
"מעלת זיכוי הרבים" 
הגאון הגדול הרב אברהם קריספין שליט"א

איתא בבראשית רבה )פרשת לך לך פרשה לט יד(. "ואת הנפש אשר 
עשו בחרן", "אמר רבי אלעזר בן זימרא אם מתכנסין כל באי העולם 
לברוא אפילו יתוש אחד אינן יכולין לזרוק בו נשמה, ואת אמר ואת 
הנפש אשר עשו? אלא אלו הגרים שגיירו, ואם כן שגיירו למה אמר 
עשו? אלא ללמדך, שכל מי שהוא מקרב את העובד כוכבים ומגיירו 
כאלו בראו, ויאמר אשר עשה, למה נאמר אשר עשו? אמר רב הונא 
ע"כ. הנשים.  את  מגיירת  ושרה  האנשים  את  מגייר  היה  אברהם 
וכן אמרו בסנהדרין )צט ע"ב(, אמר ריש לקיש כל המלמד את בן חבירו 
תורה מעלה עליו הכתוב כאילו עשאו, שנאמר ואת הנפש אשר  עשו בחרן.

המלל כל  שאמרו  מה  על  לעמו  דויש 
חבירו?   את  המלמד  כל  אמרו  ולא  חבירו  בן  מד 
לוכתב בספר פתח עינים, שלכאורה מצד הדין היה לרב ולאבי התל

מיד לחלוק מחצה ומחצה בשכר על זה שהתלמיד הבן לומד תורה, 
וכמו ששנינו במשנה )ב"מ ק ע"ב(, 'שטף נהר זיתיו ונתנם לתוך שדה 
חבירו זה אומר זיתי גדלו וזה אומר ארצי גדלה יחלוקו', כלומר שכיון 
שהקרקע היא של אחד והזיתים של אחר הרי התוצאה והרווח של 
לשניהם. וגם כאן האב הולידו והרב לימדו ויחלקו בשוה. אלא שהע

לה הכתוב על הרב כאילו הוא בעצמו "עשאו" וכל השכר שלו. ולכן 
כתוב בן חבירו שאע"פ שיש לו אב השכר כולו למי שזיכהו להכנס 
לעול התורה. וזיכה אותו לנשמה על ידי הלימוד שזאת עיקר ברייתו.

וכמו שראינו לגבי נח 'אלה תולדות נח נח איש צדיק', יש תולדות 
הגשמיים לנח שהם שם חם ויפת. אבל יש תולדות שהם מעשים 
טובים, ומנה הכתוב בנח תחילה את מעשיו הטובים.  ופי' רש"י 
"איש צדיק"- 'ללמדך שעיקר תולדותיהן של צדיקים מעשים טובים'.
ונשמה, צריך הוא  והכוונה בזה היא, שכיון שהאדם עשוי מגוף   
ממה  העיקרית,  היא  הנשמה  ותולדות  בשניהם.  תולדות  להוליד 
שהקדים איש צדיק ובזה אין לאביו שותפות באדם המזכה את בנו.

שמעלה  בתשובה,  אנשים  ומחזיר  הרבים  מזכה  של  גודלו  ראה 
הול המזדכים  של  זכיותיהם  וכל  ילדו.  כאילו  הכתוב  לעליהם 

)פרשת  הזוהר  שכתב  כמו  לזכותו.  ועומדים  המזכה,  אחרי  כים 
זכותא  ב(, "ואת הנפש כתיב את לאסגאה  לך לך דף עט עמוד 
ההוא  לאחרא  דמזכה  מאן  דכל  עמיה  אזלי  דהוו  נפשאן  דכלהו 
אשר  הנפש  ואת  דכתיב  מנלן  מניה  אעדי  ולא  ביה  תליא  זכותא 
ע"כ. דאברהם".  עמיה  אזיל  הוה  נפשן  דאינון  זכותא  בחרן  עשו 
לרל את  התיבה  אלא  הנפש  ואת  כתוב  למה  הזוהר  שפירו 
שמ מי  שכל  מפני  אתם  שהלכו  הנפשות  כל  של  זכות  לבות 

וזהו  ממנו  תסור  ולא  המזכה  על  תלוי  ההוא  הזכות  לאחר  זכה 
אברהם. עם  הלך  הנפשות  של  שזכות  "ואת"  בתיבת  מרומז 

    בברכת שבת שלום!
                                                       

"העיקר זה המעשים לא ההצלחות"
הרב דוד אטדגי שליט"א

ֶאל ַאְבָרם  ְיֹהָוה  "ַוֹּיאֶמר  פרשתנו פרשת "לך לך", פותחת בציווי הקב"ה לאברהם אבינו 
ֶלְך ְלָך ֵמַאְרְצָך ּוִמּמֹוַלְדְּתָך ּוִמֵּבית ָאִביָך ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאְרֶאָּך:". הקב"ה מצווה את אברהם 
אבינו תעזוב את ארץ מגוריך, את מקום הולדתך, ואת בית הוריך, ותלך אל המקום אשר 
)אבות דרבי נתן נוסחא א פרק לג(, שזה היה אחד מעשרה נסיונות שנתל  אראך. ומבואר במדרש
נסה אברהם אבינו ע"ה. ונמצא בהם שלם. במדרש שם מבואר, עד כמה גדול כח מעלתם 
של הנסיונות הללו שבזכות שעמד בהם אברהם זכו עם ישראל לניסים גדולים במצרים.

שאל פרשתינו,  בו  שפותחת  בנסיון  הקושי  עיקר  היה  מה  להבין,  יש  הולכאור 
ועצו גדולות  הבטחות  לו  מבטיח  הקב"ה  והרי  ביתו.  את  לעזוב  מצטווה  לברהם 

ּוְמַקֶּלְלָך  ְמָבֲרֶכיָך  ַוֲאָבְרָכה  ְּבָרָכה:  ֶוְהֵיה  ְׁשֶמָך  ַוֲאַגְּדָלה  ַוֲאָבֶרְכָך  ָּגדֹול  ְלגֹוי  "ְוֶאֶעְׂשָך  מות, 
"לה  – לך  לך  המדרש  דברי  רש"י  שמביא  וכמו  ָהֲאָדָמה".  ִמְׁשְּפֹחת  ֹּכל  ְבָך  ְוִנְבְרכּו  לָאֹאר 

טבעך  שאודיע  ועוד  לבנים,  זוכה  אתה  אי  וכאן  גדול  לגוי  אעשך   ושם  ולטובתך,  נאתך 
גדולות?.. כך  כל  הבטחות  אחרי  הקב"ה  בקול  לשמוע  הנסיון  מה  כן  ואם  בעולם". 

ֶאת  ַאְבָרם  "ַוִּיַּקח  הקב"ה,  ציווי  את  אברהם  קיום  את  אנו  מוצאים  הפסוקים  בהמשך 
ְבָחָרן  ָעׂשּו  ֲאֶׁשר  ַהֶּנֶפׁש  ְוֶאת  ָרָכׁשּו  ֲאֶׁשר  ְרכּוָׁשם  ָּכל  ְוֶאת  ָאִחיו  ֶּבן  לֹוט  ְוֶאת  ִאְׁשּתֹו  ָׂשַרי 
הכ מהי  השאלה  על  חז"ל  עמדו  ובמדרשים  ובגמ'   ." וגו'  ְּכַנַען  ַאְרָצה  ָלֶלֶכת  לַוֵּיְצאּו 

אחד  יתוש  לברוא  העולם  באי  כל  מתכנסין  אם  והלא  בחרן"?  עשו  אשר  "הנפש  וונה 
שהיה  מלמד  אלא  עשו?  אשר  הנפש  הכוונה  ומהי  יכולין?  אינן  נשמה  בו  ולהכניס 
עשאם. כאילו  הכתוב  עליו  ומעלה  השכינה.  כנפי  תחת  ומכניסן  מגיירן  אברהם 

ופה עולה תמיהה גדולה, אברהם אבינו מפריח את השממה מגלה לכל עובר ושב שיש בורא 
לעולם. מכניס אורחים בחינם.. אברהם פתח ישיבה ושרה פתחה מדרשיה.. פעילות כל כך 
ברוכה. בלי תקציבים בלי פרסום.. הרי אברהם היה "העברי".. כל העולם מעבר אחד והוא 
מהעבר השני. וביום בהיר אחד הקב"ה מצווה אותו תעזוב הכל! תלך אל הלא נודע.. מדוע? 
ויותר מכך איפה מצינו בתורה איזכור לכל אותם נפשות שעשה אברהם לאן הם נעלמו?

לג.  פס'  פכ"א  חכמה  במשך  הובא  פכ"ט,  אליעזר  דרבי  )פרקי  המדרש  אומר  מפתיעה..  כך  כל  והתשובה 
לסורן..  חזרו  והגירות  הגרים  שכל  מלמד  יט(,  אות  חרוץ  מחשבות  ובספר  שמיני.  פרשת  ויקרא  צדיק  ובפרי 

לעזוב.. אותו  ציווה  הוא  לכן  צדיקים  מהם  יצא  שלא  ידע  הקב"ה  גויים..  להיות  חזרו 
ַאְב ִּביֵמי  ָאִביו  ַעְבֵדי  ָחְפרּו  ֲאֶׁשר  ַהְּבֵאֹרת  ו"ְָכל  הפסוק  על  בחיי  ברבינו  מצאתי  ל)וכן 
לג רמז  שהבארות  אומרים  -ויש  הבארות  וכל  ָעָפר"  ַוְיַמְלאּום  ְּפִלְׁשִּתים  ִסְּתמּום  ָאִביו  לָרָהם 
טו((. כו  )שם  לסורם.  והחזירום  לבותיהם  פלשתים  סתמו  כך  ואחר  אברהם,  בימי  שהתגיירו  רים 

ושרה  שאברהם  לכתוב  זאת  בכל  טרחה  התורה  כך,  כל  מפליא  זה  בדבר  כשנתבונן 
הגראי"ל  מרן  אומר  כלום...  מהם  נשאר  שלא  אפילו  בתשובה  והחזירו  נפשות  עשו 
)בספרו איילת השחר, לך לך(, משמע מכאן, שלא צריך להצטער על העמל אפיל זצוק"ל  שטיינמן 
בשם  ואומרים  שצריך.  מה  עשה  דהוא  עמלתי  לשווא  יאמר  ולא  לסורן  חזרו  דאח"כ  לו 
מצ שאם  אלא  לפעול"  לא  לעשות  מוטל  האדם  "על  זצ"ל  סלנט  ישראל  רבי  להגאון 

סלובייצ'יק  זאב  לרבי  שסיפרו  ושמעתי  והוסיף,  יותר..  גדול  שכרו  אז  בעשייתו,  ליח 
הרי  הרב  ואמר  התקלקלו.  ואח"כ  קשים,  תלמידים  עם  למדו  שבו  מקום  על  זצ"ל 
כך. על  שכר  ודאי  יש  אז  וכו'  שבת  ושמרו  שמע,  קריאת  קראו  הם  שם,  שלמדו  בזמן 

דברי, הגאון מסלנט, הם יסוד חשוב בחיינו, אדם צריך לדעת שעליו מוטל לעשות 
ולפעול ככל יכולתו. גם אם לא השגנו את המטרה, נחלנו אכזבות, כשלונות, ניסנו כבר כמה 
פעמים ולא הצלחנו. אנחנו לא אחראים על התוצאות. בשמים דורשים מאיתנו "לעשות" לא 
להצליח.. לכן גם מבקש הקב"ה מנח לבנות תיבה שע"פ הטבע לא תוכל להכיל את כולם. כדי 
ללמדנו שהקב"ה חפץ "במעשים" גם אם ההצלחה והשגת המטרה נראים רחוקים מאיתנו. 

זוהי התשובה למה ששאלנו בתחילת דברינו מה הקושי בציווי 'לך לך' הרי אברהם קיבל 
הבטחות נשגבות, מה הקושי?.. והתשובה היא, שהאדם בטבעו הוא אינו מסוגל לעשות דבר 
שהוא לא רואה באופק את התוצאות, ואת המטרה במה שהוא עושה. וכאן הקב"ה אומנם 
מבטיח הבטחות אבל הציווי הוא "תלך".. תתחיל ללכת ואני אומר לך מתי לעצור ולאן ללכת. 
זה נסיון קשה מנשוא. אבל אברהם אבינו עומד בו בגבורה ומתחיל ללכת ללא כל שאלות. 
זוהי ההדגשה לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך.. תתנתק מכל ההרגלים שגדלת עליהם 
בבית אביך העיקר זה העשייה לא התוצאות. ואז תזכה לכל ההבטחות הכבירות האלה.

העלון מוקדש לעילוי נשמת:
אברהם בן אסתר ז"ל, חסיבה בת חנינה 
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"שמירת העיניים"
ה ְיַפת  ָ י ִאּשׁ י ּכִ ּתֹו ִהּנֵה ָנא ָיַדְעּתִ ַרי ִאׁשְ ר ִהְקִריב ָלבֹוא ִמְצָרְיָמה ַוּיֹאֶמר ֶאל ׂשָ ֲאׁשֶ "ַוְיִהי ּכַ

": )בראשית פרק יב, יא(. ַמְרֶאה ָאּתְ
יודע  היה  שלא  למד  אתה  מכאן  את,  מראה  יפת  אשה  כי  ידעתי  נא  הנה  לה  אמר 
וכ"ה  ה,  סימן  לך  לך  פרשת  תנחומא  )מדרש  הנשים  כדרך  אותה(  ראה  )שלא  לכן  קודם  אותה 
מותה"..(. יום  עד  בה  הכיר  ולא  גידמת  שנשא  אחד  באדם  "מעשה  אמרו  נג  דף  ובשבת  ט"ז.  בב"ב 

מעלת השומר עיניו| רבי מנשיה בן בנו של רבי יהושע בן לוי אומר מצינו שכל מי 
שרואה דבר ערוה ואין זן עיניו ממנה זוכה להקביל פני שכינה שנאמר "ועוצם עיניו מראות 
עיניך תראינה ארץ מרחקים". ביופיו תחזנה  "מלך  לו  וכתיב בסמוך  טו(  לג,  )ישעיה  ברע" 
וביאר בטהרת הקודש: דהנה חז"ל אמרו "זוכה ומקבל" )בלשון הווה( תיכף בשעה שראה 
דמות אשה ומעביר מחשבתו בלי ליהנות ח"ו ובלי להרהר, תיכף ומיד זוכה ומקבל פני 
השכינה, כי בזה הרגע ממשיך על נפשו קדושה גדולה ויתירה עד שנשמתו תיכף באותו 
רגע מקבלת פני השכינה הגם שגופו אינו מרגיש. ולעתיד לבוא בכל פעם שעמד בניסיון 
מלהסתכל יזכה לראות פני זיו השכינה, אשרי לילוד אשה שיזכה לזה ואשרי חלקו וגורלו.  
כדי  עיניו  ומשפיל  רוחו  שעוצר  מי  ק"מ(  )אות  חסידים  יעלזו  בספר  וכתב 
השרת... ממלאכי  לפנים  יהיה  לבוא  לעתיד  וכו'  בנשים  להסתכל  שלא 

לפי  מהן,  לשוב  חזקתו  אין  אותן  העושה  דברים  חמשה  גדול|  עוון  העינים  ראיית 
שהם דברים קלים בעיני רוב האדם ונמצא חוטא והוא ידמה שאין זה חטא, ואלו הן: 
וכי בעלתי או קר לוכו' המסתכל בעריות מעלה על דעתו שאין בכך כלום שהוא אומר 

עריות  של  לגופן  גורמת  שהיא  גדול  עון  העינים  שראיית  יודע  אינו  והוא  אצלה,  בתי 
ד(.  הלכה  ד  פרק  תשובה  הלכות  )רמב"ם  עיניכם...  ואחרי  לבבכם  אחרי  תתורו  ולא  שנאמר 
ואמרו רבותינו )יבמות סג:( "כל הצופה בנשים סופו בא לידי עבירה". ועוד אמרו רבותינו 
)סוטה ח.( "אין יצר הרע שולט אלא במה שעיניו רואות". וצריך להזהר מאוד בראיית העין 

משום דאמר ריש לקיש  )יומא דף עד:("טוב מראה באשה יותר מגופו של מעשה שנאמר )קהלת 
ו( "טוב מראה עינים מהלך נפש" וביאר התוספות ישנים, הלכך צריך להזהר מאוד ממנו.

עצה לשמירת העיניים| וביאר בספר החינוך )מצוה שפז( שורש מצוה זו שהזהירה תורה 
ל"ולא תתורו אחר לבבכם ואחרי עינכם" נגלה, כי בזה ישמר האדם מחטוא לה' כל ימיו. והמ

צוה הזאת באמת יסוד גדול בדת, כי המחשבות הרעות אבות הטומאות, והמעשים ילדיהן, 
ואם ימות האדם טרם יוליד אין זכר לבנים, נמצאת זאת המניעה שורש שכל הטובות יוצאות 
ממנה. ודע בני ותהא מרגלא בפומך מה שאמרו זכרונם לברכה ]אבות פ"ד מ"ה[, עברה גוררת 
לעברה ומצוה גוררת מצוה, שאם תשית דעתך למלאות תאותך הרעה פעם אחת תמשך אח

ריה כמה פעמים, ואם תזכה להיות גבור בארץ לכבוש יצרך ולעצום עיניך מראות ברע פעם 
אחת יקל בעיניך לעשות כן כמה פעמים. כי התאוה תמשוך הבשר כמשוך היין אל שותיו...

הלב  ה"ח(:  פ"א  ברכות  )ירושלמי  לברכה  זכרונם   רבותינו,  אמרו  העיניים|  לפגם  תיקון 
ואחל לבבכם  אחרי  תתורו  "ולא  לט(:  טו  )במדבר  כתו  וכן  החטא,  סרסורי  שני  בוהעינים 
- במרירות וצער. וע יכופר עוון הסרסורים: עוון סרסרות הלב  לרי עיניכם". לכן בזאת 

על  עיני  ירדו  מים  "פלגי  קלו(:  קיט  )תהלים  שנאמר  בדמעות,  יכופר   - העינים  סרסרות  וון 
הן  העינים  פירוש  לא שמרו",  "על  אלא  לא שמרתי",  "על  אמר  לא  תורתך",  לא שמרו 
התשובה(.  שער  צדיקים  אורחות  )ספר  מים.  פלגי  הורדתי  כן  על  החטא,  לתור  מרגלות  היו 

דרכא אחרינא| כשאדם צריך לצאת לעסקיו ולפניו רחוב פרוץ, עליו לחפש דרך אחרת 
ולא יעבור באותו רחוב שמצויים בו מראות אסורות, ואם אינו עושה כן נקרא רשע. ואם 
אין דרך אחרת  אלא היא, ילך בה, ויעצום עינו כל מה שאפשר, וימהר הליכתו לצאת 
משם מהר. )ב"ב נז: רשב"א, יד רמ"ה שם, שו"ת שלמת חיים סימן תל"ח(.   סיפר הגאון רבי א. מן 
ששאל את פי הסטייפלר זצ"ל שהוא נוסע כל יום לפתח תקוה על מנת למסור שיעור 
והדרך מלאה במכשולות מה לעששות? והשיב לו שאם כן לא משתלם לו הדבר, וייעץ לו 
שיקח משקפיים ויצבע אותם בצבע שחור וישאיר מקום ריק שמוכרח לראיה הכרחית..

 
שישאל יפה  היא  אם  בפנויה  להסתכל  מותר  נישואין  למטרת  |פנויה 
זה  ועל  זנות  דרך  בה  יסתכל  לא  אבל  כן,  לעשות  שראוי  אלא  עוד  ולא  וכו'  נה 
א(. סעיף  כא  סימן  העזר  אבן  )שו"ע  בתולה"  על  אתבונן  ומה  לעיני  כרתי  "ברית  נאמר 

הסתכלות בשעה שמדבר עמה| ראיית אשה  ראיה בעלמא בעת שיחה עמה מותרת לפי 
שאינו מתכון להביט בה אלא להראות לה ששם לב לדבריה )ב"י או"ח סימן ע"ה בשם תר"י ברכות 
פ"ג, יש"ש כתובות פ"ב הי"א, פמ"ג משב"ז סימן ע"ה ס"ק ז,(. ויש מחמירים שאין מביטים עליה כלל אלא 

מביטים לצדדים או למטה )עי' פתח עינים לגחיד"א דף כ ע"ב ובעין זוכר מערכת ה אות ו שאסר אף ראיה בעלמא, 
וכן מבואר בשו"ת אגרות משה או"ח סימן י שמחויב להשתדל שלא להביט בפניה כדי שלא יבוא ח"ו ליהנות מראייתה(.

לובכל מקרה באשה הלבושה בחוסר צניעות  ויש לחוש להרהור, אסור לכל הדעות לה
עובר  מהרהר  ועי"ז  באשה  המסתכל  )שהרי  והאדם  המצב  לפי  והכל  תומו,  לפי  אף  בה  סתכל 
הרא"ש  ובפסקי  כ:.  דף  בע"  כדאיתא  רע  דבר  מכל  דונשמרת  לאו  ועל  תתורו  דלא  לאו  על  לאוים  שני  על 

התורה(.  מן  אסור  דהרהור  ב  ס"ק  כא  בסימן  אבה"ז  שמואל  בית  ועי'  כט.  אות  כא  פרק  חרדים  ובספר  שם 

"מתי מותר לצאת לחו"ל"
לחוץ  ישראל  מארץ  לצאת  מותר  האם  שאלה: 

לארץ לטיול ולנופש או לקברות    צדיקים.

תשובה: לצורך טיול לתאוה בלבד אסור. ולצורך נופש גופני עד 
שלשים ימים או לצורך לראות פלאי הבריאה. או לצורך קברות 

צדיקים המיקל יש לו על מי לסמוך. 
לצאת  אסור  ה"ט  פ"ה  מלכים  בהלכות  הרמב"ם  כתב  ביאורים: 
לישא  או  תורה  ללמוד  אלא  לעולם  לארץ  לחוצה  ישראל  מארץ 
לסחו הוא  יוצא  וכן  לארץ  ויחזור  העכו"ם  מן  להציל  או  לאשה 

וכו'.  הרעב  שם  חזק  כן  אם  אלא  אסור  לארץ  בחוצה  לשכון  אבל  רה 

ומצינו כמה היתרים ליציאה לחו"ל באופן מסויים הראשון כתב המג"א בסי' 
תקלא' ס"ק ז' לצאת כדי להרויח או לראות פני חבירו מותר שזה נקרא דבר מצוה.
שלפרנ כמו  שצג'  סי'  ח"ה  והנהגות  תשובות  בשו"ת  לומד  לומכאן 
הגו בנופש  שם  יותר  לו  שטוב  גופו  לצורך  כן  כמו  מותר  להרווחה  לסה 

לתאוה  בעלמא  טיול  ורק  יום  שלשים  עד  רק  זה  היתר  וגם  מותר,  פני 
אסור. ורק לצורך לימוד תורה ולישא אשה אפשר גם יותר משלשים יום. 
לצורך  לארץ  לחוץ  יציאה  שאסר  נז'  סי'  ח"ה  יחו"ד  בשו"ת  גם  ועיין 
דבריו  משמעות  צדיקים  קברות  ולצורך  נופש,  לצורך  דיבר  ולא  טיול 
טיול  לצורך  קעג'  סי'  ח"ה  שבה"ל  בשו"ת  עיין  נוסף  היתר  בזה.  להקל 
ומותר. מצוה  לצורך  נחשב  הבריאה  פלאי  ראיית  לצורך  אבל  אסור  גם 

פגעי  לראות  לארץ  לחוץ  לצאת  מותר  האם  שאלה: 
אלו? במקומות  ללכת  מותרים  כהנים  והאם  השואה. 

תשובה: המיקל יש לו על מי לסמוך. ולגבי הכהנים ראוי שלא להיכנס 
למקום המשרפות ובאזור המשרפות יש ללכת על רצפה ולא על אדמה.
ביאורים: אף שלשון הרמב"ם בהיל' מלכים פ"ה ה"ט שלצורך ללמוד תורה 
מותר לצאת לחוץ לארץ עיין מאמר של הרב דיכובסקי בתחומין כ' תשס' 
שהביא שיש בזה תועלת כשמתבונן בצרות שהרעו את אבותינו זה מעורר 
הלב לעשות תשובה ודינו כצורך לימוד תורה. זאת ועוד אם משתטח על 
קברי אחים שהיו גדולי עולם שנטבחו בשואה והם קרובים שם וא"כ יש 
גם קולא של קברות צדיקים. ולגבי כהנים לבקר במחנות באושויץ לאחר 
בירור עם מומחה בדבר ראוי שלא להיכנס מחשש שנשארו עצמות, ובאזור 
המשרפות יש לילך על גבי רצפה ולא על האדמה מחשש לעצמות שבאדמה.

אילת. בעיר  למלון  לנופש  לצאת  שאלה: 

לעיל. ומבואר  כחו"ל  דינה  וטיול  לנופש  יציאה  לגבי  תשובה: 
 

באלו  לנופש  לארץ  לחוץ  יציאה  לגבי  כתבנו  לעיל  ביאורים: 
. כחו"ל  דינה  אילת  העיר  אם  לדון,  שיש  אלא  מותר.  מקרים 
כחו"ל  שדינה  רכח'  עמ'  ח"ג  אול"צ  שו"ת  שדעת  ומצינו 
טובים.  ימים  שני  שם  שעושים  רכו'  בעמ'  שם  נקט  ולכן 

עג'  עמ'  בארץ  התלויות  מצוות  בילקו"י  הובא  הגרע"י  מרן  דעת  אמנם 
דין  בית  ושלוחי  הארץ  בשטח  שהיא  כיון  אחד  יום  רק  בה  לנהוג  שיש 
אכי לגבי  וכן  טובים  ימים  שני  לעשות  צורך  ואין  לשם  מגיעים  להיו 

אף  לקולא  בו  הולכים  ספק  היה  אם  ואפילו  פסח  במוצאי  חמץ  לת 
בשו"ת  וגם  לארץ.  כחוץ  והוא  ומעשרות  מתרומות  פטור  שהוא 
מתרו שם  הנמצאים  הפירות  פטר  ו'  סי'  יו"ד  ח"ג  )זביחי(  פז  לעטרת 

עמו.  והסכים  הגרע"י  למרן  התשובה  שהראה  וסיים  ומעשרות  מות 
לולגבי יציאה לשם נראה שיש יותר להחמיר להחשיבה כחוץ לארץ שהרי קדו

שת הארץ ואויר ארץ העמים לא קשורה לשיירות מצויות ולכן יהיה מותר 
לצאת רק באופנים המבוארים לעיל לגבי יציאה לחו"ל באלו אופנים מותר.

)מתוך שו"ת "אליבא דהילכתא" שיצא לאור בימים אלה(.

ולה רעים  מקלות  להכניס  כיצד  דייקנית  לבאומנות 
בהן.  להתפאר  שראוי  משפחות  בגלגלי  סכינים,  בי 
השלום, האחווה והידידות יכולים לשוט להם על נחלי ופלגי מים 
לשל אהבה משפחתית חמה ונעימה, וממש ראוייה לקנאה. הש

מחות המשותפות, הטיולים המשפחתיים, האבא יושב בראש 
השולחן וכל אחד לפי התור אומר דבר תורה מחודש שבדיוק 
מתאים לארוע, לשמחה, לבר-מצווה, וליום הנישואין של הזוג 
המארח. נכון, צפוף, לפעמים אפילו מלאה, אבל בכל זאת משפחה 
רחבה למופת. וזרעו לברכה, ממש תענוג לעיניים וגם לאוזניים.

ונאומי  מנגינות השלום  יודע שמאחורי  הוא  סבלן.  הרע  יצר 
זוממת  שטנית,  מלחמה,  רוח  מאחור  לה  מרחפת  האחווה 
הזו,  האופורית  בתמונה  קטן  לסדק  ממתינה  שרק  רעה, 
ותמרות  אש  ומבולקא,  בוקא  ולחולל  קדימה  לפרוץ  כדי 
בישין. מרעין  ושאר  וגידופים,  נאצות  ופירוד,  שינאה  עשן, 

אחד,  לאבא  אחת  בכורה  ואחות  אחים  שלושה  "אנחנו 
לא  אבא  למדי.  צעירים  כשהיינו  נפטרה  אמא  השלום.  עליו 
האמא  מסימפטום  נסבול  שלא  כדי  בשנית,  להינשא  רצה 
אחד  לכל  ואהבה  חום  הפיץ  צדיק.  אבא  היה  הוא  החורגת. 
קי וגם  מקופח,  הרגיש  לא  אחד  אף  שווה,  באופן  למאיתנו 
הב אחותי  יתומים,  ארבעה  היינו  במעוננו.  קיננה  לא  לנאה 

בני  התאומים  ואנחנו   ,15 בן  השני  אחי  ה-16,  בת  כורה 
דבר. מאיתנו  חסך  ולא  בנין,  כפועל  קשה  עבד  אבא   .10

"כולנו למדנו בישיבות קדושות, ואף פעם לא חסרו לנו דמי 
לש ואחת  בשבוע,  פעמיים  או  פעם  לטלפן  דאג  אבא  לכיס. 

הלב  נכון,  הארץ.  טוב  כל  עמוס  אותנו  לבקר  קפץ  בועיים 
לנו את הלבבות, אבל  הגעגועים קרעו  בלי אמא,  היה שבור 
אמא,  כמו  ולנשק  לחבק  ידע  הוא  גדולה.  נחמה  היה  אבא 
הת כפל  את  ביצע  הוא  אבא.  כמו  כשצריך,  מכה  לולתת 
הדעת. על  להעלות  שניתן  מושלמת  הכי  בצורה  פקידים 

קטנטנים.  חדרים,  שלושה  בת  בדירה  צפונית  בעיר  "גרנו 
בבית  פינה  שכל  למרות  מלכות,  ארמון  עבורנו  היתה  היא 
לי את  שבתה  תמיד  בסלון  ותמונתה  אמא,  את  להזכירה 

הראש  את  טומן  שנים  במשך  עצמי  את  זוכר  אני  בנו. 
את  מלטף  אבא,  מגיע  ואז  מגעגועים.  ובוכה  בכרית,  עמוק 
אתה  שמחה,  בשמים  אמא  "איבני,  לי  ואומר  מנשק  ראשי, 
כוח. שנותנות  פשוטות  מילים  בישיבה...".  תורה  לומד 

"השנים חלפו. גדלנו. אבא ברגישות מופלאה חיתן אותנו אחד 
לאחד. לא נח ולא רגע עד שבדק כל משודכת מן המסד ועד הט

פחות, העיקר שבניו יהיו מאושרים. "תראו בני" היה אומר "אני 
לא מאמין שאמצא לכם כלות כמו אמא שלכם ז"ל, אבל אני 
לאעשה הכל כדי שיהיה לכם טוב עם עקרת הבית משורש נשמת
כם, כמו שהיה לי טוב עם אמכם עד שהשיבה נשמתה בטהרה".

אחד  לכל  נתן  אבא  בצניעות.  דיוק  ליתר  בעניות,  "התחתנו 
במי סייע  לשנה.  שכירות  דמי  שקלים  אלפי  כמה  למאיתנו 

למרות  בחתונות,  צעיר  נער  כמו  ורקד  צנועה  חתונה  מון 
כל  והשתוקקנו,  האחים  כל  אותו  הערצנו  המתקדם.  גילו 
גדול. כך  וכל  פשוט,  כך  כל  כמוהו.  נפלא  הורה  להיות  אחד, 

אחד  אצל  התארח  הוא  שבת  כל  מלכים.  כבוד  לו  "עשינו 
היינו  השונות,  בשמחות  הנישואין,  בימי  בחגים,  מאיתנו. 
ישב  הוא  הבתים.  באחד  אבא  עם  המשפחות  כל  נפגשים 



תשובה: לצורך טיול לתאוה בלבד אסור. ולצורך נופש גופני עד 
שלשים ימים או לצורך לראות פלאי הבריאה. או לצורך קברות 

צדיקים המיקל יש לו על מי לסמוך. 
לצאת  אסור  ה"ט  פ"ה  מלכים  בהלכות  הרמב"ם  כתב  ביאורים: 
לישא  או  תורה  ללמוד  אלא  לעולם  לארץ  לחוצה  ישראל  מארץ 
לסחו הוא  יוצא  וכן  לארץ  ויחזור  העכו"ם  מן  להציל  או  לאשה 

וכו'.  הרעב  שם  חזק  כן  אם  אלא  אסור  לארץ  בחוצה  לשכון  אבל  רה 

ומצינו כמה היתרים ליציאה לחו"ל באופן מסויים הראשון כתב המג"א בסי' 
תקלא' ס"ק ז' לצאת כדי להרויח או לראות פני חבירו מותר שזה נקרא דבר מצוה.
שלפרנ כמו  שצג'  סי'  ח"ה  והנהגות  תשובות  בשו"ת  לומד  לומכאן 
הגו בנופש  שם  יותר  לו  שטוב  גופו  לצורך  כן  כמו  מותר  להרווחה  לסה 

לתאוה  בעלמא  טיול  ורק  יום  שלשים  עד  רק  זה  היתר  וגם  מותר,  פני 
אסור. ורק לצורך לימוד תורה ולישא אשה אפשר גם יותר משלשים יום. 
לצורך  לארץ  לחוץ  יציאה  שאסר  נז'  סי'  ח"ה  יחו"ד  בשו"ת  גם  ועיין 
דבריו  משמעות  צדיקים  קברות  ולצורך  נופש,  לצורך  דיבר  ולא  טיול 
טיול  לצורך  קעג'  סי'  ח"ה  שבה"ל  בשו"ת  עיין  נוסף  היתר  בזה.  להקל 
ומותר. מצוה  לצורך  נחשב  הבריאה  פלאי  ראיית  לצורך  אבל  אסור  גם 

פגעי  לראות  לארץ  לחוץ  לצאת  מותר  האם  שאלה: 
אלו? במקומות  ללכת  מותרים  כהנים  והאם  השואה. 

תשובה: המיקל יש לו על מי לסמוך. ולגבי הכהנים ראוי שלא להיכנס 
למקום המשרפות ובאזור המשרפות יש ללכת על רצפה ולא על אדמה.
ביאורים: אף שלשון הרמב"ם בהיל' מלכים פ"ה ה"ט שלצורך ללמוד תורה 
מותר לצאת לחוץ לארץ עיין מאמר של הרב דיכובסקי בתחומין כ' תשס' 
שהביא שיש בזה תועלת כשמתבונן בצרות שהרעו את אבותינו זה מעורר 
הלב לעשות תשובה ודינו כצורך לימוד תורה. זאת ועוד אם משתטח על 
קברי אחים שהיו גדולי עולם שנטבחו בשואה והם קרובים שם וא"כ יש 
גם קולא של קברות צדיקים. ולגבי כהנים לבקר במחנות באושויץ לאחר 
בירור עם מומחה בדבר ראוי שלא להיכנס מחשש שנשארו עצמות, ובאזור 
המשרפות יש לילך על גבי רצפה ולא על האדמה מחשש לעצמות שבאדמה.

אילת. בעיר  למלון  לנופש  לצאת  שאלה: 

לעיל. ומבואר  כחו"ל  דינה  וטיול  לנופש  יציאה  לגבי  תשובה: 
 

באלו  לנופש  לארץ  לחוץ  יציאה  לגבי  כתבנו  לעיל  ביאורים: 
. כחו"ל  דינה  אילת  העיר  אם  לדון,  שיש  אלא  מותר.  מקרים 
כחו"ל  שדינה  רכח'  עמ'  ח"ג  אול"צ  שו"ת  שדעת  ומצינו 
טובים.  ימים  שני  שם  שעושים  רכו'  בעמ'  שם  נקט  ולכן 

עג'  עמ'  בארץ  התלויות  מצוות  בילקו"י  הובא  הגרע"י  מרן  דעת  אמנם 
דין  בית  ושלוחי  הארץ  בשטח  שהיא  כיון  אחד  יום  רק  בה  לנהוג  שיש 
אכי לגבי  וכן  טובים  ימים  שני  לעשות  צורך  ואין  לשם  מגיעים  להיו 

אף  לקולא  בו  הולכים  ספק  היה  אם  ואפילו  פסח  במוצאי  חמץ  לת 
בשו"ת  וגם  לארץ.  כחוץ  והוא  ומעשרות  מתרומות  פטור  שהוא 
מתרו שם  הנמצאים  הפירות  פטר  ו'  סי'  יו"ד  ח"ג  )זביחי(  פז  לעטרת 

עמו.  והסכים  הגרע"י  למרן  התשובה  שהראה  וסיים  ומעשרות  מות 
לולגבי יציאה לשם נראה שיש יותר להחמיר להחשיבה כחוץ לארץ שהרי קדו

שת הארץ ואויר ארץ העמים לא קשורה לשיירות מצויות ולכן יהיה מותר 
לצאת רק באופנים המבוארים לעיל לגבי יציאה לחו"ל באלו אופנים מותר.

)מתוך שו"ת "אליבא דהילכתא" שיצא לאור בימים אלה(.

קטיושה מתוקה שלי....
טול הכי  במשפחות  קור  הזה 
יודע  הרע  היצר  בות. 

ולה רעים  מקלות  להכניס  כיצד  דייקנית  לבאומנות 
בהן.  להתפאר  שראוי  משפחות  בגלגלי  סכינים,  בי 
השלום, האחווה והידידות יכולים לשוט להם על נחלי ופלגי מים 
לשל אהבה משפחתית חמה ונעימה, וממש ראוייה לקנאה. הש

מחות המשותפות, הטיולים המשפחתיים, האבא יושב בראש 
השולחן וכל אחד לפי התור אומר דבר תורה מחודש שבדיוק 
מתאים לארוע, לשמחה, לבר-מצווה, וליום הנישואין של הזוג 
המארח. נכון, צפוף, לפעמים אפילו מלאה, אבל בכל זאת משפחה 
רחבה למופת. וזרעו לברכה, ממש תענוג לעיניים וגם לאוזניים.

ונאומי  מנגינות השלום  יודע שמאחורי  הוא  סבלן.  הרע  יצר 
זוממת  שטנית,  מלחמה,  רוח  מאחור  לה  מרחפת  האחווה 
הזו,  האופורית  בתמונה  קטן  לסדק  ממתינה  שרק  רעה, 
ותמרות  אש  ומבולקא,  בוקא  ולחולל  קדימה  לפרוץ  כדי 
בישין. מרעין  ושאר  וגידופים,  נאצות  ופירוד,  שינאה  עשן, 

אחד,  לאבא  אחת  בכורה  ואחות  אחים  שלושה  "אנחנו 
לא  אבא  למדי.  צעירים  כשהיינו  נפטרה  אמא  השלום.  עליו 
האמא  מסימפטום  נסבול  שלא  כדי  בשנית,  להינשא  רצה 
אחד  לכל  ואהבה  חום  הפיץ  צדיק.  אבא  היה  הוא  החורגת. 
קי וגם  מקופח,  הרגיש  לא  אחד  אף  שווה,  באופן  למאיתנו 
הב אחותי  יתומים,  ארבעה  היינו  במעוננו.  קיננה  לא  לנאה 

בני  התאומים  ואנחנו   ,15 בן  השני  אחי  ה-16,  בת  כורה 
דבר. מאיתנו  חסך  ולא  בנין,  כפועל  קשה  עבד  אבא   .10

"כולנו למדנו בישיבות קדושות, ואף פעם לא חסרו לנו דמי 
לש ואחת  בשבוע,  פעמיים  או  פעם  לטלפן  דאג  אבא  לכיס. 

הלב  נכון,  הארץ.  טוב  כל  עמוס  אותנו  לבקר  קפץ  בועיים 
לנו את הלבבות, אבל  הגעגועים קרעו  בלי אמא,  היה שבור 
אמא,  כמו  ולנשק  לחבק  ידע  הוא  גדולה.  נחמה  היה  אבא 
הת כפל  את  ביצע  הוא  אבא.  כמו  כשצריך,  מכה  לולתת 
הדעת. על  להעלות  שניתן  מושלמת  הכי  בצורה  פקידים 

קטנטנים.  חדרים,  שלושה  בת  בדירה  צפונית  בעיר  "גרנו 
בבית  פינה  שכל  למרות  מלכות,  ארמון  עבורנו  היתה  היא 
לי את  שבתה  תמיד  בסלון  ותמונתה  אמא,  את  להזכירה 

הראש  את  טומן  שנים  במשך  עצמי  את  זוכר  אני  בנו. 
את  מלטף  אבא,  מגיע  ואז  מגעגועים.  ובוכה  בכרית,  עמוק 
אתה  שמחה,  בשמים  אמא  "איבני,  לי  ואומר  מנשק  ראשי, 
כוח. שנותנות  פשוטות  מילים  בישיבה...".  תורה  לומד 

"השנים חלפו. גדלנו. אבא ברגישות מופלאה חיתן אותנו אחד 
לאחד. לא נח ולא רגע עד שבדק כל משודכת מן המסד ועד הט

פחות, העיקר שבניו יהיו מאושרים. "תראו בני" היה אומר "אני 
לא מאמין שאמצא לכם כלות כמו אמא שלכם ז"ל, אבל אני 
לאעשה הכל כדי שיהיה לכם טוב עם עקרת הבית משורש נשמת
כם, כמו שהיה לי טוב עם אמכם עד שהשיבה נשמתה בטהרה".

אחד  לכל  נתן  אבא  בצניעות.  דיוק  ליתר  בעניות,  "התחתנו 
במי סייע  לשנה.  שכירות  דמי  שקלים  אלפי  כמה  למאיתנו 

למרות  בחתונות,  צעיר  נער  כמו  ורקד  צנועה  חתונה  מון 
כל  והשתוקקנו,  האחים  כל  אותו  הערצנו  המתקדם.  גילו 
גדול. כך  וכל  פשוט,  כך  כל  כמוהו.  נפלא  הורה  להיות  אחד, 

אחד  אצל  התארח  הוא  שבת  כל  מלכים.  כבוד  לו  "עשינו 
היינו  השונות,  בשמחות  הנישואין,  בימי  בחגים,  מאיתנו. 
ישב  הוא  הבתים.  באחד  אבא  עם  המשפחות  כל  נפגשים 

ועטרו  היד  את  לו  מנשקים  היו  הנכדים  מלך,  כמו  השולחן  בראש 
בנשי הביתה  אותו  מחזירים  היינו  שבת  במוצאי  פז.  עטרת  ללראשו 
שמ חשבנו  מאושרים,  היינו  אנחנו  מאושר,  היה  הוא  וחיבוקים.  לקות 
האמת. מן  רחוק  לא  שזה  לי  והאמן  בעולם.  אין  שלנו,  כמו  שפחות 
ל"אבא חלה בסכרת, אחר כך בניוון שרירים. אין שליטה על הזיקנה. ער

רציף,  באופן  בו  לטפל  חייב  והחלטנו שאחד מאיתנו  כנו אסיפת אחים 
יעזרו. אני הצעיר מבין התאומים, התנדבתי לקבל את אבא אל  השאר 

לביתי השכור בפא
שכונה.  אותה  תי 
התעקש  אבא 
בביתו,  להשאר 
עוזב  לא  "אני 
שבו  הבית  את 
אתכם  גידלתי 
אמר  אמא..."  עם 
לע שרוצה  ל"מי 

שיבוא  לי  זור 
אצלי".  לגור 
החליטו  אחי 

בביתו. באבא  לטפל  ולך  שלך,  הדירה  שכר  חוזה  את  סיים  "דוד, 

"עשיתי זאת בשמחה. כיבוד אב מצווה נפלאה, שיש לה שכר של אריכות 
ימים. רעייתי ברכה על הרעיון, וילדי מאד אהבו את סבא. נכנסנו לבית אבי, 
10 שנים מסרנו נפש בשבילו. באהבה. בשנתיים האחל -ובמשך למעלה מ
רונות הוא היה נכה ממש שאינו שולט על צרכיו, אך עדיין שמר על כבודו 
להעצמי. הייתי מטפל בו בעדינות, ומשמיע לו מילות ניחומים ועידוד. ודב

רים היוצאים מן הלב, נכנסים אל הלב. אשתי ואנוכי חשנו, שהילדים שלנו 
לכשעצמה מתנה משמים. הזו, שהיא  הנדירה  באווירת החסד  מתחנכים 

"בשבת פרשת "ראה" לפני חמש שנים אבא נפטר. אחרי השבעה, הגיע הביתה 
עורך דין צעיר ובידו צוואה חתומה. לאבא היו מספר קופות גמל אותן הוא 
ביקש לחלק שווה בשווה בין ארבעתנו. את דירתו הקטנה הוא הורה להעביר 
אלי, רק אלי בטאבו. כך הוא ביקש לתגמל אותי על מסירות של 10 שנים. 

להרגשתי נבוך, אבל גם מאושר. סוף סוף יש לי דירה. וכאן נכנס השטן לת
מונה. אחותי ושני אחי לא כל כך אהבו את הרעיון וניסו לשדל אותי למכור 
את הדירה ולחלק את שוויה בינינו. לאף אחד מאחי אין דירה והם משלמים 
שכירות חודשית בדוחק. אל תשאל למה ומדוע התעקשתי שהדירה שלי, 
והיא מגיעה לי על פי צוואת אבא. מכאן ואילך החלה מסכת של מריבות 
וגידופים, קנאה, שינאה ותחרות. אני עמדתי על שלי, והם בשלהם. ובשורה 
התחתונה המשפחה המפוארת התפרקה לחלוטין. אַחי, אחד אחרי השני 
עזבו את הצפון. אחותי עברה לאלעד-מזור החדשה, אחי הגדול התמקם 
בקרית-ספר, ואחי התאום עבר לאופקים. אני נשארתי בדירה שנתן לי אבא.

קטיושות   5,000 השניה,  לבנון  מלחמת  פרצה  כך  אחר  שנים  "שלוש 
שי הדירה  של  המטבח  בקיר  פגעה  הקטיושה  ובצפון.  בגליל  לנחתו 

למקלט,  בזמן  ירדנו  נפגענו.  לא  בנס  רב.  הרס  שם  וזרעה  מאבא  רשתי 
המקרר  באש,  עלו  חלקם  הרהיטים  החורבן.  את  ראינו  למעלה  כשעלינו 
דרו נמלטנו  עצום.  נזק  הבית...  קירות  כל  על  הוטחו  הארונות  להתפרק, 

וביקשו לארח אותי  מה. אחי ואחותי לאחר שנות הניתוק חיפשו אותי, 
יודע. אינני  כליל.  שסלחו  או  הקפדתם,  את  העלימו  הם  משפחתי...  עם 

בפני בנתניה  כאן  מתגורר  אני  נוח.  הרגשתי  לא  ל"התביישתי, 
דמעה. ומזיל  ושותק  סובל  ממש.  גלות  של  בתנאים  נוער,  מיית 
היא  שלי  המתוקה  הקטיושה  בגלות.  אני  למה  יודע  שאני  לי  "תאמין 
בממונו.  וותרן  אדם  יהא  לעולם  לקח:  אותי  שלימדה  משמים  קול  בת 
קיבל שלי,  המורחבת  המשפחה  של  ופיזור  לגלות  שגרמתי  לכשם 
מפורקת. המשפחה  מנופץ,  שלי  הבית  התפזרתי.  כורחי.  בעל  גלות  תי 
"בעזרת השם, עם תום המלחמה, אני מוכר את הדירה ומחלק את שוויה בין 
כולנו. טוב פת חרבה ושלווה בה, מבית הרוס ומשפחה של קרעים קרעים".
לב מלחמת  בשלהי  הצפון  תושב  מאירי  דוד  לי  סיפר  לכך 
מיותרת. מילה  וכל  בנתניה.  מהביל  קייצי  ביום  השניה,  נון 

)מאת הסופר ר' קובי לוי הי"ו(



שמונה  את  להתחיל  הספקתי  ולא  לתפילה  באיחור  הגעתי  שאלה:   
עשרה ביחד עם הציבור, והתחלתי שהיו כבר באמצע עמידה, האם נחשב 
שהתפללתי במניין? האם ראוי לעשות מה שמצוי בכמה בתי כנסיות שיש 
לאנשים המאחרים בתפילת מנחה ורוצים לעשות קדושה אחרי חזרת הש
ליח ציבור? ובמידה ועושים כן, האם נחשבת תפילתם כתפילה בציבור?

 
תשובה:העושים קדושה לאחר חזרת השליח ציבור אין תפילתם נחשבת 
כתפילה במניין, ויש להם שכר עניית קדושה בלבד. ובמידה ועושים כן 
עדיף שלא להפסיק בין חזרת השליח ציבור לתחנון. ויעשו כן אחר עלינו 
ויש לדעת שתפילה במניין נחשבת רק  לשבח. או אחר קדיש תתקבל. 
שישה  לפחות  )וצריך  כאחד  אנשים  בעשרה  יחד  מתפלל  האדם  כאשר 

שלא התפללו עדיין(. או אם מתפלל עמידה בחזרת השליח ציבור. 

מקורות וביאורים: 
ההנ מה נחשב כתפילה בציבור נחלקו בזה גדולי הפוסקים, עיין בדברי המשנה ברול
)סימן צ ס"ק כח(, שמשמע מדבריו שיש להתחיל את התפילה עשרה ממש יחד.  רה 
וכתב עוד בביאור הלכה )סימן ק"ט ד"ה הנכנס(, על מי שאיחר להתחיל להתפלל אחרי 
הח בצל  שו"ת  דעת  אומנם  מקרי'.  גמורה  ציבור  תפלת  לאו  דזה  'דאפשר  להציבור: 
כמתפ המצטרף  נחשב  ראשונה  בברכה  עומדים  הציבור  עוד  שכל  ג'(,  סי  )ח"ד  לכמה 

הציבור.  עם  להתפלל  יכול  לקדושה  שיגיעו  עד  לגמור  יספיק  לא  ואף אם  במניין  לל 

ומאידך דעת כמה מן הפוסקים שכל זמן שהציבור עוסק בתפילת שמו"ע המצטרף עמהם 
נחשב למתפלל בציבור. כ"כ האגר"מ )או"ח ג, ד(, וכ"כ הגרש"ז בהליכ"ש )פ"ח,ז(. וכ"כ מרן 
זצ"ל ביביע אומר )ח"ב ,ז(. ולגבי המתפלל עם הש"צ יחד, הנה דעת החתם סופר )החדש, ג'(.
שכ ז(,  ס'  )ח"ה  דעת  יחווה  בשו"ת  וע"ע  שם,  והיבי"א  סג(,  )צ,  בכה"ח  לוכ"כ 

בציבור.  כתפילה  נחשבת  יחד  הש"צ  חזרת  עם  שתפילה  להוכיח  תבו 

להפל אסור  שהרי  משום  הוא  התפילה,  אחר  הקדושה  את  שיאמר  שעדיף  כומש" 
הק את  להסמיך  ראוי  וגם  ס"א(,  קלא  סי'  )שו"ע  אפיים  לנפילת  התפילה  בין  לסיק 

היטב  )עיין  החזרה.  על  חוזר  צלותנא'  'תתקבל  שהקדיש  כיון  לחזרה,  'תתקבל'  דיש 
ה"עושה  שהם  אומרים  יש  הקדיש  של  שהפסיעות  ועוד  ס"ג(.  נה  סי'  וב"י  רמ"א 
לג אין  ומ"מ  קכ"ג(.  סימן  יוסף  בבית  )עיין  ציבור  השליח  חזרת  של  לשלום" 

עיי"ש.  סק"א(,  קלא  סי'  )מ"ב  קדושה  לדבר  להפסיק  שמותר  משום,  כן.  בנוהג  עור 

"גם זו לטובה"
הגאון הגדול רבינו משה לוי זצוק"ל

חכם משה לוי זצוק"ל, נולד לאמו מרת רחל ולאביו חכם 
יוסף, ביום ד' שבט בשנת תשכ"א )1961( בתל אביב ישראל.
מוצא משפחתו מחלב, שעברו דרך מצרים לארץ ישראל. 
ואחר  'סיני'  תורה  בתלמוד  למד  לוי  משה  חכם 
אביב.  בתל  החדש  הישוב  בישיבת  למד  כך 
1978( עבר לישיבת 'כסא רחמים' בראל )בשנת תשל"ח 
שות חכם מאיר מאזוז, ובשנת תש"מ )1980( מונה כראש 
נאווה. מרת  את  לאישה  נשא  שנה  באותה  מתיבתא. 
כבר אז החל להסתמן כאחד מפוסקי הדור המובהקים.

השאלה שנשאל הרב משה לוי זצ"ל באחד מערבי 
חג הסוכות היתה רגילה לחלוטין: אדם שקנה אתרוג שאל אם יוכל לצאת בו 

ידי חובה אם ישלם עליו למוכר רק לאחר החג. הגאון הצעיר השיב תשובה 
מפתיעה, ולכאורה לא הלכתית. הוא הבין את המצוקה המסתתרת בשאלה, 

הוציא מכיסו 160 ₪ ומסרם לשואל.
הסכמה  לבקש  הלך  הוא  ב',  חלק  למשה'  'תפילה  ספרו,  את  לכתוב  כשסיים 
מהרב יוסף, ואמר לו כי הוא מבקש הסכמה דווקא על התשובות שבהן פסק 
שלא כדעתו. הרב יוסף חייך ואמר: "יפה עשית", והוסיף: "יקומו עליך ויתנגדו 
כפי שעשו לי כשהייתי אברך צעיר, שפסק לפעמים שלא כמו ה'בן איש חי', 
וה'  וגידפוני... אל תשמע להם ואל תהסס! תמשיך להוציא ספרים,  וחירפוני 
יהיה עמך". בשנת תשנ"ט )1999( חכם משה לוי הקים בית הכנסת בבני ברק 
'יוסף דעת,' ושם היה מוסר את שיעוריו בהלכה ובא לעל שם אביו וקרא לו 
גברו עליו הייסורים, אך גם בחוליו היה מעביר שיעורים. גדה. באותה שנה, 

תשס"א  בשנת  בחשוון  י"א  ביום  עולמו  לבית  נלקח  לוי  משה  חכם 
הגל מאמר  את  עליו  ואמרו  לו  ספדו  ישראל  גדולי   .40 גיל  לפני   )2001(
חידש.    לא  ותיק  שתלמיד  מה  שנה  בעשרים  בון  רבי  למד  מרא: 
הלכות  על  חלקים  ג'   - אהבה'  'מנוחת  מהם  רבים  ספרים  חיבר  לוי  משה  חכם 
- ב' חלקים על הלכות רי - ד' חלקים על הלכות ברכות, 'מלווה ה'  לשבת. 'ברכת ה' 

משפט,  חושן  דעה  יורה  חיים  ארח  על   - למשה'  תפילה  ותשובות  'שאלות  בית, 
אמן! עלינו  תגן  זכותו  העולם.  לאור  להוציאם  הספיק  שלא  חיבורים  עוד  יש  וכן 

דניאל מסר למורה את דף ההכתבה שלו.
מצאתי  בינתיים  "דניאל,  ואמר:  בדף,  המורה  עיין 

חמש שגיאות בלבד."
ל"איזה כיף!" התלהב דניאל. "ועכשיו אבדוק את השו

רה השנייה", המשיך המורה ואמר.
שמחים  אנשים  לפעמים, 

מוקדם מדי…
למה גרוע יותר, לשמוח מוק

דם מדי או להצטער מוקדם 
מדי? האמת היא, שהניסוח 
ולכן  מדויק,  ממש  לא  כאן 

ננסח זאת כך:

תמיד,  לשמוח  ונכון  טוב 
מתוך הכרה בכל הטוב שבחיינו.

לכדאי ליהנות 'מהרגע', ולהשכיל להודות לקב"ה על כל החס
דים, הגדולים והקטנים, שהוא עושה עמנו בכל עת.

לא כדאי ולא נכון לחיות בחרדה מפני כישלונות או מסכנות 
עתידיות. 

יש בחייו של כל אדם תקופות שונות, חלקן טובות ונעימות 
יותר, וחלקן פחות.

הנכון הוא לחיות באיזון – לדעת, שאין שום ודאות שהמצב 
יישאר כפי שהוא כעת. ייתכנו שינויים, הן לטובה והן לרעה. 
אולי תהיינה ח"ו בעיות בריאות, או יצוצו קשיים כספיים 
הסימנים  עם  ליפול  עלול  באופוריה,  שחי  אדם  ואחרים. 
הראשונים של בעיות, ולכן כדאי להיות מודעים לכך מראש.
בתקופות הטובות-פחות, כדאי לחכות בסבלנות. ייתכן מאד, 
לשהתקופה ה'לא טובה' תסתיים דווקא באופן ממש טוב ומ

שמח.
לחיות מתוך אמונה אמתית  הוא  בכל מקרה, החשוב מכל 
וגם כל  – שום דבר, הרי, לא קורה במקרה. כל פרט קטן, 
התרחשות דרמטית, הנם בהשגחה מדוקדקת, ובצדק. יתרה 
מזאת, כל מה שמתרחש עמנו – "גם זו לטובה" – לטובתנו.

  זמני התפילות והשיעורים ל"שבת קודש"
 זמני התפילות

 17:45 -מנחה ערב שבת

 07:00 -של שבת  שחרית

 13:30  -מנחה מניין א'

 17:25  -מנחה מניין ב'

 18:34 -ערבית צאת שבת

 

 זמני השיעורים

שלמה רבי שיעור עם  - 14:10
 .עובדיה שליט"א

שיעור עם רבי יעקב  -15:00
 אלמליח שליט"א.

  ב"הלכות שבת" שיעור -16:40
 שליט"א. הרב דוד אטדגיעם 

 15:30תהילים לילדים: 

               

 זמני השיעורים ל"ימות החול"

 .דק' קודם תפילת מנחה עם ר' לירז תובל הי"ו 30  -שיעור א'יום שני: 

 ב"הלכות ברכות" עם הרב שליט"א אחר תפילת ערבית. -שיעור ב'

שליט"א שיעור בהלכות "איסור והיתר" מפי הרב  יום רביעי:
 .20:00בשעה ( 13)רח' אלעזר בן יאיר בבית הכנסת "תפארת ישראל" 

 באולם בית הכנסת. 20:00ביום שני בשעה  שיעור לנשים:

               

 

כולל  קומפלט מאובזר בבית הכנסת()איש!  70 עד אירועים אולם
מטבח. אולם ממוזג ומרווח. ניתן לערוך ארועים מכל סוג 

לר' דוד כהן  לפנות ניתן והזמנות לפרטים !ןחת שבתות כולל
 050-357-3339הי"ו בפל':


