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אל תשעבד עצמך לשום דבר ,תהיה עבד של הקב"ה בלבד
הנחת יד ימין על עיניו באמירת 'שמע ישראל' שבסליחות
שאלה :האם מה שנהגו ליתן היד על העיניים בשעת קריאת שמע ,הוא גם
בקריאת שמע שעל המיטה ובאמירת 'שמע ישראל' שאומרים בסליחות,
בקדושת כתר ,בראש השנה בתפילת מוסף במלכויות ,ובסוף עלינו לשבח,
ובברית מילה וכד'?

בשעה שמעביר ידיו על פניו מקבל עול מלכות שמים
תשובה :בברכות (יג ,:ובירושלמי פ"ב ה"א) תנו רבנן" ,שמע ישראל ה' אלהינו
ה' אחד" -זו קריאת שמע של רבי יהודה הנשיא ,אמר לו רב לרבי חייא ,אני
לא ראיתי את רבי יהודה הנשיא קורא את שמע ומקבל עליו עול מלכות
שמים ,אמר לו' ,בשעה שמעביר ידיו על פניו ,מקבל עליו עול מלכות שמים'.

כדי שיוכל לכוין יותר
והרא"ש (שם פ"ב סימן ג) פירש :לפי שהיה יושב בתוך הציבור היה מעביר
ידיו על עיניו כדי שיוכל לכוין .וכן כתב בנו הטור (סימן סא ס"ה) שלא יסתכל
בדבר אחר שמונעו מלכוין ,וכל מה שיעשה האדם לעורר הכוונה טוב הוא.

[וכן כתב הריטב"א (שם) :והטעם שהיה מעביר ידיו על עיניו ,משום שלא יסתכל לכאן
ולכאן ,ויכוין דעתו יפה .וכן פירשו הראבי"ה (חלק א סימן מו) ותוספות הרא"ש (שם)
שלא יסיח דעתו מן הכוונה .וכן מבואר במהר"י אבוהב (סי' סא ס"ה) .וכן כתב השיטה
מקובצת (ברכות יג .):אולם הערוך (ערך בר פחתי דף סה ).בשם רב האי גאון כתב לפרש,
שרבי היה מעביר ידיו על גבי עיניו מפני רבנן שלא יראו עיניו כשהוא מסביבן ומתגנה,
(וכן הובא פירוש זה בספר הנר (ברכות עמ'  .)19וכן מובא בתלמידי רבנו יונה (ברי"ף
ז ):שפירשו ,שהיה מעביר ידיו על גבי עיניו מפני שלא יראו הרמיזות שהיה עושה לכל
צד ,שהיה רומז בעיניו בשעה שממליכו בשמים ובארץ וד' רוחות העולם .והרא"ש דחה
סברא זו שלכאורה אין כאן רמיזה] .וכן פסק מרן בשולחן ערוך (סי' סא ס"ה):

נוהגים ליתן ידיהם על פניהם בקריאת פסוק ראשון ,כדי שלא יסתכל בדבר
אחר שמונעו מלכוין.

יד ימין דוקא ולא כאותם העוצמים עיניהם
דף כא ע"ג) כשתאמר 'שמע ישראל' תסגור שני עיניך ביד ימינך וכו' ,ובידך השמאלית
תאחז ד' ציציות ויהיו מונחים על לבך .וכן הובא בפרי עץ חיים (שער ק"ש פ"ו) .וכן כתב
בכף החיים (פלאג'י סי' יד ,כג) ותמיד שקורא ק"ש יתן יד ימין ולא שמאל].

לפי לוח אור החיים

ולדעת רבותינו המקובלים יש ענין להניח על עיניו יד ימין דוקא ,ולא כאותם
שעוצמים עיניהם ומסתפקים בזה [וכמבואר בשער הכוונות (דרוש ה דקריאת שמע

המצוה הראשונה שנכתבה בתורה לאחר עשרת הדברות ,זו מצות שילוח עבדים .וכתב הרמב"ן
שהטעם לזה ,כיון שהיא זכר ליציאת מצרים כמו שכתוב "וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים
ויפדך ה' אלוקיך על כן אנכי מצוך את הדבר הזה" .וזהו הבסיס לכל עבודת ה' ,וכמו שכתוב
"אנכי ה' אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים" ,וזו הדברה הראשונה ,לכך פתח בזה .והוסיף
עוד שיש במצוה זו כנגד שמירת שבת ושביתת הארץ ,ולכך החמיר בה הנביא מאד ,ואמר
"אנכי כרתי ברית את אבותיכם ביום הוציאי אותם ...מקץ שבע שנים תשלחו איש את עבדו
וגו'" ,וגזר בעבורה הגלות כאשר תגזור התורה גלות על שמטת הארץ .ובירושלמי (ר"ה פ"ג
ה) אמרו :מהו 'ביום הוציאי אותם' ,היכן ציום? אלא זהו שנאמר (בפרשת וארא פרק ו) "וידבר
ה' אל משה ואל אהרן ויצום אל בני ישראל" ,ולא נתבאר שם מהו הציווי לבני ישראל ,על
זה אומר הירושלמי ,שציום על שילוח עבדים.
ומדוע באמת הקב"ה ציום על כך עוד בהיותם בארץ מצרים? כיון שהאדם מטבעו אינו
רוצה לשלח את עבדו ,ואף אם הוא יודע שצריך ,מ"מ הגוף אינו נותן לו לקיים את מצות
ה' ,והאדם אינו מסוגל לחוש באמת את הרגשת העבד ,וההפרעה של הגוף כ"כ חזקה עד
שהוצרך הקב"ה לצוותם על כך עוד בהיותם עבדים ,ולכרות איתם ברית שיוצאים מעבדות
ובתמורה הם מתחייבים לשלח את העבדים .וזהו שנאמר בנביא שכאשר לא עמדו בכך ולא
שלחו את העבדים נענשו ויצאו לגלות .פירושו של דבר# ,גוף האדם מפריע לו לקיים מצוות
בלב שלם ,ועל האדם לדעת זאת ולהכניע את גופו בכדי שיוכל להיות עבד ה' .וכפי שנבאר.
שילוח עבד עברי אינו רק מצוה עבור העבד ,אלא זהו רמז גדול לאדם' ,כי לי בני ישראל
עבדים'  -עבדי הם ולא עבדים לעבדים ,אל תשעבד עצמך לשום דבר ,תהיה עבד של הקב"ה
בלבד ,ולכך ציום הקב"ה על כך כבר בהיותם במצרים ,שם הרגישו היטב מהו שעבוד ,שאתה
אינך משוחרר לעצמך ,עליך לחשוב בכל עת כיצד לרצות את האדון .כך הקב"ה רוצה את
האדם ,שישעבד את לבו להי"ת ,שלא יהיה נכנע לתאוות .שהרי אנו לפעמים על שטויות
מפסידים חיי העוה"ב ,אדם בעבור עוד חצי שעה של שינה ,מפסיד זמן קריאת שמע,
ולעיתים מפסיד אף תפילה בצבור ,ובעבור מה? שהרוויח עוד מעט שינה ,והרי אתמול
בלילה אם לא היית מבזבז את זמנך היית מרוויח את אותה שעת שינה .וזוהי ההשתעבדות
הגדולה ביותר של האדם ,שמשתעבד עבור
התאוות השטותיות הללו ,וכ"ז שאינו מסיר
זאת ממנו ,איך יוכל להיות עבד ה'?! ועל
ת"א20:17 19:31 18:41 :
זה אמרה התורה 'אוזן ששמעה על הר
י-ם20:20 19:33 18:44 :
סיני כי לי בני ישראל עבדים ,והלך וקנה
אדון לעצמו ,תרצע' .אין לך עבד נרצע יותר
מזה שמשועבד כולו לתאוותיו!

העלון מוקדש
להצלחה ברוחניות ובגשמיות
יונתן ונטלי כחלון וילדיהם הי"ו

לרפואת

אליה חיים בן חגית הי"ו
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מה החילוק בין שאר קריאת שמע
והנה מנהג זה ליתן יד ימין על עיניו בשעת קריאת שמע
מצינו בקריאת שמע מהתורה של שחרית וערבית ,וכן
בקריאת שמע של קרבנות ,וקריאת שמע שעל המיטה,
אולם 'שמע ישראל' שאומרים בסליחות ,ו'שמע ישראל'
שאומרים בקדושת כתר שבתפילת מוסף ,וכן מה שאומרים
במוסף של ראש השנה במלכויות 'ובתורתך כתוב לאמר
שמע ישראל' ,וכן בסוף עלינו לשבח ,לא נוהגים ליתן יד
ימין על העיניים .והחילוק בזה נראה ליישב בב' דרכים.

חיוב ד' פעמים קריאת שמע ביום לדברי המקובלים
חילוק א :בשער הכוונות (כוונת ק"ש דרוש א-ד) מובא,
שחז"ל תקנו לקרוא ארבע פעמים קריאת שמע ,וכמבואר
שם הטעם ליודעי ח"ן ,וכמובא בבן איש חי (פרשת וארא ,ב,
ופרשת פקודי ,יא) שכתב :אף על פי שמהתורה חיוב קריאת
שמע הוא שתים ,אחד בשחרית ואחד בערבית ,תקנו חז"ל
ארבע פעמים קריאת שמע ,וכולם לצורך היחוד והזיווג
וכו' ,וזה סדרם במעלתם ממטה למעלה ,והוא שהגרועה
מכולם היא ק"ש שעל המטה ,ולמעלה ממנה ק"ש של
ערבית ,ולמעלה מזו ק"ש של קרבנות ,ולמעלה מזו ק"ש
של שחרית ,וזו המעולה שבכולם .וממילא יש לומר דוקא
ארבע אלו שהם חובה מהתורה או מתקנת חז"ל ,נהגו גם
ליתן יד ימין על העיניים ,ולא בשאר קריאת שמע הנ"ל.

קריאת שמע של קרבנות ושעל המיטה לפי הפשט
ועל פי הפשט אי אפשר לומר כן ,שהרי קריאת שמע של
קרבנות אינה חיוב אפילו מדרבנן ,אלא שנהגו לאומרה
עם 'ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד' שמא יתעכבו
מקריאתה עד אחר זמנה ,והיו יוצאים בה ידי חובה [וכמובא

בטור (סימן מו) :רבינו יהודה החסיד היה רגיל לומר אחר ק"ש של
קרבנות 'ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד' ,והיה מכוין לצאת בו
ידי חובת ק"ש משום שפעמים מתעכבים מקריאת שמע עד אחר
זמנה ,וכ"מ בבית יוסף שם] .וגם קריאת שמע שעל המיטה

מה שכתב הבן איש חי שהיא מתקנת חז"ל ,גם בזה לא
פלטינן מפלוגתא ,ורבים הם האומרים שאינה חובה אפילו
מדרבנן אלא הנהגה שהנהיגו חכמים ומצוה לשמוע לדבריהם

[שיש אומרים שאותה קריאת שמע אינה אלא כדי להגן מן המזיקים
(כמובא בתוס' ברכות ב .ושא"ר) ויש שכתבו שקריאת שמע שעל
מיטה היא לצאת ידי חובת ק"ש של ערבית שקראוה שלא בזמנה (ועי'
רש"י שם) .וגם הרמב"ם (בתשובה סי' קפב) כתב ,ק"ש על מטתו לא
יברך עליה ,לפי שהיא רשות ולא מצוה הצריכה ברכה .וכן תמה על
דברי הבן איש חי מרן זיע"א בספרו הליכות עולם (ח"א ראה ,עמ'
קג) ,הובא בילקו"י (השכמת הבוקר ,סדר הקרבנות) .ועיין בארוכה
ילקו"י (שבת א סי' רפ עמ' רלח) .ויש עוד רבות בזה ,וכמובא בס'
רלט ואכמ"ל] .ואם כן לפי הפשט שאינם חובה ,צריכים אנו

לחילוק אחר מדוע נהגו ליתן גם בהם יד ימין על העיניים.

יש לחלק בין קריאת שמע לאמירת שמע
חילוק ב :ולכן יש לומר שדוקא ארבע קריאת שמע אלו
שפעמים שגם בקריאת שמע של קרבנות וגם בקריאת
שמע שעל המטה יוצא ידי חובת מצוה מהתורה וכנ"ל,
ונהגו גם בהם לומר 'ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד',
ובאומרו פסוק זה מראה שמכוין ליחד שמו יתברך ומקבל
עליו עתה עול מלכות שמים [וכמובא בבית יוסף סימן מו
לעילוי נשמת
ויקטור חיים ז"ל בן מזל תחי'
למשפחת אשכנזי

ס"ט] ,אזי נהגו רק אז ליתן יד ימין על העיניים ,מה שאין
שאר קריאת שמע שאומרים בסליחות ,ובקדושת כתר,
ובראש השנה בתפילת מוסף במלכויות ,ובסוף עלינו
לשבח ,ובברית מילה וכד' ,שאינם חובה ולא מצוה כלל,
וגם אין יוצאים בהם ידי חובה ,לכן אין אומרים בהם 'ברוך
שם כבוד מלכותו לעולם ועד' ,וממילא אין צריך ליתן יד
ימין על העיניים[ .ועיין עוד בכף החיים (סימן תקצא אות כז)
שכתב בשם כנסת הגדולה (בתשו' א"ח ח"ב סי' מה) ושאר אחרונים:
במוסף של ראש השנה בפסוקים של מלכויות כשאומר 'ובתורתך
כתוב לאמור שמע ישראל וכו' ,אין לומר בשכמל"ו ,ואף בקדושת
כתר אין המנהג לאומרו ,וכן בדין .ובספר עשה לך רב (חלק ז סי' א,
והוב"ד בשבילי המנהג (דבורקס ח"א עמ'  ))27עמד על זה בארוכה,
ונתן טעם לשבח בענין החילוק מתי אומרים בשכמל"ו ,ואפשר
שהוא הדין לענין נתינת יד ימין על העיניים ,אולם מה שכתבנו כאן
נראה יותר פשוט ,והבן].

להלכה :נוהגים ליתן יד ימין על הפנים ולכסות העיניים
בשעת אמירת פסוק 'שמע ישראל' ,עד שמסיים אמירת
'ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד' ,כדי שיוכל להתרכז
ולא יסתכל בדבר אחר המונע כוונתו .ולא כאותם שעוצמים
עיניהם ומסתפקים בזה .ואף איטר יד מניח יד ימין של כל
אדם ,ובשחרית נוהגים לכסות הפנים גם בטלית בשעת
קריאת שמע .אולם כשאומרים הפסוק 'שמע ישראל ה'
אלהינו ה' אחד' ,בסליחות ,בקדושת כתר ,בראש השנה
בתפילת מוסף במלכויות ,בסוף עלינו לשבח ,ובברית מילה
וכד' ,לא נוהגים בזה מהטעמים הנזכרים לעיל.

"עננו אלהא ד(רבי)מאיר עננו"
שאלה :מהו הנוסח הנכון באמירת עננו שבסליחות 'עננו
אלהא דרבי מאיר עננו' או 'אלהא דמאיר עננו' ,ואם מותר
להוסיף 'עננו' על מה שתקנו חז"ל?

דברי הרב לב חיים
תשובה :כתב הגאון רבי חיים פלאג'י בשו"ת לב חיים
(חלק ב סי' קס) וזה תורף דבריו :הנה חדשים מקרוב באו
להוסיף בנוסח הסליחות ואומרים 'אלהא דרבי מאיר עננו'
וכשעיינתי בזה ,נראה שצריך לדקדק ולומר דוקא 'אלהא
דמאיר עננו' שכן הוא לשון הגמרא (עבודה זרה יח .):וכן
כתבתי בספרי 'עתרת החיים' (סימן נב אות ח) שצריך
לומר דוקא בלשון הזה ,ע"כ .וכן כתב עוד בספרו 'מועד
לכל חי' (סימן יט אות לא) שנכון יותר לומר 'אלהא דמאיר'.

מקור הנוסח 'אלהא דמאיר עננו'
והנה מקור לאמירה זו מצינו בגמרא במסכת עבודה זרה
(יח ):שמספרת על ברוריה ,אשתו של רבי מאיר ובתו של
של רבי חנינא בן תרדיון היתה ,אמרה לרבי מאיר בושה
וחרפה היא לי שאחותי יושבת באהל של פרוצות ,האם
תוכל להציל אותה? לקח רבי מאיר תרקב (שלשה קבים)
של דינרי זהב ,והלך למקום שבו אחות אשתו יושבת .אמר
אם לא נעשה בה איסור ושמרה על עצמה יעשה לה נס
ואצליח לשחררה .הלך התלבש כפרש רומאי ,הלך רבי
מאיר אל השומר שלה ואמר לו :הבה ניהלי -תן לי את
הנערה ,אני רוצה לקחתה מכאן .אמר לו השומר ,מיסתפינא
ממלכותא -אני מפחד מהמלכות .אמר לו קח תרקב של
מוראלרפואת
מקדש

דוד אשכנזי בן מזל הי"ו

דינרי זהב ,חצי מזה תשחד את השלטונות ,והחצי השני קח
לך .אמר לו השומר ,וכשיגמרו הדינרים מה אעשה? אמר
לו תאמר' :אלהא דמאיר ענני'! ואתה ניצול .אמר השומר,
ומי יאמר שבאמת אני אנצל על ידי תפילה זו .אמר לו רבי
מאיר בא וראה ,היו שם כלבים שאוכלים בני אדם ,לקח
רבי מאיר פיסת רגבים (רש"י .וערוך פירש 'אבן') וזרק
עליהם ,באו הכלבים להתנפל עליו לאוכלו ,אמר 'אלהא
דמאיר ענני' ,והניחוהו .ומיד שראה השומר שתפילה זו
מועילה שחרר את בתו של רבי חנינא בן תרדיון ,ועיין
עוד שם .וזהו המקור למה שאנו אומרים 'אלהא דמאיר
עננו'[ .וכתב הפתח עיניים (שם) שמכאן נשתרבב המנהג שעל כל
צרה שמתפלל האדם עליה אומר אלהא דמאיר ענני ,ונודר שמן או
צדקה לעילוי נשמתו של רבי מאיר].

"אלהא דמאיר ענני" -האלהים שמאיר לארץ
ולדרים עליה הוא יענני
והקשה המהרש"א (חדושי אגדות שם) כיצד התפלל רבי
מאיר שמו של הקדוש ברוך הוא על עצמו בחייו ,והרי אין
הקב"ה מייחד שמו על הצדיקים בחייהם ,וכמו שמצינו
בפסוק (בראשית לא ,מב) 'אלהי אברהם ופחד יצחק' .ותירץ
שרבי מאיר אמר 'אלהא דמאיר ענני' רק לסימן בעלמא
על שמו ,אך לא הייתה כוונתו כל עיקר על עצמו אלא רק
נתכוין 'אלהא דמאיר לארץ ולדרים עליה הוא יענני' .או
שאמר 'אלהא דמאיר ענני' האלהים שמאיר לנו במלכות
יון הקודמת בנס הנרות של חנוכה כמו שייסד הפייטן 'ומי
יאיר לך מאיר כו' ,הוא יענני להציל אותנו בנס מידיהם'.
[וכן הובא בספר נפש חיה (מע' א אות טו)].

"אלהא דרבי מאיר ענני" -מדה כנגד מדה
ובעין אליהו (ד"ה אלהא) כתב ,שרבי מאיר קיים "ואהבת
את ה' אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך" ,ודרשו
חז"ל (ברכות נד – ).בכל ממונך ,וכיון שהוא מסר ונתן ממון
רב עבור פדיון שבויים ,לכן עשה עמו הקב"ה מדה כנגד
מדה ,ונענה בזכותו .ועיין עוד בחידושי אגדות למהר"ל
(שם ד"ה פלגא) ,מה שכתב בזה .ולדבריהם נראה שהכוונה
כפשוטו "אלהא דרבי מאיר ענני"[ .ועיין בדברי הגחיד"א בספר
עבודת הקודש (כף אחת סי' ג)].

"עננו אלהא דמרן ...עננו"
והנה שמעתי שישנם המוסיפים באמירת 'עננו' שבסליחות,
שמות של רבותיהם ושאר צדיקים אחרים שלא הוזכרו
בסליחות' ,עננו אלהא דבבא סאלי עננו'' ,עננו אלהא דמרן
עננו' וכד' ,וכבר כתב הגאון החסיד רבי אליהו מני זצ"ל
בשו"ת תנא דבי אליהו (מנהגים עמ' תי) שאין להוסיף
'עננו' על מה שתיקנו חז"ל[ .וכן פסק מרן זיע"א בחזון עבדיה
(ימי"נ עמ' יז) ,ובנו מרן הראש"ל שליט"א בילקוט יוסף (ימי"נ עמ'
דקדוקים בסליחות ה"י)].

ולהלכה :בנוסח אמירת 'עננו' שאומרים בסליחות ,צריך
לומר 'עננו אלהא דמאיר עננו' ,ואין להוסיף 'אלהא דרבי
מאיר עננו' ,שזהו הנוסח המדוייק יותר .וכן אין להוסיף
'עננו' על שאר שמות של תנאים וצדיקים אחרים ,שאין
לנו אלא מה שתקנו חז"ל.
להצלחת

איציק ואלי אשכנזי
ומשפחותיהם הי"ו

תשובות בהלכה מאת מרן פוסק הדור
הראש"ל הגאון הגדול רבי יצחק יוסף שליט"א

מאוצרותיו של הגאון רבי יעקב שכנזי שליט"א
מו"ץ בעיר הקודש ירושלים

כיצד להתמודד עם ילד עקשן -המשך משבוע שעבר
בשבוע שעבר הבאנו ,כי הורים רבים עומדים לא פעם בפני בעיה ,בהתנהגות
עיקשת של ילדיהם ,והבאנו ב' עצות מה ניתן לעשות בזה ,וכאן נביא
בעז"ה עצה חשובה ואולי החשובה ביותר שיש להורים לעשות כדי
להצליח ולהשיג המטרה בזה ,והיא:
ג .יש להתפלל לבורא עולם ולשפוך לפניו את לבבנו ,שירחם על בנינו
שיהיו בעלי מידות טובות ,ולבקש בפרט על המידה שהילד נגוע בה,
וזוהי בעצם העצה הטובה ביותר שיש לאמצה בכל עת ובכל זמן .אמנם
כאשר העקשנות נובעת מחמת סיבה צדדית ,יש לחקור אחר הסיבה
ולפתור אותה בהגיון או בייעוץ.
למשל ילד שמסרב ללבוש מעיל ביום קר ,אפשר לייעץ לו לקחת את
המעיל בידו וכשירגיש צורך ילבשנו .או לומר לו שכל חבריו לובשים
בוודאי מעיל ביום קר כזה ואם יגיע ללא מעיל יהיה לקלס בעיניהם,
כלומר להפעיל את הרגש שלו ואז יש סיכוי טוב שיסכים .על ההורים
לדעת כי עקשנותו של הילד נוצרת בעיקר כתוצאה מיחסם אליו .כאשר
ילד מבקש מהוריו דבר מה וההורים מתנגדים ,ואז כמובן מתפתח ויכוח,
יש לדעת שויכוח כזה מפתח בילד מידת עקשנות .יודע הוא שאם יתעקש
ההורים יכנעו לו ולכן יתמיד בעקשנותו .אך כשהילד יודע שהוריו תקיפים
בדעתם ולא יתנו לו את כל אשר יחפוץ ,לא ינסה שוב להפציר בהם וייכנע
מיד .לאור זה לא כדאי להיכנס למהלך של ויכוח עם הילד ,כשיודעים
שבסופו של דבר לא יוכלו לעמוד בפני הפצרותיו .על ההורים לפעול
באחת משתי הדרכים הבאות :או לתת לו את מבוקשו תמורת הבטחה
שייטיב מעשיו ,או להחליט בתקיפות שאיננו מקבל את מה שביקש,
בתוספת נימוק משכנע לסירובם .הלכך ,יש להיזהר שלא תהיינה דעות
חלוקות בין ההורים ,עליהם לגבש עמדה אחידה .כשהילד יודע שישנם
חילוקי דעות בין ההורים ,ינצל זאת לרעה .מסיבה זו עליהם להימנע
מויכוחים בפני ילדיהם ,כי מחוץ לדמות השלילית שהם יוצרים לעצמם
בפני הילדים ,מפחיתים הם במידה מרובה את תוקף דבריהם בעיני הילד.
לעומת זאת כשילד רואה שההורים תמימי דעה בעניינים מסויימים ,מיד
יכנע ולא יעז שוב לבקש דבר שהוריו מתנגדים לו .אט אט ,יבין הילד
שאת מה שהוא צריך לקבל ,יקבל גם ללא הפצרות ועל דברים מיותרים
לא תועיל לו שום השתדלות ,בדרך זו לא תתפתח אצלו עקשנות ,אדרבה
הוא יהפך להיות ילד ממושמע עם מדות טובות .כמובן שלכל כלל יש
גם יוצא מן הכלל ,לכן במקרים יוצאים מן הכלל יש להתייעץ עם רב או
אדם מבוגר בעל נסיון דומה

תושב חוץ לארץ אם רשאי לסמוך על זמן חצות שבארץ ישראל
בס"ד ,כ"ו תשרי תשע"ח
/58-2ע"ח
לכבוד הרב החשוב והנעלה ,כש"ת כה"ר ר' ....שליט"א
שלום רב,
אודות אמירת הסליחות בחצות הלילה בחוץ לארץ ,האם זמן חצות הוא לפי המקום שבו
נמצא ,ומתי יש להקל לסמוך על זמן חצות הלילה בארץ ישראל ,האם דוקא כשמצטרפים
לאמירת הסליחות דרך הלווין ,או גם בשעה של קירוב רחוקים וחיזוק.
בספר ילקוט יוסף הלכות ימים נוראים (סי' תקפ"א סעיף ד') מבואר ,שבני חוץ לארץ טוב
שימתינו לאמירת הסליחות לפי הזמן שלהם ,אף שבארץ ישראל כבר הגיע חצות ,כן כתב
בספר בכור שור ,שלעולם נקודת חצות באמצע החשיכה שבמדינתו ,וכן העלה בשו"ת
יהודה יעלה אסאד (או"ח סי' ח') ,ובשו"ת ערוגת הבושם (או"ח סי' א') .אכן בספר מחשבות
בעצה כתב ,שנראה שהכל תלוי בנקודת חצות שבירושלים ,ומהר"י גרינוואלד בשו"ת חסד
יהושע תליתאה (סי' י"ב) כתב מתחלה ללמד זכות על הנוהגים לומר סליחות אחר חצות
של ארץ ישראל ,שאז הוא עת רצון וכו' ,ושוב הדר תבריה לגזיזיה ,וכתב שהזמן של נקודת
חצות בכל מקום לפי מקומו שנמצא בו.
ומכל מקום הבאנו שם (בסעיף י"א) שנשאל מרן מלכא אאמו"ר זצוק"ל אודות אמירת סליחות
בחו"ל לפי זמן חצות לילה של אר"י ,והשיב להיתר במקום צורך וכאשר אי אפשר באופן אחר,
דבזה רשאין לסמוך על מאן דאמר שאזלינן אחר חצות של ארץ ישראל ,כיון שסוף סוף על
פי הפשט אין איסור לומר סליחות קודם חצות ,ובפרט אם אמירת הסליחות הם בגדר קירוב
רחוקים ליהדות ,שבמקומות כאלו מזדמנים יהודים ,ומשם נדלק אצלם פתיל אש לתורה
ולמצוות .בצירוף כל זה השיב להיתר ,וזו כהוראת שעה לסמוך על המקילים ,אבל כל זה
בדיעבד ולכתחלה יש לומר הסליחות לפי שעת חצות שבאותו מקום .וכדאי שכבודו יעיין
בכל המקורות שהובאו בילקוט יוסף ימים נוראים מהדורת תשע"ו.

מורא מקדש

ואם הם מצטרפים לסליחות הנאמרים בארץ ישראל דרך הלויין אף שאצלם עדין אינו חצות
לילה ,אף על פי כן יש להתיר להם לומר סליחות עם הלווין ,שמאחר ויש כאן ברוב עם ,בזה
יש לסמוך על הסברא שהם כטפלים לבני ארץ ישראל ,ויכולים לומר י"ג מידות קודם חצות.
בברכת התורה,
יצחק יוסף
הראשון לציון
הרב הראשי לישראל
ונשיא בית הדין הרבני הגדול

מורא מקדש

סמכות בתי הדין בזמנינו
שאלה :האם הסמכות של בתי הדין בימינו כסמכות בתי הדין שבזמן
משה רבינו ע"ה?
תשובה :אמנם אמרו חז"ל [ר"ה כה" ]:יפתח בדורו כשמואל בדורו" .מכל מקום
לענין כח בתי הדין לדון יש הבדל גדול בין זמן משה רבינו ע"ה לזמנינו .בכדי
שהדיין יוכל לדון בין דיני נפשות בין דיני ממונות ,הוא צריך לקבל סמיכה
כמו שמצינו שמינה משה רבינו ע"ה את יהושע לכהן כמנהיג אחריו ,ציוה
עליו הקב"ה [במדבר כז ,יח] "וסמכת את ידך עליו" דהיינו שיהיה מוסמך
ותהיה לו הרשאה לדון.

שאלות בדיני ממונות
מאת הגאון רבי ברוך שרגא שליט"א
ראש אבות בתי הדין ירושלים
ובזמן הזה שאין לנו דיינים סמוכים ,אמרו חז"ל [גיטין פח :וב"ק פד ]:שהדיינים
היום דנין בשליחות של הדיינים הראשונים שהיו סמוכים ממשה רבינו.
וכן פסק מרן בשו"ע [חו"מ סי' א ס"א] שדנים רק בדברים המצויים ויש
בהם חסרון כיס ,כגון הלוואות ,ירושות ,מתנות ,כתובת אשה וכדומה ,אבל
שאר דינים שאינן מצויים תמיד או שאין בהם חסרון כיס ,כגון דיני קנסות
וכדומה ,לא דנים בזמן הזה כיון שהדיינים בזמן הזה נחשבים שלוחים של
הראשונים רק לדברים הנ"ל.

עבודת ה' בשמחה -השגת רוח הקודש

"לו היו בני אדם מרגישים במתיקות וערבות טיב התורה"
"תחת אשר לא עבדת את ה' אלוקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל" (דברים כח ,מז)

ונודע מה שכתב מרן החיד"א בספרו מורה באצבע (אות שכז) בשם האר"י ז"ל שאמר,
שמה שזכה להשגת חכמת האמת והשגת רוח הקדש ,הכל היה בשביל שהיה שמח
שמחה רבה בעסקו בתורה ,ובקיימו שום מצוה ,יותר ממוצא שלל רב ,ולאין קץ .וזה
שאמר "ותהי עליו יד ה'" ,והבן .וכן מבואר בחז"ל על יונה הנביא ,שמעולי רגלים היה,
ומרוב ששמח בשמחת בית השואבה ,נכנסה בו רוח הקודש.

כל חיי העולם הבא כלא חשיבי נגד עשיית רצון הבורא בשמחה
מורא מקדש

עיקר עבודתו של היהודי היא לעבוד את בוראו בשמחה ובטוב לבב ,וכל זה על עצם
היותו יהודי ועל הזכות העצומה בכך שהוא עבד ה' ,והקדוש ברוך הוא מלכו של
עולם .וכתב הפלא יועץ (ערך שמחה) החי יתן אל לבו כמה שמחה היה שמח אם היה
מוצא שלל רב ,והכל כאין וכאפס נגד החיים ,וכמה שמחה היה שמח אם היה ניצול
ממות לחיים ,כי כל אשר לאיש יתן בעד נפשו ,וכל חיי העולם הזה הבל המה נגד
חיי העולם הבא ,שהרי אמרו (אבות ד ,יז) יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא
מכל חיי העולם הזה ,וכל חיי העולם הבא כלא חשיבי נגד עשיית רצון הבורא ,שהרי
אמרו (שם) יפה שעה אחת של תורה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא.
ואם אדם שמח במצאו שלל רב ,על אחת וכמה שמחה כפולה ומכופלת צריך שישמח
על התורה ועל העבודה ועל קיום מצות השם.

אין השכינה שורה אלא מתוך שמחה
ואמרו חז"ל בברכות (לא ).אין עומדים להתפלל לא מתוך עצבות ולא מתוך עצלות...
אלא מתוך שמחה של מצוה .ובשבת (ל ,:ובפסחים קיז ).אין השכינה שורה לא מתוך
עצבות ולא מתוך עצלות ...אלא מתוך דבר שמחה של מצוה שנאמר (מלכים ב ,ג ,טו)
"ועתה קחו לי מנגן והיה כנגן המנגן ותהי עליו יד ה'" .וכתב הרמב"ם (בסוף הלכות
לולב) :השמחה שישמח האדם בעשיית המצות ובאהבת האל שציוה בהן ,עבודה
גדולה היא ,וכל המונע עצמו משמחה זו ראוי להפרע ממנו ,שנאמר תחת אשר לא
עבדת את ה' אלוקיך בשמחה וגֹו' .וביאר המגיד משנה :עיקר הדבר הוא שאין ראוי
לו לאדם לעשות המצות מּצד שהוא חובה עליו ,והוא מוכרח ואנוס בעשייתן .ועיין
עוד ברמב"ם (הלכות דעות ה"ז) שכתב ,לא יהיה אדם בעל שחוק ומהתלות ולא עצב
ואונן ,אלא יהיה שמח כל ימיו בנחת ובסבר פנים יפות .ועיין בגמרא תענית (כב).
שאליהו הנביא הראה לרבי ברוקא שני אחים ,שהם בני העולם הבא ,משום שהיו
שמחים ומשמחים בני אדם .ובמשנה בסנהדרין (מו ).מובא בשעה שאדם מצטער
רֹועי".
ֹאׁשי ָקלַ נִ י ִמּזְ ִ
שכינה אומרת ָ"קלַ נִ י ֵמר ִ
"בשורה טובה תדשן עצם"

והערב נא ...תנאי הכרחי ללימוד התורה
ובאמת ,צריך האדם לידע ,כי עיקר מהותה של לימוד התורה היא היותה ערבה
ומתוקה על לומדיה ,ומתיקות התורה הינו תנאי הכרחי ללימוד התורה ,שהרי מי
שמתבונן בנוסח שתקנו לנו חז"ל בברכות התורה יראה לכאורה דבר מפליא ,שבכל
יום אדם מברך 'ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם אשר קדשנו במצוותיו וציונו על
דברי תורה .והערב נא ה' אלהינו את דברי תורתך בפינו ובפיפיות עמך בית ישראל
וכו' .ולכאורה מדוע ראו חז"ל להוסיף דוקא בנוסח ברכת התורה את המילים 'והערב
נא' ,מאחר שלא מצינו זאת בשום מצוה אחרת[ ,וכגון לאחר שבירך 'אשר קדשנו
במצוותיו וציונו על השחיטה' לא מצינו שיאמר 'והערב נא ה' אלוקינו שבשר זה
יהיה ערב וטוב לחיכנו וכד'] .אלא ראו חז"ל בחכמתם ,כי האדם שרוצה לזכות לשבת
וללמוד תורה ,הינו רק אם מרגיש בעריבות ומתיקות התורה ,ומבין כי אין למעלה
מלימוד התורה ,שנאמר 'יקרה היא מפנינים' וכל חפצים לא ישוו בה ואפילו חפצי
שמים ,וכל רגע שלומד או שומע שיעור תורה ,מרגיש הוא כמונה מרגליות ,ולכן
תיקנו לומר מיד לאחר הברכה הנוסח 'והערב נא ה' אלהינו את דברי תורתך בפינו,
שהינו תנאי הכרחי ללימוד התורה.

היו משתגעים ומתלהטים אחריה
ולסיום ,ראוי להביא כאן מה שכתב האור החיים הקדוש בפרשתנו ,על הפסוק "ושמחת
בכל הטוב אשר נתן לך ה' אלהיך' ,וזה לשונו :וְ גַ ם ּכִ י יִ ְרמֹז ְּב ַמ ֲא ַמר בכָ ל ַהּטֹוב ַעל
ּתֹור ִתי ַעל
ׁשנא ַמר 'ּכִ י לֶ ַקח טֹוב נָ ַתּתי לָ כֶ ם ָ
ּתֹורהֱ ,
ּתֹורהּ ,כְ ָא ְמ ָרם זַ "ל ֵאין טֹוב ֶאּלא ָ
ַה ָ
ּתֹורהָ ,היּו
יׁשים ִּב ְמ ִתיקּות וַ ֲע ֵרבּות טּוב ַה ָ
ׁשאם ָהיּו ְּבנֵ י ָא ָדם ַמ ְרּגִ ִ
ּתעזֹבּו' ְ(ּב ָרכֹות הִ .).
ֲ
אּומה,
ּכסף וְ זָ ָהב לִ ְמ ָ
ִמ ְׁשּתּגְ ִעים ִּומ ְתלַ ֲה ִטים ַא ֲח ֶר ָיה ,וְ ֹלא יֵ ָחׁשב ְּב ֵעינֵ ֶיהם ְמֹלא עֹולָ ם ֶ
ּתֹורה ּכֹולֶ לֶ ת ּכל ַהּטֹובֹות ׁשּבעֹולָ ם .עכ"ל.
ּכי ַה ָ
בברכת שבת שלום,
מאור כהן

ברכת מזל טוב חמה ולבבית
לידידינו היקר והנעלה,
ראש וראשון לכל דבר שבקדושה ,יקר רוח איש תבונה ,הרב
הגדול מעוז ומגדול
רבי אליהו דניאל אוזן שליט"א,

כבר בדקת תפילין? מזוזות? הרצועות נקרעו?
מנהג חסידים ואנשי מעשה לבדוק התפילין והמזוזות בחודש אלול
לפרטים פנה לבית הוראה "מראה כהן" -הרצליה – 052-9487-351

מזכה הרבים ברדיו התורני ,רדיו 'קול תבונה',
לרגל הולדת בנו בשעה טובה ומוצלחת,
ויהי רצון שיזכה להכניסו בבריתו של אברהם אבינו בעתו ובזמנו,
וחפץ ה' בידו יצלח להגדיל תורה ולהאדירה ,ולעשות עוד כהנה
וכהנה למען דעת ה' בארץ ובעולם ,אכי"ר.

הבדיקה בפיקוח גדולי ישראל

בחצרות
רבותינו
מהנעשה
והנשמע
סביב גדולי
ישראל
שליט"א
מרן הראש"ל שליט"א בדברי חיזוק לחיילי צה"ל

מרן ראש הישיבה שליט"א בכנס חיזוק בישיבת בין הזמנים

