
  

 

שיעור 
 הלכה

'וגליון  תשע"ה מטות מסעיפרשת    

פינת האקטואליה  
• משתחווים מתי  

בשמונה עשרה?  

• לאיזה כיוונים  
פונים ב"עושה 

?שלום"  

• למה צריך הש"ץ  
להצתין בחזרת 

?הש"ץ  

• איך אומרים  
?קדושה  

• מי שבאמצע שמונה  
עשרה, מה יעשה 

?במודים דרבנן  

 

את התשובות תשמעו 
בשיעור ההלכה לפני 

!התפילה  

חסידיתהאימרה ה  
כשנופלת לו מחשב זרה 
באמצע התפילה, אזי יתבושש 
עד מאד, כי דחפו אותו מהיכל 

המלך.  
וישוב אל היכל בבושה רבה 

ובהכנעה גדולה עד מאד.  
הבעש"ט הקדוש  

בדיחותא  

נושא השבוע  
ונתחיל את סימן כ', המדבר על  השבוע אנו נסיים את סימן י"ח בקיצור שולחן ערוך,

  חזרת הש"ץ.

בימי קדם, טרם המצאת הדפוס, סידורים לא היו מוצר כה נפוץ כמו בזמנינו. הכל היה 
פי כתבים עתיקים עוד יותר, וכמובן שהעלות היתה נעשה בכתב יד, ובהעתקה על 

בהתאם. עקב כך, אנשים אשר לא היה להם את האמצעים לרכוש סידור בעצמם, ולא 
היו מספיק חכמים על מנת ללמוד את כל התפילה בעל פה, פשוט לא ידעו איך להתפלל.  

לת עקב כך, תקנו אנשי כנסת הגדולה את 'חזרת הש"ץ', שבה הש"ץ אומר את תפי
שמונה עשרה בקול רם, וכל אלו שלא ידעו כיצד להתפלל בעצמם, האזינו לש"ץ, ענו 

אמן, ויצאו ידי חובה.  

כידוע בכל דברי חז"ל ישנם גם סודות נפלאים ונסתרים שלא גלויים לפשוטי העם, אבל 
בזמן האריז"ל (שהשבוע יחול יום ההילולא שלו) ניתנה לו רשות לגלות לעולם, 

לתה גדולה עוד יותר מתפלת הלחש והאיז"ל בעצמו היה עומד עם שחזרת הש"ץ מע
עיניים עצומות ומכוון לדברי הש"ץ, ועל כן אין לנו רשות לבטלה בימינו.   

- הלורד היהודי מעשה שהיה מקדש שם שמים   

 

 
הרב עמנואל יעקובוביץ, רבה הראשי של אנגליה 
לשעבר, שאף זכה לתואר האצילי "לורד", הוזמן 
פעם לנשף מלכותי יחד עם זוגתו הרבנית, בארמון 

באקינגהאם שבלונדון הבירה.  
כראוי לאורח מכובד כמוהו, צוות הארמון דאגו 
להכין מנות מיוחדות בהכשר מהודר, שהוגשו על 

נו לצורך המעמד.גבי כלים חדשים שנק  
כשהגיעו הרב והרבנית לנשף, הם ראו שולחן 
ארוך שעליו מסודרים מקומות מיוחדים לכל 
המוזמנים, את מקום שלהם הם הצליחו למצוא 
בנקל, תודות לפתק מיוחד שסימן את כליהם 
ככלים כשרים. לאחר שהתיישבו, טרם החלו 
בסעודה, קרה דבר מוזר ביותר, כולם קמו 

החלו לחפש לעצמם מקום חדש, ממקומותיהם ו
 סלרא'צ ךיסנהלפליאתם, הסבירו להם שכך הם כללי הטקס. על 



וודקה עם קרח, מזיק 
לכליות.  

וויסקי עם קרח, מזיק 
לכבד.  

קוק קולה עם קרח, 
מזיק לשיניים.  

כנראה שקרח זה משהו 
מאד לא בריא...  

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  

מנת שאף אחד לא ירגיש כאילו מישהו אחר קיבל 
מקום יותר מכובד ממנו, הם מחליפים אחד עם 

השני וכך כולם מרגישים שווים.  
לחפש מקום חדש. אלא שהם נתקלו בבעיה, הכלים  בשמעם הסבר זה, נחה דעתם ואף הם קמו

הכשרים. במקומם חדש לא יהיו להם כלים כשרים, מה יעשו? לא היתה בידם ברירה והם לקחו 
בידם את הכלים וקמו לחפש מקום חדש. אחד האורחים שהיה יהודי מתבולל ראה זאת והחל 

"אתם האורטודוקסים, תמיד יודעים לעשות בעיות, אתם לא יכולים להתגמש  לקנטר אותם
ם עושים! זה הרי לא לפי נימוסי הטקס?!"קצת? זה חילול ה' מה שאת  

שראה את בני הזוג מסתובבים עם צלחות בידם, שאלם אף הוא לפשר המעשה,  הנסיך צ'ארלס
והרב הסביר לו קצת על הלכות הכשרות של היהודים. אך לא כמו המתבולל, היה הנסיך. הוא 

שלא יצטרך לחלל  מאד התרגש מהעובדה שברב לוקח סיכון של פגיעה בכללי הטקס על מנת
את הלכות הכשרות, ולבו התמלא הערכה כלפיו, עד כדי כך שהוא קרא לאמו, המלכה אליזבת' 
השניה לראות את דבקותו של היהודי לדתו ולתורתו. לפתע, הופיע היהודי המתבולל שלא יכל 

כללי לסבול את הכבוד שקיבל הרב, ואמר "הוד מלכותה, תראי אותי. אני יהודי נאור, שומר על 
הטקס, ומתנהג בנימוס." אך למרבה בושתו תגובתו של הנסיך צ'ארלס לא איחרה מלהגיע, 
"אתה יהודי? אינך נראה כלל כיהודי? וחוץ מזה, אם היית יהודי, היית אמור להסתובב עם 

צלחות ביד. איפה הצלחות שלך?"    

–מטות מסעי  פרשת השבוע ע"י הבה"ח נתן חיים שמילוביץ נ"ינדרים    
 

 

 

 

 עוסק מטות פרשת של הראשון החלק
. להתירם ניתן שבהם האופנים ועל, בנדרים
 וידבר, "מעניין למשהו לב נשים נתבונן אם
 מלמד לא הוא". המטות ראשי אל משה
 אלא, כולו ישראל לכלל נדרים התרת הלכות
.המטות לראשי רק  
 פורחים נדרים שהיתר לנו אומרים ל"חז

 בפירוש כתובים אינם שהם דהיינו. באויר
 דינים פרטי מיני כל בהם ויש בפסוק

.בדבר בקיאים לרבנים רק המסורים  
?כך באמת זה ומדוע  

 נשרפו וכולם, המלך לינאי לו היו עיירות שאלף לנו מספרים ל"חז. מאד חמור דבר הינם נדרים
 ידע העם כלל שאם חשש רבינו משה. זה בעוון המגיעים עונשים עוד ישנם כן כמו. נדרים בעוון

 וידרו בנדרים יזלזלו הם, זאת לעשות כצד בדיוק ידעו, אותו להתיר שאפשר דבר הינם שנדרים
 את ידעו הם שרק. מדין על היושבים לרבנים, המטות לראשי רק הלכות גילה הוא לכן. שבוןח ללא

.אלו חמורות בהלכות מאד יזהר העם המון וכך, ההתרה הלכות  

 

 א"טילש ארוגידאסמ ר"ומדא ק"כ
 םירדנ תרתהב 


