
  

 
 שיעור הלכה

'בגליון  תשע"ה קורחפרשת    

 פינת האקטואליה

  אסור לחזן לעמוד מתי
 בעמוד התפילה?

  מה עושים במקום שקשה
 ?לקבץ מנין

  איזה חשבונות מותר
 ?לעשות בבית הכנסת

  מי שנכנס לבית כנסת
לקרוא לחבר, איך יעשה 

 ?זאת

  האם מותר לערוך קידושא
 ?רבה בבית הכנסת

  מיוחד יש למי איזה דין
שלומד כל היום בבית 

 ?המדרש

את התשובות תשמעו 
בשיעור ההלכה לפני 

 !התפילה

 חסידיתהאימרה ה

נפסק בשולחן ערוך אורח חיים 

 סימן צ"ח סעיף א':

המתפלל צריך שיכוין בלבו 

 ,פירוש המלות שמוציא בשפתיו

ויחשוב כאלו שכינה כנגדו 

ויסיר כל המחשבות הטורדות 

מחשבתו  עד שתשאר ,אותו

ויחשוב  .וכוונתו זכה בתפלתו

כאלו היה מדבר לפני מלך בשר 

היה מסדר דבריו ומכוין  ,ודם

קל וחומר  ,בהם יפה לבל יכשל

ה "לפני מלך מלכי המלכים הקב

  .שהוא חוקר כל המחשבות

 נושא השבוע
מסיימים את סימן י"ב בקיצור שולחן ערוך, ומתחילים את סימן י"ג. סעיפים אלו מדברים השבוע אנו 

 מהלכות בית הכנסת.

סוג אחר של תואר, בכל מדינה, קיים בית מיוחד לראש המדינה. בין אם זה מלך, נשיא, ראש ממשלה או כל 
מטעם המדינה למען אותה אישיות המייצגת את המדינה כולה. או ארמון מפואר  תמיד מייחדים מעון רשמי

המדינות גם משקיעות כסף רב בטיפוח הבית ואבטחתו, וכל את מפני שכולם מבינים היטב שזה הייצוג של 
ים בדירת שלושה חדרים בקומה המדינה. תארו לעצמכם שנשיא המדינה היה מארח את אורחיו הרשמי

ישנם גם כללי כמו כן מיוחד למטרות אלו.  ביתרביעית של איזה שיכון, הרי היה זה בזיון נורא, לכן ישנו 
 , שהרי זהו כבוד המדינה.חי הביתהתנהגות מיוחדים המצופים מאור

אים. כשאנו על אחת כמה וכמה, מלך מלכי המלכים, זה שממשיל את ראשי הממשלות, ומנשא את הנשי
 .נונו נדאג ליפות אותו לכבד אותו כמיטב יכולתבונים לו בית, א

 ע"י הבה"ח יהושע זיידה –ההכנה לתפילה  מעשה שהיה

 

 
ק רבי שעת בוקר מוקדמת בביתו של הצדי

מאיר מפרימישלאן, הצדיק ספון היה 
בחדרו, טרם התפילה, הכין את עצמו 

הגבאי המסור ר' אריה, לתפילת שחרית. 
עמד על המשמר כהרגלו כדי שלא יפריעו 

 לצדיק.
לפתע, נשמע קול שעטת סוס מכיוון החצר, 
ותוך רגע נכנס אל הבית "פויער" יהודי 
מבני הכפרים הסמוכים, ודרש בכל תוקף 
להיכנס לחדרו של הרבי על מנת לקבל 
בכרה עבור עסקה שהוא אמור לבצע עוד 

 מעט.
ר' אריה הסביר לו בקול רגוע, שעליו 
להמתין כשלוש שעות עד שהרבי יסיים את 
 תפילתו ורק אז יוכל להיכנס. ה"פויער" לא 

הבין מה הבעיה, ומיד פתח בצעקות רמות "מה זה כאן? האם באתי בשביל לחכות? אני רוצה 
 הכנסתו לרבי. להיכנס עכשיו!" וכך נמשיך וצעק בקולי קולו על ה"עוול" שגורמים לו באי

למשמע הצעקות, יצא הצדיק מחדרו לראות מה פשר המהומה, והנה אך פתח הצדיק את 
החדר ניצב מולו האיכר כשחיוך נסוך על פניו, ובעיניו מבט ניצחון אל עבר הגבאי. בנשימה 

אודות העסקה שהזדמנה לו. הכניסו  עצורה נדחף האיכר קרוב אל הצדיק והחל לספר  לו
הצדיק לחדרו, ושמע בקשב רב על העסקה, לבסוף ברכו בברכה והצלחה, וה"פויער" עלה על 

 סוסו ושעט לדרכו כלעומת שבא.
אט אט התאספו אנשי המניין והמתינו לצדיק שיצא מחדרו, אך משום מה הצדיק לא יצא. אף 

שיש קשר בין זה לביקורו של ה"פויער", אך הם  אחד לא ידע מה היא סיבת העיכוב, הם שיערו
יצא הצדיק אל בית לא הצילחו להבין מהו הקשר. לאחר מספר שעות של המתנה, סוף סוף 

 הכנסת, והתחיל בתפילה נלהבת כדרכו בקודש.
לאחר התפילה, כשר' אריה הגיש את ה"פת שחרית", אמר לו הצדיק: שמע ר' אריה, נס ארע לי 
היום שהתאפשר לי להתפלל לפני הקב"ה, כמעט ולא זכיתי לזה. מידי יום, טרם תחילת 

 "דבר אחר" על האש



וכך היו עושים חסידים ואנשי 

שהיו מתבודדים  :מעשה

עד שהיו  ,ומכוונין בתפלתם

 ,שמיותמגיעים להתפשטות הג

עד  ,ולהתגברות כח השכלי

שהיו מגיעים קרוב למעלת 

 .הנבואה

 בדיחותא

משלחת חיפוש מצאה 

יהודי שנקלע לאי בודד. 
לתדהמתם הם גילו שהוא 

בנה לעצמו שלושה בתי 
 כנסת.

מדוע הוא  הם שאלוהו
 צריך שלושה בתי כנסת?

והוא ענה בפשטות: "מה 
זאת אומרת? אחד 

למניין ותיקין, אחד 
המאוחר, ועוד  למניין

 אחד שלא נכנסים אליו..." 

 מי אנחנו

עלון זה יוצא לאור על ידי חבורת 

שיעור הלכה, המתקיים מידי יום 

במדרשה החסידית קודם תפילת 

השיעור  .7:30שחרית בשעה 

נמסר ע"י ר' ניסן משה פודולסקי, 

 מנהל הפנימיה.

המדרשה החסידית מגדלת בחורים 

 יראי ה', אוהבי תורה ואנשי

 .מעשה

 צור קשר
http://www.mcl.org.il 

nisanpodolsky@gmail.com 

התפילה מהרהר אני בכך שאני האדם הפשוט ביותר בעולם, כל כך שפל שאין יותר שפל ממני, 
גוע במידת הגאוה רח"ל, המעכבת את התפילה. אך היום, הכל היה שונה. וכך אני יודע שאיני נ

אותו "פויער" סיפר לי שהוא מתפרנס ממכירת בשר "דבר אחר" רחמנא ליצלן, ומיד באותו רגע 
הרגשתי כי איני מסוגל להתפלל, כי הרי יש יהודי יותר שפל ממני. יהודי שמסוגל למכור בשר 

 בטמטום הנפש. מה יכול להיות יותר גרוע מזה? שיקוצים ולהכשיל יהודים אחרים
אך לאחר כמה שעות של הרהורים, הכתה בי ההכרה. "אילו אני הייתי כל רחוק מיהדות, האם 
הייתי כלל מעלה על דעתי לנסוע אל רבי לבקש את ברכתו? האם היתה נותרת בי ולו טיפה של 

יותר טוב ממני, ומיד נכנסתי אמונת צדיקים? אין זאת אלא שאותו יהודי הוא במצב הרבה 
 לתפילה".

 מחלוקת -קורח  פרשת השבוע
 

 

 

 

  

 

בפרשתינו אנו קוראים השבוע 

על המעשה של קורח וכל עדתו 

שבאו לחלוק על מנהיג העדה, 

 משה רבינו ע"ה.

כתגובה, משה רבינו מבקש 

להוכיח כי הוא הוא אשר נשלח 

ע"י הקב"ה, ואילו קורח 

ועדתו רק מנסים לעורר 

מחלוקת. ההוכחה לכך תהיה 

ע"י שהם ימותו במיתה משונה, 

של בליעתם עוד בחיי חיותם 

 בבטן האדמה.

המלבי"ם שואל, איך זה 

ייתכן, שדווקא משה רבינו 

העניו מכל האדם אשר על פני 

האדמה, זה שתמיד עומד ומבקש 

עבור כלל ישראל להצילם מכל 

יני ענשים שהגיעו להם מ

וכאן הוא מבקש עבורם בצדק, 

 כזה דבר נורא?

והוא מתרץ דבר נפלא, קורח כידוע, רצה לעקור את האמונה 

בתורה. הרי כולם ידעו שמשה רבינו מונה ע"י הקב"ה בעצמו 

ללמד את התורה לעם ישראל, וקורח ניסה לערער את הידיעה 

ואת המוקרבים הזו, הוא אמר שמשה רבינו מינה את עצמו 

לצלחת. אילו חס ושלום קורח היה מצליח, הרי היה יכול 

להגיד גם על כל התורה שמשה בדה אותה מליבו, והמציא מצוות 

 לפי איך שנראה לו נח כמו שהוא מינה את עצמו, כביכול.

לכן, משה רבינו ביקש עבורם עונש ניסי, דבר שעדיין לא היה 

ה לקבלת התורה, שניתנה כדוגמתו בעולם. כדי ליצור מצב דומ

, בקולות וברקים, כך לא יוכל יותר אדם גם כן באופן ניסי

כך לקום ולטעון שהתורה היא "המצאה אנושים" רחמנא ליצלן, ו

בתורה לדורי  הוא הצליח להחזיר בבני ישראל את האמונה

 דורות.

 

 כך "פותרים" מחלוקות בפרלמנט האיטלקי...


