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  לק"י
  

  נושאי השיעור:
  על האפשרות לחזור בתשובה.  ענין השמחה בחודש אלול

גמור כל ימיו ומרד  ע"ב בעניין מי שהיה צדיק 'ביאור דברי הגמרא בקידושין דף מ
בהלכות  באחרונה, וכן ההיפך, ובמי שתוהה על הראשונות, וביאור דברי הרמב"ם

  תשובה הנוגע לעניין זה. 
טפח וייראה לכאן ולכאן, ועוד חקירות  , כיצד משערים זאת,שרכ גודל השופר מאיזה

בעניין השופר התימני המסולסל, ומה הפירוש "תקע בשופר  דברים ופרטי דינים,
  גדול וכו'". 

  ק?האם הקב"ה יתקע בשופר גדול לחירותינו, או שהוא ישרו
, ץהקודם בעניין האם מותר לאדם לשבח ארץ מארצות חוץ לאר השלמה מהשיעור

  היא יותר טובה מארץ ישראל. ש
מדוע ההלל "והללויה וישרוק וכו" מתחיל באות וא"ו, שלא כבשאר ההללות 

  שבדיואן.
השלמה בעניין נוסח ברכת תקע בשופר וכו' 'לקבץ את כל גליותינו', ומה באה 

   לרבות המלה "כל".
  דברים בעניין הזכרת שמה של אשת הס"מ, דהיינו לילי"ת.  תוספת

  ום השביעי" על הלכות מוקצה, מאת המחבר פר "ין שליט"א בשבח הסדברי מר
  .הרב הגאון משה רצאבי שליט"א

  

�� 
  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 –קול יהודי תימן 

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

  271 -מספר השיעור בדיסקים 
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  לעילוי נשמתהשיעור מוקדש 
  זצוק"ל.  יגאליר כְּ בן מארי שֻׁ  שלמההרב הגאון 

נלב"ע בשבת קודש פרשת כי תצא ה'תשס"ז לב"ע 
  ב'שי"ח לשטרות, תנצב"ה.
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, הרב השיעור מוקדש לע"נ ידידנו אלופנו ומיודענו
 זצוק"ל. (גרופי) יגאליר כְּ בן מארי שֻׁ  שלמההגאון 

  זו, תנצב"ה. קודש היה בשבת שלו צייט ־ארהי
', הנו, ידידנו הרב שילה הי"ו. ברוך די בהוקדש על י

 ני שהואאבל חושב ,ארזים שהוא נטעמהאחד  זהו
 זיע"א בפרט, מפיץ את תורת מהרי"ץ, ההארז העיקרי

ישנים מתרדמתם,  לעוררבכלל, יהדות תימן  ומסורת
  ., אכי"רבישראל ירבו כמותו 'עורו עורו ישנים'.

  
על האפשרות לחזור  ענין השמחה בחודש אלול

  ובה.בתש
מגיע הרבה, כאשר צריכים לשמוח אנו  כמה

מגיעים וממשמשים הימים חודש אלול, 
 וישנו מוראדבר מפחיד, הנוראים. למרות שה

זמן חג הסוכות ' אמנם לאחר מכן, מגיע ופחד.
חג שמחת  בסוףול יגיע,אח"כ   רק, 'שמחתנו

מ"מ אבל  תורה, שאז נעלה לשיאים גבוהים.
אדם לחזור אפשרות ל נהשיש הדבר,עצם 

צריך לשמח את  הדבר לכשעצמו ,בתשובה
לא  ,מצד הדיןש וןכי האדם שמחה מלאה.

  אפשרות לחזור בתשובה. צריכה להיות הה תהי
  

ובפרט בעיקר , מוסרהומפורסם בספרי  כידוע
 זהו כמהר"רהרמח"ל, ל בספר מסילת ישרים

שם כותב  אשר ,משה חיים לוצאטו זצוק"ל
רת הדין ממש, היה כי לפי שו, כך בפרק רביעי

בלי  ,כף לחטאוייענש מיד תראוי שהחוטא 
המתנה כלל, וגם שהעונש עצמו יהיה בחרון 

ך אף, כראוי למי שממרה פי הבורא יתבר
אילו  שמו, ושלא יהיה תיקון לחטא כלל.

דת הדין, לא היה בשמים היו הולכים רק לפי מ
עשה אם האדם  ם.חטאיאת השייך לתקן 

חזור רות לשיה לו אפמה פתאום שתה ,רהיעב
   ה?בתשוב

  
כי הנה באמת, איך יתקן האדם את אשר 

והחטא כבר נעשה? הרי שרצח האדם  ,עיות
את חברו, הרי שנאף, איך יוכל לתקן הדבר 
הזה? היוכל להסיר המעשה העשוי מן 

אמנם, וכי הוא יחיה את המת, וכו'?  המציאות.
א הנותנת הפך השלשה מדת הרחמים הי

ינו, שיתן זמן לחוטא ולא ידה דברים שזכרנו.

יכחד מן הארץ מיד כשחטא, ושהעונש עצמו 
נתן ילא יהיה עד לכלה, ושהתשובה ת

שתיחשב עקירת הרצון  לחוטאים בחסד גמור,
   כעקירת המעשה.

  
האדם מתחרט  כאשר התשובה היא, הגדרת

רוצה את החטא,  ינוא ,חטאעל כך שמצטער ו
מחשיב  הקב"הממילא  ,הרצון נעקרכיון ש יאז

למרות  כביכול גם המעשה נעקר. , כיאתז
 נשאר הואא נעקר, , בפועל המעשה לשבעצם

כפי אבל  כמות שהוא, לא חל בו שום שינוי.
, והוא מתחרט חרטה אדם נדר או נשבעשאם ה

אפילו שכבר , או שנשבע על כך שנדר מעיקרא
 ואינו אולם כיון שהוא מתחרט, נדר ונשבע

כך  ול הדבר לא היה.כי כביכ, נחשב בכךרוצה 
לנו נתן  ,דת רחמיו וחסדיו יתברךהקב"ה במ

ו חסד ורחמים, המיוחדים זה. באופן מיוחדזאת 
   שראל.ילעם 

  
 התשובה. הלא מועיל ,לאומות העולםש כיון

אבל  ,אנשי נינוהדוגמא ממביאים אמנם חז"ל 
 נם הרבה חילוקים בכך. אכן שייכתיש ,כידוע

ל אין מה אב עולם,המות תשובה אצל או
שראל יכאשר עם  שראל.יכלפי עם  הלהשוות

זר וחהאדם היהודי  וכן אםחוזרים בתשובה, 
אולם אצל  .נמחקי החטא אז כראוי, בתשובה

אמנם אינם  .נמחק ינואעולם, החטא האומות 
חטאם, אבל החטא נשאר  מקבלים עונש על

הקב"ה  יאז ,הוא יחזור לסורוהם או אם ו קיים.
ון כי ,קודםמה שחטאו מ גם אתכעת, יפקוד 

המבי"ט מדבר ו נשאר קיים וכו'.עדיין  שהחטא
[שער  ים'דכך באריכות בספר בית אלעל 

, וגם אנחנו בעניינו התשובה פרקים י"ג י"ד]
 בנפלאות מתורתך הרחבנו ומצאנו כי ישנם

 ו החילוק העיקרי,אבל זה .כמה וכמה חילוקים
  . לפי מה שנלע"ד כעת

  

כותב  ,בשם הרמח"לה למעלזה שאמרנו  דבר
זאת שער בית הבחירה. ספרו השל"ה ב כבר

 , כיצד מועילה התשובה? הרי אםכדי להביןב
חזר  וכעת הוא ,אדם חילל שבת רח"לה
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בבית דין של לא תעזור תשובתו  ,בתשובה
רה יבכל עב ה, וכדומה.חירצוכן לגבי  .מטה

דין של מטה לא יסתכלו ־ביתשיש בה עונש, 
אומר  ם הזה חזר בתשובה.בכלל על כך, שהאד

 ,לליחהישוב השבת ש, כך בהגהההשל"ה 
נגמר, אין  , הדברחילל שבתאם הוא  ?משומר
או תשוב נפש הנרצח,  עשות.מה לכבר 

קרים (מאמר ד' יהע וכ"כ בספר[ כשישוב?
  . הערת העורך].פכ"ז)

  
אבל  להבנת עניין זה. ,הסברים כל מיני ישנם

הקב"ה של ם מחסדיו הגדולי וזה ,באופן כללי
שמחים נו צריכים להיות . לכן איתברך עלינו

לדעת  .מגיע חודש אלולר שכא ,מאושריםו
כנס ללחץ. לפעמים יולא לה ,לנצל את הזמן

שהזמן כבר יעבור,  רוצים , אשראנשיםישנם 
כל יום באדרבה, אבל  ושהדבר הזה ייגמר.

   ולשאוף, ולהתקדם ולהתעלות.לשאוב צריך 
  

אשר הוא היה  מאדם אחד,כבר שמעתי  לצערי
והוא אומר, אינני , או יותר בגיל שמוניםכבר 

 בסוף ימיו, ,הוא כבר זקן מרגיש שהשתניתי.
כבר תשש כוחו, והוא בעצמו אומר כך, 

, מה שהיה מתלונן. אינני מרגיש שהשתניתי.
 ,נו, למה לחכות לגיל כזה זהו מה שנשאר.

ר האדם ששאין כבר מה לעשות חלילה. כא
 דבר הואהעובד על עצמו ואינו משתפר? איננו 

  בידינו.
  
  

ע"ב בעניין מי  'ביאור דברי הגמרא בקידושין דף מ
גמור כל ימיו ומרד באחרונה, וכן  שהיה צדיק

ההיפך, ובמי שתוהה על הראשונות, וביאור דברי 
  בהלכות תשובה הנוגע לעניין זה.  הרמב"ם

 אומרת כך, ע"ב] דף מ[קידושין מסכת ב הגמרא
 ,אפילו צדיק גמור כל ימיו ,ש בן יוחי אומרר"

שנאמר  .איבד את הראשונות ,ומרד באחרונה
ב) צדקת הצדיק לא תצילנו "ג, י"(יחזקאל ל
בסוף ו ,צדיק כל ימיואדם שהיה  .ביום פשעו

   לו כלום. מרד, לא יעזור

ועשה  ,ואפילו רשע גמור כל ימיו ההיפך, וכן
 .רשעו אין מזכירים לו שוב ,תשובה באחרונה

ב) ורשעת הרשע לא "ג, י"שנאמר (יחזקאל ל
 המדובר כאן, יןא .יכשל בה ביום שובו מרשעו

לחזור  ,תחילהכך מכנן יתהאדם  כאשר
מי שאומר כי  ,כתובכיון ש .בסוף ימיו בתשובה

אין מספיקין בידו לעשות  ',אחטא ואשוב'
 ,היה רשעאלא הכוונה היא, לאדם שתשובה. 

. הדבר תקן את עצמולהחליט הוא יום אחד ו
מצידו הוא היה  אצלו בתכנית. דהיינו,לא היה 

 ,זכה הוא אבל האחרון.עד הרגע  ,רשענשאר 
 . א"כ, לא מזכירים לו כלום,וחזר בתשובה

מפורש, בפסוק  שעשה. זהורות יכל העבונמחקו 
הרשע  רשעת'ו, בספר יחזקאל מקוםהאותו ב

   לא יכשל בה ביום שובו מרשעו'.
  

וניהוי כמחצה עונות ומחצה  א,הגמר שואלת
 אדם היה צדיקה ינו מובן. אםאדבר ה ?זכיות

אבל  ,רותיעשה עבהוא בסוף  אמנם כל ימיו,
היה וכן, אם  מדוע נמחקו לו כל המצוות שעשה?

מדוע עשה מצוות, ו ,חזר בו וכעת כל ימיו, רשע
 וזהכל העבירות נמחקו לו? היה צריך להיות, ש

אמר ריש  יצוני?דבר כה קה. למה חצי חצי
רש"י,  מפרש , בתוהא על הראשונות.לקיש

   מתחרט על כל הטובות שעשה.
  

כי שאלת הגמרא  ,קודםממעצמי הסברתי  אני
אכן ו היא, גם לגבי אדם שהיה רשע כל ימיו.

בכך, מדוע רש"י אינו  צריכים לדייקאולי 
 כפי שאמרתי.סביר ינו מארש"י,  מסביר כן?

 היאהשאלה יראה כי  לפי רש"י, מי שיעיין שם,
מרד צדיק שה דהיינו לגבי ,רק על הרישא

הרשע שחזר  לגבי באחרונה. משמע, כי
 מדוע שלא יהיה ,שאלה אינה זאתבתשובה, 

, צדיקה לגבי וצ"ע. בכל אופן, מחצה על מחצה.
   שאלה. בודאי שזאת

  
כמחצה עונות  ,צדיק שמרד מפרש רש"י,כך  כי

 שונות?ולמה איבד את הרא .וכמחצה זכיות
, כי המדובר בתוהא על עונה ריש לקיש אלא
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מתחרט על כל  הראשונות. מפרש רש"י,
על  לא מגיע כלום ,אדם הזה. להטובות שעשה

   כל המצוות שעשה.
  

כותב רבינו הרמב"ם בהלכות תשובה.  וכך
זאת בכמה הוא כותב  ,רשעין של־העני לגבי

זאת במקום הוא כותב  ,הצדיקלגבי ו מקומות.
  לך לפי הסדר. ונ אחד.

  
, כך [בפ"א מהל' תשובה הל"ג]כותב  הרמב"ם

התשובה מכפרת על כל העבירות. אפילו 
ה, אין רשע כל ימיו, ועשה תשובה באחרונ
ורשעת מזכירין לו שום דבר מרשעו. שנאמר, 

  . א יכשל בה ביום שובו מרשעוהרשע ל
  

זו  איכותב הרמב"ם כך,  [הלכה א'] שני בפרק
ואם לא שב אלא בימי וכו',  היא תשובה גמורה

זקנותו, ובעת שאי אפשר לו לעשות מה שהיה 
הוא לא שייך ש ,כבר חלש אם האדםעושה, 
בכל זאת הוא ו ,רהיעבהאותה את יעשה 

אף על פי שאינה תשובה מעולה,  ,מתחרט
ובעל תשובה הוא. אפילו עבר  ,מועלת היא לו

ומת  כל ימיו, ועשה תשובה ביום מיתתו
עד אמר, שנ עונותיו נמחלין.בתשובתו, כל 

רח אשר לא תחשך השמש והאור והי
קהלת י"ב, ( והכוכבים ושבו העבים אחר הגשם

 ,מכלל שאם זכר בוראו , שהוא יום המיתה.)'ב
   ושב קודם שימות, נסלח לו.

  
כל מי שניחם , כותב הרמב"ם [הלכה ג']ג'  ובפרק

על המצות שעשה, ותהה על הזכיות, ואמר 
לא עשיתי  עלתי בעשייתן, אוליבו 'ומה הויבל

אולם כך מובן,  כאן, קצת אינוהסגנון  אותן'.
זאת סביר אולי נ יקים.המדוי דיהגירסא בכתבי־

 ,בד"כ בדפוסים הרגילים כתובאבל  בהמשך.
 והדבר יותר מובן. אותן', ואי לא עשיתיוהל'

, ואין מזכירים לו שם הרי זה איבד את כולן
ם וּ 'שׁ , כתוב תות אחרוארסיגבזכות בעולם. 

שנאמר, וצדקת הצדיק לא  '.ות בעולםזכ
 זאת(יחזקאל ל"ג, י"ב).  תצילנו ביום רשעו

אלא  ,אין זה .פשעו'ביום ' כתובפסוק , בטעות
הגמ'  והם הם דברי בתוהה על הראשונות.

  קודם.מ שהבאנו בקידושין,
  

 את מביא , אחרי שהרמב"םפרק שלישי ובסוף
בים את , המעכדבריםה עשרים וארבעה

שהעובר עליהם,  ,דברים התשובה. כתב אלו
המלבין פני ח"ו. כגון,  'חלק לעוה"ב לואין '

מר או כם וכו'.חוהמבזה תלמיד רו ברבים, יחב
אין לו חלק הרמב"ם בסוף, על מי אני אומר, כי 

שכל אחד מאלו  במה דברים אמורים,? לעוה"ב
 , כשמת בלא תשובה.אין לו חלק לעוה"ב

ומת והוא בעל תשובה,  ,שעואבל אם שב מר
הרי זה מבני העולם הבא, שאין לך דבר 
שעומד בפני התשובה. אפילו כפר בעיקר כל 

באחרונה שב, יש לו חלק לעולם הבא. ו ,ימיו
לום לרחוק ולקרוב אמר ה' שלום ששנאמר, 
  (ישעיהו נ"ז, י"ט). ורפאתיו

  
ו 'קובץ ספרסוף בהי"ד, וסרמן  לחנןארבי  הגאון

דוגמאות , מביא 'יבמות מסכת על הערות'
שואל ושם הוא , 'רור אגדות על דרך הפשטילב

הרי  שאלה על הספר מסילת ישרים שהבאנו.
היא  ,התשובהאומר, כי  מסילת ישרים בעל

 , לא צריכה לעזורמצד הדיןחסד מאת הקב"ה. 
   התשובה.

  
, הוא צריך לקבל את חטא, אם האדם דהיינו
 ,יבכהויתחרט ויסתגף אח"כ הוא מה ש עונשו.

אבל  היה צריך לעזור.לא  , הדברמצד הדין
, ובפרט הקב"ה עשה איתנו חסד ,בכל זאת

מקודם, והוא מקבל  שאמרנו כפי שראל,ילעם 
החטא אפילו ש ,עד כדי כך את התשובה.

 וגו'ֵאל ַרחּום ְוַחּנוּן  ְי"יָ  ְי"יָ  נמחק. כמו שנאמר,
 ,האדם שיחטא קודםאני הוא  [שמות ל"ד, ו'],

 ויעשה תשובה האדם שיחטאואני הוא לאחר 

בקש ר האדם משכא .[ראש השנה דף י"ז ע"ב]
מתנהג עמו, כפי שהיה  הקב"ה יאז ,סליחה

   מקודם.
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רבו  ,היו חבריםאם שני אנשים ש ,בד"כ הרי
 ינואמ"מ הדבר  ,התפייסוהם ואחר כך ביניהם, 

הם  ,הכי הרבה כפי שהיה מקודם.דבר האותו 
אולם  כבר חל שינוי. ,אבל .כבר לא במריבה

 ,קודםמשהיה  כפי י"י'. 'י"י לגבי הקב"ה כתוב,
כך אני אוהב אותך  ,קודםמאותך  שאהבתיכמו 
. אין שום שינוי. הדבר הפלא אחרי החטאגם 

 דםא, כי בני ההקב"ה רוצהש וןכי וזאת, ופלא.
היה מונע את הקב"ה אם ח"ו בתשובה. ישובו 

, טוב, מרהיה או , אזי האדםדרכי התשובה
'כאשר אבדתי אבדתי', בשביל מה לי לתקן 

הרעים,  במעשיו דרכי? וממילא, הוא ימשיך
   חלילה.

  
 [שם]הרי הגמ' בקידושין  ,הגר"א וסרמן שואל

אפילו צדיק גמור  ,ר"ש בן יוחי אומר ,אומרת
 .איבד את הראשונות ,ומרד באחרונה ,כל ימיו

ב) צדקת הצדיק לא "ג, י"שנאמר (יחזקאל ל
תוהה על כיון שהוא ' .ילנו ביום פשעותצ

 שהוא התחרט ,רש"יוכפי שפירש , 'הראשונות
עשה צדקות  ,הצדיק הזה וניחם עליהם. דהיינו,

עשה הוא תשעים שנה  , במשךוחיי כל ימיב
וביום  ומצוות בלי סוף וללא גבול. יםחסד

, מת, או בשעה האחרונה, לפני שהוא האחרון
 .קנמחהכל וום, כלאזי אין לו , עליהם התחרט

שהוא  לכאורה, מדוע הדבר כן? למה כיון
כי ו הדבר מוחק לו את כל המצוות? התחרט,

   ? כך ההגיון?דיןה וזה
  

סביר נקודה נוספת, שהגר"א וסרמן לא ה וישנה
זאת.  להוסיףצריך ני כי חושב אולם אותה,

זקאל, כביכול הקב"ה בספר יחדהיינו, שם 
י לֹא  שראל. הקב"ה אומר,ימתווכח עם  ֲהַדְרּכִ

ֵכן ֵכנוּ  ,ִיּתָ  [יחזקאל שם]. ֲהלֹא ַדְרֵכיֶכם לֹא ִיּתָ
 נגד וזהאומרים, כי מה שאתם כי  ,הקב"ה אומר

כך צריך  ,מה שאני אומר אדרבה, .שכלה
ת נותנת כן, הדע להיות, גם לפי השכל האנושי.

  וכך צריך להיות מצד הדין. 
  

על  תחרטהאדם נע"י ש, כי אתה רואה א"כ
כך ו ,כל המצוות לו ומחקנ וות שעשה,המצ

רשע מתחרט האם  מדוע מצד הדין. א"כ, הדבר
 , אלאמועיל מצד הדין על עוונותיו, הדבר אינו

  מצד החסד? מאי שנא?רק 
  

כתב במסילת ישרים הגר"א וסרמן,  שוןלוזה 
ראוי ממש, היה שורת הדין , כי לפני פרק ד'

 הוא מביא וכו', כלל תיקון לחטאשלא יהיה 
 ,מבואר מדבריו .קודםמשאמרנו  את הדברים
, חרטה אינה עוקרת את המעשה ,שמצד הדין

   אלא לפנים משורת הדין.
  

קמא  בסוף פרק וקשה טובא, מהא דאיתא
מרד ואפילו צדיק גמור כל ימיו  ,דקידושין
אמר  ומשני,, וכו' יותיו, איבד את זכבאחרונה

ומבואר, דחרטה  .על הראשונות ר"ל בתוהא
ת מצוות, וע"כ מצד הדין הוא, וא"כ למה עוקר

  לא תועיל חרטה מצד הדין לעקור עוונות?
  
שאלתי דבר זה מכבוד קדושת מרן בעל מרן ו

הוא  .וכו' השיב[זצ"ל], ו )שליט"א(חפץ חיים 
הוא והח"ח השיב לו על כך. ו, היה תלמידהרי 

תשובה לתשובה מאהבה,  ביןעושה חילוק, 
כאן פלפול  נויש .לכך כנסילא נאולם מיראה, 

  שלם, על כל הנושא הזה.
  

נכנסו כאן הם כי עפר רגליהם, נראה  ואני
 פשוטההיא התשובה  ,ענ"דלדוחק גדול. לפ

, לבין מעלה־"ד שליבישנו הבדל, בין  מאד.
ר שא ,אם נביא אדםדהיינו,  .מטה־"ד שליב

דברים שבין אדם  ,טובותו עשה כל ימיו חסדים
אח"כ בגיל זקקים, ולנולחבירו, עזר למסכנים 

מה שעשיתי, על כל חבל תשעים הוא אומר, 
ק. וכי לרי , איבדתי את חייבזבזתי כסףסתם 

מישהו יחשוב לתת לו פרס על כל מה שעשה? 
עשית טוב לאנשים, וכי יבואו ויגידו לו, תראה, 

הצלת חולים, מי יודע מה היה עזרת להם, 
וע"כ אנחנו רוצים לתת לך , בלעדיךם מצב
הוא אכן,  שלא יאמרו לו זאת. בודאי פרס?

ם, אי אפשר לעקור את עשה הרבה דברים טובי
למסכנים ולנזקקים, עשה, נתן כסף המעשים ש

בקש שיחזירו לו את הכסף, הוא לא מגם הוא ו
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כל החסדים שהוא  זאת. יכול לבקש ינואגם 
אולם  כבר נעשו.ודאי מעשים שהם בעשה, 

וכי  ללו.למעשים ההוא בז היום אתה רואה, ש
 לו פרס על כך? לתת ,שהו סלקא דעתךימל יש

 ,צדקת הצדיק' מה שטוען הקב"ה.זה  ,אם כן
, אפילו השכל כך לפי '.לא תצילנו ביום פשעו

בני  גם במשפט דם.אהשכל הפשוט של בני ה
אדם עשה כך. אולם אם ה דם, הדבר הואאה

 וכעתהזיק להם,  , אורות, הרג אנשים רח"ליעב
הדבר לא שהוא חוזר בתשובה,  ,הוא בא ואומר

אי אפשר  דם.אכך לפי שכל בני ה יעזור לו.
 על כך, כעת מתחרטשהוא בגלל , כי להגיד

  אנחנו נוותר לו.  יאז
  

יין, עשה עבודה בנה בנשפועל  הרי ,תאמר ואם
לא קיבל ועבד ודשים, עבד קשה במשך כמה ח

, אמרו לו שישלמו לו על כך משכורתכך על 
אני מפסיק  ,דבר הוא אומרל־ובסופו ש בסוף,
הוא , אינני משלימה ,גומר את העבודה ואינני

והוא מוסיף  הפסיק את העבודה לקראת הסוף.
. שעשיתיעל כל מה  ,אני מתחרט בכלל ואומר,

או  על מה שעשה עד כה, מגיע לו כסף האם
אמנם לא מגיע לו את  שמגיע לו. שלא? בודאי

ה , אבל מגיע לו שכר על מהתשלום המלא
, מה הוא צריכים להבין א"כ שכבר עשה.

, אדם שעשה עבודההחילוק? מדוע לגבי ה
אפילו מתחרט ולא השלים אותה, הוא אמנם 

אזי עשוי, כבר אבל המעשה  ,על מה שעשה
ואילו בנ"ד, הדבר אינו  שכר על כך. מגיע לו

  כן?
  

, אדם שעשה עבודהה , שהדבר אינו דומה.אלא
 דאי שישלמו לווב ,וומגיע לו שכר על עבודת

ואפילו  על כך, אפילו שהוא התחרט על כך,
, ישלמו לו כפי מה לא גמר את העבודהשהוא 

הרי אנחנו מצווים  בנ"ד, שהוא עשה. אבל
השכר שאנחנו  כילדעת,  עלינו לעשות מצוות.

 ישכר מצוות בהאי' , אמנםמקבלים על המצוות
מקבלים, מה אכן , אבל מה ש'עלמא ליכא

קבל יך לימה ששכן ו ,ולם הזהיך לקבל בעישש
 ינו מגיע לנו מצד הדין.אהדבר עולם הבא, ב

  ו חסד מאת הקב"ה. זה ,מצוותההתשלום עבור 

[בפיוט יגדל, את בעץ חיים זכותב זיע"א  מהרי"ץ
חסד  גומל לאישבפיוט, כתוב הרי  .דף ק"י ע"ב]

 נהיש כמפעלו, נותן לרשע רע כרשעתו.
 '. וההמשך,וגומל לאיש חסיד כמפעל' ירסא,ג
לפי  '.רשע רע'ליגידו הם אולי  ',נותן לרשע'

אבל אנחנו  , אינני יודע כיצד הם יגידו.שיטתם
או אפשר  '.חסד כמפעלו גומל לאיש֖ ' ,גורסים
נותן לרשע, ' '.כמפעלו גומל לאיש חס֖ד לומר, '

   '.רע כרשעתו
  

. ולא רסאיחסד, כן הג מהרי"ץ כך, כותב
[תהלים ס"ב,  הפסוקלשון '. והוא חסידגרסינן '

ם ְלִאיׁש , י"ג] ּלֵ ה ְתׁשַ י ַאּתָ וְּלָך ֲאדָֹני ָחֶסד ּכִ
הוּ  ַמֲעׂשֵ ראוי ולא מן כי אין מן ה ,הכוונהו .ּכְ

כי מוכרח  ,שה טובועהדין לשלם שכר לאיש ה
ו כעבד לאדונו, הוא לעשות רצון יוצרוחייב 

אדם ר השכאדהיינו,  ודי לו שיתקבל ברצון.
אינו צריך לקבל עליהם  הדיןמצד  ,עושה מצוות

אשר מחובתו עבד שמכרו אותו, זהו כמו  שכר.
לעבוד את העבודה. אמנם, הוא חי אצל האדון, 
אבל בודאי שלא מגיע לו תשלום או שכר על 

, יתוירק כדי מח ,צריך לתת לו האדון עבודתו.
אבל לא מגיע  שיאכל וישתה ע"מ שלא ימות,

, בעצם "כתשלומין, משכורת על עבודתו. אלו 
הקב"ה ברא  כך היה צריך להיות גם איתנו.

, ואנו כך וכך לעשותציוה אותנו ואותנו, 
   מחוייבים לעשות כן, כעבד לאדונו.

  
 ,תעשו מצוותכי אם  הקב"ה, אומר לנו והנה

ולא די זה, אלא שהקב"ה  כך שכר.תקבלו על 
, ומשלם מתחסד ועושה לפנים משורת הדין

 ,זה אמר הפסוקלו לאיש טוב כמעשה הטוב.
זה מחסדך  'כי אתה תשלם לאיש כמעשהו'.

וזהו  , לא מן הדין.מצד החסד הגמור ,הטוב
. חסד, כי אתה תשלם לאיש כמעשהו י"יולך 

   החסידות. זאת היאזה שאתה נותן לו טוב, 
  

עבד, ולא גמר את אדם האם אכן  יוצא כך. א"כ
 ,התחרט על העבודהעבודתו, ואפילו אם הוא 

הוא צריך משנה, את התשלום  ינואהדבר 
העבודה  לקבל, עבור העבודה אשר עשה.
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אבל קיימת, הבניין קיים, נהנים ממנו, וכדומה. 
אפילו לפי ש ,על גדרים אחרים ,אנחנו מדברים

  .כךלא מגיע לו תשלום על  דם,אשכל בני ה
  

 [פ"ג מהל' תשובה הל"ג], רמב"םדברי הל נחזור
ל המצות כל מי שניחם ע, ונדייק את לשונו

בו 'ומה ישעשה, ותהה על הזכיות, ואמר בל
 לא עשיתי אותן'. הועלתי בעשייתן, אולי

 'אולי לא עשיתי אותן'?, הפירושמה  ,לכאורה
האם הוא עשה  ,פקמדובר באופן שישנו ס וכי

הדבר  עשה אותן? לאאו שמא  את המצוות,
  מובן.  ינוא

  

אּוַלי ָנְטָתה  ,אצל בלעםשכתוב פסוק  ישנו
י ְואֹוָתּה ֶהֱחֵייִתי ,ַניִמפָּ  ם ֹאְתָכה ָהַרְגּתִ ה ּגַ י ַעּתָ  ּכִ

כמו לולא. , רש"י שם אומר ,[במדבר כ"ב, ל"ג]
אבל  פעמים ש'אולי' משמש בלשון לולא.

כי מה  בנ"ד. מתיישב כי הדבר אינו ני,חושב
   '?לולי לא עשיתי אותן', פירוש המלים

  

הרד"ק בספר השרשים, שורש אלה,  ולדעת
וש הפסוק אולי נטתה וגו' הוא כפשוטו, פיר

שאם היתה נוטה מפני, והולכת בדרך, אילולי 
  נעצרה, אזי גם אותכה הרגתי וגו'.

  

 ,לים כפשוטןאופן, אם ניקח את המ בכל
מדובר כאן חידוש גדול. ההרמב"ם אומר לנו 

בכך, דהיינו הוא עדיין מסתפק ר שאאדם העל 
 ובה.החליט, אם עדיף היה לו לעשות תש לא

אולי 'לים, כאן כמה מצריכים להוסיף  כביכול,
אבל גם אם  '.היה עדיף שלא הייתי עושה אותם

זהו , 'אולי'אומר האדם המדובר על ה כי ,נסביר
הכוונה היא למי  ,פשטותב חידוש גדול. כי

   שניחם על המצוות אשר עשה.
  

ניחם על ', כאן בלשונו קצת מאריך הרמב"ם
הבדל ה', וכי מהו יותותוהה על הזכ' ',המצוות

 הדבר.אותו  וזהלכאורה  ות?מצו לביןזכיות  בין
ואומר בלבו ומה ועוד כותב הרמב"ם, '

מה  וכי בוא"ו? 'מהוּ ' כתובמה ל, 'הועלתי
 כאן האות וא"ו? מה נהלמה יש מקודם?אמרת 

   ?מוסיפה היא

 ומוסיף, הרמב"ם הולךלומר, כי צריכים  אלא
, אותו ראשון דבר כאן כמה דברים.מצרף הוא 

לו חבל  אדם 'מתחרט על המצוות שעשה'.
שהתפלל, חבל שהניח תפילין, חבל שקם 

לישון להמשיך היה עדיף לו  ,לאשמורות
הוא , על כך. אח"כ מצטערדהיינו, הוא  .במטה

ה על הזכות והמעלָ  '.תוהה על הזכיות'
נראה  שנתקבלה לו בגלל כל מצוה ומצוה. תכף

ואח"כ,  '.תוהה' פירושה, מה קימדויביותר 
אות וא"ו במלה ה ',מה הועלתיוואמר בלבו '

לא רק זה  ת בין הדברים. דהיינו,מחבר 'ומה',
אלא בנוסף לכך, הוא , מה שאמרנו מקודם

ומה יצא לי מכל  כעת מוסיף חטא על פשע.
   מכך?הרווחתי וכי  הללו?הדברים 

  
 ירסתגלפי  ,לכאורה '.לא עשיתי אותן 'אולי

 ן',תוא'הלואי לא עשיתי  גורסיםההספרים 
הרי ' ,אומרוהרמב"ם  ממשיך הדבר יותר מובן.

ואין מזכירין לו שם זכות  ,זה איבד את כולם
צדקת הצדיק לא תצילנו ביום 'בעולם, שנאמר 

   אלא בתוהה על הראשונות.זה  ', איןפשעו
  

[בפירושו על הרמב"ם הל'  ספר בארות המים בא
שאלה על והוא שואל  תשובה, דף ע"ה ע"א],

, כי המדובר על הרמב"ם אומר מדוע הרמב"ם.
, ובסוף היה כל ימיו צדיקר שא ,האדם הצדיק

לשון לכאורה מ הוא מתחרט על מעשיו?
הוא נהיה משמע כי , 'ומרד באחרונה' הגמרא,

כך  ירות ממש.שה עבושהוא עדהיינו,  .רשע
למה לא כתב דאיכא למידק, , הוא שואל

ת ומרד חם על המצווישני הרמב"ם מ
 ,רה אחתידהיינו שחטא ועבר עב באחרונה,

, ולא הוי אפילו הכי איבד את הראשונות
אפילו כמחצה עוונות ומחצה זכיות, כמו 

, כי לפי הגמ' משמעהרי  .שכתוב בגמרא
הוא ש דהיינו, '.מרד באחרונה'מי שהמדובר ב

 מי רק על ,הרמב"ם מדבר ירות. ואילועשה עב
   ו?ביחושב בלאו מדבר שכך 

  

 ,וכן משמע מלשון הפסוק ,מוסיף עוד והוא
, 'וצדקת הצדיק לא תצילנו ביום פשעו'
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ואין לומר  דמשמע שעשה רשע ופשע.
דמה שאמר רשב"י  ,סבירא ליה לרבינוד
על  ', היינו הא דתהאומרד באחרונה'

וכן מה שאמר קרא  והיינו מרד.הראשונות, 
 ,על הראשונות ', היינו נמי שתהאביום פשעו'

 ,ךורצ יןא אנו צריכים שיחטא ואשם.ואין 
אי אפשר לומר  פועל.בַ  רותייעשה עבשהוא 

מרד רשב"י דקאמר 'ו כן. מלבד דמשמעות
 מלבד זה, משמע שחטא בפועל, ',באחרונה

. ואדרבה מוכח הפסוקים אינם מוכיחים כן
תוהא על הראשונות  ואינו ,ולשהצדיק עשה ע

 המדובר, כאשר הוא אין דוקא בלי מעשה רע.
 שכן אולם אינו עושה מעשים רעים. רק תוהא,

ה ֶבן ָאָדם, כתוב ביחזקאל סימן ל"ג ֱאֹמר  ,ְוַאּתָ
ךָ  ֵני ַעּמְ יֹום  ,ֶאל ּבְ יֶלּנּו ּבְ יק לֹא ַתּצִ ּדִ ִצְדַקת ַהּצַ

עוֹ  ׁשְ ע .ּפִ ַעת ָהָרׁשָ יֹום ׁשוּבֹו  ,ְוִרׁשְ ּה ּבְ ל ּבָ ׁשֶ לֹא ִיּכָ
עוֹ  יק לֹא יּוַכל לִ  .ֵמִרׁשְ יֹום ְוַצּדִ ּה ּבְ ְחיֹות ּבָ

יק ָחיֹה ִיְחיֶה ּדִ ָאְמִרי ַלּצַ ְוהּוא ָבַטח  ,ֲחטֹאתֹו. ּבְ
ה ָעֶול ל צדקתו [ִצְדקָֹתיו] לֹא  ,ַעל ִצְדָקתֹו ְוָעׂשָ ּכָ

ַכְרָנה ה ּבֹו ָימוּת. ּוְבָאְמִרי  ,ִתזָּ ר ָעׂשָ וְּבַעְולֹו ֲאׁשֶ
ה מִ  אתֹו ְוָעׂשָ ב ֵמַחּטָ מוּת ְוׁשָ ע מֹות ּתָ ט ָלָרׁשָ ּפָ ׁשְ

ל שהוא עשה עו מדובר ,הצדיק לגבי .ּוְצָדָקה
הרי לא  ,הרשע שהתחרטלגבי  וכן .בפועל

 מספיק שהתחרט, אלא 'ועשה משפט וצדקה'.
 ירות אשר היונמחקים כל העבלאדם הזה, 

   מקודם.
  

, אם כן מוכח מאלו הפסוקים בפשיטות
, והרשע שב הצדיק ביום פשעו עשה עולד

אם כן מה  דקה.מחטאתו ועשה משפט וצ
', לאו היינו ומרד באחרונה'שאמר רשב"י 

, דהיינו .אלא מרד ממש ,על הראשונות דתהא
 אלא דבעינן בתוהא על .ולשעשה ע

ראשונות, כי היכי דלא ניהוי כמחצה זכיות ה
תוהה זהו מה שמתרצת הגמ', ' ומחצה עוונות.
עושה  היה רקאם הוא  '. דהיינו,על הראשונות

אזי  ,תוהה על הראשונות היהולא  ,רותיעב
  דבר היה מחצה על מחצה. ה
  

אלא , חצי חצי לאו דוקא וזהלהערה  ,אגב
את השכר, לפי המצוות  מקבלשהוא הכוונה 

עשה הוא  אם תשעים שנה, כגון שהוא עשה.
רות, הוא יעשה עבהוא עשר שנים ומצוות, 

ועשר  ,על המצוותתשעים אחוז שכר יקבל 
ק אם חמשים שנה ור ירות.על העבאחוז עונש 

כך, וחמשים שנה כך, אזי זה חצי חצי. ידוע כי 
הלשון חצי, אמצע, פעמים רבות הם לאו דוקא, 

  אלא כלפי ההתחלה והסוף הם נקראים כך. 
  

הדבר  ,כיון שהוא תוהה על הראשונות ,עכ"פ
 מעשיו הקודמים.על  ו,שכרמוריד לו את כל 

   .רותייעשה עבגם צריך שהוא  ,אבל
  

א אל'ולא כתב  ,נו דבריויאי סתם רבמאם כן א
  מי שניחם ותהא על הזכיות שעשה. 

  
עונה  לא , והוא נשאר בשאלה.וכאן שאלת עד

לא גם על השאלה הזאת, וגם בהמשך דבריו 
  ראיתי מי שעמד על השאלה הזאת.

  
, חסדה הוא מצדכל השכר אם  מהקהל: שאלה

  ?מעשהשיעשה הדעת נותנת שלא צריך 
כתוב בפסוק, כך אבל  :מרן שליט"א תשובת

  ?נמחק את הפסוק ?מה נעשהוכי  '.ועשה'
  

 נה שאלה על הכתוב בפסוק,יש מהקהל: שאלה
  צד הסברא.מ

הי"ו שאול . בני הרב יפה מרן שליט"א: תשובת
 ושזה מצד הסברא, החליטכי הרמב"ם אומר, 

, פסוקכתוב בואת ה מעשה. בלי לעשותמגם 
 שצריך לחתורהכיוון  ונכון, זה אכן צריך ליישב.

   אני חושב כך.גם  אליו.

  
, יחזקאלספר בולומר, כי להקדים  עלינו אולם

הגמ' הביאה את  הנושא הזה כתוב פעמיים.
כבר לפני כן, אבל  הפסוק, הכתוב בפרק ל"ג.

נו יתירה. א באריכותנושא זה מובא  ,בפרק י"ח
רק בשנים  אולם ,בהפטרת האזינוזאת קוראים 

 .סוכותבין חג הל יםיפורכיום השבת בין ישנה ש
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 .מצמרת הארז'בשבת הזאת, 'מפטירין 
הפסוקים שם, מדברים על העניין הזה 

 הפסוק בפרקהגמ' הביאה את ומה ש באריכות.
 וןכי ,קודם, אפילו שכבר כתוב הדבר מל"ג

הם  שבפרק ל"ג הדבר כתוב בקצרה. לכן
ס ותפדהיינו רשב"י בעל המאמר, ל העדיפו,

 על אף ,ת הפסוק הזהא ולהביאלשון קצר, 
[כך נלע"ד בס"ד.  מלפני כן.כבר כתוב  שהדבר

  יב"ן].
  

י ָיׁשוּב , כך [יחזקאל י"ח, כ"א]שם  כתוב ע ּכִ ְוָהָרׁשָ
ה ר ָעׂשָ ל חטאתו [ַחּטֹאָתיו] ֲאׁשֶ ַמר ֶאת  ,ִמּכָ ְוׁשָ

ל ֻחּקֹוַתי ט ּוצְ  ,ּכָ ּפָ ה ִמׁשְ ָדָקה, ָחיֹה ִיְחֶיה לֹא ְוָעׂשָ
ל פְּ  ָימּות. הּכָ ר ָעׂשָ ָעיו ֲאׁשֶ ְכרּו לוֹ  ,ׁשָ  .לֹא ִיזָּ

ר  ִצְדָקתֹו ֲאׁשֶ ה, ִיְחֶיה.ּבְ מֹות ֶהָחֹפץ ֶאְחּפֹץ  ָעׂשָ
ע, ְנֻאם ֲאדָֹני יֱ  ָרָכיו ְוָחָיה.ֲהלֹוא  ,"יִ ָרׁשָ ׁשוּבֹו ִמּדְ  ּבְ

ה ָעֶול ְדָקתֹו ְוָעׂשָ יק ִמּצִ כֹל  ,ּוְבׁשּוב ַצּדִ ּכְ
ה ָהָרשָׁ  ר ָעׂשָ הַהּתֹוֵעבֹות ֲאׁשֶ וכי ? ָוָחי ,ע ַיֲעׂשֶ

ל צדקתו [ִצְדקָֹתיו]  סלקא דעתך שהוא יחיה? ּכָ
ה ר ָעׂשָ ַכְרָנה ,ֲאׁשֶ ר ָמַעל .לֹא ִתזָּ ַמֲעלֹו ֲאׁשֶ  ,ּבְ

ם ָימּות.ּוְבַחטָּ  ר ָחָטא, ּבָ ם אתֹו ֲאׁשֶ לֹא  ,ַוֲאַמְרּתֶ
ֶרְך ֲאדָֹני ֵכן ּדֶ ָרֵאל .ִיּתָ ית ִיׂשְ ְמעוּ ָנא ּבֵ י  ,ׁשִ ֲהַדְרּכִ

ֵכןלֹ  ֵכנּו.הֲ  ,א ִיּתָ פעם השוב ו לֹא ַדְרֵכיֶכם לֹא ִיּתָ
ה  ,על כך הוא חוזר ְדָקתֹו ְוָעׂשָ יק ִמּצִ ׁשוּב ַצּדִ ּבְ

ַעְולֹו בְּ  ,ּוֵמת ֲעֵליֶהם, זאת מדגיש הפסוק ,ָעֶול
ה ָימּות. ר ָעׂשָ ר  ֲאׁשֶ ָעתֹו ֲאׁשֶ ע ֵמִרׁשְ וְּבׁשּוב ָרׁשָ

ה ט וְּצדָ  ,ָעׂשָ ּפָ  ה, הּוא ֶאת ַנְפׁשֹו ְיַחיֶּה.קָ ַויַַּעׂש ִמׁשְ
ה ר ָעׂשָ ָעיו ֲאׁשֶ ׁשָ ל ּפְ ב] ִמּכָ ְרֶאה וישוב [ַויָּׁשָ  ,ַויִּ

   .ָחיֹו ִיְחֶיה לֹא ָימוּת
  

מה , כי הרמב"ם למדלומר שצריכים  לכאורה
אין  ',ול'בשוב צדיק מצדקתו ועשה עשכתוב 

מספיק שהוא אלא עול,  יעשה צורך שהוא אכן
 המצוות אשר עשה. על מתחרטוחוזר בו, 

 יא כמו 'או'. כך, ה'ועשהדהיינו, הוא"ו במלה '
 , שהאות וא"ו היאפעמיםנם ישלומר. הרי צריך 

דהיינו, או זה או זה.  כמו 'או', והיא באה לחלק.
כלומר, או שהוא מתחרט על מה שעשה, או 

   שהוא עשה עול.
  

 וןכילגמרי את העניין. יישב מלא  הדבר ,אולם
מספיק. שהרי אמרנו  ינואהדבר  ,בעצםש

ו מחצה זה ,רותיהוא עשה רק עב מקודם, כי אם
דהיינו, משלמים לו כפי  עוונות.מחצה ויות זכ

מעשיו. אי אפשר לפרש כך, כי אז תחזור 
כאן הכוונה כי  קושיא זו. אלא צריכים לומר,

'. כלומר, לא רק ולאם עשה ע 'וכל שכן היא,
 וקל וחומר הוא התחרט, אלא כל שכןאם 

  . כאשר הוא עשה עול
  

נוסף נלע"ד בס"ד ע"פ דברי המלבי"ם. תירוץ 
 כגון כאן, המפרשיםאבל צריך להקדים, כי כל 

מצודת דוד, כולם מביאים את ו ,הרד"קו ,רש"י
בתוהה על הראשונות,  מדוברההזאת, כי  הגמ'

וזאת אעפ"י  .ממש שכך הוא הפשט וןכי
שבגמרא מדובר על פרק ל"ג, והם מפרשים את 

  פרק י"ח. זה אותו הדבר, כמו שדיברנו.
  

כך,  מביא ]י"ח, כ"ד [יחזקאלכאן  המלבי"ם
היינו בתוהה על בשוב צדיק מצדקתו', ו'

הראשונות, כמש"פ [כמו שפירשו] חז"ל, ר"ל 
. 'ועשה שישוב ויתחרט על צדקתו הקודם

כי  ובהמשך הוא כותב, עול', מכאן ולהבא.
נה', אחר ש'כל צדקותיו אשר עשה לא תזכר

שהלוא הוא מתחרט עליהם, א"כ מגיע לו 
מיתה על שני דברים. א' 'במעלו אשר מעל', 
ר"ל מה שמועל בה' ועוזב דרך הצדק שהלך 
בו עד הנה ומתחרט עליו. ב' 'בחטאתו אשר 
חטא', מכאן ולהבא. 'בם', ר"ל בשני הדברים 

 , כי אלוהמלבי"ם אומר לנו האלה 'ימות'.
  בעצם שני דברים.

  
המלבי"ם מחדד זאת  שם פסוק כ"ו],[ בהמשך

להתאים את אפשר כי ממש  רואיםביותר, ו
הוא כותב כך,  דברי רבינו הרמב"ם.עם  דבריו,

על  תחרטשמ היינו ',בשוב צדיק מצדקתו'
הבא. מכאן ול ',ל'ועשה עו צדקתו הקודם.

 אז ייענש בכפליים. דהיינו, עשה עבירות.
מנם כי אהמלבי"ם אומר לנו,  מאד.יפה הדבר 

 אבל אין הכוונה, רק שזה אלו הם שני פשעים.
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 ,כיון שהצדיק הזה ראשית,אלא  וגם זה. גם זה
א"כ כעת  ,צדיק, שב מצדקתוואדם גדול יה שה

. דרך הטוב ועוזב, שהוא חוזר בו בכך הוא מעל
ומגיע לו גרוע, דבר כבר לכשעצמו הוא זה דבר 
, כאשר הוא כפולה כך עונש אחד. והעונשעל 

 ,זה לפי מכאן ולהבא.עשים רעים שה מוע
  הרמב"ם. דברילנו  יםיישבתמ
  

, על העניין הזה חוזרהפסוק  [בפרק ל"ג], אח"כ
יין. כנראה דבר מענשם המלבי"ם אומר ו

המלבי"ם לא רצה להשאיר את הפסוקים 
כדרכו נם, הללו, כביכול הם כפולים לח

נוסף. למרות רעיון שם הוא מסביר  בקודש. לכן
אותו  ענייןהשנראה ים בנביא, שמבחינת המל

   , רק בקיצור.דברה
  

יק , כך אומר [פסוק י"ג]שם  הפסוק ּדִ ָאְמִרי ַלּצַ ּבְ
ה ָעֶול ,ָחיֹה ִיְחיֶה  .ְוהוּא ָבַטח ַעל ִצְדָקתֹו ְוָעׂשָ

 על צדקתו', וכןבטח ' כאן שני דברים. נםיש
   '.ל'ועשה עו

  
שני  אינו מפרש כך, כי אלו כאן, המלבי"ם
 . א"כ,קודםמ שהוא כבר אמר זאת וןידברים, כ

הוא  אלא ?הנביאשוב  כאןמה מחדש לנו 
כי בגלל שהוא צדיק, הוא הרשה  ,מסביר

 זהו דבר הפלא ופלא. לעצמו לעשות עוולות.
האדם חושב, שהוא כבר מצב ש נוישדהיינו, 
 כיון מותר לו לעשות פשע.ש ,כזאת בדרגא

   מכך.פגע לפי דרגתו, הוא לא ייש
  

כיון שראו את  בכך. שהתפלספו ,שיםאנ ישנם
כתב שדהיינו כגון הטעמים  ,טעמי המצוות

 ,אמרוא"כ הם מצוות, תרי"ג ההרמב"ם ל
 הואהעיקר  ?ותובשביל מה צריך לעשות מצ

שיג את , ולא המעשה. א"כ, אני אהרעיון
גם מבלי לעשות את המעשה בפועל.  ,המטרה
דרך  ההיפך, מדרך התורה. לפיבדיוק והדבר 

באופן חושב כך, אדם הלא מספיק ש, רההתו
בעולם כיון שאנו אלא  ,מחשבתיוהשקפתי 

 א"א עלינו לעשות מצוות בפועל. ,המעשה
לזכור  ?תפילין בהנחת המטרה להגיד, טוב, מה

בלי  , גםאחשוב על הקב"ה את הקב"ה? א"כ,
 ?ת שמעהתפילין. בשביל מה צריך לקרוא קרי

על עול אחשוב  בכדי לקבל עול מלכות שמים?
הוא  דברהלקרוא ק"ש. בלי מ , גםמלכות שמים

גבי גם ל ,אתזמעביר  לפעמים האדםטעות. ו
  דברים אחרים. 

  

הרי  , 'אני ארבה, ולא אסור'.המלך אמר שלמה
הוא אמר  יה חכם מכל אדם.ה ,שלמה המלך

ה ּלֹו  ,התורה אומרתלעצמו, אמנם  ְולֹא ַיְרּבֶ
ים אבל הוא  ים י"ז, י"ז],[דבר ְולֹא ָיסּור ְלָבבוֹ  ,ָנׁשִ

אנשים העל הוא דוקא מדובר בר כי הסָ 
ובדרגא שלי. מה ברמה  אשר אינםאחרים, ה

ה ּלֹו סּוִסים כתוב? יב ֶאת  ,ַרק לֹא ַיְרּבֶ ְולֹא ָיׁשִ
, אני כבר יודע ]?ז"ט ,ז"דברים י[ ָהָעם ִמְצַרְיָמה

כיון  דבר הזה לי הוא לא יקרה. דהיינו,הש
 שאינוהוא החליט  ם,שהתורה גילתה את הטע

 ,הזאת "גזירה"את ה עליואין כיון ש זאת, צריך
   הדבר אכן יקרה.שמא 

  

מסביר  דרך זאת, על כנראה ,בס"ד לענ"ד
הוא בטח על את הפסוק הזה, וז"ל, 'והמלבי"ם 

שיש לו שמצד שחשב  ',ולצדקתו ועשה ע
יוכל לעשות  ,צדקות ומעשים טובים מרובים

שאמר שלמה אני ין כעני ,עול ולא יזיק לו
שלו הוא  הצדקותואם כן  ארבה ולא אסור.

עד שחושב שע"י  ,עשיית העול לסיבה אצלו א
מתפלל, יוכל לגזול ולעשוק ואין שהוא צם ו

 אינו דבר הנוסף. וזה ',ול'ועשה ע דהיינו, פשע.
ו רעיון זה , שבגלל כך הוא עשה את העול.אלא
  . ''כל צדקותיו לא תזכרנהעליו נאמר,  אחר.

  
 מביא את הדוגמא המלבי"ם [בפרק י"ח] לעיל

שכיר שעבד שנים הרבה קודם, משאמרתי 
הבעבור  ,מלעבוד עוד חדלואחר כך  ,באמונה

לא ישלמו לו שכר פעולתו אשר עשה? על  זה
 וכו'. זה הקב"ה משיב להם, 'הדרכי לא יתכן'

 ביניהם? ההבדל ומה ,קודםזאת מכבר הסברנו 
ודאי בהוא  ,םשכיר שעבד שניה מדוע לגבי

שכר על עבודתו. ואילו בנ"ד, הוא הפסיד יקבל 
יין שייך לענאינו  הדבר את שכרו? וביארנו, כי

   .מצוותשל־
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, כי בעז"ה לפי זה הרמב"ם מיושב חושבני
הרי ש ?שואל בארות המים, מה דהיינו היטב.
התשובה היא,  '?מרד באחרונה'ו בגמרא, כתוב

 דוקא. למרד בפועהכרח לומר, שהוא  כי אין
 אין דהיינו, שהוא פרק עול. היא, הכוונה אלא
ירות עב למצב כזה, שיעשהיגיע הוא ש צורך

רות יעשה עבהוא ודאי שאם אמנם ב בפועל.
אבל הדבר כן, גם  ביותר. גרוע הדבר ,בפועל

ן מה שהוא שואל מ מבלי שיעשה זאת. וא"כ,
   .מיושב הדבר הוא ,הפסוקים

  
'רבותא קא  ,םהרמב", כי רבינו יוצא ובעצם

 ר לנו כאן חידוש גדול.הרמב"ם אומ משמע לן'.
 '.חכם עדיף מנביאו'דבר גדול דיבר הנביא, 

, כי כך הוא הדין, גם אם לנו לומרהרמב"ם בא 
, אלא רק בפועל רותיאדם הזה לא עשה עבה

   .עשהשהתחרט על מה שכבר 
  

 ', אם נפרשאוליברמב"ם את המלה 'נגרוס  ואם
 זהו חידוש כפול ומכופל. את המלה כפישוטה,

 ,אדם מתחרט על הראשונותר השאכדהיינו, 
כבר  , זאתבויבלכך שהוא אומר עצם הדבר 

הוא אמנם טוב,  נאמר,אבל אולי  לכך. סיבה
 לאהוא  ,בפועל אולם על מה שעשה. התחרט

לא עשה שהוא  אולי בכך .רותיעשה עב
יין יש לו עדכי מראה  הדבר ,בפועלעבירות 

כך גמר  שלא סימן , יתכן שהדבראיזה מעצור
במקרה שאפילו  ,משמע לןאלא קא  יבו.בל

הדבר הראשון  כל המצוות. א"כ,לו  ומחקנ הזה,
 אמר,ונֹ אם נוסיף ו חידוש.כבר  לכשעצמו, זהו

צד ', דהיינו על אוליאם זהו רק 'אפילו כי 
עדיף שלא  היה 'אוליכי 'הוא מצטער , הספק

 וזהני כי חושב ,, גם אז הדין כןאותם היה עושה
   אי.כבר חידוש גדול מד

  
זהו פירוש  שמאנכון,  דברה, אם אופן בכל

 '.תוהה על הראשונות'מה שכתוב אחר, ל
שהוא מתחרט עליהם.  ,רש"י מסביראמנם 

תוהה על ' המליםמשמעות , כי יכול להיות אבל
על כך  אינה בדיוק שהוא התחרט ',הראשונות

אלא  ',מעיקרא דהיינו 'מתחרטנא בהוןלגמרי, 

 שהוא 'תוהה', כלומר שהוא משתומם.פירושו 
 ְוָהָאֶרץ ָהְיָתה ֹתהוּ ָוֹבהוּ  שנאמר הפסוק,כמו 

, לשון תימה ֹתהוּ  ופירש רש"י, [בראשית א', ב'],
שאדם תוהה ומשתומם על בהו  ושיממון.

מסתבך האדם תוהה ובוהה, ש דהיינו,שבה. 
וכגון  ?לא , ואוליכדאיהדבר כן א , אוליחושבו

ליה י" הִּ "ּתַ  [שבת דף ק"ח ע"א],שמצינו בגמרא 
. דהיינו תבדוק את הקנקן שלו, ר"ל אקנקניה

תשאל אותו שאלות וקושיות, תתבונן מזה אם 
  הוא תלמיד חכם, וכדומה.

  
כך את המלים  אם הרמב"ם הסביר ,ממילא

לה הוא כתב את המ לכן ',תוהה על הראשונות'
 הוא לא החליט , שאפי' אםפירושו כי '.אולי'

 הענייןעל  שהוא במבוכה כךעצם אלא  זאת,
הזכיות. אם כבר מוריד לו את כל  הדבר ,הזה

וצריך  מאד.מאד  חידוש גדול וזההדבר כן, 
  לדעת מדוע זה כך, ומניין לרמב"ם זאת.

  
טפח  , כיצד משערים זאת,כשר גודל השופר מאיזה

 וייראה לכאן ולכאן, ועוד חקירות ופרטי דינים,
בעניין השופר התימני המסולסל, ומה  בריםד

  הפירוש "תקע בשופר גדול וכו'".
ין עשרת יענ, על בשעורים הקודמים דיברנו

או  לא"י, אם הם עתידים לחזורה ,השבטים
בכך, שנחלקו  הבאנו שאינם עתידים לחזור.

[דף ק"י  במס' סנהדרין בי עקיבא,ור ליעזרארבי 
אינם  , כי עשרת השבטיםאומר ע"קר ע"ב].

 , שהם עתידיםר"א אומרו עתידים לחזור.
 ,מהר"לכן הו כותב, רש"י שם. הבאנו כי לחזור

, כי רבינו דודוהר"ן  הם כתבו זאתועוד לפני
אותו בני מדובר רק על ה ע"ק,רדעת אפילו ל

לפי זה י כן. הדור, אבל לא על הדורות שאחר
 בברכת הנוסח בתפילת שמו"ע את ,הסברנו

, ושא נס לקבץ את רותנוילחתקע בשופר גדול '
'? כלמלה 'לרבות ה ה, מה בא'נויתויכל גל

לרבות עשרת השבטים, שאפילו אותם יקבץ 
  הקב"ה לעתיד.

  

 גדולתקע בשופר ' אומרים בתפילה, אנו
, אלא צריך שופר קטן לא מספיק '.נוירותלח

   שופר גדול.
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ישהו מברצוני לומר לכם, כי משיך, שא לפני
עור ישניינת. הרי כידוע, עורר אותי לשאלה מע

יראה לכאן ישוטפח,  ביותר, הוא קטןהשופר ה
הגמ'  וכך פשטות היא ההלכה, זאת .ולכאן

[פרק  ר"הובמסכת  ,ו ע"ב]"[דף כ דהבמסכת נ
   .ובכל הפוסקים שלישי וברא"ש ובר"ן שם],

  
כי צריך שהשופר רבינו גרשום אומר,  אולם

פח טדהיינו,  יהיה לכל הפחות שלושה טפחים.
הבאתי  באמצע. עוד טפחו ,וטפח לכאןלכאן 

 יצחק [ח"א סוף סי' ס"ח],בשו"ת עולת בס"ד את ז
 ואם זה שיעור הטפח,ן יענין על דוישנו שם ני

עמק חושבני, כי בעל  ב?צֵ עָ או טפח  ,קחֵ וֹ טפח שׂ 
לכך. כתבתי שם לב ר שאהראשון  הוא ,ברכה

הוסיף להביא  ,ובעמק הברכה שם שם כך,
פט. דף ת לרבי' גרשום בחולין מחודש שיטה

דהא דבעינן שיעור השופר כדי שיאחזנו בידו 
לכאן ולכאן טפח (כלשון הגמ' שלפנינו  וייראה
כו. אבל מהרשב"א שם ועוד דף בנדה 

, דהיינו דל"ג הכי וכדלעיל ראשונים מוכח
), היינו טפח שהוא לא גורס את המלה 'טפח'

ר "ז שיעוילכאן ולכאן חוץ ממה שבידו, ולפ
אצלנו  לג' טפחים ע"כ. שופר צ"ל קרוב

 טפח'. ראה לכאן ולכאןיוי' ,כתוב כךבגמרא 
יראה לכאן ולכאן, יש'אפשר לקרוא כך,  א"כ
את זקורא  כמה ייראה? טפח. אבל הוא. 'טפח

 '.יראה לכאן ולכאן טפח'שי ,בנשימה אחת
 את השופר, אוחז, חוץ מהטפח שבו הוא דהיינו
כך הוא  לכאן. , וטפחעוד טפח לכאןצריך 

 שאינם ,הרבה ראשונים נםישאולם אומר. 
 , ועוד ראשונים.הרשב"א כגון כלל. אתזגורסים 

 רשיפכך  אולם ,לפרש כך , שקשהמובן הדבר
   רבינו גרשום.

  
רחות ויש להוסיף הא דכתב באעוד,  והבאתי

דיני תקיעת שופר סוף סעיף ד', וכ"ה  ייםח
ייראה 'כדי ש ,סימן ס"ד, יש מפרשים בכל בו

מספיק שופר קטן, . כל שהוא ',לכאן ולכאן
ו זה א לכאן.שהו וכל ,לכאן אשהו כל שיהיה
וייראה לכאן ' פרשיםמש וי .השופר שיעור
כפי  דהיינו, שאוחז בידו. כשיעור 'ולכאן

השיעור של אחיזת השופר, צריך להיות גם 
כך הם . עיקר ראשוןוהפירוש ה בשני הצדדים.

אלו ה' דברים  ,ה תנישהרי במס' נד .אומרים
   וכו'. שיעורן טפח שוחק

  
 '?שיראה לכאן ולכאןשהשופר ' ,צריך מדוע

אם , כי הרא"ש והר"ן , כגוןכותבים הראשונים
כי  ,יראהי י הדבראז ,יאקטן מדיהיה שופר ה

 שופר בידו.אין לו  ו.הוא תוקע ביד כביכול
יחשבו כי  ,צא לכאן ולכאןלא יֵ הוא אם  דהיינו,

, מתוך פס היד. אבל השיעור הזההוא תוקע 
ואינו מדאורייתא. כי  מדרבנן, הוא

ועיין  ותר קטן.מספיק שיעור י ,מדאורייתא
  לים.ביאור הלכה סי' תקפ"ו סעיף ט' ד"ה ד' גוָד 

  
? אם תקעו מה הדין בדיעבדהיא,  השאלה
. האם יצאו זההגודל הפחות משהוא  בשופר,

  שלא?או  יד"ח,
  

לי שופר קטן,  ראהוהשהו ימאלי בא  ,בנוסף
את גודל השופר?  משערים כיצד ושאל אותי,

 ,בקו ישר דהיינו מקצה לקצה מלמעלה, האם
או שמודדים לכל אורך כיפופו. הרי לדעת 

, פחות משלושה טפחיםשופר הנו גרשום, ירב
 שו"עאמנם עפ"י הרמב"ם וה השופר פסול.

לפי מה  אולם בודאי. כשר השופר וסיעתם,
ומובא בכף החיים, כי  ,האחרוניםשכתבו 

עשה שופר היא מצות מצות ש , כיוןלכתחילה
לפי שהוא כשר לקחת שופר לכן דאורייתא, מ

ממילא הוא הדין בנ"ד יש להחמיר.  .כל הדעות
נמדוד  כיצדיש לו שופר קטן,  אולם עכ"פ, אם

, ו בכךהסתפק או לכל ארכו? ?בקו ישר ?אותו
ר יות הרי הוא מודדים זאת בקו ישר,אם  כי

מאשר אם מודדים אותו לכל ארכו. זאת  ,קצר
  שאלה נוספת.

  
 ,סובריםנם ראשונים הישכי , ונאמר נקדים אולי

כך  ',ראה לכאן ולכאןייכי השיעור 'טפח וש
לסיבה זה לא קשור  וא מדין תורה. דהיינו,ה

מספיק  ,מן התורה כי האומרים, נםויש שאמרנו.
העיקר  ,ינֵּ הַ מְ  אפילו שופר קטןועור תקיעה, יש
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 .שהוא מוציא קולדהיינו יכול לתקוע בו, הוא ש
, מה הזה. א"כשיעור את הנתנו  ,אבל מדרבנן

אם אין לך שופר אחר? ועי' כף דין בדיעבד, 
  החיים סי' סקפ"ו ס"ק צ"ב.

  
 ינו גרשום.אליבא דרב יש לדון בכך,לכאורה 

או נו גרשום סובר את הטעם הזה, יאם רבה
 כתוב במפורש שלא? הרי הטעם הזה, אינו

, כי הרא"ש והר"ןאלא כך מסבירים בגמרא, 
ראה שהוא תוקע יכדי שלא יב ,הטעם הוא

אם ה ,יודע ינניא. ן צריכים שופר גדולו, לכביד
לכאורה לפי  מודה לטעם הזה. כינו גרשום ירב

 שיעור'מדין  של־שופר. עוריש, זהו הדבריו
מן  זה אינואולי  יעור.צריך להיות כזה ש חשוב',

חשוב, השיעור ה , זהומדרבנןאבל תורה, ה
רבינו  ,לכאורהטפחים. א"כ שלושה דהיינו 

   גרשום אינו מתחשב בטעם הזה.
  

ן מ ,פלוגתאלאפושי לא מסתבר מאידך,  אבל
 לומר, כילא מסתבר  . כלומר,קצהה לאהקצה 

המדידה היא שאלא  ,המדידה היא בקו ישר
 ,אם נסתכלו , לכל אורך כיפוף השופר.בפועל
ועט, מוצר יותר הוא  הפנימי של־שופר,החלק 

יותר. ואם כן, גם בזה ארוך ה החיצוני,חלק מן ה
, כפי איך צריכים לראות היה מקום לדון. לכן,

, אם ניכר לעומדים על ידו שהוא בפועל שנראה
 צריך ,הרי שופר שנסדק בולט לכאן ולכאן.

שיהיה שיעור של ארבעה גודלים, עי' שלחן 
ו סעיף ט"ו. א"כ ה"ה בנ"ד, ערוך סי' תקפ"

   השיעור הוא לפי העיקום של־שופר.
  

דלעיל לכאורה פשוטים, וכמעט  העניינים
מובנים מאיליהם, או לפי הלשון. אך כיון 
שראיתי מבני תורה ואברכים שנסתפקו באופן 
המדידה, ובאו לשאול, על כן פירשנו הדברים, 

  ויגדיל תורה ויאדיר.
  

אתם אם , לומר תיבדע עלה ,דשמיאבסייעתא 
[שיעור מוצש"ק נצבים ברנו בעבר יד ,םזוכרי

לא תקעו בהיותם בתימן, כי אבותינו  ה'תשע"ב],
 .אלא בשופרות הגדולים ,בשופרות של איל

, או שופר של דישוןהיום, כמה שידוע ב
המין. אותו מ ,משפחהה מאותה אנטילופה. הם

מקום בזאת, אבותינו לקחו  כי ביארנו אז,
השופרות  ,תימןארץ שב כיון ,איל־שופר שלה

כי אולי בגלל  ,חשבנו. איל היו קטנים־של
תואר ולא הדר,  אין לוכנראה  ,קטן שהשופר

לומר,  עולה בדעתי כעתאבל  וגם קולו חלש.
 .רבינו גרשום , כדעתסברו כי אולי אבותינו

שיטות שהיו עוד או  ,ה המסורתתכך הי, דהיינו
הללו, פרים אין לנו את הסכאלו, רק שכבר 

 בהם כתוב שצריך שופר של שלושה טפחים.
ודאי ב בוהעדיפו את השופר הגדול, כי  הם לכן,

רק לפי שיטת הרי והזה. השיעור  את יש
הרמב"ם ש וןכי .פסולהוא זה השופר ה ,הרמב"ם

שופרות הו, כבש־של דוקא שופרשצריך  ,סובר
הם פסולים. אבל מסורת אבותינו, אחרים ה

גם השופרות , כי וניםשיטת הגאהיתה כ
   .לכתחילה אפילו , כשריםהאחרים

  
[שיעור מוצש"ק נצבים כך על  דיברתי וכבר

שאין  לענ"ד,נראה , כי ], דף י"א ודף ט"וה'תשע"ב
ן יעני נויש, דהיינו לעזוב את המנהג הזה.

בראש הנוספים קולות השלושים את הלעשות 
. או את גם בשופרות ההם אחרי מוסף, השנה

הגדולה שבסוף התפילה בשופר הזה, התרועה 
לעז  כך, כיון שהוציאו על זכר לכך. טעם הדבר

 ,פסולים הללו הםכביכול השופרות , כי בעבר
, נוילכן כדאי שנחזיק את מסורת אבותינו ביד

לתקוע גם  ,איל־שופר שלן התקיעות בחוץ מו
, להוציא כשר הואגם להראות ש ,בשופר ההוא

  .מליבם של־מינים
  

תקע ' ,אנחנו מבקשים מהקב"הן, אופ בכל
שופר "איזה לכאורה, ב '.נוירותלח גדולבשופר 

ומדוע  ו גודל השופר?מה " הקב"ה יתקע?גדול
  צריך 'שופר גדול'?

  
 ,נחס דף ר"ס]י[פרשת פמתורתך  נפלאותספרי ב

, שהסביר הבאתי בשם אחד מחכמי תימן
הרי  בספרו בית תפילה את העניין דלקמן.

, השופר הראשוןכי של יצחק, האיל כתוב לגבי 
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 .בהר סיני דהיינו הקרן הראשונה, תקעו בה
, היהקרן השנידהיינו  ,השני ובשופר שבצד

א"כ הוא אומר, כי . בואליתקעו בה לעתיד 
מקום בהיו מקובצים כולם  בהר סינימאחר ו

כולם כיון ש לכן לא היה צריך שופר גדול.אחד, 
בשופר,  תוקעים ממילאנמצאים על יד הר סיני, 

אבל לעתיד  ר'.במשוך היובל המה יעלו בה'
הרי צריכים להביא את כל היהודים מכל  בוא,ל

  גדול. יהיה שופר שהחייב  , א"כקצוות תבל
  

 קיבוץ יום זה ',ההוא ביום והיה'הוא כותב,  כך
 של הוא השופר זה ',גדול בשופר יתקע' .גליות

 ושל .החסד סוד ,ימין של והוא ,יצחק איל
 ,סיני בהר בה נתקע כבר ,הקטן והוא ,שמאל
 הולך השופר קול ויהי ]ט"י ס"י שמות[ דכתיב

 ,קטן בשופר נתקע סיני בהר מה ומפני .וחזק
 ?גדול בשופר ליתקע עתיד גליות ובקיבוץ

 היו ולא ,יחד מקובצין היו סיני שבהר מפני
 לפי ,גליות בקיבוץ אבל .גדול לשופר צריכין

 מתקבצין ואינן ,הארצות בכל הן שמפוזרין
  .ל"עכ .מצאתי כך .קול אותו ידי על אלא

  
 נראה, כי אין להבין את הדברים כפשוטם. אבל

[אות כך משמע ממדרש אותיות דרבי עקיבא 
 גדול שופר הקב"ה שנוטל מלמד וז"ל, ט']

 .בו ותוקע שלו, באמה אמה אלף שהוא ,בידו
־אמה שלזה שיעור שהו יודע כמה ימשמעתם? 
 כנראה הדבר נמדד לפייודע,  ייננאהקב"ה? 

קומה" הידוע, שהוא סוד גדול וכמוס, עור יש"
רל"ו אלף פרסאות וכו', עיין עץ חיים למהרי"ץ 

וקולו הולך מסוף בסדר הזמירות דף כ' ע"ב. 
שאינו לפי  ,שיעור וזה ,אם כן .העולם ועד סופו

גם  ו דרך משל.זה כי ,מסתבר דרך הטבע.
במשוך היובל. שמות  [על פסוקהרמב"ן כותב זאת 

שאמרו חז"ל  ,השופר של הר סיני לגבי י"ט, י"ג]
סוד, בדרך  ושזהכי הוא היה מאילו של יצחק, 

כוונה נסתרת,  כאן איזו נהיש משל יעו"ש.
   אינם כמשמעותם.הדברים ו
  
  

פר גדול לחירותינו, או שהוא האם הקב"ה יתקע בשו
  ק?ישרו

 בכך. מצדסתירה  קצת נהיש, לכאורה אולם
ֵצם אומר, פסוקה אחד, ְרָקה ָלֶהם ַוֲאַקּבְ  ֶאׁשְ

יֹּום ַההוּא  ,אומרהפסוק ה . ומאידך[זכריה י', ח'] ּבַ
ּור  ֶאֶרץ ַאׁשּ דֹול וָּבאּו ָהֹאְבִדים ּבְ ׁשֹוָפר ּגָ ַקע ּבְ ִיּתָ

ֶאֶרץ ִמְצָרִים ִחים ּבְ ּדָ  ַוי"יָ וכן  [ישעיהו כ"ז, י"ג], ְוַהּנִ
ָרק ִחּצֹו, ַואדָֹני יֶ ֲעֵליֶהם ֵיָרֶאה, ְוָיָצא כַ   "יִ ּבָ

יָמן ַסֲערֹות ּתֵ ֹוָפר ִיְתָקע ְוָהַלְך ּבְ ׁשּ זכריה ט', [ ּבַ
   ].י"ד

  
בשופר 'הקב"ה בהם כי כתוב , שמקומות ישנם
 , שכתוב כי הקב"המקומות נםויש '.יתקע

מדוע  '.אשרקה להם ואקבצםכמ"ש 'ישרוק, 
כתוב  אחרובמקום  ',שריקה'במקום אחד כתוב 

   ה בשופר'?'תקיע
  

לומר, כי החילוק הוא בין אפשר היה  אולי
המקומות. כשכתוב בשריקה, המדובר על 

יד הם לאלה שעל  ,דהיינו המקומות הקרובים.
גבי ל, להם מספיק לשרוק בפה. אולם לא א"י

 נמצאים במקומותה עלאו  ,עשרת השבטים
לא  ,אבל הרחוקים, להם צריך תקיעת שופר.

המעיין רק לפני כן,  .הפסוקיםמתוך משמע כך 
  או אחרי כן, ימצא שיש לכך סתירות מפורשות.

  

  
תר לאדם מו הקודם בעניין האם השלמה מהשיעור

היא יותר טובה ארץ, שלשבח ארץ מארצות חוץ ל
  מארץ ישראל.

עשרת השבטים בשיעור הקודם, כי  דיברנו
[כמבואר בגמ'  ברו בגנותה של ארץ ישראליד

שאינם הסיבה  אתוז ,סנהדרין דף צ"ד ע"א]
עתידים לחזור, כמ"ש רש"י שם בדף ק"י ע"ב, 

, אנשים נםיש הזכרנו כי כיום וזה כמו המרגלים.
 ,יוצאים לטייל בחו"למשפחות, שלפעמים הם 

לכך, [לא ידוע שום היתר  היתר נולא שיש
לטיול רק לצורך מצוה וכו' כמפורש בפוסקים]. 

 גוןכנופים, שם  נםישאומרים, כי הם אבל עכ"פ 
 אותם בארץ ישראל.אין ר שאשוויץ, ארץ ב

 לומר דבר כזה?אם מותר ה, ובדרך אגב שאלנו
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וזאת  הם מספרים בגנותה של א"י? ,לכאורה
 כי ,ספריםכמה ראיתי באכן ועוד עבירה. 

גם בספר פסקי לומר כך.  אכן אסורכנראה 
תשובות (על המשנ"ב) חלק ב' סימן קנ"ו דף 

ר הסיפור בגנות שכ"ג, מביא את עניין איסו
  א"י, כדבר פשוט ומוסכם.

  
, כך כתוב [דף קי"ב ע"א]מסכת כתובות  גמראב

 ,קיימי משמשא לטולא ,ר' אמי ורבי אסי
כשהשמש  מפרש רש"י, .ומטולא לשמשא

וחמה  ,הגיע למקום שהן יושבין וגורסין
ובימי  .עומדין משם לישב בצל ,מקדרת עליהן

כדי  .עומדין מן הצל ויושבין בחמה ,הצנה
 .שלא יוכלו להתרעם על ישיבת ארץ ישראל

הם היו מעבירים את  ,קיץימות הדהיינו, ב
הם היו מעבירים אותם ובחורף  ,לצל התלמידים

בכדי שהתלמידים לא יוכלו להתרעם  לחמה.
רבי אמי ורבי  , כירואים א"כ על ישיבת א"י.

בית המדרש שלהם, לא העבירו את כל  ,אסי
אבל מסתמא  ,להם היותלמידים  כתוב כמה

לא חששו לביטול הם היו עשרות או מאות, וש
למצב שהם ידברו לא להגיע שהעיקר  ,תורה

 שראלילא יגידו, כי בארץ ש בגנותה של א"י.
   אי. הדבר הפלא ופלא.קר מד , אויאחם מד

  
ומכאן , שם בן יהוידעספרו הגרי"ח ב כותב

 ,פיו ולשונו , לשמוראדם מוסר השכלהלמוד י
, לגנות א מפיו שום דיבור לא טובלבל יוצי

את תשמעו  שראל.יאפילו אמה אחת מארץ 
בארץ אל תגיד כי  הן מצד האויר,, דבריו

צריכים  ,כמובן ינו טוב.אהאויר מזג , ישראל
ר משווים את שי הכוונה היא, כאכ ,להדגיש

אבל אין  ארץ.לשראל, כלפי חוץ יארץ 
כי חם בארץ,  הכוונה, שאסור לאדם לומר

 דובר לגופו של עניין בלבד. אלאכשהמ
ר הוא משווה בכך את שארק כהמדובר הוא, 

הן מצד קור  ישראל, כלפי ארץ אחרת.ארץ 
אם הוא אומר, כי  רות,יוחום, הן מצד הפ

ין יהן בענו טובים.רות יותר יהפ ,מקום אחרב
 ,הדירות, סגנון הבנייהדהיינו הבניין וכיוצא, 
 ,ייםרבנה כשהיא ביד הגוואפילו בעת ח

יהיה בכלל  כדי שלא ,גוייםהוהבתים הם של 
  ע"כ. מוציא דיבה על ארץ ישראל.

  
את בכמה זמספרים על הנצי"ב, כתוב כי  ראיתי

תוך הספר אוצר ספרים, אני קורא לכם מ
הוא כותב כך,  ],פרשת וילך [חלק חמישי הפלאות

 מארץ עני אחת פעם בא ין'זומוול ב"לנצי
 .שם הרוחני המצב על אותו ושאל ,ישראל

 שישנם מכיון ,אדבר שלא מוטב ,האיש ענה
 הפסיק .ופושעים חוטאים חילונים הרבה שם

כמו אתה  .מרגל ,עליו וצעק ב"הנצי אותו
 האיש ענההוציאו דיבה על הארץ. ש ,המרגלים

 אמר ?ו"ח משקר שאני הרב חושב וכי ,ההוא
 ,שקר אמרו לא המרגלים גם ,ב"הנצי לו
 ,מלמד .נענשו זאת ובכל ,אמת רק ברויוד

 אפילו ,ישראל ארץ של בגנותה לדבר שאסור
   .אמת היא אם

  
[שיעור  אתם זוכרים, מה שבזמנו מסתמא

סיפרתי לכם  לך ה'תשע"ב ב'שכ"ג]־מוצש"ק שלח
 האם מותרעל ויכוח שהיה אצלנו במשפחה, 

בין בעניין זה, היה ויכוח  לדבר על אנשי א"י?
ה, ע"אמי מורתי בין לזצ"ל, אבא מארי 

מארי, כי  היתה מעירה לאבא אמי תנצב"ה.
 ענההוא  'אסור להוציא דיבה על א"י'. אבל

אני  מוציא דיבה על הארץ עצמה.ני ינא'לה, 
עד היום  , שהאנשים מקלקלים אותה'.אומררק 

י לא הבינה את ואמ ,למדן חשבתי, שאבי היה
"יושבי" אני מדבר על  ,הוא אמר החילוק.

לא על הארץ.  ה.אות מקלקליםההארץ, הם 
את החילוק  היא לא הבינהי , כחשבתי א"כ

   הזה, ולכן היא נשארה בשלה.
יע מסי ,הנצי"ב מוולוז'ין, כי אני רואה כעת אבל
עדיף  כי ,לנצי"ב לומרבא  אותו אדם הרי לה.

שבא"י ישנם הרבה  וןכי ,לא להגיע לא"יש
 על הארץ הוא לא דיבר רשעים וחילונים. א"כ,

ובכל זאת  האנשים שבה. אלא על, בעצמה
. והוא טוב ינואדבר ה, כי ביןההנצי"ב מוולוז'ין 

שהוציאו דיבה על  ,המרגליםן ביא ראיה מה
ֶביָה ִהוא באמרםהארץ,  [במדבר  ֶאֶרץ ֹאֶכֶלת יֹוׁשְ

  הוא לא חילק. י"ג, ל"ב].
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לא רק על הפירות ועל , כי מדבריו רואים
אלא גם על האנשים  ,הבניינים אסור לדבר

ארץ, אפילו בלי קשר למצב הארץ עצמה. שב
עכ"פ כך הוא סובר. [ועיין עוד בשו"ת שבסוף 

  שיעור זה].
  

מדוע ההלל "והללויה וישרוק וכו" מתחיל באות 
  וא"ו, שלא כבשאר ההללות שבדיואן. 

לשון כתוב במקום אחד  מדוענו, לשאלת נחזור
  '?תקיעהלשון 'כתוב במקום אחד ו ',שריקה'
  

הנמצא , 'אופל אלמנה תאיר' פיוטכי ב ראיתי
דיום מוסף תפילת האשכנזים ב בסידורי

שבטים  ב שם כך,וכתהכיפורים, לקראת הסוף 
 -כביכול שכח אותם הקב"ה בגלות  –שכחת 

כי  ,רואים א"כ תשובב, תקרא תשרוק תתקע.
 'תקרא', הלשונות הללו כלהם הביאו את 

'. העלו את כל הדרכים. תתקע' 'תשרוק'
לקרוא , על שם שנאמר תקראהראשון 

, תתקעו תשרוק [ישעיה ס"א, א']. לשבויים דרור
  כבר הבאנו את המקורות מן הפסוקים. 

  
ישנו הלל  ות שבספר הדיואן,בהלל ,אצלינו

ק ויושיענו מלך עליון. רוֹ שְׁ יִ לויה וְ והל, אומרה
 . מישהו חשב,וכו'וישובב לעירו עם עני ואביון 

ק'? כמדומה 'וישרו, מדוע מתחילים באות וא"ו
, המתחיל באות וא"ו. הלל כזה אני, כי אין עוד

והללויה  , אינם מתחילים כך. כגון,ותכל ההלל
 ,אומרים כבודו מלא עולם וכו'. לאברוך אשר 

, 'והללויה החתן הזהוכן אומרים, ' '.וברוך'
', וכן 'והללויה זמרי למלכך וכו'. הנימול הזה'

ת וכן כל שאר ההללות מתחילות, בלי האו
  וא"ו. א"כ, מדוע כאן ישנו וא"ו?

  
, הזאת אם כבר שואלים את השאלה ,ובעצם

עם תוספת למה מתחילים  ,צריכים גם לשאול
לכשעצמו קשה.  '? הדברהללויהוְ וא"ו, במלה '

הללויה וְ 'לא כתוב  ,תהליםספר בהרי למשל 
 תשובה היא, כיה'? אלא הללו אל בקדשו

רה. השי לאחרבא תמיד  ,ביסודו 'הללויה'ה
, כיון שהדבר עם השירה זאתרוצים לחבר  א"כ,

 לכן, בדרך כלל, את השירה. גומרו מסיים
י אז דבר כן,הלאחר ש דבר הוא כך. ממילא,ה

גם שם  ,שייך ינואדבר הגם במקומות ש
כנלע"ד. [וע"ע . האות וא"ומתחילים עם 

במבוא לסדר הפזמונים לשמחת־תורה, בני 
גם רמז בכך  ברק התשנ"א, דף ל']. ויש כנראה

ע"ד הנסתר, לחיבור וא"ו עם ה"א, ולכן זה 
אחרי השירה דוקא, שלפני כן אומרים נשיד 

כך ־שזהו שיר זכר (ומסיימים אנא וכו'), ואחר
שירה נקבה, ואז מסיימים והללויה, שנשלם 

  בכך הייחוד העליון. 
  

ני כי הפייטן חושב', וישרוקלגבי ההללויה ' אבל
אות רצה להר אשר חיבר את המלים הללו,

דבר יהיה הומייחל, ש בכך, כמה הוא מצפה
   זאת וא"ו החיבור. ,דהיינו בקרוב.

  
אצל אלישע  כאלה, למשל מקומות ישנם
ה ָצָעקּו ַויֹּאְמרוּ , כתוב יר ,ְוֵהּמָ ּסִ אומר  .ָמֶות ּבַ

מלכים ב' ד', [ ַויֹּאֶמר וְּקחּו ֶקַמח להם אלישע,
הוא , כלומר האות וא"ו.מתחיל עם הוא  ].מ"א

 תוך כדי דיבור, כלומר בבת אחת.את זאמר 
 גם. כזאת , מצאנו לשוןבכמה וכמה מקומות

 ,ַויַַּען ֶאָחד ֵמֲעָבָדיו ַויֹּאֶמר ,אצל יהורם כתוב
ר  ָאִרים ֲאׁשֶ ׁשְ ה ִמן ַהּסּוִסים ַהּנִ ָ ְוִיְקחּו ָנא ֲחִמׁשּ

ֲארוּ  אמר דהיינו, הוא  .[מלכים ב' ז', י"ג]וגו'  ִנׁשְ
, רוצה להגידה"ה בנ"ד, הפייטן  רות.במהיאת ז

מה שיותר כיהיה  דברהשהוא מבקש ומייחל, ש
  מהר.

  
'לקבץ ברכת תקע בשופר וכו' נוסח השלמה בעניין 

  את כל גליותינו', ומה באה לרבות המלה "כל".
לחירותנו, תקע בשופר גדול ברכת ' עניין לגבי

מה באה לרבות , 'גליותנו כללקבץ את ושא נס 
כי הדבר בא לרבות את אמרנו '? המלה 'כל

מהרי"ץ את דברי הבאנו ועשרת השבטים. 
כי  ,האר"יבשם  [עץ חיים ח"א דף מ"ו ע"א] כותבה

ישנם שני קיבוצים. 'לקבץ',  זו,בברכה 
חדא לקיבוץ הגופות, וחדא לקיבוץ  'וקבצנו'.

, כל זה , כי אתאומר מהרי"ץאולם  הניצוצות.
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דמאי  ',יותנוכל גל'ין במלה ונו יכולים לכוא
 'כל'לה דהיינו, המ מרבה? אלא האיי מרבה.

אלא גם את  ,לא רק את הגופים ,באה לרבות
  קיבוץ הניצוצות. 

  
, שנמצא בידי, מהרי"ץ־קדשו של בכת"י כאן

ר נשמטו בכל שא ,ליםהוא הוסיף בגליון כמה מ
מהדורות החדשות שכחו המהדורות, ואפילו ב

. הללוהמלים לא הביאו את הם את, זלכתוב 
ועיין לעיל  המלים הללו, כותב בסוף מהרי"ץ

 ,על מה שהביא שם ,כוונתו בכךאה. בברכת ר
 הדברים שהוא כתבבשם ספר מראות אלהים. 

 ו במהדוראכבר נדפסהם בברכת ראה, שם 
 ,בברכת ראה [דף ק"ח ע"א].של הרש"צ  בתרא

בשם ספר מראות  מהרי"ץ השלים איזה דבר
ה נמצאת בדפוס ינאאלד'ים, והפיסקא הזאת 

יישב כפל ובזה ית הראשון. הוא כותב שם כך,
כי  ,ויש אומרים זכרון הגאולה בברכת תקע.
 .םדַּ קְ כי היא ִת  ,ברכה זו על גאולת הגופים

לאחר  שהיא ,על גאולת הנשמות ,וברכת תקע
נן שתי יש גאולת הגופים, כמקובל בידנו.

נה גאולה ויש ,גופיםנה גאולה של־יש גאולות.
  מות. של־נש

  
 , עלהאר"י מדבר ינו מה שהאר"י התכוון.א זה

הוא  אולם שאמרנו מקודם. כפי ,גופות וניצוצות
 , על גאולת הגופים וגאולת הנשמות.מדבר

 נויש וא"כ ,האדם נברא משני חלקים דהיינו,
 ,בהתחלה תהיה גאולת הגופים. סדר בגאולה

 ,מהרי"ץכך מציין על  .ואח"כ גאולת הנשמות
כוונתו ראה. ברכת ב לעילתבתי עיין מה שכו

'כל  כך את המלים לפרשאפשר  ,לפי זה כי
  '. דהיינו זהו פירוש נוסף לריבוי "כל".תינוויגל

  
דברים בעניין הזכרת שמה של אשת הס"מ,  תוספת

  דהיינו לילי"ת. 
 לכם לומר ברצוני ,משיךאגב, לפני שא דרך
[שיעור מוצש"ק בעבר  ,אתם זוכריםאם  כך.

על השאלה, ברנו יד שע"ד ב'שכ"ה]תולדות ה'ת
של בת זוגו של  האם מותר להזכיר את שמה

 ני,חושב אז, כיאמרנו  דהיינו לילי"ת?ס"מ, ה
 נםישש לומר את שמה, על אףשאין חשש 

פסוק ו זהש וןכי בכך. והסיבה היא, מחמיריםה
יָעה מפורש,  ם ִהְרּגִ יִליתַאְך ׁשָ  [ישעיהו ל"ד, י"ד]. ּלִ

להלכה ולמעשה, כי מותר  א"כ היסקנו בס"ד
   להגיד את שמה.

  
 כיוןכמעט חזרתי בי,  ,לפני כמה ימים אבל

שמתי לב אליו ר אמנם שא ,על דבר עיניינחו ש
, לפני שנים רבות, אולם לא התקשר לי בעבר

   העניין אז לגבי הנושא הזה.
  

[ע"ח דף ל"ב  כותב בברכת יוצר אור מהרי"ץ
הרבים י עולם מלכנו ברחמיך 'אלה, כך ע"א]

 ,זה בברכת המאורות נתקן לשון, 'רחם עלינו
 , מפני שגורמיןחסר 'תמשום דכתיב 'יהי מאר

התקינו לומר  ,נוקותיבת "פלונית"להפיל 
רד"א בשם ספר  וכו'. ברחמיך הרבים

   .המנהגות
  

הקשר, בין מה לכאורה שואל שאלה,  הוא
ך הרבים רחם יברחמ' למלים ,יוצר אור ברכת
אין  ,לכאורה מדובר? 'חמיםר' אלועל  '?עלינו

מהרי"ץ  לכן יין של המאורות?לענ ,שום קשר
 אבודרהם,דוד  'רבידהיינו מביא בשם רד"א, 

 יתקן כך,נ דברהכי  בשם ספר המנהגות,וכן 
רביעי, היום ב ,כתוב במעשה בראשיתש משום

ַמִים ָ ְרִקיַע ַהׁשּ  [בראשית א', י"ד]. ְיִהי ְמֹארֹת ּבִ
לשון מ לי וא"ו. זהוהמלה 'מארת', כתובה ב

מפני שגורמים להפיל פלונית ' ה,ָר אֵ ְמ 
 '? זוהי לילי"ת. א"כפלונית' '. מי זאתבתינוקות

שלא רצה  ,מהרי"ץ נזהררואים לכאורה, כי 
   להגיד ואפילו לכתוב את שמה.

  

ה כתוב , ושםאבודרהםספר את  פתחתיאולם 
כך,  [בדף ע"ב]כותב  האבודרהם מלה אחרת.

 נתקן למה ,לתמוה יש ,המנהגות בעל כתב
 ברחמיך עולם אלהי' ,המאורות בברכת
 משום ,בעיני ונראה ?'עלינו רחם הרבים
 יהי' ]ג"ת ד"פ תענית[ בירושלמי' דאמרי
 מפני ,ו"וא בלא חסר כתיב מארת ',מארת
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 לפיכך .בתינוקות אסכרא להפיל שגורמין
 בברכת 'הרבים ברחמיך' רלומ קנוהוית

  .המאורות
  

, זהו מקור של מהרי"ץ. ההפלא ופלא הדבר
 ושםנו אשר, ירבל בשם ספר המנהגות רד"אה

חולי  דהיינו, '.בתינוקות אסכרהלהפיל 'כתוב 
כתב שינה ולמה מהרי"ץ  רון, רח"ל. א"כ,הג

   '?פלונית'
  

ספר הזוה"ק ב דבר, הפלא ופלא. תשמעו
על ידי  באה האסכרה,מחלת , כי כתוב
 לכך, מהרי"ץ כל כך חשש . א"כ,ת"לילי

 .רצה לכתוב לא ',אסכרה'לה אפילו את המו
גם חשש הוא  '.רהירה לגזיגז'כבר עשה  הוא

 זוהרספר הב הדבר כתוב. זאתלא כתב לכך, ו
בזוהר  פרשת פקודי  כגון .בכמה מקומות הק',
דאיהו מתקן גרמיה  ידהאי ,כתוב ]ארס"ז ע"[דף 

ומסלסל בשעריה, דיטול בידיה חד מראה 
בידיה ואסתכל ביה, לאסתכלא ביה, ושוי ליה 

וחמי דיוקניה בההוא חיזו, ובהאי אתער 
, וסליק מתמן וכו'לההוא רוחא חילא אחרא 
נא עם ההוא רוחא וחד רוחא אחרא דאיהו ממ

דאקרי אסכר"א כדקאמרן, ודא איהו לילי"ת 
  .וכו'אימא דשדין 

  
ולא רצה  ,אם מהרי"ץ כל כך חשש ,ממילא

ר זאת, אלא הפך את המלה, לכן כבלהזכיר 
   כמעט חשבתי לחזור בי.

  
זאת בכת"י קדשו. לבדוק  כי עלי ,אמרתי אבל

ה כתוב ד כולם,יואכן בדקתי, ובכל הכתבי־
 נמצא כי מי אשם בכך? '.אסכרה' המלה

ספר שהדפיסו את ה אלה בכך.אשם המדפיס 
היו למהרי"ץ, אז בירושלם, הם  עץ חיים

 זאת מעצמו.המדפיס שינה וכנראה  כנזים,אש
 ה המלהכתובובכולם ושה כת"י, בדקתי בשל

  '. דהיינו, מהרי"ץ לא שינה זאת. אסכרה'
  

לומר  אין שום חששבדעתי, כי אני נשאר  א"כ
  רק המדפיס קצת בלבל אותנו.ו, את שמה

השלמה בעניין הנוסח 'לקבץ את כל גליותינו', ומה 
  באה לרבות המלה "כל".

כל הריבוי 'לפרש את  כיצד נוסף,אופן 
וכן רציתי עוד להרחיב בעניין נוסח '? גליותינו

ברכת תקע בשופר וכו', וכוונת החתימה בא"י 
מקבץ נדחי עמו ישראל. אולם אני רואה כי 

רק  עד כה, היהמה שאמרתי  .מספיק ינואהזמן 
נשלים  שיעור הבא, אבל בעז"ה בהקדמהה

כי הגירסא  ,הרי אמרנו זאת, או בהזדמנות.
י לא גרס האר" ירסא שלנו.רק הג הזאת, היא

, מהרי"ץ אומר '. אולםנובצק' 'ווקבץ' אלא, כך
 באה 'כלשהמלה ' וןכיזאת, לדידן לא צריך  כי

  לרבות.
  

זאת אפשר להסביר  ,יערות דבשבעל  לדברי
היא, על כל גלגולי הכוונה  בצורה אחרת.

כך, בלי קשר למה שאנו הוא מפרש  הנשמות.
 לשונואקרא לכם את  אומרים. לכל־הפחות

 ישראלכותב, כך הוא  אשון דף י' עמוד ד'],[בחלק ר
 שהוא חשבו ,שופר קול ששמעו ,תורה במתן
 כתיב ולכך .חרדו הגדול הדין יום של שופר

 מאוד וחזק הולך שופר לוק ]ז"ט ,ט"י שמות[
 יצייר וכן .במחנה אשר העם כל ויחרד ,'וכו

 ,באזניו שופר קול נשמע כאילו ,תמיד אדם
 .הדין יום שופר ואה ,פרוש לקול ארץ ותגעש

 יכוון ,פזורים פזור לקבץ שופר על ובהתפללו
 דוד בן אין כי .בעולם שיש גלגולים כל לקבץ

דף  יבמות[ שבגוף הנשמות כל שיכלו עד ,בא
 הם ישראל כל כי ,ל"כמש היינוע"ב]. ו סג

 הנשמות כל נכללים ויהיו ,אחד גוף בכלל
 אשר ,הגלגול בעונש בזכרנו לנו אוי .מגלגולים

 יצא אשר ותחת .עלומיו לימי ישוב אדם
 לעולם שנית ישוב ,וצלמות חושך מעולם

 ,בצואה מלוכלך יומו בן תינוק ויהיה ,אפל
 לאותה אוי ,רבות הרפתקאות עליו ויעברו

 מוסיפים ,ה"בעו קרי חטא ידי ועל .צרה
. הקליפות כתוך קדושות צוצותיהנ ומאחרים

'. הוא ניצוצות הקדושה' ,האר"יאומר מה ש וזה
מזכיר  היערות דבש ,בכל אופן מתכוין לכך.

 ,הגאולה ה"בעו ומעכבים רק בדרך אגב.את ז
  .כן ידי על לעצמם שגורמים רבות רעות מלבד
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[בגמ' סנהדרין דף כתוב  בהמשך, כי מסביר הוא
 דגעד שיתבקש  ,אין בן דוד בא ע"א], צ"ח

 דבר קשור לדג?הבמה  .ולא ימצא ,לחולה
הרבה גלגולי  נםיש ,בדגיםכי  ,הכוונה היא אלא

טובים אלו הגלגולים ה נשמות של־צדיקים.
דף  סנהדרין[ אמרו והנה וז"ל, ביותר שישנם.

 ,לחולה דגעד שיתבקש  ,אין בן דוד בא ח.],צ
 שיהיו עד ,בא משיח אין כי שהרצון .ולא ימצא

 באדם ומתחילים .מתוקנים הגלגולים כל
 ,ממש נתקן שכבר ,הגלגול ובסוף .ובבהמה

 בדגי מגולגל עוד ,מועט תיקון עדיין צריך רק
 ,בדגים ולכך .מטהרתן ואסיפתן ,הים

הוא  .וכו' כנודע ,צדיקים נשמת מגולגלים
   כאן על כך.מאריך 

  
יתוקנו  ,בזמן המשיחאבל  ,הוא אומר ואח"כ

כל הגלגולים, אפילו הצדיקים שהם בבחינת 
 דג שיבוקש עד ,אומרו וזהו .כבר נשלם ,דג

 שיהיו ,להתפלל עלינו לכך .ימצא ולא ,הלחול
 חי צומח בדומם שהם ,הגלגולים הם הנדחים

   הפלא ופלא. הדבר .מתוקנים יהיו ,מדבר
  

 מכילתא[ במדרש רואממוסיף וכותב,  והוא
 לא י"ברש[ י"רש פירש וכן ]ו"פ סוף יתרו

ועיין נחל קדומים להחיד"א, ותורה . מצאתי
' וכו בנים על אבות ןוע פוקד' ]שלימה. יב"ן

ד, [שמות ל"' חותויש ארצה ויקוד משה וימהר
 דור על יאמר שלא ?מיהר למה ,'ופי '].ח

 להשתחוות? מיהרשה רבינו מ מדוע .חמישי
ימשיך ויאמר גם הקב"ה , כי חשש כיון שהוא

 שה רבינו,מה מפריע למ 'דור חמישי'. לכאורה,
 הר[זו אמרו הא ,והקשוזאת? יגיד הקב"ה ש
 ושלשים בנים על פוקד'ש ]ע"ב ג"רע ב"ח

 ,לאחד הקשה המשא כי ,להקל הוא 'ורבעים
 ,חמישי על פוקד יהיה אם ,כ"וא .לשנים נוח
 .חלקים לחמשה בחלקו למאוד המשא יקל

 ההיפך מן הרצוי.עושה  משה רבינו, ,לכאורה
 הון על ארבעהקב"ה לוקח את הע אםדהיינו, 

יהיו ענושים רק  כל דורכי ברושו יפ ,דורות
דורות, הרי הדבר עוד יותר חמש  ואם יהיו ת.קצ

מה  טוב. יתפזר ויתחלק העונש לחמש. א"כ,
בכדי  ,מיהרהוא למה  הפריע למשה רבינו?

   הקב"ה לא יאמר 'דור חמישי'?ש
  

 ועל שלשים על' ש"מ כי ,ויובן, היא התשובה
 מגולגלת פעמים' ד כי .בגלגול היינו ',רבעים

 אםו ע"ב]. צא ב"ח זוהר[ יותר ולא ,הנשמה
 מן עזר לה שולח ה"הקב ,רביעית פעם הגיע

 לא אפס ,לסייע קדושה ונשמה השמים
 פוקד' .מדותיו כך כי .עוד להתגלגל תצטרך

הקב"ה עוזר  .יותר ולא ',רבעים'ו עד 'אבות עזן
 כל שאנו ומה יוכל להתגבר ולהצליח.ש ,לאדם

 נשלמו לא כי הוא ,הגלות באריכות כך
 .צדק הגואל יבא ,מוישל וכאשר .הגלגולים

לכן משה רבינו מיהר להתפלל, כיון שהוא רצה 
 הגלות יאריך ואםלמנוע את אריכות הגלות. 

' ד רק מתגלגלת כשהנשמה ,גלגולים בעיכוב
 אילו ,מתארך הגלות ו"ח היה כמה ,פעמים
 היה כ"א .פעמים' ה מגולגלת הנשמה היתה

 סוף עד מתארך היה וממש ,לגלות קץ אין ו"ח
וממילא  ,עוד גלגולים עי"כ יהיו .ששיה אלף

 אורך שראה משה ולכך הגאולה תתעכב.
 ש"כמ ,למאוד עליו דוה לבו היה ז"וע ,הגלות

 ,ש"ע [מגלה עמוקות] ע"מ בספרו הגאון זקני
 ',רבעים על' וכו עון פוקד' שמע כאשר לכך

 ,הגלות לאריכות סיבה יהיה זה כי הרגיש
 יאמר וליא ,חשש ולכך .התיקון עולם ואיחור

 לאריכות ממש קץ אין ו"ח ויהיה ,חמישי על
 היה וזה .ארצה והשתחוה מיהר לכך .הגלות
 להתפלל יש מאוד ולכך .ישראל לטובת
 יחונן אולי ,דמעה כנחל להוריד ,זו בברכה

  .צבאות השם
  

בריבוי , נוסףלפרש פירוש לנו אפשר  ,לפי־זה
היא, כי כל הגלגולים הכוונה  '.כל גליותינו'

  ם האחרון.יתקבצו, ויגיעו לתיקונ כולם
  

ויתקע בשופר גדול  ,יזכנו הואברוך  המקום
  אכי"ר. ,רותנו במהרה בימינוילח
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', אנחנו מתכוננים להוציא לאור, את ה בעזרת
הספר פסקי מהרי"ץ חלק שלישי "שערי 

נמצא הספר כבר  טהרה", במהדורא חדשה.
, כי אמר ליטיירי הי"ו הרב ניר ו, סיוםלקראת 

 ,שיש לו תיקונים בכך. ולכן, מימשתדל א הו
שיודיע לנו  ,שגיאות דפוס או הערות על הספר

הספר יכנס שכנראה  וןכי ,מה שיותר מהרכ
שלא  יתברך, ובכדי להדפסה בעז"הבקרוב 

 ,ליאת התיקונים אלמסור אפשר  יהיו עיכובים.
  או לרב ניר טיירי הי"ו.

  
כי אסור  ,ין שהרב אמריבענ מהקהל: שאלה

 ראיתי ,ארץ ישראלדבר על האנשים שבל
, על שלמה בהסכמה לספר בארותשהרב כתב 

סיבה ה כי זאת פסקי מהרי"ץ חלק אבן העזר,
את האנשים, כיון שהיא שהארץ מקיאה 

מקפידה שלא יגידו כי זה בגלל שלא היה בה 
 . א"כגורמת לחטאיםזאת שהיא  א"כ המבול,

 ,אנשיםהשאם מדברים על  ,יכול להיות
 כיוןל הארץ בעצמה, מתייחס אזה גם א ממיל

  שהיא גרמה לכך.
 ,אתה רוצה להסביר מרן שליט"א: תשובת

 לדעת הנצי"ב? האנשים,אסור לדבר על  מדוע
, והיא זאת אשר עשתה שהארץ גרמה להם כיון

בספרים כתוב  ,אבל למעשה אותם רעים?
ההיפך, כי ארץ ישראל עושה את האנשים יותר 

אם  ,רשע בא"ישהוא אדם ח"ו  ,דהיינו טובים.
ראיתי ר רשע. כך היה יותהוא  ,היה בחו"להוא 

(עי' בהקדמת ספר עטרת פז, חלק  מסבירים
 ,אנשים בחו"לכי ה אהע"ז דף נ"ז, ד"ה ובכלל)

אינם מרגישים את עצמם רעים. אבל בארץ 
הארץ  ישראל, אדרבה, לפעמים כביכול

אכן כך הם ב מורידה לאנשים את הגאוה.
  עצמם.מגלים את 

  
בהקדמה  אבל הרב כתב כך מהקהל: שאלה

  .שלמה בארות על
  א"כ, צריך לעיין בדבר.  מרן שליט"א: תשובת
השיעור עיינתי בספר הנזכ"ל. והנה  [אחרי

הבאתי שם בס"ד את דברי הספר חן טוב 
למה"ר טוביה הלוי, מתושבי צפת ת"ו לפני 

כמה מאות שנים, שכתב חידוש נפלא, כי 
שהיו בא"י, נבעו מפני שהיא תועבות הכנענים 

ארץ לא מטוהרה, כי לא ירדו גשמי המבול 
בארץ ישראל רק בשאר העולם כידוע, ולכן כל 
העולם התנקה מזוהמת דור המבול, ולא א"י. 
אבל הוא מדבר רק על עוון עריות, כמפורש שם 
בפ' אחרי מות דף קצ"ה ע"ד, שהארץ מקפידה 

לו את על כך ומקיאה את יושביה, כדי שלא ית
הסרחון בה ויאמרו שהיא גרמה להם וכו'. ושם 

ִקא ָהָאֶרץ ֶאת  ,ָנּה ָעֶליהָ ָוֶאְפקֹד ֲעו ֹ נאמר  ַוּתָ
ֶביהָ  מפני כבודה, שלא יאמרו  [ויקרא י"ח, כ"ה] יֹׁשְ

  כי היא גרמה להם הטומאה יעוש"ב.
  

עכ"פ שאוויר ארץ ישראל גורם, וסוף סוף  יוצא
לאויר  זה גנאי לא"י. לא לארץ עצמה, אלא

שלה. אלא שזה לא מכריח לעניינינו, שלא 
דיברנו על עוונות פריצות דוקא, אלא באופן 
כללי, שמקלקלים ב"חכמותיהם" את 
  המאכלים, כגון עופות, פירות וירקות, וכדומה].

  
  אסור לדבר? על הממשלה גם מהקהל: שאלה

על  מותר לדבר מרן שליט"א: אדרבה, תשובת
הדגשנו  ארץ.ל , אבל בלי קשר לחוץהממשלה

 כאשר הדבר אתה יכול לדבר, מקודם.את ז
לא לעשות השוואות  לארץ אחרת. קשר ללא

שאינו או  ,פרי טובהאם ה לומר,אפשר ביניהן. 
אבל אם אתה  טוב, לגופו של־עניין בלבד.

 ארץ,ל, כלפי הפרי של חוץ מדבר על הפרי הזה
ריד את דרגת אתה מוששם הוא יותר טוב, א"כ 

  .שראליארץ 
  

מהקהל: לגבי קשר התפילין של־ראש,  שאלה
מדבריו. האם  הרב חזר בוכי  ,הרב שמענו בשם
   הדבר נכון?

מה? שכביכול חזרתי  מרן שליט"א: תשובת
ני יודע ינאואת, זאני שמעתי גם  מהחזרה?

 נםאני רואה שיש הזאת. יצאה השמועה מהיכן
  , המטעים את הציבור. כאלה

  
כי כך ענה מהקהל: אבל מישהו אמר,  שאלה

  לו הרב בטלפון?
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נלמד זכות על אם מרן שליט"א:  תשובת
אם דהיינו,  שהוא לא הבין נכון.כנראה  השואל,

לא  , כנראה שהוא הבין לא נכון.הוא לא משקר
 קשר דל"תנו אומרים לעשות בנו, וא חזרנו

  העיקר. וכך הוא ,מרובע

  
ום השביעי" על פר "ידברי מרן שליט"א בשבח הס

ה, מאת המחבר הרב הגאון משה הלכות מוקצ
  .רצאבי שליט"א

אינו  שעדייןמי ל, 'ום השביעיהספר 'י לגבי
יום יודע, זכינו ב"ה כי יצא לאור הספר '

הרב  מאת בניהלכות מוקצה, על  ',השביעי
זכה לחבר את הספר , אשר משה הי"והגאון 
לאור, זאת להוציא הי"ו זכה הרב שילה הזה. 

מוסדות שיתוף עם בע"י מוסדות יד מהרי"ץ, 
   דיק.צפעולת 

  
, לא בא כבושם ספר הפלא ופלאה ',ה ברוך

מקוצר, כשמו כן הוא, הלחן ערוך שהזה. בספרי 
הלומד ש על כל ענייני מוקצה. כךפירוט  נויש

, והוא יידע בעז"ה יאורו עיניובספר הזה, 
רבה וכן . כן יאת המעשה אשר יעשה בקלות

  יפרוץ, 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
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