
"אם בחוקותי תלכו" (ויקרא כו, ג)- "חשבתי דרכי 
ואשיבה רגלי אל עדותיך" (תהילים קיט נט).

אומר המדרש  (ויקרא רבה, פרשה לה, אות א):
ָאַמר  ֲאִביָנא  ר  ַבּ ֶאְלָעָזר  י  ַרִבּ ְדּ ַחְתָנא  ְמַנֵחם  י  "ַרִבּ
ֵלכּו",  ַתי ֵתּ ֻחקֹּ ּתֹוָרה: "ִאם ְבּ ַתְבָתּ ָלנּו ַבּ ָכּ י ַמה ֶשּׁ ְבִתּ ִחַשּׁ
ָאֶרץ" (ויקרא כו, ו), " ְוִאם  לֹום ָבּ י ָשׁ ִתיב: "ְוָנַתִתּ ּוַמה ְכּ
י  "ְוָיַסְפִתּ ִתיב:  ְכּ ַמה  יד),  כו,  (ויקרא  ִלי"  ְמעּו  ִתְשׁ לֹא 

ָרה ֶאְתֶכם" (ויקרא כו, יח).  ְלַיְסּ

ָאַמר:  יֹוָנָתן  י  ַרִבּ ם  ֵשׁ ְבּ א  ִחָיּ י  ַרִבּ ְדּ ֵריּה  ְבּ א  ַאָבּ י  ַרִבּ
ַעד  ֵמאל"ף  ָרכֹות  ְבּ ְקָללֹות.  י  ְבִתּ ִחַשּׁ ָרכֹות  ְבּ י  ְבִתּ ִחַשּׁ
ֵהן  ֶשׁ א  ֶאָלּ עֹוד  ְולֹא  ה"א,  ְוַעד  וי"ו  ִמן  ְקָללֹות  תי"ו, 

ֲהפּוכֹות.

ְקָללֹות  ָלֶכם  הֹוֵפְך  ֲהֵריִני  ְזִכיֶתן  ִאם  ָאִבין  י  ַרִבּ ָאַמר 
הּוא  ֲהָדא  ּתֹוָרִתי,  ֶאת  ְמרּו  ְשׁ ִתּ ֶשׁ ְכּ ֵאיָמַתי  ִלְבָרכֹות, 

ֵלכּו"".  ַתי ֵתּ ֻחקֹּ ִדְכִתיב: "ִאם ְבּ

ישכים  בחלום,  תגלחת  הרואה  אמרו:  בגמרא 
שיקדמנו  קודם  שמלותיו',  ויחלף  'ויגלח  ויאמר 
כוחי'  ממני  וסר  גולחתי  אם  'כי  אחר:  פסוק 

(שופטים טז).

הקללות  שהפיכת  זצ"ל  מדובנא  המגיד  ביאר 

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

כ"ז אייר פרשת בחקתי
תשע"ח

בהוצאת ע"ר "איש צדיק היה" 580546158
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מורה על איכותן, שבעצם הם קללה שהתהפכה 
רב  "זרע  הדברים  לראשית  לב  בשים  לברכה. 
תוציא השדה" שזו ברכה, אולם "ומעט תאסוף", 
וכן "בנים ובנות תוליד" וכדומה. מרמז לנו בורא 
הרי  שלימה  בתשובה  נשוב  אם  כי  עולם 
כי  לקללות,  יתהפכו  ולא  יתקיימו  שהברכות 

שורשן ותחילתן ברכה היא!

והלבישו  יחיד,  בן  לו  שהיה  גדול  לעשיר  משל 
תמיד מלבושי כבוד והדר, אולם הילד בז ולא חס 
לערך הבגדים וההשקעה המרובה שהשקיע בו 
אביו, והיה מלכלך ומטנף את הבגדים. לקח האב 
היה  הגס  הפשתן  כך  לבחוץ,  והפכו  הבגד  את 
נראה כלפי חוץ והמשי היפה והעדין כלפי פנים. 
היו מתמיהים המכרים מה קרה לאביו של הנער, 
לפתע מלבישו לא לפי כבודו אלא כאחד מעניי 
העיר. הבהיר להם אביו: כשיידע בני לשמר את 
תראו  וכולכם  הבגד,  את  לו  אהפוך  בגדיו 

שאהבתי מוסתרת ומשומרת...

ברכה  הינם  הקללות  שיסוד  הקב"ה  אמר  כך 
אותה  הפכנו  אנו  אולם  בשורשה,  מלאה 

במעשינו, וכשניטיב יתהפכו בחזרה לברכה.

 המשך בעמוד הבא



"אם בחוקותי תלכו" (ויקרא כו, ג)- "חשבתי דרכי 
ואשיבה רגלי אל עדותיך" (תהילים קיט נט).

אומר המדרש  (ויקרא רבה, פרשה לה, אות א):
ָאַמר  ֲאִביָנא  ר  ַבּ ֶאְלָעָזר  י  ַרִבּ ְדּ ַחְתָנא  ְמַנֵחם  י  "ַרִבּ
ֵלכּו",  ַתי ֵתּ ֻחקֹּ ּתֹוָרה: "ִאם ְבּ ַתְבָתּ ָלנּו ַבּ ָכּ י ַמה ֶשּׁ ְבִתּ ִחַשּׁ
ָאֶרץ" (ויקרא כו, ו), " ְוִאם  לֹום ָבּ י ָשׁ ִתיב: "ְוָנַתִתּ ּוַמה ְכּ
י  "ְוָיַסְפִתּ ִתיב:  ְכּ ַמה  יד),  כו,  (ויקרא  ִלי"  ְמעּו  ִתְשׁ לֹא 

ָרה ֶאְתֶכם" (ויקרא כו, יח).  ְלַיְסּ

ָאַמר:  יֹוָנָתן  י  ַרִבּ ם  ֵשׁ ְבּ א  ִחָיּ י  ַרִבּ ְדּ ֵריּה  ְבּ א  ַאָבּ י  ַרִבּ
ַעד  ֵמאל"ף  ָרכֹות  ְבּ ְקָללֹות.  י  ְבִתּ ִחַשּׁ ָרכֹות  ְבּ י  ְבִתּ ִחַשּׁ
ֵהן  ֶשׁ א  ֶאָלּ עֹוד  ְולֹא  ה"א,  ְוַעד  וי"ו  ִמן  ְקָללֹות  תי"ו, 

ֲהפּוכֹות.

ְקָללֹות  ָלֶכם  הֹוֵפְך  ֲהֵריִני  ְזִכיֶתן  ִאם  ָאִבין  י  ַרִבּ ָאַמר 
הּוא  ֲהָדא  ּתֹוָרִתי,  ֶאת  ְמרּו  ְשׁ ִתּ ֶשׁ ְכּ ֵאיָמַתי  ִלְבָרכֹות, 

ֵלכּו"".  ַתי ֵתּ ֻחקֹּ ִדְכִתיב: "ִאם ְבּ

ישכים  בחלום,  תגלחת  הרואה  אמרו:  בגמרא 
שיקדמנו  קודם  שמלותיו',  ויחלף  'ויגלח  ויאמר 
כוחי'  ממני  וסר  גולחתי  אם  'כי  אחר:  פסוק 

(שופטים טז).

הקללות  שהפיכת  זצ"ל  מדובנא  המגיד  ביאר 

הרב אריה לוין זצ"ל -"רב האסירים" בנשיאותו של הרב חיים אידלס שליט"א
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בחלום  תגלחת  שהרואה  רבותינו  לימדונו  לכן 
הנאמר  שמלותיו"  ויחלף  "ויגלח  ויאמר  ישכים 
שיקדמנו  קודם  למלכות,  למשנה  שעלה  ביוסף 
בשמשון.  הנאמר  כוחי"  וסר  גולחתי  אם  "כי 
הרואה  יעוף,  כחלום  שהוא  עולמנו  הינו  החלום 
"ויחלף  ויאמר  ישכים  עשייתו,  כל  ממנו  שגילחו 
שטמון  למה  המהות  את  להחליף  שמלותיו", 

בפנימיותה והכל לברכה ושמחה.

בהוקרה רבה,

שבת שלום ומבורך 

מורה על איכותן, שבעצם הם קללה שהתהפכה 
רב  "זרע  הדברים  לראשית  לב  בשים  לברכה. 
תוציא השדה" שזו ברכה, אולם "ומעט תאסוף", 
וכן "בנים ובנות תוליד" וכדומה. מרמז לנו בורא 
הרי  שלימה  בתשובה  נשוב  אם  כי  עולם 
כי  לקללות,  יתהפכו  ולא  יתקיימו  שהברכות 

שורשן ותחילתן ברכה היא!

והלבישו  יחיד,  בן  לו  שהיה  גדול  לעשיר  משל 
תמיד מלבושי כבוד והדר, אולם הילד בז ולא חס 
לערך הבגדים וההשקעה המרובה שהשקיע בו 
אביו, והיה מלכלך ומטנף את הבגדים. לקח האב 
היה  הגס  הפשתן  כך  לבחוץ,  והפכו  הבגד  את 
נראה כלפי חוץ והמשי היפה והעדין כלפי פנים. 
היו מתמיהים המכרים מה קרה לאביו של הנער, 
לפתע מלבישו לא לפי כבודו אלא כאחד מעניי 
העיר. הבהיר להם אביו: כשיידע בני לשמר את 
תראו  וכולכם  הבגד,  את  לו  אהפוך  בגדיו 

שאהבתי מוסתרת ומשומרת...

ברכה  הינם  הקללות  שיסוד  הקב"ה  אמר  כך 
אותה  הפכנו  אנו  אולם  בשורשה,  מלאה 

במעשינו, וכשניטיב יתהפכו בחזרה לברכה.

 המשך בעמוד הבא

המעוניין לשלוח אל הרב אידלס שאלות הלכתיות (בלבד) מוזמן לשלוח דרך אתר: 
עמותת איש צדיק היה, 

מדף: שו"ת עם הרב חיים אידלס
תשובות יישלחו לשואלים ויפורסמו באתר ובעלון.



בחלום  תגלחת  שהרואה  רבותינו  לימדונו  לכן 
הנאמר  שמלותיו"  ויחלף  "ויגלח  ויאמר  ישכים 
שיקדמנו  קודם  למלכות,  למשנה  שעלה  ביוסף 
בשמשון.  הנאמר  כוחי"  וסר  גולחתי  אם  "כי 
הרואה  יעוף,  כחלום  שהוא  עולמנו  הינו  החלום 
"ויחלף  ויאמר  ישכים  עשייתו,  כל  ממנו  שגילחו 
שטמון  למה  המהות  את  להחליף  שמלותיו", 

בפנימיותה והכל לברכה ושמחה.

בהוקרה רבה,

שבת שלום ומבורך 
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הרב  למרן  חכם  תלמיד  יהודי  הגיע  שנים  כמה  לפני 
יעקב ישראל קניבסקי זצ"ל ('הסטייפלר'). אותו יהודי בא 
ברכת  את  לקבל  פנויה  הדרך  את  ובראותו  מירושלים 

הסטייפלר מיהר להיכנס אל הקודש פנימה.

אותו תלמיד חכם היה אחד מנכדיו של ר' אריה לוין ז"ל. 
חכם  לתלמיד  כותבים  שכאשר  בשמו  היה  ומקובל 
שיתפלל על דבר מה יש לכתוב: "הקב"ה רופא חולי עמו 
ישראל, נא להתפלל להקב"ה על פלוני". והוא, כנכדו של 
לפני  הפתקא  את  הגיש  כאשר  כך.  כתב  אריה,  ר' 
הסטייפלר מיד קם הסטייפלר ממקומו ואמר בקול: "זה 
כולם  היום.  אצלי  שנכנס  היחיד  הנורמלי  היהודי 
מבקשים הבטחות, וכי אני המבטיח?! מה אני שווה?! יש 
וכיוון  'נא להתפלל לפני האלקים'.  אחד נורמלי שכותב 
שגם אני יהודי כמוך אשתתף בצערך ואתפלל למענך".  

 (על פי ספר 'אוצרות הברכה' עמודים תר-תרא)
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הלכה ומנהג
לאחר שעסקנו בהרחבה בדיני ברכות השחר ניגע מעט בדיני אמירת הקרבנות קודם תפילת 

שחרית ומנחה.

יצחק, מאי דכתיב:  אומרת הגמרא (תלמוד בבלי מסכת מנחות דף קי עמוד א): "אמר רבי 
"זאת תורת החטאת" ו"זאת תורת האשם"? כל העוסק בתורת חטאת כאילו הקריב חטאת, 
מסכת  בבלי  (תלמוד  הגמרא  מספרת  ועוד  אשם".  הקריב  כאילו  אשם  בתורת  העוסק  וכל 
תענית דף כז עמוד ב): "אמר אברהם: רבונו של עולם, שמא ישראל חוטאין לפניך אתה עושה 
להם כדור המבול וכדור הפלגה? אמר ליה: לאו. אמר לפניו: רבונו של עולם, הודיעני במה 
אירשנה? אמר ליה: "קחה לי עגלה משלשת ועז משלשת וגו'". אמר לפניו: רבונו של עולם, 
תינח בזמן שבית המקדש קיים, בזמן שאין בית המקדש קיים מה תהא עליהם? אמר לו: כבר 
תקנתי להם סדר קרבנות, בזמן שקוראין בהן לפני - מעלה אני עליהם כאילו הקריבום לפני, 
שבאמירת  שפתינו"-  פרים  "ונשלמה  נאמר  זה  ועל  עונותיהם".  כל  על  להם  מוחל  ואני 

הקרבנות בפינו הוא כאילו ממש הקרבנו אותם.

לאחר אמירת פסוקי הקרבנות אנו אומרים "יהי רצון... כאילו הקרבתי...", על מנת לקיים בזה 
מנת  על  הפסוק  תוכן  את  להבין  צריך  מהפוסקים  חלק  לדעת  שהוזכרו.  חז"ל  דברי  את 
ולא  בחטאת"  בתורת  "העוסק  חז"ל  כלשון  באמירתם,  הקרבן  את  הקרבנו  כאילו  שייחשבו 

"האומר פסוקי חטאת". 

אלא  נעשית  הייתה  לא  שהקרבתן  כפי  היום,  משיאיר  הוא  הקרבנות  אמירת  זמן  לכתחילה 
ביום. יש שהקפידו לאמרם בעמידה, כפי שעבודת הקרבנות עצמה הייתה בעמידה. 

כשאדם  התפילה.  סדר  ושאר  דזמרא  פסוקי  אמירת  קודם  הקרבנות  פסוקי  את  לומר  יש 
שאיחר לבית הכנסת ידלג על אמירתם על מנת לזכות להתפלל בציבור. לאחר התפילה יכול 
להשלים את פרשיות הקרבנות, שמה שאמרו שלא לשנות מסדר התפילה שמהפך בזה את 



הלכה ומנהג
יכול להשלים  הצינורות הרוחניים הוא דווקא לגבי פסוקי דזמרא, אך את אמירת הקרבנות 

אחר התפילה.

אין הנשים חייבות באמירת קרבנות, אך הרוצה לומר יכולה, ותאמר רק את פרשת קרבן תמיד 
ולא שאר פרשיות, שכן קרבן זה הוא קרבן ציבור שגם לנשים יש בו חלק. אך רוב הנשים נהגו 
לכן כל אחת  לומר את כל הפרשיות הללו.  והיו שנהגו  לומר כלל פרשיות הקרבנות,  שלא 

תעשה כמנהגה.   

בשבת ובראש חודש מוסיפים באמירת הקרבנות את קרבנות המוסף המיוחדים לאותו היום. 
ואין אומרים "יהי רצון" שבו מוזכר מחילת עוון ופשע בשבת.  
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הלכה ומנהג
יכול להשלים  הצינורות הרוחניים הוא דווקא לגבי פסוקי דזמרא, אך את אמירת הקרבנות 

אחר התפילה.

אין הנשים חייבות באמירת קרבנות, אך הרוצה לומר יכולה, ותאמר רק את פרשת קרבן תמיד 
ולא שאר פרשיות, שכן קרבן זה הוא קרבן ציבור שגם לנשים יש בו חלק. אך רוב הנשים נהגו 
לכן כל אחת  לומר את כל הפרשיות הללו.  והיו שנהגו  לומר כלל פרשיות הקרבנות,  שלא 

תעשה כמנהגה.   

בשבת ובראש חודש מוסיפים באמירת הקרבנות את קרבנות המוסף המיוחדים לאותו היום. 
ואין אומרים "יהי רצון" שבו מוזכר מחילת עוון ופשע בשבת.  
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שו"ת 
עם הרב חיים אידלס

שאלה |

תשובה |

נהייתי בר-מצוה אתמול, מה דעת הרב לגבי המשך ספירת העומר בברכה?

הכרעתי לעניות דעתי שאם ספרת עד היום תוכל להמשיך ולספור בברכה, אולם אם לא 
צט),  (סי'  סופר  הכתב  דעת  היא  זו  ברכה.  בלי  אלא  להמשיך  יכול  אינך  היום  עד  ספרת 
המהר"ם שי"ק (סי' רסט), דו"ז הרב פראנק (הר צבי ח"ב סי' עו), האור לציון (ח"א סי' צה) ועוד 
רבים מן האחרונים. על אף שהחידושי הרי"ם והאבני נזר סוברים שכיוון שעד כה לא ספרת 
הסוף  עם  מצווה'  ש'לא  ההתחלה  מצטרף  שאין  'תמימות',  בזה  אין  ועושה'  'מצווה  מדין 

ש'מצווה ועושה', אנו סוברים שסוף סוף קיימת את הספירה כדין ותוכל להמשיך לקיימה. 

נזכיר שהמהר"ש אנגל מיקל עוד יותר וסובר שנער בר-מצוה יברך אף אם חיסר בספירת 
אחד מן הימים. אך כאמור אנו פוסקים שרק אם ספרת עד כה את כל הימים תוכל להמשיך 

לספור בברכה. 


