
ה'  ישראל מה  "ועתה  אומר בפרשתנו:  רבנו  משה 
אלהיך שאל מעמך כי אם ליראה את ה' אלהיך ללכת 
בכל  אלהיך  ה'  את  ולעבד  אתו  ולאהבה  דרכיו  בכל 
לבבך ובכל נפשך. לשמר את מצות יהוה ואת חקתיו 

אשר אנכי מצוך היום לטוב לך".

הסביר הרמב"ן (דברים כב ו):

שצוה  והתפילין  והסוכה  הלולב  שאפילו  בארו  "הנה 
בהן שיהו לאות על ידך ולזכרון בין עיניך כי ביד חזקה 
אבל  יתברך,  ה'  לכבוד  אינן  ממצרים,  ה'  הוציאך 
יום  בתפלת  לנו  סדרו  וכבר  נפשותינו.  על  לרחם 
הכפורים, אתה הבדלת אנוש מראש ותכירהו לעמוד 
לפניך כי מי יאמר לך מה תעשה ואם יצדק מה יתן 
כאשר  לך,  לטוב  יג)  י  (לעיל  בתורה  אמר  וכן  לך. 
ויצונו ה' לעשות את כל  וכן  יב),  פירשתי (שם פסוק 
כל  לנו  לטוב  אלהינו  ה'  את  ליראה  האלה  החקים 
ו כד). והכוונה בכלם לטוב לנו, ולא לו  הימים (לעיל 
יתברך ויתעלה, אבל כל מה שנצטוינו שיהיו בריותיו 
ומדות  רעות  מחשבות  סיגי  בלא  ומזוקקות  צרופות 

מגונות".

טעמי  את  לדרוש  ויש מקום  יש  הרמב"ן  של  לדעתו 
המצוות אשר באות לזכך את מידותיו של האדם. ויש 
אל  הקצה  מן  ישראל  גדולי  בין  מחלוקת  זה  בדבר 
והאם  המצוות,  טעמי  את  לדרוש  יש  האם  הקצה, 
לתכלית  או  לנו  לטוב  ניתנו  שהמצוות  לומר  שייך 

אחרת.
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כ"ג אב פרשת עקב
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בהוצאת ע"ר "איש צדיק היה" 580546158

אתר: www.ish-tsadik.org.il                                         טלפון: 1700-700-999                                      ish.tsadik@gmail.com :דוא"ל

לדוגמא, רבנו המהר"ל מפראג דן בסוגיה זו בספרו 
את  שהביא  ואחר  ו),  (פרק  ישראל  תפארת  ספר 

דברי הרמב"ן כתב:

המצות  כי  לומר  שאין  נראה  חכמים  מדברי  "אבל 
שנתן השם יתברך בשביל המקבל - שהוא האדם, 
עמו  על  הגוזר  יתברך,  השם  מצד  גזירות  הם  רק 
גזירות, כמו מלך הגוזר גזירה על עמו. אף כי האמת 
כי ימשך מזה - מצד שהוא מקיים הגזירה שגזר עליו 
- הטוב וההצלחה שאין אחריה הצלחה. מכל מקום 
אין התחלת הגזירה שנתנה לטוב אל המקבל. ומה 
החקים  לעשות  אלהינו  ה'  "ויצונו  הכתוב:  שאמר 
צוה  יתברך  שהוא  הפירוש  אין  לנו",  לטוב  האלה 
הוא  רק  כך.  זה  שאין  לנו,  להטיב  בשביל  המצות 
יתברך צוה עלינו כמלך הגוזר, רק שהגזירה הזאת 
היא לטוב לנו לחיותנו כיום הזה אם נקיים המצות, 

ולא שתחלת הגזירה הוא לטוב לנו".

משום  אלא  לנו,  לטוב  המצוות  תכלית  אין  כלומר 
שמתגלה  כיוון  ובוודאי  ה',  מלכות  מתגלה  שבכך 
מלכות ה' זהו "לטוב לנו". על מנת להבין עניין זה יש 
היעבץ,  החסיד  יעבץ,  יוסף  רבי  בדברי  להתבונן 
מגלה  הוא  שם  אבות,  למסכת  פירושו  בהקדמת 
כלשונו "סוד גדול ונורא". בדומה לדברי המהרח"ו- 
רמ"ח  כנגד  גידים  ושס"ה  איברים  רמ"ח  באדם  יש 
אנו  כאשר  תעשה.  לא  מצוות  ושס"ה  עשה  מצוות 
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יום  בתפלת  לנו  סדרו  וכבר  נפשותינו.  על  לרחם 
הכפורים, אתה הבדלת אנוש מראש ותכירהו לעמוד 
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כל  לנו  לטוב  אלהינו  ה'  את  ליראה  האלה  החקים 
ו כד). והכוונה בכלם לטוב לנו, ולא לו  הימים (לעיל 
יתברך ויתעלה, אבל כל מה שנצטוינו שיהיו בריותיו 
ומדות  רעות  מחשבות  סיגי  בלא  ומזוקקות  צרופות 

מגונות".

טעמי  את  לדרוש  ויש מקום  יש  הרמב"ן  של  לדעתו 
המצוות אשר באות לזכך את מידותיו של האדם. ויש 
אל  הקצה  מן  ישראל  גדולי  בין  מחלוקת  זה  בדבר 
והאם  המצוות,  טעמי  את  לדרוש  יש  האם  הקצה, 
לתכלית  או  לנו  לטוב  ניתנו  שהמצוות  לומר  שייך 

אחרת.
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מקבלים  שאנו  הרי  מצוה  מעשה  באיברינו  עושים 
הגופנית  החיות  מאשר  יותר,  פנימית  רוחנית,  חיות 
החיצונית. ולהבדיל אם חלילה אדם עובר עבירה הוא 
שהשתתפו  האיברים  אותם  על  טומאה  רוח  מביא 
כלומר  לו"-  "הותרה  שעבירה  כוונת  זו  בעבירה. 
האדם הותר מהקשר הרוחני של האיבר, וכעת נקשר 
בקשר חדש של רוח טומאה, אשר כופה אותו מכאן 
עבירה,  גוררת  עבירה  ולכן  עבירות,  לעבור  ולהבא 

ולהבדיל מצוה גוררת מצוה. 

ממשיך היעבץ וכותב שזו הסיבה שנאמר באברהם 
ידו  את  אברהם  "וישלח  יצחק  עקידת  בשעת  אבינו 
ויקח את המאכלת לשחוט את בנו". אברהם לא הזיז 
שהיד  כיוון  עצמה,  בפני  אותה  שלח  אלא  ידו,  את 
קיבלה חיות רוחנית על ידי קיום מצוותיו, היא עצמה 

נהייתה טובה ורוצה לעשות רצון בוראה. 

שאנו  מה  ידי  שעל  לך",  "לטוב  הכתוב  כוונת  זו 
לשכינה,  מרכבה  נהיים  אנו  המצוות  את  מקיימים 
נהיים טובים יותר, עד שאנו עושים בצורה טבעית את 
המצוות  את  עצמנו  על  שקיבלנו  כיוון  ה'.  רצון 
בתחילה בקבלת עול עם הזמן הגוף עצמו, האיברים 
פנימי  ממקום  חיותם  את  מקבלים  שלנו  והגידים 

וקדוש יותר.

שבת שלום.
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למעשה.  חז"ל  וציוויי  מוסרי  ביישום  אריה  ר'  היה  מיוחד 
מספר ר' שמחה הכהן קוק, רבה של רחובות, מה ששמע 

מבנו של ר' אריה, ר' רפאל בנימין לוין:

נוהג להחזיק תדיר באמתחתו סוכריות. את  ר' אריה היה 
הנהגתו זו למד מדברי חז"ל הקדושים. חז"ל (תענית כא.) 
מספרים מעשה נורא על נחום איש גמזו שהביא על גופו 
עני  לפניו  בא  זאת מאחר שעם  וכל  וקשים,  יסורים מרים 
וביקש ממנו פת לחם להשיב את נפשו, ותוך כדי פריקת 
נשאלת  העני.  אותו  נשמת  יצאה  פת  לו  לתת  המשא 
לצורך  המשאות  את  פרק  גמזו  איש  נחום  הלא  השאלה, 
העני כדי להקל עליו, ועשה כל מה שיכול היה עבור אותו 
עני, ומדוע אפוא ראה על ככה לגזור על עצמו ייסורים כה 

קשים? 

ביאר ר' אריה במתק לשונו: "אין זאת אלא שנחום איש גמזו 
חש רגשי אשמה על כך שלא החזיק בהישג יד דבר קטן- 
של  נפשו  את  קמעא  להשיב  יוכל  בהם  ודומיה,  כסוכריה 
גבו.  העני עד קבלת הפת, אף קודם פריקת המשא מעל 
שמא  חשב  לא  לדרך  צאתו  קודם  מדוע  נוקפו  ליבו  והיה 
עלול הוא להיתקל במקרה כזה, ומשום כך גזר על עצמו 
סוכריות  להחזיק  למדתי  "ומכאן  אריה:  ר'  וסיים  יסורים". 

תמיד בכיסי, שיוכל לסייע בעת הצורך".

(דרך אבות פב-פג)



הלכה ומנהג
ה'  כבוד  ו"ברוך  כבודו"  הארץ  כל  מלא  צבאות  ה'  קדוש  קדוש  "קדוש  הפסוקים  הם  הקדושה  עיקר 
ודור הללויה". לעניין זה יש  "ימלוך ה' לעולם אלהיך ציון לדור  ויש פוסקים שאומרים שגם  ממקומו", 
משמעות הלכתית כאשר אנו נמצאים באמצע חלק בתפילה שיש להיזהר מלהפסיק בו, שגם אם נתיר 
להפסיק לצורך ענייה לקדושה נענה דווקא לפסוקים שהם מעיקר הקדושה ולא לפתיחתה ולמשפטים 

שבין הפסוקים הללו.

אדם שנמצא באמצע פסוקי דזמרא לא מפסיק לדיבורים של חול, על מנת שלא יהיה הפסק בין ברכת 
ברוך שאמר לברכת ישתבח שנחשבת כסמוכה לה, אך לענייה לקדושה ניתן להפסיק. וכתבו הפוסקים 
שמפסיקים לשלושת הפסוקים הנ"ל, והוסיפו שמה שגם מפסיקים ל"ימלוך" הוא משום שבלאו הכי 
הוא פסוק שמוזכר בתוך פסוקי דזמרא. אך לשאר האמירות שבנוסח הקדושה לא מפסיקים. אמנם 
אדם שהחל ברכת "ישתבח" יכול לענות לקדושה עם הציבור, אך לא יענה אם כבר אמר את המילים 
"ברוך את ה' אל מלך..." משום שמשם ועד סיום הברכה נחשב כעניין אחד. אם טעה וענה אינו צריך 
לחזור לראש הברכה אלא ישלימה, משום שיש שפסקו שגם חלק זה נחשב כברכה ארוכה שבאמצעה 

מותר להפסיק.

"קדוש"  הפסוקים  את  לקדושה  לענות  יכול  שמע  קריאת  מתוך  פסוק  באמצע  אפילו  שנמצא  אדם 
ו"ברוך" אך לא את הפסוק "ימלוך". והנוהגים על פי האר"י ז"ל אומרים גם את פסוק זה, משום שלדעת 
האר"י הקדוש הוא חלק בלתי נפרד מן הקדושה. ובין הפרקים אומרים לכתחילה את שלושת הפסוקים.

אדם שעומד בתפילה, ואפילו רק פתח במילים "ה' שפתי תפתח" אינו עונה עם הציבור לקדושה, אלא 
עומד בתפילתו ומקשיב לציבור ולש"ץ. אמנם אחר שאמר "יהיו לרצון" הראשון שבסוף תפילת הלחש 
יכול לומר עם הציבור קדושה כמנהג כל אדם. אדם אשר מתפלל עם הש"ץ, כיוון שאיחר בתפילתו, 
נסתפקו הפוסקים אם יאמר את הנוסח יחד עם השליח ציבור או שיאמר רק את עניות הציבור בלבד. 
עוד היו מהפוסקים שכתבו שכיוון שמתפלל יחד עם הש"ץ יאמר יחד עמו "לדור ודור" אחר קדושה ולא 

"אתה קדוש". 

אדם שנמצא בתפילת שחרית והציבור מתחילים חזרת הש"ץ של מוסף, כגון בשבת, לרוב הדעות אינו 
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הלכה ומנהג
"קדוש"  כגון  ל"נקדישך"  "כתר"  קדושת  בין  שדומות  לעניות  לא  ואף  "כתר",  לקדושת  עמהם  עונה 
שהקפידו  והיו  בתפילין,  מעוטר  כשעדיין  "כתר"  לקדושת  עונה  אינו  חודש  בראש  ובמיוחד  ו"ברוך". 
לחצוץ בין התפילין לראש וליד ואז לענות יחד עם הציבור לקדושת "כתר". אמנם למעשה הפוסקים 
כרמ"א עונים לקדושת "כתר" גם בשעת תפילת שחרית, אך משום עניין התפילין כתבו הפוסקים שיש 

לנהוג כן דווקא בשבת שאינו מעוטר בתפילין. 
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שו"ת 
עם הרב חיים אידלס

שאלה |

תשובה |

מהמתפללים  חלק  חודש  ובראש  במקביל,  רבים  מניינים  מתקיימים  שלנו  הכנסת  בבית 
מתפללים שחרית וחלק מוסף. א. האם אני יכול לענות לקדושת "כתר" תוך כדי תפילת שחרית 

שלי? ב. האם כולם מחוייבים לעצור את התפילה ולענות לקדושת "כתר"?

לענות  בכלל  צריכים  השני  במניין  המתפללים  אין  שונים  חדרים  בב'  נעשית  שהתפילה  כיוון 
לקדושת "כתר". ודודי זקני עמוד ההוראה הרב אלישיב זצ"ל פסק לידיד נפשי רבי אהרן קרול ז"ל 
מרן  וכתב  קדושה.  איתם  לענות  כלל  צריך  אינו  אחר  בחדר  שהוא  כיוון  להתפלל  בלי  שאפילו 
השו"ע (סי' ק"י) שגם אם רוצים לענות ונמצאים במקום שמותר להפסיק אף על פי כן אין לענות, 

כי "כתר" ו"נקדישך" הן ב' קדושות ואין שייך לערבב את הקדושה של שחרית ומוסף. 

אבל הרמ"א חולק וסובר שאפשר לומר "כתר" בזמן תפילת שחרית. ובשו"ע הרב פסק כרמ"א, 
אולם בישועות יעקב כתב שכיוון שיש לו תפילין איך הוא יאמר "כתר" עם תפילין. ולפי זה בשבת 

יהיה מותר לענות "כתר" גם בתפילת שחרית שכן אינו מעוטר בתפילין בשחרית.
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