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  לק"י
  

  :נושאי השיעור
לאשמורות בעניין דרך אמירתם בקול בכי, ביאור  דברי מהרי"ץ זיע"א בהקדמתו

בקול צעקה, והאם ראוי לצעוק בעת אמירתם.  הסליחותדברי החיד"א בעניין אמירת 
  ביאור דין עניית אמן יהא שמיה רבא, בכל כוחו.

רחבה בדברים שנאמרו בניחום אבלים בבית הגאון הגדול הרב חיים קנייבסקי ה
, והאם "חנה"בר בר  מי הוא רבה שטיינמן ע"ה.חנה מרת עם פטירת בתו  ,שליט"א

  סבתו חנה. ם אֵ הוא נקרא ע"ש 
  . , וביאור רמזי הענייןן"ן" או "אלמוֹ "אלמָ  הגירסאלאלמן, והאם ועידוד דברי ניחומים 

כדי לערבב ומד, "ר הגמ' במסכת ר"ה בעניין התקיעות בשופר מיושב ומעביאור מאמ
  את השטן". 

השלמה בעניין האם יוצאים יד"ח בהבדלה בברכת "הנותן ריח טוב בפירות" על 
  הרחת אתרוג או חבוש, והאם הדבר הוא לכתחילה. 

לברך בזמנינו ברכת "בורא שמן ערב" על שמן אפרסמון, והאם ניתן  שייךהאם 
לברך זאת גם  וכיצד הדיןרך על כל שמן אחר אשר יש לו ריח טוב במיוחד, לב

  בהבדלה במוצאי שבת במקום ברכת הבשמים. 
  דין ברכת הדסים בזמנינו, שאין להם כל־כך ריח טוב.

ענייני ב"להיות אשה",  הספר"בעל מדות" וכן  הספרדברי מרן שליט"א בשבח 
  בית.־שלום
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  השיעור מוקדש להצלחת הילד
  הי"ו,  דהריבן ידידנו הרב איתי  יצחק ה"ה

   ,יראתוליה"ר שיגדלהו ה' יתברך לעבודתו ו
  בו לתלמוד תורתו, יויפתח ל

  אכי"ר. ,בכם לטובהיוימלא כל משאלות ליבו ול
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בן ידידנו הרב  יצחקהשיעור מוקדש להצלחת הילד 
הי"ו, יה"ר שיגדלהו ה' יתברך לעבודתו  דהריאיתי 

בו לתלמוד תורתו, וימלא כל יויפתח ל ,יראתולו
  אכי"ר. ,בכם לטובהימשאלות ליבו ול

מזכה את  , הואזכות גדולההי"ו ישנה הרב דהרי ל
ודברים כל העולם, בישמע י השיעורבכך, ש הרבים

מי שעושה  ר יודעים.הציבובלי שנוספים שהוא פועל מ
, ביותר אמיתיתוה ההצלחה הטובה , זאתלשם שמים

, ירבו כמותו בישראל את אלד'יך.והצנע לכת כמ"ש 
  .אכי"ר

  
לאשמורות בעניין  דברי מהרי"ץ זיע"א בהקדמתו

דרך אמירתם בקול בכי, ביאור דברי החיד"א בעניין 
בקול צעקה, והאם ראוי לצעוק  הסליחותאמירת 

ביאור דין עניית אמן יהא שמיה רבא, בעת אמירתם. 
  בכל כוחו.

לסדר הסליחות  בהקדמתומהרי"ץ זיע"א  תבכ
נהגו לקום באשמורת , כך ']גלק חתחילת עץ חיים [

 .וכו', לפי שהיא עת רצון האחרונה מהלילה
זה יתקיים ווצריך לאמרם בתחינה וקול בכי, 

 ומר ומוציא בפיו,כאשר ישית אל לבו מה שא
 ולב מבין. ,מתחנן. פה בו שויםילא פיו ושנמצ

לקרוא את הסליחות, רק עניין האין  דהיינו,
   בקול בכי.בתחנונים ו לאמרםצריך אלא 

  
, אבל לא תמיד ממש עדיף שיהיה בכי ,כמובן

 צריך להתרגש ,לשם כך אדם יכול לבכות.ה
, כי כותבים(פלא יועץ) מוסר ה. בספרי מאד

כדי , באדםבכיסו של־נמצאות  אינןהדמעות 
, בכיה , כעת תבכה.אומרים לו כאשר םשיוציא

ַמע ְי"יָ פחות כל הל לכן, זאת תוצאה. י ׁשָ  ּכִ
ְכִיי "קֹול" אדם אם קשה ל .]תהלים ו', ט'[ ּבִ

בכי, אולי הוא של־קול  שיעשהלבכות, לפחות 
  . אחרים יתעוררוהאולי גם ו ,מכך תעוררי
  

צענו כל פירושי יהולכן וכותב, מהרי"ץ  ממשיך
 ן אל, כדי שיכויות והעניינים שבסליחותהתיב
דהיינו,  בידעו כוונת כל תיבה ותיבה. ,ליבו

בזמן שהוא  ,חשוב מאד שיהיה לאדם פירוש
המשמעות  אתיבין ש בכדי ,קורא את הסליחות

ואל יהיו כצפרים עפות  כל דבר.של־
 מוסיף לאחר מכן .המצפצפות באין מבין

 ,ספריםיות בוטעשיבושים  ונפל מהרי"ץ, כי גם

, ע"מ שלא יהיו ולכן הוא דייק בהרבה דברים
שח"ו  ולא עוד אלא ,בנוסח אוות בניקוד שגיא

תוצאה את הבכך עלול להשיג הדבר לפעמים 
  הפוכה.ה
  

 ,מורה באצבע[בספר עבודת הקודש  החיד"אגם 
ת מוסר, חכתו כךעל כותב  ,אות רמ"ג ואילך]

 המקודש דשובח היא לכל תשובה זמן, וז"ל
 שבכל וישר טוב .במעשיו לפשפש ויזהר .הזה

 יפשפש ,וידוי אמירת טרם שןישי קודם לילה
 ויתודה ,יום באותו ובמעשיו דרכיו ויחפש
 ,חשבון הנפש לעשותאדם הדהיינו, על  .וישוב
ו במשך כל היום. בדרך עבר עלישמה לגבי 

לוקח לפעמים  ,אדם הולך לישוןה לל, כאשרכ
דברים מיני יש לו כל ו ,עד שהוא נרדםזמן 

 הואדמיונות ומחשבות. או שבראש,  בטלים
 ., במשך היוםת בבוקרמחרל יעשהמתכנן מה 

תעשה הזה, הפנוי תנצל את הזמן זאת, במקום 
געתי? איפה אני ילבדוק להיכן ה, חשבון הנפש

   היום הזה?עוד מה התקדמתי ב נמצא?
  

 צריך היה כי, כ"יה עד אלול ח"מר יעשה וכן
 צדיקים כמעשה ,לילה בכל ימיו כל כן לעשות

 כה ולפחות .דחושבנא מארי בשמותם קראו
כל כלומר,  .הללו הנוראים יום' במ יעשה

הוא לפני ש ,זאתאדם לעשות ההשנה צריך 
, אם להתחרטולהגיד וידוי דהיינו  ,הולך לישון

שהוא מוחל לומר או  ,יותח"ו הוא עשה טע
לכל אבל  ציער אותו וכו'.וסולח לכל מי ש

ביחד אלו  ,בעשי"תוק"ו  ,בחודש אלול הפחות
 לכ מחשיב אתהוא  ארבעים ימים הנוראים.

לא רק ראש  .'נוראיםהימים 'ל ,חודש אלול
ימים הארבעים ', אלא יםכיפוריום הו שנהה

  .'הנוראים הללו
  

מדבר בו  [באות רמ"ד], סעיף מיוחד נויש כעת
 על דרךעניין אמירת הסליחות, על  ,החיד"א
 בהתחלה .מהרי"ץאת דברי מקודם  שהבאנו
אח"כ ו, נגרוס אותו, את דבריולפניכם אקרא 
כל מלה וכוונת לעמוד על משמעות  ברצוני

   מאחורי הדברים.מה מסתתר ו, כמעט להומ
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 לקום בו חוכ אשרכך, החיד"א  כותב
 ,הברכות כל יברך םדוקו .אשריו ,לסליחות

 יאמר כ"ואח ,חצות קוןית יאמר כ"ואח
 בשפל ,כהוגן מרםלא הוא והעיקר .סליחות

 ,מפיו שמוציא מה ולהבין .התחנה קול
 ויראה ,חטא אשר על םהמרי מי יזלו ועפעפיו

לך מלכי מ לפני לדין מזומן שהוא עצמו
 .ומרמותיו מחשבותיו היודע ,ה"הקבהמלכים 

   .הערל לבבו יכנע אז
 לא וכסיל ,ברחוב כעומד צעקות לצעוק ואין
 .צעקה יצעק ,רינה בקול כי .שאומר מה יבין
 ,גיהנם תרתי וּ תֵליְר  ו"ח כי ,ישכילו חכמו ולו

 לבא שינתם ולאבד לקום עצמם שאונסים
 .צעקות רק ,מאומה עשו לא פה וגם ,נ"לבהכ
 ויספיקו .צעקות ולא ,סליחות שמם זה הלא
   .לב לו שיש למי ,אלו ברותיד שתי

  
 כך,הוא ממשיך ומעורר על  מכן, לאחר

שהם בכך  ,טעותאנשים עושים לפעמים הש
, מקפידים על מה שלא כ"כ חשוב להקפיד

על  כגון, .מזניחים יםאת הדברים העיקריאולם 
מצוי, כ"כ  ינואהדבר  ,נויאולי בזמנ .ידי סליחות

שחרית, מתפללים  שאנו וןכיעכ"פ אצלינו. 
אשר  אנשים, נםיש אולם .הסליחות לאחרמיד 

 כגון, רת הסליחות.יאמ אחרל ,לישון ולכיםה
הלילה,  או בחצות ,בעוד לילהמקמו הם  אם

קמו הם  ,בסוף ולאחר מכן הלכו לישון. אולם
בכך? מה עשית  מאוחר לתפילת שחרית. א"כ,

לא תפילה האבל  ,סליחותאמנם קמת לומר 
הוא  יאז ,לא הלך לישוןהוא אם גם בזמן. והיתה 

או מרוב עייפות או עצלות, נרדם עם התפילין, 
, או מתפלל נהמע בלי כוושקרא קרית 
   וכו'. במהירות יתר,

  
 אמירת בשביל לאוז"ל,  כךמוכיח על  הוא

 ויישן ,בזמנה שלא להיתפ יתפלל ,סליחות
 לו וטוב .בהפסדו שכרו יצא כי ,בתפילין
אתה אם  .סליחות יאמר ולא ,כהוגן להתפלל

סליחות,  תאמר שלאעדיף  ,לא מחזיק מעמד
נה כל השב ,אמנם יותר. החשובכיון שהתפילה 

אפילו בחודש אלול ועשי"ת,  , אבלמתפללים

אתה מגרע את , סליחותאם ע"י הוספת ה
 זה אינו שיקול. אזי הדבר ,יםיהדברים העיקר

 לא .ולהוסיף העיקרים לשמור ,העבודה עיקר
זהו כלל גדול  .התוספת ולקיים ,בעיקר לזלזל

  בתורה.
  

הדברים, אשר ברצוני לעמוד  לעיקר נחזור
   .בס"ד עליהם

  
 החיד"א '.אשריו ,לסליחות לקום בו חוכ שרא'

כפי מנהגינו, לא  כל חודש אלול.על  ,מדבר
כמו האשכנזים שקמים רק כמה ימים לפני ראש 

לקום ח וכלאדם יש  אםהשנה. הוא אומר, כי 
 כיון הוא יקום.אשריו אם לסליחות, 

בו  מה הפירוש, אם יש אינם חובה., סליחותשה
 חואין לי כ שות.מה לע ,אדם יגידאולי  כוח?

ח ויש לך כ כיצד ,יקשה עליו אבל לקום.
, לומר אין חכמה אינה האחרים? זאתלדברים 

ולדברים  ,כוחאין לך  לסליחות,מדוע  .לי כוח
האדם יבדוק את שא"כ,  ?כוחאחרים יש לך ה

פטור. הוא מסכן, והוא חלש אם  אכן עצמו.
חוסר  וזה יאז ,כוחאבל אם רק לסליחות אין לו 

תירוצים של  עצלות.שזאת שמים, או  יראת
  הרע.־יצר

  
 ,בד"כנוהגים כך  .'וקודם יברך כל הברכות'

ברכות  וכן את ,את ברכות השחר לומר
שעדיין  למרות, אמירת הסליחותלפני  ,התורה

כיון  . והסיבה היא, כילא עלה עמוד השחר
כאשר הוא  י כעתאז ,ישן שינת קבעהאדם ש

, רכות התורהבאפילו הוא כבר מתחייב  קם,
עד ו אותו פטר ,רך אתמוליבהוא ש הברכותו

. אמנם יש משינתו קם כאשר הוא ,עכשיו
עיין בהקדמתו [וכך כותב מהרי"ץ  ,סובריםה

, שאמירת ]לאשמורות, ובח"א בענייני ברכות התורה
 נםיש ואכן הברכות תהיה לאחר הסליחות,

עוד  , שהיומחכמי תימן נםיש אולםכך. נוהגים ה
מהר"י בשירי ומה"ר יצחק ונה,  ,רי"ץלפני מהמ
 מלפני כן. עודהברכות  אתלומר ו כתבר שא

כמו שהארכתי בס"ד במענה לשון על סדר 
בכל האשמורות (בני ברק התשמ"ח) דף י"א. 
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? לעשות כיצד כאן איזה הכרח,אין  ,אופן
שיגידו את כל  ,אנחנו מעדיפים בד"כ ואדרבה,

י כן. מלפנ , ועל ברכות התורה,ברכות השחר
יש לו על מה  ,מי שנוהג לומר אחרי כןאף כי ו

שבברכות התורה שבירך  ,העניין הוא .לסמוך
עד שהדבר יפטור אותו הוא מתכווין אתמול, 

עד אז הוא  וממילאכך דעתו,  ,לפני התפילה
  . מכךר ופט

  
 דברהבודאי ש '.תיקון חצות ואח"כ יאמר'

כי תיקון  ,אומריםהכאלה  נםויש .חשוב מאד
וכנז'  ,הסליחותן יותר מחשוב אפי'  חצות

כבר אולם בברכי יוסף סי' תק"פ בשם הרמ"ז. 
, ]מוצש"ק שופטים ה'תשע"א[בעבר  כךברנו על יד
מחייב. דהיינו, אם איננו ו ינו מוכרחאדבר הש

 ,תיקון חצותלומר או  ,יותיש לאדם שתי אפשר
ועוד , לפי דברי החיד"א ,סליחותאת האו 

אולם לפי מה  עדיף.תיקון חצות רבוותא, 
וכך  ות יותר.סליחות חשובבזמנו, האמרנו ש

 שאין ,הוא המנהג בקהילותינו. כדאי לדעת
אלא תיקון חצות, לומר את כל נוסח  חובה

אומר משהו קטן על חרבן הוא אם אפילו 
 , כיוןנחשב תיקון חצותזה דבר , גם םירושל
צריך לומר ש לדבריםביעות וק שיעור שאין

  בתיקון חצות.
  
 קול בשפל ,כהוגן מרםלא הוא והעיקר'

 נויש כאן? אתם מבינים את המליצה '.התחנה
ּוק ,[י"ב, ד'] פסוק בספר קהלת ׁשּ רוּ ְדָלַתִים ּבַ  ,ְוֻסּגְ

ֲחָנה. ַפל קֹול ַהּטַ ׁשְ , מלשון דהיינובטי"ת.  ּבִ
לשון היא ו , תמיד לשונאבל החיד"א .טחינה

הוא משתמש  ,ו. מרוב בקיאותמליצית
בשפל קול ' . א"כלצורך עניינו והופכם יםבפסוק
 ידבר בהשפלהשהאדם , היינובתי"ו, ' התחנה

 הוא שהוא מתחנן. כלומר, ובתחנונים.עצמית 
 מה ולהבין .למובן אחר ,הפך את הפסוק

 אשר על םהמרי מי יזלו ועפעפיו ,מפיו שמוציא
לך מ לפני לדין מזומן שהוא עצמו ויראה ,חטא

 מחשבותיו ודעהי ,ה"הקבמלכי המלכים 
  .הערל לבבו יכנע אז .ומרמותיו

  

 ברצוני לעמוד על הנקודה העיקרית כעת
 כעומד צעקות לצעוק ואין', שבדברי החיד"א

כנראה,  .'שאומר מה יבין לא וכסיל ,ברחוב
 .מצוי דברה, ספרדיםהאצל , כי אני מביןכך 

הדבר די  ,התימנים נויגם אצלני, כי אבל חושב
, ש"צוכן הצועקים, נם אנשים היש שכיח.

כנראה  ,ואצל הספרדים .בקול רם מתפלל
רים אומר שא ,הציבורעל ובעיקר גם  המדובר

החיד"א ביחד את הסליחות בקולי קולות. 
 .ממש םידברים נוראי כך, וכותבמתריע על 

 מה אתה צועק?ל? אתה עומד ברחובות ,מה
   אינך מבין מה שאתה אומר.

  
וצועק, חוב עומד ברלכאורה, וכי אדם ה אולם
הוא אכן , ודאיאלא  הוא אומר?מבין מה ש אינו

 כאשראבל  עצמו אומר.הוא שיודע מה ומבין 
 לומרלענות לו, מנסה  וחבירו ,צועק הוא

. זאתקולט  אינולו משהו, הוא ולהסביר 
מי  'איידי דטריד למיפלט, לא בלע'. בבחינת
כמה ו להגיד. ברצונורק מה שחושב  ,שצועק

כנס אחרת, הדבר לא י לושתנסה להסביר 
הוא  ,ו, כל מה שתגיד לוהתלהבות אצלו. מרוב

 יםלא נכנסהדברים  .ההיפךויטען רק יגיד 
אין לצעוק כי 'לכן אומר החיד"א,  .ויבאזנ

ד ברחוב, וכסיל לא יבין מה צעקות כעומ
   .'שאומר

  
אולי אתם  .אינן מובנותר שא ,ליםכמה מ נןיש

הוא  כוונתו. הלא ברורכיון שתעזרו לי להבין, 
מה  '.צעקה יצעק ,רינה בקול כי' אומר כך

דיברנו הרי  במלים הללו? ברצונו לומר ולהוסיף
, ]שיעור מוצש"ק מטות ה'תשע"ד ב'שכ"ה[בעבר 

ְיָלה כגון בפסוק, ִרנהלה המ לגבי י ַבּלַ  קּוִמי רֹּנִ
ֻמרֹות בדרך כלל,  ].איכה ב', י"ט[ ְלרֹאׁש ַאׁשְ
כמו  לשון שמחה.מ היא ,ִרנהמשמעות המלה 

ה ְוַצֲהִלי לֹא ָחָלה שנאמר, ְצִחי ִרּנָ ישעיהו נ"ד, [ ּפִ
, והיינו ִרנהלשון ה כתובה ,הרבה מקומותב .]א'

ישנה גם , ִרנהמלה ל אולם, לשון שמחה.
 ,שנאמרכמו  כרוז.דהיינו צעקה, של־ עותמשמ

ֲחֶנה ּמַ ה ּבַ כי וראיתי  .]מלכים א', כ"ב[ ַויֲַּעֹבר ָהִרּנָ
שני  כי ,]שורש רנה[ בספר השרשיםאומר הרד"ק 
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 ,כרוז היינו ִרנה הם דבר אחד. ,הללו הדברים
 ר שרים בקול גבוה.שכאגם כך נקרא אבל 
 .גבוה קול רנה היינו, .ִרנה , וישנהצהלהישנה 

או ששרים בקול גבוה. בכל או שסתם צועקים, 
כי ', לומר במליםשל החיד"א  ברצונומה אופן, 
  עקה'?יצעק צ ִרנהבקול 

  
, שהוא רוצה אולי הכוונה מהקהל: תגובה

להראות שיש לו להשמיע את קולו? דהיינו, 
   ?קול נעים
המלים לפי זה, אולם  מרן שליט"א: תשובת

לשון ישנה הרי חיד"א לה קצת אינן מסתדרות.
מר את והוא א ,כאןאם זו כוונתו אולם  .צחה

  מדאי. הדבר בצורה עמומה
  

הוא הכוונה, שכנראה  מהקהל: נוספתתגובה 
   .עושה ממנו צעקה, ולוקח את הפיוט

 כפיחשבתי  אכן, טוב מרן שליט"א: תשובת
זה, בערך בכיוון הזה. במובן  ,שאתה אומר

בעצם ר שא ,קטעים בסליחות נםיש דהיינו,
או , 'אשמנו בגדנוב'אדם צועק ה אם אינם וידוי.

הוא  מדוע מובן הדבר ',אל תעש עמנו כלהב'
ר בהם שא קטעים, נםאבל יש .שם צועק

בוחן אדון הסליחות כגון, ' .משבחים את הקב"ה
 כאן סיבהאין  א"כ, למה אתה צועק? לבבות'.

בעצם ש כיון, 'ִרנהקול ' היה צריך להיות .לצעוק
לא ממילא אתה בא לשבח את הקב"ה, 

 ,אתה צועק ואם כאן. מתאים בכלל לצעוק
שאתה אומר. מה  את מבין שאינך ,סימןהדבר 
יצעק צעקה'. זהו  ,ִרנהכי בקול ' כוונה,זאת ה

כשהוא  בוכהפתאום ו, מתפללכפי שהאדם 
 '.המערכה הוה מסדר סדראביי ' למשל אומר

כאן מה יש  כעת? מה קרה? עלמה אתה בוכה 
מבין  אינךכי  מובן, יאז ,אם אתה בוכהלבכות? 

אתה בוכה על משהו אחר.  על מה אתה מדבר.
זאת ה להוכיח רצ החיד"אנזכרת בדיוק כאן. 

   כך.מ
  

אמר  שליט"אמשה בני הרה"ג ש מה ולגבי
 אכןשהוא מראה שיש לו קול נעים,  ,מקודם
אבל צריך זה לא טוב. נכון מצד עצמו,  הדבר

את במלים, אולי זלהכניס אפשר  כיצדלדעת 
הרעיון עצמו נכתב מפורש  כאן משהו.חסר 

[מערכת בנ"ד בס' שער שמעון (דרהים הכהן) 
וכו'.  משכימים לסליחות ס"ז, אות ג']הסמ"ך דף ר

 חוששני, ומתענגים בקולםאבל אלו הצועקים 
 כי ,הראשונים אמרו וכבר .מחטאת להם

  .וכו' יעו"ש צעקות ולא ,נקראים סליחות
  

 ולו ,ודברי המשךלהבין את קשה מאד  ,אולם
 .גיהנם תרתי וּ תֵליְר  ו"ח כי ,ישכילו חכמו

האנשים  ורא.נ הוא כותב כאן דבר גיהנם כפול.
 ,סגנון זההחיד"א לקח  שני גיהנם. יירשוהללו, 

משתמש  הוא ].ע"ב בדף ע[ יומאמס' מהגמ' ב
 .שעליו הוא מדברן יעניגבי הל ,גמ'ה במליצת

, על תלמיד חכם ,תחילה מדברתשם הגמ' 
כל תלמיד חכם  ,אמר רבא .שהוא ערמומי

 הכוונה על אינו תלמיד חכם. ,שאין תוכו כברו
אומר בפיו  .מטעה את האנשיםה ,םכחתלמיד 

גם זאת למדו מה שאינו חושב בליבו. וידוע כי 
ּנוּ  , עליו נאמרהארוןן מ ַצּפֶ ִית ּוִמחּוץ ּתְ  ִמּבַ

 ת כך,אומר הגמרא לאחר מכן ].שמות כ"ה, י"א[
 ,אוי להם לשונאיהן של תלמידי חכמים

מכריז  .ואין בהן יראת שמים ,שעוסקין בתורה
ותרעא  ,דלית ליה דרתאחבל על  ,ר' ינאי

כך הוא  ,אמר להו רבא לרבנן .לדרתיה עביד
 ,תלמידי בית המדרשחכמים, לל אמר

במטותא מינייכו לא תירתון תרתי גיהנם. 
להיות יגעים ועמלים בתורה  ,רש"י מפרש

ותירשו גיהנם  ,ולא תקיימוה ,בעולם הזה
 ובחייכם לא נהניתם בעולמכם. ,במותכם

, מאבד יגע בתורה .הוא מצטער ה,זלם הבעו
צער לו שצריך, יש  כפיאוכל  ינואשינה מעיניו, 

בדלות ובעניות  ,חי בלי משכורת, ויסורים
 .עוה"זה ובדחקות. א"כ לכאורה, אין לו את

והסיבה  אין לו.את העוה"ב גם  ,דברשל־בסופו ו
אמנם הם  שאין להם יראת שמים. ון, כיהיא

 ,אם כן , אבל ללא יראת שמים.עמלו בתורה
, וגם את העולם את העולם הזה ידוהפסהם 

  '.םיהניורשים שני ג' הבא. זאת הכוונה,
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, הללוהאנשים  כלפיגם  בכך,משתמש  א"החיד
. רם בקולאותם צועקים , אומרים סליחות אשר

 שאונסים לא קיבלתם שום דבר.כי יוצא, ש
 וגם ,נ"לבהכ לבא שינתם ולאבד לקום עצמם

 שמם זה הלא .צעקות רק ,מאומה עשו לא פה
  .צעקות ולא ,סליחות

  
דבר  וזה'סליחות' ו'צעקות',  , וכילכאורה
דבר  אינוזה  ',צעקות'ו 'סליחות' הרי והיפוכו?

 מה הוא מדייק ן השני. א"כ,אחד מה ההיפך
  '?סליחות ולא צעקות' בכך,

  
 ,מבקש סליחהר שאאדם ה כי ,פירושו אלא
 מחבירו,אדם מבקש ר השאככגון  .צועק איננו
אם  זאת. צועק הרי שאיננו לח וימחל לו,שיס

לא מבחינת הלשון, אלא  .יפוכוהו ו דברזה ,כן
  מבחינת העניין.

  
כתוב גם שהאר"י היה מנמיך  מהקהל: אלהש

  ., דהיינו פסוקי דזמראבזמירות את הקול
הגביה  בשבת אבל ,כןא מרן שליט"א: תשובת

[ועי' ענף חיים הנהגת קולו לכבוד שבת מלכתא 
. הוא עשה אות ה' דף י"א ע"ג ד"ה וצריך]ערב שבת 

אבל  .בית הכנסתה' יתברך, או מורא מפני  כך,
 , אכןסליחותבאולי  הסליחות.דיבר על  לא

  .צריך לצעוק
  

 כיה לי קושיא על החיד"א, תהי בהתחלה
אומרים  אנוהרי ש, 'דו'תשובתו בצִ לכאורה 

ענו ותעתרו מן השמים, י'תכל הסליחות,  אחרל
צריך לומר כי  ,משמע '. א"ככםתקובל צעקת
  קול צעקה.ב ,את הסליחות

  
  .צעקה שמעוררת כוונה מהקהל: הערה
  .שצריך לצעוק אולי היכן נוספת מהקהל: הערה

 תכף נבין זאת בסדר. מרן שליט"א: תשובת
  .היטב בס"ד

  
 ,אלו ברותיד שתי ויספיקו, בסוף אומר החיד"א

בנידון  כאןהחיד"א נראה כי  .לב לו שיש למי
 זאת. ממש יצא מגדרו, כל כך כאב לו דידן,

אבל , כךאריך על כי אני לא א ,מרוהוא א
 בכדי שתשים לב. אלו ,אמרתי לךמה שמספיק 
. כמו ברחוב אין לצעוק צעקות א' יברות.שתי ד

 מתאים לצעוקוכי  הוא כסיל. מי שעושה זאת,
אתה  וכי בשוק? כפי שצועקיםכנסת הבבית 
שלא ח"ו  ב'מכרה? , בכדי לסחורהעל מכריז 
  .'םיהנתרתי ג 'לירתו

  
רחמנא, אומרת נה סליחה הישמהקהל:  שאלה

[בסדר הרחמים,  'ויעבור לאידכר לן וכו' 'בקָ 
, במקום "בדיל" שאנחנו אומרים ביוהכ"פ

כבר  הוא ,אפילו עצם הקול . משמע, כיויעבור]
  ?יןימסתדר עם הענ כיצד הדבר . א"כמעורר

היא, לקול בלי ה הכוונ מרן שליט"א: תשובת
ללא כוונה. או שלא קיימנו זאת  מחשבה.

בעצמנו, להיות כמו הקב"ה רחום וחנון, ארך 
, בשיעור מוצש"ק בזמנוזאת הסברנו אפים וגו'. 

פינחס ה'תשע"א, ומוצש"ק וילך ה'תשע"ג, 
והארכתי ע"ז בס"ד [. ומוצש"ק מסעי ה'תשע"ד

  .בנפלאות מתורתך פרשת כי תשא. יב"ן]
קול א"כ הקב"ה מקבל אפילו ל: מהקה שאלה
  .בלי מחשבהשהוא 

אינו זה  ,קולאכן, אבל  מרן שליט"א: תשובת
  אלא לאפוקי בלחש.צעקה, מחייב שתהיה 

  
לב, של־צעקה הכוונה לאולי מהקהל:  שאלה

  ?צועק מתוך הלבדהיינו שהוא 
כאלה  נםישיתכן.  מרן שליט"א: תשובת

כזה, מושג  נויש ."לצעוק בשקט", אומריםה
ראיתי שמעירים בעלי  '.שתיקה רועמת'מעין 

הוא על מה ש ,מסילת ישריםהספר מוסר על 
 כי הנביא ישעיה צווח ואומר כך וכך. ,בותכ

הנביא כי לא כתוב ו ,בנביאזאת מחפשים 
 צעק?אכן  לרמח"ל שהנביאצעק? מי אמר 

נאמר 'ויצעק'.  אולם לא ,פסוקרק את הכתוב 
את הרמח"ל שמע , כי הם מתרצים אבל

. הנביא צועק הבין כי פההוא  הזאת. הצעקה
  הדבר מדבר בעד עצמו. 

  
את זנראה  תכףו ,אמת וזה שאתם אומרים, מה

  בתוך הספרים.
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דברי סכים עם מ אינו ,לאגיאחיים פ רבינו
 התמיה אותי, כי זההללו. הדבר ממש החיד"א 

מהר"ח  את בתקיפות.זלמרות שהחיד"א כתב 
אות  א"סי' י ,ל חימועד לכספר ב[כותב פאלאגי 

 בספד רהדו מופת הגדול ברה כך, ]כ"ב
 על אפו הרח ,ד"מר אות[באצבע]  ה"רהמו

 ולי .שם יעויין קולות בקולי סליחותב ועקיםצה
 ,ועקיםצש מה על זכות ללמד ראפש עבדו

 ונםרזכ חכמינו ורשאמ ךרד על דמכוונים
 דינו רגז עיםרהקו דיםבהד מן דאחד ,כהברל

 דחילוב דיהיו אלא ,קהעצה הוא ,אדם של
 מה של־אדם.דינו  תהצעקה, קורע .חימורו

, זה בסדר, אל אנשים צועקים בסליחותשה
שהדבר צריך תטען עליהם שום טענה, רק 

מה את הוא מביא ו להיות ביראת שמים.
 שכתוב וכמו ,שכתוב בתיקוני הזוה"ק

 דמשתמע ומאן ]'ע תיקון[תיקוני הזוהר  תיקוניםב
 עקהבצ בין לותאבצ בין תאייראוב בין קליה
 מיד ,שמים הצועק בלי יראתאדם  ,דחילו בלא

ַחר ַאּפוֹ  [במדבר י"א, א'] ַמע ְי"י ַויִּ ׁשְ ם  ,ַויִּ ְבַער ּבָ ַוּתִ
 רזוהב אינהרת ועיניך .שם יעויין ,ֵאׁש ְי"יָ 
 מאד דהפליגו ,]א"ע ישר' כ דף שמות רסד[ הקדוש
 ועל ,הדין מדת על דמושלת ,עקהצה במעלת

 אתרונק ,הבא והעולם הזה העולם נוחל היד
 והיא ,יקניאר ארהד ולא ',שלימתא לותא'צ
 יעויין מכולהו ריתי הוא וךבר להקדוש ובהרק

זאת  ,הקודש "שקל"ב שיהיה יךצרד אלא .שם
מליצה לעשות את הדבר במדה במשקל 

 והוא ,וחלילה סח הוללות ךרדב לא ובמשורה,
 מהלכות ד"לה ד"פ ם"במרה גם .פשוט
 השב שיהא ,הבהתשו כירדמד ,כתב הבתשו

   .תמיד ועקצ
  

ובעצם  נקודה הזאת., לא הסכים בהגרח"פ א"כ
כי החיד"א לא ידע את ו ,קצת מפליא הדבר

ידועים  עניינים הדברים האלה? הרי אלו
   ופשוטים.

  
  

 הוא נשאל ,]ע"א [או"ח סימןלב שמחה  בשו"ת
 הסליחות לקרות ,רבַ דָ  עמאד במהשאלה, 

 אחרי ,לסמוך מי על להם יש האם ,רם בקול
 מרן עוזנו גאון שכתב מה בשר עיני ראות
 מורה היקר בספרו לברכה צדיק זכר א"החיד

 אברהם בני סמכו מי על כן ואם ,וכו' באצבע
 בקול הסליחות שקורים הקדושים ויעקב יצחק

  ?ותעצומות עוז
  
 תחת ואפר עפר הצעיר לי, תשובהכותב  הואו

 לי נראה ,הנזכר א"החיד דמרן רגליו כפות
 דחס ,הכי למימר למרייהו ליה ניחא דלא

 .גיהנם תרתי יורשים ,שצועקים עבור ושלום
 .יאנראה לו גוזמא יותר מד הדבר עד כדי כך?

 מקרב אשר ,קדש זרע על כן לומר וחס חלילה
 מלא ומקרא .שבשמים לאביהם צועקים הלב
 להם בצר י"י אל ויצעקו' ]ז"ק הלים[ת הוא

 י"י אל ויזעקו' ',יצילם םממצוקתיה
 , הוא צועק.מי שכואב לו '.יושיעם ממצוקתיהם

 וישמע' ע"ה, רבינו משה בתורת הוא וכן
 ופירש כ"ד], –"ג כ ב' תשמו[ 'נאקתם את אלהים

 אומר הוא וכן .צעקתם – נאקתם ע"ה, י"רש
 ,אומר הוא וכן '.שמעתי צעקתם ואת' ']ג שם[
 שכולם םוהג '.קולנו וישמע י"י אל ונצעק'

 ,יופשט לא הפשט מקום מכל ,להיתפ לשון
כי , נאמר אולידהיינו,  .בצעקה היה שהדבר

 וזהעכ"פ הרי אבל  ?תפילה הכוונה רק 'צעקה'
רע"ו  מכאב לב, כפי שביאר שהם צעקוהפשט, 

 כתוב ]דף י"א[מסכת תענית ספורנו. וכן בגמ' 
 ?מתריעים הפירושמה  '.מתריעים' בלשון,

 צעקותב א"כ המדובר רם.בקול  ,'עננוצועקים '
  . יעוש"ב

  
 גם בראשונים. ישנו מקור ,זה לדבר ,ולמעשה

. 783עמ'  עניין הצומות[רבינו יהודה בר יקר כותב 
, הוא מדבר ]במהדורא אחרת, בחלק א' דף קמ"א

טוב להתפלל  וז"ל,, התעניותארבע  לגבי
ולצעוק  ,בדמעה, כי שערי דמעה לא ננעלו

 .שרה כשאומר סליחותבעבקול רם עם החזן 
   ק.וצע, כי יש למפורשבכתוב 
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דיני נפילת [הלכות תפילה  שלמי ציבורבספר  וכן
מקור  מובא לכךכבר כאן ו ,עמ' שנ"ז]פנים 

בי דררקי כתוב בפ כךכי  מפורש בחז"ל,ה
 ,גדול בקול לצעוק וצריך ליעזר, וז"ל,א

 והיה ]ו"מ פרק[ רעזאלי דרבי בפרקי רינןמכדא
 בקול לצעוק משה התחיל ,'כו כבודי בעבור

מקור הנה יש לנו . 'כוו רחום אל י"י י"י גדול
משה רבינו  ,דותמפורש, כי בשלוש עשרה מ

, בכך אנחנו ממשיכים . א"כ, גםצועקהיה 
חז"ל דייקו מהמלה  והדבר אינו דבר חדש.

  ויקרא ה' ה' וגו', שקריאה זהו לשון צעקה בקול.
אות ת כי תשא פרש שנה ראשונה[הבן איש חי  כותב

ם טוב שירי כשאומר י"י י"י אל רחום וחנון,  ,]י'
  הבריות. ילעיגובתנאי שלא וקולו, 

  
ודאי הרי ב .'פשר דבר' כאן לעשות עלינו

 ,לא נעלמו מעיני החיד"א דלעילהדברים ש
 בדולח משקיפותהעיניו  ',התייר הגדול'שהוא 

   על הכל.
  

במקומות שהוא  ,ראה כי החיד"א, נראה אלא
לו לכן היה  , כי האנשים צעקו בלי שכל,ההי

, אבל החשובהצעקה ודאי שב .אתזן לאז צורך
   נו גבול.יש ,לכל דבר .בדרך ארץ

  
כתוב ', הרי אמן יהא שמיא רבאלגבי ' אפילו

הגמרא במסכת  .'בכל כוחוזאת 'אדם יגיד כי ה
כל העונה איש"ר  שבת דף קי"ט ע"ב אומרת,

 נהישווכו'. בכל כוחו, קורעים לו גזר־דינו 
בכל 'פירוש המה  ,בין רש"י לתוס'שם מחלוקת 

כפשוטו בכל כוחו דהיינו  ,דעת התוספות '?כוחו
 כלבודעת רש"י כי פירושו בקול־רם. ממש, 

כדעת התוספות. , נו פוסקיםהכוונה. ולמעשה א
כמובא בשלחן ערוך סי' כ"ו סעיף א', ובעץ 

י נכון וראו חיים למהרי"ץ ח"א דף כ"ז ע"ב. לכן
גם צריך  . דהיינו,את שני הדבריםלעשות 

   .בקול רםזאת אדם יאמר הש
  

, אז הוא אומר 'רדום' דםכאשר הא לפעמים
 ,בקולזאת הוא אומר ר שאאבל כ .בשקטזאת 

והוא גם מעורר את הציבור.  הוא מתעורר. יאז

אם לש"צ ישנו קול  ,ובפרט .כולם מתעוררים
לא  ,ובלי ריחבלי טעם  הוא מתפללאו ש ,נמוך

אם הש"צ  כך, כי בד"כ רואיםכיון ש .טוב הדבר
. גם הציבור מתעורר אחריו לבכות ,בוכה

הש"צ.  כולם סומכים על שהרי אדרבה, ממילא
מועד כתב בספר ש כפי ,צריך להיות א"כ הדבר
דהיינו,  '.בשקל הקודש' שהדבר יהיהלכל חי, 

   .הנכון והראוי משקלהצריך להיות פה 
  

על הוא חלק  מדוע ,ןני כ"כ מביינא ובעצם
לי עבדו ' ,אומר הגר"ח פלאגילמה  החיד"א?

רק  הדבר,גם החיד"א מסכים עם הרי  ?....'
ה בזמנו, תהישמציאות את ההחיד"א ראה ש

והסתובב בהרבה מקומות, בסוף היה  הוא הרי
הוא ו ארץ איטליא,בשורנו וליעיר בבעיקר 

בלי כוונה, וצועקים אנשים מתפללים כי הראה 
אבל  כך.התריע על הוא ממילא להבין, מבלי 

את בצורה מכובדת זאם עושים ש, מובן
 לכך.גם החיד"א יודה פשיטא כי מתאימה, ו

  הדברים פשוטים וברורים.כי ני חושב
  

הא ימן א' לומר ,מה הפירוש מהקהל: שאלה
  ?בכל כוחו מיה רבא'ש

אמרנו מקודם, כי כבר  מרן שליט"א: תשובת
צריך  , אכןמעשהלו .בכךרש"י והתוס' נחלקו 

בקול גבוה מאד.  ,לומר זאת בכל כוחו ממש
ושאר פוסקים,  [סי' נ"ו]במגן אברהם כתוב  אבל

לא ' אדםדבר לא יהיה בצורה מוגזמת, שההש
 כיון ,יצעק בבית הכנסתש ',יתן קולות גדולים

אין  ללעוג עליו.יתחילו  השומעים אנשיםשה
 צריך .מוגזמתמשונה ולצעוק זאת, בצורה 

כל לאבל  ,מאד בקול רםשתדל לומר זאת לה
   נו גבול.בכל זאת יש. משקל, ישנו דבר

  
 הש"צשאם  ,מקומות נםיש מהקהל: שאלה
לו, כי כביכול אנשים לועגים ה ',קול בכי'עושה 

 לכך,אם צריך להתייחס ה ,השאלה זהו משחק.
  ?לאשאו 

נם שתי יש בעניין זה,גם  מרן שליט"א: תשובת
הוא אכן , כי אתה יודעלפעמים  פנים למטבע.

 כביכול הוא בוכה. ,רק כלפי חוץעושה זאת 
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מתוך התרגשות  לפתעכי  ,אתה רואה אםאבל 
 א"כ הוא נחנק בקולו בתפילתו,והתעוררות 

 ,מצבים נםיש אמנם ינו מלאכותי.אהדבר 
כדי ב ,אדם חייב להיות מלאכותילפעמים הש

 קורה טבעי. דהיינו,להיות שאח"כ הוא יוכל 
הוא  א"כ בתפילה, יכול להתרגש אינואדם הש

הוא  אולי כךמתוך ו 'קול בכי',תחילה עושה 
 החיצוניות מעוררת את הפנימיות. יתעורר.

ַהְרִאיִני ֶאת בכדי רק ביכול כח"ו  ואבל אם זה
ִמיִעיִני ֶאת קֹוֵלךְ  ,ַמְרַאִיךְ   על ,]שה"ש ב', י"ד[ ַהׁשְ

קֹוָלהּ כתוב  כך ן ,ָנְתָנה ָעַלי ּבְ ֵנאִתיהָ  ַעל ּכֵ  ׂשְ
 ,רוצה להראותאם האדם רק או  ].ירמיהו י"ב, ח'[

כביכול או כמו שאמרת כי  ,שיש לו קול נעים
מטעה הוא בכך  ,כביכול הוא צדיק ,הוא בוכה

  ן.יהכל לפי העניזאת צביעות.  את הבריות.
  

עניין [ פלא יועץספר  הצדיק שחיבר אתהגאון 
 ,ותב כךוכ ,ן הסליחותיענימעורר על  ],'סליחות'
 שארמ לסליחות משכימין קדושים ראלשי
 םתתאו ריםבשמש םקחל טוב מה ,לואל דשוח

 ,לנום אוהבים אדם ובני ,קצרים הלילות בעוד
 ביריםמע ,הינש אהבת ועזה ,שנתם וערבה

בודאי  .מעפעפיהם המותנו מעיניהם נהיש
ומצא כדי  ו,ייתרצה עבד אל אדונשבזה 
 ם כתיקונן.הדברישיעשה  ,בתנאי אך גאולתו.

מענה גופו ש .גיהנםתרתי  תייר ,אם לא כןד
   ח"ו. ,ואין בו מועיל לעוה"ב ,בעוה"ז

  
בד"כ  ,פלא יועץ , מי שמכיר את ספריענ"דלפ

 .החיד"אספריו של הרבה דברים מהוא לוקח 
אבל שינה את  ,אותו ראההוא כנראה ש גם כאן
 לא הלך עם החיד"א עד הסוף. דהיינו, דבריו.

 ',םשל 'ירתי תרתי גיהנהנושא  הוא הביא את
הוא מייחס זאת גם  , אבלשלנו גבי הענייןל
קום י כך, הוא מעיר ינים אחרים.עניגבי ל

ויכון לקראת אלהיו מכף  , ויטול ידיו,בזריזות
רגל ועד ראש, כמעשהו בלכת לפני שרי 

ויאמר הסליחות  ,ישכים לבית הכנסתו העיר.
אות  תחנונים ידבר רש,, "שפל קול התחנה"ב

ויתן לב אל הדברים באות תיבה בתיבה, 
שהוא אמר, ויעמיק בהן, וימצא שכולם כגחלי 

 ו מה שמוציא מפיויישמיע אל אזנאש. ו
נחפשה דרכינו ' שאומר ,בתחילת הסליחות

ל ויחרד האיש וילפת בשומו ע, וכו'' ונחקורה
כך הוא  וכו'. ועשה בכל השנה בו מה פעליל

  כותב לגבי 'סליחות'. 
  

, הוא לא 'צעקה' באות צד"י, לגבי כןכמו־
של־החלק הזה ן מגם שם התעלם  זאת.הביא 
באמירת הצעקות עניין  לגבי ,החיד"אדברי 

  הסליחות. 
  

הוא מדבר באופן  ],עניין 'צעקה'[ השניבמקום  םשָ 
כמה גדול  ,כך והוא כותבהצעקה,  לגביכללי 

והנה פשט  .וכו'כוחה של צעקה לבטל הגזירה 
רים קול בתפילה מתוך הוא, שיָ  'צעקהתיבת '

שהרי , בזה מהסס קירות ליבו. אמנם הלב
ביה קולו המג [ברכות דף כ"ד ע"ב]אמרו 

שם  אמנם זה מנביאי השקר. , הריבתפילתו
מי שצועק בתפילת הלחש של על  ,מדוברה

מדובר הנכון ש , כינראה לי ,הוא אומר .שמו"ע
 חז"לכי אבל כיון שמצאנו  .תפילה פרטיתלגבי 
ֵמעַ ובחנה כתוב  ,מחנהזאת למדו  ָ  ְוקֹוָלּה לֹא ִיׁשּ

בכל גם  כי ,א"כ משמע לו ],שמואל א' א', י"ג[
, כי גם בזוהר הוא מביאו .הדבר כןהתפילות 

שהמשמיע קולו , משמע כן [ח"א דף ר"ט ע"ב]
אבל  בתפילתו, אין תפילתו נשמעת במרום.

 משמעד, הקדוש יש מקומות אחרים בזוהר
 יגביההאדם דהיינו, שבצלותיה.  דירים קליה

   .את קולו בתפילה
  

בין הדברים.  סתירות נןישש ,לכאורה נמצא
, הוא אומר לכן ?זאתכיצד לסדר  ,צריך לראות

, היא הפשרהו .'פשר דבר'ונראה לישב קצת 
שהקול בפועל דהיינו,  מקודם.ברנו ישד כפי

הלב תהיה צעקה  יהיה נמוך, אבל צעקת
אם לפעמים אתה מרגיש  כימוסיף, הוא ו .גדולה
   , אזי תצעק.לצעוק צורך

  
, היותר טוב שליבו למ"ו א"בהוא כותב,  כך

יצעק צעקה גדולה  דהיינו לאבינו שבשמים,
, נעות . רק שפתותיווהקול יהיה נמוך ,ומרה



  ה'תשע"ד ב'שכ"ה תבואכי מוצש"ק 

    11  

וקולו לא ישמע. אמנם אם אש תוקד בקרבו, 
עוק בקול גדול מתוך ולא יוכל להתאפק מלז

כאן לתת  א חייבשהו ,שהוא מרגיאם  ,צרתו
גם זה  כדי לקרוע את שערי הרקיע,ב ,צעקה

נם מצבים ישועושה פרי למעלה.  ,חשוב מאד
   .בנ"דשהוא עשה  ,הפשרה כאלה. זאת היא

  
כל דבר שרק צריך הדברים נכונים, כל , כי יוצא
ה גם אם הוא ש"צ העובר ומ בעתו ובזמנו.יהיה 

 .שמוכרח לצעוק צעקה גדולה ,לפני התיבה
, קול ועיקר הצעקה תלויה בלב, והקול בינוני

זה ישמע אל במתחנן, וו , כצועק ובוכהבוכים
  ויענם, כי הוא שומע צעקת עמו ברבים.

  
כמדומני שאבותינו בתימן היו  מהקהל: הערה

  ., משא"כ כאן בזמנינוצועקים בעת התפילה
יש גם היום. הדבר תלוי,  מרן שליט"א: תשובת

ר זצ"ל סיפר לי על [אאמו" הכל לפי הציבור.
בקול חזנים ששמע בתימן, שהתפללו ביוהכ"פ 

גבוה כל־כך, עד שנדמה היה כי תקרת ביהכ"נ 
  עומדת לקרוס. יב"ן].

  
  

הרחבה בדברים שנאמרו בניחום אבלים בבית הגאון 
עם פטירת בתו  ,הגדול הרב חיים קנייבסקי שליט"א

, "חנה"בר בר  מרת חנה שטיינמן ע"ה. מי הוא רבה
  סבתו חנה. ם אֵ ם הוא נקרא ע"ש והא

כמו , מחנהחז"ל זאת למדו  מקודם, כי הזכרנו
הּ  שנאמר ֶרת ַעל ִלּבָ ה ִהיא ְמַדּבֶ ַרק  ,ְוַחּנָ

עֹות ָפֶתיָה ּנָ ֵמעַ  ,ׂשְ ָ  ',א 'שמואל א[ ְוקֹוָלּה לֹא ִיׁשּ
אנו מכאן שתפילת העמידה בלחש.  .]ג"י

 בר"ה הריש ,ראש השנה בהפטרתקוראים זאת 
לכן  ,]ר"ה דף י' ע"בעיין [ וחנהרחל ושרה  נפקדו

   ר"ה.באת הפטרה זקוראים 
  

ביום חמישי  ,היינו בניחום אבלים השבוע
הגאון אצל בלילה אחרי שהתפללו שם ערבית, 

שליט"א, היושב קנייבסקי  ייםחהגדול הרב 
ע"ה, הרבנית חנה שטיינמן שבעה על בתו 

 ,וראיתי ומאחרעם בני משפחתו הי"ו. תנצב"ה. 
יברנו דשמה במתעניינים  תלמידי־חכמיםכי 

 לכןקצת חידושים, היו כיון שגם שם, ולמעשה 
שלא מה גם את ו ,אמרתישמה את אגיד לכם 

, ולא עוד רציתי לומרשמה  אמרתי. דהיינו,
את ולבאר להרחיב  גם ברצוניו אמרתי.

 ,מה שהיהלכם בהתחלה את  אספר הדברים.
   .בעזרת הי"ת זאת ואח"כ נסביר

  
הגר"ח קנייבסקי  כנראה ,וננכנס כאשר

תכף  , הוא היה רדום.עייף ואחלש היה שליט"א 
ם יהוא פקח את העיני ,גענויאמרו לו שהכאשר 

בחיוך ובמאור  כך,אל אותי שמיד והסתכל, ו
 הופתעתי '?איזה עוד ספר הוצאת לאור' פנים,
דבר למתאים כעת כי , ואבלשהוא  וןכי ,קצת

יתי, שערי יצחק. ענ ספרים?של־על נושא 
[הכוונה לחוברות של שיעורי מוצאי שבת, 
הנדפסות בשנים האחרונות, כי לא ידעתי עד 

  איזה ספר הגיע לידו].
  

הוא  אדרבה,מסתמא  ,חשבתיאח"כ  אבל
 הרי רשות לדבר.רמז על לתת לי בזה וצה ר

שו"ע יו"ד עיין רמב"ם הל' אבל פרק י"ג הל"ג, ו[ כתוב
לומר אין המנחמים רשאים כי , סי' שע"ו סעיף א']

דבר, עד שיפתח האבל את פיו תחילה, 
ָברשנאמר   .[איוב ב', י"ג] ְוֵאין ּדֵֹבר ֵאָליו ּדָ

יהוּ  ,וכתיב ַתח ִאיֹּוב ֶאת ּפִ [איוב  וגו' ַאֲחֵרי ֵכן ּפָ
יָמִני ַויֹּאַמר ,ג', א']  .', א'],[איוב ד ַויַַּען ֱאִליַפז ַהּתֵ

 ורק לאחר ,לבקרו באו שלושת רעי איוב הרי
נאמר  ,פתח איוב את פיהואחרי כן  שנאמר

, דהיינו. ויאמר ויען אליפז התימני לאחר מכן
בא אחרי  , שבאו לנחם את איוב,הדיבור שלהם

   כן.
  

 ין.הוא מתכו לכךאולי  ,לעצמי אמרתי לכן
 הדבר אינו פשוט כלל, כיון ,למרות שבעצם

כתבנו  ות.ליהאבעניין הוא לא דיבר על ש
האבל כי  ],סי' קפ"ז הערה י"איו"ד [ הע"שספר ב

, ואז מנחמים צריך להראות שהוא מצטער
דיבר על הרי אותו. אבל הגר"ח קנייבסקי, 

   ., שלא קשור לאבילותנושא אחר בכלל
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בר בר חנה,  על רבה ,שםברנו יד ,אופן בכל
דור רביעי היה שהוא המפורסם,  האמורא

 זכתה חנה מדוע .מה של המנוחהשְׁ , כִּ לחנה
או ע"ש אבי ו, למה לא קראו לו ע"ש אבי לכך?

ם אֵ שהיא  ,רביעיהדור ה אביו? אלא ע"ש
 אמרנו בשם הקדמוניםאלא  שלו? הסבתא

ר בר בַּ 'רבה  אינוזה , כי הגורסים והמפרשים
על שם דהיינו,  '.אנָ חָ ְר בַּ 'רבה בר אלא  ',הנָּ חַ 

   בורח מן הכבוד. שאביו היה
  

שם  וזהה' בנ"ד, השם 'חנאם הנידון,  ,ספק נויש
, כי אנחנו יודעים אשה?של־או שם  ,איששל־

כמו חנה ופנינה, ועוד.  אשה.של־שם  חנה, זהו
 זהומה שמוזכר בגמרא, כי  ,מביניםה נםאבל יש

אם אתה אומר 'בר ברחנא',  אבל איש.של־שם 
בן הרי .איששל־שם בודאי  וזהבמלה אחת, 

כאלה  נםישו , נקרא חנה.יאירבי ח אחיו של
[עיין בתשובות זאת הבת שלו. ש ,ומריםאה

הגאונים שערי תשובה סי' י"ט, ובסדר הדורות ח"ב דף 
 בגלל כך, ניתןאולי  א"כ קס"ו, ובשאר ספרים].

נקרא הוא ש ., לצרף אותםבין הדבריםלקשר 
 הואלפי שברח מן הכבוד, ולכן  ,בשם הזה

  .ונקרא על שמ
  

 .כך להקדים עלינו כאן,להבין מה טמון  כדיב
, כתוב 'רב חנא'לפעמים בגמרא  ,י ששם לבמ

 באות ה"א. ולפעמים כתוב 'חנה', באות אל"ף.
בלנו מרבותינו ישק כפי ,המסורת שלנו לפי

 בקריאה ביניהם. דהיינו, הבדל נויש ,הדייקנים
כתוב ואם  מלרע., הנָּ חַ  וזה ה"א,אם כתוב עם 

   מלעיל., אנָ ַחֽ  וזה עם אל"ף,
  

רב , צריך לקרוא 'שאי וזה כאשר יוצא כך. א"כ
רבה בר בר אנו גורסים, בנ"ד הרי אבל  .'אנָ ַחֽ 
 ,פירושו לפ"זשבידינו.  המסורת היא, כך הנָּ חַ 

  רביעי. ההדור שהיא הסבתא,  לו ע"ששקראו 
  

מדברים  ]דף ה' ע"א[התוספות בסנהדרין  ,מאידך
 ,גרסינן בר חנה רבהכותבים כך, ו העניין,על 

 .בן בנו של חנה א"כ היה ,דאי רבה בר בר חנה
וחנה  ,דבן אחיו של ר' חייא היה ,והכא משמע

גורסים  התוס' .כדלקמן ,אחיו של ר' חייא היה

רק  וזה , רבה בר חנה, לא בר בר. אולםבגמ'
ישהו על מ כאןמדברים ש ון, כיכאןבסוגיא 

אבל רבה  של־רבי חייא. שהיה קרוב משפחתו
בן ו ,היה בימי ר' יוחנן ,ב"ב חנה דבכולי הש"ס

מזה משמע . להכי קאמר בר בר ,בנו של חנה
. או איששל־שם  וחנה זה, כי מביניםשהתוס' 

להיות אולי צריך , ומדפיסיםשזאת טעות של־
, כך היה עכ"פ כתוב לפני בעלי באל"ףחנא 

 .דשם אביו בר חנה פרשים,מויש  .התוספות
כדאמר בהמוכר את הספינה (ב"ב  ,ולא יתכן

  . אדף עד.) כל בר חנה סיכס
  

' בר בר חנא' כי ,אמרושכאלה  נםיש, כלומר
כך הוא  רבה בר אדם שקראו לו בר חנה., היינו

שתאמר, יוסף בן זה כמו  חנה'.־שם אביו, 'בר
ויוסף זה  ,'בן ציון'נקרא נו אדם היש .'בן־ציון'

בן של־תחשוב שהוא הבן  לאהוא בנו. כלומר, 
 ה"ה בנ"ד, .'ציון־בן'של ציון, אלא הוא הבן של־
שמו. אבל היה  כך ,חנה־ברבר  רבה לגבי

משום לא יכול להיות,   אומרים תוס', כי הדבר
את  מביאהשהגמ' במס' בבא בתרא דף ע"ד 

שראה את המתים  ,רבה בר בר חנהבמעשה ה
הוא  , ורצה לקחת את ציציותיהם.במדברש

ה לבית המדרש, בכדי להביא ,הוריד ציצית
ב"ש או  הוא כדעתמספר החוטים האם שיראו ו

אבל  זאת.הוא רצה שחכמים יראו  כדעת ב"ה.
הבהמות לא זזו, הוא היה חייב כיון שאח"כ 

   בחזרה.את זלהחזיר 
  

אמרו לו התנאים  ,הוא בא לבית המדרש כאשר
וכל בר בר חנה  ,כל אבא חמרא ,והחכמים

היית  .פשותיטדבר עשית דהיינו,  .סיכסא
בשביל , את מספר החוטיםשם ורואה  מסתכל

היית סופר את  זאת? אתה צריך להביאמה 
   ו יודעים., ולפי זה היינהחוטים

  
הוא כביכול , 'בר חנה'כל  ,גורסים התוס'
את גם עשו בגלל זה אבל לכאורה, וכי  שוטה.

'בר בר חנה'.  ,אצלנו כתוב בגמ' אביו שוטה?
, וכן , היא רק לפי גירסתםהתוס' כחתהוא"כ 

   .כבר ביאר מהרש"א שם
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[בספר זיע"א בינו שלום שבזי רעל כך  כותב
אמר רבי אבא  ],צו, דף כ' ע"ב חמדת ימים פרשת

היו עשר  ,ם ליריחורושל, מיבר בר חנא
יש  .]דף י' ע"ב[יומא מס' גמ' ב זאת פרסאות,

ברגע  שהיה בורח מן השררה. ',בר חנא'פירוש 
אבל  את מה שהוא אומר.לא מבינים  ,הראשון
כנראה וט, פש דברה, קודםמשהסברנו  לפי מה

כמו ברחן, דהיינו , 'ברחנא'את ביחד, זהוא גרס 
שתי אשר כל הזמן בורח. לא בר חנה, אדם 

לה מ זהו כפי שישנה אלא ברחנא.מלים, 
 ג"כ נוישזה על משקל , 'שקדן', 'קפדן', 'בדחן'
  כל הזמן היה בורח.כי , 'ברחן'
  

  ?אבא שלו היה בורח מהקהל: אלהש
הוא וקרא רבה, הוא נכן.  מרן שליט"א: תשובת

כי זה כינוי, , קראו לו ברחנא ברחן.של־הבן 
   .השררהו הוא היה בורח מן הכבוד

, בזכות ההצנע לכתכי  ,מה שרצינו להגיד וזה
ראש הרה"ג שרגא שליט"א זכתה שבעלה  היא

בנים תלמידי וזכתה לישיבת קהילות יעקב, 
  חכמים וכו'.

  
  

ן" למָ "א הגירסאלאלמן, והאם ועידוד דברי ניחומים 
  , וביאור רמזי העניין.ן"או "אלמוֹ 

זהו דבר  לא היה זמן, שם,לא אמרתי ש מה
לנחם לשמח אלמן,  כיצד קשור לאלמנים.ה

פסוק  נויש ?אשתועליו  נפטרהכאשר ח"ו אותו, 
י ִאְמָרֶתךָ  ,]קי"ט, ק"ג[ בתהלים ְמְלצּו ְלִחּכִ  ,ַמה ּנִ

ַבׁש ְלִפי תיך, מראכי חלמלצו נה מ' המלים .ִמּדְ
', אשה' ', בגימטריאדבשוהמלה ' ר"ת 'אלמן'.
בפרשת ויקרא. ב', [ רבינו בחיי תבכמו שכבר כ

שאשתו הלכה לבית  ,אלמןדהיינו, אדם  ].י"א
על ידי  ,אלא ?הוא יכול להתנחםבמה  ,עולמה

 הדבר ,שהוא מתעמק בתורה ,שיעסוק בתורה
על  מאשתו. יותר , דהיינוהדבשן יותר טוב מ

שהוא מתעמק בתורה,  כלומר ',מה נמלצו'ידי 
, דהיינו של החיד"א על מליצותקודם מברנו יד

את הנסתרות , עמקות התורהשהוא מבין את 
הרבה  ,הוא יכול להתעודד ולשמוח ועי"כשבה, 

דברים שצריכים  דבש. אלואכילת יותר מאשר 

[ובליקוטי מוהר"ן  את האלמן.לעורר ולשמח 
ן אחר. חלק א' סי' קצ"ט, מובא עניין זה באופ

  יב"ן].
  

 נהישכי שהו שאל אותי, ימ ,אגב נזכרתי דרך
, ופעם כתוב ןמָ לְ פעם כתוב אַ  .סתירה בשע"ה

 אומרים , כי לגבי אשה,האמת היאו ן.מוֹ לְ אַ 
'. א"כ כיצד צ"ל, אלמן או אלמון? נהאלמָ '

כי  ,לו אשריו. עניתידייקן כזה, אם הוא  טוב,
. "לבחזושתי אפשרויות בגמ'  נןנכון, יש הדבר

גמרא ב כמו שמובאכתוב אלמון,  לפעמים
שם פרק ה', [ בירושלמי וכן ],דף ז' ע"א[בות וכת

 ,אבל כנראה כתוב אלמון. ]ובסוטה פרק שמיני
בכך רמז. דהיינו, יש  אלאנם, אינו לחִ  שהדבר

האות  באות ה"א.אלמנה ו, אלמון באות וא"ו
, תורה של מדת תפארת הסוד וזה וא"ו,

יותר מליצות, ועיין בפירוש בזה שייך  .שבכתב
 , כי ע"ישאמרנו וכפיהמלבי"ם על הפסוק שם. 

בכך הוא יכול עוסק בתורה,  שהאלמון
בכך, כי מעתה עליו רמז  נואו שישתנחם. לה

 האות וא"ו,יותר את יסודות הקדושה. כי לחזק 
ולכן שאל  .עולם יסודרמז למדת צדיק ו זה

לבדו וגו'.  א. לא טוב היות האדםפָ וּ ג־גּ לֶ ישאר פֵּ 
סתם והדבר אינו  ,כמובן רמזים ועניינים כאןיש 

   .ובדרך מקרה
  

כדי לנחם ב ,רצינו להגידר שאהדברים הם  אלו
  כללי. באופןגם חשוב  והדבר ,ולעורר

  
  

ן התקיעות ביאור מאמר הגמ' במסכת ר"ה בעניי
  כדי לערבב את השטן". בשופר מיושב ומעומד, "

 ,אומרת ]ע"ב דף ט"ו[מס' ראש השנה ב הגמרא
ותוקעין  ,למה תוקעין ומריעין כשהן יושבין

מה  כדי לערבב השטן. ?ומריעין כשהן עומדין
 בעניין זה, יש כדי לערבב את השטן? ,פירושה

   כמה פירושים.
  
פירש בערוך בשם הערוך,  מביאיםשם  התוס'ו

 ',בלע המות לנצח' [כדאיתא] בירושלמי,
 ',גדולוהיה ביום ההוא יתקע בשופר 'וכתיב 
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בהיל ולא  ,כד שמע קל שיפורא זימנא חדא
ודאי זהו שיפורא  ,אמר ,וכד שמע תניין .בהיל

ומטא זימניה למתבלע  ',יתקע בשופר גדול'ד
 גוריא.יולית ליה פנאי למעבד קט ,ומתערבב

פעם בשטן שומע את השופר ה דהיינו,
בספק, הוא נמצא אבל  ,הוא נבהלו ,ראשונהה

הם רק קיימו את אולי הוא אומר לעצמו, 
, נוספת תקיעה אולם כאשר הוא שומע המצוה.

 אלא הוא שואל, בשביל מה צריך עוד תקיעה?
 עתיד, שעליו נאמרשלהשופר  וזה כעת ,כנראה

', בלע המות לנצח'ו ,ואז '.תקע בשופר גדול'י
   יאבד.השטן הולך להדהיינו ש

  
כדאיתא ' כאן בתוס',כתוב  ,אגב דרך

מביא  ,הערוך על ספר . רבי' נתן ב'בירושלמי
 ,כולם תמהים אבל .כמובן הגאוניםן את, מז

 ,ויתירה מכךבירושלמי. כתוב  הדבר אינו שהרי
 כיון שזה אינוזה גם לא יכול להיות ירושלמי, 

  ירושלמי.של־הסגנון 
  

 כךברנו על י, דספר הזוהר הק'לשון  וזה ,אלא
של  זהו סגנון .]שיעור מוצש"ק ויצא ה'תשע"ג[ בעבר

ספר לאז קראו  .לכך המקור והוא, "קהזוה
לשון סגנון ה בגלל ,בשם ירושלמי ,זוהרה

 םבירושלבזמנם היו מדברים ר שא ,הארמית
קצת  שונהלשון הזוהר הוא  משום כך, עיקו"ת.

  .מן התרגום ומן התלמוד הבבלי
  

מה לכן אשאיר את  רואה שהזמן קצר, אני
כיון להזדמנות אחרת, שרציתי לומר בעניין זה, 

לנושא כעת עבור וברצוני ל ,נושא ארוך וזהש
  . אחר

  
  

השלמה בעניין האם יוצאים יד"ח בהבדלה בברכת 
"הנותן ריח טוב בפירות" על הרחת אתרוג או חבוש, 

  והאם הדבר הוא לכתחילה. 
על  ]שיעור מוצש"ק עקב ה'תשע"ד[בעבר  ברנויד

אז ין ברכת הבשמים במוצאי שבת, האם יענ
'? הנותן ריח טוב בפירות'יוצאים יד"ח בברכת 

יש  בכך,הסתפק בסי' ל"ה החזו"א  הבאנו כי
פירות ב בתשלעיין אם יוצא במוצאי 

כי  ,ואמרנו , כמו אתרוגא וחבושא.המריחים
   הספק הזה.תמוה קצת 

  
(מפרדס חנה, וכעת יצ"ו, רון כהן הרב מי ידידנו

, כי בכמה נוילבמכתבו אציין באלעד ת"ו), 
   לדברינו.וק חיז נויש וכמה ספרים

  
כותב  ]סעיף ג' סי' רצ"ז[בשו"ע הרב  ,ראשית

במוצ"ש בהבדלה  לברךאפשר כי , במפורש
 עציאדם ל אם אין ',הנותן ריח טוב בפירות'

בשם אז כך הבאנו . בשמים או עשבי ,בשמים
ני חושב ,אבל לפי שו"ע הרב ספר אגודת אזוב.

. אין הבדלתחילה. כלומר, לכאפי' כי הדבר 
   דבריו.כך משמע מ

  
כל הבשמים ב כך, ותכשם  הרב שו"עב

שאין מברכים עליהם  ,שנתבאר בסי' רי''ז
בודה בין מחמת איסור ערוה או ע ,ברכת הריח

ובין מפני שאינה עשויה בשביל להריח  ,זרה
בין שבירך  ,אם הריח בהם במוצאי שבת ,בהם

וצריך לחזור ולהריח  ,לא יצא ,בין שלא בירך
. ולברך עליהם ,ובבשמים אחרים אם יש ל

עליהם דברים שאין אפשרות לברך  דהיינו,
בהבדלה אין לברך מוצ"ש בגם  ,חולה בימות

אף אם  ,אבל כל ריח שמברכים עליו  עליהם.
אלא פרי העומד לאכילה  ,אינו מין בושם

 ,יכול להריח בו במוצאי שבת ,שריחו טוב
כתוב הדבר  .'הנותן ריח טוב בפירות'ויברך 

ומובן  כך,על  לברךשר אפכי מפורש, ב
   הדבר אפי' לכתחילה.ש
  

פרק  181[דף  וזאת הברכה ספרשנייה, מהראיה 
הוא מביא דבר בהתחלה אמנם  ].י"ט אות ד'

מה שהוא כותב אולם  ,בשם המשנה ברורה
גם  כביכול ,הוא כותבלפי מה ש .קימדוי איננו

, יראהיעיין מי שאולם  .כך מובא משנה ברורהב
  במשנ"ב. מפורשבב כתו אינו הדבר כי
  
 בהבדלה ב כך,ותשם כוזאת הברכה  ספרב

 .לו יש אם בשמים על מברך ,שבת במוצאי
 .אחריהם לחזור צריך אין ,לו אין אם אבל
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 דבר על אפילו ,בשמים מיני בורא מברךו
 אואשכנזים, המנהג  וזה ,'עשבי'' עצי' שברכתו

 אולםשנ"ב שם א'. מ .'בפירות טוב ריח הנותן'
 אלא ."בשנלא כתוב במ הדברו, כמו שאמרנ

נפקא  סובר דלאמדבריו, כי  הביןהוא כך ש
 לקחת יכול ,אחרים בשמים לו אין אםו .ינהמ

תשובת  .ולברך ,עליו לברך שראוי פריגם 
אם 'רק זהו , כי משמע כאןומ .ינברגשי הגרח"פ

 לכתחילה. נונאבל הדבר אי, 'בשמים אין לו
  .בזמנו שאמרנו השניהצד  כפי וזהו
  

 ,]4רצ"ז מס' [סימן  משנ"ב מהדורת 'דרשו' בספר
ין ילענ ,הכותב צייןש הללוכל הדברים  מובאים
, כתב 'הנותן ריח טוב'מוצ"ש על פרי בלברך 

פלפלין שאפשר לברך  לענייןהמגן אברהם 
כיון שאינו גרוע  ,שגם נחשבין בשמים ,עליהם

שיש אומרים שמברכים עליו, אז  ,מלחם חם
זה הנותן ריח טוב של־רכה אפילו פלפלין שהב

החזו"א הסתפק אם יוצאים בזה בפירות, ו
   יד"ח.

  
שאפשר בכך, מצדדים ה, כי רבים רואים א"כ

לברך בשעת הצורך,  עכ"פאו  ,לכתחילה
ברכת 'הנותן ריח טוב בפירות' בהבדלה 

  ., שבח לה' יתברךלדברינוחיזוק  במוצ"ש. וזהו
  
  

ערב" על לברך בזמנינו ברכת "בורא שמן  שייךהאם 
שמן אפרסמון, והאם ניתן לברך על כל שמן אחר 

לברך זאת  וכיצד הדיןאשר יש לו ריח טוב במיוחד, 
גם בהבדלה במוצאי שבת במקום ברכת הבשמים. 
דין ברכת הדסים בזמנינו, שאין להם כל־כך ריח 

  טוב.
לא רק נוסף. כי  התחדש לי חידוש כעת, אולם

ב הנותן ריח טואת ברכת ' אפשר לברךש
 נוספת נה ברכהכנראה, ישאלא , 'בפירות

 '.בורא שמן ערבוזוהי ברכת ', שאפשר לברכה
  יין.הענ אתתבינו  ותכף

  
 ]הלכה ג' ט'[פרק פוסק בהלכות ברכות  הרמב"ם

מברך עליו  ,אפרסמון וכיוצא בו־שמן של, כך
מסכת בגמ'  לכך, הואהמקור  .בורא שמן ערב

לרב  אמר ליה רב חסדא ],"ג ע"אדף מ[ברכות 
מאי מברכין  ,משחא דאפרסמון יהאי יצחק,

בורא שמן  ,הכי אמר רב יהודה ,א"ל ?יהּ וֵ לַּ עִ 
דחביבא  ,בר מיניה דר' יהודה ,א"ל .ארצנו

הכי  ,א"ל ?לכולי עלמא מאי .ליה ארץ ישראל
רב יהודה  בורא שמן ערב. ,אמר רבי יוחנן

בורא על שמן אפרסמון היא, 'הברכה , כי אמר
 מיוחדבהיה מצוי הזה השמן יון שכ ',שמן ארצנו

עיר היה גדל בכפי שרש"י אומר, שהוא , בא"י
 הגמרא אומרת, כי אל תביא ראיהאבל  .יריחו

   שהוא מחבב מאד את א"י. כיון ,רבי יהודהמ
  

יהיה לו  כךבשביל  ? וכיפירושהמה  ,לכאורה
נה יש אלא נראה כי נוסח אחר?לרבי יהודה 

, ר המוסגרזאת במאמראיה, אני אומר  מכאן
־גםשהאמוראים  ,אומריםהדעת כי הדבר כפי 

  ., ולא רק אנשי כנה"גקנו ברכותיתכן 
  

כי הברכה , רבי יוחנןכהיא אופן, ההלכה  בכל
   .וכך פסק הרמב"ם ',בורא שמן ערב' היא

  
, רמב"םדברי הבחשוב דיוק  כאן נויש, אולם

המלים . ו'בוכיוצא פרסמון אשל־שמן ' הכותב
   .בגמרא ותלא כתוב', 'וכיוצא בו הללו,

  
על כך כותב  ,הרב חיים כסאר זצ"ל הגאון

הרמב"ם לשון ב כךדייק משם טוב, הוא בספרו 
אף אחד מן כמעט , כי מענייןהדבר  בנ"ד.

 אמנם בשו"ע לכך. , לא התייחסהמפרשים
על 'ב כלשון הגמ', וכת ]או"ח סי' רט"ז סעיף ד'[

, היא ההבנהכך בפשטות ו .וכו' 'שמן אפרסמון
אולם  על שמן אפרסמון. כי המדובר רק

ב ותהכ לכך, דומההאחר  דבר נויש מאידך,
, אם וכו'שמן שבישמו  וז"ל, ,[שם סעיף ו'] שו"עב

סיננו והוציא ממנו הבשמים, יש אומרים 
 מכאן,משמע  .וכו'שמברך בורא שמן ערב 

, אלא על עוד לאו דוקא על שמן אפרסמון ושזה
 מה ,]אות כ"ה[ מי שיראה בשער הציון דברים.

  ואכמ"ל. ,בהרחבהדן ש
  

   ו'?ב'וכיוצא  פירוש המליםמה  ,אופן בכל
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תב כך, וכהגמ',  את דברי , הביאשם טוב בספר
א בו, וכוליה מימרא שמן של־אפרסמון וכיוצ

יש מי שפירש טעמא דשמן שלאפרסמון  שם.
מפני שהוא חשוב, קבעו לו ברכה בפני עצמו, 

וש זה, משמע בורא שמן ערב ע"כ. ולפי פיר
דדוקא שמן אפרסמון הוא דמברכין עליו בורא 
שמן ערב, אבל שמן של שאר מינים הדומים 
לאפרסמון, אין מברכים עליהם אלא ברכה 

מה שהזכירו ד ,מפרשז"ל נו ירבו הראויה להן.
דוקא, דאם לדוגמא נקטו ולא  ,שמן אפרסמון

. לחלק וההוה ל ,דוקא שמן אפרסמוןד איתא
שאר מינים  לכלול ו',ביוצא לפיכך כתב 'וכ

מברכים עליהם בורא ש ,רסמוןהדומים לאפ
   שמן ערב.

  
הרה"ג ספר אמת ליעקב, על ב כותב כמותו
־גםהוא ובזמנינו, היה  הוא אף ,קמניצקי יעקב

יש לו חידושים על  שם לב לדיוק הזה. כן
 ט"פ ם"רמבוז"ל,  ,ברכות דף מ"גהגמרא שם ב

 בו כיוצאו אפרסמון של שמן ,ג"הל מברכות
 לא .ל"עכ' וכו ערב שמן בורא עליו מברך
 גבי ו',בוצא וכי' תבשכה מב ,כוונתו ידעתי

 דרק ,משמע' הגמ דפשטות .אפרסמון שמן
 ואולי .ערב שמן עליו מברכין אפרסמון שמן

 שיש ,מהעצים הנוטף השרף כלד ,דכוונתו
 והיינו .ערב שמן בורא מברכין ,טוב ריח להם
 דמברך ,נודף ריחו שחזר ,זית שמן שאני דבזה
 לא עצמו דהשמן משום ,בשמים עצי בורא
 חזר ואז ,הזית את שטחנו או שכבשו עד נברא
שמן את האם עשו  דהיינו, .נודף להיות ריחו
יו מברך על מדוע אינך ,ו נודףבצורה שריחזית 

 'בורא שמן ערב', אלא 'בורא עצי בשמים'?
, משום שהשמן אלא שמן ערב? ואהוהלא גם 

   נברא, עד שכבשו וטחנו את הזית.מו לא עצ
  

 ,שמן זיתבין ל ,בין שמן אפרסמון ,הבדל נויש
 וןכי .שיוציא ריח טוב באופןשמו אותו יבר שא
בתורת ריח  ,הקב"ה לא ברא את השמן זיתש

אתה ש ריח טוב. רקאין  ,עצמו שמן זיתל טוב.
 בכדי שיהיה לו ריח טוב.עושה כל מיני פעולות, 

 , בורא עצי בשמים.ורכתת בנשאר ממילא

, הקב"ה ברא אותו אבל שמן אפרסמון
מי שיש לו את  תחילה עם ריח טוב.מ

, ומריח מקלף את הקליפה , הואהאפרסמון ביד
 שהוא ,אפרסמון שמן כ"משא ריח נעים מאד.

 הוא עצמו דהשמן דנמצא ,האילן מן זב עצמו
 כל אלא ,אפרסמון דוקא דלאו ל"וס .דנברא

 עליהן מברכין ,מריח הןשל ששרף האילנות
לאו דוקא  זהו ממילא, .ערב שמן בורא

, האם משנה כי אין זה ,הרמב"ם ראה .אפרסמון
כל עץ שיש לו  , או דברים אחרים.אפרסמון זהו

בורא עליו 'ריח טוב, מברך  נושמן יש, ולשמן
   '.שמן ערב

  
בספר באר יהודה  מדבר על כך גם ,ולמעשה

בינו רלמידי ת וז"ל, ],הלכות ברכות, פ"ט הלכה ג'[
 דאפרסמון משום ,בזה הטעם כתבו ל"ז ונהי

זהו כי , יוצא אם כן לפי דבריהם וכו'. י"בא גדל
'וכיוצא  שסיים בההרמב"ם  ומ"מ רק בא"י.

דלא סבירא ליה האיי טעמא, נראה  זה',ב
דא"כ הו"ל לבאר וכיוצא בה הגדל בא"י. 

"ה נראה בטעמא דהרמב"ם, דהוי מפני ומש
ה בריחו, בזה שפיר שייך 'וכיוצא בו' שזה מעול

לא , כי מובן מדברי הרמב"ם א"כ סתמא.
בכל מקום  , אלאהשמן הזה נמצא היכןמשנה 

, מברכים עליו 'בורא שמן כזה נובעולם שיש
ו חשיבות אין ,השמן הזהשמן ערב'. דהיינו, 

חשיבות שהוא גדל בא"י, אלא מצד  מצד
  ברכה מיוחדת. , קבעו עליועצמובשמן ה
  

, אפרסמון 'שמן'מה המיוחד ב מהקהל: אלהש
  ?יותר משאר פירות

אלא משקה,  בכך שאינו מרן שליט"א: תשובת
המיץ . דבר שמנוני היינו ,. שמןדבר עבה שזהו
המיץ של־הוא יותר שמנוני מ ,אפרסמוןשל־

  ת.יוּ בְ יותר עַ  .תפוח
  

בלתי מכתב, יקש , כיוןכעת מדבר על כך אני
, כב' שלום שואל,וז"ל ה עם שאלה מעניינת.

בורא שמן ה נפשי לזכות לברך 'חשק הרב.
כפי שמופיע בגמרא  ,על שמן אפרסמון 'ערב

בדקתי קצת  ,ובפוסקים. אחרי הרבה חיפושים
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מצאתי חוקר שזיהה את העץ בעצמי, ולבסוף 
עם מה שנקרא בימינו המור  ,האפרסמון

[המשך המכתב, מובא לקמן ד"ה  הגלעדי.
 ומה ,יודע נונאיאף אחד כמעט ו אולם].

סמון בשוק, אפרפרי יום נו כיש אפרסמון. אמנם
 זאת לא מתכוונים עליו.חז"ל והפוסקים אבל 
   .בגמרא חז"להתכוונו  לכך לא .טעות

  
שע"ה ב בס"ד את המסקנא בעניין זה הבאנו

על שמן אפרסמון,  ,]ו'סעיף מ"ד ח"א סימן [
שנמצא בארץ ישראל (אף שגדל  לחשיבותו

לו ברכה בפני עצמו, בורא שמן בחו"ל) קבעו 
ונקרא אפרסמון, על שם שמפרסם עצמו  .ערב

לפי  .בריחו הטוב, שאין בכל השמנים כמותו
הוא ש , כיוןאפרסמוןשמן רק , כי זהו זה משמע

  מפורסם.ה
  

הריחו כתוב בגמרא שהבחורים  מהקהל: שאלה
  .אותו

כוונתו לגמ' ביומא  .נכון מרן שליט"א: תשובת
חרבן בית ראשון, יען כי גבהו  דף ט' ע"ב לגבי

בנות ציון וגו', שהיו מביאות מור ואפרסמון 
  ומניחות במנעליהן וכו'.

  
 ,[הערה י"ג]שם  הבאתי בעיני יצחק, לכך המקור
ואינו מהר"י בשירי כת"י בגליון הערוך. הגהת 

זה שנקרא אפרסמון בזמנינו, וכמ"ש בספר 
וזאת הברכה דף קע"ה, עיין רש"י ברכות דף 

ז י"ז, וכ"כ בסידור . ובפירושו ליחזקאל כ"מג
שישנו אפרסמון ה אינו וזה א"כ,. מנחת ירושלם

   יום.כ
  

, כי כתבתי לעצמי הערהש ,היא האמת
יש המושלמת בעזרת הי"ת, במהדורא הבאה, 

והסיבה היא, כי  להשמיט את הסעיף הזה.
הרי המקוצר,  בש"עאת זבשביל מה לכתוב 

 כן אוליאמנם  ממילא אין אפרסמון בזמננו?
 ,היה טעותבכדי שלא ת ,אתזצריך לכתוב 

שיחשבו כי המדובר באפרסמון המצוי כיום. 
הוא מיותר. כיון שספר עצמו הדבר לכשאבל 

נועד להביא הלכות  לא מקוצר,הלחן ערוך ש

הספר כך, כתוב בשער  ר אינן מצויות.שא
ינו או זהו ,'הלכות הנחוצות בזמננו לכל אדם'

בכל  נו שמן אפרסמון?יש היכן הנחוץ. דבר
אופן, זה לא צריך להיות סעיף בפנים הספר, רק 

  בהערות.
  

יכול להיות  כי הדבר אכן ,אני רואה כעת אולם
(ר' אליהו שמן נר"ו) מוסיף השואל  מציאותי.

מבסס את ממצאו  ,הואהחוקר ה כותב כך,ו
רגמו את ישת ,ך ולמשנה"ממפרשים לתנ

 ,רביתהאפרסמון למה שנקרא ה״בלסאם״ בע
שתילים שנמצאים או עץ ה״קטף״. מכיוון שה

את כאן  נם כיוםיששמעתם? בארץ כיום, 
הובאו, או ליתר הדיוק  אשר הללו,השתילים 

 איפה שהוא גדל בר. לכן ,מתימן הוברחו
מסורת כל שהיא  נהאולי אם יש ,רציתי לדעת

שמשייך צמח מסויים לעץ  ,מיהדות תימן
, את קיימתהאפרסמון. הנחתי שאם מסורת כז

 יש סבירות גבוהה שהיא נודעת לכבוד הרב.
לנו  נהאם ישה ,לדעת ברצונו. תודה רבה
  שלא?או  כך,מסורת על 

  
אף לא שמענו מ על כך. אין מסורת ,לצערינו

לא שמענו  הוא אפרסמון?מה  ,אחד בעולם
הדבר כן, שמה ל ברכת בורא שמן ערב. בפועַ 

ץ מהרי", ולגבי בלסאן ,לאליבתכאמנם מובא 
 .שמן אפרסמוןשזהו  ][ע"ח דף קע"ג ע"אמביא 
 אולם במציאות ,בספריםרק כתוב  הדבראבל 

, כלל ולא שמענו לא ראינו ,הלכה למעשהל
   .ועיקר

  
כי יש מקום לברך  ,מסתבר כךוני, חושב אבל

דברי בפרט לפי עליו ברכה מיוחדת זו. ו
אם . דהיינו, הרמב"ם, כי ה"ה לגבי כל שמן ערב

, בלבד אפרסמוןעל רק  הוא בגמראהמדובר 
 אולם לפי נה בעיא לברך על כך.יש אכן

גם אם  ממילא ו',ב'כיוצא כותב ה ,הרמב"ם
לא ואכן הם לא דייקו, ו בזיהוי טעו נאמר שהם

משהו  אלא ,מצאו את האפרסמון האמיתי
לאו דוקא, אם  וזה םדומה לו, הרי לפי הרמב"ה

  שריחם טוב במיוחד.כל השמנים ה"ה לגבי כן 
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 ,ובסידור מפורשזאת בכותב  אוןגבי' סעדיה ר
רס"ג  הרמב"ם.ן מיותר על כך רחיב והוא ה

אקרא את לשונו למי ערבית, לשון כותב ב
זה בדף צ"ג. את דבריו. אסביר ואח"כ  ,שמבין

', כל השמנים, 'אהלוּ אן כּ הַ ּדְ לא, כך הוא אומר
, בדיוק כוונתומה ליודע  אינני ,חארהא וברדהא
. כידוע 'יםקרהם ומיחה' וא,אבל התרגום ה

יותר . ישנו שמן שמנים יסוגכמה  נםישכנראה, 
הוא  ,בכל אופןלא ידוע לי.  ותר קר.ינו ויש ,חם

כאן מתרגמים , זנבק עוד כמה מינים.מציין 
, סגבנפנקרא ה ,נוסף ושמן ו יסמין.שזה

שמן דהיינו  סוסן,ן אלהְ וּדִ  .סגל מתרגמים כי זהו
   ב.בורא שמן ער ,שושנהשל־

  
, כמו ישנו כיום שמן יסמיןאכן  מהקהל: שאלה

  .שרז"ג מזכיר
ויש  ,שמן יסמין נואם יש מרן שליט"א: תשובת

 הדבר יכול להיות. אולם אפשרלו ריח טוב, 
, או הם משתנים שמותה שכבר התבלבלו

  ממקום למקום, ומזמן לזמן.
  

שדוקא את האפרסמון שנזכר במפורש  מפליא
ל. אולי המתרגם בגמרא, רס"ג לא מזכיר כל

   .לא דייק. וצ"ע
  

יתברר שאכן אם מכך, כי הרווחנו , אופן בכל
יתכן שאפשר לברך. כי כל הסימנים מתאימים, 

באופן  ,ממשאפרסמון שמן עדיף שיהיה כמובן 
המוזכרים  מתאים לכל הסימניםבטוח, שהוא 

   .בספרים
  

אולי  ,ראשית .בס"ד מה שהתחדש לנו זהו
 תחזור בחזרה. דהיינו,', בורא שמן ערב'ברכת 

כתוב השמן האפרסמון אולי היום התגלה 
הצליחו להבריח את ש , כיוןבפוסקיםבגמרא ו
 ים.גדל בהר הוא שם, תימןארץ מ העץ הזה

לא אבותינו  מדועאם כן  ,ני יודעינאאגב, 
כנראה לפי כל  ,בכל אופןאולם  לכך?התייחסו 
לעץ האפרסמון.  מתאים הדבר ,הסימנים

 במהל ועיקש נפתכל אכן אין  אם דהיינו,
מתאים לכל מה  הדבר ואכן ,שמצאו היום

אפשר לברך , יכול להיות כי שכתוב בפוסקים
דעת הרמב"ם הזאת. ובפרט ל את הברכהעליו 

, ושנית לאו דוקא שמן אפרסמון. ותו, שזהעָ יוסִ 
גם בהבדלה יהא אפשר לברך עליו, כמו 
שהסקנו לגבי ברכת הנותן ריח טוב בפירות. 

  הוא הדין, והוא הטעם.
  

מוזר. נלע"ד, כי יש קצת  כאן דבר נויש אולם
השכל מעניין זה. דהיינו, הרי הבאנו ־לנו מוסר

על שם  מקודם, למה נקרא שמו אפרסמון?
שמפרסם עצמו בריחו הטוב, שאין בכל 

ו חכש ,נויאיך זה שבזמנ א"כ,  .השמנים כמותו
ם הוא גדל בר? ולמה צריכי ,בתימןומדוע  ממנו?

כל הרודף אחר אלא מאי,  להבריח אותו?
עיין עירובין דף י"ג [ הכבוד בורח ממנו ,הכבוד

רבה בר 'ברחן'... של עניין חזרנו לא"כ,  ].ע"ב
ירסם את פכ"כ הוא ש דהיינו, כיוןחנא". "בְר 

ממש הפלא  הדבר כי ו ממנו.חכבסוף שעצמו, 
השכל ־מוסר וזה נהיה דבר כזה? כיצדופלא, 

  עצמנו.לחשוב ביותר 
  

בכך, האם  מתחיל להסתפקכבר אני , מאידך
אפשר לברך על כך 'בורא שמן ערב'? יהא 
תהיה נפקא מינה מכך. הדבר איננו פשוט. שמא 

קבעו ו ,הוא היה פעם אפרסמון כיון שאולי, אכן
 איננוכבר מיוחדת. אבל כיום שעליו ברכה 

אם אולי אין לברך עליו. אולם מאידך, חשוב, 
טוב, אם כ"כ ריח  לושיש ם, כפי שהם אומרי

 ,אדרבה נ.י אה"אז ,יש לזה ריח מעולהאכן 
 ריח וזה , האם אכןנראהואת ז כשיביאו לפנינו

  כד יקימון, ונתחכם להון. מיוחד.
  

  אולי השתנו הטבעים? מהקהל: שאלה
. ו נחלשדהיינו, אולי ריח מרן שליט"א: תשובת

ההדסים גם לגבי הרי  .כמו ההדסים הדבר יתכן.
בזוהר  יהם.פשוט לברך עלכ"כ לא  ,ננובזמ

ההדס כי  ],פר' ויקהל דף ר"ח ע"ב[הקדוש כתוב 
ו הבושם זהדהיינו , 'מיןי דבוסלֵּ עַ ְמ 'הוא 

 ,נויבזמנ . אולםמכל הבשמים ביותר מעולהה
משמעות. אין לו כמעט ריח. אין בהדס בכלל 

מיני  נםיש, כי קצת האומרים מנם שמעתיא
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 אבל עוד לא זכיתי הדסים שיש להם ריח טוב,
לנו  שיביא ,אדרבה ,מי שיודע לראותם.

לוקחים אותם  לל, רק אםכלראותם. בדרך 
 מהם איזה ריח.בקושי מוציאים  ,מוללים אותםו

גויאבות, או עלי ני כי גם אם ניקח אבל חושב
יצא  מהםגם  ,אותם לולוכדומה, ונמ ,ז"תפו

לא כ"כ  וחד. לכן,מי ריח אשר אינו ,איזה ריח
נלע"ד שאין אלא  ,הדסהט לברך היום על פשו

עם ביחד עדיף לצרף אותו לברך עליו כלל, 
וכבר בשמים'. עצי בודאי 'ו שברכת דבר

הערתי על כך בס"ד, בש"ע המקוצר סי' ס"א 
לגבי אפרסמון  כאןאבל סעיף י"ב יעוש"ב. 

אזי יהיה  ,ואם כן , שיש לדון עליה.שאלה ישנה
, במוצ"שה בהבדלאפילו אפשר לברך על כך, 

  [ובל"נ עוד נדבר בזה]. שאמרנו. כפי
  

, שנזכה ב"ה יעזרנו על דבר כבוד שמו המקום
, ומן ולברוח מן הכבוד', ללכת בדרך ה

בורחים נם אנשים היש. אומרים, כי הפרסומת
רואים  אינםבכל זאת הם , אולם מן הכבוד
 ,התשובה היאאולם  רודף אחריהם.שהכבוד 

מסתכלים אחורה, לראות הם כל פעם שב מפני
יהי רצון מלפני  ... וכןרץ אחריהם הכבודאם ה

שלנו  הסליחותאמירת ש שנזכה ה,"המקב
כמו  ',התחנה'בשפל קול  ,שצריך כפי ההית

הקב"ה יקבל כל תחנונינו ו שהקדמנו למעלה,
  אכי"ר. ,ברצון

  
בר"ה נוהגים לתקוע ה ישנם מהקהל: שאלה

 .התפילהשלושים קודם עלות השחר, לפני 
   בהם ידי חובה?שלא לצאת  האם צריך לכוין

אם צריך  יודע ינניא מרן שליט"א: תשובת
כי מסתמא כיון שכולם יודעים , מיוחדת כוונה

 ,כזה חשש נואבל אם ישבהם יד"ח. לא יוצאים 
אפי' עמי  ,כל האנשים יודעיםני כי חושב .אה"נ

אמר נֹ גם אם בהם יד"ח. ו יוצאיםאין שהארץ, 
 התוקע יודעאבל הרי יודע,  יננואשהציבור 

  .כבר מספיק זאת, והדבר
  

אבל האם צריכים כוונה נגדית, מהקהל:  שאלה
  ?צריכות כוונה לאוות מצ למד"א

למה לא  אתה שואל מרן שליט"א: תשובת
לא צריכות מצוות לכך, למאן דאמר חששו 
 נהיש, כי היה פשוט להם, שמסתבר לי כוונה?

פ "עכ, אבל אולי היום בזמנינו .כוונה נגדית
  .מינכי הין אבמקומות מסויימים, 

  
לגבי מה שהרמב"ם אומר, מהקהל:  שאלה

שהתקיעה צריכה להיות כחצי תרועה, ואילו 
פסק כי שיעור התקיעה הוא מרן שליט"א 

השאלה בפשטות.  תשעה טרומיטין כמו תרועה
האם אני מושך את הזמן  ,תשר"ת היא לגבי

   טרומיטין, או שלא? הועושה תשע
אדרבה, פסקנו כמו  מרן שליט"א: תשובת

ץ, ארבע "ם, וכמו שכתב כבר מהרי"הרמב
ארבע וחצי או וחצי טרומיטין, רק כתבנו או או. 

ין עישעה טרומיטין. תכתרועה טרומיטין, או 
אותו  ונשארוהתקיעות א. "י סעיף י"ה סי' ק"שע

אין הבדל  ,לפי דעת הרמב"ם דהיינו,. דברה
 תשר"ת לתש"ת ותר"ת.בין ת, באורך התקיעו

ע. ", דלא כד' מרן השהדבראותו זה תמיד 
אפשר  ריאך הם. "פשוט כהרמבומנהגינו 

והסברתי , ולכן מאריכים. להאריך בתקיעות
ג "י שם תחילת הערה ל' כי כך כתב רס"בעינ
  .וכו'

  
לא סתירה לדעת  זאתמהקהל:  שאלה

  ?רמב"םה
בודאי משמעות וגם  לא. מרן שליט"א: תשובת

הוא התקיעות יעור תמיד שם היא כי "הרמב
וגם בתש"ת וגם בלי הבדל, גם בתשר"ת 

  .ד"וכבר כתבנו זאת בס בתר"ת,
  

"בעל מדות" וכן  הספרדברי מרן שליט"א בשבח 
  ענייני שלום בית.הספר "להיות אשה", ב

הוא יכול ני כי חושב ,יןיספר מענ כאן נויש
אולי לא כולם צריכים  לעזור להרבה משפחות.

יהי רצון שלא יצטרכו אותו, אבל בזמן ו ,אותו
ין שלום בית, יהאחרון זכינו לכמה ספרים בענ

הרב ידידנו  '.להיות אשה' ששמו זהפר הסהכגון 
לפני  .אתזמפיץ הי"ו צ "ל פעו"מנכטיירי ניר 

 כךברנו על ייודע אם ד ינניא, חדשיםכמה 
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, הי"ו הרב ירון כהןידידנו של הספר יצא  בזמנו,
זהו ספר  '.תדו'בעל מ ששמומהעיר נס ציונה, 

   .לפי הנסיוןכפי שראיתי חשוב מאד, 
  

 קצת היסודותהתערערו  ,בדורנו לצערינו
 .ו נשים", קהאנשיםהתבלבלו ו ,והשרשים

כל מיני תרבויות כיום אנחנו שומעים ומכירים 
את בשו לאנשים יש עולם, אשרהשל אומות 

אפילו דברים  , והם התערערו.יסודות הבתים
להתנהג  כגון כיצד ,לכאורה פשוטיםשהם 
הזה, בשביל ספר את ההוא חיבר  ?בבית

  הבעלים. 
  

, 'להיות אשהבשם 'ספר לנשים,  נויש ,וכעת
 )א"גב' א' טוב תליט(שהי ימאותו חיברה אשר 

כמו משלנו, ג"כ , היא עיקו"ת םהעיר ירושלמ
   .חצי תימניהרק היא אמנם הרב ירון כהן. 

  
בעלי ל נועדהספר הזה , כי חשבתי בהתחלה

לי, כי זהו לאו  בסוף התברר ם. אולתשובה
 ינםא, אשכנזיםהאולי כי  ,חשבתיגם  דוקא.

 , כי גם אצלהתבררזאת. אבל צריכים 
 אלאדארעא חד הוא'. סדנא ' ,האשכנזים

כל דבר מתחת מטאטאים  ,אשכנזיםהש
הספר הזה  מתחת לשטיח. לכן, ם לאאהשלחן, 

 אשר יעיינורבות נשים ני כי חושב חשוב לכולם.
, והשכינה תחזור מכךת יקבלו תועלהן  ,בספר
   .בביתם לשכון

  
מכך תועלת גם נפיק ני כי חושב אגב, ודרך

היא מסבירה כאן, כי לפעמים , לדוגמא בכלל.
 ?מה דעתך על כך וכך ,בעל שואל את אשתוה

הוא שואל כ "אחו התאמץ.עשה משהו.  הוא
אשה  על כך? א"כ, אומרת מה את אותה,

 היא תגיד לואם חן בעיניה,  לא מוצאהדבר ש
 הוא נפגע אזימה החסרון שבדבר וכו', , זאת

מה  ,אתה שאלת אותי לכאורה, הריאבל  מכך.
, לאשה בספר כאןהיא מסבירה  היא דעתי? לכן

 אינו ,בעל שואל אותך מה דעתךי כאשר הכ
 ברצונואלא  ,מתכוון שתגידי לו מה דעתך

הדבר אשר טוב מאד וצודק, כי הוא שתגידי לו 
  .עשיָת 

מועיל גם זה  .ינואלגם ת לקח ניתן ,זה דבר
שואלים אנשים לפעמים לעניינים נוספים. 

 ?כך וכךמה שעשיתי על  מה דעתךאותך, 
של־חבירו. הוא  וראשהאדם צריך להבין, מה ב

הוא  מחפש לשמוע ביקורת על עצמו. ינוא
הוא רוצה ו ,עשה משהו חשוב הוא ,במצב רגיש

 ,תגיד לואתה אם ו הדבר מוצלח.אכן לדעת כי 
וח"ו  ,עלבהוא יי ,מסכן הוא יהיה, מה לא בסדר

 מעריך אותו. כיון שאינך, תךייריב אבסוף הוא 
 שקר. אינו והדברלהבין כל אדם.  לכן, צריכים

 ,כיצד מרקדין לפני הכלה ,שכתוב זהו כפי
 ].עיין כתובות דף ט"ז ע"ב[ כלה נאה וחסודה

 בכך.להגיד את הדברים הטובים שיש  דהיינו,
שלקח מקח רע מן השוק, ישבחנו בעיניו. מי 

  הרחיבו בזה המפרשים. וכבר 
  

 רבים דבריםו ,הרבה חכמה נהישהזה  בספר
בית על השלום בכדי להעמיד את חשובים ה

מפיץ את הספר הזה, כנו. הרב ניר טיירי הי"ו 
שתדל להפיץ גם את הספר יאמרתי לו כי וכן 

 ה בכךהיני כי בעז"ה תחושבו 'בעל מדות',
על שלום ו ק יסודות הבית.וזיתועלת גדולה לח

  ר."ישראל, אכי

  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 עניינים וציין הוסיף 

  רבים,
  אולם מפאת העומס הרב המונח על כתפיו,  

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

  
האמור, בכל ספק או שאלה המתעוררת  לאור

  את הדבר למעיין 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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