
אברהם אבינו עומד לבקש על אנשי סדום ועמורה 
וחטאים  רעים  סדום  "ואנשי  עליהם  מעיד  שהפסוק 
לה' מאד". מאידך הוא אינו מבקש על בניו כשהקב"ה 
אומר לו בברית בין הבתרים שיהיו משועבדים ארבע 
מאות שנה. לכאורה אברהם אבינו מעדיף להתפלל 
על אנשים אחרים, על הזולת, ולא על ילדיו. אומרים 
אברהם  אלהי  לתפילתו  מקום  הקובע  ש"כל  חז"ל 
תיקן  אבינו  שאברהם  הקדמונים  מבארים  בעזרו"- 
ובעיקר  את תפילת השחר, שהיא תפילת הרחמים, 
שהוא  בבוקר",  אברהם  "וישכם  שנאמר  הנץ,  בזמן 
עת רצון – "יראוך עם שמש" לקבל עול מלכות שמיים 
עם זריחת השמש. לכאורה תפילת אברהם אבינו לא 
לא  ועמורה  סדום  אנשי  על  בקשתו  נענתה, 
שחרית  תפילת  את  לומדים  אנו  שהרי  מתקבלת, 
מהשכמת אברהם אבינו אל המקום אשר עמד שם 
בראשונה, ובאותה השכמה שנייה אברהם אבינו בא 
את  רואה  הוא  והנה  תפילתו  תוצאות  את  לראות 

סדום הפוכה. 

מבאר התפארת שלמה מרדומסק משמו של האר"י 
הקדוש שנשמות אנשי סדום הן נשמות דור המבול, 
דור הפלגה ודור אנוש שחזרו לתקן. כידוע יש גבול 
כמה הקב"ה מחזיר את האדם לתקן- "ועל ארבעה 
אותן  על  ומתחנן  עומד  אבינו  אברהם  אשיבנו".  לא 
נשמות שיחזרו שוב לתקן עצמן, וזכה אברהם אבינו 
סדום  "והנה  של  העניין  וזה  נענתה,  שתפילתו 
נהפכת"- כשם שסדום נתהפכה ונתגלגלה, כך אותן 
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המשך בעמוד הבא

"וישכם אברהם  חוזרות שוב בסוד הגלגול.  נשמות 
ה'",  פני  את  שם  עמד  אשר  המקום  אל  בבקר 
אברהם קם ורואה כיצד תפילתו, תפילת הרחמים, 
שבות  הללו  שהנשמות  בכך  ה'  ידי  על  מתקבלת 
ביקש  עליהן  הנשמות  אותן  המדבר.  דור  כנשמות 
שיצאו  הנשמות  אותן  הן  רחמים  אבינו  אברהם 
תפקידן  שנה.  מאות  ארבע  אחרי  מצרים  משעבוד 
- חטא אדם הראשון,  לתקן גם את החטא הקדמון 
אך גם לתקן את כל גלגוליהן הקדמות. בכך שיהיו 
יתקנו את חטא דור אנוש,  נאמנים לקב"ה באמונה 
שאין  כשאמרו  נכשלו  לצערנו  באמונה  גם  אך 
במצרים.  ולהילחם  ממצרים  להוציאנו  ה'  ביכולת 
נשמות דור המבול שחזרו בדור המדבר באו על מנת 
לתקן את עניין העריות, עד שהגיעו למצב שנזקקו 
"בוכה  פגמו  המדבר  בדור  וגם  ממינו,  לאינו 
למשפחותיו"- על עסקי משפחות (שבת קל.)- ענייני 
עריות. אנשי דור המבול אף לא זכו לתקן את חטא 
אחדות  ומתוך  בקב"ה,  להילחם  שרצו  הפלגה  דור 
ועדתו  קרח  בחטא  חזר  זה  ועניין  ה',  נגד  התאחדו 
המדבר  דור  אנשי  על  ה'.  כנגד  להילחם  שנקהלו 
חלק  להם  שאין  (קי.)  בסנהדרין  הגמרא  אומרת 
לגלות  מסכים  אבינו  אברהם  בעצם  הבא.  לעולם 
תכתוש  זו  שגלות  הבנה  מתוך  במצרים  ישראל 
שהיה  השלם,  אל התיקון  לבוא  להם  ותסייע  אותם 
שלו  התפילה  המדבר.  דור  באנשי  להיות  צריך 
נתקבלה שעל אף שבדרך כלל ההנהגה היא שעל 
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מבאר התפארת שלמה מרדומסק משמו של האר"י 
הקדוש שנשמות אנשי סדום הן נשמות דור המבול, 
דור הפלגה ודור אנוש שחזרו לתקן. כידוע יש גבול 
כמה הקב"ה מחזיר את האדם לתקן- "ועל ארבעה 
אותן  על  ומתחנן  עומד  אבינו  אברהם  אשיבנו".  לא 
נשמות שיחזרו שוב לתקן עצמן, וזכה אברהם אבינו 
סדום  "והנה  של  העניין  וזה  נענתה,  שתפילתו 
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ארבעה לא אשיבנו כאן שבו. אבל לצערנו לא עמדו 
בניסיון " ארבעים שנה אקוט בדור ואמר עם תעי לבב 
הם והם לא ידעו דרכי. אשר נשבעתי באפי אם יבאון 
אל מנוחתי", שלא זכו לבוא אל התיקון השלם. אבל 
מכל מקום אנו למדים שתפילתו של אברהם אבינו 
התקבלה הפליגה ועשתה פירות לתת לאותן נשמות 
במלכות  עולם  לתקן  נוספת  הזדמנות  אבותינו  של 

שדי. 

שבות  נשמות  אותן   – משיח  ביאת  דור  לפני  אנחנו 
שוב. עלינו לתקן את סוד האמונה של דור אנוש, כל 
ענייני העריות- בענייני שמירת העיניים וטהרת הלב, 
אבינו  מול  אחד  בלב  אחד  כאיש  מאוחדים  ולהיות 
בהבראם"  "באברהם-  ה'  בעזרת  ונזכה  שבשמים. 
וארץ,  שמיים  הקב"ה  ברא  אבינו  אברהם  בזכות 
לבני  נתן  והארץ  לה'  שמים  "השמים  לקיים  שנזכה 

אדם"- לעשות ממנה שמים, כדברי השרף מקוצק.

שבת שלום!
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חגיגת  ערכה  האלמנה  ואמו  למצוות,  הגיע  יתום  ילד 
בר-מצוה לבנה והזמינה את ר' אריה.

ישב ר' אריה במחיצת בני המשפחה, העלה זכרונות על אביו 
של הנער ועל סבו, שאת שניהם הכיר היטב, והרבה לשבחם 
בני  רוו  הטובות.  התרומיות  ומידותיהם  למדנותם  על 
המשפחה נחת מהדברים שהשמיע באזניהם. בטרם לכתו 

בירך את הנער שיגדל לתפארת משפחתו רבת היוחסין.

כמחצית השעה לאחר מכן חזר ר' אריה לביתם, הופתעו בני 
המשפחה על כך ושאלוהו לפשר הדבר. 

השיבם ר' אריה: "או, בדרכי לביתי נזכרתי שאימו של הנער 
שאף  המובהקים,  החכמים  מתלמידי  אחד  של  ביתו  היא 
ראוי  בנפשי  אומר  גמרתי  תורניים.  ספרים  בשעתו  פרסם 
בסבו  גם  ולהשתבח  להתברך  הבר-מצוה  חתן  הוא  וזכאי 
שמצד אימו, ועל כן באתי לומר לנער כי בנוסף לייחוסו מצד 
מצד  המשפחתי  בייחוסו  גם  להתגאות  במה  לו  יש  אביו 

אימו...". 

(צדיק יסוד עולם עמוד 220)



הלכה ומנהג
עיקר התחנון הוא בנפילת אפיים. כפי שלמדנו בעבר אין להפסיק בדיבור בין תפילת הלחש לנפילת 
אפיים, ואף שבדיעבד אם דיבר נופל אפיים יש לדעת שאין היא פועלת באותה מידה למול נפילת אפיים 
מלבד  מפסיק,  אינו  שבקדושה  לעניינים  ששייכים  בדברים  ואפילו  כלל.  דיבור  הפסק  ללא  שנעשתה 

לדברים שנמצאים על סדר תפילתו כ"אמן", "ברוך הוא וברוך שמו", קדושה ומודים דרבנן.

עוד הזכרנו שיש הבדל בין מנהג האשכנזים והספרדים בעניין הפרק אותו אומרים בשעת נפילת אפיים 
וצורת הישיבה במהלך אמירתו. למנהג הספרדים די בישיבה על הכסא, ואילו לאשכנזים עוטף ומכסה 
ראשו בידו. מעיקר הדין נופלים אפיים על יד שמאל, ובשחרית שרוב העם מניחים את התפילין על יד 
שמאל (מלבד מי שעיקר כוחו ביד שמאל, שנקרא בפי הפוסקים "איטר יד ימין") נופלים על יד ימין כדי 
שלא לבזות את התפילין ולהישען עליהן. יש הנוהגים בכל דברי על פי הקבלה שנופלים תמיד על יד 
שמאל, אף שהתפילין מונחות על גבה, אך מקובלים רבים כתבו שלא נכון לנהוג כן משום כבוד התפילין. 
ומקפידים לכסות היד שנופלים עליה גם כדי שתהא חציצה בינו ובין הקרקע (וגופו לא נחשב חוצץ) שלא 
יהא נראה כמשתחווה על הקרקע, וכן משום הפסוק "ותהי עונתם על עצמותם" (יחזקאל לב כז) שלמדו 

ממנו שהעוונות רשומים על העצמות, ובשעת נפילת אפיים נכון לכסות עוונותיו.

לפי הזהר טעם נפילת אפיים הוא מעין מסירת נפשו להשי"ת אחר שהתעלינו לדבקות גדולה בשעת 
תפילת עמידה, אך יש לכוון לכך בכל מאודו. ולכן הספרדים נהגו לומר "אליך ה' נפשי אשא" שהוא פרק 
המבטא את מסירות הנפש, אך משום עומק הכוונה הנדרשת האשכנזים משנים את הפרק ל"רחום 

וחנון...". 

לסיום נוסיף את טעם התחנון שכתב רבנו בחיי בפירושו על התורה (במדבר טז כב): " דע כי עניין נפילת 
אפיים בתפילה יש בו ג' כוונות: הראשונה למורא השכינה כעניין שכתוב במשה "ויסתר משה פניו", ובזה 
תפילתו  ואז  התשובה,  מעיקרי  וההכנעה  והכנעה,  צער  להראות  השנייה  וצניעות.  בושה  האדם  ילבש 
מקובלת והקב"ה חושש על צערו וממלא שאלתו. והשלישית להראות אסירת חושיו וביטול הרגשותיו, 
והוא כי הנופל על פניו מכסה עיניו וסותם פיו, והוא מסכים במחשבתו שאינו רואה נזקו ותועלתו, ואין בידו 

להפיק רצונו אם אין הקב"ה מסכים על ידו".
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שו"ת 
עם הרב חיים אידלס

בספר שער אפרים כתב שאסור לתת ספר תורה לנער שאינו בן דעת עד שיכול להיזהר כראוי בכבוד תשובה |
הספר תורה, וכן כתב המשנה ברורה להלכה. אך כל זה הוא דווקא בילד שאינו בן דעת, אבל ילד 
יכול להחזיק את ספר התורה. אבל בהגהות פתחי שערים על השער אפרים כתב  שהוא בן דעת 

להצדיק את מנהג העולם שנותנים גם לילדים להחזיק את ספר התורה.

שאלה |
תשובה |

מה המקור ללימוד תורה במהלך כל ליל שישי?

שלום הרב,שאלה |

אני גבאי בבית כנסת במרכז הארץ. יש מתפללים שנותנים לילדים להחזיק את ספר התורה אחר 
ההגבהה או בדרך מארון הקודש אל הבימה, מחיתי בהם ורציתי לדעת אם הם נוהגים כדין?

כך מובא בספר אור צדיקים של המהר"י פאפירש שהיה אחד מגדולי המקובלים. ובספר הנפלא יסוד 
הידוע  לפגם  גדול  תיקון  הוא  זה  לילה  במהלך  שלימוד  הקדוש  האר"י  בשם  כתב  העבודה  ושורש 

רח"ל. 
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