גליון ''פלאי התורה'' – חידות נפלאות בעניני פרה''ש
פרשת חיי שרה – תשפ''ב
----------------------------------------------------------------------נושא השבוע – חידות נפלאות בעניני ''תפילה'' {ח"א}
הקשר לפרשה – כתוב בפרשה ויצא יצחק לשוח בשדה לפנות
ערב וגו' .ודרשו חז"ל (מסכת ברכות דף כ"ו ):מפסוק זה –
דיצחק אבינו תיקן אז תפילת מנחה ,שהרי אין שיחה אלא לשון
תפילה ,דכתיב תפילה לעני כי יעטוף ולפני ה' ישפוך שיחו ע"ש.
--------------------------------------------------------------------------------------------

חידוד א' – נפסק בשו"ע (יו"ד סימן של"ה סעיף ד') – דחלק
ממצוות 'ביקור חולים' הוא – שיתפלל על החולה שיבריא ,ואם
ביקר אצל החולה ולא התפלל עליו שיבריא ,לא קיים מצוות
'ביקור חולים' .איך יתכן ,אדם ביקר אצל חולה שהוא 'צדיק
גדול' ,ויש לו מצוה "לחלק מהראשונים והפוסקים" שיתפלל
עליו שימות רח"ל ?
תשובה :כתב הר"ן במסכת נדרים (דף מ' ).ד"ה אין מבקש עליו
רחמים לא שיחלה ולא שימות ,וז"ל – נראה בעיני דהכי קאמר,
פעמים שצריך לבקש רחמים על החולה שימות ,כגון שמצטער
בחוליו הרבה ואי אפשר לו שיחיה כדאמרינן בפרק הנושא (כתובות
דף ק"ד ).דכיון דחזאי אמתיה דרבי (=כיון שראתה השפחה של רבי)
דעל כמה זימנין לבית הכסא ואנח תפילין וקא מצטער ,אמרה יהי
רצון שיכופו העליונים את התחתונים ,כלומר דלימות רבי עכ"ל .וכן
פסק למעשה בשו"ת חקקי לב (יו"ד סימן נ') .ונחלקו הפוסקים –
האם נוקטים כן להלכה למעשה ,שהרי בשולחן ערוך ונושאי כליו לא
הובא דברי הר"ן הנ"ל .ובגליון נוה ההיכל (פרשת בהעלותך

תשע"ג) מהגאון רבי יצחק ישעיה וייס שליט"א ,גאב"ד 'נוה
אחיעזר' – מאריך בבירור השיטות בענין זה[ .ועיין עוד מה שכתבנו
בענין זה בקובץ הנפלא 'אינטרעסאנט' – חודש חשון תשפ''ב].
חידוד ב' – איך יתכן ,שגם בזמננו שאין מכוונים כל כך בתפילה,
אם לא כיוון בברכת ''אבות'' ,צריך לחזור ולהתפלל ,אף שבדרך
כלל הדין הוא לשיטת הרמ"א (סימן ק"א ס"א) דבזמננו אין
חוזרים ולהתפלל אף אם לא כיוון באבות ?
תשובה :מדובר באופן שאדם החזיק בשעת שמונה עשרה –
תפילין או קערה מליאה או מעות וכדומה המפריעים לכוונת
התפילה ,ויודע שגם לא כיוון בברכת אבות ,אז חייב לחזור
ולהתפלל גם בזמננו ,דסוף סוף אם יתפלל שוב ולא יאחז דבר בידו
יוכל לכווין (כ"כ המשנה ברורה סימן צ"ו סק"ב ובשער הציון שם,
חידוד זה מובא בקובץ דברי חידות ח"ב).
חידוד ג' – איך יתכן ,אדם מתפלל שמונה עשרה והוא אדם
בריא ,ואעפ"כ אסור לו לכרוע במודים (חידוד זה מקובץ
החידות שמובא בשו"ת חיי הלוי חי"א ,מהגאון הגדול אברהם
ישיעה סג"ל הלוי ואזנער שליט"א ,ראב"ד שיכון סקווירא) ?
תשובה :מדובר באופן שבא כנגדו עכו"ם שיש לו שתי וערב ,דאז
אסור לכרוע במודים אף שלבו לשמים ,משום שנראה שמשתחוה
לע"ז (כ"כ בשו"ע או"ח סימן קי"ג סעיף ח' ובמשנ"ב שם ס"ק ט"ו).
'היו שותפים בהפצת מתיקות התורה'
היות והרבה אנשים ותלמידים ברחבי תבל ,חפצים ליהנות מ'פלאות התורה',
וההוצאות והחובות של המכון הגיע להון רב ,אשמח ואודה למי שיוכל לעמוד לימיני
בהוצאות הגדולות ,ושכרו רב מן השמים .לתרומות ,0527156981 :או בהעברה
בנקאית – בנק פאגי' ,סניף  ,186מספר חשבון –  ,931055ע"ש דוד נתנאל שוורץ.

