
מכובדינו היקרים!
'עקידת  של  הנורא  בנסיון  מסתיימת  פרשתנו 
אנושי,  בשכל  לשערו  ניתן  לא  זה  נסיון  יצחק'. 
ליבו  בכל  ייחל  אליו  בבן  למאה  שנחנן  אב  כיצד 
לבורא.  נפשו  את  ולמסור  בנו  את  לעקוד  יכול 
אבינו-  יצחק  אלא  רגיל  בן  זה  שאין  במיוחד 
המיועד להיות אבי האומה אליה נשא אברהם את 
נפשו כפי שהבטיחו הקב"ה "כי ביצחק יקרא לך 

זרע".

אם יאמר אדם, וכי במה גדול אברהם אבינו ע"ה 
מכל קהילות אשכנז שמסרו נפשם והרגו בניהם 
שרב  כך  כדי  עד  השמד,  גזירות  בזמן  בידיהם 
מחשש  בנו  הריגת  קודם  בירך  החסיד  שמואל 
שמא לא יעמוד בנסיון ובנו יידרדר לשמד רוחני? 
מיד נשיב שכל כוחם של קהילות אלו נבע מנסיונו 
עילאית  מסירות  אותה  בזכות  אברהם,  של 
הושרש בכל זרעו כוח מסירות הנפש לעשות את 

רצון בוראנו.   

כן עלינו להבין מנין היה לאברהם  את אותו  על 
הכח לעמוד בנסיון נורא זה? 

בתחילת  כבר  הייתה  אבינו  אברהם  של  נשמתו 
שורש  שהוא  הראשון,  אדם  בתור  הבריאה 
המציאות, וחזרה שוב בדמותו של אברהם אבינו 
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הראשון  אדם  לעומת  הקדמון.  החטא  לתיקון 
שכפר בטובה, לא ראה בכל דבר ודבר את הטוב 
האלוקי שמושפע אליו, אברהם אבינו בכל רגע 
ורגע עומד מול הקב"ה, רואה את הטוב שה' נותן 
ועניין. אצל אברהם אין רצף סתמי  לו בכל דבר 
של חיים, אלא כל דבר וכל יום נושא בתוכו ערך 
ידי  על  מוגדר  הוא  ולכן  עצמו,  בפני  משמעותי 
התורה כ"זקן בא בימים" משום שהוא היה חי את 
ההווה והרגע במובן הגבוה ביותר. אצל אברהם 
לו,  שקדם  לרגע  הזה  הרגע  בין  הפרדה  הייתה 
והדבר ִאפשר לו לראות את הטוב שיש ברגע זה 

ומה הקב"ה רוצה ממנו עתה. 

כתיקונה  ע"ה,  אמנו  שרה  באה  כנגדו  לעזר 
וגלגולה של חוה אמנו. חוה נקראה בשמה משום 
ש"היא היתה אם כל חי", ולכאורה לפי הסבר זה 
היה צריך לקרוא לה 'חיה'! אלא שכך היה שמה 
הנחש  מזוהמת  חוה  ספגה  החטא  אחר  ואילו 
(נחש  'חויא'  מלשון  לחוה  שמה  והשתנה 
בארמית). נשמתה של חוה שבה שוב אצל שרה 
הפסוק  אומר  ולכן  חטאה,  את  לתקן  מנת  על 
בן",  ולשרה  חיה  "כעת  הפרשה  בתחילת 
הפכת  חוה  של  הקדום  החטא  את  משתקנת 
ישראל  זרע  את  להביא  יכולה  את  וכעת  לחיה 

המשך בעמוד הבא
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לעולם. נשות ישראל הצדקניות, בנות שרה אמנו, 
ירדו למצרים להמשיך ולתקן את החטא של חוה. 
המצריות  כנשים  לא  "כי  הפסוק  אומר  לכן 
אלהן  תבוא  בטרם  הנה  חיות  כי  העבריות 
הן  'חיות'  להיות  זכו  שהן  כיוון  וילדו",  המילדת 
חוה  קללת  בהן  מתקיימת  ולא  בקלות  יולדות 

"בעצב תלדי בנים".

מה היה החטא המיוחד של חוה? חוה לא האמינה 
ע"י הנחש שנאסרה עליהם  והשתכנעה  בקב"ה, 
חלילה  'אינטרסים'  משום  הדעת  מעץ  האכילה 
של הקב"ה. כך גם היה פגם באמון שלה באדם 
הראשון, ולכן ראתה חוה לנכון לגרום שאם היא 
חז"ל  שהסבירו  כפי  עמה,  ימות  אדם  גם  תמות 
אליה  התייחס  הראשון  אדם  לעומתה  במדרש. 
ובשר  מעצמי  עצם  הפעם  "זאת  ממנו,  כחלק 
לאדם  נתנה  חוה  מוחלטת.  אחדות  מבשרי"- 
מעץ  שאכלה  אחרי  הדעת  מעץ  לאכול  הראשון 
ורע,  טוב  בעיניה  והתערב  עיניה  ונפקחו  הדעת 
בחרה  שלילי-  זה  שמעשה  שהבינה  אף  ועל 
גם את אדם הראשון מתוך חוסר אמון  להכשיל 

בו.

היה  מהותה  שכל  בשרה  היה  חוה  של  תיקונה 
אמון טוטלי באברהם וביצחק. שרה נותנת ליצחק 
את כל נשמתה. שרה מאמינה בערכו הגדול של 

  

כאשר  בעלה.  אברהם  של  ובמעשיו  אבינו  יצחק 
בין  אמון  כהפרת  שנראה  דבר  שרה  פוגשת 
מוסרת  מיד  היא  יצחק  עקידת  ליצחק-  אברהם 
שרה  של  באפשרותה  אין  לבורא.  נפשה  את 
לעמוד בנסיון כזה של שבירת האמון בבנה, שכן 
ולחזור  האמון  חוסר  את  לתקן  הוא  עניינה  כל 
להיות "אם כל חי" שבשכר זה זכתה ל"כעת חיה 
העקידה  לפרשת  נסמכה  כך  ובשל  בן",  ולשרה 

פרשת פטירתה של שרה.

בתוכנו  לבנות  צריכים  ושרה  אברהם  בני  אנחנו 
את הכרת הטובה, ראיית ה' בכל צעד ושעל, ויחד 
עם זה אמונה תמה בבורא יתברך ודרכי הנהגתו.

שבת שלום ומבורכת
חיים אידלס
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הרחוקה,  לאוסטרליה  היגרו  שהוריו  התלמידים  אחד 
בבית  שלמד  אחרי  תורני,  חינוך  לבנם  להעניק  ביקשו 
הספר האוסטרלי 'הר הצופים'. בשנת תש"ט הם שלחו 
שהיה  משפחתם  מקרובי  לאחד  לירושלים  בנם  את 
הבקשה  עם  שרף),  (זאב  לשעבר  הממשלה  מזכיר 

שירשום אותו בתלמוד תורה 'עץ חיים'.

זר.  כנטע  עצמו  הרגיש  תורה,  לתלמוד  הילד  משנכנס 
באוסטרליה,  הספר  בבית  הנהוגה  בחליפה  היה  לבוש 
מכנסיים קצרות ומעיל, שעל דש הבגד התנוסס תג בית 
והנערים  שובבה  בבלורית  היה  מגודל  אף  הספר. 
שבמחיצתו חשו זרות כלפיו. הנער היה נבוך, בודד ועזוב 

ולא ידע לשית עצות בנפשו.

והנה, באחד הימים, ניגש אליו רבי אריה לווין, הניח זרועו 
על כתפו של הנער, נכנס עמו לכיתה ואמר לתלמידים: 
זכה  מקרוב  שזה  משפחתי'  'בן  את  שתכירו  "ברצוני 
כי  הרחוקה  מאוסטרליה  הקדושה  לארצנו  לעלות 
כדי  לירושלים  הגיע  ולפיכך  בתורה  נפשו  חשקה 
להסתופף בהיכלנו. בקשתי מכם: אנא קרבוהו אליכם".

אריה,  רבי  של  הנרגשים  דבריו  "לאחר  התלמיד:  סיפר 
הכל ביקשו את קרבתי, חשתי שנולדתי מחדש"...
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הלכה ומנהג
כפי שהזכרנו מצות קריאת שמע בבוקר ובערב היא מצוה מן התורה שנאמר "ודברת בם... 
שהוא,  אופן  ובכל  ובעיניו  בידיו  לחברו  לסמן  שלא  להיזהר  יש  כך  בשל  ובקומך".  בשכבך 
ובוודאי שאין היתר לדבר בתוך קריאת שמע. יחד עם זאת ישנם מקרים יוצאי דופן המתירים 

הפסק ודיבור בזמן קריאת שמע.

לשם הבנת פרטי הדינים בזה נגדיר שני מושגים שנמצאים בדברי המשנה שנפסקה להלכה 
"יוצר" להתחלת ברכת "אהבת  בין סיום ברכת  'בין הפרקים'-  ו'בתוך הפרק'.  'בין הפרקים' 
"על  ובין  שמע"  אם  ל"והיה  "ובשעריך"  בין  ישראל",  ל"שמע  עולם"  "אהבת  סיום  בין  עולם", 
"ה'  בין  מלבד  הללו,  הקטעים  מן  אחד  כל  באמצע  היינו  הפרק'  ו'בתוך  ל"ויאמר".  הארץ" 
אלהיכם" ל"אמת" שאין להפסיק משום שצריך לסמכם, אך אחר שאמר "אמת" דינו כנמצא 

'בתוך הפרק'. 

מדברי חז"ל עולה שהנמצא 'בין הפרקים' יכול לשאול בשלום אדם נכבד ולהשיב שלום לכל 
אדם, ו'בתוך הפרק' הדין חמור יותר ויכול לשאול בשלו אדם שירא ממנו ולהשיב לאדם נכבד, 
מלבד בפוק הראשון של "שמע" ו"ברוך שם" שבהם יכול להשיב רק למי שירא שמא יהרגנו 
לניהול  היתר  שום  בכך  אין  אמנם  שלום,  השבת  של  הוא  אלו  בהיתרים  האמור  כל  חלילה. 
ככל  שרוב  נוסיף  במשנה.  שהובאו  לקריטריונים  עונה  שאינו  אדם  עם  שלא  ובוודאי  שיחה 
הפוסקים האחרונים כתבו שכיום יש להימנע מכך מכל וכל, שאין חשש שמישהו ייפגע אם 
יסמן לו שהוא נמצא באמצע תפילתו וישיבנו אחר כך, ואפילו אם מדובר ברבו או אדם חשוב 
דבר  באלימות,  כלפינו  ינקוט  לו  נשיב  לא  שאם  חשש  שיש  אדם  הוא  בכך  דופן  יוצא  אחר. 

שכמעט אינו מצוי.

לאמירת "אמן יהא שמא רבא... עלמיא" ו"אמן" אחר "דאמירן בעלמא", ו"קדוש קדוש קדוש" 
ו"ברוך כבוד" בקדושה ו"ברכו" מפסיקים אפילו באמצע פסוק. כן אם הגיע הש"ץ ל"מודים" 
שאומר יחד עם הציבור "מודים אנחנו לך" בלבד. והוסיף הרמ"א שגם אפשר לענות אז "אמן" 

על ברכת "האל הקדוש" ו"שומע תפילה" של חזרת הש"ץ, אך לא על כל ברכה אחרת. 



הלכה ומנהג
ברכות שעלולות לחלוף, כגון השומע רעם ורואה ברק וחושש שלא יהיה עוד לאחר מכן, יכול 
לברך רק אם נמצא 'בין הפרקים'. וכן כתבו הפוסקים שאדם שחושש שלאחר מכן ישכח יכול 

לברך ברכת "אשר יצר" בין הפרקים. 
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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.
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שו"ת 
עם הרב חיים אידלס

שאלה |

תשובה |

האם בחורה ספרדיה רווקה צריכה לברך דווקא עם כיסוי ראש?

מרן המ"ב (סי' ע"ה) מביא בשם המג"א שרווקות לא ילכו עם שיער פרוע אלא רק עם צמות. 
אבל המחצה"ש והמגן גיבורים הקלו בזה. ולכן האשכנזים הקלו בזה לכתחילה. אולם בנות 
ספרד בשנים הקדומות החמירו בזה מאוד. וראיתי בעניין זה בצי"א (חי"ב סי' י"ג). ומרן היבי"א 
(ח"ו סי' ט"ו) האריך בזה מאוד כיד ה' הטובה עליו שכיום מקילים בזה לכתחילה. ולכן למעשה 
ברכת  ובשעת  עמידה  תפילת  בשעת  תחמיר  להחמיר  שרוצה  ומי  כלל.  בדבר  להחמיר  אין 

המזון, כפי שהאריך בזה מרן ביבי"א. 

שאלה |

תשובה |

האם מותר לקרוא קריאת שמע קודם התפילה ובלא תפילין?

בשו"ע (סי' ס') נפסק שאדם שקרא קריאת שמע בלא ברכותיה יצא ידי חובה, וסיים בדבריו 
שיחזור ויקרא קריאת שמע בזמן התפילה עם ברכותיה. וכתב מרן המ"ב  שהטעם הוא בכדי 
לעמוד בתפילה מתוך דברי תורה- קריאת שמע. מרן הגרש"ז פסק שכשרואה האדם שהחזן 

עומד להתחיל בחזרת הש"ץ ידלג על קריאת שמע ויתפלל עם הציבור.

לקרוא  מנת  על  התפילה  קודם  תפילין  בלא  שמע  קריאת  קורא  האדם  כאשר  הדין,  ולעצם 
קריאת שמע בזמנה, כתבו הפוסקים שאין בכך כמי שמעיד עדות שקר בעצמו כיוון שאח"כ 
הוא  שמע  קריאת  שזמן  כיוון  כך,  לעשות  עדיף  ואדרבה  תפילין.  עם  שמע  קריאת  יקרא 
מדאורייתא. אלא שלפי טעם זה אסור לדלג על קריאת שמע אף כדי להתפלל שמונה עשרה 
כיוון שבזה נחשב כמעיד עדות שקר בעצמו, אלא כשיגיע בברכות ק"ש לקריאתה-  במניין, 

יקרא יחתום בברכת "גאל ישראל" עם החזן ויתפלל תפילת לחש עם כל הציבור.

אמנם אדם שבתוך התפילה אומר ברכות קריאת שמע וקורא את שמע בלא תפילין וטלית 
(לנוהגים) כשיש ביכולתו- נחשב כמעיד עדות שקר. ולכן אם אין לו טלית ותפילין ימתין אחר 
שלא  אפילו  ישראל  ושמע  ק"ש  ברכות  ויאמר  תפילתו  שסיים  מחבר  יקבל  "ישתבח",  ברכת 
נחשב כמתפלל במניין. נעיר בהקשר זה את דברי הגרש"ז אויערבאך זצ"ל שאם יש מישהו 

מהציבור שעדיין נמצא בעמידה נחשב למצטרף אליו כמתפלל במניין.

המשך בעמוד הבא
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שו"ת 
עם הרב חיים אידלס

המשך
בהקשר הלקיחה של תפילין מאדם אחר חשוב להעיר הערה חשובה מאד מבחינה הלכתית. תשובה |

לתפילין יש מקום מלפנים ומאחור; מלפנים אין לעבור עם חלקן הקדמי את תחילת גדילת 
השערות (ואפילו אדם ששערותיו ארוכות לא הולכים אחר זה אלא אחר שורש גידולן) וסוף 
הבית לא יעבור את תחילת המקום שמוחו של תינוק רופס בו, אותו החלק השקוע שבמרכז 
הראש, ולא כמו אנשים שמניחים את חלק מהתפילין במצח, שאז גם מבטלים מצות תפילין, 
גם מעידים עדות שקר וגם מברכים ברכה לבטלה. ולכן קודם הנחת תפילין של חברו יראה 
יבקש רשות להקטין את היקף הרצועות,  או  שהן בגודל שיכול להניחם במקום כמו שצריך 

שאם לא כן יצא שכרו בהפסדו. 

יד תואמות את מנהג הנוטל אותו מצד מיקום היו"ד וצד  כך גם יש לשים לב שהתפילין של 
הקשירה, ורק לאחר מכן לברך עליהן ולהניחן.  
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