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  לק"י
  

  :נושאי השיעור
   למעלה". כנפים יפורשׂ היו הכרובים ברי ספר הזוהר הקדוש על הפסוק "וביאור ד

   בשתי געיות. באה" ינְֵפֽ ִלֽ לה "הבנה נוספת מדוע המ
דברי הזוה"ק על הפסוק "אם לא תדעי לך היפה בנשים ומעלת ידיעת סודות התורה, 

  ". צאי לך וגו'
  לה "נוטרה". המ הבנת הגעיא

הכוללת את כל עשרת  ,ועניין המדה העשירית שהיא מדת מלכות ,האות יו"ד
  הספירות. 

  ההבדל בין רשב"י זיע"א לפני כניסתו למערה, לבין רשב"י לאחר שיצא מן המערה.
הטועה בקריאת ים שבתורה, כיצד ראוי לתקן את העולה חשיבות הנקודות והטעמ

נחיצות התארגנות בני הישיבות הקדושות ללימוד , וחשיבות גירסא דינקותא. בתורה
  שמו"ת בצוותא.

דברי מהרי"ץ זיע"א בעניין מעלת אמירת "בריך שמיה" בעמידה, וחשיבות אמירת 
  שבת. ־שבת יותר מבשחרית שלשל־"בריך שמיה" במנחה 

דברי מרן שליט"א בשבח קונטריס "הלכות ברכות" מבית מועדי השם. וכן בעניין 
  מאמר שמעון בן יעקב ורשב"י.

  

�� 
  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 

  380 -הלשוןקול מערכת ב מספר השיעור
  255 -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, 

  וכן באמירת "מי שבירך" בסוף השיעור.
  לפני השיעור. זאת. נא לתאם 050-4140741פרטים בטלפון: 
  והמסייעים להפצת התורה ולזיכוי הרבים,והתורמים 

  ימלא המקום ב"ה כל משאלות ליבם לטובה. אכי"ר.
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ביאור דברי ספר הזוהר הקדוש על הפסוק "ויהיו 
הבנה נוספת מדוע  למעלה". כנפים פורשיהכרובים 

  " באה בשתי געיות.ִלְֽפֽנֵיהמלה "
ֻרִבים בתורה,  נאמר י ְכָנַפִים ְוָהיּו ַהּכְ ּפְֹרׂשֵ

ּפֶֹרת ,ְלַמְעָלה ַכְנֵפיֶהם ַעל ַהּכַ ּוְפֵניֶהם  ,סְֹכִכים ּבְ
 ,זה. על פסוק [שמות כ"ה, כ']וגו'  ִאיׁש ֶאל ָאִחיו

 'קר הזוהספר הב ן ונפלא,פירוש מעניי נויש
 ,תאנאוז"ל,  ]דף נ"ט ע"א[ אחרי מות פרשת

 , אתרחיש נסא בגדפייהו.תלת זמנין ביומא
של־ הםפעמים ביום, התרחש נס בכנפיש של

בשעתא דאתגלי עלייהו קדושה כרובים. 
ו, ופרסין דמלכא, אינון מגרמייהו סלקין גדפייה

כל הזמן, כנפי  לון, וחפיין על כפורתא.
הכרובים היו שכובים ודבוקים לגוף, ושלוש 

את  וכיסו ,פעמים ביום הם עלו והתרוממו
ונאחזין לבתר קמיטין גדפייהו . הכפורת

בגדפייהו, (ס"א ונאחזין בגופייהו), כמה דאת 
) והיו הכרובים פורשי כנפים 'כ ,ה"אמר (שם כ

לא כי , כך הוא מדייקפרושי. למעלה, ולא 
י כנפים', אלא שֵׂ רוּ כתוב 'ויהיו הכרובים פְּ 

י', משמע שהם היו עושים את פעולת שֵׂ ְר וֹ 'פּ 
ת אָ כים, דהא בְּ כוּ ככים, ולא סְ סוֹ  הפריסה.

א"כ, (ס"א בזאת) הוו קיימי, וחדאן בשכינתא. 
  דרך נס. הדבר היה ב

  
בלשון דהיינו י', שֵׂ ְר 'פֹּ לשון הפסוק, ממדייק  הוא

ש פעמים שהיו פורשים כנפיהם שלפעולה, 
משמע מפירוש הרמ"ז כאן, זהו הר"ר וביום. 

הדבר היה בזמן התפילות, כי משה זכותא, 
הכנפים ערבית שחרית ומנחה. בזמנים הללו, 

לא שמתחילה עשו אבל ו בדרך נס, נפרשׂ 
פרושות כל יהיו שהכנפיים כזה, אותם באופן 

  הזמן.
  

כי בענן אראה 'אמר רבי אבא, מה בעא הכא 
, והא 'בזאת יבא אהרן', וכתיב 'על הכפרת

לא חמי לשכינתא בשעתא כד הוה כהנא 
 כיצדמה הפירוש, 'בזאת יבא אהרן'?  עאל.

עננא הוה נחית, וכד  ,אלא? זאת אהרון ידע
כפרת, ומתערין  יהוה נחית מטא על האי

גדפייהו דכרובין, ואקשי להו, ואמרו שירתא. 

הכנפים היו מתעוררים, ומקישים האחד על 
) כי 'ד ,ו"ומה שירתא אמרי, (תהלים צהשני. 
כל  ומהלל מאד ונורא הוא על י"יגדול 
היו כאשר הם  כד סלקי גדפייהו. ים, האיאלד'י

את הכנפים, הם היו אומרים שיר. אבל  מרימים
היתה שורה עליהם כאשר רה, רק וקהיה הדבר 

דהיינו השכינה. משמע, כי בזמנים הרגילים, 
עולים ויורדים. אבל רק בכל יום, הכנפים היו 

גם בזמן שהיתה שורה עליהם השכינה, היה 
ו אומרים את נשמע מתוכם קול שיר, והם הי

בשעתא דפרסין הקב"ה. הפסוק הזה, בשבח 
') כי כל אלד'י העמים להו אמרי, (שם ה

כד חפיין על כפורתא  אלילים וי"י שמים עשה.
כי בא לשפוט  אמרי, (שם צ"ח, ט') לפני י"י

(את) הארץ, ישפוט תבל בצדק ועמים 
במישרים. וקלהון הוה שמע כהנא במקדשא, 

טרת באתריה, ואתכוון במה כדין שוי ק
  דאתכוון.

  
, פירוש נפלא ומיוחד זהוו', קה הזוהר דברי אלו

 ינו נמצא בשום ספר מספרי חז"ל.אר שא
[ואדרבה רש"י פירש לכאורה הפוך, שמתחילה 

ים באופן קבוע, אך עי' בספר מעשה נעשו פרושׂ 
 ,כמובןחושב. ועי' לקמן ד"ה מה. ואכמ"ל]. 

, סבראתוך דברים כאלה מ לומר פשראשאי 
מה שהיה בזמן על  ,במסורתורק בקבלה  אלא

  שבית המקדש קיים. 
  

ה אפשר להבין פירוש נפלא, ז־לפי, כי ניחושב
כפי  , באה בשתי געיות.]שם[ ִלְֽפֽנֵילה המ מדוע

שהוא מנהגינו, וכ"ש מהרי"ץ בע"ח ובחה"ד. 
 ', בלי געיות?לפניאומרים 'לא  מדועלכאורה, 

[שם  יםמזמורשני קודם לכם, לפני כי  ,בפרטו
י ָבא, ִלְפֵני ְי"יָ  ,כתוב צ"ו, י"ג] געיא שום בלי  ּכִ

אומרים  צ"ח,מדוע במזמור  ,א"כ .במלה 'לפני'
   ?ִלְֽפֽנֵי

  

 '.הי פֶ לִ ' פירושועי"ז כי , היא התשובה אלה
הקב"ה עם משה של־הדיבור נמצא  כאןדהיינו, 

ם , כמו שנאמררבינו י ְלָך ׁשָ י  ,ְונֹוַעְדּתִ ְרּתִ ְוִדּבַ
ּפֶֹרת ָך ֵמַעל ַהּכַ ֻרִבים ,ִאּתְ ֵני ַהּכְ ין ׁשְ ר  ,ִמּבֵ ֲאׁשֶ
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הקב"ה  . כלומר,]שמות כ"ה, כ"ב[ ַעל ֲארֹן ָהֵעֻדת
לה לכן במ .כביכול ,נמצא הפה שלי כאןאומר, 

את מושך  זהא, כי געיב באה אות למ"דה ,ִלְֽפֽנֵי
עם  והאות פ"א, היא '.לי, דהיינו 'למ"ד האות

 '.הי פֶ לִ ' וזהא"כ, ה'. 'פֶ  נהיהזה , אבל שוא
הסברנו  ]שיעור מוצש"ק תולדות ה'תשע"ב[בעבר 
 ידברי "פעלם ואזה, פירוש אחר על עניין בס"ד 

 ,הפלא ופלאהזה  הפירוש שהבאנו,הזוה"ק 
  ושבעים פנים לתורה.

  

של־ בפסוק האחרוןדוקא נמצא זה,  דברו
 לאחר דבר הואהש ,להראות בכדי ,מזמור

השיר השלישי  וזה ,לכן זה.ו למצב כבר הגיעש
םם אומרים, כרוביההיו ש י ְלָך ׁשָ  ,ְונֹוַעְדּתִ

ּפֶֹרת ָך ֵמַעל ַהּכַ י ִאּתְ ְרּתִ ֻרִבים ,ְוִדּבַ ֵני ַהּכְ ין ׁשְ  ,ִמּבֵ
ר ַעל ֲארֹן ָהֵעֻדת פירש כדו ,[שמות כ"ה, כ"ב] ֲאׁשֶ

אותו  ,כשאקבע מועד לך לדבר עמך ,רש"י
 .א שם לדבר אליךומקום אקבע למועד שאב

שה צה לדבר עם מהקב"ה רר שכא ,כלומר
 יצא ומשםקובע לו זמן, היה הוא  רבינו ע"ה,

ממש הפירוש  י.פמקום  ו, זה'לי פה' הדיבור. וזהו
    הפלא ופלא.

  
את  מהקהל: אבל לא כולם אומרים שאלה
  ?בגעיא ִלְֽפֽנֵי המלה

כאלה שלא  נםישאכן  מרן שליט"א:תשובת 
בגלל שהם חכמים  ינוא, אבל זה אומרים

מדו ילא ל שאינם יודעים,מפני אלא גדולים, 
 שידעו.בכדי  ,צריך ללמד אותםלכן  אותם.

כל ילד  ., בלי געיא, להגיד לפנילא חכמה זאת
 .ִלְֽפֽנֵיאף ילד לא יגיד  .כך, יגיד תשאל אותוש
, להיות חכם ,צריך ללמוד ,ִלְֽפֽנֵיכדי להגיד ב

, קיםיכי בספרים המדוימסורת.  היה לושתצריך 
בן אשר, של־ וכתוב בספר זה מוסכם. דברה
בתהלים  וקדובמהרי"ץ בחלק הדקמנחת שי, בו

מי שלא  .שם וגם בעץ חיים בסדר הקבלת שבת
מחוסר לימוד, ו זהו מחוסר ידיעה כך,אומר 
 .וכדו' שיש לו מסורת הפוכהנקרא זה לא אבל 
יׁש ,כולנו כמו שאומרים זהווהרי  ֵרי־ָהִא֗ ְׁשֽ  ַאֽ

לא היינו אומרים  ולא אשרי., [תהלים א', א']
ֵרי ְׁשֽ   .על כך ה לנו מסורתתאם לא הי ,ַאֽ

לא מסתדר  דברההוא, ש שקצת צריך עיון מה
וז"ל,  [שם בפסוק כ']שתירגם  ,אונקלוס תרגוםעם 

, התרגום .ויהון כרוביא פריסין גדפיהון לעילא
שהיה קשה לו, מה  וןכי שינה את הלשון.

 ,התרגום אומר '? לכןכנפים פורשי' פירושה
מבחינת  ,היה צריך להיותלכאורה  '.פריסין'

לה היה צריך לתרגם את המ הוא הדקדוק
הוא שינה אבל  וה.ולשון הן', בישִׂ ְר פָּ ' ',פורשי'

 ים.שִׂ רוּ פְּ  ,דהיינו .'יןיסִ ִר פְּ 'רגם יות ,את הלשון
 יהיו םהש ,אתזמראש תעשה כי  כלומר,

 כך,רש"י מסביר גם ו ים. כך לפי התרגום.פרושׂ 
אלא פרושים  ,שלא תעשה כנפיהם שוכבים

שיהא י'  ,וגבוהים למעלה אצל ראשיהם
, כדאיתא טפחים בחלל שבין הכנפים לכפרת

  דף ה).(בסוכה 
  

 .זההעניין העל גם עומד  ,מרפא לשוןספר  בעל
שישנה  נוסחא אחרת על ,בהתחלה הוא דן

אבל  ן.או פריסָ ין בתרגום, והאם צ"ל פריס
לא  ,ליםכאן המ והשתבשכי קצת נראה 

שהמדפיסים  וןכי ,מה שהוא אומראת מבינים 
כפי  ,את דבריו א לכםאקרלכן, התבלבלו. 

 ,גדפיהוןן פריסי 'פורשי כנפים',צריך להיות. ש
לא  'פריסן', ,נא. ונוסחא אחריהכי גרסינן

יק. ימדו ינוא זהדבר  ,ן. מי שגורס פריסָ יקאיד
ן, שהוא כנגד לַּ טַ מְ 'סוככים',  שכן מתרגם

טעות  נהיש ים, לא כנגד הכנפיים.הכרוב
צריך לומר',  ולא'כאן כתוב בהמשך, נוספת 

 ,יןפריס ולכן צריך לומר היותלאבל צריך 
   .בלשון זכר

  
אמנם בזוה"ק  ,הוא מביא את הזוהר אח"כ

בפרשת אחרי מות, כמשמעו  הכתוברשו יפ
ביומא אתרחיש ניסא  וז"ל, תאנא ג' זמנין

 המאמר הזה חלק מןהוא מביא  ,וכו'בגדפייהו 
 ,נראהו ,כך אומרהוא ובסוף  ,שהבאנו לעיל

נסים  חולק על התרגום, דמעשה אין זהש
ואע"פ  לפרקים לחוד, והטבע המתמיד לחוד.

, הטבע עיקר מעשה הנס שהכתוב רמז כנגד
בין  ,אין סתירהכי  המרפא לשון, אומר. הסיפור
אמנם כי  ים.חולק אינם הם תרגום.הבין הזוהר ל
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 לל,כאבל הוא היה לפרקים. בדרך נס, ההיה 
 כך היה באופן הרגיל. ,טבעהעפ"י היה זה 

אמנם  .מה שהיה ברגילותעל  ,התרגום דיברו
אבל  .'פורשי'בפסוק  ,על מעשה הנסרמז  נויש

כלל. ־על־פי מה שהיה בדרךרגם ית ,התרגום
  כך הוא אומר.

  
כי נראה ש וןכי, כךעל  אנימתפלא קצת אך 

, לפי התרגום ,דהיינו ההיפך.בדיוק  הדבר
אין  א"כ ,יםפרוש הכנפים היומשמע כי תמיד 

 םה, שתמיד הזוהר הק' אומרמשא"כ  כאן נס.
ת התפילות בזמן שלשולפעמים  ,יםהיה שכוב

על פי הזוהר, תמיד היה  .םהכנפיהם פרשו את 
אחד ה יםושכוב יםצמוד ם היוהש ,הטבע היה נס.

המרפא  כוונת את, להבין צריך עיון השני.על 
נראה כי  .תרץ את הסתירהמהוא  כיצד ,לשון

שאם  ,יכול להיותו מוכרחת.הסתירה  נה כאןיש
היו הם  ,היו רואים את הזוהר ,התרגום ורש"י

 לפי מה שכתוב ,אבל אני מדבר .מודים
  .בדבריהם

  
  

מעלת ידיעת סודות התורה, ודברי הזוה"ק על 
תדעי לך היפה בנשים צאי לך וגו'". הפסוק "אם לא 
לה "נוטרה". האות יו"ד, ועניין המ הבנת הגעיא

המדה העשירית שהיא מדת מלכות, הכוללת את 
  כל עשרת הספירות.

(לכבוד הילולא נקרא  עוד מעט בעז"ה
[סוף ספר שיר ' קהזוהר המאמר את דרשב"י) 

ן חשיבות הטעמים יעניבמדבר , ההשירים]
 נםוישנקודות,  נןוישלים, מ נןישהרי  הנקודות.ו

החשיבות ו דבר,רמזי ה הוא מבאר את טעמים.
שלאחר 'שילוש' הבמסגרת זכינו ין זה. ענישב

את הזוהר חדש כעת סיימנו שתפילת שחרית, 
בדף פ"ו [כותב הזוה"ק  שיר השירים. מגילתעל 
, אם לא תדעי לך תא חזי מה כתיבכך,  ]ע"ב

בלא ידיעה, ולא  , אם אנת אתיאהיפה בנשים
בחכמתא עד דלא תיעול הכא, ולא  ּתְ אסתכלְ 

לית אנת  ברזין דעלמא עילאה, צאי לך. ּתְ ידעְ 
כדאי למיעל הכא בלא ידיעה, צאי לך בעקבי 
הצאן, והוי ידעת גו אינון עקבי הצאן, אלין 
אינון דבני נשא דשין לו בעקב, וידעין רזין 

עילאין דמאריהון, ובהו תנדע לאסתכלא 
   .ולמנדע

  
היפה ופונה לכנסת ישראל, העם החשוב  הפסוק

אם ' , מכל אומות העולם. ואומר כך,המרומםו
, אם אין לך ידיעה בסודות 'לא תדעי לך

והוא  ,אדם מגיע לשמיםהאם  ,דהיינו התורה.
סודות  אבל אינו יודע אתיודע רק את הפשט, 

 י, תצא'צאי לך'לנשמה,  אומר הקב"ה ,התורה
אתה צריך לחזור עוד  .מקוםכאן אין לך  ,מפה

כדי חזרה לעוה"ז, בבלהתגלגל  ,פעם לעולםה
גם בסודות לך ידיעה  , תהיהתבואכאשר ש

  כעת, אין לך מקום פה. אולם התורה. 
  
, שכל אחד ישתדל ,כמה חשוב ,מראה דברה

היה לו קצת ידיעה בסודות , שתלתולפי מדת יכ
לא אם  לכך. ממש מעוררהזה, המאמר  התורה.

יודע מה קורה כאן  אינך ,למדת שום דבר
א"כ , , אין לך את הא"בבעולמות העליונים

 לכאן. כניסהלך אין  אתה לא ראוי להיות פה,
לנשמה, מוציאים אותה מגן כך אומרים  לכן
ומחזירים אותה לעולם  ,העולם הבא ,עדן

בני ד' אלו ',עקבי הצאן'תהיה עם ש בחזרה,
 ,אנשים בעולם נםיש .'דשין להן בעקבנשא 

לא ושלא מתייחסים אליהם, לא מכבדים 
 ם.לא מכירים בחכמתכיון שיכים אותם, מער

. הצדיקים הם ,הענוים והשפלים האלהאבל 
לך  , שיהיותלמד איתםם ותחזור אליה א"כ

 לחזורראוי  יהתהואז  ,ידיעה בסודות התורה
, אנשים שדשים אותם היינו 'עקבי הצאן' לכאן.
  .'קדשיםצאן ' ,בעקב

  
של תלמידו המובהק  ,זצ"ל חיים ויטאל רבינול

שער הקדמה מפוארת ל' ז"ל, ישנההאר"י 
, הוא כותב שם הרבה דבריםו, 'ההקדמות

מי  ? עםמי אני ,חושבהאדם בעניין זה. לפעמים 
י ללמד אותי? אומר מי ראו ?זאת ילמדאני 

לא בא בטרוניא עם  ,הקב"הכי , מהרח"ו
י כֹה ָאַמר ְי"יָ  . הפסוק אומר,בריותיו ָמָמה  ,ּכִ ׁשְ

ל ָהָאֶרץ ה ,ִתְהיֶה ּכָ [ירמיהו ד',  ְוָכָלה לֹא ֶאֱעׂשֶ
אין מי  ,שממהתהיה גם אם הארץ דהיינו,  .כ"ז]
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מותיר לנו  , בכל זאת ה'שעוסק בחכמה הזאת
הוא  ואם במעט. , אם ברבבכל דור ודור שריד

 תיקוני הזוהר הקדושבמאמר את המביא 
 יבסוף יומיא יתפרנסון מהאי דבדרא בתראה

בזכות  .ובגיניה וקראתם דרור בארץ ,חבורא
 ,שהתגלה בדורות האחרונים ,הזוהר הקדוש

, שתבוא דהיינו המשיח.רות בזמן ייצאו לח
 ]דף קי"ח ע"א[פרשת וירא בבזוה"ק ו הגאולה.

 לואפי ,וכד יהא קריב ליומי משיחא ,וז"ל כתוב
שבעולם, לא אפילו הנערים  ,הני רביי דעלמא

 נעריםמיוחדים, אלא 'האנשים וה גדולי הדור
זמינין לאשכחא רזין טמירין , יהיו שבעולם'

   .דחכמתא וכו'
היו  ,כי עד עתה ,הרי מבואר, מהרח"ו אומר

 ,ובדרא בתראה .דברי חכמת הזוהר נעלמת
ויבינו  ,תתגלה ותתפרסם חכמה הזאת

וישכילו ברזי התורה שלא השיגו הקודמים 
המקשים  הפתאיםובזה נסתלקה השגת  .אלינו

ואם דורות שלפנינו לא  ,ואומרים איכשור דרי
הדורות אם  .השיגוה איך נדענה אנחנו

כיצד , לא ידעו את הסודות הללו, הראשונים
לכך? הרי אלו דברים  איך נזכה ?אותם ו נביןאנ

ובזה  אבל, .הם מתייאשים ,א"כ ?עמוקים כ"כ
 ,בכל זאתכי  ,הוא אומר ובהמשך יסכר פיהם.

כי באלו הדורות האחרונים  ,פשוט ומבואר
ותתגלה אליהם  ,בוראיי חייתפרנסון מהא

הנה לא כל הרוצה ליטול את  ,החכמה הזאת
כי רזי התורה וסתריה לא  ,השם יבוא ויטול

לולי  ,יח עיונם החומרויתגלה לבני אדם בכ
ע"י שפע אלהי המושפע ממרום קדשו ע"י 

   ."י אליהו הנביא ז"לאו ע ,שלוחיו ומלאכיו
  

, [דף י"ד]ום בספר אהבת של שאלה ראיתי
 שיבתיקב משה הלל שליט"א ראש יע להרה"ג

? מה זאתאפשר להבין  כיצדאהבת שלום, 
עולם ימצאו נערים בהלעתיד לבוא ש, פירושה

הרי אמרת ראשית,  חכמה?של־סודות טמירים 
לא כל הרוצה ליטול את ה' יבוא , כי אח"כ
מכך, חוץ ו סתירה.זאת א"כ, לכאורה  ויטול.

מציאות  וכי אלו '?ימצאו סודות' פירושהמה 
 סדר דהלא ,קשה כך הוא שואל, ק?בשוּ ר שא

 מקובל מפה לעולם הוא התורה סודות מסירת
 ,נפלא והסתר חשאיב מדעתו יןבמ חכם לאוזן
 ונחטפים ונלקטים הנמצאים מהדברים ואינם

ים דבר 'ימצאוהם 'יתכן שוכי . בשוק כמציאה
 שישנוזאת באיזו דרך, הוא מסביר  לכן כאלה?

   ., יעו"שדבר הזהב ןיעני
  

הרי , דהיינו כפשוטם. הם לענ"ד, הדברים אבל
כל יום עמוד בלומדים לה פה, אֵ אנחנו למשל 

נו בבחינת א ,זוהר הקדושספר בלכל־הפחות 
 .ו מוצאים מציאותחננאהנה ', ונערי דעלמא'

הק' הזוהר ספר בהלימוד אין מה להשוות, את 
את  נושיש ,היום בזמנינו, לדורות שעברו.

כל אחד  ,הזוהרספר על ' מתוק מדבש'הפירוש 
 ,בדורות שעברומציאות ולהבין. יכול למצוא 

 ,מאדקשה לו היה  ,מי שרצה להבין איזה מאמר
מפרשים , לחפש בהרבה ספריםהיה צורך ו

 לא היה מגיע אליהם.לפעמים האדם ונדירים. 
את  רבה, , אפשר למצוא בקלותאבל היום

   מאמרים. פירושי
  

של  הבנהאת ה נהשיֶ  שתי דרגות.בזה  נןיש
בודאי כל  זאתשהפשט הפשוט,  א"ב, דהיינוה

אפילו מי שיש לו ידיעה  אחד יכול למצוא.
 .מציאות בקלות למצואבמהירות ויוכל , קלה

 זרהרבה ספרי עֵ  נםיש ,בדור שלנוגם ש־מה
ות על הזוהר, מפתחה כגון ,על כך ליםימקה

אין צריך לומר שזכינו לאוצר  אוצר הזוהר.
  החכמה וכדומה, ברוך הוא וברוך שמו.

  

 ,פסוקאיזה צה למצוא פירוש על ירמי ש אפילוו
ל למצוא וכי ,על דרך הסוד , שהואבכל התנ"ך

שחיבר  ,ספריםשל־סדרה  נהיש .בקלותאת ז
 חהרמ"לחבר ־הרב משה דוד ואלי, תלמיד

היה  הואשגם מסילת ישרים,  ספרבעל  ,לוצאטו
בשם הרמ"ד היה לו חבר אבל  ,מקובל גדול

, לו פירוש על כל פסוק בתנ"ך שיש ואלי,
, אפשר למצוא מציאות בצורה פשוטה וברורה.

הקדמות מי שאין לגם  ,על כל צעד ושעל ממש
 התפרסמו רק ,והספרים האלה וידיעות.
מאתים שנה, יותר מי הוא היה לפנ בזמנינו.

   בדורנו.רק אבל זה נדפס 
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, הזוהר הק' על ספר מתוק מדבשפירוש ה כןו
כל אחד יכול  ,כך שבקלות. נדפס רק כיוםהוא 

 ,נבואה . אלו דבריממש למצוא מציאות
דעלמא  רביישעתידים , כאן בזוה"ק שנכתבו

 כלומר, זמינין לאשכחא רזין טמירין דחכמתא
   .רבה כיום בקלותאת זאפשר למצוא ש
  
נקודות חשיבות הן יעניב ,קודםמ ברנויד
ברצוני אבל , בעז"ה זאת נראה תכףטעמים, הו

 את ,אני מחפש להסבירתמיד  ,לכם לומר
 פסוקב לדוגמא, התמוהים בקריאה.דברים ה

ים ְצִֽאי־ שהבאנו, ה ַּבּנִָׁש֑ � ַהּיָָפ֖ ִאם־֤ א ֵתְדִע֙י ָל֔

אן  ֹ֗ י ַהּצ � ְּבִעְקֵב֣ נה ישמדוע , א', ח'] [שה"ש וגו'ָל֞
, למה יכול להסביר שהומי , במלה 'צאי'?געיא

 שהבאנורק על פי הזוהר הקדוש  הגעיא הזאת?
כי  ,אמרנוהרי  .הדבר אתבס"ד הבנתי  ,קודםמ

 ואומר לה ,גוער בנשמהאו הקב"ה המלאך 
� הרי  מלאך.של־גערה והצעקה ה זאת. ְצִֽאי־ָל֞

 הלכן בא גועה.מלשון פרה  יאה, געיאמלה ה
 כפי מלאך,של־הצעקה  זאת, געיאה כאן

שהמלאך או הקב"ה אומר  ,קודםמשאמרנו 
, ואת לא איך באת לעולם העליון ,לנשמה

 והגערה.הצעקה  יודעת כלום? צאי לך! זאת
רוצה  .בהרמת קול ,תמיד נקראת געיאה

אם את לא יודעת, א"כ , 'לא תדעי'אם להגיד, 
   זהו פירוש אחד. תצאי.

  
 ומכך ,נוסף יןיאפשר לפרש פה ענצם, בע אולם

הרי  יין.בתוך ענ , ענייןןיהבנתי עוד עני
�כשאומרים  את אתה מוסיף בגעיא,  ְצִֽאי־ָל֞

חירק  נוהרי יש .לאחר האות צד"י האות יו"ד
את המלה קוראים אם  .חירק חסרישנו ו ,מלא

אות אחרי ה נה אות יו"דכאילו ישבגעיא,  'צאי'
   בא להגיד? דברהמה י. יִא צִ ד"י. אצ
  
שיעור מוצש"ק שמות ומוצש"ק אמור [בזמנו  ברנויד

, היה מכיל במלואו 'קר ההזוהספר כי  ]ה'תשע"ג
מי  משא ארבעים גמלים.או  ,גמל משא

פירוש  נויש ,שיר השירים בספר כאן, גם שיראה
ודדים בהתחלה, ורוב רק על כמה פסוקים ב

לנו זאת, אין לנו את  מפורש, חסר ינואהספר 
הזוהר הק' , הפירוש. אבל מתוך מה שיש לנו כל

 ,את הפסוק [שה"ש דף פ"ה ע"ב] כאןמפרש 
ה ה ֲאנִ֙י ְוֽנָאָו֔ מפי אליהו  ,]שם א', ה'[ ְׁשחֹוָר֤

רק על  ,כמה רמזיםישנם  ,מפי רשב"יוהנביא 
מי זאת ו'? שחורה' פירושה. מה הפסוק הזה

היא על נה והכוכי  ,הזוה"ק מסביר'? נאוהה'
. והכוונה קטנהושהיא אות שחורה  יו"ד,האות 
דת מדהיינו , ספירה העשיריתל ,הזאתבאות 

 ,בעצם כי שהיא המדה העשירית. ,המלכות
נִ֙י נֵֹט֣  י ֥ א ָׂשֻמ֙ י ֶׁשִּל֖ ים ַּכְרִמ֥ ָרה ֶאת־ַהְּכָרִמ֔

ְרִּתי של  הנקודה הזאת ,דהיינו .]שם שם ו'[ נָָטֽ
וממנה  ,בעצם כוללת את הכל, היא האות יו"ד

מתחילה עם  ,כל אות התחלת כל האותיות.
האות , לדוגמא .ממשיכהיו"ד, ואח"כ  אותה

כתיבתה מתחילה מצד ימין, ע"י האות  ,ף"אל
של־התחלה  נהיש ,ת"ביאות וכן ב יו"ד.

ואות, יש  "ל, וכן כל אותגימ האות וכןמשיכה. 
 זאתכותב גם . הראב"ד ימתימסו יו"דאות ה ב
אות יו"ד, הר יצירה, שספשל־משנה הראשונה ב

בעצם שהיא , וכל האותיות חלתהת היא
� , זהואם כן ת את הכל.כולל כפי  .ְצִֽאי־ָל֞

 עללרמוז  בא שהדבר ,כתוב שם בזוהר חדשש
יו"ד  באות יו"ד הזאת.הנמצאת  ,דה הזאתהמ

  חכמה קדומה.
  

את  , הבנתי דבר נוסף הפלא ופלא.לפי זה אבל
 נואבל יש .הבנתםכבר  ',צאי לך'געיא במלה ה

על פי חלק  אותו. שלא יודעיםנוסף, דבר 
נִ֙י צריך לקרוא  ,הדקדוק ֶאת־ָרה נֵֹט֣ ָׂשֻמ֙

ים עוד  נםשיש כפיאת, זהציבור לא יודע  .ַהְּכָרִמ֔
 משום ,לציבור ידועים ינםאש ,כמה דברים

דברים המהדורות ספר חלק הדקדוק, שברוב 
רק זאת מהרי"ץ השלים  כנראה ינם כתובים.א

ינו ידוע אדבר נשכח והלכן ובמהדורא בתרא, 
ֶאת־ָרה נֵֹט֣  , צריך לומרבכל אופן כל־כך.

ים לעשות מלעיל בטי"ת, ולא בנו"ן.  .ַהְּכָרִמ֔
מדוע צריך להתפלא,  והדבר פלא. גם כאן

התמיהות תדעו לכם,  ?ָרהנֵֹט֣  הטעם בטי"ת של
לרמוז  ,משהו כאן נושיש ,לעורר הללו באות
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משקל , לפי בד"כהרי תמיד כאן איזה דבר. 
נִ֙י על משקל ', נוטרה'צריך להיות  ,לההמ נְָתנַ֙

ה ֵמָמ֔ ֹֽ ה יְהּוָדה֙  וכן ,]איכה א', י"ג[ ׁש ֵגָד֤ ֹֽ ירמיהו ג', [ ּב
פה  לה. א"כ, מדועשל־ִמ  המשקל הרגיל כך .]ח'

  ? ָרהנֵֹט֣ כתוב 
  

הכוונה  .הפלא ופלא דברהלפי דברינו,  אבל
 ,המלכות מדתדהיינו , דה העשיריתהמהיא, כי 

שאחריה. זהו כוללת את כל התשע ספירות 
נִ֙י  יםָרה נֵֹט֣ ָׂשֻמ֙ האות  מבליטים את, ֶאת־ַהְּכָרִמ֔
כל ו ,השמירה, כי לך בכדי לומר ,דוקא טי"ת

 תשעהוא כולל את כל , כולל דברהמה ש
 .בתוך האותיותר שא, ספירות העליונותה

לרמוז את על מנת כך,  כדי לייחד ולעורר עלוב
  באופן מיוחד.כאן בולטת דבר, האות טי"ת ה
  

  ת'?מציאוֹ בגדר ' עדייןמהקהל: זה  שאלה
 כי אלו סודות .מרן שליט"א: בודאי תשובת
', בכדי להריח'קצת רק  ,אבל לפחות .התורה
שאמרתי מקודם, את  כפיאת הדברים. להבין 

 , אפילו 'רבייאפשר ללקט לו,לת ההמציאוֹ 
עמקות זה לא שאנו מבינים את  '.זעירי

ק"ו שלא יסודי ושרשי. באופן כללי,  ,הדברים
לדברים  להגיע בקלותבס"ד יכולנו שאלא 
 ואלו הן ,דבריםה ולקשר בין, לחבר הללו

שהדברים  כך, בזכותהוא דבר ה. תמציאוֹ ה
 ,בדורות שעברואולם  .וברורים פשוטיםבזמנינו 

 הללו הם יכלו להגיע אל הדבריםלא נראה ש
  בקלות.

  
לפסוק  קשורה ,'נוטרההמלה ' מהקהל: שאלה

  ?למעלהש
על הזוה"ק מסביר זאת  מרן שליט"א: תשובת

נִ֙י הפסוק הזה,  י ָרה נֵֹט֣ ָׂשֻמ֙ ים ַּכְרִמ֥ ֶאת־ַהְּכָרִמ֔

ְרִּתי י ֥ א נָָטֽ היא על מדת נה ושהכו ,ֶׁשִּל֖
, ן הזהיכמה מאמרים על העני נםיש המלכות.

אין כי  ,כלוםכמעט היא בעצם ש ,שהאות יו"ד
לכן  ,להתפשט ולהתרחב מקוםשטח ולה 

צריכה בעצם  היא לכן, 'כרמי שלי לא נטרתי'
ת על היא עולה ומתפרשׂ ולשמור על כולם, 

  הכל.

אם נרצה  למשל, ידוע, ינואנוסף שדבר  ישנו
ם ּוְמ ֽאֹו  בפסוק זאת. להבין ּיָ֗ ם ַה֝ [תהלים ִיְֽרַע֥

ם לומרצריך  ,הדקדוק, לפי חלק צ"ו, י"א]  .ִיְֽרַע֥
בר בא הד ,כביכולמובן מאליו כי השוא נע. 

 בא לרמוז זה, דברעוד יו"ד. כאילו יש להוסיף 
של , 'רעם'ה ושזה ,של־שופר עשר תקיעות על

 היא, דת המלכותזאת מ ,'. ובעצםהים ומלואו'
 .כוללת את כל הספירותר שא ,'הים ומלואו'

ם  אומרים,ולכן  ם ּוְמ ֽאֹוִיְֽרַע֥ ּיָ֗ אבל אם  .ַה֝
, ולא [צ"ו] למה זה רק במזמור הראשון ,תשאל

ם  אומריםהשני  מדוע במזמור? [צ"ח] השני יְִרַע֣

ּיָם ּוְמ ֑אֹו השני כי במזמור  התשובה היא, ?ַה֭
יע ,מפורשבכתוב  ִר֗ ר ָה֝ ְצרֹות ְו֣קֹול ׁשֹוָפ֑ ֹ֣ ֲחצ ּו ַּב֭

ֶל� יְ  לא במזמור הראשון, . אבל "יָ ִלְפֵנ֤י׀ ַהֶּמ֬
דוד  לכן ,ת שופרעל תקיעבמפורש כתוב 

םבמלה את זהמלך רומז  עשר  לרמוז על ,ִיְֽרַע֥
אחד כנגד ה ,מכווניםהם כל הדברים התקיעות. 

  השני.

  
  

ההבדל בין רשב"י זיע"א לפני כניסתו למערה, לבין 
  רשב"י לאחר שיצא מן המערה.

 אומרת, ]ע"א דף י"ב[מגילה  מסכתבהגמרא 
מפני מה נתחייבו  ,שאלו תלמידיו את רשב"י

למה  ?שונאיהן של ישראל שבאותו הדור כליה
להשמיד להרוג ולאבד את כל נגזרה הגזירה '

אמר ? מה היה חטאם? בזמן אחשורוש ',היהודים
מפני שנהנו  ,אמרו לו .מרו אתםאִ  ,להם

שבשושן  ,אם כן .מסעודתו של אותו רשע
אנשי  הרי .יהרגוישבכל העולם כולו אל  ,יהרגו

נגזר למה  , א"כבכך העיר שושן בלבד חטאו
, להשמיד מדינותהעל כל היהודים אשר בכל 

אמר  .אתהלנו אמור  ,אמרו לו ?להרוג ולאבד
וכי  ,אמרו לו .מפני שהשתחוו לצלם ,להם

הם לא עשו  ,אמר להם ?משוא פנים יש בדבר
אף הקב"ה לא עשה עמהן אלא  ,ניםאלא לפָּ 

(איכה  כי לא ענה מלבו ,והיינו דכתיב .לפנים
  .ג', ל"ג)
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שיר השירים מדרש ב, כי מעיר ענף יוסף בעל
 אומר כאןמה שדהיינו,  ההיפך.כתוב  ,רבה

הוא ורשב"י  .בשם רבנןבמד"ר כתוב  ,רשב"י
ובגלל  ,נהנו בסעודה שראליעם , כי אומרה

לכן הם  ,אחד לשניהבים עָר  שכל ישראל
   את השאלה.כך הוא מתרץ בנענשו. 

  
רשב"י אמר ש ,כתובשואל, שהרי בגמרא  הוא

השתחוו כי הסיבה שנגזרה הגזירה, משום שהם 
במד"ר שה"ש, אבל  .לצלם בזמן נבוכדנאצר

ְמָתה , כתובפסוק ב .כךכתוב  לא זֹאת קֹוָמֵתְך ּדָ
על חנניה  ,זה נאמרפסוק  .]שה"ש ז', ח'[ ְלָתָמר

 עולםהבזמן שכל אומות  . כימישאל ועזריה
הם לצלם שעשה נבוכדנצאר,  ונפלו והשתחו

בכיפה, של מ ,רצאנבוכדנהרי לא השתחוו. 
אנשים שה שלבחר  הואו .כולם היו כפופים לו

שכנע או אותם, הכריח וולשון,  אומהמכל 
חנניה אולם  ם שלו.שישתחוו לצל ,אותם

 ,היחידים שלא השתחווהיו  ,מישאל ועזריה
   האש.ם לתוך כבשן הוא הפיללכן ו
  

נאמר  כךעל כי רבי שמעון בר יוחאי,  אומר
ְמָתה ְלָתָמר ,פסוקב  כפי ,דהיינו .זֹאת קֹוָמֵתְך ּדָ
, חנניה מישאל ועזריה, כך הוא זקוף ,עץ תמרש

 '.על קידוש הלמות, הלכו הם  נשארו זקופים.
 ,לשםהלכו הם בכל זאת ויכלו לברוח, הרי הם 

 ,םעמדו שהם ולא רק ש ולא השתחוו. עמדוו
 שאינםכדי להבליט ב ,התפזרו בין כולםשאלא 

. גדול יותר 'יהיה קידוש הובכך  ,משתחווים
 על שלושה , קיים העולם.בזכותם הפלא ופלא.
על  וא, או על אברהם יצחק ויעקב, העולם קיים

  חנניה מישאל ועזריה. 
  

 רבנן, [שיר השירים רבה פרשה ז'] המדרש וז"ל
' ור. זרהה עבוד ישראל שעבדו על, אמרי

. םיהגוי מתבשיל שאכלו על ,אמר שמעון
 אנשי אלא ,סעודה אכלו לא והלא ,לו אמרו
 אסתר( ,דכתיב הוא הדא .בלבד הבירה שושן

 כל והלא: לו אמרו. האלה הימים ובמלאת') א
 ויקרא( דכתיב, באילין אילין ערבין ישראל

 אמר. אחיו בעון איש באחיו איש וכשלו) ו"כ

 כל את חייבתם אתם כדעתכם אם ,להם
 זובח) ב"י שמות( דכתיב, כלייה ישראל

 עבדו לא כ"אעפ ,לו אמרו. יחרם לאלהים
 ענה לא כי') ג איכה( שנאמר, בםיל בכל אותה
 .מלבו

  
, עבדו ישראל ע"ז בימי על דעת רבנן

לא עבדו ישראל  ,על דעת רשב"י נבוכדנאצר.
, רשב"י הזה לפי המדרש .בימי נבוכנאצר ע"ז

ממה זהו ההיפך ולא עבדו ע"ז, כי ישראל אומר 
 עבדו, רבנן דעת על .שכתוב בגמ' שלנו

 ,צלם העמיד צראנבוכדנ? כיצד. ע"ז ישראל
, ואומה אומה מכל ושלשה עשרים והפריש
 לפי דברי רבנן. ישראל מכל ושלשה ועשרים

, ע"ז חנניה מישאל ועזריה לא עבדו, כי יוצא
 .ע"ז כן עבדואאבל עשרים איש מישראל 

ו לא מסרהם , 'פשרנים'היו  ,העשרים האחרים
אבל  וו.כן השתחאוהם ', את נפשם על קידוש ה

חנניה מישאל  , והםלא השתחוו ,שלושה
   ועזריה.

  
. ע"ז ישראל עבדו לא, שמעון' ר דעת על אבל
 מכל והפריש צלם העמיד נבוכדנצר? כיצד הא

 מכל ושלשה, שלושה שלושה ואומה אומה
 השלשה שהיו ועזריה מישאל וחנניה, ישראל

. ע"ז עבדו ולא, עצמן על ומיחו עמדו מישראל
נציגים רק שלושה  , נבחרולפי דעת רבי שמעון

חנניה מישאל  שראל נבחרויומעם , מכל עם
  . והם לא עבדו ע"ז ,ועזריה

   ההיפך ממה שכתוב בגמ'. דברה ,לכאורה
  

ראיתי מי  ,, תירוץ על כךספר ענף יוסףב מביא
שזה אמר קודם שהיה רבי שמעון  ,שתירץ
 ,וזה אחרי זה שנזככך תורתו במערה ,במערה

  וחזר ממה שאמר תחילה. 
  

סתם  .'ראיתי מי שתירץ'בשם , זאת כתב הוא
לספר בן  ,כוונתו כנראהולא פירש מיהו. ו

 וןכי ,ואבל הוא לא רצה להזכיר את שמיוחאי, 
בכמה  ,מרוצים ממנוכ"כ  שאינםכאלה  נםישש

 נםיש בכך.מחלוקת  נהיש מים.ימסוידברים 
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 נםויש .הוא בסדר גמורכי  ,סברוגדולים ש
יש לו קצת דעות כיון ש ,שקצת חששו ,כאלה
לא  , הואכך בגללאולי  .כ"כ מקובלות שאינם

, בכל אופן מפורש.באופן  שמורצה לכתוב את 
 מראֱ נֶ שזה  הזה, עצם התירוץביא את הוא מ

 המערה. לאחר, וזה מערהשרשב"י נכנס ללפני 
 ?בסוף היה מה ,מפורשלומר בלא נכנס הוא ו

מה לדעתו כי  יראה ,בספרשם אבל מי שיעיין 
 יצא מןלאחר שרשב"י  ו, זהשכתוב בגמרא

בין ההשגות  ,הבדל גדול נויש המערה. א"כ,
רשב"י של־לבין ההשגות  ,רשב"י לפני כןשל־

חזר בו  ,דהיינו, רבי שמעון בר יוחאי אחרי כן.
הוא  ,היה במערהשמאז ש וןכי .דבריםמהרבה 

במס'  כמו שאומר רבינו חננאל .עלה ונתעלה
 ,ובנו רבי אלעזר רשב"יכי  ],דף מה ע"ב[סוכה 

כבר היו קדושי  הם .ים'ראו במערה מראות אלד
כל העולם עד כדי כך ש ,וצפו במרכבה ,עליון

   ינצל בזכותם.לה יכל
  

עליו ועל אנחנו נשענים ו ,רשב"ישל־זכותו  זאת
   לכך. ' ברוך הוא יזכנווה .תורתו ועל צדקותו

  
  

חשיבות הנקודות והטעמים שבתורה, כיצד ראוי 
לתקן את העולה הטועה בקריאת בתורה, וחשיבות 

נחיצות התארגנות בני הישיבות גירסא דינקותא. 
  הקדושות ללימוד שמו"ת בצוותא.

ות בתכף נראה בעז"ה, את חשי ,שדיברנו כפי
נחלש , הזה הנושא הנקודות והטעמים.ן יעני

ברוך ה',  ., בתקופה האחרונהבעדה שלנוקצת 
 היו ,מקטנם ועד גדולם, כולם ,דור שעברב

אבל  .קתיה מדויורבקריאת התורה בצ בקיאים
, בזמן האחרוןבפרט ו ,בכך נחלש ,הדור שלנו

הרבה  נםיש, כי רואיםאנו  .בכל רחבי ארצה"ק
ורה, בקיאים בקריאת הת אינםר שא ,אנשים

בעניין זה, פנו אלי  שצריך. כפיקוראים  ינםאו
רואים . הם אומרים, כי מכמה וכמה מקומות

 ינםאש ,בציבורהרבה אנשים כבר  נםשיש
, היא החולשא ,ובכלל .כראויבתורה קוראים 

 ,בפרטאבל  כמה וכמה דברים אחרים.עוד ב
עד  .מאד בולט הדבר ,קריאת התורהעניין ב

 יננוא, אפי' החזן בעצמובהרבה מקומות, ש
הוא או ש ,שהו שיעזור לויהוא צריך מ יודע.
בקי בכלל  ואינואת החומש, לידו ח פות

הציבור שכח הרבה גם כמובן, שו בקריאה.
  .דברים

  
כיום הרבה אנשים כי לי,  הזכירולמשל 
ר ,קוראים ֹֽ ה ֵּלאמ בלי מ[ ,[שמות ל"א, א'] ֶאל־מֶֹׁש֥

, למלה 'לאמר']. 'משה' להפריד בין המלה
כך הם שם טעם מארכה.  וזאת, כיון שיש

(יוצאי  דור שעבראבל לחושבים, וטוענים. 
 התהי ,עי"ת צנעא, וכל המחוזות במרכז תימן)

 '.לאמר ,אל משה' כך, לקרוא מסורתלכולם ה
מסורת, אין לו , אבל הדור הזה .מקובליה הכך 

לפי  יםקורא הםממילא לק מהם, נשכחה מפי חֵ 
מסורת ה ולא כפילפי הבנתם,  מה שכתוב,

ּה ,בפסוקלדוגמא וכן  .התשהי ס יָ֔  ִּכֽי־יָ֙ד ַעל־ֵּכ֣
היו  ,שצריך כפיאם היו לומדים  .[שמות י"ז, ט"ז]

, בין המלה 'כס'להפריד  ,קבלה נהשיש ודעיםי
ר כמו־כן בשירת הים,  '.יה' למלה ָכה נְֶאָּד֣ ֹ֖ י ָּכמ ִמ֥

ֶדׁש ֹ֑ שיש קהילות נוהגים  י"א], [שמות ט"ו, ַּבּק
י' לבין לעשות ניגון מיוחד המפסיק בין תיבת 'ִמ 

ה' שאחריה, מפני שהכא"ף דגושה כָ מֹ תיבת 'כָּ 
  באופן יוצא מהכלל כנודע.

  
 ,קריאת התורהשגיאות בל בנוגע משתמשים

ירו. כִּ זְ מובן המלה בלשה"ק, יַ '. רוּ כִּ ַד יְ ' מלהב
 ינםאשכבר  ,כאלה נםיש כיום , כישמעתי אבל

, תימניתבשפה ההזאת פירוש המלה יודעים מה 
היא הכוונה  כיעלה בדמיונם,  ,הם מבינים לכן

, 'ידקרו'כי  ,הם חושבים שדוקרים אותם.
 נועצים בהם סכין. ,כביכול פירושו דקירה.

וכמובן הם לא מבדילים בין אות כא"ף לבין 
כיון  ,טעותב הדבר הגיע אליהםאבל אות קו"ף. 

כי  ,הם הבינו מעצמם .מבינים את השפה ינםאש
   פירוש המלה. כך

  
, אנשים נםיש צריך תיקון.הדבר אכן  ,לצערינו

 ,של־תימנים מגיעים לבית הכנסת ינםאר שא
בכדי , תורהספר לשם רוצים לעלות  שאינםאו 
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כיון , שלא יתקנו אותם בקריאת התורה
 מעליבה אותם.היא בצורה שאת זשעושים 

, את בצורה מכובדתזיו עושים אם הני, כי חושב
, אדרבהרוצים להכשיל אותם, אלא לא כי ח"ו 

את זלעשות צריך שידייקו בקריאה,  בכדי
א"כ  ,יודע ואם רואים, כי הקורא אינו בעדינות.

  פתרון אחר. צריך למצואותעזוב אותו, 
  

צריכים לתקן את  ,בעצםכמדומני, כי  אבל
לילדים תהיה ראשית, שדהיינו,  השרשים.
את להם  מקטנותם יהיוינקותא, שגירסא ד

גם ו .קריאה הנכונהל ,רשיםהשהיסודות ואת 
 ,בישיבות ם הלומדיםבחורידהיינו  ,הגדולים

בני אפילו אבל  ,אברכיםה כמובן שגםו
של־במסגרת  , הנמצאיםהישיבות התימנים

להתארגן צריכים הם ני כי חושב ישיבה,
ולקרוא למשל,  ,ליל שבתכל ב להתקבץו

וכן את  .שנים מקרא ואחד תרגוםביחד 
כי  .וכל אחד יקרא לבדשיועיל לא ההפטרה. 

מי שיתקן  לא יהיה לקרוא, יודע אינוהוא  אם
, ומי שיודע בקבוצה.זאת , ללמוד אלאאותו. 

איש את  ,על ידי כך יודע. ינואילמד את מי ש
נים שלקרוא לכן אני אומר, כי יש  .רעהו יעזורו

אפילו  ,הפטרהו פרשהרגום, תקרא ואחד מ
הם  ,אח"כ לצערינוש וןכי .במסגרת הישיבה

ובסוף  ,אברכיםבר כשהם כלביהכ"נ מגיעים 
 בקריאתם לגיםיעהם כיצד אתה רואה אותם 

, או למטה שבע למעלה ואחת .משובשת
 ,ההקריאה כבר נהיתמרגישים כי  .ההיפך

הלכך נחוץ מאד  .מתאימה שאינהבצורה 
  אחת קודם. ללמוד בצוותא, ויפה שעה

  

 אחרים.הבדברים  ,מביא לחולשאגם  והדבר
 ינםאהם כבר , אשמורותאמירת לאפילו 
 כנזים.האשן מ ,נו יותר גרועיםינהי מגיעים.

, מגיעים בעשרת ימי תשובה אשכנזים לפחותה
כיום אבל  .לאמירת סליחותוקצת לפני ר"ה, 

 אינם באים.עשי"ת ב אפילוש ,תימנים נםיש
הוא  ,אלולחודש לת יתחמאינו בא  אםש וןכי

גם בעשי"ת ממילא ו, שלא לבוא כבר התרגל
שיש להם את  ,אומריםהכאלה  נםישאינו מגיע. 

שלא  ,יש להם תירוץ .בהקלטההאשמורות 
זאת הוא כבר יגיד כי א לבית הכנסת, צריך לבו

אבל יותר נכון ישמע.  עם ההקלטה.ביחד 
  .אינו דומה דברה, שכמובן

  
וכן מאד, חשוב עניין  זהובקריאה,  הדיוק נושא

(כל תכף נקרא זאת הטעמים. הדברים נשגבים. 
בזוהר  הזוהר הק'.שבספר במאמר הציבור יחד) 

  חדש שיר השירים.
  
  

דברי מהרי"ץ זיע"א בעניין מעלת אמירת "בריך 
שמיה" בעמידה, וחשיבות אמירת "בריך שמיה" 

  במנחה של־שבת יותר מבשחרית של־שבת. 
מאמר , לגבי הנוסףלעורר על דבר  ברצוני

המובא בספר  ',למא'בריך שמיה דמרי ע
   הזוה"ק בפרשת ויקהל.

  
? האם רק זאתלהגיד יש מתי  ,דנים הפוסקים

המקובלים  ללכבשבת, או גם ביום חול? בדרך 
 יןא ,ביום חולוש לומר זאת בשבת,, אומרים

זאת מי שרוצה להגיד  אולםצורך לומר זאת, 
 בכךיש  ,אדרבה ,פנאילו אם יש  ,ביום חולגם 

בע"ח ח"א [את זמביא זיע"א מהרי"ץ גם  .זכות
 נהישבמאמר זה, שאומר הוא ו ,דף ס"ג ע"ב]

אומרים אותו מהרי"ץ,  וז"ל סגולה גדולה.
אדם הכדי שבכפי הנראה הטעם  בעמידה.

 לכן ,'כלאחר יד'את ז יאמרולא ש ,יתעורר
 מתעורר. האדםעי"כ , כי בעמידה אותואומרים 

ראה לי בספר, נ"ע, שהני מאבא מארי וזכור
שהוא בספר קיצור שני לוחות לי כמדומה 

כי יש  .שהוא מסוגל לכפר עון הקרי ,הברית
, נגד ק"ל שנים שפירש אדם יבותבו ק"ל ת

הראשון מאשתו, והיה מוליד רוחין ושדין 
דאיתא בזוהר בראשית באותן שנים מהקרי, כ

כח לכפות ולהכניע  בזה יש לוודף נ"ד ע"א, 
נן מאה ושלושים , ישבמאמר הזה .אותם

אדם של־ שני חייותיבות, כנגד מאה ושלושים 
עניין , לכפר על זה סגולהמאמר יש בו הראשון.

אח"ז מצאתי שכ"כ  ,מהרי"ץ כותבבהמשך  זה.
   .סימן ע' ספר זכירההרב 
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צור יבספר ק גם כתוב,כי הדבר  ,וראיתי בדקתי
? אתזלא מצא  מדוע מהרי"ץ ,ני יודעינא .של"ה

וכעת ביקשתיו ולא מצאתיו  מדוע הוא כותב,
חוץ בשני מקומות.  ,דבר נמצא שםה בספר.

וכן בעוד  דבר כתוב,ה, בספר זכירהגם ממה ש
   ספרים.

  
ין דלעיל, יענהרמוז במאמר הזה, אגב,  דרך
דתפתח ליבי  קדמך ארעויהא לים במ

תפתח ד'ר"ת קרי.  ,דמךק אעורהא י .באוריתך
ן רחוק מח"ו אדם אם הדהיינו, . 'יתךליבי באור

יתקן ע"י ש ו סגור בתורה.ממילא ליב ,קדושהה
 .הוא זוכה שנפתח ליבו ,הקדושה את ענייני

 ,אבל .פשיטאהדבר  התורה, סודותגבי ל
ו תגדל הבנת כך,בזכות כי  .פשטגבי האפילו ל
   .ותתרחב

  
ְלכוּ  ,שקראנובפרשה  גם רמוז הדבר י ְוִאם ּתֵ ִעּמִ

רבות, התורה פעמים  .[ויקרא כ"ו, כ"א] ֶקִרי
 אתכולם מבינים  '.קריעל המלה ' חוזרת
אבל  הפשט.הפשט זה שכמובן ו ,הפשט

בא  דברה .רמזים נםיש ,נו הקדושהבתורת
וכן  גלל העון הזה.ב יםבא יםדברה, כי זולרמ

  ". רח"ל.יוּ שְׁ קַ תרגומו "בְּ 
  

, אומרים חכמי האמת ,דבר נוסף לדעת צריכים
לא רק ושבת, של־במנחה  ,עיקר התיקון הואכי 

לומר , חשובהדבר כמובן ש שבת.של־בשחרית 
חשיבות  נהאבל יש שבת.של־שחרית ב גםזאת 

של־במנחה  ,'בריך שמיה'להגיד את יתירה, 
   שבת.

  
  ?אפילו ביחיד מהקהל: אלהש

 אם הציבור לא אומר כן, מרן שליט"א: תשובת
בבתי  לומר זאתראוי להנהיג כמובן,  זאת.

אם אבל . , אם אפשר בלא מחלוקת ח"וכנסתה
  צריך לומר זאת., לעצמו יחידה גםאי אפשר, 

  
הק' זוהר ספר הבכי  ,דנים ומביאים הפוסקים
 מאמרהמובא שם  ר"ו ע"א,ויקהל דף  בפרשת

לגבי שבת מובא  אולם הוא, רשב"ישל־ זהה

כגון , כנראה מהעניינים הסמוכים שם, בבוקר
דף [אבל הרמ"ק בספר אור יקר  .נשמת כל חי

אינה מן ו, ומימרא ז כאןיש גורסים  ,כותב ]נ'
 ,גירסאות בזוהר נםישש ,הוא אומר ין.יהענ

שייך  הדבר אינו, אבל כאןזה כתוב בהם מאמר 
אח"כ והוא מעתיק את כל המאמר,  כלל. לכאן

אלא שנעתקה  אינה,הספרים ברוב  ,הוא אומר
 אבלהכניסו פה את המאמר הזה,  ממקום אחר.

 ,את ממקום אחרזהביאו  כאן מקומו.לא 
 כאן כנראה בגלל שמדובר כאן.שתלו אותו ו

את ז וכתבמישהו  בא ,הקריאה בספר תורהעל 
המאמר  את הריש ,מביא ראיה הרמ"ק .כאן
 וזהבזוה"ק שם הרי  , אומר רבי יצחק.הזה

 כמה חכמים.שמות ים בו מוזכרשמאמר ארוך, 
רבי יוסי, ורבי חייא,  משהו. כגוןאמר  ,אחד כל

תדקדק  אם אומר הרמ"ק, כירבי יצחק, ועוד. ו
והראיה  .לכאן קשורשאינו  תראה, מאמרב

לקרוא  דבריואין דרך רבי יצחק בכל  כי ,לכך
 א לו רבי שמעון,הוא לא קוררבי שמעון, ל

 הואכאן  מה פתאום אלא בוצינא קדישא.
ששתלו  ,ראיה זאת ?'רבי שמעון' בלשון ,אומר

המאמר נוסח והדבר אינו חלק מ ,משהו כאן
בודאי הפסיקו העניין והעתיקוהו כאן  שלו.
שייך לזוהר  שהמאמראין ראיה  ,לדבריו .וכו'
 ,כתוב במקום אחרהיה זה אלא שמאמר , כאן

אין יוצא ש ,אופן ובכל .את לפהזשהו העביר יומ
   שבת.יום זה קשור למאמר ראיה ש

  
נה בכל זאת ישכי  ,בס"ד לומר ברצוניאולם 

ני, כי חושב ., לעניין שבתראיה מגוף המאמר
שישנו  וןכי ,שבתיום ראוי ל דברה בכל זאת

תיה קשוט 'ואורי , במ"שלתוכן המאמר קשר
, התורה היא אמתדהיינו,  '.קשוט ונביאוהי

את כאן והנביאים הם אמת. למה מזכירים 
קראנו ש וןכיאלא התשובה,  התורה והנביאים?

כמו שאנו מברכים, בהפטרה, כן ו ,תורהספר ב
ראיה  ישנה ,א"כ '.אשר בחר בנביאים טובים'

גם אם ממילא,  .עצמובמתוך המאמר לכך, 
יני יעני בלג כאן, לא נכתב בזוהר המאמר

ר שא, כתוב במקום אחר דברהאכן , ושבת
מתוך  היכן הוא, אבל בכל אופן,יודעים  יננוא
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אומרים  שאנו כפי הדבר מובן.בעצמו, המאמר 
ורצה  ,אשר בחר בנביאים טובים'ברכה, ב

   '.בדבריהם הנאמרים באמת
  

לומר קנו יתכי  ,זכריה הרופא מסביר רבינו
 כגון ,מכחישיםהכופרים כיון שהיו  ,אתזברכה 

היו מאמינים רק בתורה ר שא ,הכותים
, אומריםלכן אנחנו  ולא בנביאים. ,שבכתב

קנו ילכן תו אמת. הם ,הנביאיםכי גם מכריזים, 
לכן יום שבת. ממילא, ב ,נביאיםהקריאה באת 

אומרים, 'ואוריתיה קשוט ונביאוהי ג"כ אנו 
  קשוט'.

  
 קשור למנחה? דברהבמה א"כ , תשאל ואם

היה כי בספרים, צריכים לדעת, מובא 
 , לקרוא הפטרה גם במנחה.מנהג לקדמונים

  מתאים גם למנחה.  דברהש, דיםנמצאנו למֵ 
  

חכמי האמת  .חשוב מאד אופן, הדבר בכל
, במנחה 'בריך שמיה'ת אמירן יעני, כי אומרים

כדאי לתקן  ,א"כ .מבשחריתחשוב יותר הוא 
 ינםאאצל אלה שגם  ,בכל מקום זאתלומר 
לא 'שהם  ,שלא יגידוו .לאמרו במנחה נוהגים
לכן הם 'לא , כךמ לא ידעושהם  וןכיכי  .'נוהגים

 .חוסר ידיעהמ נובעהדבר שורש הגים'. נו
. קצת ממהריםהם ש מפני, הסיבה היא ולפעמים

זאת להגיד צריך ו יין חשוב מאד,הענאבל 
   בכוונה.

  

, ברוך הוא יזכנו בזכות זה, המקום ובעז"ה
  .שיפתח לבנו לתלמוד תורתו, אכי"ר

  
בריך נוסח מוסיפים בה נםיש מהקהל: שאלה
 לי בנין דיכרין הבי'ותאת המלים  ,שמיה

  אפשר להוסיף זאת?האם '. דעבדין רעותך
כי זאת,  אין להוסיף .לא מרן שליט"א: תשובת

העניין של מאה ושלושים  מקלקל את דברה
 זאת אולי אתה יכול להוסיף .שאמרנו תיבות

וא ה ,בפה אתזאבל מי שמוסיף  במחשבה.
מאה דוקא כי צריך להיות  ,טעות עושה

, נוספו ידי התוספת הזאת ועל ,תיבותושלושים 

 .שייך ינוא דברהלכן מלים, וכמה וכמה  עוד
לפ"ד האומרים  ,אתזאולי אפשר לתרץ אמנם 

וון כנגד מספר מסויים, אין שכל דבר המכֻ 
הכוונה שלא להוסיף, רק שאין לגרוע ממנו. 

המלים  אתלומר  עדיף שלאבכל זאת, אבל 
  ., כיון שאינן בנוסחאות המדוייקותהללו

  
  

ס "הלכות ברכות" דברי מרן שליט"א בשבח קונטרי
  מבית מועדי השם.

אברכים  .יש לנו תוספת ברכהש ,'ה ברוך
הלכות "על החוברת ויגעו עבדו  ,יקרים

, ט"ו בשבטלפני מ עודזמן רב, כבר , "ברכות
בס"ד אבל זכינו  דבר נדחה.הפעם הכל וב

 בימים האחרונים. שהחוברת יצאה לאור,
לחן שהספר מתוך  ,הלכות ברכותמובאים כאן 

 ותכתוברבות שאינן עם הוספות  מקוצר,הערוך 
את אפילו  כאן בחוברת. ונכללאשר ו ,בשע"ה

ן יבעני ,ברנו בשיעורים האחרוניםימה שד
רואה פרי חדש, אם אדם הל ,ברכת שהחיינו

 .בחוברת כאןזה נכלל דבר גם מכך, נהנה  הוא
ויש  .את החידוש הזההספיקו להכניס גם  הם

 כפי שדיברנו. ,הלכה למעשהל"מ קנפ בכך
כאן שנדפסים  ,עוד הרבה עניינים חדשיםישנם ו

   .בפעם הראשונה בחוברת,
  

שיוסיפו לעשות כהנה  ,יברך אותם ב"ה המקום
  ., אכי"רלזכות את הרבים ,וכהנה

  
  

  וכן בעניין מאמר שמעון בן יעקב ורשב"י.
לכבוד היום יחלקו כאן לציבור,  כמו־כן,

שמעון בן יעקב 'המאמר את הקדוש הזה, 
, הוא חשוב מאד, המדבר מאמר זהגם  '.רשב"יו

רשב"י. על חלק של־מדרגתו וחשיבותו  ענייןב
שיעור מוצש"ק שמות [ ברנו בזמנויד ,דברים מן

על  כאןאנחנו מעוררים  ,דרך אגבבו ].ה'תש"ע
ספירות", יחדת עשר "ן תוספת הבית יעני

גם  להנהיגכדאי  כי יוחאי. חושבני,בר בפיוט 
 כי שלא יגידו ,פעםהושוב  .בכל מקוםזאת  את

את ז ודאי כי מי שיסדבהרי  '.לא נוהגים' אצלינו
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הרי  '.לא נהגו'בגדר הוא היה  ,בפעם הראשונה
כל עיקר הפיוט, לא היה בעבר, ואלו הם דברים 
שמתחדשים ומתקבלים בכל דור ודור. דור דור 

  השגחת הי"ת על עולמו.ושופטיו, כפי 
  

 ,הפיוט בר יוחאיהרי  הדבר פשוט מאד. אבל
אם לא אומרים את  .מיוסד על עשר ספירות

צריך  על מה מדברים.לא מבינים  ,הבית הזה
את זהסברנו  וח אל הפועל.מן הכ ,אתזהוציא ל

בס"ד וגם כתבנו  ,באריכותזה כאן במאמר 
בית , מה רמוז בביאור מפורט על כל פרט ופרט

הרב אביחי שרעבי יישר כוחם של המו"ל, זה. ה
שליט"א מהעיר מודיעין עילית, ומוסדות יד 

יהיה  דברהש ,ובעז"המהרי"ץ בני ברק. 
מוסיף  ,כל נדבך ,כל דבר קטן. כי לתועלת

  ומעלה עשר מעלות בקודש.
  
  

בגמר השיעור, קראו הציבור יחדיו בזוהר חדש 
' שה"ש דף ע"ג, מפיסקת כיון דאתא שלמה וכו

תורי זהב אינון פיסוקי טעמי וכו', עד אתעבידו 
כולהו גופא חדא. לאחר מכן קראו את הפיסקא 
האחרונה שהיא הסיום. ולאחר מכן סעודה 
רביעית של מוצ"ש, סעודתא דדוד מלכא 
משיחא, ולכבוד רשב"י בוצינא קדישא, זכותם 

 תעמוד לנו ולכל ישראל, אכי"ר. 

  

  הודעה חשובה!
  , בעיקרשיעור זה הוקלד עפ"י שמיעה 

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

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

 בור הגהה מדוקדקת, להאיר ולהעירענבצר ממנו ל
 בהרחבה כבשיעורים שעברו.

  
האמור, בכל ספק או שאלה המתעוררת למעיין  לאור

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

  הערות ותיקונים יתקבלו ברצון. 

  
  ניתן להקדיש את הוצאת השיעור לע"נ, 

  .או לרפואה, הצלחה ופרנסה טובה

  050-4140741פרטים בטלפון: 


