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  לק"י
  

  השיעור: נושאי
   'ובתפילה שמע בקרית זהיר הוי' באבות המשנה הבנת

   שלא למי הפתרון ומה ,עשרה שמונה ובתפילת שמע בקרית כוונה דין
  . עשרה בשמונה כיוון

   .'בתורתך חלקנו ותן' המלים פירוש
, ובאיטיות בנעימה שבת ליל בתפילת אחסר לא רועי י"י לדוד מזמור אמירת עניין
 תערוך' בפסוק המיוחד הסלסול וסיבת. שלפניו' למנצח' המזמור אמירת כמו ולא

  . לה "שלחן", במִ 'שלחן לפני
  ".פרח עורבא" המלים לפירוש נוספים טעמים

  
  

�� 
  כל הזכיות שמורות

  מוסדות יד מהרי"ץ בני ברקיוצ"ל ע"י 
  050-4140741. נייד: 03-5358404טלפקס: 

   yad@maharitz.co.ilדוא"ל: 
  

  להאזנה לשיעור דרך הטלפון:
  03-6171031 –קול הלשון 

  333 -קול הלשוןמערכת ב מספר השיעור
  207 -מספר השיעור בדיסקים 
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   ידידנו לרפואת מוקדש השיעור
  , ו"יצ אברהם רבי בן עלםוממאיר  ליאור הרב

  , 'שתחי זכריה משה הרב בת חיה שרונה מרת לרפואת וכן
   שלמה רפואה םלה ישלח ה"הקב

  .ר"כיא ,ישראל עמו חולי כל שאר בתוך
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 עלםוממאיר  ליאור הרב ידידנו לרפואת מוקדש השיעור
 יםצריכ, דווי ערש על שוכב הוא, ו"יצ אברהם רבי בן

 רפואה לו ישלח ה"הקב, מיוחד באופן עליו להתפלל
  .ישראל עמו חולי כל שאר בתוך שלמה

 ה"הקב, שתחיה זכריה משה הרב בת שרונה לרפואת וכן
 ישראל עמו חולי כל שאר בתוך שלמה רפואה לה ישלח

  .אמן
  

  .'ובתפילה שמע בקרית זהיר הוי' באבות המשנה הבנת
] ג"י משנה' ג פרק[ אומרת אבותמסכת ב המשנה

 משנה הזכרנו. ובתפילה שמע בקרית זהיר הוי
 בחקותי בהר ק"מוצש[ שיעורים כמה לפני זאת

שאמר זאת ' שמעון רבי'ל בקשר, ]התשע"ג
 נתנאל בן שמעון רבי וזה האם, אבות במסכת

 בעל הומי דיברנו. יוחאי בר שמעון רבי או
 צריך עדיין זה מאמר תוכן אבל מאמר,ה

 רבי שמעון למה הסברנו. כוונתו מה, הסבר
. אליו דוקא קשור דברה דועמו, זאת אמר

 אחד לכל למעשה להלכה נוגעה דבר וזהאבל 
 עלול ו"ח כי ,הפרטים את לדעת צריךו, ואחד

 או דאורייתאת חוב ידי יוצאים שלא להיות
התנא  .לעיכובא םהש דבריםואלו , דרבנן

', ובתפילה שמע בקרית זהיר הוי'ר"ש אומר, 
 ?זהיר להיות יש מהב הסביר לאהוא אולם 

 הבכוונ או ו,לעשות כיצד ,הדבר בעצם האם
  ולמה דוקא שתי מצוות הללו? ?זהדבר  של

ו של ק"ש אל שבמצוות ,הוא הפירושים אחד
 ע"בשו הלכהה. לעיכובא היא הכוונה ותפילה,

 ןוכיו ולא שמע את הקורא, היא ']ה סעיף' ס סימן[
 לא ישראל, שמע שהוא ראשון בפסוק בויל

 ,בויל וןוכי לא אם ,והשאר .חובתו ידי יצא
 הפרשיות מגיה או בתורה קורא היה אפילו
 ןושכיו והוא .יצא ,שמע קריאת בעונת האלו

  . ראשון בפסוק בויל
  

 ומה עשרה שמונה ובתפילת שמע בקרית כוונה דין
  .עשרה בשמונה כיוון שלא למי הפתרון

 ובתח מהי ,הפוסקים מחלוקת נהיש ,כידוע
שזהו  ,אומרים יש .התורה מן שמע קרית

 הפרשה כל ,אומרים יש .הראשון הפסוק
 אבל. הפרשיות שתי ,אומרים ישו .הראשונה

 ואם. הראשון בפסוק רק יאה ,המעכבת הכוונה
 אותו אמר, הראשון בפסוקליבו כיוון  לא

לא יצא , מפיו מוציא שהוא מה להבין בלימ
 ידי לצאתה על כוונ כאן מדברים איננויד"ח. 
 מצוות אםה ,אחרת הלכה יהוז ,המצוה חובת

 נםיש כךב גםו, לא מצוות או כוונה צריכות
 לגבירק  מעכבהדבר  האם ,דעות חילוקי
 אבל ,הפרשיות כלגם ב או הראשון הפסוק

כעת אנו מדברים על כוונה בהבנת העניין, 
   .מפיו מוציא שהוא המלים את להבין שצריך
ַמע וקהפס של הפשוטה הכוונה ָרֵאל ׁשְ  ִיׂשְ

 ,]שם[ ואתחנן בפרשת י"רש מסביר, ']ד' ו דברים[
' ה, ישראל עםתבין  ישראל' היינו, שמע'

 האומות אלהי ולא ,עתה ינו'אלד שהוא
 .אחד' ה להיות עתיד הוא, עבודה זרה עובדי

 אתכעת  מכירים אינם העולם אומות, כלומר
' ה יהיה לבא לעתיד . אבלישראל י'דאל' ה

, זרות ודעות אחרות אמונות ויהי לא, אחד
 במלכות עולם 'לתכן בה'. ויאמינו יכירו כולם
 האלוה, בשמך' יקראו בשר בני וכל, שדי

 י"רש כך .לכולם אחד לבא לעתידיהיה  שלנו
 ,כללי באופןו. הפשוט פשטה ווזה, מסביר
 עול לקבל היא, שמע בקרית הכוונה מטרת
 תא עצמו על מקבל שאדם. שמים מלכות

 בדרכיו הולך שהואע"י  ,ה"הקב־של ותואלה
 שבעצם למרותזאת . מצוותיו קולב ושומע

  .שמע בקריתנוספות  כוונות הרבה נםיש
  

 הוא, בזה מרחיב] ב"ע ה"ל דף[ חיים בעץ ץ"מהרי
 פרשת י"רש כתב, י"רש פירוש את מביא

 לההמ .ישראל התבונן, ישראל שמע, ואתחנן
 שמיעתכ לארבות  פעמים מתפרשת ,'שמע'
 הוא .עמוק יותר דברה אלא ממש, האוזן
י שנאמר, אחד' ה להיות עתיד  ֶאְהּפֹךְ  ָאז ּכִ

ים ֶאל ָפה ַעּמִ ם ִלְקרֹא ְברּוָרה ׂשָ ם ֻכּלָ ׁשֵ  י"י ּבְ
ֶכם ֶאָחד  יֹּום ,ונאמר .']ט ,'ג צפניה[ְלָעְבדֹו ׁשְ  ּבַ

מוֹ  ֶאָחד י"י ִיְהיֶה ַההּוא  .']ט ,ד"י זכריה[ ֶאָחד וּׁשְ
 מהרי"ץ. אחד יהיה' ה שלעתיד הכוונה אןכ גם

 גם כוונות, מיני כל ומביא, כך על מאריך
 הוא דבר־של בסופו .הנסתר פי על עניינים

 כוונה דבאיזה ,הזוהר בספר וכתוב, אומר
 מרועה תנוינ והכל. איהו שפיר ,ןישמכוו

כל ל אבל .הולכים כולם ייחוד ולכוונת, אחד
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, דהיינו .הפשוטה כוונהב , יש צורךפחותה
הוא  ואם .שמים מלכות עול עליו יקבל שאדם

 פיכ ,והמשמעות המלים פירושב ןימכוו
 הוא אם אבל .טוב הדבר ,י"רש בשם שאמרנו

רק  הוא, אומר שהוא מהל לב שם כלל לאב
חשב  לאהוא  אבל אמר שהוא בטוח', אמר'

 כך. חובתו ידי יצא לא ,המלים משמעות על
  '.ישראל שמע' פסוק לגבי

  
 כבוד שם ברוך' באמירת הכוונה יןילענ

 בין דעות חילוקי נםיש', ועד לעולם מלכותו
 ויש .חובה ידי שיצא ,אומרים יש .האחרונים

 יותר נוטה .חובה ידי יצא שלא ,אומרים
 כך כל ינוא דברה אבל, חובה ידי שיוצאים

  . פשוט
  

 הכוונה יןיענהוא  ,מסובך היותרהדבר 
 שמע בקרית זהיר הוי' .עשרה שמונה בתפילת

 שמונה ברכות בכל לכווןלא פשוט '. להיובתפ
 מובא, האמוראים גדולי אפילו. עשרה

 ,[פרק ב' סוף הלכה ד'] ברכות מסכת בירושלמי

 להם ושהי בגלל לא אבל .בזה עמדו לא שהם
 בגלל אלא, בראש בטלים דברים מיני כל

, בתורה שקוע היה ראשם, בתורה עסקו שהם
 פיכ ,בתפילה עמקלהת להם קשה היהוא"כ 

 אבלזה נושא בפע"צ. . המפרשים שם מסבירים
 ברכהב שלפחות ,היא ההלכהעכ"פ 

   .מעכב דברה ,אבות ברכת דהיינו, הראשונה
 המתפלל ,]א' סעיף א"ק סימן[ ע"בשו פסק מרן כן

 יכול אינו ואם .הברכות בכל ויןושיכ צריך
 לא ואם .באבות יכווין לפחות, בכולם לכוון
 ,השאר בכל כיווןש פי על אף ,תבאבו כיוון
 ווןיכ לא אדם אם ,בדיעבד. ויתפלל יחזור

 בברכתאבל לפחות  עשרה, שמונה בתפילת
 ואם. להיתפ חובתי יד יצא ,ווןיכ הוא אבות

פעם  ולהתפלל לחזור צריך באבות, ווןיכ לא
והאידנא אין  ,ואומר א"הרמ בא. נוספת
 יעזור מה .בשביל חסרון כוונה ,חוזרין

 ,יכוויןקרוב הוא שלא  ,שאף בחזרה ?ורתחזש
  .אם כן למה יחזור

וירגיל אדם עצמו  ,[ס"ק א'] ברורה המשנה כתב
 ובס"ק עכ"פ בחתימת של־כל ברכה. לכוון

 ,ןכל ע .היינו פירוש המלות, יכוויןשב' כתב, 
שילמדו פירוש  ,מה נכון מאוד להמונים

 אנשיםיש  בעבר .להיכל התפ־לות שלמה
לא הבינו את , הקודש וןלשב ברויד לאש

 את לפחות שיבינו ךצור היהא"כ השפה, 
, שמבין את המלים מי אפילו אולם .המשמעות

 כדאי כ"ג לה,יהתפ רעיון אתלהבין אבל 
 לו לעשות שיכול מי. במפרשים ללמוד

 חיים" "עץפירוש  מודללכגון  ,קביעות
 ספק אין ,הברכות סדר עללמהרי"ץ 

 לעיין פעם לכ .אחרת תיראה שלו תפילהשה
 בברכהלפחות  ןוייכו הוא כעת, ולהסתכל

, אחרת בברכה ןייכווובפעם הבאה , הזאת
 מכל לו יצרף ה"הקב דבר־של בסופו
 הברכה פעםו ,הזאת הברכה פעם .לותיהתפ

 תפילות לעשות בסוף אפשרומזה , הזאת
מובא בשערי אורה להר"י . שלימות

 ןימכוו אדם כאשרכי,  [שער שני]גיקאטיליא 
 זהתפילה אחת בכוונה גדולה,  ,תפילתוב

יש רמז  .הפסולות לותיהתפ כל את מעלה
ים י"י כתוב,לכך ב ְכתֹוב ַעּמִ [תהלים פ"ז  ִיְסּפֹר ּבִ

 ־כןכמוונסביר זאת בל"נ בהזדמנות.  .ו']
 בגלל אלא, שמים לשם שלא אוכל כשאדם

 הוא, לאכול שהתאווה בגלל או, רעב שהוא
 שכח, כיוון לא הוא אבל לכוון שצריך יודע

או  בשבוע פעם ןימכוו הוא כאשר, לב שם לאו
, שמים לשם אכילהאת ה בחודש פעםאפילו 

 .הפסולות האכילות כל אתבכך  מתקן ואה
כך כתוב בס' קדושת ישראל, בסוף פרק 

כמו שאמרנו, , בתפילותגם  הדבר וכןעשירי. 
 מתפלל הוא כאשר, כוונה בלי התפללש אדם

 את מעלה דברה, ראויהה בכוונה אחת תפילה
 ,שלא כיוון בהם התפילות .התפילות כל

, דחוינ לאהם  אבל התקבלו, אמנם הם לא
 .ותמחכ ןהאלא  ,לאשפה אותם זרקו לא

 לו פושיצטר או, בכוונה תפילה היהת וכאשר
 דברה ,שלימה תפילהל ברכות וכמה כמה

  . כולם את מעלה
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 ,ניםפל כל ועהמשנ"ב ואומר,  ממשיך
בודאי יש חיוב עליו  ,ות ומודיםברכת אב־של

 ,תפילהב בעיקר שחשוב מה .לידע ביאורו
, אברהם' 'מגן שחותמת הראשונה הברכה יאה

 נםיש ,האלה הברכות בשתי. 'מודים' וברכת
 פסק מרן .לעיכובא דברהש הסוברים ראשונים
 יש אבל, לעיכובא אבות' 'ברכת שרקבשו"ע 

  .תמעכב מודים ברכת שאפילו דעות
[ס"ק אבות? כותב המשנ"ב  ברכת קאדו דועמ

 ,כן על .מקום־של שבחו סידור הוא כי ,ג']
 לדברים לבבו אז פונה שיהא בדין אינו

 חשוב מודים'' דגם ,פוסקים ויש .אחרים
 הדעה את ביאמהוא  כאן .לכתחילה 'כ'אבות

 לא באבות שאפילו משער הוא ואם. הזאת
 ,דעתו שתתיישב עד כלל יתפלל לא ,יכווין

 רואהה אדם .באבות לכוון פנים כל על כלשיו
, לו מפריעה משהו יש, טרוד שהוא בעצמו

 תותפיל ,יתפלל הוא שכעת אם בטוח הואו
א"כ , לכוון מסוגל ינוא, כוונה בלי תהיה

 שכבר רואההוא  כ"אא .יתפלל לאו שימתין
 תהיה אז עדיף שלפחות, התפילה זמן רובע

 לאב. כוונה שום ללאשהיא אפילו  תפילה,
 יאז ,באבות לכוון שיוכל לפחות ,פנאי יש אם

  .כעת להתפלל ולא להמתין צריך הוא
  

 עצה מביא ברורה המשנה ,למעשה הלכהל
 תפללמה אדםשהרי לא פשוט ל בעניין זה,

 הזמן כל אנחנוהרי , לכוון עשרה שמונה
, לזה התרגלנוכבר , תפילהה אותה על חוזרים
 התיה אם .חידוש בו שאין דברב לכוון וקשה

 אבל .בה לכווןקל  יותר היה ,חדשה תפילה
 לאהדבר , דברה אותו על הזמן כל חוזריםכש
 את תופס אדם. כוונה חסרון שיש מצויו, קל

 ינוא, 'ומגן מושיע רחמן 'מלך, פתאום עצמו
 אבל ,התנועע שלו הפה .אמרהוא  מה יודע
 מונח היה לא בכללהוא  .כלום חשב?הוא  מה

   .יןיבענ
דם אהחיי  בשם ,[ס"ק ד'] בשנ"המ מביאלכן 

נ"ל כיון דמצד הדין צריך , [כלל כ"ד דין ב']
פ אם נזכר קודם שאמר "עכ ,לחזור ולהתפלל

י ד'יחזור לומר מאל ,בא"י בסוף ברכה

 'ברוך סיים כברהוא  אם, . דהיינואברהם וכו'
 מהכבר  איןאזי , אברהם' מגן' ה אתה

 חוזרים לאש א"הרמו כפסק זהו, לעשות
 אם כשיחזור גדול ספק כי, כוונה חסרון לבשבי

 אם אבל. יכווין הואהאם  על הברכה פעם עוד
 כאן ואין ,'ה אתה ברוך' אמר לאהוא  עדיין
 יכול הוא כ"א לבטלה', 'ברכהשל  חשש
 כבר הוא ועכשיו, פעם עוד על הברכה לחזור

  . בכוונה אתז להגיד לוכוי עצמו, את סותפי
  

נצבים וילך ה'תשס"ט, מוצש"ק שיעור [ אמרנו בעבר
ומוצש"ק בראשית ה'תשע"א, ומוצש"ק כי תבוא 

 .כן אחריל אפילו עצה נהיש שלדידן, ]התשע"ב
' ה אתה ברוך' כבר סיים אדם אם גםדהיינו, 

עוד אחרי כן  משיךה אם לוואפי, 'אברהם מגן
 הברכות את לחזוריכול , ברכות כמה

 שיטת שלפי שביארנו בס"ד וןכי .בהרהור
 כמה ממנו שמדייקים כמו ,ם"רמבה רבינו

גם בברכות שמונה עשרה אומרים  ,אחרונים
 אלו, סותר ינואש דבר זה 'הרהור כדיבור דמי'.

 ,כידוע הרי .למנהגים וא מרן לדעת קשור
 סומכים אנחנו ,להקל ברכות ספק יןיבענ

לברך , ם"הרמב שיטת על בשעת הצורך
 עיקר מצדו בברכות, ספקשיש  כלבהרהור, 

 .להקל ברכות ספקאמרינן סב"ל, דהיינו  הדין
 או לברך צריךהוא אם ה ,סתפקאם אדם מ

 הברכותש וןכי, לברך לאש הוא הדין ,לאש
 לגבי ברכת א גםוה זה. דבר מעכבות ינןא
 ינךאאם  .הנהנין ברכות לגבי וגם ,מצוותה

וכן אם יש . תברך אל ,לא או ברכת אם יודע
 ,צהע נהיש אבלמחלוקת פוסקים, וכדומה. 

 כיון .ווחיר רק יש ופה .בלב בהרהור לברך
 ג"והסמ ,[ברכות פ"א ה"ז]ם "הרמב דעת שלפי

הרהור  ,]פ"ב הלכה ג' א'[הריא"ז  גם א"וי ,[עשין כ"ז]
 לא הראשונים רוב אמנם כדיבור דמי.

[עיין סימן  ןכ לא פסק ע"וגם השו כך,ל מסכימים

אף  נןמריאד סובר ם"הרמב אבל, ס"ב סעיף ג']
 רךיב אדם אם .דמי כדיבור הרהור בנ"ד

 הברכה את אמר ולא לשתות בא, בהרהור
 יצאבליבו,  ההברכ נוסח את אלא חשב בפה

 מועיל, ינוא דברה ע"שוה אמנם לפי. ידי חובה
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 אלכיון ש לברך שוב לחזור יצטרך זה ואדם
ידי  יצא ם"הרמב לדעתאבל  ,ידי חובה יצא

 ,עצהה אתזא"כ  .בהרהור בדיעבד חובה
   '.ל"סב' של במצבנמצא  אדם שרכא

  
שלגבי  כיון, לבטלה ברכהשל  חשש בזה ואין

ָפַתִים נאמר הזכרת שם שמים א ִבׂשְ [ויקרא  ְלַבּטֵ

 .'ה שם על עכשיו שחושב אדם כמוזה . ד'] ,ה'
 זוהרי ש ,בשפתיים אותו מבטא היההוא  אם

 שם הוא מזכירש וןכי, לבטלה' ה שם הוצאת
 ברכה וא להתפי לא אתז, קשר בלי' ה

 ,'ה אתה ברוך' חושב אדם אבל אם .וכדומה
 המשך את וגם הוא, ברוך ה"הוי שם את חושב

 אין ,ברכות אלףכך  שיחשוב אפילו, הברכה
, בכתי בשפתיים' 'לבטא .שום צד איסור בזה

 אפילו ','בשפתיים' השם  את הוציא לא אםו
 בזה אין ,הברכות את נוסחאות בראש שחושב

 אתז לכן כלל. לבטלה' ה שם הוצאת חשש
  . ברכות ספק בכל טובה עצה

  
 מדובר זה שכל סוברים, אחרונים הרבה אולם

 .תפילה לגבי לאאבל , דעלמא בברכות
 הוא מלך,ה לפני עומד שאדם כיון תפילה,ב

 דברי מדיוק אבל. בשפתיים להוציא צריך
 בשיעורים השבועיים[ דייקנו שבזמנו כמו ,ם"הרמב

 דייקוכבר  אחרונים שהרבה ראינו כ"ואח ]הנז"ל
 שלפי, תפילה בהלכות ם"הרמב מלשונות כן

 עשרה שמונה תפילת לגבי גם ם"הרמב שיטת
 השאלה לגבי דיברנו בזמנו דבר מועיל.ה

 'המלך באדם ששכח לומר בעשי"ת ,החמורה
 ,ומשפט' צדקה אמר 'מלך אוהב ,המשפט'

 בנידון גם טובה עצה אתז לכן ?מה יעשהא"כ 
 שיטת לפי ידי חובה יצא לפחות, ודהיינ .שלנו

  בהרהור.לברך שמועיל  ,ם"הרמב
  

בנ"ד  ואומר [שם ד"ה והאידנא]הלכה  הביאור בא
 מה ,אומר הוא .המלקיי מאד שקשה ,עצה

 עשרה שמונה תפילת באמצעש אדם יעשה
כיצד , אבעי לו שי ?באבות כיוון שלא נזכר
 ?ידי חובה יצא לא הוא הרי ?ימשיך הוא

א"כ  התפילה, את גמר כברא הו אם בשלמא

 נמצא ואה עתכ אבל .לחזור מהלכבר  לו אין
' גמל 'חמרכעין  עכשיו אתה באמצע התפילה,

 ואיך ?ימשיך כיצדא"כ , [עיין עירובין ל"ח ע"ב]
 אם ,הלכה ביאוראומר ה? עושים מה ?יחזור
 גמר ,אברהם' מגן' ה אתה 'ברוך בסוף אדם
 חכהוי ןימתי, ישתוקש, כיוון ולא הברכה את
 מהל יכוויןואז , התפילה את יחזור צ"שהש עד

 את מוציא צ"השש משום ,אומר ץ"שהש
את  רקהוא מוציא  אמנם. ידי חובתם הרבים

 איןל ש זה מצב כאן אבל, הארצות עמי
 ינםא נויבזמנ יוםכ יבורצלוחי הש כןוא, ברירה

 ,ידי חובתם האנשים את להוציא מתכוונים
לבד  מתפללים אנשיםהש יודעים שהם כיון

 יודעים ינםאש ארצות עמי איןו, בלחש
 עיקר שלפי כיון זאת בכל אבל, להתפלל

 הציבור את להוציא נועדה החזרה ל"חז תקנת
 במצבים אפילו מועיל דברהא"כ  ,י חובתםיד

כיון , כך עושים לא בפועל נושא ,שלנו
תשמע  ,אם כן .התקנה בעצם מונח דברהש

 משיךת ואז ין,ותכוו אבות' ברכת' את מהש"צ
 עושה מי אבל .אומר הוא כך .גבור' אתה'
  .ראינו ולא שמענו לא ?אתז
  

 השמונה סיים אם ,כוונתו לכאורהלשונו, וזה 
 אבל אם עומד אצל .באבות כיוון ולא ,עשרה

ונזכר שלא כיוון באבות, כיון  ,בור'יג אתה'
נאמר לו  היאך ,בזה יצא לא דמצד הדין

 אחרי ,בהם יצא שלא ברכות עוד שיברך
 שלא שקרוב מפני וכי ?אבות ברכת לו דחסר
דאי בוש ברכות עוד שיברך נאמר לו ,יכווין

והוא מוסיף  .לי נראה היה כך ?בהם יצא לא
 ,משמע[שם]  אדם החיי מדברי אבל ואומר,
 .בור'יג אתהעומד אצל ' אפילו ,חוזר דאינו
 שלא, זה באופן אחרת עצה לי נראה ויותר
 צ"הש על וימתין ,עוד עתה כלל יאמר

 שיגיעוכ ,לצאת יכוויןו אבות ברכת שיאמר
 .בעצמו יתחיל בור'יג 'אתה לברכת צ"הש

אלא  מוציא דאינו ,בתפילה קיי"ל הלאד
 כיון ,באבות כ"משא, בקי שאינו מי וקאד

 העצה אתז. בעצמו אותה לברך יכול שאינו
  . יאור הלכהבבעל  שנותן
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 תהליכוספר זצ"ל ב אוירבאך ז"הגרש בא
 ,, דף צ"ט]'ט ףפרק ח' סעי תפילה [הלכות שלמה

 הואמקודם  שאמרנו מהאת ש לראות ושמחתי
 שהוא כותב הוא .א"החזו בשם מביא כאן

כך הוא . א"החזו בשם שמועהזאת כ שמע
 באמצע ונזכר ,באבות כיון שלא מי, בותכ
 לחזור נוהגים אנו שאין אף ,תפילהה

 ,חוזר שמדינא כיון מקוםכל מ ,ולהתפלל
 יננוא שבפועל נכוןכי , אבעי לנו ישלכאורה 

 צריך היה הדין מעיקר אבל, לחזור נוהגים
 משם שאומרים כמו לנהוג ראוי, לחזור
 ואילך אבות מברכת בויבל להרהר א,"החזו

פס כאן ות הוא .שעומד מקום עד בכוונה
 לכוון ישתדל וגם, מועיל דברהש טותיבפש
 ראוי לתקן שאפשר מה כל כי ,במודים היטב

   .לעשות
 מה על טובה הערה מעיר הוא ,ןיעני־של לגופו

 את משיךי כיצד ,הלכה הביאורהקשה ש
איך יחזור, והוא ? כיווןהרי הוא לא ו התפילה

 .נורא לא דברה ,אומר הואאלא  '?גמל 'חמר
 ידי חובה, יצא לאהוא  הדין שמעיקר נכוןכי 

 ברכות מברך לומר שהוא אפשרי א אבל
 ולא עשרה שמונה תפללשה אדםהרי  .לבטלה

 פירושו אין אבות, בברכת אפילו כיוון
 הדין הוא מעיקרשאלא  .לבטלה ויברכותש

את המשך  אבל ,תפילה ידי חובת יצא לא
 זה .לברך לכתחילה ילואפ יכולהוא  הברכות

 בלימ מברך או ילד הארץ עם אדםש כמו
אדם  אפילו ?לבטלה ברכה אתז וכי להבין,

 אנשים או, אומר הוא המ מבין ינושא גדול
 ,לברך לו אומר אתהו, מבינים ינםאש פשוטים

, דבר בשום יכווין לא שהוא בטוח אתהש אפי'
 מכשיל אתה איךמותר לו לברך. לכאורה 

 לפי ברכה שזאת ,היא התשובהאלא  ?אותו
 יאה אמנם .לבטלה ברכה ינהאו הברכה, נוסח

 אבל, להיות צריך כך לא, מושלמת ברכה לא
 אין ,זו מבחינה לכן. לבטלה ברכה לא אתז

  .בעיא
 לגבי מה שכתב ,בותכ הוא ג]"י [אות בהערה

 לכוון ישתדל' ,עצה עודהביאור הלכה שישנה 
 ראוי לתקן שאפשר מה כי כל, במודים היטב

 כוונה בעי דמודים אומרים יש שהרי לעשות',
 לכוון אפשר לוי א שאם אלא באבות, כמו

בית יוסף המ"ש כ .באבות רק יכווין ,בשתיהן
 ?עדיף מהלכאורה  בשם הסמ"ק. [סימן ק"א]

 בברכת יכווין לפחותאלא  ?מודים או אבות
 בדיעבד דיצא בכך הרוקח, דעת ,ותו .אבות
 אליעזרבי רבעל הרוקח הוא  .הכוונה חובת

, שורש זכירת חסידות [הלכות אומר הואו, מגרמייזא

 ןייכוו אבות, בברכת ווןיכ לאש שאדם, השם]
 שתי ישנםש ,דבריו לפי יוצא .מודים תבברכ

 לכל הפחות ,ידי חובה לצאת אפשרויות
הלכך  .במודים או ,באבות לכוון או, בדיעבד

. במודים ןייכוו ,באבות לכוון שכח אדם אם
 בויל את ןישיכו צריך המתפלל, לשונו זהו

 ליבו בכולן, את לכוון יכול אינו ואם בכולן,
 .בהודיות או באבות ,מהן באחת בויל ןוייכו

 דלהלכה אף ,כן אם אומר הגרשז"א,ממילא 
 ווןיכ כשלא מקום מכל זו, דעה הזכירו לא

 ודאי ,להתפלל חוזרים אנו דאין כיון ,באבות
 בדיעבד יצא דבזה ,במודים לכוון שיזהר ראוי
הערה ב[ פה כתוב. הרוקח לדעת פנים כל על

 .תלמידים' כתבי בשם'שזה  ,המקור את ]43
  . טובה העצ אתזאכן ו
  

 או .פתרונות שתי לנו יששלפי"ז,  נמצא
 .טוב הכי הדבר זהו ,אבות לברכת שחוזר
 דברהו ,יחד גם העצות שתי את לעשות אפשר

 הוא אם בין ,בהרהור אתז לומר .סותר ינוא
, 'אברהם מגן' ה אתה ברוך' בסוף נמצא

, 'השנים 'מברךברכת ב נמצאהוא  אם ואפילו
את הכל  מרולו בחזרה לחזור יכולהוא 

 מיוחד באופן שתדלי אבות ובברכת ,בהרהור
[אין בזה חשש הפסק שהייה, אעפ"י  .לכוון

שהוא באמצע התפילה, כיון שהוא עוסק אז 
 ,היהשני העצה אובעניין התפילה עצמה]. 

  .מודים בברכת לכוון
 פירוש את לדעת אבות, צריכיםבברכת 

 הפירוש מה .להומ להמ כלב לכוון יש, המלים
ָאֹנִכי זהו שנאמר,  אברהם'? מגן' ה אתה ךברו'

ה ְמֹאד ,ָמֵגן ָלךְ  ָכְרָך ַהְרּבֵ  או .א'] ,[בראשית ט"ו ׂשְ
 ה"שהקב ,מן המדרש המפרשים שמביאים פיכ
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 נהיש להמ כלב .האש בכבשן אברהם על ןיהג
 חוץ ,הראשונה בברכה אבל ,דבר בכל ,כוונה
 ד'יאל ,ה"הקב את ומברכים שפותחים ממה

 ,בקשה גםבברכה זו  נהיש וכו', אבותינו
אדם צריך לשים  .בניהם' לבני גואל ומביא'

 שבזכות היא, הכוונה הזאת שבברכה ,לב
 תבואהקדושים אברהם יצחק ויעקב,  אבותינו
ואם  .הזאת המחשבה את לפחות .הגאולה

גם  על כל פרט ופרט. אפשר, רצוי לחשוב
 מלכות עול קבלתעל  בושחי ,ישראל' ב'שמע

  .שמים
  

 ךאוירבא ז"הגרש את שמעתי בזמנו, אגב דרך
בישיבת  ,רבשיעודרך אגב  אתז שאמר זצ"ל

 כתבי'בשם זאת  כתבו הםפה קול תורה. 
 מדובר, שנה באיזה יודע אינני .תלמידים'

 ההלכה את אמר הוא כיצד זוכר אניאבל 
 גדוליל יש שמים יראת ואיז תראו .הזאת

 ניאלמי שלא היה. , להאמין קשה זה, ישראל
 לא אדם אם' שאמרכשהוא  פניו את ראיתי

 ינוא דברה כאילו נראה היה זה, 'באבות ןוכיו
, יצלןלמנא רח, מפחיד משהו וזה ,במציאות

 ממש שלו הפנים .כזה דבר קרה כבר אם
 אמר אתאז הוא ו ,פחד כמו ממש, השתנו

 את, כאן הכניסו לאהם  זה דבר. הפתרון
 אתז שמעו הם אולי .של דבריו 'הנשמה'

 חשוב דברשה חושבניאבל , אחרים בזמנים
 היה, כשאמר זאת נבהל הוא כיצד ,מאד

 כאילו, הדין מעלמא לאש דבר ושזה נראה
 אשריו שנה. בחמשים פעם אולי קורהשזה 

  .חלקו ואשרי
  

 מזמור אמירת עניין .'בתורתך חלקנו ותן' המלים פירוש
 בנעימה שבת ליל בתפילת אחסר לא רועי י"י לדוד
. שלפניו' למנצח' המזמור אמירת כמו ולא, טיותובאי

, 'שלחן לפני תערוך' בפסוק המיוחד הסלסול וסיבת
 עורבא" המלים לפירוש נוספים טעמיםו. לה "שלחן"במִ 

  ".פרח
 כתבמס ראהגמ על שעבר בשיעור דיברנו
 'עורבא המלים בביאור ,[דף כ"א ע"א]ביצה 

, פירושים עשרה ששל כך על אמרנו .'פרח
אז,  לכם אמרתי .דבריםעוד  התחדשו מאזו

 עוד יהיו אולי מעצמו, ויוסיף יחשוב אחד שכל
, מהמפרשים פירושים עשרה אמרנו .פירושים

 יוביקשת, בס"ד הוספנו נושא פירושים שהשלו
  .תוסיפו שאתםמכם שגם 

  
 מה .ןימעני לדבר עוררנייצ"ו,  סיםנ בני היום

 ותן] '[בתפילות שבת ויו"ט אומרים שאנחנו פירושה
 הוא, המשמעות לכאורה, בתורתך' חלקנו

 בעיון בתורה שעוסקים אלהב שמדובר
 .תורה חידושי לחדשהיא  הכוונה, בעמקותו

 וןכי, הפשטות אתשז לומר קשהלכאורה  בלא
 עשרה שמונה בתפילת אתזאומרים  הריש

 הם וכי .אתז אומרים הארצות עמי וגם ,בשבת
עמי  אםה? חידושים להם והישי להגיד רוצים

 חדשלמבקשים , פשוטים אנשיםהארצות, 
 שיעסקו ,הכוונה אלא? בתורה חידושים

 החלק ' פירושו,בתורתך חלקנו 'ותן .בתורה
 חידושיל הכוונה אם בשלמא בתורה. שלנו
 החלק את יש אדם כלשל פירושו, תורה

 לו שייך זה חידוש, סיני בהר בלהיק שנשמתו
 אנחנו זאת ממנו. לו יקח לא אחד אףו

 תאמץצריך לה אדםהש רקלחדש,  מחפשים
  .להגיע לכך כדיב
  

שלפני  ב'תיקון' אנו אומרים דברה אותו
 עשרה ששל' אחרל ,תפילת שחרית של שבת

 את אומרים, 'בהם נדרשת שהתורה דותמ
 במהרה המקדש בית שתבנה רצון יהי' המשנה
 שני מבקשים .בתורתך' חלקנו ותן בימינו
 תןשתו ,המקדש ביתאת  תבנהש ,דברים
   .בתורתך חלקנו

  
[כגון  במפרשים הסתכלנו .פלא דברה לכאורה

ה ותן, "ב ד"ח ע"א דף קי"ץ ח"בעץ חיים למהרי
 לדיוק נכנסו לאהם ש ונראה ,ובאוצר התפילות]

באופן היא,  הכוונהש משמע .לה 'חלקנו'המ
מה  מבאריםרק הם  .בתורה שנעסוקכללי, 
 מבקשיםשאנו  הדברים הללו, שני ביןהקשר 

 ומה, התורהלימוד ועל  המקדש בית על
 שהכוונה ,מדבריהם משמע אבל. בזה המיוחד

  . בתורה יעסוק אדם שכלהיא 
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 ישראל תפארתשבעל  וראינו ,לחפש המשכנו
יש  את פירושו גם אבל, זה קצת על דיוק עמד
   .להביןלנו 
 מסכת סוף במשנה אזה, הומקור לשון  הרי

 אומר, תימא בן יהודה, [פרק ה' משנה כ']אבות 
בור יוקל כנשר ורץ כצבי וג כנמר עז הוי

ן אביך שבשמים. הוא היה כארי, לעשות רצו
 .עדן לגן פנים ובוש ,אומר עז פנים לגיהנם

רך ה' אלד'ינו שתבנה עי מלפניך רצון יהי
 אומר .בתורתך חלקנו ותן במהרה בימינו

 ,זו תפילה, כך [אות קנ"ח] ישראל תפארתבעל 
 והוא כאן, רק משנה, סדרי בכל מצינו לא

 מאי דתנינןמ ,זה ליישב כתוב ומצאתי תמוה.
 ,משיחא קבותיבע[דף מ"ט ע"ב]  סוטה וףס

 ,ע"ב] ,[ביצה כ"ה אמרינןנמי  והכי .יסגי חוצפא

 היהת לבא לעתיד הרי. בטבען עזין דישראל
 תבנהשאומרים 'כ כנראה .ל"רח חוצפא הרבה
 ו"חיהיו  שלא מפחדים ,'בימינו במהרה עירך

 סמוכה לכך. כבר תקופה הזאתהכי , חצופים
שלש , שבאומות' עזין אל'ישר ,[ביצה שם] וכתוב

 , בחיות.כלב , באומות.ישראל .עזין הן
 .בבהמה דקה ,עז וי"א אף .בעופות ,תורנגול

 ,[ד"ה עזים] אומר י"רש באילנות. ,וי"א אף צלף

 לנצח אפשר אי .להינצח קשיםהיינו,  עזים
 .תשובה לך הוא ימצא ,לו שתגיד מה .יהודי

 אתה שתבנה רצון יהי ,קאמר להכי פירכא.
 עזי־של אחציפות יל ידע ולא ,בחסדך עירך
 ולא בחסד, בנהיי ק"שביהמדהיינו  .פנים

 ,וגם .יסגי' חוצפא משיחא קבותי'עשב נצטרך
 בה שנשתמש ותסייענו ,שבנו העזות חלק תן
קל"א דף [בבא בתרא  דתנינן כהדאו .בתורתך רק

 נתןב פני והעזתי ,היתה בי ילדות ,ע"א]
 לא, ביןמ שלא אדם ביישןכלומר,  .הבבלי

 .קושיאב הוא נשארו, הרב את לשאול לו נעים
 צריך תורהלימוד הב .במקום לאש בושה יזוה

[אבות  למד הביישן לא .אומץ קצת, עזות קצת

 ,העזות את תתןש ,מבקשיםא"כ אנו  .ב' ה']
 בדברים אבל .'בתורתך'רק  בה שנשתמש

 שהוא ,פנים בושתה ממנו יסירלא  ,אחרים
 רחמנים ביישנים שהם ,אלישר מסימני אחד

 זהוא"כ  .ע"ט ע"א]דף [עיין יבמות חסדים  וגומלי
  . בתורתך' חלקנו ותן'

  
 אני, לומר יכול אני מה, נדבר ומה נאמר מה

 לא אבל, ישראל תפארתבעל  לעומת אפרוח
 דרוש וזה, דרשאולי  זה .הפשט ושזה לי נראה
 הכוונה בתורתך' חלקנו ותןש' לומר ,נחמד

 ומה אבל .בתורתך יהיה העזות חלקש
   ?ה'פשט'

. ..חלקו את שיגיד ,אחד לכל משאיר אני לכן
 צריך .מצאתי לא ייןדע ,שלי החלק את

 מי זאת. לפרש איך ,ה"להקב להתפלל
[אח"כ . לנו שיגיד אדרבה ,פירוש שימצא

ראיתי כי פירושו של התפארת ישראל 
דלעיל, מקורו מהספר מדרש שמואל, פירוש 

וזידה על מסכת אבות. ידוע של מהר"ש א
ובעיקר עניין חלקו של כל אדם מישראל 
. בתורתנו הקדושה, יש אריכות בספרים רבים

עיין מעם לועז על מסכת אבות דף לדוגמא 
שמובא שם כמה אופנים בפירוש  ,ב"א רס"רס

  ]. 'ותן חלקנו בתורתך'עניין 
  

 עשרה שמהשל שחוץ יאמרת .לעניינינונחזור 
 אני ,שאמרנו בעניין 'עורבא פרח' פירושים

 ואכן .עוד פירושים שיגידו מהציבור מבקש
הנמצא  יצ"ו אהרוני אהרון רבי שידידנו זכיתי
 פירוששה ניוחושב ,נוסף פירוש לי אמר כאן,

  .נוסף פירוש עוד נויש כך,מ וחוץ .נכון זהה
לי או ,על מה אנו מדבריםלכם  אזכיר רק

שלא היו בשיעור  ישנם כאלו שאינם יודעים.
 שרב ,ע"א] א"כ [דף ביצה כתבמס למדנוהקודם. 

 מותר האם, הונא רב את שאל סבא אויא
 וחציה גוי־של השחצי בהמה טוב ביום לשחוט

 וכי אותו, שאל .מותר ,לו אמר ?ישראל־של
 עורבא, לו אמר ?ונדבות לנדרים זה בין מה

 לדבר השיאו ,[ד"ה עורבא] י"רש אומר .פרח
 ליה אמר יצא, שהוא אחרי .לו ענה לא .אחר
 דמשתבח לאו היינו רב אויא סבא ,יהבר רבה

 ביישת למה ?הוא רבא דגברא בגויה ליה מר
 אותו דחית למה ?לו ענית לא למה ?אותו
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 אני ,ליה אמר ?פרח' עורבא' ואמרת לו שבקַ 
ּפּוִחים היום ּתַ דּוִני ּבַ יׁשֹות ַרּפְ ֲאׁשִ כּוִני ּבָ שיר [ ַסּמְ

, ובעא מינאי מילתא דבעיא ']ה ,'השירים ב
 מרוב חולהכבר  אניהיום,  דרשתי טעמא.
 להתעמק עכשיו יכול אינניותשוש.  ,הדרשה
   .לו תולענו ותבשאל

  
 ,הזאת המליצה ימה ,היאששאלנו  השאלה

  ?פרח' עורבא'
 חכם, מאד הוא שהעורבהוא אמר לי אלא, 

 תכונות עורבל יש ,בכלל .שבעופות מהחכמים
 ונוטר נוקם הוא ,נזק לו גרם אדםאם  .מיוחדות

ואם אותו,  זוכר הוא .שנים כמה אחרל אפילו
. אותו יתקוף הוא ,שנים כמה אחרי וב יפגוש

היינו  '?פרח 'עורבא פירושה מה, כ"א
 סמל ואה העורבש כיון, ממני פרחה החכמהש
[כמקור לדבריו, הראה לי מה שמובא . חכמהל

העורב נחשב  ]69[חלק ג' דף ציקלופדיה" יְ ב"אַ 
לציפור "אינטלגנטית" ביותר. הוא מסוגל 
לחקות קולות של בני אדם, וחי חיי חברה 

, וזוכרו מפותחים. העורב מזהה אדם שהרע לו
אף לטווח רחוק וכו'. יש בין העורבים 

, 5-6במספרים עד  הבחיןלהמסוגלים 
ומסתבר שהעורב חכם לא פחות מהתוכי. 
ע"כ. אבל אין צורך לכך. הדבר מפורש כבר 
ע"י חז"ל במדרש הנעלם שבזוהר חדש פ' נח, 
כי לכן שילח נח דוקא את העורב מן התיבה, 

  ].קח בעופות כמו העורבאין פִ כי 
 דומהה דבר שיש מי שאומר מפרשיםב מצאתי

  . בהמשך אתז לכם מרוא' ה בעזרתו, לזה

  
 אני, יצ"ואהרון  רבי את שהזכרתי כיוןאבל 
 החוב את לו אפרע אני ולכן ,משהו לו חייב

 הוא, יןימענ דבר ,שאלה אותי שאל הוא כעת.
ִמְזמֹור  את שבת בליל אומר כשאניש לב שם

 אומר אני, [תהלים כ"ג] ֶאְחָסר רִֹעי לֹא י"יְלָדִוד 
ְלָחן ֶנֶגד ֹצְרָרי את המלים ֲערְֹך ְלָפַני ׁשֻ  ,ּתַ

 ,אותי שאל הואא"כ  בתיבת 'שלחן'.מסלסל ו
 לי היה לא ?הזה הסלסול את עושה אני למה

 עורבא' לו אמרתי לאאבל , לו לענות זמן

שצריך  דברים כמה נםשיש לו אמרתי ...פרח'
   לאמרם בכדי להבין זאת.

, מזמורים שני אומרים אנו ,שבת בלילהרי 
ית ִמְזמֹור ְלָדִוד ּתִ ַח ַעל ַהּגִ , [תהלים ח'] וגו' ַלְמַנּצֵ

 רִֹעי לֹא ֶאְחָסר י"יִמְזמֹור ְלָדִוד  אומרים כ"אחו
 נוהגים היובו,  שגדלתי הכנסת בבית וגו'.

 כנסתה בתיב .ניגון עם לדוד' מזמור' את לומר
 זה את אומריםם ה ,יוםמתפלל בהם כ שאני

, נכון מנהג ושזה חושבניאבל  .הפשוטבנעימה 
 נםשיש לעצמי מתאר אנילומר זאת בניגון. 

 לא בינתיים אבל, כךהנוהגים  מקומות עוד
 לי שיגיד ,מכיר מישהו אם .אותם מצאתי

שהיה  מנהג וזה כנראה .האלה המקומות איפה
 הכנסת בתי כלב ,היום עד .בלבד שלנו עירב

 יםשועהם ש לב שמתירבה ערים, בה ,שהייתי
 מנהג ושזה ,חושבני אבל .פשוט בנעימה אתז

. נהג שלא מי אפילוו ,וצלאמ שצריך ,יפה
[בעיקבות זה, נודע לי מהציבור כי בהרבה 
מקומות אכן נוהגים כך, וכדלקמן בהמשך 
השיעור. וקיבלנו עוד עדויות גם אחרי 

  השיעור].
  

 וזה ,תית'הג על 'למנצחכיון ש, הדבר טעם
 אבל .חול יוםבאותו גם  שאומרים מזמור
 מיוחד ואה ,אחסר' לא רועי י"י לדוד 'מזמור
 פשוטבניגון לעשותו  אפשר אי לכן, לשבת

 לכבוד התייסד ואה הרי .הראשון המזמור כמו
 '.ינהלני מנוחות מי 'עלכמו שנאמר , שבת
 נהגו, [עץ חיים דף ק"ט ע"ב] כך כותב ץ"מהרי
 ,השבת לכבוד 'רועי "יי לדוד 'מזמור לומר
 מנוחות מי 'על ,השבת מעין נזכר שבו

 פי עלזאת  להסביר עוד מאריך הוא .ינהלני'
 למנצח' .דרגות ששל עולים כאן ,. אם כןהסוד

 מזמור' .פשוטניגון ב אומרים ,הגיתית' על
 לכבוד מכובד יותר ניגוןב כבר אומרים ,לדוד'
 שבו ,חי' ד'יםאל יגדל'ואח"כ  .־קודששבת

 .שיר דרך ממש כבר זה, לשמים' עולים' ברכ
לומר יגדל,  נהגוש על מה בסוף מביא ץ"ומהרי

 אחר יגדל שכתב לומר בשם הרב סדר היום,
הוא ו ,היום לכבוד ושמחה בנעימות התפילה

, שבת' מ'עונג חלק זהדהיינו,  .מכלל העונג
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 לכו' אומרים נוא להשבתפי כמו .שירה אתז
 .בשבת השיריםמ חלק גםנחשב  זה ,'נרננה
דהיינו  ,שבת במוצאיו בערב שבת שרים

 ששרים ממה חוץמזמורי תהלים שאומרים, 
 אתז קנוית, שירה אתז גם .השלחן על

  .בתפילות
 יהה ,שלחן' לפני ב'תערוך הסלסול, אופן בכל

 על שאלתי לא וכמובן, מאז בפה לי שגור כ"ג
 לב שמתי ,האחרון בזמן אבל .מעולם כך

 אתז להסביר שאפשר תיומצא, הזה לנושא
   .יוסיףשעוד  שיוסיף מיו ,אופנים בחמשה
  ?בדיוק המנגינה ימה מהקהל: שאלה

, לדוד' מזמור'את  מרן שליט"א: שובתת
 אלאמנם אומרים יותר בהטעמה ובאריכות, 

 יותר כי שם מועדים,מזמורי הב כמו מנגינה
 לפני 'תערוךמלים ב .רבה והטעמה באריכות

 .יותר מאריכים'שלחן',  כשאומרים ,שלחן'
  מסלסלים.

  
 ,לאאבל  ?זרקא שם יש אולי לי, אמר מישהו

 איןש ,מזה חוץ .רביע אלא אין שם זרקא,
כתוב  ת"אמ בספריאמנם . בתהלים זרקות

 לא אבל, צינוריתגם  ויש ,זרקא בספרים
 .בסלסול זרקא לעשות ת"אמ בטעמי מקובל
 .רועד ניגוןב עושים לא השלשלתאת  אפילו

 לא. מקובל ינואאבל הדבר , למה יודע ניינא
 גם .זה על לחשוב צריכיםלכך,  טעם שמענו
 ויש זירקות יש, בתהלים גםו במשלי גםו באיוב

אך , פריק''י בהפרדה, םתוא ועושים ,שלשלות
 נשתכחו אם גם .מה משום םהב מסלסלים לא

. ישכחדבר זה יש סיבה אין אבל אמ"ת, טעמי
 האחרים. ספרים כל כ"א כמו תעשה לכאורה

 ,זרקא היה אםגם ו .זרקא אין כאן ,אופן בכל
שיש בהם  אחרים מקומות עוד נםיש הרי

  .זה לסלסול נתפסו כאן דוקא למהא"כ  זרקא,
 דבר .טעמים חמשה בזה לתתיש לנו  בס"ד

 'דבר .מלכים'־של 'שלחן מושג יש, ראשון
דף [עיין עבודה זרה  מלכים'־של שלחן על שעולה

 וזה, הכלאת  כולל שלחןה, היינוד .ס"ח ע"ב]
 זהו כי ,בזה מאריכים לכן .הנצרך לכל כינוי
  . הרבה מקיףהדבר 

 שניה טעםה .עמוקים יותר טעמים ישנםאבל 
 שלחן לפני 'תערוך .שבת' 'שלחן ישש הוא,
 שלחן־של הכנהה על כאן רומזים, 'צררי נגד

 את לסדר צריך אדםהש ,כתובהרי  .שבת
 יש .ין שו"ע סימן רס"ב][עי יום מבעוד שלחנו

 לא .השלחן את תסדר שהאשה ,אומרים
 כבר שבת שלפניהוא  העיקראבל  ,משנה
 לפני תערוך'א"כ זהו  ערוך. השלחןיהיה 
 נגדזה כ צוררי'?ה' םה מי, צוררי' נגד שלחן

 שאדםכ ,כידוע כי .הרעים הכוחות כלו ר"יצה
 ט"קי [שבת אומרתרא הגמ ,הכנסת מבית חוזר

שני מלאכי  ,סי בר יהודה אומרר' יו ע"ב]
מבית  בתשרב השרת מלוין לו לאדם בע

וכשבא  .אחד טוב ואחד רע .הכנסת לביתו
לביתו ומצא נר דלוק ושלחן ערוך ומטתו 

יהי רצון שתהא 'מלאך טוב אומר  ,מוצעת
ומלאך רע עונה אמן בעל  ,'לשבת אחרת כך

יהי רצון 'מלאך רע אומר  ,ואם לאו .כרחו
ומלאך טוב עונה  ,'רת כךשתהא לשבת אח

 שלחן' לפני תערוך' וזה א"כ .אמן בעל כרחו
 עונה הוא ר"היצה אפילוש, הצוררים כל נגד

  ,יהוידע בןבעל  אומר. כרחו בעל אמן
, ר"ת שמן .שתןשל רמוז ,'בשמן' להבמש
 ראשי בשמן דשנת'וההמשך, . רנ, טהמ, לחןש

 הקידוש, כוס זהויש לומר כי  ,רויה' כוסי
 כלה .לוגמיו כמלוא ממנו לשתות םשצריכי

 הכנהה יהוה'שלחן' זא"כ . זה בפסוק רמוז
לכן מטעימים במיוחד מלה  .שבת שלחן־של

  זאת דוקא, שלא לחשוב סתם שולחן.
אנו  למה ,הקשר את לרמוז בא, פירוש עוד

 מתי שהרי. בשבת זההמזמור ה את אומרים
יֹּום ַהׁשִּ  כתוב בפסוק, ?המן פסק י ֹנֵתן ָלֶכם ּבַ ִ ׁשּ

 יצאו לאבני ישראל ש כדיזאת ב ,ֶלֶחם יֹוָמִים
 לתחום מחוץ לצאת אסורשהרי , לתחום מחוץ

יֹּום  שנאמר ,בשבת קֹמֹו ּבַ ַאל יֵֵצא ִאיׁש ִמּמְ
ִביִעי ְ  לחם להם ניתןלכן  ,כ"ט] ,[שמות ט"ז ַהׁשּ

 'שה'שלחן ,יוצא כן אם .שבת בערב משנה
 ועדמ ,הטעמים אחד ווזה .המן  נס על רומז

 לכאורהכי הרי , בשבת זה מזמור לומר קבעו
יום בין ל הזה, בין המזמור קשרשום  רואים לא

 להודותבכדי , אתז קבעו אלא השבת.
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 וזה. במדבר לאבותינו שנתן המן על ה"להקב
תהלים לגבי המזמור ב זה .'שלחן לפני 'תערוך

 נאמר, [פסוקים י"ט כ']ח "ע מזמורב .ג"כ פרק

ְלָחן"ל ַלֲערְֹך ָאְמרּו ֲהיּוַכל אֵ  ר "ׁשֻ ְדּבָ ּמִ ֵהן , ּבַ
טֹפּו ֲהַגם ֶלֶחם  ה צּור ַויָּזוּבּו ַמִים ּוְנָחִלים ִיׁשְ ִהּכָ

ֵאר ְלַעּמוֹ  ת ִאם ָיִכין ׁשְ  'תערוךא"כ . יּוַכל ּתֵ
  .המן־של השלחן וזה ,שלחן' לפני

  
 ו"ע [דף יומא כתבמסכתוב , חזק יותר רמז עוד

וה ששים גב ,מן שירד להם לישראל ,א]"ע
 מאן שם ויש .עצום בגובה היהזה , דהיינו .אמה

מן שירד  ,תניא איסי בן יהודה אומר דאמר,
עד  ,היה מתגבר ועולה ,להם לישראל

שנאמר  ,שרואין אותו כל מלכי מזרח ומערב
 מלכי כל '.תערוך לפני שלחן נגד צוררי'

 לעם שנעשה הנס את ראו ומערב מזרח
 נראה היה המןש וןכי ,במדבר ישראל

 צריכים למה מובןכעת  .עצומים למרחקים
 מתגבר היה הואש וןכי ,אתז ולהעלות לסלסל

 הפסוק אתבמפורש  מביאה ראהגמ .ועולה
 ,צוררי' נגד שלחן לפני תערוך מרשנא', הזה

וראו את  שנכחו העולם אומות מלכי כל נגדכ
  . הזה נסה
  

 סוד זה השלחן .הסוד פי על חמישי, טעם
 שבת בליללכן  .שכינהה דהיינו, המלכות
 ככרות שתי בוצעים למה .מהתחתונה בוצעים

 לוקחים לכן .השכינה כנגד העליון ?ביום
ה תרי אבל .שבת בליל שזה כיון ,מלמטה

, תרומה דף קל"ג ע"ב] שת[פר קדושר הבזוה יש מכך
 באינון שיריןא, מלכוד ד אתקין שלחן

 דאתאמר כמה, אתקין דאיהו תושבחןו
ֲערְֹך ְלפָ ' ְלָחן ְנֶגד צֹוְרָריּתַ  המלך דוד .'ַני ׁשֻ

 יהוז המלך דוד כידוע, המלכות דתמ את תיקן
, ותושבחות שירים י"ע אתז תיקן הואו ו,תדמ

 ז"עי ותושבחות שירות כששרים כידועשהרי 
 קשורגם  זה .השכינה השראת את מושכים
ַלֲעֹבד פרשתנו פרשת נשוא, , שבועה לפרשת

 ,השיר עבודת יהוז ,מ"ז] ,[במדבר ד' ֲעֹבַדת ֲעֹבָדה
כמו שאמרו חז"ל במס' . לעבודה עבודה יאשה

  ערכין.

 שיוסיף מיו טעמים. חמשה כאן לנו שיש נמצא
 את נוהגים איפה ,לנו שיגלה מיכן ו .יהיה ברוך

 בניגון לדוד מזמור את לעשות הזה, המנהג
  שיאמר לנו. ,אתז שמע וא שמכיר מי, מיוחד

 שבהם נוספים מקומות ישנם :הקהלמ הערות
אך לסלסל במלת  .הזה המנהג את עושים

  'שלחן' לא ידוע.
אולי לא שמו לב.  מרן שליט"א: שובתת

נשתכח. אבל אני חושב כי מי שיסלסל גם 
  שם, תבוא עליו ברכה.

לעשות  צריך בקידוש גםהאם  מהקהל: שאלה
  כך?

 לא בקידוש .לא מרן שליט"א: שובתת
  .בתפילה רקאלא , אתז שמעתי

  
 ,סבא אויא לרבי ענה הונא רב, לענייננו ורנחז

 למה, אח"כ ונב אותו שאל .פרח' 'עורבא
 ?רבא גברא שהוא סבא אויא רב את ביישת

 רפדוני באשישות סמכוני היום 'אני ,לו אמר
יו''ט הוא  ,[ד"ה אני] י"רש אומר .בתפוחים'

 ,וחליתי מטורח הדרשה ,ודרשתי לרבים
הביאו לי  ,וקורא אני עלי סמכוני באשישות

  .סעודה ואסעוד
 עשרה ששל שעבר בשיעור אמרנו אמנם

 רושיםיפה תשלשואמרתי ש, פירושים
מהם  אחדאבל , עצמי בשם האחרונים הם

 אבל ,ממש לא .לי קדמו שכבר מצאתי
   .כמעט
 הפירוש את [ביצה שם] אומר יעקב עיוןבעל 

 כפי, אכזרי שהוא עורבה כמו שזה ,שאמרנו
 ,[דף מ"ט ע"ב] כתובות כתבמס אומרת ראהגמש

 שהוא רואה הוא .בניו על אכזרי עורבהש
 הוא ,לבנים עורבים מהביצים בקעושו שחור
 להאכילם, רוצה לא הוא, שלי ינםא אלו אומר

 להם מזמין ה"והקב ,ובוכים צועקים הם ואז
 .ניזונים הם כךומ שלהם הפסולת בתוך אוכל

ר ִיְקָראוּ  ,כתוב לכן  ,הלים קמ"ז[ת ִלְבֵני עֵֹרב ֲאׁשֶ

 לתת רוצהואינו  בניו על מתאכזר הוא ,ט']
 התכוון שרב הונאמה  זהא"כ  אוכל. להם

, כמו עורב אתה דהיינו ,פרח' עורבא' באמרו
 עורבה כמו ,לי נותן ינךוא לאכול רוצה אני
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 תפרח .'פרח' ,ולכן .וילבנ מזונות נותן שלא
 בעל כותב זהפירוש  הרישא של את .לךתו

 מבניו בורח שהעורב כמו ,לו זרמ, יעקב עיון
כדאיתא בתהלים קמ"ז  ,מזונות ליתן להם

את  אלא ראהגמ את ציין לא הוא .ברש"י
 ראמהגמ אתז לקח י"רשש מובןאבל  י,"רש
 .מאכילתו למנוע עליו מתאכזר הוא וכן .שם
מו אכזרי כ אתה ,לאכול לי נותן לא אתה אם

  . עורבה
  

 ,ש""מהרי ספר "חידושיב שפירא י"מהר בא
 מביא הוא, מסכתות כמה על חידושיםיש לו 

 ,וכותב את פירוש העין יעקב[חולין קכ"ד ע"ב]
 אומר הואדהיינו,  .כאן פירושו יתכן לאו

הגמרא  עם מסתדר ינוא הזה שהפירוש
רק  להיות יכול פירוש זה .חולין מסכתב
 חולין כתבמסאבל  ,ביצהכת מסגמרא בב
 ןלהבי מאד קשה לי היה .מסתדר לא דברה
  .כך חשב הוא דועמ, הראשון ברגע אתז

 אחר בסגנון אבל ,לזה דומהה ראגמ ישנההרי 
שם בגמרא  כתוב, שם][ חוליןמסכת ב, קצת

בעא מיניה רב אויא סבא מרבה בר רב , כך
מהו  ,קולית סתומה לרבי ישמעאל ,הונא

 מח, בתוכו יש קוליתה עצםכידוע ב ?שתטמא
 לא או שלא. ,משא טומאת מטמא זה האם

 על שלימה סוגיא זוהי ,פרטיםכל הל כנסינ
אית ליה לר'  .כללי באופןרק  נאמר ,זה ענין

בא לכלל  ,את שבא לכלל מגע ,ישמעאל
לא בא לכלל  ,לא בא לכלל מגע .משא
 ואה כי ,חומה לא להגיע אפשר אי הרי .משא

 ינםא הבהמה ועצמות, העצם בתוךנמצא 
 בעצמות ולא בנבלתה, שנאמר, מטמאים

 המח אלא, נטמאות לא העצמות .ן ע"ז ע"ב][חולי
 להגיע אי אפשרבל א ,הבשר כעין ואהש

משום דבא לכלל  ,והכא היינו טעמא .אליו
 הוא כך ?או דלמא לית ליה ,מגע מלפניו

א''ל רבא  .עורבא פרח ,אמר ליה .שאל
 ,ולאו היינו רב אויא סבא מפומבדיתא ,בריה

 ,א''ל ?הוא אדמשבח לן מר בגויה דגברא רב
ובעא מינאי  ,אני היום סמכוני באשישות

למה , התפלאתי א"כ .מילתא דבעי טעמא

 ינואשל העין יעקב  פירוששה אומר הוא
   ?מה כוונתול ?חולין במסכת כאן מסתדר

פה  דייק שהוא ,דבריו לפי ,הבנתי כ"אח
 אחרשל כתוב, ביצה כתבמסבגמ'  .משהו

אמר  ,כי נפק' ,'פרח עורבא' לו אמרהוא ש
 לא ,חוליןמסכת באבל  ,'בה בריהליה ר

 .יצא אלוהשהוא ש שפירושו ,נפק' כי' כתוב
 ,יצא הוא ביצה כתשבמס ,מהרי"ש הביןא"כ 

 שאל כשבנו, דהיינו .נשאר הוא במסכת חוליןו
 היה דברה ,לו עונה לא אתה למה ,אותו

את  שאל ,בלחש דיבר רקהוא  .בנוכחותו
 אתז ?לו עונה לא אתה למה, יו בשקטאב

 נשאר, השואל אבל .לו ענה הוא ואז !הבוש
 אתה, אכזרי עורב שהוא לו ענה הוא לכן שם.
 מה וזה ואם .לאכול לי נותן לאש עורב כמו

א"כ  סבא, אויא לרב להגיד התכוון שהוא
 לא אתה ,לו אמר הוא הרי ?יצא לא הוא למה
 .לצאת צריך היה הוא כן אם, לאכול לי נותן

 הביןלכן תו. לא היה נעים לו לאכול בנוכחו
 יתכן לאממילא  נשאר, שואלשה ש"מהרי

 רואה אתהאם  ,הזה הפירושלפרש את 
  . נשאר הוא בפועלש
  
 תשובות שתישיש  חושבני ,ד"לפענבל א

 נכון שית,אר .קושיא ינהא אתזו, בדבר
לא , כידוע אבל, נפק' 'כי כתוב לא שבחולין

 את דרויכשסלעולם אבל 'ידוע ליודעים' 
אמורא סידר  כתמס כל ,התלמוד מסכתות

 סדרמש רק יצא, הוא כאן גםאכן ו ,אחר
 לכתוב לנחוץ מצא לאבמסכת חולין,  המאמר

, כך זה לדעת הרמב"ם. מפורש באופן אתז
הסובר כי רבינא ורב אשי היו רק "המסדרים 

[כמו שהבאתי במאמר משנת  הכלליים",
אבל גם לדעת מהרי"ץ פרק ראשון בהערה]. 

אשי בלבד סידרו ממש  התוספות שרבינא ורב
את כל התלמוד, אפשר לומר שסמכו על מה 

 נאמר אם גם שנית,שמפורש במסכת ביצה. 
 סבאאויא  רבש יצא, לא הוא חולין כתשבמס
 מסביריםרק  נוא אבל ,מעמד באותו נשאר

 לפי, פרח' עורבא' כוונתו כשאמרמה היתה 
 נושא מה לפי לא, יעקב עיוןפירושו של בעל 
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א אמר לו בצורה מפורשת, הוא ל, אמרנו
 לו אמראלא , עורב כמו אכזרי אתה, תשמע

, הרמז את הבין לא ,סבא אויא רב. ברמז אתז
 ,ולמעשה .בקש אותו דוחה שהוא חשב הוא
 ,הונא רב את להסביר רוצים. אמת אמר הוא

 בסוף שאמר ומה, דברים סתם אומר לא שהוא
 רב אבל .בהתחלה שאמר מהל סותר ינוא

 התכוון הוא .רומז הוא מה הבין לא ,סבא אויא
 לו אמר לא הוא אבל, אכזרי שהואלומר לו 

באותו  נשאר הוא אם גם לכן ,בהדיא אתז
 שסתם חשב הואכי , סתירה לא אתז .מעמד

 .לו לענות רוצה משום שאינו כך לו אומרהוא 
 אתז לכן. בשקט נשאר אבל, נעלב קצת הוא
   קושיא. לא

  
 מה את אקדיםבל א ,מעניינת נקודה עוד נהיש
 אבן אברהם ורבי אשר רבינו על מספריםש

 עני היה עזרא אבן אברהם ירבכידוע,  .עזרא
 בהרבה, העולם בכל הסתובבהוא  .מרוד

 מעיר הלך אבל ,היה מספרד הוא .ארצות
 לא, עצמו את מסתיר היה מקום ובכל ,לעיר

 תמיד מחפש היה אבל ,חכם שהוא מגלה היה
בערב  .מהם למודול תלמידי חכמים לפגוש
 .אשר רבינו של לעירהוא הגיע  אחתשבת 
 עצים לבקע שבתרב בע נוהג היה אשר רבינו

 כמהאצל  שמצאנו כמו קודש, שבת לכבוד
[שבת  ציבירבה ורב יוסף מצלחי  ,אמוראים

 רבי בא. עצים מבקעים דהיינו ,קי"ט ע"א]
 בעיר מכיר לי אין הרב, כבוד ,ואמר אברהם

 להתארח יכול אני םהא משפחה, לי ואין
 קיבל .רב בכבוד ,אמר לו ?כבודו אצל בשבת

 בא עזרא אבן אברהם רבי .לשבת אורח אותו
 ,לו אמר .לך בעצים אעזור אני ,לו ואמר
 העצים, את מבקעים שהם כדי תוך .בסדר

 או הגרזן .ביד בו פגע אשר רבינו בטעות
, עזרא אבן אברהם רבי־של וביד פגע הסכין

 ,ראב"ע מר לוא .דם לו יצאו נפצע הואו
 מלשון מליצה אתז .'אברהם את כרת ,ָאֵשר'

בוָּעתֹו  ,הפסוק ַרת ֶאת ַאְבָרָהם ּוׁשְ ר ּכָ ֲאׁשֶ
ָחק מיד  הבין אשר רבינוו .[תהלים ק"ה ט'] ְלִיׂשְ

ד'ים לא צדה, והאל ָאֵשר'ו, לו ענהו הרמז את

ר לֹא ָצָדה  , מלשון הפסוק'אנה לידו ַוֲאׁשֶ
ה ְלָידוֹ ים אִ ד'ְוָהֱאלֹ  . בכוונה היה לא זהדהיינו , ּנָ
 קשרידעו לש איך ם,תחכמ אתכאן  רואים
 מלשונות מליצה זהאי למצוא ,תמיד

  . השני כלפי אחדה ,הפסוקים
 מותר לכך, ותרב ישנם עוד ראיותו ,זה פי על

 כאלה נםיש .פסוקים ולשנות מליצות לעשות
 אתהכיצד  ?מה .אסור דברהש חושביםה

אבל  ?הניקוד את ועוד ?הפסוק את משנה
רמ'עשו  הם כיצד ,רואים  ר'.שֵ אָ ' ,'ֲאׁשֶ

והרחבתי על כך כבר בס"ד בנפלאות 
[השלמה בעניין זה בתחילת מתורתך פ' פינחס. 

  שיעור מוצש"ק קרח התשע"ג].
  

 י"רש .יןימענ דבר תשמעו בנידון דידן. כןכמו 
 קורא ,באשישות סמכוני היום 'אני ,מראהרי 
 סעודה לי הביאו ,באשישות סמכוני עלי אני

 חי איש בן בעל חיים יוסף רבינו בא .'ואסעד
 הוא מהאת  יבין מי נראהו, שאלה ושואל
  .שואל

 סמכוני היום 'אני ,[בן יהוידע, ביצה שם]לשונו זה 
 ,לדקדק ויש .י"רש פירוש עיין, 'באשישות

 על מדבר והוא ,עבר לשון מדבר הפסוק
 בו בואשת זה, פסוק נקיט ולמה ,העתיד

הרי , מקשה הוא ?עקלתון בדרך תשובתו
, עבר לשוןב ואה באשישות' סמכוני' הפסוק

 רב הונא .העתיד על מדברהרי  הונא ורב
 לי תביאו, באשישות סמכוני היום אומר אני

 יוצא כ"א. עתיד לשון וזה, ואסעד סעודה
 הפסוק. עקלתון בדרך בפסוק שהשתמשת

   ?דהעתי על מדבר ואתה ,עבר לשוןב ואה
 .הזאת הקושיא את להבין זכיתי לא

 אמרתי אתז שראיתי בהתחלה .התפלאתי
יש פה  .מזה אתעלם ...לזה אתייחס לאש

 עד .בשתיקה זה על נעבורו ,תמוה משהו
לומר  צריךש אמרתיו התירוץ, את שמצאתי

  .אתז לכתובו
  

  לשון עבר? זה 'סמכוני' מהקהל: אלהש
 זה, מבין ניינשא מה וזה מרן שליט"א: שובתת

 ,דבריואת שרואה  מי כל .שואל שאני מה
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 לשוןב ואה וכי הפסוק .רוצה הוא מה מבין ינוא
 םמה .אותי תסמכו ?סמכוני'' פירושה מה ?עבר

י ֲעָנִבים, בקבוקיםאלו , אשישות''ה יׁשֵ  ֲאׁשִ
ר ֶאָחד  ,המלך דוד אצלכתוב  .[הושע ג' א'] ּפָ ְוֶאׁשְ

ה ֶאָחת יׁשָ  ,מתרגמינן .]י"ט ,[שמואל ב' ו' ַוֲאׁשִ
ועיין בגמ' פסחים דף ל"ו ע"ב,  .גרבא דחמרא

 .יין־של לבקבוק הכוונה 'אשישה'ואכמ"ל. 
, בזמנם היה מה יודע ינניא ,בקבוק זה אצלנו

 נקרא היין של הכליאבל משהו דומה כנראה, 
 זהיש ב כי ?אשישה נקרא ואה דועמ. אשישה

 .אש מלשון, הגוף את מחמם זה .פעמיים אש
. דחמרא גרבא, אשישה נקרא יין לש הבקבוק

 תתנו' ,מסביר 'סמכוני באשישות' י"רשא"כ 
, היין שם על נקראת סעודה כל, סעודה' לי

 .יין על הנקבעחשובה  סעודה כל שבזמנם כיון
 לי הביאו, 'סמכוני' לכןלכן נקראת "משתה". 

 אם בין .היין שם על נקראת והסעודה ,סעודה
 .היין שם על זהל קראו, לא אם ובין יין יהיה

היו  ,ומכובדת חשובה בסעודה כללרך בד
 מה "כא .באשישות סמכוני וזה .יין מביאים

הוא  שהפסוק ,חיים יוסף נורבי הגאון שואל
 ?עתיד לשון גםהוא  זה פסוק הרי, עבר לשוןב

 לשון ואהשהפסוק  ,תירוץ מתרץאכן  והוא
 נשאר הואיעויין שם. לפי פירושו, . עבר

  לגמרי. אחר פירוש על לךהו ,שלו הבנהב
  

 ישו, אתז להבין נויעינ את האיר ה"הקבאבל 
 אומר חננאל רבינוהנה  .יןימענ משהופה 

 אני היום י."רש פירושכ לא, אחר פירוש
 אותי סמכו היום כלומר, באשישות סמכוני
 פירושי כידוע ,הערוךבעל  גםכך . בישיבה

כמעט  יםקועתמ הערוך, ספר בעל נתן רבינו
 'סמכוני, כותב הואגם ו ,חננאל בינומר רובם

 בישיבה סמכוהו היום היינו, באשישות'
הוא  היום באותו, דהיינו .בראש והושיבוהו

, דיין וא ישיבה ראש אותו מינו ,מינוי בליק
 היום "כביחד, א היה זה שבזמנם להיות יכול
 עשה הונא רב, כ"א. פנוי ניינאו טרוד מאד אני
, באשישות' מכוניסִ  היום אני', 'מליצה' כאן

 סמכו םהיו ,אמר הוא כך .אותי הסמיכו כלומר
 מקובל היה כנראה זה פירוש .בישיבה אותי

בעירו של הגרי"ח, דהיינו  ,חכמים כמה אצל
 ,בפה להם שגור היה כנראה וזהבגדאד. 
 'אני אמר ,טרוד שהוא לומר רצה כשמישהו

 התהי אתז כנראה .'באשישות סמכוני היום
 לשון וזה ,הערוך פירוש לפיו .מקובלת מליצה

 השתמשו , אלאבפסוק כתוב שכך לא .עבר
 לו ואין שהוא עסוק לאדם מליצה בלשון בזה
 חשבא"כ  .אומרים היו הם כך .לענות כח

 ,בפסוק כתוב כך שבאמת ,חיים יוסף רבינו
 מאיפה מובן אבל ,קושיא מזה עשההוא  לכן

  התחיל. דברה
  

 איןו, וניםקדמ יד־יבכתגם  בדקתי, אגב דרך
כולל  .'כוניּמְ סִ 'בו  שכתוב בעולם ספרידוע על 

כולם כתוב ב ,אשר או בתיגאן־בןהכתר של 
 שני מצאתי אבל ., כמו שמקובלכוניּמְ סַ 

 מצאתי . א'קדמונינו בכתבימעניינים  דברים
בחירק ואין  .באשישות' מכוניסִ ' גירסא נהשיש

דגש במ"ם, והשוא נח. [כנראה זוהי קריאת 
 ראיתי ,שני מצדל הקדומה. ואכמ"ל]. בב־בני

 גם, ךיפהה בדיוק שכותב תימן מחכמי אחד
 לפנימ עוד היההוא ש אומרים, קדמון הוא

 שיר על בפירושו כך כותב הואו, ם"הרמב
 אותי סמכו ,באשישות סמכוני .השירים

דהיינו  הכבד, הלשון מן 'כונימְּ ו'סַ  .בבקבוקים
ימֹות ִענִּ  כמו דגש, ֵחנּו ּכִ ּמְ  .[תהלים צ' ט"ו] יָתנוּ ׂשַ

 כמו, ךְ מַּ סִ  ?עבר בלשון אומרים איך ,רבָ עָ והֶ 
ּתֹו  ח ֶאת ִאׁשְ ּמַ ֶלְך  ,[דברים כ"ד ה']ְוׂשִ ל ַהּמֶ ּדַ ּגִ

ֵורֹושׁ   מפורשב כותב הוא .[אסתר ג' א'] ֲאַחׁשְ
  .סימכוני ואה עבר שלשון

  
 איש לבן גרם מה ,בזאת לבאר רציתירק  אני
למה  ?חשב הוא מה ?קושיא כזאת להקשות חי

 כיון ?עבר לשוןהוא ב זה פסוקש אומר הוא
, 'סימכוני' בפסוק שכתוב ,חשב חי איש הבןש
 .הערוךשל  ורושימפ, באה שהטעות הסברתיו

  בעיקבות פירושו. 
  

  מושכל ראשון כזה? לו היה מהקהל: אלהש
. בפה להם שגור היה כך מרן שליט"א: שובתת

. ואנשקנו אחבקנו ,טוב יותר תירוץ תמצא אם
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, בפרט טוב יותר תירוץ שתמצא חושב ניינא
שלא תהיה סתירה לניקוד האמיתי המוסמך 

, ותבוא מסכים אני ,תמצא אם אבל .והמקובל
  .עליך ברכה

  
 גם זה היינו סמכו אותי, כונימָ סְ מהקהל:  שאלה
  אולי הוא קרא כך. ?בעבר

 שהוא להגיד אפשרמרן שליט"א:  תשובת
 מסתבריותר  אבל ,באשישות כונימָ סְ  קרא

 את כרת רשֵ אָ ' כמו. קטן שינוירק  עשה שהוא
 הבאתי זה בשבילר. שֶ במקום אֲ , 'אברהם
 סימכוני היום' .הזה הסיפור אתקודם 

   .אותי סימכו. 'באשישות
 כונימְ סָ  קראהוא ש גם להגיד אפשר

 יכול זה גםבקמ"ץ במקום פתח, , באשישות
כי הספרדים לא מבדילים ביניהם. , להיות

  .אכמ"לו
  

מהו 'עורבא  ,נוסף פירוש אמרנובכל אופן, 
 יהושז ,עשרה ארבעה פירושה הוא פרח',
  . העורב חכמת

  
אלפא ביתא  בספר כותב ,עשרה חמש פירוש

 רבי משהבשם  אשכנזי חכם של [ערך אשישות]
 רפדוני באשישות סמכוני היום אני. קצנלבוגן
א וה .וחליתי דרשתי י"רש פירש ,בתפוחים

 היום אני' ,ראהגמ בלשון כן משמע לא ,אומר
 הוא ולמה .היטב מסתדר לא דברה ,סמכוני'

 ,בתפוחים' 'רפדוני מסייםאת המשך הפסוק 
אכן בחולין  .מיותר לכאורה הסיום ?הקשר מה

 פירוש שגם אומר הוא אבל, לא כתוב דברה
גם  ,קודם בשם רבינו חננאלמשאמרנו  הערוך

 לשוןמ שזה ,לו קשה היה כנראה .דחוקהוא 
 שהיה או .עבר לשוןמ זה דבריך ולפי ,עתיד
זה  קשור מהשלכאורה , אחר משהו לו קשה

 סמכוני ?לאשישות בישיבה אותי סמכוש
 ?אשישות עושים מישהו שסומכיםכ, באשישות

 סומכים שהיו בזמן סעודה עושים היו כנראה
 ו דוקאנתפס למה, העיקר וזה וכיאבל , שהוימ

  ?לזה

 ךידוד טובים 'כימו כ אולימהקהל:  שאלה
 באשישות סמכוניו יין, נקראת התורה ,מיין'

  .תורה־של יינההיינו 
   .יישר כוחךמרן שליט"א:  תשובת

  
 נראה ד"לפענפירוש יפה,  שם כותבהוא 
[פט"ז סופרים  כתבמס שאמרו דרך על לפרש

 סמכוני' ,פ"ב אות י"ד]השירים [ שיר וברבה ,ה"ד]
 וירושפ. המאוששות ההלכות אלו ,באשישות'

 כמו, ומבוססות חזקות הלכות נםיש הוא,
 לייסדדהיינו , ענין איזה ''לאשש ,שאומרים

 ,בתפוחים רפדוני. וחזקה ברורה הלכהכ ,אותו
 .כתפוחים יפה וטעמן שריחן האגדות אלו

סבבוני  היום, כך אמר הונא שרב ,מסבירהוא 
 ישבנו היום .החזקות בהלכות הרבה בשאלות

 אותי והתקיפו ,רשתיד שם ,המדרש בבית
 עיון צריךש שאלות ממש, חזקות בקושיות

 'בתפוחים רפדוני'. באשישות והיינו ,בהם גדול
 .בהגדה רבות שאלות אותי פירוש, גם שאלו

טרוד  אני יןיועד .אותי שאלו באגדתא גם
 אני וצריך ,טעיתי אולי בהם ומעיין מאד,
 ילכו טרם שטעיתי להם היום ולהודיע לחזור
גם  ,תלמידים הסביבה מכל באו ריה .להם

, 'דכלה יומא' היה זה, אחרים ממקומות
 הרבה שאלוו, מקומות מהרבה ציבור צוהתקב

 באגדות, שאלות והרבה עיוניות שאלות
על  חושב עוד אני אבל שעניתי, מה ועניתי

 שאספיק לתקן, צריך אוליש דברים כמה
 צריך מה להם להגיד ,ילכו שהם לפנילאמרם 

 פנוי לא עתכ אני ,אומר הוא כןל. לשנות
 עניינים לי יש כי ,הזאת השאלה על לך לענות
  . בהם לעיין צריך שאני אחרים

  
בעא  פנוי, ליבי שאין רואהש אם ,אויא ורב

 עיון שצריך ,מינאי מילתא דבעי טעמא
 ןילעי פנוי ליבי להתבונן וליתן טעם, ואין

 'עורבא לו אמרתי לכן כראוי. לו ולהשיב
 שואל אתה מה טרוד, שאני רואה האת, 'פרח
 עסוק אני ?אחר בנושא שאלות עכשיו אותי
 אומרמוסיף ו הוא אבל .קודמים בענייניםכעת 

 מרוב הונא דרב ,נראהו, יפה דבר פה
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 דרך סבא אויא לרב לו השיב ענוותנותו,
ר ִיְקָראוּ  כמו, פרח עורבא משל  ִלְבֵני עֵֹרב ֲאׁשֶ

 .מעליהם פרחו גם אם בפרטו .[תהלים קמ"ז ט']
 גם כן כמו .פרח ממש עורבהש ברור לא זה

 גדול אתה ,עלי צלולה דעתי גם אם, אני
 ובפרט ובינה, חכמה לך נתן' הו ,ממני

שוטט לעיין בשאלות מ ממני פרחה שדעתי
 רב, דהיינו .ק"ודו היום, שסבבוני מרובות

 אתה .ענוותנותו מרובזאת  תשובה ענה הונא
 גברא אתה, אותי צריך ינךא ,סבא אויא רב

 גםו, וחכמה שכל הרבה לך נתן ה"הקב, רבא
עדיין  בשאלות, טרוד הייתי לאו פנוי הייתי אם

 עסוק, שאני ועכשיו .ממני טוב יותר מבין אתה
 השאלות על לך לענות מסוגל ניינשא בודאי
 עורבא', זה בסגנון לו ענההוא  לכן .שלך
   .פרח'
, פרח' 'עורבא, כך הפירושש יוצא דבריו לפי
, פרח שכלי גם כך ,ילדיומ פורח שהעורב כמו

 פנוי נייוא אחרים, בעניינים דעתי משוטטת
עליו ש הזה הפרטי הנושא על עכשיו לך לענות

  .שואל אתה
 ב'עורבא פירושים עשר לחמשה זכינו ,'ה ברוך
 מתןחג השבועות, זמן  בזכות זה אולי .פרח'

 ציצים לעשותשצריך  ,שאמרנו פיכ ,תורתנו
אלו  .בתורה שעמלו מי אשרי .בתורה רחיםופ

ְלָהִבין  ,וגם .ואנשים ד'יםאל שמשמחים דברים
ל ּוְמִליָצה ְבֵרי ֲחָכִמים ְוִחידָֹתם ,ָמׁשָ [משלי א'  ּדִ

 ממש רא,בגמ קטן דבר ילושאפ ,לדעת .ו']
 גדולות, כוונות בהם להיות ותיכול מלים, שתי

  .אחרים בנושאים ו"קו
עזרנו ע"ד כבוד שמו, ב"ה יסייענו וי המקום
 אכי"ר.

  

  

  הודעה חשובה!
  , בעיקרה שיעור זה הוקלד עפ"י שמיע

  . העורךלפי הבנת  הּ גָּ נערך והֻ 
  ,קודם הוצאתו היה לנגד עיני מרן שליט"אהשיעור 

  הוסיף עניינים וציין מקורות, שיפר ותיקן דברים רבים,
  אולם מפאת העומס הרב המונח על כתפיו,  

בור הגהה מדוקדקת, להאיר ולהעיר ענבצר ממנו ל
 בהרחבה כבשיעורים שעברו.

  
כל ספק או שאלה המתעוררת למעיין האמור, ב לאור

  את הדבר בשיעור זה, יש לו לברר היטב 
  להלכה ולמעשה אצל מרן שליט"א.

  הערות ותיקונים יתקבלו ברצון. 

  
  ניתן להקדיש את הוצאת השיעור לע"נ, 

  .או לרפואה, הצלחה ופרנסה טובה

  050-4140741פרטים בטלפון: 
  

  בד"צ "פעולת צדיק"כשרות ל
  בראשות מרן הגאון

  הרב יצחק רצאבי שליט"א
  

  דרוש מפקח כשרות
  פ"תעיר למשחטת עופות ב

  עדיפות לבעל נסיון
  בדיקות.בבשחיטה ו
  

  .050-4140741פרטים בטל': 
 

  הודעה משמחת! 

  של השיעור השבועי בעזה"י החל "שידור חי" 

  יצחק רצאבי שליט"א  בימפי מרן הגאון ר

ירושלם.  18יואל בישיבת חובות הלבבות רח' בכל מוצש"ק 
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