וישב תש"ע

יוס הצדיק
הרב יוס כרמל ,ראש כולל "אר חמדה"
יוס הצדיק זכה לש זה כיו שעמד בצדקו מתחילה ועד סו .כמו שמביא רש"י:
"ויוס היה במצרי  והלא הוא ובניו היו בכלל שבעי ,ומה בא ללמדנו ,וכי לא היינו יודעי שהוא היה במצרי ,אלא
להודיע צדקתו של יוס ,הוא יוס הרועה את צא אביו ,הוא יוס שהיה במצרי ונעשה מל ועומד בצדקו"
)שמות א' ה(.
ניסיונה של אשת פוטיפר לפתות את יוס מבואר ומפורט בכתוב ,מעל ומעבר למקובל ,וז"ל:
אמר ֶאל ֵא ֶ(ת ֲאדֹנָיו ֵה
ֹאמר ִ( ְכ ָבה ִע ִ%י :וַיְ ָמ ֵא ַוֶ ֹ4
י.ס ַוֶ +
ֶיה ֶאל ֵ
ַ0ָ +א ֵא ֶ(ת ֲאדֹנָיו ֶאת ֵעינ ָ
3חר ַה ְָ 2ב ִרי ָה ֵא ֶ1ה ו ִ
"וַיְ ִהי ַ
א.ת ְ
א7מה ִ6י ִא ָ
ָדיֵ :אינֶ 78גָד.ל ַ5ַ 5יִ ת ַהֶ:ה ִמ ֶ ִ8%י וְ לֹא ָח ִַ ְ 9מ ֶ ִ8%י ְמ ָ
ָת ְ5י ִ
ָדע ִא ִ+י ַמה ַ5ָ 5יִ ת וְ כֹל ֲא ֶ(ר יֶ( ל .נ ַ
ֲאדֹנִ י לֹא י ַ
יה ִל ְ( ַ6ב
י.ס י .י .וְ לֹא ָ( ַמע ֵא ֶל ָ
אתי ֵלאל ִֹהי :וַיְ ִהי ְַ 6ד ְָ 5ר> ֶאל ֵ
ֱ9ה ָה ָר ָעה ַה ְ<ד ָֹלה ַהֹ:את וְ ָח ָט ִ
י ֶאע ֶ
ִ +3א ְ( .+וְ ֵא ְ
ֲַ 5א ֶ(ר ְ
ְַ +ת ְ? ֵ9הִ 5ְ 7ב ְגד.
אכ .+וְ ֵאי ִאי( ֵמ3נְ ֵ(י ַה ַ5יִ ת ָ( ַ5ָ 5יִ ת :ו ִ
ֶא ְצ ָל> ִל ְהי.ת ִע ָ :>%וַיְ ִהי ְַ 6הַ .4הֶ:ה ַו ָ4בֹא ַה ַ5יְ ָתה ַלעֲ.9ת ְמ ַל ְ
ֵלאמֹר ִ( ְכ ָבה ִע ִ%י) "...בראשית ל"ט זיב(.
חז"ל הוסיפו ודרשו:
ָצא ִל ְמל ְֹ) "...קהלת ד' יד( זה יוס הצדיק כשבאתה אותה רשעה היתה מענה אותו בדבריה אמרה לו
ס7רי י ָ
" ִ6י ִמ ֵ5ית ָה ִ
אני אחבש בבית האסורי .אמר לה ד' מתיר אסורי )תהלי קמ"ו ז( .אמרה לו אני אנקר את עיני .אמר לה ד' פוקח
עורי )ש ה'( .אמרה לו אני אכפו את קומת .אמר לה ד' זוק כפופי )ש ש( .אמרה לו אני עושה אות רשע .אמר
לה ד' אוהב צדיקי )ש ש( .אמרה לו אני עושה אות ארמאי .אמר לה ד' שומר את גרי )ש ט'( .עד שאמר אי
אעשה הרעה הגדולה הזאת )בראשית ל"ט ט(") .מסכת אבות דרבי נת נוסחא א פרק טז(.
התלמוד מוסי על דברי אלה:
"אמרו עליו על יוס הצדיק :בכל יו ויו היתה אשת פוטיפר משדלתו בדברי ,בגדי שלבשה לו שחרית לא לבשה לו
ערבית ,בגדי שלבשה לו ערבית לא לבשה לו שחרית" )יומא ד לה עמוד ב(.
יוס עמד בניסיו ולא חטא בפועל ע אשת פוטיפר ,לכ נקרא הוא יוס הצדיק.
א כ ,אנו חייבי לשאול את עצמנו ,מדוע יוס מצא עצמו בבית הסוהר? על מה היה צרי לשל? חז"ל מספרי לנו כי
יוס ישב בבית האסורי עשר שני )קוד שנגזרו עליו שנתיי נוספות .בעניינ של שנתיי אלה עסקנו בחמדת ימי לראש
השנה תשס"ד .הרי לא יתכ שיוס ישב ויסבול כל כ הרבה זמ ללא סיבה!
סבלו של יוס מתואר פעמיי בספר תהילי:
יר.תי ִמ ֵֶ Cבל ִ( ְכמ?ָ 6ַ .יו ִמ72ד ֲַ +עב ְֹרנָה" )פ"א ז(.
ַפ() ".ק"ה יח(ֲ " ,ה ִס ִ
" ִעַ 78ב ֶֶ 6בל ַר ְגלְ 5ַ .רזֶל ָB5ה נ ְ
שאלה זו צריכה שתישאל ,על מנת שנבי את הלקח לדורות.
חז"ל ביקרו את יוס הצדיק מכמה בחינות .המדרש מביא:
"כיו שראה יוס את עצמו בכ התחיל אוכל ושותה מסלסל בשערו ואומר ברו המקו שהשכיחני בית אבי ,א"ל
הקב"ה אבי מתאבל עלי בשק ואפר ואתה אוכל ושותה ומסלסל בשער הרי אדונת מזדווגת ל ומצירה ל"
)תנחומא פרשת וישב סימ ח(.
יוס הרי לא ידע שהאחי שיקרו לאביו והוא יושב ומצטער .א כ ,לפי דעה זו אד צרי להתרחק ממצב של "סלסול
בשערו" מה שעלול לשדר מסר פסול ,בכל מקרה ,הוא ייענש ג א הוא יעמוד בנסיו.
דעה אחרת בחז"ל סוברת כי יוס התכוו לחטוא .וז"ל הגמרא:
"ויהי כהיו הזה ויבא הביתה לעשות מלאכתו ,א"ר יוחנ :מלמד ,ששניה לדבר עבירה נתכוונו" )סוטה ד לו ע"ב(.
לדעה זו ,אד צרי להתרחק כל כ מ מאיסורי עריות ,כי א יתכוו לחטוא אע"פ שבסו יעמוד בניסיו ,הוא ייענש קשות.
דווקא בדור שלנו ,שעניי זה הפ להיות כל כ פרו בציבור,
נחזור ונדגיש כי צרי להתפלל ולהתכוו בכל יו" :ואל תעמידנו בפני ניסיו".
לע"נ
הרב אשר וסרטיל ז"ל
נלב"ע ט' כסלו תשס"ט

אר חמדה ע"ר
רח' חייא  3ת.ד 36236 .ירושלי 91360
טל'  025371485פקס025379626 :
web-site: www.eretzhemdah.org

לע"נ
רבי יעקב
ב אברה ועיישה סבג

ERETZ HEMDAH
3 Chiya St. P.O.B 36236 Jerusalem 91360
Tel: 972-2-5371485 Fax: 972-2-5379626

Email: info@eretzhemdah.org
נית( לקרוא את הדברי ג באתר האינטרנט www.yeshiva.org.il
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יט'  כה' כסלו ,בבא בתרא קזקיג

דיני ממונות בלילה

)קיג עמוד ב(

הרב עופר לבנת
לע"נ סבתנו מלכה טויבע בת הרב יעקב לייב

השבוע בדפי הד היומי אנו מתחילי פרק יש נוחלי העוסק בהלכות ירושה .הגמרא )קיג עמוד ב( אומרת שקביעת ירושה
היא עשיית די וחלי על כ סדרי הדי של דיני ממונות .מהגמרא עולות שתי השלכות לקביעה זו .ראשית שצרי שלושה
דייני ,ושנית שהדי צרי להיעשות ביו ולא בלילה.
הלכה זו שצרי לדו דיני ממונות ביו דווקא מבוארת במסכת סנהדרי )לב עמוד א ,לד עמוד ב( .ש מובא שא התחילו
לדו ביו ,מותר לגמור את הדי בלילה .זאת בניגוד לדיני נפשות שבה ג גמר הדי צרי להיות ביו.
אול במהל הדורות ,עקב הקשיי לקיי מערכת משפטית מסודרת בגלות ,התעורר צור לדו דיני ממונות בלילה.
הפוסקי חפשו דרכי בה נית יהיה לדו דיני ממונות בלילה .הסמ"ע )חוש משפט ה ,ס"ק ז( כתב שני היתרי לדו דיני
ממונות בלילה .ההיתר הראשו הוא שא שני הצדדי מסכימי ומקבלי על עצמ שהדי יהיה בלילה ,אז רשאי
הדייני לדו בלילה .ההיתר השני הוא שא ידליקו נרות והמקו יהיה מואר ,אז נית לדו בלילה .היתר זה בנוי על
הסברא שהסיבה שלא נית לדו בלילה הוא משו שחשו .לפי זה ,ג א אחד הצדדי לא מסכי לכ שהדי יהיה
בלילה ,נית יהיה לכפות אותו על כ.
הש" )ה ,ס"ק ד( דחה את היתרו השני של הסמ"ע .לדעתו הפסול של לילה בדיני ממונות הוא גור ואי זה תלוי באיכות
התאורה .אמנ ,ג לדעתו בהסכמת שני הצדדי נית לדו בלילה.
מדברי הסמ"ע משמע שא הצדדי הוזמנו לבוא לפני הדייני בלילה וה באי מרצונ ,זה נחשב שה הסכימו לכ
שהדי יהיה בלילה .אול ,ב"שער משפט" )ה ,ס"ק ב( כתב שלא נית להסתמ על הסכמה כזו שהיא בשתיקה ,אלא צרי
שהצדדי בפירוש יקבלו על עצמ שהדי יהיה בלילה.
סיכו ופסיקה:
אי דני דיני ממונות בלילה ,אבל א התחילו לדו ביו נית לגמור את הדי בלילה )שולח ערו חו"מ ה ,ב( .א בעלי
הדי הסכימו על כ נית לדו בלילה )סמ"ע ס"ק ז וש" ס"ק ד( .לדעת "שער משפט" )ס"ק ב( צרי שההסכמה תאמר
במפורש על ידי בעלי הדי.

הרב מרדכי הוכמ(

ָרי
העיִ ט שיחיה את ַה ְ2ג ִ
ַ
במדרשי חז"ל מרומז ,שלנביאי ישראל היתה מסורת  כיצד לפרש את הפעולות הסמליות שבפרשיית 'ברית בי הבתרי'.
בפרשיה נאמר )בראשית טו ,זיא(
ֹאמר ֲאדֹנָי יֱקֹוִ ק ַ%ָ 5ה ֵא ַדע ִ6י
Bר ַהֹ:את ְל ִר ְ( ַָ :>+וַ 4
י ֵמא7ר ַ2ִ 9ְ 6י ָל ֶתת ְל ָ ֶאת ָה ֶ
את ָ
ה.צ ִ
אמר ֵא ָליו ֲאנִ י ד' ֲא ֶ(ר ֵ
" ַוֶ ֹ4
ֶ
ֹאמר ֵא ָליו ְק ָחה ִלי ֶע ְג ָלה ְמ (ֶ 1ֶ (Dת וְ ֵעז ְמ (ֶ 1ֶ (Dת וְ 3יִ ל ְמ  (1ָ (Dוְ תֹר וְ ג.זָל :וַEַ ִ4ח לֶ .את ָ6ל ֵא ֶ1ה וַיְ ַב ֵ+ר א ָֹת ַ+ָ 5ו ְ
יר ֶ(ָ8הַ :וֶ 4
ִא ָ
3ב ָר:
ַGב א ָֹת ְ
ָרי ַוֵ 4
ֵרד ָה ַעיִ ט ַעל ַה ְ?ג ִ
וִַ +ֵ ִ4אי( ְִ 5תרִ .ל ְק ַראת ֵר ֵעה 7וְ ֶאת ַה ִֹ?Fר לֹא ָב ָתרַ :וֶ 4
וזו לשו המדרש בבראשית רבה )מד ,טז( בתרגו חופשי:
ָרי .אמר ר' אסי :נטל אברה 'מכישה' )כלי חד( והיה מכיש )דוקר( אות ,ולא הוו מתכתשי )ולא היו
ֵרד ָה ַע ִיט ַעל ַה ְ2ג ִ
" ַוֶ 5
3ב ָר' בתשובה".
ַGב א ָֹת ְ
מוכי( .א על פי כ ' ַוֵ 4
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פרשני המדרש הסבירו ,שאברה נטל כלי חד וניסה להבריח באמצעותו את ָה ַעיִ ט; אול צפורי ָה ַע ִיט לא הושפעו מהדקירות
הללו .א קשה להלו את הפרוש הזה .המדרש ממשי מיד במילי "א על פי כ"  והניגודיות בי חלקו הראשו של המדרש
העיִ ט באמצעות מכות ה'מכישה'  היה צור ביצירת
לבי המשכו אינה מובנת .אדרבא ,בגלל שאי אפשר היה למנוע את ירידת ַ
דר חילופית להצלת הפגרי .נראה שכוונת המדרש היא אחרת.

מיהו ָה' ַעיִ ט'?
וזו לשו המש המדרש:
ָרי' בלא גידי ועצמות  זכות עומדת לה".
אמר רבי עזריה לכשיעשו בני ' ְ2ג ִ
ָרי' במצב גרוע ביותר .אול התייחסות הזו אינה נכונה
ָרי'  ה בני של אברה אבינו .ה" ַעיִ ט" מחשיב אות ל' ְ2ג ִ
ה' ְ?ג ִ
מפני ש"זכותו" של אברה אבינו עומדת לה.
ה"מדרש רבה" אינו מבאר ש מיהו ה" ַעיִ ט" .א נית להסיק זאת מהעיו במדרש שמובא בספר "מדרש אגדה" )מאר צובה;
עמוד :(33
7ב ָר'
ַ9ב א ָֹת ְ
ַח ָל ִתי ִלי'ַ ' .וֵ 5
ב7ע נ ֲ
ָרי'  זה דויד ב ישי שנקרא ' ַע ִיט' שנאמר )ירמיהו יב ,ט( ' ַה ַע ִיט ָצ ַ
ֵרד ָה ַע ִיט ַעל ַה ְ2ג ִ
" ' ַוֶ 5
 הפריח אברה כדי שלא יהיה לה חלק לעול הבא".
ה"מדרש אגדה" מסביר שאברה נשב רוח ,והפריח והבריח בה את צפורי ה' ַעיִ ט' )דויד ב ישי(; והוא סימל בכ  שהוא אינו
רוצה שיהיה לה חלק לעול הבא .ברור שאי להבי את דברי המדרש כפשוט ,וברור של"דויד ב ישי" יש חלק לעול הבא.
ה"מדרש אגדה" מרמז שקיימת קבוצת בני של אברה  שמייצגת את "דויד ב ישי" .קבוצה זו מכונה ה' ַעיִ ט' ,מפני שהיא
ָרי" .בני ה' ַעיִ ט' סבורי שה"דקירות" שה דוקרי את "הפגרי" בנסיו לעורר
מתייחסת לקבוצה אחרת של בני בתור " ְ?ג ִ
אות  ה "מצווה" שמזכה אות לשכר בעול הבא .א אברה אבינו אינו מסכי עימ .ה"דקירות" הללו לא תזכינה אות
בשכר הזה  ואברה אבינו רוצה למנוע אות.

ָרי'?
מיה ה' ְ2ג ִ
הנביא זכריה )יב ,י( מספר על מישהו ש"בית דויד"  "דקרו" אותו:
ר7ח ֵח וְ ַת ֲחנ7נִ י וְ ִה ִ5יטֵ 7א ַלי ֵאת ֲא ֶ(ר ָָ :קר< וְ ָס ְפדָ 7ע ָליו"...
רַ (7לִ ַ
י(.ב יְ ָ
"וְ ָ( ַפ ְכ ִ+י ַעל ֵ;ית ָ:וִיד וְ ַעל ֵ
רבי דוסא מגלה במסכת סוכה )ד נב ,א( ש"הנדקר" הזה הוא "משיח ב יוס שנהרג"!! ודבריו משלימי את דברי המדרשי
שהובאו לעיל .הקבוצה שמשייכת עצמה ל"בית דויד" מתייחסת אל בני קבוצת "משיח ב יוס" כאל "פגרי";ֵ .ית ָ:וִיד
" ִה ִ5יטֵ 7א ַלי" )אל הקב"ה( ודקרו לששמי את "משיח ב יוס"  כדי לנסות ולהעיר אותו "לתחיה"" .הדקירות" לא עוררו
אותו; ולכ ה הספידו את בני "קבוצת משיח ב יוס"; והגדירו אות בתור "הרוגי".
א כזכור ,ב"מדרש אגדה" מבואר שאברה נשב רוח כדי למנוע מה"עיט" את הדקירות האלו; וב"מדרש רבה" מבואר,
שאברה לא מייחס אמינות להגדרות שלה!! אברה המשי בתהלי התחייה ,והוא ביצע את ההחייאה באמצעות תהלי של
תשובה.

ברית בי( הבתרי ותחיית המתי

העיִ ט וג הפגרי צריכי לעבור תהלי של תחיה:
בספר "מדרש הגדול" )עמוד  (240מבואר שג ַ
ָרי'  ביקש לפזר ולאבד.
ֵרד ָה ַעיִ ט ַעל ַה ְ?ג ִ
"אבא חנ אומר א הראהו 'תחיית המתי' .שנאמר 'וַEַ ִ4ח לֶ .את ָ6ל ֵא ֶ1הַ ...וֶ 4
ַGב
3ב ָר'  נטל את האיברי ונתנ זה בזה; וכיו שירד עליה ' ַה ִ.?Fר'  חיו ופרחו והלכו לה; שנאמר ' ַוֵ 4
ַGב א ָֹת ְ
' ַוֵ 4
ַGב ר7ח .יִ ְ:לָ 7מיִ '".
ָ( ָבה  '.5ואומר 'י ֵ
ר7ח ד' נ ְ
ַGב' אלא שהפריחה אות הרוח; שנאמר ' ִ6י ַ
3ב ָר'  אי ' ַוֵ 4
א ָֹת ְ
כוונת המדרש מבוארת בתשובות ר' סעדיה גאו )רס"ג( על שאלות חיוי הבלכי .התשובה כתובה בחרוזי )כ"א ,עמוד 31
במהדורת פאזנאנסקי ,וורשה(:
"טעמי המחזה והבתרי לא היבנת עניינ; על כ נבהלת בשמע את חזונ .הר ואגידה ל את פתרונ; כי 'תחיית
3ב ָר'  ויניד ויחיו כולה .ולכ הקדי תת
ַGב א ָֹת ְ
יה; ' ַוֵ 4
ֲל ֶ
ָרי +ְ 75ר 7וְ הָ 7רד ' ַה ִ=>2ר' ע ֵ
המתי' כתובה בחביונ?ְ .ג ִ
כל ֶֶ 5תר ' ִל ְק ַראת ֵר ֵעה '7מה; ְָ 5ק ֵרב ' ֶע ֶצ ֶאל ַע ְצמָ  '.ל ַפ ַחת בה חייה .חיל האל הגדול הזה בראותו; חויב לצוות כ את
בניו ואת ביתו .למע לא ידאגו מ העינוי בביאתו; ויבטחו כי אחריו יודיע ד' ישועתו".
רס"ג מבאר ,ש" ָה ַעיִ ט" ה התור והגוזל שמוזכרי לפני כ .הכתוב אומר "וְ ֶאת ַה ִ=ֹ2ר לֹא ָב ָתר"; והכתוב הבא מספר ,שאברה
נטל את " ַה ִ=>2ר" הזו )התור והגוזל( בידיו והוריד אות על הפגרי; והדבר היה דומה ל" ַע ִיט" )צפור טר( שיש לו חיות עצמית
והוא יורד מעצמו על הפגרי.
המדרש ורס"ג קושרי בי "ברית בי הבתרי" לבי חזו "תחיית המתי" )"חזו העצמות היבשות"( .בחזו מסופר ,שיחזקאל
)ל"ז( יצא אל בקעה שהיו מפוזרי בה עצמות יבשות .הקב"ה ציווה אותו לנבא אל הרוח כדי שהעצמות יחיו .יחזקאל ניבא
והעצמות קרבו זו לזו והגו חזר ונבנה .א הגו שנוצר לא סיפק את יחזקאל והוא היה נראה לו  כגו חסר חיי .לאחר מכ
הקב"ה ציווה אותו לנבא פע נוספת אל הרוח ,וזו באה והחיתה את הגו שנוצר .רס"ג מקביל בי הפעולות שאברה ביצע
העיִ ט והפגרי  לבי השלבי של "חזו תחיית המתי" שבספר יחזקאל.
באמצעות ַ
א .בשלב הראשו אברה ביתר את הבהמות" .בהמות מבותרות" נראות ג למתבונ מרחוק  כחסרות חיי .שלב זה מקביל
לשלב שיחזקאל יצא לבקעה ,והוא ראה שהעצמות היבשות מפוזרות בה; ולכאורה אי סיכוי שה תחזורנה לחיי.
ב .בשלב השני אברה קירב את הבתרי"  1וִַ +ֵ ִ4אי( ְִ 5תרִ .ל ְק ַראת ֵר ֵעה<" .שלב זה מקביל לתחילת התחייה הראשונית
ֲצמ.ת ֶע ֶצ ֶאל ַע ְצמ>".
ַ? ְק ְרב< ע ָ
ָב ִאי וְ ִהֵ8ה ַר ַע( ו ִ
ֵיתי וַיְ ִהי ק.ל ְִ 6הְ 8
אתי ֲַ 6א ֶ(ר Dצִ 7
שבחזו יחזקאל" :וְ נִ ִֵ 5
ג .בשלב השלישי אברה הוריד את התור והגוזל )=הצפור( וש אות כמו ַעיִ ט תוקפני על "הבתרי שכבר התאחדו" .שלב זה
יה ע.ר
ֲל ֶ
7ב ָ9ר ָע ָלה ,וְַ ִ4ק ַר ע ֵ
יה ִ< ִדיָ ,
ֲל ֶ
יתי וְ ִהֵ8ה ע ֵ
מקביל לסיו התחייה הראשונית שבחזו יחזקאל  ולביקורת שלו" :וְ ָר ִא ִ
ר<ח ֵאי( ָ; ֶה!!" .יחזקאל רואה שהקב"ה השלי את תהלי וחיבר את הגו המפוזר בחזרה  א יחזקאל מבקר
ִמ ְל ָמ ְע ָלהְ  ,ו ַ
ָרי= ֵמ ִתי; והיא מכישה אות במקורה.
את הגו שנוצר בטענה שאי בו רוח חיי .יחזקאל דומה לצפור עיט שרואה ְ?ג ִ
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ד .בשלב הרביעי אברה הניע את ה"בתרי" ואת ה"צפור"; והתנועה הזו שיוותה לה מראה של רוח חיי עצמית ,וכאילו ה
אתי ֲַ 6א ֶ(ר ִצָ7נִ י
ִַ 5
ר7ח ...וְ ִהֵ 8
ָבא ֶאל ָה ַ
ֹאמר ֵא ַלי ִהֵ 8
מתנועעי בעצמ .שלב זה מקביל לתחייה השנייה והמלאה שביחזקאלַ " :וֶ 4
יה ַחיִ ל <ָד.ל ְמאֹד ְמאֹד".
ַע ְמדַ 7על ַר ְג ֵל ֶ
ר<ח ו ְִַ 5חי< ַוַ 4
ַ+ב.א ָב ֶה ָה ַ
וָ
רס"ג מבאר שאברה הניד והניע את "כול" .ג "הצפור שלא בותרה" היתה "חסרת חיי אמיתיי" .אברה הניע את
"כול"; כדי לסמל "רוח חיי אמיתית" שחוזרת ונושבת בה.

שתי הקבוצות העתיקות
ה"בהמות" ו"הצפורי" מסמלות שתי קבוצות עתיקות יומי ,שמביאות לידי ביטוי את הכוחות שהאד נברא עימ ,הכוח
הגשמי והכוח הרוחני .קבוצות אלו הופיעו לראשונה בתור קבוצת ַק ִי( וכנגדה קבוצת ֶה ֶבל )וממשיכי דרכו שה יוצאי ֵ@ת(.
קבוצת ַק ִי( מחשיבה את הקנייני הגשמיי; ואילו קבוצת ֶה ֶבל מתייחסת אליה בתור הבל הבלי ,והיא מחשיבה את
הצדדי הרוחניי של העול.
כוחות אלו היו נטועי ג בליבו של נוח ,שיצא לעול החדש שאחר המבול .הקב"ה נטע בלב נוח שאיפה להתחבר לגשמיות של
העול כדי לפתח אותו ,ושאיפה לחיבור וקשר ע בורא עול .נוח יצא מ התיבה ונטע כר; א הוא לא השתמש בתוצרת
הכר כראוי  והוא נפל לשכרותָ .ח למד מהמעשה של נוח  הוראת היתר לצאצאיו להתחבר אל העול הגשמי ללא שו
שאיפות רוחניות .אול ֵ( חלק על ההבנה הזו ,והוא הודיע שמותר להתחבר לגשמיות של העול רק מתו שאיפות רוחניות.
ֶפת לקבל את החזו הזה; ושניה הצליחו להפיק עבור נוח תועלת רוחנית )" ְִ 9מ ָלה" (2ג מתו הנפילה שלו.
ֵ( שכנע את י ֶ
יה"( .3כאשר נודע לנוח על פעולות בניו ,הוא קילל את צאצאי
תועלת שכיסתה במבט לאחור )" ֲאח ַֹר ִ8ית"( על הנפילה )" ֶע ְרוַת ֲא ִב ֶ
ֶפת.
ָח ,וביר את ֵ( ואת י ֶ
נוח ראה שהוא לא הצליח לחבר היטב בי השאיפה לגשמיות לבי השאיפה לרוחניות ,ולכ הוא הפריד בינ באמצעות יצירת
ֶפת וקבוצת ֵ( )בראשית ט ,כוכז(:
שתי קבוצות עמי נפרדות :קבוצת י ֶ
Bה ֵלי ֵ("...
ֶפת וְ יִ ְ(ֳ 5ְ ֹ6
ַפ ְֱ +אל ִֹהי ְלי ֶ
ר 7ד' ֱאל ֵֹהי ֵ( ...י ְ
ֹאמר ְָ 5
" ַוֶ 4
ֹהנִ י"; יושבת אהלי ומנותקת מ הגשמיות ,ותפקידה יהיה
קבוצת ֵ( קיבלה את הברכה הרוחנית .היא תהיה " ַמ ְמ ֶל ֶכת ֲ 6
ֶפת יהיה קשר
ֶפת קיבלה את הברכה הגשמית ,והקב"ה ירחיב את גבולה .א לקבוצת י ֶ
לפרס את ש ד' בעול .קבוצת י ֶ
Bה ֵלי ֵ(  כדי להתחזק ש בשאיפות רוחניות שימנעו ממנה ליפול בנפילה
מסוי לרוחניות .היא תעלה לרגל לשכו מדי פע ְֳ 5
של נוח.
אול תכניתו של נוח לא צלחה ,וכפי שמתבאר בהמש ספר בראשית.

החלפת מלכיצדק ) ֵ@ ב( נוח( באברה
רוב צאצאיו של ֵ( לא רצו להמשי בדר אביה שהיה "ֵֹ 6ה ְל ֵאל ֶע ְלי ;".ה לא רצו להתנתק מ הגשמיות ולהישאר ספוני
ֶפת ה פעולות מבורכות ,ולכ ה העדיפו לעסוק בה והתפזרו על פני התבל .הכנעני והפריזי
באוהל .ה ידעו שג פעולותיו של י ֶ
ו( לא הצליח לגייס את צאצאיו  כדי למנוע זאת.
השתלטו על אר ישראל שנועדה לזרעו של ֵ(; ֵ
ֵ( כיה ג בתפקיד " ַמ ְל ִ6י ֶצ ֶדק" ,והיה צרי לבצע משפט צדק בעול .אול כאשר התרחשה מלחמת עול בסמו לו  הוא
7מ ְמ ֵרא" אול הוא לא יכול היה לרכז אות
לא יכול היה לכפות את הצדק .בסמו אליו היו כוחות צבאיי של " ָענֵר ֶא ְ(ֹ6ל ַ
למלחמת הצלה של העשוקי .מי שריכז אות היה אברה .לאברה היה כוח צבאי משלו ,והיתה לו ברית צבאית עימ.
כאשר אברה היה זקוק לעזרת ה נענו לקריאה ,ובאו ולחמו יחד עימו  וסייעו לו בהשכנת הצדק .בסיו המלחמה אברה
בא ל ַמ ְל ִ6י ֶצ ֶדק .אברה הראה בכ ,שהוא ביצע את המלחמה הזו בשליחותו של ַמ ְל ִ6י ֶצ ֶדק ,שהרי הוא זה שהיה צרי ליזו
אותה מלכתחילה.
בנוס לכוח הצבאי העצמאי של אברה היה לו ג כוח כלכלי עצמאי והיה לו ג מטבע משלו .4ל ַמ ְל ִ6י ֶצ ֶדק לא היתה כלכלה
עצמאית משלו והוא היה תלוי בחסדי אחרי; ואברה שהיה ידוע כאיש חסד תמ ב ַמ ְל ִ6י ֶצ ֶדק ,והביא לו מעשר מהשלל שהוא
לקח במלחמה.
ֵ( ) ַמ ְל ִ6י ֶצ ֶדק( התפלל לקב"ה שיציל את העשוקי; א הוא ראה שלולי יוזמתו של אברה  התפקיד שלו היה נותר תפקיד
סמלי; ללא אפשרויות לביצוע הרעיונות הגדולי שהוא נועד לה ע"י הקב"ה .בעקבות המצוקה הזו  ֵ( נפל בדעתו ונכשל
בדבריו; והוא הקדי לבר את אברה לפני שהוא בר את הקב"ה .עקב הנפילה הזו ,הקב"ה הודיע לאברה  שהוא יחלי
ע.ל ַעל
+3ה כֹ ֵה ְל ָ
ָח ָ
את ֵ(; ושזרעו של אברה יירש את אר ישראל .דבר זה מרומז בתהלי )קי ,ד(" :נִ ְ( ַ5ע ד' וְ לֹא יִ ֵ 8
ְִ :ב ָר ִתי ַמ ְל ִ6י ֶצ ֶדק".
יר ֶ(ָ8ה" .קשה לפרש את שאלתו של אברה בתור חסרו
אברה שמע את הבשורה ,ושאל את הקב"ה  " ַ%ָ 5ה ֵא ַדע ִ6י ִא ָ
ַח ְ( ֶב ָה ְ .1צ ָד ָקה" .המדרשי מרמזי שאברה ידע את המצוקה שגרמה
באמונה; שהרי סמו לפני כ נאמר  "וְ ֶה ֱא ִמ ַ5ד' ַוְ 4
לנפילתו של ֵ( ) ַמ ְל ִ6י ֶצ ֶדק(; והוא שאל את הקב"ה  כיצד אפשר למנוע מצוקות דומות בעתיד; מצוקות שעלולות להביא
לאובד האר והתפקיד ג מזרעו.

משמעות ה"בהמות" וה"צפורי" שבברית בי( הבתרי

@ ָ ,@Aוְ תֹר
@ ֶ@ֶ Aת וְ 3יִ ל ְמ B
@ ֶ@ֶ Aת וְ ֵעז ְמ B
הקב"ה ציווה על אברה לעשות "מעשה נבואי" ,שמשפיע על העתידְ " :ק ָחה ִלי ֶע ְג ָלה ְמ B
@ ֶ@ֶ Aת" מצד עצמה.5
וְ ג.זָל" .אברה הצטווה ליטול שלושה מיני בהמות ,כאשר כל אחת מהבהמות היתה צריכה להיות " ְמ B
ובנוס לבהמות  "שתי" "ציפורי".
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הבהמות נחשבות לגשמיות ביחס לצפורי; שהרי ה אינ מסוגלות להתנתק מהארציות ולעו באוויר .בנוס לכ ,המספר
"שלוש" מסמל בתנ" חיבור לעול הטבע ולארציות; וכנגדו המספר "שני" מסמל חיבור לרוחניות" .6שלוש" "בהמות"
"משולשות" מסמלות חיבור חזק מאוד לארציות; ולעומת "שתי" "צפורי" מסמלות חיבור חזק לרוחניות" .הבהמות
ֹהנִ י" מסוג חדש .ממלכה אחת ומאוחדת;
המשולשות" ו"שתי הצפורי" מסמלי הסכמה של הקב"ה להקמת " ַמ ְמ ֶל ֶכת ֲ 6
שיהיו בה בני של אברה שמחוברי מאוד לרוחניות )צפורי(; ובני של אברה שמחוברי מאוד לגשמיות )בהמות(.

משמעות ביתור "הבהמות"  ומשמעות איחוד(
אברה הקריב את הבהמות ואת הצפורי ,והוא נטל את הבהמות וביתר אות" .בהמות מבותרות" ניכרות למרחוק כ"חסרות
חיי" .מאיד ,אברה לא ביתר את התור ואת הגוזל .צפורי שאינ מבותרות נראות מרחוק כ"גו חי" .ה"מדרש רבה" )מד,
טו( עומד ש לפני כ על הסמליות שבדבר:
ְאת ַה ִ=ֹ2ר לֹא ָב ָתר' .ר' אבא בר כהנא בש ר' לוי אמר :הראה לו הקב"ה כל
ֶ[ ...ו ֶ
"]'וַEַ ִ4ח לֶ .את ָ6ל ֵא ֶ1ה ו ְַי ַב ֵ?ר א ָֹת ַ+ָ 5ו ְ
מי שהוא מעמיד פני בגל  הגל שוטפו; וכל מי שאינו מעמיד פני בגל  אי הגל שוטפו".
לאברה היה כוח צבאי וא היה לו כוח כלכלי עצמאי .אברה ציר את הגור החשוב הזה לתו התכנית החדשה של
ֹהנִ י" .אול אברה הראה ,שכאשר הכוחות הגשמיי הללו יהיו קיימי בצד הכוח הרוחני  א בנפרד ממנו  לא
" ַמ ְמ ֶל ֶכת ֲ 6
יהיה לה קיו .הגויי שינסו להשתלט על אר ישראל באמצעות כוח צבאי דומי לגל מי גדול .הכוח הצבאי של ישראל
ינסה לעמוד כנגד הגל הזה; א ה לא יצליחו והכוח הצבאי של הגויי ישטו אות" .ביתור הבהמות" מסמל את ביטול הכוח
הצבאי והכלכלי העצמאי של ישראל  על ידי הגויי" .7הצפורי" שמבטאות את הצד הרוחני של ישראל  אינ מנסות להעמיד
פני כנגד הגל הצבאי של הגויי; ולכ ה אינ "מבותרות" .ג כאשר הגויי יבטלו את ההופעה הצבאית והעצמאית של
ישראל; ה לא יבטלו את ההופעה הרוחנית של ישראל .מצב כזה בא לידי ביטוי בהסכמת הגויי לקיו "יבנה וחכמיה"; והוא
מתבטא ג בקיו ע ישראל לאור כל הגלויות  ללא כוח צבאי וכלכלי עצמאי משלה.
לאחר מכ אברה חיבר את הבתרי .חיבור הבתרי מסמל את חזרת ע ישראל מ הגלויות .חיבור זה נעשה בתחילה ללא
קשר גלוי ל"צפור"; והוא מבטא תחיה צבאית וכלכלית עצמאית שאינה קשורה לצד הרוחני של ישראל .שלב זה מקביל לתחייה
הראשונית שיחזקאל ראה.

העיִ ט
ירידת ַ

אחר כ ,אברה הוריד את הצפור על הבהמות שאוחדו ,כמו עיט שיורד על גבי פגרי ודוקר אות .המעשה הזה מסמל תביעה
של "הצפורי" מ "הבהמות"  להתעורר לתחיה .הנביא זכריה מתאר זאת בתור "בית דויד" שדקרו את "משיח ב יוס";
ולאחר שלמראה עיניה הוא "אינו מתעורר"  ה מספידי אותו כמו "מת".
ב"מדרש אגדה" נאמר ש"קבוצת העיט" סבורה ש"הדקירות" הללו ה מצווה  א היא טועה ולא יהיה לה שכר על כ .עצ
הבקשה של "הצפורי" מ "הבהמות"  להצטר אליה ולעו באוויר  היא נכונה .א היא לא צריכה להופיע בצורה של
"דקירות" .עצ הבקשה "לעו באויר" מגלה ,שבתכנית שהקב"ה הועיד לע שיצא מאברה  התפקידי לא מוגדרי לדורי
דורות .ב של אברה יכול להיות שיי בחלק מחייו ל"קבוצת משיח ב יוס" ולעסוק בענייני המעשה; ובחלק אחר מחייו הוא
יכול להיות שיי לקבוצת "משיח ב דויד" ו"לעו באויר" ,כלומר לעסוק בענייני הרוח .א קבוצת "בית דויד" סבורה שרק בה
יש "נשמה" .לפיכ ,היא אינה "מבקשת" מחברי ב"קבוצת משיח ב יוס" להצטר אליה; אלא היא "דוקרת" אות כמו
ָרי= ֵמ ִתי"  בתביעה שכול "יתעוררו" ויהיו כמוה.
ַע ִיט שדוקר " ְ2ג ִ
העיִ ט" מחשיב את
ָרי' בלא גידי ועצמות  זכות Cעומדת לה"ַ " .
רבי עזריה התייחס למצב הזה ואמר" :לכשיעשו בני ' ְ2ג ִ
ָרי' במצב גרוע ביותר .אול התייחסות הזו אינה נכונה מפני ש"זכותו" של אברה עומדת
הבני הללו של אברה  ל' ְ2ג ִ
לה .קבוצת ה"עיט" סבורה שכל בניו של אברה צריכי לעסוק ברוחניות צרופה  ולהפו ל"צפורי"; אול הדבר אינו נכו.
ֹהנִ י" טהורה ,אול "אר
זו היתה התכנית הראשונית של ֵ( ב נוח  והיא נכשלה .הממלכה של ֵ( היתה " ַמ ְמ ֶל ֶכת ֲ 6
ישראל" נגזלה מה וה ג לא הצליחו להפי ולהשליט את הצדק בעול .בתכנית שהקב"ה ייעד לאברה ,הע שיצא מבניו
יהיה דומה לו ,ויהיה לה כוח צבאי וכלכלי עצמאי .זו היתה הזכות של אברה  וקבוצה מבניו צריכה להישאר ולעסוק
ב"זכות" הזו.

משמעות הנשיבה של אברה אבינו
ָרי= ֵמ ִתי"" .נשמה" ללא "גו" היא במידה מסוימת  חסרת חיי;
"תחיית המתי" יש בה מימד של החזרת "נשמה" " ִל ְפג ִ
וא ממלכה שכולה "צפורי" היא  חסרת חיות .אבא חנ מדגיש את העובדה הזו ב"מדרש הגדול" ואומר" :וכיו שירד עליה
3ב ָר' ".
ַGב א ָֹת ְ
' ַה ִ.?Fר'  חיו ,ופרחו והלכו לה ,שנאמר ' ַוֵ 4
ָרי= ֵמ ִתי"; ולפיכ ,ה
"הצפורי" החלו את ההתייחסות שלה אל הקבוצה האחרת כמו  כמו ַע ִיט טור שמזהה " ְ2ג ִ
ביקשו לפזר ולאבד את הקבוצה האחרת .אול אברה מנע זאת מה .אברה עורר את כול ברוח של תשובה .כל קבוצה
תתעורר לראות את מעלת חבירתה; ותחזור בה מההבנה המוטעית שלה  שיש לה כביכול קיו בפני עצמה .כול יכירו בצור
בקיו שתי קבוצות שונות ,קבוצה של "בהמות" וקבוצה של "צפורי" .כאשר "בית דויד" יפסיקו להתייחס את הקבוצה
ָרי"  ה עצמ יפסיקו להיקרא ' ָה ַעיִ ט' ויחזרו להיקרא ' ַה ִ.?Fר' .ה ירדו אז אל הקבוצה האחרת מתו
האחרת כמו ל" ְפג ִ
רצו להתחבר אליה לע אחד ומאוחד  8ואז תהיה "תחיית המתי".
המדרש מתאר שאברה איחד בי "הצפור" לבי "הבהמות" ,ורק לאחר מכ הוא נשב בה רוח חיי .כשה היו ביחד ה 
'חיו' ,כל קבוצה מליאה את תפקידה המיועד .הצפורי  פרחו ,והבהמות  הלכו" .כול יחד צריכי לזכות ל"תחיית המתי".
ַע ְמדַ 7על ַר ְג ֵל ֶ
ר<ח ו ְִַ 5חי< ַוַ 4
ַ+ב.א ָב ֶה ָה ַ
אז יתקיימו בה דברי יחזקאל  "...ו ָ
יה ַחיִ ל <ָד.ל ְמאֹד ְמאֹד".9
______________________________________________________
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וישב
1

2
3

4
5

6
7

8

9

ַ9ב'  משמעותה
7ב ָר  נטל את האיברי ונתנ זה בזה" .אי אפשר לומר שהמילה' ַוֵ 5
ַ9ב א ָֹת ְ
ב"מדרש הגדול" נאמר בתחילה " ַוֵ 5
שאברה השיב )מהשורש שו"ב( את האברי זה בזה; מפני שהאות שי" היתה צריכה להיות אז חסרת דגש כמו בכתוב )בראשית יד,
העיִ ט" ירד על הבתרי  אברה "נטל את
ָ@ב ֵאת ָ6ל ָה ְרכ ."(Dכוונת המדרש היא שאברה "הקדי רפואה למכה"; ועוד לפני ש" ַ
טז( " ַוֶ 5
האיברי ונתנ זה בזה" .לפיכ רס"ג מבאר "ולכ הקדי תת כל בתר ' ִל ְק ַראת ֵר ֵעה '7מה" .כוונת המדרש היא שלאחר ש"הצפור"
7ב ָר  אי
ַ9ב א ָֹת ְ
העיִ ט( הורד על הבתרי המאוחדי  אברה נשב בה רוח חיי והחיה אות .וכ מבואר בהמש המדרשַ " :וֵ 5
) ַ
ַ9ב' בשי" מודגשת  הוא מהשורש נש"ב שמשמעותו נשיבת רוח.
ַ9ב' אלא שהפריחה אות הרוח" .כלומר ' ַוֵ 5
' ַוֵ 5
"כי כל אד שעושה מצוות ,לאחר מותו נעשה לבוש לנשמה בסוד חלוקא דרבנ() ".ספר השל"ה הקדוש; ווי העמודי ,פרק א(
ג הנפילה של אד וחוה מתוארת בתור חסרו לבוש ,וכ מבואר ברש"י )בראשית ג ,ז(..." :א הסומא יודע כשהוא ערו ,אלא מהו
ֵ %Dה'  מצוה אחת היתה ביד ונתערטלו הימנה".
ֵדע6ִ 7י ֵעיר ִ
' ַוְ 4
כמבואר בסוגיה בבבא קמא ד צז ,ב
תרגו אונקלוס ביאר שהכוונה לשלושה פרטי מכל מי מסוגי הבהמה .תרגו יונת ביאר שכל בהמה היתה צריכה להיות בת שלוש
שני .וברש"י במסכת סנהדרי )ד סה ,ב; ד"ה 'עיגלא תילתא'( מובאי פירושי נוספי )שהיא נולדה השלישית ,או שהיא בשליש
גודלה(.
וכפי שהתבאר במאמר "אליהו וה'תפריט' של האלמנה"
ר' עזריה מבאר שהגויי ה אלו שיבתרו את הבהמות  וסו הגויי להיענש .וזו לשו "מדרש הגדול" )עמ' " :(239ר' עזריה אומר לא
ָרי ָה ֵא ֶ1ה' .ואי ' ַת<Eר ָע ָ('
נבראו כל המלכויות האלו אלא עצי לאש שלגיהנ שנאמר 'וְ ִהֵ8ה ַת<Eר ָע ָ( וְ ַל ִ?יד ֵא@ ֲא ֶ(ר ָע ַבר ֵ5י ַה ְ<ז ִ
ס7חי ָ; ֵא@ יִ ַ.'7+F
ק.צי ְִ 6
ירָ (7לִ'; ואומר 'וְ ָהיַ 7ע ִ%י ִמ ְְ 9רפ.ת ִ9יד ִ
ְת<Eר לָ 5ִ .
אלא גיהנ שנאמר 'נְ Dא ד' ֲא ֶ(ר א7ר לִ 5ְ .צ .4ו ַ
כעי כ מבואר בדברי הצדיק הירושלמי הרב אשר פריינד זצוק"ל )גליו החברותא  356פר' בהעלות תשס"ט ,עמוד " :(3היות שבשביל
קיו התורה ע ישראל צרי את כל הדיני שד' נת לנו בשעת מת תורה ,אז הוא נת זכות לחלק מהע שיעבדו כל ימיה בתורת
משה שקיבלנו במעמד הר סיני .ולעומת יש חלק נכבד שהול לה קשה לשבת וללמוד את התורה ...א ללא שתהיה אחדות בי שני
המחנות ה לא יוכלו להגיע לתכלית ...א לצערנו הגדול עוד לא זכינו להגיע לאחדות ולדביקות ע אלה ,מפני הלשו הרע והמחלוקת
שיש בכל דור ודור".
יחזקאל קושר בי "חזו תחיית המתי" לבי הצור באיחוד שתי הקבוצות  בנבואה הסמוכה )יחזקאל לז ,יט(ִ " :הֵ8ה ֲאנִ י ל ֵֹק ַח ֶאת ֵע
ָדי".
ית ְל ֵע ֶא ָחד וְ ָהיֶ 7א ָחד ְ5י ִ
ֲִ 9
ה7דה ַוע ִ
א.ת ָע ָליו ֶאת ֵע יְ ָ
ָת ִ+י ָ
י.ס ֲא ֶ(ר ְ5יַד ֶא ְפ ַריִ  וְ ִ( ְב ֵטי יִ ְָ 9ר ֵאל ֲח ֵב ָריו וְ נ ַ
ֵ

לע"נ אמו"ר רחל בת ר' בנימי( בוני ע"ה

)מתו ח"ד(

אנטוורפ( ,בלגיה

Antwerp, Belgium

מרחשוו ה'תשנ"ח

קיצור התפילה בביתספר לאדתי
שאלה
בבית הספר התיכו בו אני מלמד ,מתקיימת תפילת שחרית מדי בוקר.
הזמ המוקצב לתפילה הוא חצי שעה ג בימי ב' וה' .לצערנו הנערי והנערות אינ מגיעי בזמ וזמ התפילה מתקצר
עוד יותר.
מאיד גיסא זו הזדמנות יחידה של התלמידי להתפלל ולהניח תפילי.
שאלתי היא כפולה:
א .הא אנו השליחי רשאי להתפלל ע התלמידי שהרי אנו אישית מפסידי תפילה רגילה.
ב .ג התלמידי אינ מתפללי תפילה "נורמלית" אלא תפילה חטופה.
א תשובתכ על קיו התפילה הינה חיובית ,מה סדר העדיפות בעני דילוגי על קטעי בתפילה.

תשובה
א .מסיבות חינוכיות ישנה חשיבות רבה לקיו המניי בביה"ס היהודי ,ג כאשר הזמ המוקצב לתפילה הוא קצר .כדי
שהשליחי מארישראל יוכלו מדי פע להתפלל תפילה בקצב הול ,מוצע שיעשו סבב ביניה ,כלומר חלק יתפללו
ע התלמידי והאחרי יתפללו במניי בעיר ,ויבואו אחר כ להשלי מניי.1
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וישב

ב.
ג.
ד.

ה.

יש להמשי ולהשתדל )ה אצל התלמידי ה אצל המנהל( שהתפילה תתקיי בזמ המתאי והראוי ,כדי שיוכלו
להתפלל בנחת ,ולא במרוצה.
חשוב מאד שהשליחי יגיעו לתפילה בזמ ,ויתחילו לומר פסוקי דזמרא בזמ ,ועלידי כ ישאר זמ לשאר התפילה ג
א יתקב מניי רק בשעה מאוחרת יותר.
2
בימי שבה הזמ המוקצב לתפילה קצר במיוחד ,אי מנוס מלדלג על חלק מ התפילה ,והרי סדר העדיפויות .
 .1ברו שאמר ,אשרי ,ישתבח ,ברכות קריאתשמע ושמונהעשרה;3
 .2הללויה הללו את ה' ,הללויה הללו אל בקדשו;
 .3שאר מזמורי הללויה;
 .4ויבר דוד;
 .5שאר פסוקי דזמרא.
חשוב להקפיד לומר את ברכות השחר .א לא הספיקו לאומר לפני התפילה ,יאמרו לאחריה ,חו מאלוהי נשמה
וברכות התורה ,שאות יש תמיד לומר קוד התפילה.4

_______________________________________________________________________

 1יש לדחות הצעה שכל השליחי יתפללו במניי בעיר ויבואו אחרכ להשלי את מניי ביתהספר ,שמא יפגע המניי הקיי בבית
הספר כי כאשר התלמידי יראו ,שהמורי אינ מתפללי יחד את ,עלולה להיפגע המוטיבאציה שלה לבוא להתפלל.
 2שו"ע )אורח חיי סי' נב(.
 3בימי שני וחמישי ,בגלל קריאתהתורה ,יתפללו תפילת עמידה קצרה ,דהיינו ,החז יתחיל את התפילה בקול עד לאחר קדושה
וברכת "אתה קדוש" ,והקהל יתפלל יחד אתו בלחש מתחילת העמידה )בכדי לסמו גאולה לתפילה( .נית לוותר על תחנו ושאר
התפילות שלאחר שמונהעשרה ,ובלבד שיתקיי המניי.
 4רמ"א )אורח חיי סי' נב(" ,משנה ברורה" )ש ס"ק ט(.
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