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  לק"י
  

  נושאי השיעור: 
   .לימין בעניין סדר הדלקת נרות חנוכה לכתחילה, האם מימין לשמאל או משמאל

   .ו אלא דרך ימיןיביאור המאמר כל פניות שאתה פונה לא יה
   .המזבח, ברכת כהנים, נענוע הלולב דוגמאות לכך כגון הקפת

  .םהישמעאלי בשונה מן הָנצרים ומן ,צורת הכתיבה של־עם ישראל
  

  
  
  

�� 
  כל הזכיות שמורות

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

   yad@maharitz.co.ilדוא"ל: 
  

  להאזנה לשיעור דרך הטלפון:
  058-70-20-222 –קול יהודי תימן 
  03-6171031 –קול הלשון 

  409 -מספר השיעור במערכת קול הלשון
  284 -סקים מספר השיעור בדי
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  , הרך הנולדלהצלחת השיעור 
  יצ"ו,  שמעון יצחקיבן ידידנו הרב 

יהי רצון שיזכה להיכנס בבריתו של־אברהם אבינו בעתו 
ובזמנו, ויזכו הוריו לגדלו לתורה לחופה ולמעשים טובים, 

  אכי"ר.
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שמעון בן ידידנו הרב  ,הרך הנולדהשיעור להצלחת 
ם עיר קדשנו ותפארתנו, יהי רצון יצ"ו מירושל יצחקי

אברהם אבינו בעתו של־כנס בבריתו ישיזכה לה
ויזכו הוריו לגדלו לתורה לחופה ולמעשים  ,ובזמנו

  טובים, אכי"ר.
  
  

ין סדר הדלקת נרות חנוכה לכתחילה, האם בעני
ביאור המאמר כל . לימין מימין לשמאל או משמאל
דוגמאות . ו אלא דרך ימיןיפניות שאתה פונה לא יה

. המזבח, ברכת כהנים, נענוע הלולב לכך כגון הקפת
בשונה מן הָנצרים  ,עם ישראלשל־צורת הכתיבה 

  .הישמעאלים ומן
[סי' תרע"ו סעיף הלכות חנוכה מרן השו"ע ב כתב

בנר היותר  ,יתחיל להדליק בליל ראשון ה'],
 ,כשיוסיף נר אחד סמוך לו ,ובליל ב' .ימיני

 ,שהוא יותר שמאלי ,יתחיל ויברך על הנוסף
כשיוסיף עוד  ,וכן בליל ג' .לימין פנותכדי לה

יתחיל  ,אחד סמוך לב' נרות הראשונות
ואח"כ יפנה לצד  ,ובו יתחיל הברכה ,בנוסף

שתמיד מברך על  ,נמצא .וכן בכל לילה .ימין
שהרי בתוספת  ,שהוא מורה על הנס ,הנוסף

  הימים ניתוסף הנס.
  

לק על וח ינואוהרמ"א שו"ע, פסק מרן ה הוא כך
הוא מסכים  ,דרכי משהספרו באדרבה,  כך.
שונות  דעות לכך, למרות שישנן מפורשב עמו

כיצד צריך זה, שלוש וארבע שיטות, בדבר 
ינו אדבר ה לכתחילה. ההדלקה סדרלהיות 

מעכב, אלא השאלה היא, למצוה מן המובחר. 
 פינות כלי"ל בכל התורה כולה, יקכיון ד
יומא מס' [ לא יהיו אלא דרך ימין פונה שאתה

 ., ובעוד מקומות]דף ט"ו ע"בסוטה מס' ע"ב,  י"זדף 
, הנושא הזה פוסקיםבבש"ס ו ,בהרבה עניינים

  הינו כלל המוסכם. 
  

משמע  .מדוייקת 'פינות', נראית בלתי לההמִ 
וכך לכאורה היה עדיף. , 'תיוֹ נִ כל פְּ 'פירושו כי 

אבל שגור  '.תנוֹ וֹ פּ 'גורסים בספרי קדמונים היש ו
שאתה פונה יהיו לצד  'פינות'כל " לומר כך,

  לכן ננקוט כך בהמשך.. "ימין
  

שכתוב  כפימזבח, ן ההיקף של־, מזאת לומדים
זורק את הדם בי כהן הלגבפרק איזהו מקומן, 

[מסכת זבחים כתוב שם  המזבח. על ארבע קרנות
ארבע מתנות על  ודמן טעון כך, פרק ה' משנה ג']

הכבש הוא  ,עלה בכבש ארבע קרנות, כיצד.
ופנה לסובב, ובא לו לקרן  בדרום המזבח,

דרומית מזרחית, מזרחית צפונית, צפונית 
שהכהן  ,פירושומערבית, מערבית דרומית. 

מביאה ביומא ו. הגמ' ך דרך ימין, לצד ימינהול
עומד על שהיה  ,שלמהשל־את הים לראיה 

[מל"א הפסוק בספר מלכים ששנים עשר בקר, 
, וכדלקמן פי הסדר הזהכמסדר אותם  ז', כ"ה]

  .ד"ה בספר
  

איך לעשות  ,את הלכה למעשהז להבין
אולי אפשר  מנורת חנוכה],[דהיינו ' חנוכה'ב

פרוכת שבביהמ"ד "פעולת צדיק" [ע"ג ה כאןלראות 
ינה אה קנים, כי זאת שבענם יש אמנם כאן .ב"ב]

ת ביציור מרוקם של מנורת  מנורת חנוכה, אלא
 שמונהואצלינו במנורת חנוכה ישנם , דשקהמ

נניח  לעניינינו. משנה הדבר אינו, אבל קנים
קנים, כמו  שישנם כאן שמונה 

  במנורת חנוכה. 
צריך  ,ביום הראשון

ן הצד ק מלהדלי
  הימני.

  
 

  
צריך  ,ביום השניו

משמאל דליק לה
  לימין.

  
 

 

צריך יום השלישי וב
את וסיף שוב לה

ולהמשיך , השמאלי
 לצד ימין, ובכך הדבר
נקרא שאתה פונה 

  משמאל לימין.

 א

ב א

 ג  ב  א
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אולם תכף נראה  דעת רוב ככל הפוסקים. כך
 .זהעניין ב שיטות אחרות נןישבעז"ה, כי 

הדעות, כל השיטות ובע"ה את לברר  ברצוני
, ובעיקר להסביר את ואת הסברות לכאן ולכאן

  הלכה למעשה.למקובלת השיטה ה
  

[דף עץ חיים ספרו בכך, כותב גם  זיע"א מהרי"ץ
השו"ע, לשון בהתחלה מביא את  .ק"ס ע"ב]

יתחיל להדליק בנר היותר ימני, ובשאר לילות 
 ,שהוא יותר שמאלי ,יתחיל ויברך על הנוסף

וכן כתב  ומוסיף מהרי"ץ,לימין.  פנותכדי לה
   וכן הוא מנהגינו. ,האר"י

  
ראוי להעיר , 'וכן כתב האר"יהמלים ' לגבי

כידוע, רוב  ', היא לאו דוקא. כיכתבשהמלה '
היא  ,יש לנוש , מההאר"ישל  ותורת

, זיע"א האר"י .ו, בעיקר ממהרח"ומתלמידי
כתב הוא היה צעיר, ר שאכ כתב בתחילת ימיו,

[עיין שם הגדולים להחיד"א  על הש"סחידושים 
כמה דברים, כגון  הגהות על וכן מערכת יו"ד],

-[עיין שו"ת פעולת צדיק ח"ב סי' מ"חתומת ישרים 
אלו המפורסמים אבל הספרים הידועים,  מ"ט].

תורת בפרט בושהיא  ,ובשם האר"י, כל תורת
נכתבה ע"י תלמידיו. הוא לא יכל נסתר, ה

חים לו מעיינות החכמה לכתוב, כי תכף היו נפת
וכו', כמובא שם בספר שם הגדולים. אבל מ"מ 

למרות שבד"כ  ',וכן כתב האר"י'כותבים רבים 
   ל.לא הוא אשר כתב זאת בפועַ 

  
ובפרי עץ חיים, נות, וכך מובא בשער הכו, ואכן
, בזה"ל [בס"ק ל"א] זאתכף החיים מעתיק ה וגם

ז"ל, היה נוהג האר"י  ,סדר הדלקת הנרות
סח הכתוב בבית יוסף ז"ל על הטורים, וכן כנו

בספר שלחן ערוך. והוא, כי בלילה הראשון, 
רחוק מן שהוא היותר  ,דליק הנר שבצד ימינוי

או  ,בזמנם המדובר הפתח מכל שבעת הנרות.
הם נו, שיבזמנגם עושים כך לגבי אלה ה

את הנרות סמוך לפתח. אולי נראה מדליקים 
 המדרש. הרי כאן לבית כניסהדוגמא, בשער ה

מניחים  'חנוכה'האת המזוזה היא בצד ימין, ו
 בצד שמאל. א"כ, אם מדליקים בחוץ ממש,

 לפתח.זה הכי קרוב מי שמדליק מצד ימין,  יאז
היו מדליקים בפנים, מפני כיון שהם אבל 
לכן הדליקו את  ,הגוייםן פחדו מ, הסכנה

כשמדליקים בצד  א"כהחנוכה בתוך הבית, 
הנר  כנגד הפתח, כעת מולנו איבולמי שהימני, 

ובליל הפתח. ן בעצם יותר רחוק מיהיה הראשון 
שהוא יותר סמוך אל לו, ידליק נר השני  ,שני

 יותר מן הראשון. יותר קרוב לדלת, הפתח,
וכן וידליק הנר הראשון,  ,ימין לאאח"כ יפנה ו

שנמצא כי עד  על דרך זה, כל שאר הלילות.
 ,צד שמאלומדליק הנר שב ,בלילה האחרונה

שהוא הנר היותר קרוב וסמוך אל הפתח, 
, הקרוב קרוב לצד ימינו , ונפנהומתחיל בו

שהוא  ,ונמצא כי הנר הראשון מכולם קודם.
נדלק אחרון בלילה  ,בצד ימין המדליק

   .עכ"ל האחרונה
האר"י , כי כותב הכה"ח

היה נוהג כנוסח הכתוב 
בבית יוסף על הטורים, 

   שו"ע.גם ב שנפסק וכפי
  
  

מהקהל: מדוע היה צריך לכל אריכות  שאלה
לשון זו, וכי מי אינו יודע שהבית יוסף הוא על 

  הטורים?
מרן שליט"א: שמא היה ידוע להם  תשובת

בזמנם ספר נוסף בשם בית יוסף. אך עכ"פ כיון 
שלא נודע לנו על כך, עדיף לומר כי זה מפני 
שיש למרן חיבור נוסף בשם שו"ת בית יוסף 

שובות בענייני אהע"ז), ונתכוון בזה (הכולל ת
כן יש למרן חידושים על ־לאפוקי ממנו. כמו

  מס' כתובות, הנקראים כן בשם בית יוסף.
  

שהרב הלבוש  "יפואע ואומר, מהרי"ץ ממשיך
, להדליק כדרך שאנו בני ברית כותבים ,כתב

צריך  כיהלבוש טוען,  מצד ימין לצד שמאל.
של עם שלנו,  סדר הכתיבהכפי  ,להדליק
בראשית 'אנחנו כותבים, איך  הרי ישראל.

בתחילה האות בי"ת, ואח"כ , 'ים'ברא אלד
לצד  אנו כותבים מצד ימין האות רי"ש וכו'.

, כותבים מצד צריםהנָ הגויים,  . אולםשמאל

 ח  ז  ו  ה       ד  ג  ב  א
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כדעת אתה אומר  אם ,אם כן שמאל לצד ימין.
וכן בשאר הימים, צריך ביום השני כי  מרן,

כפי שהגויים  וזה הרי לימין,להדליק משמאל 
הפוך מדרך  וזהו כותבים,

הכתיבה שלנו. לכן סובר 
שצריך להדליק הלבוש, 

  סדר הכתיבה, דהיינו  כפי
  מימין לשמאל. 

  
  

רב תוספת ה השיגוֹ כבר  ,זה על מהרי"ץ אומר
שדרך ימין הוא מצד ימין לצד  ויום טוב, ואמר

להיות  צריך, ובהדפסה ה כאן טעותנפל שמאל,
, מצד שמאל לצד ימין'. דרך ימין הוא'הפוך, 

 זאת טעות, וצ"ל, 'ואמרו'כתוב  ,לפני כן גם
 דהיינונקרא דרך ימין, ה וזהכלומר,  '.ואמר'

   שאתה הולך ימינה.
  

 ,שלנו הכתיבה מצורת ,שלו הטענה ולגבי
שבכתיבה היד הולך מצד  התשובה היא,
קולמוס לצד ימין , שמושך בשמאל לימין

 ז"ל דף ג' ע"ב.ר "בספר נש, וכן כתב כנודע
הספר  וזהש [שיעור מוצש"ק ויצא ה'תשע"ה]אמרנו 

   נפתלי שבע רצון.
  

שבסדר כי אמנם נכון יום טוב,  התוספת דעת
לצד ימין.  אנחנו כותבים מצד שמאל ,הכתיבה

משיכת  , דהיינועצמהב אבל את כתיבת האות
, אנחנו מושכים מצד שמאל לצד ימין. הקולמוס

מתחילים לכתוב  את האות בי"ת, למשל, הרי
      בצד שמאל, ומושכים את הקולמוס לצד ימין. 

את האות אל"ף, את גם וכן בכל האותיות.   ב 
היו"ד הימנית מתחילים לכתוב מצד שמאל, 
ומושכים את הקולמוס לצד ימין. וכן את הוא"ו 

מלמטה אותה לא כותבים שבאמצע האות, 
ת הרגל אלא מלמעלה למטה. וכן אלמעלה, 

מצד השמאלית, מתחילים לכתוב אותה 
ומושכים אותה ימינה. וכן האות גימ"ל,  ,שמאל

והאות דל"ת וכו'. כל האותיות נכתבות מצד 
 שמאל לצד ימין, וא"כ הדבר נקרא 'כל פינות

  .'שאתה פונה יהיו דרך ימין

זאת בעוד מקומות. אחת כותב זיע"א,  מהרי"ץ
[ח"ב  שענותבסוכות של־ההולגבי ההקפות  מהן,

צריך להקיף  כותב מהרי"ץ כך, ,דף ס"ג ע"א]
יפנה  ,דהיינו, שבעת פנייתו להקיף לצד ימין.

 פירוש 'לצדהמה  ,כדי להסבירב לצד ימינו.
תלך לפי ו ,תסתכל על עצמך', הוא אומר, ימין
ריק"ש  הימנית שלך, היכן שהיא נמצאת.היד 
הכוונה כנראה  ,ספר ב"שו ,נשיאות כפים הל'

חנוכה.  ופר"ח הל'והרדב"ז באר שבע,  לספר
עיין  ,דלא כהחולקים ,ת רוב האחרוניםוכן שיט

בספריהם ותרוה צמאונך. ויעויין גם כן 
 ז"ל, בקונטריס המיוחד לזה מרבני איטליא

   ין'.דרך ימ'נקרא 
  

יס מיוחד על הנושא כתבו קונטר ,טליהיא רבני
 נדירזהו ספר , 'דרך ימיןבשם 'נקרא הזה, ה

אבל היה  .דפים 18-20בערך  המכיל ,וקטן
ויכוח ביניהם. היה חכם אחד שסבר בהיפך, והם 

את הרב מנחם  ,מזכירים שם דחו את דבריו. הם
  מפאנו. עזריה 

  
, 'פירוש דרך ימיןבשם 'נקרא הזה  הקונטריס

 ,נשאלתי ימים מקדםוכתוב שם בהתחלה כך, 
על מה שאמרו  ,מקצת חשובי הבעלי בתים

'כל פונות', כמו  הם גורסים,כך  ,כל פונות ,ז"ל
שהם  .יהיו דרך ימין ,שאתה פונה שהזכרנו,

, ין זה מהסתירהירואים שיש בענש על ,תמהים
כי לא בכל ענייני התורה והמצוה בדרכיה 

 ,כי יש מהם דרך ימין. ופניותיה, אנו פונים
 רצונם בזה, פנות דרך שמאל.לבהם שנוהגים 

מביאים  ,כי בהבאת הס"ת מן ההיכל לתיבה
למה כשאתה מביא את  אותו ממזרח לצפון.

ומצפון  ההיכל, אתה הולך לצד צפון?ן הס"ת מ
   כך.מאריכים על  וכו', הם למערב

  
הוא מוציא לכך היא ברורה. כאשר  התשובה

, עומד מול ההיכל, נכון שצד דרום את הס"ת
כאשר פניו כנגד  זהו 'דרך ימין' של המוציא,

אחרי קהל, כלפי ה וכיון שפניאבל ההיכל. 
שהוא מוציא אותו, לכן הוא פונה לצד צפון, כי 

  כעת זהו צד ימין שלו. 

 א  ב  ג  ד       ה  ו  ז  ח
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כך, מר ואפותח והתשובה,  את עונה להם הוא
ה ימבחינים מפני אינכם מאד מכם, איךני תמה

אין אתם עד ששמאל, ה לאה יימין לפניה לא
למה לא ו בין ימינכם לשמאלכם.יודעים 

פרק  ,ים בכל יוםמה שאתם שונלְ  ,נתתם לב
הציבור חטאת דתמן תנינן 'איזהו מקומן, 

והיחיד וכו' ודמן טעון ארבע מתנות על ארבע 
 ובא לו ,לסובב ופנה קרנות. כיצד, עלה בכבש

   וכו'. לקרן דרומית מזרחית
  

 ,נמצינו למדיםדף ב', בכותב הוא  "כואח
כל פינות שאתה פונה יהיו דרך 'פירוש הד

   לימינו.מאלו היינו מש ',ימין
  

כדי כך,  דברהמדוע , כאן קצת מנמק והוא
ה לָ עֲ מַּ הַ  ךְ לַ הְ ך האדם מַ לֵּ הַ שלעולם יְ 

אל  ,יל מהגרוע והחסרשיתח ת.והשלמוּ 
לא טוב,  ואה, שמאלצד  ם.לֵ שָׁ הַ המעולה וְ 

 דרך צד, תלך לכן אדרבה, 'שמאלא'סטרא ד
  .ימין

של כמה רבנים  ,שם עוד כמה תשובות ישנם
   לכך.ם מסכימינוספים ה

  
הרב אליעזר דילמודיגו, כאן חתום  י"ח, ובדף

הדין ברור  ישהו נוסף, כתוב כך,מעוד אח"כ ו
 , והמבין בעינו יראהדין עם תלמובִ לעומת מֵ 

כי כל השמועות והסוגיות והראיות יבין, ו
שדרך  ,וןיעידון יגיד באמת ,רשים כולםהמפ

 ,ימינואחר יד ימין הוא הילוך האדם תמיד 
ניו וגופו על צד ימינו. והחולקים ויהפוך פ

או  היינו איפכא,דרך ימין עליהם לומר ד
 שצריך לילך תמיד מזרח צפון מערב דרום,

שו לא ח ,כךאומרים שצריך ללכת אלה ה
ידעי צורתא  לקמחייהו, וגלו אדעתייהו דלא

   .וכו'לעומקה של־הלכה  שמעתתא, ולא נחתי
  

מנמק את הטעם, והוא מוסיף בהמשך,  וגם
לדעתי שטעם נכון בדבר, והוא שלא יהא ו

 , שהוא סטרא דשמאלאהמקום ליצר הרע
כדאיתא בזוהר פרשת מקץ  לשלוט כלל,

   .לת ידייםיבענין נט

בהנחת  כך, נהגונע"ג לכן אבותינו , כי חושבני
היו ר שאלא כהטלית על כתפיהם. דהיינו, 

היו הולכים ר שאעטופים בטלית ממש, אלא כ
כשהיא מקופלת  הטלית אתשמים  , היובדרך

צד ב שהיצר הרע נמצא וןעל צד שמאל, כי
 ].בדיואן[ ולא תירא מצד שמאלשמאל. על דרך 

התבלבלו, שאנשים אני רואה כי יש  היום אבל
על הכתף את הטלית  שמיםהרבה אנשים 

טלית  הולכים עם ר לפעמים הםשאכ, הימנית
אולם את הטלית  על כתפיהם. מקופלת

לא ו ,על הצד השמאלי יחהמקופלת צריך להנ
כדי להכניע את היצר ב , וזאתעל הצד הימני

  צד שמאל.בהרע, שהוא 
  

כך, זהו בשו"ת שמהרי"ץ מדבר על  נוסף, מקום
[מובא בפסקי מהרי"ץ חלק ראשון  דיקצפעולת 

, שם הוא מאריך בהלכות נשיאות כפים דף רס"ב]
ר שאכהנים, כהפניות עניין זה, לגבי על יותר 

ימינה  שהם פונים ,את כפיהם ם פורשיםה
  . ההיפךלא ו ,ואח"כ שמאלה

  
אלו התיבות , כך [שם]פסקי מהרי"ץ ב מובא

שהכהנים הופכים פניהם לדרום ולצפון, יברכך 
ם, שעמידת הדברים מוכיחי .וכו' וישמרך

השו"ע דהיינו,  פניהם בתפילה, הוא למזרח.
 מהרי"ץ ר מתפללים לצד מזרח.שאכ ,מדבר

 , הם היום בתימןשאצל כותב כך, כיון
היתה  ארץ ישראלש כיון, צד דרוםמתפללים ל

על העיר צפת,  ,מדבר אולם השו"ע .דרוםצד ב
הם היו צפת עיר גם באמנם,  הרי שם היה מרן.

הלכה הצד דרום, אבל יכים להתפלל לצר
ון הוא המכוּ ש לל,כת על מה שבדרך מדבר

מברכים את העם, אז פניהם וכש לצד מזרח.
, כאן בביהמ"דאצלינו ש כפי דברה למערב.
לצד מערב. ם הפנינמצאים בצד מזרח, והכהנים 

כהנים הש, הוא הסדר כי, בשו"ע אומר מרן א"כ
לכאורה זאת  הופכים פניהם לדרום ולצפון.

קשה ו '?לדרום ולצפון' ,מרן אומרמדוע  קושיא.
דקיימא לן כל פונות שאתה פונה לא  ,קצת

ריכים להפוך וא"כ היו צו על דרך ימין, יה
אומר מהרי"ץ,  פניהם לצפון ואח"כ לדרום.
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באר הגולה, ציין לדין זה תשובת  והנה הרב
כי השו"ע מובן,  דברהא"כ  מהרי"ל סי' קמ"ח.

, נראה לענ"דו העתיק את תשובת מהרי"ל.
ז"ל הוא, סברת האשכנזים דלשיטתיה,  לידאז

כמו שהביא הלבוש ולהפוך משמאל לימין, 
ס"י,  וע הלולב בסי' תרנ"אנענהקפת ן ילעני

 נמי ס"ל, וכן שיקיף צפון מזרח מערב דרום
 ,ין הדלקת נר חנוכה בסימן תרע"ויבענ

נר היותר שמאלי, כדי להתחיל ההדלקה מה
בעניין זה, משום מה , דהיינו להפנות לימין.

 זאתשבעצם  ,נטה לסברת מהרי"ל השו"ע
 נםמיעוט מהם, ישוהכוונה לסברת האשכנזים, 

הלבוש  כדעתאוחזים הדולי האשכנזים כמה מג
לקת נר בהד והןבהקפת הלולב,  הן, ומהרי"ל

   חנוכה, שמדליקים מצד שמאל.
  

השו"ע  דקיימא לן כסברת מרן לפי מאיאבל 
ובסימן קכ"ח סעי' י"ז, דבכל , בסימנים הנז"ל

ימין לשמאל, א"כ גם מ הפונות לא יהיו אלא
. תחילה צריך להפוך פנים לצד צפון בכאן

שפנינו  כוונתו אנחנו שבארץ תימן,ולדידן, 
צריכים להפוך פניהם  ,צפוןבתפילה ל

וכך מנהג  .אח"כ למזרחו ,לה למערביתחב
   הכהנים.

  
שנטה כאן לסברת  ,הקדוש צ"ע על מרן אך

כאן מרן פתאום עשה  מדוע חכמי אשכנז.
בדוחק,  את הדברמתרץ  ומהרי"ץ ההיפך?

י השו"ע כהוא מסביר ו, כיצד ליישב את זאת
בכדי להבין את רק  ,מהרי"להעתיק את 

 דהיינו, את .לימין פינותלצריך ש הסברא,
פינות, את זאת ל להיכן צריך ,דיןשל־המקור 

 השו"ע ,הפרט הזהלגבי אבל  .מהרי"ל כתב
אבל  .צריך עיוןה דבר וזה אינו מסכים איתו.

  כך מהרי"ל אוחז. ,בכל אופן
  

לפי  לעניינינו כך. יוצא
ההדלקה  ו"ע,הש מרן

משמאל  צריכה להיות
    לימין.

, והפרי מגדים ,זהב והטורי ,הלבושדעת לפי ו
, הם סוברים כך עצמו נהגב כי גם הואכותב ה
  ההדלקה צריכה ש

להיות מימין לשמאל, 
  כפי צורת הכתיבה. 

את  אדם כותבשהכמו 
', הוא בראשית' המלה

 מתחיל באות בי"ת,
ואח"כ רי"ש, ואח"כ 

כך צריכה להיות  כ שי"ן וכו',אל"ף, ואח"
, האפשרויותשתי  הדלקת הנרות. אלו הן

   .בנתיים
  

 אתלהדליק נוספת, אפשרות  ישנה
, מצד שמאלהחנוכה 

ביום הראשון להדליק 
  , את השמאלי ביותר

  
  
 

 

תדליק מצד ביום השני ו
ימין לצד שמאל, כפי 

  צורת הכתיבה. 
  
  

 ,מבואר בטורי זהב כך
 נקודה , כיון שבעצם ישנה כאןיםובפרי מגד

מצד ימין של־הם לא רוצים להדליק  נוספת.
 אזי ,פתחהחנוכה נמצאת באם ש וןכי 'חנוכה'.

 כמה שיותר סמוך לפתח.שתדליק  סובריםהם 
מה שיותר כשההדלקה תהיה  ,הם מעדיפים

את הנר ביום הראשון תדליק לכן,  לפתח. קרוב
ביום השני תדליק ו השמאלי ביותר,

, הסמוך לו מצד ימין את
את השמאלי, ואז תדליק 

וכן על זה הדרך. כלומר, 
תדליק מימין לשמאל, 
אבל תתחיל בצד 

  השמאלי של־'חנוכה'. 
  

 ד  ג  ב  א

 א  ב  ג  ד

 א  ב         

 א       

 א  ב  ג  ד
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ועוד הגר"א,  שיטה נוספת, שהיא שיטת ישנה
 לדעתם, גם הם .מהרש"לכתב זאת  לפניו

בנר השמאלי של־להתחיל שצריך אומרים 
הם סוברים  ,סדר ההדלקה'חנוכה', אבל לגבי 

   וכדעתמרן,  כדעת
שמדליקים  ,מהרי"ל

 מצ"במשמאל לימין. 
  תמונה: 

  
 הם גם אומרים, שצריך
 .להתחיל בנר השמאלי

, על מרן, בלשון מאד חריפההגר"א טוען  אבל
לא טעם ולא  ם הללואין לדברי כי הוא אומר

תחילה כי צריך להדליק  ,מה אתה אומרל .ריח
הידור, מצד הוא רק סף הנר הנו בנר הנוסף, הרי

 נר אחדהוא להדליק בכל יום העיקר שהרי 
איך אתה רוצה להתחיל להדליק  בלבד. א"כ,

 ,אתה עושה את הטפל עיקר? הרי בנר הנוסף
צריך , ביום השנילמה  את העיקר טפל?ו

הרי ההדלקה  מהנר השמאלי, להתחיל
א"א  ממילא לדבריו, היא בנר הימני?העיקרית 

  התחיל עם הנוסף.ל
  

הוא  עכשיו מהקהל: מה זה משנה? שאלה
  ?העיקרי
, כךאבל מרן הסביר  מרן שליט"א: תשובת

בעצמו מרן  '.נמצא שתמיד מברך על הנוסף'
מדוע אתה מתחיל  ו 'הנוסף', א"כשזה ,אומר
זאת נסביר ואתה צודק, בכל זאת אבל  איתו?

  .בהמשך בע"ה
  

תמיד צריך , כי מהרש"ל והגר"אסוברים  לכן
אולם  , בנר שהדלקת ביום הראשון.חיללהת
 הם בכךמימין לשמאל,  פינותל הצורך לגבי
ו ההיפך מרן, שזה ים כדעתסובר

מסדר הכתיבה, דהיינו 
משמאל  להדליק

   לימין.
  
  
  

שהם ארבע שיטות, -שלשיש לנו א"כ, כי  יוצא
בצד שמאל, או  ההדלקה.אפשרויות בעצם כל 

ל. או מצד שמאל, משמאל לימין ומימין לשמא
  משמאל לימין ומימין לשמאל. 

  
ולא באופן אני אומר ג' וד' שיטות,  בכוונה

־מוחלט ג' או באופן מוחלט ד', כי לאמיתו של
וכמו שהוזכר בהדיא בביאור [בר זה ג' שיטות ד

ה בכל אופן. "הלכה, שנביא בסוף השיעור, לקמן ד
ששיטה אחת נחלקה אלא  תשובות]. ה בפסקי"וכ

אומרים, הדבר ג "ז והפמ"מה שהטכי לשתים. 
החנוכה. ־הוא תלוי באיזה מקום מונחת מנורת

וא כשצד שמאל שאמרנו בשמם לעיל, המה 
אם זה בהיפך, אך מנורה סמוך לפתח. ־של

וכמובא מנורה. ־ממילא ידליקו בצד ימין של
ל "שלדעת מהרש ]ב"ק ל"ו ס"סי' תרע[כף החיים ב

כשאין מזוזה ומונחים בימין ד ]ה"סי' פ[בתשובה 
 וךסמ שהוא ,הימינו בנרלהתחיל  צריך ,הפתח
 אלא ,לימיןפונה  יהא שלא ונמצא ,לפתח

 לאורכן יניח המדקדק כ"וע .לשמאל ןמימי
 יןיבענ שוין כולן שאז בטפח הסמוך לפתח,

 בכניסת וכיןמס שכולםלפתח,  מוךסה טפח
 .ח"הב פ"כו .ימיןל משמאל ידליק ואז ,הפתח

 חלל בתוך שיניחם ,ל"רש בשם כתב מ"ומט
  ש."יעו הפתח כמו המזוזה

  
לא הדבר מובא ו .בלשון מרןד "בסנדייק  כעת

אם  .גם בספרו בית יוסףע, אלא "רק בשו
בעצם נראה ונבין כי  בדבריו, אזימתעמקים 

אומר,  בהתחלהמרן  כאן שני דברים. יםכתוב
 הדליק בנר ראשון, כדי לפנות לימין.יתחיל ל

נמצא שתמיד מברך על  ,אומר מרןאח"כ 
ס, שהרי בתוספת הנשהוא מורה על  ,הנוסף

 ,כאןמרן כתב  כינמצא  הימין ניתוסף הנס.
   .נכלל בלשונו, שני נימוקים

  
 , 'כל פינותדין כללי בכל התורה כולה נויש

 ., כך הוא התחיל'יהיו לדרך ימין פונהשאתה 
עניין בעצם ב, כי אח"כ הוא בא ואומרו

אתה עושה כי כאשר  .נוסףטעם  נויש ',חנוכהה'
שבתוספת  ,רויח עוד דבראתה מ ,בדרך הזאת

 ד  ג  ב  א

 ד  ג  ב  א
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כי אם  הימין ניתוסף הנס, ישנו היכר לנס.
אין  , אזישהדלקת אתמול כפיתתחיל להדליק 

אתה ו ,אבל כיון שהוספנו נר היום בכך חידוש.
י מֵ וְ סַ ְר נו יותר ּפַ יש כךעל ידי  ,מתחיל איתו

   ניסא.
  

, צריכים להסביר טענת הגר"א על מרן לגבי
הנר ל מברכים ע ,במציאותאכן  זאת כך.

אדם מילא האם  ,אבל מה יהיה הדין הנוסף.
הוא הדליק  ,פועלב אולם בשתי הנרות, שמן

 הוא לא היה ,סיבה מאיזו שהיא רק נר אחד.
אם או  ולהדליק גם את השני.יכול להמשיך 

בנר  את השמן באמצע.שם הוא  ,לכתחילה
לו אין זה לא ימין ולא שמאל. כאן האמצעאי. 

באותו היום מספיק שמן, רק לנר אחד, וכי יש 
צריך הוא להניחו דוקא וכי  ?יפה יניחקפידא א

מה שהוא וכי  ?במקום הנר הראשון של אתמול
העיקר? מי אמר שזאת נקרא  כן הדליק, אינו

 ו העיקר.שזה ,א יכול להחליטהו היא התוספת?
האדם לא חשב אם , אפילו הדיןהוא כך אבל 

האדם רצה להדליק את הנרות, אם  כך. כגון,
ביום השלישי, צריך להדליק  לפי המקובל.

, צריך להדליק חמש חמישיהיום ב שלוש נרות.
אחרי שהדליק את הנר  ,בפועל אולם נרות.

יכול  ולא היה ,היה לו איזה אונס ,הראשון
הדליק רק אלא חמשת הנרות, כל יק את להדל

נבוא וכי  הנוסף. הנר החמישי וזהשנר אחד, 
וין כי מתכו הואח, כיון ש"לא יצא ידש אמר,ונֹ 
 ,נר אחד הוא הדליקסוף סוף  הנוסף? הרי וזה

ביחס  ,נוסף הוא י. אמנםעיקרנר הה וזהו
כן יכול א הוא ,אבל מצד עצמו ,לאתמול

  . ילהיות העיקר
  

שהתכוונת לומר מקודם, התירוץ  זהו כנראה
דעת לכוון ל וזכית נו הרב דקל ענאקי יצ"ו,ידיד

בעל ערוך השלחן, אשר מוריד את הטענה 
   הזאת.

  
כ ראיתי שכבר "ואחחשבתי מעיקרא. כך 

בח ש נתי.וברוך שכיוו השלחן כותב כך, ערוךב
   לאל יתברך.

, ראיתי מי שכתב על זה ערוך השלחן, ל"וז
הטוען על הגר"א,  זאת דעת שאין לזה טעם.

 ,רק למהדרין מן המהדריןאינו  וזהש השו"ע,
ויניח עיקר המצוה ויברך על הרשות, אלא 

יברך על עיקר המצוה, על שתמיד  העיקר וכו',
   הסמוך לפתח.

  
לא אבין דברים ו ,לחןערוך השעל כך  עונה

נר אחד  יםמדליק דזה היה שייך, אילואלו, 
אם היינו  .ה ומברךירך, ומדליק השנייולא ב

אני עושה צודק, כי אז  א"הגרי אז ,עושים כך
היתה שאלה,  שפיר י.עיקרנר הנוסף לאת ה

ל אב איך מברך על הנוסף ולא על העיקר.
תמיד מברך על הראשונה,  , האלרבינו הב"י
 . ומאי דקרי, והשאר הם נוספיםיתוהיא העיקר

לעניין  העמדת הנרותדר זהו בס ',נוסףליה '
אבל  אנר חדש.בכל יום מברך יום הקודם, ד

 ,היא המצוה העיקריתו ,היא הראשונה הרי
כדברי רבינו  ,ין זה לזה. וכן אנו עושיםיומה ענ

   ח אינו מעכב.דסמוך לפת ,הב"י
  

 .ד"בס מקודםשהסברנו  כפי ,פחות או יותר זהו
הרי  ,אנחנו מברכים הנוסף כיון שעלדהיינו, 

, עמדההלפי סדר הומה ש שהוא נקרא העיקר.
לא הדבר  ,השני או השלישי או השמיני זהו

ו העיקר. אמנם אנחנו שזה הענייןמבטל את 
, יהיה מורגשהנס ש מעדיפים לעשות כך, בכדי

יכול  אוהו נמבחינת ,דברשל־ אבל לאמיתו
   להיות העיקר.

  
מהקהל: לכאורה התירוץ הוא פשוט.  שאלה

  א"כ מה היתה שאלת הגר"א?
דם אמרן שליט"א: במחשבת בני ה תשובת

, הגר"א אינו העיקר. זאת קושיית וזהש נראה,
בתת אבל  חושבים כך. כי בני האדם אינם

 מתכוונים אכן, הם במחשבתם המחשבה, עמוק
 ו רקזה שכביכולנראה  אמנם הדברלכך. 

 שהדבר ,תוספת, אבל בעצם גם הם חושבים
מקודם, גם שהוספתי  כפייכול להיות העיקר. 

ובעל ערוך  נוספת לכך. הוכחההיתה אם לא 
 סברתאבל הברכה. ן מביא הוכחה מהשלחן, 
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כיון  , כירוב האנשים חושביםמפני שהגר"א, 
נראה  הדבר יאז ,זהה הנר אתהיום שהוספנו 

  .יהעיקר ואינו הנרהטפל,  וזהוונים כי הם מתכש
  

כי  ,לשון מרןמהקהל: למעשה משמע מ שאלה
  השמאלי יותר, נחשב כטפל.

לכן , ולשון מרן כךנכון,  מרן שליט"א:  תשובת
 ,הלשון הטעהכביכול  כך.הגר"א הקשה על 
 ,תירוץ הואה ו הנוסף. אבלשמרן גם הבין שזה

 שזהוביחס לאתמול, אבל לא רק נוסף הזה ש
  לפי האמת. 'נוסף'
  

בכמה  עניין הפנייה לצד ימין,כותב על  הלבוש
, והן לגבי הן לגבי נענוע הלולב .מקומות

  ועוד. הלכות חנוכה.
  

סעיף  [בסי' תרנ"אכותב  נענוע הלולב, הוא לגבי
ש אומרים שצריך י ,סדר הנענוע כך, ]י"א

 ,הוא מדבר לפי השיטות לנענע תחילה למזרח.
כפי  זהו אינו .ובע בסיבועושים את הנענר שא

נוהגים לסובב לפי אלה ה , אלא לפינומנהגי
השאלה היא, האם לסובב מימין  יאז ,הרוחות

 עושיםאיננו אנחנו לשמאל, או משמאל לימין? 
זאת בסיבוב, אלא 'מוליך ומביא מעלה 

צד לכ "חאו ,מזרחצד לתחילה דהיינו,  ומוריד'.
זה  לדידן, דברלמטה. וכ למעלה "ואחמערב. 

מכך,  "מקהיה נפגם לנו ת לבאינו מה שקובע. א
תי הרוחות איך לעשות בסוף את הש לגבי

אם דהיינו צפון ודרום. ה ,האחרונות הנוספות
, או לשמאלו לימינו ולשמאלוהדבר יהיה 

כ "תחילה לימינו ואחמנהגינו  ולימינו.
ולדבריו כ צפון. "לשמאלו, דהיינו דרום ואח

  ל בהיפך."היה צ
  

 הו כן,פירשווכך, אומר  הלבוש ,אופן בכל
שהוא בימינו כשהוא  ,ר"ל לדרום ,שדרך ימין

אבל אין נראה לי לפרשה  עומד ופניו למזרח.
אי אפשר  ו הפשט.שזה סתבר לולא מ כן.

 משמאל לימין.ללכת  היינו,שדרך ימין  ,לפרש
 . שאין דרך האדם לפנות כך.כי החוש מכחישו

 לאדם, שיעשה סיבוב, מה הוא יעשה?תגיד אם 
כשעומדים ופניהם  דם,א, רוב בני אדרבהכי 

מערב  צפוןפונים מזרח , ופונים עצמם ,למזרח
במקרה בלא ותנסהו בפנייתך הטבעי,  דרום.

פונים עצמם  דםא, תראה שרוב בני ונהוכ
רק מזרח צפון מערב יה אחרת, יבטבעם בפנ

הקפת כן. גם  לנענעג"כ נראה לי  וכן דרום.
גם סדר  לזה. סיוענראה לי שהוא  ,המזבח

  .וכו'. ועיין לקמן בהלכות חנוכה הכתיבה
  

מאריך  הוא [סימן תרע"ו סעיף ה'], חנוכה בהלכות
התחלה הוא מביא את שיטת ב כך.יותר על 

 שאין אני ואומרכותב כך, אח"כ הוא והב"י, 
 כמו ',וכו פונה שאתה פינות כל פירוש

 כדרך ,הוא ל"נ פירושו אלא .הם שאומרים
 לצד ימין מצד שהוא ם,כותבי שאנו הכתיבה

 דרך על הכתב הנחת היה לחנם לא כי .שמאל
אנחנו  מדועחזקה,  אקושי לכאורה זאת זה.

 מוכח וכן? מצד ימין לצד שמאלכותבים 
 ,בכבש עולה הכהן שהיה ,המזבח מהקפת
 דרומית בקרן והתחיל ,בדרום שהיתה
 צפונית ,צפונית מזרחית כ"ואח ,מזרחית
 יכול היה ואם .דרומית מערבית ,מערבית

 ממש הוא הרי ,ולזרוק במקומו לעמוד הכהן
 צריך שלעולם ,הכתיבה מדרך שכתבתי כמו
 כדי ,והלאה ימינו מכנגד להתחיל אדם

 היה שהמזבח מפני אלא .אצלו ימינו שימשיך
 במקום מדובעָ  לזרוק אפשר היה , לאגדול
 דרך על המזבח ולהקיף להלך צריך היה ,אחד

 ,ימינו אחר גוררת גופו הפנאת שהיתה ,זה
  . בימינו לזרוק צריך היה שהרי

  

הוא מביא ראיה  כעת לראיה הזאת.אכנס  לא
, אנחנו אומרים של־כהן.מזריקת הדם  ,לשיטתו

, הוא אומראבל  כי זאת דוקא ראיה לשיטתינו.
כי הוא הולך  .ראיה לשיטתו כי זאת דוקא

מבלי במקומו,  היה עומדהכהן  אילו, במחשבה
 להסתובב, ויזרוק את הדם ע"ג המזבח. אכן

אין כי  ,הכהן חייב להסתובבלמעשה בפועל, 
 . אבללו אפשרות לזרוק במקום שהוא עומד

רוצה לזרוק הוא ו ,עומד במקומוהיה  הכהןאם 
וון לדעתו זה מוכיח את המכֻ , ווניםילכל הכ

ל זה לא בסדר הרוחות העיקרי, הגם שבפועַ 
  ראיה לפי שיטתו. אזי אכן זאתך. נעשה כָ 
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 בטבע ,עצמך והגעהוא מוסיף כך,  אח"כ
 עצמן את כשמסבבין ,אדם בני כל ובהרגל
כאשר עושים ריקוד, איך  ,במחול כגון ,במקרה

 ופונים מסבבים אינם שהם תראה הם רוקדים?
 בדרך רק ,ןורצו כוונה בלי טבעם מצד ,עצמן

 מה בהיפך ממש ההדלקה סדר יהיה ,כ"וא .זה
, מה שהוא כתב לעיללונה והכ .שכתבתי

 נוהגין היו וכן .לדעת מרן הבית יוסף וסייעתו
כפי דעתו שהולכים דהיינו  .אוישטרייך בני

קא, משמע כי נשתנה דיי "היו"מימין לשמאל. 
הוא סובר כי מנהגם הקודם אבל מנהגם. בזמנו 
 עדים שני פי על ,למעשה הלכה ל"נ וכןצודק. 

 ,המשולש חוטהו .והטבע הכתיבה ,נאמנים
 כ"ג לנהוג לי נראה היה וכן .המזבח הקפת
ם. דרו מערב צפון מזרח ,הלולב ענוענ בענין

   כך טענת הלבוש.
  
דוחה  ],משנה ט' [במס' סוכה פ"ג יום טוב תוספתה

, בעל לבוש מלכות כתב את דבריו, וכותב כך,
הוא מדבר על נענועי  מזרח צפון מערב דרום.

 , כאשר האדם עומד עם פניו לצד מזרח,הלולב
ראייתו עיקר ו א"כ כיצד תסתובב? הוא אומר,

 עיקר ראייתודהיינו,  מהחוש, שכן דרך הפונים.
טבע, של הלבוש היא מן החוש, ממציאות ה
 אומר כיצד האדם מסתובב באופן טבעי. אבל

 אינה ראיה למצות מלך עלינו.ו התיו"ט,
ה ואתה מדבר לי מ ,על מצוות תמדבר ההלכה
מה ומשהו אחר,  ומה שהקב"ה ציוה זה הטבע?

   ו משהו אחר.שהטבע זה
  

ם כן , שכן סדר היקף המזבח, גבומה שכת
שאני, דמבחוץ מסבב, ם , דהתראיה אינה

הרי הוא  .וכו'ונמצא שפונה לימינו בזה הסדר 
וראייתו  הוא מסתובב. אינו עומד במקומו, אלא

שאע"פ  , גם כן אינה ראיה.הכתיבהמ
 ,שהשורות אל עבר שמאלו פונות והולכות

מושכהו  ,מכל מקום כל אות ואות שהוא כותב
 כפיהוא אומר,  בפרט בכתב אשורית. ,לימינו

שהקולמוס נמשך מצד  ,שמהרי"ץ הביא בשמו
  ., כדלעילשמאל לצד ימין

 על שאלתלגמרי אינו עונה  עדיין זה אבל
כותבים מימין ש מזה ,טוען . הרי הלבושהלבוש

את לא, אבל מושכים  ,מרואוהוא  לשמאל.
, מה נפשך, לכאורה לצד ימין. א"כהקולמוס 

   .שתי אפשרויותזאת סתירה, שהרי ישנן 
  

ואם היות שסדר כאן עוד דבר, הוא מוסיף  לכן
פונות אל  ,האותיות שבזה אחר זה בשורות

יה זו היא שפני ,גם כן מטעם אחרזה השמאל, 
חוץ היא לְ  ,ה הימניתימה שאין כן פני אליו.

יית אליו מעולה מפניית החוץ ממנו, וידוע שפנ
ר האדם כותב מימין שאכדהיינו,  ממנו.

הולכים ר שאכה. ינו פונה החוצאלשמאל, הוא 
אבל  חוץ ממני. אני הולךשפירושו דרך ימין, 

עדיין בתוך  ושמאלה, זה כותבאני ר שאכ
, אני פונה מימין בתוך עצמי ההיקף שלי.
כאשר אני  היא, ה החיצוניתיפנילשמאל. וה

בכתיבה ש ,נמצא עכשיוו לדרך ימין. כותב
, שלנו בכתיבה אשורית, נמצאו שתי הסגולות.

 ,מצד אחד שני הדברים.אנחנו מרויחים את 
לא בכתיבה, אלא  ,ה העצמיתיבפני אכן

 ,עצמוצד אדם פונה לר השכאבהליכה וכדומה, 
אבל כשהוא חוץ  .הא הולך מימין לשמאל יאז

יש אולם בכתיבה,  , הוא הולך לצד ימין.ממנו
 .אתזאת וגם זאפשרות לעשות גם את הלנו 

 יאז  ,אין אפשרות לקיים את שניהםר שאכ
שמאל. ל ימין אולאו  צריך להחליט לפנות

. אבל אפשרויותשתי  נןיש ,חוץדהיינו, כלפי 
אבל כל שלא  כך.וגם  כךאפשר גם  ,פניםכלפי 

הם, אמרו ז"ל שכל הפינות ינוכל לקיים שת
 ,לך החוצהוה האדםלכן, כאשר  יהיו לימין.

ימין או מאו  ,יש לנו ברירה שכעתכיון 
, שצריך להיות אמרו חז"ל כךשמאל, על מ

   לצד ימין.
  

תשמעו דבר  [סי' מ'], בתשובת מהרי"לוראיתי 
דבר הפלא  ,מהרי"להוא מביא בשם ן, ימעני

ת תורתנו הקדושה, ני על כתיבותמיהופלא, 
מהרי"ל הרגיש בשאלה  שמפנים לשמאל.

כתיבת ב' ,אנחנו כותביםר שאכ מדוע את.הז
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', אנחנו כותבים מצד ימין לצד תורתנו הקדושה
ע"ה,  משה רבינוהרי , כך הוא עונהו שמאל?

  כתב את התורה מפי הקב"ה. 
  

למרות  שים את העניין,גְ נדמיין זאת, נַ  בואו
 אלא רק בתורת משל. ,במציאות שהדבר אינו

 נמצא מולי.והקב"ה  ,שאני משה רבינו ,נניח
הקב"ה וימין שלי, יד כאן  כעתאל פנים. פנים 

הימין  היכן "כא כנגדו',השכינה ' ,מולינמצא 
 שה רבינומ בצד שמאל שלי. א"כ, של־הקב"ה?

 בצד שמאלו נמצא הימין, כי 'לצד ימין'כתב 
ו יאל יהות שאתה פונה ניכל פ' של־הקב"ה. וזהו

  '. דרך ימיןא לא
  

 מהגמ' במס' יומאלכך דוגמא הוא לקח  כנראה
ו, ועי' "ג סק"ח סי' קכ"ז או"ב, ובית חדש וט"ה ע"[דף נ

 ,ג]"ק עקב ה'תשע"ד בשיעור מוצש"מה שאמרנו בס
, באמירת שמו"עשל־תפילת  לגבי הפסיעות

תחילה פוסעים  '. הריעושה שלום במרומיו'
למרות שבד"כ ואח"כ רגל ימין. ברגל שמאל, 

מתחילים שם בפסיעות תחיל בימין, צריכים לה
 שכינה. הריהימין כנגד  כיון שזהועם שמאל, 

נגד המתפלל, אם כן הוא צריך היא כהשכינה 
לא  ולהתרחק, להגיד שלום ,לפסוע בהתחלה

הימין , הקב"הימין צד לאלא , וימין שללפי צד 
   כך מתרץ מהרי"ל. של־שכינה.

  
 מורו ושמא משה רבינו ע"ה, עיניו ראו את

התירוץ, כפי זהו . לימינו ופנה יתברך,
 .שרי לי מר ל,"מהריומסיים ד. "שהסברנו בס

איזה כאן אמר  הואאולי  ,הוא מבקש מחילה
שרי לכן הוא כתב, ' , שאין לו השגה בזה.דבר

 כאןאמרתי , כי אולי הקב"ה יסלח לימר',  לי
לפנים ממחיצתי. נכנסתי  אי.איזה דבר גבוה מד

 כתב, הוא 'ו יתברךעיניו ראו את מורומש"כ '
ְוָהיּו ֵעיֶניָך רֹאֹות ֶאת לשון הפסוק, פי ־לעאת ז

רואה  בינורדהיינו, משה  [ישעיהו ל', כ']. ךָ מֹוֶרי
   צד ימינו.ואז הוא פנה ל ,את הקב"ה

  
ינו א הדבר.מסכים עם  אינו ,התוספת יו"ט אולם

   ל."מקבל את תירוץ מהרי

חדא,  וזה דוחק משני פנים. ,הוא אומר ראשית
 ויוצא שזה דלא הוי כמו לימינו דכל פינות וכו'.

ות שאתה ניכל פ', שאומרים תמיד כפי אינו
הואיל  ,נצטרך לומרועוד, ד '.פונה דרך ימין

וב כך, משום הכי אנן נמי ומשה הוצרך לכת
דברי לפי  צריכין לכתוב, כמו שכתב הוא ז"ל.

צריך לכתוב היה  בינורכי משה  ,יוצא ל"מהרי
כ אנחנו. "משא ,נגדוהיתה השכינה כיון שכך, 
רק בגלל  , וזאתכךאנחנו עושים בכל זאת ל אב

אנחנו ממשיכים  שמשה רבינו כך כתב. דהיינו,
   דחוק.אה לו נר הדברעשה.  בינורכפי שמשה 

  
', עם לישון בשקט'מהרי"ל יכול , כי ניחושב

בכל  מפריע לו. דבר אינוהשתי הקושיות הללו. 
תירוץ יותר  היהיום טוב,  לבעל תוספת ,אופן
מקבל  אינולכן הוא ו, על השאלה הזאת טוב

את התירוץ של־מהרי"ל. לפי דעתו, אם אתה 
שואל מצורת הכתיבה, הרי שכבר עניתי על 

  משיכת הקולמוס היא הקובעת.כך, כי 
  
 , בעל תוספת יום טוב,רייום טוב הל הר"רמל

מלבושי יום ושמו על הלבוש, נוסף ספר  נויש
הוא מאריך ו[כמו לשון נופל על לשון].  טוב

יש שם כמה  ביותר. על הנושא הזהומרחיב שם 
גבי דברים לשיש בהם נפק"מ  ,יסודות חשובים

לבאר נקדים  ,אולי בהתחלהאולם  אחרים.
   עניין אחד.

  
את  רק יו"ט,הביא מהתוס' זיע"א,  מהרי"ץ

צורת  כי זהו לפי, שהלבוש טען הזאתנקודה ה
זהו לפי  עליו כי השיב ושהתוס' יו"טהכתיבה, 

לצד ימין. רק את זאת  שהיא ,משיכת הקולמוס
, ורק על הנושא מהרי"ץ מהתוס' יו"טהביא 

, כי התוס' יום טוב אמר ,לכאורההזה. אבל 
היא מן החוש, מדרך  ,לבוששל־עיקר הראיה 

לכך? מהרי"ץ לא התייחס  הטבע. א"כ, מדוע
 ,שיטת הלבושאת עיקר מהרי"ץ עשה דהיינו, 

של־ין יהענן מ ,ושאנחנו לא סוברים כמות
, כי אמרעצמו תוס' יום טוב האילו ו כתיבה.

 החושן מ היא, לבוששל־הראיה העיקרית 
   כך.על  לדוןתחיל והטבע, ולכן הוא ה
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שני  ,למעשה כי הדבר תלוי. ,האמת היא אבל
הלכות לולב, הלבוש ב ים.הדברים הם צודק

 ,בהלכות חנוכהו של החוש.ין יהתחיל עם הענ
זיע"א, ומהרי"ץ  עניין הכתיבה.הוא התחיל עם 

הוא התייחס  לכן ,חנוכהעניין עוסק בכיון שהוא 
בגלל  וכן חנוכה.ין יהלבוש בענכתב למה ש

מדבר על העניין  ,בסוף דבריו המובא ,ר"שהנש
נ בשיעור "ד ובל"[כמו שנביא בסכתיבה, של־

  רי. הנושא העיק וזהאצלו לכן נוסף], 
  

דבר שזהו הנקודה הזאת,  אופן, לגבי בכל
כי במחול הולכים לצד שהחוש מכחישו, 

לא , זיע"א מהרי"ץגם  כי ניחושבשמאל, 
והסיבה  .הזאת התפעל ולא התייחס לקושיא

 ,צורת הריקוד שלנוין ב ,הבדל נושיש כיון היא,
הם עושים את  .אשכנזיםשל־ריקוד הצורת בין ל

הריקוד  ,נויאצלו אילו , לצד שמאל.הריקוד
צריך היה לא  ,מהרי"ץ הוא לצד ימין. לכן

הרקדנים  ,אצלינוש כיון כך.בכלל לדון על 
הדבר מסתדר אם כן ו ,משמאל לימין םרוקדי
, כי מתחילה אינה לדידן, הקושיא בכלל היטב.

  .אכן פונים משמאל לימין
   

ן מ הביא דוגמא רק הלבושלי, כי  נראהאמנם 
הקושיא היא  כיהוא לא אומר דהיינו,  .מחולה

כי  ,הוא אומראלא  .צורת המחולמ רק מכך,
ני יודע, אולי ינא .בד"כ דםאבני הטבע כך 

היא, השאלה כי  בני האדם. רובהיא, להכוונה 
הוא  כיצד ,הולךכאשר האדם  כן כגון־אולי גם

 ת?או  השמאלי תברגל הימני ,מתחיל ללכת
יותר  מה עדיף לוב ,קופץכאשר הוא או 

 להתחיל, ברגל הימנית או ברגל השמאלית?
  ואם כן עדיין יש לדון.כך ויש כך. יש 

  
למה ראיה  זאת רבה,כי אד ני,חושב אבל

[שיעור מוצש"ק חוקת ובלק בזמנו שדיברנו 
 ישנו הבדלמבחינים כי  ,לב שמים אם ה'תש"ע],
, לבין הפיאה צד ימיןין הפיאה שבב בפיאות,

, בד"כ לגבי הזקן.אפילו  וכן שבצד שמאל.
תמיד הצד השמאלי הוא  ,רוב האנשים אצל

הצד הימני. ר אשמחזק, יותר ארוך, ו יותר עבה

הדבר כך,  ע, הוא חזק.רה היצרש ימן,סהדבר 
, האדם תמיד צריך לפחדשלהראות  בכדי

לדעת ריך צ .לחשוש, שלא יתגבר עליו יצרו
א"כ גם  שכח הרע בעולם יותר חזק, וה' יצילנו.

 טועןזאת היא הסיבה. דהיינו, מה  בנ"ד,
 הוא שהולכים לצד שמאל?הטבע , כי הלבוש

ן מ מי, התורה רוצה שתעשה ההיפךנין הכי א
 , בכדיבעצם יםבא וותהמצכל התורה ו הטבע.

האדם ילך נגד רצונותיו וחושיו וטבעו ש
האדם טבע יו. זהו רצון התורה. ואם נותתכוו

דבר צריך להיות הורצונו הוא כך, אזי אדרבה, 
את העניין, שזה מחזק  דברהההיפך. כלומר, 

  צריך להיות בדיוק לא כפי שהוא אומר. 
  

י יו"ט, על דברי מלבושטוען בעל אמנם  כך
את זהוא כתב  ,בתוס' יום טובאמנם  .הלבוש

, הוא אבל בספרו מלבושי יום טובבקיצור, 
  מבאר זאת היטב. 

  
להשיב  ,כך ]סי' תרנ"א [שםיו"ט כותב  מלבושיב

אילו היו חז"ל אומרים כל  על דברי הלבוש,
 אתה פונה אינם אלא לימין, החרשתי.פינות ש

לא להשוות המצוות עם א ,שוה כי אין הצד
בלשון  בלשון הגמ',היה כתוב  אם כךהטבע. 

 ייה צריכה להיותשהפנ, לשון הפוסקיםובחז"ל 
עכשיו  אבל כן אתה צודק.י אאז ,לדרך ימין

תם , מצו'לא יהא אלא לדרך ימין' ,שאמרו
חז"ל  מצות מלך היא, ושלא על פי הטבע.

 ,ואדרבה ן הטבע.מ ההיפך ,אמרו לעשות
חכמים לגזור עלינו,  שבאו ,מתוך הלשון מוכח

דהיינו, שלא יהיה כרצונך וטבעך, אלא וכו'. 
ר מבואר, כי כל אש וטעמם זאת היא המצוה.

 ,םוטבע האדשלא כדרך  פתגם הדבר,נעשה 
'ים כי מעבודתו לאלד יותר נראית עליו,ז א

שם כל מגמותיו שלא  אשר הואהוא עושה, ב
אדרבה, המצוה  , כיהוא טוען כדרכו ומנהגו.
 ן הטבע. הדבר כפימ ההיפךהיא לעשות 

 'דרך ימין'ס יהקונטר בשם ,קודםמהבאנו ש
יין הענבירים, כי ר גם הם מסש, ארבני איטליהל

  .היצה"רלהתגבר על  הוא
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כותב  [שם], הלולב עניין נענועיב ,הלבוש והנה
 כאןמפלפל  הואשאחרי  טעם נוסף על פי הסוד.

ויותר , ין ארוךיענ וזהש הקפת המזבח, יןיבענ
כ "אח אולם לכל דבריו.כנס ילא נמסובך, ולכן 

על פי אך  וז"ל, הוא מוסיף נימוק על פי הסוד,
, כמו שכתבתי עיקר נראה לי, סוד הקבלה

מזרח הקפת המזבח,  נענע ממש כמו שהיתהל
י הסוד והכוונה שבשתיהן כצפון מערב דרום, 

כנראה  אחד, לייחד האתרוג עם שבעת הבניין.
ולהמשיך לו  '.ןיאבני הבניוצ"ל 'לה, חסר פה ִמ 
 כך,הוא מאריך על  חסד. והבן זה.חוט של־

צריכים להתחיל במזרח  ולכן ,הוא כותב ובסוף
יך הרחמים והחסד משולסיים בדרום, ולה

דהיינו,  למערב, שהוא העטרת ולכל הרוחות.
השכינה במערב, ב כי "לפי הידוע מהגמ' בב

 ,ואם כן היא לצד מערב.מלכות המדת  א"כ
לא  ,אותם המנענעים מזרח דרום מערב צפון

בהדיא להוסיף לא רצה הוא , וגו' ידעו ולא יבינו
כבר תבין אבל , 'בחשיכה התהלכו' את המלים

 י"ישומר פתאים  ,וקורא אני עליהםלבד, 
 ,דת הדין ח"ושלא יעוררו מִ  [תהלים קט"ז, ו'],

   ה.חזקזאת, בלשון הלבוש כתב  והבן.
  

 וכותב על כך כדלקמן. ,המלבושי יו"ט בא
ומאידך, איזו  .מצד אחד ,ענוה תראו איזו

מדרך הסוד, אם כי ואשר כתב  תקיפות. וז"ל,
דעת קדושים לא אדע, ו ,'לא עמדתי בסוד ה
אכן כך הוא אומר,  ,כביכול אין לי יד בנסתרות

מנענעים  הלא רום ותחתכי  ,ישיבוני סעיפי
בכך, הוא מאריך  ,וכו' ארבע רוחותהאחרי 

נכון  , כי בסופו של־דבר,הוא טוען ובהמשך
אתה מסיים  יאז ,מערבצד שאם אתה מסיים ב

דינא דמלכותא ' שהיאמלכות דהיינו בבדין, 
למעלה  גם מנענעיםאח"כ הרי , אבל 'דינא

הוא  יוצא שמסיימים ברחמים.כן  אם, ולמטה
, על אף על פי הסודזאת מאריך להסביר 

ישנן כאן  ינו יודע...אשכתב מקודם שהוא 
 בכל זאתשבהם הוא  כמעט עשר שורות,

כן מתאים גם על פי א ושהדבר מסביר זאת,
  הקבלה. 

ועוד אני אומר יסוד חשוב,  הוא ,אח"כ אבל
וסודו,  שמיםכי לעשות כוונים למלאכת  אומר,

דהיינו, האנשים  נקל הוא לעומדים לפני ה'.
יכולים להגיד הם בקלות , יודעים בסתרי תורהה

כי  .להסביר כוונות על פי הסודו רמזים,
כיון  .רבות עד אין תכליתמת הבחינות

אפשר  י תמידאז ,שהבחינות מתרבות בלי סוף
 היכןאתה צריך לדעת רק ש, רמזים למצוא
מאחר  במקום אחר.או  כאןאם ה, זאתלשים 

קל  רבות, ממילא אדרבה, אפשרויות נןישו
, זה כנגד זהאת ו ,זה כנגד זהאת מאד להגיד 
האדם ישים עיקר  אך. דבריםהולסדר את 

ואחריו יקום  ,ישראלכל מנהג ול ,וינלקבלת
 יגע ימצא.אם  ,בגלוי ובסתר מוצא דברלדעת 

טעות דפוס,  ישנה כאן ,אבל להיפך המנהג
והקבלה הנמשכת  ',ך המנהגפֵּ הַ אבל לְ וצ"ל '

שיסבור  בכל תפוצות ישראל, מפני הסברא
אם דהיינו,  אין זה בלי ספק. ,על פי הסוד

מנהג על פי הסוד, איזה אדם רוצה להסביר ה
, כי להגידלבוא ואבל  אזי אשריו ואשרי חלקו.

יש לך טענות כיון שנכון,  אינושנוהגים  המנהג
ופירוש  .איננו נכון הדבר ,על פי הסודנגדיות 

וכיון  מאמר 'כל פינות', ביארנוהו למעלה.
אנו שוב אין  ,מאמר חכמינו ז"למסותר  שאין

מדרך  משגיחים במה שיסבור האדם סברות
 האומר הסוד, כי נעלם מעין כל. ואילו יאמר

אך  ,רוסת, ולקיים מנהגינו ולא למדרך הסוד
אז  ,באמרי פיו או להוסיף צדק ,סדו ולקיימוילי

אבל  ותשואות חן חן. אהבהבנשמע לו 
   לסתור, זה אינו.

  
 והשתמשתי ביסוד זה, מאד. יסוד חשוב זהו

מהדורא שנייה [ פרי עץ חיים פסחאדבאגדתא 
שלוש מצות או שתי ן יעני, ב]ט"ח דף שמ"אות רע

בכך, כיון שהדברים קצר א מצות, בליל הסדר.
ר זאת , יעיין שם. אומַ מי שירצה כבר מודפסים.

 ,על פי הסוד, כי הרבה טועניםרק בקצרה. כעת 
ד, דהיינו "חבכנגד  ,להיות שלוש מצותצריך 

אבל הסברנו שם, כי אדרבה,  .דעתחכמה בינה 
כיון  ישנם פנים אחרים על פי הסוד לומר כך,

 יין.נחשבת מן המנ איננה 'דעת'ה שלפעמים
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 גם שיטת מהרי"ץזאת ו לכך,הבאנו שם ראיות 
 ,המנהג שלנואת אפשר לכוון גם , דהיינו זיע"א.

 לכך.ורות ראיות ומקשם הבאנו  על פי הסוד.
  מזה יקיש המעיין לדברים דומים.ו
  

בעניין זה, אומר ה הלבוש הוא טוען, על אח"כ
, על כך קצת כאב לו 'שומר פתאים י"י'.

מצד  '. אמנםפתאים' שהםאומר  שהלבוש
'שומר  זאת בעדינות.הלבוש כתב  ,אחד

אבל  ,פתאיםאכן  הם ,דהיינו פתאים י"י'.
 תאתה נכנסכלומר,  י"י.שומר פתאים כביכול, 
הדבר,  אולם עליך. הקב"ה ישמוראבל לסכנה, 
כי  ,הוא אומר וח לבעל מלבושי יו"ט.נ לא היה

שומר 'אין לקרות ווז"ל,  זאת.אסור להגיד 
 מתפתיםה עללא טוב לקרוא כך,  ,'פתאים

הם  אחרי קבלת במנהג אבותיהם בידיהם.
מנהג מדורי את המקיימים את מנהג אבותינו, 

כן כל ש כך אתה מערער עליהם?על  .דורות
, וכמו לפני ולפנים ,שות פניםיש לו לעש

  שכתבתי. 
  
מה  און,ואם אני מצאתי , ותבהוא כ בסוףו

 , כשיעוף בשמים יגיד דבר.יעשה בעל כנפים
מבין בקבלה ובסודות,  שאינני ,הרי אפילו אני

בתוך שהוא  כ"ש מי לכך.מצאתי הסבר הנה 
 ודאי שהוא יכול להגיד דבריםב ,העניינים

  .הפלא ופלאשיהיו  בעניין זה,
  

בעניין סדר על השאלה  ,הוא עונה כעת
מצד  ,הכתיבה היא, כי על הטענה הכתיבה.

אילו היתה  ימין לצד שמאל. הוא אומר כך,
היה שאלתו ' עלינו, וות המצמ , מצוההכתיבה

שאלה, למה לא היתה כזאת בישראל, לצוות 
, כתיבה לימין. אבל הכתיבהגם כן על ה

לה התח. בעיקרה למלאכת חול וצורך האדם
ר קצת קשה לקבל שא ,תשובההוא אומר 

 היא קודש?וכי כל הכתיבה  אותה. לטענתו,
זאת  ,לכן היא לצורך חול. ה,הכתיבה בעיקר

על ידי שה' יתברך ציוה,  אך מצוה. איננה
נעשית כתיבת ס"ת וכדומה הכתיבה, יהיה גם 

לזה, ואין לשנות בפנייה מטבע העולם, 

אם כן גם שפונים שלא כדרך פניית המצוות, ו
  בכתיבה אין לשנות. 

  
 לדבריו, לדחות את התשובה הזאת. אפשר
גם  לכןדברי חול, בבד"כ כותבים ש מאחר

   נמשכת לפי הטבע. ,קודשדברי הכתיבת 
  

 אומרנה את דעתו, ועצמו משַ אח"כ הוא  אולם
 כי הלא, זאת כבר קושיא ואם תאמר, כך,

שלנו. ולמה שלא ככתיבה  ,הגויים כותבים
ים אם היהודים כותב כותבים אנו בהיפך?

, כי אכן יש סימן י הדבראז ,םיהגוין מ ההיפך
נו של־מצוה. גם כאשר אין יאיזה ענ בכך

מצד זאת כותבים דברי חול, אנחנו כותבים 
 ההיפך.כותבים  ,םיהגויאילו ו .ימין לצד שמאל

 ', א"כדרך הטבעשל 'ן יעני ואם זה לכאורה,
 ,סימןהדבר  כמונו? כותבים אינםם יהגוי מדוע
אלא שכתב זה  זו סיבה.בכך אי נהשיש

היתה זאת עליה, ' , על כרחנו מאת ההמקודש
 מכך. הוא חוזר בודהיינו,  וזה יורה על הפניות.

על דרך שאמרנו,  זהנשיב גם ל כך, מרוהוא או
, כדי נויתייהיה כדרך פני ,כתב שלנוכי 

 ,שלא כדרך הטבע מצוות יהיהשל־ שהפניות
 ואחר כך אמת שנמשך מצוה בכתיבה.אפילו 

אינה  ,ועוד, כי המצוה שבכתיבה מן הכתיבה.
כל פניות 'ל ועיקר פניות שאמרו לכגופו  פונה

   גוף הוא.יית פנוכו' ב
  

ר אומרים 'כל שאכ , יסוד חשוב.הוא אומר כאן
אדם ר השאכאין המדובר , 'שאתה פונה פינות
 .'פונה' ינואכותב, הוא הוא כי כאשר  .כותב

לא כן, ל ע שמאלה. ולאהגוף לא פונה ימינה 
שאתה  'כל פינות לומר על זה את הכלל,שייך 
   וכו'. פונה

  
הפרוכת,  יין הזזתענ, ללמדנו מכאן גב,א דרך

להזיז  כיצד ,הרבה מתווכחיםבפתיחת ההיכל. 
או מצד ימין לצד שמאל, האם את הפרוכת, 

כמים. כתבו בזה כמה וכמה תלמידי חההיפך? 
 כי הדבר פשוט. ,לפי היסוד הזה, נראה לענ"ד

לא  ',פונה' ינואהאדם עומד, הוא  כאשר הרי
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הוא עומד ומזיז אלא שימינה ולא שמאלה, 
נוסף. נימוק כאן,  נויש גםאולי מצד לצד. ו

להזיז את הפרוכת מימין מסתבר יותר שצריך 
לשמאל, כיון שעי"כ הוא מתחיל בימין ומסיים 

 ההתחלה תהיה בשמאל,אם  בימין. משא"כ
, נתחיל בשמאלאם  ה בשמאל.יהיסוף אזי גם ה

 ,ימיןצד שנתחיל עם  ,עדיף לכן נגמור בשמאל.
  ימין.צד ונסיים ב

  
  ספר הזוהר אינו מתייחס לכך? מהקהל: שאלה

הרבה כתבו על  מרן שליט"א: לא. תשובת
בכמה (כך בזמן האחרון, הנושא הזה, דנים על 

נה קפידא לא נראה לי שישו ,)קבצים תורניים
  .לעשות כךשעדיף  ניאבל חושב .בעניין זה

מ בבתי כנסיות שיש להם פרוכת "נפק אמנם
  גדולה, ששם יש פניית הגוף.

  
הוא ש כמו, אין פניית הגוף כתיבהב, אופן בכל

[יש להעיר כי גם בנר חנוכה אין פניית  .מרוא
שזאת תשובה נמצא הגוף, ממש כמו כתיבה. 

רק לגבי נענוע הלולב, רק לפי מהלך אחד של 
  ט]."המלבושי יו

  
ין ידבר מענ תשמעו ,עוד נקודה כאןמוסיף  הוא

כי הכתב  ,אמרו חכמי האמת מזו גדולהונוסף. 
מטה נתהפך בדרך לו ,למעלה בדרך תשר"ק

וחידוש  .ומקרה זה קרה גם לכתיבה ג"ד. ב"א
 ממנו. למדיןואין  ,דשה התורהיהוא שח
 ,אומרים הקבלהי חכמ, כי אומר ט"יוהמלבושי 

 אינו כפי הכתבבשמים למעלה הכתב ש
אל"ף בי"ת גימ"ל לפי סדר , דהיינו נויאצלש

אם אתם  תשר"ק.הפוך, דהיינו דל"ת, אלא 
[שיעור מוצש"ק כי תצא ברנו בזמנו ידזוכרים, 
בוא, הכתב יהיה בדרך ל, כי לעתיד ה'תשע"ד]
דבריו אלו. עם ומתקשר מתאים  הדבר תשר"ק.

ואנו  ,התהפךהדבר נו ינכון שאצל ,בעצם א"כ
 הואאבל הסדר העיקרי  ,ג"דבא ם בסדרכותבי

סדר תשר"ק. כפי שדיברנו אז על הפסוק, 
ֵצם ְרָקה ָלֶהם ַוֲאַקּבְ הוא לכן  [זכריה י', ח']. ֶאׁשְ

 וןכתיבה, כין האל תביא ראיה מאומר, כי 
  . תה צריכה להיות הפוכההיהכתיבה בעצם ש

 ,עיקרינראה יותר מר את התירוץ הוהוא א כעת
לי עוד יש  ט,"שכתב אותו גם בספרו תוספת יו

י "פאע ,עיקר הכתבזה ש, ולומר בכתיבה
 אפילו הכישהשורה הולכת מימין לשמאל, 

בכתב  כשכותב, בפרטבכל אות ואות 
  . וכו'רית, הנה הוא הולך משמאל לימין אשו

  
יש לו שהמנהג  כי ,הכללו ,הוא כותב ובסוף
תפשט בישראל הגדולים עם וישוב, ונעיקר 

ולעקרו  אין לתלות בו חבלים, ,הקטנים
עלינו להודות  ,ידינו מגעת רק אם אין ולשרשו.

נו, ובמיעוט שכלנו, אם לא בחכמת אבותי
 , שהואאם היה איזה מנהג שמבורר הטעות.

 העניין אינו בנ"ד,אבל  אזי בסדר. ,טעותבודאי 
, מתיישב יפה הדבר ,תירוץ טוב לכךיש ו ,ברור

  .אין לשנות וממילא
  

ין יענבקצת כאן להרחיב בעזרת ה' נרצה  אם
 בעצם נקודה חשובה נה כאןישנראה כי זה, 
 ,ומהרי"ל ,והלבוש ,יו"ט תוספת בעל .מאד

שהם היו שם, ים על ארצות אשכנז, מדבר
הם לא ידעו מה  ,כנראה .הדהיינו ארצות אירופ

וכעת אנו צריכים  שיש בארצות ישמעאל,
, רופאיםיהאכל וצרים להשלים את התמונה. הנָ 

שמאל כותבים מצד  ,האמריקאים בזמנינו וכן
, הישמעאלים בארצות ערבאולם  לצד ימין.

 אנחנו, מצד ימין לצד שמאל.כותבים כפי ש
   , הם לא התייחסו לכתב הערבי.לכן

  
אכן  .בינינו לבינם נו הבדלישעדיין  ,אבל

כותבים את האותיות מימין ם ישמעאליה
 אצלם, משיכת הקולמוס היאאבל לשמאל, 

צד שמאל. א"כ יוצא כך, בעם מצד ימין ל
מימין היא הכתיבה  נו שיתוף. דהיינו,יש שראלי

משמאל  היאמשיכת הקולמוס ו ,לשמאל
, הכתיבה צרים, אצל הנבארצות אשכנזו לימין.

אילו אצל ו המשיכה היא לצד ימין.גם ו
לצד  המשיכה היאגם הכתיבה ו ,הישמעאלים

  שמאל.
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 על כך, בעל מדרש תלפיות מה אומר תשמעו
כמו לא  [בענף גאולה].אליהו הכהן הר"ר כמל
, דברים בעולם , כי ישנםחושביםהיינו אנחנו ש

ל שישראבספר הפליאה,  איתא. 'סתם'שהם 
וישמעאל מצד  העיגול, למעלה הן באמצע

דת ִמ הוא ב ,ישמעאל ימין, ועשיו מצד שמאל.
אברהם אבינו, "ר, יש להם את מדת החסד. בעו

אבל  .אורחים , ומכניסיםגומלי חסדיםהם 
 ,הלים שלהםבא מכניסים אורחים, הם כמובן

הם הורגים אותם. לא משנה. בכל אופן, אח"כ ו
, כיון דה הזאתיש לישמעאלים את שורש המ

 ע"ה. מאברהם אבינוזאת ישמעאל למד ש
ו הּוא ֱאדֹום זה גבורה. ,עשיו [בראשית ל"ו,  ֵעׂשָ

שראל, נמצא יועם  הגבורה. זאת מדת א'],
כּון על דרך, באמצע. ִעים ִיְתַהּלָ  ָסִביב ְרׁשָ

 הרשעים מתהלכים מסביבנו. [תהלים י"ב, ט'].
כדי וכל השתדלותם להחטיא נפש מישראל, 

  . וכו'להוציאה החוצה 
  

ועשיו  ,ימיןצד ל עומדישמעאל העולה מזה, ש
אשר נראה לי בזה, דלכן  .לצד שמאל

בחר סדר כתיבתו ישמעאל שהוא לימין, 
הימין אל השמאל, כדי להתקרב אל הקודש, מ

שראל, שהוא יעם  סמוך לעיגול הנזכר.
ם ישמעאליהקודש, נמצא באמצע. ומאחר וה

מימין ולכים הם ה רוצים להתקרב לקדושה, לכן
הם גם במשיכת הקולמוס,  ,הכללגבי  לשמאל.

שמאל, סדר אדום שהוא בו .כךכים הול
כתיבתו מהשמאל אל הימין, כדי להתקרב אל 

גם הם רוצים להתקרב  העיגול הקדוש.
לא  הדבראבל  ן הצד השני.מאולם לקדושה, 
ת לֹא יּוַכל  ואינם יודעים, כי .יעזור להם ְמֻעּוָ

   .וכו' [קהלת א', ט"ו] ִלְתקֹן
לעולם פונה לצד ש ,אותיות הקודשכן  לא

 ,בין בהתחלת הכתיבה שמתחיל מהימין ,ימין
ית כל יעש. שכתיבת צורת האותיותבין ב
 , כ"בדהיינו .אותיותהעשרים ושבע של  הגגים

האותיות עד ו ,ג"דבא, מהאותיות אותיותה
עוד מנצפ"ך, הם ביחד כ"ז קרש"ת, ואח"כ 

ל הימין היד מהשמאל א הוא להוליך ,אותיות
   .וכו'

 [בגמ' מס' סנהדרין דף כ"ב],וזהו שאמרו חז"ל 
נקרא הוא למה הכתב שלנו  ,תכתב אשורי

 .שמאושרת בכתיבתה ?כתב אשוריתבשם 
 ,אות ומופת חותך על אותיות הקודש ווזה

 הוא אומר שהם מהקב"ה, לא עשה כן לכל גוי.
 ,הולכים שמאלה וחוזרים ימינהעם ישראל,  כך,

ישמעאלים מנסים לבוא השאנחנו במרכז.  וןכי
מנסים והנצרים  ,נו מצד ימיןילהתקרב אלו

  הם נשארים מסביבנו. ו ,הצד השנין לבוא מ
  

אינו כתב אשר הוכחה שהכתב שלנו,  זאת
א הם שהמציאוהו, החליטו והסכימו על כך, "בנ

אלא  כמו כתב הישמעאלים והנצרים,
  לא עשה כן לכל גוי.ה. "מהקב

  
 ,העליוניםעולמות , הוא מדבר לגבי הכמובן

גם , אם נתבונןבעצם, אבל  הנשמות.בשורש 
, הם ההדבר הוא כך. ארצות אירופבעולם שלנו 

 , הם בצד ימין.ארצות ערב בצד שמאל.
וא לא"י, וכולם רוצים לב הם במרכז. ,ישראלו

ותהיה בסוף , םכולם רוצים רק את ירושל
ל כמו שנאמר מלחמת גוג ומגוג,  י ֶאת ּכָ ְוָאַסְפּתִ

לַ ִ ְלָחָמהַהּגֹוִים ֶאל ְירּוׁשָ  [זכריה י"ד, ב']. וגו' ם ַלּמִ
ן ְי"יָ  ,הקב"ה. אבל מה שהם רוצים וזה ּתֵ  ַאל ּתִ

ֵפק ָירּומּו ֶסָלה ע ְזָממֹו ַאל ּתָ לים [תה ַמֲאַויֵּי ָרׁשָ
שורש דבר הפלא ופלא, לדעת את ה ק"מ, ט'].
אין שום כי  ,בנויים ומסודרים כיצד הם ,הדברים
  טעם והסבר. נוכל דבר ישול ,נםהוא לחדבר ש

  
מביא את  [סי' תרע"ו סעי' י"ג]לחן ערוך הש בספר

והרי  ', והוא כותב כך,דרך ימיןעניין 'מקורות 
 ,ז' מפורש בים שעשה שלמה בספר מלכיםכן 

שלושה פנים צפונה,  ,רקָ שנים עשר בָּ י לגב
 דהיינו צד דרום, ,שלושה נגבהושלושה ימה, ו

ומזה דרשו חז"ל, דכל פינות  ושלושה מזרחה.
הביא מה שורך ימין ע"ש. ד הואשאתה פונה 

 זה לא ראיה,מזבח, על הש מההזאותהלבוש 
ופניו מד מבחוץ, ועזהו ג"כ כן כפי שהיה 

משמאל  הוי ,אדם עושההכל דבר שלפנים. וב
   ימין, דרך ימין.ל
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הערוך  מכתיבה שלנו, ביא ראיהומה שה
את מנהגינו, ולדחות את  ,אתזגם מחזק  השלחן

בסגנון  הדבראומר את שהוא רק דברי הלבוש, 
בכתיבת כל אות להיפך, הוי גם כן אחר, 

דהולכים משמאל  ,כתב אשוריתלעצמו ב
בכתיבה מימין  ,ויש בזה סוד גדול לימין.

בפרטיות, ומשמאל לימין  ,לשמאל בכלליות
בשמאלא,  א בימינא, וימינאלאכללא שמאל

בע מה שכתב מטֵּ ו כידוע לחכמי הקבלה.
 המחולות, זהו דרך הטבע, ולא דרך השכל.

 ן הטבע?מביא לי ראיה מ -הלבוש  -מה אתה 
על פי  ,ויותר מזה .אני מדבר לפי השכל

  המצוות.
  

אשמח קצת שאלה,  כאןבכל זאת, יש לי  אולם
כאן סופרי  נםאם יש אותה.אם תצליחו לתרץ 

, כי הם טוענים הריסת"ם, אולי הם יענו לי. 
 צד ימין.מצד שמאל ל היא ,מוסהקול משיכת

אבל  לכתוב. המקובלהוא כך שנכון  לכאורה,
וכי אם הסופר יכתוב מימין לשמאל,  ,מה יהיה

 ,לצד ההפוךאם סופר יכתוב  הדבר יהיה פסול?
את למשל יכתוב ו ,יתפוס את הקולמוסדהיינו 

או את המושב , מימין לשמאל אות בי"תהגג 
י אאחרי הכתיבה, הרי ו וכי זה פסול?שלה, 

מנהג האמנם,  .זאת אפשר בכלל לדעת
לכתוב משמאל הוא בעם ישראל, מקובל ה

   לימין
  

סופר ה, אם בעניין זה. כגון "מ להלכהקנפ וגם
, אבל כתב אות בי"ת, ואח"כ אות דל"תכתב 

 הנכנס של־אות בי"תהעקב , ותםוהוא הקריב א
צורת  כאןיש א"כ לכאורה , אות דל"תלתוך ה

 ,ן שלפי דרך הכתיבה, כיוהאות ה"א. אלא מאי
י יוצא כי אז ,מתחילים מצד שמאל לצד ימין

, אף פעם לא היתה כאן צורת האות ה"א ,בעצם
מימין , ההיפךאבל אם הסופר יכתוב  .וזה כשר

יה יבשנ ,בשלב הראשוןלשמאל, א"כ יוצא כי 
דנו  האות ה"א.ה פה צורת תהי ,הראשונה

[עיין יריעות שלמה חלק שני כלל בעניין זה.  בספרים
נה ישומרת, כי אזאת  ח]."ח הערה ע"א דף קל"כ

 כך. כותביםנם סופרים השי מציאות כזאת,

כתוב מצד שמאל לסופר הדרך אותו אם א"כ, 
   הדבר אינו טוב. ,לצד ימין

  
בסדר כתיבת האותיות שלנו מימין  רק

לשמאל, הדבר מוכרח מצד עצמו לכתוב 
 אינני מדבר מצד דין 'שלא כסדרן', כיכסדר. 

. , רק בתפילין ומזוזותמעכב ינואדבר זה ס"ת ב
את האות בס"ת, סופר יכתוב האם  הרי

ינו א, הדבר ראשונהאות ההאחרונה לפני ה
אי אפשר זה לא מתאים,  ,אבל בד"כ מעכב.

כיון לכתוב כך מבחינת גודל האותיות וכו', 
סדר כפי  שהוא ,בהסדר הכתיינו אשזה 

 קוראים משמאלכותבים ו ,הגוייםרק  הקריאה.
   לימין.

  
משיכת הקולמוס עצם  לגביבכל זאת,  אבל

אפשר למשוך את הקולמוס  ,הכתיבהבעת 
 ,אם כןדהיינו מימין לשמאל. , בצורה הפוכה

ההוכחה היא  היא ההוכחה? יוצא כי כלמה 
שראל, ילכתוב בעם ממה שכך מקובל  ,בעצם

ה מצד הכתיב ,הוכחה עצמית אבל זאת אינה
  הוא מקובל. פועל כך שברק עצמה, אלא ב
  
ט "ט והמלבושי יו"קשה עוד לא על התוי א"כ,ו

בתירוץ עניין כל פינות שאתה פונה, אלא לא 
 ושזה ,מדרש תלפיותכיצד אמר בעל כ "מובן ג

, 'לא שהאותיות הם מהקב"ה ,אות ומופת חותך
 כזאת, לא מצאנו הלכה כי עשה כן לכל גוי'.

שהדבר מעכב.  ההיפך,סופר יכתוב השאם 
 נה גם אפשרות אחרת. דבריש, כי סימן הדבר

 ,ויודיעני א תשובהמי שימצקשה לי. קצת  ,זה
  ברוך יהיה.

  
 מה שנוגע להלכה אמר אתנֹ נסיים ואופן,  בכל

 למעשה, בעניין סדר הדלקת נרות החנוכה.
יש לנו נמצא ד [בסי' תרע"ו],אור הלכה כותב יהב

דעת  ה בכוונה]."[עי' לעיל ד .שלש שיטות
 אינוהאשכנזים  השו"ע. מרן וזה ,המחבר

דעת ו. 'המחבראלא ', 'מרןבשם 'קוראים לו 
אחד  כלו .ודעת הטורי זהב ,רש"ל והגר"א
ואף שבחיי אדם לא נזכר כי אם  .יעשה כמנהגו
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מ"מ אין  שיטת השו"ע ושיטת המהרש"ל,
י אחרי שהפר ,ות גם כן שיטת הטורי זהבלדח

  מגדים ודרך החיים העתיקו להלכה. 
  
וה, דבכל גווני עצם המצ"מ בכל זה בקן נפאיו

, אף אחד לפי כל הדעותדהיינו,  לכולי עלמא.
פי השיטה שאם אתה עושה ל ,אומר ינוא

ן ירק לעניידי חובה. לא יצאת  ,השנייה
להתחיל יותר באיזה מקום נכון  ,לכתחילה

   זאת היא השאלה. .להדליק ממנו
  

דעת כפי ודעת מרן, כ מנהגינו ,שאמרנו וכפי
אחרי שמברך להדליק , זיע"א מהרי"ץוהאר"י 

  וכו' שעשה נסים וכו', 
 להדליק מתחיל

  משמאל לימין, 
הדרך העיקרית,  זאת

ראוי ורצוי וכך 
  ., ואין לשנותלעשות

  
  

סייענו על דבר כבוד שמו, ברוך הוא י המקום
  אכי"ר.

   
 

 

  חדש!

  בעהי"תיצא לאור 
  מהדורא מיוחדת ומפוארת של נוסח תפילת

   "הפרת עצה"
  בדוקה ומנוסה בעזרת ה' יתברך  סגולה

  לבטל עצת אויבי ישראל הקמים עלינו, 
  שבזי זיע"א,  מיסוד מהר"ר שלום

  וָפַעל בה גם מהרי"ץ זצוק"ל. 
  שליט"א.התפילה מנוקדת ומבוארת ע"י מרן 

  

  וארת שלכמו־כן יצא לאור מהדורא מיוחדת ומפ
  " לסיום מסכתא הדרן עלך"

  .מרן שליט"א מנוקד ומוגה על ידי מבוארהנוסח 
  .כסלו ה'תשע"ה ב'שכ"ו 

  
  וארת שלכמו־כן יצא לאור מהדורא מיוחדת ומפ

   התפילה לפני ואחרי הלימודנוסח 
  .מרן שליט"א מנוקד ומוגה על ידי מבוארהנוסח 

  .כסלו ה'תשע"ה ב'שכ"ו 
  

  וארת שלכמו־כן יצא לאור מהדורא מיוחדת ומפ
   הדרךתפילת 

  .מרן שליט"א מנוקד ומוגה על ידי מבוארהנוסח 
  .כסלו ה'תשע"ה ב'שכ"ו 

  
ה"מנויים לחיים" לקבלת שיעורי מרן שליט"א 

  יקבלו זאת לביתם במשלוח הבא בע"ה.
  

 א ב   ג       ד  ה  ו


