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        לק"ילק"ילק"ילק"י
  

        

        ::::השיעורהשיעורהשיעורהשיעור    נושאינושאינושאינושאי
        
  

    שנמצאשנמצאשנמצאשנמצא    מימימימי    יעשהיעשהיעשהיעשה    מהמהמהמה, , , , של־לילהשל־לילהשל־לילהשל־לילה    הראשוןהראשוןהראשוןהראשון    בחציבחציבחציבחצי    סליחותסליחותסליחותסליחות    אמירתאמירתאמירתאמירת    בענייןבענייןבענייןבעניין    לשואללשואללשואללשואל    תשובותתשובותתשובותתשובות
    המופיעהמופיעהמופיעהמופיע    הלילההלילההלילההלילה    חצותחצותחצותחצות    זמןזמןזמןזמן    והאםוהאםוהאםוהאם, , , , שבתשבתשבתשבת    במוצאיבמוצאיבמוצאיבמוצאי    הדיןהדיןהדיןהדין    הואהואהואהוא    האםהאםהאםהאם. . . . כןכןכןכן    העושההעושההעושההעושה    בציבורבציבורבציבורבציבור

        ....מדוייקמדוייקמדוייקמדוייק    אכןאכןאכןאכן    הואהואהואהוא    בלוחותבלוחותבלוחותבלוחות
        

        ....לנהוגלנהוגלנהוגלנהוג    ראויראויראויראוי    וכיצדוכיצדוכיצדוכיצד    זהזהזהזה    מנהגמנהגמנהגמנהג    באבאבאבא    ומהיכןומהיכןומהיכןומהיכן, , , , מיושבמיושבמיושבמיושב    הסליחותהסליחותהסליחותהסליחות    תחילתתחילתתחילתתחילת    אתאתאתאת    לומרלומרלומרלומר    שייךשייךשייךשייך    האםהאםהאםהאם
        ....למנהגינולמנהגינולמנהגינולמנהגינו    פניםפניםפניםפנים    נפילתנפילתנפילתנפילת    אופןאופןאופןאופן

        

    וביאורוביאורוביאורוביאור', ', ', ', ישראלישראלישראלישראל    בתולתבתולתבתולתבתולת    עלעלעלעל    רערערערע    שםשםשםשם''''    בפסוקבפסוקבפסוקבפסוק    תתתת""""ברברברבר    הרמוזהרמוזהרמוזהרמוז' ' ' ' שרעבישרעבישרעבישרעבי''''    השםהשםהשםהשם    בענייןבענייןבענייןבעניין    השלמההשלמההשלמההשלמה
        '.'.'.'.כסףכסףכסףכסף    מאהמאהמאהמאה    אותואותואותואותו    וענשווענשווענשווענשו''''    הפסוקהפסוקהפסוקהפסוק    תחילתתחילתתחילתתחילת

        

        ....התפילההתפילההתפילההתפילה    שקודםשקודםשקודםשקודם    התקיעותהתקיעותהתקיעותהתקיעות    וענייןוענייןוענייןועניין, , , , השנההשנההשנההשנה    דראשדראשדראשדראש    שחריתשחריתשחריתשחרית    תפילתתפילתתפילתתפילת    זמןזמןזמןזמן    בענייןבענייןבענייןבעניין
        

        ....חובהחובהחובהחובה    ידיידיידיידי    יצאיצאיצאיצא    אבותיואבותיואבותיואבותיו    כמסורתכמסורתכמסורתכמסורת    שלאשלאשלאשלא    שופרשופרשופרשופר    תקיעותתקיעותתקיעותתקיעות    השומעהשומעהשומעהשומע    האםהאםהאםהאם
        

    גגגג""""הרההרההרההרה    שלשלשלשל    למאמרולמאמרולמאמרולמאמרו    התייחסותהתייחסותהתייחסותהתייחסות", ", ", ", חפץחפץחפץחפץ    דברידברידברידברי""""    החדשהחדשהחדשהחדש    הקובץהקובץהקובץהקובץ    בשבחבשבחבשבחבשבח    אאאא""""שליטשליטשליטשליט    מרןמרןמרןמרן    דברידברידברידברי
        ....אבותיואבותיואבותיואבותיו    כמסורתכמסורתכמסורתכמסורת    שלאשלאשלאשלא    תרועהתרועהתרועהתרועה    ששמעששמעששמעששמע    תימניתימניתימניתימני    בענייןבענייןבענייןבעניין    אאאא""""שליטשליטשליטשליט    קלופטקלופטקלופטקלופט

        

        ....אלואלואלואלו    בימיםבימיםבימיםבימים    עלינועלינועלינועלינו    מלכותומלכותומלכותומלכותו    מראהמראהמראהמראה    הההה""""הקבהקבהקבהקב    כיצדכיצדכיצדכיצד, , , , תשובהתשובהתשובהתשובה    ימיימיימיימי    עשרתעשרתעשרתעשרת    מעלתמעלתמעלתמעלת
        

    והאםוהאםוהאםוהאם, , , , השנההשנההשנההשנה    ראשראשראשראש    של־לילשל־לילשל־לילשל־ליל    ערביתערביתערביתערבית    בתפילתבתפילתבתפילתבתפילת' ' ' ' הקדושהקדושהקדושהקדוש    המלךהמלךהמלךהמלך''''    אמראמראמראמר    שלאשלאשלאשלא    במיבמיבמיבמי    הדיןהדיןהדיןהדין    מהמהמהמה
  ....חודשחודשחודשחודש    ראשראשראשראש    בלילבלילבלילבליל    ויבואויבואויבואויבוא    יעלהיעלהיעלהיעלה    אמראמראמראמר    שלאשלאשלאשלא    למילמילמילמי    דומהדומהדומהדומה    הדברהדברהדברהדבר

  

�� 
        כל הזכיות שמורותכל הזכיות שמורותכל הזכיות שמורותכל הזכיות שמורות
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        ....נשמתנשמתנשמתנשמת    לעילוילעילוילעילוילעילוי    אואואואו, , , , ולרפואהולרפואהולרפואהולרפואה    להצלחהלהצלחהלהצלחהלהצלחה    שיעורשיעורשיעורשיעור    כלכלכלכל    להקדישלהקדישלהקדישלהקדיש    ניתןניתןניתןניתן
        ,,,,אאאא""""שליטשליטשליטשליט    הגאוןהגאוןהגאוןהגאון    מרןמרןמרןמרן    מפימפימפימפי    השיעורהשיעורהשיעורהשיעור    בתחילתבתחילתבתחילתבתחילת    ננננ""""בלבלבלבל    יוזכריוזכריוזכריוזכר    השםהשםהשםהשם

        ....השיעורהשיעורהשיעורהשיעור    בסוףבסוףבסוףבסוף" " " " שבירךשבירךשבירךשבירך    מימימימי""""    באמירתבאמירתבאמירתבאמירת    וכןוכןוכןוכן
        ....השיעורהשיעורהשיעורהשיעור    לפנילפנילפנילפני    זאתזאתזאתזאת    לתאםלתאםלתאםלתאם    נאנאנאנא    ....4140741414074141407414140741----050050050050: : : : בטלפוןבטלפוןבטלפוןבטלפון    פרטיםפרטיםפרטיםפרטים

    ימלאימלאימלאימלא, , , , הרביםהרביםהרביםהרבים    ולזיכויולזיכויולזיכויולזיכוי    התורההתורההתורההתורה    להפצתלהפצתלהפצתלהפצת    והמסייעיםוהמסייעיםוהמסייעיםוהמסייעים    והתורמיםוהתורמיםוהתורמיםוהתורמים
  ....רררר""""אכיאכיאכיאכי. . . . לטובהלטובהלטובהלטובה    ליבםליבםליבםליבם    משאלותמשאלותמשאלותמשאלות    כלכלכלכל    הההה""""בבבב    המקוםהמקוםהמקוםהמקום



  ד"כב'ש גה'תשע" נצבים וילךמוצש"ק 

3  

תשובות לשואל בעניין אמירת סליחות בחצי הראשון תשובות לשואל בעניין אמירת סליחות בחצי הראשון תשובות לשואל בעניין אמירת סליחות בחצי הראשון תשובות לשואל בעניין אמירת סליחות בחצי הראשון 
לילה, מה יעשה מי שנמצא בציבור העושה כן. האם לילה, מה יעשה מי שנמצא בציבור העושה כן. האם לילה, מה יעשה מי שנמצא בציבור העושה כן. האם לילה, מה יעשה מי שנמצא בציבור העושה כן. האם ־־־־שלשלשלשל

הוא הדין במוצאי שבת, והאם זמן חצות הלילה המופיע הוא הדין במוצאי שבת, והאם זמן חצות הלילה המופיע הוא הדין במוצאי שבת, והאם זמן חצות הלילה המופיע הוא הדין במוצאי שבת, והאם זמן חצות הלילה המופיע 
        ק.ק.ק.ק.בלוחות הוא אכן מדוייבלוחות הוא אכן מדוייבלוחות הוא אכן מדוייבלוחות הוא אכן מדויי

        
בעזהי"ת בשאלות ששאלוני בימים  נפתחנפתחנפתחנפתח

   דיומא. הללו, מעניינא
  

בשו"ת עולת יצחק ח"ב בשו"ת עולת יצחק ח"ב בשו"ת עולת יצחק ח"ב בשו"ת עולת יצחק ח"ב  השואל כך, שאלשאלשאלשאל
סימן קי"ט ד"ה והא דאיתא, כתב הרב בשם סימן קי"ט ד"ה והא דאיתא, כתב הרב בשם סימן קי"ט ד"ה והא דאיתא, כתב הרב בשם סימן קי"ט ד"ה והא דאיתא, כתב הרב בשם 

שלא לומר סליחות בחציו שלא לומר סליחות בחציו שלא לומר סליחות בחציו שלא לומר סליחות בחציו     ,,,,כמה פוסקיםכמה פוסקיםכמה פוסקיםכמה פוסקים
אשר כ ,השנהימות בכל לילה. לילה. לילה. לילה. ־־־־הראשון שלהראשון שלהראשון שלהראשון של

חולים  , עלח"ו צריכים להתפלל בעת צרה
 ,התעוררותותפילות דברי דו', ורוצים לומר וכ

הוא העניין של י"ג עיקר ה דהיינו סליחות,
החצי הראשון , כי צריכים לדעתמדות. אבל 

וכלשון  המתאים לכך.אינו הזמן  ,לילה־של
ברכי יוסף סימן תקפ"א סק"א בשם מובא ב[המקובלים 

  . הוא מנהג רע ומרהוא מנהג רע ומרהוא מנהג רע ומרהוא מנהג רע ומר ,שו"ת הרמ"ז]
  

והיושב אז בבית והיושב אז בבית והיושב אז בבית והיושב אז בבית     כתבתי בס"ד,ובהמשך ובהמשך ובהמשך ובהמשך 
גם בזמנינו ישנם מקומות,  ידום.ידום.ידום.ידום.    ,,,,הכנסתהכנסתהכנסתהכנסת

שהם 'פשרנים' כי קשה להם לקום אנשים 
תשע שעה הם אומרים סליחות בבבוקר, א"כ 

או עשר בלילה. וכן ישנם המתפללים על 
אך את אך את אך את אך את זה. הואומרים י"ג מדות בזמן  ,חולה
חוץ מהימים חוץ מהימים חוץ מהימים חוץ מהימים  ,בכל עתבכל עתבכל עתבכל עת    , יכול לומר, יכול לומר, יכול לומר, יכול לומרהוידויהוידויהוידויהוידוי

  ובהם מוצאי שבת עד חצות.ובהם מוצאי שבת עד חצות.ובהם מוצאי שבת עד חצות.ובהם מוצאי שבת עד חצות.    ,,,,שכתוב שםשכתוב שםשכתוב שםשכתוב שם
  

פרט פרט פרט פרט ובובובוב    ,,,,בכמה דוכתיבכמה דוכתיבכמה דוכתיבכמה דוכתי שאלתישאלתישאלתישאלתי    ואל,הוא שא"כ א"כ א"כ א"כ 
אברכים, אברכים, אברכים, אברכים,     לומדי התורה למיניהם, בחורים אולומדי התורה למיניהם, בחורים אולומדי התורה למיניהם, בחורים אולומדי התורה למיניהם, בחורים או

הלילה מסיבות הלילה מסיבות הלילה מסיבות הלילה מסיבות     אומרים את הסליחות בחצותאומרים את הסליחות בחצותאומרים את הסליחות בחצותאומרים את הסליחות בחצותהההה
שי או במוצאי שבת שי או במוצאי שבת שי או במוצאי שבת שי או במוצאי שבת שונות, האם בליל ששונות, האם בליל ששונות, האם בליל ששונות, האם בליל ש

קודש, שכידוע מתמעטים הדינים משאר קודש, שכידוע מתמעטים הדינים משאר קודש, שכידוע מתמעטים הדינים משאר קודש, שכידוע מתמעטים הדינים משאר 
. לילות החול, האם מותר לומר הסליחות אזלילות החול, האם מותר לומר הסליחות אזלילות החול, האם מותר לומר הסליחות אזלילות החול, האם מותר לומר הסליחות אז

, שמא מוצאי שבת שאני, כי עד היא טענתו
ה עדיין נמשכת קדושת השבת, חצות ליל

ואם על ואם על ואם על ואם על יהיה מותר לומר אז סליחות. ממילא ו
את הוידוי יאמרו את הוידוי יאמרו את הוידוי יאמרו את הוידוי יאמרו  הוידוי טוב להימנע במוצ"ש,הוידוי טוב להימנע במוצ"ש,הוידוי טוב להימנע במוצ"ש,הוידוי טוב להימנע במוצ"ש,

אחר חצות, אבל את הסליחות יאמרו. ושאר אחר חצות, אבל את הסליחות יאמרו. ושאר אחר חצות, אבל את הסליחות יאמרו. ושאר אחר חצות, אבל את הסליחות יאמרו. ושאר 
בדרך כלל מתחילים כמה דקות בדרך כלל מתחילים כמה דקות בדרך כלל מתחילים כמה דקות בדרך כלל מתחילים כמה דקות     ,,,,לילות החוללילות החוללילות החוללילות החול

לפני חצות, אומרים את המזמורים ושאר לפני חצות, אומרים את המזמורים ושאר לפני חצות, אומרים את המזמורים ושאר לפני חצות, אומרים את המזמורים ושאר 

. . . . הסדר, ומכוונים לומר את הי"ג מדות בחצותהסדר, ומכוונים לומר את הי"ג מדות בחצותהסדר, ומכוונים לומר את הי"ג מדות בחצותהסדר, ומכוונים לומר את הי"ג מדות בחצות
האם הם עושים כשורה? והאם גם שלוש עשרה האם הם עושים כשורה? והאם גם שלוש עשרה האם הם עושים כשורה? והאם גם שלוש עשרה האם הם עושים כשורה? והאם גם שלוש עשרה 
מדות יהיה מותר לומר כמה דקות לפני זמן מדות יהיה מותר לומר כמה דקות לפני זמן מדות יהיה מותר לומר כמה דקות לפני זמן מדות יהיה מותר לומר כמה דקות לפני זמן 

  חצות הכתוב בלוחות?חצות הכתוב בלוחות?חצות הכתוב בלוחות?חצות הכתוב בלוחות?
  

איסור כאן שני נידונים. ראשית, עניין ה ישנםישנםישנםישנם
לילה, מפני של־הראשון לומר סליחות בחצי 

זה כולל את דינים, האם את המעורר זה ש
, האם זמן חצות המצויין דבר שני מוצאי שבת?

מדוייק, או שאפשר להקדים ההוא  ,לוחותב
  כמה דקות?ב
  

למעשה כי פשוטה יותר,  ,השנייה השאלההשאלההשאלההשאלה
הנץ ועלות השחר, לגבי בכל התורה כולה, 

אינם  וצאת הכוכבים, ושקיעת החמההחמה, 
זמנים מדוייקים עד כדי דקות ושניות. לפעמים 

את חלקי  ,מפרסמים בלוחות בזמני היום
ניתן למשה ' השניות, כאילו ששיעור זה

הם רוצים לדייק לפי  אחד,. אם כי מצד 'מסיני
, הרי בודאי שרבותינו מאידךהחשבונות. אבל 

הראשונים לא לא התכוונו לכך, כי בדורות 
ומפורש בתשובות  היו שעונים מדוייקים.

האומדנא עלות השחר נקבע לפי , כי הרמב"ם
 ,ובשם החזו"א מפורסם האדם.בני של־

עד עשר דקות. ובפרט  שיכולה להיות טעות
אם לוקחים בחשבון את חילוקי הדעות 
והשיטות בעניינים אלו. ואפילו לגבי זמן 

שיש בו נפקא מינה לדברים  ,שקיעת החמה
, [עיין שו"ת עולת יצחק ח"א חיו"ד סימן קי"ז]חמורים 

אנו מקילים עד שלש דקות, כיון שאפילו עם 
ם שישנם בזמננו, גם המכשירים כל הדיוקי

לליות פי חוכללים בעולם, שעובדים על־המש
שלש דקות  מסביב לעולם, הם אומרים שעד

שלש א"כ כי עד אינם יכולים לדייק. נמצא 
מקום לטעון  היה    לכאורההקל. דקות אפשר ל

בהיפך, שנחמיר שלש דקות אחורה. אבל 
שהרי  בכך. יש להקל נוספים, בצירוף עניינים

מן שז אף כי ,אומריםה נםבהרבה דברים יש
משות הוא ספק יום ספק לילה, אבל הש־בין

 , אלא מצאת הכוכבים.אינו מהשקיעהזה זמן 
זאת, ולצרף  ,אפשר לקחת זאת בחשבוןא"כ 
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ולמעשה אפילו עד עשר דקות אפשר להקל 
ואם אומרים שלש עשרה מדות כמה  בכך.

אין חיוב לדייק, אפשר  ,דקות קודם חצות
  ולפי מצב הציבור. ,להקל לפי הצורך

  
שאלה הראשונה, האם מוצאי שבת ל נוגענוגענוגענוגעבבבב

[תפילת ערבית דף נ"ב  שאני? בדברי שער הכוונות

שהבאנו בסוף השיעור הקודם, הדבר  עמוד ד'] 
הוא רק בליל יום הכיפורים. ההיתר , כי מפורש
שאף מוצ"ש בכלל המניעה מלומר  נמצא,

כי בחצות כי בחצות כי בחצות כי בחצות     ,,,,גם דעגם דעגם דעגם דעלשונו שם,     וזהאז.  סליחות
וי לומר כלל שום וי לומר כלל שום וי לומר כלל שום וי לומר כלל שום לילה הראשונה, אין ראלילה הראשונה, אין ראלילה הראשונה, אין ראלילה הראשונה, אין רא

 סליחות, ולא להזכיר י"ג מדות דויעבור.סליחות, ולא להזכיר י"ג מדות דויעבור.סליחות, ולא להזכיר י"ג מדות דויעבור.סליחות, ולא להזכיר י"ג מדות דויעבור.
גם אמירת סליחות , כי מדיוק הלשון מבואר

 ,'אסור' לשון לא הזכיר כאןהוא אינו ראוי. 
גיש כאן ביותר מדהוא אלא 'אין ראוי'. אבל 

זהו דות את י"ג מדות, משמע שאמירת י"ג מ
גם סליחות אין  ,אבל לכתחילה הכי חמור.
הנה . זולתי בליל יום הכיפוריםזולתי בליל יום הכיפוריםזולתי בליל יום הכיפוריםזולתי בליל יום הכיפורים. ראוי לומר

, מותר. רק בליל יום הכיפורים, כי מפורש
שעדיין נמשכת קדושת  ,מוצ"שבאפילו אבל 

ועניין ועניין ועניין ועניין אין ראוי לומר סליחות.  ,השבת
דש אלול, דש אלול, דש אלול, דש אלול, ווווהסליחות שאומרים בלילי חהסליחות שאומרים בלילי חהסליחות שאומרים בלילי חהסליחות שאומרים בלילי ח

יתבאר במקומו לגבי תפילת ראש השנה. גם יתבאר במקומו לגבי תפילת ראש השנה. גם יתבאר במקומו לגבי תפילת ראש השנה. גם יתבאר במקומו לגבי תפילת ראש השנה. גם 
, ולא לעורר שום , ולא לעורר שום , ולא לעורר שום , ולא לעורר שום אין ראוי לומר שום קינהאין ראוי לומר שום קינהאין ראוי לומר שום קינהאין ראוי לומר שום קינה

רק אחר חצות, כנזכר רק אחר חצות, כנזכר רק אחר חצות, כנזכר רק אחר חצות, כנזכר     ,,,,רבן הביתרבן הביתרבן הביתרבן הביתחחחח    בכיה עלבכיה עלבכיה עלבכיה על
[האם כוונתו  בזוהר פעמים רבות פרשת ויקהלבזוהר פעמים רבות פרשת ויקהלבזוהר פעמים רבות פרשת ויקהלבזוהר פעמים רבות פרשת ויקהל

, אז , אז , אז , אז כי בחצות הלילהכי בחצות הלילהכי בחצות הלילהכי בחצות הלילה .נ"ר] לדף ר"ט ע"ב?
מתעוררת הבכיה למעלה על חרבן בית מתעוררת הבכיה למעלה על חרבן בית מתעוררת הבכיה למעלה על חרבן בית מתעוררת הבכיה למעלה על חרבן בית 

  ואז זמנה האמיתית.ואז זמנה האמיתית.ואז זמנה האמיתית.ואז זמנה האמיתית.    המקדש,המקדש,המקדש,המקדש,
  

ממשיך בעניין שדיברנו עליו בשיעור  והואוהואוהואוהוא
שלא שלא שלא שלא     ,,,,גם צריך ליזהר מאד האדםגם צריך ליזהר מאד האדםגם צריך ליזהר מאד האדםגם צריך ליזהר מאד האדם    הקודם,

ם א"ל, וזהו סוד א"ל, וזהו סוד א"ל, וזהו סוד א"ל, וזהו סוד להזכיר בפיו שם סמלהזכיר בפיו שם סמלהזכיר בפיו שם סמלהזכיר בפיו שם סמ ם ְוׁשֵ ם ְוׁשֵ ם ְוׁשֵ ְוׁשֵ
ירוּ ''''ִד ִד ִד ִד ֱאלֹ ֱאלֹ ֱאלֹ ֱאלֹ  ירוּ ים ֲאֵחִרים לֹא ַתְזּכִ ירוּ ים ֲאֵחִרים לֹא ַתְזּכִ ירוּ ים ֲאֵחִרים לֹא ַתְזּכִ , י"ג] ,[שמות כ"ג    ים ֲאֵחִרים לֹא ַתְזּכִ

שאז הוא זמן שליטתו שאז הוא זמן שליטתו שאז הוא זמן שליטתו שאז הוא זמן שליטתו     ,,,,ובפרט בלילהובפרט בלילהובפרט בלילהובפרט בלילה
ריו כאן, מה שכתוב בתורה דבפי ל וממשלתו.וממשלתו.וממשלתו.וממשלתו.

הסוד הוא  ,ים אחרים לא תזכירו''ושם אלד'
, שהוא זההמלאך השם את שלא להזכיר 

לו כמה וכמה  כידוע ממונה על בני עשיו. יש
שזהו פירוש  ,שמות. ואמרנו בשיעור הקודם

ה ֵסֶתר ִלי השם סא"ל, ר"ת  ה ֵסֶתר ִלי ַאּתָ ה ֵסֶתר ִלי ַאּתָ ה ֵסֶתר ִלי ַאּתָ , ז'] ,[תהלים ל"בַאּתָ
ר צרף את האות מי"ם מהמלהואם נ רִמּצַ רִמּצַ רִמּצַ , הדבר ִמּצַ
  גרוע.

        
מלאך זה מפתה אגב, בספרים כתוב כי  דרךדרךדרךדרך

שלא לעשות סעודת מצוה. מסופר  ,בני אדם
ו להיות , שמישהו הזמינעל אחד הצדיקים

אבוא, אבל אני , הרב מר לוסנדק אצלו. א
הרב, אין לי כסף כב' תעשה סעודה. אמר לו, 

הרב, אני אדאג לך,  ענה לולעשות סעודה. 
משום והסיבה היא, . ואני אשלם תעשה סעודה

יהודים את שמחת השהס"מ מחפש לבטל מ
ין אאאאצוה ממממעודת סססס' ,שמושל ר"ת זה ההמצוה. 

יום סססס' ,עשות'ללללין אאאאילה ממממעודת סססס' ,עשות'לללל
  עשות'. ללללין אאאאא סכתממממ
  

הצדיקים שאמר, מבשם תלמיד אחד  אומריםאומריםאומריםאומרים
במה  ,מיכאל שר ישראל ראה את הס"מ שמח

רות. אמר ישמצליח לפתות יהודים לעשות עב
לו מיכאל, אתה חושב כך, אבל יש לך טעות, 

עשה אח"כ רה וילא ראינו יהודי שעשה עבכי 
עושה  , הואסעודה. אבל כשיהודי עושה מצוה

רה, אינו שמח ישעשה עבשמחה. מי זאת ב
 ,רואים מכאןבה, משא"כ בעשיית המצוה. 

כמה גדולה השמחה בעשיית המצוה, וכמה 
  צריך לכבד זאת. 

  
, שיש לו ברית מילה בערב אמר לי מישהומישהומישהומישהו

שישתדל לעשות  ,אמרתי לוראש השנה. 
סעודת מצוה, אפילו שהדבר קשה. אמנם אם 

אין ברירה. אזי  ,אנשים לא ירצו להישארה
בודאי  ,משפחההקרובי מעשרה אנשים, אבל 

חרית תעשה להם סעודת ש יבואו. א"כ
זהו עניין מכובדת בבית, לכבוד המצוה. 

ולהראות ששמחים  ,לכבד את המצוה ,חשוב
מֹוֵצא  כמו שנאמר בה, ׂש ָאֹנִכי ַעל ִאְמָרֶתָך ּכְ מֹוֵצא ׂשָ ׂש ָאֹנִכי ַעל ִאְמָרֶתָך ּכְ מֹוֵצא ׂשָ ׂש ָאֹנִכי ַעל ִאְמָרֶתָך ּכְ מֹוֵצא ׂשָ ׂש ָאֹנִכי ַעל ִאְמָרֶתָך ּכְ ׂשָ

ָלל ָרב ָלל ָרבׁשָ ָלל ָרבׁשָ ָלל ָרבׁשָ   .]ב"קס ,[תהלים קי"ט    ׁשָ
  
שגם שגם שגם שגם     אלאאלאאלאאלא    ,,,,ולא עודולא עודולא עודולא עודכאן עוד,  מוסיףוממשיך ממשיך ממשיך ממשיך וווו

עין דברים אלו, כגון אלו עין דברים אלו, כגון אלו עין דברים אלו, כגון אלו עין דברים אלו, כגון אלו הוא אסור להזכיר מהוא אסור להזכיר מהוא אסור להזכיר מהוא אסור להזכיר מ
א וה הרגילים לומר בלשון לעז,הרגילים לומר בלשון לעז,הרגילים לומר בלשון לעז,הרגילים לומר בלשון לעז,    בני אדםבני אדםבני אדםבני אדם
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    מזכיר כאן בלשונם מלים הקשורות לשדים.
אין להזכירם כלל, לפי שגם השדים הם אין להזכירם כלל, לפי שגם השדים הם אין להזכירם כלל, לפי שגם השדים הם אין להזכירם כלל, לפי שגם השדים הם 
 בחלקו, ומתגבר כוחם כשמזכירים אותם.בחלקו, ומתגבר כוחם כשמזכירים אותם.בחלקו, ומתגבר כוחם כשמזכירים אותם.בחלקו, ומתגבר כוחם כשמזכירים אותם.

בינו חיים ויטאל התלמיד וכותב מהרח"ו, ר
הייתי עם הייתי עם הייתי עם הייתי עם     ופעם אחתופעם אחתופעם אחתופעם אחתרבינו האר"י. הגדול של־

בני אדם בלילה, בתוך זה הדברים שהייתי בני אדם בלילה, בתוך זה הדברים שהייתי בני אדם בלילה, בתוך זה הדברים שהייתי בני אדם בלילה, בתוך זה הדברים שהייתי 
כמו שהוא,  מדבר עמהם הזכרתי שם סמא"ל,מדבר עמהם הזכרתי שם סמא"ל,מדבר עמהם הזכרתי שם סמא"ל,מדבר עמהם הזכרתי שם סמא"ל,

ואח"כ בבוקר הלכתי לבית ואח"כ בבוקר הלכתי לבית ואח"כ בבוקר הלכתי לבית ואח"כ בבוקר הלכתי לבית  על משקל רפאל,
מורי ז"ל, ונסתכל בי ואמר לי, הרי בלילה מורי ז"ל, ונסתכל בי ואמר לי, הרי בלילה מורי ז"ל, ונסתכל בי ואמר לי, הרי בלילה מורי ז"ל, ונסתכל בי ואמר לי, הרי בלילה 

ים אחרים ים אחרים ים אחרים ים אחרים 'ושם אלד''ושם אלד''ושם אלד''ושם אלד'שעברה עברת על לאו שעברה עברת על לאו שעברה עברת על לאו שעברה עברת על לאו 
    ,,,,זהר כל ימיך שלא תזכירנוזהר כל ימיך שלא תזכירנוזהר כל ימיך שלא תזכירנוזהר כל ימיך שלא תזכירנוייייוהוהוהוה ....''''לא תזכירולא תזכירולא תזכירולא תזכירו

    ,,,,א בו. ובפרט בלילהא בו. ובפרט בלילהא בו. ובפרט בלילהא בו. ובפרט בלילהולא כיוצולא כיוצולא כיוצולא כיוצ    ,,,,לא שמו ממשלא שמו ממשלא שמו ממשלא שמו ממש
שאז ניתן לו כח להתגבר עליך ועל אחרים שאז ניתן לו כח להתגבר עליך ועל אחרים שאז ניתן לו כח להתגבר עליך ועל אחרים שאז ניתן לו כח להתגבר עליך ועל אחרים 

  בסיבתך, אם תזכיר שמו.בסיבתך, אם תזכיר שמו.בסיבתך, אם תזכיר שמו.בסיבתך, אם תזכיר שמו.
        

בשיעור הקודם על עניין זה, שהרי  דיברנודיברנודיברנודיברנו
 דף ס"ג ע"ב][ בגמרא במסכת סנהדרין

ים , שאיסור 'ושם אלד'ובראשונים שם מפורש
ם שלא להזכיר שֵׁ  ,אחרים לא תזכירו' היינו

לרבינו האר"י  עבודה זרה. ובשער המצוותשל־
איסור הזכרת איסור הזכרת איסור הזכרת איסור הזכרת כתוב, [פרשת משפטים דף ט"ז ע"א] 

ים אחרים, עיקר איסור זה היא שלא ים אחרים, עיקר איסור זה היא שלא ים אחרים, עיקר איסור זה היא שלא ים אחרים, עיקר איסור זה היא שלא שם אלד'שם אלד'שם אלד'שם אלד'
 ס"מ, הנקרא אלהים אחרים.ס"מ, הנקרא אלהים אחרים.ס"מ, הנקרא אלהים אחרים.ס"מ, הנקרא אלהים אחרים.־־־־להזכיר שמו שללהזכיר שמו שללהזכיר שמו שללהזכיר שמו של

מר רבינו ואא"כ התפלאנו פלא עצום, איך 
שלא להזכיר הוא 'עיקר האיסור'  , כיהאר"י

[שם] , בזמן שבגמרא של־ס"מ את שמו

שֵאָלתות דרב בו ,ע"ז פ"ה ה"י][הלכות ברמב"ם ו
ובכל הראשונים , [יתרו שאלתא נ"ב]אחאי גאון 

ם ע"ז. שהאיסור הוא שלא להזכיר שֵׁ  ,מבואר
אפשר לומר שאף זה בכלל האיסור, אמנם 

  אבל מניין שזהו 'עיקר האיסור'?
  

שתי בעזרתו יתב' אמר נֹ  ,זו    שאלהעל על על על 
תירוצים. התחלנו בשיעור הקודם לומר את 

אמרנו כי לא סיימנו. לם ואאשון, התירוץ הר
כך, ־ק כליות אינו מדויוהלשון בשער המצ

שם הלשון בשער הכוונות,  כפיאלא העיקר 
ים אחרים לא כתוב 'זהו סוד ושם אלד'

, שזהו בשער המצוות כתובאמנם תזכירו'. 
'עיקר האיסור', אבל אנו נתאים את הדברים. 

 , זהו עיקר הרמז בפסוק.על פי הסוד דהינו,

שזהו עיקר האיסור מצד  ,אבל אין פירושו
פי הסוד זהו עיקר האיסור. ־עלשהדין, אלא 

 ,מטבע, לפי פנימיות התורה־בצד האחד של
לפי  , זהוהגמרא דיברהמה שין. ויזהו הענ
  הפשט. 

  
מקום ורך לומר כי , שאין צנוסף תירוץ אמרנואמרנואמרנואמרנו
אלא הכל דבר  לא,יק והשני ימדוהוא אחד 

לם, א שורש הע"ז בעוהס"מ הודהיינו, אחד. 
, לכך הגענווהאר"י משלים את דברי הגמרא. 

מדברי פירוש "מתוק מדבש" ברעיא מהימנא 
ס"מ שם מובא כי ה ,[פרשת כי תצא דף רע"ז ע"ב]

שהיא  ,וגם צד הנוקבא '.אל אחר'נקרא 
עשו את עצמם  והם , נקראת שפחה.לילי"ת

וכי הם עשו עצמם  אלוהות. שואל הזוהר הק',
הרי בני האדם עשו אותם אלוהות,  אלוהות,

ם מה אשמת־ידי שמשתמשים בהם, א"כ על
משמע שבני האדם מתייחסים אליהם כך? 

והיא  ,הקב"ה־ס"מ היה עבד של, כי הכאןמ
היתה שפחה, ולעתיד לבא הקב"ה ימחה 

. א"כ כביכול אותם מן העולם, כי הם מרדו בו
אי בני נשא אי בני נשא אי בני נשא אי בני נשא     ,,,,ואי תימרוןואי תימרוןואי תימרוןואי תימרוןמה אשמתם?  ,קשה

    ,,,,ולא ברעותא דילהוןולא ברעותא דילהוןולא ברעותא דילהוןולא ברעותא דילהון    ,,,,ן אלוהותן אלוהותן אלוהותן אלוהותעבדין לועבדין לועבדין לועבדין לו
כך, בעל מתוק מדבש  מפרשאמאי איתענשו? אמאי איתענשו? אמאי איתענשו? אמאי איתענשו? 

ר"ל ר"ל ר"ל ר"ל אלוהות, אלוהות, אלוהות, אלוהות, אותם אותם אותם אותם אם בני אדם עושים אם בני אדם עושים אם בני אדם עושים אם בני אדם עושים 
סטרא סטרא סטרא סטרא ההההשעושים צלמים וצורות וממשיכים כח שעושים צלמים וצורות וממשיכים כח שעושים צלמים וצורות וממשיכים כח שעושים צלמים וצורות וממשיכים כח 

ולא ולא ולא ולא     אותם,אותם,אותם,אותם,    ועובדיםועובדיםועובדיםועובדים    והס"מ עליהםוהס"מ עליהםוהס"מ עליהםוהס"מ עליהםאחרא אחרא אחרא אחרא 
נעשה ברצונם, א"כ למה הם נענשים שיהיו נעשה ברצונם, א"כ למה הם נענשים שיהיו נעשה ברצונם, א"כ למה הם נענשים שיהיו נעשה ברצונם, א"כ למה הם נענשים שיהיו 

משמע, יית הזוהר. זוהי קוש בטלים מן העולם?בטלים מן העולם?בטלים מן העולם?בטלים מן העולם?
נעשו בעולם בכדי למשוך את כח ים ששהפסל

הוא ם מתחיל ממנו, נמצא כי רשהע"ז, ש
קושייתנו איננה קשה  ,זהשורש הע"ז. לפי־

        כלל. 
        

דור המבול דור המבול דור המבול דור המבול אלא כד הוו אלא כד הוו אלא כד הוו אלא כד הוו , בספר הזוה"ק מתרץמתרץמתרץמתרץ
ודור הפלגה ידעי בהון, והוו מקטרין לון וסגדין ודור הפלגה ידעי בהון, והוו מקטרין לון וסגדין ודור הפלגה ידעי בהון, והוו מקטרין לון וסגדין ודור הפלגה ידעי בהון, והוו מקטרין לון וסגדין 
    לון, ובההוא חילא דהוו מקטרין לון וסגדין לון,לון, ובההוא חילא דהוו מקטרין לון וסגדין לון,לון, ובההוא חילא דהוו מקטרין לון וסגדין לון,לון, ובההוא חילא דהוו מקטרין לון וסגדין לון,

דהיינו,     ....וכו'    , ועבדי רעותייהו, ועבדי רעותייהו, ועבדי רעותייהו, ועבדי רעותייהוהוו נחתי לגבייהוהוו נחתי לגבייהוהוו נחתי לגבייהוהוו נחתי לגבייהו
היו משתחווים הם היו מקטירים להם קטורת, 

ס"מ ובת זוגו קיבלו את הלע"ז, וכיון ש
שיתפו איתם הרי שהם העבודות שלהם, 
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פעולה. אכן הם בעצמם לא יזמו זאת, אבל 
והמשיכו את  ,לאחר שבני אדם הקטירו להם

ועשו  ,הם ירדו והתגלו אליהםאזי הכח שלהם, 
והטעו את  ,אותות ומופתיםבמיני פעולות  כל
ם מן נשים. ולכן הקב"ה עתיד להעבירהא

הדברים מיושבים א"כ חושבני, כי העולם. 
  .כראוי

        
ן בא ן בא ן בא ן בא האם שייך לומר את תחילת הסליחות מיושב, ומהיכהאם שייך לומר את תחילת הסליחות מיושב, ומהיכהאם שייך לומר את תחילת הסליחות מיושב, ומהיכהאם שייך לומר את תחילת הסליחות מיושב, ומהיכ

        מנהג זה וכיצד ראוי לנהוג. מנהג זה וכיצד ראוי לנהוג. מנהג זה וכיצד ראוי לנהוג. מנהג זה וכיצד ראוי לנהוג. 
        

    ,,,,לפני ימים מספרלפני ימים מספרלפני ימים מספרלפני ימים מספר, שנשאלתי יהישנ שאלהשאלהשאלהשאלה
יחות, וראש יחות, וראש יחות, וראש יחות, וראש ים בסלים בסלים בסלים בסלייייהייתי בבית מדרש מסוהייתי בבית מדרש מסוהייתי בבית מדרש מסוהייתי בבית מדרש מסו

, אמר , אמר , אמר , אמר הכולל שהוא תלמיד חכם ידוע לרביםהכולל שהוא תלמיד חכם ידוע לרביםהכולל שהוא תלמיד חכם ידוע לרביםהכולל שהוא תלמיד חכם ידוע לרבים
'ישן אל  ,התוכחות היינו את התוכחות מיושב.את התוכחות מיושב.את התוכחות מיושב.את התוכחות מיושב.

 ,אלד'י הצבאות יושב הכרובים' י"י' ,תרדם'
עד 'רחמנא אדכר לן', עד 'רחמנא אדכר לן', עד 'רחמנא אדכר לן', עד 'רחמנא אדכר לן', וכו',  ,'לך ה' הצדקה'

התפלא . הזמין ש"צ לעבור לפני התיבההזמין ש"צ לעבור לפני התיבההזמין ש"צ לעבור לפני התיבההזמין ש"צ לעבור לפני התיבה    ואזואזואזואז
בלי בלי בלי בלי  [או"ח סימן ק"ט ס"ג] כתוב בשע"הכתוב בשע"הכתוב בשע"הכתוב בשע"ההשואל, 

 ש"צ עומד כל זמן אמירת הסליחות.ש"צ עומד כל זמן אמירת הסליחות.ש"צ עומד כל זמן אמירת הסליחות.ש"צ עומד כל זמן אמירת הסליחות.    חילוק,חילוק,חילוק,חילוק,
כותב  , שעומדים., שעומדים., שעומדים., שעומדים.עד מקרה זהעד מקרה זהעד מקרה זהעד מקרה זה    ,,,,וכך חזיתיוכך חזיתיוכך חזיתיוכך חזיתי

 , שתמיד עמדו.כך הוא מכירהשואל, כי 
אם היה המנהג הזה בתימן, אם אם היה המנהג הזה בתימן, אם אם היה המנהג הזה בתימן, אם אם היה המנהג הזה בתימן, אם     ,,,,רציתי לדעתרציתי לדעתרציתי לדעתרציתי לדעת

לי זכור שש"צ צריך לי זכור שש"צ צריך לי זכור שש"צ צריך לי זכור שש"צ צריך כי כי כי כי אפשר לעשות כך, אפשר לעשות כך, אפשר לעשות כך, אפשר לעשות כך, 
  .לעמוד מפני כבוד הציבורלעמוד מפני כבוד הציבורלעמוד מפני כבוד הציבורלעמוד מפני כבוד הציבור

  
לעמוד שלוחי הציבור שצריכים  ,ברור הדברהדברהדברהדבר

מפיסקת 'ישן אל תרדם'.  ,לת הסליחותהתחמ
יושבים אז, חושבני כי הסיבה שישנם אנשים ה

בית הכנסת ועדיין אין ל לפעמים מגיעיםש וןכי
ציבור, א"כ הש"צ מתחיל ואומר לעצמו 

ציבור, לא הכי אם יחכה עד שיבואו  בישיבה.
 הםאת כל הסליחות. אכן, לומר יספיקו 

 הםולא עיקר הסליחות,  ,נקראים 'תוכחות'
קר הסליחות הקדמה לסליחות. עי מעין

 ,נמשךמתחיל ב'והוא רחום'. בכל אופן, מכך 
 נהיה 'מנהג' ,נמצאים ציבור כאשרשאפילו 

בודאי  ,אינו נכון. כשיש ציבורלשבת, אבל זה 
אבל אם אין מי שיענה לו,  שצריך לעמוד.

ציבור,  כשרואה שמגיעיםובישיבה,  םיאמר
  צריך שיעמוד לפני התיבה.

        לת פנים למנהגינו. לת פנים למנהגינו. לת פנים למנהגינו. לת פנים למנהגינו. אופן נפיאופן נפיאופן נפיאופן נפי
  

תי לפני שבועיים בערך תי לפני שבועיים בערך תי לפני שבועיים בערך תי לפני שבועיים בערך הייהייהייהיישלישית,  שאלהשאלהשאלהשאלה
למרות שזה לא קשור לדי, לדי, לדי, לדי, נוסח בנוסח בנוסח בנוסח ב    בבית כנסתבבית כנסתבבית כנסתבבית כנסת
בנפילת אפיים רובם בנפילת אפיים רובם בנפילת אפיים רובם בנפילת אפיים רובם     כל זאת,ב אחד לשני,

ם לא נפלו על צד שמאל, אלא על ם לא נפלו על צד שמאל, אלא על ם לא נפלו על צד שמאל, אלא על ם לא נפלו על צד שמאל, אלא על ככולככולככולככול
למרות למרות למרות למרות     , כמו האשכנזים. וגם הרב,, כמו האשכנזים. וגם הרב,, כמו האשכנזים. וגם הרב,, כמו האשכנזים. וגם הרב,לחןלחןלחןלחןהשהשהשהש

לא ראיתי שהוא לא ראיתי שהוא לא ראיתי שהוא לא ראיתי שהוא     ,,,,שפעם אחת שהייתי שםשפעם אחת שהייתי שםשפעם אחת שהייתי שםשפעם אחת שהייתי שם
שזהו שזהו שזהו שזהו     ,,,,ואני הבנתיואני הבנתיואני הבנתיואני הבנתיעושה דברים לא כהלכה. עושה דברים לא כהלכה. עושה דברים לא כהלכה. עושה דברים לא כהלכה. 

    ת טעות, ורק מחקים אחרים שהם ראו.ת טעות, ורק מחקים אחרים שהם ראו.ת טעות, ורק מחקים אחרים שהם ראו.ת טעות, ורק מחקים אחרים שהם ראו.מחממחממחממחמ
  האם היה מנהג כזה בתימן? אשמח לתשובות.האם היה מנהג כזה בתימן? אשמח לתשובות.האם היה מנהג כזה בתימן? אשמח לתשובות.האם היה מנהג כזה בתימן? אשמח לתשובות.

  

מעורר כאן בדבר חשוב, דיברנו בנושא  הואהואהואהוא
מתוך  ,שישנה טעות מצויה ,זה כמה פעמים

 , מהו 'נפילת פנים'.נכנסים לעיין היטב שלא
'נפילת פנים' , כי חושביםישנם העד כדי כך ש

ענים על השלחן, כמו אצל שנש ,פירושו
ובפרט אם האדם בלי טלית. אבל  האשכנזים.

אדם נופל על הש ,נפילת פנים פירושו ,למעשה
על הפנים. ואם יש לו נמצאת צד שמאל, והיד 

, כשנופל על פניו יכסה בה את פניו. טלית
, האשכנזים נוהגים כדברי נוספת נקודהו

דם יש לאאשר שכ ,[סימן קל"א סעיף א'] הרמ"א
תפילת על צד ימין. ובהיא תפילין, הנפילה 

היא על צד הנפילה  ,מנחה כשאין תפילין
 מנהגינו כדברי מהרי"ץ בעץ חייםשמאל. אבל 

הנפילה על צד שמאל.  ,שבכל עת ,[דף נ"ו ע"א]
צד אותו וכך כותב רבינו האיי גאון, שב

האדם עושה הסיבה בליל הסדר, מראה דרך ש
צד אנו מראים ה באותו חירות ובני מלכים,

הנפילה היא  ,הכנעה לפני הקב"ה. לכןאת ה
  צד שמאל. לע
  

אדם נופל על פניו, כמו ההנפילה היא, ש עצםעצםעצםעצםוווו
ָניושכתוב  ּפֹל ַעל ּפָ ָניוַויִּ ּפֹל ַעל ּפָ ָניוַויִּ ּפֹל ַעל ּפָ ָניוַויִּ ּפֹל ַעל ּפָ  , דהיינוד'] ,[במדבר ט"ז ַויִּ

ה. ונוהגים לכסות את הפנים הפנים כלפי מט
אחרים לא הבכדי ש ,סיבת המנהג בטלית.

לה. או בכדי ישמעו את דבריו בזמן הנפי
, שהוא מוסר את עצמו בידי הקב"ה. להראות

כאומר, אינני מגן על עצמי, אינני רואה אם 
מישהו ח"ו רוצה להזיק, אלא הכל מסור בידי 

מראה התבטלות והכנעה הוא שמים. ובזה 
  כלפי הקב"ה.



  ד"כב'ש גה'תשע" נצבים וילךמוצש"ק 

7  

ַוֲאַנְחנּו לֹא ֵנַדע ַמה ַוֲאַנְחנּו לֹא ֵנַדע ַמה ַוֲאַנְחנּו לֹא ֵנַדע ַמה ַוֲאַנְחנּו לֹא ֵנַדע ַמה  ,כןאומרים אחרי  לכןלכןלכןלכן
י ָעֶליָך ֵעיֵנינוּ  ה ּכִ ֲעׂשֶ י ָעֶליָך ֵעיֵנינוּ ּנַ ה ּכִ ֲעׂשֶ י ָעֶליָך ֵעיֵנינוּ ּנַ ה ּכִ ֲעׂשֶ י ָעֶליָך ֵעיֵנינוּ ּנַ ה ּכִ ֲעׂשֶ מבאר הטור , י"ב] ,[דה"ב כ'    ּנַ

מדוע אומרים זאת? התשובה  [או"ח סימן קל"א]
קרית את זמירות ואת ההתפללנו  היא, כי הרי

 , עמדנו.שמונה עשרהתפילת שמע מיושב. וב
'ואנחנו לא נדע  , נפלנו על פנינו. א"כ,וכעת

מה עוד נעשה? ישבנו, עמדנו,  .מה נעשה'
  חרת. נפלנו על פנינו, אין עוד אפשרות א

  
 , הנפילה צריכה להיות על צד שמאל,לענייננולענייננולענייננולענייננו

ג האשכנזים שנופלים על היד, כי ולא כמנה
, מתוך שלא הבינו את נגררו בטעות לכך הם

 מכסה בה ,מעוטף בטליתהאדם אם ו העניין.
אם אין לו טלית, כגון בתפילת את פניו. ו

הרגע, יכסה או שאין לו טלית באותו  ,מנחה
 לא להישען ,אבל ידי בגד.ויסתיר את פניו על 

ולא  ,כיסוי, זהו הכי העניין כאן על השלחן.
, ובכל משענת. וכך נוהגים גם באשמורות

  ימות השנה. 
  

ה, כי אני רואה לעורר על עניין ז צריךצריךצריךצריך
דור הזה י כנסת שלנו, בתלצערינו, אפילו בב

הרבה אנשים נשארים  הדבר. נשתכח אצלם
א"כ, . םהפניל אינם מכסים את עם טלית, אב

, צריך לכסות את הפנים. בזמן נפילת פנים
שהפנים יהיו  , כדילמשוך את הטלית כלומר,

  מוסתרות.
  

 חובה ליפול על הפניםמהקהל:  שאלהשאלהשאלהשאלה
  בישיבה?

  
 נפילת פניםלכתחילה מרן שליט"א:  תשובתתשובתתשובתתשובת

 אם אין אפשרות ,אינו מעכבמיושב, אבל זה 
לכל אחרת, כגון שאין לו מקום לשבת. 

, יתכופף עם הרגליים כלפי הפחות אם יוכל
  ימת. ימטה, בכדי שתיחשב ישיבה מסו

  
  

השלמה בעניין השם 'שרעבי' הרמוז בר"ת בפסוק 'שם רע השלמה בעניין השם 'שרעבי' הרמוז בר"ת בפסוק 'שם רע השלמה בעניין השם 'שרעבי' הרמוז בר"ת בפסוק 'שם רע השלמה בעניין השם 'שרעבי' הרמוז בר"ת בפסוק 'שם רע 
לת הפסוק 'וענשו אותו לת הפסוק 'וענשו אותו לת הפסוק 'וענשו אותו לת הפסוק 'וענשו אותו על בתולת ישראל', וביאור תחיעל בתולת ישראל', וביאור תחיעל בתולת ישראל', וביאור תחיעל בתולת ישראל', וביאור תחי

        מאה כסף'. מאה כסף'. מאה כסף'. מאה כסף'. 
  

על שאלה  ,]התשע"ג מוצש"ק כי תצאב[ דיברנודיברנודיברנודיברנו
רבינו שלום ־של שמויתכן ש כיצד מעניינת.

פסוק ה"ל, רמוז בראשי התיבות שרעבי זצוק
ָרֵאל תּוַלת ִיׂשְ ם ָרע ַעל ּבְ ָרֵאלׁשֵ תּוַלת ִיׂשְ ם ָרע ַעל ּבְ ָרֵאלׁשֵ תּוַלת ִיׂשְ ם ָרע ַעל ּבְ ָרֵאלׁשֵ תּוַלת ִיׂשְ ם ָרע ַעל ּבְ   .י"ט] ,[דברים כ"ב    ׁשֵ

  
תמיד בכל דבר כי אינה קושיא, זו ש אמרנואמרנואמרנואמרנו
שהבאנו  כפיגם צד טומאה. כנגדו יש  ,קדושה

[קונטריס אחרון אות  'שם הגדולים'מהחיד"א ב

ש'תלמוד' בבלי בגימטריא לילי"ת.  ,תי"ו]
כנגד הקדושה , כי בא להראותהדבר 

הוא , דבר־שללאמיתו כי  והוספנו,הטומאה. 
הוא ניצוץ ש וןכי רמוז כאן לכבוד ולתפארת,

פרשת [זוה"ק וחז"ל אומרים  של משה רבינו ע"ה.

שמשה רבינו הוציא שם רע  ,דף רע"ו ע"ב] ,כי תצא
על בתולת ישראל, בזה שייחס את מעשה 

  העגל לבני ישראל. 
  

כדי שהדברים להוסיף נקודה אחת, ב רציתירציתירציתירציתי
  יהיו מיושבים. 

  
[להרב מרדכי הכהן מצפת, לשון השפתי כהן  כךכךכךכך

ברעיא מהימנא פירש ברעיא מהימנא פירש ברעיא מהימנא פירש ברעיא מהימנא פירש  עה"ת כי תצא דף נ"ח],
, זה , זה , זה , זה כי יקח אישכי יקח אישכי יקח אישכי יקח איש , על משה רבינו ע"ה., על משה רבינו ע"ה., על משה רבינו ע"ה., על משה רבינו ע"ה.פרשה זופרשה זופרשה זופרשה זו

, שנתמנה פרנס , שנתמנה פרנס , שנתמנה פרנס , שנתמנה פרנס אלו ישראלאלו ישראלאלו ישראלאלו ישראל    ,,,,אשהאשהאשהאשה משה.משה.משה.משה.
    י"יי"יי"יי"יָלָמה ָלָמה ָלָמה ָלָמה שאמר שאמר שאמר שאמר     ,,,,והוציא עליה שם רעוהוציא עליה שם רעוהוציא עליה שם רעוהוציא עליה שם רע    עליהם.עליהם.עליהם.עליהם.

ךָ  ַעּמֶ ָך ּבְ ךָ ֶיֱחֶרה ַאּפְ ַעּמֶ ָך ּבְ ךָ ֶיֱחֶרה ַאּפְ ַעּמֶ ָך ּבְ ךָ ֶיֱחֶרה ַאּפְ ַעּמֶ ָך ּבְ אנא חטא אנא חטא אנא חטא אנא חטא  ,י"א] ,ל"ב[שמות     ֶיֱחֶרה ַאּפְ
מדוע אתה מייחס את  חטאה גדולה.חטאה גדולה.חטאה גדולה.חטאה גדולה. העם הזההעם הזההעם הזההעם הזה

לעם ישראל? למה אתה אומר  מעשה העגל
לא  הםהרי  שעם ישראל חטא? דהיינו'בעמך', 

משה רבינו א"כ  ־רב?אלא הערב ו,חטא
לֹא לֹא לֹא לֹא על עם ישראל. שם רע הוציא  ,כביכול

תּוִלים ָך ּבְ תּוִליםָמָצאִתי ְלִבּתְ ָך ּבְ תּוִליםָמָצאִתי ְלִבּתְ ָך ּבְ תּוִליםָמָצאִתי ְלִבּתְ ָך ּבְ נמשל  ,[שם פסוק י"ז]    ָמָצאִתי ְלִבּתְ
ְמָלהת הלוחות. לשביר ִ ְמָלהּוָפְרׂשּו ַהׂשּ ִ ְמָלהּוָפְרׂשּו ַהׂשּ ִ ְמָלהּוָפְרׂשּו ַהׂשּ ִ פירושו  ,[שם] ּוָפְרׂשּו ַהׂשּ

 ,,,,ספר תורהספר תורהספר תורהספר תורה־־־־שלשלשלשל יפתחו יריעהיפתחו יריעהיפתחו יריעהיפתחו יריעהעל דרך הרמז, 
ה ֱאלֹ  ,,,,וימצאו בה כתובוימצאו בה כתובוימצאו בה כתובוימצאו בה כתוב ה ֱאלֹ ֵאּלֶ ה ֱאלֹ ֵאּלֶ ה ֱאלֹ ֵאּלֶ ָרֵאלד'ד'ד'ד'ֵאּלֶ ָרֵאליָך ִיׂשְ ָרֵאליָך ִיׂשְ ָרֵאליָך ִיׂשְ [שמות  יָך ִיׂשְ

לא אמרו לא אמרו לא אמרו לא אמרו אלד'יך,  ,הערב רב אומר .שם ד']
משה רבינו הוציא עליהם שם רע.  אלד'ינו.אלד'ינו.אלד'ינו.אלד'ינו.

פגם כמובן שאנו מדברים במלים מושאלות, 
    ,,,,ְוָעְנׁשּו ֹאתוֹ ְוָעְנׁשּו ֹאתוֹ ְוָעְנׁשּו ֹאתוֹ ְוָעְנׁשּו ֹאתוֹ ת. דקוּ ־ת שלדקוּ ־ת שלבדקוּ 

ה  . מה העונש?שנענש על ידםשנענש על ידםשנענש על ידםשנענש על ידם ָ ה ְולֹו ִתְהֶיה ְלִאׁשּ ָ ה ְולֹו ִתְהֶיה ְלִאׁשּ ָ ה ְולֹו ִתְהֶיה ְלִאׁשּ ָ ְולֹו ִתְהֶיה ְלִאׁשּ
ל ָיָמיו ָחּה ּכָ ּלְ ל ָיָמיולֹא יּוַכל ְלׁשַ ָחּה ּכָ ּלְ ל ָיָמיולֹא יּוַכל ְלׁשַ ָחּה ּכָ ּלְ ל ָיָמיולֹא יּוַכל ְלׁשַ ָחּה ּכָ ּלְ . שהוא הולך עמהם . שהוא הולך עמהם . שהוא הולך עמהם . שהוא הולך עמהם לֹא יּוַכל ְלׁשַ
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אשנאמר שנאמר שנאמר שנאמר     ,,,,בכל דור ודורבכל דור ודורבכל דור ודורבכל דור ודור אּדֹור הֵֹלְך ְודֹור ּבָ אּדֹור הֵֹלְך ְודֹור ּבָ אּדֹור הֵֹלְך ְודֹור ּבָ     ּדֹור הֵֹלְך ְודֹור ּבָ
ם משה רבינו חייב לבוא ִע דהיינו,  ....ד'] ,[קהלת א'

חה כל ימיו'. 'לא יוכל לשל ,ם ישראל בגלותעַ 
שכינתא בגלותא, וכיון שמשה רבינו הרי 

הוציא שם רע על כלל ישראל, והשכינה שורה 
על עם ישראל, לכן חייב משה רבינו להיות 

  לאורך כל הדורות. יחד עם ישראלבגלות 
  

'וענשו אותו  ,תחילת הפסוק ,נשאר קשה אבלאבלאבלאבל
'ונתנו  ,מאה כסף'. את סוף הפסוק הסברנו

'כי הוציא שם רע  ו הקב"ה., היינלאבי הנערה'
משה רבינו הוציא שם רע  ,על בתולת ישראל'

. על השכינה, לכן 'לא יוכל לשלחה כל ימיו'
'וענשו אותו מאה כסף'?  אבל מה הפירוש,

ו מדברים בדברים שאין לנו בהם חנאנשוב, 
רק אומרים את המלים. אנו השגה ותפיסה, 

  אבל מסתבר שזוהי הכוונה.
  

[פרשת ואתחנן, בליקוטי תורה  האר"י רבינוכותב כותב כותב כותב 

י ְלַמַעְנֶכם על הפסוק ,ג' כ"ו] ר י"י ּבִ ְתַעּבֵ י ְלַמַעְנֶכםַויִּ ר י"י ּבִ ְתַעּבֵ י ְלַמַעְנֶכםַויִּ ר י"י ּבִ ְתַעּבֵ י ְלַמַעְנֶכםַויִּ ר י"י ּבִ ְתַעּבֵ הנה הנה הנה הנה     ....ַויִּ
לפי לפי לפי לפי     , בסוד העיבור., בסוד העיבור., בסוד העיבור., בסוד העיבור.בכל דור ודור בא משהבכל דור ודור בא משהבכל דור ודור בא משהבכל דור ודור בא משה

משה  רב.רב.רב.רב.־־־־שהקב"ה לא היה רוצה לקבל הערבשהקב"ה לא היה רוצה לקבל הערבשהקב"ה לא היה רוצה לקבל הערבשהקב"ה לא היה רוצה לקבל הערב
אפילו שהקב"ה לא רצה.  ,רבינו קיבל אותם

 ,רב חטאו. משה רבינו חשב טוב־הערב ,ובסוף
ר  נאמרשמו בקדושה, כ םלהכניס ר ָהָעם ֲאׁשֶ ר ָהָעם ֲאׁשֶ ר ָהָעם ֲאׁשֶ ָהָעם ֲאׁשֶ

ִקְרּבֹו  ִקְרּבֹו ָאֹנִכי ּבְ ִקְרּבֹו ָאֹנִכי ּבְ ִקְרּבֹו ָאֹנִכי ּבְ בסופו אבל . כ"א] ,[במדבר י"אָאֹנִכי ּבְ
    ֵאַלי ַרב ָלךְ ֵאַלי ַרב ָלךְ ֵאַלי ַרב ָלךְ ֵאַלי ַרב ָלךְ     "י"י"י"יַויֹּאֶמר יַויֹּאֶמר יַויֹּאֶמר יַויֹּאֶמר י, היהדבר העונש ־של

־כל ־כל ־כל ־כל ן שלְּ ן שלְּ ן שלְּ ן שלְּ בָּ בָּ בָּ בָּ היה ִר היה ִר היה ִר היה ִר     ,,,,כי בתחילהכי בתחילהכי בתחילהכי בתחילה    ....[ואתחנן שם]
יצטרך לרב יצטרך לרב יצטרך לרב יצטרך לרב     ,,,,אח"כ בכל דור ודוראח"כ בכל דור ודוראח"כ בכל דור ודוראח"כ בכל דור ודור    נביאים.נביאים.נביאים.נביאים.

מדו, שיבוא אליהו וילמדנו ומתנוצץ בו מדו, שיבוא אליהו וילמדנו ומתנוצץ בו מדו, שיבוא אליהו וילמדנו ומתנוצץ בו מדו, שיבוא אליהו וילמדנו ומתנוצץ בו שילַ שילַ שילַ שילַ 
רצה לבוא בכל דור  , לאמשה רבינו הדור.הדור.הדור.הדור.

יהיה לך  ,'רב לך' ,הקב"ה אמר לוודור. אבל 
 רב, בכל דור תבוא לעולם ותצטרך ללמוד

דבר תהיה גדול הדור, ־. אמנם בסוף שלאצלו
צריך בתחילה מארי  ,אבל כל גדול דור

תחילה גדול הוא לא נולד מ שילמד אותו.
ואילם יהיה ואילם יהיה ואילם יהיה ואילם יהיה לאט לאט הוא גודל. הדור, רק 

ח פיו. ומצינו שאף באותו ח פיו. ומצינו שאף באותו ח פיו. ומצינו שאף באותו ח פיו. ומצינו שאף באותו בהתחלה, לא יפתבהתחלה, לא יפתבהתחלה, לא יפתבהתחלה, לא יפת
[סוטה  כמאמר חז"לכמאמר חז"לכמאמר חז"לכמאמר חז"ל זמן נתקיים בו קצת מזה,זמן נתקיים בו קצת מזה,זמן נתקיים בו קצת מזה,זמן נתקיים בו קצת מזה,

בדברי בדברי בדברי בדברי     ''''את ולבואאת ולבואאת ולבואאת ולבוא'לא אוכל עוד לצ'לא אוכל עוד לצ'לא אוכל עוד לצ'לא אוכל עוד לצ ,דף י"ג ע"ב]
תורה, שנסתמו ממנו מעיינות החכמה, והיה תורה, שנסתמו ממנו מעיינות החכמה, והיה תורה, שנסתמו ממנו מעיינות החכמה, והיה תורה, שנסתמו ממנו מעיינות החכמה, והיה 

עוד בחייו של     מנו.מנו.מנו.מנו.צריך ליהושע ללמוד מצריך ליהושע ללמוד מצריך ליהושע ללמוד מצריך ליהושע ללמוד מ
רב רב רב רב ''''כן כן כן כן     וזהו גםוזהו גםוזהו גםוזהו גםבו.  הדבר משה רבינו, נתקיים

        ....יהושעיהושעיהושעיהושע    ????ומנוומנוומנוומנו    ', שכבר יש לך רב.', שכבר יש לך רב.', שכבר יש לך רב.', שכבר יש לך רב.לךלךלךלך
        

הכתוב, 'וענשו אותה מאה  זה מבואר לפילפילפילפי
, 'בכיסופי אנו אומרים בסליחות כסף'. הרי

לשון 'כסף' ב אפין אתינא למקרי קמך'.
עונשים את משה  זהו 'בושה'. דהיינו, ,ארמית

לאו דוקא, זהו שיהיו לו בושות. 'מאה'  ,רבינו
צריך להרבה פעמים, בהם הוא הכוונה אלא 

שוב פעם שבושה, ה זאתלחזור בכל דור ודור. 
צריך מארי  הואא לעולם, ושוב ובהוא צריך ל

  הפלא ופלא. הדבר שילמד אותו. 
  

ארמית. לשון בבושה היא  ,'כסף' המלהאמנם אמנם אמנם אמנם 
בלשון היא שורש המלה , כי אבל יתכן

שיעור מוצש"ק שמיני [הקודש, אמרנו פעם 

אדם היה יכול ומסוגל לכך, השאם  ,]ה'תשע"ג
ו לו בושות. וגם אם לו לחפש שיהיהיה כדאי 

אינו מחפש זאת, אבל אחרי שקיבל בושה, 
היא כפרת עוונות  שיקבלה באהבה, כי
ה מלשון המעולה ביותר. זהו  ה ִנְכסֹף ִנְכַסְפּתָ ה ִנְכסֹף ִנְכַסְפּתָ ה ִנְכסֹף ִנְכַסְפּתָ ִנְכסֹף ִנְכַסְפּתָ

לכך ואם מצאנו  .ל'] ,[בראשית ל"א ְלֵבית ָאִביךָ ְלֵבית ָאִביךָ ְלֵבית ָאִביךָ ְלֵבית ָאִביךָ 
מתפרש גם בלשון הדבר פסוק בתורה, יתכן ש

  הקודש.
  

שנה, ועניין התקיעות שנה, ועניין התקיעות שנה, ועניין התקיעות שנה, ועניין התקיעות בעניין זמן תפילת שחרית דראש הבעניין זמן תפילת שחרית דראש הבעניין זמן תפילת שחרית דראש הבעניין זמן תפילת שחרית דראש ה
        שקודם התפילה. שקודם התפילה. שקודם התפילה. שקודם התפילה. 

  

דנו הרב ליאור מועלם שאל ידי, נוספת שאלהשאלהשאלהשאלה
 הי"ו מרכסים, לגבי זמן התפילה בראש השנה.

היו קמים  ,הוא אומר, שבשנים הראשונות
כבר בשלש וחצי לפנות , בראש השנהמוקדם 

שבראש השנה  ,כתובהרי בוקר היו ערים. 
א צריך להיות ער בעלות השחר, בכדי של

תב, וכ[סוף סימן תקפ"ג]  הרמ"אטרוג. יהיה ח"ו ק
. כך הוא מביא נוהגים שלא לישן בראש השנהנוהגים שלא לישן בראש השנהנוהגים שלא לישן בראש השנהנוהגים שלא לישן בראש השנה

העירו הפוסקים, שאינו [בשם הירושלמי 
מאי דדמיך מאי דדמיך מאי דדמיך מאי דדמיך . ומנהג נכון הואומנהג נכון הואומנהג נכון הואומנהג נכון הוא, ]לפנינו, נ"ר

מדברים על כל  בריש שתא, דמיך מזליה.בריש שתא, דמיך מזליה.בריש שתא, דמיך מזליה.בריש שתא, דמיך מזליה.
אדם יישן בראש השנה, כי הטוב ש שלאהיום, 

  אז מזלו ישן. 
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שמורה שמורה שמורה שמורה טעם נוסף,  [ס"ק ל"ה]כף החיים ה ומוסיףומוסיףומוסיףומוסיף
ם עצלות.עצלות.עצלות.עצלות.על על על על  ָך ִנְרּדָ םַמה ּלְ ָך ִנְרּדָ םַמה ּלְ ָך ִנְרּדָ םַמה ּלְ ָך ִנְרּדָ קּום ְקָרא ֶאל קּום ְקָרא ֶאל קּום ְקָרא ֶאל קּום ְקָרא ֶאל     ,,,,ַמה ּלְ

כן ראוי הוא שכשיעלה כן ראוי הוא שכשיעלה כן ראוי הוא שכשיעלה כן ראוי הוא שכשיעלה ־־־־ואםואםואםואם. ו'] ,[יונה א'    יךָ יךָ יךָ יךָ ''''ֶד ֶד ֶד ֶד ֱאלֹ ֱאלֹ ֱאלֹ ֱאלֹ 
ולא ולא ולא ולא     ,,,,טתוטתוטתוטתו, יתגבר כארי ויקום ממ, יתגבר כארי ויקום ממ, יתגבר כארי ויקום ממ, יתגבר כארי ויקום ממעמוד השחרעמוד השחרעמוד השחרעמוד השחר

יחזור לישן. ומכל שכן ששעה ראשונה הוא יחזור לישן. ומכל שכן ששעה ראשונה הוא יחזור לישן. ומכל שכן ששעה ראשונה הוא יחזור לישן. ומכל שכן ששעה ראשונה הוא 
שבהם שבהם שבהם שבהם     ,,,,התחלת שלש שעות הראשונותהתחלת שלש שעות הראשונותהתחלת שלש שעות הראשונותהתחלת שלש שעות הראשונות

    .[שם] מטה יהודהמטה יהודהמטה יהודהמטה יהודה ולם.ולם.ולם.ולם.הקב"ה יושב ודן את העהקב"ה יושב ודן את העהקב"ה יושב ודן את העהקב"ה יושב ודן את הע
 ,[אות י"א]וכן כתב בן איש חי פרשת נצבים וכן כתב בן איש חי פרשת נצבים וכן כתב בן איש חי פרשת נצבים וכן כתב בן איש חי פרשת נצבים 

שצריך ליזהר כשיתעורר משנתו בלילה קודם שצריך ליזהר כשיתעורר משנתו בלילה קודם שצריך ליזהר כשיתעורר משנתו בלילה קודם שצריך ליזהר כשיתעורר משנתו בלילה קודם 
 ,אדם צריך לשים לבא"כ ה. עלות השחרעלות השחרעלות השחרעלות השחר

כעת בשמים כי להתעורר קודם עלות השחר, 
מעניין לא אם רואים שהוא ישן, ו ,דנים אותו

"ל, חטתו ראותו ראש השנה, שרוע על מ
 .פסק דין. כמו שהיה במתן תורהיחתמו עליו 

 ,ואם יש לו כאב ראש יך לעורר אותו.צר ,לכן
מוכרח לישן ביום, הוא או שאר מיחושים, ו

שאז הפוסקים נטו יתאפק ויישן אחרי חצות, 
אפשר לישן. אבל בעיקר בשלש לומר ש
הדבר חמור מאד, כי  ,ראשונותהשעות 

  בשעות אלו הקב"ה דן את העולם. 
  

שלש וחצי, שעה שקמו ב ,שהוא אומר מהמהמהמה
ודם שהיה שעון קיץ. אבל היינו בימים ההם, ק

עלות השחר הוא בערך בארבע וחצי או  ,היום
  תלוי לפי השיטות.  ,חמש

  
האחרונות  בשניםהוא ממשיך ואומר, כי אבל אבל אבל אבל 

הליכות שלמה ספר כתוב בשהשתנו, ראו 
, [מועדים פ"א סכ"ג דף כ']להגרש"ז אוירבך זצ"ל 

דדמיך בריש שתא דמיך דדמיך בריש שתא דמיך דדמיך בריש שתא דמיך דדמיך בריש שתא דמיך     אע"פ שאמרו "מאןאע"פ שאמרו "מאןאע"פ שאמרו "מאןאע"פ שאמרו "מאן
לא נהגו להשכים משום כך קודם לא נהגו להשכים משום כך קודם לא נהגו להשכים משום כך קודם לא נהגו להשכים משום כך קודם     ,,,,מזליה"מזליה"מזליה"מזליה"

מסביר שם הוא ו עלות השחר או הנץ החמה.עלות השחר או הנץ החמה.עלות השחר או הנץ החמה.עלות השחר או הנץ החמה.
דלקיים דלקיים דלקיים דלקיים     ,,,,ואף דמשמעות הפוסקיםואף דמשמעות הפוסקיםואף דמשמעות הפוסקיםואף דמשמעות הפוסקים, הערה ל"ו]ב[

יש לקום מן השינה קודם עלות יש לקום מן השינה קודם עלות יש לקום מן השינה קודם עלות יש לקום מן השינה קודם עלות     ,,,,דברי הרמ"אדברי הרמ"אדברי הרמ"אדברי הרמ"א
דכל דכל דכל דכל     ,,,,השחר, לא נהגו כן בזמנינו. וסמכינןהשחר, לא נהגו כן בזמנינו. וסמכינןהשחר, לא נהגו כן בזמנינו. וסמכינןהשחר, לא נהגו כן בזמנינו. וסמכינן

שישן כדרכו בכל יום, הרי זה נמשך אחר שישן כדרכו בכל יום, הרי זה נמשך אחר שישן כדרכו בכל יום, הרי זה נמשך אחר שישן כדרכו בכל יום, הרי זה נמשך אחר 
אלא בשוכב לישן אלא בשוכב לישן אלא בשוכב לישן אלא בשוכב לישן  ולא אמרוולא אמרוולא אמרוולא אמרו    ,,,,ילהילהילהילהשינת הלשינת הלשינת הלשינת הל

אדם הדבריו, אם פי ל לכתחילה ביום.לכתחילה ביום.לכתחילה ביום.לכתחילה ביום.
אינו  , אז הדברלישן חוזרו ,התעורר בבוקר

אזי יקום הלך לישן בלילה, הוא טוב. אבל אם 
א"כ רגיל להתפלל בדרך כלל. הוא שבשעה 

את מאז שראו הי"ו, כי  אמר לי הרב מועלם
 מוקדם. רצונו נחלשו, ואינם קמים , הםדבריו

  לדעת מה דעתי בעניין.
  

מהרי"ץ בתפילת שחרית לראש השנה  כתבכתבכתבכתב
תפלת תפלת תפלת תפלת על דברי התכלאל,  [עץ חיים דף ס"ג ע"א]

שבת ויו"ט, שבת ויו"ט, שבת ויו"ט, שבת ויו"ט, ־־־־שחרית משכימין וקורין סדר שלשחרית משכימין וקורין סדר שלשחרית משכימין וקורין סדר שלשחרית משכימין וקורין סדר של
ומברכין הברכות כסדר, ואח"כ תוקעים ומברכין הברכות כסדר, ואח"כ תוקעים ומברכין הברכות כסדר, ואח"כ תוקעים ומברכין הברכות כסדר, ואח"כ תוקעים 
שלשים קולות באור השחר או קודם הברכות, שלשים קולות באור השחר או קודם הברכות, שלשים קולות באור השחר או קודם הברכות, שלשים קולות באור השחר או קודם הברכות, 

אומר  ואח"כ אומרים פיוט שופט כל הארץ.ואח"כ אומרים פיוט שופט כל הארץ.ואח"כ אומרים פיוט שופט כל הארץ.ואח"כ אומרים פיוט שופט כל הארץ.
וכן וכן וכן וכן  והוא אצלינו מנהג קדום.והוא אצלינו מנהג קדום.והוא אצלינו מנהג קדום.והוא אצלינו מנהג קדום. ,כך מהרי"ץ

[דף קט"ז ע"א]  נמצא גם כן בספר חמדת ימיםנמצא גם כן בספר חמדת ימיםנמצא גם כן בספר חמדת ימיםנמצא גם כן בספר חמדת ימים

להתאסף בבית להתאסף בבית להתאסף בבית להתאסף בבית     ,,,,ומנהג חסידים הראשוניםומנהג חסידים הראשוניםומנהג חסידים הראשוניםומנהג חסידים הראשונים
הכנסת לשמוע התקיעות עם הנץ החמה. עם הכנסת לשמוע התקיעות עם הנץ החמה. עם הכנסת לשמוע התקיעות עם הנץ החמה. עם הכנסת לשמוע התקיעות עם הנץ החמה. עם 

בעל בדיוק אותו הדבר,  זה לא כוונות הרב.כוונות הרב.כוונות הרב.כוונות הרב.
הנץ החמה', אבל הכיוון עם חמדת ימים אומר '

וטעם מנהג זה, על דרך וטעם מנהג זה, על דרך וטעם מנהג זה, על דרך וטעם מנהג זה, על דרך אותו כיוון. הוא 
[בראשית רבה  ''''קדמיה לרשיעא דלא יקדימנךקדמיה לרשיעא דלא יקדימנךקדמיה לרשיעא דלא יקדימנךקדמיה לרשיעא דלא יקדימנך''''

מקטרג בשמים. אכן  השטן כעת ....ריש וישלח]
היא קודם תפילת מוסף, אבל  ,חובת התקיעות

, לפני 'קדמיה לרשיעא דלא יקדימנך'
כבר פיו, אנו את יפתח  ,הס"מ , דהיינושהשטן

, בכדי לסתום לו את הפה עושים תקיעות
  ירעד. יתחיל לדבר, הואכאשר ש ולהבהילו.

  
כנס כעת לנושא התקיעות בעמוד ינ לאלאלאלא

'אצלנו מנהג  ,מהרי"ץ כותב אמנם ,השחר
'וכן כתב החמדת ימים', משמע כי  'קדום

חמדת ימים, אלא המנהג לא נוסד על פי בעל 
גם בתימן,  ,למעשה אולםהוא מנהג קדום. ש
לא  ,הרבה מקומות שהתפללו נוסח בלדיב

בעניין זה. נחלקו  ,נהגו כן. והמקובלים בעצמם
גם אלה שנהגו כן, ביטלו  ,דבר־ובסופו של

"י הקבלה. פ, ואמרו שאין לכך מקום עזאת
ונשאר רק בבתי כנסיות זה ירד, מנהג 

י דברי מהרי"ץ, שהמשיכו את "פשהולכים ע
 , המתנגדים לכךמאידךמנהג אבותיהם. 

, אז נהגו השכימו קוםר שאדווקא כ, כי טוענים
קמים מאוחר,  שבלאו הכי ,אבל היום כן.

טענה ה אולם חושבני, כיאינו שייך.  הדבר
הטעם 'קדמיה לרשיעא ש משוםנכונה, אינה 
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דלא יקדמינך', שייך אפילו אם איחרו 
  להתפלל. 

  
טוען הגרש"ז מה שעיקר הנקודה היא,  אבלאבלאבלאבל

הוא נחשב שזה 'בזמנינו' , שאוירבך זצ"ל
נחשב שהלך  ואינונמשך אחר שנת הלילה, 

מאימתי  ,'בזמנינו' היינו לישן בראש השנה.
מאז האנשים נהיו שנהיה חשמל בעולם, ש

עצלנים, הולכים לישן מאוחר וקמים מאוחר. 
   , בזמנינו.התהפכו סדרי בראשית

  
וכי  ?מה , בשמים לא נשתנה שום דבר.אולםאולםאולםאולם

הרי הוא ישן? , גם המקטרג בגלל שאנו ישנים
 אין סיבה של ,אצלו מתחיל לקטרג מהבוקר?

 א"כ "ל,חשיו השטן מקטרג ראם עכ. חשמל
  'מה לך נרדם קום קרא אל אלד'יך'. 

  
, 'לימוד זכותבתורת ' דבריו הם אוליאוליאוליאולי

ממשיכים בכך, שהם שהאנשים אינם אשמים 
את שנת הלילה. דבריו הם לימוד זכות על מי 
שאינו יכול, אנשים שמתעצלים, או שהציבור 

יש על מה לסמוך. אבל אם להם אינו מסכים, 
שיקומו כמה שיותר , מוקדם םיכולים לקו

שבע, שעה אל תדחה את התפילה ל מוקדם.
תר תקדים לשש וחצי, כמה שאפשר יואלא 

, כביכול ח"ו להקדים. בכדי לא להראות זלזול
  מראש השנה. לאנשים לא אכפת 

        
האשכנזים מתפללים הרי , נוסף דבר יתכןיתכןיתכןיתכן

שעות, גומרים את התפילה שעות על גבי 
אם תאמר וריים, שתים בצה בשעה אחת או

כבר באמצע הרי שלהם לקום בעלות השחר, 
מעמד, אינם יכולים להחזיק הם התפילה 

מחמת רוב הפיוטים והתפילה הארוכה. א"כ 
נחשב בעצם זה אולי מה שהם קמים מאוחר, 

לא יהיו עייפים, הם , בכדי ש'צורך התפילה'
 ,ונה. אבל אצלנווהתפילה תהיה בלא כאז ו

שעה אחת התפילה ב בלאו הכי גומרים את
כך עשרה או שתים עשרה, ואיננו מרבים כל 

לקום עדיף שנשכים ממילא סליחות, אמירת ב
  מוקדם. 

הרי  נידון זה קשור גם לחג הסוכות. ,,,,למעשהלמעשהלמעשהלמעשה
אדם הלך לישן בבית, הו ,גשמים אם ירדו

ינו צריך לחזור לישן אכאשר הפסיקו הגשמים 
, ימשיך לישן ישןכבר כיון ש ,אלא בסוכה.
השחר. לפי דברינו, האם עד עלות  בביתו

יחזירו  ,נו בעלות השחריגם בזמננאמר כי 
מטה יהודה ישן בסוכה? אומר בעל אותו ל

לחזור עליו בעלות השחר כי אכן  ,[תקפ"ג סק"ז]
 ]108[שם הערה הגרש"ז אוירבך אבל  לסוכה.
אין צריך לקום בזמן עלות השחר, אלא אין צריך לקום בזמן עלות השחר, אלא אין צריך לקום בזמן עלות השחר, אלא אין צריך לקום בזמן עלות השחר, אלא סובר, 

מתקבל על  אכןהדבר ו בזמן הקימה הרגיל.בזמן הקימה הרגיל.בזמן הקימה הרגיל.בזמן הקימה הרגיל.
שלא הטריחוהו חכמים לחזור לסוכה.  הדעת,

כיון שכבר ישן בבית, לא משנה מהו זמן עלות 
אנשים רגילים הש יקום בזמן השחר, אלא

וכן אמר וכן אמר וכן אמר וכן אמר עלה השחר. כבר לקום, אפילו ש
דכדמות ראיה יש לזה דכדמות ראיה יש לזה דכדמות ראיה יש לזה דכדמות ראיה יש לזה     ,,,,לשואלים בנידון דידןלשואלים בנידון דידןלשואלים בנידון דידןלשואלים בנידון דידן

ובדורות הקודמים שאני, ובדורות הקודמים שאני, ובדורות הקודמים שאני, ובדורות הקודמים שאני,  מהדין הנ"ל דסוכה,מהדין הנ"ל דסוכה,מהדין הנ"ל דסוכה,מהדין הנ"ל דסוכה,
ום משנתם בשעה מוקדמת ום משנתם בשעה מוקדמת ום משנתם בשעה מוקדמת ום משנתם בשעה מוקדמת שהיו רגילים לקשהיו רגילים לקשהיו רגילים לקשהיו רגילים לק

מאד, ולכן הקפידו על כך בראש השנה, מה מאד, ולכן הקפידו על כך בראש השנה, מה מאד, ולכן הקפידו על כך בראש השנה, מה מאד, ולכן הקפידו על כך בראש השנה, מה 
  שאין כן בדורותינו. שאין כן בדורותינו. שאין כן בדורותינו. שאין כן בדורותינו. 

  
והוסיף רבינו, שמה שנהגו והוסיף רבינו, שמה שנהגו והוסיף רבינו, שמה שנהגו והוסיף רבינו, שמה שנהגו , כתוב 109 ובהערהובהערהובהערהובהערה

רבים בזמנינו להתפלל בימי ר"ה כותיקין (וכן רבים בזמנינו להתפלל בימי ר"ה כותיקין (וכן רבים בזמנינו להתפלל בימי ר"ה כותיקין (וכן רבים בזמנינו להתפלל בימי ר"ה כותיקין (וכן 
נהג רבינו בשני ימי ר"ה), אין זה מפני שרוצים נהג רבינו בשני ימי ר"ה), אין זה מפני שרוצים נהג רבינו בשני ימי ר"ה), אין זה מפני שרוצים נהג רבינו בשני ימי ר"ה), אין זה מפני שרוצים 
להשכים קודם שיאיר היום, אלא מפני להשכים קודם שיאיר היום, אלא מפני להשכים קודם שיאיר היום, אלא מפני להשכים קודם שיאיר היום, אלא מפני 

ובראש השנה ובראש השנה ובראש השנה ובראש השנה  ודרת.ודרת.ודרת.ודרת.שהתפילה כותיקין מהשהתפילה כותיקין מהשהתפילה כותיקין מהשהתפילה כותיקין מה
משתדלים להדר בתפילה, כמו שמצינו בכמה משתדלים להדר בתפילה, כמו שמצינו בכמה משתדלים להדר בתפילה, כמו שמצינו בכמה משתדלים להדר בתפילה, כמו שמצינו בכמה 
הלכות שהזכירו הפוסקים להשתדל להדר הלכות שהזכירו הפוסקים להשתדל להדר הלכות שהזכירו הפוסקים להשתדל להדר הלכות שהזכירו הפוסקים להשתדל להדר 
בימים אלו יותר. ובפרט בראש השנה. (ומ"מ בימים אלו יותר. ובפרט בראש השנה. (ומ"מ בימים אלו יותר. ובפרט בראש השנה. (ומ"מ בימים אלו יותר. ובפרט בראש השנה. (ומ"מ 
בתשובה לאברך מתלמידיו אמר, שתפילה בתשובה לאברך מתלמידיו אמר, שתפילה בתשובה לאברך מתלמידיו אמר, שתפילה בתשובה לאברך מתלמידיו אמר, שתפילה 
בישיבה, כשהיא באופן מסודר ובכוונה יתירה, בישיבה, כשהיא באופן מסודר ובכוונה יתירה, בישיבה, כשהיא באופן מסודר ובכוונה יתירה, בישיבה, כשהיא באופן מסודר ובכוונה יתירה, 
ע"פ הנהוג בישיבות הקדושות, עדיף מתפילה ע"פ הנהוג בישיבות הקדושות, עדיף מתפילה ע"פ הנהוג בישיבות הקדושות, עדיף מתפילה ע"פ הנהוג בישיבות הקדושות, עדיף מתפילה 

יש לי אם אחד שאל אותו, אברך  כותיקין).כותיקין).כותיקין).כותיקין).
או תפילה בישיבה, מה יותר  ,ין ותיקיןימנ

טוב? אמר לו, אם התפילה בישיבה היא יותר 
  תפילה כותיקין.זה עדיף מההידור של בכוונה, 

        
הביא  ,[סימן תקפ"ד, דף ר"ט]תשובות  פסקיספר ספר ספר ספר בבבב

בדורות , כי [תקפ"ד סק"א]מטה אפרים מבעל 
כנסת היה כנסת היה כנסת היה כנסת היה ששמש בית הששמש בית הששמש בית הששמש בית ההקודמים היה המנהג, 

קורא בעוד לילה, כמו שעה קודם עלות קורא בעוד לילה, כמו שעה קודם עלות קורא בעוד לילה, כמו שעה קודם עלות קורא בעוד לילה, כמו שעה קודם עלות 
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השחר, כדי שבעת שהאיר היום יהיו כולם השחר, כדי שבעת שהאיר היום יהיו כולם השחר, כדי שבעת שהאיר היום יהיו כולם השחר, כדי שבעת שהאיר היום יהיו כולם 
 הכנסת, וגם הילדים שהגיעו לחינוך.הכנסת, וגם הילדים שהגיעו לחינוך.הכנסת, וגם הילדים שהגיעו לחינוך.הכנסת, וגם הילדים שהגיעו לחינוך.בבית בבית בבית בבית 

רוב רוב רוב רוב     ,,,,ולאחרונהולאחרונהולאחרונהולאחרונהאפילו הילדים קמו מוקדם. 
פני פני פני פני להשכים קום ללהשכים קום ללהשכים קום ללהשכים קום ל    ,,,,העם אין מקפידים על כךהעם אין מקפידים על כךהעם אין מקפידים על כךהעם אין מקפידים על כך

ואם כי יש ללמד זכות על ואם כי יש ללמד זכות על ואם כי יש ללמד זכות על ואם כי יש ללמד זכות על     עלות השחר.עלות השחר.עלות השחר.עלות השחר.
אם שר, הוא אומ עד נץ החמה.עד נץ החמה.עד נץ החמה.עד נץ החמה.    ,,,,המקיליםהמקיליםהמקיליםהמקילים

  יש על מה לסמוך.  החמה, בהנץ קמים
  

אימתי מתחילים  , לנקודה נוספת.כאןכוונתו כוונתו כוונתו כוונתו 
, האם מעלות השחר הראשונות?'שלש שעות' 

[ח"א בספר תשובות והנהגות  או מהנץ החמה?

[או"ח סימן לדעת הגר"א כי  ,כתבסימן של"ט] 

 וןכי מתחיל בהנץ החמה, החשבון ,תנ"ט]
נץ החמה. אם נוי המשמרות מתחיל בהשיש
צריך הרוצה לקום קודם עלות השחר,  ,כן

לקום בערך בשעה ארבע וחצי או חמש. אבל 
 , זהורוצה לקום קודם הנץ החמההוא אם 

מי  ,לכןבשעה חמש וחצי או שש. בערך 
יקום ששקשה לו לקום בעלות השחר, לפחות 

קודם הנץ החמה. וגם אם הציבור אינו קם, 
  זה. הבזמן וילמד  ,לפחות שהוא יהיה ער

        
מי שיכול  שישנן כמה דרגות. א"כ,    נמצאנמצאנמצאנמצא

מה טוב. ולכל  ,לקום קודם עלות השחר
אפשרות  , קודם הנץ החמה. וישנההפחות

, ישנו חילוק בין היום הראשוןאולי שנוספת, 
[נוהג כצאן יוסף, או"ח אומרים היש  ליום השני.

מה שכתוב כי  ,ספינקא בשם מוהר"נ אדלר ועוד]
ריש שתא דמיך מזליה", היינו "מאן דדמיך ב

דוקא ביום הראשון של ר"ה, אבל הדבר לא 
זאת  דייקוגבי היום השני. הם לנאמר 

כך, גם  ריםנם הסובישמהמלים, 'בריש שתא'. 
שצריך  לגבי הסימנים שעושים בליל ר"ה,

לעשותם רק בלילה הראשון, ולא בלילה 
, לעשותם גם השני. למרות שזהו דבר טוב

 ,'בריש שתא' אבל כיון שכתובבלילה השני. 
  זהו דוקא ביום הראשון. תחילת השנה, ובהיינו 

כי סמכו לישן אף כי סמכו לישן אף כי סמכו לישן אף כי סמכו לישן אף     ,,,,אפשראפשראפשראפשר, ]65[הערה לשונו  וזהוזהוזהוזה
לאחר הנץ החמה, עקב החשש שהתפילה לא לאחר הנץ החמה, עקב החשש שהתפילה לא לאחר הנץ החמה, עקב החשש שהתפילה לא לאחר הנץ החמה, עקב החשש שהתפילה לא 

וסומכים על הבית וסומכים על הבית וסומכים על הבית וסומכים על הבית     כהוגן ובדעה צלולה.כהוגן ובדעה צלולה.כהוגן ובדעה צלולה.כהוגן ובדעה צלולה. תהאתהאתהאתהא
שלא היה נזהר שלא לישן שלא היה נזהר שלא לישן שלא היה נזהר שלא לישן שלא היה נזהר שלא לישן     ,,,,חדש בשם הר"מחדש בשם הר"מחדש בשם הר"מחדש בשם הר"מ

לקום לקום לקום לקום     מי שרגיל בכל ימות השנהמי שרגיל בכל ימות השנהמי שרגיל בכל ימות השנהמי שרגיל בכל ימות השנה    ,,,,בר"ה. אמנםבר"ה. אמנםבר"ה. אמנםבר"ה. אמנם
יגרם לו יגרם לו יגרם לו יגרם לו יייימוקדם, ומי שמכיר בעצמו שלא מוקדם, ומי שמכיר בעצמו שלא מוקדם, ומי שמכיר בעצמו שלא מוקדם, ומי שמכיר בעצמו שלא 

עייפות והפרעות בתפילה עקב ההשכמה, אין עייפות והפרעות בתפילה עקב ההשכמה, אין עייפות והפרעות בתפילה עקב ההשכמה, אין עייפות והפרעות בתפילה עקב ההשכמה, אין 
לו שום היתר לישן אחר עלות השחר, ועל כל לו שום היתר לישן אחר עלות השחר, ועל כל לו שום היתר לישן אחר עלות השחר, ועל כל לו שום היתר לישן אחר עלות השחר, ועל כל 

   פנים אחר הנץ החמה.פנים אחר הנץ החמה.פנים אחר הנץ החמה.פנים אחר הנץ החמה.
  

ביום שני של ביום שני של ביום שני של ביום שני של     ודע כי לעניין שינהודע כי לעניין שינהודע כי לעניין שינהודע כי לעניין שינה, עוד והוסיףוהוסיףוהוסיףוהוסיף
    ,,,,ר"ה, יש להקל יותר. כי לכמה מהפוסקיםר"ה, יש להקל יותר. כי לכמה מהפוסקיםר"ה, יש להקל יותר. כי לכמה מהפוסקיםר"ה, יש להקל יותר. כי לכמה מהפוסקים

    עניין של זה ד"מאן דדמיך בריש שתא דמיךעניין של זה ד"מאן דדמיך בריש שתא דמיךעניין של זה ד"מאן דדמיך בריש שתא דמיךעניין של זה ד"מאן דדמיך בריש שתא דמיך
כך  מזליה", אמור רק לעניין יום ראשון דר"ה.מזליה", אמור רק לעניין יום ראשון דר"ה.מזליה", אמור רק לעניין יום ראשון דר"ה.מזליה", אמור רק לעניין יום ראשון דר"ה.

    יוסף, ספר נוהג כצאןבשם  ]67[הערה מביא הוא 
ומשמע, אפילו  מותר לישן ביום השני דר"ה.מותר לישן ביום השני דר"ה.מותר לישן ביום השני דר"ה.מותר לישן ביום השני דר"ה.

רחות חיים ספינקא רחות חיים ספינקא רחות חיים ספינקא רחות חיים ספינקא אאאא קודם חצות היום השני.
רון אברהם בשם מוהר"נ אדלר רון אברהם בשם מוהר"נ אדלר רון אברהם בשם מוהר"נ אדלר רון אברהם בשם מוהר"נ אדלר בשם ספר זכבשם ספר זכבשם ספר זכבשם ספר זכ

אחר אחר אחר אחר     , שביום השני של ר"ה, שביום השני של ר"ה, שביום השני של ר"ה, שביום השני של ר"השקבלה בידושקבלה בידושקבלה בידושקבלה בידו    זי"ע,זי"ע,זי"ע,זי"ע,
בשם בשם בשם בשם [סקל"א]  לל. כף החייםלל. כף החייםלל. כף החייםלל. כף החייםאין לחוש כאין לחוש כאין לחוש כאין לחוש כ    ,,,,חצותחצותחצותחצות

קא אחרי ומדבריהם נראה, דדו    שמן ששון.שמן ששון.שמן ששון.שמן ששון.
  חצות מותר. 

  
היה ישן בראש  , שמהר"םהפוסקים מביאיםמביאיםמביאיםמביאים

מה שכתוב , כי סברהוא השנה. כנראה ש
מאן דדמיך בריש שתא דמיך בירושלמי "

הכוונה על  ,היינוד אחר.הוא  ופירושמזליה", 
. 'דמיך מזליהשהוא 'אדם שנפטר בר"ה, 

ב המלה מנם תרגוםוא ּכַ ׁשְ בַויִּ ּכַ ׁשְ בַויִּ ּכַ ׁשְ בַויִּ ּכַ ׁשְ [בראשית  ודמוךודמוךודמוךודמוך הוא ַויִּ

י ִעם  , כגון, אבל כשאומרים 'שכב'י'] כ" ַכְבּתִ י ִעם ְוׁשָ ַכְבּתִ י ִעם ְוׁשָ ַכְבּתִ י ִעם ְוׁשָ ַכְבּתִ ְוׁשָ
קוראים שהוא נפטר.  הכוונה ,ל'] ,[שם מ"ז ֲאֹבַתיֲאֹבַתיֲאֹבַתיֲאֹבַתי

כוונת הירושלמי, , בשם שכיבה. א"כ למיתה
סימן  זהודמיך מזליה, ו ,אדם שמת בר"הכי 

לעניין מהירושלמי אין מקור  ,לפי זהלא טוב. 
  השינה. 

  
אכן בדורינו לצערינו אנשים  להוסיף, וישוישוישויש

מאחרים את התפילה, ואפילו בר"ה, חוץ 
שזוהי התקררות  ,נראהכמהמדקדקים. אבל 

אנשים. והראיה לכך, אצל היראת השמים ב
בבין לא בוכים, והם כבר בתשעה באב גם ש

לא אומרים תיקון חצות. זוהי המיצרים הם 
פשוט ללמד  אלהתקררות בעבודת ה', ו

 ענייניםאת הכדאי לחזק  אלא,עליהם זכות. 
שיקום  ,אם הציבור מאחריםהללו. לכן, גם 
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הוא ויעסוק בתורה, יקרא תהלים ויתפלל, 
  לכל הפחות יתקן את עצמו בעניין זה.ש
  

 מהקהל: אולי סברת הרב אוירבך שאלהשאלהשאלהשאלה
כי זוהי דרכו  ,, שלא יבואו לאדם בטענותזצ"ל

  בכל השנה לישן כך?
  

אליו לא יבואו  ,מרן שליט"א: אכן שובתשובתשובתשובתתתתת
לקטרג, תחיל , אבל המקטרג כבר הבטענה

שיהיה מהזריזים.  ,קוםא"כ שיזדרז ל
, אף בזמנם היו צריכים משמעות הפוסקיםמ

לכן השמש היה מעורר אותם, לעורר על כך, 
שבר"ה קמו  ,היה חידושזה ומשמע שגם אצלם 

סדר , תמיד מוקדם. אמנם, אצלנו בתימן
  . להתפלל שקמו מוקדם ,כך היהילות התפ

  
כי  ,יםמובא בפוסקמה שלהוסיף בזה,  וישוישוישויש

שבהם צריך להקפיד  ,ישנם חמשה ימים
 ,וסימנם האחרים.ימים ה, יותר מקום להשכים

[דף וישכם 'אברהם' בבוקר. מהרי"ץ כותב זאת 

משכימים לתפילת משכימים לתפילת משכימים לתפילת משכימים לתפילת לגבי פורים, קס"ה ע"א] 
היו  , שבתפילות אלומשמע .שחריתשחריתשחריתשחרית
הימים אחרים. הסימן יותר מ ,יםמשכימ

תיבות אברהם, הסופי ב ,היינו 'אברהם'
נגמר  בבבבנגמר באל"ף, תשעה בא אאאאהושענא רב
היינו כיפור, ה"א היינו ראש  ששששבב"י, רי"

  . םםםםמי"ם היינו פוריו, ההההשנה

        
לא כמסורת אבותיו יצא ידי לא כמסורת אבותיו יצא ידי לא כמסורת אבותיו יצא ידי לא כמסורת אבותיו יצא ידי האם השומע תקיעות שופר שהאם השומע תקיעות שופר שהאם השומע תקיעות שופר שהאם השומע תקיעות שופר ש

        חובה. חובה. חובה. חובה. 
        

כתב, ל']  [פ"ב סעיף י"ג, דףשלמה  הליכותספר ספר ספר ספר בבבב
השומע תקיעת שופר שלא כמסורת אבותיו, השומע תקיעת שופר שלא כמסורת אבותיו, השומע תקיעת שופר שלא כמסורת אבותיו, השומע תקיעת שופר שלא כמסורת אבותיו, 

  כגון תימני ששמע מאשכנזי וכדו', יצא.כגון תימני ששמע מאשכנזי וכדו', יצא.כגון תימני ששמע מאשכנזי וכדו', יצא.כגון תימני ששמע מאשכנזי וכדו', יצא.
  

הבדלי מנהגים בתקיעת שופר,  ישנםכידוע, כידוע, כידוע, כידוע, 
אינו מעכב. ובהערה כי הדבר  ,כאןהוא כותב ו

וספרדי השומע תקיעת וספרדי השומע תקיעת וספרדי השומע תקיעת וספרדי השומע תקיעת כתוב, [אות כ"ב] שם 
מותר לענות מותר לענות מותר לענות מותר לענות     ,,,,שופר מאשכנזי ביום ב' של ר"השופר מאשכנזי ביום ב' של ר"השופר מאשכנזי ביום ב' של ר"השופר מאשכנזי ביום ב' של ר"ה

חיינו, אע"פ שלמנהג חיינו, אע"פ שלמנהג חיינו, אע"פ שלמנהג חיינו, אע"פ שלמנהג אמן גם על ברכת שהאמן גם על ברכת שהאמן גם על ברכת שהאמן גם על ברכת שה
   הספרדים אין מברכים.הספרדים אין מברכים.הספרדים אין מברכים.הספרדים אין מברכים.

בבית הכנסת שהתפלל בו בבית הכנסת שהתפלל בו בבית הכנסת שהתפלל בו בבית הכנסת שהתפלל בו , ]51[שם  ובהערהובהערהובהערהובהערה
וע אחר התפילה סוגי וע אחר התפילה סוגי וע אחר התפילה סוגי וע אחר התפילה סוגי רבינו, רצו להוסיף לתקרבינו, רצו להוסיף לתקרבינו, רצו להוסיף לתקרבינו, רצו להוסיף לתק

אמר רבינו בתמיהה, יצאנו ידי אמר רבינו בתמיהה, יצאנו ידי אמר רבינו בתמיהה, יצאנו ידי אמר רבינו בתמיהה, יצאנו ידי     תקיעות שונים.תקיעות שונים.תקיעות שונים.תקיעות שונים.
, המתין , המתין , המתין , המתין חובתנו. אבל כשהתחילו כבר לתקועחובתנו. אבל כשהתחילו כבר לתקועחובתנו. אבל כשהתחילו כבר לתקועחובתנו. אבל כשהתחילו כבר לתקוע

ובפרט להתקיעות ובפרט להתקיעות ובפרט להתקיעות ובפרט להתקיעות והאזין לתקיעות אלו, והאזין לתקיעות אלו, והאזין לתקיעות אלו, והאזין לתקיעות אלו, 
ש בעצמו אחרי ש בעצמו אחרי ש בעצמו אחרי ש בעצמו אחרי מן. ופעם ביקמן. ופעם ביקמן. ופעם ביקמן. ופעם ביקבנוסח בני תיבנוסח בני תיבנוסח בני תיבנוסח בני תי

מאברך שהתפלל במחיצתו, אחרי מאברך שהתפלל במחיצתו, אחרי מאברך שהתפלל במחיצתו, אחרי מאברך שהתפלל במחיצתו, אחרי     התפילההתפילההתפילההתפילה
שנודע לו שהוא מבני תימן, שיתקע תקיעות שנודע לו שהוא מבני תימן, שיתקע תקיעות שנודע לו שהוא מבני תימן, שיתקע תקיעות שנודע לו שהוא מבני תימן, שיתקע תקיעות 

די שנה בשנה. אולם די שנה בשנה. אולם די שנה בשנה. אולם די שנה בשנה. אולם , מ, מ, מ, מונשנה סדר זהונשנה סדר זהונשנה סדר זהונשנה סדר זה    ....כמנהגםכמנהגםכמנהגםכמנהגם
כשהאריכו לתקוע בכמה וכמה אופנים, פנה כשהאריכו לתקוע בכמה וכמה אופנים, פנה כשהאריכו לתקוע בכמה וכמה אופנים, פנה כשהאריכו לתקוע בכמה וכמה אופנים, פנה 

  רבינו בעודם תוקעים והלך לביתו.רבינו בעודם תוקעים והלך לביתו.רבינו בעודם תוקעים והלך לביתו.רבינו בעודם תוקעים והלך לביתו.
  

אצל התימנים, הקיים המיוחד והעיקרי  ההבדלההבדלההבדלההבדל
ות לכך מקור ע, ישנםכידואופן התרועה. הוא ב

קול רועד,  היאובגאונים, שהתרועה  בירושלמי
  .כיום ולא כמנהג שאר העדות

        
כל אדם על ודאי שב, לכתחילה למעשהלמעשהלמעשהלמעשה

כמנהג אבותיו, אם הוא  לשמוע את התקיעות
התפילה, או יודע לתקוע בעצמו אחרי 
אנו  ,בדיעבדשמישהו אחר יתקע לו. אבל 

לדעת עכב, ובפרט אינו מהדבר פוסקים ש
 ,שהרי התקיעות שאנו עושים רבינו האיי גאון.

 , הן רק מפני הספק.תשר"ת תש"ת תר"ת
 , זהו ספק גמור.ולפי משמעות דברי הרמב"ם

התרועה התרועה התרועה התרועה  ,[שופר פ"ג ה"א]וזה לשון הרמב"ם 
. אבל בה ספקבה ספקבה ספקבה ספק נסתפק לנונסתפק לנונסתפק לנונסתפק לנו    ,,,,האמורה בתורההאמורה בתורההאמורה בתורההאמורה בתורה

[מובא ברז"ה בספר המאור לדעת רבינו האיי גאון 

ספק אמיתי, אלא מצד הדין  אין זה ,בר"ה ל"ד]
תקיעות תקיעות תקיעות תקיעות כמה כמה כמה כמה  יוצאים ידי חובה בכל התקיעות.

    תשע תקיעותתשע תקיעותתשע תקיעותתשע תקיעות    ????חייב אדם לשמוע בראש השנהחייב אדם לשמוע בראש השנהחייב אדם לשמוע בראש השנהחייב אדם לשמוע בראש השנה
תר"ת תר"ת תר"ת,  היינוד ,[לשון הרמב"ם שם]

שלשים  , תוקעיםקותיאבל מחמת כל הספ
אינו ספק זהו ש ,קולות. אומר רבינו האיי גאון

השנה דף [עיין ראש אמיתי, אלא כיון שרבי אבהו 

בעם ישראל ישנם מקומות , כי ראהל"ד ע"א] 
, הגים כך, וישנם מקומות הנוהגים אחרתנוה

 כולם ינהגולכן הוא כינף את כל המנהגים, ש
בעם ישראל , כי כיון שהיה נראה אותו הדבר.

 הדברמחלוקת בדבר שהוא מן התורה, ו נהיש
יעשו את כל הנהיג שהוא אינו נראה טוב, לכן 
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, גם בתשר"ת דברלאמיתו של הדעות. אבל 
כן ו ,וכן בתש"ת לבד, יוצאים ידי חובה.

  בתר"ת. 
  

[שו"ת סימן כ"ט, מבאר הריטב"א  ,זה לפילפילפילפי

הפלא ופלא את המנהג  ובחידושיו לגמרא שם]
שנהגו בישיבות הגאונים, וכן הוא מנהגינו עד 

מוסף אין תוקעים אלא עשר  היום, שבתפילת
 ,ותלזכרונ, תשר"ת. למלכיות תקיעות.

[פ"ג הי"ב] הרמב"ם , תר"ת. ולשופרות .תש"ת

אבל  , כי הסיבה היא מפני טורח ציבור.כתב
וכי  , שזהו טעם חלוש.כותבים המפרשיםכבר 
הרי ' יש בעוד כמה תקיעות? טורח ציבור'כמה 

לתקיעות על סדר  ,ישנה חשיבות גדולה
לא יעשו תשר"ת שברכות התפילה, ומדוע 

  שלוש פעמים? 
  

 יהאי ינולדעת רביטב"א, כי הר אומראלא אלא אלא אלא 
טוב  לאנעשה בכוונה מכוונת, ו , הדברגאון

ון שחז"ל רצו להראות להוסיף תקיעות, כי
על ידי שנעשה תשר"ת שכולם אמת. א"כ 

, אנו מראים כי מצד תש"ת תר"ת פעם אחת
הדין יוצאים בכך ידי חובת כל הדעות, וכולם 

שאנו תוקעים  ,אחרי שהמון העם ראואמת. 
עלולים לחשוב הם תש"ת תר"ת, תשר"ת 

או שאיננו יודעים את  ,שכביכול שכחנו
, כי רצו להראות בתפילת מוסףלכן  המסורת.

  כולם אמת. 
  

מי שלא שמע את התרועה כי גם  ,א"כ    נמצאנמצאנמצאנמצא
הוא יוצא ידי חובה מנהגינו בקול רועד, פי כ

שמיעת השברים. ועומק הסברא, שיוצאים ע"י 
רה אמרה התו האפשרויות.ידי חובה בכל 

ב נחש ,'תרועה', וכל קול שהוא מיילל או גונח
אין כוונת תרועה, כל זמן שאינו קול ישר. 

שרק  ,מתיישנה תרועה מסוילומר, כי התורה 
צאים ידי חובה יו ,בה יוצאים ידי חובה. אלא

מנהגים בין בכל האופנים. וגם אם ישנם חילוקי 
עדיין כיצד לעשות את התרועה,  ,העדות

  מצד עיקר הדין.בכך י חובה יוצאים יד
        

דברי מרן שליט"א בשבח הקובץ החדש "דברי חפץ", דברי מרן שליט"א בשבח הקובץ החדש "דברי חפץ", דברי מרן שליט"א בשבח הקובץ החדש "דברי חפץ", דברי מרן שליט"א בשבח הקובץ החדש "דברי חפץ", 
התייחסות למאמרו של הרה"ג קלופט שליט"א בעניין התייחסות למאמרו של הרה"ג קלופט שליט"א בעניין התייחסות למאמרו של הרה"ג קלופט שליט"א בעניין התייחסות למאמרו של הרה"ג קלופט שליט"א בעניין 

        י ששמע תרועה שלא כמסורת אבותיו.י ששמע תרועה שלא כמסורת אבותיו.י ששמע תרועה שלא כמסורת אבותיו.י ששמע תרועה שלא כמסורת אבותיו.תימנתימנתימנתימנ
        

מי שיראה  כ"כ פשוט.אינו  ,זה    ענייןנם נם נם נם ממממאאאא
יצאה שזכינו ב"ה שהיא  ,"דברי חפץ" בקובץ

שנו מאמר בעניין שם י לאור בימים האחרונים,
חברי פעולת  ,ראשי תיבותזה 'חפץ'  זה.

צדיק... חוברת זאת חשובה מאד, כעת יצא  
לכבוד השנה החדשה.  ,הגיליון הראשון

ראשית, צריכים להודות להרב שילה יגאלי 
כן הרב אביחי ן, ויהי"ו שנתן את הדחיפה לעני

הרב איתמר כהן הי"ו, שפעלו שרעבי הי"ו ו
  ברת. הרבה בהוצאת החו

  
כתוב ש ומה ,שאינם מבינים ישנםאגב, דרך דרך דרך דרך 

. הם ..דוקעם ניי רבותינו', ועוד כֵּ זַ נְ 'מגַּ  ,כאן
או 'גנוזות'. הדפיסו  ,'מגנזי רבותינו' ,מכירים

, לא נדפסועדיין ש ,כאן מאמרים מחכמי תימן
 אם היו עושים 'שילוש'אבל יד.  היו בכתבהם 

זהו פסוק היו יודעים שהם  אחרי התפילה,
בחוברת הבאה  מפורש בספר דברי הימים.

ותביאו למטה את הפסוק בדברי תעשו כוכב, 
לֹֹמה ְבנֹו ֶאת  ,[ראשון כ"ח י"א] הימים ִויד ִלׁשְ ן ּדָ ּתֵ לֹֹמה ְבנֹו ֶאת ַויִּ ִויד ִלׁשְ ן ּדָ ּתֵ לֹֹמה ְבנֹו ֶאת ַויִּ ִויד ִלׁשְ ן ּדָ ּתֵ לֹֹמה ְבנֹו ֶאת ַויִּ ִויד ִלׁשְ ן ּדָ ּתֵ ַויִּ

יו ַוֲעִליָֹּתיו  יו ְוַגְנַזּכָ ּתָ ְבִנית ָהאּוָלם ְוֶאת ּבָ יו ַוֲעִליָֹּתיו ּתַ יו ְוַגְנַזּכָ ּתָ ְבִנית ָהאּוָלם ְוֶאת ּבָ יו ַוֲעִליָֹּתיו ּתַ יו ְוַגְנַזּכָ ּתָ ְבִנית ָהאּוָלם ְוֶאת ּבָ יו ַוֲעִליָֹּתיו ּתַ יו ְוַגְנַזּכָ ּתָ ְבִנית ָהאּוָלם ְוֶאת ּבָ ּתַ
ִניִמים ִניִמיםַוֲחָדָריו ַהּפְ ִניִמיםַוֲחָדָריו ַהּפְ ִניִמיםַוֲחָדָריו ַהּפְ בנו,  דוד המלך נתן לשלמה    ....ַוֲחָדָריו ַהּפְ

אומרים  .'ואת גנזכיו' ית המקדש,את תכנית ב
 ,פסוק נוהמפרשים, היינו אוצרותיו. אמנם יש

ֶלךְ  ְנֵזי ַהּמֶ ֶלךְ ּגִ ְנֵזי ַהּמֶ ֶלךְ ּגִ ְנֵזי ַהּמֶ ֶלךְ ּגִ ְנֵזי ַהּמֶ אצל אחשורוש, אבל  ,ט'] ,[אסתר ג' ּגִ
לא רצינו להשתמש במלה 'גנזי', שמשמעותה 

 זאת מלה יותר ייחודית,שיגנזו זאת. 'גנזכיו' 
אם כי המשמעות אותו הדבר, אבל עדיף 

  .להשתמש במלה מיוחדת
  

לרמז  ,מהקהל: סיום המלה היא כ"י הערההערההערההערה
  'כתב יד'.

  

  מרן שליט"א: יפה.תשובת תשובת תשובת תשובת 
  

מאמר מהרה"ג דף ע"ו] ב[כאן  נדפסאופן, בכל בכל בכל בכל 
"קהילות  קלופט שליט"א, ראש ישיבת חיים

הוא דן בנושא מצות יעקב" במודיעין עילית, 
, והביא את כל המקורות הידועים, כי התרועה
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[על מגדל עז  קול רועד, ומהםבהתרועה היא 

ואם ואם ואם ואם רס"ג ועוד. וכתב, הסידור והרמב"ם שופר פ"ג] 
בלו בקבלת אבותם בלו בקבלת אבותם בלו בקבלת אבותם בלו בקבלת אבותם יייישאלו שקשאלו שקשאלו שקשאלו שק    ,,,,כן פשוטכן פשוטכן פשוטכן פשוט

שהכריעו כדעת הגאונים שכך צורת התרועה, שהכריעו כדעת הגאונים שכך צורת התרועה, שהכריעו כדעת הגאונים שכך צורת התרועה, שהכריעו כדעת הגאונים שכך צורת התרועה, 
נוי לגמרי מצורת נוי לגמרי מצורת נוי לגמרי מצורת נוי לגמרי מצורת אם כן נראה שהוא שיאם כן נראה שהוא שיאם כן נראה שהוא שיאם כן נראה שהוא שי

פשוט שאין יוצאים כלל פשוט שאין יוצאים כלל פשוט שאין יוצאים כלל פשוט שאין יוצאים כלל     התרועה, ולפי זההתרועה, ולפי זההתרועה, ולפי זההתרועה, ולפי זה
הוא הדבר  ,לדעתו. בצורת תרועה אחרתבצורת תרועה אחרתבצורת תרועה אחרתבצורת תרועה אחרת

לא יצא  בדיעבד אפילושלעיכובא, ומשמע 
  .אם שמע קול תרועה אחר

  
 שנתקדושים ואחרי מות שיעור מוצש"ק [ פעם הזכרנוהזכרנוהזכרנוהזכרנו

שך  "מאת המעשה בהגרא] ה'תש"ע ב'שכ"א
ויזניץ,  זצ"ל, שאמר לתלמיד אחד שהיה חסיד

לכן אצלם ישנו שינוי בצורת השברים, כיון ש
זאת כמנהג אבותיו. אולם כל זה שילך וישמע 

 וכפייצא ידי חובה,  ,דאבל בדיעב לכתחילה.
  שביארנו.

        
    מעלת עשרת ימי תשובה, כיצד הקב"ה מראה מלכותומעלת עשרת ימי תשובה, כיצד הקב"ה מראה מלכותומעלת עשרת ימי תשובה, כיצד הקב"ה מראה מלכותומעלת עשרת ימי תשובה, כיצד הקב"ה מראה מלכותו

        עלינו בימים אלו. עלינו בימים אלו. עלינו בימים אלו. עלינו בימים אלו. 
        

הינם  ,עשרת ימי תשובה, כי בספרים כתובכתובכתובכתוב
ְרׁשּו יו']  ,[ישעיה נ"הימים שעליהם כתוב ה ְרׁשּו יּדִ ְרׁשּו יּדִ ְרׁשּו יּדִ     "י"י"י"יּדִ

ְצאוֹ  ִהּמָ ְצאוֹ ּבְ ִהּמָ ְצאוֹ ּבְ ִהּמָ ְצאוֹ ּבְ ִהּמָ ְהיֹותֹו ָקרֹוב    ,,,,ּבְ ְהיֹותֹו ָקרֹובְקָרֻאהּו ּבִ ְהיֹותֹו ָקרֹובְקָרֻאהּו ּבִ ְהיֹותֹו ָקרֹובְקָרֻאהּו ּבִ שיש  ,ימיםאלו  .ְקָרֻאהּו ּבִ
על כל איש  ,שמיםן הבהם התעוררות מ

מה עלינו לדעת, ישראל, לחזור בתשובה. 
בימים אלו לחזור בתשובה, מתעורר אדם הש

אינו מתחיל מאיתנו, אלא מהקב"ה, הדבר 
. משל למה הדבר 'אתערותא דלעילאזאת '

דומה, למלך שנמצא בעיר הבירה, והאנשים 
אינם מכירים אותו, בפרט בדורות הראשונים 

למקום לראותו,  שהיה קשה להגיע ממקום
א"כ בכל הכפרים הרחוקים, ולא היו תמונות, 

בכדי  ,דע? אבל המלךמי ראה את המלך ומי י
ָפָניוד'ד'ד'ד'ְוָהֱאלֹ ְוָהֱאלֹ ְוָהֱאלֹ ְוָהֱאלֹ שיכירו אותו,  ְראּו ִמּלְ יִּ ה ׁשֶ ָפָניוים ָעׂשָ ְראּו ִמּלְ יִּ ה ׁשֶ ָפָניוים ָעׂשָ ְראּו ִמּלְ יִּ ה ׁשֶ ָפָניוים ָעׂשָ ְראּו ִמּלְ יִּ ה ׁשֶ  ים ָעׂשָ

עובר פעם אחת בשנה או  היה י"ד], ,[קהלת ג'
 ,בא עם כל פמלייתו וצבאובכמה שנים, 

כל האנשים ועובר מעיר לעיר ומכפר לכפר, ו
רואים את כבודו ואת גדלו ואת יקר היו 

 וממילאתפארת גדולתו. איזה צבא, איזה כח, 
אנשים מפחדים למרוד בו. מצד אחד, כבוד. ה

  ומצד שני, יראה. 

'דרשו ה' בהמצאו', המלך  .עשי"תהם ימי  אלואלואלואלו
אינו אומר לאף אחד כלום, הוא עובר כאן, 

את אבל עצם בואו, כבר מכניס לאנשים 
  כך הם מכירים את גדלו ואת כבודו. פחד, ובה
  

מה שכתב רש"י במסכת  ,זה מבואר לפילפילפילפי
, כי , שם מובא בגמרא הדין[דף י"ב ע"ב]ברכות 

, אדם 'האל הקדוש'אומר בכל ימות השנה 
 ,בעשי"ת'מלך אוהב צדקה ומשפט'. אבל 

'המלך המשפט'.  ,צריך לומר 'המלך הקדוש'
הוא הוא הוא הוא     ,,,,הללוהללוהללוהללו    לפי שבימיםלפי שבימיםלפי שבימיםלפי שבימים    ]המלך[ד"ה אומר רש"י 

הקב"ה . . . . מראה מלכותו לשפוט את העולםמראה מלכותו לשפוט את העולםמראה מלכותו לשפוט את העולםמראה מלכותו לשפוט את העולם
כיצד  ,ונשאלתי מראה את מלכותו עלינו.

  מלכותו עלינו? את הקב"ה מראה 
  

 זהעצם שתי הבנות בזה. ראשית, ב ישישישיש
כפי  ,ומראה את גדלו ,שהקב"ה בא לעולם

שמים פועלים את ן האכן מ ,לפי זהשהזכרנו. 
עים ו מגיההתעוררות בעולם, ובלא זה לא היינ

הכל מתחיל  למה שאנו מגיעים בעשי"ת.
מה שמראה ה'  ', וזהאתערותא דלעילא'מ

  מלכותו.
  

על  ,הקב"ה מראה את מלכותושנוסף,  פירושפירושפירושפירוש
ידי ששופט את הארץ, גם בלא שיעשה איזה 

ין שום שינוי יום רגיל, א אפי' שזהודבר, 
מבחינת השמים והארץ, אבל מה שאנו יודעים 

מראה הדבר כך ב, בימים אלה ישנו משפטכי 
  את מלכותו. 

  
  

מה הדין במי שלא אמר 'המלך הקדוש' בתפילת ערבית מה הדין במי שלא אמר 'המלך הקדוש' בתפילת ערבית מה הדין במי שלא אמר 'המלך הקדוש' בתפילת ערבית מה הדין במי שלא אמר 'המלך הקדוש' בתפילת ערבית 
א אמר א אמר א אמר א אמר ליל ראש השנה, והאם הדבר דומה למי שלליל ראש השנה, והאם הדבר דומה למי שלליל ראש השנה, והאם הדבר דומה למי שלליל ראש השנה, והאם הדבר דומה למי של----שלשלשלשל

        יעלה ויבוא בליל ראש חודש.יעלה ויבוא בליל ראש חודש.יעלה ויבוא בליל ראש חודש.יעלה ויבוא בליל ראש חודש.
        

שמביא  ,זה אפשר לבאר חידוש גדול לפילפילפילפי
 ,[סימן תקפ"ב ס"ק ד']המשנה ברורה בשער הציון 

האל בשם אחד הגדולים, כידוע, אמירת '
 ת, לפי כל הדעות.הקדוש' בעשי"ת מעכב

  נחלקו הפוסקים.  ,'המלך המשפט'לגבי ו
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, לגבי אם אמר 'האל הקדוש' ,מה הדין אולםאולםאולםאולם
או  ,צריך לחזורהוא האם  בליל ראש השנה.

 והנה בחיי אדם הביאוהנה בחיי אדם הביאוהנה בחיי אדם הביאוהנה בחיי אדם הביאלא? כתב בשער הציון, ש

שאם שאם שאם שאם  בשם הגאון מוהר"ר אבלי פאסוולער,בשם הגאון מוהר"ר אבלי פאסוולער,בשם הגאון מוהר"ר אבלי פאסוולער,בשם הגאון מוהר"ר אבלי פאסוולער,
, , , , קדוש'קדוש'קדוש'קדוש'ה ולא אמר 'המלך הה ולא אמר 'המלך הה ולא אמר 'המלך הה ולא אמר 'המלך ה"טעה בליל רטעה בליל רטעה בליל רטעה בליל ר

כדין טעה ולא הזכיר 'יעלה כדין טעה ולא הזכיר 'יעלה כדין טעה ולא הזכיר 'יעלה כדין טעה ולא הזכיר 'יעלה     שאין צריך לחזור.שאין צריך לחזור.שאין צריך לחזור.שאין צריך לחזור.
שאין צריך לחזור, שאין צריך לחזור, שאין צריך לחזור, שאין צריך לחזור,     ,,,,ויבא' בליל ראש חדשויבא' בליל ראש חדשויבא' בליל ראש חדשויבא' בליל ראש חדש

זהו מחמת שאין מקדשים את החודש בלילה. מחמת שאין מקדשים את החודש בלילה. מחמת שאין מקדשים את החודש בלילה. מחמת שאין מקדשים את החודש בלילה. 
  חידוש.     דבר

  
ולא  ,בליל ר"חטעה אדם האם כידוע,  הריהריהריהרי

צריך לחזור, כמבואר  אמר יעלה ויבא, אינו
שאין שאין שאין שאין , משום [דף ל' ע"ב]בגמרא במסכת ברכות 

אם טעה  ,ולכן ין את החדש אלא ביום.ין את החדש אלא ביום.ין את החדש אלא ביום.ין את החדש אלא ביום.מקדשמקדשמקדשמקדש
 , חוזר.בשחרית ובמנחה ולא אמר יעלה ויבוא

השני, הן הראשון ו , הןאבל בלילי ראש חדש
מקדשין את החדש  ון שאיןאינו חוזר, כי

גם בליל ר"ה, א"כ אומר הגאון הזה, . בלילה
אין מחזירים אותו,  ,אם אמר 'האל הקדוש'

  אינו חוזר. שבליל ר"ח  כפי
  

 ולענ"ד לא נהירא.ולענ"ד לא נהירא.ולענ"ד לא נהירא.ולענ"ד לא נהירא.שער הציון וטוען, בעל  באבאבאבא
דין  זהוכותב ש ,חיי אדם שהביאוגם בעל 

 ,וזהו פלא הוא לא העיר עליו.אך  ,מחודש
ך. תב כן הפוסקים לא כושהרי אף אחד מ

דזה היה דזה היה דזה היה דזה היה , ובמשנה ברורה חלק על כך וכתב
מה מה מה מה     , רק אם היה מתפלל תפילת חול., רק אם היה מתפלל תפילת חול., רק אם היה מתפלל תפילת חול., רק אם היה מתפלל תפילת חול.שייךשייךשייךשייך

ממה ממה ממה ממה , , , , שאין כן בזמן שמתפלל תפילת יום טובשאין כן בזמן שמתפלל תפילת יום טובשאין כן בזמן שמתפלל תפילת יום טובשאין כן בזמן שמתפלל תפילת יום טוב
 ,מקשה עליו, תחליטהוא  נפשך אינו יוצא.נפשך אינו יוצא.נפשך אינו יוצא.נפשך אינו יוצא.

המתפלל אם הרי  ?לאשאו  ,ליל ר"ה ואם זהה
 , הרי שזוהי'אתה בחרתנו'לומר ברכת ממשיך 

אמר יצא כשאיך א"כ לת ראש השנה, יתפ
 כאילו זה כיום חול? הרי זאת 'האל הקדוש'

שנזכר תיכף שסיים שנזכר תיכף שסיים שנזכר תיכף שסיים שנזכר תיכף שסיים     ,,,,ואולי דהוא מייריואולי דהוא מייריואולי דהוא מייריואולי דהוא מייריסתירה. 
דיבור, ולדידיה צריך דיבור, ולדידיה צריך דיבור, ולדידיה צריך דיבור, ולדידיה צריך     יייי'האל הקדוש' לאחר כד'האל הקדוש' לאחר כד'האל הקדוש' לאחר כד'האל הקדוש' לאחר כד

חול. ואף בזה צריך עיון גדול. חול. ואף בזה צריך עיון גדול. חול. ואף בזה צריך עיון גדול. חול. ואף בזה צריך עיון גדול. לסיים בשל־לסיים בשל־לסיים בשל־לסיים בשל־
    [ברכות שם ד"ה שאין]דאף דבתלמידי רבינו יונה דאף דבתלמידי רבינו יונה דאף דבתלמידי רבינו יונה דאף דבתלמידי רבינו יונה 

בד, בד, בד, בד, חול בדיעחול בדיעחול בדיעחול בדיע, דאפשר דיוצא בשל־, דאפשר דיוצא בשל־, דאפשר דיוצא בשל־, דאפשר דיוצא בשל־מסתפקמסתפקמסתפקמסתפק
חול, זה חול, זה חול, זה חול, זה אבל להתיר לכתחילה לסיים בשל־אבל להתיר לכתחילה לסיים בשל־אבל להתיר לכתחילה לסיים בשל־אבל להתיר לכתחילה לסיים בשל־

אדם מתפלל בליל ר"ה הוכי אם לא מצינו. לא מצינו. לא מצינו. לא מצינו. 
  צא ידי חובה?  , יתפילת חול

[או"ח ח"א סימן גרות משה יבעל א הגאוןאולם אולם אולם אולם 

, הוא כתב, שהגאון הזה צודק. והטעםק"ע] 
[דף ח' ע"ב] משום שהגמרא במסכת ראש השנה 

ָרֵאל הּוא    בנן,בנן,בנן,בנן,ררררנו נו נו נו תתתתאומרת,  י חֹק ְלִיׂשְ ָרֵאל הּואּכִ י חֹק ְלִיׂשְ ָרֵאל הּואּכִ י חֹק ְלִיׂשְ ָרֵאל הּואּכִ י חֹק ְלִיׂשְ     ,,,,ּכִ
ט ֵלאלֹ  ּפָ ט ֵלאלֹ ִמׁשְ ּפָ ט ֵלאלֹ ִמׁשְ ּפָ ט ֵלאלֹ ִמׁשְ ּפָ מלמד מלמד מלמד מלמד  ,ה'] ,[תהלים פ"א    י ַיֲעקֹבי ַיֲעקֹבי ַיֲעקֹבי ַיֲעקֹבד'ד'ד'ד'ִמׁשְ

לא לא לא לא אאאא    ,,,,מעלה נכנסין לדיןמעלה נכנסין לדיןמעלה נכנסין לדיןמעלה נכנסין לדין־־־־שלשלשלשל    ית דיןית דיןית דיןית דיןשאין בשאין בשאין בשאין ב
'כי     ....מטה את החדשמטה את החדשמטה את החדשמטה את החדש־־־־שלשלשלשל    ית דיןית דיןית דיןית דיןקידשו בקידשו בקידשו בקידשו ב    אם כןאם כןאם כןאם כן

שעם ישראל  דהיינו לאחרחק לישראל הוא', 
"ד יברק אז , ראש השנהלעושים אותו 

  . ראש השנהמעלה עושים אותו ־של
  

האג"מ, וכן כתב לפניו גם בשו"ת בנין  אומראומראומראומר
, שבעצם ראש השנה [ח"ב סימן מ"ו]שלמה 

ן שבי"ד מתחיל בשמים רק בבוקר, כיו
ה, אלא דש בלילומטה לא יקדשו את החשל־

שאין מקדשין את  ,ההלכה הרי כךרק ביום. 
[הלכות קידוש דש בלילה, וכן פסק הרמב"ם והח

ואם ואם ואם ואם     ,,,,ואין מקדשין אלא ביוםואין מקדשין אלא ביוםואין מקדשין אלא ביוםואין מקדשין אלא ביום ,החדש פ"ב ה"ח]
שאפילו  ,משמעדשוהו בלילה אינו מקודש. דשוהו בלילה אינו מקודש. דשוהו בלילה אינו מקודש. דשוהו בלילה אינו מקודש. ייייקקקק

זה, טוען  לפי. הדבר אינו תופסבדיעבד 
 ,אמר 'האל הקדוש'הוא שאם בלילה  ,האג"מ

 מעלה־"ד שליאין בש וןיצא ידי חובה, כי
מטה את ־"ד שלידשו ביק אא"כ נכנסין בדין

לא מקדשים את החודש אלא ו ודש. ומאחרהח
והרי הסיבה  י הדין נכנס רק למחר.אז ,ביום

מבאר רש"י, כי  ,שאומרים 'המלך הקדוש'
בימים אלה הקב"ה מראה מלכותו לשפוט את 

ר שאהעולם, וטעם זה אינו שייך אלא למחר, כ
שייך גם הוא בדין, ומכאן ואילך נכנסים 

אבל בליל ראש השנה  ות.לילשאר הב
צם אין צריך לומר 'המלך הראשון, בע

זאת, כמו לכתחילה אומרים הקדוש'. רק 
 והטעם  שמזכירים בערבית דר"ח 'יעלה ויבא'.

 הוא, בכדי שלא לשנות את הלילה מהיום.
וכן הוא  , אם שכח.אבל אין צריך להחזירו

ין המלך הקדוש. ילענ ,ביתבראש השנה ער
, ובונה את הוא מצדיק את דברי הגאון הנזכר

דברי רש"י שהזכרנו, שבימים אלה  "יפדבריו ע
ו לשפוט, ודבר זה יהיה הקב"ה מראה מלכות

   מוצדקת. טענתו ולכאורהרק בבוקר. 
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וש 'מראה מה הפיר ,לפי מה שביארנו ,אבלאבלאבלאבל
או  ,אמרנוהרי  מלכותו לשפוט את העולם'?

יינו, או הדאו שהסיפא עיקר.  ,א עיקרשהריש
שהקב"ה מראה את מלכותו ע"י ששולח 

לעולם, ע"י שהמלך וכל פמלייתו התעוררות 
הוא ש , בכךעצם המשפטבבאים לעולם. או ש

הוא מראה את שופט את העולם, בזה 
וחורץ את  ,שליט על העולםהשהוא  מלכותו,

ן התעוררות מהבלא זאת גורל כל בני האדם, ו
  . שמיםה

  
זה שישנו משפט,  שעצם ,האג"מ למד כנראהכנראהכנראהכנראה

ואנו יודעים שיש משפט, אף שאין שום גילוי 
בעולם, זהו גילוי המלכות בעולם.  חיצוני לכך

   הוא סובר, כי המשפט מתחיל רק בבוקר.ולכן 
  

ואכן לכתחילה תיקנו לומר 'המלך הקדוש' גם 
ני שלא רצו לשנות את הלילה בלילה, מפ

  אינו מעכב. דבר האבל בדיעבד  מהיום,
        

, שהרישא עיקר, לפי הפירוש שאמרנו אבלאבלאבלאבל
הקב"ה מראה את מלכותו בימים דהיינו ש
שכתב  ן השמים, וכפיהתעוררות מהאלה ע"י 

ועוד מפרשים, שבעשי"ת  יערות דבש ספרכך 
משפיע על העולם התעוררות  הקב"ה

מתחיל  לתשובה, א"כ מסתבר כי עניין זה
ור למשפט, אינו קשהדבר כבר מהלילה, כי 

  שמים. ן הנובעת מהימים הקדושת אלו אלא 
  

תכתבו כולכם בספר וברוך הוא יזכנו,  ה'ה'ה'ה'
כרון ובספר מחילה וסליחה יהחיים ובספר הז

  ., אכי"רוכפרה
  


