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        ::::השיעורהשיעורהשיעורהשיעור    נושאינושאינושאינושאי

            בתורתבתורתבתורתבתורת    רקרקרקרק    שזהשזהשזהשזה    אואואואו, , , , חובהחובהחובהחובה    היאהיאהיאהיא    הכיפוריםהכיפוריםהכיפוריםהכיפורים    יוםיוםיוםיום    בערבבערבבערבבערב    מחבירומחבירומחבירומחבירו    המחילההמחילההמחילההמחילה    בקשתבקשתבקשתבקשת    האםהאםהאםהאם
        ....טובהטובהטובהטובה    הנהגההנהגההנהגההנהגה

            של־ָנצריםשל־ָנצריםשל־ָנצריםשל־ָנצרים    השנההשנההשנההשנה    ראשראשראשראש    ומדועומדועומדועומדוע, , , , בחנוכהבחנוכהבחנוכהבחנוכה    נגמריםנגמריםנגמריםנגמרים    הדיןהדיןהדיןהדין    שימישימישימישימי    לכךלכךלכךלכך    נוספיםנוספיםנוספיםנוספים    מקורותמקורותמקורותמקורות
        ....חנוכהחנוכהחנוכהחנוכה    לאחרלאחרלאחרלאחר    תמידתמידתמידתמיד    יוצאיוצאיוצאיוצא

            לאלאלאלא    הפייטןהפייטןהפייטןהפייטן    מדועמדועמדועמדוע, , , , פפפפ""""יוהכיוהכיוהכיוהכ    בערבבערבבערבבערב    הנאמרהנאמרהנאמרהנאמר" " " " תשוקתיתשוקתיתשוקתיתשוקתי    אליאליאליאלי    לךלךלךלך""""    שבפיוטשבפיוטשבפיוטשבפיוט    הוידויהוידויהוידויהוידוי    הבנתהבנתהבנתהבנת
        ....בעמידהבעמידהבעמידהבעמידה    אותואותואותואותו    אומריםאומריםאומריםאומרים    איןאיןאיןאין    ולמהולמהולמהולמה, , , , תתתת""""ביביביבי    ףףףף""""אלאלאלאל    סדרסדרסדרסדר    עלעלעלעל    זאתזאתזאתזאת    כתבכתבכתבכתב

            מלכותמלכותמלכותמלכות    כתרכתרכתרכתר    שבפיוטשבפיוטשבפיוטשבפיוט" " " " לרוממותךלרוממותךלרוממותךלרוממותך    יגיעיגיעיגיעיגיע    מימימימי""""    בפיסקתבפיסקתבפיסקתבפיסקת    וווו""""חחחח    כפירהכפירהכפירהכפירה    שאיןשאיןשאיןשאין    יבאריבאריבאריבאר
        ....פפפפ""""ביוהכביוהכביוהכביוהכ    הנאמרהנאמרהנאמרהנאמר

    והאםוהאםוהאםוהאם, , , , לללל""""זזזז    יייי""""הארהארהארהאר    דעתדעתדעתדעת    כנגדכנגדכנגדכנגד, , , , הערבההערבההערבההערבה    עםעםעםעם    גםגםגםגם    להקיףלהקיףלהקיףלהקיף    נוהגיםנוהגיםנוהגיםנוהגים    אנואנואנואנו    רבהרבהרבהרבה    בהושענאבהושענאבהושענאבהושענא    מדועמדועמדועמדוע
 ....גגגג""""נענענענע    אבותינואבותינואבותינואבותינו    מנהגמנהגמנהגמנהג    למרותלמרותלמרותלמרות    בכךבכךבכךבכך    להחמירלהחמירלהחמירלהחמיר    כדאיכדאיכדאיכדאי
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  .נשמת לעילוי או, ולרפואה להצלחה שיעור כל להקדיש ניתן
  ,א"שליט הגאון מרן מפי השיעור בתחילת נ"בל יוזכר השם

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

  ,הרבים ולזיכוי התורה להפצת והמסייעים והתורמים
  .ר"אכי. לטובה ליבם משאלות כל ה"ב המקום ימלא
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    היאהיאהיאהיא    הכיפוריםהכיפוריםהכיפוריםהכיפורים    יוםיוםיוםיום    בערבבערבבערבבערב    מחבירומחבירומחבירומחבירו    המחילההמחילההמחילההמחילה    בקשתבקשתבקשתבקשת    האםהאםהאםהאם
        ....טובהטובהטובהטובה    הנהגההנהגההנהגההנהגה    בתורתבתורתבתורתבתורת    רקרקרקרק    שזהשזהשזהשזה    אואואואו, , , , חובהחובהחובהחובה

        

בשיעור  ברנוידכפי ש .מרחשות שפתותינו עודעודעודעוד
'רחושי  מלשון ,מרחשוןהקודם, כי חודש 

 ימים של הפיוטיםו התפילות שפוותיה'.מרחשן 
 שבימים כמובן .בפה שגורים עדיין ,נוראים

 רבו ,העניינים כלל כנסילה אפשר אי ,הנוראים
  . ופרטותיהם כללותיהם ,רותיהםֹפא

        
 גדול חידוש ,חשוב דברבס"ד  נקדים אבלאבלאבלאבל

 נהישכי  ,כתוב הפוסקים בכל לכאורה .ד"ענלפ
ם יו בערב חבירו את יפייס אדםהש חובה

 אלא ,ת"עשי בכל זה ,למעשה ורים.פיהכ
כיון , מתאים יותר יום וזה "פ,יוהכב ערשב

 יותר אדםליבו של־ו ,נכנעים הלבבות כברש
 ממנו לבקש בא מישהו אם למחול, נוטה

 כ"כ לאהוא  אולי ,אחריםה בימים .מחילה
 את הלביןאו  ,בו פגע מישהו אם, לסלוח יסכים

 ביןש עבירותשאר ה אחת מן עשה או ,פניו
  . לחבירו אדםה
        

, חדש ביתב מובאכך , אומרים הפוסקים כלכלכלכל
, השלחן ערוךוב, החיים כףוב, רורהבובמשנה 

 עבירותכי , והסיבה היא .חובה ממש שזאת
 עד מכפר פ"יוהכ אין לחבירו, אדם שבין

 חטא אדםה אםדהיינו,  .חבירו את שירצה
 התחרטו', וכו שבת חיללכגון אם , למקום

 שבין עבירותהרי ש, שצריך כפי תשובה שהוע
נמחל לו. . מכפר יפוריםהכם יו ,למקום אדם
 ישאמנם  ,לחבירו אדם ביןלגבי עבירות ש אבל
 ה"הקבשהרי , למקום אדם בין של חלקגם  בזה
 לאש ציוה ה"הקבו, פנים להלבין לאש ציוה

 מותנית, המחילה אבל, לחבול לאוש, לגזול
 מספיק ולא .השני את בהתחלה יפייס שהוא
 הואאלא , גזלר שא הגזילה את מחזיר שהוא

 הצער על מחבירו, מחילה לבקש צריך גם
, למרות וחבירב חבל . אם הואלו גרם שהוא
 אבללשלם,  צריךהוא ש מהלו את  שילם שהוא
 זהו דבר שהיתה לחבירו, נפש גמתהע לגבי

 ,תשלוםע"י  ,דין בבית ביטוי לידי בא שאינו
 הצער עלמחבירו  מחילה לבקש צריך הוא לכן

 ביןש ,העבירות כל כך לגבי. לו עשה שהוא
 ממש ולפי דבריהם, הדבר .לחבירו אדםה

  .חובה
        

 .פשוט הדבר אינו ,שעיינתי מה לפי אולםאולםאולםאולם
 נם רביםשיש מסתבר ,להיות יכול, דהיינו

כי , הוא ההבדלו .חובה כי זאת אינה ,סובריםה
הוא ו ,למקום אדם ביןשל  חטא אדםאם יש ל

 הוסיף י בכך הואאז ,בתשובהעל כך  חזר לא
אלא  ,שבת שחילל רק לא .פשע חטאתו על

 ,בתשובה לחזור הזדמנות ת"עשיב לו ישהרי 
 ,גרוע יותר דברה יאז ,חוזר לא הלכך אם הוא

אבל לגבי עבירות  .פשע חטאתו על הוסיף כי
 לחזור שצריך ודאיב ,לחבירו אדם ביןש

 ,ת"בעשי אתז עשה לא אםגם  אך, בתשובה
 , אלאת"בעשי חבירו את לפייסלו  הסתדר לא

כגון אם עשה זאת  ,השנה ימות בשאראחרי כן 
 לא הוא, גרוע יותר נהיה לא החטא עכשיו,
 . אמנםדברה אותו וזה, פשע חטאתו על הוסיף

לעשות  לך כדאי, ת"בעשי אתז שתעשה רצוי
 .הכפורים יוםב לך יתכפר לא הדברש כיון, זאת
 מעכב דברהש השיטות לפי ,מדבר ינניא כבר

 אדם ביןעבירות ההכפרה לגבי  אתאפילו 
 .הכי ל"קי לא, מוסכם ינואהזה  הדבר .למקום
 לקטרג לשטן מקום תןי זהדבר  ו"ח אוליאבל 
 כמו א"כ, ?חברך את מפייס אינך למה, עליו

 לא ה"הקב גם כך ,חברך את מפייס לא שאתה
 מקום יש .ךבקשת את יקבל לאו, אתך תפייסי

 ,ב'] סעיף ו"תר' [בסי כותב הלבוש כך לומר כך.
 מקום נותנות ,לחבירו אדםה ביןש עבירותכי ה

 אדםה ביןש העבירות לגבי ,לקטרג לשטן
 חזר לא שהוא בזה, הדין מעיקר אבל. למקום

 עשה לא הוא ,בתשובה שבין אדם לחבירו על
  .נוסף חטא בכך

        

 כתמס בסוף ש"הרא בלשון, יקימדו והדברוהדברוהדברוהדבר
    יתןיתןיתןיתןוווו    ,,,,בסימן תר"ו בזה"ל , הביאו הטור שםיומא

    לפייסלפייסלפייסלפייס    ,,,,הכפוריםהכפוריםהכפוריםהכפורים    יוםיוםיוםיום    בערבבערבבערבבערב    בובובובויייילללל    אלאלאלאל    אדםאדםאדםאדם    כלכלכלכל
. בשמו מביא הטור כך ,,,,כנגדוכנגדוכנגדוכנגדו    שפשעשפשעשפשעשפשע    מימימימי    לכללכללכללכל

    שנוטרשנוטרשנוטרשנוטר    אדםאדםאדםאדם    כלכלכלכל    לפייסלפייסלפייסלפייס והרא"ש בעצמו כותב,
 ,הגמרותן מ הראי מביא הואאמנם ו ....איבהאיבהאיבהאיבה    לולולולו

 לפייס בא שרב, חנינא ורבי רב על שם שכתוב
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 של מעשהאת ה או, הכפורים יום בערב אותו
כך  על ברנוידש כפי ,טבחא ההוא עם רבא

    בפרקיבפרקיבפרקיבפרקי    כדאיתאכדאיתאכדאיתאכדאיתאשלו הוא,  המקור אבל בעבר.
 כדיכתוב שם, ב ....וכו'    וווו""""ממממ    פרקפרקפרקפרק    אליעזראליעזראליעזראליעזר    דרבידרבידרבידרבי

 יהיו שראלים שע צריך לכן ,יקטרג לא שהשטן
 מלאכי כמו שיהיו ,השני עם אחד בשלום
 מלאכי בין ,השוואות כמה שם נםיש .השרת
 יום של בהנהגה ,ישראלעם  לבין השרת

 פרקי את צריך אתה למה . לכאורה,הכפורים
יומא [ מפורשת משנה נהיש ? הריאליעזר דרבי

    איןאיןאיןאין    לחבירו,לחבירו,לחבירו,לחבירו,    אדםאדםאדםאדם    שביןשביןשביןשבין    עבירותעבירותעבירותעבירות ,פרק ח' משנה ט']
 להביא צריך הוא למה ?מכפרמכפרמכפרמכפר    הכפוריםהכפוריםהכפוריםהכפורים    יוםיוםיוםיום

  ?מדרש
  

 ,המרדכי בשם יוסף בבית מפורש מכך ויותרויותרויותרויותר
 בערב מחילה לבקש מנהגכי  ,במדרש כתובש

 ?חובה '? הרי זאתמנהג' זה למה .הכפורים יום
   האומרת כך? מפורשת משנה נהישהלא 

  
' [סי זרוע אורבספר  גםשיעיין יראה, כי  ומיומיומיומי
הרמ"א  וגם '.מנהג' בלשון מובא הדבר ,ז]"רע

    לבקשלבקשלבקשלבקש    נהגונהגונהגונהגו, כך כותב ]'ב' סע סוף ו"תר' בסי ע"[בשו
 '? הרינהגו' למה .הכפוריםהכפוריםהכפוריםהכפורים    יוםיוםיוםיום    בערבבערבבערבבערב    מחילהמחילהמחילהמחילה

   ?חובה זאת
        

 שם לחןהש ערוךה .בכך נדחקוש ,כאלה ישנםישנםישנםישנם
 ,ספקאם האדם ב' אפיש ,היא הכוונה , כיכותב

 מבקש כ"ג הוא אז ,לחבירו חטאהוא  אםה
 משמעות לא זאת אבל .חטא אולי . כימחילה

 ושזה ,א"רמדברי  של ובמקור .א"הרמ לשון
 שם כתוב ,זרוע באור ומקורש ,מרדכיה
 חטא אדםכאשר ההמדובר ש ,מפורשב

  .חטא ספקאם  לאו ,לחבירו
        

 שאין, תורה של לאמיתה ,ד"ענלפ נראה מכךמכךמכךמכך
   .כזאת חובה

        
 . אוליכזאת הלכה הביא לא ,ם"רמברבינו ה גםגםגםגם

 רק מביא ם"הרמבש וןכי ,יהרא כ"כ אין מכך
לאחר  אבל .ס"בשלהדיא  מפורשיםה דברים

 מביאיםה ,ראשונים כמה כבר רואים אנחנוש
 נושיש מביאים שהם כפי ,מנהג בלשון אתז

 מקור לכך שאין ,פ"יוהכ בערב לטבול מנהג
 למרות, ם"ברמב מובא לא גם דבר זהו ,ס"בש

 לא זה ,חובה בתורת אבל .ומקובל נהוג שזה
 גםכי  שמסתבר ,להגיד צריכים א"כ .חובה

  .כך סובר ם"הרמב
        

 מותר לטבול ,השנה בראש מהקהל: שאלהשאלהשאלהשאלה
  ?במקוה

 ערב על מדברים אנחנו מרן שליט"א: תשובתתשובתתשובתתשובת
בעיהכ"פ  נוהגיםכולם  .כ"יוה וערב ,ה"ר

אלא , 'הלכה' או ,חובהאינה  זאת אבל .לטבול
 ,כך כדי עד .טוב דבר זה '.מנהג' וזה
 הטבילה על לברך אםה ,דנואפילו  הקדמוניםש

 סעדיה רבינוו, גיאת ץ"הריכגון  של עיהכ"פ?
 אבל על כך. לברך ,אמרוש כאלה נםיש .גאון

 על מברכים לאש ,היא ההלכה ,למעשה
 המקור .חובה שהיא אינה כיון ,הזאת הטבילה

כי  כתובם ש ,אליעזר דרבי מפרקי לכך, הוא
 ישראל גם , כךנקייםהם  השרת שמלאכי כפי

 נקיים ' היינו,נקייםכי ' מפרשיםוהם  .נקיים
 או, חטאן מ נקיים רק לא .הגוף בטהרת

 של טבילההכוונה, ל אלאאת עצמם.  שרוחצים
  .מושלמת מבחינה 'נקיים' שאז ,מצוה

        
 וזה אמנם .הפיוס ענייןלגבי , יוצאכך  כןכןכןכן־־־־אםאםאםאם

 .ראיות כמה עוד לכך יש אבל, גדול חידוש
 אליעזר דרבי פרקי על ל"הרד ביאורב ,למשל

 היו הם כי אומר הוא, [פרק מ"ו אות נ"ח]שם 
אכן  "פ.יוהכ בערב מחילה לבקש 'רגילים'

 בערב מחילה מבקשים שהיו ,ס"בש רואים
יש  אבל כאלה. מקומות כמה נםיש .פ"יוהכ

 בתורת אלא ,חובה בתורתהיה  לאלומר כי זה 
  . אתז לעשות כדאיוש ,טובה הנהגה

        
 ו דברזה, לחבירו אדםה ביןש פיוסה יןיענ ,ואכןואכןואכןואכן

. קטרוג יהיה שלא ו"שחמאד, בכדי  חשוב
 ושנאה וקנאה מריבה נהשיש כפי כביכול,

  .ממעל בשמיםגם  מעורר ו"ח , הדברלמטה
        

 ,ץ"היעב שאומר מהאת  לדעת כדאי ,ובפרטובפרטובפרטובפרט
[עיין שיעור מוצש"ק תצוה  .אבות' מס על בפירושו
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 ביןש שלוםה ןיעניכי לגבי  ,כותב הוא ה'תשע"ו].
 נםיש .דותמ ארבעה נןיש, לחבירו אדםה

, גמורים שאינם רשעים נםויש ,גמורים רשעים
 צדיקים נםויש ,גמורים שאינם צדיקים נםויש

הוא  ,גמור רשע .כך ומפרט מפרש הוא .גמורים
ישנו  אבל כלל. שלום רוצה לא, שלום שונא

 שלום נעשה בא ,תשמע ,לו אומרים אםאדם, ש
 , הואבסדר ,טוב ,אומר , והואהשני לבין בינך

את השלום, אבל הוא  יוזם לא הוא .לכך מסכים
. גמור שאינו רשע וזהמסכים לעשות שלום. 

 ממנו שמבקשים אפילו ,גמור רשע אבל
   .רוצה לא הוא ,שלוםלעשות 

        
 שאינו ורשע ,גמור רשע .דרגות שתי נןיש ,א"כא"כא"כא"כ
 את יוזם לא שהוא רק לא ,גמור רשע .גמור

 לעשות ממנו כשמבקשים גם אלא ,השלום
, גמור שאינו רשע נוויש. רוצה לא הוא ,שלום

 אוב ,לו אומרים אם אבל ,יוזם לא הוא שאמנם
  .מסכים אני, טוב ,אומר הוא ,שלום נעשה

        
אכן  .גמור שאינו צדיק, שלישית דרגה ישנהישנהישנהישנה
כאשר  אבל, שלום לעשות יוזם הוא, צדיק הוא
 נםשיש רואהו ,שלום לעשות מתחיל הוא

לא  .צריך לא, טוב ,אומר הוא ,הפרעותו קשיים
 את עשיתי אנירוצים לעשות שלום, לא צריך. 

 חוזר הוא ,שלום לעשות רצו לאהם  ,שלי
  .רגילכ וממשיך הביתה

        
 שיש רואה שהוא שאפילו ,גמור צדיק וישנווישנווישנווישנו

 שתדלמ הוא זאת בכל, השלום בבקשת קשיים
שׁ . גמור צדיק וזה .זאת בכל אולי ,עוד ּקֵ שׁ ּבַ ּקֵ שׁ ּבַ ּקֵ שׁ ּבַ ּקֵ לֹום    ּבַ לֹוםׁשָ לֹוםׁשָ לֹוםׁשָ     ׁשָ

 אהרן של דתומ זאת .ט"ו] ל"ד, [תהליםְוָרְדֵפהּו ְוָרְדֵפהּו ְוָרְדֵפהּו ְוָרְדֵפהּו 
 שהוא רק לא .שלום ורודף שלום אוהב, הכהן
 אלא, השלום את ויוזם ,השלום את אוהב
בכל זאת  ,והפרעות קשיים נםישכאשר  אפילו

 וזה. אפשרי יהיה דברה אולי ,מנסהעדיין  הוא
  .גמור צדיק

        
 או ,גמור לצדיק סימן וזה מהקהל: שאלהשאלהשאלהשאלה

  ?צדיק נקרא הוא הזאת שבהנהגה

 יש .נכונים הדברים שני מרן שליט"א: תשובתתשובתתשובתתשובת
. דברה אותוב 'צדיקשהוא נקרא ' ,לפעמים

הריני נותן  ,אומרכתוב שאם האדם , למשל
. גמור צדיק זה הרי ,בני שיחיה מנת עלצדקה 

', רק גמור צדיק' , כי הואמפרשיםה אומרים
 [עיין פסחים דף ח' ע"ב ורש"י שם]. .הזה דברה לגבי
, האדם הזה אחרים דבריםלגבי ש ,להיות יכול
הוא , הזה דברלגבי ה אבל .גמור צדיק אינו

 ,כללי באופןנקרא 'צדיק גמור'. בכל אופן, 
 מתאים ,גמור לצדיק .צדיקים של הנהגה זאת

 ,מוכיח אבל כמובן, הדבר אינו. כך לעשות
  .אחריםה דבריםהוא צדיק גמור לגבי הש
  

[בזמן האחרון היו נסיונות להשכין שלום במחנה 
עם שו"ב ומוהל מפורסם, ללא הצלחה בעוה"ר. 

לֹום    ִניִניִניִניאֲ  אֲ  אֲ  אֲ   ז'] [תהלים ק"כ,על־דרך שנאמר  לֹוםׁשָ לֹוםׁשָ לֹוםׁשָ     ְוִכיְוִכיְוִכיְוִכי    ׁשָ
ר, ר,ֲאַדּבֵ ר,ֲאַדּבֵ ר,ֲאַדּבֵ ה    ֲאַדּבֵ הֵהּמָ הֵהּמָ הֵהּמָ ְלָחָמה    ֵהּמָ ְלָחָמהַלּמִ ְלָחָמהַלּמִ ְלָחָמהַלּמִ   ].ַלּמִ

  
  

    ומדועומדועומדועומדוע, , , , בחנוכהבחנוכהבחנוכהבחנוכה    נגמריםנגמריםנגמריםנגמרים    הדיןהדיןהדיןהדין    שימישימישימישימי    לכךלכךלכךלכךנוספים נוספים נוספים נוספים     מקורותמקורותמקורותמקורות
        ....חנוכהחנוכהחנוכהחנוכה    לאחרלאחרלאחרלאחר    תמידתמידתמידתמיד    יוצאיוצאיוצאיוצא    של־ָנצריםשל־ָנצריםשל־ָנצריםשל־ָנצרים    השנההשנההשנההשנה    ראשראשראשראש

  

שיעור מוצש"ק מקץ עיין [ שעברו בשנים ברנויד
 ןיעניש שאמרו, כאלה נםיש, כי ה'תש"ע]
 נגמר לאזה  ,החתימה גמר יןיענ, הכפרה

 נגמר שזה ,לנו שידוע ממה חוץ .כ"ביוה
. חנוכהבימי ה נגמר זה ,אלא .רבה בהושענא

 .חסידות ספרי בשם ,ידוע זה דבר לל,כרך בד
 ולאחר ?אתז לקחוהם  מאיפה ,מפליא קצתו

 גם מקור לכך ישכי  ראיתי, בדברים שעיינתי
 .ברקת בטורו, ימים בחמדתכגון , קבלה בספרי

 '.הבזק כמראה' ממש אבל, אתז כותבים הם
 כתבו אלא ,רטויפ ולא ,האריכו לא , הםנוידהי

 .הדברים בין מובלעכזאת, שהדבר  בצורה אתז
 את לגלות רצו לא , הםמה משום .יודע ינניא

   .סיבה איזו נהיש אולי .הזה העניין
        

 לאהם  אוליכי , הסיבה את להבין אולי אפשראפשראפשראפשר
 הרבה להם שיש ,יחשבו אנשיםהש רצו

 למרות שעברו .זמן הרבה להם שיש ,יותאפשר
, אההאדם יאמר, , רבה ועבר הושענא, ת"עשי

   .חנוכה עד זמן לי יש
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 ספרים בהרבה , כייראההמעיין  ,אופן בכלבכלבכלבכל
 [בהלכות גבריאל נטעי ספרעל ב כך. על ברויד

 כך על ברתייד רבים מהם. אוסף ,ו]"נ פרק חנוכה
 להוסיף רוצה אני. אבל כעת, שעברו בשנים
 ,רעיוןזהו  .מעניינת נקודה עוד .חידושדבר 
כמו  ,לי 'נפל' ממש .השבוע לי 'זרק' ה"שהקב

  .נפלא דברמציאה. זהו ממש 
        

, ]של"חדף חנוכה, [ נטעי גבריאל בעל    ,למשללמשללמשללמשל
    ב]ב]ב]ב]""""עעעע    דדדד""""צצצצ    [דף[דף[דף[דף קודש זרע ספר בשםזאת  מביא

    בראשבראשבראשבראש    שהכתיבהשהכתיבהשהכתיבהשהכתיבה    ,,,,בספריםבספריםבספריםבספרים    מצינומצינומצינומצינו, בזה"ל
    דיןדיןדיןדין    וגמרוגמרוגמרוגמר    יפורים,יפורים,יפורים,יפורים,ככככם הם הם הם הביוביוביוביו    והחתימהוהחתימהוהחתימהוהחתימה    ,,,,השנההשנההשנההשנה

    שיוצאיןשיוצאיןשיוצאיןשיוצאין    אףאףאףאף    ה,ה,ה,ה,זזזזל ל ל ל ככככם ם ם ם עעעע    ....רבהרבהרבהרבה    בהושענאבהושענאבהושענאבהושענא
 הרי כתוב, שבהושענא ,דהיינו    ....וכו'    ,,,,הפתקיןהפתקיןהפתקיןהפתקין

 כל של יןדק הפס עם ,הפתקין את מוציאין רבה
   ואחד. אחד

        
 ,זקן היה הואר שאכש ,ס"החת על אומריםאומריםאומריםאומרים

 אותי זרקו' ,אמר הוא, נפטר שהוא בשנה
 כבר שהוא ,כנראה הרגיש '. הואמהפתקאות

   .מתבקש לישיבה של־מעלה
        

 הפתקאות יוצאיםאופן, על אף ש בכלבכלבכלבכל
    ,,,,חנוכהחנוכהחנוכהחנוכה    עדעדעדעד    ,,,,להתקייםלהתקייםלהתקייםלהתקיים    כוחכוחכוחכוח    להםלהםלהםלהם    איןאיןאיןאיןבהושע"ר, 

 ,זה את משאירים    ....שעיוותשעיוותשעיוותשעיוות    מהמהמהמה    האדםהאדםהאדםהאדם    יתקןיתקןיתקןיתקן    אוליאוליאוליאולי
 ברוב .זאת בכל אולי ,אפשרותלו  יש עוד

    החגהחגהחגהחג    שקדושתשקדושתשקדושתשקדושת    ,,,,נמצאנמצאנמצאנמצא .יתברך וחסדיו רחמיו
    ליקוטיליקוטיליקוטיליקוטי    בספרבספרבספרבספר    ככככ""""וכוכוכוכ    ....וכו'    חנוכהחנוכהחנוכהחנוכה    עדעדעדעד    ,,,,ונמשךונמשךונמשךונמשך    הולךהולךהולךהולך
    ,,,,מזאקילקאבמזאקילקאבמזאקילקאבמזאקילקאב    לללל""""מהרימהרימהרימהרי    קקקק""""להרהלהרהלהרהלהרה    ,,,,לללל""""מהרימהרימהרימהרי

    בדרושבדרושבדרושבדרוש    ,,,,עעעע""""זיזיזיזי    אלימלךאלימלךאלימלךאלימלך    נועםנועםנועםנועם    בעלבעלבעלבעל    תלמידתלמידתלמידתלמיד
    הגמרהגמרהגמרהגמר    הואהואהואהוא    ,,,,דחנוכהדחנוכהדחנוכהדחנוכה    דידועדידועדידועדידוע    ,,,,לללל""""וזוזוזוז    לחנוכהלחנוכהלחנוכהלחנוכה

        ....וכו'יום הכיפורים יום הכיפורים יום הכיפורים יום הכיפורים     שלשלשלשל    החתימההחתימההחתימההחתימה
        

לעניין נוסף אחר. , ד"בס לי התקשר זה, דברדברדברדבר
, צריםנָ  של נההאש רכידוע,  .נפלא דבר ראיתי
, בירושלמי מוזכר הדבר .בינואר באחדיוצא 

 ,אתז מזכיר הירושלמי. הדבר כך היום עדו
 ,ינואר וזה 'ינו, 'כנראה .ינובריס סקלנד בשם

. שנההאש ר וזה, צריםהנ אצל .שלהם בלשון
 ?בשופר תוקעים שלהם? ה"בר עושים הם מה

 ,משתגעים לא. הם ?תפילות אומריםהם 

 יום א"כ, .הוללות .משתכרים ,משתוללים
עם  על סנגוריא הוא ,גויים של נההאש ר
 שראליַעם  סניגורי כל ,שבשמים כיון שראל.י

 הגויים עושים מה .ההבדל ומה תראו ,אומרים
  . ה"בר היהודים עושים מהו, ה"בר

        
ראש השנה שלהם, אחד בינואר, יוצא  והנהוהנהוהנהוהנה

' בח יוצא , זההשנה למשל. חנוכה אחרי תמיד
חושבני, כי תמיד זה יוצא לאחר  .חנוכהד

הדבר . החתימה גמר וזה למה ,מובן חנוכה. א"כ
  .ופלא הפלא

  
 אובמ, כ]"ק דף שמות [פרשת יעקב אהלי בספרבספרבספרבספר

 ישראל אוהב בעלאחד הצדיקים, זהו  על
 היה , הואגוייםשל־ אש השנהריום בש, מאפטא

לעם  טובה שנה היהת מהיוםש ,'ה תןי ,אומר
־של ה"ר? ביום רוצה הוא מה, שראל. לכאורהי

 ?ליהודים טובה שנה יתן' שה אומר אתה, יםיגו
 בולט ,הזה יוםב ,עכשיוכיון ש, לאמה הקשר? א

 ,גוייםבין הל יהודיםה ביןש הבדלה מתגלהו
 חתמוישי שראל,ילעם  גדולה זכות זאת ממילא
 ,בחנוכה חל דברהש כיוןאם כן, . לטובה
 גדולה אסמכתא, גדול חיזוקיש מכך  ני כיחושב
 החתימה שגמר ,הספרים אותם אומריםש למה

 ,הגויים של ה"ר עד . דהיינו,חנוכה עד נמשך
 כמה לפני, למשל .חנוכה אחרי כ"בד חל שזה

 ממש זה ,השנה. בטבת בעשירי יצא זה ,שנים
  . חנוכהסוף ב
        

    אומראומראומראומר    היההיההיההיה    עעעע""""זיזיזיזי    אאאאמאפטמאפטמאפטמאפט    קקקק""""הרההרההרההרה, שם בותכ כךכךכךכך
    ),),),),הרהרהרהריאיאיאיא    נייניינייניי((((    העולםהעולםהעולםהעולם    אומותאומותאומותאומות    שלשלשלשל    השנההשנההשנההשנה    בראשיתבראשיתבראשיתבראשית

    ....לישראללישראללישראללישראל    ההההטובטובטובטוב    שנהשנהשנהשנה    תחלתחלתחלתחל    שמהיוםשמהיוםשמהיוםשמהיום    ,,,,''''הההה    יתןיתןיתןיתן
    אנחנואנחנואנחנואנחנו    ישראלישראלישראלישראל    שלשלשלשל    הההה""""ברברברבר    כיכיכיכי    ,,,,לזהלזהלזהלזה    ההסברההסברההסברההסבר
 מבקשים ,,,,טובהטובהטובהטובה    שנהשנהשנהשנה    עלינועלינועלינועלינו    חדשחדשחדשחדש    ,,,,''''להלהלהלה    צועקיםצועקיםצועקיםצועקים
    תמידתמידתמידתמיד    לאלאלאלא    אבלאבלאבלאבל. ומבורכת טובה שנה לנו שיהיה

    יעןיעןיעןיען    ....הקטרוגיםהקטרוגיםהקטרוגיםהקטרוגים    ריבויריבויריבויריבוי    בגללבגללבגללבגלל    מקובלתמקובלתמקובלתמקובלת    הצעקההצעקההצעקההצעקה
    נדרשנדרשנדרשנדרש    מאשרמאשרמאשרמאשר    יותריותריותריותר    נדרשנדרשנדרשנדרש    הישראליתהישראליתהישראליתהישראלית    שמהאומהשמהאומהשמהאומהשמהאומה

 .ישראל בכורי בני שראל,יעם  ....האומותהאומותהאומותהאומות    משארמשארמשארמשאר
    ויתרויתרויתרויתר    שאתשאתשאתשאת    יתריתריתריתר    צריךצריךצריךצריך    הבכורהבכורהבכורהבכור, , , , בכורבכורבכורבכור    ואם אנחנוואם אנחנוואם אנחנוואם אנחנו

    קדושהקדושהקדושהקדושה    יראהיראהיראהיראה    במוסרבמוסרבמוסרבמוסר    תעלהתעלהתעלהתעלה    רוצהרוצהרוצהרוצה    הההה""""הקבהקבהקבהקב, , , , זזזזעָ עָ עָ עָ 
    לעשותלעשותלעשותלעשות    כנמרכנמרכנמרכנמר    זזזזעַ עַ עַ עַ     תהיהתהיהתהיהתהיה, , , , זזזזעָ עָ עָ עָ     יתריתריתריתר, , , , שמיםשמיםשמיםשמים    יראתיראתיראתיראת
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 שאנחנו להגיד אפשר, נו ,,,,שבשמיםשבשמיםשבשמיםשבשמים    אביךאביךאביךאביך    רצוןרצוןרצוןרצון
    אבלאבלאבלאבל .מספיק לא זה ,עושים אם גם ?בסדר
, , , , מתבלטמתבלטמתבלטמתבלט    הואהואהואהוא    ההבדלההבדלההבדלההבדל    הההה""""אואואואו    שלשלשלשל    הההה""""רררר    כשבאכשבאכשבאכשבא

, , , , ומלואהומלואהומלואהומלואה    הארץהארץהארץהארץ' ' ' ' לדלדלדלד    היהודיםהיהודיםהיהודיםהיהודים    אומריםאומריםאומריםאומרים    הההה""""ברברברבר
    תחנוניםתחנוניםתחנוניםתחנונים    התפילותהתפילותהתפילותהתפילות    כלכלכלכל ,,,,תפילותיהתפילותיהתפילותיהתפילותיה    קטנהקטנהקטנהקטנה    אחותאחותאחותאחות
    השנההשנההשנההשנה    הההה""""ברברברבר    הההה""""אואואואו    עושיםעושיםעושיםעושים    מהמהמהמה, , , , מתחנניםמתחנניםמתחנניםמתחננים    בוכיםבוכיםבוכיםבוכים
    שיכוריםשיכוריםשיכוריםשיכורים, , , , בהוללותבהוללותבהוללותבהוללות    זהזהזהזה    אתאתאתאת    מבליםמבליםמבליםמבלים, , , , שלהםשלהםשלהםשלהם
    תבטלתבטלתבטלתבטל    זהוזהוזהוזהו    שהקבלהשהקבלהשהקבלהשהקבלה    מהראוימהראוימהראוימהראוי, , , , תאוותםתאוותםתאוותםתאוותם    במילויבמילויבמילויבמילוי

    שלשלשלשל    וצעקתםוצעקתםוצעקתםוצעקתם    תפילתםתפילתםתפילתםתפילתם, , , , הקטרוגיםהקטרוגיםהקטרוגיםהקטרוגים    כלכלכלכל    אתאתאתאת
    היתההיתההיתההיתה    זהזהזהזה    למצער עכשיו.למצער עכשיו.למצער עכשיו.למצער עכשיו.    תתקבלתתקבלתתקבלתתקבל    הההה""""ברברברבר    ישראלישראלישראלישראל
    הואהואהואהוא    לכןלכןלכןלכן, , , , מעכשיומעכשיומעכשיומעכשיו    תחלתחלתחלתחל    אמראמראמראמר    הואהואהואהוא    לכןלכןלכןלכן, , , , כוונתוכוונתוכוונתוכוונתו

 דברה ....טובהטובהטובהטובה    שנהשנהשנהשנה    הגוייםהגוייםהגוייםהגויים    שלשלשלשל    הההה""""ברברברבר    מאחלמאחלמאחלמאחל    היההיההיההיה
        .ופלא הפלא

  
  

    הנאמרהנאמרהנאמרהנאמר" " " " תשוקתיתשוקתיתשוקתיתשוקתי    אליאליאליאלי    לךלךלךלך""""    שבפיוטשבפיוטשבפיוטשבפיוט    הוידויהוידויהוידויהוידוי    הבנתהבנתהבנתהבנת
    סדרסדרסדרסדר    עלעלעלעל    זאתזאתזאתזאת    כתבכתבכתבכתב    לאלאלאלא    הפייטןהפייטןהפייטןהפייטן    מדועמדועמדועמדוע, , , , פפפפ""""יוהכיוהכיוהכיוהכ    בערבבערבבערבבערב
         ....בעמידהבעמידהבעמידהבעמידה    ולמה אין אומרים אותוולמה אין אומרים אותוולמה אין אומרים אותוולמה אין אומרים אותו, , , , תתתת""""ביביביבי    ףףףף""""אלאלאלאל

        

 את מתחילים אנחנו, יםכיפוריום ה בלילבלילבלילבליל
    חשקיחשקיחשקיחשקי    בךבךבךבך    תשוקתי,תשוקתי,תשוקתי,תשוקתי,    אליאליאליאלי    'לך'לך'לך'לך בפיוט התפילות
    ואשמתיואשמתיואשמתיואשמתי ,וידוי נוישבאמצע הפיוט,  .ואהבתי'ואהבתי'ואהבתי'ואהבתי'
, וגנבתיוגנבתיוגנבתיוגנבתי    וגזלתיוגזלתיוגזלתיוגזלתי    ובזיתי.ובזיתי.ובזיתי.ובזיתי.    ובגדתיובגדתיובגדתיובגדתי    ,,,,וארבתיוארבתיוארבתיוארבתי
 זה לפי משקל, עפ"י סדר .והרשעתיוהרשעתיוהרשעתיוהרשעתי    הרעותיהרעותיהרעותיהרעותי

   י"ת.ב ל"ףא
        

 ?דברים כמה פה יםחסרש, לב שם מישהו האםהאםהאםהאם
 ,ובזיתי'ובזיתי'ובזיתי'ובזיתי'    'ובגדתי'ובגדתי'ובגדתי'ובגדתי ל"ף.אזה  ,,,,וארבתי'וארבתי'וארבתי'וארבתי'    'ואשמתי'ואשמתי'ואשמתי'ואשמתי

'הרעותי 'הרעותי 'הרעותי 'הרעותי ואח"כ  ימ"ל.ג ,וגנבתי'וגנבתי'וגנבתי'וגנבתי'    'וגזלתי'וגזלתי'וגזלתי'וגזלתי י"ת.ב
 מה ל"ת.ד החסר, שזה ה"א. אבל, והרשעתי'והרשעתי'והרשעתי'והרשעתי'

 הרעותי' א"ו,ו לאחר מכן, ישנה האות ?קרה
 , היכן האות זא"ן?כ"אחא"ו. וה וזה ,'והרשעתי

 הגיעהוא כבר , וכפרתי'וכפרתי'וכפרתי'וכפרתי'    זבתיזבתיזבתיזבתייייי'וכ'וכ'וכ'וכ    לאחר מכן,
 י"ת.לט חזר ,והטעיתי'והטעיתי'והטעיתי'והטעיתי'    'וטעיתי'וטעיתי'וטעיתי'וטעיתי א"ף.לכ

, ומריתי'ומריתי'ומריתי'ומריתי'    ומרדתיומרדתיומרדתיומרדתי    לצתי,לצתי,לצתי,לצתי,    וגםוגםוגםוגם    'ולוצצתי'ולוצצתי'ולוצצתי'ולוצצתיובהמשך, 
    הרעותיהרעותיהרעותיהרעותי    והכעסתי,והכעסתי,והכעסתי,והכעסתי,    'וניאצתי'וניאצתי'וניאצתי'וניאצתי י"ם.מו מ"דלזה 

ושחתי, ושחתי, ושחתי, ושחתי,     'ורשעתי'ורשעתי'ורשעתי'ורשעתי "א.לה שוב חזרנו, תי'תי'תי'תי'ייייוהעווהעווהעווהעו
 עם מהו י"ו.ת י"ןש י"שרזהו  ,,,,ותיעבתי ותעיתי'ותיעבתי ותעיתי'ותיעבתי ותעיתי'ותיעבתי ותעיתי'

, י"ות לאות גענויהטוב,  ד"י?צ עם מהו"ף? וק
, נגמרזה  י"ותהרי , לגמור צריך לכאורה היה

    'וסרתי'וסרתי'וסרתי'וסרתי, ממשיך הואסוף האותיות. אבל 
 וכו', עשות רשעעשות רשעעשות רשעעשות רשע והגדלתיוהגדלתיוהגדלתיוהגדלתי, וכו' מדרכיךמדרכיךמדרכיךמדרכיך

    וחטאתיוחטאתיוחטאתיוחטאתי    ורצותי.ורצותי.ורצותי.ורצותי.    ועשקתיועשקתיועשקתיועשקתי    ומעלתי,ומעלתי,ומעלתי,ומעלתי,    וכיחשתיוכיחשתיוכיחשתיוכיחשתי
    ואשמתיואשמתיואשמתיואשמתי    באחריתי.באחריתי.באחריתי.באחריתי.    ורשעתיורשעתיורשעתיורשעתי    בראשיתי,בראשיתי,בראשיתי,בראשיתי,

 . מה הולך פה? הדברבילדותי, ובגדתי בזקנותי'בילדותי, ובגדתי בזקנותי'בילדותי, ובגדתי בזקנותי'בילדותי, ובגדתי בזקנותי'
    בתורתך,בתורתך,בתורתך,בתורתך,    'ובחלתי'ובחלתי'ובחלתי'ובחלתי .ו"ח מבולבל כאן נראה

 לפי הלך לא מדוע הפייטן, .בתורתי'בתורתי'בתורתי'בתורתי'    ובחרתיובחרתיובחרתיובחרתי
 הולך הוידוי רך כלל,בד י"ת? הריב ל"ףאסדר 

, גזלנו בגדנו ,אשמנו' י"ת.ב ל"ףאסדר  לפי
  .רבים בלשון זהש חוץ מזה,וכו'. 

        
 כתב לאעצמו  הפייטןכי כנראה ש ,היא האמתהאמתהאמתהאמת

 הומי ,יודעים איננו ים.כפוריום ה בשביל ,אתז
לכך  אין '.תשוקתי אלי לך' את חיברש טןיהפי
 ,אומריםה נםיש הבתים. בראשי ,סימן שום
 .התבלבלוהם  אוליאבל  .גאון יהאי רבינו ושזה

, 'בקולות ישמע אשר קולי שמעאת הפיוט ' כי
ו שזה בספרים כתובשאומרים מיד לאחר מכן, 

 שגם חשבוהם  א"כ, .גאון יהאי רבינו פיוט של
. את 'לך אלי תשוקתי', חיבר רבינו האיי גאון

 אברהם בירהאומרים, שחיברו  כאלה נםיש
רבי  , שזהואומריםה כאלה נםישו, עזרא ןבְּ ִא 

 ,הדעת על מתקבל לא זה אבליהודה הלוי, 
 בראשי םשמ את כותבים הם ללכרך בדש כיון

  .כתבו לא הם , וכאןהבתים
        

יותר שזה מאת מה"ר שלמה בן  מסתברמסתברמסתברמסתבר
גבירול, כמ"ש בספר עולת שלמה (בדיחי). לפי 
עושר המליצה, ויופי הסגנון. ומה ששמו לא 
נזכר, הוא כמו שלא נזכר בכתר מלכות. 

  ].י[והארכתי על זה בס"ד בתשובה כת"
        

כי  שהקדמנו, המעיין יראהלגבי השאלות , ברםברםברםברם
, בסדר דברים כמה הוסיפו ,הספרדים בסידורי

  האל"ף בי"ת.
        

כיון שנודע לי כי , זהעניין  על שחשבתיהסיבה הסיבה הסיבה הסיבה 
 להיות יכול לא כי, אמרבזמנינו  אחד חכם

, עזרא אבן אברהם רבי או ,גאון יהאי רבינוש
כיון , כתבו את הפיוט הזה. והסיבה היא

 שהם להיות יכול לאר שא ,להה כאן מכתובש
 '.ופגמתיהמדובר לגבי המלה, '. אותה כתבו

 בסגנון מדברים המקובלים רק טוען, כי הוא
 מדותלפגום ב, 'פגםהמושג ' '.ופגמתיהזה, '
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שלהם,  הפיוטים בכל '.קבלה' זאת ,העליונות
, אחרון מישהו כי ,מסתבר א"כ .כזאת להמ אין
  . אתז חיברש הוא

        
'? ופגמתי' כתוב איפה על כך, השתוממתי אבלאבלאבלאבל

לכן  'לך אלי', את המלה 'ופגמתי'? בפיוט אין
 שהדבר כתוב בסידורי, בדקתי ומצאתי

 שבסידורים שלנו, ,ידע לא הואאך  .הספרדים
 , הואיודע היה הוא אם ה המלה הזאת.כתוב לא
 הנוסחנמצא  אצלנו כי אדרבה, מבין היה

 חכם באו, קדמון הוא טןיהפי ,כן אם .המקורי
 וןכי 'ופגמתי', והוסיף, מי יודע ניינא ,ספרדי

   "א.פ ה האותחסרש
        

 הם ,בעצם כי שלו. ההוכחה כל הירד ,ממילאממילאממילאממילא
 ספרדי חכם כנראה בא .להשלים באורק 

עיין בשיעור מוצש"ק וישלח [והוסיף זאת. , מאוחר
  ].ה'תשע"ז

  
 אתהיטב  השלים לא הוא, הכל אחרי גם ,אבלאבלאבלאבל

 אין אצלנו מ"ך,ס באות, למשל. האותיות כל
מ"ך. כתוב שם, 'וניאצתי ס אותממש 

 לא זה אבל מ"ך,ס זאת האות אולי והכעסתי'.
 'וסררתי ,כותבים הם לכן מתאים לשאר.

 ופשעתי' .להיות יכול זה, בסדר '.וסרחתי
את  גם השלימו הם ',ערתייוצ וצררתי' '.ופגמתי

 אבל '. טוב.וקלקלתי וקיללתי' ד"י.צ אותה
אותו  זאת. עשה לא הוא גם, ל"תד אותה לגבי
. שלימה עבודה עשה לא ,להשלים שבא חכם

 אותלגבי הו ל"ת.ד אותה הוא דילג בכלל על
 אותה גבי '.באמצע' משהו עשה ג"כ הוא ו"ד,י

 ?יעצת מה '.ויעצתי וטעיתיהוא כתב ', י"תט
 שכתוב כמו זהלכאורה,  ?רע או טוב יעצת

 אם ?יעשההוא  מה אבל, '.רע יעצנובוידוי, '
 קלקלהוא י, 'רע ויעצתי וטעיתי' ,יכתובהוא 
. לכן, לעשות מה ידע לא. המשקל אתבכך 

 אבל .ברירה לו התהי לא כך. אתז השאיר הוא
הוא לא  ,נשגב יטןיפהיה  הוא המקורי, טןיפיה

 האות לגבי היה משאיר ללא פתרון. בכל אופן,
 ל"ת. א"כ,ד אותאת ה אין אצלם גם ל"ת,ד

  .תעלומה .תמיהה נה כאןיש

 מצא לא הואבכל זאת  אולי לי, אמר מישהומישהומישהומישהו
 . ראשית,יודע ניינאל"ת. ד באותמתאים  משהו

 אבל .לכתוב מה ,עצות לו לתת צריך לא אני
לנו בוידוי  יש מה הבעיא? מה לו, אמרתי

א"כ הוא , 'דופי ברנויד' ל"ת,דהרגיל, באות 
 ברתייוד ,וגנבתי וגזלתי', כך להגיד יכולהיה 

הקטן  אני לואפימה, זה לא טוב?  '.דופי רדב
 וכי .רגע תוךזאת ב לסגנן תייכולבעצמי, 

 בקלות הוא היה ?לעשות מה דעי לא הפייטן,
  .אתז לעשות יכול

        
 ספרדים חכמיםש כנראה כפי שאמרנו, א"כא"כא"כא"כ

זאת עפ"י סדר  להשלים רצו ,האחרונים בדורות
 אתז השלימו לא הם גם אבלאל"ף בי"ת, 

 אם ,נפשך מה כי .מושלמתהמליאה וה בצורה
, 'וגנבתי וגזלתיכגון ', כפולההיא  אות כל

הם היו  י"ת,ט באות גם א"כ, ימ"לגו ימ"לג
, וכן את האות יו"ד. פעמיים לעשות צריכים

א"כ, הפיוט  '.ויעצתי וטעיתי' ,עשו הם אבל
 לא ושם זה ,כפולזה  כאן . מדועחסרו פגום קצת
  . הדעת על מתקבל כ"כ לא דברה ?כפול

        
 למה, בכלל. ןיהעני שורש את ,להבין צריכיםצריכיםצריכיםצריכים
  ים?כיפוריום ה בליל ,הזה הפיוט את אומרים

        
 ב]"ע' פ [בעץ חיים דףזיע"א  ץ"מהרי כך על כותבכותבכותבכותב

    ובתובתובתובתחחחחי י י י ידידידיד    לצאתלצאתלצאתלצאת, , , , וכו'וכו'וכו'וכו'    אליאליאליאלי    לךלךלךלך    יתחיליתחיליתחיליתחיל, בזה"ל
    אחראחראחראחר    להתוודותלהתוודותלהתוודותלהתוודות    שצריךשצריךשצריךשצריך    שסוברשסוברשסוברשסובר    ,,,,לללל""""זזזז    ןןןן""""הרמבהרמבהרמבהרמב

ם ם ם ם יויויויו    פתפתפתפתתוסתוסתוסתוס    בספרבספרבספרבספר    בבבבשכתשכתשכתשכת    כמוכמוכמוכמו    ,,,,האכילההאכילההאכילההאכילה
    כתבכתבכתבכתב    וכןוכןוכןוכן    ....(כדלקמן)ז"ל ז"ל ז"ל ז"ל     חחחח""""למהרינלמהרינלמהרינלמהרינ    יפוריםיפוריםיפוריםיפוריםהכהכהכהכ

    ....דדדד""""בסבסבסבס    לפניךלפניךלפניךלפניך    נוסחונוסחונוסחונוסחו    וזהוזהוזהוזה    ז"ל.ז"ל.ז"ל.ז"ל.    חדשחדשחדשחדש    פריפריפריפרי    הרבהרבהרבהרב
    ,,,,הכנסתהכנסתהכנסתהכנסת    לביתלביתלביתלבית    מתקבציםמתקבציםמתקבציםמתקבצים    שהקהלשהקהלשהקהלשהקהל    ואומרו בעודואומרו בעודואומרו בעודואומרו בעוד

  ....פנאיפנאיפנאיפנאי    ישישישיש    אםאםאםאם
        

כאן טעות. מחבר תוספת יוהכ"פ אינו  נפלהנפלהנפלהנפלה
מה"ר יעקב בן חביב, אלא מה"ר משה בן 

  חביב.
        

 ',אלי לךאת ' אומרים ?אצלכם הדבר כךכךכךכך
לא.  '?פנאי יש אם'? ו'מתקבצים' הציבורכאשר 
 לא ייןדע הזה הפיוט ,ץ"מהרי בזמןש ,משמע
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 ,מגיעים ציבורלכן בזמן שה .מקובל כ"כ היה
 חובת ידי לצאת, זההפיוט ה את בינתייםל תגיד

 להם היה כנראהלכן,  .חובה לא זה .ן"הרמב
 ממש לא זהש שלא לומר וידוי מלא, כיון ,יןיענ

  .'הלכהבגדר '
        

 יום פתתוס ובספר, חביב בןמשה  רררר""""מהמהמהמה
כותב על , [על מסכת יומא דף פ"ז ע"ב] הכפורים

 יום' מאד הוא חיבר, חשובים ספריםהעניין הזה. 
'תוספת יום הכיפורים'  שנה,האש ר ' עלתרועה

על פרק עשירי דמסכת יומא, וספר 'כפות 
 יהושע פני בעלתמרים' על פרק שלישי דסוכה. 

 פרק על חידושיםב מאריך לא שהוא ,כותב
 כפות' הספר אתיש  כברש בגלל ,הגזול לולב

  .להוסיף מההרבה  לו אין'. ותמרים
  

להביא את לשונו שם בסוכה דף כ"ט  כדאיכדאיכדאיכדאי
אחר זה הגיע לידי ספר כפות תמרים אחר זה הגיע לידי ספר כפות תמרים אחר זה הגיע לידי ספר כפות תמרים אחר זה הגיע לידי ספר כפות תמרים ע"ב, וזהו, 

להגאון מהר"ם חביב ז"ל המחבר ספר גט להגאון מהר"ם חביב ז"ל המחבר ספר גט להגאון מהר"ם חביב ז"ל המחבר ספר גט להגאון מהר"ם חביב ז"ל המחבר ספר גט 
פשוט, ומצאתי שכתב ג"כ כפירוש הראשון פשוט, ומצאתי שכתב ג"כ כפירוש הראשון פשוט, ומצאתי שכתב ג"כ כפירוש הראשון פשוט, ומצאתי שכתב ג"כ כפירוש הראשון 
שכתבתי בכוונת רש"י, והביא לשון מהר"א שכתבתי בכוונת רש"י, והביא לשון מהר"א שכתבתי בכוונת רש"י, והביא לשון מהר"א שכתבתי בכוונת רש"י, והביא לשון מהר"א 

שהאריך בזה. ולפי שראיתי שהאריך בזה. ולפי שראיתי שהאריך בזה. ולפי שראיתי שהאריך בזה. ולפי שראיתי     מזרחי, ע"שמזרחי, ע"שמזרחי, ע"שמזרחי, ע"ש
שהחיבור הנזכר מלא וגדוש בסוגיות הש"ס בזה שהחיבור הנזכר מלא וגדוש בסוגיות הש"ס בזה שהחיבור הנזכר מלא וגדוש בסוגיות הש"ס בזה שהחיבור הנזכר מלא וגדוש בסוגיות הש"ס בזה 
הפרק, והרחיב הביאור בפירש"י והתוספות הפרק, והרחיב הביאור בפירש"י והתוספות הפרק, והרחיב הביאור בפירש"י והתוספות הפרק, והרחיב הביאור בפירש"י והתוספות 
ושיטת הפוסקים ומפרשים לערך חמשים דפים, ושיטת הפוסקים ומפרשים לערך חמשים דפים, ושיטת הפוסקים ומפרשים לערך חמשים דפים, ושיטת הפוסקים ומפרשים לערך חמשים דפים, 
לכן אינו בדין שיניף המקצר על המאריך, לכן לכן אינו בדין שיניף המקצר על המאריך, לכן לכן אינו בדין שיניף המקצר על המאריך, לכן לכן אינו בדין שיניף המקצר על המאריך, לכן 

כי אם במקומות מיוחדים אשר יצאתי כי אם במקומות מיוחדים אשר יצאתי כי אם במקומות מיוחדים אשר יצאתי כי אם במקומות מיוחדים אשר יצאתי , קיצרתיקיצרתיקיצרתיקיצרתי
בדבר החדש, באיזה סוגיות הצריכים בדבר החדש, באיזה סוגיות הצריכים בדבר החדש, באיזה סוגיות הצריכים בדבר החדש, באיזה סוגיות הצריכים     לידוןלידוןלידוןלידון

[וע"ע לקמן     ע"כ. ביאור, כאשר יורוני מן השמים.ביאור, כאשר יורוני מן השמים.ביאור, כאשר יורוני מן השמים.ביאור, כאשר יורוני מן השמים.
  ה'תשע"ז]. וישלחבשיעור מוצש"ק 

        
    וידויוידויוידויוידוי    מצותמצותמצותמצות    רררר""""תתתת ,כךשם  כותב הואאופן,  בכלבכלבכלבכל
    לאחרלאחרלאחרלאחר    יייי""""פרשפרשפרשפרש    ,,,,חשיכהחשיכהחשיכהחשיכה    עםעםעםעם    הכיפוריםהכיפוריםהכיפוריםהכיפורים    יוםיוםיוםיום    ערבערבערבערב

    והדברוהדברוהדברוהדבר    ....ככככ""""עעעע    הכיפוריםהכיפוריםהכיפוריםהכיפורים    יוםיוםיוםיום    עליועליועליועליו    משקיבלמשקיבלמשקיבלמשקיבל    אכילהאכילהאכילהאכילה
    ,,,,ןןןן""""הרמבהרמבהרמבהרמב    פירושפירושפירושפירוש    לאפוקילאפוקילאפוקילאפוקי    באבאבאבא    יייי""""דרשדרשדרשדרש    ,,,,ברורברורברורברור

    זזזז""""תרתרתרתר    סימןסימןסימןסימן    יוסףיוסףיוסףיוסף    הביתהביתהביתהבית    ומרןומרןומרןומרן    ....בשמובשמובשמובשמו    ןןןןהר"הר"הר"הר"    שכתבשכתבשכתבשכתב
            ....ןןןן""""כהרמבכהרמבכהרמבכהרמב    נהגונהגונהגונהגו    לאלאלאלא    והעולםוהעולםוהעולםוהעולם    ,,,,כתבכתבכתבכתב

        
 כנראה .הראשונים בין מחלוקת כאן ישנהישנהישנהישנה

 כיצד ,פירושיםבו רסאותיבג ,תלוי הדבר
 ,מוסכם ע"לכו .'הגמדברי  את להסביר

 סעודה לפני "פ,כהיו ערב של שבמנחה
 לא ייןד. אמנם, עוידוי לומר צריך, מפסקתה

 בערב וידוי לומר צריך אבל, "פכהיונכנס 
 הרי '.בסעודה קלקלה דבר יארע שמא', "פכהיו

א"כ  "פ,כהיו ערבב ,גדולה סעודהישנה  עכשיו
 דבר יארע או, ישתכר אדםה שמא חששו

הרמב"ם ועוד מפרשים  .בסעודה קלקלה
לומר  קבעו . לכן,בסעודה יחנק שמא אומרים,

 .וידוי תאמר לא ןיועדי "פ,כהיו יבוא שלא. וידוי
לכל הפחות הוא  ,בסעודההוא ייחנק  ו"ח אולי
   .מתהוא ש לפני וידוי אמר

        
 , גםוידוי חובת נהישכי  ,אומר ן"הרמב אבלאבלאבלאבל
 ים בעצמו,פוריכה יוםלגבי . האכילה אחרי

בערבית , להתוודות חובה נהשיש בודאי
 יום וזה .ספק אין כך עלובשחרית וכו'. 

 נוסף מדרבנן, יןיענ נויש אבל .הכפורים
  . פוריםיהכ יום שנכנס לפני דותלהתוו

        
 כותב י"רשמכך ש ,תמרים כפותבעל  מדייקמדייקמדייקמדייק

 .ן"הרמב כמו לא זהש 'משנכנס יום הכיפורים',
 תחשוב שלאבכדי  ,מפורשזאת ב כתב י"רש
   מהדעה הזו. להוציא ,בא י"רש .ן"הרמב כמו

        
כל  את ביאה הבית יוסף, מרןלמעשה, למעשה, למעשה, למעשה, 

 .סובר ן"הרמב. והוא מביא, שכך השיטות
 גדולה ראיה הביאהיא, שהרמב"ן  האמת

, תוספתא נהיש .התוספתאן מלדבריו, 
 לאחר וידוי נושיש, כותב שהוא האומרת כפי

 .ערביתתפילת  של הוידוין מ חוץ ,האכילה
 ,כנראה אבל .מפורשב אתז רואים בתוספתא

 כלו', בגמ מובאת ינהא הזאת שהתוספתא כיון
 ,סברוהם  אולי, תהוא הביאו לא הראשונים

 אפשר איש או ,משובשתהיא  שהתוספתא
עכ"פ  .אתז הזכירו לא הםלכן , עליה לסמוך
. ן"כהרמב נהגו לא העולםכי  ,י"הב מסיים

 ערביתתפילת ב .וידויאז  אומרים לא דהיינו,
  . כן לפני לא אבל, וידוי יש עצמה,

        
    ירושלםירושלםירושלםירושלם    פהפהפהפה    אמנםאמנםאמנםאמנם, חביב בן י"מהרעל כך  כותבכותבכותבכותב

, , , , ערביתערביתערביתערבית    שיתפללושיתפללושיתפללושיתפללו    שקודםשקודםשקודםשקודם    נוהגיםנוהגיםנוהגיםנוהגים, , , , בבבב""""תובתובתובתוב
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, , , , ''''תשוקתיתשוקתיתשוקתיתשוקתי    אליאליאליאלי    לךלךלךלך''''    בקשתבקשתבקשתבקשת    הקהלהקהלהקהלהקהל    כלכלכלכל    אומריםאומריםאומריםאומרים
 גם    ....ןןןן""""הרמבהרמבהרמבהרמב    ובתובתובתובתחחחחדי די די די יייי    לצאתלצאתלצאתלצאת, , , , וידויוידויוידויוידוי    בהבהבהבה    שיששיששיששיש

, וכמדומה הוא היה לפניו כך כותב דשחרי הפ
 שיש כיון, זההפיוט ה את לומר שנוהגים קצת.

        .וידוי בו
        

 לכך. ןיהתכוו לא כנראה ,הפיוט מחברמחברמחברמחבר
 מזכיר לא בכלל הוא ,הפיוט שבכל ,הראיהו

 .הראי זאת אינה כ"כ אולי .הכפורים יום את
 מדבר שהוארואים  ,הפיוט סוף לקראת אבל

    יוםיוםיוםיום    בחסדךבחסדךבחסדךבחסדך    ,,,,ונותיונותיונותיונותיעעעע    אתאתאתאת    נאנאנאנא    אסוףאסוףאסוףאסוף, הפטירה על
רצה נא את רצה נא את רצה נא את רצה נא את     ,,,,לפניךלפניךלפניךלפניך    לכתילכתילכתילכתי    יוםיוםיוםיוםאסיפתי. ואסיפתי. ואסיפתי. ואסיפתי. ו

נא נא נא נא     ויצאוויצאוויצאוויצאו    ,,,,החןהחןהחןהחן    מלאכימלאכימלאכימלאכי    ותשלחותשלחותשלחותשלח    הליכתי.הליכתי.הליכתי.הליכתי.
 באיםו ,מת אדםהש ,מדבר הוא .לעומתילעומתילעומתילעומתי

. . . . וכו'    יאמרויאמרויאמרויאמרו    בואךבואךבואךבואך    ושלוםושלוםושלוםושלום .מלאכים לקראתו
 צורב' אומריםאנו ש כמו ....וכו'    עדנךעדנךעדנךעדנך    לגןלגןלגןלגן    ניניניניוווואאאאיבייבייבייבי

 מלאכי החסדמלאכי החסדמלאכי החסדמלאכי החסד', אחרי סתימת הגולל, ממעונו
יצאו לקראתו ויאמרו לו, בא צדקתו, שלום יצאו לקראתו ויאמרו לו, בא צדקתו, שלום יצאו לקראתו ויאמרו לו, בא צדקתו, שלום יצאו לקראתו ויאמרו לו, בא צדקתו, שלום וכו' 

        וכו'.בואך בואך בואך בואך 
        

לימים  חשוב ו סידורה(ז יעקב אהלימחזור  בעלבעלבעלבעל
 ו"ט [בדף כותב ), הואנפלא פירושממש , נוראים

    בעצםבעצםבעצםבעצם    שנתייסדשנתייסדשנתייסדשנתייסד    העצמיהעצמיהעצמיהעצמי    מקומומקומומקומומקומו, על זאת כך ב]"ע
    וראשונה, הנה אין בו מענייני יום הכיפורים.וראשונה, הנה אין בו מענייני יום הכיפורים.וראשונה, הנה אין בו מענייני יום הכיפורים.וראשונה, הנה אין בו מענייני יום הכיפורים.

    השתפכותהשתפכותהשתפכותהשתפכות    להיותלהיותלהיותלהיות    שנתייסדשנתייסדשנתייסדשנתייסד    ,,,,נראהנראהנראהנראה    משטחיותומשטחיותומשטחיותומשטחיותווווו
 כנראה ,מיועד זה ....מרעמרעמרעמרע    לשכיבלשכיבלשכיבלשכיב    ווידויווידויווידויווידוי    הנפשהנפשהנפשהנפש

 ו"חהוא ש אדם לצורך ,אותו חיברהפייטן ש
הרי  .מתפלל הוא א"כ ,קשה מצבב ,חולה
נוטה למות רח"ל,  ,חולה אדםאם הש ,כתוב
    במחזוריםבמחזוריםבמחזוריםבמחזורים    נרשםנרשםנרשםנרשם    וכןוכןוכןוכן    בקשה.בקשה.בקשה.בקשה.    והואוהואוהואוהוא .וידוי שיגיד
 לומר זאת ,קבעו מיםימסוי חכמים ,אבל ....הנ"להנ"להנ"להנ"ל
 מאד מעורר פיוט וזהש ים, כיוןכיפוריום ה בליל

  .הוידוי את בו ישגם ו, ומרגש
        

אומרים ש כיון, כןהדבר  אם, חדש הפרי אומראומראומראומר
 סוברה, ן"הרמב חובת ידי לצאת כדיזאת ב
 ,הכפורים יום כניסת לפני וידוי לומר שצריך

   לעמוד יעו"ש. צריך כן אם ,הסעודה אחרי
        

 לךפיוט 'ב שעומד מי ,ראינו לא אנחנו אבלאבלאבלאבל
. אז עומדים לא הספרדים גם '.תשוקתי אלי

  .לעמוד צריכיםהיו  ,וידוי וזה אםאולם, 

 לומר זאת מספיקים לאאבל  מהקהל: שאלהשאלהשאלהשאלה
  .יום מבעוד

טוען, כי מה נפשך.  אתה מרן שליט"א: תשובתתשובתתשובתתשובת
 מי.נכי הין א .ן"הרמב חובת ידי גם ,יצאו לאהם 

הם  אולי. מוקדם שיותר מהכ ,אתז לומר צריך
 זה ,ימותימסו שיטות לפיש סומכים על כך,

 על ,מדבר לאכבר  אני .השקיעה לפני ןיעדי
 אולי אבל .השקיעה את לחשב איך ,ת"ר זמן

'בעוד שהקהל  ,כותב ץ"מהרי בגלל כך
 ,מוקדם אתז אומרים היו הם כנראה מתקבצים'.

 הדורות במשךו, הגיע לא עדיין הקהלכאשר 
כך  בספרים ,נ"אה . אבלויותר יותר אתז חרויא

 רואים אםו .הוידוי אתלומר  להקדים ,כתוב
, לבד תתוודה, לבדזאת  תגיד, מאוחר שכבר
 בספר ,ץ"יעבה . כך כותבבציבור לא אפילו
  .ן"הרמב חובת ידי לצאתבכדי . אפרים מטה

        
 כדיב, לעמוד להנהיג רצו שלא ,נראהכ אבלאבלאבלאבל

 נכון ,דהיינו .חובה לא אתשז להראות
 תחשוב אעפ"כ אל אבל, כך אומר ן"שהרמב

 ץ"מהריש מכך ,יה. והראחובההוא  זה וידויש
 יש אם', 'מתקבצים שהקהל בעודזיע"א אומר, '

 בתורת לא ,אתז עושה שהוא ,רואים '.פנאי
 רצו לא ,לכן .חובה ינהא זאת .בכלל חובה

 נראה היה אז כי, בעמידה אתז לומר להנהיג
 רצו בכך. הם חובה נהישכי  סוברים נושא

 חומרא. רק אלא, חובה לא שזה ,היכר לעשות
 מצד . אבלן"הרמב כמו ,מחמיריםרק  אנחנו

 נוהגים לאכי , י"הבפסק ש כמו זה ,הדין
 לא בכלל עדיין ,י"הב בזמן כנראה ן."הרמבכ

 למרות .כך עשו לכן .הזה הפיוט את אומרים היו
 יש בכך קפידא,ש ,להגיד אפשר אי ,שבעצם

  .לעמוד שלא
  

 עצם .פרט עוד כאן, להוסיף צריכים אוליאוליאוליאולי
דבר  לא זה גם ,הוידוי בשעת לעמוד החובה
 .בוידוילעמוד  נוהגים ,למעשה הלכהל. מוסכם

 ,וידוי אומרים דהיינו, כאשר .ברור ו דברזה
 בעיקר הוידוי, במלים ו"וק וכו', בגדנו אשמנו'
ישנה ש ודאיב, אנחנו ואבותינו' חטאנו אבל'

' גמדברי הב מקור לכך יש .לעמוד חובה
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 אבל. שמואל של מעשהלגבי ה ,יומאמסכת ב
 לא ם"הרמב להלכה. אתז פוסק לא ,ם"הרמב
 לא . הואבוידוי לעמוד ,הזה ןיהעני את מביא
 למה ,מתפלאים והמפרשים .אתכלל ז מזכיר
 גמרא זאת ? הריזה את מביא לא ם"הרמב

 ,פ"יוהכ הלכות ה"בשע שיראה מי ?מפורשת
 ם"שהרמב והסברנו ,ם"הרמב אתבס"ד  רצנוית

 דעת לפיא"כ, '. הגמדברי מ יהרא שאין סובר
ממילא, גם . בוידוי לעמוד חובה אין ,ם"הרמב
  . ם"הרמבדעת  צירפו את בנ"ד,

        
 לפי דברים. ראשית,, כי יש כאן שני יוצאיוצאיוצאיוצא

. וידוי בכל ,לעמוד חובה בכלל אין ,ם"הרמב
 שיטת לפי רק שזהבנדון דידן, כיון  דבר שני,

שלא לעמוד, בכדי  ,היכר עשו הלכך .ן"הרמב
 בתורת לאא ,חובה בתורת יקבעי לאהדבר ש

  .חומרא
        

 ,ש"מהריק כותבר שא לכך, דומה דבר ישנוישנוישנוישנו
 כותב ם"הרמבהרי  .ביחיד הלל אמירת לגבי

 יקרא לא אדםהש ,]הלכה ז' חנוכה הלכותמ ג"[בפ
 חרישא מיכי  ,ש"מהריק אומר .ביחידות הלל

 יאמר זאת שלא ,הללאת ה ואומר ,נ"לביהכ
 דעת על בפומבי יעבור שלא כדיב ,בעמידה

  . מיושב אלא שיאמר זאת ,ם"הרמב
        

 חובת אין שבעצם כיוןכי  ,נראה לכאורה ככככ""""אאאא
  . דוקאב בישיבה לומר זאת צריך לכן ,וידוי

        
 דוקא אתלומר ז תיקנו כי ,בושח ניינא ,ברםברםברםברם

 כאשר כל ,לעמוד אפשר אי, אמנם .בישיבה
 מן יפרוש הוא ,יעמוד אדםה . אםיושב הציבור
 שהוא אדם גביל המדובר, שם אבל .הציבור

 את גמרו כברהם  כי ,יושב הציבור כל .ביחידות
, יום של בשיר נמצאיםכבר  הםש נניח .התפילה

, הכנסת לבית חריא והוא, הקטורת טוםיפב או
 אתה למה ,כ"א .הללה וכעת הוא אומר את

 דעת על בפומבי עובר אתההרי  ?עומד
 .בכלל יקרא לא יחידהש סוברה, ם"הרמב
 ', זהיקרא לא' יחידהש ,ם"הרמב מלשון משמע

 לו שאסור אלא, לקרוא צריך ינוא שהוא לא

 ,כ"א .גומר ,התחיל שאם עוד, וכתוב .לקרוא
 גם בנ"ד, אבל .לעמוד לאש ,יןיענ נויש שם

 וידוי שאין ,סובריםה הראשונים כל לדעת
 שאסור אמרו לא , הרי הםהכפורים יום בכניסת

 הוא אם אבל .צריך לאאלא ש, להתוודות
 שהוא ודאיב ן,"הרמב כדעת ,ודותולהת רוצה

 קפידא, שיש לא . זהעבירה שום בכך עושה לא
 .וידוי להגיד צריך לאשאלא , וידוי להגיד לאש

 .היום כל דהותתואדרבה, , וידוי תגיד אם אבל
 לא זה א"כ, .תפעל ומה תעשה מה לך אמרי מי
. סימן בתורת ושזה אלא ,בהקפדה דברהש

 דעת "יעפ ,ןיעני נויש ,הלללגבי  אבל
[בכל  .מיושב דוקאתאמר זאת ש ,ם"הרמב

האמור לעיל ולקמן, הארכתי בס"ד בתשובה שעדיין 
   נדפסה].לא 

        
 .ם"הרמב בזה כדעת נוהגים לאאנחנו  ,למעשהלמעשהלמעשהלמעשה

כמ"ש  .ביחידות גםלומר הלל,  נוהגים, אלא
  בס"ד בשע"ה הל' ראש חודש.

        
 את יודעים אנחנו זאת. כיצד לדעת צריךצריךצריךצריך

 תפילתל הנוגעים ,הדברים כלוכן לגבי  דבר?ה
 ,מקומות נםיש ,תימןארץ בש ? כיוןיחידה

, סיבה שהיא כי מאיזו ,אצלם מצוישהדבר היה 
 לפעמים מתפלליםשהיו  ,קטנים מקומותב כגון

 לגבי שידוע כפי .במשפחה כגון, .ביחידות
', כאשר צבאות י"י קדושתשאומרים ', קדושה

 אומרים ה"ה לגבי הלל, מתפללים ביחידות.
רק את  הסברנו. ביחיד אפילו ,הלל לומר נהגוש

 [וע"ע שע"ה הל' תפילת היחיד הערה .לענייננו הנוגע
  מ"ו ד"ה הואיל].

        
'לך אלי תשוקתי',  בכל לעמוד מהקהל: שאלהשאלהשאלהשאלה

או רק בוידוי, דהיינו במלים 'ואשמתי ובגדתי 
   וכו'?

 ,לעמוד רשסוב מילפי  מרן שליט"א: תשובתתשובתתשובתתשובת
  .וידויהמדובר רק על ה

  
 לאהפיוט בעצמו,  מחבר גםכי  ני,חושב ממילאממילאממילאממילא

על  דילג הוא לכן, ממש וידוי אתז לעשות רצה
שאינו  ,היכר לעשות רצה הוא. אותיותכמה 

 את עשה לא הואלכן , וידוי ממשעושה זאת 
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 וגם מהם. חלק קפץ הוא, י"תב ל"ףהא כל
וחזר  המשיך י"ו,ת האות את גמרלאחר ש

 ממש ושזה תחשוב שלא רצההוא  ל"ף.א לאות
 שינויים עשה הוא , לכןהרגיל הוידוי כמו ,וידוי

  .היכר יהיה שזה כדיב ,בולטים
        

 לפי וא,ה הוידוי ללכרך בדשאתם יודעים,  כפיכפיכפיכפי
 ?כך דברה למה ,שאלה נהיש י"ת.ב ל"ףאסדר 

 [ויקראָנם ָנם ָנם ָנם ֲעו ֹ ֲעו ֹ ֲעו ֹ ֲעו ֹ     ֶאתֶאתֶאתֶאת    ְוִהְתַוּדוּ ְוִהְתַוּדוּ ְוִהְתַוּדוּ ְוִהְתַוּדוּ אמנם ישנו רמז בפסוק, 
 אבל י"ו.ת עדו ל"ףמא ,ת"א והתוודו .מ'] כ"ו,

 למה י"ו?ת ועד ל"ףמא עושים למהלכאורה, 
 .תעתענו עבנוית בגדנו וכו', עד אשמנו כתוב
 מה י"ת?ב ל"ףאסדר  לפי ,אתז קבעו למה

, על השאלה תירוצים כמה נםיש כך?ל המקור
  הזאת.

        
 , כיאומרים .בדיחותא דרךב ,אחד תירוץ ישנוישנוישנוישנו
 י"ו, היכןת עדו ל"ףמא עושים היו לא אם

 את נתחיל לומר . אםגומרים היינו לא ?נעצור
 ל"ףמא עשו ? לכן,נסיים איפה ,העבירות כל

 כי' כאן זה נגמר., סטופּ  שיהיה י"ו, בכדית עדו
 עצמו נווחטאתי ,מלמנות רבו עוונותינו
 פאר בספר מובא כך'. כמדומני, מלספור

  .[דף קפ"ד] מרדכי
        

הפיוט הזה  דלעיל, התירוץ לפי מהקהל: שאלהשאלהשאלהשאלה
  ניתקן בדוקא לערב יוהכ"פ, בגלל הוידוי.

 שהוא ,כזה צד תכןי .יפה מרן שליט"א: תשובתתשובתתשובתתשובת
 ןיהתכוו בעצמו והוא, כיפור ערבל דוקאב קבע

 הואמאידך  אבל ,ן"הרמב חובת ידי לצאת
 שהדבר יראהי שלא כדיב ,באמצע משהו עשה
  .לומר כך אפשר. חובה ממש

  
  

" " " " לרוממותךלרוממותךלרוממותךלרוממותך    יגיעיגיעיגיעיגיע    מימימימי""""    בפיסקתבפיסקתבפיסקתבפיסקת    וווו""""חחחח    כפירהכפירהכפירהכפירה    יבאר שאיןיבאר שאיןיבאר שאיןיבאר שאין
        ....פפפפ""""ביוהכביוהכביוהכביוהכ    הנאמרהנאמרהנאמרהנאמר    מלכותמלכותמלכותמלכות    כתרכתרכתרכתר    שבפיוטשבפיוטשבפיוטשבפיוט

        

, 'מלכות כתרלגבי ', נמשיך בס"ד הלאה כעתכעתכעתכעת
   .גבירול בןא שלמה נוירב שחיבר

  
הפייטנים  ,הראשונים מדרגת את ,יודעים איננואיננואיננואיננו

 גדולישהם היו , לדעת צריכים אבל .הקדמונים

 מגדולי אחד היה ,גבירול בן שלמה רבי .עולם
  .ישראל

        
 מהר"ר ,ץ"הרשב .מפליא דבר ממש ישנוישנוישנוישנו

 בעל יבין שמועה, מפורסםהוא , צמח בן שלמה
, קשים דברים קצת עליו כתב ,ץ"שבהר ת"שוו

 לא' שהמחברעליו,  כתב הוא .חריפות מלים
   .ופלא הפלא '.בתלמוד בקירב  היה

        
 , שהיהרוזין יוסף , הוא מהר"רוברוברוברובררוגאטשרוגאטשרוגאטשרוגאטשהההה

 האלה המלים על ליוןיבג בכת ,עצום גאון
מסכת ב' גמב תגא'... בלא 'מלכותא, בזה"ל

    מלכותאמלכותאמלכותאמלכותא    חוצפא,חוצפא,חוצפא,חוצפא,כתוב,  ]אע" ק"ה[דף  סנהדרין
 על ,כזה דבר לכתובדהיינו,  תגא.תגא.תגא.תגא.    בלאבלאבלאבלא

[עיין זוהר הרקיע, ? הזה הנשגבהנפלא ו המשורר
  ירושלם ה'תשל"ז, דף ס"א].

        
 '.מלכות כתר'ב ,תמוה נראהה דבר נמצאנמצאנמצאנמצא

. כתוב כפירה זאת , כיחשבואשר  כאלה נםישו
    ללללגלגגלגגלגגלג    עלעלעלעל    בהקיפךבהקיפךבהקיפךבהקיפך    ,,,,רוממותךרוממותךרוממותךרוממותךלללל    יגיעיגיעיגיעיגיע    מימימימי שם כך,
    , גלגל שמיני במסבתו. והוא סובל, גלגל שמיני במסבתו. והוא סובל, גלגל שמיני במסבתו. והוא סובל, גלגל שמיני במסבתו. והוא סובלשבתאישבתאישבתאישבתאי

    וכלוכלוכלוכל    חשב אפודתו.חשב אפודתו.חשב אפודתו.חשב אפודתו.על קו על קו על קו על קו     ,,,,מזלותמזלותמזלותמזלות    עשרהעשרהעשרהעשרה    שתיםשתיםשתיםשתים
    וכלוכלוכלוכל    כוכבי שחק העליונים, יצוקים ביצוקתו.כוכבי שחק העליונים, יצוקים ביצוקתו.כוכבי שחק העליונים, יצוקים ביצוקתו.כוכבי שחק העליונים, יצוקים ביצוקתו.

    אלףאלףאלףאלף    שיםשיםשיםשיםושלוושלוושלוושלו    בששהבששהבששהבששה    הגלגלהגלגלהגלגלהגלגל    קיףקיףקיףקיףיייי    ,,,,מהםמהםמהםמהם    כוכבכוכבכוכבכוכב
    מאהמאהמאהמאהמהם, מהם, מהם, מהם,     כוכבכוכבכוכבכוכב    מרוב גבהותו. וגוף כלמרוב גבהותו. וגוף כלמרוב גבהותו. וגוף כלמרוב גבהותו. וגוף כל    ,,,,שניםשניםשניםשנים

  . . . . תכלית גדולתותכלית גדולתותכלית גדולתותכלית גדולתו    וזאתוזאתוזאתוזאת    ,,,,הארץהארץהארץהארץ    כגוףכגוףכגוףכגוף    פעםפעםפעםפעם    ושבעיםושבעיםושבעיםושבעים
 מיכותב, תשמעו איזה מלים, ' הואהואהואהואלפני כן לפני כן לפני כן לפני כן 

יכיל אותותיך', 'מי ידע  מי', 'ךיתוגבור ימלל
פליאותיך', 'מי יביע נוראותיך', מי ישוחח 

 מי' לאחר מכן הוא מגיע לפיסקא, גדולתך',
ריבונו של עולם. בהקיפך על , 'לרוממותך יגיע

 של כוכב נויש, שמיני גלגל הואש שבתאי גלגל
 ,מזלותה מי"ב כוכב כל ,מזלות עשרה שתים
 ,שנים אלף ושלושים ששה הגלגל את מקיף
 כדישב ,גבוה כ"כ הוא . דהיינו,גבהותו מרוב

 אלף ושש שלושים לו לוקח ,הגלגל את להקיף
  . שנים

        
 ל"א [דף בראש השנה' בגמ כתוב, הרי לכאורהלכאורהלכאורהלכאורה

    הוההוההוההוה    שנישנישנישני    אלפיאלפיאלפיאלפי    שיתאשיתאשיתאשיתא    ,,,,קטינאקטינאקטינאקטינא    רברברברב    אמראמראמראמר, ע"א]
   .יצלןלמנא רחא"כ,  ....חרובחרובחרובחרוב    וחדוחדוחדוחד    ,,,,עלמאעלמאעלמאעלמא
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 לדלג , כי ישכתבוש נם כאלהשיש ,כך כדי עדעדעדעד
  .כפירה הזאת, כיון שזאת על הפיסקא

        
 דעות את ביאה ,]'ס דף [שם יעקב אהלי במחזורבמחזורבמחזורבמחזור

כי , אומר הואבעניין זה. ראשית , הקדמונים
 כאלה נםיש הדעה הזאת אינה מוסכמת.

 .שנים אלף וחמש עשרים זה , כיאמרוש
שזה , התורה יסודי בהלכות כך, כותב ם"הרמב

 כפירה זאת גם, מה שנים. אלף עשרים וחמש
   ?ל"רח

        
כי , קושיא כ"כ , זאת לאם"הרמבלגבי  אוליאוליאוליאולי

 שהעולם ,[במו"נ חלק ב' פרק כ"ז] סובר ם"הרמב
, העולם וזה ,שנה אלפים שבעת .יחרב לא שלנו

 כך. סוף אין לעולםכי  ,סובר ם"הרמבאבל 
 את יסביר איך ,יודע ינניא .אוחז ם"הרמב
י ,הפסוק יּכִ יּכִ יּכִ ַמִים    ּכִ ַמִיםׁשָ ַמִיםׁשָ ַמִיםׁשָ ן    ׁשָ ָעׁשָ ןּכֶ ָעׁשָ ןּכֶ ָעׁשָ ןּכֶ ָעׁשָ ֶגד    ְוָהָאֶרץְוָהָאֶרץְוָהָאֶרץְוָהָאֶרץ    ,,,,ִנְמָלחוּ ִנְמָלחוּ ִנְמָלחוּ ִנְמָלחוּ     ּכֶ ּבֶ ֶגדּכַ ּבֶ ֶגדּכַ ּבֶ ֶגדּכַ ּבֶ     ּכַ
ְבֶלה  ְבֶלה ּתִ ְבֶלה ּתִ ְבֶלה ּתִ  על חולק ,ן"הרמבכבר  .[ישעיהו נ"א, ו']ּתִ
 אלא מאמין לא אני ,אומר ן"הרמב .ם"הרמב

 ,ם"הרמב על כותב הוא .ל"ז רבותינו לדברי רק
כל ל כעת, כנסינ לא .נכון ינוא דברהש
   .פילוסופיה זה .האלה שאלותה
        

שזה עשרים וחמש  ,כתב ם"הרמב, אופן בכלבכלבכלבכל
 שלהם הידיעות לפי .אחז הואכך  .שנים אלף

 נגד לא שזה חשב והרמב"ם ,כך חשבו הם ,אז
  .הזאת בדעה נשאר הוא יאז ,התורה

        
 'רבי מחזור אהלי יעקב ומביא, כי ממשיךממשיךממשיךממשיך
 24-מ פחות שזה ,כתב עזרא אבן אברהם

 הביאויש ש ועוד .אלף 36 ,כתב ג"רסו. אלף
 ו"ל, ו'] ג', [חבקוקלֹו לֹו לֹו לֹו     עֹוָלםעֹוָלםעֹוָלםעֹוָלם    ֲהִליכֹותֲהִליכֹותֲהִליכֹותֲהִליכֹות ,פסוק

 אסמכתא מצאו לואפיהרי  .אלף 36 בגימטריא
 לא, אחר מספר, אמרוש כאלה ישו לכך.

כבר  זהחושבני, כי . שנים אלף 332, להאמין
אשר אמרו , גוייםאלו  אולי אבל .כפירה ודאיב

  . זה מי יודע ינניאכך. 
        

 או, אלף 36 ,משנה זה מה מהקהל: שאלהשאלהשאלהשאלה
332?  

  .תבין מעט עוד מרן שליט"א: תשובתתשובתתשובתתשובת

כיחשו בהם כיחשו בהם כיחשו בהם כיחשו בהם     ,,,,נונונונוייייזמנזמנזמנזמנ    תוכניתוכניתוכניתוכניוווו, מרוא הוא ובסוףובסוףובסוףובסוף
 אתם ....םםםםיהיהיהיהמשבתמשבתמשבתמשבת    עלעלעלעלושחקו ושחקו ושחקו ושחקו     ובחשבונותיהם,ובחשבונותיהם,ובחשבונותיהם,ובחשבונותיהם,

 הכל ,מדברים אתםש מה לא יודעים על בכלל
 הזה יןיהענ ,הזמן במשך . כייותוטע יותשט זה

ע"י , מאד השתכלל, הכוכבים תחכמ של
 חכמת כל .כליםמיני  וכל, תצפיות

 לראות ויכלו ה מאד,השתכלל ,סטרונומיההא
 שאמר מה כל , כיאמרו . לכןהדברים אתהיטב 

 ינםא הם .בטלים דברים ,שטויות הכל ,אריסטו
בכל אופן, הם אמרו כפי מה  .מאומה יודעים

   .חשבו הםש
        

 ו]"רס דףפרשת נח [ מאירה תורהחומש  בספרבספרבספרבספר
 [קהלתעָֹמֶדת עָֹמֶדת עָֹמֶדת עָֹמֶדת     ְלעֹוָלםְלעֹוָלםְלעֹוָלםְלעֹוָלם    ְוָהָאֶרץְוָהָאֶרץְוָהָאֶרץְוָהָאֶרץלגבי הפסוק,  כתוב

'לעולם עומדת',  שהכוונה ,תבין כי אל, ד'] א',
 ועבדוהפסוק ' כמו . אלא,לעולם עומדתהיא ש

 כפי שאומרים חז"ל, ,זמן הרבהדהיינו , 'לעולם
? ? ? ? נחנחנחנח    בניבניבניבני    סבוריםסבוריםסבוריםסבורים    מהמהמהמהוז"ל,  '.יובל של עולמו'

    זמןזמןזמןזמן    כלכלכלכלשבריתן כרותה עומדת לעד? אלא שבריתן כרותה עומדת לעד? אלא שבריתן כרותה עומדת לעד? אלא שבריתן כרותה עומדת לעד? אלא 
, בריתו קיימת. , בריתו קיימת. , בריתו קיימת. , בריתו קיימת. קיימיםקיימיםקיימיםקיימים    והארץוהארץוהארץוהארץ    שהשמיםשהשמיםשהשמיםשהשמים

    כעשןכעשןכעשןכעשן    שמיםשמיםשמיםשמים    כיכיכיכי    ולכשיבוא אותו יום שכתוב בוולכשיבוא אותו יום שכתוב בוולכשיבוא אותו יום שכתוב בוולכשיבוא אותו יום שכתוב בו
, , , , הזההזההזההזה    הדברהדברהדברהדבר    יופריופריופריופר    אזאזאזאזוהארץ כבגד תבלה, והארץ כבגד תבלה, והארץ כבגד תבלה, והארץ כבגד תבלה,     נמלחונמלחונמלחונמלחו
  ....יעו"ש

        
כתוב, שצריך  ז]"ט [דף עולם בורא יש בספרבספרבספרבספר
    עלעלעלעל    ככככ""""ביוהביוהביוהביוה    אותהאותהאותהאותה    האומריםהאומריםהאומריםהאומרים    מלכותמלכותמלכותמלכות    בכתרבכתרבכתרבכתר    לדלגלדלגלדלגלדלג
    בששהבששהבששהבששה    הגלגלהגלגלהגלגלהגלגל    יקיףיקיףיקיףיקיף    מהםמהםמהםמהם    כוכבכוכבכוכבכוכב    וכלוכלוכלוכל''''    הנוסחהנוסחהנוסחהנוסח

    שאםשאםשאםשאם    לפילפילפילפי    ',',',',גבהותוגבהותוגבהותוגבהותו    מרובמרובמרובמרוב    שניםשניםשניםשנים    אלףאלףאלףאלף    ושלשיםושלשיםושלשיםושלשים
    לאלאלאלא    ובודאיובודאיובודאיובודאי    ....האמונההאמונההאמונההאמונה    נגדנגדנגדנגד    וווו""""חחחח    זזזז""""הההה    ,,,,כפשטןכפשטןכפשטןכפשטן    דבריםדבריםדבריםדברים
    אלאאלאאלאאלא    ,,,,לילהלילהלילהלילהחחחח    לכךלכךלכךלכך    שכיווןשכיווןשכיווןשכיוון    הדעתהדעתהדעתהדעת    עלעלעלעל    יעלהיעלהיעלהיעלה

    שנבראשנבראשנבראשנברא    מיוםמיוםמיוםמיום    בעתידבעתידבעתידבעתיד    מהירותומהירותומהירותומהירותו    עלעלעלעל    כיווןכיווןכיווןכיוון    בודאיבודאיבודאיבודאי
 דבריםה את יבינו אנשיםעלול כי ה. . . . וכו'
 לאעצמו, רשב"ג,  המחבראבל , ישוטםכפ

 כדיב, על כך לדלג צריך לכך. לכן, ןיהתכוו
        .טעות היהת שלא

        
. אתז לתרץ רוצה ,]295 [דף מצליח איש במחזורבמחזורבמחזורבמחזור
 הבעיא? שכתוב מה .סתירה ינהאזאת  לדבריו,

 כ"ואח ,שנים אלפים ששת רק הוא העולםש
 ?שנים אלף 36 כתובוכיצד כאן , יחרבהוא 

 שבפועל לא . זהמאד פשוטה לכך, תשובהה
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 של מדידה רק אלא זאת, שנים אלף 36 הם
כי אם תרצה , לך להגיד שרוצים . זהו כפיחשבון

 ,הצפון עדו מהנגב נמלהזמן תלך  כמה ,חשבל
 חצי רק ,חיה הנמלהאבל  .שנים עשר לה יקח
 היתה נמלהה אילו כי א הכוונה היא,לא .שנה
 עשרבמשך  זה את הולכת היתה , היאחיה

 הנמלה בפועלכי  ,לך ואומר בא לא אני .שנים
 עשר במשך י"א צפון עדו י"א מדרום הולכת

 הוא ,האוזן את לסבר כדיב רק אלא ,שנים
בגליון [והראוני שהרחיב על כך . לך כך אומר

  ].3בית נאמן, שנה זו, בדף 
        

זו שמעתי גם מפי אחד מידידנו כאן  תשובהתשובהתשובהתשובה
  בביהמ"ד, שאמר כך מדנפשיה.

        
 המלים פשטות כי, דחוק תירוץ לענ"ד זהואבל אבל אבל אבל 
 לא ',שנים אלף 36 מקיף', . כתובכך אינה

 פשטות לא זה '.להקיף יכול שהואכתוב '
  .שלו התירוץ וזה אבל .המלים

        
 רבינוזהו  ,ה"הרז שכותב נוסף, דבר מביא והואוהואוהואוהוא

 בשיטה ,הקטון המאור ספר בעל זרחיה הלוי,
 ,][דף צ"ח ע"אעל מסכת בבא מציעא  מקובצת

 גדול ויכוח נו שםישוכו'. עוד קפצתי ונשבעתי עוד קפצתי ונשבעתי עוד קפצתי ונשבעתי עוד קפצתי ונשבעתי 
שם  בסוגיא, ד"הראב לבין ה"הרז בין, מפליאו

, צורה באיזו' הגמ את מפרש הראב"ד רא.בגמ
אינו  פירושה כי ומר, ואאיתו מתפלפל ה"הרזו

בין  סתירה נהשיש ,לי שתגיד כמו זה כך.
ל    ְוֵאיןְוֵאיןְוֵאיןְוֵאין ,כתובאחת  פעםהפסוקים.  לּכָ לּכָ לּכָ ַחת    ָחָדשׁ ָחָדשׁ ָחָדשׁ ָחָדשׁ     ּכָ ַחתּתַ ַחתּתַ ַחתּתַ     ּתַ

ֶמשׁ  ָ ֶמשׁ ַהׁשּ ָ ֶמשׁ ַהׁשּ ָ ֶמשׁ ַהׁשּ ָ י, ופעם אחת כתוב, ט'] א', [קהלת ַהׁשּ יּכִ יּכִ יּכִ     ּכִ
ר רַכֲאׁשֶ רַכֲאׁשֶ רַכֲאׁשֶ ַמִים    ַכֲאׁשֶ ָ ַמִיםַהׁשּ ָ ַמִיםַהׁשּ ָ ַמִיםַהׁשּ ָ יםַהחֲ ַהחֲ ַהחֲ ַהחֲ     ַהׁשּ יםָדׁשִ יםָדׁשִ יםָדׁשִ ה     ְוָהָאֶרץְוָהָאֶרץְוָהָאֶרץְוָהָאֶרץ    ָדׁשִ ה ַהֲחָדׁשָ ה ַהֲחָדׁשָ ה ַהֲחָדׁשָ  [ישעיהוַהֲחָדׁשָ

, כוונהישנה כאן  ?סתירה זאת . וכיכ"ב] ס"ו,
ם, משמעות לפי ליםהמ את תתפוס אל דהיינו,

   .הכוונה עומק את תבין אלא
        

    איןאיןאיןאין בזה"ל, כותב הואכדי הדברים,  ותוךותוךותוךותוך
    שיבואשיבואשיבואשיבוא    ,,,,העליונותהעליונותהעליונותהעליונות    המערכותהמערכותהמערכותהמערכות    מןמןמןמן    מערכתמערכתמערכתמערכת

 המילים כל אלו ....שנהשנהשנהשנה    אלפיאלפיאלפיאלפי    ברבבותברבבותברבבותברבבות    לאחריתולאחריתולאחריתולאחריתו
, מרוא הוא , בתוך דבריו.אתז הכניס הוא .שלו

אותו החכם),  זה מי יודע ינניא( ',אמר החכם' כי
 שיבוא ,העליונות המערכות מן מערכת אין כי

 הוא כנראה .שנה אלפי ברבבות לאחריתו

 שונות כ"כ ,השמים מערכות , כי כלןימתכוו
 ,שנה אלפי רבבות אפילוש ,מחברתה אחתה

יהיו  ,אחד לכל ,תמיד .משתווים לא הם
 רבבות' פירוש,ה מה . לכאורה,אחרים מהלכים

שם,  נדחקים ?ל"רח כפירה גם זאת '?שנה אלפי
   .אתז לתרץ כיצד

        
. מצוייןו יפה והכל, דוחק שום כאן אין ,דדדד""""לפענלפענלפענלפענ
 קשור לא זה ,ידועישנו דבר  .מאד פשוט הדבר
 שהמקובלים ידוע ,ם"רמבהל או ,סופיהלפיל

מתקיים  הוא שהעולם ,אומרים הקדמונים
 ,יהיהשנ בשמיטה אנחנוו ,שנה אלף חמישים

 .השביעית בשמיטה אומריםה כאלה נםויש
 אבל .העולם כל זה ,שנה אלפים שבעת, נוידהי

 ,אלפים שבעת .פעמים שבע ואה ,הזה העולם
ר אחלו מ"ט אלף שנים, עד ,אלפים שבעת ועוד
 מקובלים הרבה .הגדול היובל את יש מכן

 כך כותב ,בחיי רבינוגם  כך. אומרים ,קדמונים
  .בהעלותך בפרשת ,מפורשב
        

מובן, מדוע אמרתי מקודם, כי מי שאמר  כעתכעתכעתכעת
 ודאיזאת בודאי כפירה, כי ב ,אלף 332שזה 
   .בחשבוןבא  לאשזה 

        
, האלה הדברים את אספתישיעיין יראה, כי  מימימימי

 [סוכה ץ"מהרי פסקי בספרי בארות יצחק על
וז"ל וז"ל וז"ל וז"ל  מובא שם כך, .ה]"של דף חלק ד' ולולב

    בספר טעמי מצוות שלהי מצוה קי"ח,בספר טעמי מצוות שלהי מצוה קי"ח,בספר טעמי מצוות שלהי מצוה קי"ח,בספר טעמי מצוות שלהי מצוה קי"ח,    זזזז""""רדברדברדברדבהההה
    ואואואואהההה    ....ההההיייישנישנישנישני    בשמיטהבשמיטהבשמיטהבשמיטה    וווואנאנאנאנ    קנהקנהקנהקנה    ספרספרספרספר    לדעתלדעתלדעתלדעת

    וווושאנשאנשאנשאנ    שכתבשכתבשכתבשכתב    מימימימי    וראיתיוראיתיוראיתיוראיתי    ....הפחדהפחדהפחדהפחד    שמיטתשמיטתשמיטתשמיטת
. . . . המלכותהמלכותהמלכותהמלכות    שמיטתשמיטתשמיטתשמיטתשהיא שהיא שהיא שהיא     ,,,,האחרונההאחרונההאחרונההאחרונה    בשמיטהבשמיטהבשמיטהבשמיטה

 שבע נןיש הרי ,דהיינו וברוך יודע האמת.וברוך יודע האמת.וברוך יודע האמת.וברוך יודע האמת.
 זהש פחדאח"כ  ,חסד זה הראשונה .ספירות

 נםיש .םנהי" ת"חג .תפארתואח"כ , גבורה
 .יהיהשנ בשמיטה שאנחנו ,אומריםה כאלה

שמיטה ב שאנחנו ,אומריםה כאלה נםויש
   ת.שביעיה
        

 רבי שלמה אבן גבירול, אומר מה ,מובן א"כא"כא"כא"כ
 זה כך .מצויין זה ,בסדר זה .שנים אלף 36

 המקובליםאמרו  כך ,אדרבה. במציאות
  . הראשונים
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 את מה שהרדב"ז אומר, כי בהמשך ומובאומובאומובאומובא
    דרכודרכודרכודרכו    אתאתאתאת    בשרבשרבשרבשר    כלכלכלכל    השחיתהשחיתהשחיתהשחית    זו הקשה,זו הקשה,זו הקשה,זו הקשה,    בשמיטהבשמיטהבשמיטהבשמיטה

ומשחיתים, ומשחיתים, ומשחיתים, ומשחיתים,     טורפיםטורפיםטורפיםטורפים    האריותהאריותהאריותהאריותוחזרו וחזרו וחזרו וחזרו , , , , הארץהארץהארץהארץ    עלעלעלעל
    אשר לא ניתן בטבעם בתחילת בריאתם.אשר לא ניתן בטבעם בתחילת בריאתם.אשר לא ניתן בטבעם בתחילת בריאתם.אשר לא ניתן בטבעם בתחילת בריאתם.

 בשמיטה כך. היה לא זה ,הבריאה בתחילת
 .לטרוף אמורים היו לא האריות ,הקודמת

, , , , הדיןהדיןהדיןהדין    דתדתדתדתלמלמלמלמ    רחמיםרחמיםרחמיםרחמים    דתדתדתדתממממ    הפךהפךהפךהפךגרם זה, לגרם זה, לגרם זה, לגרם זה, ל    העונשהעונשהעונשהעונשוווו
 בשמיטת עכשיו אנחנו לפי רוע מעשה העולם.לפי רוע מעשה העולם.לפי רוע מעשה העולם.לפי רוע מעשה העולם.

 אבל .בזמננו גרועורע  כ"כ העולם לכן, הגבורה
שם  נםישוכו'. ו כך היה לא זה ,חסדשמיטת הב

שי"ן  ישלמה , פרטים הרבהבבארות יצחק עוד 
, ראשים ארבעושי"ן של , ראשים שלוששל 

וכו',  אחד חסר הפחד בשמיטת , כיתלוי הדבר
 ק"הרמ אפילו .מפליאים דברים ממש אלו

    אניאניאניאניהשער הזה,  על לדבר מפחד שהוא ,כתב
   ....אמונהאמונהאמונהאמונה    בשורשיבשורשיבשורשיבשורשי    נוגענוגענוגענוגע    זהזהזהזה    בו, כיבו, כיבו, כיבו, כי    לעלותלעלותלעלותלעלות    מפחדמפחדמפחדמפחד

        
, הדברים כללותמ כ"סהב יוצאכך  ,אופן בכלבכלבכלבכל

כי יש דעות , הפרטים לפרטי כנסישנ בלימ
שוב  וחוזר ,שנה אלפים שבעת חוזר שהעולם

  .אמרו שהם מה בפשטות, מיושב ,ממילא ושוב.
 כי זאת ,אומר י"האר רבינו ,ןיעני של לגופולגופולגופולגופו
 הוא ,י"רשב מאמרי שערב .כזה דבר אין .טעות
    ,,,,מקובליםמקובליםמקובליםמקובליםהההה    קצתקצתקצתקצת    בפיבפיבפיבפי    נפלנפלנפלנפל    אחדאחדאחדאחד    טעותטעותטעותטעות כך, אומר

    כיכיכיכי    אומריםאומריםאומריםאומריםכמו ספר קנה וספר בעל התמונה, הכמו ספר קנה וספר בעל התמונה, הכמו ספר קנה וספר בעל התמונה, הכמו ספר קנה וספר בעל התמונה, ה
וכל שבעת אלפים וכל שבעת אלפים וכל שבעת אלפים וכל שבעת אלפים , , , , יהיו בעולםיהיו בעולםיהיו בעולםיהיו בעולם    שמיטותשמיטותשמיטותשמיטות    שבעשבעשבעשבע

    בדבריםבדבריםבדבריםבדברים    האריכוהאריכוהאריכוהאריכו, , , , וכו'שנה הם שמיטה אחת שנה הם שמיטה אחת שנה הם שמיטה אחת שנה הם שמיטה אחת 
 .הטעותהיא  מה ,מסביר הוא וכו'.    כןכןכןכן    לאלאלאלא    אשראשראשראשר

    שבעשבעשבעשבעז"ל, כי הז"ל, כי הז"ל, כי הז"ל, כי ה    הקדמוניםהקדמוניםהקדמוניםהקדמונים    מרבותםמרבותםמרבותםמרבותם    קיבלוקיבלוקיבלוקיבלו    הםהםהםהםכי כי כי כי 
    שנישנישנישני    אלפיאלפיאלפיאלפיז' ז' ז' ז'     סודסודסודסוד    האלו וכו', אשר הםהאלו וכו', אשר הםהאלו וכו', אשר הםהאלו וכו', אשר הם    ספירותספירותספירותספירות

הנה הם נאצלו אחר הז' מלכים הנה הם נאצלו אחר הז' מלכים הנה הם נאצלו אחר הז' מלכים הנה הם נאצלו אחר הז' מלכים , , , , עלמאעלמאעלמאעלמאדהוי דהוי דהוי דהוי 
הראשונים הנק' מלכי אדום, ומזה טעו לומר הראשונים הנק' מלכי אדום, ומזה טעו לומר הראשונים הנק' מלכי אדום, ומזה טעו לומר הראשונים הנק' מלכי אדום, ומזה טעו לומר 
דא"כ נמצא כי גם בז' המלכים הראשונים היה דא"כ נמצא כי גם בז' המלכים הראשונים היה דא"כ נמצא כי גם בז' המלכים הראשונים היה דא"כ נמצא כי גם בז' המלכים הראשונים היה 
בהם המשך ז' אלפים שנה וכו', א"כ כך יתגלגל בהם המשך ז' אלפים שנה וכו', א"כ כך יתגלגל בהם המשך ז' אלפים שנה וכו', א"כ כך יתגלגל בהם המשך ז' אלפים שנה וכו', א"כ כך יתגלגל 

 שמעו הםהעולם עד תשלום ז' שמיטות. העולם עד תשלום ז' שמיטות. העולם עד תשלום ז' שמיטות. העולם עד תשלום ז' שמיטות. 
 בצורה אותם הסבירו והם ,דברים מרבותיהם

 מה ,טעותכי זאת , אומר י"האר .נכונה לא
, דבריו בסוף מפורשב כותב הוא .אומרים שהם

ואין הדבר כן. אמנם הז' מלכים דאדום לא ואין הדבר כן. אמנם הז' מלכים דאדום לא ואין הדבר כן. אמנם הז' מלכים דאדום לא ואין הדבר כן. אמנם הז' מלכים דאדום לא 
    בשבועבשבועבשבועבשבוע    כףכףכףכףנמשכו רק יום שבת אחד בלבד, ותנמשכו רק יום שבת אחד בלבד, ותנמשכו רק יום שבת אחד בלבד, ותנמשכו רק יום שבת אחד בלבד, ות

הנז' שהיו הנז' שהיו הנז' שהיו הנז' שהיו     אחרונותאחרונותאחרונותאחרונות    ספירותספירותספירותספירות    ז'ז'ז'ז'    צלוצלוצלוצלואאאאננננ    תתתתיייישנשנשנשנהההה

. פעמיים היה לא המהלך ,דהיינו ....וכו'מתוקנות מתוקנות מתוקנות מתוקנות 
, בראשית ימי בששת היה המהלך אלא,

 ,אחרונות ספירות שבע נאצל השני שבועוב
 .זהו .עוד אין ,שנה אלפים שבעת נמשך והעולם
        .י"האר אומר כך. יותר איןו, שנה אלפים שבעת

        
ישראל  הרה"ג המקובל, אליהו נפש ספרעל על על על בבבב

, כך ב]"י [בדף מוסיף לבאר, אליהו וינטרוב
    שלשלשלשל    דורודורודורודורו    עדעדעדעד    הגאוניםהגאוניםהגאוניםהגאונים    מתלמידימתלמידימתלמידימתלמידי    היתההיתההיתההיתה    זוזוזוזו    שיטהשיטהשיטהשיטה
    עולםעולםעולםעולם    שהיהשהיהשהיהשהיה, , , , מרבותיהםמרבותיהםמרבותיהםמרבותיהם    קבלוקבלוקבלוקבלו    שהםשהםשהםשהם    יוסףיוסףיוסףיוסף    הביתהביתהביתהבית
    והיוםוהיוםוהיוםוהיום    ,,,,ראשונהראשונהראשונהראשונה    שמיטהשמיטהשמיטהשמיטה    ונקראונקראונקראונקרא    ,,,,עולמנועולמנועולמנועולמנו    לפנילפנילפנילפני
    ....ההההיייישנישנישנישני    שמיטהשמיטהשמיטהשמיטה    ונקראונקראונקראונקרא    ,,,,תנינאתנינאתנינאתנינא    מהדורהמהדורהמהדורהמהדורה    הואהואהואהוא

    מגיעמגיעמגיעמגיע    שמיטותשמיטותשמיטותשמיטות' ' ' ' זזזז    ואחרואחרואחרואחר    דהיותדהיותדהיותדהיות    ,,,,מדעתםמדעתםמדעתםמדעתם    והבינווהבינווהבינווהבינו
    אלאלאלאל    שמגיעשמגיעשמגיעשמגיע    עדעדעדעד    ,,,,''''זזזז    שלשלשלשל    גלגלגלגלגלגלגלגל    שיששיששיששיש    היינוהיינוהיינוהיינו    ,,,,יובליובליובליובל

    וחדוחדוחדוחד    שניןשניןשניןשנין    אלפיאלפיאלפיאלפי    שששששששש    שהואשהואשהואשהוא    ,,,,העולםהעולםהעולםהעולם    כןכןכןכן    ....התכליתהתכליתהתכליתהתכלית
    היובלהיובלהיובלהיובל    מושגמושגמושגמושג    עדעדעדעד    ,,,,שמיטותשמיטותשמיטותשמיטות' ' ' ' הההה    עודעודעודעוד    יתגלגליתגלגליתגלגליתגלגל    ,,,,חרובחרובחרובחרוב
' ' ' ' זזזז    כמהלךכמהלךכמהלךכמהלך    הואהואהואהוא    ,,,,השמיטותהשמיטותהשמיטותהשמיטות' ' ' ' זזזז    ומהלךומהלךומהלךומהלך    ....שלושלושלושלו

    ,,,,החסדהחסדהחסדהחסד    שמיטתשמיטתשמיטתשמיטת    היתההיתההיתההיתה    ראשונהראשונהראשונהראשונה    ככככ""""אאאא    ....המדותהמדותהמדותהמדות
    שניהשניהשניהשניה    ושמיטהושמיטהושמיטהושמיטה    ,,,,''''וכווכווכווכו    רערערערע    בליבליבליבלי    חסדחסדחסדחסד    שלשלשלשל    עולםעולםעולםעולם    והיהוהיהוהיהוהיה
    בהבהבהבה    ישישישיש    ולכןולכןולכןולכן    ,,,,הדיןהדיןהדיןהדין    מדתמדתמדתמדת    ובהובהובהובה    ,,,,הפחדהפחדהפחדהפחד    שמיטתשמיטתשמיטתשמיטת    היאהיאהיאהיא

    קבעקבעקבעקבע    כברכברכברכבר    אמנםאמנםאמנםאמנם    ....רבנותרבנותרבנותרבנותוחוחוחוח    מיתותמיתותמיתותמיתות    קלקוליםקלקוליםקלקוליםקלקולים
    היההיההיההיה    שזהשזהשזהשזה    ,,,,דדדד""""ממממ    דףדףדףדף    יייי""""מארשבמארשבמארשבמארשב    שערשערשערשער    לללל""""האריזהאריזהאריזהאריז

' ' ' ' פיפיפיפי    הואהואהואהוא    הגאוניםהגאוניםהגאוניםהגאונים    דברידברידברידברי    עומקעומקעומקעומק    אלאאלאאלאאלא    ....שבשתאשבשתאשבשתאשבשתא
    במדתבמדתבמדתבמדת    לברואלברואלברואלברוא    במחשבהבמחשבהבמחשבהבמחשבה    דעלהדעלהדעלהדעלה    ,,,,לללל""""חזחזחזחז    בדבריבדבריבדבריבדברי

    שלשלשלשל    שלםשלםשלםשלם    היקףהיקףהיקףהיקף    בשרשיםבשרשיםבשרשיםבשרשים    שהיהשהיהשהיהשהיה    דהיינודהיינודהיינודהיינו    ,,,,''''וכווכווכווכו    הדיןהדיןהדיןהדין
    מדתמדתמדתמדת    שלשלשלשל    שלםשלםשלםשלם    היקףהיקףהיקףהיקף    ככככ""""ואחואחואחואח    ,,,,הדיןהדיןהדיןהדין    מדתמדתמדתמדת

    ומהומהומהומה    ....העולםהעולםהעולםהעולם    שלשלשלשל    מהדורותמהדורותמהדורותמהדורות' ' ' ' בבבב    והםוהםוהםוהם    ,,,,הרחמיםהרחמיםהרחמיםהרחמים
. . . . שלםשלםשלםשלם    היקףהיקףהיקףהיקף    הואהואהואהוא    אחדאחדאחדאחד    שכלשכלשכלשכל' ' ' ' פיפיפיפי    ,,,,שמיטותשמיטותשמיטותשמיטות    שאמרושאמרושאמרושאמרו

 לגלות יכלו בזמנם, הם לא הוא אומר, כי אז
    אתאתאתאת    לתלמידיהםלתלמידיהםלתלמידיהםלתלמידיהם    לגלותלגלותלגלותלגלות    להםלהםלהםלהם    הותרהותרהותרהותר    ולאולאולאולא    .להם

    כיוןכיוןכיוןכיון    ,,,,לללל""""הנהנהנהנ    פיםפיםפיםפיםהיקהיקהיקהיק' ' ' ' בבבב    באותםבאותםבאותםבאותם    הברורהברורהברורהברור    המובןהמובןהמובןהמובן
    בניןבניןבניןבנין    היההיההיההיה    שלאשלאשלאשלא    ,,,,בגלותבגלותבגלותבגלות    אזאזאזאז    היוהיוהיוהיו    ישראלישראלישראלישראל    שכללשכללשכללשכלל

  . . . . לללל""""כנכנכנכנ' ' ' ' כוכוכוכו    אדםאדםאדםאדם
        

הם  מדוע .הזאת הטעות היצת למה ,הסברה זהוזהוזהוזהו
    ,,,,ואילךואילךואילךואילך    לללל""""מהאריזמהאריזמהאריזמהאריז    ,,,,הקדמוניםהקדמוניםהקדמוניםהקדמונים    ולכןולכןולכןולכן כך. הבינו

    שהיהשהיהשהיהשהיה    תורהתורהתורהתורה    ברזיברזיברזיברזי    ההשגותההשגותההשגותההשגות    כלכלכלכל    אתאתאתאת    מכניםמכניםמכניםמכנים    היוהיוהיוהיו
    שכךשכךשכךשכך    דהיינודהיינודהיינודהיינו    ',',',',התוהוהתוהוהתוהוהתוהו    עולםעולםעולםעולם''''    קדמוניםקדמוניםקדמוניםקדמונים    בדורותבדורותבדורותבדורות

    היההיההיההיה    לאלאלאלא    שבישראלשבישראלשבישראלשבישראל    במצבבמצבבמצבבמצב    תורהתורהתורהתורה    הרזיהרזיהרזיהרזי    נראהנראהנראהנראה    היההיההיההיה
    דהרידהרידהרידהרי    ....תוהותוהותוהותוהו    שלשלשלשל    מצבמצבמצבמצב    שהואשהואשהואשהוא    ,,,,אדםאדםאדםאדם    הצורתהצורתהצורתהצורת    בניןבניןבניןבנין

    ,,,,בתורהבתורהבתורהבתורה    ההבנהההבנהההבנהההבנה    שגםשגםשגםשגם    ....חדחדחדחד    ואורייתאואורייתאואורייתאואורייתא    ישראלישראלישראלישראל
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 דהיינו,. . . . לללל""""כנכנכנכנ    פסקיפסקיפסקיפסקי    פסקיפסקיפסקיפסקי    ,,,,לעצמולעצמולעצמולעצמו    דברדברדברדבר    כלכלכלכל    היתההיתההיתההיתה
 יכלו לאאבל הם  ,נקודה ועוד ,נקודה הבינוהם 

 ,ממילא .מושלמתה בצורה ,הדברים את להבין
 .עצמו בפני מהלך כל ,הבינוהם  כי .יותטע יצא

 ,הכללי הסה"כ את כך, וזה כך. אבל וזה כך, זה
    נקראנקראנקראנקרא    האמתהאמתהאמתהאמת    חכמיחכמיחכמיחכמי    שלשלשלשל    ובלשוןובלשוןובלשוןובלשון    .שרויק לא הם

    להלהלהלה    שאיןשאיןשאיןשאין    ,,,,לעצמהלעצמהלעצמהלעצמה    נקודהנקודהנקודהנקודה' ' ' ' פיפיפיפי    ',',',',הנקודיםהנקודיםהנקודיםהנקודים    עולםעולםעולםעולם''''
    הנעשההנעשההנעשההנעשה    דרושידרושידרושידרושי    ומהלךומהלךומהלךומהלך    ....אחראחראחראחר    מהלךמהלךמהלךמהלך    עםעםעםעם    קשרקשרקשרקשר
    אדםאדםאדםאדם    הצורתהצורתהצורתהצורת    שהתחילשהתחילשהתחילשהתחיל    אחראחראחראחר    שנתגלושנתגלושנתגלושנתגלו    אדםאדםאדםאדם

    מכמהמכמהמכמהמכמה    מעורבמעורבמעורבמעורב' ' ' ' פיפיפיפי    ,,,,ברודיםברודיםברודיםברודים    נקראנקראנקראנקרא    בישראלבישראלבישראלבישראל
      ....ברךברךברךברךיתיתיתית    בהשגחתובהשגחתובהשגחתובהשגחתו    כלליכלליכלליכללי    מראהמראהמראהמראה    והואוהואוהואוהוא    ,,,,ווניםווניםווניםווניםגגגג
        

, הנקודים עולם וזה .התוהו עולם ,נקרא זה לכןלכןלכןלכן
 זה ,ברודים . אבלנקודה ועוד נקודהשפירושו 

 את מבינים היוהם  אם .הכלליות זהו, מעורב
 לאשההבנה שלהם  יודעים, היו הם ,הכלליות

        .יותר או פחות כך. נכונה היתה
        

 כןא כי הדבר סובר, א"שהגרהוא,  שמפליא מהמהמהמה
 שהגר"א כמה ,דברים הרבה לגבי ,ידועכ .נכון

 דברים נםיש זאת בכל ,י"האר מרבינו החזיק
 הלכהל ,עליו חולק גםהוא . לו היו נראים שלא

. כי הזה לנושאכעת,  כנסינ לא. למעשהו
 שבסתרי תורה יהיה ,להיות יכול איך לכאורה,

כפי שלגבי  בקצרה, אבל ?מחלוקתו ויכוח
כך גם בסתרי תורה. , להיות יכול הפשט, הדבר

 מלאכי רי'ת ,זיןמואל ח"הגר שכותב זהו כפי
 ,ברקיע חולקים מלאכיםה א'. אםברקיע גייפל

לדוגמא,  ?לעשות מה נגידו ,נתערב אנחנווכי 
לפי  לעשותשצריך  לגבי שבת, אומר י"האר

 ,מסביר א"והגר .חלות עשרה שתיםהזוה"ק 
, יםשת זה סעודה לכלחלות, כי  שש בעצםשזה 

  '.וכו' וכו חצאים עשר שנים שביחד הם
  
  

, , , , הערבההערבההערבההערבה    עםעםעםעם    גםגםגםגם    להקיףלהקיףלהקיףלהקיף    נוהגיםנוהגיםנוהגיםנוהגים    אנואנואנואנו    רבהרבהרבהרבה    בהושענאבהושענאבהושענאבהושענא    מדועמדועמדועמדוע
    בכךבכךבכךבכך    להחמירלהחמירלהחמירלהחמיר    כדאיכדאיכדאיכדאי    והאםוהאםוהאםוהאם, , , , לללל""""זזזז    יייי""""הארהארהארהאר    דעתדעתדעתדעת    כנגדכנגדכנגדכנגד

  ....גגגג""""נענענענע    אבותינואבותינואבותינואבותינו    מנהגמנהגמנהגמנהג    למרותלמרותלמרותלמרות
  

 יראשהוא  ,אחד אברך ?אתז אומר אני מדועמדועמדועמדוע
 בהושענא למה, אותי שאל, מאד עדיןו שמים
 עם ,הלולב את להקיף נוהגים אנחנו ,רבה

 לעשות שאסור ,אומר י"האר ? הריהערבה
 עם להקיף אסורהרי לדעת האר"י,  ?אתז

 הוא ,ערבהה עם שמקיף מיכי  ,וכתוב. ערבהה
  . הארץ עם

        

 אותו אברך, אבל שתיבהלו מכך. צורך איןאיןאיןאין
  .אחוריול נרתע ,נרעשו נבהל ממש

        

 ישר אתז יראה ,שירצה מי .ידוע ו דברזה, אכןאכןאכןאכן
שם  בותכ, ב]"ל ס"ק ד"תרס' [סי החיים כףספר ב

    ,,,,כתבכתבכתבכתב    [פ"ו][פ"ו][פ"ו][פ"ו]    שםשםשםשם    ייםייםייםייםחחחחץ ץ ץ ץ עעעעפרי פרי פרי פרי     פרפרפרפרבסבסבסבס, בזה"ל
    ולאולאולאולא    ,,,,הלולבהלולבהלולבהלולב    עםעםעםעם    כללכללכללכלל    תחברםתחברםתחברםתחברם    שלאשלאשלאשלא    זהרזהרזהרזהרייייוהוהוהוה
    ',',',',קבלקבלקבלקבל'תת'תת'תת'תת    רורורורושיאמשיאמשיאמשיאמ    אחראחראחראחר    רקרקרקרק    ,,,,בידךבידךבידךבידך    ללללכלכלכלכל    טלםטלםטלםטלםייייתתתת

' ' ' ' בחיבחיבחיבחי    כלכלכלכל    שישלמושישלמושישלמושישלמו    עדעדעדעד    כיכיכיכי    ,,,,יןיןיןיןייייענענענענוהוהוהוה    ....בידךבידךבידךבידך    קחםקחםקחםקחם    אזאזאזאז
' ' ' ' בזבזבזבז    כיכיכיכי    ....רותרותרותרותהגבוהגבוהגבוהגבו    לעוררלעוררלעוררלעורר    ראויראויראויראוי    איןאיןאיןאין    ,,,,החסדיםהחסדיםהחסדיםהחסדים

    ראויראויראויראוי    ואיןואיןואיןואין    ,,,,חחחח""""הההה    נכנסיםנכנסיםנכנסיםנכנסים    הםהםהםהם    ,,,,זהזהזהזה    וםוםוםוםיייי    שלשלשלשל    תתתתהקפוהקפוהקפוהקפו
    [דף[דף[דף[דף    נותנותנותנותהכווהכווהכווהכוו    בשערבשערבשערבשער    ככככ""""וכוכוכוכ    "ש."ש."ש."ש.יעויעויעויעו    הגבורותהגבורותהגבורותהגבורות    ררררררררלעולעולעולעו

    שלשלשלשל    תתקבלתתקבלתתקבלתתקבל    קדישקדישקדישקדיש    שאמרושאמרושאמרושאמרו    דאחרדאחרדאחרדאחר    ,,,,א]א]א]א]""""עעעע    חחחח""""קקקק
    ,,,,ערבהערבהערבהערבה    שלשלשלשל    בדיםבדיםבדיםבדים' ' ' ' הההה    קחקחקחקח    ,,,,ההקפותההקפותההקפותההקפות' ' ' ' זזזז    סדרסדרסדרסדר    אחראחראחראחר

    קודםקודםקודםקודם    תיקחםתיקחםתיקחםתיקחם    ולאולאולאולא    ....שבלולבשבלולבשבלולבשבלולב    אותםאותםאותםאותם    כמוכמוכמוכמו    כשרותכשרותכשרותכשרות
    איןאיןאיןאין    כיכיכיכי    ארצות,ארצות,ארצות,ארצות,ההההמי מי מי מי עעעע    קצתקצתקצתקצת    כמנהגכמנהגכמנהגכמנהג    ,,,,הלולבהלולבהלולבהלולב    עםעםעםעם

    כניסתכניסתכניסתכניסת    בזמןבזמןבזמןבזמן    והדיניםוהדיניםוהדיניםוהדינים    בורותבורותבורותבורותגגגגהההה    לעוררלעוררלעוררלעורר    ראויראויראויראוי
    באותבאותבאותבאות    שששש""""וממוממוממוממ    ,,,,מזהמזהמזהמזה    ומשמעומשמעומשמעומשמע    ....וכו'    החסדיםהחסדיםהחסדיםהחסדים
    ....בערבהבערבהבערבהבערבה    להקיףלהקיףלהקיףלהקיף    איןאיןאיןאין    ,,,,לולבלולבלולבלולב    לולולולו    שאיןשאיןשאיןשאין    דמידמידמידמי    הקודם,הקודם,הקודם,הקודם,

    שלשלשלשל    מקיפיןמקיפיןמקיפיןמקיפין    נתנתנתנתבחיבחיבחיבחי    להמשיךלהמשיךלהמשיךלהמשיך    הםהםהםהם    דההקפותדההקפותדההקפותדההקפות
    נתנתנתנתבחיבחיבחיבחי    היאהיאהיאהיא    והערבהוהערבהוהערבהוהערבה    ,,,,ומיניוומיניוומיניוומיניו    לולבלולבלולבלולב    ידיידיידיידי    עלעלעלעל    חסדיםחסדיםחסדיםחסדים
    שלשלשלשל    ההקפותההקפותההקפותההקפות    אחראחראחראחר    רקרקרקרק    םםםםמקומקומקומקו    להלהלהלה    ואיןואיןואיןואין    ,,,,גבורותגבורותגבורותגבורות

  ....חבטהחבטהחבטהחבטה    יייי""""ועועועוע    לולבלולבלולבלולב
        

   ?הזה לאברך לענות אפשר מהמהמהמה
        

 צריך לא מכך. יתרגש שלא, לו אמרתיאמרתיאמרתיאמרתי
. זה מה שהיה צריך לומר להתרגשלהתפעל ו

 גדולי את רואיםש ,פעמים הרבה נםיש לו.
 ,השני עם אחדה מתווכחים , שהםישראל

 מנהג גביל, למשל .קשים דברים ואומרים
 דוקאהרי  "פ.כהיו בערב שעושים ,כפרותה

ספר שלחן באבל  .הזה מהמנהג חזיקה ,י"האר
. האמוריהאמוריהאמוריהאמורי    דרכידרכידרכידרכי    משוםמשוםמשוםמשום    שיש בזהשיש בזהשיש בזהשיש בזהכתוב  רוך,ע
 בכותרת ה עוד תוספתכתוב ,הראשון בדפוסו

יום יום יום יום     בערבבערבבערבבערב    שעושיםשעושיםשעושיםשעושים    הכפרותהכפרותהכפרותהכפרות    מנהגמנהגמנהגמנהגהסימן כך, 
 נםיש דהיינו,. שטותשטותשטותשטות    שלשלשלשל    מנהגמנהגמנהגמנהגהוא הוא הוא הוא     כיפור,כיפור,כיפור,כיפור,
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 בצורה מתבטאים לפעמיםו ,דעות חילוקי
  . וקשה חמורה

        
 המנוח יום את' ,בתפילה גורסים אנחנו, למשללמשללמשללמשל

נם מן יש '.הזה השבת יום את' לאו ,'הזה
, 'מנוח' שאומר מי כי, המפרשים האומרים

 , על רבינותגיד מה '. אבלהיה הארץ עם מנוח'
 היה ,ם"הרמבוכי  '?המנוח יום' גורס, הם"הרמב

 ? אלא,פירושה מהוכן רש"י וכו'.  ?הארץ עםח"ו 
 ולא על רש"י, או ,ם"הרמב על ןיהתכוו לא הוא
  . האלה הגדולים על

        
 [בסימן תרס"ד ע"שו, הרי מרן כותב בבנ"ד ה"הה"הה"הה"ה

 וכי .וערבה לולב עם להקיף שנוהגים ,]סעיף ג'
 שהוא ,ע"השו על אומר י"האר, שדעתך סלקא

 כותב ,א"הרמ גם .יתכן לא הדבר ?הארץ עם
 ראה את דברי השו"ע. הרי ,החיים כף גם .כך

    ישישישיש, כךהשו"ע  אומר. דףה באותו הדבר כתוב,
    ולאולאולאולא    ,,,,בלולבבלולבבלולבבלולב    מקיפיםמקיפיםמקיפיםמקיפים    זהזהזהזה    ביוםביוםביוםביום    שאףשאףשאףשאף    ,,,,שאומרשאומרשאומרשאומר    מימימימי

    גםגםגםגםבו בו בו בו     להקיףלהקיףלהקיףלהקיף    אלאאלאאלאאלא    ,,,,כןכןכןכן    נהגונהגונהגונהגו    ולאולאולאולא    ....בערבהבערבהבערבהבערבה
 ,]ח"ב דף ע"ד[ חיים בעץזיע"א  ומהרי"ץ. . . . בערבהבערבהבערבהבערבה

 להקיף שצריך ,אומריםה מקובלים מביא
  . בערבה

        
 ץ"מהרי בפסקימובא ביתר הרחבה  הדברהדברהדברהדבר

ובבארות יצחק שם. וז"ל  ]עמ' שי"דלולב  [הלכות
    בלולבבלולבבלולבבלולב    שמקיפיםשמקיפיםשמקיפיםשמקיפים    ,,,,פשוטפשוטפשוטפשוט    המנהגהמנהגהמנהגהמנהג מהרי"ץ,

ואם ואם ואם ואם  הש"ע, שכן נהגו.הש"ע, שכן נהגו.הש"ע, שכן נהגו.הש"ע, שכן נהגו.    וכפסק מרןוכפסק מרןוכפסק מרןוכפסק מרן ....ערבהערבהערבהערבהובובובוב
כתב שלא להקיף אלא בלולב ולא כתב שלא להקיף אלא בלולב ולא כתב שלא להקיף אלא בלולב ולא כתב שלא להקיף אלא בלולב ולא הר"ן ע"ה הר"ן ע"ה הר"ן ע"ה הר"ן ע"ה 

 ץ"מהרי, ע"הע"הע"הע"ה    יייי""""הארהארהארהאר    מורנומורנומורנומורנו בערבה, וכן דעתבערבה, וכן דעתבערבה, וכן דעתבערבה, וכן דעת
 לא הוא זאת בכלו, אומר י"שהאר מהאת  ידע

    הב"יהב"יהב"יהב"י    (דהיינו על הר"ן)כבר כתב עליו כבר כתב עליו כבר כתב עליו כבר כתב עליו  מכך. זז
בסי' תרס"ד וז"ל, ולא נהגו כן, אלא להקיף בסי' תרס"ד וז"ל, ולא נהגו כן, אלא להקיף בסי' תרס"ד וז"ל, ולא נהגו כן, אלא להקיף בסי' תרס"ד וז"ל, ולא נהגו כן, אלא להקיף 
ביום השביעי גם בערבה. ואפשר שהטעם, ביום השביעי גם בערבה. ואפשר שהטעם, ביום השביעי גם בערבה. ואפשר שהטעם, ביום השביעי גם בערבה. ואפשר שהטעם, 
לעשות ככולי עלמא. דלמאן דאמר דמקיפין לעשות ככולי עלמא. דלמאן דאמר דמקיפין לעשות ככולי עלמא. דלמאן דאמר דמקיפין לעשות ככולי עלמא. דלמאן דאמר דמקיפין 
בלולב, אם נטל עמו ערבה אין בכך כלום. וכן בלולב, אם נטל עמו ערבה אין בכך כלום. וכן בלולב, אם נטל עמו ערבה אין בכך כלום. וכן בלולב, אם נטל עמו ערבה אין בכך כלום. וכן 
למאן דאמר מקיפין בערבה, אם נטל עמה למאן דאמר מקיפין בערבה, אם נטל עמה למאן דאמר מקיפין בערבה, אם נטל עמה למאן דאמר מקיפין בערבה, אם נטל עמה 

 נהיש ,הפשט לפילולב אין בכך כלום עכ"ל. לולב אין בכך כלום עכ"ל. לולב אין בכך כלום עכ"ל. לולב אין בכך כלום עכ"ל. 
 או לולבב צריך להקיף אםבגמרא, ה מחלוקת
 מביאהוא  .הדעות כל לפי עושים לכן, בערבה

   , האומרים כך.ראשונים

 מביאיםישנם השביותר הוא,  גדולה והפלאוהפלאוהפלאוהפלא
. בערבה גם להקיף ,ק"הזוהספר  בשם אתז

 נןשיש ,תבררנ דבר של בסופוהפוך מן האר"י. 
 כתוב בה, גירסא נהיש .רסאותיג שתיבזוה"ק 

 '.מינין 'ז' שכתוב בה, ', וישנה גירסאזימנין'
כיעויין באריכות בבארות יצחק שם דף שט"ז 

 בשם יש דעות דוקא ,אופן בכלאות ש"ח. 
   .צריך שכך ,ק"הזוה

        
    הגדולהגדולהגדולהגדול    להרבלהרבלהרבלהרב    ראיתיראיתיראיתיראיתישוב שוב שוב שוב , כותב מהרי"ץ כךכךכךכך

    מדרשמדרשמדרשמדרש    םםםםווווששששממממ    שאומרשאומרשאומרשאומרמהררי"ץ בספרו, מהררי"ץ בספרו, מהררי"ץ בספרו, מהררי"ץ בספרו,     המקובלהמקובלהמקובלהמקובל
וז"ל, ואנו צריכין לסבוב בערבה שבע וז"ל, ואנו צריכין לסבוב בערבה שבע וז"ל, ואנו צריכין לסבוב בערבה שבע וז"ל, ואנו צריכין לסבוב בערבה שבע     יייי""""הרשבהרשבהרשבהרשב

של שבע מדרגות, של שבע מדרגות, של שבע מדרגות, של שבע מדרגות,     פעמים, כדי להוריד הכחפעמים, כדי להוריד הכחפעמים, כדי להוריד הכחפעמים, כדי להוריד הכח
לערבה שהוא הו"ד, להמתיק דינו ולרחם על לערבה שהוא הו"ד, להמתיק דינו ולרחם על לערבה שהוא הו"ד, להמתיק דינו ולרחם על לערבה שהוא הו"ד, להמתיק דינו ולרחם על 
עדת ישראל, ולהריק לה מן המים של נהר עדת ישראל, ולהריק לה מן המים של נהר עדת ישראל, ולהריק לה מן המים של נהר עדת ישראל, ולהריק לה מן המים של נהר 

 ,הסוד "יעפ מסבירא וההעליון הנמשך ויוצא. העליון הנמשך ויוצא. העליון הנמשך ויוצא. העליון הנמשך ויוצא. 
 את וגם הלולב את גם שיהיה דוקאב שצריך

   הערבה.
        

ר אוספר  בשם גםכך,  מביא מהרי"ץ ככככ""""אחאחאחאח
    הזוהרהזוהרהזוהרהזוהר    בספרבספרבספרבספרוכן הוא וכן הוא וכן הוא וכן הוא  .קדמון מקובלשהיה  רוע,ז

    שבעשבעשבעשבע    לסחראלסחראלסחראלסחרא[דף ל"א סוף ע"ב], ו[דף ל"א סוף ע"ב], ו[דף ל"א סוף ע"ב], ו[דף ל"א סוף ע"ב], ו    צוצוצוצו    פרשתפרשתפרשתפרשת
ע ע ע ע """"הרמהרמהרמהרמ    וכן הביאוכן הביאוכן הביאוכן הביא ....מזבחמזבחמזבחמזבח    , לרוואה להאיי, לרוואה להאיי, לרוואה להאיי, לרוואה להאייניןניןניןניןזמזמזמזמ

ח"ד פכ"ד, והרב ח"ד פכ"ד, והרב ח"ד פכ"ד, והרב ח"ד פכ"ד, והרב (מאמר חיקור דין) מח"ד מח"ד מח"ד מח"ד 
מהר"י ליב שם מכוח מאמר זה דפרשת צו ע"ש. מהר"י ליב שם מכוח מאמר זה דפרשת צו ע"ש. מהר"י ליב שם מכוח מאמר זה דפרשת צו ע"ש. מהר"י ליב שם מכוח מאמר זה דפרשת צו ע"ש. 
עוד כתב בסוף דבריו, כי אנו צריכין ליטול עוד כתב בסוף דבריו, כי אנו צריכין ליטול עוד כתב בסוף דבריו, כי אנו צריכין ליטול עוד כתב בסוף דבריו, כי אנו צריכין ליטול 

        למטה ערבה, לרמוז לשבע שמיטות וכו'. למטה ערבה, לרמוז לשבע שמיטות וכו'. למטה ערבה, לרמוז לשבע שמיטות וכו'. למטה ערבה, לרמוז לשבע שמיטות וכו'. 
        

    לומרלומרלומרלומר    קדמוננוקדמוננוקדמוננוקדמוננו    יסדויסדויסדויסדו    ולזהולזהולזהולזה    מהרי"ץ זיע"א,מסיים מסיים מסיים מסיים 
    כיכיכיכי    בהקפת יום זה, ונמליכך ביום זה ערבה,בהקפת יום זה, ונמליכך ביום זה ערבה,בהקפת יום זה, ונמליכך ביום זה ערבה,בהקפת יום זה, ונמליכך ביום זה ערבה,

 ץ"מהרי ,בקיצור ....קקקק""""דודודודו    ערבהערבהערבהערבההקפה בהקפה בהקפה בהקפה בהההה    תתתתמצומצומצומצו
 ,ידו מטה לא זאת בכלו ,י"האר את גם ראה
  ., שכך הוא הדברהמנהג את החזיק והוא

        

  אריכות בנושא דלעיל בס' פרדס אליעזר. וישוישוישויש
 מקובלים נםיש .שיטות שתי בנ"ד נמצאותנמצאותנמצאותנמצאות

 ממשהכמו  וזה ,י"האר שאומר מהכי  ,סובריםה
 עד .ההלכההיא  וזאת מכך, לזוז מה ואין ,רבינו

 לא ',ברכות ספק' שאפילו ,אומרים הם כך כדי
 שלא ,כאלה נםישאבל . י"האר נגדכ אומרים
, גדול מקובל היהש ,א"החיד' אפי .כך סוברים

   .מקומות בהרבהכך  כותב
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 [הערה רצ"ז], יצחק בארותספר בשם  שיראה מימימימי
כעת  פשראי א אבלבעניין זה,  אריכות נהיש
הבאתי שם בס"ד  הללו. הדברים לכל כנסילה

, [בספר ככר לאדן דף קי"ג ע"ב] את דברי החיד"א
כללו כללו כללו כללו  ,,,,אהא דאיתא במסכת דרך ארץ רבה פ"זאהא דאיתא במסכת דרך ארץ רבה פ"זאהא דאיתא במסכת דרך ארץ רבה פ"זאהא דאיתא במסכת דרך ארץ רבה פ"ז

של דבר אל ישנה אדם דעתו מדעת חבריו ובני של דבר אל ישנה אדם דעתו מדעת חבריו ובני של דבר אל ישנה אדם דעתו מדעת חבריו ובני של דבר אל ישנה אדם דעתו מדעת חבריו ובני 
אדם רוצה אדם רוצה אדם רוצה אדם רוצה     מכאן נלמוד דאםמכאן נלמוד דאםמכאן נלמוד דאםמכאן נלמוד דאם אדם, כתב וז"ל,אדם, כתב וז"ל,אדם, כתב וז"ל,אדם, כתב וז"ל,

ל פי כתבי רבינו האר"י ל פי כתבי רבינו האר"י ל פי כתבי רבינו האר"י ל פי כתבי רבינו האר"י לשנות מנהג הקהל עלשנות מנהג הקהל עלשנות מנהג הקהל עלשנות מנהג הקהל ע
שיהיה בצנעא, וישתדל שלא ירגיש שום שיהיה בצנעא, וישתדל שלא ירגיש שום שיהיה בצנעא, וישתדל שלא ירגיש שום שיהיה בצנעא, וישתדל שלא ירגיש שום  זצ"ל,זצ"ל,זצ"ל,זצ"ל,

אדם ע"כ. עוד שם דף קנ"ז, דברים אלו לא אדם ע"כ. עוד שם דף קנ"ז, דברים אלו לא אדם ע"כ. עוד שם דף קנ"ז, דברים אלו לא אדם ע"כ. עוד שם דף קנ"ז, דברים אלו לא 
נאמרו אלא למצניעהן, והולכי על דרך מנהגי נאמרו אלא למצניעהן, והולכי על דרך מנהגי נאמרו אלא למצניעהן, והולכי על דרך מנהגי נאמרו אלא למצניעהן, והולכי על דרך מנהגי 

. והצנועים . והצנועים . והצנועים . והצנועים וכו'רבינו האר"י ז"ל בכל ענייניו רבינו האר"י ז"ל בכל ענייניו רבינו האר"י ז"ל בכל ענייניו רבינו האר"י ז"ל בכל ענייניו 
    אזהרותאזהרותאזהרותאזהרות    אתאתאתאת    לגלותלגלותלגלותלגלות    שלאשלאשלאשלאמושכין את ידיהם, מושכין את ידיהם, מושכין את ידיהם, מושכין את ידיהם, 

ולא עוד, אלא שגם איזה ולא עוד, אלא שגם איזה ולא עוד, אלא שגם איזה ולא עוד, אלא שגם איזה . . . . ז"לז"לז"לז"ל    יייי""""הארהארהארהאר    רבינורבינורבינורבינו
גדולי ישראל אביקי בפשט טובא, וזמנין גדולי ישראל אביקי בפשט טובא, וזמנין גדולי ישראל אביקי בפשט טובא, וזמנין גדולי ישראל אביקי בפשט טובא, וזמנין 
דשמעי דברי רבינו האר"י זצ"ל, ואינם זזים דשמעי דברי רבינו האר"י זצ"ל, ואינם זזים דשמעי דברי רבינו האר"י זצ"ל, ואינם זזים דשמעי דברי רבינו האר"י זצ"ל, ואינם זזים 

    לדברלדברלדברלדבר    לאלאלאלאשששש    נזהרנזהרנזהרנזהר    אניאניאניאני. מ"מ . מ"מ . מ"מ . מ"מ וכו'ממנהגם ממנהגם ממנהגם ממנהגם 
ז"ל, ז"ל, ז"ל, ז"ל,     יייי""""הארהארהארהארדברי דברי דברי דברי     נגדנגדנגדנגד    העושיםהעושיםהעושיםהעושים    נגדנגדנגדנגד    בפרסוםבפרסוםבפרסוםבפרסום
  .כותב הוא כך עכ"ל.עכ"ל.עכ"ל.עכ"ל.    תבונןתבונןתבונןתבונןאאאא    ומזקניםומזקניםומזקניםומזקנים

        

 אין דעתו ,החיים הוא, שבעל כף המענייןדבר דבר דבר דבר הההה
 ק"ע ס"ק סימן הפת בציעת [בהלכות החיים כףה .כך

 י"שהאר, מעשרות בדיני יןיענ איזה מביא, א]"נ
 אםה ,מיןשומש בכך. המדובר לגבי מחמיר היה

 גמר מתיו ?לאש או ,אותם לעשרצריך 
   .הזה לנושאכעת  כנסינ לא ?מלאכתם

        

[יו"ד סי'  יוסף בברכי א"החיד את מביא הואהואהואהוא
    בתוךבתוךבתוךבתוך    להחמירלהחמירלהחמירלהחמיר    רוצהרוצהרוצהרוצהדהדהדהדה שכתבשכתבשכתבשכתב של"א אות כ']

    מאחרמאחרמאחרמאחר    ,,,,ברביםברביםברביםברבים    להורותלהורותלהורותלהורות    איןאיןאיןאין    אבלאבלאבלאבל    ....יחמיריחמיריחמיריחמיר    ,,,,ביתוביתוביתוביתו
 א"החידשוב הפעם, . . . . להיתרלהיתרלהיתרלהיתר    המנהגהמנהגהמנהגהמנהג    שפשטשפשטשפשטשפשט

 רוצה אתה , אםאומר הוא .שיטתוהולך ל
 אל ,ברבים אבל .שלך בבית תחמיר ,להחמיר

 זאת א"כ ,להתיר הוא המנהגכיון ש כך. תפסוק
            .בפרהסיא לא , אבלתחמיר לעצמך .ההלכה

        

. זהו דבר עליו וחולק בא, החיים כףאבל האבל האבל האבל ה
    כיוןכיוןכיוןכיון    ,,,,הנראההנראההנראההנראהאבל אבל אבל אבל  מעניין. כותב הכה"ח כך,

    לרביםלרביםלרביםלרבים    ותותותותורורורורלהלהלהלה    ישישישישז"ל, ז"ל, ז"ל, ז"ל,     יייי""""דהארדהארדהארדהאר    ההההמפומימפומימפומימפומי    דנפיקדנפיקדנפיקדנפיק
    מאחרמאחרמאחרמאחר    ,,,,קלקלקלקלייייהמהמהמהמ    בידבידבידביד    למחותלמחותלמחותלמחות    איןאיןאיןאיןדדדד    רקרקרקרקאלא אלא אלא אלא     ,,,,ככככ""""גגגג

לדעתו,  אבל .מסכים הוא לכך ....מתיריםמתיריםמתיריםמתירים    שיששיששיששיש
   .לרביםכך גם  להורות יש

 על חולק ,החיים כףהש ,נראה לכאורהלכאורהלכאורהלכאורה
   .א"החיד

        
 של מזמנו, הדברים שתנואולי נש ,להיות יכוליכוליכוליכול

 שאז נתפשטו ,החיים כףה של לזמנו, א"החיד
י  או .י"האר רבינו דברי יותר אולי, מר ּכִ

 ראה הוא אולי .היתרכי א ראתריה, ומ
עיקו"ת וב דאבגדעיר ב , דהיינושלו סביבהשב

 ,קבלה של הנהגות יותר ת"ו, היו םירושל
 אפשר וממילא ,יותר וממילא הדבר נשתרש

 דברהש ,יוצא זה לפי .לרבים כך אתז לפסוק
 נןיש ,אופן בכל .בזמנים או ,במקומות תלוי
        . שתי דרכים כאן

        
 הבאתי ,ב]"שי [שם הערה יצחק בארות בספרבספרבספרבספר

, להקיף כך אומריםר שרבים, א פוסקיםבס"ד 
 עמי שהם ,עליהם אפשר לומר ו"ח בערבה. וכי

 על לא נתכוון לומר י"האר ח"ו? אלא, הארצות
 הבאנו. הארצות עמי שהם הללו, הגדולים כל

, גיאת יצחק 'רבי , זהוג"הריצשם, שכך דעת 
ומהררי"ץ (זהו מה"ר יוסף  ,המנהיג ספרו

, העיטורו, נומפא ע"הרמו, זרוע האורו צאיאח),
 דוד ביר (זהו א"הרדו, הטורו ה,"ביאהרו

 כולם , וארחות חיים.מנוח רבינוו ),אבודרהם
 ,עליהם יגידו ו"ח וכי .בערבה , להקיףאומרים

 זהרילה צריכים שלום.וס ח ארצות? עמי שהם
עיר ב כנראה ,בזמנו ןיתכווה י"האר בכך. אלא,

 חלקהיו ו ,בלולב להקיף נהגו שרובם ,צפת
א"כ,  .בערבה הקיפו ,הארצות עמימהאנשים, 

 אותם על לא ,שיםנאה אותם על ןיתכווה הוא
 אנשיםבמקומו  שם ראה הוא .גדוליםהרבנים ה

 עמי שהם עליהם אמראשר עשו כך, ו ,כאלה
   .יודעים לא שהם ,הארצות

        
, דחוק הדבר אם גם ,שנסביר איך ,אופן בכלבכלבכלבכל

 אי אפשר להגיד את ,כ"סהבש ודאיאבל ב
  . שהםכפי  הדברים

        
 נןיש, בסדר, טוב, לי אמר אברך אותו אבלאבלאבלאבל

 השיטה תמידהרי  ,זאת בכלאבל  .כאלה דעות
 להחמיר אפשרר שא דברישנו  שאםהיא,  שלך

 חובה נהיש וכי, א"כ .להחמירבו, אזי כדאי 
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שיטת  גם מה יותר טוב? כך ?ערבהה עם להקיף
 '.רע קראית אל ,טוב מהיות', זיע"א ץ"מהרי

 זאת הרי ?בערבה להקיף ,חובה נהיש וכי
 לאש למה א"כ, שלא אומר י"והאר, מחלוקת

   ?טוב יותר נעשה
        

 החשבון ,לכאורה .צודק אתהאכן  ,לו עניתיעניתיעניתיעניתי
 בדוקא יןיענ לנו איןלפום רהטא , נכון הואשלך 

 תקבלנ שכבר ,הוא יןיהענ אבל לעשות כך.
 מה '.ערבה זה ביום , 'ונמליכךהנוסחאצלינו 

 שכל ,הזה הנוסח את שנשנה ?רוצה אתה
 לעשות יםיכול יננוא אותו? אומרים הציבור

 . הריאותו אומר הציבור שכל דבר בפרהסיא,
 ',ערבה' צועקים ,בהתלהבות אתז מריםוא
הרי  ?ערבה עםגם  נקיף לא שאנחנו רוצה אתהו

נהגו ש מה על ,לעז מוציאים אנחנו בכך,
 את לשנות אפשר אי ,ממילא נע"ג. אבותינו

 ואנחנו , והוא נשאר כפי שנתקבל,המנהג
  .אותו ממשיכים

        
 בהם. להחמיר שאפשר ,דברים נםיש ,כמובןכמובןכמובןכמובן
בנושא  .להחמיר אפשר שאי ,דברים נםישאבל 

  הזה, אי אפשר להחמיר.
  

 להקיף שצריך הסוברים לפי מהקהל: שאלהשאלהשאלהשאלה
 , לעשות כך.דוקאב יןיענ כאן יש א"כ ,בערבה

 הצדש וןכיבסתם,  י"האר כמו להחמיר לא זה
  .ערבה דוקאב שצריך ,אומר השני

. מחלוקת זאת אבל, נכון מרן שליט"א: תשובתתשובתתשובתתשובת
 אתהאם  .בנפרד אתה יכול לקחת את הערבה

אח"כ ו, בלולב קיףאתה יכול לה ,צהיע מחפש
 תעשה הלולב. עם ביחד לא ,בנפרד ערבהב

  .ערבהה עם הקפה כ"אח
        

  .בערבה מקיפים היו ,במקדש מהקהל: שאלהשאלהשאלהשאלה
 . האםהמחלוקת כך על מרן שליט"א: תשובתתשובתתשובתתשובת
  .בערבה או ,בלולב היא ההקפה

        
  ?בערבה חובטים היו לא מהקהל: שאלהשאלהשאלהשאלה

  .אחרי כןזה  מרן שליט"א: תשובתתשובתתשובתתשובת
  

 כותבזיע"א  ץ"מהריגם  מהקהל: שאלהשאלהשאלהשאלה
  .י"האר עלכזה  משהו ,דפסחא באגדתא

לגבי י"ג  ,אומר ץ"מהרי מרן שליט"א: תשובתתשובתתשובתתשובת
 עשה י"שהארמדות בהושענא רבה, וכדומה, 

 ןיהתכוו ולא ,לעצמו האלה ההנהגות את
אולי זה עוד תירוץ. אף כי  .לציבור אתז לפרסם

אולי נ"ד שאני. בכמה מקומות בכגון דא, 
 רבינו דרךופשטיה. ' נהרא נהרא ,אומר מהרי"ץ

 לא ,דהיינו '.היטופש ונהרא ונהרא ,ידוע י"האר
, בתורה דרך זאת . אמנםאתז לקבל יםמחוייב

 האר"י אין ,אחרהוא  אבותינו מנהג אם אבל
שהוא  דבר .המנהגיםו המסורות כל את מבטל

 אבל .לקבל אפשר ,תוספתו חומראבתורת  רק
 הדבר ,הקדמונים מנהגי את לשנות בא זה אם
  .מקובל לא

        
את  דוקאב למה אנחנו מזכירים מהקהל: שאלהשאלהשאלהשאלה

   הערבה, 'ונמליכך ביום זה ערבה'?
 .הקדמונים כך תיקנו מרן שליט"א: תשובתתשובתתשובתתשובת

 ובהושענא רבה, '.סוכה' אומרים ,השבוע כלב
 ביום כי ,ץ"מהרי אומר ?למה '.ערבה' אומרים

ביד  מחזיקים אנחנוש וןכי ',ערבה' אומרים הזה
אפשר  ,לולבה עםרק  תהיה אם .הערבה את

 אפשר אי ,י"האר דברי לפי אבל '?ערבה' לומר
 את תוציא אם' ואפי .בכלל ערבהאת ה להחזיק
ערבה,  .כעת הזמן לא זה ,ערבהלגבי ה ,הלולב

  היא גבורה ובהקפות זה חסדים.
        

 כברש ,מהשאמי הרבה יש מהקהל: שאלהשאלהשאלהשאלה
 אומרים הםועדיין , ערבהה לוקחים גם את שלא

 בגלל'ונמליכך ביום זה ערבה',  הנוסח את
   שחובטים אחר כך. הערבה
, שם אתז הסברתיכבר  מרן שליט"א: תשובתתשובתתשובתתשובת

ואומר בסוף  מדייק ץ"מהרי בבארות יצחק.
 זה ,ק"דו אומר ץ"מהריר שאכ .ק"דו, דבריו

 ,הבין ץ"מהרי גם .פשוט אומר שהדבר אינו
, והוא לא מסכים אחרת היה להסביר שאפשר

   לכך.
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    לומרלומרלומרלומר    קדמונינוקדמונינוקדמונינוקדמונינו    יסדויסדויסדויסדו    לזהלזהלזהלזהוווושם כותב כך,  מהרי"ץמהרי"ץמהרי"ץמהרי"ץ
    כיכיכיכי    ,,,,ערבהערבהערבהערבה    יום זה, ונמליכך ביום זהיום זה, ונמליכך ביום זהיום זה, ונמליכך ביום זהיום זה, ונמליכך ביום זה    תתתתבהקפבהקפבהקפבהקפ

   ....קקקק""""דודודודו    בערבהבערבהבערבהבערבה    ההקפהההקפהההקפהההקפה    ותותותותמצמצמצמצ
        

נלע"ד נלע"ד נלע"ד נלע"ד , כך [הערה שי"ג]בבארות יצחק  הסברתיהסברתיהסברתיהסברתי
    איןאיןאיןאיןאימא לך דאימא לך דאימא לך דאימא לך ד    לעולםלעולםלעולםלעולםדדדד    לדחותלדחותלדחותלדחות    איןאיןאיןאיןדדדד    ,,,,כוונתוכוונתוכוונתוכוונתו
ומה שאומרים 'ונמליכך ביום ומה שאומרים 'ונמליכך ביום ומה שאומרים 'ונמליכך ביום ומה שאומרים 'ונמליכך ביום , , , , ערבהערבהערבהערבהבבבב    יםיםיםיםמקיפמקיפמקיפמקיפ

זה ערבה' אינו אלא משום שחובטין אותה זה ערבה' אינו אלא משום שחובטין אותה זה ערבה' אינו אלא משום שחובטין אותה זה ערבה' אינו אלא משום שחובטין אותה 
הא ליתא. דא"כ הא ליתא. דא"כ הא ליתא. דא"כ הא ליתא. דא"כ  .אומרים שאתם    כפיאח"כ. אח"כ. אח"כ. אח"כ. 

    יוםיוםיוםיום    בכלבכלבכלבכל    שאומריםשאומריםשאומריםשאומריםלא היה להם לשנות הנוסח לא היה להם לשנות הנוסח לא היה להם לשנות הנוסח לא היה להם לשנות הנוסח 
' בשביל הערבה ' בשביל הערבה ' בשביל הערבה ' בשביל הערבה סוכהסוכהסוכהסוכה    זהזהזהזה    ביוםביוםביוםביום    'ונמליכך'ונמליכך'ונמליכך'ונמליכך

 .בסוכה יושבים ,היום גם הרי שנוטלין אח"כ.שנוטלין אח"כ.שנוטלין אח"כ.שנוטלין אח"כ.
 הערבה בשביל ?הנוסח את שיניתם למה א"כ,

מה גם, שהראשונה דאורייתא, מה גם, שהראשונה דאורייתא, מה גם, שהראשונה דאורייתא, מה גם, שהראשונה דאורייתא,  ?כ"אח של
 ,חשוב יותר מהוהשנייה מנהג נביאים. והשנייה מנהג נביאים. והשנייה מנהג נביאים. והשנייה מנהג נביאים. 

שהיא מדאורייתא,  סוכה ?דרבנן או רייתאדאו
    ואעפ"י שהיאואעפ"י שהיאואעפ"י שהיאואעפ"י שהיא ?נביאים מנהג שהיא ערבה או

אז אז אז אז     שהערבהשהערבהשהערבהשהערבה    אם לא מאחראם לא מאחראם לא מאחראם לא מאחר    ....זהזהזהזה    ליוםליוםליוםליום    תתתתמיוחדמיוחדמיוחדמיוחד
    והוהוהוהמצמצמצמצ    וחביבהוחביבהוחביבהוחביבה    גופה,גופה,גופה,גופה,    ההקפהההקפהההקפהההקפה    בשעתבשעתבשעתבשעת    בידיהןבידיהןבידיהןבידיהן

   .ק"דו ,אומרמהרי"ץ  לכן    ....להזכירהלהזכירהלהזכירהלהזכירה    בשעתהבשעתהבשעתהבשעתה
        

 על מדוברהש להיות יכול לאכי  מבין, ץץץץ""""מהרימהרימהרימהרי
להחזיקה  צריך , אלאכ"אח שתחזיק הערבה
 ,הסוכה את דוחיםהיו  לא ,אחרת כי .עכשיו

, כעת אינה שהערבה בזמן ,ערבה ואומרים
 יותר הרבה הסוכה .מאוחר יותר רק אלא
  .החשוב

  
 לא, שנים אלף 36-ה לגבי מהקהל: שאלהשאלהשאלהשאלה
ין ב מחלוקת נהישבין כה וכה,  הרי ,הבנתי

? נפשך מה א"כ, , בעניין הזה.מקובליםה
 יותר , זההסביר שאותו חכם כמולכאורה, 

 אלף, ושש שלושים של מהלך זה . דהיינו,פשוט
  אותם בפוַעל. לעשות יםחייב לאו

 הדבר ,ליםבמ אבל, כןא מרן שליט"א: תשובתתשובתתשובתתשובת
מה  אבל .כך להגיד אפשר .משמע כ"כ לא

 לפני מלכות בכתר שכתוב מה כלתאמר, לגבי 
 , שהואשבתאי גלגל על מדבר הוא ,למשל ?כן

 כל . עלשנה שלושים את הגלגל את סובב
 'סובב' על . והמדובר,זה כמה אומר הוא ,דבר

הכוונה ש ,לי אומר אתה ואילו כאן .בפועל

 לויכהפייטן היה , '. לכאורהלסבוב יכול' הואש
 תחשוב שלא כדי'יכול לסבוב', ב ,להמ להוסיף
 .המהלך שזה ,כותב הוא אבל .כפירה שזאת
 הוא .מסתובב שהוא ,כפשוטו שהדבר ,משמע

 הבינו ,שיטתם לפיוהם  .כמשמעו , שהדברהבין
   .כך

        
 חלק לפי , רקאתז כתב הוא אז מהקהל: שאלהשאלהשאלהשאלה

   ?המקובליםן מ
 'חלק' לא זה מרן שליט"א: תשובתתשובתתשובתתשובת

 ,הקדמונים המקובלים כל כמעט .מהמקובלים
 .י"הארזמן  לפניחי,  היה הרי הפייטן סברו כך.

   .נולד לא י"האר ייןדע .י"האר את ראה לא הוא
        

 את כלל להגיד לאש ,אומר י"האר ,ואעיקראואעיקראואעיקראואעיקרא
, טוען הוא , וכיוצא בו.ג"הרשב יפיוט

 הםש מה יודעים לא, האלה הפייטניםש
 הם .הפשט לפי מדברים הם , כימדברים

לפי  נכוןשאינו  בסגנון ,ליםבמ משתמשים
 בעצם היה ,י"האר פנימיות העניינים. הרי

 .אשכנזים של מהפיוטים ,אחז . הואאשכנזי
היה  שלו אבא .לוריא הוא , שם משפחתוי"האר

, הוא לכן .ספרדיההיתה  שלו אמאו ,אשכנזי
, כגון הספרדים שאמרו הפיוטים לא החזיק מכל

רבי' יהודה הלוי, ורבי' שלמה אבן גבירול, וכל 
 בינור ,ו"מהרחש כתוב ,שני מצד דכוותייהו.

של האר"י, אעפ"כ  ותלמידיה הש ,ויטאל חיים
 לא י"שהאר אפילו אותם. מרואהיה  כן הוא

 מנהג' ,אמר . מהרח"ואמר כן הוא ,אמר
'. מהרח"ח היה ספרדי משני תורה ישראל

   הצדדים.
        

 י"פע הולכיםהללו  שהפיוטים ,נכון הדברהדברהדברהדבר
ין א ,י"האר על מדבר אתה אם אבל .הפשט

 רק לא לכך. התנגד הכי בלאו י"האר מי,נכי ה
 אללדעתו , הכל את דילג הוא, הזאת לשורה

 של מהפיוטים ,אוחז י"האר .בכלל אתז תגיד
 להם יש ,אשכנזים של מחזוריםב .הקליר
 הפיוטים את ,אומר היה י"האר .אחרים פיוטים
 ביר ,קדמוניםקדמוני־ מדובר עלה .שלהם

 אלעזר רבי ושזה אומרים יש, הקליר אליעזר
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שאי אפשר  הבעיא היא, אבל .י"רשב של בנו
 שלהם השפה .האשכנזים להבין, את פיוטי

ואת  םלשונ את להבין מאד, מי יכול קשה
  .כוונתם

        
 עיקר ואהש ,י"האר אם אבל מהקהל: שאלהשאלהשאלהשאלה

  , מה נעשה?כפירה שזאת אומר ,מקובליםה
 שזאת אומר לא הוא מרן שליט"א: תשובתתשובתתשובתתשובת
 לא שזה ,אומררק  הואחס ושלום. , כפירה
שהוא  דבר שאמר מי. וכי טעותשזאת  ,אמת

, סובר אניהוא יטען,  ?כפירה זאת ,אמיתי לא
 כפי שאותם חכמים וצדיקים סוברים. כגון,

 וכישסובר כך, שהעולם זה שמיטות,  א"הגר
חלילה. למרות  ?כפירה דבר אמר א"הגר

 כן הואאעפ"כ  ,י"הארדברי  את ראה א"הגרש
 באיזה .ונראה נזכה ?אתז תסביר איך .מזה חזא

, אחר משהו או ,נתגלגל עוד ?אנחנו שמיטה
  .ןויתכוונדע את האמת. וכן ְלַמה האר"י ה

        
מהלכים  יש אבלכבוד הרב,  מהקהל: שאלהשאלהשאלהשאלה

 ,[פ"ג מיסודי התורה הל"ז] מביא ם"הרמבכאלה. 
 את נכפיל אם אז .מהלךזה  שנה שבעים שכל

מסביב,  שיש מעלות שיםוש מאות בשלוש זה
  יודעים את זמן ההיקף.

   .שלו החשבון זה ,נכון מרן שליט"א: תשובתתשובתתשובתתשובת
        

  ?לעשות מה .עובדות אלו א"כ, מהקהל: שאלהשאלהשאלהשאלה
 וזה, צודקאתה , נכון מרן שליט"א: תשובתתשובתתשובתתשובת
 ,חשבון עשהשם  ם"הרמב .עשו שהם החשבון

דהיינו שכל כוכב , שנה שבעים מהלך סובב של
מי"ב המזלות מקיף מעלה אחת במשך שבעים 

ואם  ,מעלות שיםש מאות שלוש יששנה, ו
 ויש ומאתים שנה. אלף 25 , זה יוצאאתז תכפיל

הם  ואז ,שנה מאה מסתובבת שהמעלה ,סברוש
 אבל , ויוצא שלושים ושש אלף.חשבונות עשו
 אחרת בעיא נהיש ,אותי שואל אתה אם

 במשךנתגלה ש מה לפי ,במציאותכי , בכלל
 וכו', טלסקופיםוה התצפיות כל עם ,השנים

 מהמ בכללהדברים הם אחרים ש תבררנ
 ,האלה הדברים כל . הריחשבו קדמוניםשאותם 

מקור  לזה היה אם .ל"בחז מקורלהם  אין
  . טוב היה או גמרות, הדבר ,ל"חז מדרשב
        

ס חכי  .ג"הרשבדברי  את מיישב רק אני ,לכןלכןלכןלכן
 דברי אמר ,אתז שאומר שמי ,להגיד שלוםו

 אם אבל .כפשוטו אנחנו מסבירים זאת, .כפירה
 יןיענ עוד וזה ,לאש או האמת, אתשז להגיד

 ,המציאות לפי אבל .אותם ליישב אפשר .אחר
 המציאות לפייותר מזה.  כך. לא זהש כנראה

 היום .מוחלט ינוא דבר שום .היום שיודעים
  .אחר משהו יגידו מחרו כך, אומרים

        
אולם הם חולקים על  מהקהל: שאלהשאלהשאלהשאלה

  המהירויות שדיברו פעם.
 תסתכליתכן. אבל  מרן שליט"א: תשובתתשובתתשובתתשובת
  , ותבין זאת יותר טוב.יעקב אהלי בפירוש

        
את  להגיד להמשיך צריך אז מהקהל: שאלהשאלהשאלהשאלה

   הפיסקא הזאת?
 שימשיך ,שאומר מי מרן שליט"א: תשובתתשובתתשובתתשובת

הוא יכול לומר  בכך שום בעיא. אין .להגיד
. [ויש מן הספרדים שלימה באמונה זאת,

  שמדלגים כמה פיסקאות, כנז' באהלי יעקב].
  

 ,הקליר של הפיוטים לגבי מהקהל: שאלהשאלהשאלהשאלה
  אותם? להגיד אפשר

, הקליר בכך בעיא. אין מרן שליט"א: תשובתתשובתתשובתתשובת
ורבי' שלמה אבן  הלוי יהודה בי'ר .קדמון היה

 של ובדורהרבה אחרי כן,  היו גבירול,
 ,היא האמת .פשטנים כ"רבד היו הםו ,ם"הרמב
 היו לא , הםפשטנים היו שהם כמה ,ל"שריה

 אומרים הם ,דברים נםיש .לגמרי פשטנים
 ספרב ,קבלהתורת הל יםקשורה ,דברים

 הדיבור צורתבאופן כללי,  אבל וכו'. היצירה
  . הפשט לפי יאה ,שלהם

        
 וזה .האוזן את ברשׂ ל , בכדימשל נגיד אוליאוליאוליאוליוווו

 ,פשוט שהוא כמהש ,רעיוןזה  .חשוב מאד דבר
  . חכם מאד הוא
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 היה ,לוצאטו חיים משה ביר ,ל"הרמח ,כידועכידועכידועכידוע
 של גילוי לו היה ,י'דאל מקובל, גדול מקובל
 קצת כנראה ,אותו רדפו ,אמנם וכו'. מלאך
 התחיל הוא .נשגב משהו לו היה אבל, פחדו

ר הזוה ספר כמו .מגיד מלאך פי עלספר,  לחבר
כעת,  כנסינ לא .מופלא דבר ממש הקדוש.

   .אחת נקודה זולת ,וומעשי תולדותיו לכל
        

 חסרי .מאמינים ינםאש ,סופיםפיל אנשים ישנםישנםישנםישנם
מסבירים לו איזה , דבר איזה לו אומרים .אמונה

פירושו כך  הסוד פי עלאו מאמר חז"ל, ש פסוק
הוא  , אבלהמשמעותפנימיות  שזאת היא וכך,

 ,פשטן המ יותר .הפשטרק , לאמסרב ואומר, 
 מאמינים לא ,שהקראים כפי .מקבל לא הוא

 אנשים , אלוכ"רבד .הזה בסגנון .פ"שבע תורה
 אנשים אלו ,נויבזמנ .חיצוניות חכמת לומדיםה
 לומדיםה אלו או ,באוניברסיטאות לומדיםה

 בפרט ,דברים לקבל להם קשה .מדע ספרי
 רחוק הכי זהו הדבר .סודהו קבלהמתורת ה

   .השני קצהב ם נמצאיםהש וןכי ,הםיאצל
        

 תהלים ספר כמו ,מזמורים חיבר לללל""""הרמחהרמחהרמחהרמח
 יודע שלא מי .הזה בסגנון .המלך דודחיבר ש

 חצי רק שקרא מי כגון, תהלים ספראת כל 
 מספר תהלים. מזמור עוד שזה יחשוב ,תהלים

 עשה הואהיה מבחין.  לא הואעד כדי כך 
מתוך  שזה חשובשאפשר ל כאלה, מזמורים

 אחד לאותו, אפיקורוסל אמר הוא .תהלים ספר
 תקרא, מה כתוב כאן תקרא, מאמיןהיה  שלא

 מתחיל, הללו. אותו אפיקורוס ליםהמ את
שואל אותו  וכו'. מזמור שיר למנצח, לקרוא

המלים הללו? עונה לו  פירוש מה הרמח"ל,
 הפסוק פירוש ומה כך וכך. הפירוש, האפיקורוס

 לו אומר .הפשט אתלו  מסביר הואה השני?
 ,כוונה נה כאןיש .הכוונה לא מהרח"ו, לא, זאת

הפירוש  הסוד פי על ,גבוהים עניינים .וכך כך
 ?מדבר אתה מה הוא כך. אומר לו האפיקורוס,

 זה לא הפשט. רק לפי הפשט. ענה לו מהרח"ו,
 ,אתז חיברתיזה ש אני ?נורמלי אתה ,לי תגיד
 אומר אתהו, התכוונתי אני מהל ,לך אומר ואני

 ליםהמ חיברתי את אניהכוונה אינה כן? ש לי

? אותו הכוונה לא שזאת לי אומר אתהו הללו,
   .נדהם עמד אפיקורוס,

        
זה לא  ,קבלהסודות בתורה ה אומרים כאשרכאשרכאשרכאשר

שכך  ,לך אומרים , אלאדברים ממציאיםש
יש לנו מסורת ממנו,  ע"ה. המלך דודכיוון 

 ?אתז להכחיש יכול מישהונמשכת מדור לדור. 
 ,האמין לא . אותו אפיקורוסחשוב מאד יסוד וזה
עד  .המחבר הואהרמח"ל ש ידע לא הוא כי

  .העניין התברר וכך, לו אמרשמהרח"ל עצמו 
        

, שיש להיות יכול כיצד ,לדעת צריכים אבלאבלאבלאבל
 ואלה כך, אומרים אלה ?מחלוקת בקבלה
 יום מלבושי בעל כותב על כך אחרת? אומרים

 אולי .חשוב יסוד, [בהל' לולב בסימן תרנ"א] טוב
 הזה.  הנושא כל , לגביאתז להדגיש צריך הייתי

. הסוד פי על ,מנהגים לשנות שאין ,אומר הוא
 עד יודע ,סודתורת הב שמבין מי אדרבה, כי

 אפשר ,דבר כלל .רבות הן הבחינות כמה
 ,רקהיא  השאלה פנימיים. יותר יםנִ פָּ  למצוא

הבחינות מתרבות עד אין  .כך או כך, זה אםה
[שחיבר בעל כמו בספר מלבושי יום טוב  תכלית.

   .תוספות יו"ט על משניות בסימן תרנ"א]
        

[הגדה של פסח  אומר מפראג ל"מהר ,לדוגמאלדוגמאלדוגמאלדוגמא
 ליללגבי  ,דף מ"א] ל"אדברי נגידים, ירושלם ה'תש

 ,ותמצ שלוש לקחת יש הקבלה "יעפכי  ,הסדר
 הוא אבל. עת'ד ינה'ב כמה'ח ,ד"חב כנגד
 רק לקחת אומרים ם"והרמב ף"הריש ,אומר
 מן אינה 'דעת'שה ,סוברים הםכי , מצות שתי
ספר, כמו שהעליתי בס"ד בהגדה של פסח המ

   .פרי עץ חיים מהדורא שניה דף ש"נ
  

[עכשיו נודע לי כי הגדה של פסח דברי נגידים 
אינה אלא זיוף בשם מהר"ל, ע"י יהודה רוזנברג 

כיו"ב, כידוע. ובהגדה של שזייף הרבה ספרים 
פסח הזאת הוא ליקט אמנם דברים מכתביו של 

ברים מעצמו, כיעויין מהר"ל, אך הוסיף ג"כ ד
בקובץ מוריה סיון ה'תשמ"ה מדף ק"ב, ובספר 
לדופקי בתשובה דף תק"פ. מעתה צריך לחפש 
האם לדברים דלעיל יש עכ"פ מקור בספרי 
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מהר"ל המוסמכים. ומ"מ נראה שהדברים 
   ים מצד עצמם. יב"ן].נכונ

        
 שמבין מיאם כן,  למעמיקים. ידוע דבר זהוזהוזהוזהו

 כל את להבין שאפשר יודע ,תורה בסתרי
 השאלה .התורה פנימיות פי על גם ,השיטות

. בבחינה זו, לזה או ,לזה הכוונה אם, הרק היא
[וע"ע מ"ש בס"ד באגדתא דפסחא פרי עץ חיים או זו. 

   דף שמ"ט ש"נ].
        

 אלו' כמה יותר מבינים ,סודתורת הב ,אדרבהאדרבהאדרבהאדרבה
, להיות יכול איך '.חיים ים'דאל דברי ואלו

 יגיד שזה ,להיות יכול איך ?מחלוקת שישנה
 של לאמיתה יהיו ושניהם ,מותר יגיד וזה ,אסור
 של הפנימיים רשיםשבש ,פירושו ? אלאתורה
 השאלה .לזה מקום ויש ,לזה מקום יש ,תורה

 זה ,הכל אבל כאן. או כאן, זה אםהיא רק, ה
 ,הסוד לפי דוקא .אמת להיות יכול בהחלט
 מחלוקות להיות ותשיכול ,להבין אפשר

 ,שהפשטנים מה .אמת זה והכל ,שונות ושיטות
לדידם, הדבר לא יכול  .להבין מסוגלים לא

 יכול לאזה  .פה טועהאחד  שהוימלהיות. 
 ,לעומק מתבררים יותר הדברים רק כך,. להיות

  .רשיםהש לפי
        

 יקיים ץ"שמהרי ,מציאות נהיש מהקהל: שאלהשאלהשאלהשאלה
 מדברי סעד איזה מנהג, מבלי שיש לו איזה

  ?קבלה
 ,דברים בהרבה ,ץ"מהרי מרן שליט"א: תשובתתשובתתשובתתשובת
 על דוקאאת המנהג או הגירסא שלנו,  מסביר

כגון בברכת תקע בשופר גדול, מקבץ  .הסוד פי
נדחי עמו ישראל. והארכנו על כך כבר בעבר 
[בשיעור מוצש"ק ראה ה'תשע"ד, ומוצש"ק ויחי 

, עשה א"הגר גם. כך ומוצש"ק וארא ה'תשע"ה]
. הסוד פי על זאת הסביר , הואאשכנז נוסחב

מקור בתורת  לזה ימצא לא הואאבל גם אם 
המנהג או את הגירסא  את יקיים מהרי"ץ הסוד,

, הוא ישנה מצא לא שהוא בגלל שלנו. וכי
 .מחר ימצא הוא ,היום זאת? אם הוא לא מצא

 כברהוא ש הדבר עצם, בכלל ימצא לא אם גם
 על יעיד חלקאותו ה, מן הדברים חלקעל  מצא

 ,התורה פי על מבוסס הדבר אם . כמובן,הכל
 אלו ,השיטות כלמסויימות. כי  טותיש פי עלו

 גיעוי .אמתהוא  הכל .חיים ים'אלד דברי ואלו
  .דרך נוספת וכו' תגלהי שאז ,הזמן

        
 או ל"הרמח ?גדול יותר מי מהקהל: שאלהשאלהשאלהשאלה

  , אלא בחכמה?בגיל לא ?י"האר
 יותר מיאתה,  לי תגיד מרן שליט"א: תשובתתשובתתשובתתשובת

 שני אינני יודע. אלו ?גבריאל או מיכאל ?גדול
  .יודע . ה'מלאכים

        
  מהקהל: האר"י נפטר צעיר. הערההערההערההערה

גם הרמח"ל נפטר בגיל  מרן שליט"א: תשובתתשובתתשובתתשובת
  צעיר.

        
בדרך ישרה, סלולה  ברוך הוא ידריכנו המקוםהמקוםהמקוםהמקום

  וברה אכי"ר.
  

        הודעה חשובה!הודעה חשובה!הודעה חשובה!הודעה חשובה!
  , בעיקרשיעור זה הוקלד עפ"י שמיעה 

  . העורךלפי הבנת  הּ גָּ נערך והֻ 
  ,קודם הוצאתו היה לנגד עיני מרן שליט"אהשיעור 

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

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

  
האמור, בכל ספק או שאלה המתעוררת למעיין  לאור

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

  הערות ותיקונים יתקבלו ברצון. 

  
  ניתן להקדיש את הוצאת השיעור לע"נ, 

  .או לרפואה, הצלחה ופרנסה טובה

  050-4140741פרטים בטלפון: 
  


