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בס"ד
מתוך שבח והודאה על שעבר ותפלה על לעתיד,
ה ו להודות לרבים שהצטרפו לקבלת הגליון השבועי
ושלחו הערות ודברי ברכה ,שהקב"ה יעזור שאכן לא
יצא תקלה מתחת ידי ו להגדיל תורה ולהאדירה.

ש .האם יעקב הודיע להוריו שהוא לא הולך למצוא
שידוך אלא הולך ארבע עשרה ש ה ללמוד ושלא ידאגו
לו בי תיים מדוע לא חוזר ,או שלא אמר להם כלום ולא
דאגו לו.
ת .מובן מעצמו.

מי שלא הגיע אליו הגליון השבועי,
אפשר לבקש עד יום חמישי בבוקר.
---------------------------------------------------אי"ה מגליון זה ביא בל" בסוף שו"ת על ע י י תפילה
לחיזוק עבודת התפילה.
--------------------------------------------------פרשת ויצא  -תשע"ט1 .

ש .האם יש איזה טעם מה החשבון של יעקב שהטמין
עצמו בבית מדרש דוקא ארבע עשרה ש ה לא פחות ולא
יותר.
ת .ש י שמיטות3 .
ש .האם יש איזה קשר בין אותם ארבע עשרה ש ה
שהטמין עצמו בבית מדרש לפ י ה שואין לאותם ארבע
עשרה ש ה שעבד בפועל אצל לבן עבור רחל ולאה,
שכ גד אותם ש ים שמצא ו שעבד אצל לבן עבור רחל
ולאה ,סובבו משמים שקודם יכין את עצמו ע"י שיטמין
עצמו בבית מדרש בדיוק ארבע עשרה ש ים ,יום כ גד
יום וש ה כ גד ש ה ,או שאין קשר בין ארבע עשרה ש ה
של לימוד התורה לארבע עשרה ש ה שעבד אצל לבן
עבור ישואי רחל ולאה.
ת .שיוכל ללמוד בי יהם עוד יד' ש ה עד החתו ה4 .
ש .עשו מאד כעס וחיפש להרוג את יעקב אבי ו ,מדוע
לא הלך לחפש אותו בבית מדרש של שם ועבר ,וכי לא
חשב שמסתמא יעקב אבי ו יושב ולומד.
ת .לא עלה בדעתו ,גם תיירא שמה שמא חלילה ימשך
אחריהן.

ש .מצי ו בחז"ל שיעקב אבי ו כשיצא לדרך מהוריו ,לא
הלך מיד לחרן לשידוך אלא הטמין עצמו בבית המדרש
של שם ועבר ארבע עשרה ש ה .מה ראה יעקב אבי ו
ללכת דוקא עכשיו ללמוד ארבע עשרה ש ה ,הרי אביו
ואמו שלחוהו למצוא לעצמו שידוך.
ת .לא יכל ללכת לבית הרשע הזה עד שילמוד קודם
לפחות יד' ש ה2.
 1לבקשת מרן רבי ו הגר"ח ק יבסקי שליט"א
אין לסמוך על מה שא י עו ה מקופיא.
הגליון הוא מהדורת ביקורת ועריכה של קו טרס עזרת אליעזר,
מתשובות שזכי ו בס"ד לקבל בכתב יד ממרן שליט"א.
כל תקלה וטעות זה על דעת הכותב,
והערות יתן להעביר למשפחת קרביץ.

ש .האם אפשר לפרש בס"ד ,עשו ידע שאם יעקב מצא
בתוך הבית מדרש ,א"כ אין סיכוי להורגו ,כי הברכה של
עשו ועל חרבך תחיה תלויה רק בזמן שיעקב לא לומד,
אבל אם יעקב לומד ,לא יצליח להרוג אותו ,לכן חיפש

כול ו תפילה שאי"ה וכל במשך הש ים להשלים את השו"ת על
כל הפרשיות ,ועל עבודת התפילה.
הגליון יוצא לזיכוי הרבים ,ואין להשתמש בזה לשום דבר אחר
ללא רשות ,וכל הזכויות שמורות.
------------------------------------------------

יהושע בן לוי אומר ט"ו שיר המעלות שבספר תהלים היה אומר הדא הוא דכתיב
לולי ד' שהיה ל ו יאמר א ישראל ,ישראל סבא .ר' שמואל בר חמ י אמר ,כל ספר
תהלים היה אומר ואתה קדוש יושב תהלות ישראל ,ישראל סבא" .מבואר שכל
הזמן למד תורה ,ומדוע על העשרים ושצים ש ה הללו לא עמד לו הזכות התורה
שלמד כמו שעמד לו זכות התורה ביד' ש ה שהטמין עצמו בבית מדרש של שם ועבר.
אולם לפי היסוד לעיל מתבאר בס"ד ,כל תורה שלומדים ודאי יש לה את הזכות
להגן ,רק תלוי אם זה תורה שהקב"ה רוצה או לא .האם ע"י התורה עוברים על
ההלכה או לא .כשיעקב הלך לבית מדרש והטמין עצמו בבית מדרש יד' ש ה ועסק
בתורה ,לא עבר על מצות כיבוד אב ואם ,לא עבר על שום הלכה ,כי יצחק אבי ו
שלחו לישא אשה כי ידע שיש לו כסף רב וגם אם ישא אשה יוכל אח"כ לעסוק
בתורה .אבל אם אין לו כסף ,גם יצחק מודה שעל יעקב ל הוג כפי שההלכה מחייבת
שיעסוק בתורה ואח"כ ישא אשה ,א"כ יעקב עשה בדיוק כפי ההלכה .לכן תורה כזה
שלמד לפי כללי ההלכה ,יכולה להגן עליו .כי גם אביו רוצה שיעשה על פי ההלכה.
משא"כ אח"כ כש שא אשה ו שא רבבית לבן לעבוד עוד עשרים ושתים ש ה ,לא היה
צריך להתעכב אצל לבן ,היה צריך לחזור בחזרה א לאביו ,בזה יש תביעה על כיבוד
אב ואם שהפסיד ולא יעזור התורה שלמד שם ,ע"ז ע ש שיוסף פירש ממ ו ג"כ.
עיין אמת ליעקב לגאון ר' יעקב קמי צקי זצוק"ל ש ראה שעמד בזה כדברי ו.
 3באילת השחר סוף פרשת תולדות כח' ב' כתב שיעקב אע"פ שלמד אצל יצחק כל
הזמן כ ראה הוצרך למדרגה שיוכל להיות גם אצל לבן ולא ללמוד ממעשיו ולהיות
כ"כ חזק שיהיה אצלו כב' ש ים ולא ללמוד ממעשיו ולא האמין בעצמו שיוכל
להחזיק מעמד ולא ליפול בלי שיתחזק במאמץ כ"כ גדול שלא יתן שי ה לעי יו יד'
ש ים בישיבת של עבר.
 4בספר הערות לגה"צ ר' זיידל אפשטיין זצוק"ל על בראשית עמוד קכו' ראיתי
שמעיר מדוע הטמין את עצמו דוקא יד' ש ה בדיוק לא פחות ולא יותר ,ועוד,
שמחז"ל שרש"י מביא משמע שרק באותם ש ים שהטמין עצמו לא הלך לישון ,אבל
בש ים אחרות שעסק בתורה ,כן ישן .ומדוע דוקא כעת החליט שלא לישון כלל .אלא
מבאר ,יעקב אבי ו ידע ב בואה שיצטרך לעבוד אצל לבן ארבע עשרה ש ה בעד רחל
ולאה ,ולכן כ גד אותם ש ים שידע שיצטרך להתעכב בבית לבן ,הכין את עצמו
בתורה להתחסן לפ י שמגיע ללבן .כי אין תרופה אחרת מלבד לימוד התורה .אבל
לזה לא מספיק סתם תורה ,אלא צריך לימוד התורה בצורה מיוחדת ,וע"כ דוקא
בש ים האלו לא שכב לישון ,כי צריך תורה במדרגה אחרת ,משא"כ בשאר הש ים
יכול ללמוד תורה וגם לשכב לישון.
עיין עוד תוספת חשובה לכאן לקמן על הפסוק בראשית כט' יא' בע ין אליפז שרדף
אחריו מה שמבאר עפי"ז עוד מהלך.

 2הגאון ר' אברהם ישעיה אדלר שליט"א מרב י ישיבת ר' חיים עוזר תירץ לי ,מצי ו
שחז"ל אומרים קידושין כט' ע"ב "ת"ר ללמוד תורה ולישא אשה ילמוד תורה
ואח"כ ישא אשה .ואם אי אפשר לו בלא אשה ,ישא אשה ואח"כ ילמוד תורה .אמר
רב יהודה אמר שמואל הלכה ושא אשה ואח"כ ילמוד תורה .ר' יוח ן אמר ריחיים
בצוארו ויעסוק בתורה ,ולא פליגי הא לן והא להו" .מסק ת הגמ' שתלוי האם הוא
עשיר ולא יהיה טרוד במזו ות שאז ישא אשה ואח"כ ילמד תורה ,ואם הוא ע י ואם
ישא אשה יהיה טרוד במזו ות ולא יוכל אח"כ ללמוד ,על כן עדיף שילמד תורה
קודם ורק אח"כ ישא אשה.
עפי"ז ביאר שידוע שבתחילה יעקב אבי ו יצא מבית אביו עם כסף וזהב ו זמים ועוד
דברים עד שאליפז ב ו של עשו רץ אחריו בשליחות אביו עשו להרוג את יעקב אבי ו
כמו שאומר רש"י לקמן כט' יא' שאליפז לקח את כל הכסף מיעקב במקום להרוג
אותו ,כי גם ע י חשוב כמת .וכך שאר יעקב אבי ו ע י מרוד בלי כלום .לכן בתחילה
כשיעקב אבי ו היה עשיר ויכל לישא אשה בלי ריחיים על צוארו ודאגה למזו ות כי
כל טוב היה בידו ,אין הכא מי הלך על דעת לישא אשה ואח"כ יעסוק בתורה בלי
טירדה ,משא"כ באמצע הדרך כשאליפז לקח ממ ו את כל ממו ו ו שאר ע י בלי שום
ממון ,כעת הרי אם ישא אשה לא יוכל אח"כ ללמוד ,שהרי ריחיים על צוארו ,משום
כך שי ה את דרכו והלך קודם ללמוד תורה כפי שההלכה מחייבת שילמוד תורה
ואח"כ ישא אשה.
וסיף בס"ד על הדברים ,ה ה רש"י בסוף פרשת תולדות מביא בראשית כח' ט'
שכ גד אותם יד' ש ה שהטמין יעקב אבי ו את עצמו בבית מדרש של שם ועבר ,לא
ע ש עליהם כלום ,ואילו על אותם עשרים ושתים ש ה שהיה בבית לבן ולא כיבד את
אביו ,ע ש מדה כ גד מדה שגם יוסף פירש ממ ו כב' ש ה .ורש"י מבאר כי בזכות
התורה שעמל באותם יד' ש ים ,לא ע ש עליהם .ולכאורה צ"ב ,וכי תורה כזה יכולה
להגן על בן אדם ,הרי היה לו מצות כיבוד אב ואם ללכת לחרן לבית של לבן למצוא
שידוך ,והיה עליו להזדרז ללכת לשם לכבוד אביו ,ולא להתעכב פתאום בבית מדרש
וללמוד ארבע עשרה ש ה ,א"כ תורה שזה ע לחשבון מצות כיבוד אב ואם,
כשעוברים על הלכה של כיבוד אב ואם ,יכולה להגן .ודאי שלא ,כי כל התורה
שלומדים זה על מ ת לקיים ,וכאן לכאורה לא קיים המצוה שהיתה מוטלת עליו.
ולא עוד ,הרי גם במשך עשרים ש ה שהיה אצל לבן ,כתוב בחז"ל שיעקב אמר
תהלים ועסק בתורה כפי שחז"ל אומרים בראשית רבה עד' יא' מה היה אומר ,ר'
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ש .האם אפשר לפרש ,מצי ו בגמ' בברכות כו' ע"ב
שאבות תיק ו תפלות .ועד כמה שיעקב תיקן תפלת
מעריב ,הרי יעקב היה הסמל של עמוד התורה כפי
שאומרים בתפילה" ,תתן אמת ליעקב" שזה התורה,
לכן מעריב שזה כ גד יעקב רומזים בתפילה בקשה על
תורה.
ת .יפה6.

אולי יעקב לא בלימוד אלא מחוץ לבית מדרש ואז יוכל
להורגו.
ת .יתכן5 .
ש .חז"ל במסכת יומא כח' ע"ב מאריכים איך שמעולם
לא פסקה ישיבה מאבותי ו ,ומתחילים מאברהם אבי ו
ואילך .מדוע לא מזכירים גם את הישיבה של שם ועבר
שקדם לאברהם.
ת .אי ם אבותי ו.

ש .בחור בישיבה שההורים שלו מבקשים ממ ו שיבוא
כל יום שישי לעזור להם בח ות ולא יצטרכו להביא
להביא אדם זר ולשלם לו ,האם צריך ללכת באופן
שהישיבה רוצה שישאר ללמוד בסדרים גם ביום שישי.
ת .עי' יור"ד סוף הלכות כבוד אב ואם7.

ש .בברכות ק"ש במעריב אומרים "על כן ד' אלוקי ו
בשכב ו ובקומ ו שיח בחוקיך ו שמח בדברי תורתך
וכו'" .מדוע תיק ו במעריב בקשה על תורה ,הרי מצד
ברכות התורה הלילה משך אחרי היום שלפ י כן ויכול
להמשיך ללמוד מצד ברכות התורה שבבוקר.
ת .והגית בו יומם ולילה.

 6בסידור תפלה למשה עמוד  236ראיתי מביא שאלה מדוע רק במעריב אומרים
"ו שמח בדברי תורתך" ,ולא אומרים כן בשחרית ,משום שלאחר שלמד כל היום
הרי הוא שמח בלילה בתורה ,ובלימוד התורה בלילה הלילה הולך אחר היום ,דמאן
דיזיף ביום פורע בלילה.
יראה בס"ד לומר עוד ,בשבט הלוי על בראשית עמוד שכא' כותב "כי דייקא בעיד א
דא אחרי ש טמן י"ד ש ה בית מדרשו של שם ועבר והוא מלא וגדוש בתורה ויראה,
הרגיש יעקב אבי ו כי זה הזמן ה רצה והראוי ביותר לתקן תפלתו .כי כן היה גבי
אביו יצחק שאחר העקידה הלך ללמוד תורה וכו' ורק אז כשהוא עמוס ומלא בתורה
תיקן מ חה וכו' ובדרך זו המשיך יעקב ,ורק שלימותם בתורה היא שהביאה לתיקון
התפלה" .א"כ עד כמה שרק אחרי שיעקב אבי ו מילא עצמו להיות יותר גדוש
בתורה ,רק אז תיקן תפלת מעריב ,לכן גם א ו במעריב מזכירים את הע ין של לימוד
התורה בדרגה הגבוהה של כי הם חיי ו ואורך ימי ו ובהם הגה יומם ולילה ,אז
אפשר לגשת להתפלל כמו יעקב אבי ו.
בספר פ י י תפלה עמוד ' הביא ש שאל רבי ו הגרי"ש אלישיב זצוק"ל האם יעקב
אבי ו לא בירך ברכות התורה כל היד' ש ים שהיה בבית מדרש של שם ועבר ,שהרי
לא שכב לישון ,והשיב ,אם זו היא הרגילות שלו ,וכן ה וסע במטוס וישן בלילה שלא
בשכיבה ,חשיב שי ת קבע הואיל וכך הוא ההרגל.
 7מורי ורבי הגאון ר' מיכל יהודה ליפקוביץ זצוק"ל אמר לי בהזדמ ות בע ין הזה,
שצריך ליידע את ההורים שליט"א שידעו שצריכים לתת לב ים ללמוד ,כי הזכות
שהב ים ילמדו תורה יותר חשוב משיעזרו בימים אלו בבית ,ועדיף שיחזקו את
הלימוד בישיבה ,כי כל אחד ש מצא בלימוד ביום שישי זה זכות גדולה ,וזה יהיה
הזכות להורים להצליח במעשה ידיהם.
וסיף כאן על דברים וראים שאמר הגאון ר' אליהו לאפיאן זצוק"ל )מובא בילקוט
לקח טוב דברים ח"א עמוד רב'( לתלמיד שעמד לעזוב את הישיבה ולחזור לארה"ב,
והבחור טען לרבו זצוק"ל שאמו מבקשת ממ ו שיחזור ומה א י יע ה לה ,ואז אמר
לה הגאון ר' אליהו זצוק"ל בין הדברים וז"ל "כך תאמר לה ,אמה יקרה א י מתפלל
ומקווה לה' יתברך שתאריכי ימים ,אבל מן הסתם לא יותר מאשר מאה ועשרים
ש ה ,ואז לאחר מאה ועשרים ש ה ,שם בעולם האמת הרי מקבלים את עיקר ה חת
שאדם רוצה בו ל צח ,ואז תקבלי ממ י הרבה חת".
הוסיף לו הגאון ר' אליהו זצוק"ל וסיפר "הרב ית שלי ע"ה ע תה כך בזמן המלחמה
העולמית הראשו ה כאשר ממש רעב ו ללחם ,וכל השכ ים מסביב שלחו לקרוא
לב יהם שלמדו בישיבות לצוות עליהם להפסיק את לימודיהם כדי שיוכלו לצאת
ולהשתכר ,לשבור את רעבון בתיהם .ל ו היו תשעה ב ים ,כולם למדו בישיבות
הקדושות ,ולא רצתה אמם בשום אופן שיעזבו את הישיבה ח"ו אפילו לא לשעה
אחת.
השכ ות שראו את מצב הרעב ששרר בבית ו ,פ ו לאשתי ואמרו לה ,מדוע ה כם
מתייסרים כל כך ,קראי לש ים או שלשה מב יך שיבואו וישאו מעט בעול הפר סה,
ע תה להם הרב ית בעוז ואמרה ,עכשיו אי י רוצה שהב ים יעזרו לי ,מכיון שיבוא
זמן אשר בו אהיה מוכרחה לקבל את עזרתם ,בעולם האמת .זו גופה הסיבה מדוע
א י עומדת על כך שישארו כעת בישיבה ,כדי שיוכלו לעזור לי אז כאשר אזדקק
לעזתם".
וסיים הגר"א לאפיאן זצוק"ל את דבריו "כאשר פטרה הייתי א י העשירי למ ין
שהלך על קברה ,ולמדו מש יות ואמרו קדיש אחריה .ובודאי יש לה כעת הרבה חת
מב יה".
הוסיף הבחור האמריק י )שכיום הוא תלמיד חכם מופלג( "אומר את האמת,
שיצאתי אז מלפ י מו"ר בדאגה ולא חה דעתי בזה ,חשבתי לעצמי שרבי ו אי ו
מכיר את א שי ארצות הברית ,שכן היה ברור לי שאמי לא תתפעל מדברים אלה.
אולם ראה זה פלא ,כאשר באתי אליה ואמרתי לה את דברי רבי ו ראיתי מיד על פי
תגובתה שהדברים הרשימו אותה .ומאז אין לי שום טרדה ב ושא הזה וממשיך א י
לשבת באהלה של תורה באין מפריע .כה יעזר י ה' לשבת באהלה של תורה כל ימי
חיי".
חזור על מה שכתב ו בקו טרס עזרת אליעזר על התורה בתחילת פרשת חיי שרה
שאומרים חז"ל )ילקוט שמעו י רמז קב'( "ויבא אברהם לספוד לשרה כששב אברהם
מהר המוריה בשלום חרה אפו של סמאל שראה שלא עלתה בידו תאות לבו לבטל
קרב ו של אברהם מה עשה הלך ואמר לשרה לא שמעת מה עשה בעולם ,אמרה ליה
לאו ,אמר לה לקח אברהם את יצחק ב ך ושחטו והקריבו על עולת מוקדה .התחילה
בוכה ומיללת שלש בכיות כ גד שלש תקיעות שלש יללות כ גד שלש יבבות ופרחה
שמתה ומתה".
אומר האור יחזקאל )אלול ימים וראים עמוד קסב'( ודאי כשיצחק הלך לעקידה
ידע ששרה אמ ו יהיה לה צער מזה מאד ,וכפי שאכן רואים שפרחה שמתה בגלל
זה ,א"כ איך הלך ,הרי יש מצות כיבוד אב ואם ,אלא מתרץ ,שכאשר עומד כ גד
כבוד אב ואם קיום מצות השי"ת אין להתבו ן כלל על זה.

 5בס"ד מצאתי בטעמא דקרא בתחילת פרשת ויצא שרבי ו שליט"א בעצמו בתוך
דבריו עומד בזה ,שמבואר שבית מדרשו של שם היה בבאר שבע ושם קיבל יעקב
הברכות מיצחק ותמה רבי ו שליט"א היאך לא תיירא יעקב להטמן בבית מדרשו
של עבר שהיה בבאר שבע עצמו ולא חשש שמא ימצאהו שם עשו ,ובודאי עשו ידע
שיעקב איש תם יושב אוהלים ,ומסתמא הוא מצא באיזה בית מדרש או ישיבה,
ומוכח מזה שיעקב בטוח היה שעשו לא ידרוך על מפתן הישיבה אפילו בשביל לחפשו
שם וכפי שבאמת היה שבמך יד' ש ים טמן שם יעקב ולמד תורה ועשו לא כ ס שם
לחפשו.
מצאתי שהגאון ר' שמחה זיסל ברוידא זצוק"ל )שם דרך בראשית עמוד רכב'( עומד
בזה בפרשת וישלח ,אבל ראוי להקדים את דבריו שה ה מצי ו בפרשת וישלח שכתוב
)בראשית לה' ח'( "ותמת דבורה מי קת רבקה ותקבר מתחת לבית אל אל תחת
האלון ויקרא שמו אלון בכות" .רש"י בתוך דבריו אומר "ואגדה תבשר שם באבל
ש י ,שהוגד לו על אמו שמתה .אלון בלשון יו י אבל ולפיכך העלימו את יום מותה
שלא יקללו הבריות כרס שיצא ממ ו עשו ,אף הכתוב לא פרסמה".
הרמב"ן מוסיף "וטעם הקללה אי ו מחוור ,שהרי הזכירו במיתת יצחק ויקברו אותו
עשו ויעקב ב יו ,אבל יתכן לומר שלא היה לה כבוד במיתתה כי יעקב אי ו שם,
ועשו שו א אותה ולא יבוא שמה ,ויצחק כהו עי יו ואי ו יוצא מביתו ,ולכן לא רצה
הכתוב להזכיר שיקברוה ב י חת וכו'"
שואל הגאון ר' שמחה זיסל ברוידא זצוק"ל שם דרך בראשית עמוד רכה' שאלה
עצומה ,מה מועיל מה שהתורה לא סיפרה מיתתה של רבקה כדי שלא יקברוה ב י
חת ,וכי מקור ידיעת ב י חת שמתה רבקה היה ממה ש כתב הדבר בתורה ,הלא דרך
הטבע כאשר פטרה רבקה ,אשתו של יצחק גדול הדור ,ודאי ידעו מכך כ ליושבי
הארץ ,וכיצד אמ ם לא קברוה בגלל שלא הזכיר הכתוב את פטירתה .אלא מבאר
באריכות ,ויסוד הדברים ,שהתורה היא זאת שקובעת את המציאות בעולם ,ובגלל
זה וצרה בעולם מציאות של הסתר מיתת רבקה אמ ו מתוך ההסתר שהסתיר
הכתוב מיתתה .ואילולי העלימה התורה את מיתת רבקה ,לא היה סתר פטירתה
מב י חת ,שהרי מאורע גדול ומפורסם בודאי היה מסעיר אותם והיו באים לקוברה.
ורק מתוך שהעלימה התורה מיתתה ולא תפרש הדבר בתורה ,וצרה בעולם
מציאות של העלם והסתר מיתתה וקבורתה ולא תפרסם מותה בעולם משום
כבודה כמבואר ברש"י וברמב"ן ,שכדי שב י חת לא יקברוה ,דאגה התורה שהדבר
יהא מוסתר בתורה וממילא זה משפיע על מציאות הבריאה שלא ידעו מכך ,הרי ל ו
את כח התורה בהשפעה על המציאות בעולם.
כעת בוא לחלק שקשור לפרשת השבוע מה שאומר שם בעמוד רכב' ששואל ,איך
עשו הרשע לא הולך לחפש את יעקב אבי ו בבית מדרש של שם ועבר כדי להורגו ,וכי
עשו שכח מי זה יעקב אבי ו והיכן הוא לומד ,מדוע לא הלך לחפש אותו בבית מדרש
ושם יוכל להורגו לאחר שלקח ממ ו הברכות .והרי מצי ו שעשו ביקש מאליפז
שיהרוג את יעקב ,ומדוע לא חיפשוהו מקום ראשון בבית מדרש שזה המקום
הראשון שהיה יעקב אבי ו.
אלא מבאר ,עד כמה שהתורה בעצמה לא סיפרה במפורש על אותם ארבע עשרה
ש ה שיעקב יושב ולומד בבית מדרש של שם ועבר ,אלא דרך רמז יודעים זאת ,לכן
עד כמה שהדבר מוסתר בתורה ,וצרה בעולם מציאות של הסתר ש עלם מעשו
הרשע היכן יעקב אבי ו ולא יכל למצוא אותו.שאם לא כן ,בדרך הטבע היתה
המצאותו של יעקב צריכה להתפרסם עד שעשו היה בא ומוצאו להורגו .ולכן התורה
רמזה רק בדרך רמז דרך ש ותיו של ישמעאל על אותם ארבע עשרה ש ה שיעקב
למד ,כדי לברוא מציאות של הסתר מעשו ומהעולם.
בזה מוסיף לבאר את מה שכתוב בתחילת פרשת ויצא )בראשית כח' י'( "ויצא יעקב
מבאר שבע וגו'" ,ואומר הבעל הטורים "יש אומרים שפרשה זו סתומה והטעם לפי
שיצא בסתר וברח בהחבא" ,וכעין זה אומר הדעת זק ים מבעלי התוס' "לפיכך
פרשה זו סתומה ,מפ י שיצא בצ עא מפ י עשו" .ולכאורה הדברים תמוהים ,מה
קשור בריחתו של יעקב בהסתר ובצ עא לסימת הפרשה בתורה ,אלא הפשט ,גם
צורת הפרשיות בתורה באופן סתום זה מובן של הסתר והעלם ,וכפועל יוצא מכך
קבעת ו וצרת בעולם מציאות של הסתר והעלם .וכדי להעלים את יציאת יעקב
לפדן ארם מעי יו של עשו ,הוסיפה התורה הסתר על הסתר בכך שיציאתו מחרן לא
כתבה בתורה במפורש אלא ברמז והעלם ,וכך סתמה פרשת ויצא ,ועי"ז וצרה
בעולם מציאות של העלמה שיכול יעקב אבי ו לברוח מעשו ולהטמן בישיבתו של
עבר יד' ש ים.
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גליון שבועי עזרת אליעזר
שו"ת עם מרן רבינו הגר"ח קניבסקי שליט"א
על עניני פרשת השבוע ,ועניני עבודת התפילה
פרשת ויצא
גליון 4
ת .מצוה גדולה שא י.

ש .בחז"ל מצי ו )שבת פח' ע"א( שהקב"ה עשה ת אי עם
מעשה בראשית שאם ישראל יקבלו את התורה מוטב
ואם לאו אחזיר אתכם לתוהו ובהו .ומבואר ב פש
החיים שאם יהא רגע בעולם בלי תורה ,העולם יחזור
לתוהו ובהו .כיצד באופן שלא יהיה אדם שעוסק
בתורה ,וכולם יעסקו רק בחסד או בתפילה ,האם יש
במעשה החסד או בעבודת התפילה ג"כ כדי קיום
העולם ,ולאו דוקא תורה ,או שהת אי היה דוקא על
תורה ,ואם יהיה רק חסד או תפילה בלא תורה ,לא יהא
קיום לעולם.
ת .משמע דוקא תורה8.

9

ש .האם אפשר לדחות ,כשיש את רשב"י וב ו שעוסקים
בתורה ,כעת כל תוספת של חיבוב מצוה ותפלה וכדומה,
גם עוזר לקיום עולם .אבל חיבוב מצוה ללא שיהא
תורה ,לא יעזור כלום ,כי צריך רק תורה כדברי רבי ו
שליט"א ,וחז"ל בשבת מדברים בצירוף רשב"י וב ו
שעסקו בתורה בצורה גבוהה ,שאז כ לחיבוב מצוה
מוסיף משהו אבל לא כדבר קיום פרד לעולם כשח"ו
לא יהא תורה.
ת .גם זה כון.
ש .חז"ל אומרים שהקב"ה עשה ת אי עם מעשה
בראשית שקיום העולם תלוי בלימוד התורה .כיצד הדין
באופן שלא יהא תורה בעולם כי אם ע"י אשה שלומדת
הלכות ש וגע ל שים ,האם עי"ז מתקיים ג"כ העולם ,או
שאין זה לימוד תורה כי שים פטורות מלימוד התורה.
ת .לא יהא דבר כזה לעולם.

ש .שאלתי את הרב שליט"א עד כמה שהקב"ה עשה
ת אי עם מעשה בראשית שהעולם יתקיים ע"י לימוד
התורה ,כיצד באופן שלא יהא תורה כי אם תפילה,
האם יהא קיום לעולם .והרב שליט"א תירץ שרק דברי
תורה .לכאורה צ"ב ,חז"ל בשבת לג' ע"ב מספרים את
כל המעשה של רשב"י וב ו שהיו במערה וכשיצאו פעם
ראשו ה וראו א שים שזורעים באדמה ,אמרו מ יחין
חיי עולם ועוסקין בחיי שעה עד שחזרו שוב למערה
וכשיצא בפעם הש יה ,אמר רשב"י לב ו "די לעולם א י
ואתה" ,ומפרש רש"י "די לעולם בעוסקי תורה א י
ואתה" ,עד שראו אדם שרץ בערב שבת ומחבב מצוה
ואז אמרו כמה חביבין מצות על ישראל ויתיב דעתייהו.
לכאורה אם בשביל קיום העולם צריך רק תורה ,מה
רגעו כשראו אדם מחבב מצוה ,הרי ע"י מצוות עדיין
אין קיום לעולם ,וכאן הרי התביעה שלהם על העולם כי
חסר בתורה ,האם מוכח מכאן שגם מצוה וחיבוב
המצוה די לקיים את העולם.

ש .כיצד הדין באופן שלא יהא תורה אלא תפילה ,האם
חשב לקיום העולם או שצריך דוקא תורה.
ת .דברי תורה10 .
ש .אם תמצא לומר שאכן קיום העולם תלוי אך ורק
בתורה בלבד ,ולא יעזור מעשה חסד או עבודת התפילה
לקיום העולם ,האם אפשר לתרץ עפי"ז הערה שהעולם
שואל ,מדוע רק אצל יעקב אבי ו מצי ו שרש"י )בראשית
כח' י'( מביא שיציאת צדיק עושה רושם ,פ ה זיוה ,פ ה
הודה ,פ ה הדרה ,ולא מצי ו כן אצל אברהם ויצחק
כשיצאו ממקומם .ואם קיום העולם תלוי רק בלימוד
התורה ,שאין דבר שמביא ברכה והשפעה וקיום העולם
כלימוד התורה ,אולי מהאי טעמא ,רק אצל יעקב שהיה
עמוד התורה ,אמרו עליו חז"ל שיציאת צדיק עושה
רושם ,ללמד ו שהרושם הגדול על הדור שהצדיק עושה,
זה בשעה שלומד תורה ומקיים את העולם ,משא"כ אצל
אברהם שעסק בחסד ,ויצחק שעסק בתפילה ועבודה,
לא אמרו כן.
ת .אולי.

מזה הוא ממשיך הלכה למעשה ,יש ם הורים שתובעים שהבן יבוא לשבתות הביתה,
מה על הב ים לעשות ,הרי יש מצוה של כיבוד אב ואם ,אבל עלי ו ללמוד מיצחק
שמעיקר חובתי ו אין כלל להתחשב ברצון ההורים בכאלו מצבים ,כיון שאם יש
שאלה כיבוד אב ואם או מצות ה' יתברך ,קודם עלי ו לעשות את רצון ה' ,כי זה
קודם לכל ,ועליהם להמשיך ללמוד בישיבה.
ראיה לדברים רגילים להביא מיעקב אבי ו שכ גד י"ד ש ה שלמד בבית מדרש של
שם ועבר ,לא ע ש על שהחסיר במצות כיבוד אב ואם .ורק על אותם כ"ב ש ה שעבד
אצל לבן הארמי ,על זה ע ש שלא ראה את יוסף.
בע ין הזה ראוי להביא מעשה ורא שראיתי לאחרו ה בספר החדש ב תיבות ההלכה
שע"י והגית כרך לט' בשם הגאון ר' משה מרדכי שולזי גר זצוק"ל שמספר סיפור
ורא מבעל המעשה וראוי לראות שם כל הפרטים ,אבל קצר את עיקר המעשה
שבחור יתום הגיע להרב מבריסק זצוק"ל ומספר לו ,א י יתום מאבא ,והאמא
האלמ ה שבורה וע ייה ,כמעט אין פת לחם בבית ,ויש לי עוד אחות בבית ,המצב מר
מאד ,וא י לומד בישיבת סלבודקה וב י המשפחה לוחצים ומציקים לי שאעזוב את
הישיבה ואלך להיות מלמד ולהרוויח ,מה אעשה .וסיפר שהרב עמד והלך בחדר
הלוך וחזור פעם או פעמיים ,ו עמד ואמר לו בהאי ליש א ,אי אפשר לפסוק לעזוב
את הישיבה בכל סיבה שבעולם ,ואמ ם הצד הש י הוא קשה מאד ,והקב"ה יעזור.
עיין עוד בספר פסקים ותשובות על יור"ד הלכות כיבוד אב ואם סימן רמ' סעיף יג'
אות מ' שהביא את דברי השו"ע שתלמוד תורה גדול מכיבוד אב ואם ,וכתבו הט"ז
והש"ך שדין זה למד מיעקב אבי ו ש ע ש על אותם הש ים שהיה בבית לבן מפ י
שלא קיים כיבוד אב ,ועל הש ים שלמד תורה אצל שם ועבר לא ע ש .וכתב בפסקי
תשובות שדברי השו"ע סתומים בדין זה ולא תברר באיזה אופ ים אומרים שת"ת
קודם לכיבוד אב ,כי אין לומר שתמיד כשעוסק בתורה פטור מלכבד את אביו
שמבקש או כשצריך משהו ,דהא הלכה פסוקה היא בסימן רמו' סעיף יח' שצריך
להפסיק ממש תו לכל מצוה שאי ה יכולה להיעשות ע"י אחרים .אלא הביא שביארו
שכוו ת המחבר כאן הוא כמו שכתב בסעיף כה' שתלמיד שרוצה ללכת למקום אחר,
שהוא בוטח שיראה סימן ברכה בתלמודו לפ י הרב ששם ואביו מוחה בו אי ו צריך
לשמוע בקול אביו ,וטעם הדבר מכיון שאם ישמע לאביו יפסיד חלק בתלמוד תורה
לעולם כי אם לא ילך לרב שחפץ בו יפסיד בק ית דרכי הלימוד וכדומה ובאופן זה
וכיוצא בזה אמרו שגדול ת"ת מכיבוד אב ואם ,אבל להפסיק לפי שעה ממש תו
בודאי מחויב .ולפי"ז כתב שאם יש לבן סדר יום קבוע ויודע שאם יתבטל בקביעות
בשביל לעסוק בכבוד אביו יפריע לו למשך זמן ,ולא יוכל לחזור לתלמודו כמקודם,
לא יפסיק ממש תו .וכן הדין כשהבן גר במקום רחוק ואם יפסיק בקביעות ממש תו
כדי לבוא לשמש את אביו עלול להיות מזה הפרעה להמשך לימודו למשך זמן ,ויש
בדין זה חילוקים דקים והדין משת ה לפי מעלת הלומד ,כי יש אדם שאפילו הפרעה
של משך זמן מועט משבש לו את הסדרים וכדומה ויש לשקול במאז י צדק בכל
שאלה לפי הע ין.
 8עיין מה שהאריך בזה הגאון בעל המשמר הלוי על ברכות צד' בחלק מההוצאות
ובמשמר הלוי על התורה עמוד פט' בהרחבה ויש שחלקו על היסוד הזה.

 9עיין בספר הערות למרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל על מסכת שבת עמוד רפב' מה
שכתב בזה שבתחילה הביא את דברי רש"י במעשה של ר' שמעון בר יוחאי שיצאו
מהמערה כל היכא דהוי מחי ר' אלעזר הוה מסי ר"ש אמר לו ב י די לעולם א י
ואתה ואומר רש"י די לעולם בעוסקי תורה א י ואתה .ומבאר מרן הרב אלישיב
זצוק"ל שר' שמעון בר יוחאי חשש לקיום העולם כיון שמבטלין תורה .אמ ם
כשמצא את הזקן שיש לו חביבות למצוה שלוקח ש י הדסים כ גד זכור ושמור
תיישבה דעתו ,שאם יש כזה חביבות המצוה סגי שיהא אפשרות לקיום העולם.
עכת"ד.
ולכאורה תמוה הרי לקיום העולם צריך תורה דוקא ,א"כ לכאורה משמע שגם
חיבוב מצוה סגי.
 10בס"ד ראיתי בחוברת יחלק שלל ח"ו עמוד ו' שאלה קלא' שהביאו ששאל הגאון
ר' שאול אלתר שליט"א שהסתפק אם קורא אדם ק"ש למצותה ,ואין אחר בעולם
הלומד ברגע זה ,אם ג"כ בכוחה לקיים את העולם בהיותו לומד תורה ,או דהוי חלק
מהתפילה ,ולא חשיבא כלימוד התורה .וידוע ה ידון ,אמאי קריאת המגילה לא
חשיבא תלמוד תורה ,אך עכ"פ אפשר דמה י לקיום העולם.
וע"ז מוסיף עוד ,א"כ יש לדון ,בזמן שישראל היו במדבר ,ואם עמך כולם צדיקים
וקורין ק"ש כותיקין עם ה ץ החמה ,איך יקויים העולם בכה"ג ,והתי ח לאחר מכן
ש תיישבו במקומות שו ים וזמ ו של זה לא כזמ ו של זה דכל אחד יש לו שעת
זריחת החמה בזמן אחר ,ואטו היו חייבין בכה"ג לומר לאחר מהם שלא יקיים
קריאת שמע כותיקין וילמד תורה ,אתמהה ,או אולי שים הפטורות מק"ש ,אף דגם
מתלמוד תורה הן פטירי ,מ"מ בלומדות ההלכות הצריכות להן ,אולי בכוחן לקיים
העולם בכך ,וכל זה רק אם ימא דק"ש הוי דאורייתא.
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ש .מה הפשט בג' לשו ות ,פ ה הודה ,פ ה הדרה ,פ ה
זיוה מה ש אמר ביציאת יעקב אבי ו .לאיזה דברים
הכוו ה ,הודה ,זיוה ,הדרה.
ת .כל מי י כבוד11 .

ש .בית כ סת או ישיבה שיש בשעת הצהרים אדם
שאחראי על ה קיון במקום ,כיצד באופן שאדם רואה
שם יירות וכדומה זרוקים על הארץ ,האם צריך לטרוח
לאסוף את כל הלכלוך הגדול שרואה למען כבוד בית
המדרש ,או שמכיון שיש אח"כ אדם האחראי על
ה קיון ,אי ו מחוייב לאסוף זאת ,הגם שאין זה אה
וכבוד בית המדרש שכך ראה הריצפה.
ת .אין חייב.

ש .בפרשת ויצא מבואר )בראשית כח' יא' ברש"י(
שיעקב אבי ו ה יח אב ים רק מסביב לראשו מפ י שפחד
מחיות רעות .וצ"ב עד כמה שעשה זאת רק בשביל
השתדלות ,כי אב ים לא יכולים למ וע מחיות רעות,
אבל מדוע עשה כן רק מסביב לראשו ולא מסביב כל
גופו ,וכי לא צריך לעשות השתדלות לשמור על כל גופו.
ת .שיזכור12 .

ש .בחור ש שאר בדרך כלל ללמוד עד מאוחר בלילה
והוא אחרון ,ורואה שכל האור של הבית מדרש דולק
והוא לעצמו מספיק לו רק אור אחד ,האם צריך לכבות
את שאר האור של הבית מדרש שדולק ללא צורך.
ת .כן.

ש .כתוב אצל יעקב אבי ו בפרשת ויצא )בראשית כח'
יא'( ששקעה לו השמש פתאום שלא בעו תה כדי שישאר
שם לישון .צ"ב מדוע הוצרך הקב"ה לסובב מעשה
בראשית ולגרום לשמש שתשקע קודם זמ ה ,ודרך זה
לגרום שיעקב ישאר לישון שם ,הרי הקב"ה יכל בעוד
דרכים לעכב את יעקב שם עד שיהא ודאי לילה בזמן
וישאר שם לישון ,ומדוע סיבב בצורה כזו של שי וי
הבריאה להקדים את שקיעת החמה לפ י זמ ה.
ת .כדי שיבין.

ש .בישיבות שיש סט דרים ,הוג שבשעת ה קיון מעלים
את הסט דרים על גבי הספסלים כדי שיוכלו ל קות את
הארץ ,ואח"כ כשבאים הבחורים ללמוד ,מורידים את
הסט דרים בחזרה מהספסלים לארץ .האם בשעה
שהסט דרים מו חים על גבי הספסלים ,חשב לבזיון
וג אי של בית המדרש וצריך להזדרז להורידם למקומם,
או שאין זה ג אי לבית המדרש.
ת .אי ו ג אי.

ש .אדם בא לבית הכ סת או לבית המדרש ורואה
שהספרים מו חים על הסט דרים בצורה לא מסודרת
ולא מו חים בארו ות ,האם צריך לטרוח לסדר הספרים
במקומם למ וע ביטול תורה דרבים ולמען כבוד
הספרים ובית הכ סת ובית המדרש ,או שאי ו מחויב.
ת .מצוה אם יכול אבל אין חייב13.

ש .באופן שיש ג אי בבית המדרש כשבספסלים מו חים
עליהם הסט דרים ,האם מי שמגיע ראשון צריך לטרוח
להוריד את כל הסט דרים כדי לדאוג לכבוד בית
המדרש.
ת .אין חייב.

 11בר' אליהו מזרחי מפרש וז"ל "שכל זמן שהצדיק בעיר כל העם מתביישין מפ יו
ומכבדין זה לזה ו משכין אחר מעשיו הטובים ודי יו והוראותיו וזה זיו העיר והודה
והדרה כמו שאמרו בגיטין פ' ה זקין על החכם ה מצא בעיר המת הגים על פיו
וצדיק יסוד עולם .אבל כשפ ה הצדיק משם אז איש כל הישר בעי י ויעשה ,ירבהו
ה ער בזקן וה קלה ב כבד ותעלולים ימשלו בם וזהו פ ה זיוה והודה והדרה".
המהר"ל בגור אריה אומר וז"ל "ו ראה שמזכיר ג' דברים לפי שהצדיק בעיר מדריך
הא שים בקרבה ביראת שמים שהוא מצות עשה ולא תעשה והם מצות השם יתברך.
והש י שהוא משכיל אותם בחכמה .והשלישי ללמד אותם מדות טובות והגו ות
ה זכרים במסכת אבות והדומים לאלו המדות טובות והישרות .וכ גד הראשון אמר
פ ה הודה כי ההוד הוא לשון שבח כמו הודו לד' ועל האיש שהוא ירא אלוקים אמר
עליו שראוי לשבח אותו וכו' וכ גד החכמה שהוא מלמד אותם אמר פ ה זיוה
ה אמר על החכמה שהיא זיו וכו' וכן חכמת אדם תאיר פ יו ,הדרה היא רמז על
המדות המשובחות שהם תפארת לעושיה וכו'".
הט"ז בדברי דוד על התורה מפרש "ו ראה שמעלת הצדיק בזה הוא מרומז במלאכי,
תורת אמת היתה בפיהו ועולה לא מצא בשפתיו בשלום ובמישור הלך אתי ורבים
השיב מעון .מבואר מזה דתחילה חשב שתי מעלות מצד עצמו דהיי ו תורת אמת,
ובשלום ובמישור הלך אתי .והמעלה השלישית היא מצד אחרים שהם צייתים
לדיי ים שלו על זה אמר ורבים השיב מעון ע"כ סידר כאן תחילה הוד וזיו שהם
מעלות עצמו והשלישית שהיא מצד אחרים אמר על זה הדר דפירושו מהודר
מאחרים".
בפירוש צדה לדרך )מובא בחומש עם אחד עשרה מפרשי רש"י( מפרש וז"ל "לא
לח ם קט ג' לשו ות ו "ל שהם כ גד שלשה חלקי השלימות הראוים להמצא בצדיק
להתלמד מ ו ב י העיר והם שלימות העיון וחכמתו הכוללת ושלימות המעשה
ושלימות ה הגת וסדור מדי י כמו שאמרו ו ה ין ממ ו עצה ותושיה וכו'".
 12בספר אשיחה ח"א עמוד מו' מצאתי שגם שאל לרבי ו שליט"א מה מועיל המרזב
סביב לראשו הלא יכולים החיות הרעות לשלוט בגו[ו ,והשיב ,עשאן גבוה שלא יכלו
ליכ ס וגם לא ראוהו.
עוד שאל לרבי ו שליט"א ממה שכתב בחובת הלבבות שער אהבת ד' פ"ו שסיפר אחד
מן החסידים על אחד מן היראים שמצאו ישן באחד המדברות ,אמר האם אתה לא
ירא מן הארי' ומחיות רעות ,שאתה ישן במקום מסוכן ,א"ל בוש א י שירא י ואין
א י ירא מזולתו ,וא"כ איך יעקב אבי ו ע"ה הי' ירא מפ י חיות רעות והתגו ן
מפ יהם .והשיב רבי ו שליט"א ,ההשתדלות שאפשר לעשות .וצ"ב מה כוו ת רבי ו
שליט"א ליישב בזה .הרי הקושיא היא מדוע בכלל הי' ירא יעקב אבי ו.
ואולי אפשר לומר שאצל יעקב אבי ו מצי ו שתמיד חשש שמא יגרום החטא ויפסיד
כל מה שמגיע לו ,כמבואר ריש ברכות ,ושמעתי מפי מורי ורבי הגאון ר' מיכל יהודה
ליפקוביץ זצוק"ל שאמר שיעקב חשש שמא חטא במחשבה ,הרי שכ"כ פחד מהחטא,
א"כ בכה"ג כבר הרגיש שיש לו מקום לפחד מהחיות הרעות ,ועשה השתדלות
מועטת.

ש .מי שרואה בבית המדרש שזרוק שם יירות וטישו
וכדומה ,האם די שיאסוף ליד מקומו לכבוד בית
המדרש ,או שצריך להשתדל להרים הכל ,כשיבואו
אח"כ פועלי קיון ובי תיים זה ג אי.
ת .אם אין בזה ביטול תורה.
ש .כ ס לבית המדרש וראה את כל הסט דרים מו חים
על גבי הספסלים עקב קיון בית המדרש והחליט
להוריד את הסט דרים לארץ .האם חשב להתחיל
במצוה שחייב לגומרה ויצטרך להוריד את כל
הסט דרים ,כי כתוב דברים וראים על מי שמתחיל
במצוה ואי ו גומרה ,או שאי ו חשב שהתחיל במצוה כי
אם במעשה טוב וע י ןגדול שעל זה אין את הכלל שחייב
לגמור עד הסוף.
ת .אין דעתו לכתחילה לכך אין חייב.
ש .אם להוריד את הסט דרים בבית המדרש ש מצאים
ע"ג הספסלים חשב למצוה ,האם זקן ואי ו לפי כבודו
יצטרך גם להוריד ,כי זה מצוה של בין אדם למקום
שדואג לכבוד בית הש"י ,או שזה מצוה של חסד למען
יוכלו הבאים ללמוד ,להתיישב מיד ללמוד בלי לטרוח
 13הראו י שבספר לימוד התורה עמוד  156מביא בשם שו"ת שלמת חיים סימן
שעט' שה כ ס לבית המדרש כדי ללמוד ,ומצא שם ספרים שמו חים בבזיון גדול,
וצריך זמן רב לסדרם היטב ,צריך הוא לסדר את הספרים אם האדם הממו ה לסדר
את הספרים לא מצא שם ,על אף שזה יהיה על חשבון זמן הלימוד שלו.
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ש .כתוב בפסוק בפרשת ויצא )בראשית כח' טז'( "ויקץ
יעקב מש תו ויאמר וגו'" אומר הבעל הטורים סופי
תיבות צבור ,לומר שאין תפלתו של אדם שמעת אלא
בציבור".
צ"ב מדוע הע ין שאין תפלתו של אדם שמעת אלא
בצבור מרומז כאן דוקא.
ת .כי כאן לא הי' לו מ ין וקמ"ל דכאילו התפלל בציבור.

להוריד את הסט דרים ,ובכה"ג זקן ואי ו לפי כבודו
פטור.
ת .כרצו ו.
ש .בחור שמדבר עם פלאפון כשר בבית מדרש ,האם
צריך להעיר לו ,ומה צריך לומר לו כשלא מבין מדוע לא
טוב.
ת .בבית מדרש אין ראוי.

ש .חז"ל אומרים בברכות ו' ע"א "ת יא אבא ב ימין
אומר אין תפלה של אדם שמעת אלא בבית הכ סת
ש אמר לשמוע אל הר ה ואל התפלה במקום ר ה שם
תהא תפלה" .האם כוו ת חז"ל לומר שאין תפלת היחיד
שמעת אלא א"כ מתפלל בבית הכ סת ששם יש ציבור,
או שאין צריך ציבור אלא העיקר שיתפלל בבית כ סת
אפילו ביחידות ואז תשמע תפלתו.
ת .תפוס לשון אחרון.

ש .האם אברך יכול להביא מחשב לבית מדרש ולכתוב
שם חידושי תורתו ,שזה חוסך לו זמן במקום לכתוב על
דפים ואח"כ לכתוב במחשב ,ולא עוד ,שבזמן שלומד
בכולל בבית מדרש ,מקבל כסף על שעות הכולל.
ת .אין ראוי.
האם בעזרת שים קל יותר שיהא מותר לכתוב שם על
מחשב דברי תורה.
ת .לא טוב.

ש .לכאורה אם כוו ת חז"ל שתפלת אדם שמעת בבית
הכ סת כי יש שם ציבור ,ומהא שמעי ן להיפך שאם
מתפלל ביחידות שלא בציבור ,אין תפלתו שמעת ,א"כ
איך מותר להתפלל ביחידות ,הרי אין תפלתו שמעת.
ת .אי ה שמעת כ"כ אבל מ"מ יוצא ידי תפילה.

ש .הביאו בשם הרב שליט"א שחדרי שיעורים בישיבות
ישבו דין קדושה כבית מדרש ולכן אסור להסתפר שם,
ואף הרב שליט"א כתב לי שיתכן שיהא אסור לעשות
שם קפ דריא .מעתה יש לעיין כיצד הדין באברך שבא
לכולל אחרי תפלת שחרית ועדיין לא הספיק לאכול
ארוחת בוקר ,האם יכול לאכול בחדר שיעורים פת ,ומה
הדין במזו ות.
ת .אין ראוי.

ש .עוד צ"ב ,האבות הקדושים תיק ו ל ו להתפלל
כמבואר בברכות כו' ע"ב ,ובפשטות ראה שהם התפללו
בלא מ ין ,יצחק כשיצא לשוח בשדה להתפלל מ חה ,וכן
יעקב כשהתפלל מעריב שיצא מהעיר לחרן והיה לבדו,
ולכאורה מדוע התפללו ביחידות ,הרי לפי חז"ל אין
תפלתו שמעת אלא א"כ מתפלל בציבור.
ת .עבדיהם התפללו אתם.

ש .דעת הרב שליט"א שבחורים לא יכולים להסתפר
בחדרי השיעורים המיועדים לשיעורים ולימוד תורה,
ואף הרב שליט"א כתב לי שיתכן שיהא אסור לעשות
שם קפ דריא כדין בית המדרש .מעתה יש לעיין לגבי
אכילה ושתיה בחדר שיעורים שלא בזמן השיעור ,כגון
שהשיעור הוא לקראת הצהרים ,ויש שרוצים לאכול שם
לפ י כן ארוחת בוקר האם מותר.
ת .אין ראוי.

ש .האם אפשר לומר בס"ד ,כאן התורה רומזת שגם
האבות הקדושים לא התפללו ביחידות כי אם בצבור,
ובחז"ל מצי ו שגם יצחק וגם יעקב התעסקו לגייר
א שים ,כפי שחז"ל אומרים בתחילת פרשת וישב על
הפסוק )בראשית לז' א'( "וישב יעקב בארץ מגורי אביו
וגו'" אל תקרי מגורי אביו אלא מגיורי אביו .ועד כמה
שהתעסקו לגייר א שים ,מצא שאף פעם לא היו
ביחידות ,ובכל פעם שהתפללו היה להם מ ין .וזה מה
שהתורה רומזת אצל יעקב שגם הוא התפלל במ ין ,כי
אין תפלתו שמעת אלא בציבור.
ת .כון.

ש .מה הדין לערוך קידושא רבא של חתן בחדר
שיעורים ,או סיום מסכת ,האם מותר.
ת .הכל כמ הג המדי ה.
ש .כמו כן יש לעיין בישיבות שיש להם חדר אוצר
הספרים ובו מעיי ים הלומדים בכל מי י ספרים ,מה
די ו לע ין קפ דריא ,לע ין אכילה ,האם די ו כשיעורי
תורה בחדר שיעורים.
ת .יזהר.

ש .לכאורה עד כמה שאבות הקדושים תיק ו תפלות
והם התפללו ביחידות ,מדוע א ו כן צריכים להתפלל
דוקא במ ין.
ת .מ "ל שהתפללו ביחידות15.

ש .מביאים בשם הרב שליט"א שחדר שיעורים של
ישיבה ,מכיון שמיועד לשיעורים ולימוד תורה ,יש לו דין
כמו בית מדרש ואי אפשר לספר שם בחורים הרוצים
להסתפר .לפי"ז יש לעיין האם אסור לעשות קפ דריא
בחדר שיעורים של הישיבה.
ת .יתכן14.

15

בהזדמ ות אחרת שאל שוב ב וסח שו ה.
בספר שאיפות עמוד רמט' מביא בשם הגה"צ הרב פי קוס זצוק"ל שפעם יהודי
שאלו מהיכן היה לאברהם אבי ו מ ין ,הלא אפילו אם אמר שהוא היה יכול לצרף
את אליעזר ,הוא עדיין לא הגיע בכך למ ין ,והשיב לו ,אכן אברהם אבי ו לא התפלל
במ ין ,משום שלא היה זקוק למ ין .אברהם אבי ו כלל בתוכו את כל ישראל מסוף
העולם ועד סופו ,אבל א ח ו צריכים מ ין ,כי כל אחד מאת ו חשב כיהודי בודד,
אבל הוא היה כללות כל עם ישראל .ומכיון שאברהם אבי ו כלל בתוכו את כל כלל
ישראל ,יש ה השפעה עצומה בכל מעשה שלו ,לכל כלל ישראל ,עד סוף כל הדורות.
במילים של תפילת שחרית הכ יס אברהם אבי ו כביכול חומר פץ ,ועי"ז יש בכל
תפילה של ו את האיכות והעוצמה של אברהם אבי ו .וכיוצא בזה ממש אף בתפילת
מ חה מו חת פצצה בעלת עוצמה רבה עוצמתו של יצחק אבי ו ,וכך גם בתפילת
מעריב שתיקן יעקב אבי ו טמון כוחו ועוצמתו של יעקב".

 14כן הביא הרה"ג ר' יהודה אריה די ר שליט"א בשם רבי ו ב וגע לתספורת.
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ש .חז"ל אומרים בברכות ח' ע"א "במעלה להתפלל בי י
עמודי היכא דהוו גרסי ,כי אין לו להקב"ה בעולמו אלא
ד' אמות של הלכה בלבד .האם אפשר להוכיח מעלה זו
מיעקב אבי ו בעצמו ,שה ה הבעל הטורים שמרמז על
הפסוק )בראשית כח' טז'( "וייקץ יעקב מש תו ויאמר"
מוסיף בשם חז"ל "מש תו קרי ביה ממש תו ,מתוך
שהיה הוגה בתורה ביום גם בלילה לא שכב לבו מלהגות
בו בחלומו" .הרי שבמקום ששכב לישון עסק שם
בתורה .וע"ז כתב הבעל הטורים שיעקב התפלל שם
בציבור כדלעיל ,הרי שבשעה שיעקב קם הוא התפלל
בציבור במקום ששם למד עתה תורה ,הרי שיש ל ו
מקור ורמז מיעקב במעלה להתפלל בציבור ובפרט היכן
שלומדים תורה.
ת .יפה.
שו"ת עם מרן שליט"א על ע י י תפילה
לחיזוק עבודת התפילה.

ש קצת קשה ,איך אפשר לומר שהתפללו במ ין ,כי בכל
הפסוקים ש זכר שהאבות התפללו ,זכר בלשון יחיד,
"וישכם אברהם בבקר אל המקום אשר עמד" ,וכן אצל
יצחק כתוב לשון יחיד "ויצא יצחק לשוח בשדה",
משמע שזה היה ביחידות.
ת .השכים ולקח עמו צבור.
ש .האם אפשר להביא ראיה מאידך שהאבות הקדושים
כן התפללו במ ין ,מצי ו שאליעזר עבד אברהם לקח עמו
עשרה גמלים ,ומדוע לקח עמו דוקא עשרה ולא פחות,
וכי היה צריך שמירה שלקח עמו עשרה ,אז שמעתי פעם
מאחד מלמדי תי וקות בחידר שלימד לילדים ,שמכאן
לומדים איך צריך לטרוח ול סוע ולהתפלל תמיד במ ין.
מעתה מהיכן ידע אליעזר שצריך מ ין ,בהכרח שהיה
תלמיד מובהק לאברהם אבי ו ומזה ראה אצל אברהם
עד כמה צריך מ ין ,ולכן גם כשיצא לדרך ,הקפיד שלא
וסעים לשום מקום כל עוד אין לי מ ין מסודר להתפלל,
ומזה ראיה כדברי הרב שליט"א שאפשר שהאבות
הקפידו להתפלל דוקא במ ין.
ת .כון.

הלכות וה הגות קודם התפילה.
ש .כשאדם עומד להתפלל מקיים בזה מצוה ולפי
הרמב"ם אפילו מצוה דאורייתא .תעוררתי לפי"ז
לחשוב מדוע לפ י שאדם עומד להתפלל ומקיים מצוה,
לא מברך ברכה על קיום מצוה זו כמו שמברכים לפ י
שאר קיום מצוות.
ת .מצוה שאין לה קצבה אין מברכים עליה17.

ש .שאלתי את הרב שליט"א מדוע האבות הקדושים
שתיק ו ל ו את התפילה ,התפללו בלא מ ין ,והרב
שליט"א תירץ לי מ ין שהתפללו ביחידות .האם אפשר
להוכיח שהתפללו ביחידות ,שה ה התוס' בחולין צא'
ע"ב בד"ה מהכא וכו' כתבו בתוך דבריהם "לכך ראה
דהכא גרסי ן וישכם אברהם בבקר אל המקום וגו' ולא
גרסי ן ויחבוש את חמורו ומייתי קרא מסדום שהלך
להתפלל על הפיכת סדום שהיתה בבוקר והיה לו
להקדים להתפלל בלילה אלא שלא רצה לצאת יחידי
בלילה הולך יחידי להתפלל עליהם ולא רצה שיהא שום
אדם עמו בשעת תפלה" .הרי שמהפסוק שלומדים
שאברהם תיקן שחרית מבואר בתוס' שהלך יחידי ,א"כ
מבואר לכאורה שלא הקפיד על המ ין.
ת .עמדו קצת רחוק בכדי ראי'.

תפילתו כ"כ בכוו ה שלמה עכ"ז אי ה מאסת כמ"ש בזוה"ק וכו' ,רצה לומר
שתפלת יחיד פו ים אותה על כל צד בדקדוק וחיפוש בכל עולם ועולם דרך עליות אם
היא ראויה לעלות אם לאו ח"ו ,אבל לא בזה את תפילתם ר"ל תפילת הציבור דאף
אם אי ה ראויה כ"כ לעלות אין מדקדקין עליה כ"כ בזכות הציבור ואי ה מאסת
עכ"פ עכ"ד".
ממשיך בימלא פי תהלתך "והיי ו דכדי שהתפילה תתקבל היא צריכה לעבור כל מי י
עולמות ,וכפי שידוע בעוה"ז כשצריכים לעבור מעברים בכל מקום בודקים ,כך
בודקים את התפילה בכל מקום ,ובכדי שתעבור כראוי בכל המעברים צריך דרגת
תפילה גבוהה של כוו ה יתירה ואימה ויראה ומסי"  ,ואם הגר"ח כתב שזה אי ו
מצוי בעוה"ר בזמ י ו ,הרי דורי ו עוד הרבה יותר רחוק ,ומי יכול לומר שתפילתו
היא בדרגה כזאת ,ממילא אם יתפלל ביחיד תפילתו דחית ו מאסת ח"ו ,אבל
כשמתפללים בציבור אז אע"פ שהתפילה אי ה בדרגה כזאת מ"מ לכל הפחות אי ה
מאסת .וה ה על מי מדברים שאומרים אל תהי רשע בפ י עצמך ,וכי מדברים על
עוברי עבירות רח"ל ,הרי מדברים על יהודי טוב שרוצה להתפלל אלא דמתפלל
ביחידות ,ולמה יקרא רשע ,משמע שאם מדקדקים על האדם אז כמעט אי אפשר
שלא ימצא עליו תביעות ,והעצה היחידה היא להתפלל בציבור .וכו'.
אמ ם גם בתפילה בציבור גופא יש דרגות ,תפילה עם לומדי תורה זה אחרת ,זה
ציבור אחר ,יש ציבור ש לקלי דעת וכו' ו כשלים בכל מי י דברים ,ואע"פ שיש בזה
קצת מעלה של ציבור אבל אי ו דומה לציבור של לומדי תורה ,וצריך להשתדל בזה,
דעד כמה שהציבור יותר ציבור אין תפלתו מאסת ,ואז במשך הזמן קוה להתרומם
להגיע לדרגת צדיק ,ו זכה שהקב"ה יקבל תפלותי ו ו עבוד אותו כרצו ו ית"ש".
באוצר מפרשים מצא בחלק מהמש יות בברכות פ"ד מ"ז מביאים בשם זרע יצחק
שמבאר מדוע מוסף צריך ציבור ,כי שחרית מ חה ומעריב מצי ו שהאבות תק ו והם
התפללו ביחידות ,ע"כ גם א ו מתפללין ביחידות ,משא"כ מוסף לא מצי ו מי
שהתפלל ביחידות.
 17בספר ברכות איש על מסכת ברכות עמוד קצב' מצאתי בס"ד על הסוגיא תפלות
אבות תק ום שכתב יש לעיין למה לא מברכים ברכה קודם התפלה שמתפללים,
כדמצי ו בכל מצוה שקודם המצוה מברכים ברכה .והביא ש אמרו בזה כמה דרכים.
א .במאירי במסכתין סוף פרק ראשון בד"ה וראיתי כתב וז"ל "ראיתי מי ששאל
למה אין מברכין אשר קדש ו במצותיו וציוו ו להזכיר יציאת מצרים וכן קריאת
שמע וכן להתפלל ,ואי י רואה מקום לשאלה זו ,שהרי קריאת שמע תק ו לה ברכות
שראוי להם לפטור ברכה זו ,ויציאת מצרים ותפלה הן ברכות גמורות לעצמן".
מבואר בדבריו ,דכיון שמצוות תפלה הן ברכות גמורות לעצמן ,פוטרות י"ח ברכות
של התפלה את ברכת המצוות שהיה ראוי לברך עליהם אקב"ו על התפלה ,כשם
שברכות ק"ש פוטרו מלברך אקב"ו לברך על שמע.
ב .במג"א סימן קו' ס"ק ד' ,הביא בשם אבודרהם לתרץ ,דתפלה הוי מצוה שאין לה
קבע מן התורה ,אלא ביד האדם להרבות או למעט בתפלה .ועיין בפרי מגדים באשל
אברהם שם.
ג .בשו"ת מהר"ם שי"ק או"ח סימן לט' כתב לתרץ ,ע"פ הכלל ,שהביא בשו"ת
הרשב"א ח"א סימן יח' ,דמצוה שאפשר שלא תבא לידי גמר אין מברכין עליה,
משום חשש ברכה לבטלה ,וא"כ בתפלה שעיקר מצוותה היא הכוו ה ,וכדאמרי ן
בתע ית ב' ע"א ולעבדו בכל לבבכם איזו עבודה שבלב זו תפלה ,א"כ יש לחוש שמא
לא יתפלל בכוו ה הראויה ,לפיכך לא תק ו לברך עליה.
ד .ציין עוד לעיין בספר מצוה ועושה להרב שמואל דוד פריעדמאן עמ' קמב' שהביא
עוד טעמים בזה.

ש .האם אפשר אולי לדחות בס"ד ,אדרבה ,משם ראיה
שתמיד כן הקפיד על מ ין ,כי אם תמיד התפלל
ביחידות ,מה תוס' צריך להדגיש "ולא רצה שיהא שום
אדם עמו בשעת תפלה" ,הרי תמיד לא הקפיד להתפלל
במ ין ,בהכרח שכאן היה טעם מיוחד שהתפלל ביחידות
ומזה משמע שתמיד כן התפלל במ ין.
ת .אולי16.
 16מצאתי בספר ראש הגבעה )לאחר מתלמידי הגר"א עמוד ד' ע"ב( מאריך בע ין
תפילה בציבור ואומר בתוך דבריו וז"ל "וראיתי בזוהר על פסוק וישובו המלאכים
אל יעקב כי המלאך ס דלפון הממו ה על תפלות ישראל עושה ורוקם עטרה לחי
העולמים וכתר הכבוד מתפילתן של ישראל וכו' ובגין כך צלותא דסגיאין איהו
מרוקמת מכמה גוו ין ו עשית כליל ועטרה לחי העולמים משא"כ צלותא דיחיד
דאיהו מגוון חד ואי ה יכולה להיות ממ ה עטרה מרוקמת בגין כך אמר ויירא יעקב
מאד וייצר לו ולא סמיך אצלותא וכו'" .ממשיך ראש הגבעה וז"ל "ויש ל ו ללמוד
מוסר מיעקב אבי ו שהיה בחיר שבאבות וצורתו חקוקה תחת כסא הכבוד ולא רצה
לסמוך על תפלתו מפ י שהיה ביחידי ומה יעשו אלו שיש להם בית כ סת בעירם
ואי ם כ סין להתפלל בו בצבור ועליהם אמר הוי כל שכ י הרעים ה וגעים ב חלה
ו קרא שכן רע.
בימלא פי תהלתך עיו ים בתפילה עמוד יא' מאריך עד כמה צריך ליזהר להתפלל
בציבור דוקא .וז"ל "באבות ב' יג' ת ן ואל תהי רשע בפ י עצמך ,וברוח חיים מפרש
רצה לומר שלא תתפלל ביחידות בפ "ע כ"א תתפלל ביחידות יכול להיות שתהי'
קרא רשע ח"ו כי התפילה ביחיד צריך כוו ה יתירה ובאימה ויראה ומסי" ואם לאו
תפילתו דחית לבר וזה אי ו מצוי בעוה"ר בזמ י ו ,אבל עם הציבור אף שלא תהי'
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גליון שבועי עזרת אליעזר
שו"ת עם מרן רבינו הגר"ח קניבסקי שליט"א
על עניני פרשת השבוע ,ועניני עבודת התפילה
פרשת ויצא
גליון 4
ש .חכם אחד שליט"א רצה לתרץ ,מצוה שכל עשייתה
היא ע"י מעשה ,בזה שייך לברך לפ י שעושה את מעשה
המצוה .אולם כשכל המצוה עצמה היא ברכה ,לא שייך
לברך ברכה על ברכה אחרת .ומכיון שכל שמו"ע שזה
עיקר התפילה ע יי ו ברכות ,לא מברכים לפ י כן ברכה
על הברכות שמברך אח"כ ,כמו שלא מצי ו שאדם עושה
ברכה לפ י שמקיים מצוה דאורייתא של ברכת המזון,
כי גם שם כל המצוה עשית ע"י ברכה ואין ברכה על
ברכה.
ת .אולי.18

ש .האם אמא צריכה להשתדל לא להכין את הבגדים
בבוקר לילדים שלה אחרי ש טלו ידיהם משום דין זה
ועדיף שיקחו לבד.
ת .כן.
ש .מדוע לא ראי ו כ"כ ש זהרים בדין זה ,כי אין מצוי
בזמ י ו מזיקין.
ת .בודאי מצוי כי כסלא לאוגיא22 .
ש .ה וגע רק בשרוכי ה עלים בזהירות שלא ליגע ב על
עצמו ,האם צריך ליטול ידיו כי השרוך מתבטל ל על.
ת .לא23 .

ש .חדר אמבטיה עם בית הכסא ,האם מותר למלאות
מים מהברז להכין ל טילת ידים שחרית או שהמים
טמאו.
ת .מותר19 .

ש .אשה שקושרת עלים ,האם צריכה לקשור של שמאל
תחלה כא שים הגם שלא מ יחה תפלין ,או שתקשור
ימין תחלה מפ י חשיבותו של ימין.
ת .עמש"כ בדעת וטה ח"א תשו' ק ז'24.

ש .אדם שמצא בכיור ספל עם מים ואי ו יודע האם
המים שבו טמאים כי השתמש בהם איזה אדם ו גע
בהם או לא ,האם מספיק שיתקן את המים שבכלי על
ידי שיוסיף עליהם עוד מים מהברז וכך יוכל להשתמש
בהם ,או שחייב לשפוך את כל המים שיש בכלי ואח"כ
למלאות מחדש את הספל במים טהורים.
ת .א .ספיקא דדי א.
ב .כמדומה שאי אפשר לתקן20.

ש .כיצד באופן שאשה ועלת את ה עלים של ב ה ,האם
תקשור של שמאל תחלה ,כי אצל הבן יש חשיבות
לשמאל ,הגם שעתה עדיין לא מ יח תפילין ,או שיכולה
לקשור ימין כפי שקושרת לעצמה.
ת .כמו בן גדול25.
ש .האם אפשר לתת לב ות בגיל  9להתפלל תפלת
שחרית עם בגדי שי ה או שראוי לח כם להתלבש
בבגדים כיון שבשמו ה עשרה עומדים לפ י המלך.
ת .אין ראוי26 .

ש .המש ה ברורה בסימן ד' ס"ק ב' מביא בשם סדר
היום שלא לגעת בבגדים עד שיטול ידיו שחרית .כיצד
י הג אדם ש פלה לו הכיפה כשישן ,וכעת שקם רוצה
מיד ללובשה ,האם ילבש את הכיפה לפ י טילת ידים
שחרית.
ת .ילבש.21
ש .המש ה ברורה סימן ד' ס"ק ב' מביא את דברי הגמ'
בברכות א' ע"א שלא ליטול בשחרית את הבגדים
ממישהו אחר משום סכ ת מזיקין אלא יקח זאת בעצמו
אפילו כשהש י טל ידיו .מה הביאור בזה ,אם מצד
מזיקין ,מה לי פלו י מה לי הוא עצמו.
ת .זה די י דהזיקי.

 22בדעת וטה ח"א עמוד קעה' תשובה קכ' מצאתי ש שאל רבי ו שליט"א האם
בזמן הזה שאין מזיקין ג"כ יש לחוש לכך א ולא .והשיב טוב ליזהר .ובהערה 416
הביאו ש שאל על ע ין אחר ש זכר בגמ' ליזהר בו משום מזיקין ,ואין מקפידין עליו
כיום והשיב ששאל ממרן החזו"א והשיב לי דאביי גירש כל המזיקין .ובפסקי
החזו"א שבכת"י רבי ו שליט"א תבאר יותר וז"ל "בפתח בית הכ סת שלו היו ב'
דקלים והיו עוברים בי יהם ושאלתי הרי בגמ' אמרו שהוא סכ ה והשיב וכו' אביי
כבר גירש את כל השדים .ובע"פ הוסיף רבי ו שחזר לשאול לחזו"א שיש הרבה
דברים ש זהרים גם בזמ י ו משום מזיקין והשיב לו דמה שהעולם זהרים צריך
ליזהר ואמר רבי ו דכל דבר שהפוסקים מביאים כמו ידון דידן שהובא במ"ב ,הוא
חשב לדבר שהעולם זהרים דיש ליזהר".
בתשובה קכא' הביא עוד שאלה האם הקפידא בזה היא שיטול את החלוק ממקומו
בעצמו או רק שלא יטול מיד השמש אבל אם השמש מ יח את החלוק לפ יו ושוב
וטלו בעצמו לית לן בה ,והשיב דוקא מידו .לפי"ז האמא יכולה להביא את הבגדים
ולה יח לידם ויקחו לבד אח"כ.
 23עיין בספר וזאת הברכה בפרק קיון הידים לברכות בחלק מהמדורות עמוד 197
שהביא בזה מחלוקת הפוסקים ,שדעת החזו"א והגר"ח ק יבסקי שליט"א להקל,
וכן דעת הגרש"ז אויערבאך זצוק"ל ,אולם דעת הגרי"ש אלישיב זצוק"ל להחמיר
בזה שהשרוך בטל ל על ויטול ידיו .עיין אשרי האיש ח"א עמוד ח' אות כז'.
 24שם כתוב שתירץ "ספק ישן וגם אאמו"ר זלה"ה סתפק בזה ויתכן דגם שים".
בהערות הוסיפו שבשו"ת דבר יהושע ח"ב סימן קיא' עמד בזה וביאר ש שים
כא שים ,כיון שלע ין קשירה שמאל עדיפא ממה שמצי ו שהתורה החשיבתה לקשור
תפילין ,וזה גילוי שבקשירה שמאל עדיף ולכן לא ש א שים מא שים .אולם הביאו
את דעת מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל שאשה אי ה חייבת בתפילין וחזר הדין שימין
עדיפא ותקשור ימין תחלה .וכן הביאו במ"ב דרשו סימן ב' הערה  15במלואים עמוד
.2
עיין עוד בפסקי תשובות ח"א מה שכתבו בזה.
עוד הרא י הרב שלמה זלמן גואלמן "י ידון דומה בשערי תשובה סימן ג' לגבי אשה
האם תק ח בימין או בשמאל כי הרי לא מ יחה תפילין.
 25באשרי האיש או"ח ח"א עמוד ג' מביא דעת מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל שכתב
שלגבי עצמה ,תקשור של ימין תחלה ,דאצלה אין חשיבות ליד שמאל לע ין קשירה
ומסתפק לגבי אמא שקושרת עלים לב ה מה תעשה.
 26וכן מבואר במ"ב סימן צא' ס"ק יא' שאין להתפלל בבגדי שי ה .ויש מעוררים
שגם לא ראוי להתפלל בחלוק ביתי.

 18הגאון ר' אברהם ישעיה אדלר שליט"א מרב י ישיבת רבי ו חיים עוזר.
 19מצאתי בדעת וטה ח"א עמוד ק ד' תשובה שס' ש שאל כבר האם אפשר לקחת
מים ל טילת ידים שחרית מחדר שיש בו ביהכ"ס ע"מ ליטול בהם בחוץ ,והשיב כן.
ובהערה  356הביאו שביאר בזה רבי ו שליט"א ,דלגבי בית הכסא לא מצי ו שרוח
רעה שורה על האוכלין ומשקין ש כ סו לשם ואף החמירים לא לשתות מים אלו,
לע ין טילת ידים לא שמע ו להחמיר ומה י בזה בין לסעודה ובין לרוח רעה
דשחרית.
בפסקי תשובות סימן ד' אות יט' מאריך לגבי טילת ידים בכיור שם וז"ל "וכן מותר
בשעת הדחק כשאין לו מקום טילה אחר ,ליטול ידים מהכיור ששם לצורך להעביר
רוח רעה ,וכן לצורך טילת ידים לאכילה או לתפילה ,אך לא יברך שם ,ולכתחילה
יצא משם כשיהיו עדיין רטובות וי גבם בחוץ ,ואם יוכל להוציא המים לחוץ וליטול
ידיו שפיר טפי וכו'".
רק לא מדבר להדיא באופן שיש שם גם בית הכסא ,ויש אומרים שבית הכסא של ו
יותר קל ואין זה דומה לזמן חז"ל.
 20הגאון ר' שמואל אליעזר שטרן שליט"א אמר לי שלחוש אין צריך לחוש שמא
המים טמאים ,כי מסתבר שזה שאר מהקודם ש טל ולא השתמש בכל המים או
שטפטף מהברז .אבל אם יודע להדיא שהמים טמאים ,לא יעזור לתקן את המים
הטמאים ע"י שיוסיף מים טהורים ,אלא חייב לשפוך ,כי רק בפגום עוזר לתקן ע"י
הוספה.
 21במש ה ברורה בהוצאת דרשו הערה  7הביאו שבספר אשי ישראל כבר הביא כן
בשם מרן הגרש"ז אויערבאך זצוק"ל.
ויש לעין כיצד הדין לכבות את השעון מעורר לפ י ש טל ידיו כדי לא להעיר את שאר
ב י הבית.
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