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  תשע"ו וירא  *  90גליון מס' 

  (שבת קכ"ז.)    שכינהשכינהשכינהשכינהההההגדולה הכנסת אורחים יותר מקבלת פני גדולה הכנסת אורחים יותר מקבלת פני גדולה הכנסת אורחים יותר מקבלת פני גדולה הכנסת אורחים יותר מקבלת פני ששששמכאן מכאן מכאן מכאן  (יח,ג) אל נא תעבר מעל עבדךאל נא תעבר מעל עבדךאל נא תעבר מעל עבדךאל נא תעבר מעל עבדך

הגאון רבי נסים שליט"א, כאשר באו אליה נכדיה לסעוד ארוחת צהריים. הקפידה שהאוכל  , אשתע"ה הרבנית לאה קרליץ
כשבאים מהישיבה או מהחדר. והתכוונה לכך שתוכל לקבלם בשמחה ולא תהיה עסוקה בדברים יהיה מוכן על השולחן מיד 

אז בשום דבר לא בבישולין, לא בקבלת נשים ולא בשיחות טלפון.  א התעסקהלאחרים. בבואם ישבה עימם כל זמן הארוחה, 
  במבטה.כשסיימו ופנו לצאת ליוותה אותם בכבוד רב עד הדלת. ומשם מיהרה למרפסת ללוותם 

פעם נכנסו אליה שני נכדים לסעוד ובאותו זמן הביאו לרבי נסים ספר תורה לכתוב בו אות. היתה שם אשה שמיהרה לקרוא 
  חיים, קודם אדאג לצרכיהם!" יש לי פה שני ספרי תורה" :את ספר התורה. אמרה לה הרבנית לראותולרבנית לבוא 

  )אל המקום אשר עמד שם (יט,כז    וישכם אברהם בבקרוישכם אברהם בבקרוישכם אברהם בבקרוישכם אברהם בבקר
תניא, אברהם תקן תפלת שחרית, שנאמר וישכם אברהם בבקר אל המקום אשר עמד שם, ואין עמידה אלא תפלה, שנאמר תניא, אברהם תקן תפלת שחרית, שנאמר וישכם אברהם בבקר אל המקום אשר עמד שם, ואין עמידה אלא תפלה, שנאמר תניא, אברהם תקן תפלת שחרית, שנאמר וישכם אברהם בבקר אל המקום אשר עמד שם, ואין עמידה אלא תפלה, שנאמר תניא, אברהם תקן תפלת שחרית, שנאמר וישכם אברהם בבקר אל המקום אשר עמד שם, ואין עמידה אלא תפלה, שנאמר 

  :)(ברכות כו ויעמד פנחס ויפלל.ויעמד פנחס ויפלל.ויעמד פנחס ויפלל.ויעמד פנחס ויפלל.
  עיסוק בצרכיו ואכילה ושתיה קודם התפלה

  מדכתב בשני מקומות דיש להזהר כדי שלא ימשך. לה,יא. משמע מדברי המ"ב דעצם הדיבור בעסקיו לא מקרי התעסקות בצרכיו קודם התפ

  לה.יוריו, אם עושה מצוה מקרי חפצי שמים ומותר קודם התפב. לשלוח מכתב לה
קפה עם סוכר בפה, ואם הסוכר בתוך התה אסור עיי"ש. מסתברא  ג. הא דכתב המ"ב דמותר לשתות קודם התפילה

  דהקפידה הוא אם בא להפיג המרירות או למתק השתיה, ובמקומו של החפץ חיים היה הדרך כן.
קר משום המעיים, דינו כאוכלין לרפואה כיון שאין כוונתו כלל לשם אכילה אלא לשם הבראת ד. מי ששותה מיץ פרי הדר בבו

  הגוף, ואינו כשותה משום חלישות הגוף דאז תכליתו לשם התכלית שאוכלין ושותין.
לה. ה. אסור לרחוץ כל גופו משעלה עמוד השחר אפילו בביתו, אבל אפשר לרחוץ פניו ידיו ורגליו שהוא משום כבוד התפי

  עד סוף כף היד. ואם הולך מגולה, אז הוי עד המרפק, ויותר מזה ודאי אסור. קרייוידיו מ
ו. רחיצה שהיא להנאת עצמו אסורה קודם התפילה, אבל רחיצה לכבוד התפילה מותר וכנ"ל. לילך למקוה קודם התפילה 

, ואם צריך מותר לרחוץ אף עם סבון, אלא כלוכיםיודאי מותר, וגם מותר לרחוץ קודם הטבילה כדי להוריד את החציצות והל
  שלא יקבע עצמו לזה.

ז. הרחיצה קודם התפילה שאסורה הוא, אף כשמתפלל בזמן קבוע ועדיין לא הגיע הזמן, מפני שהאיסור הוא עצם הדבר 
  בצרכיו קודם התפילה, ולכן אף שלא הגיע הזמן אסור. עסקתשמ

ו מנין, ר. ועל כן אם צריך להגיע למקום ששם יהא לו מנין משא"כ כאן אין לח. מותר ליסע קודם התפילה כדי להתפלל בציבו
והנך כוללים המיוסדים שיתפללו מנחה בכולל, מותר ליסע מחוץ לעיר קודם מנחה, משום מותר ליסע קודם התפילה. 

  דהנסיעה הוא לצורך שיהא שם מנין.
  ערב, דהוי כעין רפואה. ט. מותר לחזן לגמוע ביצה חיה קודם התפילה כדי שיהיה קולו

ביסה י. ושאר צרכיו, אם הן סידורים קטנים, כגון לסדר קצת את מצעיו שעל גבי המטה, מסתברא דמותר. אבל להכניס כ
  וחפצי שמים מותר, ובכללם טיפול בילדים הקטנים שהולכים לבית הספר דמותר. למכונת כביסה וכיוצ"ב אסור.

"ב (סי' ר"נ סק"א), דישכים בבוקר ביום ששי להכין צרכי שבת, והיינו מיד אחר ק"ש יא. לקנות מצרכי אוכל לשבת, כתב המ
ותפלה וכו', ואם רגילים למכור בבוקר השכם קודם התפלה ולא ימצא לקנות אחר התפלה יקנה ואחר כך יתפלל, אך יראה 

יו קודם שיתפלל שזו חפצי שמים לקרות ק"ש מקודם כיון שכבר הגיע זמנה, ואין זה בכלל מה שאמרו אסור לעשות חפצ
  היא, עכ"ל. מבואר דכה"ג שלא יהיה לו מאכל אחר התפילה בימות החול אסור דאין זה חפצי שמים.

יב. יש להמנע לקרוא כותרות העיתון קודם התפילה, דהתעסקות הראשונה של האדם בבוקר היא ההודאה לה' דעיקר קבלת 
תעסק בדברים אחרים. וכל התעסקות אחרת מורידה את חביבות הענין, מלכות שמים מתחיל מיד בעבודת ה', ולא לה

ומשו"ה אסור לאדם לעשות חפציו קודם שיתפלל, וק"ו לעמוד ולקרוא דברים אחרים שמראה בזה שישנם דברים אחרים 
עיתון נחשב  קודם ה"צדק לפניו יהלך" ופרש"י צדק, תפלה שמצדיקו לבוראו והדר וישם פעמיו לדרכי פעמיו, וודאי שקריאת

  כזלזול בזה.
  לדעת הפוסקים דאשה חייבת בתפילה ממש, ה"ה דחייבת בכל הדינים דקודם התפילה, ולא מהני לה לומר רק איזה תחינה.יג. 

  המשכים בעלות השחר אם מותר לו להמשיך לישן
וכדו', אם כבר הגיע זמן עלות השחר, אסור לו לילך לישן עד זמן הקבוע לו  ית צרכיויהמשכים באשמורת הבוקר כגון לעש

ל, דכיון שהגיע זמן זה מוטל עליו החיוב להתפלל ולא לעסוק בענינים אחרים (כמבואר בשו"ע סי' פ"ט). ואמנם אם להתפל



 לישן עד זמן תפילתו. ר לו להמשיךהוא רק התעורר משנתו ועדיין נשאר שוכב במטתו הרי זה נחשב כהמשך שנתו ומות
דעתו מיושבת עליו מחמת עייפותו אין לו להתפלל אז, וכמ"ש שמכיר בעצמו שאם יתפלל בשעה זו לא תהיה  נם מיואמ
הדרך  מןוז"ל, מצא דעתו משובשת ולבו טרוד אסור לו להתפלל עד שתתיישב דעתו, לפיכך הבא  (פ"ד מהל' תפלה הל' ט"ו)ב"ם ברמ

  מותר להמשיך לישן עד זמן תפילתו.יכך מי שבמצב זה לפ והוא עייף או מיצר אסור לו להתפלל עד שתתיישב דעתו, ע"כ.
ומעשה באחד מגדולי ראשי הישיבות בחו"ל שאמר שבצעירותו שמע מהגאון רבי ישראל סלנטר זצוק"ל את הדין הנ"ל, ומאז 

גבר כארי ללמוד עד זמן תפילתו הקבוע ולא המשיך לישן וכנ"ל, והוסיף היה רגיל להתעורר משנתו באשמורת הבוקר והת
  שמפני זה זכה למה שזכה.

  ואפשר שאם יקרא ק"ש לאחר עלות השחר מהני שיחזור לישון, וישכים שוב להתפלל שחרית בזמנה, וצ"ע.
  ותיקיןתפילת 

מרן החזון איש היה מתפלל בקביעות תפילת שחרית כותיקין, אך לא היה מביט בשעון לכוין בדיוק על שעת הנץ החמה, א. 
וביאר הטעם שהרי כתוב אל תעש תפלתך קבע אלא תחנונים, והלכה זו היא מהלכות התפילה, וכאשר אדם קובע את שעת 

ביעות זמן זה אינה מחמת הרגשת תחנונים ובקשה אלא מחמת תפילתו לפי הנץ בדיוק, הרי זו בגדר 'תפלת קבע' מפני שק
כן יצא לפעמים שהתפללו מעט אחר הנץ החמה מ"מ כיון ששיער הזמן שאורך לו זמן  מחמתשקביעות של דבר אחר, ואף 

  תפילתו כדי להגיע להנץ החמה, שפיר מתקיים בזה יראוך עם שמש, אף שאינו במדויק.
  כדי להתפלל כותיקין, ואף מי שאינו מתפלל בקביעות כותיקין. יש לדלג פסוקי דזמרהב. 

בסדר התפלה  הציבור בתפילת שחרית עד כמה דקות קודם הנץ החמה והתפללו אחרותד. מעשה ביום השביעי באבלות שנ
הרגיל, אע"פ שיחיד מדלג כדי להתפלל עם הנץ החמה מ"מ לענין ציבור, דיבר פעם החזו"א על זה, והמסקנא כנראה שאין 

  לדלג, וכמדומה שהטעם היה שציבור אין להם לשנות ולדלג.
בביאור הלכה כתב, ודע דהזהירים לקרות כוותיקין מותר לקרות ולהתפלל ביחידי אם אין להם מנין. וכוונת הביאור הלכה ג. 

"הזהירים", היינו לאפוקי כשרוצה להשכים באופן חד פעמי רק היום משום נוחות או שלא נרדם כעת וכדו', אבל המשכים 
   יר דמי.משום שרוצה להדר משום מעלת "ותיקין" שפ

איר המזרח או לאחר ד' שעות, צריך להתפלל קודם הנץ, דאף שזה לא לכתחילה, אבל מי שיש באפשרותו להתפלל או בה ד.
  תפלה)(שיח זה תפלה בזמנה, מה שאין כן לאחר ד' שעות. 

  נשים בשחרית קודם ד' שעות
המנחה  להילהסוברים דאף תפנשים בשחרית קודם ד' שעות להרמב"ם דצריכות איזו תפילה, אין עניינו לד' שעות, אלא 

, ולא דיעבדבעד חצות, אבל היינו דהוי ספק יש להקל להתפלל חייבות הנשים וכהכרעת המ"ב, ה"ה זמני שחרית. ומ"מ כיון 
   זה.הלעשות מהלך לכתחילה באופן 

  (שם) אשר עמד שםאשר עמד שםאשר עמד שםאשר עמד שם
  :)(ברכות ותניא אין עמידה אלא תפלה, שנאמר ויעמד פנחס ויפלל, מלמד שאברהם אבינו קבע מקום לתפלתו תניא אין עמידה אלא תפלה, שנאמר ויעמד פנחס ויפלל, מלמד שאברהם אבינו קבע מקום לתפלתו תניא אין עמידה אלא תפלה, שנאמר ויעמד פנחס ויפלל, מלמד שאברהם אבינו קבע מקום לתפלתו תניא אין עמידה אלא תפלה, שנאמר ויעמד פנחס ויפלל, מלמד שאברהם אבינו קבע מקום לתפלתו 

  להתפלל במקום קבוע
גרסינן, אמר רבי חלבו אמר רב הונא, כל הקובע מקום לתפלתו אלהי אברהם בעזרו, וכשמת אומרים לו אי  ו:)(במס' ברכות 

ובביאור ענין זה כתב רבינו יונה וז"ל, ויש מקשין וכי מפני זה בלבד מספרים אחר  י חסיד מתלמידיו של אברהם אבינו.ניו אע
קביעות המקום בלבד אלא רוצה לומר שכל כך מדקדק בתפלתו שגם בזה  בעבור מטתו שבח גדול כזה וכו', וי"ל שלא אמרו

וכיון שכל כך הוא אוהב התפלה ודאי מדת ענוה יש בו כדי שתהיה תפלתו הוא נזהר שרוצה שתהיה תפלתו במקום מיוחד, 
מקובלת לפני המקום וכו' שאם לא יהיה לו הענוה לא יוכל לעולם להתפלל בכונה ולא תהיה מקובלת וכו' וכיון שזכה לענוה 

  יהיה זוכה למדת החסידות שהיא גדולה יותר שהאחת גורמת לחברתה וכו'.
  :םעוד עניני

לה, יא. להתפלל במקומו הקבוע או לומר כל הפסוקי דזמרה, מסתברא דמקום קבוע עדיף מפני שזה מעלה בעצם התפ
פסוקי דזמרה אינו חיוב לומר את הכל אלא היתה תקנה כללית לומר פסוקי דזמרה ויוצאים ידי חובה באשרי, ולכל היותר יש ו

  לה.יטובים, משא"כ קביעות מקום בתפילה הוא מעלה בעצם התפ , ודרך אגב הכניסו עוד דבריםללויההענין לומר ה
. המתפלל במנין קבוע ויש שם עוד אבלים הקודמים לו, אין צריך לילך להתפלל במקום אחר, דהרי כל מצוה שהבן עושה ב

  יש בזה עילוי נשמה להוריו, ובזה שמקפיד לקבוע מקום לתפלתו הוי גם עילוי נשנה להוריו.
  להתפלל במקום שלומד

ון דשמענא להא דאמר רב חייא , אמר אביי מריש הוה גרסינא בגו ביתא ומצלינא בבי כנישתא כיגרסינן(ח.) במסכת ברכות 
הוה מצלינא א ארבע אמות של הלכה בלבד לא דעולא מיום שחרב בית המקדש אין לו להקב"ה בעולמו אל י משמיהבר אמ

  אלא היכא דגריסנא. רב אמי ורב אסי אע"ג דהוו להו תליסר בי כנישתא בטבריא לא מצלו אלא ביני עמודי היכא דהו גרסי.
ח' הל' ג'), בית המדרש גדול מבית הכנסת, וחכמים גדולים אע"פ שהיה להם בעירם בתי כנסיות הרבה לא  וז"ל הרמב"ם (פרק

  היו מתפללים אלא במקום שהיו עוסקים בו בתורה וכו'.
  עוד ענינים:

מד, שלומד בו, ואם לומד באחד מחדרי בית הכנסת הסמוכים יתפלל באותו שלו חדרהלהתפלל במקום הלימוד, היינו באותו 
  אמנם אין צריך בתוך ד' אמות אלא באותו חדר.

  הלכות תפילה] "חוט שניתוך "[נלקט מ      ואם לומד בכמה מקומות, יעדיף באותו שעיקר קביעות למודו שם.


