
יוסף  בין  במפגש  רבותינו  לימדונו  מופלא  דבר 
קרא  שעה  שבאותה  ע"ה,  אבינו  ליעקב  הצדיק 

יעקב אבינו קריאת שמע.

מסופר על מרן החפץ חיים זי"ע, רבי ישראל מאיר 
הכהן מראדין, שנפטר עליו חתנו האהוב והגדול 
וביראת  בתורה  מאד  גדול  היה  חתנו  ימיו.  בדמי 
שמים צרופה, ומרן אהבו אהבת נפש יתירה, עד 
'וכי  באמרה:  צער  של  בטרוניה  ביתו  שכשבאה 
מכל העולם היה צריך הקב"ה דווקא לקחת את 
'וכי  הגדול:  אביה  לי  ענה  והקדוש',  הצדיק  בעלי 
היית מעדיפה שהיה לוקח במקומו חצי עולם...?'. 
עד  הבכיות  עלו  פטירתו  אחר  ההספדים  בשעת 
השמים, ניגש מרן להספיד ואמר כך: 'בורא עולם, 
חתני  ובין  בינך  חצויה  הייתה  אהבתי  היום  עד 
כל  את  לך  נותן  אני  כעת  והקדוש,  הגדול 

אהבתי...'. 

ילד  לו  כשנפטר  זצוק"ל  אריה  רבי  הסבא  ואף 
מופלא (שכבר בגיל ארבעה חודשים קודם שהיה 
הדבר  ויהי  בדברו",  נהיה  "שהכל  בירך  יונק 
לפלא...) פנה לקב"ה בתפילה חרישית כי אהבתו 
מופנית כעת רק לשמיים, ואהבת אשתו הקדושה  
איש  כי  הבורא,  אהבת  הינה  זצ"ל  חנה  צפורה 

ואשה שכינה ביניהם. 
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יעקב  של  קדושתן  ועוצם  מגודל  מעט  נבין  וכך 
אבינו ע"ה;  הרי הוא כה אהב את בנו מחמדו, עד 
"תתן  האמת,  איש  יעקב  על  מעידה  שהתורה 
אמת ליעקב", שלא הסתיר את אהבתו היתירה 
היו  וכמה כאב  וכמה דמעות  בניו,  ליוסף משאר 
אבל  בנו  אל  ירד  שהתבטא  עד  חלקו,  מנת 
נודעת  וכשהבשורה  תנחומים.  ללא  שאולה- 
ליעקב ורגע המפגש מתרחש, והבן האהוב חוזר 
כמלך  ונשמתו,  נפשו  בגופו,  שלם  והדר  בעבוד 
לבנו  אהבתו  כובש  יעקב  מצרים,  ארץ  כל  על 
אהבתו  את  מחזיר  ובכך  שמע,  קריאת  וקורא 

להקב"ה. "בחיר האבות"!

דורש  שהיה  עקיבא,  רבי  יבוא  הדורות  בהמשך 
על כל תג ותג, ועל כל קוץ וקוץ תילי תלים של 
"קווצותיו  חסדא:  רב  וכדברי  והלכות.  דינים 
ישנם  וקוץ  קוץ  כל  על  שחורות"-  תלתלים 
תילי-תלים  של הלכות אש שחורה על גבי אש 
נוראה  מיתה  גזרו  עקיבא  רבי  אותו  ועל  לבנה. 
קורא  והיה  ברזל,  של  במסרקות  בשרו  לסרוק 
ששאלוהו  עד  שעה.  באותה  שמע  קריאת 
הייתי  ימיי  'כל  להם  ענה  כאן?'.  'עד  תלמידיו 
ה'  "ואהבת את  זה של  יגיע פסוק  מצטער מתיי 
אלקיך בכל לבבך ובכל נפשך"- אפילו נוטל את 



לא  לידי  שבא  ועתה  לקיימו.  שאוכל  לידי  נפשך 
אקיימנו?'. 

ביאר קדוש ה' הגה"ק רבי שמשון מאוסטרופליא 
בשנות  משונה  במיתה  נהרג  הוא  [גם  הי"ד  זי"ע 
רבנו  שמשה  הארורים]  הקוזקים  ע"י  ת"ח-ת"ט 
שמוצאו  קדוש  בשם  המכה  המצרי  את  הרג 
מאותיות ת-כ-ה, ועל כך אמר לרשע "למה תכה 
את  "ואהבת  הפסוק  של  התבות  וסופי  רעך". 
לו  אומרים  ולכן  'תכה'.  הוא  אלקיך"  י-ה-ו-ה 
תלמידיו 'רבנו עד כאן?', מדוע עצרת במילים של 
הפסוק הראשון "שמע ישראל... אחד", אמור עוד 
כמה מילים ותגיע לסופי תבות 'תכה' ובכך תכה 

הייתי  ימי  'כל  רבי עקיבא  את הצורר. ענה להם 
ה'  את  "ואהבת  של  זה  פסוק  יגיע  מתי  מצטער 
אלקיך בכל לבבך ובכל נפשך" ואקיימנו כפשוטו. 
ה'  אהבת  על  נפשי  את  למסור  במקום  וכעת 
אומר שם קדוש על מנת להינצל?! ויצאה נשמתו 

ב"אחד"...

שלכם בהוקרה רבה 

שבת שלום ומבורך!

חיים אידלס.
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המעוניין לשלוח אל הרב אידלס שאלות הלכתיות (בלבד) 

מוזמן לשלוח לכתובת

shut.r.eideles@gmail.com
תשובות יישלחו לשואלים ויפורסמו באתר עמותת 'איש צדיק היה' ובעלון. 
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דב  של  לגרדום  לעלייתם  ה"שבעה"  ימי  תמו  לא  עוד 
גרונר, יחיאל דרזנר, אליעזר קשאני ומרדכי אלקחי הי"ד 
המוות  דין  גזר  אושר  והנה  תש"ז),  בניסן  כ"ז  ליום  (אור 

למאיר פיינשטין, איש אצ"ל, ומשה בראזני, איש לח"י.

אולם שני נידונים אלה החליטו למות מות גבורים וליטול 
נפשם בכפם, כי אין ברצונם להיתלות בידי הבריטים. על 
כן הפצירו בחבריהם כי יגניבו לכלאם רימון יד ובו יפוצצו 

עצמם. 

הוכן  הסוהר  בית  כתלי  בתור  נתמלאה.  בקשתם  ואמנם 
סודיט  ואלעזר  עמי  בן  אליעזר  האסירים  ידי  על  עבורם, 
הללו  פרימיטיבי.  רימון  המחתרתי)  בכינויו  ("הקבצן" 
של  לתאם  והבריחוהו  תפוח-זהב  בקליפות  עטפוהו 

הנידונים למוות.

זה עשרים שנה שר' אריה היה מבקר בבית הסוהר, ואינו 
חולי  ברגעי  ופרעות,  עוצר  בימי  אף  זה  ממנהגו  מחסר 
ומיחוש. ברם, בזו הפעם, כשנקרא על ידי הבריטים לבוא 
עמהם  לקרוא  לגרדום  עלותם  בליל  למוות  הנידונים  אל 
את הוידוי ולהתפלל, לא עמד בו כוחו, כי נשבר לבו בקרבו 
"וכי  פרי.  נשאו  לא  הדין  בראותו שכל מאמציו להמתקת 
יש  וכי  להתוודות?  להם  מה  "ועל  שאל,  בניי?",  חטאו 
צדיקים יותר גדולים בעולם מאלה העולים לגרדום למען 
קידוש השם וישראל?". ועל כן היה עמהם ביומם האחרון 
הרב יעקב גולדמן,רב מפקח על בתי הסוהר מטעם "הועד 

הלאומי". 
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הנידונים  החליטו  תש"ז),  באייר  (א'  מהם  היפרדו  לאחר 
וגבורי  יאיר  בן  אלעזר  המלך,  שאול  של  בדרכם  ללכת 
יפלו  שלא  בכפם,ובלבד  נפשם  ליטול  שהחליטו  מצדה, 
רעהו  את  איש  חיבקו  למוות  הנידונים  ערלים.  בידי 
עיניהם  את  עצמו  ליבם,  לוח  על  ביניהם  נתון  כשהרימון 
ה'  אלהינו  ה'  ישראל  "שמע  הפסוק  את  בדבקות  קראו 
הגפרור  את  הציתו  "אחד"  למלה  וכשהגיעו  אחד", 
ונשמתם  אדירה  התפוצצות  נשמעה  לפתילה.  והגישוהו 

של שני הצעירים יצאה ב"אחד". 

בני  כבד.  עוצר  העיר  על  הוטל  הדבר  היוודע  עם 
בלוויה,  להשתתף  מיוחדים  רשיונות  קיבלו  המשפחות 
צבאי  משמר  ובליווי  לוין,  אריה  הרב  גם  הוזמן  כשעמהם 
כבד הובלו הגיבורים לקבורה בבית העלמין העתיק אשר 
הרב  הוראת  פי  על  נכרו  קברותיהם  הר-הזיתים.  על 
קדושי  של  הקברים  בחלקת  הרצוג  הריא"ה  הראשי 
הר  לעבר  המשקיף  במקום  תרצ"ט.  תרצ"ו,  תרפ"ט, 
המוריה, שם עקד אברהם אבינו את יצחק בנו. לקדושים 
ספד ר' אריה, שקרא את שירו של יום "אל נקמות ה'" ואף 

אמר 'קדיש' ותפילת צידוק הדין.

במכונית.  העירה  לשוב  אריה  ר'  סירב  הגולל  ומשנסתם 
ברגל כיתת רגליו עד שהגיע לביתו, והתאבל עליהם כאילו 
לאחר  מספר  שנים  העלמין.  לבית  הוביל  שלו  בניו  את 
המרכזי  הסוהר  מבית  חלק  הפך  ישראל,  מדינת  הקמת 
התכנסו  הכלא  בחצר  הגבורה".  ל"מוזיאון  בירושלים 
של  רבם-אביהם  אריה  רבי  ובראשם  לשעבר,  אסירים 

אסירי ציון, כשהוא רכון ראש ושפוף קומה. 
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הגפרור  את  הציתו  "אחד"  למלה  וכשהגיעו  אחד", 
ונשמתם  אדירה  התפוצצות  נשמעה  לפתילה.  והגישוהו 

של שני הצעירים יצאה ב"אחד". 
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הרב  הוראת  פי  על  נכרו  קברותיהם  הר-הזיתים.  על 
קדושי  של  הקברים  בחלקת  הרצוג  הריא"ה  הראשי 
הר  לעבר  המשקיף  במקום  תרצ"ט.  תרצ"ו,  תרפ"ט, 
המוריה, שם עקד אברהם אבינו את יצחק בנו. לקדושים 
ספד ר' אריה, שקרא את שירו של יום "אל נקמות ה'" ואף 

אמר 'קדיש' ותפילת צידוק הדין.

במכונית.  העירה  לשוב  אריה  ר'  סירב  הגולל  ומשנסתם 
ברגל כיתת רגליו עד שהגיע לביתו, והתאבל עליהם כאילו 
לאחר  מספר  שנים  העלמין.  לבית  הוביל  שלו  בניו  את 
המרכזי  הסוהר  מבית  חלק  הפך  ישראל,  מדינת  הקמת 
התכנסו  הכלא  בחצר  הגבורה".  ל"מוזיאון  בירושלים 
של  רבם-אביהם  אריה  רבי  ובראשם  לשעבר,  אסירים 

אסירי ציון, כשהוא רכון ראש ושפוף קומה. 

אתר: www.ish-tsadik.org.il                                         טלפון: 1700-700-999                                      ish.tsadik@gmail.com :דוא"ל

הרב אריה לוין זצ"ל -"רב האסירים" בנשיאותו של הרב חיים אידלס שליט"א

בהוצאת ע"ר "איש צדיק היה" 580546158

את אותו מעמד מתאר העתונאי יצחק שמואלי: 

"בחצר בית הסוהר התכנסו שני שבטי המחתרת הלוחמת 
על מפקדיה הנועזים, על עצורי לטרון, ה'קישלה' ומזרע, 
אסירות בית לחם הגאות אף בבדידותן ובסבלן, על כלואי 
ופורצי מבצר עכו, ותיקי ואחרוני הנידונים למוות, על גולי 
ובורחי המחנות בקניה ובאריתריאה, שעם רבים מהם היה 
הרבי, האחד בדורו, מתיחד בתאי כלאם, מעודדם, מאזין 
ללחישותיהם ולוידוייהם. ביקש רבנו הישיש רשות הדיבור 
העיר  מספידים'  אין  חודש  בראש  כי  ('אם  משלו  לווידוי 

מיד...).

אמר הרב לוין: "במחצית ליל העוצר, בזמן שיבתי בביתי 
למעלה, במשכנות (ורעיתי ז"ל האזינה, אך לא התערבה, 
כדרכה), הגיע אליי מפקד המחוז של האצ"ל וגילה באוזני 
את הסוד... (הכוונה לרצונם להתאבד של הלוחמים מאיר 
שפוצצו  לח"י  איש  ברזאני,  ומשה  אצ"ל,  איש  פיינשטיין, 
הסכמתי,  את  ביקש  הוא  בירושלים).  הכלא  בתא  עצמם 
מסכים.  אני  באם  רק  עשייה,  שום  מזאת,  יותר  לא 
עין,  כהרף  ה'  ישועת  'הרי  והשיבותיו:  בבכי  התייפחתי 
ומוטב שיטלנה מי שנתנה ואל יחבל בעצמו'. לא הסכמתי. 
במשך כל הלילה לא עצמתי עין. למחרת בבוקר באו אלי 
נציגי השלטון הבריטי והזמינוני בשעות העוצר להשתתף 
רק  ואתי  הקדושים,  הגיבורים  שני  של  בהלווייתם 
משפחותיהם, ה'חברא קדישא' וגם משטרה וצבא בריטי 
רב. ושם בבית הקברות במעלות הר הזיתים היספדתים. 

היכרתים, והערצתים...".
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בני  כבד.  עוצר  העיר  על  הוטל  הדבר  היוודע  עם 
בלוויה,  להשתתף  מיוחדים  רשיונות  קיבלו  המשפחות 
צבאי  משמר  ובליווי  לוין,  אריה  הרב  גם  הוזמן  כשעמהם 
כבד הובלו הגיבורים לקבורה בבית העלמין העתיק אשר 
הרב  הוראת  פי  על  נכרו  קברותיהם  הר-הזיתים.  על 
קדושי  של  הקברים  בחלקת  הרצוג  הריא"ה  הראשי 
הר  לעבר  המשקיף  במקום  תרצ"ט.  תרצ"ו,  תרפ"ט, 
המוריה, שם עקד אברהם אבינו את יצחק בנו. לקדושים 
ספד ר' אריה, שקרא את שירו של יום "אל נקמות ה'" ואף 

אמר 'קדיש' ותפילת צידוק הדין.

במכונית.  העירה  לשוב  אריה  ר'  סירב  הגולל  ומשנסתם 
ברגל כיתת רגליו עד שהגיע לביתו, והתאבל עליהם כאילו 
לאחר  מספר  שנים  העלמין.  לבית  הוביל  שלו  בניו  את 
המרכזי  הסוהר  מבית  חלק  הפך  ישראל,  מדינת  הקמת 
התכנסו  הכלא  בחצר  הגבורה".  ל"מוזיאון  בירושלים 
של  רבם-אביהם  אריה  רבי  ובראשם  לשעבר,  אסירים 

אסירי ציון, כשהוא רכון ראש ושפוף קומה. 
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זרה'  'עבודה  מסכת  את  שולחנו  על  הניח  כשבקרתיו 
מהש"ס הקטן שבארונו. עלעל, ומיד נעצרו אצבעותיו בדף 
הקריא  הנצחיות  הזעירות  מהאותיות  א'.  שבפרק  י"ח 
התלמוד  בלשון  מתוארת  בו  הקטע  את  במלואו  באוזני 
השם:  לקידוש  מסביב  שהתחוללה  האפופיאה 
מעשרה  תרדיון,  בן  חנינא  רבי  של  תלמידיו  כשביקשוהו 
הרוגי מלכות רומי, כי ייקרב את השלהבת שליחכה על פיו 
הכלא  בתא  "חזרו"  עליה  דרמה  וייסוריו...  קיצו  לקרוב 
צאצאיהם  שנה  כאלפיים  לאחר  הבריטית  בירושלים 
לפני  ואילו  לבו',  על  זמורות  ב'חבילי  אז-  זה,  בדורנו 
ר'  שם  מסופר  ובה  מרסק.  רימון  באש  שנה-  כעשרים 
מקהיל  והיה  בתורה  ועוסק  יושב  היה  תרדיון  בן  חניגא 
הביאוהו  בחיקו.  לו  מונח  התורה  וספר  ברבים,  קהילות 
הרומאים וכרכוהו בספר תורה והקיפוהו בזמורות והציתו 
במים  ושראום  צמר  של  ספוגין  והביאו  האור,  את  בהן 
והניחום על ליבו, בכדי שלא תצא נשמתו במהרה. אמרו 
'גוילין  להם  אמר  רואה?'.  אתה  מה  'רבי,  תלמידיו:  לו 
נשרפים ואותיות פורחות'. 'אף אתה פתח פיך ותכנס בך 
האש'. אמר להם 'מוטב שיטלנה מי שנתנה ואל יחבל הוא 

בעצמו'. 

נפש  מסירות  מתוך  גם  כי  "הסקתי  רבנו,  סיכם  "מכאן", 
אסור ליטול בעצמו את החיים. וכה השיבותי למפקד שבא 

אלי לבקש את הסכמתי..."". 

(איש צדיק היה עמודים 185-189)



הלכה ומנהג
לגדרי  נשוב  בטבת,  ועשרה  חנוכה  הלכות  לטובת  תפילה  בהלכות  עצירה  שעשינו  לאחר 

התפילה במנין.

שכזה.  במצב  נעשה  מה  לדעת  ועלינו  באמצע  יוצאים  אנשים  אך  במנין,  נמצאים  לעתים 
ראשית נדגיש שאסור לצאת ולהשאיר את המתפללים בלא מנין, ונאמרו בזה דברים חמורים 
עד שכתב מרן הרמ"א: "עבירה היא לצאת, ועליהם נאמר: "ועוזבי ה' יכלו"" (אורח חיים סימן 
נה סעיף ו). כמובן שאדם שנקרא להשלים מניין ויודע שייצטרך לצאת באמצעו לא שייך בו 

עניין זה, ולהיפך יקבל שכרו על שזיכה את הרבים במה שהשלים להם את המנין. 

יכולים להמשיך לסיים את אותו החלק בו  יצאו אנשים והמתפללים נותרו בלא מנין  כאשר 
התמעט  הציבור  אם  בהיתר.  שבקדושה  הדבר  אותו  אמירת  את  שהתחילו  משום  נמצאים, 
באמצע פסוקי דזמרא ישנה מחלוקת האם מותר לומר את הקדיש שאחריהם, משום שמוסב 
עליהם, או שאין לאמרו שכן בא כהקדמה לאמירת "ברכו", למעשה אנו פוסקים שלא לומר 

קדיש זה ואת ה"ברכו" שאחריו. 

אם יצאו במהלך תפילת הלחש כתב המשנה ברורה שאין להתחיל חזרת הש"ץ בלא מנין, 
תתקבל  הקדיש  בעניין  מחלוקת  ישנה  אמנם  בציבור.  התפילה  למעשה  נסתיימה  כן  ואם 
שאחר שמונה-עשרה האם לאמרו משום שמוסב על תפילת הלחש שהחל במנין או שמא 
כיוון שכעת אין עשרה עונים אין לאמרו. למעשה ניתן לסמוך על התהילה לדוד שכתב שניתן 

לומר את הקדיש כשלא נותר מנין. 

הראשונה,  הברכה  בכל  לפחות  עשרה  כשהיו  הש"ץ,  חזרת  כדי  תוך  מתפללים  יצאו  באם 
מקלים למעשה כדעת מרן הרמ"א להמשיך את החזרה ולומר קדיש תתקבל מיד בסופה. אך 
אין אומרים ברכת כהנים בשעת חזרת הש"ץ, משום שאין זה חלק מהתפילה עצמה, אלא 

עניין שבקדושה שנוסף על החזרה, ואין לאומרו בלא מנין.

מה שאמרנו שניתן להמשיך את אותו הדבר גם בלא עשרה הוא בתנאי שיישארו רוב מנין- 
כלומר, ששה מתפללים לכל הפחות. 
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זרה'  'עבודה  מסכת  את  שולחנו  על  הניח  כשבקרתיו 
מהש"ס הקטן שבארונו. עלעל, ומיד נעצרו אצבעותיו בדף 
הקריא  הנצחיות  הזעירות  מהאותיות  א'.  שבפרק  י"ח 
התלמוד  בלשון  מתוארת  בו  הקטע  את  במלואו  באוזני 
השם:  לקידוש  מסביב  שהתחוללה  האפופיאה 
מעשרה  תרדיון,  בן  חנינא  רבי  של  תלמידיו  כשביקשוהו 
הרוגי מלכות רומי, כי ייקרב את השלהבת שליחכה על פיו 
הכלא  בתא  "חזרו"  עליה  דרמה  וייסוריו...  קיצו  לקרוב 
צאצאיהם  שנה  כאלפיים  לאחר  הבריטית  בירושלים 
לפני  ואילו  לבו',  על  זמורות  ב'חבילי  אז-  זה,  בדורנו 
ר'  שם  מסופר  ובה  מרסק.  רימון  באש  שנה-  כעשרים 
מקהיל  והיה  בתורה  ועוסק  יושב  היה  תרדיון  בן  חניגא 
הביאוהו  בחיקו.  לו  מונח  התורה  וספר  ברבים,  קהילות 
הרומאים וכרכוהו בספר תורה והקיפוהו בזמורות והציתו 
במים  ושראום  צמר  של  ספוגין  והביאו  האור,  את  בהן 
והניחום על ליבו, בכדי שלא תצא נשמתו במהרה. אמרו 
'גוילין  להם  אמר  רואה?'.  אתה  מה  'רבי,  תלמידיו:  לו 
נשרפים ואותיות פורחות'. 'אף אתה פתח פיך ותכנס בך 
האש'. אמר להם 'מוטב שיטלנה מי שנתנה ואל יחבל הוא 

בעצמו'. 

נפש  מסירות  מתוך  גם  כי  "הסקתי  רבנו,  סיכם  "מכאן", 
אסור ליטול בעצמו את החיים. וכה השיבותי למפקד שבא 

אלי לבקש את הסכמתי..."". 

(איש צדיק היה עמודים 185-189)



הלכה ומנהג
לגדרי  נשוב  בטבת,  ועשרה  חנוכה  הלכות  לטובת  תפילה  בהלכות  עצירה  שעשינו  לאחר 

התפילה במנין.

שכזה.  במצב  נעשה  מה  לדעת  ועלינו  באמצע  יוצאים  אנשים  אך  במנין,  נמצאים  לעתים 
ראשית נדגיש שאסור לצאת ולהשאיר את המתפללים בלא מנין, ונאמרו בזה דברים חמורים 
עד שכתב מרן הרמ"א: "עבירה היא לצאת, ועליהם נאמר: "ועוזבי ה' יכלו"" (אורח חיים סימן 
נה סעיף ו). כמובן שאדם שנקרא להשלים מניין ויודע שייצטרך לצאת באמצעו לא שייך בו 

עניין זה, ולהיפך יקבל שכרו על שזיכה את הרבים במה שהשלים להם את המנין. 

יכולים להמשיך לסיים את אותו החלק בו  יצאו אנשים והמתפללים נותרו בלא מנין  כאשר 
התמעט  הציבור  אם  בהיתר.  שבקדושה  הדבר  אותו  אמירת  את  שהתחילו  משום  נמצאים, 
באמצע פסוקי דזמרא ישנה מחלוקת האם מותר לומר את הקדיש שאחריהם, משום שמוסב 
עליהם, או שאין לאמרו שכן בא כהקדמה לאמירת "ברכו", למעשה אנו פוסקים שלא לומר 

קדיש זה ואת ה"ברכו" שאחריו. 

אם יצאו במהלך תפילת הלחש כתב המשנה ברורה שאין להתחיל חזרת הש"ץ בלא מנין, 
תתקבל  הקדיש  בעניין  מחלוקת  ישנה  אמנם  בציבור.  התפילה  למעשה  נסתיימה  כן  ואם 
שאחר שמונה-עשרה האם לאמרו משום שמוסב על תפילת הלחש שהחל במנין או שמא 
כיוון שכעת אין עשרה עונים אין לאמרו. למעשה ניתן לסמוך על התהילה לדוד שכתב שניתן 

לומר את הקדיש כשלא נותר מנין. 

הראשונה,  הברכה  בכל  לפחות  עשרה  כשהיו  הש"ץ,  חזרת  כדי  תוך  מתפללים  יצאו  באם 
מקלים למעשה כדעת מרן הרמ"א להמשיך את החזרה ולומר קדיש תתקבל מיד בסופה. אך 
אין אומרים ברכת כהנים בשעת חזרת הש"ץ, משום שאין זה חלק מהתפילה עצמה, אלא 

עניין שבקדושה שנוסף על החזרה, ואין לאומרו בלא מנין.

מה שאמרנו שניתן להמשיך את אותו הדבר גם בלא עשרה הוא בתנאי שיישארו רוב מנין- 
כלומר, ששה מתפללים לכל הפחות. 
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שאלה |

תשובה |

שלום למו"ר,

חתכתי בשר רותח בסכין ולאחר מכן שטפתי את הסכין היטב וחתכתי עם הסכין שום כדי 
להכין טחינה, האם מותר לאכול לאחר אכילת הטחינה עם השום מאכל חלבי מיד או 

שעליי להמתין שש שעות, כהמתנה שבין בשר לחלב?

לא, אין צריך בהמתנה של שש שעות ואפשר לאכול מיד לאחריו מוצרי חלב. ומדוע? מכיוון 
שסיבת ההמתנה של השעות בין אכילת בשר לחלב תלויה במחלוקת, האם חוששים לבשר 
שבין השיניים, שרק לאחר שש שעות מתעכל ויוצא מבין השיניים ומה שנשאר נחשב כמעוכל 
או שהסיבה בגלל משיכת טעם הבשר מהקיבה במשך שש שעות שלאחר אכילתו. ממילא 
בין  חתיכה  שנשארת  הטעם  שייך  לא  המאכל  תוך  אל  מהסכין  חריף  בדבר  שנכנס  בטעם 
השיניים, וטעם זה מתעכל מיידית ולא נמשך מן הקיבה, ולכן לא נאכל אותו יחד עם חלב, אבל 

מיד לאחר אכילתו מותר לאכול מאכל חלבי.

וכן היה פוסק דודי זקני הגרי"ש אלישיב זצ"ל (הובאו דבריו בספר 'כשרות המטבח').

שאלה |

תשובה |

האם ג'ינג'ר (זנגביל) נחשב לדבר חריף לעניין דיני בשר בחלב?

ג'ינג'ר בסכין בשרית,  ואי אפשר לאכלו לבד. לכן אם אדם חתך  כן, משום שיש בו חריפות 
בשר),  לחיתוך  האחרונות  שעות  ב-24  בה  השתמשו  שלא  (כלומר  יומא  בת  שאינה  אפילו 
הטעם נכנס בג'ינג'ר, ולכן לא נאכל או נבשל איתו מוצרי חלב. לעומת זאת, מיד לאחר אכילתו 

אפשר יהיה לאכול מוצרי חלב. 

שו"ת 
עם הרב חיים אידלס


