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  לק"י
  נושאי השיעור:

   על חקירות ומחקרים.
עניינים שהעלה מהרי"ץ זיע"א בספריו ואשר מעט דרך הפסיקה בק"ק תימן יע"א, 

  ם. לא נהגו כמותאעפ"כ 
  . , ומנהג אבותינו נע"ג בזהעצימת העיניים בתפילהבירור חשיבות עניין 

  פרשת ציצית במרוצה.  הקוראיםבעניין 
  וכו'. בעשר  פתרון החידה עשר

  שנה.  370גילוי תכלאל כת"י מתימן מלפני 
ההשקפה הנכונה ודעת־תורתנו הקדושה קורען], ן [הערבים הישמעאלים וספרם קורא

  'ומשמע ודומה ומשא'.זמנינו, בהתייחסות לערבים ב
קדושה חיזוק בענייני צורך הות, איסור התגרות באומות ואיסור עלייה להר הבי

  .צניעותו
  

 

�� 
  שמורות כל הזכיות

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

   yad@maharitz.co.ilדוא"ל: 
  

  להאזנה לשיעור דרך הטלפון:
  072-33-23-642 –קול יהודי תימן 

  6שלוחה 
  03-6171031 –קול הלשון 

  451 -מספר השיעור במערכת קול הלשון
  327 - ובקו "קול יהודי תימן" מספר השיעור בדיסקים
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  ניתן להקדיש כל שיעור להצלחה ולרפואה, או לעילוי נשמת.
  השם יוזכר בל"נ בתחילת השיעור מפי מרן הגאון שליט"א, 

  וכן באמירת "מי שבירך" בסוף השיעור.
  לפני השיעור.זאת . נא לתאם 050-4140741פרטים בטלפון: 

  והתורמים והמסייעים להפצת התורה ולזיכוי הרבים,
  ימלא המקום ב"ה כל משאלות ליבם לטובה. אכי"ר.
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דרך הפסיקה בק"ק תימן  על חקירות ומחקרים.

זיע"א בספריו  עניינים שהעלה מהרי"ץמעט יע"א, 
  ם.לא נהגו כמותאעפ"כ ואשר 

  
רבי איתא,  ע"ב] ק"ה[דף  יבמותמסכת  בגמרא

פתח חד  .הוו יתבי ,שמעון בר רבי חייא ורבי
המתפלל צריך שיתן עיניו  ,מינייהו ואמר

י  [מלכים א' ט', ג'] שנאמר ,למטה ְוָהיוּ ֵעיַני ְוִלּבִ
ל ַהיִָּמים. וחד אמר ם ּכָ  ,עיניו למעלה ,ׁשָ

ִים [איכה ג', מ"א] שנאמר ּפָ א ְלָבֵבנּו ֶאל ּכַ ָ  .ִנׂשּ
 .אתא ר' ישמעאל בר' יוסי לגבייהו ,אדהכי

 .בתפלה ,אמרו ליה ?במאי עסקיתו ,אמר להו
המתפלל צריך שיתן  ,כך אמר אבא ,אמר להו

כדי שיתקיימו שני  ,ולבו למעלה ,עיניו למטה
  מקראות הללו. 

  
[בפרק חמישי הרמב"ם, מביא זאת להלכה  רבינו

כשהוא עומד וז"ל,  ,מהל' תפילה הלכה ד']
ונותן  .צריך לכוין את רגליו זו בצד זו ,להיבתפ

ויהיה  .כאילו הוא מביט לארץ ,עיניו למטה
 .כאילו הוא עומד בשמים ,לבו פנוי למעלה

הימנית על  ,ומניח ידיו על לבו כפותין
ועומד כעבד לפני רבו באימה  ,השמאלית

  .וכו' ע"כ ולא יניח ידיו על חלציו .ביראה ופחד
ו"ח סימן צ"ה סעיף [אבשלחן ערוך  מרןכמו־כן, 

שיהיו  ,צריך שיכוף ראשו מעטכתב וז"ל,  ב']
ויחשוב כאילו עומד בבית  ,עיניו למטה לארץ

  .  ע"כובלבו יכוין למעלה לשמים  ,המקדש
  

זה מקרוב מכתב, ובו מספר שאלות  קיבלתי
והערות ודיונים, מאת ידידנו הרב בן ציון צדוק 
הי"ו מהעיר קרית ספר ת"ו, בכמה נושאים. 
הנושא הראשון, הוא בעניין דלעיל. וז"ל, 

באתי בזה  בשיטת מהרי"ץ בפסיקת ההלכה.
לדבר אודות מה שכב' הרב כתב כמה וכמה 
ו פעמים, ששיטת מהרי"ץ שבמנהגים אנחנ

הולכים כמו הרמב"ם, ובהלכות כמו מרן. 
  . וכו' ועיינתי בזה עיון רב בספרי מהרי"ץ

כידוע שקדמונינו נהגו בכל דרכם על פי 
הרמב"ם, וכן נהגו בכל ארצות המזרח התיכון. 
מצרים, סוריה, בבל, ועוד. כשהגיעו ספרי מרן 
לתימן, הושפעו ממנו רבות. כידוע למעיין 

תימן. והראשון בכתבי האחרונים מחכמי 
שהכניס לסידורי תימן נוסחאות ספרדים 
ופסקי מרן, היה מהר"י ונה. למרות שעיקרו 
ויסודו עפ"י הרמב"ם, הוא שילב מדברי מרן 
ומדברי האחרונים והמקובלים, כדי לצאת ידי 
חובת כל הדעות. וממנו למד מהרי"ץ. ולכן, 
באגדתא דפסחא מהדורא קמא כתב לברך על 

  שי, טיבול בחומץ, וכדומה. כוס ראשון ושלי
  

כעבור זמן, מהרי"ץ חזר בו, ולאחר שחזר בו 
הוא חיבר את ספרו עץ חיים. השאלה היא, 

אין פנאי להיכנס לכך כעת, . וכו'ממה חזר בו 
לפרט הזה. אולי יותר מאוחר, בשיעור נוסף, 

  בל"נ. 
  

מה שמהרי"ץ העלה הוא כותב כך,  ובהמשך
גים אותם, כגון הלכות רבות שעד היום לא נוה

לפסוע שלש פסיעות לפני תפילת העמידה, 
לעצום עיניים בעת התפילה, לעמוד 
כשאומרים 'ופרוס עלינו סוכת שלומך' בליל 
שבת, ועוד דברים כיוצא בזה, מוכיח שגם 
אחרי שהוא חזר בו, עדיין הוא נשאר דבוק 

  בשיטת מהר"י ונה.
  

אשלים קטע נוסף, ממה שהוא כתב  כעת
פני שהדבר משמעותי מאד. בהתחלה, מ

דילגתי אותו קודם בכוונה, כדי לא לפתוח 
רציתי לחוות דעתי, בנושא זה. הוא כתב כך, 

ומה שאני כותב זה אחרי עיון רב בספרי 
מהרי"ץ, ולאור הרקע ההיסטורי שקדם 

  לתקופת מהרי"ץ.
  

היא שורש  ,לפי דעתיר שאישנה נקודה, כאן 
הסגנון הזה, "הרקע ההיסטורי", הוא הבעיא. 

  קצת בעייתי. 
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אחד, ישנה מגמה אצל היהודים, לחקור  מצד
כל דבר לעומק, וזה בעיקרו דבר טוב, הנוגע 
לעוד כמה עניינים, אשר אולי נדבר עליהם 
בל"נ בהמשך השיעור. נזכיר כעת, רק באופן 

[שיעור מוצש"ק כללי. למשל, הרי דיברנו בעבר 
], כי אצל הישמעאלים, אין ובראשית ה'תשע"

אין דבר כזה, חקירות. גם  את המושג 'לחקור'.
אצל הנצרים. אין לחקור ביסודי הדת שלהם. 
והסיבה היא, כי הדבר בנוי על שקר. הם 
מפחדים, שיתפסו זאת, באם יחקרו ויחטטו 

  יותר מדאי. 
  
נחלת יוסף, חיברו הר"ר שמואל בן  הספרעל ב

ה גברא רבא, חכם יוסף ישועה זצ"ל, הוא הי
מופלא מהעיר עדן שבארץ תימן, כותב בפרק 

מלים חזקות מאד בעניין זה. וז"ל,  [דף ע"א]י"ד 
 מפני תיחת ולא תירא לא ,הקדושה תורתינו

עם ישראל, שונה מכל  .והמחקר התבונה שמש
אומות העולם. אצלם, הם מפחדים שיעשו 
חקירות, כי מי יודע לאיזה מסקנות יגיעו מכך. 

 מה כלאבל התורה, לא תירא ולא תחת מכך. 
 ,היהדות על אור להאיר התבונה שמש שיוסיף

 אשר וההדר היופי על גם אור להאיר יוסף כן
 ,מעלה מעלה התורה תתעלה כי .בתורתינו

אדרבה, . המחקר ספרי רבבות אלפי כל על
  כל כמה שתחקור, תגלה יותר את האמת.

  
, צריך לדעת, איך לחקור? ראשית, צריך אבל

שתהיה לאדם יראת שמים, ושתהיה לו 'דעת 
אנחנו אומרים בליל שבת, במזמור 'לכו  תורה'.

ָידֹו ֶמְחְקֵרי ָאֶרץנרננה',  ר ּבְ  [תהלים צ"ה, ד']. ֲאׁשֶ
[בעץ חיים ח"א דף צ"ט עמוד א אומר מהרי"ץ זיע"

   .רוב החיפושעניינו  א'],
  

היא, שרוב החוקרים, הם בדר"כ  הבעיא
אדם המחפש, הוא  שטחיים. הם "מחפשים".

עובר על הדברים מלמעלה, אבל אינו נכנס 
לעומק העניינים. הוא כמו אדם, המסתכל על 
הפרי מבחוץ, מן הקליפה. הוא לא נכנס לתוך 
העניין, לתוך הפרי, לתוך הטעם וכו', אלא רק 
מבחוץ, וכך הוא מגיע למסקנות. אבל כאשר 

ישנה 'דעת תורה', כמו גדולי התורה, כדוגמת 
"א, אשר גם היה בעל הבנה רחבה וידיעות החיד

רחבות בכל חלקי התורה, וגם בחקירות של 
כתבי יד, וגם בקבלה. ממש, איש האשכולות, 
איש שהכל בו. הדבר מפורסם בעולם. כמו כן, 
גאון עוזנו מהרי"ץ זיע"א. רואים כי אצלם היה 
את העניין של לחקור, לא לפחד מכלום, ולומר 

ר מצריך שיקול דעת את המסקנות, אבל הדב
תורה. ישנו הבדל גדול, בין אדם המסתכל 

  מבחוץ, לבין אדם המסתכל מבפנים. 
  

, אם למישהו מתוך המחנה שלנו, מתוך לדוגמא
עולם התורה, תהיה איזו ביקורת על דברים 
מסויימים, אזי בסדר, הוא מעיר והדבר נשמע 
טוב. אבל לפעמים, כאשר ישנם אנשים 

זאת, ההבדל הוא שמים  מבחוץ, אשר מבקרים
וארץ. זה לא שאין ביקורת, תמיד יש על מה 
להעיר, אבל מי שבא לבקר מבחוץ, רואים 
שזהו אדם זר, אשר יש לו מטרה להטיל 
שיקוצים. אבל מי שמבקר מבפנים, הוא בא 
לתקן, והדבר כואב לו. אפשר לדעת, מי אוהב 

  ומי אויב. 
  

כאשר נכנסים לתוך העניינים, מבינים  אם כן,
דברים רבים, אשר אינם נראים על ידי החיפוש 

  מבחוץ. 
  

, לגבי הנקודה הזאת שהוא כותב במכתבו, לכן
כי ישנם כמה דברים אשר העלה אותם מהרי"ץ 
בעץ חיים להלכה, אולם הרבה עד היום לא 
נוהגים בהם, כגון לפסוע ג' פסיעות קדימה לפני 

ה. אכן הדבר נכון, מהרי"ץ תפילת העמיד
בשם הרוקח,  [בעץ חיים ח"א דף מ' ע"ב]מביא זאת 

כשיחפוץ להתפלל, ילך לפניו ג' פסיעות, כנגד 
ג' הגשות לתפילה. ויגש אברהם, ויגש יהודה, 

ע"כ. ואינני יודע, אם נהגו כך בזמן ויגש אליהו 
מהרי"ץ. הוא כתב זאת, בתורת דבר פשוט, אך 

נוהגים. יכול להיות, הוא לא כתב, כי כך 
שחלקם נהגו כך. אבל לגופו של עניין, זהו כפי 

, ]מוצש"ק משפטים ה'תש"עשיעור [שדיברנו בזמנו 
בעניין הכאה על הלב באמירת 'אשמנו בגדנו'. 
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מהרי"ץ מביא זאת, ולא נהגו כן. א"כ, אחת מן 
. או שבזמנו נהגו כך, ולאחר מכן משום השתים

מה הפסיקו זאת, או שכך נהגו יחידי סגולה. 
העיקר הוא שמהרי"ץ מביא לנו את זאת, רוצה 

  עכ"פ להנהיג כך, כיון שזהו דבר טוב. 
  

הכלל אצל מהרי"ץ הוא, מהיות טוב אל  הרי
ֵרא רע. לא להסתכל, בצורה 'יבשה'. מה  ּקָ ּתִ

לא נהגו? כן או לא? נהגו בעבר אבותינו, ומה 
וזהו. אלא, כפי שהבאנו מספר פעמים, את 
המשל שאני רגיל לומר מן השוקולד. אבותינו 
לא אכלו שוקולד, לא בגלל שהשוקולד אינו 
טעים, אלא בגלל שלא היה להם שוקולד. כל 
עניין השוקולד לא הופץ בעולם אלא מלפני 
כשלוש מאות שנה, ותו לא. הובא אז מארצות 

רחוק. אינך יכול להגיד, אם אבותינו המזרח ה
לא אכלו שוקולד, גם אנחנו איננו יכולים 
לאכול שוקולד. אתה צריך לבדוק, הדבר טוב, 
או שאינו טוב? ברוך ה' שנתן לו טעם טוב, וזה 
בריא, לא מזיק עכ"פ, אם לא אוכלים הרבה 

  מדאי. זה ממריץ.
  

, ההנהגה הזאת, היא הנהגה טובה, יש ממילא
ין של 'ויגש', דהיינו שנגשים לתפילה. בכך עני

זהו דבר טוב. מתכוננים להתקרב לפני מלך 
  מלכי המלכים, ברוך הוא.

  
העניין של לעמוד באמירת 'ופרוס עלינו  לגבי

סוכת שלומך' בליל שבת, שמהרי"ץ מביא 
בדף ק"ה סוף עמוד ב', אכן רבים אינם נוהגים 
כך, אבל הדבר כתוב בספרי קבלה, ובמהרח"ו 

צ"ל. מה שהציבור אינו עושה כך, מסתמא ז
הדבר נובע מחוסר ידיעה. אבל העיקר, וכי ישנו 
איזה דבר רע בכך? וכי הדבר אינו טוב? א"כ, 
מאחר וישנו עניין לעמוד אז, א"כ תעמוד. אין 
  סיבה, שלא לקבל זאת. וכך גם אני הקטן נוהג. 

  
יוצא, כי הדברים אינם סותרים. וזאת מבלי  א"כ

לעניין שכתב במכתבו, שאבותינו שניכנס 
הלכו אחרי הרמב"ם. כבר הסברנו זאת כמה 

פעמים, כי אין פירושו, שקיבלו את דברי 
הרמב"ם בהכל. אלא שבעצם, המנהגים שלהם 
היו קיימים כך מדורי דורות. התאימה מסורתם 
לרמב"ם. וכעת השאלה, כיצד להסתכל על 
  הדברים הנוספים. את מה לקבל, ואת מה לא? 

  
  

, ומנהג עצימת העיניים בתפילהבירור חשיבות עניין 
  .אבותינו נע"ג בזה

  
בפרט, לגבי מה שהוא  כעת רציתי לדבר אולם

כותב במכתבו, בעניין עצימת העיניים בזמן 
התפילה. ברגע הראשון, הדבר קצת הדהים 

  אותי. וכי הדבר אינו נהוג?
  

מהקהל: אדרבה, אבותינו היו עוצמים  הערה
  את העיניים. 

  נוספת מהקהל: או מסתכלים בסידור. הערה
  

מרן שליט"א: לאבותינו לא היו  תשובת
  סידורים. 

מהקהל: אפילו אותם שהיה להם סידור,  הערה
  הם עצמו עיניים.

  
את העניין הזה, והתברר לי כי אכן  ביררתי

ישנם לא מעט אנשים, אשר אינם עוצמים אז 
את עיניהם. אבל, הם מסתכלים למטה. בין 
היתר, שאלתי גם את הרה"ג איתמר כהן 
שליט"א, אמרתי לו כי אמרו גם על מארי חיים 
כסאר זצ"ל, שהיה מתפלל מבלי לעצום את 

ת עיניו, עיניו. והוא ענה לי, אכן, הוא לא עצם א
אבל הראש שלו היה כלפי מטה, כפוף מאד. 
ממש, כעבדא קמיה מריה. רק כאשר הגיע 
לברכת מודים, הוא היה מרים את הראש, בכדי 
לראות היכן הציבור אוחז, ואם היה רואה כי 
רוב הציבור כבר גמרו את התפילה, הוא היה 
מזדרז לסיים, בכדי שלא להטריח את הציבור. 

ן זקנים רבים היו נוהגים כך, והוא אומר, כי אכ
עיניהם נשארו פתוחות. גם אביו היה נוהג כך. 

  אבל ישנם כאלה, שאכן עצמו את עיניהם.
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  צריך להבין את העניין.  א"כ,
  

בהתחלת השיעור, כי בגמרא וברמב"ם  הבאנו
ובשו"ע כתוב להיות אז, כאילו מביט לארץ. 
אולם לכאורה קשה, וכי בקהילותינו רבים לא 

ְלמה שכתוב בספר הזוהר הק', כי הדבר  חששו
חמור מאד, להתפלל בלא עצימת עיניים? וכי 
הם לא ראו זאת? הרי גם מהרי"ץ מביא זאת 

[סי' צ' וכן בעל שתילי זיתים  [בע"ח דף מ' ע"א],
איך יכול להיות, שתלמידי חכמים  וסי' צ"ה].

ויודעי ספר, התפללו בלא עצימת עיניים? ולא 
כסאר הוא אחד מהמגיהים עוד אלא שמהר"ח 

של שתילי זיתים בהוצאת יוסף חסיד בזמנינו, 
ככתוב שם בהקדמת הספר. [דרך אגב, בפעם 
הראשונה ששמעתי זאת, אמרתי, כי גם אם 
מהר"ח כסאר פתח אז עיניים, הוא ראה דברים 
אחרים, מרוב קדושתו ופרישותו. זה לא מה 

  שאנשים אחרים מגושמים ראו]. 
  

, בלי סידור. כי המתפלל עם סידור, והמדובר
אין הכי נמי. אבל בדרך כלל, בארץ תימן 
התפללו בלי סידור. דהיינו, לא רק ביום חול, 
אלא גם בשבת, ואפילו ביום טוב, אפילו 
תפילת מוסף. אינני מדבר על מוסף של ראש 
השנה, אלא מוסף של יום טוב. הם התפללו 
 זאת בעל פה. את כל התפילות, הם היו
מתפללים בעל פה. לא היו סידורים בבית 
הכנסת. אולי רק לאנשים בודדים. ליחידים או 

  לילדים. 
  

  מהקהל: הסידורים היו בכתב יד. הערה
מרן שליט"א: אכן. אבל אפילו מי  תשובת

שהיה לו סידור כת"י, הוא לא הביא אותו לבית 
הכנסת, רק כאשר היה לו צורך מיוחד, כגון 

ומה. אבל סתם כך, הם לאמירת סליחות וכד
ידעו את הכל בעל פה. אפילו את האשמורות 

  בחודש אלול, אמר ש"צ בעל־פה.
  

], [כנז' לעילזיע"א כותב זאת בעץ חיים  מהרי"ץ
[הלכות תפילה הדבר מובא גם בפסקי מהרי"ץ 

 עיניו לסגור תפללהמ צריךבזה"ל, סעיף ל"ב] 
 פרשת בזוהר איתא כידה תפילה, בשעת

 מאן ,יחז את ,לוז" ]ב"ע ר"ע דף[ ואתחנן
 פייאולח לוירג לכוונא בעי ,בצלותא דקאים
 ובעי .כאמל קמי יתיבד כמאן ,רישיה

 .בשכינתא יסתכל דלא ,עינוי אלאסתמ
השכינה נמצאת, מול המתפלל. אמנם בפועל, 
אם הוא יפתח את עיניו, הוא לא יראה את 
השכינה, אבל הוא צריך לדעת כי השכינה 
נמצאת מולו. א"כ, אם הוא מסתכל על היכן 

  שנמצאת השכינה, הדבר נחשב חוצפא. 
  

 דפקח מאן ,אמר סבא מנונאה דרב ובספרא
 ,ארעאב עינוי מאיך לא או ,צלותא בעידן עינוי

רחמנא ליצלן.  .עליה אקדים דמותא מלאכא
 וכדמשמע, כי מלאך המות, מקצר את ימיו. 

 .דשכינתא ירובנה תכליס לא ,נשמתיה תיפוק
דהיינו, הוא לא יזכה לראות את אור השכינה 

 זלדמזל מאן .בנשיקה ימות ולא בשעת מותו.
 .ריךדאיצט בשעתא ואיה יתזלזל ,בשכינתא

 יקלו יובוז אכבד מכבדי כי ,דכתיב הוא הדא
 ותולעת ,רדיםח פרס בעל מביאו .ש"ע' וכו

 תם רבינו דעת כןוש ,הכמה וראשית ,יעקב
  .הישר בספר

  
 עליו הופיע שלא ומימהרי"ץ ואומר,  מוסיף

 יםיעינ ירתסג עםט הבין ולא ,הקבלה אור
 הפשט, דרך על יבין לבבו ,בזוהר שאמרו
 כשהוא ,בכך שבתומח דמתבלבלת משום
 עיין .מוכיח והנסיון ,ורותסג יםיעינ בלתי עומד
 ובט פרבס פ"וכ .ד"ס ימןס א"ח ט"בהלק
לת ובסו וד,דן מג פרובס ג,"ע ז"י דף הארץ

 .ייםח דרך ובספר ,שרהי אור פרוס לולה,ב
 הזוהר דברי ששמע שמיום ,ג"כנה בעל וכתב

   .שם ןעיי ,יועינ לעצום הוא םג נהג ,הקדוש
  

התפלאתי על כך, כיצד יכול להיות, כי א"כ 
הרבה אנשים שהם תלמידי חכמים ויראי שמים, 
לא עצמו את עיניהם בשעת התפילה? אכן, 
התברר כששאלתי על כך, שהרבה תלמידי 
חכמים, וק"ו שאר זקנים, לא עצמו את עיניהם, 
אבל ראשם היה כלפי מטה. נלע"ד בס"ד כי 

  כאן בעצם טמונה הנקודה. 
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מקום  יש כאן אליבא דספר הזוהר,, דהיינו
לדון, האם דברי הזוה"ק בעניין עצימת העיניים, 
כוונתם גם על מי שעיניו כלפי מטה. או דילמא, 
ישנן שתי אפשריות. או, שהעיניים יהיו כלפי 
מטה. או, להישאר זקוף, ולעצום את העיניים. 
לכאורה נראה, כי הזוה"ק אינו אומר זאת, 

  יניו כלפי מטה.כלפי מי שמכופף את ע
  

השורה התחתונה, שברצוני לומר לגבי כל  זאת
הנושא הזה. ממילא אין קושיא, על ההנהגה של 
אלו הנוהגים כך, לכופף את עיניהם לארץ. 
אבל, העומדים זקופים, ובעיניים פקוחות, אלו 
עמי ארצות. שאלתי והבנתי, כי אכן ישנם 
אנשים כאלה, אבל הדבר אינו כדת וכדין, לפי 

  ל הדעות. כ
  

, ישנן שתי אפשריות. הטוב ביותר הוא, אלא
לעצום את העיניים, אפילו כאשר פניו כלפי 
מטה. אבל לא נורא אם העיניים נשארות 
פתוחות, לגבי מי שמכופף את עיניו כלפי מטה. 

משמע, כי הוא רוצה,  אכן מדברי מהרי"ץ
שהעיניים תמיד יהיו סגורות. אפילו כאשר 
האדם מכופף את פניו כלפי מטה. דאם לא כן, 
'מתבלבלת מחשבתו'. ויתכן אפילו כאשר 
ישנו סידור, לפי המתפלל. כיון שגם כאשר ישנו 
סידור, יכול להיות שמישהו יזוז על ידו, 
וכדומה, ותתבלבל מחשבתו. אם הוא היה 

עיניו, מחשבתו היתה יותר  עוצם את
מצטמצמת. אבל בכל אופן, אם עיניו כלפי 
הסידור, שפיר דאמי. או כלפי מטה. אולם הטוב 
ביותר הוא, עצימת העיניים. בכל אופן, לא על 
כך דיבר הזוה"ק. כי באופן הזה, כאשר פניו 
  כלפי מטה, אזי הוא אינו מסתכל על השכינה. 

  
"ח סימן צ"ה [אומאמר מרדכי אמנם כותב בעל 

כי זאת מחלוקת, בין ספר הזוהר הק'  ס"ק ה'],
[או"ח לבין הש"ס. אולם בעל הספר נוה שלום 

להר"ר שלום שולאל, העיר על  שם אות ב'],
דבריו. שלא להתבלבל ולהחליף. ישנו ספר 
אחר, בשם נהר שלום, להר"ר שלום וינטורה, 

אשר היה חבירו של המאמר מרדכי. אולם אני 
הספר נוה שלום. הוא טוען, כי מדבר, על 

המאמר מרדכי אינו צודק, וכי אין כאן מחלוקת 
  בין  הגמרא לבין הזוה"ק. 

  
בן ציון צדוק הי"ו הבין, שהם עשו כמו  הרב

הש"ס, ולא כמו הזוה"ק. כך הוא אמר לי. הוא 
דיבר איתי על כך באופן אישי, כי ראה כך 

  במאמר מרדכי. 
  

הרב מוהרי"א כתב בעל נוה שלום כך,  כותב
בספר רבינו יוסף אזולאי, דהיינו החיד"א, נר"ו, 

מחזיק ברכה [אות כ'] בשם הזוהר וז"ל, בזוהר 
ואתחנן מחמיר אמאן דפקח עינוי בצלותא או 

משמע מדברי הזוה"ק, דלא מאיך עינוי ע"כ. 
כי אפשר לעשות כשתי האפשריות. או כך, או 

נ"ל פירושו, דלכתחילה כך. א"כ הוא מסביר, 
טוב וישר לסגור עיניו, ולא יפתח אותם. ואם 
אינו זהיר בזה, לפחות ישפיל עיניו למטה, 

הוא מפרש, כי מה כדאיתא בש"ס דילן. 
שכתוב בזוה"ק, לפקוח את העיניים או 
להשפילם, הכוונה היא כי לכל הפחות תשפיל 

אי נמי אפשר לומר, דמי את העיניים. 
ו, דהיינשמתפלל בעל פה, לא יפתח עיניו. 

שלא יפתח עיניו בכלל, כיון שבלאו הכי הוא 
והא דקאמר 'או לא מתפלל מתוך הסידור. 

דמאיך עינוי', היינו למתפלל בסידור, וכמו 
שכתב הרב הנזכר אות ב' בשם רז"ל, דאם 
מתפלל בסידור ושח עיניים לראות בספר, 

  לית לן בה. כ"כ ז"ל. 
  

והוצרכתי לכתוב כל זה, לפי שראיתי בספר 
נר"ו [ס"ק ה'] שכתב,  - מאמר מרדכי -מ"מ 

שמוכח מדברי הפוסקים, שאין צריך לסגור 
עיניהם בשעת התפילה, אלא מביטים. וכתב 
על זה וז"ל, ומ"ש האחרונים ז"ל בשם הזוהר 
הקדוש דצריך להעצים עיניו בשעת התפילה, 
והחמיר הרבה בזה, נראה ברור שהזוהר חולק 

קים, ואין בזה על תלמוד דידן, לפי דעת הפוס
לפי דבריו, זאת מחלוקת בזה שום ספק עכ"ל. 
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בין הש"ס לבין הזוה"ק. ואם כן, כאשר ישנה 
מחלוקת בין הירושלמי לבין הבבלי, או כאשר 
ישנם מדרשים, כגון מדרש רבה, אשר חולק על 
הש"ס בבלי, ההלכה היא כפי הש"ס. כך נראה 

  לפי שיטתו. דהיינו, לפי הצד שהבין השואל. 
  

על נוה שלום מסביר, כי אין כאן שום ב אבל
מחלוקת, והכל הולך אל מקום אחד. וז"ל, 
 ולפום מה דפרישית בעניותין בזוהר, אין כאן

. שהרי לא החמיר בזוהר בעונשין, מחלוקת
אלא אי לא מאיך עינוי, דהוי דינא דגמרא. 

וכו', ישנה כאן טעות  פקחלא דוהאיי מאן 
 דאיתמר, והאיי מאן דפקחבהדפסה, וצ"ל 

נאמר,  ואף אם על צד הטוב. הואלה, יתחב
גם אם  פקח עינוי,ד דחומרת הזוהר קאי אמאן

עכ"ז לא , נאמר, כי הזוה"ק מחמיר גם בכך
יצדק לומר על זה, דפליג אתלמודין. שכן דרך 
הזוהר, להחמיר בכמה מילי דלא איתמרו 
בש"ס. וגם לפי התלמוד, אם יחמיר בזה, 

וא"כ, איך אפשר בודאי תבוא עליו ברכה. 
וכי  .לומר בעניין זה, שהוא חולק אתלמודין

בין  ,כי בכך ישנה מחלוקת ,הדבר נקרא
אלא, ספר הזוהר הק', רק  הגמרא לבין הזוה"ק?

מחמיר בעניין זה. כידוע, בכל ספר הזוה"ק, 
ישנם עניינים של חומרא וחסידות וקדושה. 
אבל הדבר אינו נחשב 'מחלוקת'. אעיקרא, 

מסכים כלל, לכיוון של בעל מאמר הוא אינו 
מרדכי. וכי הגמרא תאמר, כי מי שעוצם את 
עיניו, עושה לא טוב? אדרבה, בודאי שזהו 
הטוב ביותר. הדבר הוא רק לשבח. רק שהגמ', 

  אינה מחייבת זאת. 
  

, או לסגור את מ"ש הזוה"קלפי דבריו, כי יוצא 
העיניים או להנמיך את עיניו, הכוונה היא כי 

  הטוב ביותר הוא לסגור את העיניים. 
  

מה שאנו אומרים בס"ד, מ"ש הזוה"ק, כי  ולפי
מי שפוקח את עיניו הוא מזלזל בשכינה, הכוונה 
היא כאשר הוא מתפלל עם פנים ישרות 
וזקופות. הדבר אינו טוב, כיון שכביכול הוא 

ל השכינה הנמצאת מולו. אבל כיון מסתכל ע

שכתוב בזוה"ק, 'או דלא מאיך', פירוש הדבר 
כי גם באופן הזה, כאשר אתה מנמיך את פניך 
כלפי מטה, אזי הדבר בסדר. דהיינו, ישנן שתי 
אפשריות. אם ברצונך להתפלל זקוף, אזי 
תסגור את העיניים. או שתתכופף כלפי מטה, 

  וחות.ואז תוכל להישאר עם עיניים פק
  

כי כך הסביר בעל מתוק מדבש, את  ,ראיתי
הוא מביא, כי  [פרשת ואתחנן דף ט'].דברי הזוה"ק 

הא דלא מאיך עינוי, בעל מקדש מלך ביאר, 
 ונראה, כי מהרי"ץאפילו מעצים את עיניו. 

זיע"א שהבאנו, הולך בשיטתו של בעל מקדש 
מלך. כי לפי דבריו, הכוונה היא, כי גם תשפיל 
את העיניים, וגם תעצום אותן. אבל, אין חובה 
לפרש כך, את דברי הזוה"ק. רצוני לומר, כלפי 
אלו אשר אינם נוהגים כך, כי זהו לפי הפירוש 
השני בדברי הזוה"ק. דהיינו, מה שכתוב בזוה"ק 

לא מאיך עינוי', הם סוברים שהכוונה היא 'או ד
כי לכל הפחות תשפיל את העיניים, באם אינך 

כמו שכתוב עוצם אותן. וזה יכול להיות. 
  .וכו'במסכת יבמות 

  
, כי ישנם שלשה פירושים, בדברי לנו יוצא

קדש מלך ומהרי"ץ, הם מחמירים הזוה"ק. המ
נוה שלום, זהו רק עניין של ביותר. ולפי בעל 

הוא לא אומר כי זה החמור  ,ות. דהיינועדיפ
ביותר, אלא שזה הדבר העדיף ביותר. ולפי 
 דברינו, הזוה"ק אומר את שתי האפשריות.

  ונראה לענ"ד, כי כך היא הפשטות.
  
  

  פרשת ציצית במרוצה. הקוראיםבעניין 
נוסף, הוא כותב במכתבו אלי. אין לי הזמן  דבר

כעת להתייחס לפרטי העניין, אולם כבר 
 [שיעור מוצש"ק נח ה'תש"ע].דיברנו על כך בעבר 

וז"ל במכתבו, [הוקלד מתוך שמיעה. העורך] 
הרב כתב בבארות יצחק, כי יש קהילות 

יש אצלם שקוראים פרשת 'ויאמר' במרוצה. 
הזה. ישנו ויכוח בביהכ"נ חילוקי דעות בעניין 

בציבור, האם לומר את פרשת ציצית, כל 
הקהל בקו"ר כאחד. או כל אחד יאמר זאת 
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בקול נמוך בנפרד, לא 'כאיש אחד בלב אחד'. 
והוא כתב לבאר תחילת ייסוד מנהג זה, על 
פי דברי מהר"ד משרקי שכתב בשו"ת רביד 

וכו'. הרי אנחנו הסברנו שם, כי  סימן י' הזהב
ל אלו הנוהגים לומר את פרשת המנהג הזה, ש

ציצית שלא ביחד, הוא מפני שבעבר היה 
המנהג אצלם לנשק את הציציות כל הזמן. בעל 
רביד הזהב, העיר על כך בזמנו, כי הם מנשקים 
אותם כל זמן פרשת ציצית, או בזמן שאומרים 
את המלה 'ציצית'. מהרד"מ כותב שם, כי הם 

יצא  'עוזבים את רוב הפרשה'. כנראה, מכך
  המנהג, לומר פרשה זאת, כל אחד בנפרד. 

  
לפני מספר שנים הייתי אצל השואל כך,  כותב

כבוד הרב, שאלתיו מה ראה לכתוב ככה על 
מנהגינו? היום עקב הדברים, הרבה אנשים 
מבינים, כי גם אנשי צנעא, שקוראים פרשת 

בגלל מה דהיינו, 'ויאמר' במרוצה, זה טעות. 
וזה ברור אצלם  שכתבתי בבארות יצחק.

כשמש בצהרים, עד שמכריזים כך בראש כל 
חוצות, ומתעלמים מדברי הרב שכתב 'ואם 

הוא דייק ממה שכתבתי כי כנים הדברים'. 
הדבר ספק. 'אם כנים הדברים', שהדבר 
מפוקפק, אם הדבר נכון. והאמת היא, כי אכן 
בבארות יצחק שם כתבתי בסגנון כזה, אולם 
בשלחן ערוך המקוצר כתבתי בצורה יותר 
מוחלטת, שצריכים לשנות את המנהג. כך 
כתוב שם בעינ"י סי' ט"ו סוף הערה י"ד, אין 

  הג זה יעו"ש.להחזיק במנ
  

השיב, כי משום שבכל המקומות נוהגים לומר 
כל הקהל ביחד, כולל קרית שמע, אבל כאשר 
מגיעים לפרשת ויאמר הם ממהרים. למה? 
כנראה מפני שכאשר הגיעו ל'ויאמר', נהגו 
שמוציאים את הציציות ומנשקים אותן, וזה 
בסופו של דבר גרם להם בלבול, שאי אפשר 

  .היה לקרוא בבת אחת
  

שאלתי את הרב כמה  ממשיך וכותב,והוא 
שאלות. א' הרי מצאנו בכמה מקומות שאנחנו 

עושים כך, כגון 'ותקח מרים הנביאה', אעפ"י 
שהציבור קרא שירת הים ביחד, מ"מ ב'ותקח 
מרים הנביאה' ממהרים. וכן ממהרים בסוף 
מזמור שיר ליום השבת, ועוד מקומות. ב' לא 

תלמידי חכמים, יתכן שקהילה שלימה, בהם 
יתבלבלו בגלל הוצאת ציציות שזה דבר פעוט 
ביותר. ג' הרי נוהגים למהר מאז שאומרים 

לפני שקוראים פרשת , 'למען ירבו ימיכם'
למה ממהרים לפי זה ועוד שאלתי, ד' ציצית. 

ה' הציציות. אז אים יגם בערבית, הרי לא מוצ
ועוד, למה דוקא בצנעא, עיר של חכמים 

לבלו. לעומת שאר מקומות, וסופרים, יתב
א ידוע אם היו שם כולל כפרים קטנים, של

  .וכו'תבלבלו תלמידי חכמים, לא ה
  

ניכנס כרגע לכל פרטי העניין. אכן נכון, לא 
ישנם דברים הדומים לכך, כפי שהוא הזכיר, 
לגבי 'ותקח מרים הנביאה', שנוהגים לומר זאת 
בצורה שאינה מסודרת. לגבי 'מזמור שיר ליום 
השבת', לקראת סוף המזמור, המנגינה קצת 
יורדת, כי אומרים ביתר מהירות, אבל שם 

  הדבר אינו מבולבל. 
  

הדומה ביותר לנ"ד, הוא בבית האחרון  הדבר
של הפיוט 'יגדל אלהים חי', 'אלה שלש עשרה 
הם עיקרים, יסוד תורת משה אמת ונבואתו', 
מורידים פתאום את המנגינה. שאלנו על זאת 

. כי ]נח ה'תש"ע  מוצש"ק[שיעור עבר כבר ב
לכאורה אכן הדבר אינו מובן. אם תאמר, כי 
עושים כך, בגלל שזהו סוף הפיוט, א"כ מדוע 
למשל בפיוט 'אדון עולם', לא עושים כך, אלא 
גם את הבית האחרון מסיימים עם הניגון? 
ממילא, אי אפשר לומר, כי כיון שזהו סוף 
הפיוט, אזי מורידים את המנגינה. כי מאי שנא 

ת, מ'אדון עולם' בשבת 'יגדל' בליל שב
בבוקר. וכן שאר פיוטים, ממשיכים את הניגון 
עד הסוף ממש. על כרחין, כי בכוונה הורידו 
רבותינו חכמי תימן נע"ג את המנגינה, מן הבית 
האחרון של פיוט 'יגדל אלהים חי', לומר אותו 
בניגון פשוט, כיון שהם לא רצו לקחת אחריות 
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הדת, מפני  על כך, כי אלו שלש עשרה עיקרי
שישנם מגדולי ישראל המתנגדים למושג 
'עיקרים'. לפי דבריהם, אין דבר כזה, שלש 
עשרה עיקרים. וכי רק הם העיקר, וכל יתר 

  תרי"ג המצוות הן טפל? 
  

לכאורה, לגבי 'ותקח מרים', זאת אכן  אבל
שאלה טובה. מדוע פתאום, אומרים זאת ללא 

  סדר?  
  

ליקין', מהקהל: גם לאחר 'במה מד הערה
בפיסקת 'אמר רבי אלעזר אמר רבי חנינא וכו', 

  אומרים זאת בלי סדר.
מרן שליט"א: נכון, אבל לא ממש בלי  תתשוב

סדר כמו 'ותקח מרים', וכמו שהם עושים 
בפרשת ציצית. ממהרים מעט, כי זה לקראת 
הסוף. פעמים רבות לקראת הסוף, עושים ניגון 

ום. זה קצת יותר מהיר. זו הוראה וסימן לסי
מובן. אך מה נאמר ב'ותקח מרים'. אולי נאמר 
כי זה מפני שהציבור כבר התעייף. אחרי 
הזמירות ושירת הים, פיסקאות ארוכות לומר 

  ביחד כמו מקֵהלה. 
  

היא, ישנו מנהג אשר איננו ידוע, כי כל  האמת
הציבור אומרים גם את 'רפאני' ביחד. אינני 

מרים'. האם  יודע, כיצד הם נוהגים, לגבי 'ותקח
אומרים זאת באופן מסודר. למשל, בתכלאל 
כת"י זקיני מהר"י קאפח זצ"ל ראב"ד רצאבה, 
שהראיתי לכם בשיעור הקודם, מובן כך, כי 
הציבור אומר אחר שירת הים את 'ותקח מרים' 
ואת 'רפאני', שהרי לאחר מכן הוא כותב 
'ועומד שליח ציבור ואומר ישתבח'. את 

קהל ביחד. מנהג זה, קיים 'רפאני', אמרו כל ה
אצל חלק מן החבאנים, עד היום. בסידור 
תכלאל "עטרת זקנים" הם הדפיסו כך, וגם 
שמעתי כך מאותם שהדפיסו את הסידור. גם 
אצלינו בתימן, שם בעיר מגורי אבותי רצאבה, 
כך נהגו. אבל כאן בארץ ישראל, כבר לא נהגו 

ם זאת. ובתכלאל הזה, כתוב כך. אינני יודע, א
לפי המנהג הזה, המשיכו כל הקהל בבת אחת, 
לומר יחד כאיש אחד את 'ותקח מרים', וכן את 

  'רפאני'. 

כעת תראו, וצריכים לדעת זאת, כמה יש  אולם
להיזהר, כאשר מדברים על מנהגי ישראל 
הקדושים. מצאתי בס"ד מקור לכך, והדבר 
איננו לחנם. ואם ישראל אינם נביאים, בני 

  נביאים הם. 
  
] , דף קס"ז ע"בלך־[פרשת שלחהזוהר הק'  ספרב

מובאים ההיכלות אשר בשמים, ויש היכלות 
שהם של הנשים הצדקניות. ומובא שם, כי ישנו 
היכל של יוכבד, אמו של משה רבינו ע"ה. וזהו 
לענ"ד אחד הטעמים, לאמירת 'ותקח מרים' 
 לאחר שירת הים  בכל יום. אמנם, מהרי"ץ
זיע"א, אינו מזכיר זאת בעץ חיים. אבל זהו טעם 
נוסף, שאפשר להוסיפו, מדוע אנו אומרים 

  'ותקח מרים' בכל יום. 
  

שם בזוה"ק, כי יוכבד אמו של משרע"ה,  מובא
ת ומשבחת למארי יבכל יומא ויומא אודֵ 

. ושירתא איהי וכל אינון נשין די בהדה ,עלמא
א ואיהי בלחודה ,ן בכל יומאדימא מזמָר 

אמרת מהכא ותקח מרים הנביאה וגו' את 
כתוב כאן במפורש, כי את  .התוף בידה וגו'

שירת הים אומרים כולם, אבל את 'ותקח 
מרים' היא אומרת לבדה. א"כ זהו טעם נפלא 
מאד, לא רק חיזוק למנהגינו על עצם הוספת 
פיסקא זו בכל יום ויום, אלא גם לכך שלא 

משך כתוב, אמנם בה כולם ביחד.אומרים זאת 
צייתין לקל  ,וכל אינון צדיקייא די בגן עדן

אינני יודע, לא כתוב כאן, כיצד  נעימו דילה.
קדישין  מלאכיןוכמה הם מצטרפים לומר זאת? 

אבל בכל  קדישא. עמה לשמאאודאן ומשבחן 
אופן כתוב במפורש, כי היא אומרת את 'ותקח 
מרים' לבדה. א"כ ישנו ושורש וטעם למנהג זה, 

  להסביר זאת. בכדי
  

ה', לגבי הדברים הנוספים שכתב  בעזרת
השואל במכתבו, נעמוד עליהם בהזדמנות 

  אחרת בל"נ.
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מהקהל: שמעתי פעם כי כיון שאבותינו  הערה
ְמהו כל כך לעלות לארץ ישראל, לכן הם  ּכָ

  מיהרו בפרשת 'ויאמר'.
: יפה. טוב מאד. אשריך מרן שליט"א תשובת

שהזכרת לנו משהו, אשר שכחתי לאמרו 
  מקודם. תכף אדבר על כך בעזרת הי"ת. 

  
היא, כי אינני רוצה להרחיב בנושא  האמת

דלעיל ביותר, כיון שכבר דיברתי על כך 
בעבר, לא אחזור על דברים שכבר אמרתי, 
והדברים כבר נדפסו ופורסמו בחוברת "שערי 

]. דיברתי על כך י ה'תשע"ד[מוצש"ק ויחיצחק" 
מספר פעמים, אולם אז דיברתי על כך 
באריכות, והבאתי את כל הטעמים ושקלא 

  וטריא בעניין הזה. 
  

ישנו דבר חדש, אשר לא הבאתי אז, כי  אולם
עדיין לא ראיתיו. עכשיו ראיתי, כי בספר 

הביא את  ,]דף קפ"ז [חלק ד''שרשי מנהג אשכנז' 
מעניין. אצל מנהג זה. הוא כותב דבר 

מנהג הדומה -או היה  -האשכנזים, ישנו 
  לנד"ד. 

  
אצל הספרדים, ישנו מנהג דומה, משהו.  גם

השליח ציבור אומר בקרית שמע בקול רם עד 
המלים 'וחרה אף י"י וגו', ומשם והלאה, 'אף י"י 
בכם וגו', הוא אומר בלחש. מה קרה? ואכן 
מובא בספר הזה, כי גדולים ספרדים רבים 

גדו למנהג הזה. הוא מביא כאן רשימה של התנ
פוסקים רבים, אשר אומרים שצריך לבטל את 
המנהג הזה, בגלל עמי הארצות שאינם יודעים 
את ההמשך. ויש מי שאומר כי טעות זו יצאה 
מכך, שכתוב בסידור הערה, 'וחרה. יפסיק 
מעט'. הכוונה, שלא יהיה נשמע 'וחרף'. אבל 

, שכאן צריך הם חשבו, כי 'יפסיק' היינו
להפסיק, ולא לומר זאת בקול. הוא מביא כאן 

  רבים, אשר התנגדו לכך. 
  

אגב, לכן גם אני אומר, כי אם היה בא  דרך
מישהו ומסביר את מנהג צנעא, מתרץ אותו, 

מדוע לא אומרים את פרשת 'ויאמר' ביחד, אזי 
. אבל אין לכך כל הסבר, שום הדבר מצויין

תירוץ, המתקבל על הדעת. א"כ, כפי שכל 
גדולי הספרדים, אמרו לגבי מנהגם דלעיל, כי 
זאת טעות. חוץ מרב אחד, שִקיים זאת. כך 
מובא כאן, בשם הספר שו"ת ודבר שלום, אשר 
בא ונחלץ ליישב את מנהגם, כי זהו בכדי 
שהדבר לא ייראה כקללה. כביכול, מקללים 

אמירת 'וחרה אף י"י וגו'. הוא מאריך כאן ב
בעניין זה, אולם לא ניכנס לכך עכ"פ כעת. 
מצא לפחות תירוץ שנראה לי דחוק. אבל בנ"ד 

  אין גם תירוץ דחוק.
  

[בספר שרשי מנהג אופן, בהמשך כתוב  בכל
בניגוד למנהג האשכנזים בדורות כך,  אשכנז]

האחרונים, ששתי הפרשיות הראשונות של 
מע נאמרו בקול נמוך, והחל מ'למען קרית ש

ירבו' עד סוף פרשת ציצית הרים הרב את 
שמעתם? אצלם המנהג הוא ההיפך. . קולו

דהיינו, את שתי הפרשיות הראשונות אומרים 
בלחש, כל אחד אומר זאת לעצמו, וכאשר 
הגיעו למלים 'למען ירבו ימיכם', פתאום הרב 
אומר זאת בקול רם, עד סוף פרשת ציצית. 

שט מנהג מהופך אצל בני תימן. אצלם פ
קוראים דוקא פרשה זו בלחש, ומנהגם הוא 
שאומרים יחד בקול רם 'שמע ישראל' וכו', 
וממשיכים יחד בקול רם, בנעימה מתונה, וכל 
מלה יוצאת מפי כולם יחד. כשמגיעים לפרשת 
ציצית, נפסקת האחידות, וכל אחד גומר 

ד לבדו, לא כל כך בלחש, אחד מקדים ואח
  מאחר. 

  
הסיבה לכך לא היתה נהירא לבני  כותב, והוא

ומקור לא  אפילו להם,העדה התימנית עצמם, 
מצאו בספרי חכמי העדה. על מבוכה זו, העיר 
אחד מיוצאי תימן, כך נהוג בכל בתי הכנסת, 
ואיני יודע טעם לכך. אפשר אולי לשער, 
שנוהג זה בא להבדילה משתי הפרשיות 

כלל קרית שמע מן הראשונות, שרק הן ב
התורה, ואילו פרשת ציצית אינה אלא משום 
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כך הוא מביא, זכרון יציאת מצרים בלבד. 
  בשם מישהו שכתב כך. 

  
ברם, ההסבר הזה תמוה, שכן דוקא פרשת 
ציצית היא מדאורייתא לכולי עלמא, בעוד 
שנחלקו בכך חכמים לגבי שתי הפרשיות 

 והוא מציין למטה כמה מקורותהקודמות לה. 
לכך. א"כ לטענתו, ההסבר אינו נכון, כי 
  אדרבה, פרשת ציצית היא בודאי מדאורייתא. 

  
חושב כי הוא צודק בהערתו זו, כבר  אינני

הארכתי על כך בס"ד בשיעור שציינתי לעיל, 
הבאנו כי יש בכך דעות רבות. ואדרבה, חיזקתי 

הזאת, הבאתי את ההסבר  יותר את הסברא
הזה מדעת עצמי. והבאתי דבר הדומה לכך, 
בברכת 'בונה ירושלם', שצריך לענות אמן 
בסופה, בכדי להבדיל בינה לבין שלושת 
הברכות הקודמות. א"כ רואים, כי ישנו עניין, 
להבדיל בין מה שהוא מדאורייתא, לבין מה 
שהוא מדרבנן. וישנן שיטות רבות הסוברות, כי 

הפרשיות הראשונות הן מן התורה, ופרשת  שתי
  ציצית היא מדרבנן. 

  
בחוברת שערי יצחק  4[עמוד , הבאתי אז למשל
 וז"ל, סימן ז'][או"ח את דברי הפרי חדש  הנז"ל],

הדעה היותר אמיתית מכולן, דפרשת 'שמע' 
ופרשת 'והיה אם שמוע', השתי פרשיות הוי 

ל , וכך מטין דברי הרמב"ם ז"וכו'מן התורה 
בפרק ראשון מהל' קרית שמע. וזו היא דעתי. 
אמנם, ישנן דעות אחרות, כגון בעל שאגת 
אריה, האומר כי רק הפרשה הראשונה היא מן 
התורה. אבל, ישנן גם דעות האומרות כי שתי 
הפרשיות הראשונות הן מן התורה, ופרשת 
ציצית היא מדרבנן. בעל הספר שרשי מנהג 

  אשכנז, דחה זאת סתם.  
  

הרב שלום יצחק הלוי הוא מביא כך,  המשךוב
בעל 'דברי חכמים', מרבני תימן שעלו לארץ 
ישראל, נשאל גם הוא על טיב המנהג אשר 
היה נהוג בתימן, בעיר הבירה צנעא, לקרוא 
את קרית שמע בטעמיה, וכשמגיעים לפרשת 

'ויאמר' נהגו לקראה במהירות ושלא בטעמיה, 
חכמים או"ח סי' [בשו"ת דברי על כך מסר הרשי"ה 

בהתחלה הסבר מוקשה ששמע מפי זולתו.  ח']
שמעתי אומרים, כי הטעם  אומר כך, הרשי"ה

לקריאת פרשת ציצית במהירות הוא מפני 
אבל הוא שמצות ציצית אינה נוהגת בלילה. 

ובסוף . וכו''וקשיא לי בטעם זה בתרתי  אומר,
משלו. מה הסבר מחודש  ,אומר הרשי"ה

שנראה לעניות דעתי טעמן של אבותינו בזה, 
לרמוז חבתן לארץ ישראל והשתוקקותם 
לעליה, כאילו רוצים לעוף אליה ברגע 
שמזכירים אותה, מחמת כן לא קורין אותה 
בקול אחד כמצווה ע"כ. היינו כיון שב'למען 
ירבו' מזכירים את ארץ ישראל, 'על האדמה 

הר בקריאת אשר נשבע וגו', החל הקהל למ
הפסוק, ובעיקבותיו גם פרשת ציצית נקראת 

הם רצו באופן מהיר יחסית לשתי קודמותיה. 
הם 'עפו' גם  לעוף אז, אבל בסופו של דבר,

לכאורה, מן הפסוק 'ויאמר', בפרשת ציצית. 
הם היו צריכים לחזור לניגון הרגיל, לומר זאת 
ביחד. אבל בכל זאת, גם את פרשת ציצית, הם 

ו הדבר. ההסבר הזה, הוא קצת דחוק, אמרו אות
  אבל כך הוא אומר. 

  
בעל שרשי מנהג אשכנז טוען, כי גם הטעם  ואכן

שהרי הזה הוא תמוה, הוא לא מסכים לכך, כיון 
בתפילה יש מקומות רבים בהם נזכרת ארץ 
ישראל, ולא מצינו מנהג בשום עדה, להגביר 
את מהירות התפילה אחר הזכרת הארץ מרוב 

מה קרה, שדוקא כאן, הם יה. תשוקה אל
החליטו לומר זאת במהירות? אם הדבר היה 
מצוי בעוד מקומות, הייתי מבין זאת. אבל, 
הדבר קיים רק כאן. זאת הערה טובה ונכונה, כי 
גם אצלינו ואצלם אין ממהרים במקומות 

  שמזכירים את א"י.
  

רבי שלמה צבי שיק, בעל הוא כותב כך,  כעת
הכיר את מנהג תימן, סידור המנהגים, שלא 

העלה הסבר המעמיד את מנהג אשכנז, שהרב 
קורא את פרשת ציצית בקול, על בסיס אחד 
עם מנהג תימן, שהציבור קורא פרשה זו 



  ה'תשע"ו ב'שכ"ז חיי שרהמוצש"ק 

13  

  

בלחש. יען כי אנשי כנסת הגדולה תיקנו לומר 
ג' פרשיות הללו בקרית שמע, כנגד ג' עיקרי 
האמונה. 'שמע ישראל', כנגד מציאות השם. 

שמוע', כנגד תורה מן השמים. 'והיה אם 
'ציצית', כנגד שכר ועונש, דכתיב בו 'אני י"י 
אלהיכם', נאמן ליתן שכר טוב לצדיקים ועונש 

 . ואמרתי בזה טעם, למה נוהגיןוכו'לרשעים 
לומר קרית שמע מרישא לסיפא בחשאי בקול 
נמוך, לפי שהסיום מקרית שמע הוא שמשלם 
שכר טוב לצדיקים, אך לרשעים מוכן העונש, 
לזאת הוי כעין אזהרה ותוכחה שאומרים 
בחשאי. ורק הרב היושב על התורה ועל 
העבודה, יכול להזהיר ולהוכיח, ורק הוא יאמר 

הו זבקול רם פרשת ציצית בקרית שמע. 
ההסבר למנהג שלהם. ולפי זה הוא רוצה לומר, 
כי אולי זאת הסיבה שכך נהגו התימנים, כיון 

   שישנה כאן תוכחה.
  

הטעם הזה, הוא טעם קלוש, קשה לקבל את גם 
הדברים. בכל אופן, לכל הפחות ישנו איזה כיוון 

  מסויים, לגבי העניין הזה.
  

קריאת פרשת של דבר הוא אומר, בסופו 
ירות ובלא נעימה משותפת, ציצית במה

נשמרת אצל בני מחוז צנעא, ואילו המנהג 
הנפוץ כיום ברוב בתי הכנסת של בני עדת 
תימן, הוא לקרוא בצוותא את כל הפרשיות, 
  כולל פרשת ציצית, בקול אחד ובנעימה אחת.

  
כי הרה"ג שלום יצחק הלוי בעצמו  היא,האמת 
הטעם כפי שהוא  באותה התשובה, לפיאומר, 

בארץ כבר כעת בזמנינו שאנחנו  א"כיא, הב
צריך לומר זאת בקול אחד, כאיש  אזיישראל, 

כך גם מסקנת דברינו, ומטעם  אחד בלב אחד.
  אחר, בספר בארות יצחק על פסקי מהרי"ץ. 

  
כמובן, לגבי כל הדברים הללו, נדון דידן  אבל

וכל כיוצא בו, שח"ו לא תהיה מחלוקת מכך. 
נהג כפי שהיה מי שרוצה להשאיר את המ

בעבר, בסדר. אבל מי שרוצה לתקן, הוא גם 

יכול. זהו הכלל, לגבי כל העניינים. כאשר 
רוצים לדעת, איזה מנהג הוא הטוב ביותר, על 
כך צריך להסתכל ב'דעת תורה', לא בצורה 
של מחקר, מה היה בעבר, כך נהגנו וכך הדבר 
צריך להישאר. הדבר אינו כן. ממילא, כיון 

הסבר על המנהג הזה, 'אין לדיין אלא שאין לנו 
מה שעיניו רואות'. כל ההסברים שנאמרו, הם 
דחוקים. דחיק ואתי מרחיק. אין הסבר, 
המתקבל על הדעת. לכן מסתבר, כי המנהג 
הטוב ביותר, הוא לומר את פרשת ציצית כפי 
שקוראים את שתי הפרשיות הראשונות. כל 

ות ִמלה בק"ש היא חשובה, רמ"ח תיבות צריכ
להיות בשלימות. אבל ציבור הנוהג אחרת, אי 
אפשר להכריח אותם. אם חלקם ירצו לשנות, 
וחלקם לא ירצו לשנות, תהיה מכך מחלוקת. 
רק אם כולם מחליטים לשנות, אין כל 
מתנגדים, והדבר לא יגרום למחלוקת, אזי 
אפשר לשנות. כמו כן ציבור חדש, אנשים 

שהם מכאן ומשם, הם יכולים להחליט מה 
רוצים. אולם אם כבר קיים מנהג אחר בציבור, 
צריך שתהיה הסכמה של כל המתפללים. ואם 
לאו, בעל השדי חמד אומר, כי אפילו אדם 
אחד יכול לעכב, שלא לשנות את המנהג 

  שהיה. כל המשנה, ידו על התחתונה.
  

מהקהל: היום לצערינו, אומרים את כל  הערה
  שלושת הפרשיות במרוצה.

  מרן שליט"א: עליהם איננו מדברים.  תשובת
  

מהקהל: שמעתי שבימים נוראים, דהיינו  הערה
בר"ה ויוהכ"פ, גם הם אומרים זאת בקול אחד 

  ובנעימה אחת, בגלל המנגינה.
מרן שליט"א: אם כן, הדבר אומר  תשובת

דרשני. אבל לפי מה שביררתי, גם בימים 
  הנוראים הם אינם אומרים זאת בקול אחד.

  
  

  בעשר וכו'.  ן החידה עשרפתרו
שיש לי 'חובות' מן העבר, נשלים קצת.  כיון

הבטחתי בסוף השיעור הקודם, להסביר את 
 'עשר בעשר על עשר מעשר, מיושב',החידה 
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לכן אפתור זאת כעת. את החלק השני של־
חידה, 'עשרים בעשרים על עשרים מעשרים, 
מעומד', כבר הסברתי בשיעור מוצש"ק וירא 

שהמדובר על ברכות הקריאה בספר ה'תשע"ו, 
תורה. נשאר להסביר רק את הרישא, 'עשר 

  בעשר על עשר מעשר, מיושב'. 
  

הוא, על ברכת המוציא. 'עשר בעשר'  המדובר
היינו, שיש בברכת המוציא עשר תיבות, וכן 
בברכת הזימון ישנן עשר תיבות. ברכת 

מלך  המוציא היא, 'ברוך אתה ה', אלהינו
העולם, המוציא לחם מן הארץ', ביחד עשר 
תיבות. וכאשר מזמנים בעשרה, ברכת הזימון 
היא, 'נברך לאלהינו שאכלנו משלו, ברוך 
אלהינו שאכלנו משלו ובטובו חיינו', ביחד עשר 

  תיבות. זהו, 'עשר בעשר'. 
  

היינו, שכאשר מברכים ברכת  'על עשר'
. המוציא, מחזיקים את הלחם בעשר אצבעות

לצערינו, הדור החדש, קצת התבלבל בעניין 
זה, גם בגלל שצורת הלחם כבר השתנתה, זה 
לא ככר רגיל, ומעוד סיבות. אבל הדבר אינו 
משנה. בכל צורת לחם, צריך שיהיו עשר 
אצבעות על הפת. חמש מלמעלה, וחמש 
מלמטה. [מרן שליט"א מדגים זאת באצבעות 

, הידיים]. זאת הלכה, שצריך לחזק אותה
  ולקיים אותה הלכה למעשה.

  
המוציא וכן הזימון, הם בישיבה דוקא,  ברכת

וגם הזימון הוא על עשר אצבעות כדלקמן, וזהו 
  . מיושב''עשר בעשר על עשר, 

  
מהקהל: החתן מברך המוציא בעמידה,  הערה

א"כ זהו 'על עשרים', כיון שהוא גם עומד על 
עשר אצבעותיו, כפי שהסברנו את 'על עשרים' 

  ברכות קריאת ספר תורה?ב
  

מרן שליט"א: נכון, אבל זה בבחינת  תשובת
'בטלה דעתו', כי הוא היחידי שעושה כך, עומד 

  כדי שישמעו כל הקהל את הברכה.
  

המקבל את הכוס של ברכת המזון כדי לזמן,  גם
צריך לקבלו בשתי ידיו, דהיינו בעשר 
אצבעותיו. וישנם כאלה האומרים, וחושבני כי 

העיקר, כי גם אין להעביר זאת ליד כך הוא 
אחת, אלא רק לאחר הזימון. אולם בזמן הזימון 
בעצמו, עד סוף הזימון עדיין צריך להחזיק את 
הכוס בשתי ידיו, עד שהוא מגיע לברכת המזון 
בעצמה, שאז הוא יכול להחזיק את הכוס ביד 

  אחת.
  

מהקהל [מסוף השיעור]: מרן שליט"א  שאלה
יך לאחוז את הכוס בשתי אמר בשיעור, כי צר

הידיים, בעת שאומרים את ברכת הזימון. אבל 
  לכאורה, למה שזה לא ייראה כמשאוי?

מרן שליט"א: אדרבה, הדבר מראה  תשובת
חיבה, כיון שהוא אוחז את הכוס בשתי ידיו. 
כאשר מישהו לוחץ את יד חבירו בשתי הידיים, 
זהו דבר יותר מכובד. רק בברכת הזימון, הוא 

ק את הכוס בשתי ידיו. אבל לאחר מכן, מחזי
בברכת המזון בעצמה, ממתי שהוא אומר 
'בא"י אמ"ה הזן את העולם וכו', הוא אוחז את 

  הכוס ביד אחת.
  

. דהיינו מפסוק רשֶׂ עֶ מֵ לומדים זאת? ומהיכן 
השיש בו עשר אותיות,  עָֹרה ְוֶגֶפן  ֶאֶרץ ִחּטָ ּוׂשְ

ֶמן ּוְדָבשׁ  . [דברים ח', ח'] ּוְתֵאָנה ְוִרּמֹון ֶאֶרץ ֵזית ׁשֶ
ארץ, זה המוציא לחם מן הארץ. וגפן, ברכת 

  המזון על היין.
  

ה', נביא זאת בספר נפלאות מתורתך  בעזרת
  פרשת עקב.  

  

  
  שנה. 370תכלאל כת"י מתימן מלפני גילוי 

לבשר לכם, בשורה טובה. זכיתי לפני  ברצוני
כשבוע ימים בערך, בתכלאל כתב יד מלפני 

שנים. משהוא מיוחד. הדבר בזכות  370-כ
ידידנו הרב יואב גובירי הי"ו, מהעיר קרית 
ארבע היא חברון ת"ו. וזאת, בכדי לחזק את 
מסורת אבותינו. אם מישהו עדיין חושב אחרת. 
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אופן, רואים  הדבר כבר אינו צריך חיזוק. בכל
כאן את הנוסח שבו התפללו ואת המנהגים 
שאותם נהגו אבות אבותינו. כידוע, בספרים 
הישנים, מצוי שחסר את הדף הראשון והדף 
האחרון, או יותר. כאן בכת"י הזה, המלה 
הראשונה היא, אמצע ברכת אשר יצר, 
'וחללים חללים'. לא 'חלּולים', אלא 'חָללים', 

כלאל הזה, ממש מחזק מנוקד כאן בקמץ. הת
ומאשר את שיטת מהרי"ץ זיע"א, בדברים 

  רבים.
  

נכתב הת"ז אתתקנ"ח לפי לוח עיבור  התכלאל
השנים, לא מוזכר שמו, אבל ניכר שהיה 
תלמיד חכם. דומה לכתב ידו של מהר"י בשירי. 
סופר ממוחה. אף כי יש קצת שגיאות, וכבר 
נשתנו אז פה ושם קצת דברים על פי השלחן 

, והוא מציין בגליונות בהדיא שהמקור ערוך
הוא בשלחן ערוך, וכדומה. אבל רובו ככולו, 

  הולך על סדר קדמונינו והרמב"ם.
  

איזו סייעתא דשמיא היתה, במציאת  תראו
ְצָמחהתכלאל הזה. כיצד,   ֱאֶמת ֵמֶאֶרץ ּתִ

הדבר פלא עצום. התכלאל  ].תהלים פ"ה, י"ב[
כסף  הזה, היה אצל דרוזי אחד, שהיה חייב

ליהודי עשיר, אדם צרפתי, כנראה לא היה 
לדרוזי כסף בכדי להחזיר את חובו, או שהיה לו 
רק חלק מכך, והוא אמר ליהודי, טוב, אתה 
יודע מה, יש לי כאן איזה ספר עתיק, תיקח את 
זה תמורת החוב. אינני יודע, כמה התכלאל 
הזה שוה. אולי אלפיים דולר, או שלושת 

ופן, הוא נתן לו זאת אלפים דולר. בכל א
תמורת חובו, והיהודי הסכים לקבל זאת. אינני 
יודע, כיצד התכלאל הזה, הגיע לידיו של אותו 
דרוזי? אולי גנבו אותו? בכל אופן, זהו תכלאל 
מתימן. ברוך ה', יש לנו הפתעות רבות. אותו 
יהודי צרפתי, החזיק זאת אצלו במשך שבע 

ואב גובירי שנים, בתוך הכספת. ופתאום, הרב י
הי"ו, אשר מסתובב בשליחותי ובעידודי 
במקומות רבים, כיון שהוא עוסק בעניין כתב 
האותיות של־קדמונים. הוא בודק את כל ספרי 

התורה הישנים מתימן, ובפרט המקודשים, 
בכדי לברר את צורת האותיות שבהם. הוא 
מומחה בעניינים הללו, מכל הבחינות. גם 

ינת הקבלה. הוא מבחינת ההלכה, וגם מבח
מברר את היסודות, ממה כל אות מורכבת. 
הוא עוסק בכך שנים רבות, ואף חיבר על כך 
ספר כנראה בשם חכמה קדומה. עוד לא גמר. 
לא נדפס. בכל אופן, אותו יהודי צרפתי שמע, 
כי הרב יואב הי"ו מחפש ספרים עתיקים, אז 
הוא נתן לו זאת. הוא אמר לו, תקח את הספר, 

תו, הוא שייך לכם, ליהודי תימן. הוא תצלם או
בא והראה לי זאת, ואמרתי לו, תשמע, אני 
צריך את זה, וברוך ה' הוא הביא לי צילום של 

  תכלאל זה. ברוך י"י יום יום, יעמס לנו וגו'.
  

הרבים, מצורף לדוגמא צילום שני דפים,  לזיכוי
  בסוף החוברת.   

  
  

קורען], ן [הערבים הישמעאלים וספרם קורא
ההשקפה הנכונה ודעת־תורתנו הקדושה 

  'ומשמע ודומה ומשא'.זמנינו, בהתייחסות לערבים ב
לדבר כעת, בעניין השקפתי, לגבי  ברצוני

י ִהּנֵה מצבנו כיום בארץ ישראל. בעוה"ר,  ּכִ
ָך  אּו רֹאׁש. ַעל ַעּמְ ְנֶאיָך ָנׂשְ אֹוְיֶביָך ֶיֱהָמיוּן וְּמׂשַ

-[תהלים פ"ג, ג' ֲעצּו ַעל ְצפּוֶניךָ ַיֲעִרימוּ סֹוד ְוִיְתיָ 
  אולם נקדים מספר הקדמות. . ד']
  
מספר  [חלק ראשון דף מ"א]אבן ספיר  ספרעל ב

שהוא נסע באניה ביחד עם ערבים.  על כך,
יהודי בודד בין המון שונאים. הר"ר יעקב ספיר, 
היה ת"ח חשוב, וגם בעל עין בוחנת מאד. והוא 

 ללכת ,מהנוסעים כמה ירדו פהכותב כך, 
 ,מדינה אל רבתי עיר עד ,ביבשה ימים שלשה

א  "ג,הרס םתירג כאשר .רהספ היא ׁשָ ִמּמֵ
 אלי הּ כַּ מַ  מן' ,]'ל ',בראשית י[ ּבֲֹאָכה ְסָפָרה

 דתם ומחוקק ,נביאם קבר שם מקום '.מדינה
אי, ן לגנכך אנחנו מכנים שמו בעי" - ןהקורע

לשון קריעה, במקום קוראן באל"ף לשון 
 וחותנו ,מאר[ו]ע ומשנהו ,מדמח - קריאה
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 ,דאדיבאג יהודי שהיה אומרים[ .אבובאכר
 גדולה ומעלתו ,בכור בישראל שמו לפנים
 ,רב מלך קרית היא ].מספריהם דוע, כיאצלם
 גם היה בידו אשר ,והמתים החיים מושל

 יוסף והאבות ,נח ,חנוך ,אדם .הראשון נפשות
 חיים בעלותו אשר ,ומשיח ,ושלמה דוד ישי

בגן  כבוד לכסא אצלו הושיבם ,מרום לשמי
   עדן.

  
מוכנים למות, להתפוצץ במסירות  הערבים

נפש, כיון שמבטיחים להם, כי בגן עדן יהיה 
להם את כל התענוגות שבעולם. תשמעו מהיכן 
שורש הדבר. זאת האמונה המטופשת של־
ערבים, והם מוכנים למות למענה. הרי אין להם 

 בני תענוגי טוב כל על להתעדןהרבה שכל. 
 ,נשים אלף .להם המה בהמה שהם ,האדם
 כידוע ,'כוו 'כוו מספר אין ופילגשים תעלמו

   .מהבליהם
  

 ,אכחד לא ואולםהוא כותב, דבר מעניין.  כעת
 יסוגו לא ) [אומן],אימון( אמונת אמונתם כי

 .ממקום ידיחום לא חקר וכל ,ויכוח כל מפני
 כל על בנתי כאשר כי לשוני, תחת אכחד ולא
 הועיל ,שגעונותיו בכל כי ראיתי ,ניהםיעני

 ומדות ,רבות תועלת ,הזה יאִ ָר פְּ הַ  להם
 בשלימות היחוד אמונת להם בתתו ,נכבדות

 נתן םג ).באגרותיו "םהרמב העיד וכאשר(
 אם ,ישרים ומשפטים ,טובים חוקים להם

   .כראוי ישמרום
  

זאת בהלכות מלכים, כי עוד כותב  הרמב"ם
, לקרב אותם לתורה משיחבוא ההדרך ל
גם כתוב בספרים, כי עם ישראל  .ולמצוות

כיון שהדת  נמצא בגלות בין ישמעאל ועשו,
שלהם היא קצת קרובה לדת שלנו. אם היינו 
בין אומות הרחוקות מכך, כגון בין עובדי 
עבודה זרה, אזי הדבר היה קשה לנו ביותר. 

ות בתוכם, לכל הפחות, האומות אשר אנו בגל
הם קרובים לאמונה שלנו, שהרי הם קיבלו את 

  התורה מאיתנו. 

 ואסר ,והעיון החקירה דרך בעדם גדר אף
 בתבנית תבונה מודיל וכל ,חכמה כל בפניהם
אצל הישמעאלים, אסור לחקור שום  .העולם

דבר. הם לא מבינים כלום, למשל בענייני 
 עלהשמש והירח, ומהלכי הכוכבים, וכדומה. 

 דעת כל בו .יסמכו מפרשיו ועל ,ישענו ןהקורע
   .הבל הכל וזולתו ,מעינם כל בו ,לקח וכל

  
 יהיה ,ןבהקורע הקורא כל כי ,יאמינו הם

 באמונתם קדשוית ידבק ,ואומה דת מאיזה
הם חסרי דעה, אין להם שכל. הם . ודתם

חושבים, כי אם מישהו רק יקרא בספר שלהם, 
 דבר להם פרתייס הפעםהוא מיד יאמין בו. 

 לא .כולו וידעתי שקראתיו ואמרתי ,ןמהקורע
 ולא ,ןהקורע יקרא איש ,אמרו ,היתכן .האמינו

תשמעו מה הוא ענה  ?אימון אמונת בו יאמין
 ולא הקורען, יקרא איש ,יפלא בעיני גםלהם. 

הוא לועג להם ואומר, שהוא מתפלא  ...?יבין
ההיפך. איך יכול להיות? הרי מי שיקרא את 
הספר שלהם, יבין כי הכל שטויות, מההתחלה 

. הדברים הטובים שיש שם, הם ועד הסוף
לקוחים ומועתקים מתורתנו הקדושה, ואפילו 
ממדרשי חז"ל. שבעים אחוז מן הקורען, גנוב 

  ם.הוא מאתנו. והיתר דברים בטלים משלה
  

יודעים, ישנם שם דברים, אשר לא  אתם
ייאמנו. הם משוגעים, אינם יודעים בין ימינם 
לשמאלם. הרי המשוגע שלהם, לא ידע 
היסטוריה. הוא ידע, כי יש את משה רבינו, ואת 
אהרון, ואת מרים. הוא שמע על כך. והוא שמע 
על יש"ו, כי שם אמו היה מרים. זה נכון. אבל 

ב, כי האמא של יש"ו, הוא התבלבל. הוא חש
היא האחות של משה רבינו. וכך הוא כתב 
בספר שלהם. עד כדי כך הם מטומטמים. זאת 

  טעות, של אלף שנה ביניהם.
  

מהקהל: גם אני שמעתי כך ממישהו  הערה
  ערבי בעבודה.

ַויְֵּלכוּ ַאֲחֵרי ַהֶהֶבל מרן שליט"א:  תשובת
לוּ    ירמיהו ב', ה'].[ ַויְֶּהּבָ
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יש אצלם הלכה נוספת. הם חושבים,  כן,־כמו
כי אשה יכולה להרות, אפילו לאחר שבע 
שנים, מאז שבעלה עזב אותה. כביכול נמצא 
באיזה שהוא מקום בגוף, התחבא וישן, ולאחר 
שבע שנים הדבר התעורר, והיא עדיין יכולה 

  להיות הרה ממנו. 
  

ה  זה ֵהּמָ ֶהם ּבְ מה שבעל אבן ספיר אומר, 'ׁשְ
ה ָלהֶ  ם'. כך המשפט שלהם. לא ניכנס כעת, ֵהּמָ

  לכל הסיפורים שקרו בעניין זה. 
  

אופן, הם לא מתעסקים בחכמות. הם לא  בכל
  מבינים. יש להם הרבה שטיות והרבה טעיות. 

  
מהקהל: א"כ איך הם ידעו את כל  שאלה

  החשבון של האלגברה.
: זהו דבר פשוט יותר, מרן שליט"א תשובת

ולמעשה התחיל לפניהם. זאת לא 'חכמה'. גם 
חשבון האצבעות, במקום לוח הכפל, כבר קדם 
להם. הדבר מובא במדרש איכה רבה, שמסר 
אותו ר' צדוק לאספסיינוס. [ביתר הרחבה, 

  בשיעור הבא בל"נ].
  

[פרק ח' הרמב"ם, כותב בהלכות תשובה  רבינו
העולם בעניין העולם הבא. וז"ל,  הלכה ב'],

אלא נפשות הצדיקים  ,אין בו גוף וגויה ,הבא
הואיל ואין  .כמלאכי השרת ,בלבד בלא גוף

ולא  ,ולא שתייה ,אין בו לא אכילה ,בו גויות
דבר מכל הדברים שגופות בני אדם צריכין 

  וכו'.  להן בעולם הזה
  

ל קַ שמא תֵ ו' כותב הרמב"ם כך,  ובהלכה
 ,ותומה שאין שכר המצדַ וְת  ,בה זובעיניך טו

אלא להיותו  ,והיות האדם שלם בדרכי האמת
 אולי כך יחשוב. אוכל ושותה מאכלות טובות

האדם, כי זהו השכר הטוב שהוא יקבל עבור 
המצוות שעשה, את כל המאכלים והמשקים 

 ,ובועל צורות נאות הטובים והטעימים ביותר.
 ,שןושוכן באהלי  ,ולובש בגדי שש ורקמה

ודברים הדומים  ,ומשתמש בכלי כסף וזהב

כמו שמדמין אלו הערביים הטפשים  ,לאלו
   האוילים השטופים בזמה.

  
הרמב"ם, ידע בדיוק את דעותיהם  רבינו

ואמונותיהם, שהרי הוא היה ביניהם, וקרא את 
ספריהם. והרמב"ם אומר, כי בגלל הטיפשות 
שלהם, ומפני שהם שטופים בתאוות, ממילא 

  שבים, כי זהו השכר שהם יקבלו בגן עדן. הם חו
  

שכל הדברים  ,אבל החכמים ובעלי דעה ידעו
 .ואין בהם תועלת ,דברי הבאי והבל הם ,האלו

אלא  ,ואינה טובה גדולה אצלנו בעולם הזה
וכל הדברים האלו  ,מפני שאנו בעלי גוף וגויה

ואין הנפש מתאוה להם  .צרכי הגוף הם
בעולם הזה,  .אלא מפני צורך הגוף ,ומחמדתן

אנחנו חושבים כי הדברים הללו טובים, כיון 
הנפש מתאוה  בעלי גוף.שאנחנו מגושמים. 

לכך, כיון שזהו צורך הגוף. אבל כאשר אין את 
הגוף, הרי בעולם הבא ישנן רק הנשמות, 

  ממילא כל התענוגות הללו הם שטויות. 
  

 שתהיה בה הנפש בעולם ,הטובה הגדולה
אין שום דרך בעולם הזה להשיגה ולידע  ,הבא

אלא  ,שאין אנו יודעים בעולם הזה .אותה
אבל אותה  .ולה אנו מתאוין ,טובת הגוף

ואין לה ערך בטובות  ,הטובה גדולה עד מאד
אבל בדרך  .אלא דרך משל ,העולם הזה

 ,שנערוך טובת הנפש בעולם הבא ,האמת
 ,בטובות הגוף בעולם הזה במאכל ובמשתה

עד אין  ,אלא אותה הטובה גדולה .אינו כן
מה  ,הוא שאמר דוד .ואין לה ערך ודמיון ,חקר

אי אפשר  רב טובך אשר צפנת ליראיך וגו'.
להבין, את גודל תענוג הנשמה בעולם הבא, 
כיון שזהו דבר רוחני. לא שייך לתפוס זאת, 
במושגים שלנו. אין לנו את הכלים לכך. 

[סנהדרין ריש ות הרמב"ם כותב בפירוש המשני
, כי זהו כמו אדם עיוור ק]לֶ פרק העשירי, הוא פרק חֵ 

מלידה, אשר אי אפשר להסביר לו, מה הם גווני 
הצבעים. הדבר לא נתפס אצלו, לא שייך 

  לתאר שיבין, כיון שזה לא במושגים שלו. 
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, אחינו ואתםתימן, כותב הרמב"ם כך,  באיגרת
 רותובמהמ נוילָּ פִּ הִ  ה"שהקב לכם ידוע

, ישמעאל אומת שהיא זו אומה בתוך עונותינו
 להרע מתחכמים והם, עלינו חזקה שרעתם
 יתברך עלינו שגזר כמו, אותנו ולמאוס

 ישראל על תעמוד ושלא". פלילים ואויבינו"
 שהרעה אומה ולא, ממנה אויבת יותר אומה

 אותנו ולהקטין אותנו לדלדל הרעה בתכלית
 המלך דוד שאפילו. כמוהם אותנו ולמאוס

 הצרות כל הקודש ברוח כשראה, ה"ע
 ולקונן לצעוק התחיל, לישראל העתידות

 ואמר ישמעאל בני מרעת האומר בלשון
 משך גרתי כי לי אויה" ]'ה ,כ"ק[ תהלים
" קדר" זכר איך וראו". קדר אהלי עם שכנתי
 מבני הוא שהמשוגע לפי, ישמעאל בני משאר

דהיינו, . וכו' מייחוסו מפורסם שהוא כמו, קדר
דוד המלך מזכיר דוקא את 'אהלי קידר', כיון 
שהמשוגע שלהם, הוא מיוחס לקידר, שהם 
עיקר מלכות ישמעאל. מכך פחד דוד המלך, 

  ל יהיה בגלות הקשה הזאת ביניהם. עם ישראכי 
  

, מה נאמר על המלים, 'כי גרתי משך'? לכאורה
מדוע הרמב"ם  הרי משמע, כי זה לא רק 'קידר'?

י דוד המלך ע"ה, צועק רק לגבי אומר, כ
  ישמעאל? 

  
מכאן, כך היגעתי למסקנא, כי הרמב"ם  רואים

מפרש את הפסוק, כדעת הרד"ק האומר, כי 
'משך' זאת אינה אומה. אמנם בפרשת נח, 

ֵני מוזכר גם 'משך', בין בני יפת. כמו שנאמר,  ּבְ
ֶמר וָּמגֹוג ,ֶיֶפת ךְ  ,ּוָמַדי ְוָיָון ְוֻתָבל ,ּגֹ  ְוִתיָרס ּוֶמׁשֶ

[בספר ואכן, כך רש"י מסביר  .']בראשית י', ב[
 [שם]. אבל הרד"ק תהלים פרק ק"כ פסוק ה']

מסביר, כי 'משך' היינו, שהגלות נמשכה. וז"ל, 
אויה לי כי גרתי משך, גרתי בגלות משך. 
כלומר, שנמשכה גלותי מאד. ו'שכנתי' עם 

קדר'. וזכר הגלות אשר  רעים, עם 'אהלי
בישמעאל, ולא זכר אשר באדום, כי רוב גלות 
ישראל בין הישמעאלים. וזכר קדר, כי הם 
המשפחות המיוחסות אשר בישמעאל, והם 

המלה 'משך' תרגום כמו־כן, ראשי המלכות. 

ֵאי.  הוא, ַעְרּבָ א"כ יוצא, כי 'משך' משכנא ּדְ
זאת רק דוגמא, והכוונה היא על כולם. 

  רים את 'קידר', כיון שזהו העיקר שלהם. ומזכי
  

 בעודנו ואנחנו רבינו הרמב"ם ואומר,ממשיך 
 למעלה ,ושיקרותם וכזביהם ,שעבודם סובלים

א"כ, . לסבול כוח האדם לתביכוֹ  אין, לתנומיכָ 
 ה"ע דוד שאמר כמו ויהימה עלינו לעשות? 

 אשמע לא כחרש ואני" ]ד"י ,ח"ל תהלים[
 שהוכיחונו וכמו". פיו יפתח לא וכאלם

 לשתוק ושקרו ישמעאל כזבי לשאת ,רבותינו
 ,בניו בשם שכתוב ,לפסוק זה וסמכו. ממנו

  . ושא דום שמע ,"ומשא ודומה ומשמע"
  

ודומה ומשא' היינו, תשמע ותידום  'ומשמע
ותישא, דהיינו תסבול. הרמב"ם כותב, כי כך 
לימדונו חז"ל. היה לו מדרש כזה. המאמר הזה, 

אנחנו  בקיצור, מובא גם במדרש הגדול.
  צריכים לסבול את כל ההתפרצויות שלהם.

  
אגב, צריך לכאורה להבין, הלא המדובר  דרך

בשמות בניו של ישמעאל. א"כ, כיצד אפשר 
לדרוש זאת כך? אלא חושבני, כי חז"ל דייקו 
זאת, מכך שזהו בפסוק נפרד. לכאורה, מדוע 
לא חיברו זאת לפסוק שלפניו? היה יכול להיות 

ֹמָתם כתוב כך,  ׁשְ ָמֵעאל, ּבִ ֵני ִיׁשְ מֹות ּבְ ה ׁשְ ְוֵאּלֶ
ֵאל ְלתוֹ  ָמֵעאל ְנָביֹת, ְוֵקָדר ְוַאְדּבְ כֹר ִיׁשְ ְלדָֹתם, ּבְ

ם,  אּוִמְבׂשָ ָ ָמע ְודּוָמה ּוַמׂשּ [בראשית כ"ה,  ּוִמׁשְ
מדוע הדבר צריך להיות, בפסוק נפרד?  י"ד].-י"ג

בפסוק קטן, בן שלש מלים? לכן, מכיון שהדבר 
אינו מחובר אל הפסוק שלפני כן, או אל הפסוק 

ישנו כאן רמז, שהוא 'שמע שלאחרי כן, א"כ 
  ודום ושא'.

  
 הסכמנו וכבראומר הרמב"ם, דבר חשוב.  כעת
 שכן, שעבודם לסבול, וקטנים גדולים, כולנו
 נתתי גוי" ]ו"וי ,'ג ישעיה[ ה"ע ישעיהו אמר

 הסתרתי לא פני למורטים ולחיי למכים
 להינצל נוכל לא ,זה כל ועם". ורוק מכלימות

 שאנו זמן וכל. זמן בכל ופחזותם רעתם מרוב
 בחרום אחרינו רודפים הם ,שלומם רודפים
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הדבר פלא עצום. הרמב"ם כותב  .ובמלחמה
דברים, אשר אנו רואים אותם גם כיום. כמה 
שאנחנו רוצים לחיות עמם בשלום, עושים 
איתם כיום כל מיני הסכמים, הדבר לא מועיל. 
צריכים לדעת, הפלסטינאים הם על שם 

. זהו השורש שלהם. במחוז העיר ַעזָּה. פלשתים
כך כתב רס"ג בתפסיר. והם קראו כך, לכל 
ארץ ישראל. לא משנה. בכל אופן, אי אפשר 

 המלך דוד שאמר כמולעשות איתם שלום. 
 אדבר וכי שלום אני" ]'ז ,כ"ק תהלים[ ה"ע

  ". למלחמה המה
  

 ,עלינו נעורר אם שכן כל הרמב"ם, אומר
 הלא, ושקר בטלים בדברים במלכות ונקרא
  . מיתה לידי ונבוא בנפשותינו נסכן

  
אז בזמנו, היה משיח שקר בארץ תימן, והם  הרי

רצו כביכול להקים כעת את מלכות בית דוד 
וכו'. לכן הרמב"ם כתב להם, תזהרו שהערבים 

תתפארו במלוכה לא ישתגעו. אם אתם 
פירושו שאתם מוסרים את  בשטות ובכזב,

  . רח"ל למיתה עצמכם
  
  

ת, רות באומות ואיסור עלייה להר הביאיסור התג
  .צניעותקדושה וחיזוק בענייני צורך הו

  
אומר זאת? כיון שאני שומע, כי ישנם  אנילמה 

כיום שתי מחנות. האמת היא, כי אינני קורא 
עיתונים, ואינני שומע חדשות וכדומה, רק 
קולט את הדברים מפה ומשם, ראשי תיבות 
וסופי תיבות, וכך אני מבין פחות או יותר. אני 
מקוה, כי אני מדייק. ואם לא דייקתי, לא נורא. 

אותי. בכל אופן, כך אשמח אם מישהו יתקן 
  אני מבין, פחות או יותר. 

  
כיום שתי דעות. שתי מחנות. ישנה את  ישנן

הדעה, של גדולי התורה, בני התורה, עולם 
התורה, אשר אוחז כי במצבים הללו צריך 
להתאפק. כמובן, צריכים להישמר וכו', אבל 

לא להילחם כנגד הערבים, לא להתגבר נגדם. 
הכל הוא בעוונותינו אלא, צריכים לדעת כי 

הרבים, ותשובה ותפילה וצדקה מעבירין את 
רוע הגזירה. ויש מחנה שני, האומר כי צריך 
להתגבר ולהראות שאנחנו חזקים, צריך 
לעלות להר הבית, להראות כי אדרבה, אנחנו 
השולטים. לעורר מלחמה כנגדם. אלו פחות או 

  יותר, שתי הכיוונים. 
  

להר הבית, לפי לדעת, אסור לעלות  צריכים
[בהלכות דעת רוב הפוסקים. כך דעת הרמב"ם 

, וכך דעת הרא"ש בית הבחירה פרק ו' הלכה י"ד]
. כמעט כל ]דף פ"ב ע"ביבמות [בתוספותיו ל

הפוסקים סוברים, כי הדבר באיסור כרת רח"ל. 
אפשר לראות בקול סיני דף שע"ד שע"ו. 
להלכה למעשה, רוב ככל הפוסקים סוברים, כי 

אסור. ואלה הסומכים על הראב"ד הדבר 
בהשגותיו שם ועוד מיעוט פוסקים, זה לא יועיל 
ולא יציל מצד אחר, כי סוף סוף הם מתגרים 
בכך באומות העולם. זה בדיוק מה שהבאנו 
מקודם בשם הרמב"ם, כי צריך לעשות ההיפך, 

  עלינו לסבול זאת, 'ומשמע ודומה ומשא'. 
  

יצת היענה, כמה שנים, דיברתי בעניין ב לפני
אשר יש הנוהגים לתלותה בבית הכנסת. 
כתבתי בס"ד על כך, בספר נפלאות מתורתך, 
כמעט חמשים טעמים למנהג זה, וזהו הטעם 
הארבעים ושתים בערך. הבאתי שם את דברי 
הרמב"ם שהבאנו לעיל, ואמרתי כי לכן נהגו 
לתלות את ביצת היענה, בתורת סימן. כי 

שותקת. לא מפני כאשר מכים את היענה, היא 
שהיא חלשה. והראיה, כי כאשר רוצים לקחת 
לה את הביצים, היא מתנפלת ותוקפת. היא 
דוקא אמיצה, אבל היא סובלת ושותקת. לכן, 
עניין תליית ביצת בת היענה, היה מצוי דוקא 
בארצות ישמעאל, כמובא בספרים. בעל 
מדרש תלפיות מביא זאת, וכן בעל שפתי כהן, 

כיר כי זהו המנהג בארצות וכן היעב"ץ מז
תוגרמה, וכך נהגו גם בארץ תימן, בבתי כנסת 
רבים, לתלות ביצת יענה בבית הכנסת. זהו 
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אחד הטעמים לכך. בארצות אשכנז, לא היה 
  נהוג עניין זה, אלא רק בארצות ישמעאל.

  
אפשר לומר, כי בארצות כך,  [שם] כתבתי

ישמעאל הניחו ביצת בת יענה בבית הכנסת, 
לרמוז על כך שהיא שותקת אפילו שמכים 
אותה, כמו שכתב הרמב"ן. וחוץ מזה, לביצה 
אין פה. עלינו לשתוק ולסבול בדומיה. ולא 
תחשוב כי רק בגלות, אלא גם היום שהקב"ה 
החזיר אותנו לאדמתנו, בני ישמעאל זוממים 

שמיד אותנו, בטענה כי גירשנו אותם תמיד לה
ולא זו בלבד, כל זמן שישנו יישוב מהארץ. 

יהודי בארץ ישראל, הדבר הוא כנגד הדת 
שלהם. הם לא יכולים לסבול זאת. אם עם 
ישראל חוזר לתקומה, הדבר מוציא אותם 

  מדתם ומדעתם, זה סותר אותם. 
  

צריך לדעת, כי הכל הוא בעוה"ר, וכמובן  לכן
עשות את מה שצריך בכדי להתגונן שצריך ל

ולהילחם, אבל לא להתפאר ולהראות שאנחנו 
יותר חזקים. כי אדרבה, אם נראה להם שאנו 
מתגברים עליהם, אזי הדבר יקומם את כולם 

  עלינו. זאת היא הנקודה. 
  

[בראשית, עמ' השבוע בספר 'ממעמקים'  ראיתי
להרה"ג משה שפירא מעיקו"ת ירושלם  ],114

אחד מגדולי בעלי המחשבה והמור  ת"ו, הוא
וההשקפה התורנית בדורנו, בירושלם עיקו"ת, 
שהביא את דברי הרמב"ם הללו לעניינינו, לפני 

 עומדות אפשרויות שתישנים רבות, וכתב כך, 
 נמרץ באופן להגיב אפשר ,אחד מצד .בפנינו
 נגד רוח בעזות עצמנו את ולהנהיג ,למצב

 ,באיפוק לנהוג אפשר ,שני ומצד .עלינו הקמים
 ותפילה לתשובה פנינו מגמת את ולכוון
 בימי היהודים שנהגו כמו ,העולם לבורא
משליטה  ,אומת ישמעאל .ואסתר מרדכי

אימה ופחד, מצירים מאד, מכים מכה אחרי 
מכה. איך צריכים להתייחס לזה, מבחינת חובת 

  הלבבות?
  

הרמב"ם מורה לנו באופן חד משמעי, כיצד 
הוא מביא את פי הישמעאלים. עלינו לנהוג כל

דברי הרמב"ם שהבאנו לעיל, כי צריכים לנהוג 
  כך, 'ומשמע ודומה ומשא'. 

  
הרי גילה לנו הרמב"ם, שהנהגה של כלל 
ישראל בעת צרת ישמעאל צריכה להיות, 

  שנסבול שקרי הישמעאלים ונשמע ונידום. 
  

, הוא אומר איזה רעיון. הרי דבריובהמשך 
אמרנו מקודם, כי לישמעאלים ישנה אמונה 

  חזקה מאד. 
  

על עניין זה, כאן בביהמ"ד, בליל  דיברתי
שבת. ומישהו שאל אותי, כי אם יש להם אמונה 
כ"כ חזקה, אזי לכאורה הם צריכים לקבל שכר 
על כך? עניתי לו, כי הם כמו בהמות, ואינם 

כי בגלל שהם טפשים צריכים לקבל כל שכר. ו
כבהמות, ומאמינים בצורה עיוורת באיזה דבר, 
אם הם מוכנים למסור עצמם למיתה, בשביל 
לקבל את כל התאוות שלהם, וכי על זאת מגיע 
להם שכר? בודאי שלא. דהיינו, אם הם 
מאמינים בכך, בלי שום שכל, כמו פתי המאמין 
לכל דבר, אמנם זה לא פלא, אבל לא מגיע 

  על כך.  להם כלום
  

י"יָ תאמר, הרי כתוב בפסוק,  ואם  ,ְוֶהֱאִמן ּבַ
ֶבָה ּלֹו ְצָדָקה התשובה  ']?בראשית ט"ו, ו[ ַויְַּחׁשְ

היא, כי זהו רק לגבי יהודי, אשר מאידך יש לו 
הבנה, ומאידך בכל זאת יש לו אמונה, אפילו 

  אם הוא מאמין בתמימות.
  

אצל אבותינו  תדעו לכם, האמונה שהיתה רק
בתימן, אינה כפי האמונה שישנה כיום. גם את 
הדבר הזה, הרגיש בעל אבן ספיר. הוא כותב 

, כי האמונה של יהודי תימן, ]פרק ט"ו [בחלק ב'
היא חזקה מאד. ומי שהכיר את הדור הקודם, 

  אכן ראה את זאת. 
  
  



  ה'תשע"ו ב'שכ"ז חיי שרהמוצש"ק 

21  

  

בעל אבן ספיר הגיע לארץ הודו, וראה  כאשר
ישראל, הוא חקר שם את הכת הנקראים בני 

 ראשיתעל מוצאם והגיע למסקנא, ולדעתו, 
כאלף ושש מאות  מזה ,מארץ תימן ואםב

היא, כי  הגדה שבאו מתימןהשנה. ועדות ל
 הםשווים ודמות פניהם ומנהגיהם, מראה ב
 הם ארוכיםפניכמוהם, אנשי תימן. ל

. ישוו למומבנה גופם דומה וכן , ושחרחורת
 ,כדת היהודים ,י שערות הצדעיםותמניחים פא

וחיזוק האמונה בעניינים  התימנים.כ ארוכות
מובן, כי הוא הבחין  הרוחניים, ג"כ כמוהם.

  בכך.
  

המדובר הוא, לגבי יהודי עם שכל, אשר  אבל
מאמין. דהיינו, ישנה אמונה, וישנה אמונה. ישנו 
אדם המאמין, כאברהם אבינו ע"ה, אשר קיבל 

לו  שכר על אמונתו, כמו שנאמר 'ויחשבה
צדקה'. והסיבה היא, כיון שאברהם אבינו, היה 
בעל מחקר. דיברנו מקודם, בעניין החקירות. 
כלומר, אדם החוקר והמבין, הוא נאבק במשהו 
נגדי. וכאשר הוא בכל זאת מאמין, אזי מגיע לו 
שכר, כיון שהוא התאמץ בכך. אבל אין 
המדובר, כאשר האדם מאמין סתם, כמו טיפש, 

לו, והוא לא חושב כי ישנו בגלל שכך אמרו 
  בכלל צד אחר.

  
[מובא זאת על הפסוק, בחלק 'עניינים'  יםמסביר

בחומשים כגון רב פנינים, כתר תורה עם חמשים 
אברהם  פירושים, על יד דעת זקנים מבעלי התוספות],

אבינו היה חוקר ופילוסוף ואיצטגנין. ואמרו 
חז"ל (יומא כ"ח), אברהם אמר להקב"ה, המזל 

. וכו'ני, שרואה אני במזלי שאיני מוליד דוחק
 כן?ששלא יהיו לי ילדים. ואתה עכשיו אומר לי 

דרך החוקרים, לילך אחרי מראה עיניהם 
ושכלותם. ואמר לנו הכתוב, כי מעתה השליך 
אברהם אבינו כל חקירותיו, ועזב עצמו רק על 
האמונה. והאמין בה'. והקב"ה חשב זאת 

תוב 'ומצאת לאברהם לצדקה, כמו שאמר הכ
על אמונה כזאת, אכן את לבבו נאמן לפניך'. 

  מגיע השכר.

ואומר  [בס' ממעמקים שם]הרב שפירא  ממשיך
 שאין ,ידוע הדבר .כך היא הדבר משמעותכך, 

 אלא ,ישראל כלל את לשעבד יכולה אומה
 שהאומה דהמִ  באותה פגומים ישראל כן אם

 של ינםישענ מאחר ,ובכן .מייצגת ההיא
 שאומרים ,הפגומה האמונה הוא ישמעאל
 ,שהתבאר כמו' ה רצון הוא שרצונם ישמעאל

 הוא ,דהמ אותה על להתגבר האופן הרי
 והקרבתו ,הרצון ביטול דתבמ ההתעצמות

 שקבע ,ם"הרמב דברי הן והן .'ה רצון כלפי
 כי .ישמעאל צרת בעת לידום ,במסמרות לנו

 של צחוןיהנ סוד טמון ,גופא זו בהנהגה אמנם
 נקיטת באי דווקא .ישמעאל על ישראל עם

 הדרך שהרי .לנצחם נזכה ,נגדם צעדים
 את לעקוד ,היא ישמעאל מתפיסת להתרומם

 ולהתמסר ,יתברך רצונו מזבח על רצוננו
 באופן ורק ,הנהגתו את עלינו ולקבל ,לגזירתו

 ישמע ה"והקב .ישמעאל קליפת את ננצח זה
 את וקיבלנו ,בקולו ששמענו כשם ,בקולנו
ַמע ֵאל כתוב בפסוק,  הרי .ש"כמ גזירתו ִיׁשְ
כתוב בפרקי דרבי  ].תהלים נ"ה, כ'[ ְוַיֲעֵנם

חמשה עשר דברים עתידין  [פרק ל'], אליעזר
. וכו'ישמעאל לעשות בארץ באחרית הימים 

 את לשמוע עתיד ה"הקבו מסיים הרב שפירא,
 ישמעאל בני שעתידים ממה ,העם נאקת

  .הימים באחרית בארץ לעשות
  

הכניס בדברי הרמב"ם, איזה רעיון. אולם  הוא
הרמב"ם לא אמר זאת. דהיינו, הוא אמנם 
הוסיף כאן, נקודה חשובה. לפי דבריו, כיון 
שהדבר בא אצלם מחמת האמונה שלהם, אזי 
בכך הם מצליחים להתגבר עלינו, על אף 
שהאמונה שלהם היא שטות. והתיקון לכך הוא, 

ה, ולהאמין שאנחנו צריכים להתחזק באמונ
שסוד הנצחון שלנו הוא דוקא ע"י שנסבול, 
למרות שהדבר נראה ההיפך מן השכל. כי 
לכאורה, וכי ע"י שנשתוק, ננצח אותם? אלא, 
צריך להאמין בכך, וממילא עי"כ נתגבר 

  עליהם.
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רעיון טוב. אך אין לכך מקור, בדברי  זהו
הרמב"ם. אבל חושבני, כי הרעיון אינו במקום. 
כיון שהרמב"ם כתב את הדברים הללו, עבור 
יהודי תימן, אשר לא היו פגומים בענייני 
האמונה, כמו שאמרנו. אכן, לדור שלנו, לכלל 
הציבור, הרעיון שלו הוא רעיון טוב, אבל הדבר 

הוא. לפענ"ד אי אפשר לא שייך כלפי הדור ה
  להכניס זאת בדבריו.

  
אופן, צריכים לדעת כך. הרי הרמב"ם  בכל

כי רק על  ],פרק י' הלכה ו' [בהלכות מלכיםכותב 
שבע מצוות בני נח, הם מקבלים שכר. אבל 
אסור להם להוסיף מצוות, אשר אינם כתובים 

  בתורה. 
  

[סוף חיות מביא בספרו מנחת קנאות  מהר"ץ
בדתות כי  נטריס אחרון, דף תתרל"ו],קוכרך שני, 

אצל הנצרים ודהיינו אצל החדשות, 
. אינני בני נח שבע מצותגם  נןהישמעאלים, יש

מה שקיים  ויודע אם הם מקיימים אותן, אבל זה
מ"מ, יש  אולם הוא אומר כך, בדת שלהם.

להם מצוות חדשות. כגון אצל הנצרים, אכילת 
ם, הלחם והיין בפסח שלהם. והישמעאלי

הרי בן נח, באיסור אכילת החזיר ושתיית היין. 
אינו מצווה שלא לאכול חזיר. פתאום יש להם 

   ומדוע אסור להם לשתות יין?איסור כזה? 
  

אגב, טוב שאמרו להם שלא לשתות יין,  דרך
כיון שהם חמומים גם בלי היין, ואם הם עוד 

' לגמרי. בכל ישתו יין, הם בכלל יהיו 'מּגאנין
הרמב"ם הרי ואופן, אצלם זהו איסור מן הדין. 

או לעשות מצוות  ,כותב, כי אין להם לחדש דת
  .'גר תושב' בגדר אינם ,לעצמם. א"כ

  
חלק ג' סימן שו"ת התשב"ץ [בהרשב"ץ כותב גם 

לשחוט לישמעאלים  י,אסור לישראל כי ,קל"ג]
, ואין להם זו מצוה קבועהשי לפפסח, לכבש 

 מצוותעל שבע מניחים לבני נח להוסיף 
אסור להם להוסיף, על שבע מצוות בני  .שלהם

  נח. 
  

לדעת, כי דוקא השיגעון הזה שלהם,  צריכים
הנובע מן האמונה הטיפשית שלהם, ָעם הדומה 
לחמור, זהו הדבר שצריך לעורר אותנו, 
ושעלינו לתקן זאת. דהיינו, בעבר הערבים חיו 

באהבה ואחוה ושלום ורעות. כל עם היהודים, 
השנאה אשר התעוררה אצלם כלפינו, זה הכל 
בעוונותינו הרבים. הבאתי בספר נפלאות 
מתורתך [הפטרת מסעי] בשם המגיד 
הירושלמי, הרב"צ ידלר, כי מאז שהתחילה 
הפריצות ברחובות בעיר חברון, כאשר התחילו 
אנשי השמאל ללכת בחוסר צניעות, מאז 

נאה כבושה בליבם, ומאז הקב"ה הכניס ש
התחילו כל הפרעות, כגון בשנת תרפ"ט בעיר 

  חברון.
  

אנחנו צריכים לעשות ההיפך מהם. הרי  כן,־אם
אצלם, כל התאוות הגופניות השפלות, אלו הם 
הדברים, אשר גורמים להם למסור את הנפש. 
הם מוכנים למות ולהתפוצץ, כיון שהם מקווים, 

יתר" כביכול. כי הם יקבלו זאת בשפע, ו"בה
לכן, אצלינו צריך להיות בדיוק ההיפך, עלינו 
לחזק את הקדושה והצניעות, בכדי להראות כי 
אדרבה, אנחנו רחוקים מכל התאוות הללו. 
עלינו לחזק את האמונה האמיתית. זהו הדבר, 
אשר צריך לעורר אותנו, להרחיק מעלינו את 
כל התאוות. כגון, כל המכשירים המכשילים, 

נסו אלינו, ושהאנשים נופלים בהם. אשר נכ
עלינו להיות, ההיפך מהם. ואם נעשה את הדבר 
הזה, יתקיים בנו בע"ה, מה שכתוב בסוף 

ֵני ָכל ֶאָחיו ָנָפלפרשתנו,  [בראשית כ"ה,  ַעל ּפְ
ה אומר בעל הטורים, כי סמיך ליה,  י"ח]. ְוֵאּלֶ

דהיינו, אחרי  [שם שם, י"ט]. ּתֹוְלדֹת ִיְצָחק
יפול, או אז מתחילים 'תולדות שישמעאל 

  יצחק'. 
  

בעל ספר ממעמקים, שהבאנו את דבריו  גם
 ננעוץלעיל, מביא זאת בסוף דבריו בזה"ל, 

 בעל בדברי ונסיים ,בתחילתם דברינו סוף
 בתחילת שצוטטו ]ח"י ,ה"כ בראשית[ הטורים
 ליה וסמיך ,'נפל אחיו כל פני על' ,המאמר
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 ישמעאל כשיפול לומר ,'יצחק תולדות ואלה'
 שהוא ,דוד בן יצמח אז ,הימים באחרית
   .דמא מדוייקים והדברים .יצחק מתולדת

  
 אגב, הוא מוסיף הערה, לפני שהוא מסיים,דרך 

 בשאלות מכריעים אנו שאין ,לפנים צ"א הדבר
 הקמים אויבינו כנגד בפועל להתגונן יש כיצד
 מהלכי פי על ,השתדלות של שאלה זו .עלינו
 הטובה בדרך להתגונן ומחובתנו ,הטבע
 את להבין אלא אינם דברינו כל .ביותר

 ומהלכי הלבבות חובת בבחינת ,עלינו המוטל
דהיינו, הוא רק מסביר בדרך . המחשבה

  השקפתית, כיצד להתגונן כנגדם. 
  

מן הדברים, כי גם אם אנחנו מתגוננים, אל  יוצא
לנו להפעיל כוח כנגדם, או להראות שאנחנו 
השולטים, כיון שהדבר רק יעורר את שנאתם 
כלפינו. אלא, אנחנו צריכים לסבול זאת 

  בשתיקה. זו גזירה מאתו יתברך.
  

אפשר קצת ללמד קצת זכות עליהם, על  אולי
אלה שבכל הדורות שלפנינו התנקמו בהם 
כשָיכלו, כי זה כפי שכתוב לגבי גלות מצרים, 
שהם הרעו לנו יותר ממה שנגזר עלינו. א"כ 

כך, יותר ויותר. אבל,  אולי גם הערבים עושים
צריך לעשות זאת בצורה מבוקרת ונכונה. 

כביכול אנו דהיינו, לא לעשות זאת בצורה, ש
מענים ומשעבדים אותם. כי אז, הרודפים 

וממילא כביכול הם  נהפכים להיות הנרדפים,
אלו המסכנים. כגון על מה שמדברים לגבי 
המחבלים, שאפילו לאחר שהשתלטו עליהם, 
רוצים להרוג ולהשמיד אותם, אפילו שכבר 
נראה כי אינם יכולים עוד להזיק. נראה כי 
בסופו של דבר, זה רק גורם לשנאה כלפי עם 
ישראל. צריך לקחת זאת בחשבון. כיון שאם 

י כביכול ידינו רמה עליהם, אזי מראים להם, כ
הדבר רק מעורר את שנאתם כלפינו. כמו כן, 
כאשר עולים להר הבית, להראות כביכול 
שאנחנו השולטים, וכביכול אנחנו רוצים לבנות 
את בית המקדש. כל הדברים הללו, מעוררים 

את שנאתם, וכל העולם ִאתם. אדרבה, אנחנו 
   צריכים להיות, 'ומשמע ודומה ומשא'.

  
 ,יצחק כי מעמקים ואומר,מבעל ספר מסיים 

 על לגמרי האישי רצונו את עקד אשר הוא
 העומדת היא ובחינתו ,יתברך רצונו מזבח

 .ישמעאל לבחינת הניגוד בתכלית
הישמעאלים, ממציאים דברים מעצמם בשם 
הקב"ה, ואומרים שזהו רצון ה'. הדבר שקר 

 ,מפלה ישמעאל ינחול כאשר ,ובכןוכזב. 
 תצמח אזי ,המוטעית אמונתו ותתבטל
 כל בבורא והזכה הטהורה האמונה ותתעצם
  .בימינו במהרה העולמים

  
  

ברוך הוא יזכנו, בקרוב בימינו, לגאולה המקום 
  שלימה, אכי"ר.

   
  

  

  הודעה חשובה!
  , בעיקרשיעור זה הוקלד עפ"י שמיעה 

  . העורךלפי הבנת  הּ גָּ נערך והֻ 
  ,קודם הוצאתו מרן שליט"אהיה לנגד עיני השיעור 

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

בור הגהה מדוקדקת, להאיר ולהעיר ענבצר ממנו ל
 בהרחבה כבשיעורים שעברו.

  
האמור, בכל ספק או שאלה המתעוררת למעיין  לאור

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

  הערות ותיקונים יתקבלו ברצון. 

  
  ניתן להקדיש את הוצאת השיעור לע"נ, 

  .או לרפואה, הצלחה ופרנסה טובה

  050-4140741פרטים בטלפון: 
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 . קדיש דרבנן שהוא פותח דעתיד, 'וְיַַ!ע משיחיה'15 עמ'בלעיל  הנזכר התכלאלמתוך  1צילום 
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כפי שכתב   , אגדתא דפסחא, סיום הברכה +*ֵאל ישראלהנזכר התכלאלמתוך  2צילום 
 וברכת בורא פרי הגפן, גם על הכוס השני. .ָ+0למהרי"ץ בעץ חיים, ולא 


