
  דבר תורה לשלחן שבת

  א"מתורת הגאון רבי אלעזר זאב רז שליט

 ראש ישיבת פלא יועץ, רבה של תל ציון

 

 - - - -    75     - - - -        
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  לנגדי תמיד' שויתי ה
  

  )לח, כח(ו תמיד והיה על מצח
ומה ציץ שאין בו , מהתפילין שאסור להסיח דעת, למדו מציץ הקודש:) יומא ז( בגמרא

תפילין שיש , יסיח דעתו ממנושלא  –" תמיד"אמרה תורה על מצחו , אחתזכרה אלא א

חייב אדם למשמש בתפלין : "יכך אמרינן התםולפ. בהן אזכרות הרבה על אחת כמה וכמה

  ".בכל שעה ושעה

ופשט . הן בציצית הן בתפילין, שאין להסיח דעת כלל, למדנו" תמיד"לנו דמתיבת  הרי

. )ד"ד הי"פ( ליןם בהלכות תפ"ולכאורה כן דעת הרמב. משמע דהוא דאורייתא הדברים

לציץ  מה כי יש לפרוך, כתבו דאינו קל וחומר גמור דאורייתא ).יומא ח(אבל התוספות 

  .)אות כו(מה כאן מה שכתב בזה הרב תורה תמי' וע. אלא הוא דרבנן. השם בגלוישכן 

למה לי טעמא דאסור לישון עם התפילין שמא .): יומא ח(הקשו התוספות ישנים  נהוה

דהיסח טעמא נמי ל דהיינו "וי, ותירצו. תיפוק לי משום שמסיח דעתו, ).שבת מט' ע(יפיח 

ר אלחנן דטעמא "אמר הר, אי נמי. )כלומר הפחה היינו כלל היסח הדעת(הדעת דהכא 

כתב  )ג סימן כח"ברכות פ(ש "והנה הרא .ל"עכ .דהיסח הדעת לא שייך אלא כשהוא ניעור

 ל דלא הוי"וי, ותירץ. והלא מסיח דעת ).סוכה כו(לין לתרץ למה שינת עראי מותרת בתפ

 היסח כאן אין תנמנםהוא מכש אבל ,ובשחוק ראש בקלות כשעומד אלא הדעת היסח

 ).סימן מד(והובא בבית יוסף  .ל"עכ .ראש קלות כאן ואין םהעול הבלי שוכח הוא כי ,הדעת

   .ק העיקר שלא יהא בקלות ראשר, צ לזכור את התפלין"שא, ויוצא חידוש גדול

, משמע דהעיקר הוא שיזכור" תמיד"מתיבת צריך ביאור הלא כשלמדנו , אולםו

הן לתירוץ רבנו אלחנן , כ כל שאינו זוכרו הרי אין כאן תמיד"וא. "על מצחו תמיד"כדדריש 

דכשהוא ישן הוי כפטור מן המצוה , ל"ובשלמא לתירוץ רבנו אלחנן י. ש"הן לתירוץ הרא

הלא . אין אסור, ש שסובר דכל שאינו קלות ראש"אבל לתירוץ הרא. עליו וכאילו אינו

  .פ אינו זוכרו"עכ

שהרי , וכך הוא מן הסתם(, דאם בתחילה כשמניח זוכרו: י דבר חדש"לומר בעה ונראה

פ שבאמצע אינו "אע, וגם זוכרו בסוף טרם חולצם, )ך עליו להניח תפלין ומנשקםרמב

ובשעת התפלה הרי , מתפלל עם התפליןאדם דהרי , תדע .בכל זאת זה נקרא תמיד, זוכרו

ן יאינו יכול לכו, ן על התפלה שמתפלליכשהוא מכו, ובהכרח ."תיבות התפלה"כונתו על 

" תחילתו וסופו"דכיון ד, אשר על כן צריך לומר. בתפלין" תמיד"ואיך יתכן ". התפלין"על 

 של מדבריו אמיי מר רבא :דאמרינן ):צטדף (וראיה לזה ממנחות . בכונה הרי הכל בכונה

 קיים, "ערבית" אחד ופרק ,"שחרית" אחד פרק אלא אדם שנה לא אפילו, נלמוד יוסי ביר

 )ח"ת ה"ת' א מהל"פ(בלחם משנה ' וע. ש"ע. "מפיך הזה התורה ספר ימוש לא" מצות

  . ):מנחות לו(טה מקובצת יובש )סימן י(תורה לשמה  ת"ובשו

כ שוכח "ואח' שאם זוכר את ה, "לנגדי תמיד' שויתי ה"ן האמור נלמד זאת לעני ומכל

וכן הלאה כל שעה , חשב בו יתברך" תמיד"הרי התחלה וסוף עושה כאילו , רכ נזכ"אך אח

 .יזכנו אמן' וה. המושעה במהלך הימ

  !בת שלום ומבורךש

 

  

  פלא יועץ
  

נזכרים טובים ימים הם פורים       
בו וזכינו, מצוה של שמחה, ונעשים
ומשתה, מגלה מקרא: מצוות בארבע
לרעהו איש מנות ומשלוח, ושמחה
, חביבות מצוות והן .לאביונים ומתנות

ביותר בהן זהריל וראוי, ונשא רם וסודן
'מגלה מקרא', ינוידה .כתקונן לעשותן

ברורה בשפה בהיבת בהית באות אות
  . ובנעימה

זהריל ראוי 'ושמחה משתה' ומצות       
, יום מבעוד דהוהסע קריע לעשות בה
קריע שעושים קצת שנוהגים כמו לא

בשתיה להרבות וצריך. בלילה דהוהסע
כדי עד, למוד שהוא ממה יותר מעט

שמחה, לב וטוב שמח, סםומב שיהא
  .הוללות של שמחה לא, מצוה של

, 'לרעהו איש מנות משלוח' ומצות       
יותר אותה ימיןימק ישראל אשריהם
למאן חולשל טוב מה אבל, מהחיוב

, לקטן גדול כגון בה מתיקר דאיתיקור
כדי לוהיע קפידא לה דאית ולמאן
לב ולהחיות מלליםוא לב לשמח

שלום ואחוה אהבה ולהרבות, נדכאים
  . ורעות

ימיןימק לאביונים מתנות מצות וכן       
לבו אל ערב זה מי אבל, אותה

ומצות. עבד למעבד לה דכדמבעי
שאר על העולה היא הזה ביום צדקה
מתנות מצות גם עמה שנלוה, ימים

  . לאביונים
כהובחנ דברים של סודן ולפי       

עמלי עם בצדקה להרבות ראוי ופורים
נצח בסוד הם האלה שהימים, תורה
מוסיף אםו .דאוריתא תמכין והוד

' ה ברכת ידו כמתנת איש, לו מוסיפין

גבור יאמר החלש ולכן .תעשיר היא
רויעז והשם, בגבורים' ה לעזרת אני
  .לו

רבנו אליעזר פאפו (
)'יםפור'ערך " פלא יועץ"ספר 



 

 

  שואל ומשיב
  

  . א בכתב ובעל פה"נערך על פי תשובות שהשיב מורנו הרב שליט

 ה"ועוד חזון למועד אי, כאן הובאו המסקנות בקצרה

  ירושלים 57124. ד.ת). ר"ע( "מתן תורה"הגליון יוצא לאור על ידי מוסדות 
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  סעודת פורים שחל בערב שבת
            .אימתי יעשו סעודת פורים, פורים שחל בערב שבת :שאלהשאלהשאלהשאלה

  .יקדימוה לשעות הבוקר המוקדמות :תשובהתשובהתשובהתשובה
  

  כמה פעמים להטביל כלי
  .כמה פעמים צריך להכניסו ולהוציא, בל כליכשאדם טו :שאלהשאלהשאלהשאלה

אולם אינו . אך נוהגים העולם להטבילו יותר מפעם אחת. הרי הוא נטהר, מכיון שנכנס למים ועלה :תשובהתשובהתשובהתשובה
  .לעיכובא

  

  הטבלת קומקום חשמלי
  .קומקום חשמלי איך יטבלנו והלא חודרים מים ויתקלקל :שאלהשאלהשאלהשאלה

וגם המציאות הוכיחה שאם אחר . אבל יכול ליתנו לגוי, מש כךאין זה מתיר לו להשת, אם חושש לזה :תשובהתשובהתשובהתשובה
  .כבר אין חשש, הטבילה מנערו מן המים ומניחו להתייבש כמה ימים

  

  כיסוי החלות בניילון שקוף
  .האם המפית המשמשת לכיסוי החלות בשבת אפשרי שתהיה שקופה: שאלהשאלהשאלהשאלה

  .שכיסוי כזה מחשיב כאילו הפת אינו כאן, ףיש להקל בכיסוי נילון שקו: תשובהתשובהתשובהתשובה
  

  ,02-9709118: או בפקס, ירושלים 57124. ד.שאלות ניתן להפנות לת

        dvartora1@gmail.com: ל"או דרך מערכת הגליון בדוא

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ממנו וקיבלו פניו על עברו רבים עניים ".מתנות לאביונים"לחלק  זצ״ל ן'ימוואלוז חיים רבי הגאוןשנה אחת ביום פורים ישב 
 ופשט שוב ניגש, הצדקה את שקיבל לאחר, אחד עני זולת, הבית את עזבו המעות את משקיבלו, העניים כל. לאביונים מתנות

 לי שתאמר בתנאי שנית לך נותן אני: לו ואמר הוסיף אך, מעות פורים בשניתהעניק לו  חיים ביר .בשנית צדקה לקבל ידו את
  :אלשוכה . הסכים והעני. המגילה עניני על ווארט״" איזה

 הגזירה נחתמה האם מרדכי אותו שאל, לטוב זכור הנביא אליהו את פגש הצדיק מרדכי כאשר כי, שמספר המדרש מקור מהו
 .מאד שמח בטיט נחתמה הגזירה כי מרדכי שמע וכאשר ,בטיט או בדם בשמים

" מלך" מוזכר בו פעם בכל כי ידוע הן: ואמר פתח אלא, חיים רבילתשובת  המתין לא העני אבל, דקות כמה בדבר עיין חיים ביר
, ג( נאמר בה, עצמה אסתר במגילת הוא המדרש מקור, כן ואם. ה"הקב - עולם של מלכו על ברמז היא הכוונה אסתר במגילת

 בשלום יצא ישראל ועם, בניו את לפדות חפץ ה"הקב אם, טוב המלך על אם, כלומר". לאבדם יכתב טוב המלך על אם) "ט
 .בטיט אלא... בדם לא - ״לאבדם יכתב"ש זה מתוך היא, יאבד ולא הנוראה מהגזירה

 א"הגר לו אמר אז. ל"זצ מוילנא אליהו רבי הגאון ורבו למורואלו  דברים סיפר, זמן ולאחר, דברי הענימ ביותר חיים רבי התפעל
 מתוך לכך המקור את לך שהביא זה הוא, הנביא אליהו הוא אהל, הבירה בשושן היהודי למרדכי הדברים את שבישר מי: ל"זצ

 ...המגילה

  

   ".פלא יועץ"עבור כולל " זכר למחצית השקל"תמוך וחזק אברכים עוסקי תורה בתרומת ! אח יקר
  .ה עבור נשמתו ישלם לו במיטבאכי מי שיעש ע"הבטחת רבנו אליעזר פאפו זיל זכהות
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 054-845-6041: 'ובפל 02-970-9118' טלניתן לתרום בכרטיס אשראי ב
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