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פרשת וירא תשע"ח
את  בעליל  רואים  וירא,  פרשת  השבוע,  בפרשת 
הגדלות העצומה של אברהם אבינו ע"ה באמונה בה' 
יתברך, וכן להיפך, את החולשה של שרה אימנו ע"ה 

באמונה בה' יתברך1.
כאשר  לך,  לך  פרשת  הקודמת,  הפרשה  ובסוף 
הבשורה  על  יתברך  מה'  ע"ה  אבינו  אברהם  שמע 
אבינו  יצחק  הוא  הלא  קודש  לזרע  שיזכה  הגדולה 
ע"ה, הוא היה שמח, מתלהב ומאמין בכך בשלמות. 
ועוד, שנפל על פניו כדי להתרכז, להבין ולקבל את 
צחקה  שרה  ומאידך,  שמחה.  מלא  בפה  הבשורה 
בה'  האמונה  במעשיה  ניכר  היה  ולא  הבשורה,  על 

יתברך2. 
י(,  יח,  )בראשית  בפרשתינו  מסופר  לכך,  ובנוסף 
שכאשר באו המלאכים והבטיחו לאברהם אבינו ע"ה 
אברהם  שמח  ִאְׁשֶּתָך",  ְלָׂשָרה  ֵבן  ְוִהֵּנה  ַחָּיה  "ָּכֵעת 
אבינו ע"ה וענה אמן, ואילו שרה אימנו ע"ה, להיפך 
)כמבואר  אמן  ענתה  ולא  האמינה  לא  שמחה,  לא   -
ברמב"ן, ע"ש(. ובזוהר הקדוש )בראשית דף יא.( מובא, שבגלל 

למות,  עליה  נגזר  האנשים,  בעיני  צחוקה של שרה 
ע"ה,  אבינו  יצחק  בנה  בחופת  לראות  תזכה  ושלא 
איש  היה  ע"ה,  אבינו  רואים שאברהם  ומכאן  ע"ש. 

האמונה הגדול בעולם. 
באמונה  גדול  היה  ע"ה  אבינו  אברהם  ואמנם 
משרה, אולם ראינו ששרה אימנו ע"ה בנבואה היתה 
פסוק  וזהו  מאברהם.  יותר  הרבה  גבוהה  בדרגה 
ֹּתאַמר  ֲאֶׁשר  "ֹּכל  יב(:  כא,  )בראשית  בפרשתינו  מפורש 
יתכן  כיצד  להבין,  ויש  ְּבֹקָלּה"3.  ְׁשַמע  ָׂשָרה,  ֵאֶליָך 
בנביאות,  מאברהם  גדולה  שרה  היתה  שבנביאות 
באמונה  ומאידך  ממנו.  פחות  היתה  באמונה  ואילו 
היה אברהם גדול יותר משרה, ואילו בנבואה פחות 
להגיע  לזכות  ניתן  כיצד  להבין,  צריך  ועוד  ממנה. 

לאמונה ושמחה כמו שהגיע אברהם אבינו ע"ה?
שחכם  יב.(,  )ב"ב  בגמרא  מבואר  כך.  לבאר  ויתכן 
עדיף מנביא, ומדוע? משום שנביא מקבל נבואה מה' 
יתברך, ואין לו משלו כלום. ואף יתכן שיהיה לפעמים 
גם נביא שקר שקיבל נבואה מה' יתברך4. אולם חכם 
זה זקן שקנה חכמה, ובזה שהוא עמל ויגע בתורה, 
הוא זוכה לקדושה וליראת שמים, ומתקיים בו "יגעת 
ומצאת תאמין" )מגילה ו:(. ועוד שזוכה לסייעתא דשמיא 
מנביא5.  יותר  הרבה  ולעשות  העם,  את  להנהיג 

ומכאן, שאין זו מעלה כל כך להיות נביא, משום שזו 
מתנה מאת ה' יתברך. אלא המעלה הגדולה ביותר 
היא, להיות חכם בתורה ויראה. והיסוד של החכמה 
הוא יראת שמים. ואין הקדוש ברוך הוא נותן חכמה, 
אלא למי שיש בו חכמה )ברכות נה.(, והחכמה הראשונה 

היא היראת שמים!6. 
שרה אימנו ע"ה זכתה לקבל נבואה מה' יתברך, 
וזו מתנה גדולה מאד. אולם אברהם אבינו ע"ה, היה 
עובד את ה' יום יום במסירות נפש – במשך ארבעים 
שנה - והיה משקיע באמונה בה' יתברך, בכך שהיה 
אף  ולעתים  העולם.  בכל  יתברך  ה'  את  מפרסם 
קיום  מלחמת  ממש   - פעמים  כמה  חייו  את  סיכן 
רוחנית לכבוד האמונה בה' יתברך! )עי' רמב"ם פ"ק דע"ז(7. 
חזקה  היתה  ע"ה,  אבינו  אברהם  של  האמונה  ולכן 
הרבה יותר מהנבואה של שרה8. אברהם אבינו ע"ה 
ונגד  נגד ההגיון  נגד השכל,  הגיע להשגות באמונה 
כאשר  הוא  יתברך,  ה'  של  הגדול  והכבוד  הטבע. 
יודעים להעריך מאד כבוד שמים, ולא מבקשים לא 
לשמוע,  ולא  לראות  לא  מדע,  לא  שכל,  לא  הגיון, 
אלא אמונה שלימה בה' יתברך. ממש כמו שביקש 
ֶוְהֵיה  ְלָפַני  ה' יתברך מאברהם אבינו ע"ה: "ִהְתַהֵּלְך 
שלימות  ממנו  ביקש  כלומר,  א(,  יז,  )בראשית  ָתִמים" 
ידי כך זכה אברהם אבינו  באמונה ולא בשכל. ועל 
ולא  באש  נזרק   - השכל  נגד  ונפלאות  לניסים  ע"ה 
הגויים  כל  וגם  ניזוק,  לא  אמרפל  במלחמת  נשרף, 
ועיקר,  כלל  לרעה  בו  לפגוע  הצליחו  לא  למיניהם, 

וכולם קראו לו "נשיא אלוקים".
ובעומק יותר, כידוע מבאר הרמב"ם )שמונה פרקים פ"ו(, 
שמי מבין השניים נקרא יותר עובד ה', המושל ביצרו 
או החסיד? שהרי מצד אחד למושל ביצרו יש תמיד 
נסיונות  ובכל עת  תשוקות, מלחמה עם היצר הרע 
גדולים, ועם כל זאת הוא מתגבר על הכל, ואשריו. 
אולם מצד שני לחסיד האמיתי כבר אין יותר תאוה 
ותשוקה לעבירות, וכבר זכה להגיע לדרגה שהטבע 
מעבירות.  ובריחה  מצוות  לקיום  אותו  מושך  אצלו 
ושניהם  אמת,  הדרכים  ששני  הרמב"ם,  ומבאר 
כיבוד  כגון  שכליות,  שבמצוות  אלא  לטובה,  שוים 
עם  ארץ  דרך  ואחוה,  אהבה  לעניים,  צדקה  הורים, 
כולם וכו', בזה החסיד עדיף, משום שבמצוות אלו, 
צריך שהטבע ימשוך לעשותן. ומאידך, מצוות שהם 
כשרות  כגון  השכל,  לפי  ואינם  התורה  חוקי  בכלל 

חוקי  בכלל  שהם  וכו',  צניעות  קדושה,  המאכלים, 
התורה ואין הם לפי השכל כלל, במצוות אלו עדיף 
להיות מושל ביצרו - המתגבר תמיד, מתחזק ומוסיף 

בעבודת ה', ואשריו )ע"ש בדבריו הנעימים והמתוקים מדבש(.
צריך להגיע  יתברך,  שבאמונה בה'  לומר,  ונראה 
לדרגה של חסיד. אמונה זה לא הגיון ולא שכל, אלא 
חוק מה' יתברך, שהחסיד מקבל ועושה באהבה ללא 
שאלות. וכל מה שרואה, שומע ומרגיש שזה קשור 
לאנשים, מיד משנה את דעתו, ומחזק אמונתו ואומר 
לעצמו: "הכל משמים!" ממש כך. וזה בבחינת חמש 
ועוד חמש זה מאה ולא עשר, כלומר, להרגיש תמיד 
שכל מה שנעשה על ידי אנשים, זה משמים בלבד! 
ולהיות  השכל  את  לזרוק   - האמיתית  החסידות  וזו 
פעולה  בכל   - ורגע  רגע  כל  ולהרגיש  ה'.  עובד 
שאינו  כך  כדי  עד  בלבד,  משמים  שזה   - ופעולה 
מרגיש צורך להתגבר על יצרו, לא להיות סקרן ולא 

להבין, אלא מבין בשלימות שהכל מה' יתברך9. 
ומכאן לבעל אמונה ולחסיד אמיתי בתורה ויראה, 
היודע לומר על כל דבר ודבר - בין במשפחה, בין 
אדם  בעניינים שבין  בין  בית,  בין בשלום  בעסקים, 
הוא  הרי  לטובה,  משמים  הכל  הכל  ממש  לחבירו, 
אמיתי  חכם  והוא  גדולה,  ומעלתו  חסיד,  בבחינת 
העדיף מנביא. ובשמים אוהבים אותו, ואשריו ואשרי 

חלקו.
היתה  לא  הקודמים  שבדורות  עוד,  להוסיף  ויש 
מיני מכשירים,  וכל  מכוניות   – היום  כמו  המציאות 
)טכניקה  פעולתם  את  עושים  אחת  כפתור  שבלחיצת 
בלעז(, אלא בעבר היו הולכים ממקום למקום על ידי 

עגלה עם סוסה, וכן עושים כל מיני פעולות על ידי 
לה'  תפלה  נושאים  והיו  חשמלי,  ולא  ידני  מכשיר 
יתברך על כל דבר כדי להצליח. וזה מה ששמר להם 
על האמונה בה' יתברך תמיד. אולם כיום, הזריזות 
ולא  מיד,  יעשה  שהכל  לרצות  גורמות  והמהירות 
להרגשה  גורם  וזה  כלל.  ולהתעכב  לסבול  מוכנים 
שלילית, כאילו הכל בידיים שלנו, שזו ממש עבודה 
זרה, כלומר, עובד זר שתולה הכל בעצמו. ומפורש 
אברהם  של  תלמידים  שאנחנו  דאבות(,  )פ"ה  במשנה 
שפלה.  ונפש  נמוכה,  ורוח  טובה,  עין  ע"ה,  אבינו 
ואלו הם מדות טובות של בין אדם לחבירו, ובזכותם 
אברהם  כמו  באמונה  גבוהות  להשגות  להגיע  ניתן 

אבינו ע"ה, והלואי שנזכה לכך.

1.  ולא זו בלבד ששרה אימנו ע”ה נענשה על כך, עוד בה שנכתב 
כן בתורה לדורות עולם. ורבינו החפץ חיים זיע”א, בספרו על התורה 
מבאר, שדבר זה נכתב בתורה לדורות עולם, כדי ללמדנו שאסור 
להתייאש לעולם. ותמיד יש לישא תפלה לה’ יתברך, וכשמברכים 

אותנו, תמיד לענות “אמן” על הברכות.
2. ורש”י מוסיף, שאברהם אבינו ע”ה האמין ושמח, ואילו שרה 

לא האמינה ולגלגה, ע”ש.
3. ופירש רש”י, בקול רוח הקודש, שהיה אברהם אבינו ע”ה טפל 
לשרה בנביאות, ע”ש. ובמפרשים שם מבואר, שדברי שרה היו ברוח 

הקודש ממש )עי’ שפתי חכמים(.
4. כמבואר בספר מלכים א’ )יג, כ(, ע”ש.

5. בבחינת “כי אם בתורת ה’ חפצו, ובתורתו יהגה יומם ולילה”. 
שזה ממש תורה דיליה )קידושין לב:(, כלומר, שהתורה היא שלו וקניינו, 
וזו היא זכותו, וכוחו הגדול. ומרומז כן בירושלמי )פ”ק דברכות(, חביבים 

דברי זקני התורה יותר מהנביאים, ע”ש.
6. עיין נפש החיים )שער ד(. וכידוע, מרבינו בחיי )חובות הלבבות שער אהבת 

ה’ פ”ו(, שהמזכה את הרבים, מעלתו גדולה יותר ממדרגת הנביאים, 

ע”ש.
אומרים  כאילו  זה  הרי  אברהם”,  “אלקי  אומרים  וכאשר   .7

“אלוקים מלך העולם” )עי’ ברכות מ: בתד”ה אמר(.
העצומה  שהאמונה  צו.(,  )סנהדרין  המהרש”א  מרבינו  וכידוע   .8
נמרוד  נולד  שבו  המזל  את  ניצחה  ע”ה,  אבינו  לאברהם  שהיתה 
הרשע להיות גיבור ציד. וזכה לכך שזריקת העפר נהפך לחרבות, 

וזריקת הקש נהפך לקשתות )כמבואר בגמרא תענית כא.(.
9. ונביא כאן כמה דוגמאות להבנת הענין:

אברהם אבינו שומע את המלים “לך לך מארצך”, ומיד הוא אומר 
לעצמו: “הבנתי!”, ויוצא לדרך...

אומר  הוא  ומיד  בארץ,  הרעב  שמתחיל  רואה  אבינו  אברהם 
לעצמו: “הבנתי!”, ויורד למצרים.

לעצמו:  אומר  והוא  אשתו,  את  לו  לוקחים  אבינו,  אברהם 
“הבנתי!”, ולא מהרהר כלל.

לעצמו:  אומר  והוא  בכבשן האש,  אותו  זורקים  אבינו,  אברהם 

“הבנתי!”, ונכנס להישרף.
אומר  והוא  מלכים,  ארבעה  עם  בסכנה  נמצא  אבינו  אברהם 

לעצמו: “הבנתי!”, ומזרז עצמו ומגיע עד לדמשק. 
לעצמו:  אומר  ומיד  המילה,  ברית  על  נצטוה  אבינו  אברהם 

“הבנתי!”, ועושה ברית מילה לעצמו ולכולם.
אומר  הוא  ומיד  ישמעאל,  בנו  את  לגרש  נצטוה  אבינו  אברהם 

לעצמו: “הבנתי!”, ומשכים לעשות כן.
לעצמו:  אומר  הוא  ומיד  בנו,  את  לעקוד  נצטוה  אבינו  אברהם 

“הבנתי!”, ומשכים לעשות כן.
וכל זה הוא בבחינת חסיד - אין תשוקות, אין דעות, אין הרהורים 
ואין כלום. וכמו שאמר דוד המלך ע”ה בספר תהלים )עג, כב(: “ַוֲאִני 
ַבַער ְוֹלא ֵאָדע ְּבֵהמֹות ָהִייִתי ִעָּמְך”. וכן בגמרא )חולין ה:( מובא, תהלים 

פרק לו
בדעת,  ערומין  שהן  אדם  בני  אלו  ה’”,  תֹוִׁשיַע  ּוְבֵהָמה  “ָאָדם 
באמונה,  אמיתי  חסיד  באמת  וזה  ע”ש.  כבהמה,  עצמן  ועושים 

ואשריו.

1

המשא המרכזיחכם עדיף מנביא – הלכה ולמעשה!
מורנו הרב שליט"א

בנשיאות מורנו הרב חיים רבי שליט"א



שלום וברכה מורי ורבותי!
כל מפגש בין בעל תשובה טרי לבעל תשובה ותיק מוביל לסוגים שונים של חוסר 

היכרות ואי הבנות. יש הרבה מאד דברים, חלקם מוצדקים וחלקם לא מוצדקים.
לרעהו  אומר  הטרי  התשובה  בעל  שתמיד  הוא,  ביותר  הבולטים  מהדברים  אחד 
הותיק: "אתה מדקדק במצוות פחות ממני! בוא תראה מה זו אצלי תפלה, מה זה אצלי 
ברכת המזון, מה זה אצלי פחד מלשון הרע. ואני חדש, אני חודשיים בעסק. ואתה? 
שנים בעסק, ולומד בכולל. אני לא אומר שאתה לא מתפלל בכוונה, ואני לא אומר 
שאתה לא מברך ברכת המזון בכוונה, אבל נראה לי שאני הרבה יותר בעניינים ממך"...

בפשטות זה נראה כביכול שכח ההרגל הורס אותנו. ומדוע? משום שגם אותו בעל 
בזמנו...  לו  שהיתה  התלהבות  מאותה  פחות  יתפלל  שנים  חמש  בעוד  טרי,  תשובה 

בעצם הוא מגיע בעוד חמש שנים, למה שחבר שלו הגיע לפני חמש שנים.
ואז גם הוא אומר לעצמו: "אני הידרדרתי. פעם הייתי בחור יותר טוב". וזה מחריף 
זו  כאשר מגיע אליו בעל תשובה חדש חדיש ומחודש ואומר לו: "מה אתה עושה?! 
תפלה זו?! זה ברכת המזון זה?! בוא תראה איך אני מתפלל. תראה איך אני מברך, איך 
אני אף פעם לא מפספס נץ". הוא אומר לו: "גם אני הייתי כמוך. תאמין לי, הידרדרתי".

עוברות חמש שנים נוספות, והחבר הצטרף לקהילת הותיקים, וכל החברים יחד, 
מיום ליום מרגישים "הידרדרנו".

שימו לב, רבותי, למה נקרא חודש מרחשוון בשם "מרחשוון"? הפשטות המקובלת 
שממלאת את כל המילה "מרחשוון", היא מלשון: "מרחשן שפוותיה". כלומר, השפתיים 
עדיין מרחשות. למה הכוונה? כל חודש אלול אמרת סליחות. לאחר מכן ראש השנה, 
פרקי  גם  הוספת  תשובה  ימי  עשרת  ברצף,  שעות  ושש  עשרים  התפללת  ובכיפור 
תהלים. בחודש חשוון, לאחר שנגמרו החגים, הפה שלך מבלי לשים לב עדיין ממלמל 

תפלה כלשהי. כלומר, כבר התרגלת להתפלל, זה יוצא לך 'אוטומטית'.
לכאורה, זה השם האחרון שבו היינו אמורים לקרוא לחודש הזה. מה אתה משתבח 
הבעייתי  ותיק".  "בעל תשובה  להיות  הפכת  מרחשות?  עדיין  בזה שהשפתיים שלך 
ההוא שחזר בתשובה לפני חמש שנים והיה בשיא התלהבותו, והיום כבר מבחינתו 

אמונה זה משהו שנמצא ברגבי השגרה.
מלמדים אותך חז"ל שזה לא נכון, כי כשאתה מגיע לשלב הזה תתלהב, אל תתאכזב. 

ומדוע? שימו לב טוב לעוצמה של הדברים:
מגיע אדם שלא הכיר את הקדוש ברוך הוא. מבחינתו הוא לא היה בעולם. פתאום 
הוא שומע: "תשמע, יש אלוקים". הוא אומר: "אכן? זה נשמע רציני". ומעדכנים אותו: 
"האלוקים הזה גם הביא הנחיות: לימוד תורה, תפלות, כיבוד הורים, מדות טובות". 
והוא אומר: "תשמע! זה מדהים! הרי לא יתכן שסתם נולדנו". הוא מקבל 'זבנג' רציני 
ומהיום הוא מקיים כביכול את ה"שיויתי ה' לנגדי תמיד" עשרים וארבע שעות ביממה. 
הוא רואה את ה' מולו, הוא מרגיש אותו, הוא מפחד ממנו, זה חידוש עצום בשבילו 

ועל פיו הוא מתנהל.
לאט לאט כחו של ההרגל אומר לו: "בסדר, הבנו, אבל מדי פעם קורות טעויות. זה 
לא כזה אסון. זה לא שאם לא קמת בנץ הלכת למות. מה, פעם הפסדת כסף בדיוק 
ביום שלא התפללת בנץ?! זה לא כזה מדויק. אז תמשיך להשתדל, יהיה בסדר, אבל 

החיים לא כזה שחור לבן. אז בסדר, המניין של שבע לא חסר בו כלום".
באמת לא חסר בו כלום. הגמרא בסך הכל אומרת שמי שסומך גאולה לתפילה כל 
אותו היום לא יארע לו נזק )ברכות ט' ע"ב(. הרי אם אתה מתפלל בנץ כל יום בשביל להאמין 
שלא קורה לך נזק, אתה צריך להיות בעל אמונה גדול. כלומר, היה גם מי שהתפלל 
בנץ ופוטר בו ביום מהעבודה, רק שהוא צריך להאמין "לא קורה לי נזק, כי כנראה זה 

לטובתי". הוא צריך להאמין שה' יודע מה שהוא עושה.
גם אם תתפלל בשבע ואתה מאמין בה', אתה אומר אותו דבר בדיוק. "התפללתי 
יודע מה הוא  בשבע, פיטרו אותי מהעבודה, אני סומך על הקדוש ברוך הוא שהוא 
זה  עושה  מה שאתה  כמה  עד  הזה  בעולם  ראיות  מדי  יותר  לך  אין  כלומר,  עושה". 

לטובתך או לרעתך.
ואז מגיע שלב שכבר הקדוש ברוך הוא נהיה חלק מההרגל שלך. יש אבא ויש אמא 
ויש אלוקים. גם אדם שבחיים לא ידע שיש לו אבא, וביום שהוא מזהה אותו הוא כל 
היום מחבק אותו מנשק אותו. יום אחד הוא מגיע ואומר: "אבא, מה שלומך? אני ממהר, 
אני לא יכול לשהות במחיצתך", ואז הוא הולך לו. למה? זה כבר נהיה חלק מהטבע, 

חלק מההרגל.
אל  תבכה,  אל  שלך,  מהטבע  חלק  נהיית  הרוחניות  אם   – חז"ל  אותך  מלמדים 

תתאכזב. להיפך – תתלהב. אתה יודע למה תתלהב? משתי סיבות אתה אמור להתלהב:
סיבה ראשונה, זה כבר לא איזו אגדה, איזה הבזק של אור, איזה משהו חדש שאתה 

לא מכיר. זה כבר חלק ממך, וזה מדהים שזה חלק ממך.
סיבה שניה ויותר רצינית, שים לב טוב לעוצמה. אתה היום הולך להתפלל באמת, 
את  הראשונית,  ההתלהבות  את  לך  אין  הוא.  ברוך  הקדוש  עם  לדבר  הולך  אתה  כי 
נקיפות המצפון הראשוניות, את ההיכרות החדשה עם ה"משהו שאני לא יודע מה זה 
ובוא נראה שזה עובד טוב". אין לך את כל הדברים החיצוניים האלה. יש לך משהו 

פנימי ואמיתי.
אני מדבר עם ה', כשאני היום בתור בעל ניסיון יודע שזה לא בהכרח שמי שמדבר 
עם ה' נשאר בריא, ולא בהכרח שמי שמדבר עם ה' נשאר עשיר, ולא בהכרח שמי 

שמדבר עם ה' יש לו שלום בית וחינוך הילדים מקסים. לא! זה לא בהכרח.
אני היום כביכול מדבר עם הקדוש ברוך הוא גם בלי ההתלהבות של פעם וגם, שימו 
לב טוב, בלי ה'אינטרסים' של פעם. אני מדבר איתו, כי היום אני מבין שבדיוק כמו יש 
אבא ויש אמא יש הקדוש ברוך הוא. בדיוק כמו שאת אבא ואמא שלך לא משנה מה 
הם יעשו צריך לכבד, גם הקדוש ברוך הוא לא משנה מה תבהיר לעצמך שקרה לך 

אתה אמור להתפלל ולדבר איתו.
זה שההוא מתלהב כי הוא חדש בעניין, זה לא כי הוא טוב יותר ממך, אלא כי הוא 
מתחיל יותר ממך. אם הוא מתווכח איתך ואומר לך: "לפני חמש שנים היית רציני, 
היום אתה לא רציני", אתה אמור לומר  לו: "תעבוד על עצמך טוב, עוד חמש שנים 

תגיע לרמה שלי"...
אם אחרי חמש שנים אתה מתחזק ואומר: "ריבונו של עולם, אני רוצה לדבר איתך 
באותה התלהבות שהיתה לי פעם, ואני עובד על זה עכשיו". פה אתה כבר עובד על זה 
ברצינות, כי אתה לא אותו מתחיל שעושה את זה בהתלהבות עם פחות רצינות, אלא 

עם יותר רצינות ופחות התלהבות.
במשפחות שהילדים גדלים, בעיקר אבא שהכיר את הקדוש ברוך הוא ויודע מה זה 
וכל דבר הוא למד מהרגע הראשון, כלומר לפני שהוא למד לברך ברכת המזון בכונה, 
הוא כבר למד מה זה ברכה לבטלה ומה זה ברכה בלי כונה. ופתאום הוא רואה את 
הבן שלו, ילד בן חמש ממלמל ללא שימת לב: "ברוך... שהכל... בדברו". הוא מתחיל 
לכעוס עליו, נכון? פה תעצור ותבין שהבן שלך הגיע למשהו שאתה עוד לא הגעת 

אליו.
הבן שלך יצא "תלמיד שעולה על רבו". למה הוא יצא כך? כי אצלו כבר בגיל חמש 
זה נהיה טבע. מהיום כשנסביר לו ונגדל ביחד, אנחנו נגדל את הטבע האמיתי שלו. לא 
נגדל את ההתלהבות הראשונית, לא נגדל את ההיכרות הזאת. תחבק אותו, תתלהב, 

ותלמד איתו ביחד מה זו ברכה ואיך עומדים בפני הקדוש ברוך הוא.
אלמלא חודש חשוון היה נקרא כך, היינו אומרים שזו קללה. חודש מרחשוון נקרא 

כך הואיל וזו מעלה עצומה.
הוא  כאשר  שמיד  לראשי  הטוב  הכרת  אני  חייב  מתניה  אמר  פ"ב(  )ברכות  בירושלמי 
שומע "מודים" מיד הוא משתחווה? מה אתה מתלהב? אתה אמור לומר: "אוי ואבוי לי! 
אני רק שומע "מודים" אני משתחוה, אני לא מפעיל את הראש שלי, אני לא מכוון". 
והוא אומר: "לא, מזה אני מתלהב. כבר נהייתי בתוך הסביבה של הקדושה בתור דרך 
הטבע. אחרי שזה בדרך הטבע אני יודע שאם אני עובד על עצמי זו עבודה אמיתית, כי 

אני עובד על משהו שהוא מהטבע שלי".
ַתח־ָהֹאֶהל ְּכֹחם ַהּֽיֹום: ַוִּיּׂשָ֤א ֵעיָניו  בפרשתנו" ַוֵּיָרא ֵאָליו ה' ְּבֵאֹלֵני ַמְמֵרא ְוהּוא ֹיֵׁשב ּפֶֽ
ְרָצה. ַוַּיְרא ְוִהֵּנה ְׁשֹלָׁשה ֲאָנִׁשים ִנָּצִבים ָעָליו ַוַּיְרא ַוָּיָרץ ִלְקָראָתם ִמֶּפַתח ָהֹאֶהל ַוִּיְׁשַּתחּו אָֽ

ובמדרש )אסתר רבה פרשה ז' סי' ט'( "מראית עיניהם של רשעים מורידות אותם לגיהנם... 
אבל מראית עיניהם של צדיקים... מעלה אותם למעלה העליונה הה"ד וישא עיניו וירא 
והנה שלשה אנשים"... כלומר, שגרת המבט של הצדיק היא לטוב ושגרתו של הרשע 

להיפך.
להצלחתך  טוב  סימן  להיות  היא  יכולה  עדיין  להרוס,  שבכחה  כמה  השגרה,  כי 

בחיים החדשים, חיי התורה והמצוות.
יזכנו ה' יתברך להפוך את חיי הרוחניות לטבע, ועם כל זה להתחדש ולפאר את 
אותה רוחניות בבחינת "זה אלי ואנווה" )שמות טו, ב(, לנו ולבני ביתנו ולכל הנלווים אלינו, 

אמן.
וברוכים תהיו!

תתלהב! אתה בתוך התהליך
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שומע כעונה המתעסק באיזה דבר 
בזמן הברכה

שאלה: מעשה שהיה, כאשר בעל הבית עשה 
קידוש לכל המשפחה בליל שבת קודש, ובאותו 
רגע זוגתו שתחי' החליפה טיטול לתינוק שעשה 

צרכיו, האם יצאה ידי חובה בקידוש זה?
תשובה: יש להיזהר תמיד שלא לזוז כלל בזמן 
הקידוש, אלא כולם עומדים ומכוונים לצאת ידי 
חובה מהמקדש, ואין לעשות שום פעולה בזמן 

הקידוש, עד שישתה המקדש מן היין.
ובנדון דידן הרי זה חמור יותר מאחר והאשה 
מטפלת בתינוק, ואסור לאשה המטפלת בתינוק 
לברך  לה  שאסור  וכשם  עת.  באותה  לברך 
באותה עת, אסור לה גם לצאת ידי חובת קידוש 
לקדש  הראוי  תליא,  בהא  הא  כי  עת,  באותה 
ומי שלא ראוי לברך,  ידי חובה בשמיעה,  יוצא 
לא יוצא ידי חובה בשמיעה )עי' משנ"ב סי' עה סס"ק כט 

בשם האחרונים(.

וידיו  חובה  ידי  לצאת  המבקש  גם  זה  ולפי 
אינן נקיות, חייב קודם לכן לשטוף את ידיו, ורק 
אחר כך לשמוע הברכה. וכן המקדש, ימתין עד 
ורק  כבוד,  ביראת  יעמדו סביב השלחן  שכולם 
אחר כך יתחיל לקדש בשמחה וביראה )ועי' משנ"ב 

סי' רעא ס"ק מו(.  

שני חתני בר מצוה שהכינו "שלישי" 
את  שהכינו  מצוה  בר  חתני  שני  שאלה: 
הקריאה של עליית שלישי בלבד בימות החול, 

כיצד יעשו את סדר העליות?
עלייה  להוסיף  הרי  יפה!  שאלה  תשובה: 
רביעית ביום חול, אסור )משנ"ב סי' קלה ס"ק ג(, ואפילו 
לחזור על עליית שלישי בתורת "מוסיף", אסור 

בימות החול .
לבקש  והיא  וטובה,  פשוטה  עצה  ישנה  לכן 
עליית  יעשו  ולא  כבודם,  על  למחול  מהכהנים 
כהן כלל, אלא רק עליית ראשון, ויקרא לו החזן 
סוף עליית שני, מקום אשר שם הכין חתן  עד 
מצוה  הבר  חתן  יעלה  כך  ואחר  מצוה.  הבר 
עליית שני, ויקרא בתורה כדת וכדין, ואחר כך 
יעלה חתן בר מצוה נוסף לעליית שלישי, ויחזור 
מכן  ולאחר  שהכין,  כפי  הקודמת  הקריאה  על 
יוסיף החזן לקרוא שלושה פסוקים נוספים, ואז 
יברך החתן ברכת "נותן התורה", וזה מצוין )ועי' 
משנ"ב בשעה"צ סי' קלז ס"ק כח(. וכהנים זריזים הם )שבת כ.( 

ואינם מקפידים, ומוחלים מכל הלב )ועי' בספר הנפלא 
ילקוט יוסף סי' קלה סע' א(.

עליית שלישי לכהן
כהן,  עליית  שעלה  מצוה  בר  חתן  שאלה: 

לעלות  רוצה  שלישי  ועליית  לוי,  עלה  ואחריו 
כהן שיש לו אזכרה, האם מותר לעשות כן?

רק  אלא  כן,  לעשות  אין  לכתחילה  תשובה: 
לוי  כהן,  ולא  וישראל,  לוי  כהן,  הזה:  בסדר 
לעלות  מבלי  השכבה  הכהן  יעשה  אלא  וכהן. 
כז(.  סע'  סי' קלד  ברורה  והלכה  לד  ס"ק  סי' קלה  )עי' משנ"ב  לתורה 
וחז"ל הקדושים )גיטין נט:( דרשו כן מפסוקים, ואין 

לשנות כלל.

ספק אם אמר "ברך עלינו"
שאלה: תמיד אחרי התפלה יש לי פחד וחשש 
עלינו",  "ברך  במקום  "ברכנו"  אמרתי  שמא 
והספק הזה מלחיץ אותי מאד, מה עושים כדי 

לצאת מזה?
לא  אם  שלהלכה  הדבר  נכון  אמנם  תשובה: 
שמספק  לן  קיימא  יום,  שלושים  עדיין  עברו 
באמצע  כשמסתפק  דוקא  וזהו  להתפלל,  חוזר 
וקציעה(.  מור  בשם  מח  ס"ק  קיד  סימן  )כה"ח  העמידה  תפלת 
ויש פוסקים הסוברים שגם לאחר התפלה, אם 
סי' קיד סע' ט בשם  יוסף  )רבינו הילקוט  מסתפק חייב לחזור 
תפלת  סיים  אם  הדעות  שלכל  ונראה  הברכ"י(. 

לציון"  "ובא  ואפילו שהגיע לקטע של  שחרית, 
או שיר של יום, אם מסתפק שם אינו חוזר. וכל 
דידן שהספק שלך אחרי כל תפלת  בנדון  שכן 
שחרית, שאין לזה דין ספק כלל ולכן אינו חוזר, 
וזאת משום שעבר זמן רב, ולכן לא זוכרים, ולא 

בגלל שיש כאן ספק אמיתי.
יש  החורף,  עונת  זמן  שכל  טובה,  ועצה 
להוסיף ב"שמע קולנו" את המלים "ותן טל ומטר 
לברכה", ובזה ינצל מכל הספיקות וכל הבעיות.

נגיעה בספר תורה על ידי מטפחת
מטפחת  חדש,  דבר  יצא  לאחרונה  שאלה: 
שכתוב בה את כל נוסח ברכות התורה שלפני 
הקריאה ואחריה באותיות יפות וברורות, ומכסה 
תורה  הספר  של  הקלף  את  לתורה  העולה  בה 

בעת אמירת הברכה, האם נכון לעשות כן?
תשובה: זה מצוין! העיקר שמכסה את הקלף 
ובפרט שלפי הקבלה,  ידי מטפחת.  על  והכתב 
תורה  הספר  כאשר  התורה  ברכות  לברך  אין 
על  ידיו,  ושתי  פתוח,  הוא  כאשר  אלא  סגור, 
ולא  ממש,  הקלף  על  מונחות  המטפחת,  ידי 
עם  מטפחת  יש  וכאשר  תורה.  הספר  תיק  על 
הברכות, הרי זה מצוין, הכתב מכוסה, והידיים 
עם המטפחת מונחות על הקלף ממש, והברכות 
חשש  ואין  המטפחת,  על  וברורות  כתובות 
מצליח  ואיש  יז  ס"ק  קלט  סי'  )ועי' משנ"ב  ועיקר  כלל  לתקלה 

שם(.

להשתדל  יש  הקריאה  זמן  כל  שגם  וכמובן 

של  בקלף  המטפחת  ידי  על  לנגוע  להקפיד 
הספר תורה עד סוף הקריאה )כה"ח שם ס"ק כד(.

 
כשרות בשר "חלק ריאה"

שאלה: האם מותר לאכול בשר "חלק ריאה", 
לציון  הראשון  מרן  בשם  שאמרו  שמעתי  כי 
שליט"א, שהמליץ להחמיר בזה בגלל הכשרות 

של סכין השחיטה?
חכם  אלי  בא  חודשים  כמה  לפני  תשובה: 
אחד וביקש שאפרסם בציבור שאסור לספרדים 
כך שמעתי מהרבה  ואחר  ריאה".  "חלק  לאכול 
"חלק  לאכול  שמותר  הוראה,  ומורי  חכמים 
כך  ובאמת  רבנות".  "חלק  שאוכל  למי  ריאה" 
זיע"א  רבינו  מרן  נראה מהספק ספיקא שעשה 
ספק  יש  "חלק"  בספק  ואם  ג(.  סי'  יור"ד  ח"ה  )יבי"א 

ספיקא להקל, על אחת כמה וכמה ב"חלק ריאה" 
שאפשר להקל. ובפרט שיש הבדל גדול במחיר, 
ולא כל אחד ואחד יכול להדר בזה. וכבר אמרו 
חז"ל )פסחים ל:(: תינח מר דאפשר ליה, דלא אפשר 

ליה מאי, ע"ש.
למעשה, מותר לכתחילה לאכול בשר "חלק 
לקנות  והמהדר  ריאה",  "חלק  הנקרא  רבנות" 

מהדרין מן המהדרין, תבוא עליו ברכה. 
ונראה שזו כוונת מרן הראשון לציון שליט"א 
והידור  חומרא  היינו  להחמיר,  שהמליץ  במה 
שיש  יודה  הוא  גם  הדין  מעיקר  אולם  בעלמא, 

להתיר לכתחילה, כאמור.  
היה  לא  בערך,  שנה  שלושים  לפני  וכידוע, 
וכולם  כלשהי,  פרטית  כשרות  של  חלק  בשר 
והפוסל כשרות  לכתחילה.  רבנות"  "חלק  אכלו 
אחרת אינו נאמן, כי כל אומן שונא בן אומנותו, 
כמבואר בחפץ חיים בספר שמירת הלשון )כלל ד 

אות יא בהערה(. 

הגעלה לסיר שבשלו בו בשר "כשר 
רבנות" )לא חלק(

בתה  ממנה  שבקשה  צדקת,  אשה  שאלה: 
החלשה ביראת שמים, שתבשל לה בשר בהמה 
"כשר" אך לא חלק, בסיר של הֵאם, ַהִאם הדבר 

מותר? והאם צריכה הקדרה הגעלה?
גם  לבשל  שמותר  נראה  למעשה,  תשובה: 
הקדירה  להגעיל  צורך  ואין  האם,  של  בקדירה 
)יבי"א ח"ה יור"ד סי' ג ס"ק ב(. וכמובן שהאמא לא תאכל 

של  איסור  כאן  שאין  ומסתבר  הזה.  מהתבשיל 
"לפני עיור לא תתן מכשול", וגם לא איסור של 
מסייע בידי עוברי עבירה. אלא אדרבא תעשה 
כן, ולאט לאט תקרב את בתה השובבה, ותחזק 

אותה ביראת שמים.  
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שו"ת ממורנו הרב שליט"א



סיפורים נפלאים על גדולי הדורות זיע"א

)תלמידו של הגר"א מוילנא( שנתבקש לכהן פאר כרבה  מעשה בהגאון רבי מנשה מאילייא 
של העיר סמרגון, ונעתר לבקשתה, והיה מעורר את בני עדתו ללימוד תורה ולגמילות 
חסדים, ולאהבת חברים, והיה בעצמו נותן שיעור יומי לחרדים הקובעים עתים לתורה. 
ובכל יום עסק בבית דינו לדון דין אמת לאמתו, בין איש לרעהו ובין איש לאשתו, ויהי 
ויד השרים  רוגזם של "החוטפים",  והנה קפץ עליו  וצדקה כל הימים,  עושה משפט 
העניים  ישראל  ילדי  לתפוס  לחוטפים  עוזרים  שהיו  ראשונה,  הזה  במעל  והפרנסים 
והיתומים למסור אותם למלכות הרשעה של ניקולאי, לגייס אותם לצבא, ולהשכיח 
מהם את התורה והמצות. וכשנודע הדבר לרבי מנשה הקהיל קהלות ברבים, וכדבר 

איש האלהים רתת לאמר, שכל אלה החוטפים והמסייעים לחוטפים, בין במישרים בין 
בעקיפין, אינם בכלל ישראל. נכנסו אליו פרנסי הקהלה ואמרו לו, רבינו, דבריו אלו 
יכולים להסגירו למלכות ולהעלותו לגרדום חס ושלום, כדין מורד במלכות. ועל כל 
עדת ישראל יצא הקצף, ולכן אסור לכבוד תורתו להתערב בענין הזה. השיב רבי מנשה 
אם על צרעת ממארת כזאת אשר פשתה בישראל אסור לי בתור מרא דאתרא לדבר 
כאשר עם לבבי, אינני רשאי להיות רב בישראל, ובאותו יום עמד והסתלק מן הרבנות, 

וחזר לחיות חיי צער, לחם צר ומים לחץ.

בימינו אלה לשמחתינו רבו בעלי תשובה השבים בכל לבם לתורה ולמצות ולמעשים 
טובים, אך יש כאלה שהקצינו מאד, מן הקצה אל הקצה, ומפני חוסר ידיעתם בתורה, 
להם  שאין  אלה  ובפרט  בבית,  השלום  להפרת  גורמים  רבה,  בקיצוניות  והתנהגותם 
פנאי ללמוד הלכות כדת, ומתנהגים בחומרות יתרות. ולא זו הדרך ולא זו העיר. אשר 
על כן אנו אומרים בתפלה: "השיבנו אבינו לתורתך, וקרבנו מלכנו לעבודתך, והחזירנו 
דבריהם  לכלכל  יוכלו  וההלכה  לימוד התורה  ידי  על  לפניך", שרק  בתשובה שלמה 

במשפט, ויחיו בשלום ובמישור. 
הרב  של  דינו  בבית  אשתו,  את  לגרש  הפסח  ימי  אחר  שבא  אחד  באיש  ומעשה 
הקדוש רבי אברהם יהושע העשיל מאפטא, שאל אותו הרב, מה לך כי תרצה לגרש 
בניגוד  שרויה,  מצה  בפסח  אותי  האכילה  הזאת  האשה  הבעל,  השיב  אשתך,  את 
וכשבאה, שאל  הרבנית,  את אשתו  לקרוא  באותו מעמד  הרב  ציוה  אבותי,  למסורת 
אותה הגידי נא לי באמת איזה מצות הנחת לפני בליל הסדר? הרבנית החרישה, כי 

יראה לספר, אמר לה הרב, אל תיראי, הגידי לי את האמת, ותען הרבנית, שמתי לפניך 
מצות פשוטות, בלתי שמורות, ומעשה שהיה כך היה, את המצה השמורה שנאפתה 
בערב פסח לשם מצוה, הנחתי במפה מיוחדת בארון שבחדר, ובהיותי טרודה בהכנת 
הסדר, בא איש עני אחד ואמר שאין לו מצה שמורה לליל הסדר, אחד מבני הבית שלא 
ידע שהמצה הזאת הוכנה לרבינו לליל הסדר, נטל את המצה ונתן אותה לעני, ובבואי 
לקחת את המצה נדהמתי בראותי שנלקחה מן הארון, ולא ידעתי מה לעשות, ויראתי 
לספר לבעלי הקדוש, נמלכתי ולקחתי מצה פשוטה והנחתיה בתוך המפה, ועשיתי 
עצמי כלא יודעת דבר מכל הנעשה, והרב הקדוש ערך את הסדר על מצה פשוטה זו. 
אז אמר הרב הקדוש לזה שבא לגרש את אשתו, ראה בני, אני אכלתי מצה פשוטה בליל 
הסדר ועשיתי את עצמי כלא יודע ולא מרגיש, למען לא אבוא לידי כעס והקפדה, והכל 
למען השלום, ואתה בא לגרש את אשתך בשביל מנהג של מצה שרויה, הרי אין זה מן 

הדין כלל. עשה הרב ביניהם שלום, ונתפייסו, והלכו לביתם לשלום.

מעשה שהיה בהרה"ג כביר המעש ורב הפעלים רודף צדקה וחסד, הצדיק העניו 
לצדקה  להתרימם  נדיבים  פתחי  על  לדפוק  רגיל  שהיה  זצ"ל  מהוראדנא  נחום  רבי 
וחסד, והנה פעם בגשתו לביתו של עורך דין אחד מאנשי ההשכלה, שהיה סופר מהיר 
בשפת המדינה, ושונא תלמידי חכמים, לבקש ממנו תרומה לצדקה, עמד הלה וחירף 
וגידף את הצדיק לאמר, מי שמך שר ושופט עלינו וכו', וירעם עליו בקול עוז כאשר 
המקום,  את  ועזב  התעשת  אולם  מפניו,  מאד  נבהל  והצדיק  טרפו,  על  הארי  ינהום 
מבלי להשיב לחורפו דבר, ויהי מהנעלבים ואינם עולבים. ואשת העורך דין שהיתה 
אשה כשרה בנשים, מיהרה לבוא אל הצדיק, ותבך ותתחנן לפניו כי יסלח לעון אישה, 
והוא נעתר לה ואמר שהוא מוחל וסולח לאישה, ולכל מי שהרגיזו וציערו. אולם כבר 
וכעבור  יט.(,  )ברכות  ביקריה  תבע  הוא  בריך  דקודשא  מרבנן  צורבא  שאני  חז"ל,  אמרו 
כמה שבועות, נתפס העורך דין הנ"ל בעבירה חמורה נגד חוק המדינה, ושוטרים באו 
שעריו, עצרוהו והוליכוהו לבית הסוהר מקום אשר אסירי המלך אסורים שם, ואחרי 

עמדו למשפט, נמצא חייב בדין, ונשפט לשנתיים מאסר בבית הסוהר, וידל ויתרושש 
מאד, ויתבונן במעשיו, ויודה על פשעו, כי מאת ה' היתה זאת, שהתעורר עליו משפט 
ובגללו בא לו האסון הזה. אשת  וחילל את כבודו של הצדיק,  נעלם, מפני שהעליב 
העורך דין האסיר באה לביתו של רבי נחום, ועיניה זרמו דמעות שליש, על אזלת ידה, 
שאין לה במה לפרנס ולכלכל את נפשה ונפש ילדיה, ובאו מים עד נפש, ויכמרו רחמי 
הצדיק עליה, והבטיח לה שיתן לה כל מחסורה אשר יחסר לה, והיה נותן לה מדי שבוע 
בשבוע דמי כלכלתה בעין טובה, וילך לבתי הגבירים, אשר יש להם מהלכים עם פקידי 
לבקשתו  נענו  והם  הבכא,  מעמק  להוציאו  דין  העורך  על  רחמים  ויעורר  הממשלה, 
ואשתו  לביתו,  הסוהר  מבית  ויצא  המצר,  מן  וחילצוהו  השלטונות,  אצל  והשתדלו 
נהפך  אז  מני  ילדיה,  ופרנסת  לפרנסתה  הצדיק  עמה  מה שהטיב  כל  את  לו  סיפרה 
צדקה  רודף  ונעשה  שלמה,  בתשובה  וחזר  לצדיק,  נאמן  לאוהב  המחרף  דין  העורך 

וחסד, לכל דורשיו, ואת יראי ה' יכבד, ונתקרב לתורה ולמעשים טובים. )תולדות מנחם(.

מעשה שהיה אצל הגאון הראשון לציון רבי מרדכי יוסף מיוחס )מחבר שו"ת שער המים וברכות 
המים. ועוד(, שהמופתי המוסלמי של ירושלים מינה אותו לפני מותו כאפוטרופוס על בניו 

ובני ביתו, והנה נכדו של המופתי, שהיה אז צעיר לימים, היה תמיד רעב ללחם, מחוסר 
פרנסה, ואף אחד ממשפחתו לא רצה לעזור לו בעוניו, ולא מצא אצלם אזן קשבת, זולת 
אצל הראשון לציון הרב מיוחס אשר חמל עליו והושיט לו עזרה בעת צרתו. וסייע בידו 
להשתלם בהשכלה גבוהה. ומאז נקשר הצעיר הזה בקשרי ידידות רבה עם הרב. עשר 
שנים לאחר מכן עלה לגדולה, ומינהו השולטן של תורקיה למושל על ארץ ישראל, 
אחר שחזר מקושטא והגיע לרמלה, הטיל על יהודי ירושלים מס כבד מנשוא, כשלשים 
אלף לירות של אז. שלא היו יכולים בשום אופן לסלקם. הראשון לציון הרב מיוחס, 
וסגנו המלי"ץ הוא הרב מרדכי הלוי, נסעו בלב נשבר לרמלה, להקביל פניו, ולבקש 

ממנו ולהתחנן לפניו לבטל את הגזרה מעל יהודי ירושלים.
המושל החדש שהכיר מיד את מיטיבו ואיש חסדו, הראשון לציון הרב מיוחס, קיבל 
בכוונה להתחנן  מירושלים  ירד  הודיעו שהוא  וכשהרב  ובחיבה,  רב  פניו בכבוד  את 

לפניו על ביטול הגזרה של המס על תושבי ירושלים, אשר הוא עומד בראשם, ושאין 
בכחם לסלק את המס הכבד שהוטל עליהם, נעתר לו השר, ואמר, כבודך יקר בעיני 
מרעיתך,  צאן  על  המס שהטלתי  מסכום  שני שלישים  על  מוותר  אני  ולמענך  מאד, 
המלי"ץ  הרב  עליהם,  הנותרים, שהוטלו  ל"י  אלפים  עשרת  את  מיד  שיפרעו  בתנאי 
והוסיף להפציר במושל שיוותר על כל המס, המושל נתמלא חימה,  התערב בדבר, 
ופקד על שוטריו להוציאו להורג מיד, באומרו, די לי שויתרתי על שני שלישים מסכום 
המס, לשמע גזר הדין נגשו השוטרים אל הרב המלי"ץ להוציאו להורג, נפל הראשון 
לציון הרב מיוחס לרגליו של המושל, וביקש בתחנונים ובדמעות שליש לבטל את גזר 
דינו, אמנם לבסוף המושל נעתר לבקשת הראשון לציון, והרב המלי"ץ ניצול מגזר הדין 
הנורא הנ"ל, אך מרוב בהלה פחד ואימה, שבאו באופן פתאומי נתעוור הראשון לציון 
בשתי עיניו, ונשאר סומא עד יום מותו. ואז חיבר את ספרו "עין המים" על שם עיניו 

שכהו עד סוף ימיו.

לֹום..." )שם מי"ב( לֹום ְורֹוֵדף ׁשָ "אֹוֵהב ׁשָ

ִרּיֹות ּוְמָקְרָבן ַלּתֹוָרה" )שם(  "אֹוֵהב ֶאת ַהּבְ

נּות..." )אבות פ"א מ"י(  ָנא ֶאת ָהַרּבָ "ּוׂשְ

ע ָלָרׁשּות" )שם( "ְוַאל ִתְתַוַדּ

שאל אביך ויגדך


