
  

 וארא׀ פרשת  154 'גיליון מס
 'ו שנה ג"תשע

 

 הצדיקהמקובל  לע"נגליון זה יוצא 

 ל "זצ È·Ï˘ È¯ÂÁ‰בן  ·¯ÍÂרבי  
התהילים  את סדר פיץלה שזכה

 בעולם המחולק
 תנצב"ה

  דבר העורך �
!ÔÚ�¯ÚÏ ÔÈ‡ ÔÚ‚ÈÏ 

שאלו תלמידיו את ר' : "(כח, א)במסכת מגילה 
 זירא, במה הארכת ימים?

אמר להם מימי לא הקפדתי בתוך ביתי, ולא 
מי שגדול ממני, ולא הרהרתי  צעדתי בפני

במבואות המטונפות, ולא הלכתי ד' אמות בלא 
תורה ובלא תפילין, ולא ישנתי בבית המדרש" 

 וכו'.
מה הדבר הקשה  ושאל הגאון ר' אלי' מן שליט"א

 ביותר בכל הנך דברים?
˙ "„È˙¯‰¯‰ ‡ÏÂ" ¯Ó‡˘ ‰Ó ·ואמר רבינו: 

 ‰˘˜ ¯˙ÂÈ ‰·¯‰ ‰Ê ."˙ÂÙ�ÂËÓ‰ ˙Â‡Â·Ó·
."ÔÈÏÈÙ˙ ‡Ï·Â ‰¯Â˙ ‡Ï· ˙ÂÓ‡ '„ È˙ÎÏ‰ ‡Ï"Ó 

: אדם מתעורר באמצע הלילה, הוא ושאל עוד
ורוצה להמשיך לישון אבל עד  שוכב במטתו

ברי תורה, שנרדם שוב אי אפשר לו להרהר בד
שצריך לברך  מ"ז ס"ד) (או"ח סימןלשיטת הגר"א 

 ברכת התורה גם על הרהור בד"ת, מה יעשה?
 È ‰Ï‡˘ ÂÊ˘�‰. וענה רבינו שליט"א:

 מו"ר שליט"א? ה: מה עושושאלו לרבינו
‡�Ï˘ ˙ÂÓ˘ ÏÚ ·˘ÂÁ È : וענה רבינו שליט"א

�˙.ÌÈ‡ 
וספרתי למו"ר שליט"א מה ששמעתי מהגר"י 

, (חתנו של הגר"מ גיפטר זצ"ל)רייזמן שליט"א 
ורבינו מאד עובדה נפלאה על שמות של תנאים, 

רגש מזה. היה בירושלים יהודי שאשתו תה
חלתה מאד רח"ל והיתה זקוקה לטיפול צמוד כל 
המעל"ע. בעלה טיפל בה במסירות עצומה, אבל 

לבוא לשמוע כל יום שיעור  חק קבוע היה לו
בגמרא. היהודי לא ידע כמעט כלום ללמוד 
 גמרא, לא הבין כלום, ובכל זאת היה בא לשמוע.

המשתתפים בשיעור חשבו שאולי אין זה כהוגן 
לעזוב את אשתו למשך השעה הקבועה הזו, 

ן כלום ממה שלומד, מאחר שבין כך אינו מבי
ר בב דישידבר על לב היהודי. הר ודיברו עם הרב

ובעדינות, והיהודי ענה: שירתתי  עמו בחכמה
חייל בצבא הרוסי, ומדי יום בבוקר היה חייב כ

כל חייל לומר את שמות הקיסר, אשתו וילדיו, 
נדרתי אז נדר  ואבוי למי שלא מילא פקודה זו.

ה' מהגיהנום הזה, במקום  לאמור, שאם יוציאני
לומר שמות אלו, אומר שמות של תנאים 

 !ואמוראים
משום כך מגיע אני לשיעור, אמנם אינני מבין 
י כמעט כלום מהגמרא הנלמדת, אבל קורא אנ

א את את שמות התנאים והאמוראים למל
 חובתי ולהשלים את נדרי אשר נדרתי!...

ם לו בת ש  בברכת ש
טוף דש גול ק  ח ) יצ ב " ב ) 

 

  פשט על הפרשה �
לכן אמר לבני ישראל וגו' וידבר משה כן אל בנ"י ולא שמעו וגו' וידבר ה' "

אל משה בא דבר אל פרעה וגו' וידבר משה לפני ה' לאמר הן בנ"י לא 
שמעו אלי ואיך ישמעני פרעה ואני ערל שפתים וידבר ה' אל משה ואל 

אל פרעה וגו' וידבר ה' אל משה לאמר אני ה' דבר אהרן ויצום אל בנ"י ו
אל פרעה וגו' ויאמר משה לפני ה' הן אני ערל שפתים ואיך ישמע אלי 

 )ו, ו(" ראה נתתיך וגו' ואהרן אחיך וגו'.פרעה ויאמר ה' אל משה 

רש"י מפרש דפסוקים אלו וידבר וגו' דבר אל פרעה וגו' פ"ו. ו. 
ו נחזור על ויאמר וגו' הוא חוזר עוד הפעם מה שאמר למעלה וכמ

הראשונות ועי' רמב"ן שחלק עליו, ועוד יל"ע לפי' זה למה לא חזר 
ג"כ הק"ו הן בנ"י לא שמעו אלי וגו'. ויל"פ הפסוקים ע"פ המבואר 
במכות י"א א' דכ"מ שנא' דיבור הוא לשון קשה ואמירה הוא לשון 
רכה, והנה הקב"ה א"ל למשה לכן אמר לבני ישראל דהיינו בלשון 

מר בלשון קשה כמש"נ וידבר משה כן אל בנ"י לכן לא רכה ומ"ר א
שמעו לכן כשמ"ר אמר ב' טענות א' הן בנ"י לא שמעו וגו' ב' ואני 
ערל שפתים השיבו הקב"ה וידבר ה' אל משה וגו' ויצום אל בנ"י 
כפירש"י ובמדרש צוה עליהם להנהיגם בנחת כו' והיינו תשובה על 

צריך לומר להן בנחת היו טענתו הן בנ"י וגו' א"ל מפני שהיית 
שומעין ולפי שלא אמרת כמו שצויתיך לא שמעו אבל לפרעה צריך 
שתדבר בלשון קשה ואח"כ כתיב ויאמר משה וגו' הן אני ערל 
שפתים כלומר מ"מ על הטענה השני' לא קבלתי תשובה וא"ל ע"ז 

(וקצת מזה מצאתי ראה נתתיך וגו' ואהרן אחיך יהי' נביאך ודוק 
 .)בחזקוני ע"ש

 (טעמא דקרא)

      שו"ת בעניני הפרשהשו"ת בעניני הפרשהשו"ת בעניני הפרשהשו"ת בעניני הפרשה �
ופירש"י  ז, כח)( "ושרץ היאור וכו' ובאו בביתך וכו' ובבית עבדך" וכו'ש. 

"בביתך ואח"כ בבית עבדך הוא התחיל בעצה תחילה ויאמר אל עמו 
וסרו וממנו התחילה הפורענות" ויל"ע דלקמן פרק ח' פ"ז כתיב "

רו סדבדיך ומעמך רק ביאר תשארנה" הרי הצפרדעים ממך ומבתיך ומע
הצפרדעים ממנו תחילה וא"כ מה התועלת שהתחילו בו תחילה אם גם 

 סרו ממנו תחילה.
.˙ .¯‰Ó ¯˙ÂÈ Ì˘¯‚Ï Ì„È· 'È‰ ÂÈ„·Ú הגראי"ש שליט"א בנו לרבינו  [ושאל

שסרו  מספרת"ל שהבין שהשאלה היא מדוע התורה וא מה כוונת תירוצו
הצפרגדעים ממנו תחילה, וע"ז השיב משום שבדרך הטבע היה צריך 
להסתלק מעבדיו קודם והנס היה שאצלו נסתלק קודם, ובעצם השאלה 

באו קודם  למה לא סרו קודם ממנו לא קשיא משום שנגמר הזמן ואם
 הרי שסרו קודם עכ"ד רבינו שליט"א]

 

ופירש"י "מאוחרות  (ט, לב) אפילו הנה" "והחטה והכסמת לא נכו כיש. 
ואע"פ שנאמר ואת כל עשב  שהק ות ויכולות לעמוד בפניועדין היו רכ

הברד יש לפרש פשוטו של מקרא בעשבים העומדים בקלחם  השדה הכה
 הראויים ללקות בברד" וכו', ויל"ע דלעיל פכ"ד כתיב "ויהי ברד ואש

נשרפו ע"י  מתלקחת בתוך הברד" וכו' וא"כ היאך החטה והכסמת לא
 האש שהיה בתוך הברד.

.ÌÂ˜Ó ÏÎ· ‰ËÏ˘ ‡Ï ˘‡‰Â ,ÌÈ˘˜‰ ÌÈ·˘Ú· .˙ ובספר שאלת רב שאל] 
 לרבינו שליט"א במה שאמר הכתוב ואש מתלקחת בתוך הברד קשה דאח"כ

ל העץ שיבר הייינו שהברד רק היכה ושיבר ויך הברד וכו' ואת כ כתוב רק
ביקש שהברד יפסק כתיב הקולות  שפרעהכולא הוזכר שהוא גם שרף, ועוד 

יחדלון והברד לא יהיה עוד ולא הוזכרה האש, וגם כתיב והחטה והכוסמת 
לא נוכו כי אפילות הנה ופרש"י עדיין היו רכות ויכולות לעמוד בפני קשה, 

שליט"א בזה"ל "האש בטל  רבינו שם ש, והשיבמהא וקשה למה לא נשרפו
 (חידושי הגר"ח)                                                               בברד" עכ"ד].

    



 

 ש. אבל בתוך ז' ימי אבלו האם מותר להעביר הסדרה שמו"ת, או לא.
.ÔÈ¯ÈÓÁÓ ˘È .˙ 

 ש. מי ששמע שחבירו קורא שמו"ת ונתכוין לצאת בשמיעה זו ידי שמו"ת האם יצא או לא. 
.ÂÓˆÚ· ˙Â¯˜Ï ÍÈ¯ˆ ÈÏÂ‡ .˙ 

ד תרגום, האם צריך להשלים פרשיותיו ש. יש להסתפק באחד שחזר בתשובה באמצע השנה, ומידי שבוע צריך לקרוא שנים מקרא ואח
 מבראשית, שהרי לא קרא אותם, או לא.

ÚÂ·˘‰ ˙˘¯ÙÓ ÏÈÁ˙È .˙ .(אש התורה, תורת חיים) 
 ש. האם יש חיוב לנשים לקרוא שמו"ת, או לא.

.‡Ï .˙ 
 ש. ואם היא כן רוצה, האם מותר לה להחמיר לקרוא שמו"ת, או לא.

.¯˙ÂÓ .˙ 
 ש. האם יש חיוב לחנך קטן שהגיע לחינוך לקרוא שמו"ת, או אין חיוב לחנכו בזה לפני הבר מצוה.

.ÔÎ .˙ 
 ש. קטן שהגיע לחינוך שקשה לו להעביר כל הפרשה שמו"ת, האם יש ענין לחנכו שיאמר רק חצי הפרשה שמו"ת, או לא.

.Â�È‡¯ ‡Ï .˙ 
כותב, שמותר להתחיל שמו"ת "מן מנחה גדולה בשבת ולמעלה". ובמ"ב מבואר הטעם משום דאז (בסימן רפ"ה ס"ק י"ב) ש. השער הציון 

מתחילים לקרוא הפרשה של שבוע הבא". ויש להסתפק, האם צריך "שהגברא" עצמו יתפלל מנחה גדולה, או דילמא אע"פ שהוא לא 
א התפללו, מכיון שהציבור "יכולים" להתפלל אז, מותר התפלל כיון "שהציבור" כבר התפללו, או דילמא צד שלישי, שאפי' שהציבור ל

 לומר שמו"ת, וצ"ע.
.ÏÏÙ˙È ‡Â‰˘ ÍÈ¯ˆ 'Â‡ÎÏ .˙ (הליכות חיים)  ובספר שיח התורה כתב על שאלה זו, בזה"ל נכון להזהר "עד ששמע קריאת התורה", ומ"מ]

שניים מקרא של שבת הבאה, אבל לכתחילה יזהר הוסיף מרן שליט"א, שגם אם התפלל מנחה "ביחידות" ולא שמע, גם יכול להתחיל ה
 שיתחיל אחר "ששמע" קריאת התורה במנחה, ע"ש.]

 היאך נהג החזון איש, האם קרא שמו"ת באמצע השבוע, בערב שבת, או בזמן אחר. ש. 
.ÚÂ·˘‰ ÚˆÓ‡· .˙ 

שבת. או שיאמר בשבת אחה"צ כל ש. יש להסתפק, אדם שיש לו ב' אפשרויות: או שיאמר חצי פרשה ביום שישי וחצי פרשה בליל 
 הפרשה בפעם אחת, מה עדיף.

.‰ÏÈÏ· ‡¯˜Ó „ÂÓÏÏ ÔÈ‡˘ ÌÈ¯ÓÂ‡ ˘È .˙ 
, דשנים מקרא ואחד תרגום הוא רק "עד המנחה", אי הכונה למנחה "גדולה", או למנחה (בס' רפ"ה ס"ד)ש. בהא דס"ל להטור והשו"ע 

 "קטנה".
.ÂÏ˘ ‰Á�Ó‰ ˙ÏÙ˙ „Ú .˙ (הליכות חיים) 

בשם מרן החזון איש זצ"ל שאמר דמה שאמר רבי לבניו, שלא יאכלו לחם בשבת עד שיגמרו שמו"ת, דהכוונה היא לסעודה  ש. שמעתי
 שלישית, ולא לסעודה שניה וכדמבואר במחבר, האם שמועה זו אמת או לא.

 .¯ÈÓÁ‰ ‰˘ÚÓÏ Ï·‡ ÍÎ „„Èˆ ‡Â‰ .˙ 
 ש. האם צריך לקרוא שמו"ת בניגון של טעמי המקרא או לא.

 .˙.ÌÈÓÚË· ‡¯˜È ‰ÏÈÁ˙ÎÏ 
 ש. האם מותר לאדם להוציא ספר תורה כדי להעביר הפרשה שמו"ת, והטעם.

.¯˙ÂÓ .˙ 
 בן ישיבה שלומד גמרא כל היום, והזמן היחידי שיש לו אפשרות ללמוד שנים מקרא הוא בלילה אי שרי לו.ש. 

.'‡ ˙Â‡ ÁÏ¯ ÔÓÈÒ ÔÂÈˆ‰ ¯Ú˘ ÔÈÈÚ .˙ ר היטב שאין לקרוא מקרא בלילה, ובפרי מגדים משמע [זה לשון השער הציון שם, כתב בבא
דיכול לקרוא מקרא, ונראה דאפילו להמחמירין לית בזה איסורא, אלא שלכתחילה יותר טוב ללמוד מקרא ביום, ונובע דין זה ממה 

 דאיתא במדרש שהיה הקב"ה לומד עם משה מקרא ביום ומשנה בלילה, עכ"ל.
 או בליל שבת, או שאסור. ש. האם מותר לקרוא שמו"ת בליל ששי

.¯˙ÂÓ ˙·˘ ÏÈÏ·Â 'Â ÏÈÏ·˘ ÌÈ¯ÓÂ‡ ˘È Ï·‡ ,‰ÏÈÏ· ·˙Î·˘ ‰¯Â˙ ˙Â¯˜Ï ÔÈ‡ ‰Ï·˜ Ù"Ú .˙ 
ש. יש להסתפק, "בבעל קורא" האם יוצא בקריאתו ידי מצוות שנים מקרא, או לא. וכן יש להסתפק כשקורא "בזה אחר זה" בכמה 

 לפחות בקריאה שניה, וצ"ע. כנסיות, האם יוצא יד"ח
.‡ˆÂÈ È‡„Â ‰È�˘ ˙Ò�Î ˙È·· Ï·‡ ,ÔÈ¯ÈÓÁÓ ˘È˘ ‰ÓÂ„ÓÎ .˙ 

ש. מצוי, שתלמידי חכמים הטרודים מאד בלימודם, ויגעים בתורה לילות כימים, ויש ביניהם הלומדים ג' לימודים קשים, עיון, בקיאות, 
בפסוק ב' פעמים עם התרגום, אם יכולים לסמוך על קריאה אחת הלכה וכו', ואין הזמן מספיק להם לקרוא שמו"ת בערב שבת פסוק 

 יחד עם הבעל קורא בעת קריאת התורה.
.‰Ê ÏÚ ÍÂÓÒÏ ‡Ï˘ ·ÂË ¯˙ÂÈÂ ,‡ˆÂÈ˘ ÌÈ¯ÓÂ‡ ˘È .˙ 

 ש. מי שאינו מבין תרגום אם עדיף שילמד רש"י.
‡Ï .˙ ÌÂ‚¯˙ ¯ÓÂÏ ÍÈ¯ˆ ÔÈ·Ó Â�È‡˘ Ù"Ú‡Â Ô�·¯ ‚ÂÏÙ.È"˘¯ Ì‚ „ÓÏÈ ÌÈÓ˘ ‡¯ÈÂ , 

 בשבת אחר קריאת התורה, האם צריך לומר ההפטרה, או לא, והטעם. שמו"ת קורא מה הדין אםש.  
.‰Ï·˜ Ù"Ú ˙Â¯˜Ï ÌÚË ˘È˘ ‰ÓÂ„ÓÎ .˙ 

 עצמה.למה ההפטרה לא תיקנו לומר שמו"ת כמו שתיקנו בפרשה  ש.
.¯ÈËÙ‰Ï ‰Ó ÚÂ·˜ Â�È‡ .˙ 

 שמו"ת. יאתרש. האם יש ענין להחמיר לעמוד בק
.Â�ÚÓ˘ ‡Ï .˙    

 ש. האם אפשר לקרוא שמו"ת באמצע חזרת הש"ץ.
 Â‡ „ÓÂÏ‰ .˙‡¯Â˜ ‡ˆÈ ‡Ï „·ÚÈ„ ÂÏÈÙ‡„ ¯˘Ù‡Â ,'ÂÎÂ ÍÎ ÏÚ ˘�ÂÚ Ï·˜È ˜¯ ,¯Î˘ Ï·˜È ‡Ï˘ È„ ‡Ï ,˘È„˜Â ı"˘‰ ˙¯ÊÁ ˙Ú˘· ‰˘¯Ù‰  ÌÈ�˘ È„È

.‰¯È·Ú· ‰‡·‰ ‰ÂˆÓ ÈÂ‰„ ,‡¯˜Ó  
 (גם אני אודך על עניני שמו"ת מאת המחבר הרה"ג ר' גמליאל הכהן רבינוביץ שליט"א) 

  

  

       שו"ת בעניני קריאת שנים מקרא ואחד תרגום         ����


