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ז' אלול פרשת שופטים
תשפ"ב

גליון מספר 270

רבנו בחיי ייחד שער שלם בספרו 'חובות הלבבות' 
לשאלה  ביחס  כותב  הוא  ה'  בפרק  הנפש.  לחשבון 
אימתי ראוי לערוך חשבון עם נפשו: "אומר בתשובת 
כח  כפי  האדם  בו  חייב  החשבון  כי  הזאת  השאלה 
שכלו ומעלת הכרתו תמיד עם כל הרף עין, אם יוכל, 
המורא  ממנו  יפרד  שלא  כדי  נשימותיו,  כל  ועם 
עליו  המשקיף  יתברך  מהאלהים  והבושת  והפחד 
תמיד. וילמד ממה שצוה בו האל את המלך באמרו: 
"וכתב לו את משנה התורה הזאת על ספר... והיתה 
לך  ראוי  אחי,  זה,  וכפי  חייו"...  ימי  כל  בו  וקרא  עמו 
להתנהג בהרגיל החשבון עם נפשך בכל שעה ובכל 

רגע לאל יתברך".

"אמר שמואל: אנא, להא מלתא, חלא בר חמרא לגבי 
יין). דאילו אבא הוה  אבא (למול אבא אני כחומץ בן 
אלא  סיירנא  לא  ואנא  ביומא,  זמני  תרי  נכסיה  סייר 
ביום  פעמיים  בנכסיו  מסייר  היה  (אבא  זימנא  חדא 
שמואל  בלבד).  אחת  פעם  אלא  מסייר  לא  ואני 
לטעמיה, דאמר שמואל: מאן דסייר נכסיה כל יומא - 
משכח אסתירא (המסייר בנכסיו מוצא איסר כסף). 
פגע  חד  יומא  ויומא,  יומא  כל  נכסיה  סייר  הוה  אביי 
גונב  אריסו  את  (ראה  דאופי  פתכא  דדרי  באריסיה 
עצים מתוך שדהו), אמר ליה: הני להיכא (להיכן אתה 
לוקח את העצים)? אמר ליה: לבי מר (לביתך). אמר 

ליה: כבר קדמוך רבנן (במה שתקנו שיסייר האדם 
אמר:  יומא,  כל  נכסיה  סייר  הוה  אסי  רב  בנכסיו). 
(היכן  שמואל  דמר  אסתירי  הני  כל  נינהו  היכא 
צינורא  חזא  חד  יומא  שמואל)?  שהבטיח  המעות 
המים  מצינור  שפרצו   מים  (ראה  בארעיה  דבדקא 
בגוה,  אותביה  כרכיה  לגלימיה,  שקליה  לשדותיו), 
רמא קלא אתו אינשי סכרוה (הוציא את בגדו ונתנו 
מיד אמר:)  בסדק הסכר עד שבאו אנשים לסתמו, 
(מצאתי  שמואל  דמר  איסתרי  לכולהו  אשכחתינהו 
את כל המעות שהבטיח שמואל)" (חולין קה.). ודאי 
אך  כיאות,  נכסיו  על  ישמור  שאדם  חשיבות  ישנה 
מעלתו  את  שמואל  אמד  שבכך  מתמיה  הדבר 
יין'.  בן  'חומץ  כך  בשל  לעצמו  שקרא  עד  האישית 

את  פי"א)  ח"א  עולם  (שם  חיים  החפץ  מבאר 
לערוך  לאדם  שיש  הרוחני  הסיור  על  הדברים 
חסיד  שהיה  דשמואל  אבוה  "ולזה  הפנימי:  בעולמו 
פעם  ביום  פעמים  שתי  נפשו  עם  חשב  ביותר 
עול  עליו  שקבל  מה  קיים  אם  להתבונן  בצהרים 
שמואל  אבל  גוונא.  כהאי  בלילה  וכן  בבקר  המצות 
בנו שהיה קטן ממנו היה מתבונן רק פעם אחת בכל 
יום על ענין זה. ולזה אמר שמואל 'דהאי מאן דסייר 
עם  יחשב  שכאשר  לומר  רוצה  אסתירא',  משכח 
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נפשו בודאי ימצא דברים שאינם מתוקנים ויתקנם". 
יום  יהוידע חולין שם) מבאר שבכל  (בן  חי  הבן איש 
של תענית מתמעט מן האדם דם כשיעור איסר, ואם 
האדם מקפיד לחשב את חשבון נפשו הרי מוצא הוא 
איסר דם יתר על אם היה צריך להתענות על חטאיו.

נפש  חשבון  אותו  מכח  אסי  רב  כי  הגמרא  מספרת 
מצא מכשול כה גדול שהיה יכול לשטוף את שדהו, 
לשטוף עד אובדן את כל עולמו. ואצל אביי ראה את 
האריס הגונב את עציו-נכסיו, אותו היצר הרע המזיק 
ומשחית את נפשו, אשר התחזה כמסייע לו ודואג לו 
– "לבי מר", וכרוצה לדבר מצוה. זה מה שהשיבו אביי 
"כבר קדמוך רבנן", שבהוראתם לערוך חשבון נפש 
מתמיד אפשרו לאדם להעמיק ולהתבונן גם במעשיו 
אותם  ולבחון  כטובים  נראים  עין  למראית  אשר 

לעמקם. 

הֹעולה:  "הכלל  לה):  (פרק  הישר'  'קב  בעל  ומרחיב 
בכל ענין שיבוא לידך תתבונן בו היטב אם יש בו נחת 
חס  עבירה  נדנוד  בו  יש  ואם  שבשמים.  לאבינו  רוח 
לשון  וזה  הקב"ה.  לפני  לרצון  יעלה  לא  אזי  ושלום 
יומא  בכל  בחובוי  "למבדק  קצא.):  (בראשית  הזהר 
יום], דהא כד  [יש לאדם לבדוק בחובותיו כל  ויומא 
בר נש קאים מערסיה תרין סהדין קיימין קמיה ואזלי 
הולכים  מלאכים  שני  ממיטתו  קם  [כשאדם  בהדיה 
לפניו ומלווים אותו]. כל יומא בעי בר נש למיקם, אינון 
[בשעה  עינוי  דאפתח  בשעתא  ליה  אמרין  סהדי 
בשעת  אומרים  מלאכים  אותם  לקום  עומד  שאדם 
יישירו  ועפעפיך  יביטו  לנכח  "עיניך  עיניו:]  פתיחת 
נגדך" (משלי ד). קם ואתקין רגלוי למהך אינון סהדין 

אומרים  ללכת  להתחיל  [כשמתכונן  ליה  אמרין 
המלאכים:] "פלס מעגל רגלך וגו'" (שם). ועל דא כד 
מחובוי  לאסתמרא  ליה  בעי  יומא  בכל  נש  בר  אזיל 
[ולכן על האדם להשמר מעוונותיו]. בכל יומא ויומא 
מה  בכל  ולמבדק  לאסתכלא  בעי  ליליא  אתי  כד 
דעבד כל ההוא יומא בגין דייתוב מנייהו, ויסתכל בהו 
תדיר בגין דייתוב קמי מאריה [בכל יום לעת ערב יש 
ויתבונן  היום,  במהלך  עשה  מה  להתבונן  לאדם 
במעשיו תדיר כשדי שישוב לפני ה'], כמה דאת אמר 

"וחטאתי נגדי תמיד" (תהלים נא)".

דוד המלך אומר בתהלים (לב ו) "על זאת יתפלל כל 
חסיד אליך לעת מצא". ונסתפקו בגמרא (ברכות ח.) 
זו   - חנינא: לעת מצא  רבי  "אמר  כוונת הפסוק:  מה 
אשה שנאמר: "מצא אשה מצא טוב"... רבי נתן אומר: 
לעת מצא - זו תורה, שנאמר: "כי מצאי מצא חיים". 
רב נחמן בר יצחק אמר: לעת מצא - זו מיתה, שנאמר 
זו   - מצא  לעת  אמר:  יוחנן  תוצאות"...רבי  "למות 
קבורה. אמר רבי חנינא: מאי קרא? "השמחים אלי גיל 
ישישו כי ימצאו קבר"... מר זוטרא אמר: לעת מצא - 
זה בית הכסא (שבבבל היו בתי  הכסא מצויים מחוץ 
עדיפא  זוטרא  דמר  הא  במערבא:  אמרי  לעיר). 
 – האחרות  הדעות  שכן  מתמיה,  והדבר  מכלהו". 
אשה, תורה, מיתה קבורה, כה חשובות בחיי האדם, 
אינה  שאפילו  זוטרא  מר  של  דעתו  דווקא  ומדוע 
זו  היא  הכסא  בית  על  להתפלל  בפסוק  נתמכת 
(אבן  מוילנא  הגאון  שמבאר  אלא  מכולן.  שחשובה 
שלמה א יא) ש'בית הכסא' הוא רמז לנקיון ממידות 
חשיבות  גדולה  ולכן  המעשים,  וסיגי  מקולקלות 

רבנו בחיי ייחד שער שלם בספרו 'חובות הלבבות' 
לשאלה  ביחס  כותב  הוא  ה'  בפרק  הנפש.  לחשבון 
אימתי ראוי לערוך חשבון עם נפשו: "אומר בתשובת 
כח  כפי  האדם  בו  חייב  החשבון  כי  הזאת  השאלה 
שכלו ומעלת הכרתו תמיד עם כל הרף עין, אם יוכל, 
המורא  ממנו  יפרד  שלא  כדי  נשימותיו,  כל  ועם 
עליו  המשקיף  יתברך  מהאלהים  והבושת  והפחד 
תמיד. וילמד ממה שצוה בו האל את המלך באמרו: 
"וכתב לו את משנה התורה הזאת על ספר... והיתה 
לך  ראוי  אחי,  זה,  וכפי  חייו"...  ימי  כל  בו  וקרא  עמו 
להתנהג בהרגיל החשבון עם נפשך בכל שעה ובכל 

רגע לאל יתברך".

"אמר שמואל: אנא, להא מלתא, חלא בר חמרא לגבי 
יין). דאילו אבא הוה  אבא (למול אבא אני כחומץ בן 
אלא  סיירנא  לא  ואנא  ביומא,  זמני  תרי  נכסיה  סייר 
ביום  פעמיים  בנכסיו  מסייר  היה  (אבא  זימנא  חדא 
שמואל  בלבד).  אחת  פעם  אלא  מסייר  לא  ואני 
לטעמיה, דאמר שמואל: מאן דסייר נכסיה כל יומא - 
משכח אסתירא (המסייר בנכסיו מוצא איסר כסף). 
פגע  חד  יומא  ויומא,  יומא  כל  נכסיה  סייר  הוה  אביי 
גונב  אריסו  את  (ראה  דאופי  פתכא  דדרי  באריסיה 
עצים מתוך שדהו), אמר ליה: הני להיכא (להיכן אתה 
לוקח את העצים)? אמר ליה: לבי מר (לביתך). אמר 
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עוד  נפש  לחשבון  לזכות   – הכסא  בית  על  התפילה 
את  להבין  ניתן  ביאורו  ולפי  הדברים.  משאר  יותר 
השכם  אומר:  עזאי  "בן  סב.):  (ברכות  חז"ל  הדרכת 
וצא, הערב וצא, כדי שלא תתרחק (מן העיר)", שיש 
יום  מידי  נפש  חשבון  לערוך  להקפיד  לאדם  לו 
בתוך  ויתרגל  יתרחק  שלא  בכדי  וערבית,  שחרית 
החטא עד שידרדר לבלי שוב למקום הראוי לו. כמה 
נפלאים לפי זה דברי הגמרא (תמיד כז:): "חשיך תקין 

נפשך, וקדים תקין נפשך, כי היכי דלא תרחק". 

שבת שלום!
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ה'בית  בעל  מגור,  אלתר  ישראל  ר'  האדמו"ר  כשביקר 
ר'  חי  כיצד  להיווכח  הופתע  בחדרו  אריה  ר'  את  ישראל', 
אריה בדלות בדירה בת חדר אחד בלבד, שאף השירותים 

נמצאים מחוצה לו.

טורח  אריה  ר'  והנה  מגור  האדמו"ר  ראהו  הפעמים  באחת 
החדר  של  אחת  מפינה  הכבד  השולחן  את  ידיו  במו  ומזיז 
לפינה אחרת. שאלהו האדמו"ר: "לשם מה הנך כה טורח?". 

השיבהו ר' אריה: "כשם שאדם מעתיק מגוריו מדירה לדירה 
כן אנכי מעביר את השולחם מקצה אחד של החדר לקצה 
לדירה  עברתי  כאילו  אנכי  חש  ואז  החלון,  שליד  השני 

חדשה...".

(צדיק יסוד עולם עמוד 106)



הלכה ומנהג
ו) שאדם שטעה בין תפילות השבת שוב אינו חוזר. העיר מרן המשנה  פסק מרן השולחן ערוך (רסח 
ברורה (שם ס"ק יד) שכל זה הוא כאשר חתם וסיים "ברוך אתה ה' מקדש השבת", אבל אם נזכר באמצע 
הברכה עוצר במקום שבו נמצא ומתחיל מתחיל הברכה באופן הראוי לתפילה שבה נמצא כעת. ואפילו 
אם נזכר אחר שאמר "ברוך אתה ה'" טרם שחתם "מקדש השבת" אינו מחליף ואומר "למדני חוקיך" 
כדרך שעושים לעתים על מנת לתקן, וזאת משום שלמעשה יוצא ידי חובה גם בברכת השבת מתפילה 
אחרת. ואף שטעה האדם והתפלל בטעות תפילה העתידה לבוא, כגון שבערב שבת התפלל את נוסחה 
משנה  אינו   – מנחה  תפילת  של  נוסחה  את  התפלל  שחרית  ובתפילת  מנחה  או  שחרית  תפילת  של 

בתפילה העתידה לבוא, ומתפלל אותה כדינה (ערוה"ש ס"ז).

אמנם אדם שטעה והחליף את מוסף בתפילה אחרת – בין שטעה במוסף ואמר נוסחה של אחת מג' 
התפילות, ובין שטעה באחת מג' התפילות ואמר את נוסח תפילת מוסף, חוזר ומתקן לומר את נוסח 
ואמר  נמצא בשעת החתימה  טו). ממילא, אם  (מ"ב שם ס"ק  נמצא  כראוי לתפילה בה  ברכת השבת 
יכול  והיו שכתבו שאם  "ברוך אתה ה'" חותם "למדני חוקיך" על מנת לחזור ולתקן את נוסח הברכה. 
לתקן את התפילה כשליח ציבור או לשמוע מהש"ץ ולכוון לצאת ידי חובה באמירת החזן כך ראוי לנהוג, 
לחוש לדעת הסוברים שאין צריך לחזור ולתקן בטעה בין מוסף לשאר התפילות (כה"ח ס"ק כט). וכל זה 
בטעה בתפילת שחרית ומנחה, אך אם טעה בתפילת שחרית לאחר שכבר אמר "מקדש השבת" אינו 
לתפילת  שהקדימה  אף  מוסף  תפילת  חובת  ידי  יוצא  בדיעבד  שכן  תפילתו,  יסיים  אלא  ומתקן  חוזר 

שחרית (מ"ב ס"ק יז).   
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שו"ת 
עם הרב חיים אידלס

דעת מרן השו"ע (סי' רצו) לומר הבדלה בישיבה, וכך פסק מרן הבן איש חי (פ' ויצא) שזה המנהג תשובה |
בבגדד, וגם הכף החיים פלאג'י (סי' לא) כותב שלפי הקבלה צריך לשבת. רק שהאשכנזים נהגו 
ולכן מנהג חמיך הוא  בעמידה משום שאין הם נותנים לכולם לשתות מן היין (שו"ע הרב שם). 

מדויק ובודאי שרעייתך יכולה לשבת. 

היא שאלה | כי  לשבת  מבקשת  רעייתי  לפעמים  בישיבה,  עושה  וחמי  בעמידה  הבדלה  לעשות  מנהגנו 
בהיריון, איך עליה לנהוג?

לעשות קידוש ומיד בסוף הקידוש לפני שאתה טועם לרוקן לכוס אחרת ממנה ישתו כולם, בעוד תשובה |
אתה תשתה מן הגביע שעליו קדשתה, כי המקדש צריך לשתות מהגביע. אמנם מרן (סי' רעא) 
פסק שאין זו חובה לחלק מהדעות ואפשר שמישהו אחר ישתה. אבל לדעת הגאונים לא יוצאים 
ידי חובה אם אין המקדש שותה, וראוי להחמיר שלא לעשות קידוש אם אי אפשר לשתות כלום. 
והחובה שכולם ישתו זו חביבות של מצוה ולמצוה מן המובחר (שם). לכן העצה הזו היא הטובה 

ביותר כדי לצאת ידי כל הדעות.

אני מצונן מאד, איך עליי לנהוג בקידוש שלא להדביק את כולם?שאלה |
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