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את העלון ניתן למצוא באתר
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וגם באתר מורשת בקטגוריית עלוני שבת 
www.moreshet.co.il "ב"מידע יהודי

מועדי השבת חיי שרה

זמני היום והלימודים היומים:

דף יומי: מנחות פה - צא

מוצ"שער"ש
16.1317.26י-ם
16.2817.27ת"א
16.1817.26חיפה
16.3217.29ב"ש
16.2517.27אילת

)אופק ת"א(משבת חיי שרה - יום ו'
4.27 - 4.31עלות השחר

5.09 - 5.15זמן הנחת תפילין
5.59 - 6.05הנץ החמה )מישור(
6.05 - 6.10הנץ החמה )הנראה(

7.55 - 7.58ס"ז ק"ש מג"א
8.40 - 8.43ס"ז ק"ש הגר"א

11.24 - 11.25חצות היום
11.55 - 11.55מנחה גדולה

16.49 - 16.44שקיעת החמה
17.39 - 17.34צאת הכוכבים ב'

מועדי השבת תולדות

זמני היום והלימודים היומים )שעון חורף(:

דף יומי: מנחות צב - צח

מוצ"שער"ש
16.0817.21י-ם
16.2217.23ת"א
16.1217.21חיפה
16.2617.24ב"ש
16.1917.22אילת

את העלון ניתן למצוא בפייסבוק
תחת השם: "ענג שבת"

העיקר בחינוך - תמימות 
בפרשת תולדות אנו נפגשים ביסודות של המאבק בין יעקב ועשיו, ההולך ומתרחב 
במשך ההיסטוריה למאבק בין ישראל ומלכות אדום היוצאת מעשיו כלשון הפסוק 
"ועשיו הוא אבי אדום". בספר דניאל )ז, ז( הוא חולם על מלכות אדום המופיעה כחיה 
שמלכות  מבארים  חז"ל  שבדרכה.  מה  כל  ורומסת  אימתה  המטילה  מפחידה  מאד 
אדום עיקר הסכנה שבה היא לא בכוח ובעוצמה אלא בהסוואה שהיא מוליכה את 

העולם שולל, ומנסה לחדור ולהשפיע בכל מקום את דרכה.  
קיצורי דרך לעומת עבודה ועמל

חז"ל במדרש מדמים מלכות זו לחזיר הפורש טלפיו ואומר לכולם: "ראו שאני טהור". 
מלכות זו מופיעה בהמשך בלבוש של הנצרות, המדברת גבוהה גבוהה על חסד ורחמים 
ושפכה במשך ההסטוריה דם נקי של מליונים מבני עמנו באכזריות רבה במסעות 
הצלב, בפוגרומים ועלילות הדם, ומנסה בכל כוחה לערער את תקומת ישראל בדור 
האחרון. דרכו של עשיו לרצוח ולאנוס ומצד שני להצטייר כצדיק גדול שמגיעים 

לו כל הברכות הכי יקרות בעולם.
מול עשיו עומד יעקב איש תם יושב אוהלים. רש"י אומר "תם" זו ישרות פנימית - 
פיו וליבו שווים. התמימות הישראלית כל כך פשוטה וחודרת ששום רמאות ושום 
צביעות לא יכולה לבלבל אותה. עם ישראל מתוך האמת הישרה והטהורה שבקרבו 
מסיר את המסכה וחושף פעם אחר פעם את השקר והצביעות הנוצרית באירופה 
שמתגלה  בשעה  לשונה  בחלקלקות  מתפתלת  רביעית  ומלכות  אחרים,  ובמקומות 
בכל בושתה וכלימתה, ומנסה בשארית כוחה להגן ולהצדיק את דרכה הנלוזה. יעקב 
בישרותו האמיתית יודע שאין קיצורי דרך, ובשביל להשיג יעדים גדולים צריך 

הרבה מסירות נפש ועמל יומיומי בבנין המידות ויראת שמים בלי אחיזת עינים.
רביעית  מלכות  ותושפל  תלך  כך  ותתפתח  תתחזק  הישראלית  שהתמימות  ככל 
ותיסלל הדרך להופעת מלכות משיח בן דוד."ונשגב ה' לבדו ביום ההוא, והאלילים 

כליל יחלוף" 
כיצד מפתחים תמימות זו?

הקטנטנים  הצדיקים  הילדים  בקרב  נמצא  העיקרי  שהמפתח  לנו  מוסר  המלך  דוד 
שבישראל "מפי עוללים ויונקים יסדת עוז למען צורריך להשבית אויב ומתנקם".

הקדושה  את  החיים  העוללים  בקרב  להיבנות  מתחילים  הלאומית  והגבורה  העוז 
הטבעית עם התום הילדותי ביחד עם מרץ החיים הרעננים. אותה ישרות המאפיינת 
את ילדי ישראל, כאשר הם גדלים באטמוספרה הנכונה היא זו שתשבית כל אויב 
רוחני המנסה להתפשט בעולם. התמימות הטהורה מזהה מיד מה אמיתי ומה מזויף 

והיא תדע להילחם כשתתבגר על האמת המוסרית ולהרים את קרן ישראל.
היא מקור חוסננו. הרב  כי  וטהרתם מכל משמר  על תמימות החיים  עלינו לשמור 
ולשמור על  צופי הישועה הם אלו היודעים לפתח  קוק כותב שהצדיקים הגדולים 
טל ילדותם גם בהיותם מבוגרים וזקנים. בפרשה הקודמת קראנו על שרה שמעלתה 
שבהיותה בת מאה היתה כבת עשרים בלא חטא ובת עשרים כבת שבע ליופי פנימי 
וזך. וכן נאמר על אברהם... בן שבעים כבן חמש ללא חטא. דוד בהיותו מלך על כל 
ישראל משתדל להיות טהור ונקי כמו תינוק "כגמול עלי אימו כגמול עלי נפשי". עיקר 
הצלחתנו לא נמדדת במבחני המיצב במתמטיקה ואנגלית שהם טפלים לעיקר. 
עיקר גדולתנו וגבורתנו תלוים בפיתוח של איכות התום והטוהר הפנימי שהם המעיין 
המידות  בבנין  להתמקד  צריך  החינוכית  ההדגשה  עיקר  החיים.  כוחות  כל  ומקור 
הישרות ובחיזוק יראת השמים הטהורה לאורם של ענקי הרוח שבכל הדורות ולעורר 
כמה שיותר את השאיפה לדבקות בדרכם וקדושתם ובכך ניצור אטמוספרה חברתית 

טהורה ומוסרית מלאת תום ועדינות.
הרב נדב פרידמן, ישיבת מעלה אליהו תל אביב

בס"ד

כ"ד במרחשון ה'תשע"ט 
)02.11.2018(

עלון מס' 3 )1225(
)שנה שלושים ושלש(

ערב שבת קודש

עלון
דו שבועי

פרשת חיי שרה - תולדות
יוצא לאור ע"י העמותה להשרשת ערכים יהודיים לאומיים

לעילוי נשמת אטל פולק שני בת הרץ נפתלי ז"ל, נפטרה ב-ט' באדר תשע"ח, יהי זכרה ברוך!

העלון מוקדש לזכר ולע"נ
חיים מנחם בסוק ז"ל,

נפטר ב-ז' בכסלו תשס"ז.
יהי זכרו ברוך!

העלון מוקדש לזכר ולע"נ
אבינו יעקב בן סולטאנה אוחנה ז"ל, 

נלב"ע ב-כ"ז בחשון ה'תשע"ג.
יהי זכרו ברוך! 

העלון מוקדש לזכר ולע"נ
נחמה חיה כהן ע"ה,

בת יצחק משה קרוטהמר ז"ל,
נפטרה ב-ב' בכסלו תשע"ז, יהי זכרה ברוך!

בניית אתרים: עיצוב אתרים, 
מינסייט, דף נחיתה, בניית אתרים, מערכות ניהול תוכן, 

אחסון אתרים וקידום אתרים.
אינטראקטיב: עיצוב באנרים, עיצוב באנרים פלאש, 

קטלוג אלקטרוני. 
עיצוב גרפי: לוגו, ניירת, פלייר, מודעה, פרוספקט,

קטלוג, ספר, רולאפ וכרטיס ביקור.

טל: 054-6695400
shelegpr@gmail.com

חפשו אותנו בפייסבוק
Haguel Spitzberg

מערכות איטום חדשניות לגגות עד 8 שנות אחריות כולל גגות מרוצפים.
איטום קירות חיצוניים, טיח, תפרים, סדקים והתזת סילרים ע"י סנפלינג.

צביעת קירות חיצוניים בסנפלינג.
התקנת מרזבים, עבודה מקצועית ויסודית

מבצעים את כל 
סוגי האיטום

ירון 052-4012533

צילום ארועים:
כנסים, ברית, אירוסין, הכנסת ספר תורה,

מסי-בת, ימי הולדת, צילומים לפני חלאקה
 צילום ללא הגבלה + קבלת כל התמונות המקוריות על דיסק און קי.

 מוגבל ל- 4 שעות צילום.
800 ש"ח

טל: 054-6695400
haguelphotography@gmail.com

)אופק ת"א(משבת תולדות - יום ו'
4.32 - 4.37עלות השחר

5.16 - 5.21זמן הנחת תפילין
6.06 - 6.11הנץ החמה )מישור(
6.11 - 6.16הנץ החמה )הנראה(

7.58 - 8.01 ס"ז ק"ש מג"א
8.44 - 8.47ס"ז ק"ש הגר"א

11.25 - 11.26חצות היום
11.55 - 11.56מנחה גדולה

16.44 - 16.40שקיעת החמה
17.34 - 17.30צאת הכוכבים ב'

רבי  אצל  גם  מופיעות  זמנית,  בו  ושמחה  פחד  של  אלו,  תכונות 
עקיבא.

התנאים שעלו עם רבי עקיבא במעלה ירושלים שלאחר חורבן בית 
המקדש השני, החלו לבכות כשראו את המצב הנורא של החורבן. 
הם שמו את הדגש על ההווה העגום. אמנם, רבי עקיבא רבם, החל 
לצחוק. הסברו של רבי עקיבא שהוא אוחז במידתו של יצחק אבינו, 
מדת הדין. השאיפה לשלמות טומנת בתוכה קורבנות לא מעטים, 
יצחק'. אך  'פחד  כולל חורבן הבית. החורבן הוא צמצום מפחיד. 
יותר,  שלם  יותר,  עמוק  לבניין  השאיפה  את  מבטא  גם  החורבן 
זו משמחת את רבי  יבנה בע"ה על חורבות הגלות. עובדה  אשר 
עקיבא שכן הוא תולה את התקיימות נבואות הנחמה בהתקיימות 
נבואות הפורענות. מסתבר שרבי עקיבא כיצחק אבינו, הבין שכל 
בניין שלם דורש חורבן הבית הקודם לו. וכי על אף הפחד שבדרך 
זו, גם צחוק גדול ושמחה אין סופית המתלווה לו. צחוקו של ר"ע 

אינו רק צחוק של שמחה על הבניין השלישי והשלם שיקום מתוך 
חורבן, אלא גם צחוק של עומק ההווה, צחוק הרואה בחורבן שבר 
חיצוני בלבד ולא חורבן במלא היקפו. החורבן משמש את הלבנה 
הראשונה בבניין, ולצד הצער והמורא מהקרבנות האנושיים של 
הגלות יש שמחה על ההכנה שלה לגאולה, שמחה אשר נבנית על 

גבי ומתוככי הפחד והצמצום הנצרך.
תפיסה זו, ניכרת במדרש מכך שלא אחר מהשטן בכבודו ובעצמו, 

הוא אשר מנע מאברהם לשחוט את יצחק.
זו,  סתירה  רעועים.  בניינים  לסתור  נועד  העולם,  שבר  השטן, 
הנראית על פניה שטנית, היא היא הבניין הגדול והיא כח מכוחות 
הבורא לנהל עולמו. על כן, בן בריתו של יצחק הוא השטן עצמו, 
אינו  שהשטן  העמוקה  ההבנה  בשל  דווקא  יצחק,  על  מגן  אשר 
רוע גמור )כתפיסה הדמונית הנוצרית(, כי אם קטליזאטור רוחני 

לקראת הבניין השלם שיבנה במהרה בימינו בהר קדשנו.

המשך מעמוד 3



כבר הוחזק לומר במשך 30 יום 90 פעם טל ומטר, או כשאמר 90 
פעם ויש אומרים 100 פעם )ולחתם סופר 101 פעם(: "ואת כל מיני 
תבואתה לטובה, ותן טל ומטר לברכה", אזי מוחזק הוא שלא טעה 
כבר - לכן אינו חוזר. בגמרא במסכת ברכות )כט.( אמרו, טעה ולא 
שאל גשמים בברכת השנים, מחזירין אותו. כלומר, אם טעה אדם 
ולא הזכיר בקשה על הגשמים בברכת השנים, דינו כדין מי שחיסר 
שלימה.  תפילה  תפילתו  שאין  התפילה,  מברכות  אחת  ברכה 
התוצאה מכך היא: שאם סיים תפילתו בלא שאלת גשמים, עליו 
לחזור ולהתפלל שנית את כל תפילת העמידה. כך פסקו הרמב"ם 

בהלכות תפילה, פרק י'. והשלחן ערוך בסימן קיז.

אקטואלי
 מפרשת השבוע

הרב הלל מרצבך
רב קהילה ביד בנימין וראש כולל 
לרבנים של איגוד רבני הקהילות.

איחוד בין הראש לידיים
היא  יצחק  עקדת  יצחק.  עקדת  על  קראנו  "וירא"  פרשת  בסוף 
סמל מסירות הנפש בעם ישראל לאורך כל ההיסטוריה. כפי שאנו 
מזכירים בראש השנה: "ועקדת יצחק לזרעו היום ברחמים תזכור". 
אחת השאלות הגדולות שעולות מפרשת העקדה: מדוע היא כל 
היה  כלום? אמנם  קרה  לא  דבר  בסופו של  הרי  כך משמעותית? 
ניסיון לראות האם אברהם מוכן לשחוט את בנו, ואכן הוא עמד 

בכך בגבורה, אך שום קורבן לא הוקרב ממש חוץ מאיל? 
כשראתה  יותר  גדול  בניסיון  עמדה  לא  בניה  ושבעת  חנה  האם 
בן אחר בן מת על קידוש ה'? האם כשרועי קליין קופץ על רימון 

להצלת חבריו זה לא ניסיון גדול יותר?
בעקדת  הקורבן האמתי  להעלות אפשרות, שאולי  לנסות  ברצוני 
יצחק הוא שרה אמנו. שרה היא זו שמסרה את נפשה בעקדת יצחק. 
יצחק נעקד, אברהם הסכים לשחוט, אך שרה מסרה את נפשה. כפי 

שכותב המדרש )בראשית רבתי חיי שרה(: 
קבלו ממנו אברהם  )השטן( שלא  "שבשעה שראה סמאל 

ויצחק, הלך אצל שרה, 
אמר לה: "בעלך היכן הוא?" 
אמרה לו: "למלאכתו הלך!".

"ובנך, היכן הוא?", 
אמרה לו: "עמו הלך!".

אמר לה: "זקנה אין את יודעת שלקחו לשחיטה!". 
כיון ששמעה התחילה לסופדו ומתוך בכיתה יצאה נשמתה, 
שירחם  כדי  יצחק  בעקדת  מיתתה  לזכור  מתריעין  ולכך 

המקום על בניה".
אולי זו הסיבה ששרה זוכה שהפרשה שמופיעה מיד אחרי עקדת 
יצחק היא נקראת על שמה "חיי-שרה". אמנם שרה מתה, אך היא 

מתה כדי להביא חיים לבנה יצחק, ולכל העם שיבוא ממנו. 
אם מתבוננים בדמותה של שרה אמנו ניתן לראות כמה סבל היא עברה:

היא הלכה אחרי אברהם לאור כשדים, משם לחרן, משם לארץ  א. 
כנען, משם למצרים, משם לארץ פלישתים, ומשם לבאר שבע.

היא הייתה עקרה עד גיל 90. ב. 
היא נאצלה פעמיים לעבור לגברים זרים )פרעה, ואבימלך(. ג. 

היא מציעה לאברהם לשאת את הגר המשרתת שלה, שאולי  ד. 
דרכה היא תזכה לילדים. 

הגר מרגישה עליונה ומזלזלת בשרה. ה. 
בגיל 127 מודיעים לה שבנה נלקח לשחיטה. ו. 

היא מתה מצער כשמתבשר לה שבנה נשחט. ז. 
שרה לא צריכה ללכת להר המוריה כדי לעמוד בנסיון, היא עומדת 
בו בתוך כותלי אוהלה. היא מוסרת את עצמה למיתה במקום בנה, 

אהוב ליבה, יצחק.
בדברי ישעיהו ניתן לזהות את תפקידה - שרה היא ההשלמה של 
וְֶאל ׂשָָרה  ֲאבִיכֶם  ַאבְָרָהם  ֶאל  אברהם )ישעיהו נא, ב(: "ַהִּביטּו 
וְַאְרֵּבהּו". שרה היא סמל  וֲַאבְָרכֵהּו  ְקָראתִיו  ֶאָחד  ִּכי  ּתְחֹולֶלְכֶם 
האמונה והתמימות. ללא שרה אברהם לא היה יכול להוביל את 
המהפך שלו בעולם. מסירות גופה, נפשה ואמונתה הגדולה נתנו 
לאברהם את הכוח לפעול בעולם. שרה ואברהם השלימו אחד את 
השני כל אחד במקום שלו, ורק יחד מתוך אחדות אחת הצליחו 

לפעול להקמת עם האמונה בעולם.

לעילוי נשמתדיני השבוע ומנהגיו
יעקב יוסף שמעון ונחמה חיה כהן ז"ל

שבת פרשת חיי שרה
ההפטרה: "והמלך דוד זקן" )מלכים א' א, א(.

מברכים החודש: כסלו
ראש חודש כסלו ביום החמישי וביום השישי הבא עלינו ועל כל 

ישראל לטובה.
המולד: יום חמישי שעה 9, 45 דקות ו-12 חלקים.

אין אומרים אב הרחמים ואין מזכירים נשמות. 
יום רביעי כ"ט במרחשון, ערב ראש חודש, במנחה: אומרים יום 

כפור קטן ואין אומרים תחנון.
יום כפור קטן ממאמרי הרב חיים זוננפלד זצ"ל ב"ענג שבת"

'יום כפור קטן'  רבי משה קורדובירו היה קורא לערב חודש בשם 
ואנשי מעשה נוהגים להתענות בו. טעם לדבר, כי ראש חודש הוא יום 
כפרה על עוונות החודש שעבר, שהרי מקריבים בו שעיר החטאת, 

שאומרים במוסף של ראש חודש 'זמן כפרה לכל תולדותם'.
'יום  הנקרא  סליחות  סדר  מנחה  בתפילת  אומרים  בו  המתענים 
כפור קטן' וקוראים בתורה כבתענית ציבור. אך אף רבים שאינם 

מתענים אומרים את סדר הסליחות עם תפילת מנחה.
לפני  הסליחות  סדר  את  לומר  טוב  מנהג  כי  אברהם,  המגן  כתב 
אין  )ולכן  חודש  ראש  חל  ולמעלה  המנחה  מן  כי  מנחה,  תפילת 
אומרים תחנון(, אך הרוב נוהג להתפלל מנחה בתוך סדר הסליחות, 

כמודפס בסידורים.
ליום  כיפור קטן  יום  כשראש חודש חל בשבת או בראשון, מקדימים 
חמישי שלפניהם, שאין אומרים סליחות בשבת ובמנחה של ערב שבת.

אין אומרים 'יום כפור קטן' בערב ראש חודש חשון ואייר, החלים 
בחודשים שאין מתענים בהם; בערב ראש חודש טבת, שחל בימי 
החנוכה; ולפני חודש תשרי, שאף אין מברכים עליו. וסימן לדבר: 

חטאת - ראשי תיבות: חשון, טבת, אייר, תשרי.
רבה  סגוליות  ייחסו  קטן',  כפור  'יום  של  העצמי  ייחודו  מלבד 
לסליחות אלו להגן ולהציל מפני כל מיני גזירות רעות ופורענויות. 
יום ראשון ראש חודש: בערבית יעלה ויבוא. בשחרית: חצי הלל, 
קדיש שלם. שיר של יום. ברכי נפשי. קריאה בתורה. למוסף חולצים 

התפילין )שולחן ערוך תכג, ד. משנה ברורה כה, נט(.
'יעלה ויבוא' / טרחא דציבורא

ויבוא', כל עוד לא סיים חזרת  'יעלה  ציבור ששכח לומר  שליח 
הש"ץ דינו כדין היחיד ששכח. אך אם סיים כבר את חזרת הש"ץ, 
סומך  אלא  התפילה,  מראש  חוזר  אינו  שוב  הציבור  טורח  מפני 
ויבוא'  'יעלה  לומר  להתפלל. אם שכח  מוסף שעתיד  על תפילת 
יוצא חובתו בתפילה שחוזר  הוא  חוזר,  אינו  בתפילת לחש שלו, 

בחזרת הש"ץ. )שולחן ערוך, אורח חיים קכו, ד(.
הלל

מנהג האשכנזים לברך על הלל בראש חודש ''לקרוא את ההלל'', 
אך הספרדים אין מברכים על ההלל בר''ח. ואין לספרדי לשנות 
ממנהגינו המיוסד על פי דעת הרמב''ם ומרן השלחן ערוך. גם יוצאי 
מרוקו צריכים לנהוג כאן בארץ ישראל כפי המנהג בארץ ישראל, 

שלא לברך על ההלל בראש חודש.
ספרדי המתפלל בבית כנסת של אשכנזים בראש חודש, ועבר לפני 
כמנהג  ההלל  קריאת  על  לברך  רשאי  אינו  צבור,  כשליח  התיבה 
אשכנז, דשב ואל תעשה עדיף, אלא יתן לאחד מהצבור שיברך על 
ההלל במקומו. וכן אם נוסע לחוץ לארץ למקום שנהגו לברך על 

ההלל, ועומד כשליח צבור, יתן לאחר לברך. 
בני עדות המזרח שנהגו בחוץ לארץ לברך על ההלל בראש חודש, 
בארץ  כאן,  ולנהוג  ממנהגם  לשנות  עליהם  ישראל,  לארץ  ועלו 
ישראל, כמנהג כל יתר עדות המזרח שלא לברך על ההלל בראש 
חודש, כעדותו של השלחן ערוך. ואם טעה ובירך על ההלל, יאמר 
מיד ''ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד'', שיש אומרים שלספרדים 

זה ברכה לבטלה. )ילקוט יוסף, יביע אומר, שותי חוה דעה(
שבת פרשת תולדות

ההפטרה: "משא דבר ה' " )מלאכי א', א(.
זמן קידוש לבנה: ליל שני ד' בכסלו ועד ליל רביעי ט"ו בחודש.

לכיוון  פניו  אלא  הלבנה,  אל  פונה  אינו  הברכה  כשמברך 
שמתפללים ונותן עיניו בה ומברך, וכתב המגן אברהם )שם ס"ק 

ח(, כי יסתכל בה רק פעם אחת ואח"כ אסור להסתכל בלבנה.
"ותן טל ומטר לברכה".

מיום חמישי ז' בכסלו, המסופק אם הזכיר טל ומטר - אינו חוזר. כי 

הרב ישראל א' שפירא  שו"ת בפרשה
רב קהילת 'אהבת אחים',

בבלי תל-אביב
וְִהֵנה  ְַרא  וַי ֵעינָיו  וַיִשָא  ָעֶרב  לְִפנֹות  ַּבשָדֶה  לָׂשּוַח  יִצְָחק  ֵצֵא  וַי

גְַמִלים ָּבִאים )כד, סג(. לָׂשּוַח - לשון תפילה )רש"י(. 
מתי יש להקדים תפילת מנחה לפני תפילת מוסף? 

בברייתא שבבבלי ברכות )דף כו ע"ב(: 'יצחק תיקן תפלת מנחה, 
אלא  שיחה  ואין  ָעֶרב,  לִפְנֹות  ַבשָדֶה  לָׂשּוַח  יִצְָחק  וַיֵצֵא  שנאמר 
האמוראית  לדעה  סייעתא  אמנם  מהווה  זו,  ברייתא  תפילה'. 
הדעות  שלכל  הסוגיה  מסקנת  אולם  תיקנום',  אבות  ש'תפילות 
'אסמכינהו רבנן אקרבנות', שהרי תפילת מוסף לא נתקנה על ידי 
אחד מהאבות ובכל זאת הינה תפילת חובה. לאור זה, סידרן של 

תפילות תלוי ועומד גם בסידרן של קרבנות.
תפילת שחרית קודמת תמיד לתפילת מוסף, על-פי הכלל שקבעה 
המשנה במסכת זבחים )י, א(: 'כל התדיר מחבירו קודם את חבירו, 
הוקרב  שחר  של  שתמיד  ומכיוון  למוספין',  קודמים  התמידים 
נקבעה  כנגדו  גם תפילת שחרית שהיא  לפיכך  במקדש ראשונה, 

ראשונה מצד העיקרון של 'תדיר קודם'.
תפילת  בין  התנגשות  נוצרה  כאשר  היא  לדיון  שנותרה  השאלה 
מתארכת  בהם  בימים  שכיח  זה  מקרה   - מנחה  לתפילת  מוסף 
תפילת שחרית והגיע זמן מנחה - איזו מהן יש להקדים? הבבלי 
במסכת ברכות )דף כח ע"א( מכריע גם במקרה זה על פי הכלל של 
'תדיר קודם', ולכן אם 'היו לפניו שתי תפילות, מתפלל של מנחה 
לעומת  תדירה'.  אינה  וזו  תדירה  שזו  מוסף,  של  מתפלל  ואח"כ 
זאת, הירושלמי בברכות )ד, א( קובע כי 'תפילת המנחה קודמת' 
רק כאשר המתפלל נכנס ל'אריסטון', קרי, סעודה גדולה, שאם לא 

יתפלל כעת מנחה לא יהיה רשאי לאכול.
זו.  בשאלה  ברור  באופן  להכריע  נבוכים  הראשונים  רבותינו 
התוספות במסכת ברכות )ד"ה הלכה( פסק נחרצות כעמדת הבבלי 
'יש  הכיפורים  ביום  ולכן  למוסף,  תמיד  קודמת  מנחה  שתפילת 
ליזהר להתפלל תפלת שחרית קודם שיגיע שעת המנחה'. אולם 
דווקא  להכריע  הרא"ש  דברי  משמעות  וכן  בתוספות  הר"י  דעת 
כשיטת הירושלמי, שהדין של 'מתפלל של מנחה תחלה' זהו דווקא 
כשצריך להתפלל כעת את שניהם, וכגון 'שרוצה ליכנס לסעודה 
גדולה, אבל אם אינו צריך להתפלל תפלת המנחה יכול להקדים 

תפלת המוספין'.
על פניו נראה, כי הבבלי והראשונים שבעקבותיו, נאחזים תמיד 
בכלל של 'תדיר קודם', ולפיכך כאשר הגיע זמן מנחה, יש להקדים 
תמיד תפילת מנחה מצד תדירותה, בעוד שהירושלמי והראשונים 
של  סידרן  על-פי  התפילות  סדר  עניין  את  מבכרים  בעקבותיו 
שכן  מוסף,  תפילת  את  להקדים  יש  רגיל  במקרה  ולכן  קרבנות, 
תפילת מנחה היא כנגד 'תמיד של בין-ערביים' שהיה אחרון בזמן. 
שתי  את  הביאו  ד(,  רפו,  )או"ח  ערוך  השולחן  ובעקבותיו  הטור 
הדעות להלכה. הטור גם מעיד על אביו הרא"ש: 'ואדוני אבי ז"ל 
היה נוהג ביום הכיפורים להתפלל תפלת מוסף ביחיד כדי להתפלל 
באופן  כהירושלמי,  פסק  אף שהרא"ש  על  כלומר,  בזמנה',  אותה 
לפני  מוסף  להתפלל תפילת  הבבלי  כדעת  גם  הוא החמיר  אישי 

שיגיע זמן מנחה. 
המהר"ם מרוטנבורג בתשובותיו )פסקים ומנהגים אות ר"ן, מהד' 
מוסד הרב קוק ח"א( מכריע אף הוא שתפילת מוסף קודמת, אך 
מטעם אחר: 'תפילת מוסף, אם שהו הקהל כל כך בשבת או ביום 
מתפלל  מנחה,  תפילת  זמן  שהגיע  עד  הכנסת  בבית  הכיפורים 

תפילת מוסף קודם, שאין זה בכלל היו לפניו ב' תפילות'.
לשיטתו, הכלל של 'תדיר קודם' אינו כלל גורף אלא תלוי בדעתו 
של המתפלל, ולכן אם אין בכוונתו להתפלל כעת מנחה, ממילא זה 
נחשב כאילו עדיין לא הגיע זמנה של תפילת מנחה ואין כאן מצב 

של 'היו לפניו שתי תפילות' ולפיכך מתפלל מוסף קודם. 
להלכה פסק ר' יואל סירקיש בחיבורו 'בית חדש' שניתן לסמוך על 
הדעה שיש להקדים תמיד את תפילת מוסף. כאשר מדובר בציבור 
ולא ביחיד, הביא השולחן ערוך את שיטת הרמב"ם בהלכות תפילה 
יטעו',  'כדי שלא  קודם  לעולם מתפללים מוסף  יא( שבציבור  )ג, 
דהיינו, שאם יקדימו מנחה פעם אחת עשויים הם לטעות בשאר 

הימים ולהקדים תפילת מנחה אף קודם שהגיע זמנה.
אם וכאשר הגיע זמן מנחה קטנה, מכריע הרמ"א שאז לכולי עלמא 
'סמוך  יש להתפלל מנחה תחילה, אולם כאשר ההתלבטות היא 
לערב', שאז ניתן לבחור רק בתפילה אחת, שיטת ה'מגן אברהם' 
להתפלל מוסף שהרי למנחה יש 'תשלומין', אולם ה'משנה ברורה' 

)רפו סקי"ג( מכריע להעדיף את תפילת מנחה.

 הרב ברוך אפרתיהיבט פסיכולוגי בפרשה
יו"ר איגוד הרבנים הציוניים 'דרך 

אמונה', רב קהילה באפרת
על הצחוק ועל הפחד

יצחק אבינו מבטא במקרא שתי מידות סותרות.
המדה הראשונה היא הפחד: "וַיִשָבַע יַעֲקֹב ְבפַַחד ָאבִיו יִצְָחק".

יצחק. התורה מספרת  לידתו של  עוד טרם  מדת הפחד מופיעה 
צחקה  יצחק,  הולדת  על  לאברהם  המלאכים  בשורת  שבמעמד 
וטוען  אברהם,  באזני  שרה  את  מבקר  כשהמלאך  אמנם,  שרה. 
"וַּתְכֵַחׁש  ששרה צחקה, שרה מכחישה את צחוקה, מתוך פחד- 

ֵָרָאה". ׂשָָרה לֵאמֹר ֹלא צַָחְקּתִי, ִּכי י
גם המאורע המרכזי בחיי יצחק, מאורע עקידתו על גבי המזבח, 

היה מאורע של פחד. כמבואר בדברי רבותינו בתנחומא:
יצחק  על  גדולה  ויראה  פחד  נפל  לעקידה,  בדרך  "בשעה שהלכו 
שהרגיש במה שעתיד להיות.... מיד בנו אברהם ויצחק את המזבח 
ונטל אברהם את הסכין כדי לשחטו עד שיצא ממנו רביעית דמו, 
ובא השטן ודחף ידו של אברהם ונפלה הסכין מידו, וכיון ששלח 
ידו לקחתה יצאה בת קול ואמרה לו מן השמים 'אל תשלח ידך אל 

הנער' ואלולי כן כבר היה נשחט".
אבינו  יצחק  של  הגדולה'  והיראה  'הפחד  על  מצביע  זה,  מדרש 
מתוך  בכך,  חפץ  אך  להשחט,  ירא  יצחק  בדרכו.  מכונן  כמוטיב 
יראת שמים וציות לדבר ד'. קבלת חכמינו היא שיצחק פחד גם 
שמא השחיטה לא תהיה מדוייקת, שמא יזוז מתוך פחד המוות, 
תוך כדי השחיטה והיא תיפסל. עוד למדנו מחכמינו, שיצחק אף 
מפחד שאמו תמות מצער לכשתשמע שנשחט על גבי המזבח. עוד 
מתגלה במדרש יחסי הקרבה בין השטן ליצחק אבינו, בהיות השטן 

המלאך המושיע מהשחיטה. זהו מדרש פילאי שצריך ביאור.
המידה השניה המופיעה ביצחק לכאורה סותרת את הפחד, שכן 

המדה השניה המתגלית בו היא מדת השמחה.
גם מדה זו, נעוצה בשורשו של יצחק, עוד לפני הופעתו בעולם. כך 
מגיב אברהם בהתבשרו על בנו העתיד לצאת ממנו: " וַיִפֹל ַאבְָרָהם 
ַעל ָפנָיו וַיִצְָחק וַֹיאֶמר ְבלִבֹו ַהְלבֶן ֵמָאה ׁשָנָה יִּוָלֵד וְִאם ׂשָָרה הֲבַת 

ּתִׁשְִעים ׁשָנָה ּתֵלֵד".
ביטוי השמחה  צ.ח.ק. שמשמעותו  בשורש  נבחר שמו  כך  ומתוך 
שבלב, אמו בחרה את שמו ונמקה את בחירתה בתכונת הצחוק: 
"צְחֹק ָעׂשָה לִי ֱאֹלקים ָּכל ַהשֵֹמַע יִצְַחק לִי", יצחק מבטא את שמחת 
מתאר  גם  וכך  בלידתו.  המתבשרים  ושל  ואביו  אמו  של  החיים 
"וִהנֵה  צחוק:  כיחסי  ורבקה,  יצחק  של  הקרבה  יחסי  את  הכתוב 

יִצְָחק ְמצֵַחק ֵאת ִרבְָקה ִאׁשְּתֹו".
מרכבה  הנם  המלאכיים  האומה  שאבות  מרבותינו  מקובלנו 
לשכינה, והעומק באישיותם מגלה לנו את עומק הזהות של האומה 
הישראלית. על כן, יש לברר מהו אותו צחוק יסודי, המופיע אצל 
יצחק שוב ושוב, ומה היחס בין צחוק זה לבין מוטיב הפחד המופיע 

ביצחק.
חז"ל יחסו ליצחק את מידת הגבורה והדין )ובזוהר "יצחק דדרגיה 
גבורה"(, מידת הדין היא מדה של שלמות המסמלת את השאיפה 
לעולם השלם, המוסרי והעליון ביותר שיתכן. מדת הדין דורשת 
האלהי  המשפט  את  דהיינו  הדין',  'שורת  את  לקיים  תוקף  בכל 
הצודק. 'יקוב הדין את ההר' טוענת מידה זו, המבקשת לשבור את 

העולם החסר ולהופכו לעולם שלם ואופטימאלי.
בקשת שחיטתו של יצחק מביעה יותר מכל, את אופיה של מדת 
הדין, המוכנה להקריב את כל מה שיש על מנת להתקרב לשלמות 
יצחק, כנושא שמה של מדת הדין, מביע מתוכה  והנה  האלהית. 

שתי מידות סותרות המגלות את עומק הדין- הפחד והשמחה.
הן הפחד והן השמחה, שורשן בעתיד. יצחק מפחד ממה שיקרה לו 
לכשיובל לשחיטה. הוא מפחד איך תגיב אמו. העתיד טומן בחובו 
ולהובילו  יצחק, המבקש לתקן את העולם  את הפחד הגדול של 
לעתיד טוב יותר. גם שמחתם של אברהם ושרה, היא שמחה על 
העתיד, הטומן בחובו את לידת יצחק. יחסיו של יצחק עם רבקה, 
המביאים את יעקב לעולם, מביאים את יצחק לצחק עם אשתו. 
הגורם  עתיד  השלם,  העתיד  מן  נשאב  יצחק  של  שכוחו  ניכר 

לתחושת פחד ושמחה כאחד.

העלון מוקדש לזכר ולע"נ
יחיאל קרוטהמר ז"ל מטבריה,
נפטר ב-ז' בכסלו תשנ"ח. יהי זכרו ברוך!
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