
"שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך", רבותינו דרשוהו על שעריו של האדם: עיניים, 
אוזניים, פה. יש לו לאדם להציב שופטים ושוטרים על שעריו, שיסננו את אשר יראה 
וישמע ויפקחו על אשר יצא מפיו. האוזניים, גילו לנו חז"ל, ניכוות ראשונות, בקלות 
ובמהירות. לרמז שהן מקום תורפה. כי לפעמים שומע האדם דבר המחלחל בו כארס 
של עכנאי ומרעיל את נשמתו, רחמנא ליצלן. והעיניים תרות ומחטיאות, "אין יצר הרע 
שולט אלא במה שעיניו רואות". עין רואה ולב חומד, ומפיל את האדם ברישתו. והפה, 
נוראה סכנתו: "מוות וחיים ביד הלשון", זכה האדם – מדבר הוא בלשונו דברי תורה 
ודברי תפילה, ואז: "מרפא לשון עץ חיים". מרבה הוא בדברי חסד ומרבה שלום בעולם, 
ודברי פי חכם חן. לא זכה, נפלטים מפיו דברי רכילות ולשון הרע, נרגנות ומחלוקת, 
קיטרוג ודיבה, והוא מרבה עוונות עד לשמים. וכבר דרשו חז"ל על הפסוק "כל עמל 
מספיק  אינו  הזה  בעולם  מסגל  שהאדם  טובים  ומעשים  מצוות  שכל  לפיהו",  האדם 
לדיבורו היוצא מפיו! מפורסם הוא מכתבו של הגאון רבי חיים ברלין זצ"ל, המספר 
שהגאון רבי יצחק בלאזר זצ"ל נגלה אליו בליל שבת שלאחר פטירתו, "ושאלתי ממנו 
מה נעשה בדינו בעולם ההוא. ואמר לי שדין של מעלה חמור מאוד, שאי אפשר לשום 
שנדברו  האסורים  דברים  על  מאוד  מקפידים  ובייחוד  כלל.  לשער  הזה  בעולם  אדם 
שלא כהוגן. אומנם על תלמידי חכמים יש מליצי יושר". ונראה שכוונתו לדברי הגמרא 
שלימוד התורה הוא תקנתם של מספרי לשון הרע, שנאמר: "מרפא לשון עץ חיים". 
שחרד  מי  וכל  בה".  למחזיקים  היא  חיים  "עץ  שנאמר:  תורה,  אלא  חיים"  "עץ  ואין 
התורה  בלימוד  להרבות  תקנתו:  אחת   – ובאים  הממשמשים  הדין  ימי  מפני  ודואג 
הקדושה, ולבוא להשתתף בשיעורי תורה. שתהיה עבורו "עץ חיים" להזכר ולהפקד 
עם כל משפחתו לחיים טובים ארוכים ומאושרים! עד כאן באשר ל"סור מרע". אלא 
יש להציב שופטים ושוטרים לשערי האדם גם לעשיית הטוב. בקשר לכך נביא משל 
מאלף ממשלי הרב "ישועה ורחמים" זצ"ל: מעשה באדם שנולד לו ילד עיוור, רחמנא 
ליצלן. נטלוהו לרופאים, ערכו לו בדיקות וצילומים, עסקו בתרופות ובניתוחים, אך 
ללא הועיל. ניגש האב לבנו, נעל ידיו בידו ואמר בכאב: "בני יקירי, גזירה היא ממרום 
השח  והילד  למכתך".  תרופה  אין  לעולם,  עליך  חשוך  יהא  עולמך  באהבה.  ונקבלה 
ראשו בהכנעה. לימים נכנס הילד לחנות. גישש בידיו וזיהה את המוצרים, עד שהניח 
חשמלית".  מנורה  "זו  המוכר:  ענהו  זה?".  חפץ  הוא  "מה  שאל:  עגול.  חפץ  על  ידו 
האור,  ונדלק  הכפתור  על  לוחצים  "כשחשוך,  עניינה?!".  "מה  הילד,  תמה  "מנורה?", 
ואפשר לראות", הסביר המוכר. נפעם הילד, שב לביתו ופנה לאביו בטרוניה: "אבא, 
אבא, למה ייאשתני? מדוע אמרת לי שאין תרופה למכתי? הייתי היום בחנות ומצאתי 
בה מנורה, לוחצים על הכפתור – ורואים! אנא, קנה לי את מנורת הפלאים, ותאיר את 
עולמי!". התרגש האב וענה בכאב: "אל נא בני, אל תשגה באשליות! מנורת החשמל 
מיועדת למי שראייתו תקינה, ורק החשיכה מעכבתו מלראות. אזי תגרש המנורה את 
החושך, והוא יראה לאורה. אבל מי שמאור עיניו כבה – לא תעזרהו המנורה כל עיקר!... 
והנמשל: חודש אלול הוא חודש הרחמים והסליחות. וגדול כוחן, וכוח י"ג מידות של 
רחמים שאינן חוזרות ריקם, וכוח הוידוי, "שכל מי שחוטא, ואומר "חטאתי", אין רשות 
למלאך החבלה לגעת בו" – הכל נכון. אך יש לדעת שאמירת הסליחות אינה פועלת 
בדרך קסם, ואינה מרעיפה סליחה מאליה: רק מי שליבו ער ורגשותיו פועמים, אלא 
ששיגרת החיים גברה עליו והאפילה את רגשותיו, יהיו עבורו הסליחות כקרני אורה 
שאין  מי  אבל  לאלוקיו.  בינו  החוצצים  הערפילים  את  ויפזרו  החשיכה  את  שיגרשו 
"שופטים ושוטרים" ממונים על שעריו לבל יכנס בהם ערל וטמא, מי שמחדיר לנבכי 
נפשו מראות אסורים ושומע דברי רכילות והבאי, שלא לדבר על ניוולות פה וכפירה, 
מזמורי  לומר  עלול  זה  אדם  הטהורה,  הנשמה  את  הפוגמים  אסורים  דברים  ומדבר 
יקווה  ואיך  ולחוץ,  השפה  מן  דיבוריו  וכל  ונאטם,  נטמא  כי  עימו,  בל  וליבו  סליחות 

שיעוררו את הרגשות הכבויים וילהיטו את הלב המאובן!

(מעיין השבוע)

הגבירו  רק  והצמא  הרעב  הקופחת,  השמש 
כאשר  הפעוטים.  הילדים  אצל  הלחץ  מדד  את 
האם  האיצה  לתחנה,  האוטובוס  סוף  סוף  הגיע 
והתקוה  הציפיה  מהר.  מהר  ולעלות  להזדרז 
כשבעים  כעבור  והנעים  הממוזג  לביתם  להגיע 
ביותר  החם  ביום  מרענן,  רוח  משב  היוו  דקות 
והמזגן  ביניהם  לריב  שהחלו  הזעטוטים  בשנה. 
יעודו  את  למלא  סרב  היום  באותו  שדוקא 
הפלא  למרבה  אולם  האוירה,  את  חיממו  רק 
ושלוה  שקטה  ורגועה,  נינוחה  שנשארה  מי 
יורדים!",  "כבר  יורדים!",  "כבר  אימם.  היתה 
הרגעה  ספורות,  דקות  מדי  ברמה  קולה  נשמע 
של  הבאה  "לפעולה"  עד  פעולתה  את  שפעלה 
הזעטוטים! אחים יקרים, במה הדברים אמורים? 
בפרשתינו כתוב "כי תצא למלחמה על אויבך", 
לרמוז על האויב הנצחי זהו יצר הרע של האדם! 
ורכב  סוס  "וראית  חיילו  ורב  כוחו  גדול  ובמה 
העת,  כל  לו  מקשקש  הרע  יצר  ממך".  רב  עם 
ומשגשגים,  מצליחים  כמה  השכנים  את  תראה 
הדירה  את  קונים,  חדשה  מכונית  שנה  כל 
משפצים ומרבים בנכסים. ואתה, עדין עם אותה 
"טרנטה", עד שידביקו לה מדבקה "קונה רכבים 
יודע  אכן,  גורלה!  יהיה  ומר  רע  ואזי  לפירוק", 
כך,  כל  רגישות  בנקודות  לנגוע  הרע,  יצר  הוא 
לזרות מלח על הפצעים, ולשלוח חיצים רעילים 
וממיתים!! ומה נענה לו, מה נאמר, והיכן נמצא 
פתח תקוה? מסיים הפסוק ואומר: "... לא תירא 
מהם כי ה' אלקיך עמך המעלך מארץ מצרים!". 
אם אך נזכור היטב ונזכיר "כבר יורדים!", "כבר 
יורדים!", ואזי את המלך מלכי המלכים פוגשים, 
וחולפים  גשמיים  קניינים  אלו  יענין  לא  ושם 
רכשנו והחלפנו, שם מדברים המעשים הטובים, 
תורה ומצוות, הם "המאן דאמר" האמיתי שילוו 
אותנו, לנצח נצחים, ובפרוזדור - העולם החולף, 
רק מחכים ואת הנסיעה מעבירים ולא מתחילים 
יורדים!".  "כבר  שהרי  האוטובוס  את  לשפץ 
היכן  לדעת  ונזכה  החשוב  המסר  את  נפנים 
ובמה להשקיע את עיקר כוחנו ומירצנו עד בוא 

יבוא גואל במהרה בימינו, אמן!

כבר יורדים!

אנכי אנכי
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 עלון מס' 635

ו' באלול תשע"ח
פרשת שופטים



"שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך" (טז,יח)
רבינו "אביר יעקב" אבוחצירא זצ"ל הביא דברי הזוהר הקדוש על 

הפסוק "כי מלאכיו יצוה לך לשמורך בכל דרכך", שהקדוש ברוך הוא 
מוסר לאדם שני מלאכים שידריכוהו בדרך ישרה ויזהירוהו מעברה, 
אבל אם האדם מטמא נשמתו, מלאכיו נוטשים אותו. וזהו שנצטוינו: 
"שופטים ושוטרים" אלו אותם שני מלאכים המורים לטוב ומרחיקים 
מרע, "תיתן לך בכל שעריך", תראה שילווך בכל מעשיך ושלא תחטא 

באחד מאבריך, "אשר ה' אלקיך נותן לך לשבטיך", כי ה' נתנם להורותך 
וליסרך, וראה שלא תרחיקם ממך במעשיך!

(מעיין השבוע)

"למען תחיה וירשת" (טז,כ)
מרן החיד"א זצ"ל הביא דברי רבינו אפרים זצ"ל, כי "וירשת" אותיות 

"ותשרי". וכך הצעו של הכתוב: "צדק צדק תרדוף", תן צדקה, ותחזור 
ותיתן, עוד ועוד, כדי שבחודש תשרי תכתב לחיים טובים. שהרי 

הצדקה היא מן הדברים המעבירים את רוע הגזרה, וכל המרחם על 
הבריות, מרחמין עליו מן השמים בכפל כפלים!

(מעיין השבוע)

"לבלתי רום לבבו מאחיו ולבלתי סור מן המצוה ימין 
ושמאל" (יז,כ)

ידוע הדבר ומפורסם הענין, שאדם שהוא גאה, אין הוא שומע לקול 
חכמי ישראל, כיון שחושב עצמו חכם גדול יותר מכל החכמים, ואינו 

חפץ שיכתיבו לו מה לעשות ואיך להתנהג, אבל אדם שהוא עניו, 
שומע הוא לקול החכמים. וזהו שאמר הכתוב: "לבלתי רום לבבו 

מאחיו", שאם לא ירום לבבו ולא יתגאה, יזכה שיקוים בו: "ולבלתי 
סור מן המצוה ימין ושמאל" - אינו יסור מהתורה ומהמצוות ומחכמי 
ישראל. והדגיש הכתוב "ימין ושמאל", על דרך הכתוב: "לא תסור מן 
הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל", שמדבר שם על שמיעה לחכמי 

ישראל, ולכן אמר כאן על אותו משקל "ולבלתי סור מן המצוה ימין 
ושמאל", דהיינו שלא יסור מהמצוה ולא יסור מחכמי ישראל, אלא 

ישמע בקולם ולא יסור מדבריהם ימין ושמאל...

(תורת הפרשה)

"ודרשת היטב והנה אמת נכון הדבר נעשתה התועבה 
הזאת בישראל" (יז,ד)

דברי התורה מפי הצדיק האמיתי נאמרים כפי שהם מושפעים עליו מן 
השמים, במגמה להחדיר אמונה ויראת שמים בלבותיהם של ישראל. 
אולם דברי תורה מוכנים ונאים, לו יהיו גם אמיתיים, אינם משיגים 

את מטרתם וממילא אינם עולים לרצון לפני השם יתברך. וכך פירש 
הרבי מלובלין זצ"ל: "ודרשת היטב" - יכולה דרשתך להיות טובה - 

"והנה אמת" - ואפילו אם דבריך יהיו דברי אמת, הרי אם "נכון הדבר" 
- שהכנת וערכת לך את הדברים לפני כן, למען יהיו נאים ונעימים 

לאוזן - "נעשתה התועבה הזאת" - הרי זו בבחינת תועבה ואין הדברים 
יכולים לפעול על השומעים...

(מעינה של תורה)

מארי  שנה.  כשישים  לפני  בתימן  שהיה  מעשה 
סאלם תנעמי זצ"ל היה רב גאון וצדיק חכם בנגלה 
כל  חראז.  מחוז  בני  כל  על  ואהוד  עניו  ובנסתר. 
עצה  ממנו  ונהנו  לפתחו  שיחרו  האזור  יהודי 
בשמים  נענו  תפילותיו  וישועה.  ברכה  ותושיה, 
לריפוי חולים ופקידת עקרות, וידיו רב לו במופתים 
וסגולות. באחד מימי ראשון בשבוע, שלח שליחים 
יום  שלמחרת,  בשמו  להודיע  המחוז  עיירות  לכל 
בו  לצום  כולם  על  כללי.  תענית  יום  נקבע  שני, 
וזעקה,  תפילה  של  ליום  הכנסיות  בבתי  ולהתכנס 
יהודי  וכל  דחופים  יצאו  הרצים  ותשובה.  צדקה 
המחוז קיימו וקיבלו עליהם את יום התענית מבלי 
להרהר אחר רבם. מבלי לשאול למה ועל מה. כל 
תחנון  שיח  שפכו  הכנסיות  בבתי  התכנסו  היום 
בתשובה.  ושבו  במעשיהם  פשפשו  בוראם,  לפני 
רק למחרת היום הובהרה להם סיבת יום התענית 
ופעולתו. בעיר המחוז מנאז'ה היה מחסן תחמושת 
היהודים  לשכונת  בסמוך  הצבא,  של  נפץ  וחומרי 
נשמעה  שלישי  יום  של  בבוקרו  הכנסת.  ולבית 
כל  את  שזיעזעה  ואדירה  עזה  התפוצצות  לפתע 
חלילה  להרוס  בכוחה  היה  זו  התפוצצות  האזור. 
את כל שכונת היהודים. בנס, התמוטט גג המחסן 
ונפל פנימה, והחניק את הדף הפיצוץ. כך לא אירע 
פה  היה  גדול  שנס  הכל  והבינו  רע.  כל  ליהודים 
ובזכות  האזור,  יהודי  של  והצום  התשובה  בזכות 
שחזה  זצ"ל  תנעמי  סאלם  מארי  הקדוש  הצדיק 

הכל ברוח קודשו, והקדים רפואה למכה!

EEE

ושמאל".  ימין  לך  יגידו  אשר  הדבר  מן  תסור  "לא 
סיפר אדם שעימו היה המעשה: יום אחד עבר ליד 
קרא  זצ"ל.  הכהן  סוסו  רבי  הגאון  של  הכנסת  בית 
שחרית.  לתפילת  מניין  להשלים  שיכנס  הרב  לו 
עלי  ועתה  התפללתי,  כבר  "רבי,  ואמר:  התנצל 
מגיעה  וההסעה  לעיר,  מחוץ  לעבודתי,  לנסוע 
יום  אפסיד  אותה,  אפסיד  אם  דקות.  כחמש  בעוד 
ימתין  האוטובוס  "בוא,  הרב:  לו  אמר  עבודה!". 
מי  הרב,  לקול  אשמע  לא  אם  בליבו:  אמר  לך!". 
בעצבנות  וישב  נכנס,  בדרך.  לי  יקרה  מה  יודע 
ובמתיחות בסמוך לפתח. היה זה יום חמישי, בו יש 
גם אריכות תחנון וקריאת התורה. לפתע ראה אחד 
מהפועלים שעבדו עימו במפעל והיה אמור לנסוע 
באותה הסעה, כשהוא חולף ליד פתח בית הכנסת. 
לעבודה?".  היום  הלכת  לא  "האם  ושאל:  לו  קרא 
ענה: "האוטובוס שבא לקחתנו הגיע לתחנה, כולנו 
העת  כל  מנסה  הנהג  לזוז.  יכול  לא  והוא  עלינו, 
לטלפן  אותי  שלח  הוא  מצליח!  ואינו  להתניעו, 
למכונאי". אמר לו: "יש לי בקשה: לאחר שתטלפן 
הצליח  שהלה  עד  אתכם".  ואסע  כאן,  תעבור 
התפילה.  לאחר  כבר  היו  למכונאי,  להתקשר 
בדק,  הגיע,  המכונאי  החונה.  לאוטובוס  הגיעו 
להתניע".  לנהג: "תנסה  אמר  תקלה.  כל  מצא  ולא 
את  לסובב  שכח  שהנהג  התברר,  והצליח.   - ניסה 
המפתח... והבטחת הרב שהאוטובוס ימתין לו עד 

שיסיים את תפילתו התקיימה במלואה...

 (מעיין השבוע)
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תבליגו! תשכחו!
הוריהם  לבתי  הנפרדים  זוגות  לראות  הלב  כואב  מאוד 
הוא  נפגעתי,  של  שווא  בטענות  לחודשים  ואף  לשבועות 
הגזים, היא עברה את הגבול וכדו' ואת מי הם מענישים? את 
עצמם! (ואם ילדים להם הרי שהצלקות חמורות שבעתיים 
לשכוח,  להבליג,  יודעים  איננו  וכי  ישורנו).  מי  ואחריתם 
נשכח,  "לא  הסיסמא:  את  ולהדביק  לצעוק  מדוע  לסלוח, 
אותנו  המצווה  בוראינו  ואחד  אנחנו  אחד  הרי  נסלח",  ולא 
וסיפר  ביתינו,  שלום  בעבור  הכל  ולעשות  ולסלוח  למחול 
ורבו  מורו  את  פעם  ששאל  זצ"ל,  מסאסוב  ליב  משה  רבי 
לרעך  "ואהבת  מקיימים  איך  זצ"ל:  שמלקא  שמואל  רבי 
כמוך" לאדם שהרע לו מאוד ונפשו מרה וממורמרת עליו? 
מעתה,  אמור  הם,  אחת  נפש  ישראל  כל  הלא  לו,  והסביר 
אם אדם נכשל וחיבל בעצמו בלא דעת ועשה פצע וחבורה 
את  ויקטע  ויכה  יחזור  האם  בראשו,  ידיו  במו  טריה  ומכה 
ייחשב,  ולמטורף  למבוהל  הלא  הפצעים,  לו  שעשתה  היד 
שהוא  מי  הזה  הדבר  כן  כאבו.  על  כאב  לעצמו  יוסיף  אם 
באחדות גמורה עם כל אחד מישראל, הן לא ישנא ולא יכה 
זצ"ל  קנצלנבויגן  שאול  רבי  על  ומסופר  עצמו...  את  עצמו 
לו  היתה  לא  השכחה  שר  כי  עליו  שאמרו  וילנא,  מגדולי 
מימיו  היה,  במינו  ומיוחד  נדיר  זכרון  שבעל  עליו,  שליטה 
לא שכח דבר וחצי דבר מכל אשר ראה אי פעם או שקלטו 
אזניו משהו. יוצא מן הכלל היה, אם מי שהוא חטא נגדו או 

העליבו – את זה היה שוכח תיכף ומיד...
ואם נלך בדרכיהם של גדולי ישראל, הרי שהשלום והשלוה 
יהיו מנת חלקינו והשכינה תשרה בינינו לטוב לנו ולבנינו 

עד עולם.

הענין  ומפורסם  הדבר  שידוע  נ"ח)  (פרק  הבנים  חינוך  בספר  מובא 
נוסף  ריוח  הם  מרויחים  תורני  בחינוך  ילדיהם  את  המחנכים  שהורים 
שזוכים  שמים),  וליראת  לתורה  לחנכם  עליהם  המוטל  החיוב  (מלבד 
את  שחינכו  שאותם  מורה  שהנסיון  כיון  בבית,  ושלוה  לאושר  הם 
מהתוצאות  מרורות  סבלו  ומצוות,  מתורה  הרחוקים  ספר  בבתי  בניהם 
הגויים  חוקי  על  המבוסס  חינוך  כי  בניהם.  ומהתנהגות  השליליות 
והנגררים אחריהם הוציא פרי באושים, כי מלאה הארץ חמס ופשע (ואין 
כאן המקום לפרט והדבר ידוע לכל). ולעומת זאת אותם הורים שחינכו 
את בניהם בתלמודי תורה ובישיבות הקדושות ואת בנותיהם בבתי ספר 
חרדיים, ראו ורואים מהם נחת ושלוה, ועל ידי כך זוכים שהשכינה שורה 
בביתם וששון ושמחה הן מנת חלקם. וכל רואיהם יכירום כי הם זרע ברך 
ה'. גולת הכותרת של מעשה האדם היא מצות החינוך, שיחנך את בניו 
לתורה וליראת שמים ומידות טובות, ולמדנו זאת מאבי האומה – אברהם 
אבינו, שנשתבח הוא על מעשה החינוך יותר מעל כל שאר מעשיו, שכך 
בניו  את  יצוה  אשר  למען  ידעתיו  "כי  יח,יט):  (בראשית  באברהם  נאמר 
ה'  הביא  למען  ומשפט,  צדקה  לעשות  ה'  דרך  ושמרו  אחריו,  ביתו  ואת 
אבינו  אברהם  נתנסה  נסיונות  עשרה  עליו".  דיבר  אשר  את  אברהם  על 
ועמד בכולם, אברהם היה מאכיל ומשקה לכל באי ביתו וגומל חסד עם 
ובכל  העקידה,  בנסיון  עמד  ודעת,  אמת  לבריות  מלמד  העולם,  באי  כל 
זאת לאחר כל הצדקות והמעשים טובים לא זכה שיאמר לו הקדוש ברוך 
את  יצוה  אשר  "למען   – בלבד  הזה  הדבר  בשכר  אלא  ידעתיו",  "כי  הוא 
בניו"... וכל כך למה? – מפני שכל פרי הבנים הוא לגדלם לתורה ומצוות, 
שאם חלילה הבנים יהיו רחוקים מתורה ומצוות, ההעדר טוב ממציאות 
הרע. ומי שזוכה לחנך את בניו לתורה אשריו בעולם הזה וטוב לו לעולם 
יוחאי  בן  שמעון  "רבי  מט,ח):  רבה  (בראשית  במדרש  נאמר  שכך  הבא, 
אומר: כל מי שיש לו בן יגע בתורה כאילו לא מת, שנאמר: "למען הביא 
נאמר,  לא  "אליו"  דיבר  אשר  את  עליו",  דיבר  אשר  את  אברהם  על  ה' 
אלא דיבר "עליו" – עליו ממש". וכל המשתדל בחינוך בניו לתורה אשריו 
בעולם הזה וטוב לו בעולם הבא, וכל ימיו יהיה שמח וטוב לב. ובפרט 
אם זכה שבנו נותן שיעורים ודרשות והוא שומע את בנו בשעת השיעור 
והדרשה, אין לך שמחה גדולה ואמיתית יותר מזה, וזוכה גם לקדש שם 
שמים, וכמו שאמרו רבותינו בתלמוד (יומא פו.): "ואהבת את ה' אלוקיך" 
– שיהא שם שמים מתאהב על ידך, שיהא קורא ושונה ומשמש תלמידי 
חכמים ויהא משאו ומתנו בנחת עם הבריות, מה הבריות אומרות עליו? 
פלוני  תורה,  למדו  שלא  לבריות  להם  אוי  תורה,  שלימדו  אביו  אשרי   –
שלמד תורה ראו כמה נאים דרכיו, כמה מתוקנים מעשיו, עליו הכתוב 
אתפאר".  בך  אשר  ישראל  אתה  עבדי  לי  "ויאמר  מט,ג):  (ישעיה  אומר 
נחנך את בנינו לתורה בדרך האמת ונזכה לראות את האושר לטוב 
לנו ולהם עד עולם. 

E  באמצע אמן  לענות  מותר  האם 
אמירת י“ג מידות?

יענה.

E  האם צריך להפסיק לאמירת י“ג מידות
בציבור כשנמצא באמצע אמירת וידוי?

לדעת הגרי“ח זיע“א בתורה לשמה יסיים 
את הוידוי ויאמר י“ג מידות (אפילו ללא 
וידוי  לומר  שהתחיל  משום  טעמים) 

בציבור.

E  שאומרים שבשמים  אלוקינו  בבקשות 
בסליחות, האם יש לומר עם החזן או שיש 

לענות רק אמן?

די בענית אמן ובלבד שיקשיב היטב וידע 
על מה עונה אמן.

E  קדיש אומרים  הסליחות  אחרי  למה 
תתקבל ולא יהא שלמא?

דברי  וכולם  תפילה  כמו  הם  הסליחות 
שתתקבל  מבקשים  ואנו  תחנונים 

צלותנא ובעותנא.

E  לפני הסליחות,  בסוף  תוקעים  היכן 
תענו ותעתרו או לפני תתקבל?

נהגו לפני תענו ותעתרו.

E  כלי עם  סליחות  לערוך  מותר  האם 
נגינה?

זה רק עוד חידוש מהשגעונות של דורינו 
של  שיר  לשמוע  המקדש  בבית  אנו  וכי 

יום עם כלי נגינה? כל חידוש שלא נהגו 
בו אבותינו או רבותינו יש להתרחק ממנו 

כמו מאש.

E  צריך המשתה  ימי  ז‘  תוך  חתן  האם 
לומר סליחות?

יאמר רק ללא הוידוי.

E  ,נדרים התרת  לשמוע  שצריכה  אישה 
האם חייבת להיות נוכחת בהתרה?

נדרים  התרת  לשמוע  צריכות  נשים  גם 
שהיא  ומי  השנה.  ראש  בערב  וקללות 
הבית  בצרכי  ועסוקה  בילדים  מטופלת 
והוא  בעבודה  שליח  בעלה  את  תמנה 

יכוין להתיר את נדרי אשתו ודי בזה.

לעילוי נשמת שמעיה כוסיוף בן יעל ת.נ.צ.ב.ה
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E  תפילת אחר  מיד  הוא  מוסף  תפילת  זמן 
משבע  יותר  לאחרה  אין  ולכתחילה  שחרית 
ויש  היום.  חצות  לאחר  שעה  שהם  שעות 
אשרי,  אמירת  אחר  להפסיק  שלא  להיזהר 

אלא לומר מיד תפילת מוסף.

E  גדולה בכוונה  המוסף  תפילת  יתפלל 
יותר  גדולה  שמעלתה  משום  ועצומה, 
מתפילות ערבית ושחרית גם יחד וטוב לכוין 
מכירת  עוון  על  ולכפרה  היסוד  לתיקון  בה 
המוספין  קורבנות  את  וכשאומרים  יוסף. 
יתברך  לפניו  חשובה  אמירתן  שתהא  יכוין 

כאילו הקרבנו אותו במקומו וכהלכתו.

E  "כתר "קדושת  באמירת  מאוד  יכוין 
בתפילת מוסף ויתלהב ליבו בשמחה וחדוה 
הנעשית  התרוממות  אותה  על  עצומה 
העולמות  שכל  בעת  שמו  יתברך  ליוצרנו 
מכתירים אותו כאשר כולנו מקדישים אותו 
בניגון  הציבור  כל  אותו  ויאמרו  העולם  בזה 

ובנעימה ותבוא עליהם ברכת הטוב.

E  ויכוין רגליו  את  יגביה  "איה"  בתיבת 
לקבל תוספת נשמה יתרה דבחינת יום.

E  ברחמיו יפן  הוא  "ממקומו  כשאומר: 
אתכם"  גאלתי  "הן  כשאומר:  וכן  וכו'  לעמו" 
שהוא  מפני  באמירתם,  מאוד  יכוין  וכו' 

כדוגמת המלאכים האומרים זאת במרום.  

E  ,"ישראל "שמע  אומרים  כתר  בקדושת 
יאמרו  שלא  גזרו  השמד  שבשעת  משום 
ישראל קריאת שמע ומטעם זה התקינו לומר 
באמירתו  ויכוין  בקדושה.  ישראל"  "שמע 
בזה  ועושה  השם  קידוש  על  עצמו  למסור 

יחוד גדול בעולמות ואשרי חלקו.

E  משום תשלומין,  אין  מוסף  לתפילת 
שעיקרה היא הזכרת הקורבנות וזמנה דוקא 

בזמן הקרבתן.

E  הציבור כל  אומרים  תתקבל  קדיש  אחר 
"כל ישראל יש להם חלק לעוה"ב, אמר רבי 
רבי  וכו'  בתורה  שעמלו  מי  אשרי  יהודה 
פיטום  כאלהינו",  אין  וכו'  עקשיא  בן  חנניה 
זאת  לומר  ויש  אליהו  דבי  ותנא  הקטורת 
שרבו  משום  ובמיתון,  ובשמחה  בנעימה 

סודותיהם ומעלותיהם.

E  לאחר תפילת מוסף יש הנוהגים לפשוט
שולחן  או  כיסא  על  ולהניחה  הטלית  את 
בצורה שאינה מכובדת. ויש הנוהגים לקפלה 
למוצאי  עד  כך  ולהניחה  שנים  או  קיפול 
הטלית  את  לקפל  מותר  הדין  מעיקר  שבת. 
שלא כדרך קיפולה הראשון והמחמיר שלא 
ובלבד  ברכה  עליו  תבוא  הטלית  את  לקפל 

שלא תהא מונחת בביזיון.

E  לאכול שיספיק  כדי  לביתו,  לבוא  יזדרז 
קודם חצות היום ובבואו מבית הכנסת יכנס 
ערוך  שולחנו  ויהא  שלום"  "שבת  ויאמר 

ומפה פרוסה עליו כמו בסעודת הלילה.

E  ,ישתדל כל אדם למהר באמירת הקידוש
כדי שלא יהא הפסק גדול בין תפילת המוסף 

לבין סעודת השבת.

E  כלים ממסכת  ראשון  פרק  לומר  נוהגים 
ומוסיפים את המשנה הראשונה שבפרק שני 
ועל  קדושות"  "עשר  במלים:  מתחילים  והם 
ידי זה מקשר את קדושת התורה עם קדושת 
והקב"ה  השבת  קדושת  ועימם  ישראל  ארץ 
בראשם. ומוסיפים לקרוא את מאמר הזוהר 
זו  סעודה  בכבוד  המדבר  דשבתא"  "ביומא 
והוא מסוגל מאוד לנשמה. ואחרי כן אומרים 
ואשרי  קדישא"  דעתיקא  סעודתא  "אתקינו 
יגרום  שלא  יקפיד  אך  זאת,  כל  לומר  הזוכה 

הדבר טורח או עיכוב לבני ביתו ומשפחתו.

E  כמו היין,  על  לקדש  יש  לכתחילה 
מצוי  היין  שאין  ובמקום  הלילה  בסעודת 
או שהוא מזיקו יכול לקדש על חמר מדינה 
אחר)  שכר  משקה  או  לבנה  בירה  (כגון: 
ואין לקדש על הפת בקידוש היום, אלא רק 

בקידוש הלילה.

E .קידוש היום אומרים אותו מיושב

(באר השבת)

לעילוי נשמת
שרה בת חבצי
כא' בניסן תשע"ח

ת.נ.צ.ב.ה

לעילוי נשמת
שמואל בביוף

בן בלור
ת.נ.צ.ב.ה

 להצלחה ברוחניות
 ובגשמיות ופרנסה

טובה בשפע
רוני בן מננה

 מזל טוב בת עליזה
וב"ב

לרפואה שלימה
במהרה

חן ברכה
בת לאה

קושי המלחמה עם היצר, והסיוע מן השמים
”ִּכי ֵתֵצא ַלִּמְלָחָמה ַעל אְֹיֶב, ְוָרִאיָת סּוס ָוֶרֶכב ַעם ַרב ִמְּמ ,א ִתיָרא ֵמֶהם ִּכי ה‘ ֱאקי ִעָּמ ַהַּמַעְל ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִי“‘:

רבינו האור החיים הקדוש מבאר, שבפסוקים אלו מרומזים שלשה דברים שהם מקשים את מלחמת האדם עם היצר הרע, 

א, ’סוס‘ – שיצר הרע הוא כמו סוס מוכן ומלומד למלחמה עם האדם, ואין האדם מלומד במלחמה זו כמוהו. 

ב, ’רכב‘ מלשון ’מורכב‘ שהאדם ’מורכב‘ בהרבה תאוות גופניות, אשר נטייתם לשמוע ליצר הרע.

ג, ’עם רב ממך‘ שעל ידי החטאים של האדם, גרם להוסיף בנפשו עוד כוחות וקליפות רעים שילחמו איתו. 

ולכן אומרת התורה, שלמרות כל זאת ’לא תירא מהם כי ה‘ אלוקיך עמך‘ – שאין האדם נלחם בעצמו ביצרו הרע, כי האדם 

אינו יכול לנצחו, אלא שיש לאדם כח גדול להצילו שהוא אבינו שבשמים, שיכול להציל את האדם מהדרגה הפחותה 

ביותר, שהרי ה‘ יתברך, הוא ’המעלך מארץ מצרים‘ שבירר את כח הקדושה מתוך הקליפות, והוציאם מ-49 שערי טומאה 

לקבלת התורה. וממילא האדם צריך רק לרצות באמת, והקדוש ברוך הוא יסייע בעדו.

ובלשון קודשו של רבינו: ’כי כשבא אדם ליטהר, ימינו יתברך מקבלתו, ונדבק לה‘ והוא יכניע מצריו‘.
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