
מכובדינו היקרים!
שמות  חומש  חדש,  חומש  להתחיל  זוכים  אנו 
הראשון  הגלות  "ספר  הרמב"ן  בפי  הנקרא 
והגאולה ממנו". בספר זה אנו פוגשים את גלות 
לגאולת  יצאו  בה  והדרך  במצרים  אבותינו 

עולמים. 

לישראל  רבנו  משה  שליחת  את  תולה  הקב"ה 
ב"זעקת בני ישראל" שבאה אליו. כלומר בסיסה 
של הגאולה ממצרים, וכן הגאולה העתידה, תלוי 
מיוחדת  במה  להתבונן  עלינו  בזעקה.  דווקא 
'זעקה' זו שהביאה לגאולה ומדוע לא נקרא שמה 

'תפילה' כפי שאנו רגילים?

לאחר  נוספת.  הערה  נוסיף  תשובתנו  טרם 
את  הרצה  רבנו  משה  מבטא  הסנה  במעמד 
להוצאת  ראוי  שליח  אינו  מדוע  ה'  בפני  טענותיו 
ישראל ממצרים. במעמד הסנה הרצה משה רבנו 
ראוי  שליח  אינו  מדוע  ה'  בפני  טענותיו  את 
להוצאת ישראל ממצרים. ואחר שבסוף פרשתנו 
משה  שב  משה,  של  שליחותו  לכאורה  נכשלה 
בתחילת פרשת וארא- "ֵהן בֵני־ישראל לא שמעו 
אלי ואיך ישמעני פרעה ואני ערל שפתים". מדוע 
קושר משה רבנו את חוסר השמיעה של ישראל 
יכול לדבר בפני  אליו להיותו ערל שפתיים שלא 
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פרעה? ועוד, הלא משה רבנו כבר ניסה לשכנע 
שאינו שליח ראוי בשל כך בפרשתנו, ובכל זאת 
ה' שלחו ואמר לו בפירוש "מי שם פה לאדם או 
ואנכי  לך  ועתה  ה'.  אנכי  הלא  אלם...  ישום  מי 
אהיה עם פיך והוריתיך אשר תדבר", אם כן מה 
תקין? אינו  שפיו  שוב  לטעון  שייך 

על כל השאלות הללו עונה רבי נפתלי מרופשיץ 
"וידבר  ד"ה  וארא  פרשת  קודש'  'זרע  (בספרו 
ותלמידם  מצאנז  חיים'  ה'דברי  של  רבו  משה"), 
מרימנוב  הרבי  המשפט',  ה'נתיבות  בעל  של 
היא  מצרים  גלות  של  מהותה  מלובלין.  והחוזה 
לדבר  יכלו  לא  ישראל  שעם  עד  הדיבור,  גלות 
אף  בכוחם  היה  ולא  שבקדושה,  דיבורים 
להתפלל תפילה מסודרת. בשל כך היו עלולים 
הקב"ה  אך  הגאולה.  מן  נואש  לומר  ישראל  בני 
הבטיח "לא מאסתים ולא גאלתים לכלותם"- את 
אין  לישועתו  שלהם  וההשתוקקות  הנפש  כלות 
הקב"ה מואס לעולם. על כן  באה הזעקה, זעקה 
בקשותיו  את  להביע  יכול  שאינו  לומר  באה  זו 
זעקה  ליבו  מעומק  יוצאת  רק  מסודרת,  בצורה 

של הברה בלא חיתוך מילים והסבר הרגשות. 

אין  לעתים  הרופשיצר.  מוסיף  מזה  למעלה 
האדם יכול אפילו לזעוק, בעומק ליבו שרוי כאב 

המשך בעמוד הבא
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עצום על ריחוקו מאור פני מלך, ואין תחושות אלו 
עולות אפילו על דל שפתיו. לכך קוראים 'נאקה', 
זו  נאקה  את  ואף  בלבד.  בלב  שנשארת  זעקה 
את  אלקים  "וישמע  במצרים,  הקב"ה  שמע 
נאקתם". מכאן מלמדנו רבי נפתלי שאף אם אדם 
אל  לפנות  יכול  שאינו  כך  כדי  עד  רחוק  מרגיש 
הקב"ה שיקרבו, עליו לזעוק זעקה גדולה ולנאוק 
כליות  בוחן  והקב"ה  זה,  מרחק  על  הלב  מעומק 

ולב יקרבו אליו.

לחג  זכו  ממצרים  ביוצאם  ישראל  בני  גם  כך 
הפסח, על שם מה שמאותו רגע חזר להיות להם 
'פה-סח'. היה בכוחם לבטא את הקדושה, משום 

שזכו שוב לקרבת ה'. 

כן בגאולתנו אנו, אמר החפץ חיים שכל הסיבה 
לעיכובה הוא משום שאיננו זועקים מעומק הלב 
בוא  עליה  לזעוק  כולנו  ניתן  ובאם  חסרונה,  על 

תבוא ולא תאחר.

שבת שלום!

חיים אידלס
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נפל  אריה  ר'  של  בשכנותו  שהתגורר  אחד  אברך 
והשאיר  הימים,  ששת  במלחמת  ירושלים  על  בקרב 

אחריו אלמנה צעירה ויתומים קטנים. 

הלך ר' אריה לנחמם. כשניגש אל ביתם לא עמדה בו 
רוחו להיכנס וחזר לביתו. למחרת בא, אך גם בפעם הזו 
קל  ברשרוש  האלמנה  הבחינה  הדלת.  לפני  נעצר 
ויצאה לפרוזדור. כאשר ראה אותה ר' אריה פרץ בבכי 
מר ולא יכול היה להתאפק. ניחמה אותו האלמנה: "ר' 
להיות  ילדיי  ועל  אלמנה  להיות  עליי  נגזר  אם  אריה, 
למען  נפל  שבעלי  מזו  גדולה  זכות  יש  האם  יתומים, 

ירושלים?!". 

הלל  לד"ר  האלמנה  דברי  את  אריה  ר'  כשסיפר  אף 
זידמן חנקו הדמעות את קולו. 



הלכה ומנהג
בשבוע שעבר שבנו לעסוק בענייני תפילת שמונה עשרה, והזכרנו את החיוב מחד להוציא את 

מילות התפילה בפיו ומאידך שלא להשמיע את קולו למתפללים האחרים. 

נפסק בשלחן ערוך שיש להיזהר לכוון בשעת התפילה, שכן התפילה כקרבן, וכשם שקרבן 
לכך-  עצה  מוילנא  הגאון  ונתן  בתפילתו.  להתרכז  להיזהר  יש  גם  כך  זרה  במחשבה  נפסל 
להתפלל מתוך הסידור, ורמז זאת על פי הפסוק "אמר עם הספר  ישוב מחשבתו הרעה אשר 
חשב". אמנם אדם שאינו מסתכל בספר יקפיד לעצום עיניו בשעת תפילת הלחש, שכן הזהר 
כתב שאדם שאינו עוצם עיניו בתפילתו מביא על עצמו קטרוגים ולא זוכה לראות פני שכינה 
בשעת מיתתו, וכיוון שהובאו דבריו בפוסקים יש להיזהר בכך אם אינו מתפלל מתוך הסידור. 
הוסיף המשנה ברורה שאם מרים עיניו בתפילתו כלפי מעלה עושה עצמו ללעג ושחוק, אלא 

עליו להפנות עיניו כלפי מטה וליבו כלפי מעלה. 

ישנן שתי אזהרות שהובאו בדברי הקדמונים על דברים המונעים את קבלת תפילתו של אדם; 
כאשר אדם מתפלל ושערות ראשו או פאותיו מכסות את אזניו, משום שבכך גורם לכיסוי אזני 
מעלה כביכול מלשמוע תפילותיו. וכן עמידה בשעת התפילה כשידיו משולבות אחורי גבו. מן 
ליבו שזוהי דרך  גבי  ושתינן על  גבי שמאל  ימין על  ידיו כפותות  יעמוד כאשר  הראוי שאדם 

יראה. ואין לעמוד עם ידיו על מותניו, שיש בכך עמדה של גאווה.
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שו"ת 
עם הרב חיים אידלס

שאלה |

תשובה |

שלום הרב,

אני יודעת כי ישנו איסור יציאה מארץ ישראל. בעלי משמש כשוחט בברזיל ויש לו שם דירה, האם 
אני יכולה לנסוע לשם על מנת לשהות במחיצתו, או שמה שהתירו לו לנסוע לצורך פרנסתו אינו 

מתיר לי את הנסיעה?

כאשר לאדם יש היתר לנסוע לחוץ לארץ לשם פרנסה או לימוד תורה גם אשתו הכרוכה אחריו 
יכולה לצאת לשם בלא כל חשש (התעוררות תשובה ח"ה חו"מ סי' ה').

שאלה |

תשובה |

שלום הרב, האם יש ענין שבמצות חליצה יהיו יותר אנשים ממה שמחויב לשם פרסום וקיום ברוב 
עם או שדי במעט הנדרש?

בהלכה נפסק שצריך שיהיו עשרה בשעת החליצה, כמו שכבר כתוב בפרד"א (פי"ט), וכן פסק 
הראבי"ה. ויש דיון ארוך בפוסקים האם מחשיבים את היבם והיבמה בכלל העשרה או שלא, והאם 
העשרה צריכים להיות דווקא אנשים הכשרים לעדות. ובלאו הכי יש חמישה דיינים ושני עדים, 

ואזי יש צורך למצוא רק שלושה אנשים נוספים. 

לעניין רוב עם ופרסום הדבר תלוי בהכרעת אותו בית הדין. שיש בתי-דין שעושים את החליצה 
בשחרית, כדי שיהא ממש ברוב עם, כמו שכתבו הרמ"א (סדר החליצה הקצר) והכנה"ג (סדר 

חליצה), ויש מקומות שאפילו עשו את החליצה בלא מניין. 

לכן למעשה יש לנהוג כפי שמורה בית הדין בו מבצעים את החליצה בפועל.

שנתבשר בשורות טובות. 
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