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פירוש לתפילת העמידה

ברכת השנים - בחורף
ברך עלינו ה' אלוקינו – לכוין היטב הויה, אלוקים, אדון 

הכל ותקיף, דהיינו השגחה פרטית.
את השנה הזאת, ואת כל מיני תבואתה לטובה - כלומר, 

שיהיה תועלת ובריאות בתבואה שאוכלים.
ותן טל ומטר לברכה, על כל פני האדמה – כלומר, תועלת 
לכולם, ולא חס ושלום נזקים, תאונות וקשיים מהגשם. וכן, 
מועילות  רק  אלא  ושלום,  חס  המזיקות  רוחות  יהיו  שלא 

ובריאות תמיד )עי' ע"ז י:(.
ורווה פני תבל – דהיינו, שהאדמה תהיה רוויה ושבעה מן 
הגשם, ויהיה תועלת לעצים ולזרעים. והתשוקה של  הארץ 

לגשמים )מד"ר בראשית כ, ז(.
שיהיה  כאן  מבקשים   – מטובך  כולו  העולם  את  ושבע 
רגועים  שבעים,  יהיו  וכולם  העולם,  כל  על  וברכה  שפע 
העולם,  כל  על  להתפלל  שמצוה  רואים  ומכאן  שמחים.  ו

בבחינת "תן שבע בעולם" )וע' סוכה נה:(.
שידינו  באהבה,  אותנו  – תברך  ידינו מברכותיך  ומלא 

יהיו מלאות מברכותיך.
ומעושר מתנות ידיך – לכוין גם על מתנה רוחנית כשבת 
והתורה, שזה מביא לנו שמחה גדולה, בבחינת "איזהו עשיר 
השמח בחלקו" )אבות פ"ד מ"א(. ותמיד טוב לדקדק שהבקשות 

יהיו גם על עניינים רוחניים.
שמרה והצילה שנה זו מכל דבר רע – אלו מידות רעות 
שבין אדם לחבירו, שהוא דבר חמור מאד בבחינת "ְוָעִׂשיָת 
שהכוונה  והרמב"ן  רש"י  ופרשו  יח(,  ו,  )דברים  ְוַהּטֹוב"  ָּיָׁשר  ַה

לפנים משורת הדין במצוות שבין אדם לחבירו, עיין שם.
ומכל מיני משחית – זה השחתה, שהוא נזק גדול שאי 

אפשר לתקן, בבחינת "ַמְׁשִחית ְלַחֵּבל" )ישעיה נד, טז(.
ועניות  יסורין  צרות,  מיני  הם   – פורענות  מיני  מכל  ו

רחמנא ליצלן )עי' תענית יד.(.
אם  גם  כלומר,   – ועשה לה תקוה טובה ואחרית שלום 
קבלנו עונש מן השמים, שהסוף יהיה לטובה, ליראת שמים 
בזה,  והעומק  שמים.  שם  יתקדש  ובזה  כולם,  עם  שלום  ו
תמיד  ונבקש  השמים,  מן  שהכל  ולהבין  להאמין  נזכה  ש
שבסופו של דבר יהיה רק טוב וקידוש ה' )ועי' תענית כא. בפרש"י 

ד"ה דסלקי ליה(.

כלומר,   – ופירותיה  תבואתה  כל  ועל  עליה  ורחם  וס  ח
וכן,  מוצלחים.  שיהיו  ופירותיה  השנה  תבואת  על  תרחם 
ובכך  גדולה,  בכוונה  הנהנין  ברכת  עליהם  לברך  נזכה  ש

יתקדש שם שמים.
וברכה בגשמי רצון ברכה ונדבה – ולא בגשמים הגורמים 

שטפון ונזק לזרעים חס ושלום )עי' תענית כב.(.
מיתה  תהיה  שלא   – ושלום  ושבע  חיים  אחריתה  תהי  ו
כולם  עם  תמיד  שלום  ויהיה  ובצורת.  עניות  ולא  משונה 

)עי' מו"ק כח.(.

כשנים הטובות לברכה – כלומר, כשנים קדמוניות שהיה 
שפע גדול ועבודת ה'.

כי אל וכו' – כנזכר לעיל.

תקע בשופר
עבור  הבקשות  מכאן   – לחרותינו  גדול  בשופר  קע  ת
כלל ישראל, ומבקשים על הגאולה. ובראשונה על קיבוץ 
מאד,  וחזק  גדול  שופר  קול  ידי  על  העולם,  מכל  לויות  ג
ומקורו מאיילו של יצחק אבינו בעת העקידה. וכל העולם 
כולו ישמע את קול השופר, ויבהלו ויהיה פחד גדול מאד, 
הרוחנית של  וזו תחילת החירות  ובו יהיה קיבוץ גלויות. 
ישראל, וכמו שאמר הנביא ישעיה )כז, יג( ברוח הקודש, וכפי 
על  בש"ס,  ומצינו  לא(.  )ס"פ  אליעזר  דרבי  בפרקי  שמבואר 
נ. בפרש"י  )עי' ב"ק  יצחק אבינו  איילו של  הגדולה של  מעלתו 

בד"ה זכר(.

וסימן  אות  דגל,  כלומר,   – גלויותנו  לקבץ  נס  שא  ו

של  התחלה  זו  וכן,  בעולם.  היהודים  כל  יחדיו  התקבץ  ל
תחיית המתים, וכולם ישמעו ויקומו מקיברם, וכמובן על 

ידי מלך המשיח )עי' סנהדרין נא: בפרש"י בד"ה הכי(.
 – לארצנו  הארץ  כנפות  מארבע  יחד  מהרה  קבצנו  ו
הקודש  לארץ  להגיע  אמצעי  יהיה  גלויות  קיבוץ  לומר,  כ

ולקיום מצוות התלויות בארץ בשלימות.
ברוך אתה ה', מקבץ נדחי עמו ישראל – ויהיה קידוש ה' 
גדול בעולם, וכן פחד נורא על הגוים )עי' לרמב"ם בה' מלכים פי"א 
ולרמב"ן בפירושו לתורה על הפסוק: "לא יסור" )בראשית מט, י((. ויגיעו מטוסים 

וכלי צבא גדולים מכל העולם לכיוון ארץ הקודש, ויתקדש 
בזה שם שמים מאד מאד. וכל הגוים יהיו עבדים לישראל 
עבדים  מאות  ושמונה  אלפיים  יהיה  יהודי  ולכל  מג:(  )ערובין 

יש  הקבלה,  פי  ועל  ציצית.  במצות  נזהר  כאשר  לב:(,  )שבת 

מהרה  'וקבצנו  באמירת  ברית קדש  פגם  את  לתקן  לכוין 
וכו'' )ועי' עוד יוסף חי פר' בשלח אות י(.

השיבה שופטינו
קיבוץ  לאחר  כלומר,   – כבראשונה  שופטינו  שיבה  ה
התורה  פי  על  בצדק  שופט  אמת,  למשפט  זוכים  לויות  ג
בלבד. כי, בעוונותינו הרבים, היו תקופות בישראל שלא 
היו מנהיגים נכונים, וללא יראת שמים )עי' מהרש"א כתובות יז.(. 
וצריך להתפלל שיהיה לנו זכות לראות ולשמוע מדיינים 
יתברך,  מה'  ורק  אך  מפחדים  אשר  וצדיקים,  דושים  ק
בבחינת "מלך ישראל", שאין על גביו אלא ה' אלוקיו )עי' 

הוריות י:(, ויודעים להורות בין אדם לחבירו.

ויועצנו כבתחילה – הם דרשנים צדיקים ואמתיים, אשר 
מלמדים את העם השקפות נכונות ויראת שמים בין אדם 
למקום )עי' מלבי"ם ישעיה פ"א(. ויש להתפלל ולבקש בתחנונים 
זקן, המוכיח,  וקהילה שיהיה בראשה חכם  כל קהילה  על 
ורבינו  )עי' רמב"ם פ"ד מה' תשובה(.  ומחזק את העם תמיד  דורש 
היו  אשכנז  בארצות  שאם  אומר,  היה  זיע"א  איש  חזון  ה
דרשנים טובים, אז לא היו מצויים באשכנז אפיקורסים )הובא 

בס' קול חוצב, בהקדמה(.

והסר ממנו יגון ואנחה – כלומר, כששופטים ויועצים על 
פי התורה, מסלקים צרות ובעיות. ובעוונותינו הרבים, דבר 
זה חסר כיום, כאשר שירותי הרווחה והסוציאלי מטפלים 
בבעיות העם, וכולם נהרסים ברוחניות, בעוונותינו הרבים. 
וכאשר הדיינים והדרשנים כשרים, יש ברכה לעולם. ועל 
ידי מלקות שמלקה הדיין, ניצול מאיסור כרת )יערות דבש דרוש 

א(.
ה'  את  להמליך   – לבדך  ה'  אתה  מהרה  עלינו  מלוך  ו
סייעתא  ועומק הבקשה, שנרגיש תמיד  בידנו.  זה  יתברך 
דשמיא שהתורה והמצוות בלבד הם כאויר לנשימה. ובזה 
נרגיש מלכות שמים בכל רגע רגע, וזה מתנה מה' יתברך 

למבקשים כן מכל הלב )עי' ע"ז ה סע"א(.
יתברך  ה'  כלומר,   – ובמשפט  בצדק  וברחמים,  חסד  ב
משתף תמיד את מידת הדין עם מידת הרחמים )עי' ר"ה יז:(. 
וגם בבריאת העולם השתתפו רחמים בדין )מד"ר בראשית פי"ב, 

טו(.
ברוך אתה ה', מלך אוהב צדקה ומשפט – כך אומר בכל 
'המלך המשפט'.  ימי תשובה אומר  השנה. אולם, בעשרת 
ובמשפט,  בצדק  עמנו  מתנהג  השנה  כל  במשך  לומר,  כ
דהיינו ברחמים ובדין. אבל בעשרת ימי תשובה, הוא יתברך 

שופט את העולם כולו )מרן הב"י סי' תקפב(.
חוקים  אבל  קדשים,  קדש  שהם  התורה  לחוקי  מכאן,  ו
הנעשים על ידי בני אדם בהרמת אצבע, הם שיקולים זרים 
התורה  דעת  ואינם  לתושבים  דאגה  בהם  ואין  חיצונים,  ו
כלל. ויש להתפלל תמיד בשלומה של מלכות שיהיו החוקים 

לתועלת ישראל )עי' אבות רפ"ג(.

למינים ולמלשינים
אלו  'מינים'   – תקוה  תהי  אל  ולמלשינים  מינים  ל
העם.  את  ומסיתים  האמונה  נגד  שהם  פיקורסים,  א
ו'מלשינים', הם יהודים שהיו מלשינים למלכות על ישראל 

ברוחניות,  מזיקים  שהמינים  נמצא,  אותם.  מצערים  ו
רודף  כדין  לאבדם  ומצוה  בגשמיות.  מזיקים  המלשינים  ו
וכדין מוסר ממון ישראל לגוים שמצוה להורגו )עי' ב"ק קיז.(. 
ותיקנו להתפלל עליהם בכדי לאבדם מן העולם. ואף שכיום 
אין לנו כח למלחמות, אבל יש לנו כח בתפילות, בבחינת 

"מורידין ולא מעלין" )ע"ז כו:(.
וכל אויבך וכל שונאיך מהרה יכרתו – כלומר, אלו שהם 
להתפלל  מצוה  העם,  את  ומסיתים  התורה  נגד  ה'  ויבי  א
)עי' סנהדרין עא:(.  וטוב לעולם  וטוב להם  שיכרתו מן העולם, 
נטורי  לא  )ירושלמי חגיגה פ"א ה"ז(, אלה  חז"ל הקדושים  לדעת  ו

קרתא, אלא מחריבי קרתא.
ומלכות הרשעה – כל מי שיש לו תפקיד ומשתמש בו 
להזיק, להסית ולהכשיל בעבירות, או שמנצל את תפקידו 
בגדר  וזה  הרגע.  שימות  מצוה  ליצלן,  רחמנא  עבירות,  ל
מלכות של רשעים. ואדם זה יכול לשמש בתפקיד בעייריה, 
משרד ממשלתי או מפקד בצבא, ואף בעל עסק שמנצל את 
כוחו להיכשל ולהכשיל כנגד התורה, ימח שמו וזיכרו. והוא 

הדין ליועץ נישואין שמנצל לייעץ לרעה, רחמנא ליצלן.
קללות  אלו   – ותכניעם  ותכלם  ותשבר  תעקר  הרה  מ
שכתוב  ומה  ישראל.  עם  הצלת  ועבור  עבורם  צוינות  מ
שלא  תורני,  תפקיד  בעלי  לאנשים  גם  הוא  ותכניעם',  '
עליהם  להתפלל  ויש  תפקידם.  את  ינצלו  ולא  כשילו  י
בעל  וגם  יתקדש שם שמים.  ובזה  תמיד,  ולפחד  להיכנע 
התפקיד עצמו יכוין כן שיהיה לו הכנעה ופחד מה' יתברך, 
וימות מתוך תשובה וללא עבירות. וכן מנהלי תלמודי תורה, 
בית  גבאי  קדישא,  חברא  רבן,  בית  של  תינוקות  למדי  מ
כנסת ועוד ועוד, כולם צריכים לכוין על עצמם באומרם 
'ותכניעם', ואף אנשי המשטרה והחוקרים למיניהם, צריכים 
לכוין כך. וכמובן, גם המתפלל על עצמו יכוין כן, שיזכה 
שער  הלבבות  חובות  )עיין  יתברך  ה'  בפני  תמיד  גדולה  הכנעה  ל

הכניעה(.

שמים  שם  יתקדש  ואז  כן,  שנרֶאה   – בימינו  מהרה  ב
וכולנו נקבל יראת שמים.

כלומר,   – זדים  ומכניע  אויבים  שובר  ה',  אתה  רוך  ב
האויבים, אין להם תקנה אלא שבירה, ושבירתן היא טהרתן 
)כלים פ"ב(, בבחינת "כלי חרס", שליבן לב אבן. והזדים, אלו 

ההולכים אחר יצר הרע המכניע את לבם. ועליהם אומרים 
ו'מכניע זדים', שיכנעו ויפחדו מה' יתברך כמו מנחש צפע, 

ואז יזכו לתשובה שלימה.
בתפלת 'עלינו לשבח', מוסיפים לומר 'להפנות אליך כל 
רשעי ארץ', ויש לכוין גם על המסיתים ממש שיזכו ליראת 
שמים. ומי שלא יזכה, הלואי שימות, והלואי שמיתתו תהיה 

כפרתו. והוא ממש לשון הברכה כאן: 'מהרה יכרתו'.
חיזוק  לעצמם  לקבוע  חייבים  הנ"ל,  הציבור  עסקני  ו
חודשי בכובד ראש ויראת שמים, בבחינת "בר בי רב ליראת 
'מכניע זדים',  שמים" )עי' חגיגה ה:(, שלא יקוללו בקללה של 
רחמנא ליצלן. ובעוונותינו הרבים, עדיין לא מוצאים בר בי 
רב לגבאים, למנהלי תלמודי תורה, לעובדי ציבור, לשוטרים 

ולכל עסקני הציבור. וכל הקודם לעשות כן, אשריו.

המשא המרכזיביאורי תפילה
מורנו הרב שליט"א

בנשיאות מורנו הרב חיים רבי שליט"א
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"פני שבת נקבלה כי היא מקור הברכה"
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מורנו הרב שליט"א בהשתלמות רוחנית וחיזוק הגוף עד ר"ח אלול בשבועות הקרובים יפורסמו במדור זה קטעים מהספר הנהגות תפילה



להתענג על ה' ה ה זדמנות "לייצר" את גדול הדור הבא 
הרב אליהו רבי ראש הכולל

שלום וברכה, מורי ורבותי!
חשבתי לדון בשיחתנו המשותפת הנוכחית על חורבן בית המקדש, על 
חלקנו בבנייתו, על "כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה", 
על השבר בכך שיש בינינו עדיין כאלה שלא מצליחים להבין במה מדובר 

ועל מה האבל.
השבת  היא  הנוכחית  שהשבת  מתברר  ביומן  קל  מרפרוף  ם,  ול א
התורה  לימוד  ימי  בין   – לאמור  הזמנים.  ל'בין  ה'זמן'  בין  לה  די מב ה
שאומר,  מה  החופש.  ימי  לבין  התורה  ובתלמודי  בישיבות  ים  לל כו ב
שאם לא נשוחח על כך היום, אנו עלולים למצוא את עצמנו בשיחתנו 
המשותפת הבאה במרכזו של 'בין הזמנים', מה שעלול להכניס אותנו 
לימים אלו לא מוכנים ואולי אפילו באיחור מכדי להציל את מה שהיה 

פעם סיכוי.
וכלפי מה הדברים אמורים?

ה'חופש', הוא משהו שנשמע נחמד, טוב, שובר שגרה, בונה מנוחה, 
הורס חדגוניות ומקים שלוות נפש. אך מאידך הוא גם מקור סכנה למיטב 

בנינו, הן מצד שבירת מסגרות, והן מצד חברה שאינה מפוקחת.
באפס  אף  או  במינימום  אלו  ימים  לעבור  בכדי  כן  אם  שים  עו מה 

תקלות?
היא לא לפתור   - - בכל בעיה בחיים  ביותר  ובכן, האומנות הגדולה 
אותה, אלא להפוך אותה למשהו שאי אפשר בלעדיו. כלומר, אם פתרת 
הצלחת  אסון,  לא  שהוא  למשהו  האסון  את  והפכת  הבעיה,  את  ק  ר
בחמישים אחוז. אולם, אם הפכת את האסון למשהו טוב, שאתה ממתין 

ומצפה ומייחל לו שיקרה שוב, אז הצלחת באמת במאת האחוזים.
ואיך זה קשור אלינו?

'בין הזמנים' נקבע על ידי גדולי ישראל. והרב שך אמר "אל תיגעו 
בזה, כי אם בדורות הקודמים קבעו ימים כאלו, לנו אין זכות לשנות". 
'אופציות': או לעשות הכל בכדי שהבן שלנו  אז עכשיו, יש לנו שתי 
לא יהיה 'נער נושר' בימי בין הזמנים, וזהו. או להצליח ולהחזיר אותו 
לישיבה או לכל מוסד בו הוא לומד, אחרי בין הזמנים, מוצלח יותר ממה 

שהוא יצא משם.
איך אפשר לעשות את זה? הרי יש לנו בעיה קבועה שדיבר איתנו 
עליה פעם הרב זילברשטיין, והוא אמר: "איך יודעים מי הקטר שמושך 
את הקרונות, ומי זה הקרון?". כלומר, יש לך רכבת, אתה רואה קטר 
ואתה רואה קרון, והם דומים מאד מאד אחד לשני, כי כך יצרו אותם. 
מתי מגיע השלב שבו אתה יודע מי קטר ומי קרון? כאשר אתה מפריד 

בין השניים, ואז אתה רואה מי ממשיך וצולח את הדרך ומי נעצר.
במשך ה'זמן', כל בחור עושה את מה שאומרים לו, כי יש מעליו ר"מ, 
משגיח, ראש ישיבה משג"ק, מק"ק ועוד הרבה מאד שמות מגוונים של 
זו הפעם  בין הזמנים,  היום שלו. כשמגיע  אנשים שאחראים על סדר 
הראשונה שניתן גם לבחון את הבחור, אבל, מאידך, גם לבנות אותו. אם 
בדורות הקודמים דיברו יותר על הבחינות, בדור הזה אף אחד מאיתנו 
לא רוצה לבחון, כי לצערנו, מבחנים עלולים להיות קשים מדי. עלול 

להתקיים בנו הכתוב: "הניתוח הצליח, אבל החולה נפטר מן העולם".
וסוף  יחד עם הילדים לנסות  כן צריכים לעשות? אנחנו אמורים  מה 
סוף לראות איך ניתן לפתוח גמרא "סתם כי אני החלטתי, לא כי הרב אמר 
לי, לא כי יש כאן מישהו שאומר 'זה הסדר שמתחיל בתשע ונגמר באחד 

עשרה', אלא כי בא לי פשוט ללמוד". מה זאת אומרת "בא לי ללמוד"? 
הרי לא תמיד בא לי ללמוד, ויותר מזה שלא תמיד "בא לי ללמוד", בבין 
'אטרקציות'  מיני  כל  יש  כי  ללמוד",  לי  בא  "לא  מתמיד  יותר  ם  ני זמ ה

ודברים מדהימים ויפים.
אז קודם כל אנחנו צריכים להסכים ש'אטרקציות' והנאות הן לא אסון 

ולא עבירה. זה דבר נפלא ומדהים. ועכשיו נמשיך לאיך עושים זאת...
ישנה "מחלה" קשה שהאלוקים נתן מחווה אמנו ועד ימינו אלה לכל 
נשות ישראל. ל"מחלה" הזאת קוראים בשתי מילים: "לך ללמוד". אמא 
שאומרת לבן שלה את המילים: "לך ללמוד", עלולה להרוס את החיים 

שלו, וממילא את שלה יחד איתו.
"לך ללמוד" לא יצא מהפה לעולם. זו פנייה ליצר המתמרד של הילד, 
מה  לך  לומר  ואסור  גדול,  אתה  כי  ותסרב,  "בא  של  אישית  בקשה  ו

לעשות, ובפרט לא בימי החופש"...
המזוודות  עם  מהישיבה  חוזר  כשהילד  מיד  מהפה?  לנו  יצא  כן  ה  מ
והתיקים והפקאלאך, כל בני המשפחה עומדים בשורה, פוצחים בריקוד 
ושרים לו: "ימים על ימי מלך תוסיף שנותיו כמו דור ודור". כבוד הגאון 
הקדוש, "אשריכם, אשריכם, תלמידי חכמים". בהתלהבות אמיתית, ולא 
עשויה. לא "אתמול קראנו מאמר בעניין וכעת נערוך ניסיון ראשון"... 
משהו אמיתי שיוצא מהלב. מהיום האמא מודיעה שכל ארוחת צהריים 
היא חגיגה, כי גדול הדור הבא נמצא סוף סוף בבית גם בימות החול, ולא 

רק פעם ב... בשבת.
ויותר מזה, האמא והאבא והאחים והאחיות הולכים על קצות האצבעות 
כאשר הבחור מחליט לנוח או ללמוד, כי הם לא רוצים להפריע לגדול 

הדור הבא לעשות את הצעד הבא לגדול ולהתפתח.
ואני שואל – האם למחרת בבוקר בשעה 10:00 כשמתחילה ישיבת בין 
הזמנים ב"עטרת חכמים" או בכל מקום אחר ברחבי הארץ, הבחור לא 
יזנק למקום ויהיה מראשני הלומדים? הרי הוא "הרב עובדיה של הדור 
הבא", הוא "הרב שך של הדור הבא". מי אתם שתפריעו לו, ומיהו יצר 
הרע שיעכב אותו? אפילו כשישאלו אותו "מה השעה?", הוא ישיב: "שעה 
לפני תחילת ישיבת בין הזמנים"... הוא פשוט לא יחשוב על משהו אחר.

אנחנו בסך הכל מנתבים, בסך הכל מובילים. אבל אם הילד החליט 
לא  מאיתנו  אחד  אף  לטיול,  לצאת  רוצה  שהוא  או  לנוח  רוצה  א  שהו
מעז לומר: "אוף, אולי תחשוב שוב פעם. אולי משהו ממתין לך בבית 

הכנסת". ממש לא!
אם היה רגע אחד בחיים - ולצערנו היו מספיק רגעים כאלה - שבהם 
הבחור הבין שהתורה היא משהו כזה כפייתי שמי שלא עושה אותה מקבל 
זה, להפוך את זה  נו" מהשמים. היום אנחנו צריכים לשנות את  נו  "נו 

למקום של הכבוד, למקום של הערכה.
יש לנו עשרים יום בקושי להפוך את הילד לגדול הדור הבא מרצונו 
החופשי. ואם אנחנו מתלבטים על משפט מסוים אם כדאי לומר אותו 
וספק  או לא, אז עדיף לא לומר אותו, כי ספיקא דאורייתא לחומרא 

נפשות לחומרא.
יזכנו ה' יתברך 'להפוך' ימים אלו לששון ולשמחה, לישועה ולנחמה – 
תרתי מששמע, ונזכה לראות את כל בנינו גדולים בתורה וביראת שמים 

טהורה, מוצלחים ומבורכים בכל מכל כל.
וברוכים תהיו!
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מכל דבר תעשה מצוה ותחפש איך 
להתקרב לה' ולקדש שם שמים!

שאלה: אני מאמנת כושר. ועל מנת לתת קצב ורוח 
לשיעור אני משתמשת במוסיקה קצבית. שאלתי, מה 
לגבי ימי ספירת העומר, בין המצרים ותשעת הימים?

ישנו גם שיעור "פילאטיס" שהוא לא זקוק לקצב, 
לצורך  ומרגיעה  שקטה  מוסיקה  משמיעה  אני  ך  א
האוירה. האם יש מקום להתיר גם בשיעור מסוג זה או 

שעדיף ללא מוסיקה?
ואם יש היתר, אשמח לדעת על מה / מי סומכים 

)בנות השיעור מבקשות לדעת(?

וחינוך  חיזוק  שגורם  מה  כל  יפה.  שאלה  תשובה: 
ומסגרת תורנית לבנות, זה מצוין.

אין כאן כוונה להשמיע שירים ולהקפיץ ולהרקיד, 
אלא יש כאן חיזוק לכושר הגוף וכיוצא בזה, ומותר 
ולחזק  ולרומם  המצב  את  לנצל  כמובן,  כן.  עשות  ל
תמיד את הבנות גם בצניעות, בתפלה, ביראת שמים 

ובכיבוד הורים.
להתגבר  כושר  גם  זה  גופני  כושר  לאמן  לדוגמא: 
על העצלות ועל הפינוק המזיק, ולהיות זריזה ואמיצה 
וזהירה בעבודות הבית, וכן בהכנת שיעורים ולהשלים 

את ההשכלה של התיכון וכיוצא בזה.
לבנות  המסייעות  דוגמאות מעשיות  להביא  תמיד 
בבחינת  כל,  מכל,  בכל,  ובגופני,  ברוחני  התחזק  ל
מאמנת  למורה,  יש  ואז  בריא".  בגוף  בריאה  נשמה  "

כושר, ממש מצוה בעשייה הברוכה בבנות.
יש לי ספר על אלוף העולם לשעבר רפאל הלפרין, 
שהיה בצעירותו בחור ישיבה. והחזון איש בירך אותו 
להצלחה. ומסופר עליו שהיה כל יום מתפלל לא רק 
ובעיקר  מיוחדים,  תרגילים  לפני  אלא  וכו',  חרית  ש

היאבקות וכיוצא בזה.
שלנו.  לבנות  כן  גם  להקדים  וכדאי  התפלל,  ל

בהצלחה רבה.

מה יותר עילוי לנשמת הנפטר?
אבל  לגבי  קדימויות  לספרדים  יש  האם  אלה:  ש
בתוך שניים עשר חודש שיהיה שליח ציבור )כפי שכתב 
נהגו  לא  שהספרדים  שידוע  והגם  קלב(?  סי'  הלכה  ביאור  ב

מכל  ציבור,  שליח  להיות  האבל  בהקדמת  הקפיד  ל
כי בזמננו רבים מהדרים בזה  מקום המציאות מורה, 
בשנת אבלם וביום האזכרה. כמו כן, צריך לדעת כפי 

איזה סדר יש לחלק התפלות כשיש כמה "חיובים"?
תשובה: בהגהות איש מצליח )שם( הוסיף, שהספרדים, 
אשר אצלם ממילא כולם יחד אומרים קדיש, אין נפקא 

מינה בדינים אלו.
ולמעשה,  מינה.  נפקא  יש  חזן  לעניין  מובן,  כ
פעם   – מחלק  והוא  קובע  נוהגים שהגבאי  הספרדים 
פלוני ופעם אלמוני. והעיקר שאין ריב ומחלוקת וזה 
מינה,  ונפקא  סק"ו(.  רפד  סי'  כה"ח  )עיין  לנשמה  עילוי  ותר  י
שאם התחיל והתכונן להיות חזן, האם מותר לחבירו, 
שחיובו גדול יותר, להזיזו? ואלו דברים של בין אדם 
לחבירו, ויש ליזהר. ויתכן גם, שאם ירצה להיות חזן 
ולהמתין למנין אחר, שאינו חייב לעשות כן, אם ישב 

וישקוד על תלמודו, והבן.

מסחטת לימון ביום טוב
שאלה: האם מותר להשתמש במסחטת לימון ביום 

טוב?
ידנית  בשר  ומכונת  פומפיה  וכן  מותר,  שובה:  ת
גם  נפש,  אוכל  מותר  טוב  ביום  כי  טוב.  ביום  מותר 
לבשל. ואין דין עובדין דחול )=מעשה חול( באוכל. וכמובן, 

כל זה אסור בשבת קודש.

רחיצת כלים במים חמים בליל שבת
כלים במים  לרחוץ  בליל שבת מותר  האם  שאלה: 

חמים, אשר הוחמו בדוד חשמלי לפני כניסת השבת?
תשובה: אסור. עצם השימוש במים חמים של דוד 
חשמל אסור בשבת. ואם באמת המים אינם חמים, והם 

פחות מארבעים מעלות, אין כאן דין בישול, ומותר.

כשרות מוצרים בחו"ל
שאלה: א( מוצרי חלב סגורים מחו"ל, שאני יודעת 
לקרוא את הרכיבים ומובן לי כי הם מורכבים מחלב 
בקר וחלב סגור. האם מותר לי לשתות ולאכול חלב, 
מותר  האם  וכן,  ב(  פירות?  של  ומעדנים  וגורטים  י
לאכול ירקות קפואים, כגון: חומוס, שעועית, אפונה, 

ברוקולי, תירס וכיוצא באלו?
ג( וכן, האם מותר לאכול את כל סוגי הלחמים )מלא, 

רגיל(, אפילו כוסמין?

וכדומה  כוסמת  אורז  לאכול  מותר  האם  וכן,   ) ד
מביאה  אני  אשר  חשמליות,  בכיריים  מבשלת  אני  ש

עמי מהבית?
המצויים  בשבת  חמים  מים  של  דינם  מה  וכן,   ) ה

במיחם של בית המלון?
החלב  כשרות  על  השגחה  צריך  א(  שובה:  ת
השגחה,  צריך  קפואים  ירקות  על  גם  ב(  היוגורט.  ו
שלא יהיה בהם איסור בישולי גוים. ג( אם זה באמת 
רק לחם, ואין בו תערובת של ביצים או דברים אחרים, 
וגם אין חשש תולעים, מותר לקנות ולאכול ממאפיה. 
ד( אורז וכוסמת שמבשלים בבית בכיריים חשמליות, 
ה( מיחם של שבת המיוחד לשבת, מותר  אין בעיה. 

לקחת מים חמים.

עדיפות בהפרשת מעשרות
אני  חודש  ומידי  ה',  ברוך  עובדת  אני  אלה:  ש
שזקוקים  בישיבות  אחים  לי  יש  מעשרות.  פרישה  מ
לכסף הזה. ומאידך, יש בבניין שכן שהוא אברך. למי 

עדיפות ראשונה?
קונים  לא  שהם  בתנאי  למשפחה,  עדיף  שובה:  ת
ולא  עניבות  לא  ממתקים,  לא  טלפון,  לא   – שטויות 
אופניים, אלא רק בגדים ונעליים כפי הצורך. והשאר 

לאברך בבניין.

סיפוק נפשי מעבודת ה' זה לא גאווה
להתנהג  אדם  צריך  כיצד  בשאלתי  נפשי  אלה:  ש
כאשר משבחים אותו על עבודת ה' וה"יראת שמים" 
האם  להתבייש?  האם  תודה?  לומר  צריך  האם  שלו? 

לתרץ שאנחנו לא?
כך  על  אותם  ולשבח  להעריך  לך  מותר  שובה:  ת
שהם מכבדים אותך, ולהוסיף "תודה רבה. ויש לי עוד 
להתאמץ  יתברך".  ה'  כרצון  להתקדם  עבודה  רבה  ה
נפשי  וסיפוק  טובה  והרגשה  גאווה.  לידי  נבוא  שלא 

זה גאווה.

אף על פי שהפסיק המקדש בדיבור, יצאו 
השומעים ידי חובה

משפחה,  אצל  שבת  בליל  שהתארח  אדם  אלה:  ש
הטעימה  לפני  הקידוש,  ולאחר  קידש.  הבית  בעל  ו
מהכוס, דיבר שלא מענין הקידוש. האם יצאו השומעים 
ידי חובת קידוש וצריך רק לחזור ולברך "בורא פרי 

הגפן", או שיש לחזור על כל הקידוש?
לא  קידוש. אם הם  חובת  ידי  יצאו  כולם  תשובה: 
דיברו, אז גם אם הוא דיבר, זה בעיה שלו, והם יכולים 
פרי  "בורא  ולברך  לחזור  חייב  והוא  מהיין.  שתות  ל
הגפן", כי רק הוא דיבר, ובני המשפחה מסודרים )עיין 

יבי"א ח"ח ס"ס כד בהערה, ותהנה(.

לנהוג כדעת המקל
שאלה: רציתי לשאול. במידה ויש חכם גדול שפוסק 
הלכה לא כמו חכם גדול אחר, האם אני יכול לנהוג 
כדעת המיקל, אף על פי שאני נוהג תמיד כדעת פלוני 
בענינים אחרים? כמובן שמדובר בגדולים שמוסמכים 
ומוכרים בתור גדולי תורה בעלי כח פסיקה ושניהם 

ספרדים ואני גם ספרדי.
תשובה: כן, כן, אין בעיה. וכתבתי בזה בספר "עבד 

לעבדי ה'" דף עו.

תולעים בדגים
בין  מחלוקת  שיש  הלכתי  מאמר  קראתי  אלה:  ש
הרבנים לגבי תולעי 'אניסקיס' בדגים. כיצד יש לנהוג 

למעשה?
תשובה: הכי טוב לטחון ולאכול מה שרוצים. אחרת, 

לבדוק ממש וליזהר. ספק תולעים לחומרא.

חיוב בנטילת ידיים ליוצא מאמבטיה עם 
שירותים

שירותים  עם  אמבטיה  חדר  בבית  לנו  יש  שאלה: 
לחדר  להיכנס  פעמים  המון  ממש  לי  ויוצא  יחד.  ב
בילדים  ולטפל  להלביש  לשטוף,  לקלח  אמבטיה,  ה
ידי  את  ליטול  להקפיד  מצליחה  לא  ואני  בכביסות,  ו
בכיור בחוץ בכל פעם כשאני יוצאת משם. יש לציין 
שאני מקפידה שהשירותים יהיו תמיד נקיים ומכוסים 

במכסה.
תשובה: להשתדל שלא להתקרב אל מקום האסלה, 
אלא רק בחלק של האמבטיה והכביסה ומה שמסביב, 
ובפרט  פעם,  כל  ידיים  ליטול  צריך  ואין  מצוין.  זה  ו

שהאסלה תמיד נקי ומכוסה, וזה עוד יותר מצוין.

לרפואת מורנו 
 הרב חיים בן

 שרה שליט"א
בתוך שאר חולי 

עמו ישראל

אנחנו מקבלים על 
עצמנו בלי נדר

 בקול גדול  
 בכל כחו ממש  ובכל כח כוונתו

לענות

אמן יהא שמיה...
 בכוונה גדולה בעיניים עצומות

 או מתוך הכתב 
  ובלי להתעסק בדבר כל שהוא

לברך ברכת 

אשר יצר
 גם למי שלא בראש שלנו 
 גם למי שלא מכבד אותנו

 ל-כ-ו-ל-ם

להתחזק במצוות 

אהבת ישראל




