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 כשחסד ודין נפגשים
המאמר פתיח • ר' דביר לוי

)ברא' כה,  , אברהם הוליד את יצחק"בן אברהם "אלה תולדות יצחק
אם התורה באה לספר הפסוק הפותח את פרשתנו תמוה לכאו',  יט(.

תולדותיו של אברהם? בסיפור  מה צורך יש ,על תולדותיו של יצחק
 צריך לכפול באותו הפסוק שיצחק הוא הבן של אברהם?  ומדוע

יצחק מסמל את  :נפלאהסבר  מובא ,בספר הליקוטים על הפסוק
פירוש הפסוק הוא פיכך אברהם את מידת החסד. ולו ,מידת הדין

במידת הדין משתמשים כאשר היא יוצאת ממידת החסד )יצחק כזה: 
בן אברהם(, ומידת החסד משפיעה ע"י מידת הדין )אברהם הוליד 

בכעס או בקנאות חייב  אדם הרוצה להשתמשכלומר,  את יצחק(.
ואדם הרוצה להשתמש  שאלו יבואו מתוך אהבתו ולא מתוך שנאה.

בחסד ואהבה חייב שאלו יבואו ויתגלו בפועל ע"י צמצומים 
 1וגבורות.

 "יצחק בן אברהם"

 ,השמחה :שלושה הם וענפיה האהבה מעניין עתה ונדבר" 
 את שונא ,קדשו לשם מקנא האדם שיהיה ...והקנאה ,הדביקות
כאשר פנחס " )מסל"ש יט(. שיוכל במה להכניעם ומשתדל משנאיו

ותוקע בו רומח באה התורה ומגלה שמעשה זה נבע הורג את זמרי 
"בריתי על כן דווקא ע"י קנאות זו זכה ל ,קב"ה ולעמ"יהמאהבתו ל
וכך הפסוק בקהלת )ט ו( קושר בין מידת הדין והחסד "גם שלום". 

נובעת מתוך אהבה  גם השנאהאהבתם גם שנאתם גם קנאתם" 
 טהורה.

כדי לחנך הציע לאדם המרגיש צורך לכעוס  )דעות ב ג( הרמב"םגם ו
יראה עצמו בפניהם שהוא כועס, כדי לייסרם, "שאת בנו או תלמידו 

וההסבר  ,"והוא אינו כועס ...דעתו מיושבת בינו לבין עצמו ותהיה

                                                           
הנצרות הדת האדומית תולדתו של עשיו התנתקה מהגבורה העצמית שלה ובכך  1

. האסלם הדת הישמעאלית התנתקה מהחסד והאלים החסד הנוצרי המעוותצר נו
הגבורה המוסלמית המעוותת והאלימה. ובכח העם היהודי  ההעצמי שלה ובכך נוצר

לגלות להם את מהותם ולחברם למוסר האלוקי המאוזן וביום ההוא יהיה ה' אחד 
 , שיעור בנצח ישראל(.שליט"א )בשם הרב קשתיאלושמו אחד 

מסופר על מלמד תינוקות צדיק. באמצע שיעור שהעביר אחד מהילדים עשה  2

התקרב לתלמיד והרים את ידו, ולפתע בלי להכותו יצא  מעשה נורא. אותו מלמד
המלמד אל מחוץ לכיתה. לאחר דקה חזר המלמד והרים את ידו שנית לכיוון אותו 
התלמיד כאילו בא להכותו, ושוב יצא אל מחוץ לכיתה. ושוב לאחר דקה חזר המלמד, 

 2.ולא עומד בפני עצמו ,אהבהע מובנצריך ל מפני שהכעס הוא
. מידותיו של הקב"ה ןוהדין ההקנאות , שנאת הרע, הגבורה

. אך דביקות במידות הללו צריכה אנו צריכים להדבק ובמידות אלו
  המוחלט.לבא מתוך האהבה לטוב 

 "אברהם הוליד את יצחק"

החסד מופיע ומתגלה בעולם דרך מידת הגבורה והצמצומים. 
דווקא בברכת גבורות אנו מזכירים את הגשמים שמסמלים לדוגמא, 
תארו לעצמכם גשם בלי  הגדול שעושה אתנו בורא עולם.את החסד 

זהו מבול! פשוט מים בלי גבול, חסד ללא  -צמצומים וגבורות
משל לאבא שכל כך אהב מעצורים שרק עלול להחריב את העולם. 

את בנו עד כדי כך שכל בקשה ודרישה של בנו נענתה בחיוב. פינוק 
הפך את הבן  ר הזה כמובןיבלי גבולות וצמצומים. השפע האד

. חסד הכל למפונק ואדם בעל חוסר סיפוק שחושב שמגיע לו
 שמופיע ללא גבורות יכול להיות מאוד הרסני. 

אהבה אמיתית יכולה להוליד באדם קנאות ואף שנאה כמו כן 
שהבאנו לעיל(. אהבתינו לבורא עולם מולידה בנו )כדברי הרמח"ל 
עד כדי כך ים קלט כא(. "משנאיך ה' אשנא" )תהילשנאה לשונאיו 

"כל מי שאוהב ואין בו קנאה אין אהבתו אהבה" שאומר הזוה"ק ש
 (.א)ח"א רמה 

שנזכה להתחזק באהבה לכל הטוב שבעולם ומתוך כך ללחום ברע 
ולמגרו. שנזכה להוסיף אור ועין טובה ע"י התקדמות במצוות 
אהבת ה' וממילא אהבת כל הטוב היוצא ממנו עד אשר יאיר אורו 

  !נו במהרה בימינו אמןביאת משיח צדקב

הילד התקרב לאותו תלמיד חצוף וסתר לו על הלחי. לאחר כמה שנים כשכבר גדל 
ונהיה לאדם בוגר פגש באותו מלמד שסתר לו. שאל התלמיד את המלמד את 

"למה לא סתרת לי בפעם הראשונה? למה יצאת ונכנסת  -השאלה המתבקשת
"בפעמיים הראשונות הרגשתי שיש בי  -פעמיים ורק אז סתרת לי?" ענה לו המלמד

שית התמלאתי עדיין כעס פנימי ולא רציתי שהסתירה תבוא מכעס, אך בפעם השלי
יש  באהבה טהורה והרגשתי שהסתירה שנתתי לך באה מתוך האהבה שלי אליך".

 רבותינו בדור הזה אין שום מקום להכאה בחינוך.הדרכת שלפי  ,להעיר
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 אברהם החפירה המחודשת של בארות

חסידות בפרשה  • אלעזר בילינקי / שיעור ו'

. םנו מסופר על הבארות שאברהם חפר, והפלישתים סתמובפרשת
המאורעות מאוד. הפרשה מספרת על  לכאורה כל הסיפור שם תמוה

, וחמדנותו את רבקה אבימלך מלך פלישתיםעל  - הגדולים
יצחק על מה שעוברת לספר  כביכול , ואז התורהיצחק התעשרות

 חפר אברהםומחדש את הבארות ש . חופרהפנוי"עושה "בזמנו 
 אביו.

ישראל )שטיינזלץ( בספרו על פרשיות השבוע "חיי -הרב עדין אבן
 ", מבאר את הדברים:עולם

חפירת מים.  ואלמצ כדי רק איננהאברהם בארות  חפירתהשיבה ל
. כל מפעל חייו של המשמעות בתוך הדברים מציאת עניינההבארות 

אברהם היה למצוא מה עומד מאחורי העולם )רואים את זה במשל 
המפורסם על איך אברהם "גילה" את מציאות הקב"ה. השאלה 
שהוא ישר שאל זה "מה עומד מאחורי האור שאני רואה בתוך 

 (.מה שאנו רואיםכל . מה המקור והשורש העומד מאחורי הבירה"
 ראשונימנם נראית במבט אהקרקע  -גם כאשר חופרים באר וכך 

. אלא שאם אתה יודע לה חייםשורש ומקור שנותן בלי כדבר אחיד 
אתה  ,ולחקור קצת לשורש הדברים לשאול את השאלות הנכונות,

 מוצא את בארות המים המלאות בפנימיות ומים חיים.
בעצם  מחודשת של יצחק את בארות אברהם היאהחפירה ה

לא  בניגוד לאברהם, יצחק,אלא ש ההמשכיות של פעולת אברהם.
 אביו וחפר את בארות אברהם חזראלא הוא  ,חפר בארות חדשים

 .ע"י הפלישתים שנסתמו
. ותיותר קשה מהגילוי הראשוני של הבאר ים החזרהבמובן מסו

התרגשות,  ראשוניות, של ירה הראשונית, יש איזו תחושהבחפ
גילוי. אבל בפעם השנייה והשלישית וכו', כבר אין יותר את הרגש 

 .לא כ"כ פשוטה -זאת על אף כלזה, ועשיית הדבר ה
העבודה היומיומית של עשיית הדברים שעשינו כל חיינו, ושעשו 

לא פשוטה בכלל. רש"י אומר  -אבותינו, ואבות אבותינו וכן הלאה
". יהיו בעינך כחדשים" שצריך שדברי תורהבספר דברים )כו, טז( 

החזרה וההמשכיות כשהדברים חדשים, העבודה עוד קלה יחסית. 
  .מה שקשה זה
קהלת רבה א, יג(, שצריך להודות להקב"ה ) במדרש ז"ל אומריםח

בלי שהיינו שוכחים כלום, לא היינו שהרי  על שברא את השכחה.
מעניינים  )במיוחד דברים שלאיכולים ללמוד ולעשות דברים 

התחושה בסוף עשיית דבר  יותר מפעם אחת. תחשבו איך אותנו(,
כנראה יהיה קשה  -תתפוגג שאיננו נהנים ממנו. בלי שתחושה זו

ובכלל חזרה על הלימוד תהיה  מאוד לעשות את הדבר עוד פעם.
עוד שתצריך אותנו לחזור ולשנן  שכחהאם אין הרבה יותר קשה 

 ועוד את הדפים שכבר למדנו.
מצריך מדור הבנים הוא  גם המעבר מדור לדור הוא לא פשוט כ"כ.

 -הו אחראחר משחיפוש ו-להתגבר על היצר הזה של השעמום 
ממשיך את ש ,של הבנים הדורשאלא  3את דרכי אבותיהם. ולהמשיך

דור שלא  זה מה שנותן משמעות לדור האבות. -של האבותדור ה
מנחיל לבניו את החינוך הנכון, זה כמו ללמוד פעם אחת, ולא לחזור 

זרה אבל החעל זה. כמובן שיש ללימוד מעלה גדולה בפני עצמו. 
 4.על הדבר, זה הדבר החשוב באמת

 רות זה לא רק מה שנראה בפשטותלכן כשיצחק חופר את הבא
הוא הולך בדרכי  בעצם החפירה עצמה , אלאלמצוא מיםבשביל 

 כיסה והסתיר. -הזמן וההרגל-, וחופר את מה שהחול אביו
, כשהתורה אומרת שהפלישתים סתמו את בארות המיםלפ"ז, 

 מלשון "סתם"(סו את ה"סתם" )"סתמו" שהם הכניהכוונה היא 
 זה לא .לעולם אברהם אבינו והביאלתוך החיות והפנימיות שמצא 

, ומשטיחים את מה שהם 'יםיחשט' תםסאלא  5ם היו רשעים,שה
ואים את הבארות רואים )הם גם יושבים על חבל ארץ שטוח(. הם ר

 אם שחפר אברהם, והם אומרים עליהם "סתם.." "זה שום דבר".
, כי הם לא "ככה" התשובה שלהם היא "למה?" אותםשואלים 

 מתעניינים מה עומד מאחורי הדברים ומה המקור והשורש שלהם.
הזאת של הכנסת ה"סתם" לחיים, לא מצריכה  שהפעולה אלא

בארות. זה קורה לבד את היביאו חול מרחוק לסתום שפלישתים 
בטבע האדם. בפעם הראשונה שהאדם שומע את שיחת המוסר או 

הוא מתרגש ומתעורר מזה. אבל בפעם  -לומד את דף הגמרא
הוא לפעמים  -כבר פחות מלהיב אותו. ופעם השלישית -השנייה

  כבר לא רוצה יותר לחזור על הדף.
צריך מאמץ. צריך לשאול  -בשביל להחיות חזרה את הדברים

)שהרי התורה היא  לות, ולמצוא את הדברים שעוד לא מצאנושא
שאינו דומה שונה פרקו מאה פעמים לשונה בגמ' נאמר  .אינסופית(

)חגיגה ט ע"ב(, כי תמיד יש עוד משהו חדש שאפשר מאה ואחד 
לא ! זו תשובה של פלישתים -צריך לזכור ש"ככה" למצוא ולחדש.

 !של יהודים
את דורות אבותינו,  , להמשיךמודבלייהי רצון שנזכה לחזור ולחדש 

  ולא "להישחק" בלימוד. שבת שלום!
 

 דגים בשבתתוך מברירת עצמות 
עיון אליבא דהלכתא • יונה בנימין בודור' 

מותרת בשבת הוא התנאים בברירה כי אחד ה ,נויביד כלל נקוט
 שיברור דווקא אוכל מתוך הפסולת, ואילו אם יברור פסולת מתוך

. ,א()שבת עד האוכל, הרי זה חייב, אפילו על מנת לאוכלו לאלתר
(, ד"ה "ואיכא דקשיא ליה")בחידושיו  בטעם הדבר כתב ברמב"ן

 וז"ל:
דגבי שבת לעולם אסור לברור פסולת ולהניח אוכל, ואף על גב "

דתרוייהו דרך בורר נינהו בשבת בהתירא טרחינן באיסורא לא 

                                                           
ותינו אבנו. החיפוש אחר משהו חדש ו"זריקת" מעשי במיוחד בדור ניתן לראות זאת 3

 ת האמונה הישנהמנם יש משהו אמיתי וטוב בזריקבתירוץ שהם שייכים לעבר. א
 -במאמר הדורכמו שכותב הרב קוק - יותר אמונה מבוררתאחר  )הגלותית( וחיפוש

 אבותינו.שקיבלנו מ כפילקיים את התורה בשלמות  חובה עלינו להמשיךעדיין  אך
ללמוד עם מישהו אחר )לא החברותא , על הלימוד טובה לחזרהעצה אגב,  4

 .ללימוד ף ענייןיה, ומוסימבט חדשה על הסוג ותן לפעמים נקודתהקבועה(. זה נ

ומאן דטרח באיסורא ובירר הפסולת הו"ל כבורר לאוצר טרחינן, 
 ."שהרי אין דעתו לאכול מה שבירר ולפיכך חייב

דבר זה  -בביאור דבריו י"ל, שכאשר התעסקות האדם היא בפסולת
מעיד על כוונתו לברור את האוכל לאוצר, כלומר, לצורך שמירתו 
ואחסונו, שזהו מהות מלאכת בורר. אמנם, כאשר התעסקות האדם 

הרי זה דרך אכילה, ואיננו אסור אלא כאשר עושה כן  -היא באוכל
 . 6בפועל לצורך בו ביום, כלומר, לשמירה

אין איזה ביטוי "מעשה ארץ פלישתים", כמו שיש "מעשה ארץ מצרים"/"ארץ כנען"  5

 .וכו'
לברור  שסברו שצריך ,דבריו נאמרו לאפוקי משיטת התוס' ד"ה "בורר ואוכל" 6

משום לברור הפסולת  מרובה, צריךהפסולת כאשר ולכן  -המרובה מתוך המועט
לה. לפי דברי התוס' , ולא מצד דרך אכי)שהרי הדרך היא לברור המועט( שינוי גמור

)כיוון ששאר  בשבת הוציא ספרים מארון ספריםחשש הרב מבריסק זצ"ל ל ללו,ה
"היו יחס לספר שרוצה )עי' תוס' ד"ה רוצה כעת חשיב פסולת ב הספרים שאינו



 , שנראיםש להקשות על דברי הרמב"ן מדבריו בתחילת הסוגיאוי
"ת"ר, היו בגמ' )שם( ישנה ברייתא סתומה: לכאורה דסתרי אהדדי. 

בורר ומניח, ולא יברור, ואם בירר  בורר ואוכללפניו מיני אוכלין, 
יתא, אחד כוונת הברי הגמ' מנסה לברר את. חייב חטאת"

 :רב חסדאמההסברים הוא של 
ב חסדא: בורר ואוכל פחות מכשיעור בורר ומניח פחות אלא אמר ר"

  ."מכשיעור וכשיעור לא יברור ואם בירר חייב חטאת
שברירה פחות מכשיעור מותרת, וברירה יותר  - רב חסדאהסברו של 

 דבריו נדחוואכן  לכאו',תמוה  – מכשיעור אסורה וחייבים עליו
יעור, פחות מכש שהרי לא מצאנו היתר לשום מלאכה הנעשית

יר, מה ב! הראשונים טרחו להסאסור מן התורה שחצי שיעורקי"ל ד
 של רב חסדא בנידון דידן, וז"ל הרמב"ן 'ההוא אמינא'ה תהי

 :(ד"ה "וכי מותר לאפות לבו ביום") בחידושיו על אתר
שאין בבורר פחות   )רב חסדא בגרסתנו( מסברא קסבר רבה"

אלא מכשיעור חיוב כאופה פחות מכשיעור שאין דרך ברירה בכך 
פסולת מתוך כאוכל ומצא פסולת בחתיכה שהוא אוכל, ומפריש 

 ...."אוכל הוא שמותר
סבר רב חסדא שברירה פחות מכשיעור דומה למקרה -כלומר

שאוכל ומצא פסולת בחתיכה שהוא אוכל, ומפריש הפסולת, 
הרי ראינו לעיל, שכאשר טרחינן וקשה, דשכידוע דבר זה מותר הוא. 

ישב הסתירה יתוצר, וכיצד תה כוונתו לברור לאתגלבאיסורא נת
 בדבריו?

יישב שיש  (ד' ד"ה "הבורר פסולת" שי"ט סע') הביאור הלכה
 שלפני הסעודה -ל'תוך כדי האכילה' 'לפני הסעודה'להבדיל בין 

וי סורה לחלוטין אפילו לאלתר משום דהברירת פסולת מתוך אוכל א
וציא את הפסולת מותר לה תוך כדי האכילה דרך ברירה, ואילו

למרות שהוא פסולת מתוך אוכל מותר, כיוון , ולו לאכול ההמפריע
להוציא עצמות דחשיב נמי "דרך אכילה". ע"פ זה, מותר יהיה 

אך עדיין אסור בשביל המשך ) אכילהל ממש סמוךקטנות מתוך הדג 
מתשובת הרא"ש ביחס  הוכיח. אמנם, בהמשך דבריו (הסעודה

סעיף שם, נפסק בשו"ע השתייה )ון מים מתולעים תוך כדי לסינ
 לא סבירא ליה להאי היתירא. ד, (ט"ו

בסתירה בדברי  לא קיבל דרך לימוד זו )ריש סי' נד'( החזו"א
הוא אמינא של רב 'ה ו עלשון בפירולמד שדברי הרמב" -הרמב"ן

תוך כדי  ,פיומתוך שמוציא צרור של פסולת  קרהמחסדא קאי רק ב
 -. לפי פירוש זה, מיושבת שפיר לשון הרמב"ן לעילהאכילה ממש

כלומר אסור להוציא בידיים  ,חייב"לעולם "פסולת מתוך אוכל 
רק כשזה כבר בפיו ממש ומוציאו כדרך  פסולת מתוך אוכל, אלא

"בעת  ר לפי גישת הבאה"ל מהו גדרכמו כן, קשה להגדי .אכילה
. )שאסור( ומהו גדר "תוך כדי סעודתו")שמותר( " האכילה גופא

מיושבים היטב דברי הרמב"ן, אך לפי  נראה שלפי דברי החזון איש
כשהוא  שאין להוציא העצמות מן הדגחומרא גדולה  תדבריו, יוצא

 7.פיודג ללאחר שהכניס את הלהוציאם מותר רק , אלא בצלחת
נראה לכאורה שלא ראוי לסמוך על הבנת הבאה"ל  למעשה,
משום שאף לפי דבריו, המחבר לא פסק כך, ועוד, עצם  -ברמב"ן

בשם  8הבלנו מפי השמועיהבנה זו בדברי הרמב"ן מפוקפקת. אך ק
"ל, שבמקרה שהוצאת עצמות מן הפה יתפרש הגרש"ז אוירבאך זצ

יש לסמוך על דברי הרמב"ן  9סעודה כבלתי מנומסת,אצל המסובין ב
בפירושו של הביאור הלכה להוציא העצמות תוך כדי האכילה, אך 

  .'תן כמי נהרולמזהיר ולנזהר שלומים ' חלילה לא לפני הסעודה.
 
 

 נטילת ידיים שחרית
הלכהפינת ה • 'ג/ שיעור  אברהם אלדר

רכות )ס ע"ב( מובא סדר פעולות האדם בבוקר, לבישת בבגמרא ב
ציצית, ברכות השחר וכו', שם כתוב שכשנוטל ידיו מברך "על 

מדוע דווקא  -ויותר מכך ?מה טעם חיוב הנטילה הזונטילת ידיים". 
 -עיקריות לשאלה זו ישנן שלוש תשובות על נטילה זו מברכים?
שבת פרק ט סימן כג( שאומר שנוטלים ידיים טעמו של הרא"ש )

כהכנה לתפילה, שידיים של אדם עסקניות הן וודאי נגע במהלך 
, לכן צריך לנקות את ידיו לקראת הלילה במקומות המטונפים

ולברך )לפי טעם זה יש לברך גם על נטילת ידיים שלפני  התפילה
 .(ה, כדלקמןאבל לא נפסק כן להלכ-מנחה וערבית

שנוטלים  -א חלק א קצא("ת הרשב"טעמו של הרשב"א )שו
ומברכים כהכנה ליום החדש "חדשים לבקרים רבה אמונתך", ואנו 

, ככהן ומתקדשים לקראת יום חדש בעבודתו יתברךקב"ה המודים ל
 .שנטהר לפני עבודתו

ששורה חורין -הנקראת בתישנו טעם נוסף והוא שישנה רוח רעה 
ואינה עוברת עד שנוטלים  לאחר השינה )שבת קח ע"ב(,על הידיים 

מטעם זה אין לגעת בפתחי הגוף לפני  ג' פעמים על כל יד לסירוגין.
בלבד מטעם זה ו 10,או באוכל נטילת ידיים, וכן אין לגעת בבגדים

 אין לברך.
 לחומרא -של הרשב"א והרא"ש-שני הטעמיםלהלכה אנו תופסים כ

 , ולכן;סק"א( סי' ד', )משנ"ב
יטול כמה צריך לרוח רעה וטעמא דא "לפי הרשב - זמן הנטילהלגבי 

. לתפילה העיקר זו הנטילה שסמוכהש "לפי הראו, שיותר מוקדם
. יש אף יטול כמה שיותר מוקדםליש וכיוון שהולכים לחומרא 

ותבוא עליהם  ד כשקמים,ים לשים מים ליד המיטה וליטול מישנוהג

                                                           
ת הפסולת אסורה, ללא ה ראיותיו, וס"ל שלעולם בריראך הרמב"ן שם דח. לפניו"((

 ציות ביניהם משום שכך היא דרך ברירה לאוצר.רפוהתחשבות בפרו
שבאכילתו אין נדנוד של איסור בורר, בשבת,  פיש-מטעם זה נהגו לאכול געפילטע 7

, וכידוע האוכל דג וקיום מהודר של מצוות עונג שבת, במיוחד שנאכל עם חריין 
 .ביום דג ניצל מד"ג, ואכמ"ל

 .שליט"א לפני אברכי הכולל ראש הישיבהמרן כך שח לנו  8
רשאי בשביל קטנים שיוכלו לאכול ולא תהיה להם סכנה להוציא וכן  –ה. העורך  9

 .את העצמות מן הדגים )פניני הלכה יא,ט(עוד בצלחת 

כל הבית נחשב כד' אמות  אך הרוב לא מחמירים בזה כי ברכה,
ואמנם  להשהות את הרוח רעה הילוך ארבע אמות, והאיסור הוא

בשעת הדחק. אולם רק זה שנה ברורה שאפשר לסמוך על מכותב ה
ישנה מסורת מהגר"א ש"מאז שנשרף על  -יש עוד טעם להקל 

רוח רעה בטלה  11ף פוטוצקי"קידוש ה' ר' אברהם בן אברהם הגר
 עדייןש והגם ,('שלא ילך'" )ביצחק יקרא, סימן א' ד"ה על הידיים

צריך ליטול, אבל פחות מקפידים שלא ללכת ד"א בלא ש וודאי
ושלא לגעת בבגדים ושאר דברים שהם משום רוח  נטילת ידיים

 .רעה
כגון שהתעורר כמה זמן לפני התפילה ויודע שילך  - מתי מברכים
ש יברך על הנטילה "לפי הרא -לפני התפילה םעוד פעלשירותים 

"א יברך על הנטילה המוקדמת הסמוכה ביותר לתפילה, לפי הרשב
שטעמו של  אויערבך זצ"ל פוסק הגרש"ז . במקרה כזהביותר
ך על הנטילה הסמוכה יותר לתפילה. אבל ש עיקרי יותר ויברהרא"

מי שקם מוקדם ויש עוד זמן עד התפילה ומעדיף לצאת מהמחלוקת 
יכול לומר לאחר הברכה ברכות התורה וברכות השחר ובעצם 

, כך בעצם גם לרא"ש נוטל לקראת 12מתחיל את התפילה עכשיו
 התפילה וצריך לברך.

ף שיש אומרים שהרוח ואם קם לפני עלות השחר אז ישנו עניין נוס
רעה שורה על הידיים בעמוד השחר, לכן ייטול גם אם נטל כבר, 

וכן אם חזר שנית לישון ייטול פעם נוספת כשיקום משום  ולא יברך.
כשיודע לא יברך )ו -כבר פעם אחת הבוקררוח רעה, ואם בירך 

מראש שיישן שוב לפני התפילה לא יברך כשנוטל בקימה 
 המוקדמת(.

אם נגע  - סק"ב. ועי' עוד מ"ש בזה לקמן. ולגבי אוכלד'  סי'לגבי בגדים, עי' משנ"ב  10

שנ"ב ש פעמים )אם אפשר(, מבדיעבד לא נאסר ויש לשטוף את המאכל שלו באוכל,
 .ס"ק ידשם, 

היה מחשובי , (1747) תק"ט בווילנא, יו"ט שני של שבועות, על קידוש השם דנעק 11

. מסופר שהלך בשמחה השרים הגויים והתגייר, ונידון על כך לשרפה עקב הלשנה
עמך בני בריתך, בני אברהם אוהבך שנשבעת 'אבל אנחנו שר ואל מותו על קידוש ה' 

 לו בהר המוריה' וסיים בברכת "ברוך המקדש שמו ברבים".
 ח,ד.פניני הלכה,  12



על הנטילה שהרי לא  ש לא יברך"לפי הרא - ה ער כל הלילהמי שהי
לפי  ילהא ספק, כי לא ברור אם הגורם לנט"לפי הרשבו, ידיו טינף

-רוח רעהזה הקימה בבוקר או היום החדש. מהטעם של  הרשב"א
ידיים זה הלילה או י לא ברור אם הגורם לרוח רעה על הג"כ ספק, כ

יעשה : שכזה פיתרון ס"ק ל() ורהלכן מציע המשנה בר השינה.
גע במקומות המכוסים, ואז לכ"ע יתחייב לברך, ויברך יצרכיו או י

 .אשר יצרו על נטילת ידיים
כמו שכתבנו לעיל ספק אם הלילה גורם לרוח רעה  - מי שישן ביום

וכן לתפילת  או השינה גורמת, לכן ייטול לסירוגין בלי ברכה.
 מנחה/ערבית.

שמתעורר  לדוגמא בחור בישיבה-במצב רגיללסיכום הלכה למעשה 
 יהיה כדלהלן: סדר הפעולותלהתפלל, מתפנה מתלבש והולך 

  משום שכתוב "חדשים לבקרים רבה מודה אני(
 .אמונתך"(

 משום שהרוח רעה ייטול )לסירוגין בלא ברכה  ייטול ידיו
 , ולא יברךשורה על ידיו ולא יכול לגעת בפתחי הגוף

 .(משום שהוא צריך לנקביו
 יתפנה. 
 ו'אלוקי  'אשר יצר' , ויברך 'על נטילת ידיים' יטול ידיוי

 .נשמה'
)אם יש עוד זמן עד התפילה וחושש שיצטרך ליטול ידיים 

יברך עכשיו ברכות השחר וברכות התורה כדי לחבר -שוב
 את הברכה עם הנטילה, על מנת לצאת לדעת הרא"ש(

 בשמחה ובקדושה יתפלל תפילת שחרית. 
 

 העמידה שמתוך המעידה
דברי חיזוק • ידידיה ויינברג / שיעור ג'

'לכישלונות נועד מקום חשוב בבנין הנפש. אמנם אין אנו 
מבקשים אותם, אך כמעט ואין מי שיכול לחמוק מהם. יצירה 
אמיתית, בנפש וברוח, אינה תוצר של אותם ימים בהם הכול הולך 
לאדם במישרים, אלא אדרבה, דווקא בסערות התוקפות את חייו, 

ובא כציטטא כמ  -ה.ע.)באותם הימים של 'הצער והמרירות' 
, דווקא באלו גנוז כתר מלכותו מאורות הקודש, ח"א, עמ' קצג'(

)הרב יהודה עובדיה זצ"ל, מחדש חודשים,  הרוחנית של האדם'
 .(45עמ' 

סגנון דברים אלו אציע רעיון נפלא ששמעתי מהרב שמואל ב
 -מורנו, על האמור במסכתנו

 ,בין שוגג בין מזיד ,מועד לעולםאדם " '(ומשנה  ',ב, בבא קמא) 
משלם נזק  -סימא את עין חברו ושבר את הכלים .בין ער בין ישן

  ".שלם
גם  ר בני אדם יש לנו את הכח ליפול, אךבתו -'לעולם מועדאדם '

את הכח לקום. יש לנו אפשרות לאכול דברים אסורים, ויש לנו 
ו בכל מצב ובכל שעה עלינאפשרות לאכול דברים מותרים. 

כוחות שהוא הטביע בנו, בה' יתברך, ב -להתחזק באמונה
ַָׁ֭מִים" '(ח', תהלים קלט) ובאפשרות שלנו לקום. ַּ֣ם  - ִאם־ֶאַסַּ֣ק ש  ש 

ה ָ֑ת  ה ְשאַֹּ֣ול  ,א  ך   –ְוַאִצִּ֖יע     ."ִהֶנֶּֽ
וות כאב. אם לא נוכל לחהוא חש . דומעהזו האדם  הידהמעמתוך 

קומה. כפי תוכל גם לקום את מלוא הנאת מלוא הנפילה, לא 
אם שמרתם נרות של שבת, אראה ' -בישיבה שכתוב בחדר האוכל

, היא היא והמבלבלת. ההכנה הכואבת, הקשה 'לכם נרות של ציון
ַהֹזְרִעִ֥ים "( ה ,קכו ,תהלים) 13,שמעידה על גדלות התשובה

ָ֗הּב רּו ְְִדְמע   ."ְּבִרנ ִ֥ה ִיְקֹצֶּֽ
ועלינו מוטלת האחריות הנפלאה אך חלילה לנו ליפול בייאוש, 

לא שתכלית. חלילה ל מודעדרוש את ה', ותהיה  -?'מדועלשאול '
  14.נהפך לסוסים שוטפים במלחמה

כך  .'נקום בבוקר, עם שיר חדש בלב' .נעמודהזו  הדמעהמתוך 
 :בביאורו לתפילההרב קוק זצ"ל מלמד אותנו 

, שיחה, פגיעה, מכוונות הן כנגד עמידה -'שלוש לשונות אלו 
התחלת  .נים של תועלת התפילה בעבודת השי"תשלושה עניי

פעולת התפילה היא, שכל העניינים הקדושים והציורים הנעלים 
של יסודי היראה והמוסר, שקנה אדם בנפשו, התפילה תשריש 
אותם יפה בלב שלא ימוטו מהסתערות רוחות של השחתת המוסר 

 . זמנה של פעולה זווהעבודה על ידי יצר לב האדם ותאוות הזמן
הוא ביותר בשחרית, שקודם שיפנה האדם לעסקי החיים ורגשי 
תאוות הגוף המוכרחים יכין לעצמו מעמד מוסרי חזק ונכון, 

                                                           
 , פסקה ו.אורות התשובה פרק ה-עיין גם13 

ה '( ו ',ח ,ירמיהו) 14 ר ֶמֵ֣ ֹו ֵלאמ ֹ֖ ָעתֵּ֔ יש ִנָח֙ם ַעל־ָרֵ֣ ין ִאִ֗ רּו ֵאֵ֣ ן ְיַדֵבֵּ֔ ְבִתי ָוֶָֽאְשָמ֙ע לֹוא־ֵכֵ֣ ִהְקַשַׁ֤

ב  ה ָשָׁ֚ יִתי כֻּלִ֗ ה:ָעִשִׂ֑ ף ַבִמְלָחָמָֽ ם ְכ֥סּוס שֹוֵטֹ֖ ָצָתֵּ֔  ִבְמרּוֵ֣
 .בביאור מידת הזהירות -מסילת ישרים פרק בב יןעיכמו כן, 

, ולכן התפילה שיתקיים בנסיונות ההתנגדות של גלי הזמן
. לזה הוכשר ביותר עמידההמכוונת לפעולה זו נערכת בשם 

נסיונות בעשרה  ועמדאברהם אבינו ע"ה, שהיה ראש למאמינים, 
נפלאים, ועם כל המון המתנגדים אל הדרך העולה באור ה', 

נכון וקיים  מעמד שהסתערו להפיצו ולהדיחו, נלחם למצוא
 לעד....'

 .)'עולת ראיה', הקדמות, ענייני התפילה, סעיף ד'(
יחד עם  התוועדול מועדיםאנחנו זוכים להגיע ל העמידהמתוך 

 הקב"ה.
חיים. ה יהזמן, בכל עת ובכל מישורהתהליך הזה סובב אותנו כל 

שם שמיים בעולם מעידי הרצון להיות ובין  המעידהבין שהמתח 
ער התהומי שבין תה בפומתבטאת בקיצוני)'אתם עדיי נאום ה''( 

ובין העולם החיצוני שלנו. השבוע עסק  ם הפנימי שבתוכנוהעול
בין  הסתירה הזו - יתבשיחתו השבועשליט"א רה"י רן מ בזה

יוצרת אתגרים קשים ומורכבים שעלולה לייאש  הפנים לחוץ
והזכיר )כלשונו( ו אליו' אותנו, חלילה. רה"י עודד ו'אימץ אותנ

'טב מלגיו את מאמר הזוהר הקדוש שבדור הגאולה האנשים יהיו 
. העולם החיצוני והעולם הפנימי שלנו עומדים וביש מלבר'

במלחמה זה עם זה, ומתוך המלחמה הזו אנחנו משתדלים 
  15.שלום -ומתפללים להלחמה ביניהם

 ?'חוצפן'-המהות האדם מהו  בדור הגאולה 'חוצפא ישגא'.
'חוץ' -הם אלו שמנגדים בין ה -חוצפן, כפרט, וחוצפנים, ככלל

מחד גיסא הם חיים בצורת חיים  16'ְפִנים', ומכאן שמם.-ובין ה
של פנימיות, עומק ורוחניות, אך מצד שני הם חיים בצורת חיים 
של חיצוניות, שטחיות וארציות משוועת. אם נחזור לדברי ראש 

 ם לנו להתבלבל. מצב שכזה גור -הישיבה
ר לבלוב. צבעזרת אמונה עמוקה הבלבול יואך אל לנו להתייאש! 

המעידה תוביל  אתה עוד תעמוד ותריע, אל תפחד למעוד, לדמוע,
 ., להתוודעותלהתוועדות

כבר בעומק, . במסילה העולה באור ה'לעלות ולוואי ונזכה 
  שם. תאמין.אנחנו בנפילה 

 
 

גדול השלום שהוא שקול '... -עיין נתיבות עולם למהר"ל, נתיב השלום, פרק א' 15

ולפיכך השלום  ,כי הכל צריכין אל השלום ,שהשלום נגד הכל -כנגד הכל, והטעם
 ....'הוא כנגד הכל
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