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בנשיאות מורנו הרב חיים

רבי שליט"א

עלון שבועי להגדלת ורוממות התורה ולומדיה,
והחדרת השקפה טהורה ואמתית לכל אחד מישראל
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"פני שבת נקבלה כי היא מקור הברכה"

שבת קודש ל' מנחם אב תשע"ח ( 11באוגוסט )2018

המשא המרכזי

ביאורי תפלה

מורנו הרב שליט"א
מודים

פירוש לתפלת העמידה
רצה
רצה ה' אלוקינו בעמך ישראל – גם בברכה זו
יש אזכרות אדון הכל ותקיף .וכדי לבקש את רצון
ה' יתברך בעם ישראל צריכים להיות ראויים לכך.
והשלימות של רצון ה' הוא כאשר המתפלל מכוין
למסור את נפשו ,ומעלה בלבו להיות נעקד על גבי
המזבח בתאווה גדולה להיהרג ולהישרף על קידוש ה'.
ויכוין להתקדש ,כדי שיהיה קרבן תם בלא מום (יערות
דבש דרוש א) .וזה מרומז בגמרא (מנחות קי ,).על המלאך
מיכאל השר הגדול שעומד ומקריב קרבן (ע"ש בתד"ה
מיכאל).
ולתפלתם שעה – גם כאשר תפלתנו אינה בכוונה
גדולה ,תתקבל התפלה ברצון טוב.
והשב העבודה לדביר ביתך – יש להתאמץ ולכוין
שתחזור העבודה לבית המקדש ,מפני שהוא תיקון
העולם ,והעולם עומד על העבודה (פ"ק דאבות) .וכן
יתרבה בכך כבוד שמים .ויש להתפלל על כך בשברון
לב.
ואשי ישראל ותפלתם – נאמרו בזה כמה פירושים.
ראשית ,שהכוונה לקרבנות והתפלות ,שג' התפלות
הינם במקום קרבן .ועוד יש שהסבירו ,שהכוונה
לנשמות הצדיקים שהמלאך מיכאל מקריב על גבי
המזבח (עי' תו"ס שם) .ותעניות וסיגופים ,כשמירת
העניים והלשון ,וכן תענית הראב"ד ,הם כמו אש.
ויכוין לבקש שתתקבל עבודתו באהבה (עי' משנ"ב וכה"ח
ס"ס קכ).
מהרה באהבה תקבל ברצון – לכוין שיעלה הכל
למעלה להקמת שכינתא מעפרא ולעילוי שכינת
עוזינו (תקוני הזהר דף כב ,).למען כבוד שמים וצורך גבוה
(נפש החיים ש"ב פי"ב).
ותהי לרצון תמיד עבודת ישראל עמך – כלומר,
גם בזה הזמן שאין בית המקדש ,תקבל את תפלתנו
ברצון גדול .וכן כל מה שעושים לכבוד ה' יתברך,
כגון קניות ,נקיון וכל מיני הכנות לשבת קודש,
דקדוק במצוות וכל טורח וקושי מחמת מצוות ה'
יתברך ,שתקבל הכל באהבה .וכידוע ,שמכל פעולה
שעושה האדם לכבודו יתברך נבראים מלאכים ,וכן
מכל דיבור ,הליכה לדבר מצוה ,כגון לבית הכנסת
ומכל מחשבה לתורה ולמצוות (עי' פלא יועץ ערך הליכה
ומהרש"א מכות י.):
ואתה ברחמיך הרבים ,תחפוץ בנו ותרצנו –
"תחפוץ" הוא רצון פנימי וחזק יותר ,כמו שכתוב
"מי ָה ִאיׁש ֶה ָח ֵפץ ַחּיִ ים" .ומה שכתוב:
(תהלים לד ,יג)ִ :
"ותרצנו" ,הוא רצון רגיל שמגיע מבקשה של אחרים.
ותחזינה עיננו בשובך לציון ברחמים – יכוין
להתפלל ולבקש שיהיה לנו הזכות לראות במו עיננו
את בית המקדש ,מלך המשיח ,קיבוץ גלוית ,את
השכינה בירושלים עיר הקודש ,שה' יתברך ישוב
ֹלקיָך" ,שהקדוש
לציון .בבחינת (דברים ל ,ג) "וְ ָׁשב ה' ֱא ֶ
ברוך הוא שב עמהם מהגלות (עי' מגילה כט .).וכידוע,
בזכות שמירת העיניים זוכים לבית המקדש (עי' ישעיה לג,
טז ובס' שומר אמונים באורך).
ברוך אתה ה' ,המחזיר שכינתו לציון – הנביא
"ּכי ַעיִ ן
ישעיה (נב ,ח) ועוד נביאים מבטיחים לנוִ :
עיִ ן יִ ְראּו ְּבׁשּוב ה' ִצּיֹון" .וחז"ל הקדושים (סוף תענית)
ְּב ַ
דורשים כן מהפסוקים .וחתימת הברכה על אמונה
שלימה שהשכינה חוזרת לירושלים ,וחובתנו לדרוש
את ציון (עי' סוכה מא.).
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מודים אנחנו לך – גם כאן יש אזכרת שם שמים,
אדון הכל ותקיף ,ויש לכוין מכל הלב .והוא תיקון למי
שלא כיוון בברכת "מגן אברהם" (עי' משנ"ב סי' קא סק"ג).
ויש לכוין להודות לה' יתברך ,אך ורק על הטוב .אך
על הדברים הרעים אין להודות לה' יתברך ,אלא יש
להתוודות על כך ,שהכל מן השמים בגלל עוונותינו
הרבים (עי' בס' הנהגות אמונה מעשית עמ' תק).
שאתה הוא ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו לעולם ועד
– כלומר ,אומרים תודה ומהללים את ה' יתברך על כך
שאתה ה' אלוקינו תמיד .כלומר ,כמה שלא מכירים,
לא מבינים ולא יודעים ,אז יותר מהללים ,כי ה' יתברך
ו"אין עֹוד ִמלְ ַבּדֹו" (דברים ד,
הוא יחיד ומיוחד בעולמוֵ ,
לה)ְ ,
"מֹלא ָכל ָה ָא ֶרץ ְּכבֹודֹו" (ישעיהו ו ,ג) .וה' יתברך מעל
הכל ומשגיח עלינו בהשגחה פרטית ואוהב אותנו ,ומה
שעושה לנו זה מן השמים והוא האמת לטובתנו.
צורנו צור חיינו – ה' יתברך הוא החזק האמיתי
בעולם שמחזק ושומר על החיים שלנו.
ומגן ישענו אתה הוא לדור ודור – מגן ומביא ישועה
לכולנו תמיד בכל הדורות.
נודה לך – תמיד יש להרגיש הודאה לה' יתברך על
הכל ,כל שעה ,דקה ושניה.
ונספר תהלתך – לשבח ברבים ובמשפחתו את
ה' יתברך באמונה והשגחה פרטית ,וכמו שהרמב"ם
משבח על ענייני האמונה תמיד (עי' פיהמ"ש סוף מס' ברכות).
על חיינו המסורים בידך – בבחינת "וְ ַא ָּתה ְמ ַחּיֶ ה ֶאת
ֻּכּלָ ם" ,ובלי נשמה אין כלום (עי' פרש"י נדה לא .בד"ה מראה).
ועל נשמותינו הפקודות לך – הנשמה היא פקדון
בידי ה' יתברך .וכשמגיע הזמן ,הנשמה חוזרת למעלה.
וכל רגע שהוא חי והנשמה בגופו ,אז הנשימות בידי
ה' יתברך בלבד .וכל לילה מפקיד את הנשמה בידי
ה' יתברך ,ולעת בוקר מחזירה לנו (זוה"ק הובא בקצה"ח סי'
ד סק"א).
ועל נסיך שבכל יום עמנו – יש נסים תמידיים,
וכאשר הכל דופק וזורם באופן טבעי הוא נס גדול
יותר מאדם אשר נפצע וניזוק ובנס הוא חי (עי' תורת
משה אלשיך בפר' צו).
ועל נפלאותיך וטובותיך שבכל עת – יש להרגיש
בכל רגע את חסדיו הגדולים של ה' יתברך ,ולהודות
על ההתמודדות עם העומס היום יומי (עי' ברכות מ.).
ערב ובוקר וצהריים – כלומר ,מודים לך על הכל
בג' תפלות ביום ,וכן בעת שאומר קדיש ,קדושה,
"ברכו" ועניית אמן.
הטוב כי לא כלו רחמיך – ה' יתברך מרחם עלינו
תמיד ,גם כשאין לנו זכויות וכולנו אוכלי חינם.
כלומר ,הטוב שתמיד הרחמים שלו קיימים.
המרחם כי לא תמו חסדיך – המרחם שתמיד
החסדים שלו קיימים.
כי מעולם קוינו לך – תמיד מקווים ,מצפים ,סומכים
ובוטחים בך ,כי רחמיך וחסדיך אין להם הפסק
עולמית.
ועל כולם – על כל השבחים שהזכרנו ועל כל
האנשים בעולם שהם חיים וקיימים ,זה מגדיל את
שמך יתברך.
יתברך ויתרומם ויתנשא וכו' לעולם ועד – כלומר,
משבחים את ה' יתברך שהוא מלך מהולל בתשבחות,
ואין לדבר הפסק עולמית (עי' ערובין נד.).
וכל החיים יודוך סלה – בכל רגע שאדם חי וקיים
צריך להרגיש הודאה לה' על כל נשימה ונשימה (מד"ר
בראשית פי"ד ,פט).
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ויהללו ויברכו את שמך הגדול וכו' האל הטוב –
לכוין להודות על עצמנו ,הישועה שלנו והעזרה שלנו.
ברוך אתה ה' ,הטוב שמך ולך נאה להודות – גדולתו
של ה' יתברך שהוא טוב ומטיב היחיד והאמיתי
בעולם .שהרי יש הרוצים לעשות טוב במעשיהם,
ובפועל גורמים נזקים .אולם ,מה' יתברך יוצא אך
טוב וחסד ,והכל לטובה ממש ,ולכן יש להודות אך רק
לה' יתברך .וגם כאשר רואה עשיר גדול ,רופא מומחה
או איש חסד שעושה מעשה כלפי חבירו ,סוף סוף
כיוונו אותו כך מן השמים .ויש להודות לאנשים כפי
הצורך והענין ,אולם לה' יתברך יודה ביתר שאת ויתר
עוז ובתוספת מרובה.

שים שלום
שים שלום – היא הברכה האחרונה בתפלת
העמידה ,ואחרון אחרון חביב (רש"י בפ' וישלח) .ולבקש
תמיד מה' יתברך שלום במשפחה ,בשכונה ,בקהילה,
בבית הכנסת ,בעבודה ובכל מקום .ולבקש בתחנונים
שלא יהיה מחלוקת בישראל .וגם המשמר היוצא בבית
המקדש היה מברך לשלום את המשמר הנכנס (עי' ברכות
יב ,).וכן בסיום ברכת כהנים מברך באמירת 'שלום'.
טובה וברכה חיים חן וכו' עלינו – תוצאה מברכת
השלום היא ברכה וחיים ,והשלום הוא כלי המחזיק
ברכה לישראל (עי' סוף עוקצין) .ולא יתכן שבגלל חיזוקים
ביהדות ,כשרויות ובעבודות ה' יתברך ,תצאנה
תקלות של חוסר שלום ומחלוקות ,רחמנא ליצלן.
ויש להתאמץ מאד בברכה זו לסלק את מידת הכעס,
רחמנא ליצלן ,ולהתפלל על אחדות בעם ישראל.
ועל כל ישראל עמך – המכוין כאן ומתאמץ לעשות
כן ,מקיים מצות עשה של (ויקרא יט ,יח) "וְ ָא ַה ְב ָּת לְ ֵר ֲעָך
ָּכמֹוָך ֲאנִ י ה'" .ושלום הוא יסוד כל התורה כולה (יערות
דבש שם).
וברכנו אבינו כולנו כאחד באור פניך – כלומר,
כמו אברהם אבינו ע"ה שנקרא "אחד" (מרן הב"י סי' קכב),
דהיינו יש לנו אב זקן ,באים מכחו וזוכים להארת
פנים גדולה מאד ,בבחינת (תהלים סז ,ב) "יָ ֵאר ָּפנָ יו ִא ָּתנּו
ֶסלָ ה" .ועוד כאחד כולנו יחד ,הוא כח האחדות.
כי באור פניך נתת לנו – הארת פנים מביא את הכל
על ידי האחדות.
תורה וחיים וכו' ברכה ושלום – ומכח השלום
והארת הפנים זוכים לתורה ,חיים ושלום.
וטוב בעינייך לברכנו ולברך את כל עמך ישראל –
וכדי להתברך מן השמים צריך לכוין כאן על כלל
ישראל ,ממש על כולם .ואין אחד שמקפיד ,שונא או
כועס .והוא סוד האחדות – כאשר מלמטה מכוונים על
כולם ,אז גם למעלה מברכים את כולם.
ברוב עוז ושלום – הרבה כח ושלום מן השמים,
לכלל ישראל כולו.
ברוך אתה ה' ,המברך את עמו ישראל בשלום ,אמן
– לכוין על כל העדות ,כל האנשים ,כל השובבים ,כל
החולקים ,כל השונאים ,כל המקפידים ,כל המטרידים
וכל האנשים הקשים ,ממש כולם יזכו לשלום וברכה
מה' יתברך .ומי שלא מכוין כך ,יש לו בעיה עם מידת
האמת בזמן התפלה (עי' לרבינו הסטייפלר זיע"א בברכת פרץ פר'
עקב).
יהיו לרצון אמרי פי – מה שאמרתי בפה תקבל ברצון.
והגיון לבי לפניך  -מה שאני חושב ולא מוציא בפי
תקבל ברצון לפניך.
ה' צורי וגואלי – ה' יתברך הוא הכח והגואל אותי.
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להתענג על ה'

ההזדמנות להיות אריה

הרב אליהו רבי

שלום וברכה מורי ורבותי!
ובהמשך לשיחתנו הקודמת על ימי בין הזמנים בהם שוהים מטב בנינו
"מגיני ארץ" בחופש ,נופש וחופשה .נדון היום מה אנו יכולים לקחת מבין
הזמנים ,שיהיה משהו שיתן לנו כח לכל השנה כולה ,כל אחד לפי הרמה שלו?
ותסכימו שבכל ישיבת בין הזמנים יש טווח גילאים ממש מרנין.
יש ט"ז מדהים (אור"ח סי' א אות א') .הוא מסביר מדוע צריך להתגבר כמו אריה
דוקא? מה חסר בהתגברות של הדוב או של הברדלס? אסביר לכם את זה
בלשוני.
הט"ז אומר שיש משהו מיוחד באריה יותר מכל החיות .המיוחד הוא לא
בזה שהוא חזק יותר מכולם .הוא באמת לא הכי חזק .לנמר יכול להיות יותר
כח מאריה ,ולאריה זקן יש פחות כח מפיל ...יש הרבה שיכולים לנצח אותו.
אבל יש לאריה משהו מיוחד שאין לאף חיה .האריה ,גם אם הוא רואה מולו
מישהו חזק יותר ממנו ,הוא עושה לו 'פוזה' שהוא הולך 'לאכול' אותו .הוא
מגיע אליו ,הוא רודף אחריו ,הוא שואג לו .הוא לא נותן רגע אחד להרגיש
שהוא מספר שתיים' .ראם'  -בעל החיים הגדול ביותר ביבשה  -יעמוד מול
אריה ,האריה יאמר לו" :בוא לכאן!"...
דוד המלך ע"ה עלה על הר שהתברר שהיה ראם .על זה נאמר הפסוק (תהלים
יתנִ י" .הוא הגיע לראם על הגב ,ולפתע הראם נעמד.
"ּומ ַּק ְרנֵ י ֵר ִמים ֲענִ ָ
כב ,כב)ִ :
ואז דוד מבין שהוא לא על הר ,אלא הוא עומד על ראם .ואז ה' זימן אריה
שהראם השתחווה לו ,ומיד דוד המלך גלש וירד למטה וברח מגבו של הראם.
אתה ראם ,תגיד ,אתה עושה צחוק מעבודה? מה אתה משתחווה? אתה
יודע מה זה אריה?! אתה לועס אותו בלעיסה אחת ובולע אותו! אבל לא,
האריה מגיע לראם עם 'פוזה' של "חכה חכה ,תראה מה אני עושה לך עוד
מעט".
אתם מכירים את הסיפור על הקוף שפעם רץ ביער ורעד מפחד שעוד רגע
מישהו יטרוף אותו .ולפתע הוא רואה מולו נמר .כל כולו פחד ,הוא מתחיל
לרוץ והנמר אחריו .ואז פתאום הקוף רואה שבמרחק של קילומטר יש עצמות
של נמר .אז הוא טס ,יושב ליד העצמות של הנמר ,ואומר" :אח ,איזה נמר
טעים היה פה .איזה כיף היה לאכול את הנמר הזה! מעולם לא אכלתי נמר
כזה טעים! מי יתן לי ואני אזכה לאכול עוד נמר היום" .רק שמע את זה הנמר
וברח כל עוד נפשו בו.
עבר שם השועל ,שחשב שזו ההזדמנות שלו לתפוס קשרים טובים עם
הנמר .הוא רץ אליו ואמר לו" :תקשיב ,הקוף משקר עליך ,העצמות היו שם
כבר לפני זה .תחזור חזרה ותטרוף אותו" .אמר לו הנמר" :ככה? בוא ,תתלווה
אלי ,תראה איך אני הופך אותו לגל של עצמות" .ואז כחץ מקשת הוא רץ
לכיוון הקוף ,באומרו" :הפעם אני גומר אותו באמת".
הקוף שומע את כל הבלגן מאחורה ,מסתכל בשעון ואומר בקול" :אוף,
השועל הזה! כמה זמן לוקח לו להביא עוד נמר?!" .הנמר שמע את זה ונעלם
לכל הרוחות...
זה אומר שלא משנה מה הכח שלך .יותר ממה שמשנה הכח שלך ,משנה
מה ה'פוזה' שאתה עושה על היריב שלך.
כותב הט"ז שלמרות שהיצר הרע שלך הוא יותר גדול ממך ,כי הוא מאש
ואתה בשר ודם ,אם תעשה לו 'פוזה' של מנצח ,אפילו יצר הרע מפחד ממך.
כלומר ,לא רק בגשמיות זה עובד ,אלא גם ברוחניות.
אם אתה בא לדרוש בפני אנשים ואתה אומר "אף אחד לא יקשיב לי,
ואני נראה גרוע ,וכולם צוחקים עלי" ...כולם יסתכלו עליך כמו שחשבת.
אם תתחיל לגמגם בבושה כמה מילות פתיחה ,מיד יהיהמישהו שיאמר "רבי
חנניה בן עקשיא”.
אולם ,אם אתה פותח את פיך בשאגת אריה ,ואומר בביטחון" :שלום

ראש הכולל

וברכה מורי ורבותי" ,כולם מקשיבים ,ואומרים" :תשמע ,תראה את האריה
הזה ,איך נכנס לפה ,איך מדבר ,לא הכרנו אותו כך ,היינו בטוחים שהוא
מתבייש מהצל של עצמו" .איך שאתה מתייחס לעצמך כך כולם יתייחסו
אליך .בבחינת "ונהי בעינינו חגבים ,וכן היינו בעיניהם ,וכשיחתנו המשותפת
בפרשת שלח לך .החידוש העצום של הט"ז הוא ,שזה נכון לא רק בגשמיות,
אלא גם ברוחניות ,ואפילו נגד יצר הרע.
אתה אומר" :מה ,אני אעשה 'פוזה' ליצר הרע שלי? הוא יודע שהכל 'פוזה',
הוא המציא את ה'פוזה'!" .הט"ז אומר ,לא! גם יצר הרע נבהל מ'פוזות' .גם
יצר הרע כששומע אדם שאומר לו" :בוא לכאן! בוא ,אני אנצח אותך!",
הוא בורח כמו חתול ,הוא בורח כמו נמר ,כי גם ברוחניות ,אם אתה מפעיל
כוחות ,אתה מנצח.
וזו גמרא מפורשת במסכת סוכה (נ"ב ע"א) ,שמספרת שכאשר יבוא מלך
המשיח ,הקדוש ברוך הוא שוחט את היצר הרע ,וצדיקים רואים אותו ובוכים,
ורשעים רואים אותו ובוכים .איך שניהם בוכים? הגמרא אומרת ,שהצדיקים
אומרים הוא נראה לנו כהר גדול ,רשעים אומרים הוא נראה לנו כחוט
השערה .צדיקים אומרים "איך ניצחנו הר כזה גדול?" ,והרשעים אומרים:
"איך לא ניצחנו את חוט השערה?".
תגיד לי ,באמת ,יצר הרע ,מה אתה  -הר או חוט השערה? מה ה' עושה
לנו ,לכל אחד מראה יצר הרע אחר? מה האמת?
אומר לך הקדוש ברוך הוא" :אתה יודע מה הגודל של היצר הרע? בדיוק
בגודל שלך" .כל אדם לפי הגובה שלו כך יצר הרע שלו .אז בואו נניח שיצר
הרע של כולנו בממוצע הוא בגובה שני מטר ורוחב מטר .הרשע שהוא אף
פעם לא ניצח את היצר הרע ,תמיד כשהוא היה מגיע לניסיון הוא היה אומר:
"אוי ,אי אפשר לנצח .זה קשה! ,אני לא יכול" ,ונכשל ושוב נכשל .הוא ראה
בעיני רוחו את יצר הרע בגודל שני קילומטר על קילומטר .פתאום הוא רואה
ואומר" :מה?! סך הכל שני מטר גובה על מטר רוחב?! על זה נכשלתי עד
היום?!" .והוא יושב ובוכה...
הצדיק ,לעומתו ,היה אומר ליצר הרע שלו" :בוא לכאן! מי אתה בכלל!
עכשיו אני אוכל אותך! .מתגבר ,לומד עוד שעה .מה?! שאני אעשה ביטול
תורה בשביל נס קפה למרות שאני לא צמא במיוחד?! תסתלק ממני ,לך
מפה!" .הוא מרגיש גיבור מול היצר הרע שלו .מבחינתו היצר הרע הוא גובה
שני סנטימטר של רוחב סנטימטר בלבד .ולפתע הוא רואה אותו" :הוא שני
מטר? לא ידעתי שהוא כזה גדול ,איך ניצחתי אותו?" .והוא יושב ובוכה...
כלומר ,כאשר אתה מתגבר על הניסיון ,היצר הרע שלך הוא באמת קטן.
כשאתה מגיע אליו עם 'פוזה' של אריה ואומר לו" :יקירי! אותי לא מנצחים",
אתה מנצח.
"בין הזמנים" זהו הזמן היחיד שבו אתה יכול לקום לתפלה ,כי "בא
לך" לקום לתפלה ,כי "אתה החלטת" .אתה מגיע ל"ישיבת בין הזמנים" כי
"אתה החלטת" ,בא לך להוסיף שעה כי "אתה החלטת" .הלכה שאתה לא
חושב שאתה מספיק מעודכן בה ,הלכות נטילת ידיים או הלכות תפלה ,אתה
משלים מיוזמתך בימי בין הזמנים את ההלכות הללו .מסכת שלא חזרת עליה,
אתה מחליט שאני רוצה לחזור עליה ובהצלחה.
גם אם זה צעד מאד מאד קטן ,אבל זה הצעד הקטן שלך שאומר "אני הולך
לנהל את החיים שלי ,ולא יצר הרע שלי" .אתה יודע מה קורה באותו רגע? גם
כשאתה חוזר לישיבה ,גם כשאתה חוזר לכולל ,אתה חוזר הרבה יותר גבוה
והרבה יותר חזק .אתה חוזר "אריה"! יצאת לבין הזמנים כ"שועל" ,חזרת מבין
הזמנים כ"אריה”!
ה' יזכה את כולנו להתגבר כאריות באמת ,ולזכות עם הכוחות הללו ללמוד
וללמד ,לשמור ולעשות ,בנחת ובשלווה ובמילוי כל המשאלות.
וברוכים תהיו!

2

ההוראה
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שע"י מורנו הרב שליט"א
חוזר למתכונת המורחבת
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03-5011150

 > 13:00 - 08:30אברכים המוסמכים
 > 14:30 - 13:00מורנו הרב שליט"א
 > 23:00 - 14:30אברכים המוסמכים

ניתן לשלוח שאלות בדרכים הבאות:
אתרwww.aterett.co.il :
מיילInfo@aterett.co.il :
פקס03-5011125 :

צניעות
שאלה :האם מותר לילדים לשמוע את אמם שרה,
אפילו שהם גדולים?
תשובה :מותר ,אבא ואמא והילדים מותר תמיד.
כמובן ,ליזהר שלא ישמעו השכנים ,וזה מצוין.

הנקת תינוק בפני ילדים קטנים
שאלה :אשה שעובדת בפעוטון או משפחתון ,ויש
שם ילדים קטנים בגילאים של חצי שנה עד שנתיים,
האם יש בעיה להניק תינוק בפניהם? ועד איזה גיל
מותר להניק בפניהם? ועד איזה גיל מומלץ להניק
תינוק?
תשובה :עד גיל שנתיים ראוי להניק ,וזה בריא
לתינוק וזה מצוין .ומותר לגמול התינוק לאחר שנתיים
כדי לזכות לעוד בנים צדיקים לעולם .וכשאין צורך
בכך ,אז יכול לינק עד סוף גיל  4שנים (ועיין יור"ד סי' פא
ס"ז) .ועל פי הסוד שגילה רבינו האר"י ז"ל ,יש מצוה
לתינוק לינק  24חודש ,שנתיים שלמות (בא"ח ש"ש אמור
הי"ג).
וילדים קטנים עד גיל שנתיים מותר לעובדת להניק
בפניהם ,ואין בעיה כלל.

מוסיף לך כח להתקדם בעבודת ה'? נצל את זה!
שאלה :האם כשחולמים על צדיקים גדולים צריך
לראות בכך חשיבות גדולה למסר מסוים או שזה סתם

שאלה יפה

שו"ת ממורנו הרב

חלומות שווא ידברו?
תשובה :אם באמת זה סתם ,אז אין מה ללמוד .ואם
מרגישים איזה מסר וחיזוק מהחלום ומרמז על ענין
מסוים ,או שהצדיק אומר בקול רם מסר של יראת
שמים ,זה מצוין ללמוד ולהתקדם .כל דבר שמוסיף כח
וחיזוק רוחני יש לנצל את זה כדי להתקדם בעבודת ה'.
שאלה :מי שכיוון בפסוקי דזמרא בפסוק
"ּפֹות ַח ֶאת יָ ֶדָך" על רוחניות בלבד ,כמו יראת
ֵ
טז):
שמים ,אהבת התורה ובנים צדיקים ,ולא כיוון כלל
ועיקר על פרנסה .האם חובה עליו לחזור על פסוק זה?
תשובה :שאלה יפה .נכון שמפורש בהלכה שצריך
לכוון בפסוק זה ,ואם לא כיוון ,צריך לחזור ולאומרו
בכוונה .ורבינו המשנה ברורה (סי' נא סקט"ז) פסק לחזור
ולומר כל הפסוק עד סוף המזמור ,עיין שם .ורבותינו
"ּפֹות ַח ֶאת יָ ֶדָך" בלבד
ֵ
הספרדים פסקו לחזור על פסוק
(עיין ילקוט יוסף סי' נא סכ"ה).
ומבואר בגמרא (ברכות ד ):שעיקר השבח בפסוק זה
הוא על הפרנסה שה' יתברך מביא מזון לכל חי (כמבואר
בפירוש רש"י) .והעומק בזה ,לכוון מעומק הלב מה שמוציא
מפיו ,שכל הפרנסה באה בהשגחתו יתברך ,ולא בכוחי
ועוצם ידי (עיין בן יהוידע ברכות שם) .גם בגמרא (תענית ב):
"ּפֹות ַח ֶאת יָ ֶדָך" שמפתח פרנסה זה
ֵ
למדו מהפסוק
בידי ה' יתברך בלבד ,עיין שם .וכן בגמרא (כתובות סז):
למדו מהפסוק שהקבדוש ברוך הוא נותן לכל אחד
(תהלים קמה,

שליט"א

ואחד פרנסתו מה שהוא צריך לפי לימודו ,עיין שם.
נמצא ,שבאמת בפסוק זה השבח לה' יתברך שהפרנסה
מהשמים לכל אחד ואחד ,ולכן צריך לחזור ולקרוא
פסוק זה ולבקש פרנסה.
בסיכום ,חשוב מאד לכוון ולבקש בפסוק זה גם
בקשות רוחניות .ואשריך שאתה עושה כן ,אבל בעיקר
לכוון ולבקש פרנסה טובה כדי שנוכל לעבוד את ה'
יתברך ,ולעשות מהשבח תפלה ובקשה .כמבואר בספר
הקדוש "בן איש חי" (פרשת ויגש) ,פורשים כפיהם לשמים
לקבלת השפעה מלמעלה ,והוסיף בהגהות שם מרן
רבינו הרב נאמ"ן שליט"א ,אתערותא דלתתא עביד
אתרעותא דלעילא (=התעוררות מלמטה גורמת להתעוררות מלמעה),
עיין שם.
ויש ללמוד מכאן גם לברכת כהנים ,שאנחנו זוכים
להתברך כל יום מה' יתברך על ידי הכהנים (עיין חולין
מט ,).לכוון על רוחניות בשעה שהכהנים מברכים.
לדוגמא" :יְ ָב ֶר ְכָך" ,פרש רש"י בממון .להוסיף לכוון גם
בבנים צדיקים וגם ברכה ליראת שמים .וכןְ" :יִ ְׁש ְמ ֶרָך",
פרש רש"י ,מן המזיקין .לכוון גם שנזכה לשמירת
יחּנֶ ּךָ" ,לכוון שנזכה לחן
העיניים ושמירת הלשון" .וִ ֻ
וחסד בעיני הבריות ,ונוכל לעשות הרבה ולקדש שם
שמים .וגם לכוון למצוא חן בעיני הקדוש ברוך הוא.
"וְ יָ ֵׂשם לְ ָך ָׁשלֹום" ,זה לא רק שלום עם שונאי ישראל,
אלא גם שלום בין כולנו ,וכך יתרבה אהבה ואחוה.
וגם שלום עם הקדוש ברוך הוא ,ויהיה גזירות טובות
לכל עם ישראל.
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אלוקי נצור

אלוקי – יכוין לקבל אלקותו יתברך בהשגחה פרטית.
ומה שכתוב" :אלקי" הוא שבח חזק יותר מהאומר "אלור
קינו" ,כי הוא בלשון יחיד ,ויש כאן מלכות שמים שליר
מה ,וכאילו אומר "מלך העולם" (עי' כס"מ פ"א מה' ברכות ה"ה).
נצור לשוני מרע – תפלה גדולה לכוין ולשמור פיו
ולשונו מאיסורים חמורים של לשון הרע ורכילות ,רחר
מנא ליצלן .וצריך בעל תשובה לומר תפלה זו בדמעות
ובכוונה גדולה.
ושפתי מדבר מרמה – ליזהר מאד שלא לשקר ,רחמנא
ליצלן.
ולמקללי נפשי תידום – לא רק בפה ,אלא גם בנפש
פנימה לא להקפיד (עי' בן יהוידע קדושין מא.).
ונפשי כעפר לכל תהיה – יכוין לזכות למידת הענווה
הטהורה .וגם לקטנים ממנו יש להתנהג בענווה ,וכמו
שכתוב" :לכל תהיה" .וגם לכוין שזרעו יתקיים לעולם
(עי' ברכות יז .בתד"ה ונפשי) .ומפורש במשנה (אבות פ"ד מ"ד) "מאד
מאד הוי שפל רוח" ,עיין שם .ומבאר הרמב"ם (בפהמ"ש שם),
שהדרגה הגבוה ביותר של תכלית השפלות שגם כאשר
ערל וטמא השתין עליו ,שלא יענה ולא יקפיד ,עיין שם.
ומשמע ,שצריך לכוין כפשוטו ממש שהוא עפר.
פתח ליבי בתורתך – ומי שזוכה למידת הענווה
הטהורה ,זוכה לכתר תורה .וכמו שמצינו לבית הלל,
שבזכות מידת הענווה שהיתה להם ,זכו לכוין לאמיתה
של תורה ,והלכה כמותם תמיד (ערובין יג.):
ואחרי מצוותיך תרדוף נפישי – לכוין שהלב כולו י�ר

גיש משיכה ,מתיקות ורדיפה אחר המצוות .וכמו האבות
הקדושים שהיו רצים כסוסים לעבוד את ה' יתברך (עי'
סנהדרין צו.).
וכל הקמים עלי לרעה ,מהרה הפר עצתם וקלקל מח־
שבותם – לכוין על האנשים הללו שלא יצליחו להרע
כלל .ויש מוסיפים את הפסוק (תהלים לה ,ה)" :יִ ְהיּו ְּכמֹץ
רּוח" וכן "קבל רינת עמך וכו'" ,והפסוק (שמות טו,
לִ ְפנֵ י ַ
ימ ָתה וָ ַפ ַחד" .וחשוב מאד להתפלל
יהם ֵא ָ
"ּתּפֹל ֲעלֵ ֶ
טז)ִ :
על כל מיני מרעין בישין שלא יפריעו לנו בעבודת ה'
יתברך .וכמובן ,שאסור לקללם חס ושלום .אולם ,צריך
להתפלל על כך שלא יזיקו לנו כלל ועיקר .ומכאן ראיה
שהשותק למקללים זה מצוין וכנ"ל ,אלא שיוסיף לכוין
ולהתפלל עליהם שלא יצליחו במעשיהם הרעים .והזוכה
להגיע לדרגות אלו אינו כועס לעולם (החיד"א בעבודת הקודש).
עשה למען שמך וכו' – והאומר כן בכוונה ,זוכה לקבל
פני שכינה (שו"ע ס"ס קכד) ,ויש כאן התקרבות ודביקות לה'
יתברך .ויש נוהגים להגביה עצמם באמירת מלים אלו,
וכמו באמירת "קדוש קדוש וכו'" שבקדושה ,וזאת בכדי
להראות דביקות וקירבת ה' יתברך (שו"ע המקוצר היקר והנחמד
ח"א עמ' קכט).
למען יחלצון ידידך הושיעה ימינך וענני – פרש רש"י
בתהלים (ס ,ז) ,כשאני חזק ,יש לי כח לעזור לאחרים .וכן
יש לכוין תמיד" :ריבונו של עולם ,למען חילוץ וחיזוק
בניך היקרים ,הושיעני ותענני ,ותן לי הרבה כח רוחני
וגשמי ,ובזה נעזור תמיד לאחרים" .וזו תפלה נוראה וחר
שובה .וכאשר יכוין כך באמת לקדש שם שמים ולעשות

הכל לכבוד ה' יתברך ,אז מביא על עצמו חסדים גדולים,
ויזכה לכך בעזרת ה' יתברך.
עושה שלום
עושה שלום במרומיו – אומר כן לאחר שפוסע ג'
פסיעות לאחריו ,עקב בצד גודל ,כמו בתפלת העמידה
כל חוליות שבשדרה .ומי שלא פוסע כדין ביראת כבוד
והכנעה גמורה ,כאילו לא התפל ל (עי' יומא נג .):ולכוין ל�ש
לום אמיתי כמו אצל המלאכים ,שיש עשויים מאש ויש
ממים ,ועם כל זה ,אין אחד מפריע לחבירו.
הוא ברחמיו יעשה שלום עליונו – יכוין על עצמו ,מ�ש
פחתו ,קהילתו וכל הנלווים אליו ,שיתרבה שלום עם
כולם ויתקדש שם שמים.
ועל כל עמו ישראל – יכוין על כל עם ישראל ועל
כל עסקני הצבור שלא יהיה ביניהם מחלוקות ,שיכול
לגרום להשפעה שלילית חס ושלום בעיני החכמים.
ולכוין על כל תלמידי החכמים המרבים שלום בעולם.
ויפרט במחשבתו על בעלי כשרויות ,בעלי עסקים ,בעלי
קהילות ,בעלי מפלגות וכוחות למיניהם ,שיתרבה שלום
ו"אין ֶּפ ֶרץ
בין כולם ויהיה תמיד קידוש שם שמים גדולֵ ,
יֹוצאת וְ ֵאין ְצוָ ָחה ִּב ְרחֹב ֵֹתינּו" (תהלים קמד ,יד; עי' ברכות יז.):
וְ ֵאין ֵ
ואמרו אמן – יכוין לבקש מהמלאכים השומרים עלינו
לענות אמן.
ויוסיף לומר "יהי רצון וכו'" .ויזהר לכוין ולדקדק
היטב באזכרת שם שמים מחמת שהיה טרוד בפסיעות
אחורנית (עי' כה"ח ס' קכג סק"ט).
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שלום חברים
לרגל סיום ימי בין הזמנים ,והטיולים של מיטב בנינו ומשפחותינו ברחבי הארץ והעולם ,ראיתי להביא
כאן שאלות יפות ומורכבת שנשאל הגאון הרב יצחק זילברשטיין בספרו חשוקי חמד (נדרים מ"א ע"א).
המטרה הראשונה ,להכיר בחיוב ההודאה על הנס .אולם המטרה השניה והחשובה אף יותר ,להיות
עירניים לסכנות העלולות להיווצר מסביבנו ,גם אם לא ממש חשבנו על כך.
קריאה נעימה ומועילה.

שאלה :אני ובן דודי יצאנו עם סירה לשייט בכנרת ,באמצע השייט בסביבות
השעה  2:00בצהרים ירדתי למים ,כאשר בן דודי נשאר בסירה ומתקרב עמה
לעברי .בן דודי מעד ונפל מהסירה ,כשהיא מתרחקת מאתנו ,וכך נשארנו במים
באמצע הכנרת [כחמש ק"מ מהחוף].
לי היה חגורת הצלה פשוטה ,ולבן דודי גם את זה לא היה ,הרוח היתה חזקה,
וגם הגלים היו גבוהים מאד ,דבר שהקשה מאד על השחיה ,אך השחיה היה
הכרחית ,כי אם היינו מפסיקים לשחות ,היינו מיד שוקעים במים .וכך שחינו
שש שעות רצופות בשמש הקופחת כשכל הזמן אחד מעודד את השני.
כשירדה החשיכה בערך בשעה  8 :00בערב ,כבר היינו על סף עלפון ,בן
דודי אמר לי שנגמר לו הכח ,ומבקש ממני שאני אניח לו ,ואינו רוצה להכביד
עלי ,לא נתתי לו ועודדתי אותו ,אך כוחותיו לא עמדו לו עוד ,והוא התעקש
להשתחרר.
לפתע הרגשתי נגיעה בגב הסתובבתי וראיתי אבוב [גלגל מנופח] נצמד
אלי ,תפסתי אותו ,ושמתי אותו על בן דודי ,שהתקשה להאמין ושאל אותי
שוב ושוב ,מהיכן הגיע הגלגל ,עניתי לו שאיני יודע ,הקדוש ברוך הוא שלח
זאת מהשמים.
וכך צפנו בעזרת הגלגל עוד כשעתיים ,אך בגלגל היה חור שנסתם ,וכעת
התחיל האויר לצאת אט אט ,בן דודי אמר לי ,שאינו מחזיק את עצמו ,וברגע
שהאויר יגמר ,הוא ישקע.
ברגע זה ראינו סירת משטרה [שיצאה לחפש אותנו ,כיון שהסירה שלנו עם
בגדינו ,הגיעה לחוף ריקה] במרחק מה מאתנו מתרחקת ,צעקנו ושרקנו ,הסירה
נעצרה ,והשוטרים ירו פצצות תאורה ,מצאו אותנו והעלו אותנו לחוף.
הסיפור התפרסם בכמה עיתונים כי על פי דברי המשטרה ואנשים מטבריה
שמכירים את הכנרת ,לא היה מקרה לשרוד שמונה שעות בשעות אלו ,שהרוח
חזקה והגלים גבוהים ,ובדרך כלל האנשים לא מחזיקים מעמד יותר משעתיים
שלש ,מפקד המשטרה אמר לדודי ,שזו פעם ראשונה שהוא מבשר בשורה טובה
במקרה כזה.
עשינו סעודת הודיה ,וסיום מסכת ,וברכנו הגומל ,השאלה היא האם אנו
צריכים לברך ברכת שעשה לי נס ,בכל פעם שאנו עוברים ליד מקום הנס?
תשובה :לכל הדעות יש להם לברך ברכת שעשה לי נס במקום הזה.
שאלה :היכן המקום שאנו צריכים לברך 'שעשה לי נס' ,האם במקום שמצאו
אותנו ,או בכל המקום ששחינו ,או אפשר לברך גם כשאנו רואים את הכנרת
בכלל?

פותחים דיון

תשובה :כתב הביאור הלכה (סימן ריח ד"ה במקום הזה) שאם עבר במקום שנעשה לו
נס ולא בירך ,אם הרחיק ממנו עד שאינו רואהו ,שוב אינו מברך .משמע שאם
רואה את המקום שנעשה לו נס ,אף שאינו נמצא במקום ממש ,יכול לברך.
ואולי שאני התם שעמד מקודם על מקום הנס.
שאלה :בבין הזמנים ,כאשר אנו נוסעים לנפוש באיזה מקום ,האם יש ענין
לנסוע דווקא לטבריה ,כדי שנוכל לברך את הברכה ,או שאין ענין לנסוע
במיוחד לשם?
תשובה :חזינן מהמדרש שיוסף עיקם את דרכו ,ועשה סיבוב גדול לחזור
למצרים דרך שכם ,כדי שיוכל לברך את הברכה 'שעשה לי נס' ,אך עדיין אין
ראיה מכך ,שיתכן שפעם בחיים מצוה לברך.
ומכל מקום נראה שיש ענין לנסוע דווקא לטבריה ,כי יש מצוה להודות לה'
יתברך על חסדיו הגדולים ,ולכל הפחות פעם בשנה ,וכמו שנהג הרמב"ם שעשה
נדר ,שביום שניצל ,עשה בכל שנה יום טוב ושמחה גדולה והודאה לה' יתברך,
ואין לך הודאה לה' יתברך גדולה מלברך את הברכה בשם ומלכות.
וסיפור נוסף שיעשה לכם את השבת ...משהו שיראה על אכפתיות של יהודי
מקושיא של תוספות עד כדי השקעה כלכלית .בהנאה...
הגמרא במסכת שבת (פ"ח ע"א) שואלת על הפסוק "כתפוח בעצי היער" ,מדוע
נמשל עם ישראל לתפוח? בכדי לומר לך ,שכשם שעץ התפוח שונה מכל יתר
העצים משום שאינו מקדים לגדל עלים לפני הפרי אלא את הפרי לפני העלים,
כך עם ישראל הקדימו נעשה לנשמע ,שלא כדרך בני האדם החפצים קודם
לשמוע ורק לאחר מכן לאשר את המעשה.
ובתוספות (בד"ה פריו) הקשו ,הרי אנו רואים בימינו שאין פריו של עץ התפוח
גדל קודם לעליו ,אלא העלים קודמים כדרך כל יתר עצי הפרי.
ובספר "דף על הדף" הובא שסיפר הגאון החסיד ר' נתן לוברט ז"ל ,כי פעם
שכב חולה במיטה ובא לבקרו אדמו"ר זצ"ל מגור בעל "לב שמחה" ,וסיפר לו
שבפולין היה יהודי שרצה לשלם סכום של "אלף רובל" למי שיתרץ לו את
קושית תוס' בפשטות.
כלומר ,אדם מן היישוב לא מצליח להגיע לשלוות הנפש הדרושה לו
בעקבותיה של אותה קושיא ,והוא מוכן לשלם על כך סכום עתק .ובלבד שתהיה
התשובה "בפשטות" ,כלומר ,לא מתחכמת ולא דחוקה.
בינו נא זאת.
ואי אפשר לסיים בלי מעשה טוב

אז יחד נאזין לדברי הרב מ .ברמן שכתב עובדות והנהגות על מרן פוסק הדור גאון ישראל ותפארתו רבינו יוסף שלום אלישיב זצוק"ל לטובת קוראי 'יתד נאמן

איך זכו הוריו לבן כרבינו מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל
כשנפטרה הרבנית אשת הגה"ק המקובל רבי שלמה אלישיב זצוק"ל בעל
'לשם שבו אחלמה' ,עברו בתו וחתנו הג"ר אברהם אלישיב אביו של רבינו מרן
הגרי"ש אלישיב זצוק"ל להתגורר בביתו שבשאוויל.
באחד הימים קיבלו בני הזוג תשובה מגדולי הרופאים שבוילנא ,שאין להם
כל סיכוי להיפקד בפרי בטן ,ביקשה האישה לפרוק את צערה בבכי ,אך כיון
שחששה שמא תצער ותפריע את אביה מלימודו ,הלכה והסתתרה מאחורי
אורוות הסוסים ושם ישבה וביכתה את מר גורלה.
בעודה ממררת בבכי עבר במקום אביה בעל ה'לשם' ושאלה – 'בתי למה

תבכי ולמה ירע לבבך' ,והיא ענתה במר ליבה – 'הלא הינך יודע אבי…'.
אך הקשה לפניה – 'אבל מדוע תבכי בחוץ ולא בתוך הבית'.
השיבה האשה שלא רצתה שבכיותיה יפריעוהו מלימוד התורה של בעלה
הגדול.
התפעל הגאון מגדלות נפשה של בתו ,ואמר – 'אם את כל כך זהירה מלבטל
תורה ,יש לך זכויות ,ותזכי בעזהשי"ת לבן אשר יאיר עיני ישראל בתורתו
ויראתו ולא יפריעהו דבר מלימודו כל ימיו'.

עת הנישואין
רבינו מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל ערך את נישואיו ביום שישי אחה"צ ,כפי
שהיה מקובל בירושלים של הימים ההם .מיד לאחר השבת ביום ראשון פנה מרן
זצוק"ל אל הרבנית ואמר לה – 'מקובל בעולם שכל חתן וכלה הולכים בימים
אלה שלאחר הנישואין לסדר את ענייניהם בנושאים הקשורים לדירה לרהיטים
וכו' ,גם אני מוכן כמובן לסדר את כל הדברים הללו ,אבל ברצוני לבקש ממך
דבר אחד ,הבה נדחה את כל הסידורים לעוד אלף יום'.
הרבנית סיפרה שהבינה מיד על מה רומזים דבריו של בעלה הגדול ,שאינו
רוצה לאבד את ה'התחלה' ,את הימים הראשונים שלאחר החתונה ולעסוק
בדברי חולין ,וכמובן שהסכימה לכך .לא היה לה כל הווא אמינא לקחת ממנו
את ה'התחלה' הזו.
לבסוף אלף הימים הללו עברו חלפו וה'עניינים' הללו באו על מקומם בשלום
ללא צורך בסיועו של רבינו מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל ,וכך זכה עם ישראל
כולו למורה הוראה וגדול בישראל שהאיר את כל נתיבות חיינו.
בני המשפחה סיפרו ,כי כבר ביום הראשון שלאחר הנישואין ,ממש ביום
שאחרי ,שלחה הרבנית שיינא חיה אלישיב את בעלה – רבינו מרן הגרי"ש
זצוק"ל לבית המדרש' :ה"ושמח את אשתו" שלי יהיה ,אם אתה תהיה שם ,בין
כתלי בית המדרש ,ולא בבית' ,אמרה לבעלה .ואכן ,הוא קבע את משכן תלמודו
בבית המדרש "אהל שרה" השוכן בשכונת מאה שערים .כך ,מהיום הראשון

המשותף שלהם ,נטווה הקשר על שורשי התורה הקדושה ,עמלה ויגיעתה.
הרבנית פתחה את שער הנישואין שלה בבית המדרש ,וסיימה אותו בבית
המדרש.
בני הבית סיפרו ,שבהיות ורבינו זצוק"ל היה קם מידי שחר בשעת ליל
מאוחרת ,היתה הרבנית משכימה אף היא קום ודואגת בכל צורה לבל יהיה רעש
שיפריע את לימודו ,כשאחד מילדיה היה בוכה ,ונצרך לדבר מאכל להרגיעו,
היתה הרבנית ממהרת בכל כוחה למלאת פיו במהרה ,לבל יגיע בכיו לחדר
הסמוך בו ישב בעלה והגה בתורה בהתמדה מופלאה.
לפני שנים מספר ,הגיע תייר מבוגר מארה"ב לבקר בשכונת מאה שערים
ביקור חוזר ,לאחר עשרות שנים שלא שהה בארץ .בבקרו את שכיות החמדה
שבשכונה ,את בתיה וחנויותיה ,רחובותיה סמטאותיה ושעריה ,נעמד מתחת
לבית המדרש "אהל שרה" ,עצר ושאל' :זכורני ,כי לפני כחמישים שנה ,ישב
כאן אברך צעיר ולמד בנעימה מתוקה ,בהתמדה ללא ליאות ,מי יודע מה עמו
עכשיו?' פנה האמריקאי למלוויו.
אמרו לו' :הינך יכול לעלות ולראות ,כי עדיין יושב הוא ולומד באותה
התמדה כאותו נער צעיר .הלא הוא פוסק דורנו – רשכבה"ג רבינו מרן הגרי"ש
אלישיב זצוק"ל'.

