
פרה   - ד  פיסקא  כהנא  דרב  (פסיקתא  המדרש 
סיני  להר  עלה  רבנו  משה  שכאשר  מתאר  אדומה) 
יושב  הקב"ה  את  ראה  השניות  הלוחות  את  לקבל 

ועוסק בפרשת פרה:

שעלה  בשעה  חנינה:  בר'  יוסי  ר'  בשם  אחא  "ר' 
לשמי מרום שמע קולו של הקדוש ברוך הוא יושב 
ועוסק בפרשת פרה ואומר הלכה משם אומרה- 'ר' 
שתים'.  בת  ופרה  שנתה  בת  עגלה  אומר  אליעזר 
אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא: רבון העולמים, 
ואומר  יושב  ואתה  ברשותך  והתחתונים  העליונים 
ברוך  הקדוש  לו  אמר  ודם?  בשר  של  משמו  הלכה 
הוא: משה, צדיק אחד עתיד לעמוד בעולמי ועתיד 
אומר  אליעזר  'ר'  תחילה-  פרה  בפרשת  לפתוח 
עגלה בת שנתה ופרה בת שתים'. אמר לפניו: רבון 
חייך  לו:  אמר  מחלציי.  שיהי  רצון  יהי  העולמים, 
האחד  "ושם  דכתיב  הוא  הדא  מחלציך,  שהוא 
אליעזר" (שמות יח ד)- ושם אותו המיוחד אליעזר".

א)  משנה  א  פרק  פרה  מסכת  (משנה  המשנה 
אומרת: 

"רבי אליעזר אומר עגלה בת שנתה ופרה בת שתים 
בת  או  שלש  בת  ופרה  שתים  בת  עגלה  וחכ"א 

ארבע". 

למעשה אנו פוסקים הלכה כחכמים, ואם כן המדרש 
רבי  דעת  את  דווקא  מצטט  הקב"ה  מדע  מתמיה 
אליעזר ולמה משה רבנו רוצה שדווקא הוא יהיה נכד 
במעלה  אותם  שזיכתה  מעלתם  הייתה  מה  שלו. 

גבוהה שכזו?
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בתחילת פרקי דרבי אליעזר (פרקים א-ב) מתוארת 
תחילת דרכו של רבי אליעזר:

ים  ָהיּו ְלָאִביו חֹוְרִשׁ ן הּוְרָקנּוס, ֶשׁ י ֱאִליֶעֶזר ֶבּ ַרִבּ ה ְבּ "ַמֲעֶשׂ
ין.  ְטָרִשׁ ִבּ ֲעָנה, ְוהּוא ָהָיה חֹוֵרׁש  ַהַמּ י  ֵבּ ַגּ ין ַעל  ְוָהיּו חֹוְרִשׁ
ה בֹוֶכה,  ֵני ָמה ַאָתּ ב לֹו ְוָהָיה בֹוֶכה. ָאַמר לֹו ָאִביו ִמְפּ ָיַשׁ
ה  ו ַאָתּ ין? ַעְכָשׁ ְטָרִשׁ ה חֹוֵרׁש ִבּ ַאָתּ ה ֶשׁ א ִמְצַטֵער ַאָתּ ָמּ ֶשׁ
ְוָהָיה  ֲעָנה  ַהַמּ י  ֵבּ ַגּ ַעל  לֹו  ב  ָיַשׁ ֲעָנה.  ַהַמּ י  ֵבּ ַגּ ַעל  חֹוֵרׁש 
ה  א ִמְצַטֵער ַאָתּ ָמּ ה בֹוֶכה, ֶשׁ ֵני ָמה ַאָתּ בֹוֶכה. ָאַמר לֹו ִמְפּ
ה  ה ַאָתּ ֲעָנה? ָאַמר לֹו: ָלאו. ְוָלָמּ י ַהַמּ ֵבּ ה חֹוֵרׁש ַעל ַגּ ַאָתּ ֶשׁ
לֹו:  ָאַמר  ּתֹוָרה.  ִלְלמֹד  ׁש  ְמַבֵקּ ֲאִני  ֶשׁ לֹו:  ָאַמר  בֹוֶכה? 
ׁש ִלְלמֹד  ה ְמַבֵקּ ה ְוַאָתּ ִנים ָאָתּ מֹוֶנה ָשׁ ִרים ּוְשׁ ן ֶעְשׂ ַוֲהלֹא ֶבּ
ה מֹוִליָכן  ִנים ְוַאָתּ ה, ְותֹוִליד ְלָך ָבּ א ַקח ְלָך ִאָשּׁ ּתֹוָרה? ֶאָלּ
ַעד  לּום,  ְכּ ָטַעם  ְולֹא  תֹות  ָבּ ַשׁ י  ֵתּ ְשׁ ה  ָעָשׂ ֶפר.  ַהֵסּ ְלֵבית 
ן הּוְרָקנּוס,  הּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ְוָאַמר לֹו: ֶבּ ְגָלה לֹו ֵאִלָיּ ִנּ ֶשׁ
ִלְלמֹד  ׁש  ְמַבֵקּ ֲאִני  ֶשׁ ֵני  ִמְפּ לֹו:  ָאַמר  בֹוֶכה?  ה  ַאָתּ ה  ָלָמּ
ֲעֵלה  ּתֹוָרה,  ִלְלמֹד  ׁש  ְמַבֵקּ ה  ַאָתּ ִאם  לֹו:  ָאַמר  ּתֹוָרה. 
ן  אי. ָעַמד ְוָהַלְך ֵאֶצל ַרָבּ ן ַזַכּ ן יֹוָחָנן ֶבּ ַלִים ֵאֶצל ַרָבּ ִלירּוָשׁ
ָמה  ֵני  ִמְפּ לֹו:  ָאַמר  בֹוֶכה.  ְוָהָיה  לֹו  ב  ָיַשׁ אי,  ַזַכּ ן  ֶבּ יֹוָחָנן 
ּתֹוָרה.  ִלְלמֹד  ׁש  ְמַבֵקּ ֲאִני  ֶשׁ ֵני  ִמְפּ לֹו  ָאַמר  בֹוֶכה?  ה  ַאָתּ
ֶמיָך לֹא  יד לֹו. ָאַמר לֹו: ִמָיּ ה? ְולֹא ִהִגּ ן ִמי ָאָתּ ָאַמר לֹו: ֶבּ
זֹון? ָאַמר  ת ַהָמּ ְרַכּ ה ְולֹא ִבּ ַמע ְולֹא ְתִפָלּ ָלַמְדָתּ ְקִריַאת ְשׁ
ְוָהָיה  ב  ָיַשׁ ן.  ָתּ ָלְשׁ ְשׁ ְדָך  ַוֲאַלֶמּ ֲעמֹד  לֹו:  ָאַמר  ָלאו.  לֹו: 
ֲאִני  ה בֹוֶכה? ָאַמר לֹו: ֶשׁ ֵני ָמה ַאָתּ ִני ִמְפּ בֹוֶכה. ָאַמר לֹו: ְבּ
ל ְיֵמי  י ֲהָלכֹות ָכּ ֵתּ ׁש ִלְלמֹד ּתֹוָרה. ְוָהָיה אֹוֵמר לֹו ְשׁ ְמַבֵקּ
מֹוָנה ָיִמים  ה ְשׁ ָקן. ָעָשׂ בּוַע ְוָהָיה חֹוֵזר לֹו ֲעֵליֶהן ּוְמַדְבּ ַהָשּׁ
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ן  ֶבּ יֹוָחָנן  ן  ַרָבּ ִלְפֵני  יו  ִפּ ֵריַח  ָעָלה  ֶשׁ ַעד  לּום  ְכּ ָטַעם  ְולֹא 
ֵני  ב ְוָהָיה בֹוֶכה.  ָאַמר לֹו: ִמְפּ ָפָניו. ָיַשׁ אי, ְוֶהֱעִמידֹו ִמְלּ ַזַכּ
ָאָדם  ֶניָך ְכּ ִני ִמָפּ ֶהֱעַמְדַתּ ֵני ֶשׁ ה בֹוֶכה? ָאַמר לֹו: ִמְפּ ָמה ַאָתּ
ָעָלה  ֶשׁ ם  ֵשׁ ְכּ ִני  ְבּ לֹו:  ָאַמר  ִחין.  ְשׁ ה  ֻמֵכּ ָפָניו  ִמְלּ ַמֲעִמיד  ֶשׁ
ַמִים.  יָך ַלָשּׁ י תֹוָרה ִמִפּ ְך ַיֲעֶלה ֵריַח ֻחֵקּ ָפַני ָכּ יָך ִמְלּ ֵריַח ִפּ
ן הּוְרָקנֹוס ַאִני. ָאַמר  ה? ָאַמר לֹו: ֶבּ ן ִמי ָאָתּ ִני, ֶבּ ָאַמר לֹו: ְבּ
יד ִלי? ָאַמר  ה, ְולֹא ָהִייָת ַמִגּ דֹוֵלי עֹוָלם ַאָתּ ן ְגּ לֹו: ְוֲהלֹא ֶבּ
י  ָסַעְדִתּ ָבר  ְכּ לֹו:  ָאַמר  ֶאְצִלי.  סֹוֵעד  ה  ַאָתּ ַהּיֹום  יָך,  ַחֶיּ לֹו: 
ְך? ָאַמר  ָלּ ִלי. ָאַמר לֹו: ּוִמי הּוא ַאְכַסְנָיא ֶשׁ ֵאֶצל ַאְכַסְנָיא ֶשׁ
ַאל  ְוָשׁ ַלח  ָשׁ ֵהן.  ַהכֹּ יֹוֵסי  י  ְוַרִבּ ֲחַנְנָיה  ן  ֶבּ ַע  ְיהֹוֻשׁ י  ַרִבּ לֹו: 
ַהּיֹום?  ֱאִליֶעֶזר  ָסַעד  ֶאְצְלֶכם  ָלֶהם:  ָאַמר  ּלֹו,  ֶשׁ ַאְכַסְנָיא 
לּום.  א ָטַעם ְכּ לֹּ מֹוָנה ָיִמים ֶשׁ ָאְמרּו לֹו: ָלאו, ַוֲהלֹא ֶיׁש לֹו ְשׁ
ֵהן  ַהכֹּ יֹוֵסי  י  ְוַרִבּ ֲחַנְנָיה  ן  ֶבּ ַע  ְיהֹוֻשׁ י  ַרִבּ ָהְלכּו  ֵכן  ַאֲחֵרי 
לֹא  מֹוָנה ָיִמים ֶשׁ אי: ֲהֵרי ֶיׁש לֹו ְשׁ ן ַזַכּ ן יֹוָחָנן ֶבּ ְוָאְמרּו ְלַרָבּ

לּום.  ָטַעם ְכּ

ַלִים  ִלירּוָשׁ ְלָך  ֲעֵלה  ַלֲאִביֶהם:  הּוְרָקנּוס  ל  ֶשׁ ָניו  ָבּ ָאְמרּו 
ַלִים ְלַנּדֹותֹו,  ָכֶסיָך. ְוָעָלה ִלירּוָשׁ ְנָך ֱאִליֶעֶזר ִמְנּ ה ֶאת ִבּ ְוַנֵדּ
דֹוֵלי  ְגּ ל  ָכּ ְוָהיּו  אי.  ַזַכּ ן  ֶבּ יֹוָחָנן  ן  ְלַרָבּ טֹוב  יֹום  ם  ָשׁ ּוָמָצא 
ן  ֶבּ ימֹון  ְוַנְקִדּ ֶסת,  ַהֶכּ ִציִצית  ן  ֶבּ ֶאְצלֹו:  סֹוֲעִדין  ִדיָנה  ַהְמּ
י  ַרִבּ ל  ֶשׁ ָאִביו  ֲהֵרי  לֹו:  ָאְמרּו  בּוַע...  ָשׂ א  ְלָבּ ַכּ ּוֶבן  ּגּוְריֹון 
ָמקֹום  לֹו  ְוָעׂשּו  ָמקֹום.  לֹו  ֲעׂשּו  ָלֶהם:  ָאַמר  א.  ָבּ ֱאִליֶעֶזר 
י  ַרִבּ ְבּ ֵעיָניו  יוחנן)  (רבן  ְוָנַתן  ֶאְצלֹו.  אֹותֹו  יבּו  ְוהֹוִשׁ
ֱאִליֶעֶזר, ָאַמר לֹו: ֱאמֹר ָלנּו ָדָבר ֶאָחד ִמן ַהּתֹוָרה. ָאַמר לֹו: 
ֵאינֹו  ָבר ּדֹוֶמה, ַלּבֹור ַהֶזּה ֶשׁ ל ְלָמה ַהָדּ י, ֶאְמׂשל ְלָך ָמָשׁ ַרִבּ
ְך ֲאִני ֵאיִני  ָהָיה מֹוִציא, ָכּ ה ֶשׁ ָיכֹול ְלהֹוִציא ַמִים יֹוֵתר ִמַמּ
ָאַמר   . ָךּ ִמֶמּ י  ְלִתּ ַבּ ִקּ ֶשׁ ה  ִמַמּ יֹוֵתר  תֹוָרה  ְבֵרי  ִדּ לֹוַמר  ָיכֹול 
הּוא  ָבר ּדֹוֶמה, ְלַמְעָין ֶזה ֶשׁ ַהָדּ ל ְלָמה  לֹו: ֶאְמׂשל ְלָך ָמָשׁ

ה  ִמַמּ יֹוֵתר  ַמִים  ְלהֹוִציא  כֹחֹו  ְבּ ְוֵיׁש  ַמִים,  ּומֹוִציא  נֹוֵבַע 
ה  ְבֵרי תֹוָרה יֹוֵתר ִמַמּ ה ָיכֹול לֹוַמר ִדּ ְך ַאָתּ הּוא ַמְכִניס- ָכּ ֶשׁ
ׁש? ֲהֵריִני  ֵיּ ה ִמְתַבּ י ַאָתּ ִנּ א ִמֶמּ ָמּ יָני. ָאַמר לֹו: ֶשׁ לּו ִמִסּ ְבּ ִקּ ֶשּׁ
י  ַרִבּ ְוָהָיה  ְוָהַלְך לֹו ַלחּוץ,  ן יֹוָחָנן  ַרָבּ עֹוֵמד ֵמֶאְצֶלָך. ָעַמד 
ה,  ַהַחָמּ אֹור  ְכּ ְמִאירֹות  ּוָפָניו  ְודֹוֵרׁש  ב  יֹוֵשׁ ֱאִליֶעֶזר 
ה ְוֵאין ָאָדם יֹוֵדַע ִאם  ל מֶֹשׁ ַקְרנֹוָתיו ֶשׁ ְוַקְרנֹוָתיו יֹוְצאֹות ְכּ
קֹו ַעל  אי ֵמֲאחֹוָריו ּוְנָשׁ ן ַזַכּ ן יֹוָחָנן ֶבּ א ַרָבּ יֹום ְוִאם ָלְיָלה. ָבּ
ָצא ֶזה  ָיּ ֵריֶכם ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקֹב ֶשׁ רֹאׁשֹו, ָאַמר לֹו: ַאְשׁ
לֹו:  ָאְמרּו  ְך?  ָכּ ָאַמר  ְלִמי  הּוְרָקנּוס:  ָאַמר  ֵמֲחָלֵציֶכם. 
א  ֶאָלּ לֹוַמר,  לֹו  ָהָיה  ָכְך  לֹא  ָלֶהם:  ָאַמר  ְנָך.  ִבּ ֶלֱאִליֶעֶזר 

ָצא ֶזה ֵמֲחָלָצי.  ָיּ ֵרי ֲאִני ֶשׁ ַאְשׁ

יָון  ב ְודֹוֵרׁש ְוָאִביו עֹוֵמד ַעל ַרְגָליו. ֵכּ י ֱאִליֶעֶזר יֹוֵשׁ ָהָיה ַרִבּ
ב,  ֵשׁ א  ַאָבּ לֹו:  ָאַמר  ִנְבָהל,  ַרְגָליו  ַעל  עֹוֵמד  ָאִביו  ָרָאה  ֶשׁ
ַרְגֶליָך.  ַעל  עֹוֵמד  ה  ְוַאָתּ תֹוָרה  ְבֵרי  ִדּ לֹוַמר  ָיכֹול  ֵאיִני  ֶשׁ
ה  ָכָסי, ְוַעָתּ א ְלַנּדֹוְתָך ִמְנּ אִתי ֶאָלּ ִני, לֹא ַעל ֵכן ָבּ ָאַמר לֹו: ְבּ
ֲאֶחיָך  ֲהֵרי  ַהֶזּה,  ַבח  ַהֶשּׁ ל  ָכּ ְוָרִאיִתי  ִלְראֹוְתָך  אִתי  ָבּ ֶשׁ
ֲאִני  ַוֲהֵרי  ָנה. ָאַמר לֹו:  ַמָתּ ְבּ ְלָך  ְוֵהם ְנתּוִנים  ים ֵמֶהם  ְמֻנִדּ
ְפֵני  ִמִלּ י  ִתּ ְשּׁ ַקּ ִבּ ַקְרָקעֹות  ִאּלּו  ֵמֶהם,  ַאַחד  ְכּ ֶוה  ָשׁ ֵאיִני 
(תהלים  ֶנֱאַמר  ֶשׁ ִלי,  ן  ִלֵתּ ְלָפָניו  ָהָיה  הּוא  רּוְך  ָבּ דֹוׁש  ַהָקּ
ֶסף  ֶכּ ְוִאּלּו  ֵבי ָבּה".  ְויְֹשׁ ֵבל  ֵתּ ּוְמלֹוָאּה  כד, א) "ַלה' ָהָאֶרץ 
ֶסף  ֶנֱאַמר (חגי ב, ח) "ִלי ַהֶכּ י ָהָיה נֹוֵתן ִלי, ֶשׁ ִתּ ְשּׁ ַקּ ְוָזָהב ִבּ
ְפֵני  ִמִלּ י  ִתּ ְשּׁ ִבַקּ לֹא  א  ֶאָלּ ְצָבאֹות".  ה'  ְנֻאם  ַהָזָּהב  ְוִלי 
(תהלים  ֶנֱאַמר  ֶשׁ ִבְלָבד,  ּתֹוָרה  א  ֶאָלּ הּוא  רּוְך  ָבּ דֹוׁש  ַהָקּ
ֶקר  ל ֹאַרח ֶשׁ י, ָכּ ְרִתּ ִיָשּׁ ּקּוֵדי כֹל  ל ִפּ ן ָכּ קיט, קכח) "ַעל ֵכּ

ֵנאִתי"". ָשׂ

הדרך של רבי אליעזר היתה כל כך קשה, היה אוכל 
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קיים  אליעזר  רבי  תורה.  ללמוד  לזכות  כדי  חול 
בעצמו את דברי חז"ל על פתיחת פרשתנו (תלמוד 
ריש  "דאמר  ב):  עמוד  סג  דף  ברכות  מסכת  בבלי 
במי  אלא  מתקיימין  תורה  דברי  שאין  מנין  לקיש: 
שממית עצמו עליה - שנאמר "זאת התורה אדם כי 

ימות באהל"". 

שמאי.  בית  מתלמידי  'שמותי'-  היה  אליעזר  רבי 
היו  שמאי  שבית  הלל  לבית  שמאי  בית  בין  ההבדל 
ימין  ללא  סרגל  היא  התורה  אצלם  קשים  אנשים 
ענווים  מקילים,  היו  הלל  בית  לעומתם  ושמאל, 
האר"י  אומר  זאת  בכל  כמותם.  הלכה  ולכן  ושפלים 
אז  שמאי-  כבית  הלכה  לבוא  שלעתיד  הקדוש 
בית  כמידת  הדין  ומידת  השלמה  האמת  תתגלה 
שמאי. בעולם הזה אי אפשר לפסוק כבית שמאי כי 
אין  שמאי  בית  אצל  רכות.  חסד,  צריך  הזה  העולם 
המדויק  ה'  כרצון  לעשות  אלא  הדין  משורת  לפנים 
במידת הדין. שורשו של רבי אליעזר מבית שמאי עד 
כמותו  הלכה  לכן  תורה.  של  באהלה  עצמו  שהמית 
בשמים, משום שביחס לשמים, לאמת האלהית, אין 
האלהית  ההנהגה  מצד  פנים.  למשוא  מקום  שום 
בעולם העליון, בעולם הבא, אין מקום לסלחנות ולא 
מתחיל  התשובה  של  עניינה  תשובה.  שם  שייכת 

דווקא מתוך מה שיש עולם הזה. 

הדין  שמאי-  בית  הנהגת  את  מסמל  אליעזר  רבי 
עד  לבוא  לעתיד  יתגלה  וכך  האבסולוטי,  האמיתי 
שלא יהיה עוד מקום להנהגה של חסד. רבי אליעזר 
רצה להביא פה בעולמנו את ההנהגה החדשה של 

דין ולא של חסד. על כך נלחמו נגדו רבותינו שביבנה, 
ניתן  לא  עדיין  שכעת  עכנאי-  של  תנורו  בסוגיית 
הלכה  האמת  מצד  בשמיים-  אם  ואף  כך,  לפסוק 
כמותו. משה רואה את ה' שמכריז דברים על פי רבי 
אליעזר ומתפעל. משה רבנו סבר גם כן שיש להנהיג 
היא  רבנו  משה  של  עניינו  הדין,  מידת  של  בדרך 
את  הדין  "יקוב  של  מוחלפת,  תהא  שלא  התורה 
ההר". לכן רוצה משה רבנו שדווקא הוא ייצא מחלציו 
ויציבה  על מנת להעמיד את התורה בצורה קבועה 

בלא שינוי לאורך כל דורות עם ישראל.

חקקתי  חוקה  אדומה,  פרה  פרשת  של  יסודה  זהו 
בהבנתנו  תלויה  לא  התורה  עמידת  גזרתי,  וגזירה 
לכל  מוחלטת  אלוהית  חוקה  היא  אותה,  ואישורנו 
עניין  מוזכר  בה  דווקא  ולכן  ישראל.  עם  דורות 
המסירות נפש והמיתה באוהל, רק אם נתמסר אליה 
בכל מאודנו נוכל להעמידה ולקיימה, ויתקיים בנו - כי 

לא תשכח מפי זרעו.

שבת שלום!
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שכונת  של  רבה  שליט"א,  זילברשטיין  יצחק  רבי 
רמת-אלחנן בבהי ברק, מספר כי בלילה שאחר אירוסיו 
יוסף שלום  – הרב  אריה, בת חתנו  רבי  נכדתו של  עם 

אלישיב זצ"ל, ליווה אותו הסבא בדרכו.

בדרך דיבר איתו על אודות מעלת לימוד התורה לשמה. 
הוא אמר לו כי המשמעות של לימוד לשמה הוא לא כדי 
שיקראוהו רב אלא 'לשמה' כפשוטו, לימוד תורה לכבוד 
בשבח  להפליג  אריה  רבי  החל  אז  בלבד.  יתברך  ה' 
לשמה.  תורה  ללמוד  שזכה  אלישיב  הרב  חתנו  מעלת 
גם הוא לרכוש  וביקש מחתנו הצעיר שישתדל  והוסיף 

מעלה זו.

(דרך אבות עמוד שט)



הלכה ומנהג
כנסת  ע"י אנשי  חוזר החזן על התפילה בקול רם. חזרת הש"ץ תוקנה  סיום תפילת הלחש  אחר 
הגדולה לקיים "ונקדשתי בתוך בני ישראל", ומשום שהיא מהדברים שבקדושה יש לאמרה דווקא 
ומודים דרבנן שמעלתם גדולה.  זוכים לאמירת קדושה  נוסיף שמכח חזרת הש"ץ  בעשרה עונים. 
יודע  שאינו  אדם  וכן  בהם,  ולצאת  הש"ץ  לדברי  ליבו  לכוון  יכול  בתפילתו  כיוון  שלא  שאדם  ועוד 
להתפלל כיאות יוצא בתפילת שליח הציבור אם מכוון ליבו ועונה אמן בסוף כל ברכה (אך ייזהר שלא 
יאמר 'ברוך הוא וברוך שמו' אחר הזכרת השם, כפי שנזהרים בכל ברכה שיוצאים בה ידי חובה). לכן 
על השליח ציבור לכוון בחזרתו, ובמיוחד בברכת אבות שכפי שנדברנו הכוונה בה מעכבת במיוחד. 
על פי הסוד מעלתה של חזרת הש"ץ גבוהה במיוחד, ועניינה לבוא דווקא אחר תפילת הלחש, ולכן 
אין ראוי להתפלל באופן שנקרא בפי הציבור "קצר" – כך שהציבור מתחיל תפילתו עם חזרת הש"ץ 

עד קדושה, אלא דווקא אחר התפילה לקיים את חזרת הש"ץ.

כאמור אדם ששכח דבר מה בתפילתו יכול לכתחילה לצאת בחזרת הש"ץ. אלא שהעירו הפוסקים 
שלא תמיד נמצאים בבית הכנסת עשרה שמקשיבים לש"ץ, עונים אמן אחר ברכותיו ומכוונים בהן- 
ובמצב שכזה לא ניתן לצאת ידי חובה. אמנם באדם שבוש לשוב על תפילתו בשל כבודו המיוחד 
ובכך מתקן  ולענות אחר ברכותיו,  אורך חזרת הש"ץ  לכל  ולכוון  זו  על דעה  בדיעבד לסמוך  יכול 

עיוותו. ובוודאי במקום שמסופק או שלא כיוון כדבעי בברכת אבות וכדומה.

יש להיזהר ביותר משיחת חולין, עד כדי כך שזהו המקום היחיד שכתב מרן  בשעת חזרת הש"ץ 
השולחן ערוך "גדול עוונו מנשוא" על המדבר בשעת חזרת הש"ץ. כתבו הראשונים שאין לדבר בין 
חזרת הש"ץ לתחנון ונפילת אפיים, והוסיף מרן השית יוסף שהעושה כן אין תחינתו נשמעת, והוסיף 
האר"י הקדוש על פי הזהר הקדוש שאפילו דיבור קל אין להוציא מפיו עד אחר תחנון. ויש להיזהר 
בדבר זה מאד, על אף שלפעמים יש צורך לדבר, יש לקחת בחשבון שאין תחינתו ותשובתו נשמעת. 

על אף  דברינו אלה אדם שנאלץ  לדבר ודאי מחויב באמירת תחנון ונפילת אפיים. 
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שו"ת 
עם הרב חיים אידלס

מרן השו"ע (סי' סו) הכריע שאסור לענות "אמן" אחר "גאל ישראל" משום שזה הפסק.תשובה |

ומרן הרמ"א חלק על דבריו והכריע לענות "אמן", אבל כבר פסקו השל"ה הקדוש והלבוש כדברי 
מה  על  בשמיים  טובה  שהחזיקו  יוסף  הבית  למרן  גילה  שהמלאך  כמו  "אמן",  לענות  שאין  הזוהר 

שפסק שלא לענות "אמן". ולכן מרן המ"ב נותן שתי עצות: 

1. לסיים בשווה עם החזן, כמו שהכריע המגן אברהם.

2. להקדים ברגע קט את תפילת לחש ולומר "ה' שפתי תפתח" קודם שיחתום  החזן "גאל ישראל". 

שהתפשט  מנהג  אלא  בפוסקים  מובאת  שלא  עצה  היא  בלחש  לסיים  נוהגים  שהחזנים  מה  אבל 
בהרבה מקומות. וכמו שכתב מרן האגרות משה (הובא בשמו) שכך המנהג הנוהג בהרבה מקומות. 
אויערבאך  צריך לפרסם ברבים להפסיק את המנהג הזה, כמו שכתב מרן הגרש"ז  אבל לכאורה 
(הלי"ש תפילה פ"ז י"ח) שאם עצה זו הינה טובה מדוע לא כתבה אף פוסק. ומעבר לכך כתב מרן 
זלזול  הוא  בלחש  ומסיימים  בקול  הברכה  את  שמתחילים  שמה  ח"ו)  לוי  (מבית  זצ"ל  וואזנר  הרב 

לברכה.

שאלה |

תשובה |

טעיתי ואמרתי בשחרית "אמת ואמונה" לאחר קריאת שמע ולאחר שחתמתי "גאל ישראל" והתחלתי 
בתפילת עמידה שמתי לב לטעות, מה היה עליי לעשות?

האם יש מקור למה שהחזנים מסיימים את "גאל ישראל" בלחש?שאלה |

יצאת ידי חובה של ברכות קריאת שמע, כך פוסק החיי אדם בשם רבנו מנוח, והביא מרן המשנה 
ברורה (סי' ו ס"ק נ"ג) את דבריו. ובודאי לכתחילה צריך לומר את הברכה הראויה, ואם היית שם לב 
כאמור  אבל  הברכה.  לתחילת  לחזור  צריך  היית  ה'"  את  "ברוך  שחתמת  קודם  הברכה  באמצע 

בדיעבד אין זה מעכב ויצאת ידי חובה. 

כן הדין במקרה שאמר "אהבת עולם" של ערבית במקום של שחרית שבדיעבד יוצא בזה ידי חובה 
(מ"ב סי' ס' סק"ב).
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