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  לק"י
  

  נושאי השיעור:
  המעלה לחדש חידושים בתורה, ומהו הנקרא חידוש לאמיתה של־תורה. 
  השלמה בעניין אמירת קרית שמע בכל לשון, ומה פירוש המלה לטוטפת. 

  תשובה לשואל, מדוע מרן שליט"א מפריד בברכה, בין שם אדנות לשם אלד'ים. 
בעניין תענית שני וחמישי בימי השובבי"ם, ומה פירוש התיקון 'לשמור שבת כהלכתו 

  ולענגו'. 
התייחסות למש"כ בספר עין יצחק, על מש"כ מרן שליט"א בספר נר יום טוב, בעניין 

הרמב"ם מביא בהלכות דברים שאינם כתובים  ראיית מהרי"ץ מדברי הרמב"ם, והאם
  בגמרא. 

דברים מוטעים המובאים בספר עין יצחק בנוגע למנהגי התימנים, ודברים בשבח 
קונטריס "עין לא תשורני" הנספח לספר אורח לצדיק, העונה על טענותיו של בעל 

  עין יצחק.
  
  

�� 
  כל הזכיות שמורות

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

   yad@maharitz.co.ilדוא"ל: 
  

  להאזנה לשיעור דרך הטלפון:
  03-6171031 –קול הלשון 

  363 -קול הלשוןמערכת ב מספר השיעור
  237 -מספר השיעור בדיסקים 
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  ניתן להקדיש כל שיעור להצלחה ולרפואה, או לעילוי נשמת.
        השם יוזכר בל"נ בתחילת השיעור מפי מרן הגאון שליט"א, השם יוזכר בל"נ בתחילת השיעור מפי מרן הגאון שליט"א, השם יוזכר בל"נ בתחילת השיעור מפי מרן הגאון שליט"א, השם יוזכר בל"נ בתחילת השיעור מפי מרן הגאון שליט"א, 

        וכן באמירת "מי שבירך" בסוף השיעור.וכן באמירת "מי שבירך" בסוף השיעור.וכן באמירת "מי שבירך" בסוף השיעור.וכן באמירת "מי שבירך" בסוף השיעור.
  לפני השיעור.זאת . נא לתאם 050-4140741פרטים בטלפון: 

        והתורמים והמסייעים להפצת התורה ולזיכוי הרבים,והתורמים והמסייעים להפצת התורה ולזיכוי הרבים,והתורמים והמסייעים להפצת התורה ולזיכוי הרבים,והתורמים והמסייעים להפצת התורה ולזיכוי הרבים,
  ימלא המקום ב"ה כל משאלות ליבם לטובה. אכי"ר.ימלא המקום ב"ה כל משאלות ליבם לטובה. אכי"ר.ימלא המקום ב"ה כל משאלות ליבם לטובה. אכי"ר.ימלא המקום ב"ה כל משאלות ליבם לטובה. אכי"ר.
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המעלה לחדש חידושים בתורה, ומהו הנקרא חידוש 
  תורה.־תה שלילאמ

, כי חוץ ממצות הדבר ומפורסם העניין ידוע
אדם צריך לעסוק בתורה מה שה, ורהתתלמוד 

גם לחדש יש צורך בכל רגע פנוי שיש לו, 
עוסקים בתורה, ולומדים כש. חידושים בתורה

להשתדל יש לקרוא, אלא  רקפירושו אין 
, כל אחד לפי כחו וכשרונו, לפי להבין

יהיה מובן עד הדבר שבכדי , האפשריות שלו
מכך, ישנו גם עניין, לחדש הסוף. אבל חוץ 

נו, אם הוא עומד על איזו דהיי חידושי תורה.
ממקום למקום, או סתירה אם ישנה , קושיא

 עניין לחדש, להגיד חידוש נויש בהבנת העניין,
, ישנו עניין לכתוב שלאחר שחידגם ובתורה. 

   זאת.
? ולהדפיס אותעליו אם שאלה נוספת, ה וישנה

או  ,ולצאצאיאת זיכול להשאיר  אכן הוא
, שאליו יגיע הכתב־יד. דבר זה שהו אחרילמ

   אינו חיוב.
  

 נוישוכו', של כתיבת חידושי תורה  ,זהעניין  על
שהדפסנו בזמן  ',דברי חפץ' בקובץמאמר 

. בהרחבה שםזאת אפשר לראות והאחרון, 
העניין לחדש חידושי תורה, עיקר  ,בכל אופן

ת, ובהרבה ספרי ידוע בכל הדורוו דבר הזה
עמל , כאשר האדם וכמובן מוסר מחזקים זאת.

אם  בתורה, ממילא מתחדשים לו חידושים.יגע ו
הוא אלא ש, 'ליםורא את המק'הוא לא רק 

דל, ההב ו, להסביר מהלכךמבין הרבה מעבר 
ינו בשלב אמה החילוק בין כך לכך. אמנם, זה 

הוא  ,מתחיל ללמודכי כאשר האדם  ראשון.
מתחיל  כבר לחדש חידושים. אם הואיכול  ינוא

'מאימתי קוראין את שמע בערבין', וכי  ,ללמוד
צריך שגם יהיה לו אלא,  כבר יהיו לו חידושים?

יהיה  ,יסביריגיד וממילא מה שהוא , והיקף
  היה בהם אמת., וידברים טעםל
  

דבר שהיה רגיל זיע"א,  בשם מהרי"ץמביאים 
 ספר מנחת יהודהמובא כך בהקדמת  ו.מראל

את כבר זהבאנו , המהדורותמבאחת  כת"י,
[יומא דהילולא למהרי"ץ זיע"א כ"ח ניסן  בעבר

לא ילך שקושיא,  כי אם יש לאדם איזו התש"ע],
אם הוא לחפש מיד בספרים את התירוץ. 

נם יש ,שאלו אותואו ששאלה,  לאיזוהתעורר 
ואל מי ש ולראות,מיד לחפש אנשים הרצים 

ר שפתי חכמים? עיקבאולי ומה מתרץ?  זאת?
הדבר אינו כן.  אולי מהרש"א? וכן הלאה. אבל,

לאחר תירוץ. ו לומרתשתדל בעצמך אלא, 
ת ובכל זאת לא יגעאם או  ,תמצא תירוץש

 מצאת תירוץ, לאחר מכן תחפש בספרים.
בסוף הוא . גם אם רבים דברים מכךמרויחים 
, הוא יבין בספריםהתירוץ שלו כתוב ימצא כי 

לא תרצו את , כי או אם יראה אותו יותר טוב.
 לא תירצוהם למה  ,הוא יבין יאז ,התירוץ שלו

  כמה וכמה עניינים. בכךיש  זאת, וכו'.
  

 , הבאנו דבר הצריך ביאור.הקודם בשיעור
 ,השמיםן היה להגר"א שליח שבא מכי  הבאנו

 וזה ,הגר"אהרי  ן השמים.למסור לו שלום מ
שלמא מן 'לו  חל, ונשעלי אדמות מלאך
חידש באותו הזמן חידוש הוא ש ון, כי'שמיא

להגר"א? תורה. את מי שלחו לאמיתה של־
השליח היה, צדיק אחד. ולמה שלחו דוקא 
אותו? בנו שאל אותו בחלום, למה שלחו דוקא 

זכיתי , בגלל שבימי חיי והוא ענה לו אותך?
  תורה. לחדש חידוש אחד לאמיתה של־

  

זכה  ,כל ימיובמשך  ,מפליא, צדיק כזה והדבר
 חדש רק חידוש אחד לאמיתה של־תורה?ל

ו הרבה חידושים הי ,הגר"אמסתבר כי ל
כל פעם שלחו לו ב א"כ, של־תורהלאמיתה 

אשר מסרו לו שלום מן שלוחים אחרים, 
כמה חידושים  ,על הגר"א לא כתוב השמים.

אותו לגבי אבל  היו לו. של־תורה'לאמיתה '
בספר קהילת יצחק מפורש בכתוב  ,דםא

פעם אחת הוא זכה לחדש כי זה, סיפור ביא שה
לו את  היתה ולכן, של־תורהחידוש לאמיתה 

 עביר את השלוםלהשישלחו אותו  ,הזכות
  . להגר"א

  
שמתבונן, תמיה על כך. מה? יכול להיות  מיו

אם ש ,אנחנו חושבים דבר כזה? רק חידוש אחד?
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הם כל החידושים שלנו  ,נו לומדים ומחדשיםא
אולי לא  לנו. כך נראה אמיתה של־תורה.ל

או הרוב. אבל אך ורק חלק, אבל לפחות הכל, 
לאמיתה של־תורה? איך אפשר  חידוש אחד
  להבין זאת? 

  
  בספר? נכתב אולי חידוש שלא מהקהל: שאלה

ומה זה  יתכן. אינני יודע. מרן שליט"א: תשובת
הוא לא  הזה,החידוש  כל־כך משנה? הנה את

כתב  ,ת יצחקבספר. רק הקהיל כתב אותו
 ,את החידוש הזה. אח"כ הוא כותבבשמו 

אבל מחדש החידוש , 'מפי השמועהבלשון '
שיש להם  ,אנשים נםיש בעצמו, לא כתב זאת.

וחבל. או כותבים אותם.  , אבל אינםחידושים
בכל  אבל נאבד הספר. זאת, הוא כתבאולי 
 ,ת יצחקבעל קהילאת זבלעדי שכתב  אופן,

, זה כתובעל לא היינו יודעים את החידוש הזה. ו
  . של־תורהחידוש לאמיתה  שזהו

  
, מהסוג הזה. למשל, עוד כמה תמיהות ישנן

הדבר  כידוע ישנם משלים של המגיד מדובנא.
, כי שהוא אמר ,בשם הגר"א מפורסם. מובא

שלשה  נםיש ,משלים של המגיד מדובנאב
לאמיתה של־תורה. זה ן הוא כיובהם ש ,משלים

'. מי אזובי הקיר'אנחנו  ,אם כן כבר מבהיל.
ישנם  ,מכל המשלים שלו אם אנחנו, מה אנחנו?

 כלכי . ושל־תורהלאמיתה שהם רק שלשה 
של־תורה? אם כך, אולי לאמיתה  ינםאהשאר, 

אולי יותר  נשים את הספר בצד, ולא נקרא בו.
ראשונים  מפרשיםאו גמרא ב שנלמד רק ,טוב

צא נמ אם האחרים?לא נקרא בספרים ו, וכדומה
רק איזה חידוש אחד מכל הספר, אחד או שנים, 

הגר"א אמר כמובן שו שהם לאמיתה של־תורה?
[דרך אגב, רבים  ולא לגנותו. ,את לשבחוז

אומרים כזאת בשם האדמו"ר מקוצק, ולא 
בשם הגר"א. ובערת ה' עוד נדבר על כך]. עכ"פ 

  מה הפירוש בכך?יש לדעת א"כ, 
  

 אני מקוהולשאלה הזאת,  התשובהענ"ד לפ
, העניין הואשהיא אכן לאמיתה של־תורה... כי 

שבדורות הללו, אין 'חידושים', אין 'חידושי 

נן כמה יש ',בחידושי תורה' ,דהיינו תורה'.
כאן מדברים, על  , ויש חידוש.יש חידוש דרגות.

בר , שהם דחידושים נםיש חידוש מסוג מסויים.
כמו החידוש  ומהותי, משהו חדש לגמרי. מקורי

על הפסוק 'ויהיו המתים שאמר אותו צדיק, 
היא השאלה גם  '.פה ארבעה ועשרים אלףבמג

כל השאלה  , וגם התשובה היא חידוש.חידוש
הוא עמד על . בכלל מחודשתהיא  ,שהוא עורר
אף אחד לא  אינו במקום.האתנחא כך, שטעם 

 ,התירוץגם ו הזאת.שם לב בכלל, לשאלה 
, נכללו במניין שהמתים שהיו צריכים למות

 , זהו דבר מקורי.כל העניין הזההמתים במגפה. 
שואלים הרבה שאלות, בסדר,  ,אבל אנחנו

נכון,  שואלים מה ההבדל בין הכא להתם?
בשום ספר, אבל לא כתוב  ינואאפילו שהדבר 

כי  ואומר, מקשררק אתה  המצאת 'חידוש'.
 , אזיכךנאמר אם או  , הדבר מיושב.הלפי זה וז

פלוני, הביאור שנאמר במקום שאו  .התירוץ וזה
  . לכאן התשובה וא גםה
  
  

ומה  בעניין אמירת קרית שמע בכל לשון, השלמה
  פירוש המלה לטוטפת. 

נאמר  לכך. דוגמא נגידזן, בר את האולשׂ  בכדי
ברנו ימה שדלגבי לכאורה חידוש,  ואהדבר ש

קרית שמע בכל לשון. על  ,בשיעור הקודם
  ונראה אח"כ אם זהו חידוש.

  

הלכה  [או"ח סי' ס"ב סעיף ב'],בשו"ע  כתוב
יכול  ,קרית שמעהמובאת בגמרא, לגבי 

ויזהר מדברי שיבוש  .לקרותה בכל לשון
 .וידקדק בו כמו בלשון הקודש ,שבאותו לשון
כתבו כי ש ,"ב וערוך השלחןשנהבאנו את המ

נו היום לא יודעים כיון שא ,בזמנינו ינואדין זה 
וברור את התרגום לתרגם באופן מוחלט 

מתרגמים מלשון כאשר לה. האמיתי של־מ
מלים, ויש לנו הרבה  .עלולים לטעות ,ללשון

, המלה כגון שישנם בהם כמה וכמה פירושים.
הפירוש מה  '. 'לטוטפת בין עיניך',לטוטפות'

 ישהו יכול לומר את הפירושמ 'לטוטפת'?
ואכן המפרשים מתלבטים בפירוש  בדיוק?

  ., והרמב"ן, ועודהאבן עזרא המלה, כגון
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 של רצו לתרגם את ספרו שרא, כלמשל
הוא כתב כמדומני לרבי שמואל אבן  ,הרמב"ם

את הוא רצה לתרגם  תיבון, איך לתרגם אותו.
נתן לו , והסביר לו והרמב"םו, אחד מספרי

   לכך. כללים
  

בתשובות הרמב"ם פאר הדור מובא  הדבר
. מובא גם בספר הלכה ברורה חלק ד' דף [סימן קמ"ג

 לך אבאר ואני כך הרמב"ם כתב לו, ],שמ"ט
 מי שכל והוא ,אחד כלל לך שאזכור אחר הכל

 ברצונךאם  ,לשון אל מלשון להעתיק שירצה
 המלה לתרגם ויכוין ,לתרגם ספר משפה לשפה

לתרגמו אתה רוצה ו ,כן גם אחת במלה האחת
 כגון, לתרגם את המלה 'ואהבת'. מלה במלה.

דהיינו,  אבל זאת דוגמא. ,כךהוא לא מדבר על 
על זה תלך ולה הזאת, אם תכתוב פירוש למ

כיצד אומרת השפה לה, לתרגם מלה במ, הדרך
 סדר כן גם וישמור השנייה את המלה הזאת.

לפי ותרצה גם ללכת  ,הדברים וסדר המאמר
 מסופקת העתקתו ותבוא ,מאד יטרחהסדר, 

, לא מי שיקרא את התרגום .יותרב ומשובשת
כל לכי  ואין ראוי לעשות זה. יבין מה רוצים.

 ,איך מביעים .יש את הכללים שלה ,שפה
 , ומה אח"כ.מה אומרים קודםואומרים,  וכיצד

 למעתיק צריך אבל .כה לעשות ראוי ואין
אל  .להחית ןיהעני שיבין ,לשון אל מלשון

 ,תביןותקרא מלה, אלא קודם  מלהתתרגם 
 יספר כך ואחרהבנת, ואם  מהי כוונת העניין.

 בלשון ההוא ןייהענ ממנו שיובן במה ויפרש
 מבלתי לו אפשר ואי .היטב ויבאר ,ההוא

 במלות אחת מלה ויספר ,ויאחר שיקדים
אחת  מלהצריך להגיד , לפעמים ,רבות

לים בשפה מהשפה הזאת, בכמה וכמה מ
 רבות מלות ויספר ,ההיפךולפעמים  ייה.השנ

 .תיבות ויוסיף תיבות ויחסר ,אחת במלה
שאינה כתובה  להוסיף מלה,אפילו צריך 

כל זה, הוא רק לאחר שכבר הבין אבל  במקור.
 ,מתיהבין הבנה מסויהוא אולי ו את העניין.

 שיסודר עדלבל את הקורא. יבהוא בסוף ו
 הלשון לפי הלשון ויובן ,יפה ויבואר יןניהע

נתן לו  הרמב"ם. 'וכו אליה יעתיק אשר ההוא
  . לתרגם כיצד ,הדרכה

"ש ללשון שאם רוצים לתרגם את ק ,מובן א"כ
   אחרת, הדבר צריך ג"כ להיות כך.

  
קודם, מ ', מה שהזכרנולטוטפות'המלה  לגבי

קפץ ושאל אותי שאלה. הוא הי"ו,  בני ה"ה דוד
שואל, הרי המלה 'לטוטפת' בעצמה, אינה 

נתרגם  כיצד ,מה אתה אומר בלשון הקודש?
 מלה לטוטפות? נניח אםאת ה תללשון אחר

רי המלה ה זאת לאנגלית. אבל רוצים לתרגם
שתים  בכתפי טט'לטוטפות', חז"ל אומרים, 

   [מנחות דף לד ע"ב]. פת באפריקי שתים
  

כאלה  נםיש להערה מהקהל: נכון,בתשובה 
לא  ת. אבל הגירסא הזאתת פַּ טַ  ,אומריםה

דייקנים . כך הטָ ט, אלא טֹלא טַ  נראית לי.
ני כי חושבו בכתפי שתים', טָ טֹ , 'קוראיםביותר 

זאת , יבין שגירסא מי שיש לו חיך הם צודקים.
ובם ככולם אינם למרות שר היא הנכונה.

שיא, כי הם קו ינהאקוראים כך, אבל זאת 
, החכמה היא קוראים את מה שכתוב לפניהם.

 ט.ט. פשוט מדאי לקרוא טַ טַ  , ולאטָ לקרוא טֹ
לה רוצים לומר, כיצד קוראים את המהרי 

שהם שני מקומות  , בכתפי ואפריקי,לטוטפות
 ,טטפותל מלההא"כ אומרים לך, ש שונים.

ת . פֹּ שתים ,בכתפי טָ לשנים. טֹ נחלקת
 ת.פֹּ  טָ אלא טֹת, ט פַּ לא טַ  באפריקי, שתים.
מארי  אבאפי הזאת מ ירסאקיבלתי את הג

זצ"ל, בשם חמיו מה"ר שלום ב"ר יהודה זצ"ל. 
תלמידי כמה ד ולאחר שנים רבות גם מעו

  חכמים אחרים. 
  

, הזאת בעצמה מלההדלכאורה , השאלה עכ"פ
   אינה בלשון הקודש?

  

 התשובה היא, כי למעשה זה אינו נכון. אבל
הנחל קדומים  ,ועוד כמה מפרשים ,השל"ה
 כי אל ,, הם אומריםואתחנןאת בפרשת זמביא 

כביכול ברה בשפות זרות, יתחשוב שהתורה ד
או בשפה של כתפי,  מלההתורה כתבה ש
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הם  ,תבשפה של אפריקי. אלא, המלים טט ופ
 דברהשבמשך הזמן לשון הקודש, רק מבעצם 

כל , והיום הוא קיים בכתפי ובאפריקי. לכחתנש
שהם  מליםיש כמה  עולם,המות שפה של או

 מלשון הקודש. ון הקודש, מה שנשאר להםבלש
ָפה ֶאָחת ּוְדָבִרים  כתוב,הרי  ַוְיִהי ָכל ָהָאֶרץ ׂשָ

י  ולאחר מכן כתוב, [בראשית י"א, א'].ֲאָחִדים  ּכִ
ַלל ְי"יָ  ם ּבָ ל ָהָאֶרץ  ׁשָ ַפת ּכָ [בראשית י"א,  וגו'ׂשְ

בלשון בר יבהתחלה כל העולם דכלומר,  ט'].
את בלל ה'  ,אח"כ מדור המבולו הקודש.
היום ש כמדומני ונהיו שבעים לשון., שפתם

אבל שבעת אלפים לשונות בכל העולם,  נםיש
כנראה השרשים המקוריים שלהם, הם שבעים. 

מתפצלים משורש , היש כמה וכמה דברים
מכל מיני  ,כל מיני הבדליםאלא שישנם אחד, 
כל לאבל  . ולמרות שישנם שבעים לשון,סיבות

. ים שהם מלשון הקודשיש חלק מהמל ,שפה
ת' של־בעצם ה'חיוּ  וזההדבר,  ולפי פנימיות

  , לא היה לה קיום. בלי זה שפה.
  

הוא  מקורם הראשוןש מלים, נםיש אם כן,
למרות שבפועל היום בלשון  .לשון הקודשמ

, אבל הם נשארו באותה בשימוש אינםהקודש 
השפה ההיא. וזהו ה'טט' בכתפי, וה'פת' 
באפריקי. אותו הדבר לגבי מה שכתב רש"י על 

הּ הפסוק  ר ּבָ וז"ל,  [דברים כ"א, י"ד], לֹא ִתְתַעּמֵ
קורין לעבדות  ,בלשון פרסי .לא תשתמש בה

פירושו  אין כל המלים הללו,עימראה.  ,ושימוש
, אלא םאומות העולשהתורה כתבה בלשון 

קיימת רק זאת היום, מלה  אמנם אדרבה.
בלשונם, אבל הדבר בעצם התחיל אצלם 

 ואבל זה ,הרבה הוכחות לכךיש מלשון הקודש. 
  נושא בפני עצמו.

  
, כף החייםמהרי"ח בעל ספר  לעניינינו,נחזור 
כנראה זה ש וןכי ,"בשנהמאת דברי ביא לא ה

ובדרך אצל האשכנזים, היה דבר שהתחדש 
, אחרונים הרגיליםכל המובא ב ינואכלל הדבר 

   ולא היה לנגד עיני בעל כה"ח.
  

על  [סי' ס"ב ס"ק ד']הערה כף החיים ואומר  בא
 בכל לשון יכול לקרותה וז"ל, ההלכה הזאת,

אבל לפי מה שכתבתי  .וזהו מצד הדין וכו',
בשם הזוהר  [סי' ס"א אות א' ואות ב']לעיל 
מספר ות כנגד הפרשיות ויש כוונ, דוהאר"י

י שייכים בראשהוגם עוד כוונות  ,התיבות
כמו שכתוב בשער  ,וסופי תיבות תיבות
אם לא  ,דק"ש זה לא יהיה [דרוש ח'] תוהכוונ

 דהיינו, יעו"ש. ון הקודש.יקרא אותה בלש
מעיקר  ת לפי הפשט.מדבר ,ההלכה הזאת

אבל לפי  הדין, אפשר לקרוא ק"ש בכל לשון.
, עניינים נםיש ,כל פרשהל ,דותהסווהכוונות 

לכל המלים, וישנן ראשי תיבות וסופי  וכן
 ,את ללשון אחרתזאם תתרגם ממילא,  תיבות.

  הרמזים. נעלמו כל הסודות ו
  

 תעוררתי בשאלה. לכאורה,את, הז כשקראתי
זוהר את דברי ההעלה ישר  הכף החייםלמה 

ורמזים, וראשי סודות וכוונות הקד', מצד 
הרי . וכדומהצירופים וסופי תיבות, ו תיבות

הרי חז"ל ש, יותר פשוטלכאורה, הדבר 
בזוהר ובתנחומא, ו במדרש רבה , כתובאומרים
וכל תיבה כי בק"ש ישנן רמ"ח תיבות,  הקדוש,
כל אבר ואבר ובגוף, שכנגד אבר היא ותיבה 

עניין  בכךיש ומתרפא בה. נוטל תיבה אחת, 
 נית בודאי.רוח .או גופנית ,של רפואה נפשית

אמרנו מקודם, הרי  , תאמר את זאת.אם כן
 , או שיהיומשפה לשפה יםקמעתיר שאכש

לא יכול  שיהיו יותר תיבות.או  ,פחות תיבות
אם ממילא,  .רמ"ח תיבותבדיוק שיהיו  ,להיות

אפילו זאת ו ילקלת את הרמז., קתתרגם זאת
תגיד  אלא לפי הפשט., שבעניין סודותהבלי 

נכון שמצד הדין  '.רמ"ח תיבותשזאת הנקודה, '
אפשר לפי ההלכה כי הרי  ,מעכב ינואדבר ה

'. בכל לשון שאתה שומע'שמע את לקרוא 
  התקלקל.  ,הרמ"ח תיבותאבל, עניין 

  

 מי.נין הכי אכי  לענ"ד בס"ד היא, התשובה
פחות , שע"י התרגום יהיו יכול להיותאמנם 

 , אם יהיואבל והדבר לא טוב. ,מרמ"ח תיבות
הרי  , הדבר אינו מזיק.יותר מרמ"ח תיבות
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מכוון כנגד הוא כל דבר שכי  הוא, תמיד הכלל
מזיק.  ינוא, זה עליו הוספתאם  ,יםימספר מסו

לכן גם אם לפי אותה שפה יוצא פחות מרמ"ח 
תיבות, יכולים להוסיף עליהם ולכוון את 

  המספר. ואם יש תוספת, לא נורא. 
  

חנו מרבים אנ ,מצות לולבב הרי, לדוגמא
לקלנו את הרמז, יק בהדסים. א"כ לכאורה,

לולב  ',שני ערבותושלשה הדסים שהוא '
אנחנו עושים הרבה יותר וואתרוג, ביחד שבע. 

, לפי הסודות של־לכאורה משלשה הדסים.
 לקלנויקא"כ  ,מסויים , שיש בזה מספרדברים

  אין את הרמז לשבע מדות העליונות.. זאת
  

שהיא כתובה במפורש  הלכה ניקח, מכך יתירה
יהא זהיר לעשות  ,[או"ח סי' רס"ג סעיף א']בשו"ע 

 ,ויש מכוונים לעשות שתי פתילות נר יפה.
מצד  אמנםאחד כנגד זכור ואחד כנגד שמור. 

בנר , כמו 'שבתצריך להדליק 'נר של־ ,הדין
גם בשבת , בלבד נר אחדשמספיק חנוכה, 

 ,אבל מדליקים שנים מספיק להדליק נר אחד.
 , ואחד כנגד שמור. אבל אםאחד כנגד זכור

ד אברהם כנג ,שלש נרות ,אדם רוצה להדליקה
ארבע, כנגד שרה רבקה רחל או  יצחק ויעקב.

נגד מספר הילדים כ ,מדליקיםה נםאו יש ולאה.
כל  נםיש אינני יודע מה...כנגד  ,או שבע שלהם.

כל אחד רוצה  עם כל מיני רמזים. ,מיני מספרים
 האם הדבר מזיק? הרי יים.מסו דבר כנגד ,לכוון

כנגד אחד  , שמדליקים שנים,אתה אמרת
משל ידליקו ל םא א"כ, .זכורוהשני כנגד שמור 

בא  כנגד מספר הילדים, אזי קלקלת את הרמז.
ויכולין להוסיף ולהדליק הרמ"א ואומר, 

שלושה או ארבעה נרות, וכן נהגו. האשה 
ששכחה פעם אחת להדליק, מדלקת כל ימיה 
שלושה נרות כי יכולין להוסיף על דבר המכוון 

 ינואהדבר  נגד דבר אחר, ובלבד שלא יפחות.
 '.מנה ,בכלל מאתייםכיון ש', את הרמז מקלקל

, יש בזה גם או עשר ,שלוש מדליקאם אתה 
שתים. א"כ, למה בכ"ז כתוב את המספר? 

  מעט. שלא ת בכדי שלא תפחית,

זאת גמרא מפורשת במסכת ראש  ,ובעצם
 ,אין פוחתין מעשרה מלכיות [דף לב ע"א],שנה ה

דהיינו, מעשרה שופרות.  ,מעשרה זכרונות
כנגד  ,עשרה פסוקים אומרים בכל ברכה,

ם כנגד חז"ל מתכווניכמובן שעשרה מאמרות, ו
 דבר מכוון כנגד זאת.העשר מדות העליונות, 

ואם רצה  [שו"ע סי' תקצ"א סעיף ד'], אבל כתוב
א"כ, מותר  רשאי. ,להוסיף על אלו עשרה

 ,פסוקים תאמר שנים עשרהאם ש וןכי להוסיף.
, אבל לא אמנם הוספת בתוכם גם עשרה.יש 

   גרעת.
  

את  ל לבוא ולהגידהכף החיים לא יכ ,לכן
   .רמ"ח תיבות , שלא יהיוהנימוק הזה

  
 ידשתי פה? חידשתי קושיאח מהבואו ונבדוק, 

הידועים.  לפי הכלליםהכל הוא אבל  ,ותירוץ
העברנו משם לכאן, פשוט וברור,  דברה

רק אמרתי זאת  חידוש. כאןבעצם אין  וממילא
   בתורת משל.

  
[בהקדמה עמ' למהר"י גזפאן  מנחת יהודה בספר
, לעניינינוקשורה , הביא שאלה מעניינתה כ"ה],

וחושבני כי אפשר להתאים בין הדברים. הוא 
 ,התנאים זמןב הנה שואל שאלה דומה, וז"ל,

 .החידושים אותם לשמוע המלאכים באים היו
את חידושי מלאכי מרום היו באים לשמוע 

, באו לשמוע 'חידושי תורה'. כנראה תנאיםה
אין חידושי תורה, אין להם  עצמם, מלאכיםל

לכן הצדיקים הם גדולים  אפשרות של השגה,
מה שיש  , רק אתמלאכים ישממלאכי השרת. ל

שני, אין ם יצה"ר. ומצד אין לה להם. מצד אחד,
זה  , כך יישארו.מה שהם להם כח להוסיף יותר.

 ,יש להם יצה"רדם, שמצד אחד אלא כמו בני ה
יכולים  ומאידך הםיכולים להתקלקל, הם 

אם  ביותר. , להשיג דברים גבוהיםלהתעלות
ולכן הם  ,ם רוצים לשמוע חידושיםמלאכיה ,כן

 ומאי ,הוא שואל היו באים לעולם הזה. א"כ
 י"האר בדורות ואפילו ,הללו בדורות טעמא

 ,עליונים סודות כך כל מגלה שהיה זצוק"ל,
   ?ומלאכים אש נראה היה ולא
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, למה בדורות האלה ?שאלה שמעתם
לא שמענו מדוע  המלאכים אינם באים לשמוע?

 כן היוכי א, יאמרשהו ימאולי  על דבר כזה?
, שלמרן הבית יוסף, בא שמענוהנה  מלאכים.

, מה הוא באל השמים. אבל,מלאך מגיד מן 
הוא לא בא לשמוע את  לשמוע או להשמיע?

  .לבית יוסף , אלא הוא אמר חידושיםהבית יוסף
  

מהקהל: כתוב שמי שלומד בחצות  שאלה
  הלילה, המלאכים שומעים אותו? 

על כתוב  מרן שליט"א: זה לא קשור. תשובת
הקב"ה ש, 'קולךאת השמיעיני הפסוק '

 וכביכולעם הצדיקים בגן עדן, משתעשע 
לא אבל זה  '.עיני את קולךיהשמ' ,זמןהבאותו 
מאמר בזוהר  נוישאמנם  יורדים לעוה"ז.שהם 

א של מעלה ימל, שפליל הסדרהקד', לגבי 
מתכנסים 'מתכנשין ואתיין למשמע', הם 

 . אבל מדובר על מהלשמוע את ליל הסדר
לחדש לא אבל יציאת מצרים, שאנו מספרים ב

מה עם כל א"כ הקושיא היא,  דושים.חי
כל הארונות שלנו הרי  שיש לנו? החידושים

א"כ , גדולי עולםספרי , כל חידושיםבמלאים 
השמים לשמוע את ן למה המלאכים לא באו מ

   חידושים הללו?ה
  
 שאומרים מה שכל ,ודאי אלא, עונה כך הואו

אין  .חידוש בהם שאין דברים הן ,הללו בזמנים
 לשמוע. אלה אינם חידושים.למלאכים מה 

 שכתב כמו ,ישנות נשמות שהם מפני ,ועוד
בגלגול  כבר הייתיכול להיות ש .ה"זלה י"האר

אמרת את אותו אז כבר , והקודם בעוה"ז
 דשתיחו ,לעוה"ז תעכשיו באשזה לא  החידוש.

החידוש הזה כבר נשמע,  ,בעצםכי  כעת.את ז
 . הם כברמלאכי עליוןל כתוב וידועכבר  הוא

 מכריע והטבע יודעים את כל החידושים האלה.
 הן ,אדם בני דורשים דברים שכמה ,לזה

אומר ה ,תשמע דרשןאם  ,בנסתר והן בנגלה
בכל חלקי  ,לא משנה ,חידושים, או פשטן

 בספרי ימצאוי ורובםפסק הלכה, או התורה, 
שהדבר כבר כשתחפש תמצא  .הקדמונים

 ראה לא ,שאמרם ומי כתוב בספרי הקדמונים.

לא שהוא ראה את זה  ?ליה ומנא ,ספר אותו
ול בלשון מעצמו, אלא את כביכזואמר  ,הספר

   בטוח שהוא לא ראה זאת.
  

לצערנו, הגונבים חידושי כאלה  נםיש אמנם
, אשר אפילו ספרים שלמים נםיש תורה.

את תפשו  הועתקו מספרים אחרים. אבל כבר
 נהיש ,בדרך כלל אולם כל הזייפנים הללו.

   אחרת. מציאות
  

ויודעים , זאת דורשאם מכירים את ה, לדוגמא
אין לך שום זאת ממקום אחר. מכיר  ינואש

בודאי זה, כי אולי נודע לו דבר  ,חשדוחשש 
 ,מזליה בר דילמא ,אמרינן אלא שאינו יודע.

 ובשביל ,נשמתו משורש לו ויש ,לדעתו ווןיוכ
 ,עינו ראתה שלא דברים ולומר לדרוש יודע זה
  . רחא בגלגול םּתָ ַר מָ אֲ  נשמתו כבר כי יען

  
אביא לפניכם מה  ,בר את האוזןלשׂ  בכדי

' היא שיחתי'בספר  מאד, ראיתי דבר מענייןש
פלא, נהוא כותב סיפור . [חלק ב' עמ' תתשפ"ו]

 ל"זצ פלטיאל חיים רביאת, זאקרא לכם 
 בכל בקי ,עצום גאון היה ,םירושל מחכמי

מצוי, הרב רבי חיים שם לא לו  היה .תורה חדרי
כך?  מי נקראכי , 'יאלִ ם 'פֶּ זה נקרא שֵׁ  פלטיאל.

, אבל לאף אחד אמנם ישנו 'פלטיאל בן עזן'
הוא שם ה יאל.פלטבשם לא קוראים היום 

 ינו קיים בכלל.אאינו מצוי. לא ש דהיינו ,פלאי
כך כיום, זה מי שיקראו לו  השם צלפחד,כמו זה 

מעיר ושנים 'אחד  נוישאולי  יהיה משונה.
 ממשפחה', ששמם פלטיאל, וזה נקרא פלאי.

כי  ,לגבי הלכות כיבוד אב ,בהלכההרי מצינו 
לא יקרא לאדם  ,פלאישל אביו הוא השם אם 

[עיין שע"ה חיו"ד אחר ששמו כשם אביו בשם הזה 
   .הרב וכן לגבי הל' כיבוד או"א סי' קס"ב ס"ה].

  
 שם ,םלירושלר"ח פלטיאל  הגיע מאיישישוק

 הוגה והיה ,נייטין בתי בשכונת משכנו עקב
 שרה אוהל ד"בביהמ הפוגות ללא בתורה
 )א"שליט( אלישיב ש"הגרי מרן .שערים במאה

 בדברי עמו עוסק היה שבצעירותו[זצ"ל], 
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 ס"ש'כ אותו הגדיר ,ל"הנ ד"בביהמ תורה
 אותו של דמותו ואכן .ס"ש של יהודי ',איד
 קניז של לבם לוח על עדיין חקוקה ,זקן

 על כיונים שעיניו כמי אותו הזוכרים ,םירושל
 ללא נסתלק ,פלטיאל חיים רבי .ס"הש אפיקי

 ומנוחתו ,שנה שיםמחמ למעלה לפני ק"זש
 רבים של רכםדכ .הזיתים הר במעלה כבוד

 בקביעות כנסילה היה נוהג ,םירושל מיקירי
 פראנק פ"הגרצ םירושל של רבה של לביתו

 ביניהם והיתה ,מאד בבויוח רבויק אשר ,ל"זצ
 פ"הגרצ היה ,בקודש כדרכו .עולם אהבת
 תלמידי מפי ששמע דברים ,בכתביו מציין

 מרבי שמעש קושיא הביא ,בתוכם .חכמים
 .נפל בספק הבן פדיון יןיבענ ,פלטיאל חיים

   הוא היה גברא רבא. ,אם כן
  

 הדרת הספר עורכי של המוחלטת לתדהמתם
 כבר זה נושא כי מצאו ,פראנק פ"מהגרצ קודש
 ,התוספות מבעלי מהראשונים אחד י"ע נידון
 חיים רבי למדי הנדיר בשם נקרא הוא שאף

 בכתב השנים כל ספון שהיה וספרו .פלטיאל
 ללא ,שנים מספר לפני רק אור ראה ,עתיק יד

 .לראותו יכל מאיישישוק פלטיאל חיים שרבי
גיע . מאיפה ייד־מצאו חידושי תוספות, בכתב

 פראנק הרב במכון הזה? יד־אליו הכתב
 המופלא הגילוי על סיפרו כי ,מספרים

 אלישיב ש"הגרי ומרן ,התורה לגדולי יןיוהמענ
 על מאוד השתומם ,כך על ששמע א"שליט
יכול היה הוא לא , המצבלפי  .זה מופלא עניין

שהוא  ואין אפשרותלראות את הספר הזה, 
זהו  אלו נסיבות. הדבר פלא.זה בהגיע לספר 

לאמת בכדי רק  הבאתי זאת,שם בדיוק. האותו 
  .שאמרנו לעילאת הנקודה 

  
, שאנו הרבה חידושים יוצא כך. ישנם, לענייננו

, אבל בעצם הם כבר הם חדשיםחושבים כי 
, לא כתוב דברהכתובים בראשונים. וגם אם 

אזי אתה רק מדמה דבר לדבר ומעתיק ממקום 
 ה.דבר ז מובן ,לפי זהאתה מסביר, ש למקום.

עצמו באבל הדבר  לכאן.את זאתה מביא 
   חידוש. ינוא, במהותוו

המגיד מדובנא, פה יכולות המשלים של  ולגבי
המגיד  ימשל, . הרי בעצםלהיות כמה הבנות

 , באים רק בכדי להסביר דבר מסויים.מדובנא
, הוא אומר זאת ע"י כדי למתק את ההסברב

בהחלט יכול להיות  ,עצמובההסבר  משל.
יון בעצמו, יכול אמיתי, אבל כל הרעשהוא 

   להיות שהוא כבר כתוב בספרים.
  

בעל זאת מאידך, נביא מה שכדי לחזק ב אולי
בדיוק הפוך  ,בית הלוי אמר על המגיד מדובנא

מהשלים של המגיד , כי הוא אמר .מהגר"א
כל משל שהוא לש ,כ"כ אמיתייםהם מדובנא 

ראיה לכך מהש"ס. א"כ אפשר להביא  ,מביא
הם  ,עצמםבהדברים ש, אלא נסביר זאת? איך

   .נכונים
  

יכול  , כמה עניינים.במשליםמכך, יש  יתירה
, שהמשל הוא רק הסבר. א"כ מה זה להיות
 ,הגר"א צריכים לדעת, כתוב עלאבל  משנה?

 של מסילת ישרים ר הוא ראה את הספרשאכש
כי אמר  הוא זצ"ל, רבינו משה חיים לוצאטו

להקביל את פניו. כזה מחבר ברצונו ללכת 
 עד ,שבספר מסילת ישרים ,אומר הגר"אגדול. 
הגר"א  אחד עשר, אין שום מלה מיותרת.פרק 

זאת. הרי הרמח"ל, היה גברא רבא,  ידע להבין
 א"כ הגר"א הבין בפנימיות כי כל מלה ומלה

הגר"א  ורה., שהיא במדה ומשקל ובמשׂ אצלו
בר המח, כי אבל אמרו לו הבין את המחבר.

   ר נפטר.כב

  
חידוש  שהוא ,להגיד על דבר ,אופן בכל

ישנו  ,לפעמיםא"כ  , זה אינו פשוט.אמיתי
 את הדבר. להסבירבכדי רק  ואהאבל משל, 
אבל צריכים  בעצמו, הוא נכון, ההסבראמנם, 

 אמר הגר"א, זהועל  יהיה אמיתי. שגם המשל
כי ישנם אולי רק שלשה משלים של המגיד 

שבמשל דהיינו,  אמיתיים.מדובנא, שהם 
[מביא אותו ר"י  הרמב"ם אומר אמת.יש  ,עצמו

דף מ"ב  קניגסברגאברבנאל בס' ישועות משיחו, דפוס 
במשל  ,לפעמיםכי  סוף ד"ה והלימוד העשירי],

ולא קים ימדוי ינםאנם כמה פרטים שיש
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בכדי ליפות רק  משל באה, משום שמתאימים
אתה אומר  את העניין. א"כ, זהו חסרון כביכול.

 זה, אינך צריך פרט נמשלגבי הול ,משל
אם  שהוא רק ליופי של־משל. משום שבמשל,

ומה  ,משל אמיתי ומה ,כמה הסבריםישנם כן, 
  אמיתי.אינו משל 

  
יש אומרים זאת בסגנון אחר,  מהקהל: שאלה

   ששלשת המשלים הללו נאמרו ברוה"ק.
בשם  מרן שליט"א: זה סגנון אחר. תשובת

מקוצק כתבו כך. גם מה שאמרתי האדמו"ר 
בשמו  שמעו זאת םהבשם הגר"א, כתוב ש

 ינואא"כ יכול להיות שאכן זה אולי  בע"פ.
שכיון שהגר"א לא  ,יכול להיות ,בכללו ייק.מדו

אולי לא דייקו  כתב את הדברים הללו,
אפשר  במסירת הדברים בדיוק. וממילא

 לים.לפי המלאו דוקא ו זאת אחרת,להסביר 
  רחיב ע"ז באחד מן השיעורים הבאים.ובל"נ נ

  
, מעשה ידוע עם ת"ח אחד נויש מהקהל: שאלה

סוגיא זמן רב, ועד שזכה לחדש את  שיגע באיזו
   הדבר ירד מן השמים. ,החידוש
זה היה מרן הבית כן,  מרן שליט"א: תשובת

ייגע כל הלילה עד שמצא את התהוא יוסף, 
 ,אז הוא אמר התירוץ לקושיא על הרמב"ם.

 התלמידלכן והוריד אותו לעולם, כבר שהוא 
גם להוסיף את זה,  יתכן קלט אותו במהירות.

שהו אחר קלט ימ, אפילו שזה חידוש אמיתי
[עיין בהרחבה  אותו. אפשר לקשר את הדברים.

  בעניין זה בשיעור הבא].
  
  

מפריד בברכה, מדוע מרן שליט"א  ,תשובה לשואל
  בין שם אדנות לשם אלד'ים.

ברצוני  על השתיה ששמו לפני, ברךשא לפני
 ואקרא, שלי שהו שם לב לברכהימ להגיד לכם.

   מה הוא כתב לי על כך.לכם 
  

תזכו למצוות , הי"ו פה ידידנו הרב שי תם כותב
על השיעור הנפלא במוצאי שבת קודש, אנחנו 

ישיבת חובות הלבבות מעבירים אותו כאן ב

שכשהרב שמתי לב  בצורה קבועה.ם בירושל
יש לו  מברך, הרב מפסיק בין ה' לאלד'ינו.

הכוונה  ,בכל התורה כולה קושיא על כך.
 ,', תמיד הטעם של החמשת חומשי תורהל

. דהיינו, לעולם אין הפסק בין ה' הוא במוליך
 לאלד'ינו. נשמח מאד אם הרב יסביר את טעם

   ההפסק בברכה.
  

, לשם 'שם הלמה להפסיק בין  שואל, הוא
, הם ביחד. כגון ' אלדינו, המידת אלד'ינו? הרי

ר בפסוק, ֹ֑ ב ֵלאמ ינּו ְּבחֵֹר֣ ר ֵאֵל֖ ינּו ִּדֶּב֥ ה ֱא�ֵה֛  יְהָו֧
   [דברים א', ו'].

  
  כך? ינוא, זה מהקהל: אבל בקרית שמעהערה 

זה בפסוק שמע נכון.  מרן שליט"א: תשובת
 ישראל. אבל כנראה, הוא הסתכל בחומשים

  של־דפוסים. אין לו "חלק"...
  

מהקהל: בברכות ההפטרה, לא אומרים  הערה
  זאת ביחד?

אנחנו  לא כולם. מרן שליט"א: תשובת
, ולצורך הכוונה הניגון בגלל', שם המפסיקים ב

וגם בברכה  אתה צודק.. המיוחדת בשם השם
זאת. מחברים הכאלה  נםיש ,ספר תורהעל 

  המפרידים.  נםישאבל, 
  

. קשה ינהאראשית, הקושיא מעיקרא  נמצא
שמצינו גם במקרא, שישנו לפעמים הפסק, כיון 

ע  ,בפסוקכגון  בין שם ה', לשם אלדי'נו. ְׁשַמ֖

ל יְהָו֥ה ינּו יְהָו֥ה׀ ֶאָחֽד ׀יְִׂשָרֵא֑  .[דברים ו', ד'] ֱא�ֵה֖
ק, כי בחלק הדקדועל זאת מהרי"ץ ב ותכשכן 

 צ"ל "שמע, ישראל. י"י, אלד'ינו. י"י, אחד.
 אחת , וכלבפסוק מליםשש ישנן דהיינו, 

פסיק ז"ל מהרי"ץ זיע"א, ה. ית מהשנימופסק
 .ינו'לתיבת אלד ין תיבת י"י,ב ,בכל התיגאן

כי בחינת כל  .כך צריך להיות ,וגם לפי הסוד
שישנו  ,יוצאא"כ  .וכו'שם, משונה מחבירו 

, לתיבת אלד'ינו. וגם למשל 'הפסק בין תיבת ה
מצאנו  [פרשת וארא]השבת נו בפרשה שקרא

ע ּכִ  בפסוק ,זאת ַען ֵּתַד֔ ֱא�ֵהֽינּו  "יָ֖ ין ַּכיְ י־אֵ֥ ְלַמ֣
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, לפי הספרים זה מופרדגם שם  ,[שמות ח', ו']
י יְ ויש עוד כיוצא בזה, כגון . שלנו י ֲאִנ֤  "יָ֨ ִּכ֣

יִם ַחת ִסְב֥לֹות ִמְצָרֽ ם ִמַּת֖ יא ֶאְתֶכ֔ ם ַהּמֹוִצ֣  ֱא֣�ֵהיֶכ֔

  וזה בכל הספרים. [שמות ו', ז'],
  

 ,הרי כתובאחרת. הנקודה היא  ,למעשה אולם
 , בקריאתו ובכתיבתו.'בשם השצריך לכוון 

ון אדשהוא  ,אדנותשם לכוון בצריך בקריאתו 
הוי"ה, צריך באותיות דהיינו  ,כתיבתוהכל. וב

 יש צורך ,ממילא לכוון שהוא היה הוה ויהיה.
גם אם גלל הכוונה. ב בשם ה', להאריך קצת
, אבל הרי ביניהם לא היה הפסק ,בכל המקרא

מי  עניין הכוונה בשם ה' הוא רק בברכות.
הוא שכזאת, אין הלכה  ,תורהספר שקורא ב

מי  כן לגביושבפסוקים.  צריך לכוון בשמות
. וכדומה. אולי ישנם תהליםספר קורא ש

אבל  ,לכווןחסידים ואנשי מעשה, המתחסדים 
יכוון  [או"ח סימן ה']בש"ע כתוב  ,הלכההמצד 

אין  ,משמע שבקריאה בברכות פירוש המלות.
, הוא צריך אדם מברךר השארק כ .עניין לכוון
 חובה לומרברכה, כוונה בבשביל ה לכוון. לכן,

צריך וגם באמירה,  'ברוך אתה ה'', לכוון
גם כאן צריך למשוך  וכו'. ינו'אלדואז לנשום, 

 קצת, לכוון תקיף ובעל הכוחות כולם. וכפי
גם בברכות התורה, יש העושים כך,  ,שאמרתי

אבל לא רק בגלל  ,וגם בברכות ההפטרה
   הניגון.

  
מי שיסתכל  , כי אכן ראוי להאריך.חושבני

, הם מדפיסים גם להפטרה, את אצל האשכנזים
גם בשם  הברכות עם הטעמים, והם עשו פשטא,

הם עשו זקף.  ',מלך העולםב' , וגם באלד'ינו.'ה
קרוב לכך את הברכות מנגנים  ,גם אנחנו אבל
בשם ה' מפסיקים קצת, אבל לא . הללו

  באלד'ינו.
  

 הלכות ומנהגים 'ציון 'בנייןבחוברת  ראיתי
 ,דברהוסיפו עוד ש [דף ל"ד], לימי השובבי"ם

בימי כי  , עוררהגאון רבי בן ציון אבא שאול
אדם מברך יותר משתי מליון ברכות. החייו 

, הנה שכרו איתו ואם יברכם בכוונה כראוי

 ,כשיבוא לבית דין של מעלה ופעולתו לפניו.
 על כל ברכה וברכה. ,יקבל שכרו מושלם
 ,כמה מן הבושה תגיעהותקבל לפי הברכות. 

יהיה לו כמה  ,שבמקום שני מליון ברכות
   ר ח"ו.כמה מעט מזע בודדים,

  
בשם הגאון רבי יהודה  פים כאןמוסיהם  אח"כ

אדם היה מורה שירגיל  ,צדקה, ר"י פורת יוסף
כה לשלשה עצמו בכך, וצריך לחלק הבר

 חלקים. יאמר, ברוך אתה ה', ויפסיק מעט.
'ינו מלך העולם, ויפסיק מעט. שוב יאמר, אלד

, כדי שלא יזרקנה מפיו ואח"כ יסיים הברכה.
יתן דעתו לכוון כראוי.  ,ועל ידי זה בבת אחת.

כ"כ. אבל  אולי האנשים, אינם שמים לב לזה
אינו חידוש גדול. ברור שאם רוצים לכוון  זה

להמשיך ולהגיד זאת ביחד,  אפשר , אי'בשם ה
נוהג כך, כנראה אינו העולם שמה ו מבלי לכוון.

 חובה ואין ,הלכה , שזאת אינההם אוחזיםש
פשוט, ובודאי שראוי  ינואדבר הבזה. אבל 

   להשתדל לעשות כן.
  

 ברכות?אגב, כיצד הוא הגיע לשתי מליון  דרך
הוא עשה חשבון, מאה  הוא פשוט. החשבון
הרי שנה  ה ימים.כפול שס" ,כל יוםבברכות 

, יש שנה פשוטהב ימים. שס"ה יאה, ממוצעת
, יש שפ"ה ימים. שנה מעוברתוב שנ"ה ימים.

 שס"הבערך  שזה ,הוא לקח את הממוצע א"כ
'ימי , אדם־של שנה. ימיו כפול שבעים ימים,
א"כ זה יוצא יותר  ,ה'ינו בהם שבעים שנשנות

', הוא מצוה־בר'עד ה ,אבל כנראה משני מליון.
ן אחרי ילפחות שיכוו הוריד זאת מן החשבון.

פחות או  ,ממוצעבזה יצא . ממילא מצוה־הבר
זה  ,נגיד שבעים שנהאמנם אבל אם  כך.יותר 

 כמדומני ועוד ברכות, יוצא שתי מליון וחצי
'מאה חמש מאות וחמשים ואחד. וזה רק לפי 

   ברכות' בכל יום, אבל לפעמים הרי ישנן יותר.
, ואתם תכוונו גיד את הברכה, אני אכעת

בעניית אמן, ובעזרת ה' נזכה לעניין נשגב זה 
  של־ברכות, כל המברך מתברך.
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מישיבת  עוד שאלה מעניינת קיבלנואגב,  דרך
 נו הרב שמעון יצחקידידימאת , חובות הלבבות

מה שדיברנו ר ל, הוא שאל שאלה בקשהי"ו
   מעניין מה תגידו על כך., הקודם שיעורב
  

את השאלה של בעל שת"ז, שכותב  הבאנו
', ובזכות טעמיו'אומרים שזהו שקר גמור, מה ש

כאשר קוראים את שה"ש בלי טעמים. אבל 
אח"כ כתוב הרי  שואל הרב יצחקי, לכאורה,

ושמותיו וצירופיו ורמזיו  בזכות סודותיו'ו
יוון את הסודות? מי כנו,  היוצאים ממנו'.

הוא  עוד מסתמא אף אחד לא כיון אותם.
לטעם  שהכוונה ב'טעמיו',שואל, מי אמר 

אולי  , או זרקא, וכדומה.אתנחאאו  פשטא,
לגבי כמו ש א"כ, הכוונה היא, להסברים שלהם.

, אף אחד לא כיוון ולא אמר את הסודות
. כלומר, הטעמים לגבי הסודות, אותו הדבר

 בתוך הספר. איפה שהם כתובים,הטעמים, 
 גם הסודות בספר. א"כ, ,הטעמים בספרוכמו ש

  את הטעמים?מי אמר שצריך להגיד 
  

בשיעור וכו'.  לכבודאת לשון מכתבו.  נקרא
השבועי האחרון, לגבי שה"ש, וקושיית השת"ז 
כיצד אומרים ביהי רצון ובזכות טעמיו. 
בעניותי, לא הבנתי קושייתו. שהרי אומרים 

ובזכות סודותיו, וכי כולם כיוונו לסודות  ג"כ
? ואולי הכוונה בכלל לטעם וֹ בּ הנוראים שֶׁ 

הדברים, ולא לטעמים במובן מנגינות. והדבר 
מסתדר, מבחינת שהטעמים זה הפשט יותר, 

  ע"כ. וסודות זה טעם הנזכר, מן הקל אל הכבד
ובל"נ בעז"ה  ,יש לו עוד שאלות על זה. תחשבו

  אחרת.בפעם נענה עליהן 
  

הסודות את כמו שלהערה מהקהל:  בתשובה
 , כך גם את הטעמים לא אמרנו.וונוילא כ

גם  במקומם ושיעורם, א"כ ,הסודות הם סודות
וזהו 'בזכות טעמיו'. כך הוא  הטעמים הם בספר.

  מציע לתרץ.
  

אומרים ר שאשבד"כ כ ,האמת היא אבל
כשאומרים  ', מתכוונים לטעמים ממש.טעמים'

נקודותיו, ובזכות בזכות  ,אותיותיובזכות '
למשל  טעמיו', הכוונה על הטעמים האלה.

 'סודותיו',אומרים כאשר  ,בתפילה על הפרנסה
יוונו שכ הניקודיםאחד מן  שניקודו' מוסיפים

 '. א"כוונויכ'לא אמרו שאבל בנ"ד,  וכו'. בהם
 שהם נעלמים.סודות ' היינו, ההסודות, כי 'מובן

אבל ליחידי־יחידים.  סודות לא מגלים אלא
מובן כי  ,והטעמיםהנקודות והאותיות לגבי 

  לטעמים ממש.בד"כ מתכוונים 
  
  

בעניין תענית שני וחמישי בימי השובבי"ם, ומה 
   התיקון 'לשמור שבת כהלכתו ולענגו'. פירוש

ר חלק [חלק ו', אבן העז המקוצר ערוךשלחן ב
הנוגע לימי , ר"ד ישנו את סימן קדושה],

, ר"ד כי לכך, כבר שמו לב. השובבי"ם
, יראה כי ם לבישעוד יומי ש בגימטריא צדי"ק.

 , נקרא חי.היסוד . כיח"י סעיפים ,זהיש בסימן 
  . 'צדיק חי עולמים'
  

מה־טוב אם , שם בסעיף י"ז כך בס"דתי בכת
יוכל לעשות סיגופים ותעניות כמבואר בספרי 
המקובלים. ובפרט מסוגלים לזה ימי שני 

ת, וחמישי  של־פרשיות שסימנם ׁשֹוָבִבים ּתֵ
דהיינו ראשי תיבות ש'מות ו'ארא ב'א ב'שלח 
י'תרו מ'שפטים ת'רומה ת'צוה, ובפרט בשנה 

  .מעוברת
  

סגולות ועצות,  יםמובאבסעיף הבא, אח"כ 
שכתבנו באמצע חוץ ממה כמה תיקונים, 

ועיקר התיקון הוא בלימוד  ,קודםה הסעיף
. כפי שדיברנו מקודם, תורה בעמל ויגיעה

ר האדם ש. כי כאחידושי תורהבעניין לחדש 
הוא  ,לחדש חידושיםבכדי  ,עמל ויגע בתורה

ו תיקון לפגם זהא"כ,  '.לשבור את הראש'צריך 
מדה, הרהורים רעים, מדה כנגד ו המחשבה

אבל בנוסף  וממילא הדבר מועיל גם לעניין זה.
תיקונים נוספים,  [בסעיף י"ח]פה  יםמובאלכך, 

לשמור שבת  [הרביעי שבהם],ואחד מהם הוא 
תֹו ולענגו   .כִהְלּכָ
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הפירוש? הרי כל יהודי, צריך  ומה לכאורה,
לשמור את השבת. על מי מדברים? וכי על גוי? 

, 'לשמור אתה אומר תיקון לחטא על רשע?
אבל בלא"ה הרי כל  שבת כהלכתו ולענגו',

ו. א"כ אחד צריך לשמור את השבת כהלכת
   במה זהו תיקון?

  
 במסכתעל הגמ' כבר שאלה  , זאתלמעשה

כל א"ר יוחנן  האומרת, [דף קיח ע"ב] שבת
 (דור)כ, אפי' עובד ע"ז המשמר שבת כהלכתו

הם , 'כדור אנוש'בספרים האחרים כתוב  ,אנוש
זאת, אבל הגירסא המקורית היא, קנו ית

בגלל  ',כדור אנוש'מהרש"ל תיקן 'כאנוש'. 
התחילו לעבוד ע"ז  -דור אנוש  ,שרש"י אומר

אבל  ) אז הוחל לקרוא וגו'.'דכתיב (בראשית ד
כל הספרים הישנים , בכל הראשוניםוברי"ף, ב

ו, "שנאמר (ישעיהו נ .מוחלין לו '.כאנוש' כתוב
ם יֲַחִז֣יק אַֽ ) 'ב את ּוֶבן־ָאָד֖ ֹ֔ י ֱאנֹוׁ֙ש יֲַעֶׂשה־ּז ְׁשֵר֤

ר ַׁשּבָ  ּה ׁשֵֹמ֤ ר יָ֖דֹו ֵמֲעׂ֥שֹות ָּכל־ָּב֑ ַחְּל֔לֹו ְוׁשֵֹמ֥ ֙ת ֵמֽ
ע.   אלא מחול לו. ,אל תקרי מחללו ָרֽ

  
רק  שכחתי זאת, גם אני ,יודעיםכולם  לא

אשרי ' שוב לכך, כי בפסוקהשבוע שמתי לב 
הרי  ' בגעיא.יֵר שְׁ אַֽ ' וזה ,'אנוש יעשה זאת

 [שיעור מוצש"ק שלח לך ה'תשע"ג],בעבר הסברנו 
ְׁשֵרי', ויש 'ַאְׁשֵרי'למה יש  ֵרי', ויש 'ַאֽ ְׁשֽ  .'ַאֽ

רמז  כעת זה ממש מתקשר הפלא ופלא.
כי  ,הרי כתובלהשראת השכינה הקדושה. 

דודי לקראת  , רומזת לשכינה. 'לכהשבתה
ְׁשֵרי' . א"כ זהורומז לשכינה זה, 'כלה , 'ַאֽ

, הדבר משרה את בזכות שמירת שבתדהיינו, 
אנוש יעשה זאת ובן אדם יחזיק  אשרי' השכינה.

רק , כי מה שמפליא בך'. זה ממש מדהים.
שכך בחלק הדקדוק,  ע"זמעיר זיע"א מהרי"ץ 

, אין בן אשרכתר אפי' באבל  הוא בספרי תימן.
האחרים. הדבר  בכל הספרים שם געיא. וכן

ולפי הטעם  מעניין, שרק אצלינו זה כך.
  זה ממש מיוחד. ,שאמרנו

  

כל 'ים פה לדייק, מה זה צריכ ,אופן בכל
אפילו עובד ע"ז , שבת כהלכתו המשמר

עובד ע"ז ' פירושה'? מה מוחלין לו "כאנוש"
  ה היה המיוחד באנוש?מ '?כאנוש

  
נראה לי אומר כך,  [או"ח סי' רמ"ב] הפרישה

ע"ז לפי שאנוש עבד  שלכן אמר כאנוש,
 בטעות, שטעה לומר שראוי לעבוד ולחלוק

 כמו שהאריך הרמב"ם ,מזלותכבוד לכוכבים ו
ואם אחד  .[פ"א הל"א]בתחילת הלכות ע"ז 

עובד ע"ז בטעות זה, ומשמר שבת כהלכתו, 
כי  ,הם חשבו דהיינו, הם טעו. לו. מוחלין

   ו רצון ה'.זהאדרבה, 
  

, כל אומה בעצםהרי כ"כ, כי  זאתמבין  אינני
, כל אחד עם הטעיות שלו. הרי למעשה לשוןו

 והאחרהערבי חושב כך, למשל,  הם טועים.
שב שאמונתו היא כל אחד חו ,חושב כך

ו רצון ה'. חושבים שזהו הנכונה, והם טועים
  וברוך ה', שלא שם חלקנו כחלקם וכו'. 

  
מה , שואל שאלה אחרת. הרי הטורי זהב

אם הוא ישמור  , וכיאדם עובד ע"זה אםנפשך, 
הדבר בלתי מובן. האם הוא  , מוחלין לו?שבת

, אזי אם חזר בתשובהחזר בתשובה, או שלא? 
נגמר, מה הנקודה במה שישמור שבת? וכי צריך 

 , בשביל שישמור שבת?ע"זהל לו על ומחל
איכא למידק, אי לא  [בסימן רמ"ב],וז"ל הט"ז 

עשה תשובה, שבת מאי מהני? ואי עשה 
תשובה, שבת למה לי? ונראה דמיירי שעשה 

ה, אלא דתשובה לא מהני שיהא מוחלין תשוב
לו. כדאיתא בפ' יוה"כ, עבר על כריתות 
ומיתות בי"ד, תשובה תולה ומיתה ממרקת. 
קמ"ל כאן, דאם בעשותו תשובה שומר שבת 

  כהלכתו, מהני תשובה שיהא נמחל לו. 
  

, כגון כריתות חמורותהרי ישנן עבירות  ,דהיינו
ה מספיק ינהאוהתשובה דין, ומיתות בין 

טעות,  '. זאתמיתה ממרקת' ,אלאעליהם. 
יסורים שצ"ל 'עיר, כבר מהפרי מגדים 
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כי תשובה לך,  באים כאן לומרלכן  '.ממרקים
או  ,יסורים גםלא צריך ו כזאת, תעלה לרצון,

ע"י ש ,אלא הלשון בט"ז כאן.מיתה לפי 
באופן  ,התשובה כבר תועיל לו ,שמירת שבת

   ובמצב הזה.
  

את העניין של אחרת לפרש  ,לי בס"ד נראה
  '. עובד ע"ז כאנוש'
  

אלה נוספת. לכאורה, מה ש ישנה כאן ,הרי
 הפירוש 'משמר שבת', מה זה 'משמר'? הלא

 ,למשל ', ל'משמר'.שומר' בין ,הבדל נויש
אבל  '.מצה שמורה'מצה, העולם אומר  לגבי

מרת'. כך גם מצה משו' ,אנחנו רגילים לומר
כי  משומרת'. למה?כתוב בהרבה ספרים, 'מצה 

נו צריכים אלא אלא מספיק לנו מצה שמורה, 
רת, שהרי אנחנו מחמירים גם על מצה משומ

שמירה  צריכההמצה  ,אצלינו 'חוזר וניעור'.
א"כ, ה"ה בנ"ד. 'משמר' אינו כמו כפולה. 

בפסוק הרי  'שומר'. אבל בעצם, היכן זה כתוב?
'. מאיפה רבי יוחנן שומר שבת מחללו' ,כתוב

שהוא לקח  ,כנראהאלא  אמר, לשון 'משמר'?
ַחְּל֔לֹו  מהסיפא של הפסוק.את ז ר ַׁשָּב֙ת ֵמֽ ׁשֵֹמ֤

ע. ר יָ֖דֹו ֵמֲעׂ֥שֹות ָּכל־ָרֽ המפרשים  ְוׁשֵֹמ֥
 , כי הכוונה היא על עבירות אחרות.מסבירים

הכוונה  ,לפי מה שרבי יוחנן דורש פה ,כנראה
גם ו ",שומר שבת מחללו" '.שומר'ועוד  'שומר'
  . "מעשות כל רעידו שומר "
  

 '?אנושהשאלה, מה הפירוש 'עובד ע"ז כ לגבי
? כבר אנוש מה עשה ,לראות צריכים בעצם

[שיעור מוצש"ק תולדות  את בעברזהבאתי 
  . שובאת זאבל כדאי להזכיר  ה'תשע"א],

  
ַצְלמוֹ אומר,  הפסוק ְבָרא ֱאלִֹהים ֶאת ָהָאָדם ּבְ  ,ַויִּ

ָרא ֹאתוֹ  ֶצֶלם ֱאלִֹהים ּבָ  [בראשית א', כ"ז]. ּבְ
הרי כבר כתוב  לכאורה, יש פה כפילות.

, 'ים את האדם בצלמו'ויברא אלדברישא, '
, אותם מלים בהיפךחוזר  א"כ למה בסיפא הוא

וב זה מה שכתהרי  '.ים ברא אותו'בצלם אלד'

[מובא בספר חצי  רבינו אביגדור אומר ברישא?
אותו עשה  ',ברא אותו', הכוונהכי  ],5מנשה עמ' 

לשת 'ו בצלמו, אבל צלם זרעו ישתנה, שנאמר
אנוש, אז הוחל לקרוא ויקרא שמו  ,יולד בן

אדם דהיינו, הקב"ה ברא את  בשם י"י. חילל.
ראשון בצלמו, אבל אח"כ היה שינוי. מהו ה

, שתהרי  אנוש לשת,לו אמר לפי ש השינוי?
וא הבן של ואנוש השל אדם הראשון,  הוא בנו

הרי  אבי, מי אביך? א"כ הוא שאל אותו,, שת
מר לו, אהוא לא ראה את האדם הראשון. 

אמר לו, אין לו אב ולא  הוא אביו?מי אדם. ו
טוב, מה בלו מן העפר. אלא הקב"ה גיאם, 

 ?עפרן ההקב"ה עשה אותו מש אתה אומר?
 ,לקח עפר הלך ולקח רגבי עפר, ועשה צלם.

והוא קורא  .ל אדםועשה דמות ש ,עשה בוץ
ואין , כך אני עשיתי הנהאבי,  ,מר לוואו לאביו

זה אינו  כלום. א"כ, איך הקב"ה עשה זאת?
   הולך ואינו מדבר.

  
נכון  מר לו, הקב"ה נפח באפו נשמת חיים.א

הקב"ה  אלאבל זה כלום, אמים, ו זה חול ועפר
יו ונפח באפ ,הלך ועשה כןחיים.  בו רוחנתן 
והיה דור אנוש  ונכנס בו., שטן. בא צלםשל־

בא  ', חילל שם ה'.אז הוחל' וזה. טועה אחריו
ף, לדור תם לדמות קוּ והיפך דמו ,הקב"ה

  כ"ל רבינו אביגדור.עהפלגה. 
  

 צחוןינהבספר  ,מובא יותר באריכות ,זה עניין
אז הוחל לקרוא וז"ל,  [ספר הניצחון ישן, דף ל"ג]

יש קבלה ו .'בשם י"י, עבודה זרה קראו בשם ה
באו  ,שבימים של אנוש ,מרבינו יהודה החסיד
, תגיד לנוהלא  ,אנוש ,דורו ושאלו מאנוש
קב"ה בראם. אמר להם, ה מאין באו בני אדם?

ר עפר בַ צָ  ,אמר להם אמרו לו, כיצד עשה?
אמרו לו, איך  ונפח בו נשמת חיים. ,בלווגי

ראה מעשה בידים, ּתַ  אפשר דבר זה להיות?
אנחנו רוצים  כאשר עשה. בתבניתו ובמתכונתו

 יכול להיות דבר כזה?איך  ,דוגמא לראות
 זאת, תעשה באופן מציאותי.תראה לנו 

ואחר כך  ,עד שלקח אנוש עפר והכריחוהו.
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רצה לתת  להראותם כדי ח באפו נשימתו.נפ
כיצד עשה  ,להמחיש להםבכדי ם דוגמא, לה

במעשה הזה.  , להזדקרואז בא השטן הקב"ה.
יצר הרע, השטן תפס  א חי.נעשה צלם ההוו
נכנס בו השד.  .ונעשה הצלם ההוא חי ,אתז

. ואז והו לע"זאועש ,וטעו כל אותו הדור אחריו
ומן היום  .'הוחל לקרוא העבודה זרה בשם ה

עושים צלמים הזונים אחריו כל  ,ההוא והלאה
חידוש. הוא אומר לנו, פה  ישכדמות בני אדם. 

דמות שמש ב ,עשו כל מיני פסליםכי עד כה, 
, ירח, אבל לעשות צלם בדמות של בן אדםאו ו

הדבר התחדש בדור של אנוש. ויתכן כי גם 
אנוש עצמו טעה בצלם זה בסוף, בראותו 

יין זה, נְ ִע י. [הרמב"ם לא ידע מֵ שאותו עפר חַ 
  כנראה מדבריו בתחילת הל' ע"ז, ואכמ"ל].

  
כל מי  הוא כך.הפירוש  ני, כיחושב מעתה

לם, מביא איזה דעה, משהו שמחדש אמונה בעו
שהוא המציא, יכול להיות שהוא בעצמו כבר 

 ההתחרט, אבל הדעה שלו כבר נכנסוחזר בו 
זה , הרבה אנשים כבר נמשכו אחריו, לאנשים
', שהוא אפילו עובד ע"ז כמו אנוש'נקרא 
חידש איזה אמונה בעולם, דעה בעולם, ו המציא

מו יחזור בתשובה, מה זה גם כאשר הוא בעצ
הוא חזר בתשובה, אבל אלף אנשים,  עזור לו?י

 ,עשרת אלפים אנשים, מי יודע כמה אנשים
, אלא והם לא חזרו בהם .נמשכים בסוף אחריו

בראש ממשיכים בדרך שלו, כי כבר נכנס להם 
נו?  ל כמוהו.כֶ . להם אין שֵׂ מה שהוא הכניס להם

לנו  על זה אומר מי יחזיר את כולם בתשובה?
 ,אם הוא ישמור שבת ,שבת שמירת ריו"ח, כי

זה מחזק ויכול לתקן  ,שזה השורש של האמונה
  את העניין הזה. 

  
לשמור שבת 'נקרא  השאלה, מהלגבי 

כמה  נםיש '?כהלכתו'המושג  ומה '?כהלכתו
  . בעניין זה פירושים

  
כותב  מס' שבת שם]ספר ישעיהו, [על  יהוידע הבן
יתר  לשון ',כהלכתו' תיבת דקדקלש י ,כך
 ל"ט הם שבת דהלכות ,ד"בס ל"ונ .ואה

 מאת זה, רפסלמ םעט יואמרת .מלאכות
 רכמספ שבת אזהרת לעשות ,כך היה ת"שיה
 ועטב צדמ האדם שחומר פ"אע לרמוז ,ל"ט

 ,אזהרותיו מכח כבד כמשא שבתה יראה את
 וישמור ,מרוחָ  על להתגבר צריך האדם נהה

 מוכ ,בשמירתו לו חונ יההשי ,במנוחה שבת
 .תיראמ טלכ תזל ש"וכמ .בנחת שיורד הטל

 ל"ר ,דייקא כהלכתו שבת משמרה כל ש"וז
 הרמוז הטל כמו ,שמירתו עליו נוחה תהיה

ט"ל מלאכות  נןישדהיינו,  .השבת בהלכות
כי הרי ידוע, בכדי שהאדם יהיה כמו טל. שבת, 

שם יורד בגבורה, גבורות גשמים. ואילו הטל גה
 ,שבתאמנם שומר נו אדם היש יורד במנוחה.

זאת באופן 'כבד', לוקח זאת  אבל הוא עושה
 דברה, תעשה את לו יםאומר בקושי. לכן

  '. כהלכתו'כמו הטל. זה נקרא  ,בקלות
  

 כן ,בהסתר שיורד הטל כמו ,נהוכוה יובן או
 הרהור ואהש ,בהסתר השבת ישמור האדם
הסתר, ב שהוא רהורהב גם דשומרו וכיון .הלב

דהיינו,  .ז"ע עון על אפילו לכפר הוא כדאי אז
בשבת, כמו  שהם אכן מותרים ,דברים נםיש

ָבר שכתוב על הפסוק  ר ּדָ צֹוא ֶחְפְצָך ְוַדּבֵ ִמּמְ
 ,[שבת קנ ע"א]אומרת הגמרא  [ישעיהו נ"ח, י"ג],

זהו אינו דבר  .דיבור אסור הרהור מותר
לא הרהור מותר, מצד הדין,  ,בעצםכי  שבגלוי.
 מושלם. . אבל הדבר אינועבירהשום עשית 
פה פגם,  יש ,בהרהורדהיינו  ,סתרהבאולם 

  חיוב. ינואלמרות שבעצם זה 
  

ומר א ], עמ' קל"ט[על מס' שבת שם חיים החפץ
, 'שומר שבת כהלכתו' פירוש אחר, בעניין

 על שאמרתי מה נקדים יןיהענ ולבררוז"ל, 
ר  הפסוק ֲאׁשֶ ׁשֹו ּכַ ת ְלַקּדְ ּבָ ַ מֹור ֶאת יֹום ַהׁשּ ׁשָ
ָך   גדר דהנה ,[דברים ה', י"א] ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ ִצּוְ

 שאמרו כמו ,ממלאכה שהוא ידוע השמירה
 ומה ].י"שבר ש"ע ב"ע כדף  ברכות[ לז"ח

 ונהודהכ פירשו לז"ח הנה ',צוך כאשר' שאמר
 אך. וכו' תורה מתן קודם ,במרה צוך כאשר

 'צוך כאשר' נהודהכו לפרש נוכל ,פשוטו לפי
 הקרא על בגמרא דאמרינן דמאי דוגמא הוא
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 וכי '.צויתיך כאשר ומצאנך מבקרך וזבחת'ד
 מלמד אלא ?משה שנצטוה מצינו היכן

 דהיינו[ ,שחיטה בהלכות פה־על והושנצט
 וזהו ].ועיקור הגרמה חלדה דרסה שהייה

, דהיינו .פה־שבעל בהלכותיה 'צויתיך כאשר'
ה ָכל  ,שבתלגבי בתורה כתוב אמנם  לֹא ַתֲעׂשֶ

אבל לא כתוב, כיצד  .כ', ט'][שמות  ְמָלאָכה
שחיטה, התורה  לגבימצאנו וכן  לשמור שבת?

ָקְרָך ּוִמּצֹאְנָך אומרת  ר  וגו'ְוָזַבְחּתָ ִמּבְ ֲאׁשֶ ּכַ
יִתךָ  לשחוט?  כיצדב ולא כת [דברים י"ב, כ"א], ִצּוִ

סימנים?  רובשצריך ו ?ובושט בקנהמי אמר שזה 
נצטווה הלכות שחיטה, וכן הלאה. אלא, על כל 

ו גם לגבי פירוש וזהמשה רבינו בעל־פה. א"כ 
ָך  שבת, ר ִצוְּ ֲאׁשֶ ׁשֹו ּכַ ת ְלַקּדְ ּבָ ַ מֹור ֶאת יֹום ַהׁשּ ׁשָ

? משה רבינו מסר לנו , איך צוךְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ 
־שבעל בתורה לנו ידוע בזה וכן זאת בעל־פה.

 כמה ,אב ובכל .מלאכות אבות ט"ל שיש ,פה
 ,איתא גדול כלל פרק ובירושלמי .תולדות

 עד ,כך כל דייקו קישלריש ו וחנןירבי ד
 רמזה ולזה .תולדות ט"ל ,אב בכל שמצאו
 ,הפרטים בכל ממלאכה שבת שישמור התורה
 'וךיצ כאשר' ,ותולדותיהן האבות מכל דהיינו

 המשמר כל ,הגמרא שאמרה מה וזה .פה־בעל
 דהיינו ,דייקא 'כהלכה' ,'וכו כהלכה שבת

. פרט בשום אותה לחלל שלא שבת שישמור
דהיינו,  '.משמר שבת כהלכתו'כל הזה נקרא 

אשמור שבת באופן  לומר,יכול  ינואאדם 
 כפי שאני מבין מה האסור ומה המותר. כללי,

 ה,פות בתורה שבעל־כתוב, ההלכות נןלא, יש
כבר  וזהו ,הח"ח שלהם. זה מהלך כל פרטי עם

  שלישי.הפירוש ה
  

ספר צואת ב כתוב אחר,פירוש  נויש אבל
 פירושהמה  פרק ב' אות ח'],לבעש"ט [ ריב"שה
 דקדוקיה ככל לכתוהכ שבת לשמור הלכתו?כ

 עד אנוש תשב ]'ג ,'צ תהלים[ ךָ נֶ ימָ סִ וְ  .ופרטיה
 אפילו היינו, 'אנוש' .תבש אותיות בתש .דכא

בעל אבן  ומבאר .'כוו אנוש )דור(כ ז"ע דבעו
 הכוונהנלע"ד לפרש ש ]הערה ט"ז[שם  ישראל

 הלכות בקיום לדקדק האדם שיזהר לומר ,היא
 ואפילו ,ודקדוקים תהחומרו בכל שבת

 ,הדין מעיקר בהם להקל מקום שיש בדברים
 המנהג רותחא בהלכות בהם שכיוצא באופן
 יזהר שבת בהלכות מקום מכל ,בהם להקל

 על יסמוך ולא ,הדקדוקים בכל לקיימם
 אם היה דהיינו, יש פה דיוק.. בזה שיש הקולות

 מלה, בלי ה'משמר שבתכתוב רק 'ה
אדם יעבור על אם הש א"א לומר, 'כהלכתו'

זה  '.שומר שבת' איזו מלאכה, שהוא נקרא
 משמר שבתהוא אם  שלא. אבל, ודאיב
את עם כל זשהוא עושה  דהיינו, 'כהלכתו'

 אינועיקר ההלכה בדברים שמצד גם , החומרות
יהיה הוא  ,הזכות הזאת תהיה לו בהם, חייב

עובד ע"ז אם הוא שאפילו  ,רגה כזאתמדב
   , מוחלין לו.כאנוש

  
קודם, לכאורה מ שהבאנומה  גב, לגביא דרך

הט"ז, דברי על  ואולי זאת קושיאשאלה, ישנה 
כי המדובר שהוא חזר  ,הט"ז אומרשהרי 

זאת תועיל לו רק בתשובה, ובכל זאת תשובה 
לחכות למיתה או ליסורין.  יצטרךשלא  לכך

 ע"ז עובד'אפילו  הרי כתוב, לכאורהאבל 
הוא ממשיך לעבוד, הוא כי  כאנוש', משמע

 א"כ איך הוא חוזר בתשובה?, ע"ז ין עובדיעד
מלשון , 'עבד ע"ז' ,להיותהיה צריך  ,לפי הט"ז

עבד לפני כלומר שהוא . 'עובד ע"ז'לא עבר, ו
   , וכעת הוא כבר חזר בו, ואינו עובד.זמן

  

הבית יוסף, מרן של  ופירושנראה יותר  לכן
של מהר"י  ופירושמ היסוד מתחיל בעצםו

, על כך יותרמרחיב ה [על הטור שם], אבוהב
אדם שומר שבת כהלכתו, מצד  אם, וז"ל

הכרח הוא  ,' יתברך כדת וכהלכהמאמר ה
אינו עובד  .שאמונתו בע"ז הוא אמונה נפסדת

ולם. ומזה הע מהבלימה ־אותה אלא לתכלית
דהיינו, נכון שהוא  הצד, ראוי שיהיה מחול לו.

 , אבל כיצד מאידך הוא שומר שבת?עובד ע"ז
יש זה משום ש ,בד ע"זומה שהוא ע, כי משמע

וכדומה, פרנסה של לו איזה שיקול מסויים, 
הוא דהיינו, זה לא ש שבגלל כך הוא עושה זאת.

מאמין בע"ז, כי הרי מצד שני הוא שומר שבת 
יכול להיות לא  מונה שלימה, א"כמתוך א
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, שזהו דבר על כרחך שהוא אכן מאמין בע"ז.
   '.מהבלי העוה"ז חיצוני, 'לתכלית־מה

  
[או"ח סימן  כתוב גם בבית יוסף מעין זה, דבר

מפני ששבת  ,מוחלין לו ז"בד עאפילו עו רמ"ב],
שהיא מורה השגחה  ,תושקולה כנגד כל המצו

וכיון שהוא  .וחידוש העולם ותורה מן השמים
אינו מפני  ,שעובד ז, ודאי הע"שומר שבת
 .יש לו תוחלת תשובה ,לכן .שמאמין בה
לפי שעולה בדעתו שיש  בד ע"ז,משא"כ בעו

אכן אם  שהוא רחוק לשוב בתשובה. ,בה ממש
, הדבר ה, בגלל שהוא מאמין בעובד ע"ז הוא

, מתוך שומר שבתהאדם  משא"כ לא יעזור לו.
ע"ז הבודאי ש , א"כהוא מאמיןשרואים כי 
  .בה מפני שהוא מאמין ינוא, זה שהוא עובד

  
[דף שבת  המעשה הידוע בגמ' מס' ,יובן לפי זה

מעשה ונפלה דליקה בחצירו של , ]ע"א "אקכ
ובאו אנשי גיסטרא של  ,יוסף בן סימאי בשיחין

פוס של מלך ורמפני שאפט ,ציפורי לכבות
ונעשה לו  .מפני כבוד השבת ,ולא הניחן .היה
וכששמעו  ,וב בגמ'כתו וירדו גשמים וכיבו. ,נס

שהרי  .לא היה צריך לכך ,אמרו ,חכמים בדבר
מעצמו גוי שבא  ,נכרי שבא לכבות ,שנינו

באו מעצמם  אלא הם, לולא קראתי  ,ומכבה
אם כן,  אין אומרים לו כבה ואל תכבה. וכיבו,

מאי נעשה נס ייוסף בן ס, כי ללכאורה חושבים
. א"כ למה היה מותרהדבר  ,בעצםשהרי  בחנם.

לכבות, נעשה לו נס  יםיהוא לא נתן לגובגלל ש
   מן השמים?

  
מצד הדין ש דהיינו, נכון יין.מצוזה  דברינו, לפי

לגוים  לומרהוא לא היה צריך  ,מותרהדבר היה 
היה , כי הוא מהרש"א שם אומר. אבל כלום

לא 'ש כי כתוב ,והראיה .מחמיר על עצמו
לא שהוא חשב  '. זהשבתה כבודמפני  ,הניחם

הדבר הוא ידע ש הדבר אסור בשבת. אדרבה,ש
, אלא שהוא היה מחמיר. ויש ראיה מותר

כתוב  שםלי הלקט, גם לדבריו בספר שיב
 ממילא , שהדבר היה רק מצד חומרא.מפורשב

נתנו כיון שהוא שמר שבת כהלכתו, , כי רואים

, נעשה לו נס השמים התייחסות מיוחדתן מלו 
ריך בנושא יש עוד מה להאבאופן יוצא דופן. 

  ובע"ה ובל"נ בשיעור הבא.זה, 
  
  

על מש"כ מרן  ,התייחסות למש"כ בספר עין יצחק
בעניין ראיית מהרי"ץ  ,שליט"א בספר נר יום טוב

מדברי הרמב"ם, והאם הרמב"ם מביא בהלכות 
  דברים שאינם כתובים בגמרא. 

הקשור לספר נר לעבור לנושא אחר,  ברצוני
ישהו את הספר הביא לי מ ,לפני שבוע יום טוב.

עין יצחק [להרב יצחק יוסף. העורך], חלק 
ראשון אשר נדפס בירושלם עיקו"ת שנת 

 הזה עד היום,לא ראיתי את הספר  התשס"ט.
 עליו, אבל הוא לא הגיע לידי. למרות ששמעתי

 ,קיבלתי את הספר ועיינתי בו ,לפני שבוע
צריך פה וחושבני כי ראיתי מה שהוא כותב, 

  יות.בכדי שלא יהיו טע איזו נקודה, רלהסבי
  

מדבר על נו פרק היש [פרק י"ג],נר יום טוב  בספר
, מתוך כל נושא זה של 'נר יום טוב'. פרט אחד

[חלק דיק צזיע"א בשו"ת פעולת מהרי"ץ , כידוע
 איננו מדוע ,נתן כמה נימוקים ג' סימן ע"ר],

 םנימוקימברכים על נר של יום טוב. אחד מה
, יה מדברי הרמב"םשהוא אומר, כי ישנה רא

, ולא הזכיר נר של יום זכיר רק נר של שבתשה
הגהות מיימוניות  כתבווז"ל מהרי"ץ, . טוב

ואנו לא נשמע  .בשם הירושלמי, לברך על הנר
 , זולתי קצת מקרוב.מקדם לברך בכל העיר

לא זכר הרמב"ם כי אם נר ד ,והטעם נראה
 דדוקא נר א זהאשר יאמר כי הושבת דוקא, 

ואע"ג דהגהות מיימוני  לא של יום טוב. ,שבת
הרי כתוב כך זכרו דהכי איתא בירושלמי, 

דהירושלמי  ,הרמב"ם ס"ל בשם הירושלמי?
פליג, כיון דבבלי לא הוזכר רק נר של שבת, 
כאמרם דף כ"ג הרגיל בנר שבת וכו', ולא זכרו 

כך  העיקרי, הדיוק וזה יום טוב, משמע בדוקא.
בהמשך הוא מביא ראיות ו"ץ מתחיל, מהרי

שברצוני  וןכי אליהם,כנס ילא נ , אולםנוספות
מה  ,זה, על הדיוק הזהלעמוד רק על פרט 

זכיר רק , שההרמב"םמהרי"ץ מדייק מדברי ש
  ולא נר של יום טוב.  ,נר של שבת
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ה"ג עובדיה יוסף זצ"ל מה שהרשם, את  הבאתי
מהרי"ץ דקדק מה ש, וז"לו, השיג על כך בספר

 אין דבריו ,מהרמב"ם שלא כתב נר יום טוב
יד מלאכי בכללי רב , כמו שכתב היםמוכרח

הרמב"ם רבינו שאין דרכו של  ,הגמרא אות ב'
דבר המבואר להדיא  , אלאלהביא בחיבורו

שכן כתב בשו"ת משפטי שמואל ובגמרא, 
יו"ד סי' וכיוצ"ב כתב הפרי חדש סימן צ"א. 

הדבר ידוע ש פ"ז סק"ז בד"ה ולעניין,
"ם אינו אלא מעתיק מה שמבואר שהרמב

בגמרא. וכל דבר שלא מבואר בהדיא בגמרא, 
דרך הרמב"ם  ,דרך שקלא וטריאאלא 

א"כ הוא טוען, כי הדבר אינו מוכרח  להשמיטו.
ה הרמב"ם לא לממה השאלה?  מהרמב"ם.

 הזכיר נר של יום טוב? התשובה היא, כי
אם ו .מה שכתוב בגמ'רק את הרמב"ם מביא 

, הרמב"ם לא חייב כתוב בגמ' ינואהדבר 
, יכול להיות כי אכן דהיינו להביא זאת.

לא זה שאין ראיה ממה אבל  כך,הרמב"ם סובר 
  כך כתוב באחרונים. . מוזכר

  
יבין. אמנם  ,מי שיראה פה בפרק י"ג, אולם

 וןכי ,כנס לכל פרטי הפרטיםיני רוצה להינא
וכמה תלוי בכמה ורחב, ה נושא עמוק וזהש

 כיון שהדברים כבר כתובים. והקדמות
 ומודפסים, אין צורך לחזור עליהם, אלא רק על

   .שנתחדשזה דבר 
  

ספר ר ראיתי את שאככי  [עמ' מ'],שם  כתבתי
מאד. השאלה על  יד מלאכי בעצמו, התפלאתי
תמהתי בראותי,  מהרי"ץ, אינה נכונה כלל.

שזה  ,בשם כנסת הגדולהשהוא עצמו סיים שם 
מקומות מביא הרמב"ם מה אינו, שהרי בכמה 

יעו"ש. ז , או ברמדיוקשנאמר בגמרא על צד ה
כי אין מקום ש, ר"ומעתה שקטה נחה הא

 על מהרי"ץ, ודבריו שרירים וקיימים. לקושיא
כך נוספים, הכנס לדברים יבלי להמדהיינו, 

יל פִ אבל 'שְׁ  בעל יד מלאכי?אתה מביא מ
בסוף חוזר  ,בעצמו אכיספר יד מל לסיפיה'? הרי

שהרי בכמה ' '.זה אינוש'ואומר בו מכך, 
הרמב"ם מה שנאמר בגמ' על מקומות מביא 

? אתה הערה על מהרי"ץהמה  צד הדיוק'. א"כ,
רמב"ם כותב רק ה, כי יד מלאכימביא מהספר 

מה שמובא בתלמוד, אבל היד מלאכי בסוף 
 ממילא יוצא, כי לפי מסקנת '.זה אינוכותב, כי '

  .דברי מהרי"ץאין שום הערה על  ,ד מלאכיהי
  

[מהדורת שנת כותב בספר עין יצחק  על כך
מהדורות אם גם בני יודע ינא תשס"ב דף קמ"ח],

 מדברי הסתייעהרב עובדיה כי הנה  האחרות,
 שאין ג"הכנה משם שהביא ,מלאכי יד הרב
 דבר אלא בחיבורו להביא ם"הרמב של דרכו

 משפטי תו"בש כ"ושכ מ',בג להדיא המבואר
 סי ד"יו ח"הפר כתב ב"וכיו ,א"צ סי שמואל

 מעתיק אלא אינו ם"שהרמב ידוע שהדבר ,ג"פ
 הרב העיר בספר נר יום טוב והנה '.הגמ דברי

 ,כן כתב לא מלאכי ביד שכביכול ,רצאבי
 מביא מקומות שבכמה שכתב לשונו והעתיק

 .כ"ע ,הדיוק צד על מ'בג שנאמר מה ם"הרמב
 אך זצ"ל. דברי הרב עובדיהעל  העיר ומזה
 שרק ,כתב מלאכי ביד ,דאדרבה ,מובן אינו

 צד על הלכה מביא ם"הרמב מקומות בכמה
 של דרכו אין כלל שבדרך מודה אבל ,הדיוק
 ,ועוד '.בגמ המבואר רק דין להביא ם"הרמב
  עכ"ל. .ק"ודו ,הדיוק צד על אינו דהכא

  
? ממש השתוממתי על הדבר לכם אני אגיד מה

בכדי שתבינו על מה הנושא, רק אבל  הזה.
, וכך הכל ד מלאכי בפניםיאולי נקרא את ה

   יהיה מובן.
  

[כללי הרמב"ם דף תקי"א  היד מלאכי כך כותב
שהרמב"ם ושאר מחברי  ,הדבר ידוע אות ב'],

ספרים רובם ככולם אינם אלא מעתיקי 
 , ולזה דבר שלא בא בגמ' לא בקושיאהגמרא

, ידוע ומפורסם אין דרכם להעתיקו. אגב גררא
מעתיקים את ולאו דוקא הוא,  ,הרמב"םכי 

כתוב  ינוא, שאיזה דבר נואם יש הגמרא.
 , אוקושיאאלא שזה רק מתוך  ,מפורש בגמ'ב
גב, אינם מביאים זאת. נזכר בדרך א דברהש

זאת, הביא  מדוע הוא לאאל תביא ראיה  א"כ,
יורה  פרי חדש במפורש.כתוב  ינואדבר הכי 
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שלו דף ל"ג, במים חיים  וע"ע, וכו' דעה
מביא עוד כמה ספרים, הוא  וכו'ובמשנה למלך 

וכן כתב  ,וכו' בית חדשו ,וכו'בית יוסף יו"ד ו
כותב שהרמב"ם אינו  סי' צ"א, משפטי שמואל

כן מצאתי ו בספרו אלא מה שמבואר בגמרא.
הרב ז"ל אינה שמלאכת בשו"ת זרע אברהם, 

, וכו'הנאמרים בש"ס להעתיק הדברים  אלא
בסוף הוא ו וכו'. ועיין סדר אליהו רבא וזוטא

ומצאתי להרב כנסת הגדולה באבן אומר, 
אות י"ט, הבית יוסף  הגהות ,העזר סי' קנ"ט

שהרי בכמה מקומות מביא  ,שכתב דזה אינו
 מה שנאמר בגמרא על צד הדיוק או ברמז.

הוא  היינו,הוא חוזר בו. ד בסוף, כי מובןא"כ 
 אינושהכנסת הגדולה  מביא בסוף דבריו,

מה אתה  כך, וכותב כי 'זה אינו'.מסכים עם 
? שהרמב"ם מביא רק מה שכתוב בגמ' ,אומר

הוא  ,הרי בכמה מקומותש הדבר אינו נכון.
 וא הדיוק צדבגמ' על  מביא את מה שנאמר

  ברמז.
  

א"א להביא את הרישא , כי טענתייתה ה זאת
ב ותכבסוף , כאשר בעצם של היד מלאכי

אתה כותב ר שכא היא, המשמעותכי  .ההיפך
מקודם. נגד מה שכתבת כ זהו ',זה אינובסוף ש'

היד מלאכי  אם כן, מה עונה העין יצחק? לא.
הרמב"ם מביא  'בכמה מקומות'רק ש ,כתב

הלכה על צד הדיוק, אבל בד"כ אין דרכו של 
  .שאינו מבואר בגמראהרמב"ם להביא דין 

  
, א"כ על מה חלק הכנסת כך דברה אם

מה  מדוע '?זה אינוש'הוא אומר למה  הגדולה?
, זה אינו? אלא, שהוא לא שכתבתי קודם

אתה בא ואומר  מסכים עם מה שכתוב מקודם.
על צד 'אם זה כתוב  שהדבר תלוי.חילוק, 

, הם אבל בד"כ רק 'לפעמים'.זה אזי  ',הדיוק
ה זאת. אם כן, למה חלקת? ממ מביאים ינםא

מה שכתוב ל הריתכסאת זשהיד מלאכי הביא 
 ברור שהוא מתנגד לכל מה שכתוב ,קודםמ

  בעצם הוא חזר בו. וממילא לפני כן,
  

ייק. הוא מדו ינואהעין יצחק, לשון , יתירה מכך
יד מלאכי עובדיה הסתייע מדברי ההרב ' כותב,

הרב  '. זה לא נכון.שם כנסת הגדולהשהביא מ
סת הגדולה. הוא לא הביא את הכנ ,עובדיה

וזאת היתה הטענה שלנו,  הביא את הפרי חדש.
של היד  הוא הביא רק את החלק הראשוןכי 

מלאכי, והתעלם מסוף דבריו, ששם בעצם הוא 
באמצע, להביא את זלקטוע  פשראאי  חוזר בו.

  . רק את הרישא, בלי הסיפא
  

תעמק לה , לגופו של עניין, עלינואופן בכל
ולהבין את הנקודה בנושא זה. לכאורה, יש פה 
שאלה. אכן הרמב"ם בחיבור מביא, את 
מסקנת הדברים הכתובים בגמרא. אולם 

ם לא מביא הרמב"האמנם  היא, השאלה
נם ודאי שישהרי ב דברים שאינם כתובים בגמ'?

שהרמב"ם מביאם, על אף  ,דברים אין ספור
 משפטי שמואלשאינם כתובים בגמ'. בעל 

 גדולה מתנגד אליו.שהכנסת ה ,כותב דבר
, הרמב"ם לא כותב, כי כותב המשפטי שמואל

הכנסת  טועןאבל  אלא רק מה שמבואר בגמ'.
הרמב"ם מביא ואכן , 'זה אינוהגדולה, כי '

ממילא,  דברים שנאמרו בגמ' על צד הדיוק.
בא  היד מלאכי שהביא זאת בסוף דבריו,

ל את כולקודם, מ שהביאאת כל מה  לסתור
הפרי חדש כותב נכון שדהיינו,  הפרי חדש.

אתה וממילא  ',שאין דרכם להעתיק'בלשון 
, לפעמים אכן כך הבדל נויש כי לומריכול 

 בסוף כיביא שהיד מלאכי האבל  ולפעמים לא.
', הדבר אינו רק כלפי המשפטי שמואל, זה אינו'

מי אלא כלפי כל מי שהביא בהתחלה. אמנם, 
הלכות יבום סי'  ,[באהע"ז הגדולהשיסתכל בכנסת 

הביא רק את  כי הואיראה  אות י"ט], ,קנ"ט
הוא לא יכל להביא את  .המשפטי שמואל

אבל היד הפר"ח, כי הפר"ח היה אחרי כנה"ג. 
כנגד המשפטי  רקאת זלא הביא  ,מלאכי
הפרי לפני כן גם את הוא הביא  , שהרישמואל
י כ ,בסוף הוא כותבו, ועוד כמה ספריםחדש, 

א"כ,  מובן '.זה אינוש'כנסת הגדולה כותב ה
דהיינו,  שהוא "מחק" את כל דבריהם הקודמים.

   , 'זה אינו'.קודםמכל מה שכתבתי 
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דהיינו,  א, כי עומק ההבנה הוא כך.יוצ ממילא
הרמב"ם מעתיק רק את ש ולומר,א"א לבוא 

מ', ומה שאינו כתוב הוא לא מה שכתוב בג
כמה ' ,הרבה מקומות נםהרי ישמביא. ש

בהם אתה רואה כי  ,בכל אופן 'מקומות
 ם מביא דברים מצד הדיוק, או ברמז.הרמב"
דברים גם הרמב"ם נחת להביא חזינן, כי אם כן 
פתאום ולומר, כי יכול לבוא  אינך .כאלה

זה אם  , הרמב"ם הוא 'יבש'.אחריםהבמקומות 
, הרי אתה רואהש .מביא ינוא בגמ', כתוב לא

כך, ומכאן ראיה לכל ב"ם נחת להרמכי 
כך הבין היד  ,בכל אופןו הדברים האחרים.

   , הדבר מיושב.. אם כןבמסקנא מלאכי
  

אם הרמב"ם  .יפה מאד מה שמהרי"ץ מדייק וזה
לבוא ולומר, אי אפשר  ,לא הזכיר נר יום טוב

 זה לא כתוב בגמרא.ש מפנירק כי הדבר הוא 
 כןאשהרמב"ם  ,שהרי מצאנו הרבה מקומות

אפילו ברמז  שנאמרו ודברים ,מביא דיוקים
מהרמזים של  ,מוציא דינים. והרמב"ם בגמ'
יפה מאד מדייק  , וכותב אותם. א"כ,הגמ'

 ,מזכיר נר יום טוב הרמב"ם אינושאם  ,מהרי"ץ
   . כך כלפי הפרט הזה.זה בכוונה מכוונת

  
דברים מוטעים המובאים בספר עין יצחק בנוגע 

ודברים בשבח קונטריס "עין לא למנהגי התימנים, 
תשורני" הנספח לספר אורח לצדיק, העונה על 

  טענותיו של בעל עין יצחק.
בעין  יםכתוב, האחריםהדברים הכלפי  אבל

כמה דברים  שם, יראהיצחק, מי שיקרא 
אקרא לכם מה שהוא כותב, תמוהים מאד. 

בלעה"ר נמצאים פה  ותגידו אתם את דעתכם.
תשמעו מה  בארץ. ביםמקומות רמרחב ציבור 

בקהילות תימן נהגו  [בדף נ"ב],הוא כותב 
  לעמוד בעשרת הדיברות.

  

  מהקהל: מה?הערה 
. כותבהוא כך  !נבהלת? מרן שליט"א:תשובת 

ואין לערער  הוא אומר לנו, מה המנהגים שלנו.
הוא  הוא עוד עושה 'טובה', מנהגם בחזקה.על 

בזה הם  ,אל תדאגו ,בסדרזה  , לא,אומר
  יכולים "להחזיק במנהגם"...

שהו ייש פה מ שליט"א פונה לקהל: מרן
ים אצלו לעמוד אצלו בעשרת הדיברות? שנוהג

הרי יש פה ברוך ה' ציבור ממקומות רבים בארץ 
  ומתימן, כן ירבו.

  מהקהל: המרוקאים. תשובה
הוא  שליט"א: אבל הוא דיבר על התימנים. מרן

לעמוד בעשרת  'נוהגים'שהתימנים  ,אומר
  ברות.יהד

  
אולי הוא אמר זאת לפי מש"כ  מהקהל: הערה

   הרב יוסף צובירי?
ילבל זה מה שב מרן שליט"א: נכון. תשובת

 'כמה'יש , כי פחות כתובכל האבל שם ל אותו.
כך, כמה בודדים. אבל הוא כבר עשה שנוהגים 

נקרא זה  זאת, כביכול זה המנהג שלנו. לכן ספר
אחת פתוחה.  עיןכי רק , 'עיני', לא 'עין יצחק'

הוא מסתכל  זאת הסתכלות רק של עין אחת.
לכן יה, ירואה את העין השנואינו  ,צד אחדמרק 

 ,בודדים נםמי שיודע, יש הוא ראה רק את זאת.
 ,שאפילו לא שמעו עליהםמיעוטא דמיעוטא, 

, זאתוהוא מביא  העומדים בעשרת הדיברות.
  כביכול זהו ה"מנהג" שלנו.

  
נו פה את הספר אורח לצדיק. יש ,בקיצורנזכיר 

, מבלבלים שלצערנו , כיוןחשוב מאדזה  ספר
 נשים עם כל מיני דברים שאינם ברורים.את הא

בו  ,ריס מיוחדיקונט נוישהזה, בסוף הספר 
כך  טענות העין יצחק,על כל  עונההוא המחבר 

אורח 'הספר  כבר אינני צריך לדבר על כך.ש
סוף '. ויוסף ברויצבור ספר 'על  ואה', לצדיק
המשך שלו, ", על החבר שלו"העל  ואההספר, 

בסוף הספר, יש את  ילבל אותו.שב או על מי
', שם הוא עונה עין לא תשורני'קונטריס ה

טענות העין יצחק, על על כל  כסדרתשובות 
כגון, על קבלת הוראות מרן, כל פרטי הפרטים. 

גם בא"י צריכים ושקבלת הוראות מהרי"ץ, ועל 
 ,ללכת על פי הוראות הרמב"ם ומהרי"ץאנחנו 

אפילו רבים דברים עשו שאמי נוסח גם בשו
 נן שםיש ומרן השו"ע וכו'.נגד השת"ז כ

  , על כל הדברים הללו.תשובות
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ההערה הזאת רציתי רק לענות על  ,אופן בכל
יש  ,הרי בספר נר יום טוב ,כי בעצם הנז' לעיל.

 שאלות על מה שהם כתבו.תשעים ואחד 
הקפתי אותם חבילות חבילות תשובות שיש 

ובה תשהוא לא מצא  ,מכל זהבהם ממש. ו
הזאת, על השאלה  , התעלם. רקלשום שאלה

, הסברנו כי זהעל וגם  יברנו מקודם.שדמה 
הדבר אינו נכון. אם הם היו מעיינים בצורה 
נכונה, אילו היו מדייקים, היו רואים כי כל מה 

קשה להתווכח עם  נו, זה אמת ויציב.שכתב
ופשוט שהם לא  ברורי הכי. ֵר כאלה שאינם בְּ 

היד מלאכי כתב , כי שלנו הבינו את השאלה
וממילא  מבלי לעשות חילוקים., 'זה אינו'

הדבר  וסתר את עצמו. ,חזר בומשמע כי הוא 
  ברור כשמש. 

  
 ,ברוך הוא יסייענו על מעשה רצונו המקום

, ויקיים בנו בנו לטובהיוימלא כל משאלות ל
ֶמׁשמקרא שכתוב  י ְׁשִמי֙ ֶׁש֣ ם יְִרֵא֤ ה ָלֶכ֜ וגו'  ְוזְָרָח֨

 .אכי"ר ,[מלאכי ג', כ']

  

  הודעה חשובה!
  , בעיקרשיעור זה הוקלד עפ"י שמיעה 

  . העורךלפי הבנת  הּ גָּ נערך והֻ 
  ,קודם הוצאתו מרן שליט"א היה לנגד עיניהשיעור 

  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.

  
האמור, בכל ספק או שאלה המתעוררת למעיין  לאור

  הדבר את 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
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