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תגובות קושיא

לקב"ה יותר מתפילה ואנחה דכתיב "כי אם צעוק יצעק אלי שמוע אשמע צעקתו"
 וכן מביא השפ"א בחי' לר"ה ט"ז שצעקה גדולה מתפילה.

אף הקרן אורה בתענית י"ז כותב דלכו"ע בתענית מברכים בברכה רביעית "שומע צעקה" 
ובחמישית "שומע תפילה" משום שצעקה גדולה מתפילה ותחילה מברכים שהשי"ת שומע 

צעקה ומוסיפים שאף שומע תפילה. 
ומבואר שיש לכתחילה מעלה וחשיבות לצעקה ולא רק כשלא יכול לכון בלחש וצ"ב כנ"ל 

איך מתיישב עם מה שנאמר דנחשב כקטני אמנה וכנביאי השקר.
מדבר  כשאינו  משא"כ  קולו  להגביה  אסר  בשפתיו  ומוציא  כשמתפלל  שרק  לישב   ונראה 
בלב  היא  שצעקה  מהזוה"ק  בתפילה  בשערים  שמביא  וכפי  קולו  ולהגביה  לצעוק  רשאי 
שבתענית  מילים,  בלי  לגמרי  הכונה  שאין  זצ"ל  פינקוס  הגרש"ד  ומוסיף  כלום  אומר  ואינו 
מפרש  ולא  הואיל  אלא  מה' "ענני",  שבקש  למרות  צעקה  כתיב  שמואל  שאצל  מבואר  י"ז 
שיחתו ולא מפרט בקשותיו נחשב צעקה. וכשצועק מעומק ליבו וכל כולו ומהותו מתדבקים 

בהשי"ת הרי זה מעולה שבתפילות.
בגמרא  נלמד  בתפילה  קול  הגבהת  לאסור  הדין  מקור  שהרי  לבאר  נראה  הדבר  ובטעם 
בברכות ל"א א' מהנאמר אצל חנה "וקולה לא ישמע" וצ"ב שבגמרא בסוטה ל"ב ב' מבואר 
"א"ר יוחנן משום רשב"י מפני מה תקנו תפילה בלחש שלא לבייש את עוברי עבירה" ומפרש 
רש"י שתקנו בלחש כדאשכחנא בחנה "וקולה לא ישמע" משום שמתוודים בתפילתם על 
ומביא  תקנ"ח  הוא  אלא  מפסוק  נלמד  שאינו  משמע  לביישם,  רצו  ולא  שבידם,  עבירות 
אע"ג  תקנות  נקראים  הנביאים  עניני  שכל  ומיישב  כן,  הקשה  שבע  שהבאר  חיות  המהרץ 
שנזכר בפסוק, והגמרא מבארת שטעמה של חנה שלא נשמע קולה הוא משום הטעם שלא 

לבייש את עוברי עבירה.
ונראה לבאר לפי"ז את דעת הטור סי' ק"א שחולק על הי"א שסוברים דילפינן מתפילת חנה 

שלא ישמיע לאזניו והוכיחו דעתם מהתוספתא,
והטור סובר שמשמיע לאזניו משום שלדעתו האסור בהשמעת קול הוא שלא ישמע חברו 
מטעם התקנה שלא לבייש אולם צריך שישמיע לאזניו וכן פוסקים הרמב"ם פ"ה תפילה 

ה"ט והשו"ע סי' ק"א ועי"ש בב"ח ובפרישה ובבאור הגר"א ביישוב התוספתא.
ועדיין צ"ב שבגמרא בברכות כ"ד ב' מבואר שאסור להגביה קול משום דנחשב כקטני אמנה 
ולא משום שלא לבייש עוברי עבירה, ומישב המהרש"א שלולי הטעם שלא לבייש כולם היו 
משמיעים קולם ולא היה נחשב כקטני אמנה ורק משום שתקנו שלא יגביה קולו כדי שלא 

לבייש משום כך כשמגביה קולו נחשב כקטני אמנה.
ולפי"ז י"ל כנ"ל שרק כשמבטא בשפתיו שיש חשש שעלול לבייש תקנו שלא יגביה קולו 
אולם כששותק ולא מפרש בקשותיו אלא צועק ומתחנן מעומק ליבו ה"ז מעולה שבתפילות 

וקרובה להשי"ת.
ב. השו"ע בסי' ק"א ב' פוסק שישמיע לאזניו בלחש ויל"ע ממה שפוסק בסימן קמ"א ב' לגבי 

העולה לתורה שקורא עם הש"ץ ולא ישמיע לאזניו.
ואילו  לאזניו  שישמיע  לכתחילה  שטוב  מסיק  סק"ה  ק"א  שבסימן  המ"ב  בדעת  יל"ע  עוד 
וע"ע  לחוש  אין  בדיעבד  ורק  לאזניו  ישמיע  שלא  טוב  שיותר  מכריע  סקי"ג  קמ"א  בסימן 
בשעה"צ  שמסיק שכיון שהזוה"ק מדמה קריאת התורה לתפילה לכן בקריאת התורה אין 

קפידה אם משמיע לאזניו. וצ"ע למעשה.
ועיין בביאורו של המאמר מרדכי לחלק בין תפילה לקריאת התורה.

בטעם דין השמעה לאזניו עיין בחזו"א או"ח סי' י"ד דכשלא משמיע לאזניו לא נחשב דיבור 
ועיין עוד במש"כ בסי' כ"ט דהשמיעה היא חלק מהמצוה ולא סגי שמדבר בקול אלא צריך 
שבפועל ישמע את הדיבור וכן נראה לכאורה מהשפתי חכמים בפרשתינו שמפרש שמרע"ה 

הוצרך לצעוק במכת צפרדע משום שהוצרך לשמוע באזניו.
ג. לענין הגבהת קול בפסוקי דזמרה המ"ב בסק"ז מביא מהפמ"ג שאפילו בפסד"ז טוב שלא 

להרים הקול. מלבד בשב"ק שאחד אומר פסד"ז בקול.
פר'  בסוף  הרבמ"ן  דברי  על  המנהג  ומבסס  קולם,  שמגביהים  כותב  סק"ד  הא"ר   אמנם 
בא שהובאו לעיל דיליף מ"ויקראו אל האלוקים בחזקה" שתפילה צריכה קול . וכן בספר 

חסידים סוף אות י"ח כותב שקוראים פסד"ז בקול רם.
ולענין יחיד המתפלל על צרתו שלא בשעת תפילה מביא השערי תשובה סק"ג מהמחזיק 
ברכה שאסור להגביה קולו וכן מדייק מלשונו של ר"ה שאמר שאסור להגביה קולו בתפילתו 
הנ"ל  כמבי"ט  שלא  הם  דבריו  ולכאו'  שמו"ע.  בתפילת  ולא  הפרטית  בתפילתו  דמשמע 
שהתיר לצעוק בעת צרה וצער אם לא שנאמר שהשע"ת מדבר באופן שיכול לכון ליבו אף 

כשיתפלל בלחש.
אולם באורחות יושר להגר"ח קניבסקי שליט"א ערך תפילה כתב – "וצריך להתפלל 

קולך"  את  "השמיעיני  ב']  זוטא  השירים  [בשיר  שנא'  כמו  ונעים  רם  בקול 
כשאתם מתפללים לפני בקול גבוה כי קולך ערב בתפילתך ועי' סוף 

שה"ש רבה."

נידון הריבית בקרנות הביטוח הלאומי
הרב נחום ויספיש

בענין מש"כ הרה"ג הרב א. מילר והרב ח. שולץ לדון להתיר כספי החיסכון שקופות הגמל 
מלוים ברבית, משום שההלואה ברבית נעשתה שלא מדעת הקטנים, אין בזה קציצה, ויש 
שנעשה  כיון  רבית,  עליו  לשלם  שמותר  והמל"מ  הרעק"א  שכ'  בפקדון  יד  לשולח  לדמותו 
שלא מדעת המלוה. כבר כתב החוות דעת בענין נידון דידן לאיסור, בסי' ק"ס ס"ק י' ז"ל 
שלוחו,  עם  או  המלוה  עם  מעות  מתן  בשעת  קציצה  בעינן  מדאורייתא  הא  להקשות  'ואין 
וכאן לא היה קציצה מהמלוה... זה אינו דאף דליכא קציצה מבעל הממון, הוי רבית קצוצה, 
כמו בזוזי דיתמי דהוי רבית קצוצה, אף דקטנים לאו בני אשוויי שליח הם. וגדולה מזו נראה 
דאפילו בלוה שלקח מעות שלא בפני המלוה, וקצץ בפני אחרים, דאסור למלוה ליטול זה 
הקציצה מדאורייתא, ועובר בלאו, ואין דינו כלל כרבית מאוחרת, רק דין רבית קצוצה ממש 
שהלוה  דאפוטרופוס  י"ט  מסעיף  לזה  וראיה  הקציצה.  בשביל  רק  הלוה  דנתינת  כיון  הוא, 
מעות יתומים ברבית קצוצה דחייב להחזיר, ולא אמרינן כיון דהוי כאילו לא התנה, כמ"ש 
הט"ז ס"ק י"ז ע"ש, וא"כ ליהוי כרבית מאוחרת, אלא ודאי דקציצת הלוה מחשביהו לרבית 
קצוצה'. עכ"ד. הרי מבואר להדיא שקציצת הלוה לחוד משוי ליה לרבית קצוצה אף שנעשה 
שלא מדעת המלוה. ואינו ענין לדברי הרעק"א דמיירי באופן שעיקר העמדת המעות אצל 
חבירו, היתה בעל כרחו, משא"כ בנידון החוו"ד ונידון דידן קציצת הרבית באופן האסור היא 

שהיתה שלא מדעת. 
אגב תגובתי, יש לעורר שעוד שאנו עסוקים בענין כספי הביטוח לאומי, הרי יש לעורר אודות 
כספי הפנסיה, שמופרשים מכספי העובד, לידי קופת גמל שמנהלת קופה על שם העובד, 
הפנסיה  בקרנות  האוצר,  משרד  נתוני  לפי  אשר  איסורים,  ושאר  רבית,  נושאות  בהשקעות 
הכשרות, נמצאים אחוז אחד בלבד, מכספי הפנסיה של כלל הציבור, אף שאינו ביחס לגדלו 
של הציבור החרדי בכלל האוכלוסיה. [מקום העבודה אינו אחראי על הכשרות של הפנסיה, 

אלא אחריות העובד בלבד.] הדבר נוגע לפנסיה, גמל, והשתלמות, ביטוח מנהלים.    

"השמעת קול בתפילה"
הרב יעקב פורייס

לעי"נ א"מ מרים ב"ר מרדכי ע"ה
יא"צ כ"ט טבת

א. פר' וארא ח' ח': "ויצעק משה אל ה' על דבר הצפרדעים" וגו' וכן מצינו צעקה בפרק י"ד 
"ויצעקו בנ"י אל ה" ובבמדבר י"ב, י"ג: "ויצעק משה אל ה' קל נא רפא נא לה". 

דכתיב  וכו'  צעקה  צדקה,  אדם   של  גז"ד  מקרעין  דברים  ד'  יצחק  ר'  אמר  ב  ט"ז,  בר"ה 
נאמר  ועוד  ו']  מפסוק  היא  שההוכחה  הגורסים  [ויש  ה"  אל  "ויצעקו  כ"ח  ק"ז,  בתהילים 

בתהילים: "זעקתי אליך ה" ו"רוממות קל בגרונם"
וכו"  בתפילות  הקול  רוממות  "וכונת  ובתו"ד   בא  פרשת  בסוף  הרמב"ן  דברי  ומפורסמים 
וזו כוונתם במה שאמרו ז"ל  "ויקראו אל אלוקים בחזקה"  [יונה ג' ה']  ומכאן אתה למד 

שתפילה צריכה קול 
ויל"ע מהמבואר בברכות כ"ד ב' "המשמיע קולו בתפילתו ה"ז מקטני אמנה" ומפרש רש"י 
נתיב  המהר"ל  של  בהסברו  [וע"ע  הרבה  ומגביה  לחש  תפילת  שומע  הקב"ה  אין  כאילו 
העבודה פ"ב] "והמגביה קולו בתפילתו ה"ז מנביאי השקר" ומפרש רש"י דכתיב במלכים 

"ויקראו בקול גדול" וא"כ איך צעקו אל ה' בכל המקומות הנ"ל.
וכבר הקשה כן המבי"ט בספרו בית אלוקים פ"ו ומישב כי התפילות הסדורות בכל יום שלא 
בעת  שמתפללים  התפילות  אבל  בלחש  לכון  יכול  שהוא  כיון  בקול  לאומרן  אין  צרה  בעת 
הצרה והצער א"א שיתפלל אותם האדם בנחת מצד צערו ולכן הוא צועק בקול רם להורות 
בהיותו  מרע"ה  ולכן  השי"ת.  אם  כי  שיצילו  מי  ואין  בו  שהוא  הצער  ומרגיש  מכיר  שהוא 
מצטער על אחותו לא היה יכול להתאפק ולהתפלל בנחת ובלחש כי אם בצעקת "קל נא" 
כי אין לב האדם פנוי לכון בתפילה אם לא בקול רם ממרירות נפשו. וכפי שמבואר בברכות 
כ"ד שאם אינו יכול לכון את ליבו בלחש רשאי להשמיע קולו בתפילתו. ובזה מבאר אף את 

צעקתו של מרע"ה להסרת הצפרדעים ועיי"ש. 
[ועוד נראה לישב  הקושיה מהצעקה בצפרדעים ע"פ המבואר בשפ"ח ח' ח' שמפני הקול 

של הצפרדעים הוצרך לצעוק כדי שישמע באזניו את תפילתו]
ויל"ע בדברי המבי"ט דמשמע מדבריו שההיתר לצעוק הוא רק כשאינו יכול לכון ליבו בלחש 

אלא כשצועק, והרי מבואר במדרש רבה דברים ב' א' "א"ר יוחנן עשרה לשונות נקראת 
תפילה שועה, צעקה, נאקה וכו" ובספר שערים בתפילה להגרש"ד פינקוס זצ"ל 

גדולה  יהודה  רבי  בזוה"ק "אמר  שמבואר  ומביא  הדברים  לבאר  מאריך 
צעקה מכולן שצעקה היא בלב הה"ד "צעק ליבם אל ה" וקרובה 



וברכה  הצלחה  ולהביא  קשות,  גזירות  להעביר  בכוחה  וממילא  גדולים,  דברים  בזה  פועל 
בכל הענינים.

וזכורני שפעם לאחר שהיה "תפילת רבים" על איזה ענין, והשתתף בה מו"ר הגאון רבי אריה 
בצחות  מיד  ענה  והוא  מחצה".  עושה  "תפילה  התפילה  לאחר  לו  אמרתי  זצוק"ל,  פינקל 
לשונו, "את המחצה השניה עושים בשמים". שאנו צריכים לעשות מה שבידינו להתפלל 
ולפעול את מה שהתפילה יכולה לפעול, ומכאן ולהבא כבר בשמים יפעלו שהגזירה תבוטל 

לגמרי והישועה בוא תבוא.
ברחמים",  ישראל  עמך  תפילת  שומע  אתה  "כי  אומרים  קולינו",  "שמע  בברכת  ובתפילה 
ובנוסח ספרד מוסיפים בזה עוד שתי מילים ואומרים "כי אתה שומע תפילה כל פה עמך 
ישראל ברחמים". ומבואר בזה שכל תפילה ותפילה אינה נאבדת אלא הקב"ה שומע את 
התפילה, ובפרט לפי נוסח ספרד שמוסיפים "כל פה" הרי נאמר בזה שכל תפילה של כל 
תפילתו  את  שומע  הקב"ה  הקב"ה,  לפני  מתפלל  כשהוא  שבפשוטים,  פשוט  אפילו  אדם 

ועושה את רצונו.
ובספר "אבן שלמה" מהגר"א זיע"א מובא שלפעמים יש רח"ל גזירה ונאמר בגזירה שלא 

יועילו על זה התפילות, אבל בדרך כלל התפילה מועילה ופועלת הרבה מאוד.

נס רפואי
הגיע  וכאשר  רח"ל,  קשה  במחלה  נחלה  שבנו  אדם  שהיה  חשוב,  מאדם  מעשה  ושמעתי 
לבית החולים עם בנו בכדי לקבל טיפול רפואי למחלתו, המתינו בתור כדי לעשות צילום 
קמ"ב  המזמור  את  לבו  מעומק  והתפלל  לבו,  נשבר  האב  זמן  באותו  הטיפול.  לפני  בגופו 
"משכיל לדוד", ובמשך שעה שלמה חזר שוב ושוב על המזמור הזה. וכאשר הגיע תורו של 
הילד להכנס לצילום, הרופאים השתוממו שלא ראו בצילום דבר וחצי דבר מהמחלה, אלא 
הכל נעלם כלא היה. והרופאים חשבו שהחליף את הילד החולה בילד אחר, ובסוף כתבו על 

התיק הרפואי "נס רפואי".
והביאור בזה מפורש בפסוק בתהילים (פרק פ"ו) "ביום צרתי אקראך, כי תענני. אין כמוך 
באלוקים ה' ואין כמעשיך". כתוב בפסוק שדוד המלך אומר שביום שיש לו צרה הוא קורא 
אל ה', והינו בטוח שיהיה נענה בתפילתו. וזה מה שאומר בפסוק "ביום צרתי אקראך - כי 
שבאמת  בטוח  הנני  מדוע  ואומר  וממשיך  שתענני.  בטוח  שהנני  תענני,  כי  כלומר  תענני", 
הקב"ה יענני, משום ש"אין כמוך באלוקים ה' ואין כמעשיך", כלומר שאני מאמין באמונה 
שלמה שאין כמוך באלוקים ה', שאין שום כח בעולם חוץ מהקב"ה, וממילא כשאני מתפלל 
התפילה היא מתוך אמונה חזקה שרק הקב"ה הוא מי שיכול להושיע, ואין אף אחד בעולם 
שיכול להביא את הישועה. וכאשר התפילה היא מתוך כזו אמונה חזקה, אז יש ביטחון גמור 

שהקב"ה יענה מיד לתפילותיו.
רק  אלא  להושיעו  שיכול  רופא  שום  שאין  נשבר  ולבו  והתפלל  עמד  האב  כאשר  וממילא 
הקב"ה, תפילה כזו היא מיד מתקבלת לפני הקב"ה, ומיד נענה ופעל בתפילתו להסיר את 

המחלה מבנו לגמרי.
ובאמת  ישראל",  עמו  חולי  רופא  ה'  אתה  "ברוך  אומרים  רפאינו  בברכת  בתפילה  והנה 
את  ומרפה  בורא  הוא  הקב"ה  העולם  שבכל  הרפואות  שכל  בשר,  כל  רופא  הוא  הקב"ה 
ומשמעות  ישראל".  עמו  חולי  של "רופא  מיוחדת  הדגשה  יש  בתפילה  כאן  אבל  החולים, 
הדברים הוא שאצל כלל ישראל יש הנהגה אחרת, הנהגה של השגחה פרטית למעלה מדרך 
ה'  והיה  בה'  יבטח  אשר  הגבר  עליו "ברוך  נאמר  בשלמות  בה'  בוטח  אדם  וכאשר  הטבע. 

מבטחו", והוא זוכה לישועות גדולות שלא כדרך הטבע.
* * *

כצאתי את העיר
"ויאמר אליו משה כצאתי את העיר אפרוש את כפי אל ה' וגו'". (פרק ט' פסוק כ"ט).

מלאה  שהיתה  לפי  התפלל,  לא  העיר  בתוך  אבל  העיר,  מן  העיר,  את  "כצאתי  ופרש"י, 
גלולים".

אסור  היה  המכות  בכל  א"כ  גלולים  מלאה  היתה  העיר  אם  הרי  להתפלא,  יש  לכאורה 
להתפלל בתוך העיר אלא היה צריך לצאת מחוץ לעיר כדי להתפלל, ומעתה יש להבין מדוע 
רק במכת ברד שהיא המכה השביעית כתוב שמשה רבנו התפלל רק כשיצא העיר, הרי גם 

בכל המכות צריך להיות שהתפלל מחוץ לעיר.
והנה במכת צפרדע כתוב בפסוק (פרק ח' פסוק ח') "ויצא משה ואהרן מעם פרעה, ויצעק 
משה אל ה' על דבר הצפרדעים אשר שם לפרעה", ומשמע שבתוך מצרים מיד כשיצא מעם 
פרעה התפלל את תפילתו, וקשה מדוע התפלל בתוך העיר, הרי היא היתה מלאה גילולים 

ואסור להתפלל בתוכה, וצ"ע.

 בענין קול ותפילה
הרב נחום באדנער

מעלת קול בתפילה ומעלת תפילה בלחש
מעלת קול בתפילה

וז"ל הח"ח [בספר חומת הדת  פרק י"ד] ומלשון "ונצעק", וכן ממשה שכתוב "ַוִּיְׁשַמע ה' 
ֶאת קֵֹלנּו" [דברים כ"ו, ז' ַוִּנְצַעק ֶאל ה' ֱאֵהי ֲאבֵֹתינּו ַוִּיְׁשַמע ה' ֶאת קֵֹלנּו ַוַּיְרא ֶאת ָעְנֵינּו ְוֶאת  
שאנו  כמו  בלחש  בתפלה  די  שאין  משמע  תפלתינו",  כתיב "את  ולא  ַלֲחֵצנּו:]  ְוֶאת  ֲעָמֵלנּו 
מתפללים בכל יום, אלא צריכים להתאסף ביחד ולצעוק לה', כגון באמירת "אבינו מלכנו" 
לגאלנו  זה  ידי  על  ה'  וימהר  וכו'.  ישועתו.  וישלח  עמו  צעקת  ה'  שישמע  עד  בזה,  וכיוצא 

גאולת עולם במהרה בימינו אמן. עכ"ל.
וז"ל ספורנו שמות ח' ויצעק משה אל ה' על דבר הצפרדעים אשר שם לפרעה. שיסיר אותם 
הצפרדעים בלבד אשר שם לפרעה, וישארו ביאור, ובזה הוצרך לתפלת צעקה דפלגא מן 
תפילה  הוא  שצעקה  פירש  גם  הרי  עכ"ל.  א):  סד  ב) (סנהדרין  סט  יהבי (יומא  לא  שמיא 

חזקה יותר, שצריך כשתפילה רגילה לא יספיק.
וע"ע בשפתי חכמים, שפירש באופן אחר, שמשה היה צריך לצעוק כדי שישמיע לאוזניו, 

אחרי שהיה רעש גדול מהצפרדעים. עכ"ד.
וכן מודגש בתורה ענין זה של הרמת קול בתפילה, ז"ל נחמיה ט', ד' ַוִּיְזֲעקּו 

ְּבקֹול ָּגדֹול ֶאל ה' ֱאֵהיֶהם. וכן הוא בעוד מקומות בתורה. 

נתאמץ בתפילה
הרב אבא קליינרמן
"ויצא משה מעם פרעה, ויעתר אל ה'". (פרק ח' פסוק כ"ו).

ופרש"י, "ויעתר אל ה', נתאמץ בתפילה וכן אם בא לומר ויעתיר היה יכול לומר ומשמע 
וירבה בתפלה עכשיו כשהוא אומר בלשון ויפעל משמע וירבה להתפלל".

להיות  צריך  היה  הערוב,  מכת  ויופסק  תתקבל  משה  של  שתפילתו  שבשביל  מבואר 
שתפילתו של משה רבנו יבוא מתוך התאמצות מיוחדת וכלשון רש"י "נתאמץ בתפילה". 
ואם התפילה היתה תפילה פשוטה בלא התאמצות מיוחדת תפילתו לא היתה מתקבלת, 

ומכת הערוב לא היתה מופסקת.
ודבר זה כתוב רק כאן במכת ערוב, משמע שהיה במכת ערוב ענין מיוחד שלא הועיל כאן 

תפילה רגילה כדי לסלק את המכה, אלא צריך התאמצות מיוחדת.
הוא  תפילתו  שכח  הנביאים,  אדון  ע"ה  רבנו  במשה  כאן  מדובר  הלא  מובן  לא  ולכאורה 
רם ונשגב וכשמוציא מילה אחת בתפילה, מיד הקב"ה נענה לו ועושה את בקשתו. כמו 
עליה  התפלל  הוא  צרעת,  קיבלה  אחותו  מרים  שכאשר  בהעלותך  בפרשת  רואים  שאנו 
כמה מילים "קל נא רפא נא לה" ומיד תפילתו התקבלה. וכן לגבי כלל ישראל מצינו כמה 
וכמה פעמים שהתפלל והועילה תפילתו שינצלו מכליון, ופשוט שתפילתו משה רבנו ע"ה 
היא תפילה נשגבה שמיד עושה רושם. וא"כ למה כאן בשביל שיתקבל התפילה היה צריך 

להתאמץ ולהרבות בתפילה, הלא דבר הוא!

מדה כנגד מדה בעשרת המכות
ונראה לומר דהנה בדיני שמים הקב"ה דן מדה כנגד מדה וכמו שכתוב בתהילים (פרק 
ס"ב) "כי אתה תשלם לאיש כמעשהו", ואם האדם חטא חטא גדול הרי העונש מותאם 

במדה כנגד מדה, שיהיה כצורת החטא שהוא עונש גדול וקשה.
והנה המצריים במצרים חטאו בישראל חטאים גדולים מאוד, והעונשים שקיבלו היה ג"כ 
מידה במידה וכל חטא לפי גודל הפשע שהם פשעו בישראל, כך קיבלו את המכה שבאה 
כנגד זה. ובתנא דבי אליהו (רבה, פרק ז') מאריך בזה, ולצורך ביאור הדבר הנני מעתיק 
לשונו, "עשר מכות הביא הקב"ה על המצריים וכולן לא בא עליהן אלא בשביל הדברים 
שהיו חושבין על ישראל לעשות, לפי שכל דבריו של הקב"ה אמת מדה כנגד מדה ואין 
אדם  בני  של  המקולקלין  מעשיהן  ובשביל  טובות,  מדות  אלא  מלפניו  יוצאת  רעה  מדה 
מדה רעה יוצאת עליהם, ואלו הם דם צפרדע כנים ערוב דבר שחין ברד ארבה חשך מכת 

בכורות.
עשו  מה  וכו'  מטומאתן  טובלין  ישראל  את  רואים  שהיו  מפני  עליהם,  בא  מה  מפני  דם 
המצריים אחזו עליהן את המים שלא יטבלו וכו' ולא יפרו וירבו, לפיכך הפך הקב"ה את 
בא  מה  מפני  צפרדע  וכו'.  דגתם  את  וימת  לדם  את מימיהם  הפך  שנאמר  לדם  מימיהם 
עליהם, מפני שהיו אומרים להן לישראל צאו והביאו לנו שקצים ורמשים ונשחק עמהם 
כמו שאנו רוצים וכו'". ועיין שם בכל דבריו שהאריך בכל המכות לבאר את המידה כנגד 

מידה שהיתה במכה הזו.
צאו  לישראל  להם  אומרים  שהיו  מפני  עליהן,  בא  מה  מפני  "ערוב  כתב,  ערוב  ובמכת 
והביאו לנו דובים ואריות והכניסו לבית מלחמתנו ונעשה בהן קניגאות כמו שאנו רוצים, 
כדי שיהיו ישראל במדברות החיצונות שלא יכנסו לתוך בתיהם וכו' ויפרו וירבו, לפיכך 
הביא הקב"ה עליהן כל חיות רעות שבעולם עד שאמרו חטאנו שנאמר ויבא ערוב כבד 

ביתה פרעה".
והנה מכל הדברים שעשו מצרים לישראל, הרי המעשה שבעבור זה בא הערוב, שאמרו 
קניגאות  בהן  ונעשה  מלחמתנו  לבית  והכניסו  ואריות  דובים  לנו  והביאו  "צאו  לישראל 
את  עינו  שהמצרים  הדברים  שאר  מכל  יותר  גדולה  אכזריות  בזה  יש  רוצים"  שאנו  כמו 
בפחד  להיכנס  צריכים  ישראל  שהיו  המכות),  שאר  באו  שעליהם  (בדברים  ישראל  כלל 
פחדים לתוך גוב האריות בשביל להביא להם דובים ואריות, והמצריים לא איכפת להם 
מכל זה, ושולחים את ישראל למקום הנורא הזה בלב קר. ונורא נוראות האכזריות שיש 
מתעללים  המצריים  שהיו  הדברים  מכל  יותר  עצומה  אכזריות  יש  ובדבר  הזה.  במעשה 

בכלל ישראל.
ומעתה מובן מאוד שכאשר באה עליהם מכת הערוב, כנגד המעשים האכזרים הללו הרי 
היא באה "מדה במדה", ובאו עליהם החיות טרף שטרפו בהם באכזריות גדולה ועצומה, 

ובדיוק כמו שהם התנהגו כאן באכזריות. וזה ברור כשמש בצהרים.
ונראה שהאכזריות שהיתה במכה לא היה רק במעשה המכה בפועל, אלא יסודו ושורשו 
היה כבר בכח הרוחני של המכה שהוא בא בתקיפות ואכזריות נוראה. וכשם שהמצריים 
וכך  אכזרי.  הוא  ושורשה  שכוחה  מכה  עליהם  באה  כך  באכזריות,  הזה  הדבר  את  עשו 

המדה כנגד מדה שהיה במכה, היה בדיוק באותו משקל של המעשה שעשו המצריים.
וע"כ מובן בשביל לבטל את המכה הקשה הזו, לא היה מספיק שמשה רבנו ע"ה יתפלל 
את תפילתו הרגילה, אלא היה צריך לזה תפילה מיוחדת "נתאמץ בתפילה" ורק כך יכל 
ה'  אל  ויעתר  הזה  הלשון  את  רש"י  כתב  הזו  במכה  רק  ולכן  המכה,  את  להסיר  לפעול 

"נתאמץ בתפילה" שרק במכה הזו היה צריך התאמצות מיוחדת בשביל להסירה.

כח התפילה
את  את כוחה של תפילה, אם משה רבנו הצליח בתפילתו להסיר  והנה יש ללמוד מזה 
המכה מהגויים הרשעים הללו, שכל כך התאכזרו על כלל ישראל, ובא עליהם המכה הזו 
באכזריות מידה במידה, ובכל זאת התפילה הועילה להסיר מהם את העונש. אם כן על 
אחת כמה וכמה תפילה של עם ישראל, בפרט של יהודי שומר תורה ומצוות, בוודאי שיש 
בתפילה כח רם ונישא לפעול לבטל גזירות מן השמים. וכאשר רח"ל יש גזירה של חולי 

וכיוצא בזה, ומתפללים תפילה אמיתית התפילה מבטלת את הגזירה.
הגזירה",  רוע  את  מעבירין  וצדקה  ותפילה  "ותשובה  אומרים  נוראים  בימים  ובתפילה 

מפורש בזה שיש כח עצום בתפילה לבטל ולהעביר את רוע הגזירה.
ובחז"ל מובא על מעלת התפילה "תפילה עושה מחצה", וי"ל בדרך צחות בשפת 

כלומר  פועל.  של  משמעות  שזה  "העלפט",  אומרים  "עושה"  אידיש 
הוא  מתפלל,  שאדם  ותפילה  תפילה  שכל  פועלת.  שהתפילה 

 



מה פועל צעקה - מעורר מדת הרחמים
הגדולה,  צרתם  בעת  ישראל  על  הדין  מדת  לעורר  ויבקש  י"ז  שמות  והקבלה  הכתב  ז"ל 
מדת  לעורר  תפלה  היא  זאת  צעקתו  אבל  אלהים;  לא  ה'  אל  משה  ויצעק  אה"כ  ולזה 
הרחמים על ישראל להושיעם מצער הצמאון, וכ"א בספרי להודיע שבחו של משה שלא 

אמר הואיל והם מדיינים עמי איני מבקש עליהם רחמים אלא ויצעק משה. ע"כ.
קושיא ותירוצים על סתירה אם צריך להתפלל בקול או בשקט
מצינו שצעקו בתפלתם, וקשה הרי אסור להגביה קול בתפלה

בחנה  שנאמר  בתפילתו,  קולו  להגביה  אסור  ע"א  לא  דף  ברכות  במסכת  נאמר  שאלה. 
קולו  המשמיע  ע"ב  כד  דף  בברכות  נאמר  וגם  יג')  א  א   - (שמואל  ישמע"  לא  "וקולה 
בתפלתו הרי זה מקטני אמנה. והמגביה קולו בתפלתו הרי זה מנביאי השקר, וקשה הרי 
דבר  על  ה'  אל  משה  'ויצעק  בתפילה:  שצעקו  מציינת  שהתורה  מקומות  בכמה  מצאנו 
הצפרדעים' (שמות ח). 'ויצעקו בני ישראל אל ה'' (שמות יד). ונאמר 'ויצעק משה אל ה' 
לאמר א' נא רפא נא לה' (במדבר יב). 'ונצעק אל ה' וישמע קולנו' (במדבר כ). ובשופטים 
כל  ה'  אל  'ויזעק  טו)  א'   - (שמואל  בשמואל  וכן  ה'.  אל  ישראל  בני  ויצעקו  פעמים  ד' 

הלילה'. וכן בכמה מקומות בתהילים זעקתי אליך ה'.
בעת  שלא  יום  בכל  הסדורות  שהתפלות  תירץ  פ"ו)  תפלה  שער  אלקים  (בית  המבי"ט 
צרה, הוא שאין ראוי לאמרם בקול, ואילו בעת צרה וצער יש להתפלל בקול, וכפי שהוא 

מרגיש. עכת"ד. 
זה  כל   - קולו  ישמיע  ולא  וז"ל:  יב)  ס"ק  קא  (סימן  החיים  כף  בספר  כתב  תירוץ  עוד 
אלו  בכל  'נוהגים  שכתב  ד)  (אות  רבה  מאליהו  ומקורו  עכ"ל.  דלחש.  שמו"ע  בתפילת 
הארצות בפיוטים וכיוצא בהן שמגביהים קולם וצועקים בקול רם, עד שהנכרים מלעיגים 
עד  היא,  תורה  ישראל  של  מנהגם  כי  המנהג,  בא  מאין  לדעת  מימי  ונצטערתי  זה.  על 
בתפילות  הקולות  רוממות  שכוונת  בא  פרשת  סוף  ברמב"ן  וראיתי  עיני  את  ה'  שהאיר 
וכוונות בתי הכנסיות וזכות תפילת הרבים זהו שיהי' לבני אדם מקום שיודו ויתקבצו ויודו 
לקל אשר בראם. ויפרסמו זה, ויאמרו לפניו בריותיך אנחנו', עכ"ל [הא"ר]. והוסיף הכף 
החיים כמו שאמרו 'ויקראו אל האלוקים בחזקה' (יונה פ"ג ח) מכאן אתה למד שתפילה 

צריכה קול והיינו חוץ מתפילת י"ח, עכ"ל. [וע"ע במ"ב ק"א סק"ז].
וההבדל בין תפילת שמונה עשרה שהוא בלחש דוקא, לשאר תפילות, שהם גם בצעקה, 
צעקה,  ל"ש  שכן,  וכיון  המלך"  לפני  בחינת "עומד  שייך  בתפילת "עמידה"  שדוקא  י"ל, 
ואדרבה, אם צועקים למי שעומד לידך, מוכיח בזה שאינו מתייחס אליו כעומד לפניו, והרי 

זה מקטני אמנה. ואילו בשאר תפילות לא שייך. 

הערות לפרשת השבוע
"ראה נתתיך אלהים לפרעה ואהרן אחיך יהיה נביאך"

יהיה  אחיך  ואהרן  ויסורין,  במכות  לרדותו  ורודה  שופט  לפרעה,  אלהים  נתתיך  פרש"י 
נביאך, כתרגומו מתורגמנך וכו', אתה תדבר פעם אחת כל שליחות ושליחות כפי ששמעת 

מפי, ואהרן אחיך ימליצנו ויטעימנו באזני פרעה. 
והרמב"ן כתב לעיל (ו' י"ג) וה' אמר אליו ראה נתתיך אלהים לפרעה, כי אתה תבוא לפניו 
עם אהרן, ושם תצוה את אהרן ולא ישמע פרעה דבריך, ואהרן בשליחותך ישמיענו דבריך, 
אתה  כתב  ורש"י  וכו',  בהם  ומוכיח  דבריו  משמיע  והנביא  לנביא  מצוה  האלקים  כאשר 
תדבר פעם אחת כל שליחות ושליחות כפי ששמעתו מפי, ואהרן אחיך ימליצנו ויטעימנו 

באזני פרעה, ואין זה נכון כלל.
כתב  רש"י  והלא  כלל,  נכון  זה  אין  ולומר  הת"א  לדחות  הרמב"ן  של  מדרכו  אין  הנה 

כתרגומו מתורגמנך. 
ונראה דרש"י פירש הא דת"א מתורגמנך, היינו מענין מליץ ומפרש הדברים [כענין דכתיב 
דהוא  מתורגמן  ענין  מצינו  אכן  מתורגמן],  ות"א  כ"ג)  מ"ב  (בראשית  בינותם  המליץ  כי 
משמיע הדברים, כדאיתא בסנהדרין ז: אמר ליה ליהודה בר נחמני מתורגמניה דר"ל קום 
עליה באמורא, ופרש"י להשמיע דרשה לציבור מה שילחוש לך ע"ש, ושפיר י"ל דהרמב"ן 
פירש הא דת"א הכא מתורגמנך, היינו להשמיע את הדברים דלחשו לו, לפי דמשה לוחש 

את הדברים לאהרן, ואהרן משמיעם לפרעה.
הרב יצחק זאב דיסקין

קושיא
הרב שמואל מנחם כהן

א. "וידבר משה לפני ה' לאמר הן בני ישראל לא שמעו אלי ואיך ישמעני פרעה ואני ערל 
שפתים" (ו, יב) יש לעיין, דהרי כבר בתחילת דבר ה' אל משה על השליחות טען משה כי 
כבד פה ולשון הוא, וה' אמר לו שהוא ישים לו פה, ולאחר מכן אמר לו שאהרן יהיה נביאו 

והוא יטעים את הדברים לפרעה, ואם כן מה חוזר וטוען כי הוא ערל שפתים?
ב. "אלה ראשי בית אבתם בני ראובן בכר ישראל חנוך ופלוא חצרן וכרמי אלה משפחת 
ראובן" (ו, יד) וכתב רש"י, אלה ראשי בית אבתם - מתוך שהוזקק ליחס שבטו של לוי עד 
משה ואהרן, בשביל משה ואהרן התחיל ליחסם דרך תולדותם מראובן. עכ"ל. ויש לעיין, 
ואיכות  צורת  על  הדבר  מוסיף  וכי  באמצע,  ולהפסיק  תולדותם,  דרך  ליחסם  הענין  מה 
כתיבת היחוס של משה ואהרן מה שכתבו את אלו שלפניהם [ראובן ושמעון וחלק משבט 

לוי]?
ג. "ובני שמעון ימואל וימין ואהד ויכין וצחר ושאול בן הכנענית" (ו, טו) וכתב התרגום 
יונתן כאן: ושאול הוא זמרי דאשאיל נפשיה לזנותא הי בכנענאי [אולי צריך לומר ככנענאי 
ובפרשת ויגש כתב:  דעבד עובדא דכנענאי], וצריך ביאור דשאול היה בן שמעון ולא בן 
סלוא, ומה פשר דבריו כאן. שוב ראיתי את הגמרא סנהדרין פב: דאיתא התם, אמר רבי 
יוחנן חמשה שמות יש לו זמרי ובן סלוא ושאול ובן הכנענית ושלומיאל בן צורי שדי זמרי 
על שנעשה כביצה המוזרת בן סלוא על שהסליא עונות של משפחתו שאול על שהשאיל 
עצמו לדבר עבירה בן הכנענית על שעשה מעשה כנען ומה שמו שלומיאל בן צורי שדי 
שמו. וגם בזה הדברים צריכים ביאור, דמה נכתבו כאן שמות אלו של זמרי שלא היה 

בן שמעון כלל, ומדוע נכתבו כאן שמות אלו על שם העתיד? 

 

הערות לדף היומי
הרב מנחם מנדל לבנטל

הקדמה לפרק הזהב, הגדרת מעות יעוין בחזו"א שהוא הדבר שבו משלמים וזה דבר מוכרח 
שיהיה דבר שדרכו משלמים שאחרת לא נדע מה תמורת מה ומה בערך מה. אלא דכהיום 
כל  ולהעריך  לשום  נדע  שדרכו  דבר  שיהיה  מוכרח  דבר  הוא  אבל  מעות  ע"י  נעשה  הדבר 
החפצים. ויש ויכוח במעות שלנו שאין להם ערך עצמי אלא מחמת קביעות המדינה אם יש 
לזה דין שט"ח או דין מעות ונ"מ לפדה"ב ולפדות בו הקדשות ומע"ש ודעת מרן החזו"א 

דיש ע"ז דין דבר שגופו ממון.
דה'  טבעא  אלא  סלעים  ה'  משקל  אינו  סלעים  ה'  דהדין  משמע  בסוגיא  פדה"ב,  ע"ב  מד' 
סלעים דבגמ' מבואר דלמ"ד דטבעא היינו זהב צריך ליתן ארבעה חלקי דינר זהב מבואר 
אין  דבזמנינו  טובא  לעיין  יש  ולפ"ז  כסף.  משקל  ולא  הטבעא  שיעור  לפי  ליתן  דצריך 
אפשרות ליתן פדה"ב דאין לנו טבעא דכסף וא"כ מהו שיעור שצריך ליתן בפדה"ב וצ"ע 

ומצאתי בחזו"א עמד בזה.

תגובות
הא דשאל הרב שמואל מנחם כהן למה שינה רש"י בפרשיתנו ולא פירש דפרו היינו שהולידו 
ורבו היינו הרבה, בתחילה יש להעיר דכאן לא כתיב "ורבו", ועכ"פ הדברים ברורים דהתם 
בציוי פריה ורביה לא שייך לדרוש ברכות שלא יפילו ולדותיהן, וכן כאן אין יכולים לומר 
אילו היה כתוב רק פרו הייתי אומר וכו' הרי אין נפק"מ להלכה, וצריכים רק לדרוש לברכה.
הרב דוד אריה שלזינגר
 
 הנה הרה“ג רח“ד נובל שליט“א, בהערות לפרשת השבוע פרשת ויחי, הבין שמאמר חז“ל 
פרשיות  מכל  סתומה  זו  פרשה  מה  ”מפני  ויחי)  פרשת  ריש  וברש“י  במדרשים  (המובא 
שבתורה“ וכו‘ - קאי על פרשיות השבוע [והיינו שאין הפסק בספר תורה בין פרשת ויגש 
לפרשת ויחי, בשונה מכל פרשיות השבוע המתחילות במקום הפסק פ‘ או ס‘]. ומה שלא 
מסיני  במסורת  קבלנו  אשר  התורה  מפרשיות  פרשה  על  קאי  חז“ל  דדברי  לפרש  רצה 
(פתוחות וסתומות), משום שהפסוק ”ויחי יעקב בארץ מצרים“ אינו בתחילת פרשה כלל 
בארץ  יעקב  ”ויחי  ובין  מאד“  וירבו  ”ויפרו  ויגש  פרשת  סוף  בין  בתורה  הפסק  שום  ואין 
מצרים“. וא“כ מה שייך להקשות מפני מה פרשה זו סתומה והלא אין כאן הפסק פרשה 
פרשה  ולמה  סתומה  פשה  למה  שדנו  בחז“ל  אחרים  במקומות  מצאנו  שלא  וגם  כלל, 
פתוחה. אלא ודאי כוונת המדרש על פרשת השבוע, למה פרשת ויחי  סתומה, ובזה אכן 
היא שונה מכל פרשיות השבוע כנ“ל. והביא דברי רבי אליהו מזרחי על רש“י כאן שעזרא 
הסופר תקן את סדר וחלוקת הקריאות שלנו. והוסיף לחדש ולבאר שגם למנהג ארץ ישראל 
שהיו גומרים את התורה בכל שלש שנים, הה להם את סדר הפרשיות שלנו, אלא שחילקו 

כל פרשה לג‘ שבתות.
מעולם  ובמדרשים  בש“ס  חז“ל  בדברי  שהרי  רבותינו.  כוונת  זה  שאין  פשוט  נראה  אולם 
או  ”פרשה“  בשם  תקרא  השנה  לשבתות  התורה  וחלוקת  בשבתות  שהקריאה  מצאנו  לא 
כגון:  וסתומות,  פתוחות  פרשיות  על  ”פרשה“  שם  מצאנו  חז“ל  מקורת  בכל  ”“פרשיות“. 
פרשת זכור, פרשת שקלים, פרשת פרה אדומה, פרשת נחלות, פרשת מקושש, פרשת ”ויהי 
בנסוע“, וכו‘. או על קבוצה של פרשיות כאלו, העוסקות בנושא אחד כגון פרשת המועדות, 
פרשת עריות. בכל הש“ס ומדרשים לא נמצא פרשת בראשית, פרשת נח וכדו‘. גם בגיטין 
(ס.) ”פרשת אחרי מות“ הכוונה לפרשת עבודת יוה“כ המתחילה במילים אחרי מות, ולא 
לסדר הקריאה בשבת מאחרי מות עד קדושים, כפי שמוכח מהפרשיות האחרות המובאות 
תשא“.  פרשת ”כי  נקראת  לבדה  היא  שקלים  שפרשת  מבואר  במגילה (כט:)  גם  כך  שם. 
ואף שמוכח שם בגמרא שנהגו בבבל כמנהגנו בחלוקה לקרוא ”תצוה“ ”כי-תשא“ ”ויקהל“, 
לשון הגמרא ”מתצוה עד כי תשא“, ”מכי תשא עד ויקהל“. אמנם ישנה התיחסות למנהג 
בבל לגמור את התורה כל שנה ומנהג א“י דמסקי לדאוריתא בתלת שנין. ובמגילה (לא:) 
”תניא, רבי שמעון בן אלעזר אומר: עזרא תיקן להן לישראל שיהו קורין קללות שבתורת 
כהנים קודם עצרת, ושבמשנה תורה קודם ראש השנה. מאי טעמא? אמר אביי ואיתימא 
תקן  שעזרא  הנ“ל  רא“ם  למד  שמכאן  [ונראה  וקללותיה“  השנה  שתכלה  כדי  לקיש:  ריש 
סדר הקריאות. ואכמ“ל בישוב מנהג א“י]. אולם בכל דברי חז“ל לא מצינו שידונו על עצם 
וכדו‘.  לך  לך  עד  ומשם  נח  תולדת  אלה  עד  מבראשית  קוראים  למה  לשבתות  החלוקה 
וממילא תמוה ביותר לומר שרק כאן בתחילת ”ויחי“ יבואו חז“ל בכל המדרשים (בראשית 
ויחי  קריאת  התחלת  למה  וידונו  בזוה“ק),  וכן  שמעוני  וילקוט  פסיקתא,  תנחומא,  רבא, 
נתקנה סתומה. (ובזוה“ק מובאת על שאלה זו מחלוקת תנאים, רבי יעקב רבי יהודה ורבי 
פרשיות  הקריאות ”כל  ולכל  זו“  ויחי ”פרשה  לקריאת  יקראו  אלא  בלבד  זו  ולא  שמעון!) 

שבתורה“ בלי שום הסבר וביאור שכוונתם לסדר קריאות התורה בשבתות השנה.
סדר  את  תקן  שעזרא  הרא“ם  בשם  שכתב  מה  לפי  שאף  נובל,  הרב  דברי  לפי  קשה  ועוד 
ליה  הוי  סתומה“  זו  פרשה  מה  ”מפני  במדרש  השאלה  לשון  תמוה  שבת,  בכל  הקריאות 
לאקשויי איפכא ”מפני מה תקן עזרא לעשות הפסקה, במקום שלא פסקו משה בפרשה 
כמבואר  מסיני  למשה  הלכה  הם  וסתומות  פתוחות  פרשיות  [שהרי  סתומה“  או  פתוחה 
מובן  אינו  התירוץ  וגם  כדלהלן].  היא  גדולה  קושיא  ובאמת  פ“ח.  ס“ת  בהלכות  ברמב“ם 

כל כך לפ“ז, וכי בגלל שנסתמו עיניהם של ישראל לכן הפסיק עזרא ופתח מקום הסתום.
אלא ודאי פירוש המדרש הוא כפי המבואר בכמה אחרונים (כדלהלן) שקבלה היתה בידי 
רבותינו, ש“ויחי יעקב בארץ מצרים“ הוא תחילת פרשה סתומה, אלא שפרשה סתומה זו 
סתומה יותר מכל פרשיות סתומות שבתורה, ואין עושים רווח כלל בין פרשה לפרשה. ועל 

זה הקשו ”מפני מה פרשה זו סתומה מכל פרשיות שבתורה“.
רק  מקשה  אינו  סתומות  פרשיות  שכמה  גב  על  ”אף  אריה:  בגור  מהר“ל  מש“כ  חזי  תא 
סתומות.  פרשיות  שאר  כמו  הפסק  לה  שאין  וכל,  מכל  סתומה  שהיא  לפי  הזאת,  בפרשה 
עצמה  שורה  באותה  מתחלת  היא  שהסתומה   - פתוחות  ובין  סתומות  בין  שהחלוק 

שמסיים בה הפרשה שלפניה, רק שמניח שיעור ט‘ אותיות, ופרשה פתוחה אינה 
מתחלת באותה שורה, אבל פרשה זו סתומה מכל וכל, ואין הפסק לה 

רק כמו סוף פסוק (כ“ה ברא“ם). ואין להקשות אחר שאין לה 



הרוצה לקבל כל 
שבוע את ה"עומקא 
דפרשה" במייל נא 

לפנות לכתובת:
shira9945@gmail.com

חידו"ת ובירורי הלכה,  [עד 700 מילים]
יתקבלו בשמחה בדוא"ל: 
haym@mehadrin.net

או בתיבת "עומקא דפרשה" שבכניסה לביהכ"נ חזון איש.
ע"ג דיסק עד יום רביעי 8:30 בבוקר, 
ובדוא"ל עד יום רביעי 12:00 בלילה.

יתקבל רק חומר עם שם מלא.

נושאי הגליונות הקרובים:
*

בא - חצות הלילה
בשלח - ט"ו בשבט

דברי חזוק
לע"נ רחל בלומה בת יבדלחט"א משה יעקב הי"ו

א. שלא לעסוק בדבר אחר בעודו מתפלל או מברך- אסור לעשות מלאכה 
בעודו מברך ברכת המזון [שו"ע סי' קצ"א סעיף ג']. מפני שנראה כמברך 
לומר  צריך  ואין  לעשות,  אסור  קל  תשמיש  ואפילו  ומקרה,  עראי  בדרך 
שלא יעסוק בדבר שצריך לשים ליבו אליו. וכתב הט"ז שיש ליזהר אפי' 
לא לעסוק בדברי תורה בשעה שמברך ברכת המזון, כי זה מורה על היות 
ברכת המזון אצל ורק על צד המקרה וההזדמן. ולא דווקא ברכת המזון 
במאמר  נכלל  וזה  אחרת  ברכה  באיזה  או  בתפילה  שעוסק  הדין  הוא 
צד המקרה  על  שלא יהיו המצוות אצלינו  "ואם תלכו עמי קרי" דהיינו 

וההזדמנות בעלמא [מ"ב ס"ק ה'].
ב. ברכת הרעם באמצע הפרקים דק"ש- ומהאי טעמא נראה דאם שמע 
קול רעמים [באמצע ברכות ק"ש] יפסיק ויברך דהוי מצות עוברת, ויש 
חולקין דכיוון שהוא עוסק בשבחו של מקום אין לו לפסוק בשביל שבח 
אחר, ולא דמי לכל הני דהוי דבר שבקדושה. גם מח"א משמע דאם שמען 
באמצע אין לו לברך עליהן, כי אם כששמע אותן בין הפרקים [מ"ב סי' 

ס"ו ס"ק י"ט].
ג. אופן חלוקת הפת למסובים אחר ברכת המוציא- הבוצע נותן פרוסה 
האוכל  ביד  נותן  הבוצע  ואין  בידו,  פרוסה  נוטל  והאחד  אחד,  כל  לפני 
חתיכת  יזרוק  לא  אבל  י"ח].  סעיף  קס"ז  סי'  [שו"ע  אבל  היה  אא"כ 
על  המאכל  נמאס  לא  אם  אפילו  האורחים  לפני  השולחן  על  המוציא 

ידי הזריקה ועוד כיון שהיא פרוסת המוציא הוי בזיון מצוה [ס"ק פ"ח].
היציאה  אם  ממקומו-  ויצא  המחיה  על  או  המזון  ברכת  בירך  לא  ד. 
ממקומו היתה בשוגג כתבו האחרונים דלמעשה יש לנהוג כדעת הרבינו 
הדחק  שעת  שהוא  לא  אם  ולברך  למקומו  לחזור  שצריך  והרא"ש  יונה 
סי'  [שו"ע  שנזכר  במקום  שיברך  הרמב"ם  דעת  על  לסמוך  יוכל  דאז 
קפ"א סעיף א' ומ"ב ס"ק ז'] ואם יצא במזיד יחזור למקומו ויברך אפילו 
כבר הלך בדרך למרחוק כמה מילין [אפילו יותר מארבעה מילין אם אכל 
הרבה]. אם לא שהוא רחוק כל כך שעד שיחזור למקומו יתעכל המזון 
ויפסיד ברכתו לגמרי, אזי יברך במקום שנמצא [שם בשו"ע וס"ק ג'] [וכל 
זה שאין לו פת במקום שנמצא כעת, אבל אם יש לו פת יש לי תקנה אפי' 

יצא במזיד ע"ש ס"ק ח' י"ט]
והלכה זו נכונה גם בחמשת מיני דגן- דחשיבי כפת לענין זה (ס"ק י"ב). 
ולכן מי שאכל עוגה בבית ושכח בשוגג לברך על המחיה והלך לכולל, 
לכתחילה צריך לחזור לביתו ולברך אם לא שהוא שעת הדחק (או שיש 

לו עוגה כעת היכן שנמצא וכנ"ל).

ריוח כלל שמא אינה פרשה בפני עצמה - והיא פרשה אחת עם פרשה שלפניה, שהפרשיות איזו 
סתומה ואיזו פתוחה הוא קבלה בידינו מעזרא הסופר, שהיה סופר מהיר בתורת משה, ופרשיות 
אלו אחר שמחלקין אותם לשתי פרשיות אם כן על כרחך היא קבלה בידינו. ועוד שאין ענין פרשה 
זו לזו, וצריך לומר שכל אחת פרשה בפני עצמה“. וכדברי מהר“ל כתב בתשובת ר‘ יהושע שונצא 
בשו“ת מהרש“ל סימן לז. וכן ביאר בפשטות החיד“א בשו“ת חיים שאל ח“א סימן עד - עיי“ש 
שהכשיר ספר תורה שעשו הפסק פרשה לפני ”ויחי“, וביאר שהיא תחילת פרשה, אלא שסתומה 
לרמז ואין זה מעכב. וע“ע בשו“ת מנחת אלעזר ממונקטש ח“א סימן י‘. ועי‘ עוד בהגהות מימוניות 
הלכות ספר תורה פ“ח ה“ד, ובפירוש רבינו חיים פלטיאל ריש פרשת ויצא ולענ“ד בספר תורה 

שלו גם ב“ויצא“ לא היתה פסקא כלל].
והמעיין ברא“ם יראה שגם הוא פירש כן דברי רש“י, אלא שמוכיח ממה שתקן עזרא להתחיל את 
הקריאה ב“ויחי“, ”שהיה מקובל אצלו שראוי להיות שם פסקא, אלא שה‘ גזר שלא יעשו אותה“. 
והיינו שאם לא היתה קבלת עזרא שראוי להיות שם פסקא אלא היה זה אמצע פרשה - לא היו 
מתקן להתחיל הקריאה מ“ויחי“ [ושאלת המדרש אחר שראוי שיהיה שם פסקא למה בפועל אין 
פסקא, כדברינו]. וביאור דבריו שבכל קריאות השבוע יש הקפדה להתחיל בתחילת פרשה פתוחה 
וסתומה, ומסתבר שזה בדווקא. ומצאתי מקור מפורש לזה בזוה“ק פרשת ויקהל וז“ל: ”אסיר ליה 
למאן דקארי באורייתא למפסק פרשתא, אלא באתר דפסק משה פרשתא לעמא קדישא יפסיק, 
ולא יפסיק מלין דפרשתא דשבתא דא בפרשתא דשבתא אחרא“, כלומר שאסור להתחיל בקריאת 
פרשה אחת (פתוחה או סתומה) בשבת זו ולסיימה בשבת אחת. ויש לזה סמך גם בתלמודא דידן 
משום   - קבעוה  לא  מה  ומפני  שמע,  בקריאת  בלק  פרשת  לקבוע  ”בקשו  (יב:)  ברכות  במסכת 
טורח צבור. מאי טעמא משום דכתיב בה האי קרא: כרע שכב כארי וכלביא מי יקימנו. ולימא האי 
פסוקא ותו לא. גמירי כל פרשה דפסקה משה רבינו פסקינן, דלא פסקה משה רבינו לא פסקינן“. 
אם כנים הדברים הרי זו ראה ברורה לדברינו ש“ויחי“ גם היא תחילת פרשה, אלא שהיא סתומה 
מכל פרשיות סתומות שבתורה. (ובזה נסתרת גם השעתו של הרב נובל שבא“י חלקו כל פרשה 

לשלש שבתות, דמסתבר שפרשות ויצא ומקץ שאין בהם הפסק פרשיות לא חלקום כלל).

הרב יעקב אביעזר כ“ץ

מפאת ריבוי הכותבים שליט"א
ועקב ההוצאות הרבות המשתרגות ותופחות

הננו להודיע שמכיון שמלכתחילה המאמרים הם 
במתכונת של 700 מילים בלבד

וכפי שרשום ליד כתובת הדוא"ל,
לפיכך החורג מסך 700 מילים

מתבקש לשאת בהוצאות בסך 40 ₪

2]

0722-613-613

נא להתפלל עבור הרב דוד אלימלך בן לאה. לרפו"ש בתוך שח"י בקרוב
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