזְרֲעָך ָנַתִּתי ֶאת ָהָאֶרץ ַהֹּזאת ִמְּנַהר ִמְצַרִים ַעד ַהָּנָהר ַהָּגֹדל ְנַהר ְּפָרת. 
והשניה היא ברית המילה, שבה כתוב )י"ז ז' ח'( ַוֲהִקֹמִתי ֶאת ְּבִריִתי ֵּביִני ּוֵביֶנָך ּוֵבין ַזְרֲעָך 
ַאֲחֶריָך ְלֹדֹרָתם ִלְבִרית עֹוָלם ִלְהיֹות ְלָך ֵלאֹלִהים ּוְלַזְרֲעָך ַאֲחֶריָך. ְוָנַתִּתי ְלָך ּוְלַזְרֲעָך ַאֲחֶריָך 
ֵאת ֶאֶרץ ְמֻגֶריָך ֵאת ָּכל ֶאֶרץ ְּכַנַען ַלֲאֻחַּזת עֹוָלם ְוָהִייִתי ָלֶהם ֵלאֹלִהים. וצריך להבין ולהגדיר 
היטב למה היה אברהם נצרך לשתי בריתות; מה נוסף בברית מילה מה שלא היה בברית 

בין הבתרים. 
תחילה יש לשים לב שברית בין הבתרים היה מאורע חד פעמי, באפיו ובמהותו, שלא 
חזר על עצמו. הרי לא מצאנו שמי מן האבות או זרעם אחריהם באו בברית בענין זה של 
העברה בין הבתרים. ולא זו אף זו: עד כמה שמצאנו ענין זה ֹלא ְמָצאֻנהּו אלא ְּבִעְנַין ָרע, 
בהפרת הברית. והדוגמא שהביא רש"י )ט"ו י'( תוכיח "ודרך כורתי ברית לחלק בהמה 
אף  ָהֵעֶגל,  ִּבְתֵרי  ֵּבין  ָהֹעְבִרים  י"ט(  ל"ד  )ירמיה  להלן  שנאמר  כמה  בתריה,  בין  ולעבור 
כאן תנור עשן ולפיד אש אשר עבר בין הגזרים הוא שלוחו של שכינה שהוא אש". ושם 
בין  גופא מהותה של ברית  נראה, איפוא, שזה  זה ברית למרוד במקום1.  בירמיהו היה 
הבתרים: ברית יחידאית, שרק הפרתה נעשית כענינה, ֶזה ְלֻעַּמת ֶזה. והנה ענינה מזקיק 

הגדרה. 
ּוְלֻעַּמת כן, הרי ברית מילה היא ברית הנמשכת ומתחדשת לדורות, בכל אדם ובכל זמן. 
וכבר אצל אברהם הדגיש הכתוב כן: ַוֹּיאֶמר ֱאֹלִהים ֶאל ַאְבָרָהם ְוַאָּתה ֶאת ְּבִריִתי ִתְׁשֹמר 
ַאָּתה ְוַזְרֲעָך ַאֲחֶריָך ְלֹדֹרָתם. ֹזאת ְּבִריִתי ֲאֶׁשר ִּתְׁשְמרּו ֵּביִני ּוֵביֵניֶכם ּוֵבין ַזְרֲעָך ַאֲחֶריָך ִהּמֹול 
ָלֶכם ָּכל ָזָכר )י"ז ט' י'(. יתכן מאוד שזה גופא מה שכפל הכתוב לאמר 'ְוַאָּתה ֶאת ְּבִריִתי 
ולא  ֹזאת  לדורות;  הברית אשר תשמרו  ֹזאת  היינו,  ִּתְׁשְמרּו'.  ֲאֶׁשר  ְּבִריִתי  ֹזאת  ִתְׁשֹמר... 

אחרת. 
א"כ נוכל להעמיד את שאלתינו הראשונה בנוסח כזה: אם היה אברהם גופו עובר בברית 
זה,  לזרעו אחריו, אז היה מקום למצוא תשובה בחילוק  וברית אחרת היתה רק  אחת, 
ולומר, שעצם הברית אחת היא, אלא שהראשונה צריכה להיות נעשית בעסק יותר גדול, 
שמסמל את הכריתה. והשניה פחותה הימנה, שאינה מסמלת אלא את שמירת הברית 
לדורות. גם תשובה זו היתה צריכה פירוש. ברם, כאשר ראינו שאברהם גופו היה עובר 
בשתיהן, הפירוש המתבקש מתעצם יותר, והשאלה נשאלת, מה בא זה ומוסיף על זה, 

וכאמור.   
ב[. אבל באמת הדברים פשוטים מאוד, ואני לא באתי אלא לסדרם ולהאירם בדרך פשוטי 
המקראות. החילוק הבולט בין שתי פרשיות הברית הוא שבברית ראשונה היתה הבטחת 
הזרע והָׂשָכר לפני שנזכר ענין הברית כלל, ואילו הפרשה השניה פותחת תחילה בלשון 

של ברית. 
- הפרשה הראשונה פותחת כביכול ב'משא ומתן' שבין ה' ובין אברם. תחילה אומר לו 
ה' ַאל ִּתיָרא ַאְבָרם ָאֹנִכי ָמֵגן ָלְך ְׂשָכְרָך ַהְרֵּבה ְמֹאד. אברם שואל 'ַמה ִּתֶּתן ִלי ְוָאֹנִכי הֹוֵלְך 
זרעו ככוכבים. אברם מוסיף  ויתרבה  ִייָרֶׁשָך'.  ִמֵּמֶעיָך הּוא  ֵיֵצא  'ֲאֶׁשר  וה' משיבו  ֲעִריִרי', 
ומבקש 'ַּבָּמה ֵאַדע ִּכי ִאיָרֶׁשָּנה', ואז אומר לו ְקָחה ִלי ֶעְגָלה ְמֻׁשֶּלֶׁשת... וכל הענין, שבסיומו 
מבטיח לו כי דֹור ְרִביִעי ָיׁשּובּו ֵהָּנה ויירשו את כל הארץ. רק בסיום הענין כתוב שהיה זה 
ברית: 'ַּבּיֹום ַההּוא ָּכַרת ה' ֶאת ַאְבָרם ְּבִרית ֵלאֹמר ְלַזְרֲעָך ָנַתִּתי ֶאת ָהָאֶרץ ַהֹּזאת...'. ואילו 

1. ראה שם )פסוק י"ח( ְוָנַתִּתי ֶאת ָהֲאָנִׁשים ָהֹעְבִרים ֶאת ְּבִרִתי ֲאֶׁשר ֹלא ֵהִקימּו ֶאת ִּדְבֵרי ַהְּבִרית ֲאֶׁשר 
ְּבָתָריו. וכתב רש"י "כרתו כולם ברית למרוד במקום  ֵּבין  ַוַּיַעְברּו  ִלְׁשַנִים  ָּכְרתּו  ָהֵעֶגל ֲאֶׁשר  ְלָפָני  ָּכְרתּו 
וכרתו העגל לשנים ועברו בין בתריו למרוד בו...". ויותר מזה מצאנו שכעין זו היא עבודת המולך. ראה 
ספרי על הפסוק )דברים י"ח י'( ֹלא ִיָּמֵצא ְבָך ַמֲעִביר ְּבנֹו ּוִבּתֹו ָּבֵאׁש "רבי יהודה אומר, זה שהוא מעביר 
בנו ובתו לע"ז וכורת עמה ברית שנאמר ָהֵעֶגל ֲאֶׁשר ָּכְרתּו ִלְׁשַנִים ַוַּיַעְברּו ֵּבין ְּבָתָריו" ]ואמנם יש חילוק 
בין האישים, עכ"פ לשיטת רש"י שם  בין הגזרים, ושם הבן עובר  בין שני המעשים. כאן האש עבר 
"עושה מדורות אש מכאן ומכאן ומעבירו בין שתיהם". וכן דעתו בפר' אחרי )י"ח כ"א( שעבודת המולך 
היא בהעברתו, והרמב"ן שם חולק ולדעתו היו שורפים את הילד ממש. וצ"ע במשמעות החילוק הזה[.
וצריך להתבונן בזה גם בפירוש רש"י לפר' ניצבים )כ"ט י"א( על ברית ערבות מואב שהיתה שם. כתב 
"ְלָעְבְרָך ִּבְבִרית - דרך העברה, כך היו כורתים ברית, עושין מחיצה מכאן ומחיצה מכאן ועוברים בינתים, 
כמו שנאמר העגל אשר כרתו לשנים ויעברו בין בתריו". ואמנם שם הוא ענין מושאל, כי הרי לא מצאנו 

שישראל עשו כן שם. וצ"ע. 

בפרשה השניה, מיד בפתיחתה מובהר כי יש כאן ענין של ברית: ַוְיִהי ַאְבָרם ֶּבן ִּתְׁשִעים 
ַוֵּיָרא ה' ֶאל ַאְבָרם ַוֹּיאֶמר ֵאָליו ֲאִני ֵקל ַׁשַּדי ִהְתַהֵּלְך ְלָפַני ֶוְהֵיה ָתִמים.  ָׁשָנה ְוֵתַׁשע ָׁשִנים 
ְוֶאְּתָנה ְבִריִתי ֵּביִני ּוֵביֶנָך ְוַאְרֶּבה אֹוְתָך ִּבְמֹאד ְמֹאד. מה פשרו של חילוק זה? הלא דבר הוא. 
התשובה היא שבברית הראשונה עמדו כביכול שני צדדים ברצון נפשם; דרך כורתי ברית. 
אברהם עמד מול הקב"ה כבעל בחירה. הקב"ה נתן לו את הבחירה על ההוה ועל העתיד, 
אם להכניס את עצמו בברית2. על כן הוא מפרט לו תחילה מה שכרו ושכר דורותיו ]וכל 
העתיד לבוא עליהם[. אחרי שברצון נפשו הסכים ואמר הן, היה מקום לחלות הברית. זה 
היה ברית בין הבתרים; ברית המילה באה על קומה אחרת לגמרי. אחרי שאברהם נכנס 
עמו בברית והוא מחויב ועומד לכל אשר יצווהו. ותראה שהפרשה עצמה מתחילה בלשון 

המורה על ציווי: ַוֵּיָרא ה' ֶאל ַאְבָרם ַוֹּיאֶמר ֵאָליו ֲאִני ֵקל ַׁשַּדי ִהְתַהֵּלְך ְלָפַני ֶוְהֵיה ָתִמים. 
זה אמנם  ַאְבָרָהם, אבינו הראשון, שנכללו אצלו שני השלבים. תחילה היה  ָהָיה  ְוֶאָחד 
ברצונו ובבחירתו. אבל אחר כך בא בברית השניה, שהיא היא הסימן לזרעו לדורות; היא 
הברית המוכרחת: 'ְוַאָּתה ֶאת ְּבִריִתי ִתְׁשֹמר... ֹזאת ְּבִריִתי ֲאֶׁשר ִּתְׁשְמרּו'. אתה ובניך כבר 

מחויבים לבוא בברית3.   
ּוִבין ֶאת ַהָּדָבר ַּבַּמְרֶאה. - ברית בין הבתרים באה כדרך כורתי ברית 'לחלק בהמה ולעבור 
בין בתריה'. ומצאנו בראשונים ששני הבתרים מסמלים את שני כורתי הברית כאן, האיך 
כזאת  ברית  בכריתת  כי  כאמור,  ברור  והיסוד  אחד4.  כגוף  להיות  בזה  מתאחדים  הם 
עומדים שני צדדים, זה כנגד זה. אבל בברית מילה, הרי רק צד אחד כורת ברית לשני; 

האדם הוא המחויב לבוא בברית לפניו יתברך.   
והרי לדורות נצטוה כאן על ּוֶבן ְׁשֹמַנת ָיִמים ִיּמֹול ָלֶכם. ברור שאין דרך כורתי ברית לכרות 
עם בן שמונה ימים; אין כאן אדם העובר בברית, אם לא שהוא נכנס לברית הנמצאת כאן 
לפניו ובעל כרחו, והוא מצווה ועומד. כי אכן לדורות עולם אין בחירה בזה ברצון נפשם. 

הם רק מצטרפים לברית הניצבת ועומדת לפניהם. 
ולעומת זה, האופן של ברית בין הבתרים נזכר לדורות רק בהפרת הברית, כאמור. רצון 
המפירים כביכול הוא לתהות על הראשונה. להסיר מעליהם כל מה שמתחייב מן הברית. 
ברצון.  תלויה  כביכול  שהיתה  הברית  באותה  רבה,  כי  בטעותם  דוקא,  נוגעים  הם  לכן 

מתעלמים משאר הבריתות שבאו אחריה בהכרח ְלֹדֹרָתם ִלְבִרית עֹוָלם.          
dov5871873@gmail.com נכתב במקורו ביתר אריכות

 

והוא יהיה פרא אדם
הרב אבא קליינרמן

פרא אדם
“והוא יהיה פרא אדם ידו בכל ויד כל בו וגו’”, הנה האות פ’ במילה פרא דגושה. ולכאורה 
יש לדייק בזה הרי בכללי הדקדוק הכלל הוא שבאותיות ה,א,ו,י, האות שכתובה אחריהם 
רפויה ולא דגושה, דהיינו שאם יש מילה שמסתיימת באות ה’ )או באות א’, ו’, י’( הרי 
נח  פרשת  בסוף  שמצינו  וכמו  דגושה,  ולא  רפויה  היא  הבאה  במילה  הראשונה  האות 
שכתוב “ויחי פלג” והאות פ’ שבמילה פלג היא רפויה בלא דגש כיון שהיא באה אחרי 

אות י’.
היא  פרא  שבמילה  פ’  האות  פרא”  יהיה  “והוא  שכתוב  כאן  למה  לדקדק  יש  ומעתה 
דגושה, הרי המילה קודם מסתיימת באות ה’ בזה הכלל הוא שאות פ’ הבאה אחרי מילה 
שמסתיימת באות ה’ היא רפויה ולא דגושה ולמה כאן יש דגש בבאות פ’ שבמילה פרא, 

הלא דבר הוא.
והנה אע”פ שבמילה שלפני “פרא” הטעמים שבתיבת “יהיה” הוא “פשטא”, והיה אפשר 
אותיות  אחר  דגש  הכלל שאין  את  אין  בזה  וממילא  הוא טעם מפסיק,  לומר שפשטא 
האו”י, כיון שהתיבה הקודמת היא מופסקת מהתיבה הבאה. שכל הכלל הזה נאמר רק 
במשפט שאין בו הפסק, שאז אחרי אלו התיבות לא שייך דגש, אבל כשיש הפסק והתיבה 

הבאה היא מעין התחלה חדשה לא שייך את הכלל הזה.

2. בפסוקים מפורש שגילה לו העתיד להיות בזרעו, אבל במדרשים נוסף שנתן לו בחירה איזה דרך 
יברור לבניו. 

ו' מוסיף על ענין ראשון, אני הנה בריתי אתך ואתה הוי זהיר לשמרו, ומה  3.י תשמור - כתב רש"י 
היא שמירתו, זאת בריתי אשר תשמרו, אתם של עכשיו ובין זרעך אחריך העתידים להולד. וצדק הרב 

בפשוטו". 
4. עי' בספר העיקרים מאמר ד' פרק מ"ה, ובפירוש הגר"א לספר יצירה פ"א מ"ז.



לא היו פורעים משום טורח הדרך ומשמע שמ"מ מלו, ומדאיצטריך לטעם טורח הדרך 
חזינן שנצטוו שפיר בפריעה שאל"כ  הוי ליה למימר שלא פרעו משום שעדיין לא נצטוו, 

וכוונת הקרא דכל העם הילודים לא מלו לשיטתם זה שלא מלו כהלכתה עם פריעה.
וכן מבואר בתוס' אח"כ ד"ה שאח"כ מאי טעמא לא מהול שהקשו שאיך אכלו בני ישראל 
במדבר שלא מלו בשר קדשים הרי ערל אסור בו, וכתבו שגם אי נימא כהמדרשים הנ"ל 
שמלו ורק לא פרעו הרי כיון שנצטוו כבר על הפריעה מל ולא פרע כאילו לא מל, וחזינן 

שס"ל שמיד שניתנה פריעה בסיני נצטוו לקיימה ולכן הקשו איך אכלו בשר קדשים.
אמנם הרמב"ן בחידושיו שם פליג על תוס' שהקשה בד"ה הא דאמרינן לא ניתנה פריעה 
וכו', שהרי כתיב אלה המצוות שאין הנביא רשאי לחדש דבר, ותירץ בסו"ד שמשה רבינו 
נצטוה עליה בערבות מואב בסוף המ' שנה, ומפרש שבהכרח שכך הוה שאם נצטוה כבר 
מעיקרא דהיינו בסיני הוו ליה ערלים ואיך אכלו עד עכשיו פסח וקדשים, וכתב עוד אי 
נמי על פי הדיבור נצטוו עליה לעשותה בכניסתן לארץ שעכשיו אינן מלין, וכוונתו לבאר 
שגם אם כבר נצטוה עליה משה בסיני מ"מ הציווי היה שיתחייבו כשיכנסו לארץ, ולא 

כמו שדויק מהמגילת סתרים הנ"ל.
וכ"כ בחידושי הריטב"א שם בד"ה שנאמר שהקשה מאי טעמא אמרה הגמ' רק שאברהם 
לא נצטוה בפריעה הרי גם משה רבינו לא נצטוה ורק יהושע, ומתרץ בת"ב שמשה רבינו 

ע"ה נצטוה שיעשו כן כשיכנסו לארץ ונאמר הדבר ע"י יהושע.
 וכן כתב הרשב"א בחידושיו שם שמשה רבינו נצטוה בה ורק שלא ניתנה להעשות אלא 
כתוס'  לא  בדבריהם  וחזינן  לארץ,  ידו  על  משיכנסו  בפשטות  וכוונתו  ואילך,  מיהושע 
וצריך  לארץ,  כשיכנסו  רק  פריעה  במצות  נתחייבו  לא  אלא  לפרוע  בסיני  נצטוו  שמיד 
ביאור בזה שמה השייכות של מצות פריעה לכניסתן לארץ ישראל, והרי אינה ממצוות 

התלויות בארץ שחל חיובן רק כשנכנסו לא"י.
והקובץ הערות סימן ס"ה אות ה' הקשה על מה שהביא התוס' והמגילת סתרים דר"נ, 
שבמדבר מלו ולא פרעו משום חולשא דאורחא הגם שכבר נצטוו עליה, שאם כן למה 

מלו הרי עשו בזה רק חצי מצוה שהמל ולא פרע כאילו לא מל.
זה רק לענין שעדיין נחשב ערל  וכתב שמוכח מזה שמה נחשב כלא מל כשלא פרע, 
לקדשים ולתרומה משום חסרון פריעה, אבל מ"מ מקיים מצוה בעצם המילה לבדה ואין 
הפריעה מעכבת את מצות מילה, ובפשטות כוונתו שהגם שהוי כלא מל מ"מ המילה 
שזה  וכתב  מילה  מצות  לכה"פ  לקיים  כדי  במדבר  מלו  ולכן  מצוות,  ב'  הם  והפריעה 

חידוש. 
וקשה שהרא"ש בשבת בפרק ר"א דמילה סימן ו' כתב ששמע שהטעם שאבי הבן מברך 
ואין בה חסרון של עובר  לאחר המילה את ברכת להכניסו בבריתו של אברהם אבינו, 
לעשייתן הגם שכבר נימול הבן, זה משום שעדיין לא פרע ומל ולא פרע כאילו לא מל, 
וזה ניחא אם המילה והפריעה הם מצוה אחת נחשב שעדיין לא נגמרה מצות המילה עד 
לאחר שיפרע, ויכול שפיר לברך עליה מאחר שעדיין לא גמר לעשותה עד הפריעה, אולם 

אם הוי הפריעה מצוה אחרת איך יכול מחמתה לברך על המילה שכבר נגמרה.
ומה שסובר הרא"ש בפשטות שהוי מצוה אחת הגם שציווי הפריעה נאמר רק בהלכה 
למשה מסיני, צ"ל שההל"מ גילתה לנו שבכלל מצות המילה נכללת גם מצות פריעה 
יו"ד סימן רמ"ט שגם על חסרון  ואינה מצוה נפרדת, וכן מוכח ממ"ש החת"ס בשו"ת 
לנו שבכלל  גילתה  ובהכרח שההלכה  הלל"מ  על  עונשים  אין  והרי  כרת,  חייב  פריעה 

מצות מילה דקרא ועונש כרת שלה נכלל גם פריעה.
ונראה ליישב את מה שמלו במדבר ולא פרעו הגם שלא נגמרה מצות המילה עד הפריעה 
ואין כאן מצוה מושלמת, שהנה הבית הלוי עה"ת פרשת לך לך הביא את מה שדנו אם 
מצות מילה היא בגדר הסרת החסרון שהערלה היא מום וע"י הסרתה נסתלק מום זה, 
או שהיא באה להוסיף קדושה ומעלה, ומביא מבעל העקידה שיש בה את ב' הבחינות, 
והוכיח זאת מהא ששנינו בנדרים שמאוסה היא הערלה שנתגנו בה הכותים, חזינן שהיא 
י"ג  וגם שנינו שם שגדולה המילה שנכרתו עליה  ובהסרתה נסתלק הפגם,  דבר פגום 
בריתות וחזינן שישראל משתבחים על ידה שמוסיפה להם תוספת קדושה, ופירש לפ"ז 
את מה שאמר הקב"ה לאברהם התהלך לפני והיה תמים ואתנה בריתי ביני ובינך, שאמר 
יסתלק ממנו המום שמחמתה  ויסיר את הערלה  דברים אחד שע"י שימול  ב'  בזה  לו 
ויעשה תמים שמשמעותו שלם בלי מום, וגם אמר לו ואתנה בריתי ביני ובינך שעל ידי 

שימול יתוסף לו עוד קדושה ומעלה, ובעשייתה יהיה לו כריתת ברית בינו ובין השי"ת.
וכתב עוד שנראה שב' הבחינות הנ"ל הם בחיתוך ובפריעה, שהחיתוך הוא הסרת הערלה 
והמום וע"י כך מוציא את עצמו מכלל הגוים שנקראו ערלים, ואין בו את מום והטומאה 
שיש בערלה, ואחר כך באה הפריעה לאות ברית קודש להתקשר ולהתקדש בקדושת 
ישראל המיוחדת להם ע"י פריעת מקום החיתוך של הערלה, ועל זה אנו מברכים בברכת 
וכן מביא  ע"י הפריעה,  ברית קודש שחותם הברית באה  וצאצאיו חתם באות  המילה 
מהזוה"ק פר' בשלח על קרא דויבן משה מזבח לכפרה, על דאת פריעא ישראל ואתגלי 

בהו אות רשימא קדישא, ועיי"ש עוד שדייק כן מהמדרשים.
וכתב שם לבאר לפ"ז את הפסוק דהתהלך לפני, שבתחילה אמר לו בלשון ציווי עכשווי 
והיה תמים, שמשמע שכעת מצוהו להסיר את הערלה שהיא מום בו ולהיות ע"י כך שלם, 
שאחרי  שהבטיחו  עתידי,  בלשון  שכתיב  ובינך  ביני  בריתי  ואתנה  להבא  בלשון  וסיים 

שיגאלו ישראל ממצרים יוסיף לו מעלה שיצטוו על הפריעה ויכרות להם בה ברית.
ולפ"ז נראה לבאר את המגילת סתרים והפרקי דר"א שסוברים כפשטות התוס' שמלו 
במדבר ולא פרעו, הגם שס"ל שנצטוו עליה כבר בסיני לעשותה מיד ואין במילה מצוה 
ע"י  בגופם  שיש  הטומאה  מהם  תוסר  הפחות  שלכל  כדי  במדבר  מלו  מ"מ  שלימה, 
הערלה, שהגם שלא יקיימו עדיין מצות מילה בזה מ"מ לכה"פ תסתלק טומאת הערלה 
מהם ויבדלו ע"י הסרתה מן הגוים, ומשום חולשת הדרך דחו את הפריעה שהיא גמר 
הוסרה  שכיון שהטומאה  לארץ,  שיכנסו  עד  הברית  וכריתת  ותוספת הקדושה  המצוה 

מהם ע"י הסרת הערלה הקלו שלא לפרוע משום חולשת הדרך.
ונראה לפי דבריו לבאר גם את הרמב"ן והריטב"א שס"ל שלא נצטוו בפריעה 

אולם באמת אינו כן, דמפורש ברש”י בחגיגה )דף ו’ ב’( שטעם פשטא אינו נחשב טעם 
מפסיק, שהגמ’ שם מסתפקת לגבי הפסוק שבפרשת משפטים )פרק כ”ד פסוק ה’( 
זבחים שלמים לה’ פרים”.  ויזבחו  ויעלו עולות  ישראל  בני  נערי  “וישלח את  שכתוב 
והספק הוא אם העולות שהקריבו היה פרים או כבשים, האם הפרים שכתוב בסוף 
הפסוק הולך גם על העולות או רק על השלמים. ואיתא בגמ’ “למאי נפקא מינה, מר 

זוטרא אמר לפיסוק טעמים”.
ופרש”י, “לפסוקי טעמים, בנגינות, אם תאמר שני מינין, צריך אתה לפסוק הטעם של 
ויעלו עולות באתנחתא, כמו שאנו קורין אותו, או בזקף קטן, טעם שמפסיק הדבור 
שאין  טעמים  משאר  באחד  לקרותו  אתה  צריך  היה,  אחד  מין  ואם  שלאחריו.  ממה 
מפסיקין כגון פשטא או רביע”. מפורש בדברי רש”י שטעם פשטא, אינו טעם מפסיק, 
ולפי זה לא מובן למה הפ’ שבתיבת “פרא אדם”, יש בה דגש, הרי לפי הכללים היה 

צריך להיות שלא יהא בז דגש.

פרא קשה ואכזרי
ונראה לומר שנכתב כאן פרא דגוש ללמד “שהפרא אדם” שיהיה בישמעאל זה לא 
יהיה פרא רפוי בצורה קלה ורפויה, אלא יהיה פרא דגוש, פרא קשה, שיסבלו ממנו 
בצורה קשה עד מאוד, סבל שאין בו שום צד של רחמים. וכמו שבמציאות רואים בחוש 

את אכזריותם הנוראה, ה’ ירחם.
ובאמת בפסוק מדוייק עוד, שהפסוק מקדים את הפרא לאדם, שלא אמר “אדם פרא”, 
אלא “פרא אדם”. דהנה “אדם” משמעותו שיש בו קצת אנושות, ואילו היה כתוב “אדם 
פרא” היה מובן שבעיקר הוא אדם, אלא שיש לו גם קצת מידת פרא. אבל כשכתוב 
“פרא אדם”, המשמעות בזה הוא שהעיקר אצלו הוא פרא, והאדם והאנושיות שבו היא 

מעט שבמעט. ולהפך הפרא הוא השולט בדגש ובחזקה. וה’ ישמרנו ויצילנו מכל רע.

נוראות אכזריותם של ישמעאל
ישראל  לכלל  שיהא  הגדול  הסבל  את  רואים  ל”א(  )פרק  אלעזר  דרבי  בפרקי  והנה 
מאכזריותם הנוראה של ישמעאל, שכתב “ששה נקראו בשמותן עד שלא נולדו ואלו 
הן, יצחק וישמעאל משה ושלמה ויאשיהו ומלך המשיח, ישמעאל מנין שנאמר ויאמר 
ישמעאל  נקרא שמו  ולמה  ישמעאל,  וקראת שמו  בן  ויולדת  הרה  הנך  ה’  לה מלאך 
שעתיד לשמוע הקב”ה באנקת העם ממה שעתידין בני ישמעאל לעשות בארץ באחרית 

הימים לפיכך נקרא שמו ישמעאל שנאמר ישמע קל ויענם”.
ומדוייק בלשונו “שעתיד הקב”ה לשמוע באנקת העם”, הלשון נאקה מראה על סבל 
נוראי ועצום, על צרות גדולות וכבדות, בגדר כזה שאין מה לעשות ואין למי לפנות. כמו 
שמצינו בשיעבוד מצרים בפרשת שמות )פרק ב’ פסוק כ”ד( שכתוב “וישמע אלוקים 
את נאקתם”, ושם הלא היה סבל עצום, כמו שפרש”י שם שפרעה מלך מצרים נצטרע 
והיה שוחט תינוקות ישראל ורוחץ בדמם. וכאשר כלל ישראל היו בתוך הסבל הזה הרי 
זה לחיצות גדולה עד מאוד, שתינוקותיהם עומדים ונשחטים ואין להם מה לעשות. 
ואז הזעקה אל הקב”ה היא זעקה של “נאקה”, זעקה שאי אפשר להמשיך בצורה כזו, 
כך אצל ישמעאל אומר הפרקי דרבי אלעזר, שהסבל יהא סבל של נאקה, שהלחיצות 
תהא גדולה עד מאוד. וכל זה נכלל בפרא אדם של ישמעאל, “פרא אדם” שאין לו אח 

ורע אצל שום אומה ולשון, אלא עושים ככל העולה על רוחם.
את  וממתים  מתאבדים  שהם  ישמעאל,  אצל  מאוד  משונה  דבר  רואים  אנו  ובאמת 
עצמם בכדי להמית אחרים, ודבר זה לא שמענו כמעט אצל אף אומה בעולם. שבדרך 
כלל כל אחד חס על חייו, וכאן אינם חסים על חייהם כלל וכלל. וכנגד דבר כזה אי 

אפשר להפטר מהם בדרך הטבע.
ועליהם  שבשמים,  אבינו  על  אלא  להשען  מי  על  לנו  אין  כאלו,  ובימים  כזה  ובמצב 
עצה  ואין  שומר”,  שקד  שוא  עיר  ישמור  לא  ה’  “אם  הפסוק  נאמר  ה’  אויבי  כל  על 
ואין תבונה אלא לצעוק ולהתפלל לה’ באמונה שלמה בכל לב, שרק הוא יכול לעזור 

ולהושיענו מהם.
וכאשר התפילה תהא חזקה ומעומק הלב, בוודאי נזכה שיקויים בנו “שמע קל ויענם”. 
]שמעתי מאחד שביאר בדרך צחות את הפסוק שבסוף הפרשה )פרק י”ז פסוק י”ח( 
שנאמר “ויאמר אברהם אל האלוקים לו ישמעאל יחיה לפניך”, על המצב של הימים 
האלו שישמעאלים מתאבדים וממתים את עצמם כדי להרוג רח”ל את ישראל. וכה 
ולא  בעולם,  לחיות  שירצה  יחיה,  ביקש מהקב”ה שישמעאל  אבינו  פירש, שאברהם 
ירוץ להיות מחבל ומתאבד, שמחבל בעצמו ובחייו ולא חס עליהם. אין לך דבר דלא 

רמיזא באורייתא[.

בגדר מצות פריעה ומתי נצטוו עליה
הרב יוסף יצחק לוי

לעילוי נשמת מו"ר הגאון האדיר ר' דב שוורצמן זצ"ל
נתבש"מ י' חשון

בגמ' ביבמות ע"א ע"ב איתא אמר רבה בר רב יצחק אמר רב לא ניתנה פריעה לאברהם 
אבינו, שנאמר בעת ההיא אמר ה' אל יהושע עשה לך חרבות צורים, ומפרשת שמה 

שאמר הקב"ה ליהושע שיעשה חרבות למול את בני ישראל קאי על הפריעה.
היכי  יהושע,  עד  בפריעה  נצטוה  לא  אברהם  שאם  הקשו  ניתנה  לא  ד"ה  שם  ותוס' 
גמרינן מיניה מצוה זאת הא כתיב אלה המצוות שאין הנביא רשאי לחדש דבר, ותירץ 

שהלכה למשה מסיני היא אלא שיהושע אסמכוה אקרא.
נצטוו לקיימה  ומפשטות דבריהם משמע שמיד שניתנה מצות פריעה למשה מסיני 
גם קודם שנכנסו לארץ, וכן אח"כ בד"ה מאי טעמא כתבו שמקושית הגמ' שם מאי 

לא  שהם  משמע  שנה  לארבעים  סוף  עד  במדבר  הילודים  מלו  לא  טעמא 
מלו כלל, אבל דייקו מפרקי דר"א שכן מלו, וכן הביאו מהמגילת 

סתרים שכתיב בה שכל אותן מ' שנה שהיו ישראל במדבר 

 



רק כשנכנסו לארץ הגם שאינה מהמצוות התלויות בארץ, שהרמב"ן בסוף פרשת אחרי 
מות כתב לפרש את הקרא שכתיב אחרי איסורי עריות ותטמא הארץ ואפקוד עוונה 
את  מקיאה  ישראל  בעריות שארץ  הכתוב  יושביה, שהחמיר  את  הארץ  ותקיא  עליה 
המטמאים אותה בהם, הגם שמצות עריות היא חובת הגוף ולא מן המצוות התלויות 
בארץ, משום שארץ ישראל אינה ככל הארצות שנתן להם הקב"ה כוכב ומזל שישלוט 
עליהם ומלאכי עליון שולטים בהם, אלא שהקב"ה הוא שולט ומושל על כל העולם 
נתן  ולא  והכוכבים, מ"מ ארץ ישראל היא נחלת השי"ת המיוחדת לשמו  והמלאכים 
אוהביו,  זרע  שמו  המייחד  לעמו  אותה  בהנחילו  ושולט,  קצין  המלאכים  מן  עליה 
והקב"ה נתן לנו את הארץ הזאת שבה הוא השולט היחיד עליה באופן ישיר בלי נתינת 
כוח לאחרים, וכיון שארץ זאת היא נחלת השם הנכבד והוא השולט בה לבדו, תקיא את 

כל המטמאים אותה ולא תסבול עובדי עבודה זרה ומגלי עריות.
ה',  נחלת  ישראל שהיא  ארץ  ליושבי  עיקר המצוות הם  כי  דבריו  עוד בהמשך  וכתב 
ורק נצטוינו במצוות שהם חובת הגוף גם בחו"ל כדי שלא יהיו עלינו חדשים כשנשוב 

לארץ.
ולפ"ז י"ל שזה סברת הרמב"ן ודעימיה שנצטוו בפריעה דוקא משנכנסו לארץ, שהרי 
ביאר הבית הלוי שענינה הוא שיש על ידה תוספת קדושה וכריתת ברית בין הנימול 
להשי"ת, וענין כריתת הברית זה שעל ידה מתחבר הנימול ומתקשר להקב"ה ומשפיע 
השי"ת ע"י כך קדושה, ולכן דוקא כשיכנסו לארץ ישראל שהיא נחלתו של ה' והוא 
שולט בה בכבודו ובעצמו ומשגיח באופן ישיר על העם שיושב שם, ויש חיבור וקשר 
שיש  הפריעה  את  שיעשו  הקב"ה  ציום  שם,  היושבים  לישראל  השי"ת  בין  מיוחד 
בה את הכריתת ברית והחיבור להשי"ת, שע"י כך שהיא נעשית בא"י ששם הקב"ה 
משגיח ומשפיע באופן מיוחד על ישראל ששם והם מחוברים ומקושרים אליו באופן 
ישיר, מתחברים אליו יותר בברית זאת שנעשית בפריעה, וזוכים על ידי כך להשפעת 

הקדושה שבאה ע"י הברית של הפריעה באופן ישיר ממנו יתברך.
ברית,  הארץ  בברכת  שיזכיר  שצריך  אומר  הזקן  שנחום  איתא  ע"ב  מ"ח  ובברכות 
ומפרש"י שזה משום שע"י הברית ניתנה לאברהם בפרשת מילה שכתיב שם ונתתי 
לך ולזרעך אחריך את ארץ מגוריך. ולנתבאר י"ל שאין זה רק שבזכות הברית נכנסו 
ע"י שנכנסו  דוקא  נעשית  היא  בפריעה  המיוחדת שיש  הברית  אלא שכריתת  לארץ, 
לארץ שמחוברים שם להשי"ת באופן ישיר, נצטוו לפרוע שם ולהתחבר על ידי כך יותר 

להשי"ת ולהתקדש ע"י כך יותר, ולכן צריך להזכירה בברכת הארץ שהם דבר אחד.
את  הבן  אבי  לברך  שיכול  הרא"ש שכתב שמה  על  ב' מקשה  במצוה  חינוך  המנחת 
נוסח  הוי כלא מל, שהרי  זמן שלא פרע  זה משום שכל  ברכת להכניסו אחרי שמל, 
הברכה היא להכניסו בבריתו של אברהם אבינו והוא לא נצטוה רק על המילה ולא על 
הפריעה, ואין חלק של מצות הפריעה כלול בברכה זאת ורק המילה ואיך אחרי שמל 

יכול לברך בלשון זה.
על  נצטוה אברהם  לביאורו הגם שלא  הנ"ל מיושב שפיר, שהרי  אמנם להבית הלוי 
הפריעה מ"מ הכריתת ברית שבפריעה היתה עם אברהם אבינו, שאמר לו הקב"ה כבר 
מעכשיו שכורת עמו ברית בפריעה שיצטוו בה ישראל לעתיד, שעל כך קאי לביאורו 
וכורת אותה עמו מעכשיו על  ובינך שזה הברית שבפריעה  קרא דואתנה בריתי ביני 
העתיד, ושפיר גם הפריעה היא בכלל בריתו של אברהם אבינו שעמו נכרתה הברית 

שבה.

הזכרת ותן טל ומטר
הרב צבי הירש מנדלוביץ

בדידי הוה עובדא, שנים רבות שהייתי חוגג שלש רגלים בארץ ישראל ובחורף הייתי 
שוהה עד לפני פסח בחו"ל כדי ללמוד בכולל פנסיונרים. פעם אחת הייתי צריך לנסוע 
ז' מרחשון לאחר תפילת ערבית, שבאותה תפילה מתחילין לומר טו"מ  לחו"ל בליל 
זלמן  בברכת השנים, ושאלתי מפ"ק של רבן של ישראל רשכב"ה מרן רבינו שלמה 
אויערבך זצוקלל"ה מה לעשות, ואמר לי אם אני מתחיל לומר טו"מ ]באותו הלילה[ 
בחו"ל  ציבור  שליח  אהיה  א"כ  אלא  בחו"ל,  גם  בזה  להמשיך  עלי  אחת  פעם  ואפי' 

שבחזרת הש"ץ אומר כמו שהם אומרים.

הערות לפרשת השבוע
"ביום ההוא כרת ה' את אברם ברית לאמר"

כתב הרמב"ן הנה הקב"ה הבטיח את אברהם במתנת הארץ פעמים רבים, וכולם לצורך 
ענין, בבואו בארץ מתחלה אמר לו לזרעך אתן את הארץ הזאת, ולא ביאר מתנתו, כי 
אין במשמע רק במה שהלך בארץ עד מקום שכם עד אלון מורה, ואח"כ כשרבו זכיותיו 
בארץ, הוסיף לו שא נא עיניך וראה צפונה ונגבה וקדמה וימה, כי יתן לו כל הארצות 

ההן בכללן וכו'.
והנה אמרו בסנהדרין קיא. אמרתי לאברהם קום התהלך בארץ לארכה ולרחבה כי לך 
אתננה, בקש מקום לקבור את שרה ולא מצא עד שקנה בארבע מאות שקל כסף, ולא 
הרהר על מדותי, וכ' מהרש"א יראה דכמה קראי בפרשת לך לך דלקמיה מהאי קרא 

דאית בהו בשורת הארץ, יעויין בדבריו מש"כ ליישב. 
אכן למש"כ הרמב"ן ניחא, דהא אברהם נכנס לארץ והיה הולך בה מצפון לדרום יעויין 
בפרש"י )י"ב ט'(, נמצא למבואר ברמב"ן דההבטחה ראשונה היתה אך על מהמקום 
דנכנס בצפון עד מקום שכם, ואילו חברון היא אף דרומית לירושלים דאכתי אברהם 
לא הלך שם, והיא לא היתה בהבטחה הראשונה, לכך הביאו מההבטחה שניה שא נא 
עיניך וראה מן המקום אשר אתה שם צפונה ונגבה וקדמה וימה וגו', קום התהלך בארץ 

לארכה ולרחבה כי לך אתננה. 
הרב יצחק זאב דיסקין

 

ביאור כפל הלשון "ידע תדע"
ַוֹּיאֶמר ְלַאְבָרם ָיֹדַע ֵּתַדע ִּכי ֵגר ִיְהֶיה ַזְרֲעָך וגו' ַאְרַּבע ֵמאֹות ָׁשָנה. )טו,יג(

נתבאר במפרשים בכמה אופנים למה נבואה זאת נאמרה ]בפתיחתה[ בכפל הלשון "ָיֹדַע 
תדע" )עי' ב"ר מד,יח ג"פ, וב"סדר היום" הגדש"פ בביאורו, ובאוה"ח הק' ג"פ, חי' מרן 
רי"ז הלוי עה"ת, נחלת בנימין עה"ת(. ועוד נ"ל בזה עפי"ד הרמב"ן בתחילת פרשתנו 
)יב,ו( לבאר מאמר חז"ל שספר בראשית הוה בתורת 'מעשה אבות סימן לבנים', וז"ל: 
"אומר לך כלל, תבין אותו בכל הפרשיות הבאות, בענין אברהם יצחק ויעקב, והוא ענין 
סימן  כל מה שאירע לאבות  ט(  )תנחומא  ואמרו  בדרך קצרה,  רבותינו  הזכירוהו  גדול 
לבנים, ולכן יאריכו הכתובים בספור המסעות וחפירת הבארות ושאר המקרים, ויחשוב 
החושב בהם כאלו הם דברים מיותרים אין בהם תועלת, וכולם באים ללמד על העתיד, 
כי כאשר יבוא המקרה לנביא משלשת האבות יתבונן ממנו הדבר הנגזר לבא לזרעו. - 
ודע כי כל גזירת עירין 'כאשר תצא מכח גזירה אל פועל דמיון, תהיה הגזרה מתקיימת 
על כל פנים'. ולכן יעשו הנביאים מעשה בנבואות, כמאמר ירמיהו שצוה לברוך )ירמיה 
נא,סג-סד( "והיה ככלותך לקרוא את דברי הספר הזה תקשור עליו אבן והשלכתו אל 
תוך פרת ואמרת ככה תשקע בבל וגו'". וכן ענין אלישע בהניחו זרועו על הקשת וכו'. 
ולפיכך החזיק הקב"ה את אברהם בארץ ועשה לו דמיונות בכל העתיד להעשות בזרעו, 
]ע"ע  עכ"ל,  וכו'"  בעזרת השם  בפסוקים  בפרט  הענינים  לפרש  ואני מתחיל  זה.  והבן 

רמב"ן ויחי מח,כב[.
והנה בתוס' בברכות )ז:( מפורש שהדיבור הזה בברית בין הבתרים ]המתחיל כאן בפסוק 
ז', עי"ש בתוס'[ היה בהיות אברהם אבינו ע"ה בן ע' שנה, וזהו הנבואה הראשונה אל 
אברהם אבינו שמפורש בתורה, וכפי שמסיים ע"ז השלה"ק כאן בפרשתנו: "הרי ברית 
בין הבתרים היה בתחילה, ואחר כך 'לך לך' אחר פרשת המילה". מעתה י"ל שבתיבות 
"ידע תדע" מלבד ההתייחסות למ"ש אברהם "במה אדע", עוד נאמר בזה לאברהם אע"ה 
בכפל הלשון את ההבנה והגדר בכלל נבואותיו והידיעות אשר יאמרו לו על העתיד, כי 
יהיה עליהם גם את הגדר של מעשה אבות סימן לבנים, דהיינו שלכל הגזירות שנאמרים 
לו יתלוה להם פועל דמיון המורה כי הגזירה תתקיים עכ"פ, וכדברי הרמב"ן ז"ל, וזהו 
בכל  כללי  באופן  היה  הענין  וזה  הדברים',  קיום  על  וחזקה  יתירה  ידיעה  תדע,  'ידע 
המעשים של אבות בסימן לבנים, וכאן בענין הגזירה "כי גר יהיה זרעך", האות לזה היה 
שירד אח"כ למצרים מפני הרעב, וכל אשר קרוהו שם הוא סימן לבנים וכמש"כ הרמב"ן 
שם )יב,י(. - או י"ל בע"א קצת שהכפלות נלמד בכה"ג: "ָיֹדַע" היינו ידיעה על עצם דבר 
הנבואה, ועוד "תדע" אח"כ ע"י המקרים שיארעו עמך, ודבר זה נחשב לתוספת בידיעת 

הדבר, וכמש"ל מהרמב"ן שזה ענין האות הוא לקיום וחיזוק הנבואה.
עוד י"ל בזה, כי הנה "ָיֹדַע" לשון הוה הוא, "תדע" לשון עתיד, ויתבאר כך, כי בענין שיעור 
ואופן קיום הקץ של ד' מאות שנה הוברר למפרע שנחלק והיה בו כמה שיעורי זמן, וכמו 
שנאמר גם בתורה )שמות יב,מ( שהיה בזה גם זמן של ארבע מאות ושלשים שנה, וכן 
נתחלק הזמן בעניניו, הזמן שנקרא גלות מעת לידת יצחק, וזמן הירידה למצרים, וזמן 
השעבוד, וזמן העינוי, עי' רמב"ן פסוק י"ג, וע"ע חי' מרן הרי"ז הלוי עה"ת פ' בא בענין 
חשבון קץ הגאולה וחשבון הגלות והשעבוד דג' חשבונות הן עי"ש. ונמצא שגם על קץ 
זה נתברר למפרע שהיה בו כלשון הרמב"ם )פי"ב ממלכים ה"ב, כלפי נבואות ומאמרי 
חז"ל על קץ הגאולה שלעתיד(: "כל אלו הדברים וכיוצא בזה לא ידע אדם איך שיהיו עד 
שיהיו" והבן, - וזהו שנאמר לאברהם אע"ה "ָיֹדַע" במה שאוַמר לך עכשיו, יש לך איזה 
ידיעה בזה אבל אינו מושלם לפרטיו, ורק אח"כ "תדע" בל' עתיד, מפני שבאמת לא תדע  
את כלל הדבר אלא בעתיד, אחר שיהיה איך שיהיה, - ונמצא שבתדע נאמר שגם ַהָיֹדַע 
אינו ד' מאות שנה כפשוטו, אלא יתחלק ויתקיים כפי דעתו של הקב"ה בזה, וכגון קושי 
השעבוד וריבוי העם וכמ"ש חז"ל שהם השלימו את הקץ של הארבע מאות שנה, ונמצא 
תוקף  וזהו   - כידוע,  נדע'  שלא  'שנדע  והיא  הידיעה'  'בתכלית  היא  כאן  הידיעה  שכל 

וחוזק הלשון כאן "ידע תדע".
הרב אליעזר שלום הכהן רוטלוי

קושיא
הרב שמואל מנחם כהן

א. "וירא ה' אל אברם ויאמר לזרעך אתן את הארץ הזאת" ]יב, ז[ ולקמן ]יג, יד-טו[ כתיב: 
"וה' אמר אל אברם אחרי הפרד לוט מעמו שא נא עיניך וראה מן המקום אשר אתה שם 
צפנה ונגבה וקדמה וימה:  כי את כל הארץ אשר אתה ראה לך אתננה ולזרעך עד עולם" 

וצ"ב אמאי התם קאמר ליה דיתן את הארץ לו ולזרעו, והכא קאמר ליה דיתננה לזרעו.
ב. עוד צ"ב מדוע בפעם השניה אמר לו ה' גם "ושמתי את זרעך כעפר הארץ אשר אם 
יוכל איש למנות את עפר הארץ גם זרעך ימנה" ]יג, טז[ ובפעם הראשונה לא אמר לו 

זאת.

תגובות
בדברי חיזוק הובא כסדר להעיר על מה שיש לתקן ובינם נמצא גם מה שכתב המ"ב שיש 
ליזהר שלא לדבר אחרי ברכו של מעריב, ובודאי צריכים ליזהר בזה, אולם יש ללמד זכות 
בזה על אלו שאין נזהרים בזה, דהנה המ"ב למדו מדין ברכו של יוצר, אולם יש לחלק 
ביניהם, דהתם שעומד הוא באמצע התפלה לכן אם ענה ברכו הוי כהתחיל פרק, שנגרר 
ממילא להמשך התפילה, אבל כאן שעדיין לא התחיל להתפלל לא מוכרח לומר דע"י 

ענייתו נחשב כהתחיל בברכה, והוי כמו מי שמשלים לענות ברכו אחר התפלה.
הרב דוד אריה שלזינגר



דברי חזוק
לרפואת הילדה רחל בלומה בת מאיה מליה

הדבר  מצוי  בשבתות-  השיעורים  ואומרי  הדרשנים  כבוד  א. 
ספר  לחפש  קמים  אנשים  הכנסת,  בבית  שיעור  שיש  שבשעה 
וקוראים בו, או יושבים עם ספר פתוח או דף וכדו' או קמים לדבר 
ואין הם חוששים כלל  והכל לעיני הרב או הדרשן,  עם חבריהם 

לצער או לעוגמת הנפש הנגרמת לרב או לדרשן

ב. צריך לכוון בפסוק פותח את ידך, שמזכיר בו שבחו של הקב"ה 
שהוא משגיח על בריותיו ומפרנסן )מ"ב נ"א ס"ק ט"ו( ואם לא 
כוון צריך לחזור ולאמרו פעם אחרת ]שו"ע סי' נ"א סעיף ז'[ עיין 
סוף  עד  פותח  לומר מפסוק  בח"א שהביא בשם הלבוש שצריך 
המזמור כסדר ]מ"ב ס"ק ט"ז[ וברבינו יונה שהוא מקור  השו"ע 

נראה פשוט שזה דין בכל הג"פ ביום שאומרים אשרי.

ובאיזה  צ"ב[  סי'  סוף  ]שו"ע  התפילה  קדם  צדקה  ליתן  טוב  ג. 
להפסוק  כשמגיע  צדקה  ליתן  המנהג  נתקן  קדושות  קהילות 
הלכות  ובשו"ע  ל"ו[  ס"ק  ]מ"ב  בכל"  מושל  ואתה  וכו'  "והעשר 
צדקה יו"ד סי' רמ"ט סעיף י"ד איתא "טוב ליתן פרוטה לעני קודם 
י'(  )ס"ק  ובש"ך שם  פניך"  אני בצדק אחזה  שנאמר  תפילה  כל 
"וכ"ש אם נותן לקופה של צדקה קודם התפילה שעדיף טפי וכן 
כתב הטור בא"ח ס"ס צ"ב טוב לתת צדקה קודם התפילה" עכ"ד.

ד. תפילה על הבנים- מ"ב סי' מ"ז ס"ק י'- ותמיד תהיה תפילת 
האב והאם שגורה בפיהם להתפלל על בניהם שיהיו לומדי תורה 
רבה  אהבה  בברכת  מאד  ויכוון  טובות,  מידות  ובעלי  וצדיקים 
וכן  וצאצאינו"  אנחנו  "ונהיה  שאומרים  בשעה  התורה  ובברכת 
עכ"ל  נלד לבהלה  ולא  לריק  ניגע  לא  לציון למען  בובא  שאומר 
]בברכת אהבה רבה לא כתב היכן לכוון ואולי אפשר לכוון במילים 

"ולא נבוש לעולם ועד[

במקומות  נגע  הסעודה  שבאמצע  מי  הסעודה-  באמצע  נט"י  ה. 
נגע במקום הטנפת ממש או עשה  וכ"ש אם  המכוסים שבאדם 
צרכיו או אפילו הטיל מי רגלים ושפשף בידיו צריך לחזור ולטול 
במ"ב  ולעיין  וי"ב[  ט'  ס"ק  ומ"ב  ב'  סעיף  קס"ד  סי'  ]שו"ע  ידיו 
ידיים  הנטילת  אופן  בכל  אבל  י"ג לענין מתי צריך לברך.  בס"ק 
]אף אם לא מברך[ צריכה להיות כדין כמו בתחילת סעודה ]מ"ב 

סוף ס"ק י"ג[.

הרוצה לקבל כל 
שבוע את ה"עומקא 
דפרשה" במייל נא 

לפנות לכתובת:
shira9945@gmail.com

הציבור מתקבש להרים 
את תרומתו הנדיבה 

לקיומו והמשכו של ה"עומקא דפרשה",
ניתן לפרסם הודעות על שמחות אירועים וכיו"ב,

וכמו"כ ניתן להקדיש את ה"עומקא דפרשה"
לרפואה וישועה או לעילוי נשמה 

נא לפנות לטל' 0527638272

חידו"ת ובירורי הלכה,  ]עד 700 מילים[
יתקבלו בשמחה בדוא"ל: 
haym@mehadrin.net

או בתיבת "עומקא דפרשה" שבכניסה לביהכ"נ חזון איש.
ע"ג דיסק עד יום רביעי 8:30 בבוקר, 
ובדוא"ל עד יום רביעי 12:00 בלילה.

יתקבל רק חומר עם שם מלא.

מפאת ריבוי הכותבים שליט"א
ועקב ההוצאות הרבות המשתרגות וטופחות

הננו להודיע שמכיון שמלכתחילה המאמרים הם 
במתכונת של 700 מילים בלבד

וכפי שרשום ליד כתובת הדוא"ל,
לפיכך החורג מסך 700 מילים

מתבקש לשאת בהוצאות בסך 40 ₪

נושאי הגליונות הקרובים:
* * *

וירא – תפילה על רשעים
חיי שרה – הכנסת כלה

תולדות – בר מצוה

כבוד חכמים ינחלו
ברכות ותשבחות

להאי גברא רבה ויקירא

הרה"ג רבי צבי הירש מנדלוביץ שליט"א

לרגל הוצאת ספרו החשוב

"הנותן אמרי שפר"
על פרשיות התורה

המלאים בדברי חכמה היורדים לשרשי עומק 
הפשט והדרש

ואשר מיוסד על מאמרים שפירסם ב"עומקא 
דפרשה"

במשך השנים ונלקטו כעמיר גרונה
עד שהגיעו לכדי ספר שלם

הננו לברכו בשם כל קוראי "עומקא דפרשה"
 אשר נהנים מצוף אמריו הנהגים

בטוב טעם ודעת
 שיזכה לעסוק בתורה בהרחבת הדעת

לאורך ימים טובים
ויפוצו מעיינותיו חוצה להרוות את הצמאים 

לדעת את השי"ת ותורתו

מערכת "עומקא דפרשה"


