
        שלושת האבותשלושת האבותשלושת האבותשלושת האבות
: י מפרש" רש�) 'ג', שמות ו" (אל יצחק ואל יעקב, וארא אל אברה�"

שאברה� , וכי אי� אנו יודעי�: נשאלת השאלה". אל האבות "–" וארא"

  ! ?"אבות"יצחק ויעקב קרויי� 

י מתכוו� להדגיש "רש: ל מפרימישל�'רבי מאיר, הסביר זאת הצדיק

, ה לא נראה ליצחק משו� שהוא בנו של אברה�"שהקב, נובפני

וארא אל "אלא . והתגלותו ליעקב לא באה משו� שהוא נכדו של אברה�

לעצמו ומכוח זכותו ומעמדו שלו " אב" כל אחד מה� הוא –" האבות

  .זכה לדבר ע� השכינה

. פע� נזדמ� רב צעיר אצל הצדיק רבי חיי� מצאנז: בעניי� זה מספרי�

ר "הריני נכדו של אדמו: השיב האורח? מי אתה: שאל אותו רבי חיי�

: שיסע רבי חיי� את דבריו ואמר. ששמו יצא לפניו בכל המדינה, פלוני

  ... ולא ביקשתי לדעת מי היה סבא של$–" ?מי אתה: "אני שאלתי אות$

  אני ערל שפתייםו
לאמר ה� בני ישראל לא שמעו אלי ואי$ ישמעני ' וידבר משה לפני ה"

י� נשאלת השאלה מה הקשר ב) יב�פרק ו" (פרעה ואני ערל שפתיי�

לבי� אליו החשש שפרעה לא ישמע ו,  אליושבני ישראל לא שמעוהעובדה 

  ?העובדה שמשה ערל שפתיי�

ה� בני : "על ידי הסבר הפסוק בדר$ זו" ישמח משה"משיב על כ$ בעל 

ואי$ ישמעני . " בני ישראל לא שמעוו אלי–" ישראל לא שמעו אלי

 –" ואני ערל שפתיי� "אזי . א� פרעה יפחד וישמע אליכוונתו  –" פרעה

הלא אז תהיה חרפה ובושה , לבוא אלי$ וללמד זכות עליה�אי$ אוכל 

ואני אקשה את לב : "ה"אמר לו הקבלכ� . על זה שפרעה שמע וה� לא

אני אדאג לזה ואראה שפרעה לא ישמע ,  אל תפחד מזה משה–" פרעה

  )  משהתורת הפרשה בש� ויקהל(אלי$ 

  את ליבו ' יכבד הו
אמר לה� פרעה תנו לי מופת ")י,פרק ז" (ויבא משה ואהר� אל פרעה"

אני ביקשתי מכ� : צחק פרעה ואמר. וישל$ אהר� את מטהו לפני פרעה

כמו שכתוב אחריו באו , וכי חסר כשפי� במצרי�, מופת ולא כשפי�

  .)יב�פרק ז (החרטומי� וישליכו איש מטהו ויהיו לתניני� 

אחר שחזרו ונהיו מטות בא המטה של אהר� , במסכת שבתמובא אול� 

אבל בכל זאת . על זה הודה פרעה שזהו מופת, מטות�ובלע את כל 

שהגויי� יראו את הניסי� שנעשי� , כ$ יהיה באחרית הימי�. ויכבד לבו

כדי שיקבלו , הגואל את ישראל' ובכל זאת לא יאמינו בה, לישראל

   ).אהבת חיי�. (יה במצרי�המו שכ, עונש� הראוי לה�

   לסבול מהגלות
 ו�שלב הראשה )'ו�'ושמות " (והוצאתי אתכ� מתחת סבלות מצריי�"

שהגלות נמאסה בעיני בני ישראל ולא היו יכולי� עוד , הגאולה היהשל 

אי� , כי כל זמ� שאפשר עוד לסבול את הגלות. לסבול את המצרי�

והוצאתי אתכ� מתחת סבלות : " בפסוקנאמרלכ�  .הגאולה יכולה לבוא

הסבלנות שיש בכ� כלפי המצרי� ואמאיס  אוציא אתכ� מ�"י�מצר

  )�"חדושי הרי(. לא תוכלו לשאתה עודשעד . ותבעיניכ� את הגל

כלומר על ידי דברי חלקות מראה , יש גונב דעת הבריות בדבריוהמתקי� 

כגו� , רויש הגונב דעת הבריות במקח וממכ, לחבירו כאילו הוא אוהבו

  .שמטעה ומרמה במסחרו

ואילו היה יודע , לא יפציר בחבירו לסעוד אצלו ויודע בו שאינו סועד

לא ירבה במתנות לחבירו ויודע בו שאינו וכ� . שיסכי� לא היה מפציר בו

  . מפני שגונב דעת חבירו להחזיק לו טובה בחינ�, מקבל

ור מותר לו להזמי� את כל צב, בשבת בביתו" קידוש"מי שעושה 

  .שהרי אינו מפציר, פ שאינו מתכוו� שיבואו כול�"המתפללי� אע

  

מי שידיו נתונות בגבס או בתחבושת שלא נית� להסירה     ::::שאלהשאלהשאלהשאלה

  ? "על נטילת יד"או ,  "על נטילת ידיי�"הא� יבר� , לצור� נטילת ידיי�

לכאורה היה נראה לדמות דבר זה למה שנפסק בטור     ::::תשובהתשובהתשובהתשובה

שהמטביל כלי סעודה הניקח מ� ',  ג�מ� קכ ובשולח� ערו� יורה דעה סי

וא� ה� , "אשר קידשנו במצוותיו וציונו על טבילת כלי: "מבר�, הגוי

וכ� כא� שאינו נוטל אלא יד ". על טבילת כלי�: "מבר�, שני� או יותר

  ". על נטילת יד: "עליו לבר�, אחת

תקנו מראש , שש� כשקבעו חכמי� את נוסח הברכה, אול� יש לדחות

כי הדבר  מצוי , "על טבילת כלי"נבר� , שר יש רק כלי אחד לטבילהשכא

אבל כא� שהמצווה על כל אד� , שאד� אינו צרי� להטביל אלא כלי אחד

שאונס כזה שאד� אינו יכול , "על נטילת ידי�"תיקנו , ליטול שתי ידיו

אי� לו לשנות ,  לכ�, ולא פלוג רבנ�, אינו מצוי תמיד, ליטול אלא יד אחת

על נטילת "וצרי� לבר� כנוסח הרגיל , בע שטבעו חכמי� בברכותממט

  ".�יידי

: זה לשונו'  ד�מהלכות תפילי� ' � פרק ד"סמוכי� לזה ממה שכתב הרמב

, ושל יד אינה מעכבת של ראש, תפלה של ראש אינה מעכבת של יד"

על של ? וכיצד מברכי�, מפני שה� שתי מצוות זו לעצמה וזו לעצמה

ועל של יד , קידשנו במצוותיו וציוונו על מצות תפילי�ראש מבר� אשר 

במה דברי� אמורי� , מבר� אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להניח תפילי�

והיא , אבל א� מניח שתיה� מבר� ברכה אחת בלבד, כשהניח אחת מה�

  .' ב�ו "וכ� פסק מר� השולח� ערו� סימ� כ". להניח תפילי�

וכלשו� , "תפלה"את א" על פי שכל אחת מה� נקרכ� אנו למדי� כי א� 

וכ� " סח בי� תפלה לתפלה עבירה היא בידו:"וסוטה מד. ל במנחות לו"חז

כשאי� לו תפלה , לא תקנו לבר� על של יד בלבד, הוא בלשו� הפוסקי�

 להניח תפלה של אשר קידשנו במצוותיו וציוונו"אינו מבר� , של ראש

וכ� בשל ראש בלבד כשאי� לו תפלה , בלשו� רבי�, "תפילי� "אלא, "יד

לה של על מצות תפ אשר קידשנו במצוותיו וציוונו"אינו מבר� של יד 

  .בלשו� רבי�, "תפילי�"על מצוותאלא ". ראש

ג שנשאל " י�ח "חאו' ת זבחי צדק חלק ב"עובדיה סומ� בשו' הגאו� ר

 �ממה שכתב בשולח� , "על נטילת ידי�"בנידו� וכתב להוכיח שיש לבר

, היו מסובי� בסעודה ויצא אחד מה� להטיל מי�',  א� ' ערו� סימ� קע

מג� אברה� ש� שמבר� על וכתב ה. 'נוטל ידו אחת ששפש" בה וכו

  . �ינטילת ידי

עסק והארי� '  ח�ח "א חאו"ת רב פעלי� ח"ג� הגאו� רבי יוס" חיי� בשו

' ג ר"וכ� כתב הרה".  על נטילת ידי�"ומסקנתו שיש ליבר� , לפלפל בזה

  . ז"סק' ד' יעקוב סופר בכ" החיי� סי

הנוטל ידו האחת כשידו השניה העיקר להלכה ולמעשה ש ::::סיכוםסיכוםסיכוםסיכום

על נטילת "מבר� וכדומה ,  נית� להסירהנתונה בגבס או בתחבושת שלא

  )'יח'  ת יחווה דעת חלק ב"מבוסס על שו( ".ידיי�

רבי  – של ווירצבורגשל ווירצבורגשל ווירצבורגשל ווירצבורג רבה  רבה  רבה  רבה ––––יצחק דב הלוי יצחק דב הלוי יצחק דב הלוי יצחק דב הלוי רבי  רבי  רבי  רבי  

  גרובצריוו לש הברכשימש  .' תקסח–ה יצחק ב� רבי שמחה נולד בשנת 

  .הרות ינואג ואצי הנממש ,הבישי �שוניהל 

 קחצי ברהו "רודה תפומ" "הלוגה ינב לכ לש �בר" והוניכ ורו דינואג

 שיטפ ,ינימיה דומע לארשי רנ" "לארשי תדמחו תרטע" והניכ �נחלא

�ואגל �סרופמ היה ,הרותב ותולדג דבלמ �כאו "�לוע דוסי קידצ ,קזחה 

   "שר גמילות חסדי�"וא& כונה , דסחהו הקדצה

 ,טשפתהל הלחהש �ימרופרה תעפותב וחוכ לכב �חל קחצ ייבר

  .היתובקעב ואב רשא ,תבורעתה יאושינ תעפותבו

 ,"בקעיתיבל הרימא" ,�תס תוכלה לע "�ימש תכאלמ "וירוביחמ

  . 'ט תרל–ע בשנת ה " נלבצחקבי יר .דועו "�נרי קחצי"

 שואל ומשיבשואל ומשיבשואל ומשיבשואל ומשיב פנינים לפרשת שבועפנינים לפרשת שבועפנינים לפרשת שבועפנינים לפרשת שבוע

  בין אדם לחבירובין אדם לחבירובין אדם לחבירובין אדם לחבירו

        ללללגדולי ישראגדולי ישראגדולי ישראגדולי ישרא
 


