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  לק"י
  

  :נושאי השיעור
לפטירת מהרי"ץ זיע"א, ומלאות עשר שנים לפתיחת  210-הכנה לקראת שנת ה

  בית הכנסת ובית המדרש פעולת צדיק בעיר ב"ב ת"ו. 
  מה פשר הציור המופיע בספרי התיגאן בסוף כל פרשה. 

בעניין י"ב הסליחות שהם על סדר א"ב  ,תוהאשמורביאור דברי מהרי"ץ זיע"א על 
דות העליונות, והתייחסות מרן שליט"א לכאלה אשר שינו את המכוונים כנגד י"ב מִ 

  סדר אמירת הסליחות בזמנינו. 
ביאור המאמר ארבעה שפתחו ב"אף" ונאבדו מן העולם, וכיצד אנו פותחים ואומרים 

  לפני תקיעת שופר 
  וכו'". פי שתקיעת שופר ־על־"אף

מדוע הסליחה "אנשי אמונה אבדו" היא לפי סדר אבג"ד, ו"תמהנו מרעות" לפי סדר 
ב"ש. עיונים וביאורים בסליחות עפ"י  ת"תשר"ק, ו"אל תעש עמנו כלה" לפי סדר א

  דברי מהרי"ץ זיע"א. 
השלמה מהשיעור הקודם בעניין ברכת "תקע בשופר גדול וכו' ושא נס לקבץ את כל 

פילת שמונה עשרה, מה באה לרבות המלה "כל", והאם עשרת גליותינו" שבת
  השבטים עתידים לחזור לארץ ישראל.

  

�� 
  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:
  058-7020222 –יהודי תימן קול 

  03-6171031 –קול הלשון 
  395 -קול הלשוןמערכת ב מספר השיעור

  270 -מספר השיעור בדיסקים 
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  השיעור מוקדש 
  יצ"ו,  נהריבן שמעון  אוהדלהצלחת ידידנו הרב 

   .'ישיח שילהולהצלחת בנו 
   ,ימלא כל משאלות ליבם לטובה ואהרוך ב המקום

  אכי"ר. ,ויצליחם בכל ההצלחות האמיתיות
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בן שמעון  אוהדהשיעור מוקדש להצלחת ידידנו הרב 
רוך ב המקום .'ישיח שילהיצ"ו, ולהצלחת בנו  נהרי

ויצליחם בכל  ,ימלא כל משאלות ליבם לטובה ואה
  אכי"ר. ,ההצלחות האמיתיות

  
לפטירת מהרי"ץ זיע"א,  210-שנת ה הכנה לקראת

ומלאות עשר שנים לפתיחת בית הכנסת ובית 
  המדרש פעולת צדיק בעיר ב"ב ת"ו. 

שבת כיון שב ,' יתברךהבשבח והודיה ל נפתח
בית בית הכנסת ויסוד ילשנים  מלאו תשעזו, 

בעיר ב"ב ת"ו,  כאן"פעולת צדיק" המדרש 
 הפתיחה היתה .לתפילותללימוד תורה ו

 דברהמי שיראה,  .ה'תשס"ה ת שופטיםפרשב
   .ותה התקופהמא ,דיקצלת פעו ן בעלוניימצוי

  
מעמד חשוב  מובא כך, ]34גיליון [תשס"ה  שנתב

גאון של־שנה לפטירתו  200ומרומם במלאות 
, התקיים זצוק"ל רבני תימן ותפארתם מהרי"ץ

באולמי גרנד  ,חוה"מ פסחד' ד ביום חמישי
 .וכו' שתתפוכאלף איש ה רק.בני הול שב

פתחנו את בית אז היה בחודש ניסן,  דברה
 ,כוללהרק נפתח  ,ראשוןהבשלב  .המדרש

לקראת הימים  ,אח"כאבל  .ניסןבי"ב תאריך ב
 גם להתפלל כאן בביהכ"נ,התחלנו  ,נוראיםה

 פרשת שופטים ,שבת הזאתב וההתחלה היתה
לב"ע, ב'שט"ז לשטרות, כדי  ה'תשס"ה

   .ר יהיה מגובששבר"ה וכיפורים הציבור כב
  
 שלסיכום  כאן נו, יש35בגליון מוזכר  דברה

 .סוכות ,מעמד הגדולשנת תשס"ה, להפעילות 
שנה לפטירת  200 - פסח מעמד הגדולה

 ,בארות משה :מכון להוצאת ספרים .מהרי"ץ
 .חקעטיפת ציצית כהלכתה, קלטות ויאמר יצ

בחנים על נמאות  .שנההבאותה  שנעשהזה מה 
וכת וקביעת חנ מקוצר.ה רוךעלחן ספר שה

 .י"ב ניסן -דיק צלת מזוזה בבית המדרש פעו
יום עיון  .שבת מהרי"ץ בית הארחה יד בנימין

  וכו'.  במשנת מהרי"ץ
  

ניסן חודש יצא בר שא 36בגיליון  ,מכןלאחר 
לת בית המדרש פעו כתוב כך, ,תשס"וה'
מאירה כבר מזה הנקודת אור נוספת  דיק,צ

מוסדות  בפעילותכחלק מנדבך נוסף  ,שנהכ
. דיקצלת בית המדרש פעו דיק, הינוצלת פעו

 השוכן ברח' המכללה ב"ב,בית המדרש 
 ,מהרי"ץ ובלרח שמוהשתנה כבר בינתיים 

לאנשי המקום  תמשמש כקרן אור תורני
כלל. במקום מתקיים בהציבור  ולשאר ,בפרט

כל ב ,לאחרונה .וכו'לאברכים  כולל ערב
נמסרו  בתקופת השובבי"ם, בתשאי מוצ

מי שזוכר, ל .וכו' עורים בהלכות טהרהיש
הלך  דברהמאז  ',הרוך ובבכך בזמנו, התחלנו 
בשנת ה'תשס"ט, לאחר נר יום טוב,  .והתפתח

היתה סדרת שיעורים נוספת ג"כ בהלכות 
ולאחר שסיימנו את סדרת השיעורים טהרה, 

 עוריםיש למסורשנמשיך  הזאת, ביקשו
וב"ה מאז ועד  ,בנושאים כלליים תמידין כסדרן

  .הדבר קיים היום
  

עשר בעז"ה  ימלאו ,שנה הבאהב ,יכ יוצא
כמו  להקמת בית הכנסת ובית המדרש. ,שנים

לפטירת גאון  210-כן, הדבר מקביל לשנת ה
 ,עגול פרמס וזה .עוזנו ותפארתנו מהרי"ץ זיע"א

 .אנחנו צועדים ביחד "כא ,ועוד עשר מאתיים
   שמיא.דייעתא בסהוא הכל 

  
 ,ברורהדבר אבל  ,הנסתרות אתיודעים  יננוא

 מהרי"ץ התפרסמהשל־ תותור ,כךבזכות כי 
, יותר העמיקו בה, יותר , נלמדהביותר

כן ירבה  ,בעז"הו .נוספים רבים התחדשו דבריםו
 יםאמורה "דברי חפץ" כן, קובצי כמו .וכן יפרוץ

תורתו יוחדים למיהיו  ,בשנה זו לצאת לאור
מסגרת בית ב מה שיהיה וכן ,מהרי"ץשל־

   .כאןבית המדרש והכנסת 
  

ונזכה  ,ב"ה ישרה שכינתו במעשה ידינו המקום
  ., אכי"רלהגדיל תורה ולהאדירה

  
מה פשר הציור המופיע בספרי התיגאן בסוף כל 

  פרשה. 
חידוש  לומר ברצוני ,הזההמיוחד היום  לכבוד
תורה " ספריאם אפשר לחלק לציבור  .מיוחד

כולם. מול עיני ל יהיההדבר ש בכדי, "קדומה
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, כךיצא לי לחשוב על שמים ן המ הזה, שבועב
   .על העניין לדעת מה תאמרו וברצוני
בעצם בסוף כל ו ,שקראנו בסוף הפרשה תפתחו

ציור, שם  נוישתסתכלו  ,פרשה
מה רומז  '.בקרבוולא נודע מה '

ציור,  סתם והאם זה ?הציור הזה
למה  ?כאן איזה עניין נוישאו ש
כך   ?הציור הזהאת  דווקאציירו 

סוף כל כת"י, ב גאןזה בכל התי
הם  . בכךזהכציור  עשו ,פרשה

   .סוף כל פרשהל ,עשו סימן
  

, כותב יצ"ו הרב יואב פנחס הלוי ,היפ"ה ידידנו
לפי שלא , כך ]דף ד', אות י"ח[בהקדמה  כךעל 

נהגו סופרי התיגאן לציין בראש כל פרשה את 
 רשה, שהרי נעשו במתכונת ספרשם הפ

בספרים המודפסים, הדבר אמנם  דהיינו,. תורה
פרשת ' כגון דהיינו יש כותרת, כתוב,אכן 
אבל  וכך. , פרשת כך'פרשת כי תצא', 'ראה

 וןכי .אתזהם מקום לכתוב א היה לל ,בתיגאן
יבלבל  דברהרת, יכתבו ויעשו כותהם אם ש

 הוא כמו ,הרי התאגש .להם את מספר השורות
תורה הספר את עתיק מ ,הסופר ספר תורה. הרי

בדיוק הם  ,בתאגהשורות דהיינו, . התאגתוך מ
אפילו יוסיפו הם אם  ממילא, .בס"ת פי שהםכ

 התאג, .והטעיה בלבולמכך יהיה  ,אחת שורה
 משולב 'תיקון סופריםכ' ,הָר וּ שׁ שורה בְּ  כתוב

   .עם 'תיקון קוראים'
  

לכן הוצרכו להוסיף בסוף כל פרשה כמין 
 וכל סופר .ן לסיומהכסימ ,עיטור מסולסל

בסוף כל ספר לא  .ציירו כפי כושר יצירתו
מינכרא מילתא מחמת ריוח כי ממילא  ,ציירו

 ,זו אמהדורב .שבין ספר לספר ארבע השיטות
ם כל פרשה לתועלת אף על פי שציינתי שֵׁ 

כפי  ,הוספתי עיטור זה יאפילו הכ ,הקורא
 .כרון לראשוניםילהיות ז ,הסופר ניהשציירו ב

 .בניה הסופרשל־וא עשה את הציור ה "כ,א
פחות או  ,דומה ציור ועש ,אחריםהסופרים ה

ציור אחר עשו ר שא ,כאלה נםישאמנם  .יותר
 .מגן דודצורת את עשו שאפילו ישנם  ,בכלל

עשו את השלשלת הזאת  ,אבל כולם
 וזהכי  ,כאןהוא אומר  ,בכל אופן .למעלהמ

   .כל הפרשה "סוף" שלסימן 
  
 ,יש אומריםש כיון ,כ"כ פשוט וינא דברה םלוא

  פרשה. ה "תהתחל" שלסימן  וזהכי 
  

הרב  "תורה קדומה",של  הראשונה אבמהדור
ר שא ,הערה כאן איזוהוסיף  ,יואב פנחס הלוי

 ינניאו .לוהוא השמיט אותה במהדורות הל
הוא  ,הראשונה אבמהדורעכ"פ ב מדוע? ,יודע

בספר סערת  זצ"ל הרב עמרם קורח מביא בשם
הזה ציור את העשו כי  ,כותב , שהואתימן

 הוא מביא אתש ולאחר .בתחילת כל פרשה
 .טעות דברהנראה לו שהיפ"ה כי כותב , דבריו
לא תחילת כל וסוף כל פרשה,  להיות, צריך

 ,כך הוא ראה בכמה תיגאןש כיוןפרשה, 
לבין סוף בין ה התבלבלוו טעוהם נראה כשו

ם מקו , האםברורהיה לא דהיינו,  .התחלהה
  .התחלההאו  ,סוףה הוא ,הציור

  
זה , אזי ספר תורה כמו ואם זה מהקהל: אלהש

  ?דברהאותו 
 היכן ,היא השאלה מרן שליט"א: שובתת

ולפעמים יש הבדל  .ציורהמרכז את  להניח
לדוגמא, אם הפרשה  לאיפה הוא שייך?ממש 

 ,כאלה סופרים נםישמסתיימת בסוף הדף, 
בסוף דהיינו , בסוף העמודאת זעשו ר שא

את זעשה ר שא ,יםסופר נםהפרשה. ויש
דהיינו התחלת הפרשה. , בתחילת העמוד הבא

את האם  ?את מה אתה בא לסמןהשאלה היא, 
 לכאורה לא אמנם, ?או את הסוף ,ההתחלה

תועלת איזו לנו היה ת, אבל אולי כ"כ "מקנפ
  בהמשך. מכך

 ,תאג חבשושב שללמ , כישם כותב היפ"ה
 הם שמו שםו ,העמוד סוףב מתח מסתייפרשת נֹ 

וכן  .לך־לא בהתחלת פרשת לךואת הציור, 
, סוף פרשת בהר וסוף פרשת תאג בניה הסופרב

 ., ושם מונח הציורסוף העמודבהם גם  ראה,
לפי תיגאן  ,ב כך הרע"קשמא כת ,אולי "כא

   .שהיו לפניו
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ספרי הרבה בבדקתי  .האמתהיא  זאת ,ואכן
ר שאכ נו,דהיי דבר הוא ההיפך.הו, כת"י תיגאן

שהפרשה מסתיימת בסוף  ,היה דבר כזה
לת יתחזה להציור ההעבירו את  הם העמוד, אזי

מה שכתב הרע"ק בסערת  "כ,א .הבא הדף
 .עשו כך לא כולםאכן אבל  .נכון ו דברזה ,תימן

עשו ש נםישו ,בסוףזאת עשו ש נםיש ,בקיצור
 עשה ,הסופר בניה .לא משנה .בהתחלהזאת 

 ,אחד הסופרים הדייקנים היההוא  .את זה בסוף
 קוראהשכדי ב .סוף הפרשהלסימן  וואצלו זה

 אין סימן בולטש וןכי .נגמרת הפרשה היכן ,ידע
בספרים  או ,בחומשים כפי שישנו ,לכך

  . , כפי שהקדמנואחריםה
  

לכאורה מה , שלפנינו לפי הציור הזהאופן,  בכל
 ?כאןמה יש  ,שהו מביןימ ?הציור הזהאומר 

 השושלכאן עשה הוא  .תם ציורס וזה ,לכאורה
שה ושל כי אלו ,אפשר אולי לחשוב .םקווי

שופר  ,דהיינו ...שופר אשכנזי וזה אבל .שופרות
שלשלת, או תרועה  כעין כאןיש בנוסף,  .ישר

  ומה זה קשור? אצלינו.הדבר כפי ש
  

 , מה נראה ליעל כך מה אני חושב ,לכם אומר
יש מובן שוכצריך עיון, הדבר , ועדיין בעניין זה

 דברהש ,ני חושבינא .מקום לפירושים נוספים
 ואולי כן, אולי זה . אינני יודע.סתםבנעשה 

לעשות כך. סתם החליטו אפשר ש .סתם ציור
נעשה  דברהש ,לא מסתברא לענ"ד אבל

שהרבה סופרים  ,בפרטו '.סתם'אין  .נםבחִ 
   .הקווים למטהעם השלשלת ו עם, כךהעתיקו 

  
כמה מברכים  ,בא להגיד כי הדבר ,ניחושב לכן
 נםיש . הרי בקריאת ס"ת,בספר תורה נםיש

 ו כנגדזה ,הציור למטהא"כ,  .שבעה מברכים
הכהן יותר חשוב מאחר ו אבל .ישראלוכהן לוי 

 לכן ,הישראלן יותר מחשוב והלוי  ,הלוין מ
 נםאח"כ יש .מחבירו יותראחד ים גדול יםהקו

 כנגדשזה  ,ארבעה כניסות דהיינו ,שלושה קווים
בסוף  ולאחר מכן, .הנוספים ארבעה מברכים

, דהיינו .הסיום וזה כאן .המפטיר וזהלמעלה, 
  מברכים.השבעה  ונגמר כאן

  ?מלמעלה למטהמסתכלים  מהקהל: אלהש
 .מלמטה למעלהלא.  מרן שליט"א: שובתת

ים, ימברכים העיקרהשלושה אלו  ,בהתחלה
יש תמיד, גם  זאת .ישראלוכהן לוי דהיינו 

עשה  הוא לכן ,שני וחמישיוב ,ת שבתבמנח
וי להן כ ,כל"יזהו ר"ת  מיוחד.אופן באותם 

ואח"כ  .עשה שלושה קווים . לכן הואשראלי
את ארבעת דהיינו  ,עשה את היתרהוא 

 נןיש ,בצד שמאלתראו  .המברכים האחרים
 .כוסות הארבעכעין , לצד ימין ארבע כניסות

 .עירבי וזה ,מברך נוסף. האחד וזה ,כל אחד
עוד ו .שיש וזה ,עוד אחדו .חמישי וזה ,עוד אחדו

 וזהש ,עיגולישנו ובסוף  .שביעי וזה ,אחד
  .המסייםו החותםאשר הוא  ,המפטיר

  
  ?למטה נוהציור שיש ומהו מהקהל: אלהש
 .'מןמעשה ידי אָ ' וזה מרן שליט"א: שובתת

 כאן הכתובהפלא ופלא. אם נתבונן, נמצא כי 
 ?כיצד '.ף הפרשהסודהיינו, ' ."סוף" המלה

הוא  אולם .ך"סמהאות  וזה ,כפי שהואהעיגול 
, כיון ממש סמ"ך את האותרצה לעשות לא 

פשוטה,  "אפאות גם את השהוא רצה לעשות 
 הריאבל  .אות עצמהבאותה להשתמש בכך 

עם  ,פשוטה ממש ,"אאי אפשר לעשות את הפ
כדי שיהיה בכופף אותה, הוא  לכן ,רגל ארוכה

באמצע, היא , א"ווהאות ו "א.וגם פ סמ"ךגם 
  'סוף'. יוצאזה  ,א"כ .בשלשלת תנדבקועולה 

  
הקו האחד זהו ביאור,  שנותר אצלי ללא מה

, אוליכי  ,בהתחלה חשבתי .באמצע נושיש
של־מלה 'סוף'. אבל הקו הזה,  ,א"וואות ה זאת

צריך עיון הדבר  ,לכן .הציור באמצע כבר נמצא
 ,להסביר לא הצלחתימה הוא הקו הזה? גדול, 
ומה הכוונה בכא"ף  ?בא לומר דברהמה 

 שללמ ,אחרים סופרים נםישההפוכה שכנגדו? 
רק את כאן עשה הוא  ,שלמה הסופר מה"ר

  .הכא"ף ההפוכה
  

   .נשמח לשמוע ,לו הסבר אחר היהשי מי
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 יניק וחכים, יאת נכד על כךשאלתי  ,היום אבל
מה  ,תגיד לי ,, אמרתי לוהי"ו םאישראל ת

לי,  ענה הואהופתעתי כש? ר הזהאומר הציו
 ,בסוף פרשת נצביםאבל 

תסתכלו  .ציור אחר נויש
 ותראופרשת נצבים, סוף ב
הציור . ציור אחר נוישש

סתדר כ"כ עם מ אינו הזה,
  . ההסבר שלנו

  
הרי ש זאת כך?למה הוא עשה  ,ברור דברה

שתי פרשיות,  אינן ,נצבים וילךפרשת  ,בעצם
שתי  נןישאשר כ ואכן, אלא פרשה אחת.

בסוף כל עושים ציור רגיל,  ,מחוברותהפרשיות 
 הרי, 'נצבים וילך'לגבי אבל . אחת מן הפרשיות

לכן  .נצביםרק פרשת זאת היא בעצם 
 ,דהיינו '.נצבים כולה' ,כתבו עליהל ילאבתכ

פרשה בפני  אינה 'וילך' ,דבר־לאמיתו של
אלא  .פרשה אחת זאת ,וילךנצבים  .עצמה

שיקראו כדי בה לשניים, לפעמים חולקים אותש
 לפי ענייני . כךבשבת שובה ,וילך את פרשת

 .מסתדר שהדבר כיצד ,ותישנה, לפי הפרשה
לא הוא  וממילא ,תאחפרשת זאת לכן בעצם 

את  כאן נהיש ,. אמנםציורהאותו את עשה 
לפעמים רק כי  ,קטן 'סוף' ואבל זה ',סוף' המלה

עשה  לכן הוא ,סוףה ינואלפעמים זה וסוף, ה וזה
   .ציור קטן

  
כהן לוי  שלסימן  ושזה ,לפי דברינו אבל

כיון שהוא  א,לא פתר את הבעי הדבר ,ישראלו
וכי אז לא קוראים לס"ת  .כאן זאתשה ע לא

אפשר  קיימת.היא אולי  ,'סוף'המלה כל"י? 
, אינם אבל יתר הקווים '.סוף' ולראות שזה

  .מתאימים לפי דברינו
  

  אינו מובן. ,גם העיגול באמצע מהקהל: אלהש
 ומה לא מובן נכון, מרן שליט"א: שובתת

טוב, קשת ויתר.  כעיןשם  נוהעיגול באמצע, יש
  לי"י אלד'ינו... הנסתרות

  
  

  כאן?בניה כך עשה  מהקהל: אלהש
אין ספק שהוא רצה כן.  מרן שליט"א: שובתת

זאת פרשה אחת.  'וילךנצבים 'ש ,בכך להגיד
ור לגבי הצי ,להביןלהקיש ואפשר  מכךאבל 

 וזהגם כאן מסתבר שהרגיל. לגבי המלה 'סוף', 
אבל יתר  .עולה למעלה א"וואות הש וןכי ,'סוף'

 ו כנגדאם זה ,כגוןאינם מסתדרים. הציורים, 
 כאןגם להיות צריך היה  ,ישראלולוי וכהן 

שלמה רבי תאג של ראיתי ב .קווים השושל
לכאורה  .יםקוו שתי כאן רקעשה  הסופר, שהוא

   לכך. הם לא התכוונוש ,א"כ נראה
  

יאמר לנו,  ,ין הזהישיהיה לו מה להסביר בענ מי
  ברוך יהיה.ו
  

 ,לכבוד סיום תשע שנים ,הדבר את אמרתי
בעז"ה ו .מדרשבבית ה כאןיסוד התפילות לי

עוד לנו  ויהי ,שנה הבאההעד כי  ,אני מקוה
לפענח את כל הארות, ו חידושיםהרבה 

  .הנסתרות
  

  ת המדרש.ל בידשיגוגם  מהקהל: הערה
 ,חיצוניתיגדל ש ,בעז"ה מרן שליט"א: תשובת

  רוחנית.גם ו

  
בעניין  ,תוביאור דברי מהרי"ץ זיע"א על האשמור

י"ב הסליחות שהם על סדר א"ב המכוונים כנגד י"ב 
מדות העליונות, והתייחסות מרן שליט"א לכאלה 

  ו את סדר אמירת הסליחות בזמנינו.אשר שינ
מהרי"ץ כותב  .לולחודש אב ,כעתאנו נמצאים 

כך,  ]'גלק עץ חיים ח[לאשמורות בהקדמה  זיע"א
אלפא ביתא, לכן  י"ב פרבאו בסליחות מס

 י"בם במספר קכי  ,צריך שלא יגרע מהם ח"ו
 ,פה למטה ןועל ידי אמירת .אורות עליונים

והם יהיו  ,יעורר למעלה אותם האורות
   בעוזריו.

  

 ."בא שהם לפי סדר ,סליחות נן י"ביש, דהיינו
כוונתו אבל  ,יותרהרבה  נןיש ,למעשהואף כי 

ע"י  ונוסד אשר ,סליחות העיקריותה לי"ב
 הוסיפו עוד ,במשך הדורותאכן,  .הקדמונים
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לפי  הואגם  ,'אקרא י"יאליך ' ,שללמ .סליחות
 חשובותה ןה ,י"ב סליחות הללואבל  .ב"אסדר 

 ןהכי  ,ןלא לגרוע מהשזהר יצריך להו ,ביותר
   .עליוניםהרות או י"בכנגד 

  
עשר אורות עליונים? הדבר ־שנים ,הפירוש מה

 משנת חסידיםבספר  , כגוןבספרי קבלה מבואר
 ויכווין בי"בוז"ל, , ][מסכת הסליחות פרק א' אות ב'

 מדוע ישנם ,יודע ינניא, שבהם לפא ביתותאַ 
 '?לפא ביתאִא ', ' בחירקלפאִא 'אומרים 

המלה בגלל שאולי  .לפאאַ צ"ל  ,לכאורה
האות  , גםבעצםאבל  ?ףלֶ אֶ מלשון  וזה ,'לפאאַ '

הרי סוף ש .ףלֶ אֶ מספר ל הקשור ,בעצמה ל"ףא
 .ףלֶ אֶ  וזהאחרי תשע מאות (טצ"ץ),  המאות,

פרצופי אצילות,  לי"ב ,יכוון בהם בכל אופן,
כבר  זה ,נוקביהאריך ו והם עתיק ונוקביה,

 ,סבא ותבונהישראל  ,חכמה ובינה ארבע,
לא שצריך  ,אם כן .רחלישראל ולאה יעקב ו

   .מי"ב סליחות הללור יחסהל
  

לפעמים שכאשר  ,אנשיםכך, שישנם מ להוציא
אין להם כבר רואים שו 'רנותמ'מגיעים להם 
 י"יאליך  הסליחה הם מדלגים את יאז ,זמן

ובוחרים  ,וכו' קול תחנוני נשאתי עיני, שמע
 אינם אבל .הקצרות יותר לומר את ה'מרנות'

עדיף  .את הכל ו כאןלקליק הםכי  ,מבינים
ולא אפילו לבדה,  ,הסליחה הזאתשתגיד את 

 וןכי ,'רנותמ' הששלאו שתים  לומר במקומה
 ,סליחות את הי"ב מהמשלי סליחה הזאתהש

  . סדר א"ב אשר הן לפי
  

אנחנו  מדוע ,זיע"א מהרי"ץמסביר גם  כך משום
לדוד אליך  המזמור אומרים בנפילת אפים את

לפניך אני כורע נוסח 'את ה ולא ,נפשי אשא י"י
י"ב חלק משהדבר  וןכי . הסיבה היא,'ומשתחוה

את החשש כאן אין ו .ב"אסליחות לפי סדר 
 ,שמו"עלאחר תפילת  נושיש כפי ,סכנה

  י הסוד."פמסתדר גם ע וממילא הדבר
  

בעוד  אם קםוהנה מהרי"ץ ואומר,  ממשיך
יוכל לומר הסליחות  ,לילה לראש אשמורות

שכבר  ,מרםעת לאאין אם  אמנם .הנוספים
אין  ליאור באור הבוקר, אזיפנה הלילה 

, כי בזה יוצרך לקצר מנוסח הי"ב לאמרם
אלפ"א בית"א המחוייב לאמרם, וכן לא 

ונהגו . שאמרו להאריך יעשה לקצר במקוםי
. והנה וכו'תחילה מזמורי התשובה לומר 

 ןיב כפי סדריהמחו שום לךאר ,המעייןלאהבת 
לה יתחב .י רבינו האר"י ז"ל"פע ,ראשוניםשל־

עד  ,' הצדקההלך  .וקדיש 'אשרי יושבי ביתך'
 .אל מלך ויעבור .ונשובה אליך ה'השיבנו 

אשרי את ' ינו מכניס בחשבוןאהוא  .עת רצוןב
זה ש וןכי ,ב"אסדר לפי  ושזה הגם ,'יושבי ביתך
 , הסליחהא"כ .מזמור אלא ,לא סליחה

אצמח ארים ימינך ו ,רחמנא יא,ה נההראשו
ג'  .אנשי אמונה אבדו ויעבור. ב' .וכו' פורקנך
ה' אשמנו  .' אל תעש עמנו כלהד .תמהנו
 ,שני הדברים האלה .אשמנו מכל עםו'  .בגדנו

 מתחיל ',אשמנו מכל עם'הרי  .ביחד מצטרפים
 '.כוחנו לנכרים' ומסתיים במלים, ב"אסדר לפי 

 דברה עשקו עמלינו'.נו ילעינ'ההמשך הוא, ו
 , את הסליחההכניסו באמצעש רק .חדהולך בי

שיסד בעל חובות  באומר ובפועל',אשמנו '
 ז' ,אח"כ .חשבוןמן ה יננהא היאוהלבבות, 

רחום וחנון ט'  .עננו אבינוח'  .ינו שבשמיםהאל
עשה למען שמך  . י'רחם עלינו חטאנו לפניך

פילת פנים לדוד אליך נ . י"אלמען אמתךעשה 
יאמרו עוד, אם יש פנאי ו .נפשי אשא ה'
 י"יאליך 'בהכרח צריך לומר פיוט ו .מרנותה

א "אלפ י"בשהוא המשלים ל ',נשאתי עיני
א, עיין בספר חמדת ימים, ובספר משנת "בית

  חסידים.
  
תשובה בזמנו הדפסנו כמדומני ש ,בעבר ברנויד

, תשרי 17גליון [" תוצאות חייםבעניין זה, בעלון "
תחכמו ה ,בזמן האחרוןכי , ]ה'תשע"ד ב'שכ"ה

יודע מי הראשון שהתחיל  ינניא מקומות, קצתב
עדיין רואים שכאשר הם לפעמים ש מפניבכך, 

החליטו להפוך בבית הכנסת, אנשים אין עשרה 
למה  ,אמרוהם את סדר הסליחות. דהיינו, 

', אל מלך יושב על כסא רחמים'להתחיל 
 י"ג מדות,בסוף  צריך לומרהרי ש '?רחמנא'
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"ץ, פמצ ולהגיד ת הכנסת.בבי עשרה איןועדיין 
כיון שאין זה כמו לומר את  אינם מעוניינים

 ,החליטו לכן הם .השמות הקדושים ממש
י"ג לאחריה אין , ש'ינו שבשמיםהאל' להתחיל

 וגיעים עד שיבינתיממשיכים לכך ו ,דותמ
הם חוזרים ואומרים את  וכשיש מניין, .עשרהה

י"ג  לומרכדי ב ,הם הפכו את הסדר .הרישא
   .ת בציבורמדו

  
, נכון הדבר אינו ,לפי מה שאנחנו אומרים, אבל
עליונים למטה, . הם הופכים את הסדרש כיון

הסליחות אמרנו, כי הרי ותחתונים למעלה. 
וכפי  .אורות עליונים י"במכוונות כנגד 

 פשראי וא ,הולך לפי הסדר הדבר ,ששמעתם
זאת מעכב,  שהדברלא זה  .להפוך את הסדר

ייסוד הלפי  ,רצוי אינו הדברבל , א'הלכה' אינה
סדר 'זה נקרא  ,לחנם לא .סליחותשל־

כך  נת.ומכוּ  היא סליחהכל ש ', כיוןהסליחות
   .על פי הסודהוא 

  
לפי לפי הפשט,  לואפיכי  ,ניחושב אולם

הרי דהיינו,  .אתזלהבין  יכוליםאנו גם  ,נותידרג
המזמור וביחד עם  ,ים עשרה סליחותתש אלו

שלש עשרה.  יוצא בסה"כ ',ךאשרי יושבי בית'
 מהרי"ץהמקובלים ו, כי מקודם אמנם אמרנו

יושבי  אשרי'בחשבון את  הכניסולא זיע"א 
 אבל .את הסליחות רק והחשיב', אלא ביתך

תהלה 'ו 'אשרי'ביחד עם  בכל אופן,סוף סוף 
שלש  נםישביחד  ,ב"אסדר לפי זה ם גש ',לדוד

 ,וןמכו דברהנמצאנו למדים כי  ן,כעשרה. אם 
הרי כתוב בספרים  רחמים.של־דות מ י"גכנגד 

לים מתג ,מתחילת חודש אלולכי  ,הקדושים
רחמים ברקיע. אם כן של־דות ומאירים י"ג מ

 י"גכנגד  ,יסדו את הסליחותיהם גם ש ,מסתבר
כנגד מדה  נתמכוו סליחהכל  . דהיינו,דותמ

ופך את הסדר, אם אתה ה ,ממילא מת.מסויי
. בצורה הפוכהדות ג מי" שתאמר את כפי וזה

 ',נוצר חסד לאלפים'תתחיל להגיד דהיינו, ש
 ,את הסדרים הפכת '.אל רחום וחנון'לפני 
  ראוי. נוניא והדבר

, לאשמורות האדם איחראם  מהקהל: אלהש
  ?הזה הסדר פיכ ויגיד לבדעדיף שהוא 

אכן  דברה ,אם אפשר מרן שליט"א: שובתת
  עדיף.

  
את  הוא יאמרלא כדאי ש מהקהל: אלהש

  ביחד? עם הציבורהוידוי 
אז שישנה  ?שיקולהמה  מרן שליט"א: שובתת

  ?התעוררות יותר
  

 דבר הואה, בציבורכן, כשזה  מהקהל: אלהש
  אחרת.

נראה לי זה גם לא  .לא מרן שליט"א: שובתת
 ,בדור הקודםזאת. מעולם לא ראיתי ו .שיקול

אמרו את  ,חרויאר שאאנשים הכי תמיד ראיתי 
הדבר  .לא היה מקובל הדבר .צמםהוידוי בפני ע

הרי בולט וניכר, כי בזמן הוידוי עומדים 
בשחייה. אמנם מסתמא אם נכנסו בזמן הוידוי 
עצמו, השתתפו עמהם, והתכופפו, כדי שלא 

  לפרוש מן הציבור. 
  

. ינו את הסדראף פעם לא ש ,שעברו בדורות
לפי זאת תמיד אמרו התפללתי עם זקנים, 

י"ג מדות  אומרים ,שרהע מגיעים כאשרו .הסדר
. פ"ץמצ ץ"פאמרו מצ ,עד אזאבל  .באופן רגיל

חזרו ולא בהתחלה, הקדיש  עלדילגו גם הם 
 היה מניין, כבר כאשר ,אותו לאחר מכןלומר 
   .][שםבעבר כך על  כתבנווכבר 

  
בליל  הרי .הוא מכוון ,כל דבר ,לדעת צריכים

בעדות אחרות  .כשמו סדר נויש ,הסדר
 ואנחנו וכו'. ורחץ כרפס יחץקדש ' ,אומרים

לא  וכו'. קדש ונטול כרפס טבול' אומרים,
 מסויים. א"כ, עשו סדרהעיקר ש ,משנה. אבל

שם  ,. אמנםנםלחִ  הדבר אינו .סדר נויש כאןגם 
סדר.  נויש כאן, אבל גם "סדרהליל "זה נקרא 

   .ממש הפלא ופלאדבר, שהוא תראו  תכףו
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נאבדו מן ביאור המאמר ארבעה שפתחו ב"אף" ו
העולם, וכיצד אנו פותחים ואומרים לפני תקיעת 

  שופר "אף על פי שתקיעת שופר וכו'". 
הרי  .שאלהאיזו התעוררתי ל ,האחרון בזמן

 '.אף'לשון אדם פותח בהר שכאלא טוב  ,ידועכ
, [בראשית רבה פרשה י"ט פיסקא ב' חז"ל אומרים
ארבעה  .ברית כרותה לשפתיים ,]ובעוד מקומות

ארבעה דהיינו,  .ףואבדו בא ,אףפתחו ב
אבדו ו נענשוו ',אף'לה התחילו במ ,אנשים

הם כפי ש ',גםבלשון 'במקום להגיד  .בחרון אף
כך מסבירים  '.אף'פתחו ב הםבכ"ז  לומר,יכלו 

 דברהאם הבס"ד נראה  ותכף ,המפרשים
בכמה מקומות,  ,מאמר חז"ל וזה .מוסכם

במדרש הגדול, גם בזוה"ק ובראשית רבה, ב
על לא מובא ומפורסם,  ו מאמרמובא, זה הדבר

   .שום חולק כך
  
ר"ת  ,סימןלהם יש  ?הארבעה כך, מי הם כתובו

נלך לפי  .ה"קאנר"ת יש אומרים וה, "קנא
הנחש  .מןה ,ופהא ,חשנורח, קה, "הסימן קנא

י ָאַמר ֱאלִֹהים לֹא ֹתאְכלּו ִמּכֹל ֵעץ  ,אמר ַאף ּכִ
ן ובסוף  ב'אף', ילהוא התח ,]בראשית ג', א'[ ַהּגָ

   הלך לאבדון.
  

  עקומה.  , היאגם האות פ"א שםמהקהל:  הערה
אבל מסופקני אם  מרן שליט"א: נכון. תשובת

זה נוגע לנ"ד, ובכל אופן בשני המקומות 
  הנוספים בתורה אין הפ"א עקומה.

  

ֲחלֹוִמיאמר, האופים  שר  ].שם מ', ט"ז[ ַאף ֲאִני ּבַ
ַאף לֹא  ,םדתן ואביר אלובעצם  ,עדתווקורח 

במדבר ט"ז, [ ֶאל ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדַבׁש ֲהִביֹאָתנוּ 
ה , אמר המןו .]י"ד ְלּכָ ר ַהּמַ ַאף לֹא ֵהִביָאה ֶאְסּתֵ

י ִאם  ָתה ּכִ ר ָעׂשָ ה ֲאׁשֶ ּתֶ ׁשְ ֶלְך ֶאל ַהּמִ ִעם ַהּמֶ
  .]אסתר ה', י"ב[ אֹוִתי

  

פותחים ואומרים נו א כיצד, תמהתי כן־אם
אש שופר בר שתקיעת אף על פי ,בראש השנה

והדבר קל  .וכו' ורמז יש ב ,גזירת הכתוב שנהה
 . א"כיום הדיןזהו  ,ראש השנההרי וחומר, כי 

היתכן  ?חרון אףעם  ,מתחיליםאנו  כיצד
  שנפתח פה לשטן?

הרי ש ,בכך לא מתחיליםאנו כי  ,נאמר אולי
א"כ,  .ולםעל־שונו בירכבר אמרנו לפני כן 

 לא ,גם עדת קורח אולם, באף. מתחיליםאיננו 
 ,פסוקים לפני כן נםיש .התחילו ממש במלה אף

 ,לפני כן כתובהרי ממש ההתחלה,  ינהא זאת
י ֶהֱעִליָתנוּ  שם שם, [ ַויֹּאְמרּו לֹא ַנֲעֶלה. ַהְמַעט ּכִ

 נהיש ,אלא. אמרו אףהם ואח"כ  ],י"ג-י"ב
 '.אף'עם  לפני שהתחילו ,הפסקה קטנה כביכול

ישנו הפסק, זה נקרא  גם כאשר, כי רואים "כא
   .'התחלה'
  
תירוץ  ,על השאלה הזאתשיהיה תירוץ  מיל

. זאת אשמח לשמוע, בע"ה נאמרממה ש אחר
אחד על דרך השני תירוצים,  לומר ברצוני

נתחיל עם דרך  .פשטהעל דרך  והשנידרש, ה
  .זה יותר נחמדש וןכי ,דרשה
  

זאת, כשאלה שאל  ופרסם החת , כיאומרים
הרבה במובא  דברה .האת רבו בעל ההפלא

 כתובות כתמסכיצד הפרק החמישי ב .ספרים
אף על פי שאמרו בתולה , מתחיל ,[דף נ"ד ע"ב]

אם רצה להוסיף  ,גובה מאתים ואלמנה מנה
את  ושאלקפץ החת"ס  .אפי' מאה מנה יוסיף

כאן התחיל ש ודרבינו הק כיצדהרב, כבוד , רבו
ונאבדו  ,ארבעה פתחו באף'הרי  ?'אף'מלה ב

ואמנם  ?פרקההתחלת זהו  הלא ?'העולם מן
עם שמתחיל נוסף פרק אף אין  ,בכל המשניות

   .הפרק היחידי וזה ,אףמלה ה
  

 כמובאשמן הטוב, בעל  וכן ,בעל ההפלאה ענה
הפלא דבר , זה מביאים תירוץהכמה ספרים ב
־כל התורה שבעלבכי  ,צריכים לדעת .לאופ

ות מכוונים על פי סוד, גם הדברים הפשוטים ,פה
כל  נןלפעמים יש .נםלחִ  הדבר אינו .עליונים

אשר  היש כאלו? כתבו כך מדוע ,שאלותמיני 
לכך , שהיו תירוץהמוצאים  או שאינםנדחקים, 

 .בדוקא צריך להיות כך הדבר מדוע ,סיבות
הדבר  .פרקים כ"ד נםיש ,שבת כתמס, בשללמ

כן ו .כלה יאה ,בתהשש וןכי .נםלח אינו
 כ"ד ,זאת עשו כנגד לכן .כלה , היאהשכינה

  . כנגד כ"ד תכשיטי הכלה וכו' פרקים
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כנגד הם שפרקים,  י"ג ישנם ,כתובות כתמסב
כתובות  כתלמה מסו .רחמיםשל־דות מ י"ג

תלמוד ' נקראת ,מס' כתובותש וןכי ?דוקא
רבים כללים  ,היסודות בה אתיש  '.קטן
תורה של־יסודות שהם הש"ס, הרבה דברים שב

ש"ס  או, 'תלמוד קטן' תאנקר יאהלכן  .שבע"פ
   .קטן

  
 ,דותמ י"ג הדבר מכוון כנגדמאחר ש, ממילא

דת וון כנגד ממכֻ הוא  ,פרק החמישיה נמצא כי
ִים  ְי"יָ  ְי"יָ  '.ארך אפים' ֵאל ַרחּום ְוַחּנּון ֶאֶרְך ַאּפַ

 המדה .]שמות ל"ד, ו'[ ְוַרב ֶחֶסד ֶוֱאֶמת
 א"כ, .'אףארך אפים, דהיינו ' יאה ,החמישית

 .'אף'למתק את הו בא לבטלהוא  ,הזה הפרק
מלה הפרק הזה מתחיל בש ,הסיבההיא זאת ו

  כך הם הסבירו זאת. אף.
  

, בכך יש לו זכותו ,לזאתשעורר אותי  הראשון
 בק' שלהמו"ל הרב צבי וינברג שליט"א, זהו 
גם אצל  כי הוא מביא, .קורח שתפרב 'ונקי

בחזרת  , וז"ל,כזאת אקושי נהיש ,האשכנזים
ברכת  אחרל ,תפילת מוסף של־ר"הל צש"ה

 מתחילים בפיוט ,יש להם פיוט ,מחיה המתים
יושר לקט וב .קוינוך 'המשפטיך  חאף אור'

שרבינו  כתב, )133(תלמיד תרומת הדשן עמ' 
רצה  לאמשפטיך אף קוינוך'.  גורס 'אורחתם 

משום  'אף',ב כדי שלא להתחיללגרוס כך, 
את תיקן הוא  דארבעה פתחו באף ונכשלו.

, אלא ך'משפטי חאף אור'לא לגרוס  ,הנוסח
מלה לא לפתוח בשכדי ב ,ך אף'משפטי חאור'
   ., משום כךהוא שינה את הפיוט .'אף'
  
שאנו  ,שנההאש בראנחנו נעשה  מה ,ןכ־םא

וכו',  אף על פי שתקיעת שופרבמלים 'פותחים 
לכאורה  ?ליםאת המ אפשרות להפוך האם יש

רת הכתוב אפשר, תקיעת שופר אעפ"י שגזי
הוא, רמז יש בו. אבל סגנון זה לקוח כלשונו 

עכ"פ והרי מהרמב"ם [כדלקמן ד"ה אבל]. 
הפך  ר"ת בכל אופן,  אותם? לא הפכול בפועַ 

לא בכדי ש, זאת לסדרהיה לים, אפשר את המ
   וכו'. ארבעה פתחו באףש' וןכי ,להתחיל באף

ה שמלק בימביאים בשם רו מוסיף, והוא
 שהקשה לפי המדרש, שבורג זצ"לקלמני

רבינו הקדוש התחיל את פרק , איך רבינו הנ"ל
אף על ' חמישי במסכת כתובות במלה 'אף',

 ,פרקים י"גבמס' כתובות יש שאמר, ו '?פי
הפרק ורחמים, של־דות מ י"גכנגד שהם 

ארך 'דת כנגד מהוא , 'אף על פי'החמישי 
רק זה אפשר לסלק פשל , ועל ידי לימוד 'אפים

לכן רבי התחיל ו, שראלים מעאת החרון אף 
   אף. המלעם האת הפרק 

  
מתוך  ,עשיתי חשבון .נפלא תשמעו דבר כעת

לפני  שנההאש מה שאנחנו אומרים בר
חמישי דבר הה ,התקיעות אחרלו ,התקיעות

רואים  .פלאי פלאותממש  '.אף על פי' ואה
 ,בם דיבר י"ירוח ' ,נע"ג אבותינוכי אצל ממש 
יצא מכוון, ממש  דברה .'על לשונם וומלת

  . סייעתא דשמיא אתז .הפלא ופלא
  

קשור לתקיעת שופר, נעשה חשבון, מה  בואו
קראנו ו תפילת שחריתאת  שסיימנו אחרל
י שערעת 'בפיוט מתחילים אנו  .ספר תורהב

הפיוט  הראשון.הדבר זהו , 'להיפתח רחמים
עלה י"י וכו'. השלישי, 'המלך השני הוא, '

בני  בניךרבש"ע  '. הרביעי,ים בתרועה'אלד
שתקיעת  אף על פי' ,חמישיה .וכו' רחומך
יהי רצון ' ,שביעיה '.קולי שמעת' ,שיהש '.שופר

התקיעות  , אלושמיניה '.שתקרע כל המסכים
אשרי ' . התשיעי,תשר"ת תש"ת תר"ת ,ןעצמ

 '.וןתשמעד העשירי, 'כמא '.העם יודעי תרועה
 ,מוסףומתפללים  ,הושיעה אומרים י"יאח"כ 

 ,קשור לתקיעות לא הדבר ,חידוש אינו וזהו
 ,הוא חידושה אבל .השנהימות כל קיים ב אלא

הם אלו ו, 'שופרות'ו 'זכרונותו' 'יותמלכ' ברכת
 י"ג ישנם, כי בסה"כ יוצא השלשה האחרונים.

 שהם ,קשורים עם תקיעת שופרה ,דברים
'אף על  ,חמישידבר הא"כ,  .לפניהם ולאחריהם

חרון ולסלק את  לבטלו בא למתקפי וכו', 
או  ,לכן .'ארך אפיםמדת 'כנגד  והוא ,אףה

 דרבה, הדבר אפילואאו ש ,מזיק נונשהדבר אי
  אף.החרון לסלק את בכדי מועיל, 
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את רק אם מתחילים  ואבל זה מהקהל: אלהש
, אבל ישנם המתחילים את 'י"י י"י'מי"ג מדות 

  י"ג מדות מ'אל רחום וחנון'.
מחלוקת  נהיש אכןיפה,  מרן שליט"א: שובתת

ולא  .י"ג מדותלספור את  מהיכן ,בראשונים
מחלוקת אחת, אלא הרבה מחלוקות. גאונים 

במס' הרא"ש וראשונים ואחרונים. למשל, 
, רב נסים גאון ראש השנה מביא את דברי

כי  וטען עליו .הסובר שמתחילים מהשם השני
ש"צ אומר הש ,הוא מקובלה שראלים בכל ע

 י"י'מתחילים ואז  ,'ויקראעל פניו  י"יויעבור '
 שראל,ים תקבל בענכי  ,רואים . א"כ'י"י

אולי  נןיש י"י. מי"ישמתחילים את הספירה 
איך לספור את הי"ג או יותר,  ,עשר שיטות

 י"ימתחילים ממקובל, האבל לפי  .מדות
 א"כ,משמע . י"י וגו' י"י דהיינו אומריםהראשון, 

ל, שמקובלפי מה כי  ,יוצא. הראשון וזהכי 
מתאים לדברינו. דהיינו, לפי מה שהדבר בודאי 

 שראל,ים הלכה למעשה בכלל עלתקבל הש
 ,כי כאן זה מתחיל ,קבע 'מנהג ישראל תורה'

 .תהחמישי המדה וממילא 'ארך אפים' זאת
דף כרך ראשון הל' נפ"א ִמ [ בארות יצחקספר ב

שהו ימאין שיטות, חבל שרבה הבאתי ה ]רפ"ג
 וןכילעומת זה, זה , סידר את כולם אשר

הדבר מוזכר , בכל אופן .קצת מבלבל שהדבר
   .בקדמוניםכבר 

דעת האר"י (שהבאנו שם בבארות לפי  וגם
יצחק דף רפ"ה ד"ה ואעפ"י), שי"י י"י לא מן 
החשבון של י"ג המדות, ומתחילים מ'אל רחום 

הוא  'אפיים'וחנון', יתכן גם כן שתיבת 
לשתי  'ארך אפיים'החמישית, שהרי הוא מונה 

  מדות.
  

, הללולים את המ לקחו הרי מהיכן ,בעצם אבל
? מרבינו וכו' 'שתקיעת שופר יפל עף א'

למה א"כ,  .][בהלכות תשובה פ"ג הל"דהרמב"ם 
אמנם  ?על חכמי תימןזאת, אנחנו שואלים 

 ,את לפני התקיעותזחכמי תימן קבעו לומר 
, הרי על הרמב"םזאת שואלים  איננו מדוע בלא

ל עף א' בלשוןאת ההלכה תחיל ה רשאהוא זה 
   י'?פ

הרמב"ם ש, לכאו' פשוטה היא התשובה אלא
 דבר נמצאהכיון ש, המלה 'אף'לא התחיל עם 

בעצמה, הלכה ה ,אכן .באמצע הפרקשם 
הוא לא אולם , 'אף על פי' ה במליםמתחיל

דהיינו לפני , משא"כ בנ"ד .כךהתחיל עם 
 וןכי .על ההתחלה כי זהונראה  התקיעות, הדבר

עולם', וכעת אתה 'ריבונו שלנוסח גמרת את ש
   .נושא אחר כביכול וזה אומר 'אף על פי'.

  
שכל הציבור  ,תיובתי כנס נןישהרי  ,בכללו

 קשה הדבר ממילא, ביחד.את זפיסקא אומר 
ומרגישים רואים כבר ממש כעת כי יותר, ב

מר א כאןעד הרי ששכאן היא התחלה. זאת, 
 וזה .לומר ביחד ורמתחילים הציב ומכאן ,הש"צ

   .בולטדבר ודאי ב
  

בכלל לא אמרו הם כי  ,ראיתי בקדמונים גם
אלא התחילו ב'אף את כל הדברים האחרים, 

נוסח עם  ,התקיעותאת התחילו  על פי'. דהיינו,
, 'אף'הם התחילו ממש עם  ,"כא .י'פל עף א'

אולם  ?לכן קשה, כיצד עשו זאת .'חרון אף'עם 
 איננו קשה, כיוןהדבר  ,עצמו הרמב"ם על
ולא את באמצע הפרק, זהכניס  הואש

  חילתו.בת
  

אכן , וזאת התעוררתי לבדוק ,אבל
פתח  ,בהרבה מקומותכי  ,מצאתי .השתוממתי

 '.אףלשון 'ב ים בחיבורופרקה אתהרמב"ם 
 אבל ישנם יותראגיד לכם שלושה מקומות, 

כך, יו"ט מתחיל הלכות פ"ה מבהרמב"ם . מכך
אה ביום טוב אפילו אף על פי שהותרה הוצ

לא ישא משאות גדולות כדרך  ,שלא לצורך
כך  אלא צריך לשנות. ,שהוא עושה בחול

 פרק י"ב . וכן, במלה 'אף'מתחיל הפרקממש 
אף על פי  ,כך מתחיל ,הלכות שבועותמ

וכן הנשבע  ,שלוקה הנשבע לשוא או לשקר
שבועת העדות או שבועת הפקדון מביא קרבן, 

. וכו'לו ושבועה כאין מתכפר להן עון ה
אפי' כי  ,נשבע לשקרה על ,שם הרמב"ם מדבר
ון עדהיינו,  .לא נמחל לו עוןה ,שמלקים אותו

ענש יהוא עוד ילכן, ו .חמור מאד ואה ,השבועה
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 וכן .שהוא קיבל המלקות ותלא מספיק, כךעל 
 הרמב"ם ל,בֶ מהלכות אֵ  אחד עשרפרק ב

 .לות במועדישאין אב יפל עף א ,כך מתחיל
 ,חרון אףישנו שבזמן  ,לותיו בהלכות אבאפיל

, האבלים רח"ל כנגד דת הדין מתוחהמו
  .'אף'במלה  פרקאת המתחיל  הרמב"ם

  
הרמב"ם מתעלם יתכן שנאמר, כי  אולי

דעת  זאת כי ,סובר שהוא או .ממאמר חז"ל זה
בעוד  לבדוק זאתצריכים ו ,יכול להיות .יחיד

מפרשים  גםאולי ומקומות, אולי בתוספתא, 
 אולם עם המלה 'אף'. התחילונוספים, ופוסקים 

א"כ קשה,  .כךפתח בודאי  , הואהרמב"םלגבי 
  כך?על מה הרמב"ם יגיד 

  
אחת.  להזה מ 'אף על פיאולי ' ל:מהקה אלהש

  אולי המדובר רק במלה 'אף' לבדה. 
אין שום מה ההבדל?  מרן שליט"א: שובתת

ודאי בוסייעתו , החת"ס יתירה מכךהבדל. 
 הםלמה  ,כי אחרת .דבריךכ נוהבי לאש

אינני יודע.  ?כתובותפרק חמישי מעל  יםשואל
מבין  אינניגם לא ראיתי אף אחד שמחלק כך, ו

, אלו 'אף על פי'המלים  אכן, .חילוק נושיש
התחלת עם סוף סוף, אבל  מלים צמודות.

 אמנם המלה 'אף'המלה 'אף', וזהו חרון אף. 
אתה  סוף סוף, אבל 'על פימלים 'ל הצמוד

 נולא נראה שיש א,מסבר 'אף'.מלה פותח ב
   .חילוק

  
  מהקהל: אבל בכל זאת יש חילוק. שאלה

מרן שליט"א: חילוק זה אינו מחלק.  תשובת
אבל התחלת עם  ,ליםצמד מ ולמרות שזה

  . 'אף'
היה לרבינו הרמב"ם, כי  לומר,צריכים  אלא

, דהיינו, הרמב"ם למד .בעניין זה פירוש אחר
 הנקודהכי , 'אף'שפתחו ב בעההארלגבי אותם 

', אף'לה מב פתחוהם מה ש אינה מפריעהה
 כאן נהיש ,רי בעצםה העניין הוא אחר.שאלא 

סיפר אכן  הנחש, הואלגבי בשלמא  .קושיא
במחלוקת קורח  דתן ואבירםוכן  .בלשון הקודש

 אבל המן .ברו בלשון הקודשידהם  ,ועדתו

־כמו בלשון הקודש? דיבר הוא לאהרי  ,הרשע
 ?מצריתהוא דיבר בלשון הרי  ,שר האופים ,כן

את  יןא, בהן שהם דיברו הללווהרי בלשונות 
   '?אף' המלה

  
 ,שמואל יפה הר"רמזהו  ,יפהמקשה מהר"ש  כך

דף [ו על מדרש רבה פירושבבעל יפה תואר, 
דכיון דכוונת האומרים קצת קשה,  וז"ל, ,]קכ"ח

במלה זו לא היה לשון 'אף' אלא במקום 'גם', 
ע חש, דמשמלדרשה זו אלא בנאין טעם 

, כיון דהעולם בלשון דבלשון הקודש סיפר
הקודש נברא. וכן בעדת קורח, קרוב שדיבורם 
בלשון הקודש. ובאלו יש לומר שפתחו ב'אף', 
שהמלה ההיא כפי מה שביטאו בשפתיהם 

אבל שר האופים תשמש ללשון אף וחימה. 
בלשון הקודש, ואם ברו ילא דשוהמן מסתמא 

 .אין על המלה ההיא הוראת אף וחימהכן 
על השאלה טוב אין לו תירוץ א"כ, מה הדיוק? 

הכוונה שהם  שאיןהוא נדחק פה להגיד,  .הזאת
בפסוק כתוב ש אלא, כךממש  אמרואלו ש

העתיק את הפסוק דהיינו,  .שהם אמרו כך
המלה שהם אמרו, בלשון 'אף', ולא בלשון 

. דברההוא  כךש ,בא ללמד אותנו'גם', יען כי 
ה תלא הי לכך, אזי לא מצא תירוץהוא ש כיון

הוא  .ליישב זאת כך נדחק הואו, לו ברירה
   ."לדחוק"ואפשר  ,כותבבעצמו 

  
לא התחילו  ,עדת קורח כי ,הוא שואל אח"כ

 ַויֹּאְמרּו לֹא ַנֲעֶלהכתוב לפני כן הרי ש, 'אף'ב
 ,כתובלפני כן  ,המן . וכן לגבי[במדבר ט"ז, י"ב]

ָניוַוְיסַ  רֹו ְורֹב ּבָ בֹוד ָעׁשְ ר ָלֶהם ָהָמן ֶאת ּכְ  ּפֵ
ַויֹּאֶמר ָהָמן ַאף לֹא ואח"כ כתוב  ,[אסתר ה', י"א]

, ולא המשךה וזה דהיינו, .[שם שם י"ב] וגו' ֵהִביָאה
משמע כי יש לו קצת תירוץ,  ,על כך .ההתחלה

 '.ויאמר המן'כנראה מן המלים ה הפסקה, תשהי
 פלפול כאן נויש ?עדת קורחמה לגבי אבל 
   .ומפותל ארוךממש 

  
נוספים פסוקים  הוא שואל, שהרי ישנם עודו

עוּ הפותחים באף, כגון  ל ִנּטָ ל זָֹרעוּ  ,ַאף ּבַ  ,ַאף ּבַ
ְזָעם ָאֶרץ ּגִ ל ׁשֵֹרׁש ּבָ  ].ישעיהו מ', כ"ד[ ַאף ּבַ
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מביא  '. והואאף' במלה יםמתחיל הפסוקים
י ֱאנֹוׁש ִרמָּ  , כגוןעוד מקומותמ ה וֶּבן ָאָדם ַאף ּכִ

[פ"ב,  אבות כתבמס וכן .[איוב כ"ה, ו'] ּתֹוֵלָעה
אף הוא ראה גלגלת אחת שצפה על  ,משנה ז']

לפי מה  ,קושיאנה נזאת אי אולי .פני המים
 .נבלע באמצע דברהש וןכי ,קודםמשאמרנו 

מה שכתוב בעדת כי בסוף, ל מתרץאבל הוא 
התורה ', אבל אףמלה 'פתחו בהם כן א ,קורח
את  כתבהיא ה ולכן זאת, רצתה לכתובלא 

 .דוחק עצוםזהו  ,בקיצור .שלא במקומו הדבר
 , על הדבר הזה.בעל היפה תוארלקשה מאד 

סגר עליו ' ,בנ"דברא רבא, אבל גהיה הוא 
  . לכךק לָ חָ  לא מצא תירוץוהוא , 'הדרך

  

 ,שלמה שלם מה"רזהו  ,בעל נחמד למראה בא
 תחי בתקופהוא , אמסטרדםהעיר  של הרב

כשמו  .נחמד ממש אומר תירוץהוא והחיד"א, 
 גםנוכחתי ושמחתי כי , ולפי זה .כן הוא

  מיושב. יהיה הרמב"ם 
  

לה המן לדייק מ ,הכוונה כי אין ,מסביר הוא
כי  ,במלה הזאת אלא התורה רומזת לנו '.אף'

 ההי םדיבור . דהיינו,כעס דבריבהם פתחו 
אני  ,הנחש בא ואמר לחוה .כעסשל־ דיבור
על הקב"ה, למה הוא עושה דבר  כועס מאד
רוצה  נונאי מדוע, אתם יודעים ההא ?כזה

רוצה שתהיו הוא לא ש משום מן העץ? שתאכלו
אלִֹהים יְֹדֵעי טֹוב ָוָרע םיתֶ יִ הְ וִ  ,כמוהו [בראשית  ּכֵ
  הוא מסביר את כולם.  ,וכך על דרך זה .ג', ה']

  

האריך הרבה ונכנס יפה תואר רב ה ,שונול וזה
על הדקדוקים שיש לדקדק  חקיםוד בכמה

במה  הכל יתיישב ,דעתי, ולפי וכו'במדרש זה 
ד' אלו פתחו באף, ר"ל באף  ,והוא .שאפרש

וחימה ודיברו בלשון עזה. ואעפ"י ששר 
ממילא  ברו בלשון הקודש,ילא ד האופים והמן
שדיברו הדברים אותם  מ"מ ',אף'הם לא אמרו 

הנחש  , כי. והענייןהיו בלשון חרון אף בלשונם,
אף כי אמר אלהים לא התחיל לדבר עם חוה, 

תאכלו וגו', הנני בחרון אף על אשר גזר ה' 
עליכם שלא תאכלו מכל עץ הגן, כי למה מנע 
מכם אכילתם, כי אם שלא תהיו כאלהים, ועל 

זה יעשן אפי. ולפי שדיבר סרה על ה', ופתח 
דבריו היו באף וחימה כדי שתתפתה חוה, 

 .כעס על יוסף ,שר האופים גם נאבד מן העולם.
. את הפתרון מו גםא ראה בחלוהוכי  ,הרי כתוב

אתה אומר ש ,בכךמה החכמה  לכאורה,א"כ 
ראיתי  ,מיבחלואני אפילו הרי  ?לי את הפתרון

אותו אין בדבריך כלום.  ? א"כ,את הפתרון הזה
עוד לא הבאת אותנו  .ואבירםדתן לגבי  ,דברה

ח לנו כל מיני אתה מבטי , וכברשראלירץ לא
 כיצדעס על מרדכי, כהוא המן, וכן הבטחות. 

אל הוא רואה שאסתר המלכה מביאה רק אותי 
קם  ולא ,הוא לא מתחשבו ,המלך עם המשתה

 והוא מסיים,. אותו כעיסהדבר ה ?ולא זע ממני
 המדרשזה יתיישב בפירוש דוק ותשכח כי 

כל  רסרו מהו ,פניודבר דבור על א ,כפשוטו
   .דקדק הרב יפה תוארש הדקדוקים

  

 ,אם כן .כךפירש הרמב"ם כי גם  ,להיות יכול
הנקודה  '.אף'לה לרמב"ם המ הלא הפריע

לא ' לכשעצמה. אאף'לה מצד המאינה, 
כעס, של־ םדברי דיברו , שהםהנקודה היא

 ,'אף'לה המ ה,תורלשון הבכלומר שהם כעסו. 
ה תרצ התורה הזאת. כל המשמעות כוללת את

דהיינו  ,ברו דברי כעסישהם ד ,אףלה במ לרמוז
 הלשוןאינה, מצד הנקודה אבל  .שהם כעסו

שהם  לא . זהלכשעצמה המלה 'אף', בתורת
אמרו כיון שבודאי הם , 'אף'לה אמרו את המ

. לשונם , כפיפרסיתאו מצרית,  בלשון זאת
כגון , במפרשיםנוספים פירושים אחרים  נםיש

   לכך.כעת אכנס  לא אולםבעץ יוסף, 
  

גם אם נגיד ש ,הרמב"ם למדכי  ,כול להיותי עוד
אבל  ,דוקא 'אף'לה ממדובר על השה ,כפשוטו

ברו מתוך יד אותם הארבעה שדיברו כך, הם
ותף לכל ארבעת האלה, זה המש . דהיינו,קנאה

היו ש ,הםדבריבצירוף אלא , 'אף'לה לא רק המ
 אין לחשוש ,בעלמאסתם אבל  ה.מתוך קנא

  . לכך
  

מה לבקשר וגם  ,ותטפשבמיושב הדבר  ,לפי זה
אף על פי 'פיסקת  לגבי ,קודםמ ששאלנו

  .'שתקיעת שופר
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מדוע הסליחה "אנשי אמונה אבדו" היא לפי סדר 
אל אבג"ד, ו"תמהנו מרעות" לפי סדר תשר"ק, ו"

עיונים  ב"ש. ת"תעש עמנו כלה" לפי סדר א
  וביאורים בסליחות עפ"י דברי מהרי"ץ זיע"א.

אנשי אמונה אבדו , אומרים באשמורות וחנאנ
 ו סידוריםכדאי שיהי וכו'. באים בכח מעשיהם

  איזה עניין.  כאןדייק נש בכדי, ציבורפני הל
  

ואפשר אפילו שהוא מזמן פיוט קדמון מאד,  זהו
התלמוד, ועכ"פ הוא נזכר כבר בתיקוני 
הזוה"ק, ויש בו סודות בכתבי האר"י, כמבואר 

  במחזור אהלי יעקב דף י' ע"א.
  

אח"כ  .ו אומרים לפני הוידויאנ ,הזההפיוט  את
אנו אח"כ ו .וכו' תמהנו מרעותאנו אומרים, 

הפיוט  .וכו' אל תעש עמנו כלהאומרים, 
 הפיוט השני, ג"ד.אבסדר הולך לפי  הראשון,

 והפיוט ק.תשר" סדר, הולך לפי 'תמהנו מרעות'
סדר הולך לפי  ,'אל תעש עמנו כלה' ,השלישי

   .א"ת ב"ש
  

נו היו אומרים את האשמורות לכם, אבותי דעו
 , אלאשרוןיכה מצדרק הדבר אינו פה, ־בעל
מזכיר  היהסימן ה לסליחות. סימנים נםיששע"י 

 הסימניםלפי  ,כן־וכמ .כעת לומריש מה  ,ש"צל
לכל כמעט הרי כגון 'יהודה'. ראשי הבתים, שב

  . סימנים נםישפיוט, 
  

הולך לפי  ,הראשון , מדוע הפיוטקשה לכאורה
 . ואילואבג"ד ישר, דהיינותיות ההאוסדר 
, השלישיאילו ו .תשר"תסדר  , לפיהשניהפיוט 

 ,אמרנו ? הרין בזהימה העני ?ב"ש ת"אסדר  לפי
 והדבר, נתמכוו , ובצורהיןיהכל במספר ובמנכי 
  נם. לח ינוא
  

ח"ג דף [בעץ חיים זיע"א מהרי"ץ  ל כךע כותב
היא בקשה  ,'אנשי אמונה', וז"ל ]ט"ל ע"ב
כדרך . ולכך היא א"ב, דת החסדעל מִ מיוסדת 

ע"ב  נםהרי יש שהוא על הסדר. ',ויסע'סדר 
 .[פרשת בשלח] 'ויט' 'ויבא' 'ויסע'בפסוק  ,שמות

פסוק בו א"ו.ו , ישנה האותפסוק הראשוןב

 ,פסוק השלישיבו .מהסוף להתחלהזהו  ,השני
 ,[עיין בהרחבה בעניין זה התחלה לסוףהמזהו 

שנת מוצש"ק שמיני וח חוה"מ פסבשיעור מוצש"ק 
השני ומדת החסד,  ו, הראשון זהא"כ ].ה'תש"ע

 ואהוהשלישי  ,גבורה , דהיינודת הדיןמ וזה
הפוכה, כנגד  ב"א ואח"כ 'תמהנו', .תפארת

על דרך  ובאה פסוק 'ויבא'.כדרך הגבורה, 
ֵצםעל שם  ק,תשר" ְרָקה ָלֶהם ַוֲאַקּבְ [זכריה  ֶאׁשְ
כנגד  ',להאל תעש עמנו כ'אח"כ ו .י', ח']

 ,שהוא מכריע בין חסד וגבורה ,תפארת
 היא א"ב ישרה והפוכה בא"ב.לפיכך ו

   .דות אלו' בשתי מהלהתחנן לפני  ,הוהכוונ
  

דת גם במ ,אנחנו מתחננים להקב"ה, כלומר
להתחנן  ,פירושהמה  .גם במדת הדיןו ,החסד

נו רוצים לשכך אכי היא, הכוונה ? במדת הדין
 . דהיינו,הוא מתכוון לכךכנראה . את מדת הדין

אנחנו  לכןדת הדין לא תעמוד כנגדנו, שמבכדי 
לא תתגרה ש ,דת הדיןתק את מלמ ,מתפללים

אח"כ וחסד,  וזה "כשלא תעמוד נגדנו. אובנו 
 והדברזה יסתדר. דבר כדי שגם בגבורה, 
תשש  תמהנו מרעות'לפי הנושא, גם מתאים 

, 'וממרים אנחנועורף  יקש ,'כוחנו מצרות
לפי  .'חתום פי שטן', 'ועיקש לבנו תולפתל'

מדבר על דברים הפיוט , כי רואים המלים
  קשים.

  

אנשי 'יש בוחידוש גדול,  אומר מהרי"ץ כעת
בות, נגד אנשי בכל חרוז שלוש תי ',אמונה

שימו ת .ומרים אהרן, משה אמונה רועי ישראל
שלוש  ישנן, 'אנשי אמונה אבדובפיוט 'לב, 

 אהרןו ,נוימשה רבכנגד וזהו , אבכל פיסק ליםמ
. 'אמונה הנביאה, שהם 'אנשי ומרים ,הכהן

 אהרןב '.בכל ביתי נאמן הוא' ,כתיב משהב
אמונה מלשון  .תורת אמת היתה בפיהו ,כתיב
'ואכחיד ומרים מדכתיב  .דבר חזקדהיינו  ,אמת

הרי שכללה  .שלושת הרועים בירח אחד את
 אמנם לגבי .ק"ודו ,להשוותה להם עמהם,

היתה  אכןהיא  '.נאמן'לה המה לא כתוב ,מרים
אבל  ,נוישמרה על משה רבהיא שכיון  ,נאמנה

לשון את הבו כלפיה מוזכר ר שאאין פסוק 
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 הפסוק שקל אותהכי  ,מצאנו אולם '.נאמנה'
 הכהן. כמו שנאמר, אהרןנו ויעם משה רב ביחד

ֶיַרח ֶאָחד ת ָהרִֹעים ּבְ לֹׁשֶ [זכריה  ָוַאְכִחד ֶאת ׁשְ
שלשתם, מתו  ,חודשהבאותו דהיינו,  .י"א, ח']
  ומרים. אהרןומשה 

  
משה רבינו מת הרי ש, קשה לכאורה אולם

מרים ובחודש אב, הכהן  אהרןובחודש אדר, 
  בחודש ניסן. הנביאה

  
הרי בבית האחרון, ש ,לכאורה קשה כן־כמו
שבנו  .מלים בפיסקא, ולא שלש ארבע נןיש

   וכו'. אליך בבושת פנינו
  

תמהנו פיוט 'ל ה זאתשוונ אם, גיסא מאידך
וכן 'אל תעש עמנו כלה', , שאחריו 'מרעות

אין ניכר כי שם אעפ"י שהם קצרים, מ"מ 
 שתי , אלא לפעמים ישנןמשתווים יםהדבר

יש יותר. ו, מלים שלש ולפעמים, מלים בפיסקא
פיוט רק האין הקפדה. . בכלל סדר לדבר אין

שלוש  'אנשי אמונה אבדו', יש בו הקודם,
שהוא  חוץ מאחד, לים בכל פיסקאמ שלוש

   .יוצא דופן
  

לא השבות פניהם ' את גם נויש מהקהל: אלהש
  '.ריקם

  ?לכךמתי שמת לב נכון.  מרן שליט"א: שובתת
  כעת. מהקהל: אלהש
 מקרוברק מפליא כי  מרן שליט"א: שובתת

כנראה עכשיו הקושיא הזאת  לכך.שמנו לב 
  "ירדה" לעולם, ועד עתה נסתמו לנו העינים.

  
שבועיים, כלפני אותי שאל  ,השאלה הזאת את

העיר מהיו"ו, הרב אלמוג שלמה אכלופי ידידנו 
 כאן נןישהרי  ,אותי עיקו"ת. הוא שאלם ירושל
לא השיבות פניהם ' מלים בפיסקת ארבע
  '. ריקם

  
כל בבדקתי לא. בנוסח?  טעות נהיש אולי

 .כךכתוב כולם ובכל העדות, אצל הנוסחאות, 
גם ו ,נמצא אצל האשכנזים ,הרי הפיוט הזה

הנוסח  .התימנים נויוגם אצל ,אצל הספרדים
בספרים  ובהרבה .בכל הספריםנמצא  ,הזה

 שהוא, הנ"להחמדת ימים דברי את הביאו 
עשו  ובכל זאת זיע"א,מהרי"ץ  לדבריהמקור 

 ,בסידור רס"ג אף .בפיסקאהללו מלים  ארבע
  . גם שם כתוב כךו ,פיוט זה מופיע פעמיים

  
לא היתה, 'ם תרסגיכי  נאמראולי , יחשבת

בכל הספרים לא כתוב  ,אבל '?ם ריקםבוָת הש
 ,לא מוצאים את הדרךר שאפעם, כהשוב  .כך

 .ע"מ ליישב קיםוחדהסברים מחפשים כל מיני 
הכוונה על  ,לאו דוקא כי הדבר, אמרנֹ  אוליו

כן ־כמו .יוצא דופןשהוא אחד  נוישאכן ורובם, 
לא מזיק לרמז לפי הכלל הידוע שהנוסף 

אבל כל במספרים, העיקר שלא להפחית ממנו. 
תירוץ  כאן נויש .קיםוחד התירוצים הללו, הם

   .הפלא ופלא ממש, 'פצצה'
  

, בהתחלה נענה על השאלה הראשונה אולי
מתו ששלשתם  כתוב כיצד, זאת להבין בכדי

שואלת  את השאלה הזאת, ?חודשהבאותו 
כידוע,  הרי ].[דף ט' ע"א במסכת תעניתהגמ' 

 ,אהרןבזכות ו .היה את המן ,בזכות משה רבינו
הגמ'  .הבארה ת, היבזכות מריםו .ענני כבוד והי

שלשה פרנסים טובים עמדו  ,כך אומרת
וג'  .ומרים ,ואהרן ,משה ,אלו הן .לישראל

 ,באר ,ואלו הן .מתנות טובות ניתנו על ידם
בזכות  ,עמוד ענן .בזכות מרים ,באר .ומן ,וענן

נסתלק  ,מתה מרים .בזכות משה ,מן .אהרן
) ותמת שם ', א'במדבר כשנאמר ( .הבאר
 .וכתיב בתריה ולא היה מים לעדה ,מרים

נסתלקו ענני  ,מת אהרן .וחזרה בזכות שניהן
) וישמע הכנעני 'א, א"במדבר כשנאמר ( .כבוד

 ,שמע שמת אהרן ?מה שמועה שמע .מלך ערד
שות וכסבור ניתנה לו ר ,ונסתלקו ענני כבוד

, 'במדבר כוהיינו דכתיב ( .לחם בישראלילה
אמר ר'  ,) ויראו כל העדה כי גוע אהרןט"כ

כדדריש  ,אבהו אל תקרי ויראו אלא וייראו
 'אי' ,משמש בארבע לשונות 'כי'ר"ל דאר"ל 

חזרו שניהם בזכות  '.דהא' 'אלא' 'דלמא'
זכריה שנאמר ( .נסתלקו כולן ,מת משה .משה
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שת הרועים בירח ) ואכחיד את של'א, ח"י
והלא מרים מתה  ?וכי בירח אחד מתו .אחד

אלא מלמד  ?ומשה באדר ,ואהרן באב ,בניסן
 ,תנו על ידןישנתבטלו ג' מתנות טובות שנ

 , כימתרציםה נםישו .ונסתלקו כולן בירח אחד
 לא חד.היתה בחודש אהיא ש ,על כך רהיהגז

   .זההבחודש  שהם התבטלוכך, או או  .משנה
  

מתה הנביאה  םמרישכתוב  יכןה ,אגב דרך
פסוק, בכתוב  זאת?יודעים  מהיכן ?ניסןחודש ב

חֶֹדׁש  ר ִצן ּבַ ל ָהֵעָדה ִמְדּבַ ָרֵאל ּכָ ַויָֹּבאּו ְבֵני ִיׂשְ
ָקֵדשׁ  ,ָהִראׁשֹון ב ָהָעם ּבְ ם ִמְרָים  ,ַויֵּׁשֶ ָמת ׁשָ ַוּתָ

ם  ֵבר ׁשָ ּקָ כי  ,לכאורה מפורש .[במדבר כ', א']ַוּתִ
 .ניסן חודשב דהיינוש הראשון, היה בחוד דברה

שואל  כך ?מידאז  שהיא מתה ,אבל מי אמר
הובא באוצרות האגדה על מס' [ בספר בית לוי

 'וישב העם ,הרי כתובבפרט ש .]תענית שם
מי  ,וכיון שהתעכבו שם '?בקדש ימים רבים

הוא  לאא ?התחלהבאמר שהיא מתה מיד 
ותמת שם מרים 'כתוב ש הראיה ממה, מתרץ

 ה?למה לא הספידו אותלכאורה,  .'שםותקבר 
 ?הספדהמה עם  '?ותקבר' ', ומידותמתמדוע '

שלא מספידים  , מפניהיא אלא התשובה
מתה בחודש היא ש ,ראיהה מכאן .בחודש ניסן

  ניסן. כך הוא אומר.
  

 לא מספידים בכללהרי אבל  מהקהל: אלהש
  ?נשיםאת ה

מי אמר  ,ובכלל .יפה מרן שליט"א: שובתת
 וזה וכי ?היו מספידים בחודש ניסן בזמנם לאש

 הלא מסתבר שאינו אלא ,דין מן התורה
 ו תירוץ קצתזה .כך הוא אומר ,עכ"פ? מדרבנן
 וזהשהרי  .בכלל מוכרח ואכן הדבר אינוחריף, 

 .'ותמת שם מרים ותקבר שם' ,פשטות הפסוק
 בגלל ,ההכרח ושזה ,להגידו לבוא פשראאי 

י , כמריםאנחנו אושהרי  .ההספד מוזכרשלא 
 משום הסיבה לכך שכתוב 'ותמת ותיקבר',

מספידים  יננוא ', לכןקבורתה ,כבוד האשהש'
  .את הנשים

  
  

  ?נשים חשובות אפילו מהקהל: אלהש
לא  ,לוויהשעת הב מרן שליט"א: שובתת

רק  .אשת גדול הדוראת מספידים אפילו 
אבל  אשה.מספידים , ת ימי האבלבשבע

היא  ם אם, גאשהאת הלא מספידים ברחוב, 
  ביותר. חשובהאשה תהיה 

  
  ?אפילו מרים הנביאה מהקהל: אלהש
 שלאפילו בתו  .אכן מרן שליט"א: שובתת

תלמידי חכמים ר שא, זיע"א שלום שבזי מהר"ר
 גדולה היתה חכמהש כיוןהיו עומדים בפניה, 

ה תהיש ,בניה הסופר לבתו ש גם .בתורה
 ..., ספר שלםתאגּ גם כתבה היא הרי סופרת, 

ני ינאכבר ו .חכמותשהן נשים בתימן היו ד תמי
, שוחטותנשים שהן שם שהיו על כך מדבר 

 .פה־הלכות שחיטה בעלאת כל  ידעו אשר
, אלא ברחוב אשהאת ה לא מספידים ,אולם

 .'קבורתה ,כבוד האשה' .מיד קוברים אותה
אפשר . מספידים את האשה ,שבעהימי הב אכן

סי' ק"פ יו"ד [ בשע"הבהרחבה  לראות עניין זה
   .]סעיף כ' ובעיני יצחק שם אות מ"ח

  
הקשר בין אופן, איך שיהיה, מובן  בכל
   .שתםשל

  
את  אמי שקור ,פשטות מביניםב אנחנו

ללא עיון במפרשים, בלי לשים לב, מהסליחות 
כפשוטו,  זהו ,'אנשי אמונהכי 'חושב בעץ חיים, 

 ,]פרק ט' משנה י"ב[ סוטהשכתוב במסכת  כפי
אבל לפי מה שרואים  .הפסקו אנשי אמונ

 'אנשי אמונה'על הוא  המדובר כאן,מ
גם  ,כךמדוייק  ותכף תראו, כי הדבר .המיוחדים

  .הדברים בהמשך
  

כל על  ,זיע"א מהרי"ץשל־ ובפירוש המעיין
, ומהיכן מדוברההוא מי בהוא מסביר  פיסקא,

כל  ,'גיבורים לעמוד בפרץ', כגון .לומדים זאת
פורצים גדר, שם עת שהיו ישראל מכעיסים ו

לוֵּלי דרה. כמו שנאמר, היו עומדים בפירצה לגָ 
ֶרץ ְלָפָניו ּפֶ ה ְבִחירֹו ָעַמד ּבַ  .[תהלים ק"ו, כ"ג] ֹמׁשֶ

ים  ,כתיב אהרןבו ִתים וֵּבין ַהַחיִּ ין ַהּמֵ ַויֲַּעֹמד ּבֵ
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היא  היכןמרים, ומה לגבי  .[במדבר י"ז, י"ג] וגו'
 מי שיראה בנפלאות מתורתך ?עמדה בפרץ

לגבי  זאת שם,הסברנו  ,]קורחפרשת בהפטרת [
עַ  ,מה שנאמר ירוּ ַלי"יָ ַוּתַ י ָגֹאה  ן ָלֶהם ִמְרָים ׁשִ ּכִ

ָאה שהגברים לא כדי ב כי .[שמות ט"ו, כ"א] ּגָ
היא אמרה להם  ,נשיםה תישמעו את שיר

' במי"ם, ולא םלכן כתוב 'ותען לה. שישירו אז
 יםדברשה וןכי בכך,ני רוצה להאריך ינא'. ן'לה

שם מי שיראה  .חבל על הזמןו ים,כבר מודפס
ת ים עבקריכי אריכות בכל הנושא הזה, האת 

 ,שלא יביטו בנשים ,סוף היא מיחתה באנשים
  אלא ישירו.

  
 ',היו לנו לחומה'מסביר מהרי"ץ כך,  בהמשך

ע"ש חומה היו לנו. והרי"ץ פירש שבזכותם 
  נקרע לנו הים ונעשה כחומה. 

לא השיבות פניהם  ,חמת למענםיכאב ר'
 על כך. תשמעו מה מהרי"ץ מסביר ,'ריקם

 היכן ,הכתוב בפיוטכל דבר מהרי"ץ מבאר על 
 ,הוא מביא את הפסוק כאןזאת. מצאנו שכתוב 

מוֹ  קְֹרֵאי ׁשְ מּוֵאל ּבְ כֲֹהָניו ּוׁשְ ה ְוַאֲהרֹן ּבְ  ,ֹמׁשֶ
   .יעו"ש [תהלים צ"ט, ו'] ְוהּוא ַיֲעֵנם קִֹראים ֶאל ְי"יָ 

פש את חל שאולבא כאשר כי  ,ובכת הרי
ֶזה  ,הנערות הוא שאל את ,האתונות ֲהֵיׁש ּבָ

ֲעֶניָנה  ענו, ןאז ה ?[שמואל א' ט', י"א] ָהרֶֹאה ַוּתַ
אַמְרָנה יֵּשׁ  דהיינו,  '?יש' פירושהמה  .אֹוָתם ַוּתֹ

 . זהועומד על האהלהענן ש היכן תסתכלהנה 
ר ְויֵׁש אֲ  הרי כתוב, '.ידבר אליהם בעמוד ענן' ׁשֶ

ירה גז .[במדבר ט' כ"א] ִיְהֶיה ֶהָעָנן ֵמֶעֶרב ַעד ּבֶֹקר
שם  ,ענןהתראה איפה עומד  '.יש' 'יש' ,והש

  . שמואל נמצא
  
לכאורה לפי זה יוצא, כי ישנה העורך:  הערת[

אסמכתא לאלו הטועים בניגון בקבלת שבת, 
ומחברים את 'בעמוד ענן ידבר אליהם' עם 

 סותר למה. וזה 'קוראים אל י"י והוא יענם'
מסעי שאמר מרן שליט"א בשיעור מוצש"ק 

, כי יש להפריד בניגון, כיון שלא ה'תשע"א
  ?ה דיבר בענן עם שמואלמצינו שהקב"

מרן שליט"א: אשריך. כבר עמדתי על  תשובת
כך בנפלאות מתורתך (אשר עודנו בכתובים) 

בפרשת ואתחנן על פסוק האל הנאמן, והבאתי 
ומפרשים אחרים  שזו רק דעת רש"י שם,

פנים אי אפשר לשנות בגלל ־כל־חולקים. ועל
   ].זה את מסורת פיסוק הפסוקים

  
לפי זה הוא בכדי ש ,זאת הראו לוהן אופן,  בכל

 ,מטרתפלל שירד השמואל  וכאשר .ידעי
   .ירד הגשם אכן, קיץאז יה למרות שה

  
 את משהכאן  נו, ישאומר מהרי"ץמה שלפי 
כן ו ,הנביאה מרים אתוהכהן,  אהרןואת  ,רבינו

 ממילא .שקול כנגדם , שהואשמואלאת יש גם 
מלים  ארבעכאן  נןישמדוע  ,הבננו בס"ד

זהו , 'לא השיבות פניהם ריקם'דהיינו,  .בפיסקא
 םל, אוהכניסו גם את שמואל .כנגד שמואלגם 

על  אומרממשיך ואח"כ הפייטן  .רק בבית הזה
חזר , , 'מרוב עוונינו אבדנום וכו'ארבעתם

 רק .מלים בפיסקא שלש שלש לסדר הרגיל של
  .שמואל כנגד ,עוד אחדלהוסיף ך רוהיה צ ,כאן

שפיר נחשב בכלל המושג אנשי  ושמואל
י ֶנֱאָמן  [שמו"א ג', כ']"אמונה", שכן כתוב עליו  ּכִ

מּוֵאל ְלָנִביא ַלי"יָ  . אמנם היו עוד צדיקים ׁשְ
, אבל רק שמואל שקול שנקראו "נאמנים"

  .ןכמשה ואהר
  

לא השיבות פניהם ' תסתכלו במליםאם  ,כעת
 'משה'שלשתם, האותיות של  תראו כי, 'ריקם

תוך בכתובים כולם  ,'מריםו' 'שמואלו' 'אהרןו'
יתברך ה'  .הפלא ופלא הדבר ו.ללמלים הה

  שהאיר את עינינו, בהו"ש.
  

 ,הפירוש הזהעיקר את  העלהזיע"א,  מהרי"ץ
אה, כי . והמעיין שם ירחמדת ימיםספר התוך מ

 ,הוא כותב ."הראשונים"בשם  זאת הביא הוא
את  בפנינואין , אמנם .'כך כתבו הראשונים'כי 

אולם אני עכ"פ לא מצאתי,  הללו,הראשונים 
דהיינו , בהרחבהאת זכנראה שהם הסבירו 

מדוע בית זה שונה ויש בו ארבע מלים, שזה 
לא ו ,קיצר שהחמ"ירק וכנגד שמואל הנביא. 

לכן, אין להתפלא כיצד . יהםדבר כלהביא את 
  הוא לא פירש עניין סתום כזה.
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וגם  אהרןגם ל ת,אח י"שר נהיש מהקהל: אלהש
  ?למרים

 .הכל משמש כאחד .כן מרן שליט"א: שובתת
להשתמש  ניתן .'עולה לכאן ולכאן ,זכרון אחד'

והנו"ן הכפופה שבתיבת  ים.פעמשתי בכך 
  'פניהם', משמשת לנו"ן הפשוטה של 'אהרן'.

  
השלמה מהשיעור הקודם בעניין ברכת "תקע בשופר 
גדול וכו' ושא נס לקבץ את כל גליותינו" שבתפילת 
שמונה עשרה, מה באה לרבות המלה "כל", והאם 

  השבטים עתידים לחזור לארץ ישראל.עשרת 
ברכת ין יענב ,לדבר בשיעור הקודם התחלנו

 ושא נס לקבץ ,תקע בשופר גדול לחירותינו'
הבאנו את המשנה במס'  '.תינויוגל "כל"את 

 אינם עשרת השבטים ,[פרק י' משנה ג'] סנהדרין
כם עתידין לחזור, שנאמר (דברים כ"ט) וישלִ 

אל ארץ אחרת כיום הזה. מה היום הזה הולך 
ואינו חוזר, אף הם הולכים ואינם חוזרים, דברי 

עשרת  ,רבי עקיבא לדעתרבי עקיבא. 
 , כימשמע. אינם עתידים לחזור ,השבטים

 .לארץ ישראל ם לא יחזרוה ,לימות המשיח
ן הם נטמעו בי .הם יישארו אבודיםדהיינו, 

כך פשטות  .אין להם שום תקוהואומות העולם, 
לחזור היא, הכוונה  .'עתידים לחזור' ,המלים

רבי אליעזר אומר, כיום הזה,  יות.בקיבוץ גל
מה היום מאפיל ומאיר, אף עשרת השבטים 

רבי לדעת  ד להאיר להן.שאפל להן, כך עתי
ן זאת מוהוא מדייק  .כן יחזרואהם  ,אליעזר

הולך שהוא  ,כמו היום '.כיום הזה' ,כתובה
אור,  נולה ולמחרת ישיוחוזר, בערב נהיה אפ

 מדייק שרע"קמה ו לגבי השבטים.גם  כך
רבי א"כ יוצא, ש .הוכחה זאת אינה מהפסוק,

 ואינו ,יום ראשון עברכפי ש, כי עקיבא לומד
ואילו רבי כך גם השבטים. לעולם, שוב יחזור 

חוזר  אשריום, הכמו זהו  כיאומר,  אליעזר
  ומאיר. 

  

את כל מה  לומרשלא אספיק כעת, רואה  אני
הזמן קצר  ,זה בנושא להגיד שהיה בדעתי

את רק אולי אגיד והמלאכה מרובה. לכן, 
ובעז"ה  ,שדיברנו כעתנוגע לנושא ה הדבר

   .בלי נדרבשיעור הבא זאת נשלים 

כך,  [בגמרא סנהדרין דף ק"י ע"ב]רש"י  מפרש
שנאמר  ,שהגלה סנחריב עשרת השבטים.

ח) וינחם בחלח ובחבור נהר גוזן "י ',(מלכים ב
 .ממקום שגלו אין עתידים לחזור.וערי מדי: 

לא  ,דירמיה החזירן ,והא דאמרינן בגמ'
שנאמר אלא מקצתם החזיר:  ,שהחזירן כולן

שכך גזר  חרת כיום הזה.וישליכם אל ארץ א
הוא  ,שכיון שעוזבין את תורתו ,להם הקב"ה
בבקר  כיום הזה מה היום מאפיל.מגלה אותן: 

א"נ בערב אפל והולך  ,אפל ובצהרים מאיר
אף עשרת השבטים (אין)  ,ולמחרתו מאיר

 .להיות להם חלק לעולם הבא ,עתידין לחזור
אלא אותן  ,לא בבניהם ובני בניהם קאמר

שרשעים גמורין  ,אין להם חלק ,ןשגלו עצמ
זוכין ומזכין.  ,אבל בניהם ודורות הבאים .הם

משם 'בר"ת, כנראה הכוונה  כך הוא כותב מ"ר:
 הוא, . דהיינו'רביפי מ' יכול להיות או ,'רבי

   .רבותיומאו זה מרבו, פירוש מע ש
  

 ?בדיוק ןימה רש"י מתכולְ  ,ברור כ"לא כ קצת
עתידים 'שכתוב  מהכי וון, ימכניס פה כ רש"י

היא הכוונה  ',לא עתידים לחזור'ו 'לחזור
 .אחריהם אבל לא על הדורות הבאים ,עליהם

אבל בני  .עתיד לחזור אינו ,הדור הזה שגלה רק
לפי איך לכאורה, אבל  .כן יחזרוא ,בניהם

הוא מדבר על כי נראה  ,ברש"יאצלינו כתוב ש
 שלהמשך  ו, זהדהיינו .רבי אליעזרדעת 
אבל  '.מה היום מאפיל ומאיר'ה, ישניה אהפיסק
נראה לכן  .מבחינת הלשון ,מסתדר ינוא הדבר
היו צריכים וטעות בהדפסה,  נהיש , כייותר

   .חדשה אפיסק כאןלעשות 
  

עשו הם ו, זאת לא הבינוכאן המדפיסים  כנראה
תה אדרבה, הי אבל .על המלה 'אין' יםיסוגר

אין עתידין ' להיות כאן פיסקא חדשה, צריכה
רבי דעת חוזר על  ,החלק הזהש ' וכו', כיוןלחזור

כל הפירוש כאן התבלבל  ,בכללו .עקיבא
חוזר  שהדברנראה  מדוע?ני יודע ינא ,ברש"י

לפרש פעם השוב רש"י חוזר  ,בסוףכי  .על עצמו
לא  .שתי מהדורות היושכנראה  .ההתחלה את

   .משנה
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ודאי ב הדבר ,ליםהמ , מבחינתאופן בכל
 אומר את הדברים בקצרה.אני  .מסתדר כך

הוא כבר  שם, רש"שחידושי באפשר לראות 
 וכןבספר סנהדרי גדולה,  וכן, כךעמד על 

הפירוש  , בעלרבי יאשיהו פינטו , דהיינוהריא"ף
קצת מהלך שם  ביארהוא  .עין יעקבספר על 

מה שמתקבל על  וזהמה שאמרנו, אחר, אבל 
  . מיושב על פי הפשט ובכך הדבר ,הדעת

  
בא להסביר את רבי אליעזר,  ינוארש"י  ,דהיינו
שהם  ,רבי אליעזר אומר. את רבי עקיבא אלא

 ,רבי עקיבאדעת , אפי' לאולם .עתידין לחזור
 היאהכוונה  ,עתידים לחזוראינם אומר שה

   .אבודיםכבר הם כיון שעליהם, דוקא 
  

 ,עשרת השבטים שגלועל כתוב מכך,  יתירה
היו רשעים  הםש וןכי ,אין להם חלק לעוה"בכי 

ר שכאא"י, אפי' של־פרו בגנותה יסו ,גדולים
 כך, ]דף צ"ד ע"אסנהדרין ב[הגמ' אומרת  .כבר גלו

מפני מה זכה אותו רשע לקרותו אסנפר רבא 
מפני שלא סיפר בגנותה של ארץ  .ויקירא
שנאמר (מלכים ב' י"ח, ל"ב) עד בואי  ,ישראל

. ישראל וכו'ולקחתי אתכם אל ארץ כארצכם 
 .כמו המרגלים .בגנותה של ארץ ישראלפרו יס

 ,שהגיעו למקום שנקרא שוֹ כאשר  ,כי מטו שוש
שוה לארץ  ,המקום הזה .שויא כי ארעין ,אמרי

 שםלדמיון זאת לפי הלקחו הם , 'שוֹ שׁ ' .ישראל
 ושׂ משׂ מלשון ' ושזה ,מהרש"א מסביר .המקום

בשי"ן זאת הוא קרא  כנראה, 'כל הארץ
כי מטו  .זה דומהכך שכיון , 'שוֹ שׂ 'שמאלית, 

כמו  היישוב הזה, הוא .אמרו כעלמין ,עלמין
 הבדלאין  ., שנקראת בית עולמיםםירושל

חסר  לא, אפי' שאנחנו בגלות, דהיינו ביניהם.
על חד  ,אמרי ,כי מטו שוש תריכלום. לנו 
הוא פי שתיים יותר טוב  ,המקום הזה .תרין

 שהם היו אפילוכי  העיר ירושלם. יוצא א"כ,מ
  . שראלירץ אשל־סיפרו בגנותה  ,גלותב
  

המדברים לפעמים אני שומע אנשים,  ,אגב דרך
הם שאלה, איזו אנשים עם אלי בדיוק באו כך. 

ארץ ל ,על טיול לחו"לבתוך העניין  דיברו

למה  ?מה יש בשוויץשאלתי אותם,  .שוויץ
סיבה  ואיזישנה  האם ?צריכים לטייל בשוייץ

 אנשים הולכים לא, הרבהענו לי,  ?בריאותית
אמרתי  .לחו"ל הנוסעיםרבנים גם  נםישו, לשם
אמר להם הוא שרופא הלגביהם, אבל , להם

אני  , גםטוב, ענו לי .להחליף אויר צח ללכת
 ,עניתי אולם א.תקיפ אביא ממנוואלך לרופא 

יביא לך בכדי ש ,כל רופאאפשר לשחד 
נתנו לו  לא ,הרבנים שהולכים לרופא א.תקיפ

נחוץ להם מבחינה אכן  שהדבר אלאשוחד, 
מה חסר  תי להם,לא משנה. אמר .בריאותית

ר שא, יש שם נופיםכי  לי, ענוכאן בא"י? לכם 
   אין אותם אפילו בארץ ישראל.

  
אבל  .נכון הדברת ובמציאאם ה ,יודע ינניא

 הרי ?אם מותר להגיד דבר כזההיא, ההשאלה 
פרו יסלגבי עשרת השבטים, כי הם כאן כתוב 

כי  ,אמרוהם ל, בכך שבגנותה של ארץ ישרא
 שראל.ירץ ים מאינפי ששווה  אותו היישוב הוא

[עיין  אסור להגיד דבר כזה. הכנרא ,שאלה אתז
  המשך העניין בשיעור הבא].

  
 )אב ג מנחם"כ( בזמן האחרוןכי , עוד נזכרתי
רוצה להיות ההוא ש מישאלה,  אלי הגיעה
הוא צריך  כךבשביל ומנהל, או  ,חינוכי מפקח
לו מעמד יותר  תואר יהיהה כיון שעם ,תואר

, משכורת יותר גבוהה. נכוןיותר  .מכובד
 ?איפה אתה רוצה להיות מנהלשאלתי אותו, 

 תורה.למודי ת .יםיבמוסדות חרדענה לי, 
ומה עשו כל המנהלים והמפקחים  ,אמרתי לו

כאלה שעשו  נםיש ,אמר ?שבמוסדות האלה
, שאלתי .כאלה שלא עשו תואר נםויש ,תואר

 אמר ?אתה צריך ללמוד שם ? מהמה יש שםו
אפילו בלי חלקם , מרצים יש שם כל מיני ,לי

 ,אנגלית ?מה תלמד שםורח"ל. חילונים כיפה, 
אמרתי  .מקצועות שונים כל מיני דבריםועוד 

אסור אי אפשר. מסוכן,  הדברלו, תשמע, 
 ?אם כך איך נתפרנס ל,אַ שָ . מקום כזהללכת ל

עדיף  השבתי, ?נקנה דירהאיך  ?נתקדםאיך 
להיות מחזר על הפתחים, מאשר ללמוד 

 "ד עשירדוֹ "נו יש להרי מכופרים וטמאים. 
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לך דוגמא ממני, אתן חסר לו כסף. לא בשמים. 
כך ־קניתי דירה, ואינני יודע מהיכן בא לי כל

אמונה ובטחון ועשיית רצונו עם הרבה כסף. 
 ,רתבעצמך אמאתה  הריתן לך. יתברך, הוא י

 תהתקבלו בתורשכאלה  נםישמציאות כי ב
 אם כל זה.בלי ללמוד את מאפילו , מפקחים

   .מסתדר דברה ,כן
  

הוא למה כל דבר אבל שואל אותי בסוף,  הוא
אמרתי לו, תשמע  ?הכל אסור ? מדועאסור

 וזה .דור מסוכןבאנחנו  בזמנינו, ידידי, היום
רובם מושחתים,  .ל"רח דור המבולכמעט 

 אם אנחנו לא נסתגרטמאים בנפשותם. 
 לכן כלל, פשוט יננוא דברהרח"ל  יאז ,נתבדלו

דבק במחלות יאתה רוצה להוכי  .אסור הדבר
הזה שהוא  "תואר"מה .' ירחםה ?העולםו הרחוב

ל. "רחההיפך . "טוהר"חושב לקבל, לא יוצא 
וקרובה . "חתיבת נֹ "שניכנס לחובה הכל מזוהם. 

  ישועתנו לבוא, וצדקתנו להיגלות.
  

ו גל אשר בעצמם השבטים .לעניינינו נחזור
של־פרו בגנותה יסורשעים, היו  ,אלרישלץ חומ

אבל בניהם ובני  .אין להם תקנה ממילא ,א"י
אנשים שהם יכול להיות שיש מהם  ,בניהם

הם  וממילא ,יחזרו בתשובההם או ש ,צדיקים
 ק"עאפילו לפי ר . דהיינו,לחזור יזכואכן 

עתידין לחזור,  ינםאעשרת השבטים כי  ,אומרה
   .יחזרוכן אבני בניהם אבל 

  
מה זה שאנחנו אומרים  , אתתירצנו בכך

בא  הדבר .'יותינוגל כלאת לקבץ ' בתפילה,
לארץ עשרת השבטים, יחזרו  כי אפילו ,להגיד

 .'כל'שייך להגיד  ק,"עאפי' לרישראל. כלומר, 
 .סנהדריןחידושיו על מסכת ב ,הר"ןכותב זאת 

 ן,הרמב"תלמיד  ,בונפילחידושי רבינו דוד גם ב
את זהר"ן כותב  אולם כך.ריך על מאהוא 

 הרע הדור אותו שעל ודאי נראהוז"ל, בקיצור, 
 שאין ל"ר ,זורחל עתידין שאינן אמרו בלבד
' ה מאחרי שסרו לפי א,הבולם על לקח להם

 יידהא חמוכ והכי .י"א של בגנותה פרויוס
 ואם ,ב"לעה לקח להם יש ל"ר 'זורחל עתידין'

' ר פליגדמ ,המתים יתחבת יויי לקח להם יש
 והא ביום והיה שנאמר ,ב"לעההן  באין ואמר
 יןילענ אבל .תליא בהא דהאמא אל ,יתקע
 לימות ישובו הרבה ואם עטמ אם ודאי ,זרעם

 אשר ישראל נדחי והם ,'ה את ויעבדו המשיח
 להכ דלא דגמירי ,ת"השי אותם יאסוף

ם שבט מע , שייעלםיכול להיות לא .שיבטא
אין דבר  .ות המשיחימבלא יגיע  אשר שראל,י

 בספר ואףיחזרו.  , הםכל שבטי ישראל .כזה
 את להם ומחלק ,השבטים כל מזכיר יחזקאל

 .ו"ח זה על שחלק מי בישראל היה ולא ,רץאה
ואפילו  ,לכולי עלמא כך.אין מי שחלק על 

   .יחזרו בני בניהם ק,"ערדעת ל
  

דף  ,פרק ל"ד[מפראג בספר נצח ישראל  מהר"ל
 בכך,מאריך  ]שלפנינו כעת הזאת אתרמ"ח במהדור

ובזה מתוך דבריו, קטנה  אסקיפרק אקרא לכם 
   .בעז"ה נסיים

  
 כל לעתיד יהיו אם מחלוקת יןאכותב כך,  הוא

 שאין .ובנימין יהודה רק או ,השבטים עשרת
 ו,"ח מישראל אחד שבט חסר שיהיה לומר

 מזה יותר חלוק שאין לומר א"א זה שדבר
 .הכל ולא בלבד ישראל מקצת ו"ח שיהיו
 עשרת ד"מל ליה דסבירא הא ,לומר וצריך

 בכל איירי דלא ,ורזלח עתידין אין השבטים
 והרי ,שבו כבר מהן שהרבה ,השבטים עשרת
 דירמיה ]ב"ע ד"ידף  גילהמ[ בגמרא ןאמרינ

 עשרת על נאמרו הדברים רק .אותם ירזהח
 םבניה ועל ,סנחריב אותם שהגלה השבטים

   .כך אמרו
  

 ,]דף י"ז ע"א[ביבמות הוא מביא את הגמ'  אח"כ
אם חוששין ה ,גוי קידש אשההש במקרהדנה ה

 ?הוא מעשרת השבטים כי שמאלקידושין, 
שהם כיון , לכך חוששים הגמ' אומרת, שלאו

 ?מה אם בנותיהםלם, וא .נטמעו בין הגויים
 .ודיהוא יהכיון ש ,הולד כשרכי  אומרת הגמרא,

 אדבנת ,ריימג ,אומרת הגמ' חידוש גדולו
הנשים דהיינו,  .ואצטרויי אצטר א,דר דההוא
 וןיכלו ללדת, כי לא ,דורהבאותו שהיו 
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של־אין צאצאים  ,ממילא ן.רחמ הנבקעש
כמה  עודישנם שם, מאירי חידושי הב. יהודים

חולות, ן עשו את עצמהן פירושים אחרים, או ש
 ,בכל אופן .יתעברושלא  לקחו תרופותהן או ש

 צריךש כיוןלכך, כנס ילא נ .אין להם המשך
כל לסדר את , על מנת בענייןלהרחיב 

 ,באריכות כךבהרבה ספרים דנו על  .הדברים
 התםמוכח  ],בדף תרמ"ח[מביא בסוף  מהר"לוגם 
ן דאמר עשרת השבטים עתידים לכה כמאדה

 רבי עקיבא. לפיגם דהיינו, הדבר הוא  .לחזור
על רע"ק, בגמרא בגלל שכתוב  וכנראה שזה

 קיבאעבי ר השבקאמר רבה בר בר חנה, 
בר בר  הרבמדברי הבין  כנראה .יהלחסידות

  רבי עקיבא. ת סברבלו את ילא קש ,חנה
  

נו ריויחז ,ברוך הוא יקבץ נדחנו בעז"ה המקום
  קבץ נדחי 'מ .הזמן וזה .מה לפניויבתשובה של

של־ן יאלול, צריכים לחזק את העני חודשב
מודעות, כאן ו לכן שמ .אשמורותאמירת 

י , בכד, וגם בחוץ"אשמורות –אלול "
זמן אחרי יגיעו לא יזכרו ויתעוררו. אנשים הש

 .התחלהביגיעו כבר אמירת י"ג מדות, אלא ש
שתים את  לומר פחותכל הל, שאמרנו כפי

פעם  ,ואת היתר. ת העיקריותסליחוהעשרה 
נאמר את החלקים  ופעםאת החלק הזה, נאמר 

התחדשות היה תכך על ידי ש האחרים,
  . התעוררותו
  

כנסיות לו בכל בתי כאֵ לתלות מודעות  רצוי
  .אשמורות –אלול ובתי מדרשות. 

  
 הקדושים שנזכה לנצל את הימים צוןר יהי

תם לשנה טובה להיכתב ולהיחו ,הללו
ובספר  הזכרון פרובס ייםחהפר בסומבורכת, 

  .אכי"רמחילה וסליחה וכפרה, 
  

  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: 
  


