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גליון מספר 106

יכלו לומר שאין ציווי מפורש לקפוץ דווקא לתוך 
אפשרויות  להן  נתן  הקב"ה  שכן  הרותח,  התנור 
רבות: "בביתך ובחדר משכבך ועל מטתך ובבית 
ובכל  ובמשארותיך",  ובתנוריך  ובעמך  עבדיך 
את  עצמן  על  שלקחו  הצפרדעים  מן  היו  זאת 
לתנור  דווקא  ללכת  ה'  ציווי  את  לקיים  הזכות 

במסירות נפש מופלאה. 

ע"ה  המלך  דוד  שחיבר  שירה  בפרק  מובא 
מלכותו  כבוד  שם  "ברוך  אומרת  שהצפרדע 
בשונה  בגמרא,  מקורו  זה  ביטוי  ועד".  לעולם 
משאר המשפטים הנאמרים בפרק שירה. מדוע 
דווקא הצפרדע אומרת משפט זה? משום שתוכן 
בכל  יתגלה  ה'  ששם  הוא  שם"  "ברוך  אמירת 
הבריאה כולה וכל הארץ תאיר מכבודו עד אשר 
כל הברואים יטו שכם אחד לעבדו בלבב שלם. 
הצפרדעים במסירות נפשם מלמדות את כולנו 
שיעור עד היכן מגיעה המסירות נפש על עשיית 
עלינו  המצווה  בעשיית  מדובר  לא  ה'.  רצון 
כשמצות אנשים מלומדה, אלא במסירות עצומה 
אנו  עוד  היכן  שנחפש  גדולה,  שמחה  שמלאה 
יכולים לגלות את כבוד מלכות ה' ולעשות נחת 

רוח לפניו.

שבת שלום ומבורך!

חיים אידלס

שבת שלום לכל מכובדינו היקרים!
סמל  ועזריה  מישאל  חנניה  היו  דורות  מדורי 
האומה  בקרב  נפש  למסירות  ומופת  דוגמא 
להם  היו  כי  הגמרא,  אותנו  ומלמדת  הישראלית. 
אותם  הם  ומי  מהם,  ללמוד  גדולים  'רבנים' 
טרם  למצרים.  באו  אשר  הצפרדעים  'רבנים'? 
קידוש השם בידי חנניה מישאל ועזריה למדו הם 
בהן  שכתוב  הצפרדעים,  של  מדרכן  וחומר  קל 
אומר  הוי  והמשארות,  ובמשארותך",  "ובתנוריך 
הבצק, קרב אצל התנור דווקא כשהוא חם, ומכאן 
מנת  על  הבוערים  לתנורים  הצפרדעים  שקפצו 

לקיים את צו ה'. 

ודברי הגמרא מתמיהים, שהרי ישנו ציווי מפורש 
שייך  ומה  ישראל",  בני  בתוך  "ונקדשתי  בתורה 
מפורש  חיוב  זהו  הלא  הצפרדעים,  מן  הלימוד 

בתורה?

וביארו רבותינו בעלי התוספות שאותו הפסל של 
נבוכדנצר לא היה פסל של עבודה זרה אלא פסל 
של כבוד מלכים שעשו לכבודו. לפסל שכזה אין 
חנניה   צריכים  והיו  להשתחוות,  מפורש  איסור 
מהפסוק  אחר  מקור  למצוא  ועזריה  מישאל 
חיוב  של  במקרה  דווקא  שנאמר  "ונקדשתי" 

מובהק של קידוש השם. 

הצפרדעים  מה  הצפרדעים,  מן  זאת  למדו  לכן 
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"עץ  תורה  בתלמוד  ה'מלמדים'  בה  תקופה  היתה 
חיים" השתכרו בשכר זעום בשל המצב הכלכלי שהיה 

בארץ ישראל שהשליך על מצב התלמוד תורה.

ימים,  באותם  תורה  בתלמוד  התלמידים  אחד  מספר 
הרבנות  מועצת  כחבר  כיהן  (שלימים  נשר  דוד  הרב 

הראשית ורבה של בית שאן וקיבוצי העמק):

אריה  ר'  סר  שביתה.  על  ה'מלמדים'  הכריזו  אחד  "יום 
תורה,  "ביטול  וקרא  ידיו  ספק  תורה,  התלמוד-  לחצר 

ביטול תורה" ופרץ בבכי...

ומיד  בבכי,  התלמידים  אנו  אף  פרצנו  כך  לכשראינוהו 
נכנסו כל ה'מלמדים' לכיתות הלימוד והמשיכו להקנות 

לנו מתורתם כמימים ימימה".

(איש צדיק היה עמוד 214)



הלכה ומנהג
רגליו  עם  לעמוד  שיש  הגמרא  דברי  פי  על  בפוסקים  נפסק  לתפילה  העמידה  אופן  בעניין 
צמודות זו לזו. שני טעמים נאמרו בדבר, משום שדומה בזה למלאכים שאין להם אלא רק רגל 
אחת זקופה או משום שכך היו עומדים הכהנים בשעת עבודתם. הסביר מהר"י אבוהב שבכך 
ותלויים במה  עומדים במקום  אנו  ובחריצותנו, אלא  אנו מבטאים שאין הצלחתינו במעשינו 
פעולה  כל  מעליו  מסיר  שבכך  נוסף  טעם  יוסף  הבית  מרן  הוסיף  למעננו.  יעשה  שהקב"ה 
חומרית וגשמית ונדמה למלאכי השרת שאין להם גוף. וכפי שכתב בלשונו הזהב על האופן בו 
צריך לגשת לתפילה (שלחן  ערוך אורח חיים ריש סימן צח): "ויחשוב כאלו שכינה כנגדו; ויסיר 
כל המחשבות הטורדות אותו עד שתשאר מחשבתו וכוונתו זכה בתפלתו; ויחשוב כאלו היה 
מדבר לפני מלך בשר ודם היה מסדר דבריו ומכוין בהם יפה לבל יכשל, קל וחומר לפני מלך 
וכך היו עושים חסידים ואנשי  מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שהוא חוקר כל המחשבות. 
הגשמות  להתפשטות  מגיעים  שהיו  עד  בתפלתם  ומכוונין  מתבודדים  שהיו  מעשה, 
ולהתגברות כח השכלי, עד שהיו מגיעים קרוב למעלת הנבואה. ואם תבא לו מחשבה אחרת 
הלב  המכניעים  בדברים  שיחשוב  וצריך  המחשבה.  שתתבטל  עד  ישתוק  התפלה,  בתוך 
ומכוונים אותו לאביו שבשמים, ולא יחשוב בדברים שיש בהם קלות ראש". והוסיף מרן הרמ"א 
(שם): "ויחשוב קודם התפלה מרוממות האל יתעלה ובשפלות האדם, ויסיר כל תענוגי האדם 

מלבו".

כמה  עד  יקרבן  לזו  זו  לגמרי  רגליו  או אחרת להצמיד  כזו  רפואית  שמתקשה מסיבה  אדם 
יאמרה  ולא  ישתדל האדם לעמוד במקום אחד בשעת תפילת עמידה  אופן  לו. בכל  שניתן 
יכול  התפילה  בשעת  לעמוד  ביכולתו  שאין  חולה  או  מבוגר  אדם  זאת,  עם  מהלך.  כשהוא 

לאמרה בישיבה במקומו.

אם  הדבר,  את  יבחן  תפילה  זמן  להפסיד  ועלול  הציבורית  בתחבורה  נוסע  אדם  בו  במצב 
ינהג כן. באם אין באפשרותו לעשות  ביכולתו להתפלל בעמידה ללא סכנה וללא הפרעה- 
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הלכה ומנהג
יתפלל בישיבה כשרגליו צמודות זו לזו, ואם יוכל יעמוד בשעת ההשתחוויות שבברכות אבות 
והודאה. אדם הנוהג ברכבו לא יתפלל תוך כדי נהיגתו שיש בכך משום הפרעה לכוונתו, אלא 
יעצור במקום בטוח בצידי הכביש ויתפלל. וכל האמור על תפילה בישיבה הוא כאשר אדם 
נקלע למצב בו יפסיד  זמן תפילה, אך אם רואה שיוצא קודם זמנה יכול להתפלל בדיעבד 
בעמוד השחר מעומד (וכן בערבית משעת פלג המנחה) בשביל לזכות להתפלל מעומד ולא 
לסמוך על תפילתו במיושב. וכן אם יוצא מוקדם ויגיע ליעדו קודם סיום זמן תפילה ימתין בכדי 

שיוכל להתפלל בעמידה. 

יש שהקפידו לא להתנועע בשעת התפילה, כפי שצוין בקדמונים על אותם המגיעים לדבקות 
"כל  עצומה שאינם מזיזים עצמם כלל. אמנם כתב המשנה ברורה שיש להתנועע על שם 
שהדרך  הפוסקים  דנו  נוספים.  וקדמונים  הקדוש  הזהר  בדברי  ומקורו  תאמרנה",  עצמותי 

הנכונה היא להתנועע לפניו ולא לצידיו, אך גם הנוהג אחרת יש לו על מה לסמוך. 

לימדונו חז"ל ש"העושה תפילתו קבע אין תפילתו תחנונים", וכוונתם שצריך להתפלל בכוונה 
כאדם המתחנן שתיענה בקשתו, ויעשה זאת במיתון ובניגון של בקשה ותחינה. וייזהר האדם 
שגורמת  תפילה"  ל"עיון  נחשבת  שכזו  שתפילה  תיענה,  שתפילתו  לו"  ש"מגיע  יחשוב  לבל 

לפשפש במעשיו של אדם ולהזכיר עוונותיו.
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שו"ת 
עם הרב חיים אידלס

שאלה |

תשובה |

שלום הרב,

בבניין המגורים שלנו שממוקם בשכונה שקטה השכיר אחד מבעלי הבתים את דירתו לרופא 
עליו  לכפות  ניתן  שכזה  במקרה  האם  רבים,  אנשים  של  ויצאה  לכניסה  שגורם  דבר  משפחה, 

לעזוב?

לא ניתן לכפות עליו משום שחז"ל אומרים שבכל דבר של מצוה אי אפשר לומר לדייר אחר: 'אתה 
מרבה עלינו את הנכנסים והיוצאים', וכך נפסק בשו"ע (חו"מ קנ"ו, ג'). ורפואה היא מצוה גדולה, 
כפי שהאריך בכך הט"ז (שם). אמנם היה מי שחלק על דין זו (הסמ"ע) וטען שרופא, בשונה מבעלי 
מקצוע אחרים, יכול ללכת ללקוחותיו. אבל כיום דבר זה לא מקובל אלא במקרים מיוחדים או 
בשירות מיוחד ע"י קופות-חולים וכדומה. לכן אין ספק שבקבלת הוא מתעסק במצוה ואי אפשר 
למנוע ממנו לעשות זאת, והדבר נחשב גם מצוה של דיירי הבניין. רק שמצופה ממנו לכתוב דף 
בכניסת הבניין בו הוא מבקש לשמור על השקט ונקיון הבניין, לא להפריע עם עגלות במעברים 

וכדומה. 

שאלה |

תשובה |

אחד השכנים שגר מעליי מעוניין לחלק את דירתו לשתי דירות על מנת להשכירן. כאדם מבוגר 
יש לי חשש מפני רעש מוגבר, האם אני יכול לעכב זאת?

למעשה זו מחלוקת בין הרמב"ם לשאר פוסקים, כשמרן השו"ע (סי' קנ"ד) פסק כדעת הרמב"ם 
שאסור לו לעשות זאת. אך הרמ"א (שם) הביא את דברי שאר הפוסקים שמתירים. וצריך לדעת 

שכשבאים להוסיף חדר הדבר אסור אף לדעת מרן הרמ"א.

נזק משום הרעש  ביכולתך להתנגד כדעת הרמב"ם, בפרט שיש כאן  גוף השאלה,  לכן לעצם 
אופן אפשר  ובכל  חוזקה,  אין מושג של  ומרן השו"ע הביא בשם הריב"ש שברעש  לך.  שיפריע 
להתנהג כשנוצר רעש. אך בוודאי שנכון לעשות זאת תחילה בדרך ארץ ובנעימות להסביר לו את 

הקושי שלך בדבר.
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