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        לק"ילק"ילק"ילק"י
        

        ::::השיעורהשיעורהשיעורהשיעור    נושאינושאינושאינושאי
        ] ] ] ] הקודמיםהקודמיםהקודמיםהקודמים    בשיעוריםבשיעוריםבשיעוריםבשיעורים    שהובאושהובאושהובאושהובאו    השאלותהשאלותהשאלותהשאלות' ' ' ' דדדד    מתוךמתוךמתוךמתוך[[[[    הרביעיתהרביעיתהרביעיתהרביעית    השאלההשאלההשאלההשאלה    בענייןבענייןבענייןבעניין    השלמההשלמההשלמההשלמה

    הספריםהספריםהספריםהספרים    סידורסידורסידורסידור    עבורעבורעבורעבור    הבחוריםהבחוריםהבחוריםהבחורים    לאחדלאחדלאחדלאחד    לשלםלשלםלשלםלשלם    שהבטיחשהבטיחשהבטיחשהבטיח    גבאיגבאיגבאיגבאי    אותואותואותואותו    לגבילגבילגבילגבי, , , , ממונותממונותממונותממונות    לדינילדינילדינילדיני    הנוגעתהנוגעתהנוגעתהנוגעת
            שטחשטחשטחשטח    בןבןבןבן    בשמעוןבשמעוןבשמעוןבשמעון    מהמעשהמהמעשהמהמעשהמהמעשה    ראיהראיהראיהראיה    להביאלהביאלהביאלהביא    אפשראפשראפשראפשר    שאישאישאישאי    לכךלכךלכךלכך    נוספיםנוספיםנוספיםנוספים    צידודיםצידודיםצידודיםצידודים    ושלשהושלשהושלשהושלשה', ', ', ', וכווכווכווכו

        '.'.'.'.וכווכווכווכו    הנזיריםהנזיריםהנזיריםהנזירים    מאותמאותמאותמאות    ושלשושלשושלשושלש
        

            באמירתבאמירתבאמירתבאמירת'" '" '" '" וכווכווכווכו    ירושלםירושלםירושלםירושלם    אתאתאתאת    ברחמיוברחמיוברחמיוברחמיו    ויבנהויבנהויבנהויבנה    בציוןבציוןבציוןבציון    וינחמנווינחמנווינחמנווינחמנו""""    המליםהמליםהמליםהמלים    הוספתהוספתהוספתהוספת    בענייןבענייןבענייןבעניין
        '.'.'.'.וכווכווכווכו    במרומיובמרומיובמרומיובמרומיו    שלוםשלוםשלוםשלום    עושהעושהעושהעושה

        

        , , , , הלבהלבהלבהלב    כוונתכוונתכוונתכוונת    ללאללאללאללא    אףאףאףאף    המצריםהמצריםהמצריםהמצרים    ביןביןביןבין    בימיבימיבימיבימי    חצותחצותחצותחצות    תיקוןתיקוןתיקוןתיקון    לומרלומרלומרלומר    אפשראפשראפשראפשר    האםהאםהאםהאם    בענייןבענייןבענייןבעניין    המשךהמשךהמשךהמשך
        '.'.'.'.וכווכווכווכו    שחוריםשחוריםשחוריםשחורים    לבושהלבושהלבושהלבושה    כאשהכאשהכאשהכאשה    נראיתנראיתנראיתנראית    שהשכינהשהשכינהשהשכינהשהשכינה    הענייןהענייןהענייןהעניין    וביאורוביאורוביאורוביאור

        

    לללל""""זצוקזצוקזצוקזצוק    רצאבירצאבירצאבירצאבי    נחוםנחוםנחוםנחום    מארימארימארימארי    בשםבשםבשםבשם    הנודעהנודעהנודעהנודע, , , , נסיםנסיםנסיםנסים    הרבהרבהרבהרב    צצצצ""""הגההגההגההגה    אביואביואביואביו    לזכרלזכרלזכרלזכר    אאאא""""שליטשליטשליטשליט    מרןמרןמרןמרן    דברידברידברידברי
        ....שלושלושלושלו    היאר־צייטהיאר־צייטהיאר־צייטהיאר־צייט    יוםיוםיוםיום    יחוליחוליחוליחול    שהשבועשהשבועשהשבועשהשבוע

        

    קורחקורחקורחקורח    שלמהשלמהשלמהשלמה    הרבהרבהרבהרב    בשםבשםבשםבשם    אחתאחתאחתאחת    בחוברתבחוברתבחוברתבחוברת    שהובאושהובאושהובאושהובאו    השקרהשקרהשקרהשקר    לדברילדברילדברילדברי    אאאא""""שליטשליטשליטשליט    מרןמרןמרןמרן    התייחסותהתייחסותהתייחסותהתייחסות
        ....לללל""""זצזצזצזצ    צוביריצוביריצוביריצובירי    יוסףיוסףיוסףיוסף    הרבהרבהרבהרב    עלעלעלעל    אאאא""""שליטשליטשליטשליט

        

    במהדוראבמהדוראבמהדוראבמהדורא    לאורלאורלאורלאור    הוצאתוהוצאתוהוצאתוהוצאתו    לקראתלקראתלקראתלקראת' ' ' ' אאאא    חלקחלקחלקחלק    יצחקיצחקיצחקיצחק    עולתעולתעולתעולת    תתתת""""שושושושו    הספרהספרהספרהספר    הכנתהכנתהכנתהכנת    לרגללרגללרגללרגל    ובקשהובקשהובקשהובקשה    הודעההודעההודעההודעה
 ....חדשהחדשהחדשהחדשה
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   נשמת לעילוי מוקדש השיעור
   נחום מארי הנקרא נסים הרב צ"הגה

  ,ל"זצוקרצאבי  נסים ר"ב
  , עולמו לבית לאסיפתו שנים ושש עשרים ימלאו שהשבוע

  .ה"תנצב, אב מנחם' ו רביעי ביום
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  לעילוי נשמת השיעור מוקדש
  הגה"צ הרב נסים הנקרא מארי נחום אבא מארי 

שהשבוע ימלאו עשרים ושש שנים  ב"ר נסים זצוק"ל,
לאסיפתו לבית עולמו, ביום רביעי ו' מנחם אב, 

  .תנצב"ה
  
  

    השאלותהשאלותהשאלותהשאלות' ' ' ' דדדד    מתוךמתוךמתוךמתוך[[[[    הרביעיתהרביעיתהרביעיתהרביעית    השאלההשאלההשאלההשאלה    בענייןבענייןבענייןבעניין    השלמההשלמההשלמההשלמה
, , , , ממונותממונותממונותממונות    לדינילדינילדינילדיני    הנוגעתהנוגעתהנוגעתהנוגעת] ] ] ] הקודמיםהקודמיםהקודמיםהקודמים    בשיעוריםבשיעוריםבשיעוריםבשיעורים    שהובאושהובאושהובאושהובאו

    עבורעבורעבורעבור    הבחוריםהבחוריםהבחוריםהבחורים    לאחדלאחדלאחדלאחד    לשלםלשלםלשלםלשלם    שהבטיחשהבטיחשהבטיחשהבטיח    גבאיגבאיגבאיגבאי    אותואותואותואותו    לגבילגבילגבילגבי
    שאישאישאישאי    לכךלכךלכךלכך    נוספיםנוספיםנוספיםנוספים    צידודיםצידודיםצידודיםצידודים    ושלשהושלשהושלשהושלשה', ', ', ', וכווכווכווכו    הספריםהספריםהספריםהספרים    סידורסידורסידורסידור
    ושלשושלשושלשושלש    שטחשטחשטחשטח    בןבןבןבן    שמעוןשמעוןשמעוןשמעוןבבבב    מהמעשהמהמעשהמהמעשהמהמעשה    ראיהראיהראיהראיה    להביאלהביאלהביאלהביא    אפשראפשראפשראפשר

        '. '. '. '. וכווכווכווכו    הנזיריםהנזיריםהנזיריםהנזירים    מאותמאותמאותמאות
        

[מוצש"ק קרח ומוצש"ק לפני כמה שיעורים  דיברנודיברנודיברנודיברנו
    ]ב"י ',ז קהלת[בעניין הפסוק  ,חוקת ובלק ה'תשע"ח]

י יּכִ יּכִ יּכִ ֵצל    ּכִ ֵצלּבְ ֵצלּבְ ֵצלּבְ ֵצל    ַהָחְכָמהַהָחְכָמהַהָחְכָמהַהָחְכָמה    ּבְ ֵצלּבְ ֵצלּבְ ֵצלּבְ ֶסף    ּבְ ֶסףַהּכָ ֶסףַהּכָ ֶסףַהּכָ האם יש תוקף מן  ,,,,ַהּכָ
הבחינה ההלכתית, ללמוד מהמעשה של 
שמעון בן שטח ושלש מאות הנזירים, שהחכמה 

  שוה ממון, שוה כסף.
  

מינה מכך, לגבי כמה וכמה עניינים.  נפקאנפקאנפקאנפקא
הזכרנו חלק מהם, ואפשר להביא עוד דוגמאות 
נוספות. בסוף שיעור מוצש"ק חוקת ובלק, 
שאלו לגבי הסיפור עם הבחור אשר התנה עם 
הגבאי שיתן לו חמש מאות שקל עבור סידור 
הספרים, ואח"כ נתברר שהוא עמד והסביר 

כיון  לציבור כמה חשוב עניין כבוד הספרים
שהם היו מפוזרים, ובעצם הציבור הוא שהחזיר 
את הספרים למקומם. השאלה היתה, האם מה 
שהבחור עשה, הדבר נחשב שהוא בעצמו עבד, 
כיון שהחכמה ג"כ שוה כסף. דהיינו, רצו לדמות 

  זאת לנושא הזה.
  

בזה"ל, ] 22[עמ' מודפס ב"שערי יצחק"  הדברהדברהדברהדבר
    ביםביםביםביםחייחייחייחיי    הכיהכיהכיהכי    בלאובלאובלאובלאו    הציבורהציבורהציבורהציבור    אבלאבלאבלאבלשאלה מהקהל: שאלה מהקהל: שאלה מהקהל: שאלה מהקהל: 

    מזרזמזרזמזרזמזרז    רקרקרקרק    הואהואהואהוא? ? ? ? למקומםלמקומםלמקומםלמקומם    הספריםהספריםהספריםהספרים    אתאתאתאת    להחזירלהחזירלהחזירלהחזיר
    נצטברונצטברונצטברונצטברו    הספריםהספריםהספריםהספרים    אוליאוליאוליאוליוכו'. ועניתי על כך,  אותםאותםאותםאותם

    ימיימיימיימי    כמהכמהכמהכמה    אחריאחריאחריאחרי, , , , ימיםימיםימיםימים    כמהכמהכמהכמה    במשךבמשךבמשךבמשך    כברכברכברכבר    לערימותלערימותלערימותלערימות
    מימימימי    לדעתלדעתלדעתלדעת    אפשראפשראפשראפשר    ואיואיואיואי, , , , וכדומהוכדומהוכדומהוכדומה" " " " הזמניםהזמניםהזמניםהזמנים    ביןביןביןבין""""

וכו'. הסיפור לא היה כ"כ ברור, מה     ומהומהומהומה    בדיוקבדיוקבדיוקבדיוק
בדיוק היה? המעשה שהיה, כיצד היה? מה היה 

  שדנו עליו?הסיפור 

זאת אח"כ, ואביא את הדברים כעת,  מצאתימצאתימצאתימצאתי
בכדי שהם יהיו ברורים. כאשר דיברתי על כך, 
לא ראיתי את הדברים בתוך הספר בפנים, מה 
היתה השאלה. ראיתי כי המקור לכך, הוא 
בספר חשוקי חמד על מסכת בבא קמא דף כ"א 

  . [דף קמ"ו מדפי הספר]
  

    עמוסעמוסעמוסעמוס    שהיהשהיהשהיהשהיה    כנסתכנסתכנסתכנסת    בביתבביתבביתבבית    מעשהמעשהמעשהמעשהשם כך,  מובאמובאמובאמובא
בחג     ....סוכותסוכותסוכותסוכות    המועדהמועדהמועדהמועד    בחולבחולבחולבחול    ולומדיםולומדיםולומדיםולומדים    ,,,,במתפלליםבמתפלליםבמתפלליםבמתפללים

הסוכות, ישנם מתפללים רבים, וגם לומדים. 
לא ניתנו ימים טובים לישראל אלא לעסוק 

    הצטברוהצטברוהצטברוהצטברו    ,,,,רבהרבהרבהרבה    הושענאהושענאהושענאהושענא    ולקראתולקראתולקראתולקראת    בהם בתורה.
    עלעלעלעל    ,,,,קודשקודשקודשקודש    ספריספריספריספרי    ועודועודועודועוד    וחומשיםוחומשיםוחומשיםוחומשים    סידוריםסידוריםסידוריםסידורים    מאותמאותמאותמאות

    ,,,,בנפשובנפשובנפשובנפשו    עצותעצותעצותעצות    לשיתלשיתלשיתלשית    ידעידעידעידע    לאלאלאלא    הגבאיהגבאיהגבאיהגבאי    ....השולחנותהשולחנותהשולחנותהשולחנות
    אחדאחדאחדאחד    ????ספריםספריםספריםספרים    הרבההרבההרבההרבה    כךכךכךכך    כלכלכלכל    יסדריסדריסדריסדר    כיצדכיצדכיצדכיצד

    שתמורתשתמורתשתמורתשתמורת    ,,,,לולולולו    ואמרואמרואמרואמר    אליואליואליואליו    ניגשניגשניגשניגש    מהמתפלליםמהמתפלליםמהמתפלליםמהמתפללים
    כלכלכלכל    אתאתאתאת    לסדרלסדרלסדרלסדר    מוכןמוכןמוכןמוכן    הואהואהואהוא    שקליםשקליםשקליםשקלים    מאותמאותמאותמאות    חמשחמשחמשחמש

    הסכיםהסכיםהסכיםהסכים    והגבאיוהגבאיוהגבאיוהגבאי    ....תורהתורהתורהתורה    שמחתשמחתשמחתשמחת    במוצאיבמוצאיבמוצאיבמוצאי    הספריםהספריםהספריםהספרים
    המתפללהמתפללהמתפללהמתפלל    ניגשניגשניגשניגש    תורהתורהתורהתורה    שמחתשמחתשמחתשמחת    במוצאיבמוצאיבמוצאיבמוצאי    ....לכךלכךלכךלכך

    הספריםהספריםהספריםהספרים    כבודכבודכבודכבוד    בשבחבשבחבשבחבשבח    והפליגוהפליגוהפליגוהפליג    ,,,,לבימהלבימהלבימהלבימה    לללל""""הנהנהנהנ
    ספריםספריםספריםספרים    שמחזירשמחזירשמחזירשמחזיר    מימימימי    שלשלשלשל    והמעלהוהמעלהוהמעלהוהמעלה    החסדהחסדהחסדהחסד    ומדתומדתומדתומדת

    חמשחמשחמשחמש    רקרקרקרק    להכניסלהכניסלהכניסלהכניס    אחדאחדאחדאחד    מכלמכלמכלמכל    וביקשוביקשוביקשוביקש    ,,,,למקומםלמקומםלמקומםלמקומם
    ביתביתביתבית    כלכלכלכל    נהיהנהיהנהיהנהיה    ,,,,אחדותאחדותאחדותאחדות    דקותדקותדקותדקות    ותוךותוךותוךותוך    ....לארוןלארוןלארוןלארון    ספריםספריםספריםספרים
    כספוכספוכספוכספו    אתאתאתאת    לבקשלבקשלבקשלבקש    באבאבאבא    וכעתוכעתוכעתוכעת    ....מסודרמסודרמסודרמסודר    הכנסתהכנסתהכנסתהכנסת

    דעתדעתדעתדעת    עלעלעלעל    התחייבהתחייבהתחייבהתחייב    שלאשלאשלאשלא    ,,,,הגבאיהגבאיהגבאיהגבאי    וטועןוטועןוטועןוטוען    ....מהגבאימהגבאימהגבאימהגבאי
    עםעםעםעם    הדיןהדיןהדיןהדין    ....הספריםהספריםהספריםהספרים    אתאתאתאת    יחזירויחזירויחזירויחזירו    הציבורהציבורהציבורהציבור    שכלשכלשכלשכל    כןכןכןכן
            ????מימימימי

        
השאלה למעשה, כפי שמבואר שם.  היתה כךכךכךכך

והשאלה היא, האם לדמות את הנושא לעניין 
שלנו, כי הוא מכר את החכמה, כעין המעשה 
של שמעון בן שטח וג' מאות הנזירים. והאם 
זאת גניבת דעת וכו'. האם הדבר דומה, או 
שלא? אבל כך היה המעשה במדוייק, ועל כך 

  הם דנו.
  

בס"ד חמשה  אמרתי -בשיעור הנ"ל  - בזמנובזמנובזמנובזמנו
חילוקים וטעמים, שאי אפשר ללמוד מכך 
הלכה למעשה. או בגלל שהדבר אינו מובא 
להלכה ברמב"ם ובש"ע, ולא פסקו זאת בספרי 
הפוסקים. ואולי הבבלי חולק על הירושלמי. זהו 
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הטעם השני. או בגלל כך, שכל מה שהחכמה 
שוה כסף, זהו דוקא אם מודיעים על כך מראש, 

י רופא המתנה מראש את כפי שמצינו לגב
הסכום שהוא דורש על מה שיעשה, אפילו שזה 
לא לפי הטירחא שלו, חובה לשלם לו. סיבה 
נוספת, כי לגבי רפואה, אין מחיר קצוב, זהו 
דבר שהעולם רגיל לשלם עליו, אבל בעניין 
הנזירים, זהו לא דבר אשר רגילים לשלם עליו 
בשוק. לגבי הרפואה, זהו אכן המחיר אשר 

חות או יותר מקובל. זהו הנימוק הרביעי. פ
והנימוק החמישי היה, כי מי אמר שבכלל זהו 
פירוש הפסוק 'בצל החכמה בצל הכסף', שהרי 

  הפסוק הזה סובל הרבה פירושים.
  

מכל חמשת הטעמים הללו שדיברנו  חוץחוץחוץחוץ
באריכות בזמנו, ברצוני להוסיף עכשיו בס"ד 

ר עוד שלשה צידודים, שזהו אינו מקור, אש
אפשר לפסוק הלכה על פיו. דהיינו, זהו חידוש 
גדול מאד, לבוא ולהגיד שהחכמה שוה כסף. 
אבל מצד שני, לכאורה שמעון בן שטח עשה 
מעשה. נזכיר זאת שוב. באו שלש מאות 
נזירים, וכל נזיר בתום ימי נזירותו צריך להקריב 
ג' קרבנות. ביום מלאות ימי נזרו, הוא צריך 

וכבשה לחטאת, ואיל  להביא כבש לעולה,
לשלמים. שלש מאות הנזירים הללו, היו עניים, 
ולא יכלו להקריב את הקרבנות הללו, לא 
היתה להם אפשרות לכך, כי לא היה להם את 
הממון עבור זה. הם באו לשמעון בן שטח, והוא 
ניסה למצוא פתח לנזירותם, והצליח למצוא 
למאה וחמשים מהם. אולם למאה וחמשים 

, הוא לא מצא פתח. הלך שמעון בן הנותרים
שטח לינאי המלך שהיה גיסו, ואמר לו, תשמע, 
יש ג' מאות נזירים, חצי עלי וחצי עליך. שמע 
ינאי המלך ואמר, טוב, אם הדבר כך, בודאי 
אני משתתף בחצי, ושלח לו ארבע מאות 
וחמשים קרבנות. בא מלשין אחד, בעל לשון 

ון בן הרע, ואמר לינאי המלך, תשמע, שמע
שטח לא נתן כלום. ינאי המלך כעס, ושמעון בן 
שטח ברח, ואח"כ באו אנשים גדולים מפרס 
ושאלו את ינאי המלך, היכן הזקן החכם שהיה 
כאן בפעם שעברה, אמר להם, לא, הוא רימה 

אותו וכו'. ולאחר שינאי הבטיח לו שלא יזיק 
לו, הביאו אותו. וינאי שאל אותו, למה היתלת 

, חס ושלום. ישנו פסוק מפורש בספר בי? ענה לו
קהלת, 'בצל החכמה בצל הכסף'. אתה שילמת 

  מהממון שלך, ואני נתתי מהתורה שלי. 
  

בסיס העניין, אשר רצו ללמוד מכך,  זהוזהוזהוזהו
שהחכמה שוה כסף. ועל כך אמרנו את חמשת 
החילוקים דלעיל, וכעת בעז"ה ברצוני לומר 

  עוד כמה דברים חדשים בנושא הזה.
  

מדרש תלפיות ישנו ספר על תלמוד  לבעללבעללבעללבעל
ירושלמי הנקרא בשם אגדת אליהו, והוא שואל 
שאלה. מה ראה שמעון בן שטח, לסכן את 
עצמו? הרי ינאי המלך, היה רשע, הוא הרג את 
כל חכמי ישראל, ונשאר רק שמעון בן שטח. 
וכעת הוא בא, ומציע לו דבר כזה? ינאי המלך 
 חושב, שנתת את הארבע מאות וחמשים
קרבנות הללו, אבל אינך חושש שמישהו 
ילשין? שבסופו של דבר יתגלה הדבר ח"ו? 
כיצד אתה מכניס את עצמך לסכנה? מדוע הוא 
סיבך את עצמו? שמעון בן שטח בעצמו היה 
עשיר, והוא יכל לשלם זאת מעצמו, או ללכת 
להתרים אחד מעשירי ישראל. מדוע הוא הלך 

בו ולהרוג לינאי המלך, אשר עלול ח"ו לנקום 
אותו? חסרים נדיבים ועשירים? למה לא תלך 
לבקש מהם? כך הוא שואל. זאת שאלה טובה, 

  ממש הסתכלות חדשה, על כל העניין הזה.
  

    ,,,,לבלבלבלב    לשיםלשיםלשיםלשים    ראויראויראויראויבזה"ל, [בדף קס"ג] כותב  הואהואהואהוא
    לעשותלעשותלעשותלעשות    ,,,,שטחשטחשטחשטח    בןבןבןבן    שמעוןשמעוןשמעוןשמעון    לרבילרבילרבילרבי    היההיההיההיה    צורךצורךצורךצורך    דמהדמהדמהדמה

    להטיללהטיללהטיללהטיל    יכוליכוליכוליכול    שהיהשהיהשהיהשהיה    ....בעצמובעצמובעצמובעצמו    ולהסתכןולהסתכןולהסתכןולהסתכן    למלךלמלךלמלךלמלך    כךכךכךכך
    האחרהאחרהאחרהאחר    והחציוהחציוהחציוהחצי    ,,,,וחמשיםוחמשיםוחמשיםוחמשים    מאהמאהמאהמאה    שלשלשלשל    החציהחציהחציהחצי    המלךהמלךהמלךהמלך    עלעלעלעל

    היותוהיותוהיותוהיותו    ,,,,היההיההיההיה    עשירעשירעשירעשיר    שהרישהרישהרישהרי    ,,,,וממונווממונווממונווממונו    מכיסומכיסומכיסומכיסו    הואהואהואהוא    לתתלתתלתתלתת
    שלשלשלשל    אשתואשתואשתואשתו    היתההיתההיתההיתה    ,,,,אחותואחותואחותואחותו    שהרישהרישהרישהרי    ....מלךמלךמלךמלך    שלשלשלשל    גיסוגיסוגיסוגיסו
    המאההמאההמאההמאה    שלשלשלשל    חציוחציוחציוחציו    להטיללהטיללהטיללהטיל    לולולולו    היההיההיההיה    אואואואו    ....המלךהמלךהמלךהמלך    ינאיינאיינאיינאי

    להטיללהטיללהטיללהטיל    ולאולאולאולא    ,,,,ישראלישראלישראלישראל    מעשירימעשירימעשירימעשירי    אחדאחדאחדאחד    עלעלעלעל    ,,,,וחמשיםוחמשיםוחמשיםוחמשים
    ,,,,שהיהשהיהשהיהשהיה    כמוכמוכמוכמו    ....עצמועצמועצמועצמו    ולהסתכןולהסתכןולהסתכןולהסתכן    המלךהמלךהמלךהמלך    עלעלעלעל    הכלהכלהכלהכל

    ממותממותממותממות    מלטמלטמלטמלטיייילהלהלהלה    לברוחלברוחלברוחלברוח    והוצרךוהוצרךוהוצרךוהוצרך    ,,,,עליועליועליועליו    שהלשינושהלשינושהלשינושהלשינו
        ....נפשונפשונפשונפשו
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ת, לגבי השאלה אומר תשובה מאד מעניינהוא הוא הוא הוא 
המטרה של שמעון בן שטח לדבריו, הזאת. 

כיון שהיה לו עניין שינאי  ,היתה, הוא עשה זאת
המלך ישלם על כך, בכדי לכפר על חטאו. 

 ]ע"א [דף ס"וידועים דברי הגמ' במסכת קידושין 
האומרת, שינאי המלך עשה סעודה גדולה 
לכבוד זאת שניצח וכיבש ששים כרכים וכו', 
לא ניכנס כעת לכל הפרטים, אבל כתוב שם 

    ,,,,ובליעלובליעלובליעלובליעל    רערערערע    לבלבלבלב    לץלץלץלץ    אישאישאישאיש    ,,,,אחדאחדאחדאחד    שםשםשםשם    היההיההיההיהכך, 
    בןבןבןבן    אלעזראלעזראלעזראלעזר    ויאמרויאמרויאמרויאמר    ....שמושמושמושמו    פועירהפועירהפועירהפועירה    בןבןבןבן    ואלעזרואלעזרואלעזרואלעזר
    שלשלשלשל    לבםלבםלבםלבם    ,,,,המלךהמלךהמלךהמלך    ינאיינאיינאיינאי    ,,,,המלךהמלךהמלךהמלך    לינאילינאילינאילינאי    פועירהפועירהפועירהפועירה
דיעה אל תחשוב, שהם תמימי     ....עליךעליךעליךעליך    פרושיםפרושיםפרושיםפרושים

מי אמר? תביא לי     ????אעשהאעשהאעשהאעשה    ומהומהומהומהאיתך. הם נגדך. 
    להםלהםלהםלהם    הקיםהקיםהקיםהקים    ....עיניךעיניךעיניךעיניך    שביןשביןשביןשבין    בציץבציץבציץבציץ    להםלהםלהםלהם    הקםהקםהקםהקםהוכחה? 

ואז תראה כיצד הם יגיבו. הרי     ....עיניועיניועיניועיניו    שביןשביןשביןשבין    בציץבציץבציץבציץ
ינאי המלך היה כהן, שימש בכהונה גדולה, א"כ 
הוא ׂשם את הציץ, אפילו שזה לא בבית 
המקדש, ישנם האומרים שהדבר מותר גם שלא 

דה, ואז אי אפשר היה להבליג. כיון בשעת העבו
שהוא עשה זאת בפניהם, שם את הציץ על 

    זקןזקןזקןזקן    שםשםשםשם    היההיההיההיה    עצמו, משתמש בכלי של כהן גדול.
    בןבןבןבן    יהודהיהודהיהודהיהודה    ויאמרויאמרויאמרויאמר    ....שמושמושמושמו    גדידיהגדידיהגדידיהגדידיה    בןבןבןבן    ויהודהויהודהויהודהויהודה    ,,,,אחדאחדאחדאחד

    כתרכתרכתרכתר    לךלךלךלך    רברברברב    ,,,,המלךהמלךהמלךהמלך    ינאיינאיינאיינאי    ,,,,המלךהמלךהמלךהמלך    לינאילינאילינאילינאי    גדידיהגדידיהגדידיהגדידיה
    שהיושהיושהיושהיו    ....אהרןאהרןאהרןאהרן    שלשלשלשל    לזרעולזרעולזרעולזרעו    כהונהכהונהכהונהכהונה    כתרכתרכתרכתר    הנחהנחהנחהנח    ,,,,מלכותמלכותמלכותמלכות
היתה שמועה . . . . במודיעיםבמודיעיםבמודיעיםבמודיעים    נשביתנשביתנשביתנשבית    אמואמואמואמו    ,,,,אומריםאומריםאומריםאומרים

שאמו היתה שבויה, והוא נולד לאחר מכן, וכיון 
שהשבויה אסורה לכהן אזי הוא חלל, ואינו יכול 

    נמצאנמצאנמצאנמצא    ולאולאולאולא    הדברהדברהדברהדבר    ויבוקשויבוקשויבוקשויבוקשלהיות כהן גדול. 
. חיפשו עדים על בזעםבזעםבזעםבזעם    ישראלישראלישראלישראל    חכמיחכמיחכמיחכמי    ויבדלוויבדלוויבדלוויבדלו

העניין, ולא היו עדים, וממילא יצא שינאי 
בה. המלך כעס, כי זהו לדעתי סתם הוצאת די

כיון שזהו דבר שאי אפשר היה להוכיח אותו. 
אם היו עדים, הוא היה נכנע. אבל לא היו עדים, 
אז רק סתם מוציאים עליו שם רע, ושמועות, 
חששות רחוקות, ללא הוכחות ברורות. 
בקיצור, הוא הרג את כל חכמי ישראל, והיה 
        העולם משתומם עד שבא שמעון בן שטח וכו'. 

        
רבינו אליהו הכהן, בעל שבט מוסר  אומראומראומראומר

ומדרש תלפיות ועוד כמה ספרים חשובים, כי 

שמעון בן שטח רצה לתקן את החטא הזה. 
  תשמעו דבר ממש נפלא. 

  
    דכיוןדכיוןדכיוןדכיון    ,,,,בזהבזהבזהבזה    לילילילי    שנראהשנראהשנראהשנראה    מהמהמהמה    אמנםאמנםאמנםאמנםכותב כך,  הואהואהואהוא

    אתאתאתאת    שהרגשהרגשהרגשהרג    עוןעוןעוןעון    המלךהמלךהמלךהמלך    ינאיינאיינאיינאי    שלשלשלשל    בידובידובידובידו    שהיהשהיהשהיהשהיה
    כהונהכהונהכהונהכהונה    כתרכתרכתרכתר    ליטולליטולליטולליטול    הניחוהוהניחוהוהניחוהוהניחוהו    שלאשלאשלאשלא    עלעלעלעל    ,,,,החכמיםהחכמיםהחכמיםהחכמים

    שאמרשאמרשאמרשאמר    פועיראפועיראפועיראפועירא    בןבןבןבן    אלעזראלעזראלעזראלעזר    בעצתבעצתבעצתבעצת    ,,,,ליטולליטולליטולליטול    שרצהשרצהשרצהשרצה
    שמעוןשמעוןשמעוןשמעון    רבירבירבירבי    רצהרצהרצהרצה    ,,,,עיניךעיניךעיניךעיניך    שביןשביןשביןשבין    בציץבציץבציץבציץ    להםלהםלהםלהם    הקםהקםהקםהקם    לולולולו
    בעלבעלבעלבעל    ----    המלךהמלךהמלךהמלך    ינאיינאיינאיינאי    שלשלשלשל    ידוידוידוידו    עלעלעלעל    לגלגללגלגללגלגללגלגל    שטחשטחשטחשטח    בןבןבןבן

    ,,,,לתיקונולתיקונולתיקונולתיקונו    השייכיםהשייכיםהשייכיםהשייכים    מצוהמצוהמצוהמצוה    שלשלשלשל    דבריםדבריםדבריםדברים    ----    אחותואחותואחותואחותו
        . . . . כפרהכפרהכפרהכפרה    ליהליהליהליה    דלהוידלהוידלהוידלהוי    כדיכדיכדיכדי

        
    ראראראראבתבתבתבת    דבבאדבבאדבבאדבבא' ' ' ' אאאא    בפרקבפרקבפרקבפרק[[[[    בוטאבוטאבוטאבוטא    בןבןבןבן    בבאבבאבבאבבא    דרךדרךדרךדרך    עלעלעלעל

    כששאלכששאלכששאלכששאל    המלךהמלךהמלךהמלך    להורדוסלהורדוסלהורדוסלהורדוס    דאמרדאמרדאמרדאמר    דף ד' ע"א],דף ד' ע"א],דף ד' ע"א],דף ד' ע"א],
    ....החכמיםהחכמיםהחכמיםהחכמים    אתאתאתאת    שהרגשהרגשהרגשהרג    עלעלעלעל    עונועונועונועונו    לכפרתלכפרתלכפרתלכפרת    עצהעצהעצהעצה    ממנוממנוממנוממנו
    ,,,,רבנןרבנןרבנןרבנן    ,,,,עולםעולםעולםעולם    שלשלשלשל    אורואורואורואורו    כבהכבהכבהכבה    הואהואהואהוא    ,,,,לולולולו    ואמרואמרואמרואמר

    ....אוראוראוראור    ותורהותורהותורהותורה    מצוהמצוהמצוהמצוה    נרנרנרנר    כיכיכיכי    ]]]]גגגגכ"כ"כ"כ"    ',',',',וווו    לילילילי[מש[מש[מש[מש    דכתיבדכתיבדכתיבדכתיב
    ,,,,המקדשהמקדשהמקדשהמקדש    ביתביתביתבית    ,,,,עולםעולםעולםעולם    שלשלשלשל    באורובאורובאורובאורו    ויעסוקויעסוקויעסוקויעסוק    ילךילךילךילך

    ....''''כוכוכוכו    הגויםהגויםהגויםהגוים    כלכלכלכל    אליואליואליואליו    ונהרוונהרוונהרוונהרו    [ישעיה ב', ב'][ישעיה ב', ב'][ישעיה ב', ב'][ישעיה ב', ב']    דכתיבדכתיבדכתיבדכתיב
    ....עונועונועונועונו    למחילתלמחילתלמחילתלמחילת    עצהעצהעצהעצה    ממנוממנוממנוממנו    ששאלששאלששאלששאל    שםשםשםשם    עלעלעלעל    והואוהואוהואוהוא
    מבקשמבקשמבקשמבקש    שמעוןשמעוןשמעוןשמעון    רבירבירבירבי    היההיההיההיה    ,,,,שאלשאלשאלשאל    שלאשלאשלאשלא    ,,,,ינאיינאיינאיינאי    אבלאבלאבלאבל

הוא     ....לכפרתולכפרתולכפרתולכפרתו    שייכותשייכותשייכותשייכות    תתתתוווומצומצומצומצו    ידוידוידוידו    עלעלעלעל    להביאלהביאלהביאלהביא
אמר, כך אני מציע לך, אבל ינאי לא חיפש 

    גדולגדולגדולגדול    כהןכהןכהןכהן    להיותלהיותלהיותלהיות    רצהרצהרצהרצה    שינאישינאישינאישינאי    והואוהואוהואוהואדרך תשובה. 
    גדולגדולגדולגדול    בכהןבכהןבכהןבכהן    וכתיבוכתיבוכתיבוכתיב    ,,,,הקרבנותהקרבנותהקרבנותהקרבנות    אתאתאתאת    המקריבהמקריבהמקריבהמקריב

    אלוהיואלוהיואלוהיואלוהיו    משחתמשחתמשחתמשחת    שמןשמןשמןשמן    נזרנזרנזרנזר    כיכיכיכי    ב]ב]ב]ב]""""יייי    "א,"א,"א,"א,ככככ    [ויקרא[ויקרא[ויקרא[ויקרא
    בבואבבואבבואבבוא    לכןלכןלכןלכן    ....החכמיםהחכמיםהחכמיםהחכמים    אתאתאתאת    הרגהרגהרגהרג    ,,,,זוזוזוזו    בהבהבהבהייייסססס    ועלועלועלועל    ....עליועליועליועליו

    כןכןכןכן    גםגםגםגם    בנזירבנזירבנזירבנזיר    דכתיבדכתיבדכתיבדכתיב    ,,,,לידולידולידולידו    הנזיריםהנזיריםהנזיריםהנזירים    אלואלואלואלו    יןיןיןיןייייענענענענ
[במדבר ו', [במדבר ו', [במדבר ו', [במדבר ו',     ראשוראשוראשוראשו    עלעלעלעל    אלהיואלהיואלהיואלהיו    נזרנזרנזרנזר    כיכיכיכי    ,,,,גדולגדולגדולגדול    ככהןככהןככהןככהן
    הצריכיםהצריכיםהצריכיםהצריכים    הקרבנותהקרבנותהקרבנותהקרבנות    כלכלכלכל    משלומשלומשלומשלו    שיתןשיתןשיתןשיתן    עשהעשהעשהעשהז'], ז'], ז'], ז'], 
    מהמהמהמה    עלעלעלעל    ',',',',נזרנזרנזרנזר''''    בנזירבנזירבנזירבנזיר    שכתובשכתובשכתובשכתוב    מהמהמהמה    ויכפרויכפרויכפרויכפר    ,,,,להםלהםלהםלהם

    ....בובובובו    כתובכתובכתובכתוב    ''''נזרנזרנזרנזר''''דדדד    גדולגדולגדולגדול    כהןכהןכהןכהן    להיותלהיותלהיותלהיות    שרצהשרצהשרצהשרצה
    מהמהמהמה    עלעלעלעל    יכפרויכפרויכפרויכפרו    ,,,,משלומשלומשלומשלו    הקרבנותהקרבנותהקרבנותהקרבנות    אלואלואלואלו    והקרבתוהקרבתוהקרבתוהקרבת

    ....הקרבנותהקרבנותהקרבנותהקרבנות    המקריבהמקריבהמקריבהמקריב    גדולגדולגדולגדול    כהןכהןכהןכהן    להיותלהיותלהיותלהיות    הואהואהואהוא    שרצהשרצהשרצהשרצה
    הקרבנותהקרבנותהקרבנותהקרבנות    דמידמידמידמי    כלכלכלכל    הואהואהואהוא    שיתןשיתןשיתןשיתן    עשהעשהעשהעשה    ובזהובזהובזהובזה

    עלעלעלעל    לולולולו    ויכפרויכפרויכפרויכפר    זהזהזהזה    שיבאשיבאשיבאשיבא    כדיכדיכדיכדי    ,,,,לנזיריםלנזיריםלנזיריםלנזירים    שהוצרכושהוצרכושהוצרכושהוצרכו
    עםעםעםעם    להטיבלהטיבלהטיבלהטיב    הצדיקיםהצדיקיםהצדיקיםהצדיקים    ומדתומדתומדתומדת    דרךדרךדרךדרך    כיכיכיכי    ....שחטאשחטאשחטאשחטא    מהמהמהמה

    וזהווזהווזהווזהו    ....להטיבלהטיבלהטיבלהטיב    דמדתודמדתודמדתודמדתו    יתברךיתברךיתברךיתברך    כמדתוכמדתוכמדתוכמדתו    ,,,,אחריםאחריםאחריםאחרים
    נתןנתןנתןנתן    ולאולאולאולא    ,,,,ינאיינאיינאיינאי    עלעלעלעל    ההוצאהההוצאהההוצאהההוצאה    כלכלכלכל    שהטילשהטילשהטילשהטיל    הטעםהטעםהטעםהטעם

            ....עשירעשירעשירעשיר    משוםמשוםמשוםמשום    נטלנטלנטלנטל    ולאולאולאולא    ,,,,כלוםכלוםכלוםכלום    משלומשלומשלומשלו    הואהואהואהוא
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בן שטח היה עניין, שדוקא ינאי המלך  לשמעוןלשמעוןלשמעוןלשמעון
יתן, בכדי לכפר על החטא שלו. הוא יכל 
לשלם בעצמו, או להתרים מישהו אחר 
שישלם, מבלי להסתבך. אבל הוא הכניס את 
עצמו לסכנה, כיון שהיה לו עניין בכדי לתקן 
את חטאו של ינאי המלך, שהרג את החכמים. 
כנראה על כך שהוא הרג את החכמים, הוא 

דיין לא יכול לתקן זאת, אלא לבינתיים הוא ע
רצה לתקן את סיבת החטא, כי הוא רצה להיות 
כהן גדול. התיקון לכך, הוא בנזיר. ישנו פסוק 

שׁ     ּוִמןּוִמןּוִמןּוִמןבפרשת אמור, לגבי הכהן הגדול,  ְקּדָ שׁ ַהּמִ ְקּדָ שׁ ַהּמִ ְקּדָ שׁ ַהּמִ ְקּדָ     ַהּמִ
ל    ְולֹאְולֹאְולֹאְולֹא    ,,,,ֵיֵצאֵיֵצאֵיֵצאֵיֵצא    לֹאלֹאלֹאלֹא לְיַחּלֵ לְיַחּלֵ לְיַחּלֵ שׁ     ֵאתֵאתֵאתֵאת    ְיַחּלֵ שׁ ִמְקּדַ שׁ ִמְקּדַ שׁ ִמְקּדַ י    ,,,,ֱאלָֹהיוֱאלָֹהיוֱאלָֹהיוֱאלָֹהיו    ִמְקּדַ יּכִ יּכִ יּכִ     ֵנֶזרֵנֶזרֵנֶזרֵנֶזר    ּכִ

ֶמן ֶמןׁשֶ ֶמןׁשֶ ֶמןׁשֶ ַחת    ׁשֶ ַחתִמׁשְ ַחתִמׁשְ ַחתִמׁשְ וישנו פסוק ְי"ָי. ְי"ָי. ְי"ָי. ְי"ָי.     ֲאִניֲאִניֲאִניֲאִני    ָעָליוָעָליוָעָליוָעָליו    ֱאלָֹהיוֱאלָֹהיוֱאלָֹהיוֱאלָֹהיו    ִמׁשְ
    ְלָאִביוְלָאִביוְלָאִביוְלָאִביו    לגבי נזיר, וגם שם כתובה המלה 'נזר',

א    לֹאלֹאלֹאלֹא    ּוְלַאחֹתוֹ ּוְלַאחֹתוֹ ּוְלַאחֹתוֹ ּוְלַאחֹתוֹ     ְלָאִחיוְלָאִחיוְלָאִחיוְלָאִחיו    ּוְלִאּמוֹ ּוְלִאּמוֹ ּוְלִאּמוֹ ּוְלִאּמוֹ  ּמָ אִיּטַ ּמָ אִיּטַ ּמָ אִיּטַ ּמָ ֹמָתם    ָלֶהםָלֶהםָלֶהםָלֶהם    ִיּטַ ֹמָתםּבְ ֹמָתםּבְ ֹמָתםּבְ     ,,,,ּבְ
י יּכִ יּכִ יּכִ   'נזר'.  –ילפינן 'נזר' . . . . רֹאׁשוֹ רֹאׁשוֹ רֹאׁשוֹ רֹאׁשוֹ     ַעלַעלַעלַעל    ֱאלָֹהיוֱאלָֹהיוֱאלָֹהיוֱאלָֹהיו    ֵנֶזרֵנֶזרֵנֶזרֵנֶזר    ּכִ
  

אין קשר בין המלה 'נזר' לבין הנזירים, כי  אמנםאמנםאמנםאמנם
'נזיר' זה מלשון פרישות, ואילו 'נזר' זהו כתר. 
'נזר אלהיו על ראשו'. יש לו קדושה אלהית. 
א"כ ע"י שינאי המלך ישלם את קרבנות 

  הנזירים, הוא יכפר על עניין הכהונה הגדולה. 
  

יוצא, שכל העניין אשר רוצים ללמוד מן  לפי זהלפי זהלפי זהלפי זה
ל החכמה בצל הכסף', זה בכלל לא הפסוק 'בצ

ראיה, כיון שזאת בכלל לא הסיבה האמיתית 
שבגללה שמעון בן שטח שילם זאת מממונו, זה 
רק היה התירוץ. כאשר שמעון בן שטח ראה 
שהוא נמצא במבוכה, שנתגלה הדבר הזה, אז 
היה לו תירוץ. דבר שקר, הוא לא הוציא מפיו. 

'. אבל הוא רק אמר, 'בצל החכמה בצל הכסף
לא זאת הסיבה האמיתית. זה לא שנאמר, 
שלשמעון בן שטח היתה קבלה מרבותיו, שכך 
הוא פירוש הפסוק. אדרבה, כפי שאמרנו, 
הפסוק הזה סובל הרבה פירושים. רק כיון שינאי 
המלך כעס, מה הוא יגיד לו? הוא הטעה אותו, 
הוא עשה תחבולה בכך שאמר לו 'חצי עלי וחצי 

המטרה היא, שהוא יוציא את עליך'. כי עיקר 
הכסף, בכדי שעי"ז יהיה לו תיקון החטא. ואם 
תאמר שח"ו זהו דבר שקר, לא, זה לא שקר, 
'בצל החכמה בצל הכסף', אבל זה לא דבר 

שאפשר לבנות עליו מן הבחינה ההלכתית, כי 
בעצם לא זה היה העיקר, זה רק היה כלפי חוץ, 

ך כי המטרה האמיתית היתה תיקון החטא. כ
  לפי מה שהוא אומר.

  
, כך נראה לי, כי לפי ההסבר של בעל חושבניחושבניחושבניחושבני

אגדת אליהו, אזי בכלל כל מה שרצו ללמוד 
מכך לעניין דלעיל, הדבר בכלל לא דמי, 'כי 
א'. אין בכלל קשר בין הדברים,  אוכלא ְלַדּנָ
ואין מה ללמוד מכך, כיון שהיתה סיבה מיוחדת 

  לשמעון בן שטח.
  

[יעבץ, בספר תולדות ישראל בזה, ראיתי  כיוצאכיוצאכיוצאכיוצא
. הוא ג"כ אומר דבר נפלא. ]195חלק רביעי, דף 

הרי ינאי המלך, נתחבר עם הצדוקים. שלומציון 
המלכה, היתה צדיקה, היא היתה עם הפרושים. 

[דף אבל הוא, הגמרא אומרת במסכת ברכות 
הרי  אמר אביי, הוא ינאי הוא יוחנן.אמר אביי, הוא ינאי הוא יוחנן.אמר אביי, הוא ינאי הוא יוחנן.אמר אביי, הוא ינאי הוא יוחנן., כ"ט ע"א]

כתוב על יוחנן, שהיה כהן גדול שמונים שנה, 
ולבסוף נעשה צדוקי, בגלל הסיפור הזה. כתוב 
שם בגמ' מס' קידושין, שכאשר אלעזר בן 
פועירה יעץ לו שיהרוג את כל חכמי ישראל, 
הוא אמר לו, 'ותורה מה תהא עליה'? כך אתה 
אומר לי, אבל מה יהיה עם חכמי התורה? ענה 

מונחת בקרן זוית, מי שירצה  לו, לא, 'התורה
ילמוד'. אומרת הגמ', תינח תורה שבכתב, 
אבל מה תאמר לגבי תורה שבע"פ? הרי בזמנו, 
התורה שבע"פ לא היתה נכתבת. שמעון בן 
שטח היה בזמן התנאים הראשונים, בזמן נתאי 
הארבלי וכו', כאשר עדיין לא נכתבה התורה 
שבע"פ. אלא, נזרקה בו מינות. כאן נכנס 

  העניין הזה.
  

    ךךךךהלוהלוהלוהלו    כיכיכיכיבספר תולדות ישראל בזה"ל,  כתובכתובכתובכתוב
    ....ההלניםההלניםההלניםההלנים    כדרכיכדרכיכדרכיכדרכי    ----    הצדוקיםהצדוקיםהצדוקיםהצדוקים    ----    הזההזההזההזה    בדברבדברבדברבדבר    הלכוהלכוהלכוהלכו
    ....עיניהםעיניהםעיניהםעיניהם    אחריאחריאחריאחרי    וילכווילכווילכווילכו    ,,,,שרםשרםשרםשרםבבבב    אתאתאתאת    בייןבייןבייןביין    משכומשכומשכומשכו

'הלנים', ישנם כאלה האומרים 'הלניים', או 
'הלניסטים', הכוונה עכ"פ על אלו שהלכו 
בדרכי היוונים. הצדוקים, לא רק שלא האמינו 
בתורה שבכתב, אלא הם היו בכלל אנשים 
פורקי עול, הם נתפסו על התורה שבע"פ אולם 
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הם גם לא האמינו בתורה שבכתב, כפי שאומר 
. הם [פ"א]ת הרמב"ם בפירושו למסכת אבו

בעצם הלכו בדרכי היונים, ורק נתפסו על 
דברים מסויימים, כביכול הם לא מקבלים רק 
את התורה שבע"פ, וכביכול בתורה שבכתב 
הם מאמינים. אבל למעשה, הם היו מקולקלים 
בהנהגות שלהם. וינאי המלך, הלך איתם. אז 

  הם היו אנשים פרוצים, משתכרים וכו'.
  

    לסבואלסבואלסבואלסבוא    ששששבבבב    לאלאלאלאבודו, בודו, בודו, בודו, בכבכבכבכ    המלךהמלךהמלךהמלך    ייייאאאאינינינינ    כיכיכיכי    עדעדעדעד
אפילו     .התבייש לאכבר     ....העםהעםהעםהעם    כלכלכלכל    לעינילעינילעינילעיני    ולעגובולעגובולעגובולעגוב

        כלפי חוץ, בפרהסיא. 
        

    אשראשראשראשר    ,,,,תתתתהנזירוהנזירוהנזירוהנזירו    אתאתאתאת    ישראלישראלישראלישראל    סידיסידיסידיסידיחחחח    דשודשודשודשוייייחחחח    כןכןכןכן    עלעלעלעל
    חשבחשבחשבחשבייייתתתת    לאלאלאלא    ,,,,ריםריםריםריםנשמנשמנשמנשמ    ורהורהורהורההתהתהתהת    קיקיקיקיחוחוחוחו    תתתתווווהיהיהיהי    ייייממממייייבבבב

    מהמהמהמההזיהזיהזיהזי    כרוןכרוןכרוןכרוןייייהשהשהשהש    אשראשראשראשר    דורדורדורדורבבבב    ורקורקורקורק    ....לצדקהלצדקהלצדקהלצדקה
    ללמדללמדללמדללמד    הואהואהואהוא    חפץחפץחפץחפץ    כליכליכליכלי    ,,,,ראשראשראשראש    ירימוירימוירימוירימו    והמשובהוהמשובהוהמשובהוהמשובה

    ....לבםלבםלבםלבם    מתאותמתאותמתאותמתאותמועד מועד מועד מועד     עתעתעתעת    עדעדעדעד    ,,,,נזרנזרנזרנזריייילהלהלהלה    יםיםיםיםליחידליחידליחידליחיד
    וווואותאותאותאות    להשיבלהשיבלהשיבלהשיב    העם,העם,העם,העם,    לקהללקהללקהללקהל    ופתופתופתופתולמולמולמולמ    זכרוןזכרוןזכרוןזכרון    ולאותולאותולאותולאות

            ....צרוןצרוןצרוןצרוןלבלבלבלב
        

, חכמי ישראל דחפו את האנשים להיות דהיינודהיינודהיינודהיינו
נזירים, כתשובת המשקל לכך שישנם 
מקולקלים. כיון שהצדוקים התנהגו בשכרות 
ובחוסר צניעות, כלפי כך צריך שיהיו נזירים. 
השפיעו על האנשים, מה שיותר, שיהיו 
פרושים. בכדי שהדבר יהיה על הצד השני. אם 

די הדור מקולקל, צריך להשפיע הרבה יותר בכ
להגביר את הקדושה. והוא מדגיש, כי זאת 
למרות שבדרך כלל לא מומלץ להיות נזיר. 

ר    ,י"א] ו', [במדברהרי כתוב בפסוק  רֵמֲאׁשֶ רֵמֲאׁשֶ רֵמֲאׁשֶ     ָחָטאָחָטאָחָטאָחָטא    ֵמֲאׁשֶ
ֶפשׁ     ַעלַעלַעלַעל ֶפשׁ ַהּנָ ֶפשׁ ַהּנָ ֶפשׁ ַהּנָ 'הזיר עצמו מן היין'. אבל ישנו עניין, . . . . ַהּנָ

, [נזיר דף ב' ע"א]של נזירות. כפי שכתוב בגמ' 
 עצמו מן היין.עצמו מן היין.עצמו מן היין.עצמו מן היין.    יזיריזיריזיריזיר    ,,,,הרואה סוטה בקלקולההרואה סוטה בקלקולההרואה סוטה בקלקולההרואה סוטה בקלקולה

פחות או יותר, כך נראה הרעיון אשר עשו 
  באותו הדור.

  
] י' הלכה י"ד[פרק בסוף הלכות נזירות  הרמב"םהרמב"םהרמב"םהרמב"ם

    ,,,,וכךוכךוכךוכך    כךכךכךכך    אעשהאעשהאעשהאעשה    אםאםאםאם    נזירנזירנזירנזיר    הריניהריניהריניהריני    האומרהאומרהאומרהאומרכותב כך, 
[מרן שליט"א אומר זאת     אעשהאעשהאעשהאעשה    לאלאלאלא    אםאםאםאם    וכןוכןוכןוכן

ב'כינוי': 'הרי הוא נזיר אם יעשה כך וכך או אם 

    ,,,,זוזוזוזו    נזירותנזירותנזירותנזירות    ....רשערשערשערשע    זהזהזהזה    הריהריהריהרי    ,,,,בזהבזהבזהבזה    וכיוצאוכיוצאוכיוצאוכיוצאלא יעשה'] 
    דרךדרךדרךדרך' ' ' ' להלהלהלה    הנודרהנודרהנודרהנודר    אבלאבלאבלאבל    ....הואהואהואהוא    רשעיםרשעיםרשעיםרשעים    מדברימדברימדברימדברי
    נזרנזרנזרנזר    והרי נאמר בו,והרי נאמר בו,והרי נאמר בו,והרי נאמר בו,    ....ומשובחומשובחומשובחומשובח    נאהנאהנאהנאה    זהזהזהזה    הריהריהריהרי    ,,,,קדושהקדושהקדושהקדושה
    הכתובהכתובהכתובהכתוב    ושקלוושקלוושקלוושקלו    לי"י.לי"י.לי"י.לי"י.    הואהואהואהוא    קדשקדשקדשקדש    ראשוראשוראשוראשו    עלעלעלעל    אלהיואלהיואלהיואלהיו

    לנביאיםלנביאיםלנביאיםלנביאים    מבניכםמבניכםמבניכםמבניכם    ואקיםואקיםואקיםואקים    שנאמרשנאמרשנאמרשנאמר    ,,,,נביאנביאנביאנביאלללל
            ....לנזיריםלנזיריםלנזיריםלנזירים    ומבחוריכםומבחוריכםומבחוריכםומבחוריכם

        
: גם הרמב"ם מביא את המלה מהקהלשאלה שאלה שאלה שאלה 

כפי שמרן שליט"א אמר  'נזר', כלפי הנזירים.
  'נזר'. –לעיל, 'נזיר' 

  
אינני חושב שהרמב"ם מרן שליט"א:  תשובתתשובתתשובתתשובת

נתכוון להסביר בזה את המלה נזיר. הוא רצה 
לומר, שמשבחים אותו, שהוא 'נאה ומשובח', 
שנאמר 'נזר אלהיו על ראשו'. זו מילה גדולה. 
כפי שישנו כתר תורה, גם הנזיר 'נזר אלהיו על 

  ראשו'. 
  

אגב, יש חיזוק למה שאמרנו מקודם בשם  דרךדרךדרךדרך
בעל אגדת אליהו, האומר כי זהו תיקון החטא 
על הכהונה הגדולה ע"י הנזיר, כי החטא של 

[שמות ל"ט, ינאי המלך היה בציץ, שנאמר עליו 
  הדברים מתקשרים ממילא. ַהּקֶֹדׁש.ַהּקֶֹדׁש.ַהּקֶֹדׁש.ַהּקֶֹדׁש.    ֵנֶזרֵנֶזרֵנֶזרֵנֶזר    ִציץִציץִציץִציץ ל'] 

  
ויהי היום ויעלו ויהי היום ויעלו ויהי היום ויעלו ויהי היום ויעלו בעל תולדות ישראל,  ממשיךממשיךממשיךממשיך

שלש מאות נזירים אל שמעון בן שטח, אשר שלש מאות נזירים אל שמעון בן שטח, אשר שלש מאות נזירים אל שמעון בן שטח, אשר שלש מאות נזירים אל שמעון בן שטח, אשר 
ידעו את לבבו, כי הוא הראש לכל נוצרי תורה ידעו את לבבו, כי הוא הראש לכל נוצרי תורה ידעו את לבבו, כי הוא הראש לכל נוצרי תורה ידעו את לבבו, כי הוא הראש לכל נוצרי תורה 

הרי בסופו של דבר, שמעון בימים הרעים ההם. בימים הרעים ההם. בימים הרעים ההם. בימים הרעים ההם. 
ויגידו לו, כי אין ויגידו לו, כי אין ויגידו לו, כי אין ויגידו לו, כי אין בן שטח היה נשיא הסנהדרין. 

יד איש מהם משגת לקנות את שלושת יד איש מהם משגת לקנות את שלושת יד איש מהם משגת לקנות את שלושת יד איש מהם משגת לקנות את שלושת 
הקרבנות אשר יקריב כל נזיר במלאת ימי נזרו. הקרבנות אשר יקריב כל נזיר במלאת ימי נזרו. הקרבנות אשר יקריב כל נזיר במלאת ימי נזרו. הקרבנות אשר יקריב כל נזיר במלאת ימי נזרו. 

אל המלך, ויספר לו את הדבר. ויאמר: אם אל המלך, ויספר לו את הדבר. ויאמר: אם אל המלך, ויספר לו את הדבר. ויאמר: אם אל המלך, ויספר לו את הדבר. ויאמר: אם     וילךוילךוילךוילך
יואיל המלך להתנדב ולתת רק למחצית יואיל המלך להתנדב ולתת רק למחצית יואיל המלך להתנדב ולתת רק למחצית יואיל המלך להתנדב ולתת רק למחצית 
הנזירים העניים את קרבנותיהם, ארבע מאות הנזירים העניים את קרבנותיהם, ארבע מאות הנזירים העניים את קרבנותיהם, ארבע מאות הנזירים העניים את קרבנותיהם, ארבע מאות 
וחמשים נפש בהמה, וכלכל הוא את המחצית וחמשים נפש בהמה, וכלכל הוא את המחצית וחמשים נפש בהמה, וכלכל הוא את המחצית וחמשים נפש בהמה, וכלכל הוא את המחצית 

  וכו'. הוא מאריך על כך. השנית השנית השנית השנית 
  

ישנו דבר מעניין, הוא שם לב, חושבני  בהמשךבהמשךבהמשךבהמשך
שהוא מבליע בדבריו חידושים רבים, לפי 

בנתו. כתוב, שמישהו הלשין. מי הוא ה
שהלשין? הוא אומר, שזה היה מישהו מן 
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הצדוקים, מישהו המתנגד לשמעון בן שטח. 
ויכו הצדוקים בלשון את בן שטח ויכו הצדוקים בלשון את בן שטח ויכו הצדוקים בלשון את בן שטח ויכו הצדוקים בלשון את בן שטח הוא כותב כך, 

לפני המלך, כי גנב שמעון את לבו, ורק מאה לפני המלך, כי גנב שמעון את לבו, ורק מאה לפני המלך, כי גנב שמעון את לבו, ורק מאה לפני המלך, כי גנב שמעון את לבו, ורק מאה 
וחמשים נזיר מלאו את ימי נזרם. ואולי פקחו וחמשים נזיר מלאו את ימי נזרם. ואולי פקחו וחמשים נזיר מלאו את ימי נזרם. ואולי פקחו וחמשים נזיר מלאו את ימי נזרם. ואולי פקחו 

יחבב שמעון בן יחבב שמעון בן יחבב שמעון בן יחבב שמעון בן את עיניו, כי כל עצם הנזירות את עיניו, כי כל עצם הנזירות את עיניו, כי כל עצם הנזירות את עיניו, כי כל עצם הנזירות 
שטח וחבריו, רק על היותה למעצור בפני שיטת שטח וחבריו, רק על היותה למעצור בפני שיטת שטח וחבריו, רק על היותה למעצור בפני שיטת שטח וחבריו, רק על היותה למעצור בפני שיטת 

אמרו לו, הצדוקים, אשר גם המלך דבק בה. הצדוקים, אשר גם המלך דבק בה. הצדוקים, אשר גם המלך דבק בה. הצדוקים, אשר גם המלך דבק בה. 
תשמע, הרעיון הזה של כל הנזירים וכו', 
אדרבה זה נגדך. מה שיש נזירים, עשו כך 
הפרושים, ושמעון בן שטח בראשם, אלו 
שנותרו, כי בעוה"ר גדולי הדור נהרגו, אבל 

הציבור היה עם הפרושים, אבל נשארו עוד, רוב 
הצדוקים תפשו את השלטון ואת הכהונה 
הגדולה, והמצב היה ח"ו מסוכן. אז הם אמרו לו, 
הם עושים זאת בעצם נגדך. אתה הלכת 
ושילמת על הנזירים, אבל כל הנזירות היא 
בעצם לאפוקי משיטתך. פקחו את עיניו, שיבין 

  מדוע בעצם שמעון בן שטח מעודד אותם.
  

אגב, בכך אולי מובן דבר נוסף. בפשטות,  דרךדרךדרךדרך
הדבר לכאורה פלא. שלש מאות נזירים בבת 
אחת? שמעתם פעם על דבר כזה? כיצד נהיה 

 [פרק ו' משנההעניין? מצאנו גם במסכת סנהדרין 
, כי שמעון בן שטח תלה ], ובגמ' דף מ"ה ע"בד'

שמונים נשים כשפניות באשקלון. זהו סיפור 
אותם, עם שמונים בחורים  ארוך, כיצד הוא הרג

ביום סגריר, עשה איזו חכמה. שמעון בן שטח, 
היה מאד מחוכם, בעל תחבולות. בכל אופן, גם 
דבר זה קשה, כיצד נהיו שמונים נשים כשפניות 
באשקלון? מה קרה פתאום? איך הדור כל כך 
התדרדר? ומצד שני, שלש מאות נזירים? לא 

  זכור לי, שישנו עוד דבר כזה.
  

אינני יודע, האם המספר 'שלש מאות'  כיכיכיכי־־־־אםאםאםאם
הוא מדוייק, שלש מאות בדיוק. לא שלש 
מאות ושתים, ולא מאתיים תשעים ושש? 
בדיוק שלש מאות נזירים? ובדיוק למאה 

  חמשים מצא פתח, ולמאה וחמשים לא? 
  

במפרשים, רש"י ורשב"ם ובכמה  כתובכתובכתובכתוב
מקומות, כי בדר"כ כאשר כתוב 'שלש מאות', 

לפעמים אומרים איזה מספר, רוצים זאת גוזמא. 
להגיד שזה הרבה, אז אומרים כך. וכיו"ב מספר 
ששים, או שתים עשרה, או שבע. זה יחסית. 
א"כ בנ"ד לגבי 'שלש מאות נזירים', אינני יודע 
כמה היו, האם היו בדיוק שלש מאות, או 

  בסביבות שלש מאות.
  

מהקהל: כתוב לגבי הפרוכת, על שלש  הערההערההערההערה
  ו את הפרוכת כשהטבילו אותה.מאות שתפס

  
מרן שליט"א: גם על עניין זה אומרים,  תשובתתשובתתשובתתשובת

שהחשבון איננו מדוייק. וש'שלש מאות', זהו 
מספר 'עגול', כללי. זה מפורש בירושלמי שם 

ובבלי חולין דף צ ע"ב ותמיד [שקלים פרק שמיני] 
דף כ"ט ע"ב. אבל דוקא שם, הגר"א עושה 

שמו את הידיים חשבון, שהדבר ממש מדוייק. ש
וכו'. כי אורך הפרוכת היה ע' אמה, והרוחב כ' 
אמה, כנז' במשנה שם. יוצא שההיקף ק"כ 
אמה, שזה שש מאות טפחים. וכל אמה של 
כלים, בת ה' טפחים. יוצא ששלוש מאות 
כהנים, שתי ידים, ביחד שש מאות טפחים 
בדיוק. דבריו מובאים שם בתפארת ישראל על 

פרים רבים. וע"ע אור המשנה, ודנו בזה בס
ישראל מאנסי גליון ס"ג מדף רנ"ז, וישורון כרך 
ו' מדף תקמ"ד. אבל המפרשים, כגון הרשב"ם 
ורש"י ועוד, אומרים לגבי מספרים כאלה, 
שזאת גוזמא. רוצים להגיד, הרבה. הרבה 
נזירים. א"כ, מאה וחמשים, זה לא בדיוק מאה 
 וחמשים. כך מסתבר. אא"כ יש בכך איזה סוד.

אינני יודע, האם ישנו איזה עניין נסתר, דוקא 
במספר מאה וחמשים, או אם מן השמים גלגלו 

  כך. אבל בפשטות, זאת דרך גוזמא.
  

מהקהל: הגר"א עושה חשבון לגבי  הערההערההערההערה
  הפרוכת, שזה מאתים תשעים ושש.

  
מרן שליט"א: גם לפי הגר"א? א"כ  תשובתתשובתתשובתתשובת

אחרי הכל יוצא, שהמספר איננו מדוייק. אולי 
זאת לא 'גוזמא', כי זה די קרוב. אולי אמרו 
מספר 'עגול'. ישנו הבדל, בין 'מספר עגול', 

  לבין 'גוזמא'.
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הערה מהקהל: לא הגר"א בעצמו. אלא  המשךהמשךהמשךהמשך
שמעתי כי חכם אחד טען, כי גם לפי הגר"א זה 
לא מדוייק, שהרי בזויות אין אפשרות לשים 
שתי ידים, א"כ צריך לנּכות ד' טפחים מן 

  בלבד. 296ם, ויוצא הצדדי
  

מרן שליט"א: יפה מאד. זאת הערה  תשובתתשובתתשובתתשובת
נכונה לכאורה, שצריך לעיין בה, איך הגר"א 
ְיַישב זאת. אולי הא גופא מוכיח שזה לא ממש 
מדוייק, רק גוזמא. א"א לומר שיש אנשים בעלי 

גם ישנם בעלי  אצבעות קטנות יותר, כי לאידך
אצבעות גדולות יותר, וא"כ חמש טפחים זה 

  הממוצע.
  

מן האמור, כי לפי זה ישנה סיבה אחרת,  היוצאהיוצאהיוצאהיוצא
נימוק אחר, מדוע שמעון בן שטח מחפש תיקון 
לינאי המלך. לפי בעל אגדת אליהו, זהו תיקון 

'נזר'. ולפי הספר -על הכהונה הגדולה, 'נזר'
וך דבריו, תולדות ישראל, אפשר להבין כך מת

על פי הדברים שלו, שבעצם הוא בא לתקן את 
העניין שמשכו ביין את בשרם וכו'. דהיינו, 
שהפרושים אשר פורשים מכל טומאה, כגון 
טומאת מת, ולא שותים יין, הם אנשים יותר 

  קדושים. הדבר בא לתקן, את החטא הזה. 
  

שני המהלכים האלה יוצא, כי 'בצל החכמה  לפילפילפילפי
רק תירוץ, ואי אפשר לבנות על בצל הכסף' זהו 

כך. זאת הסוואה. המטרה האמיתית של שמעון 
בן שטח, היתה אחרת. או כמו אגדת אליהו, או 
כמו שכותב בעל תולדות ישראל, שהם רצו 

  את העניין הזה של נזירות.
  

מה שבכל זאת לא מובן לי, בדברי בעל  אבלאבלאבלאבל
אגדת אליהו, הדבר צריך עיון קצת, כיון שלא 

ובן לפענ"ד, צריכים ליישב זאת, כי כל כך מ
בסך הכל ינאי המלך לא חזר בתשובה, הוא לא 
הפסיק את הכהונה הגדולה אלא המשיך להיות 
כהן גדול, הוא גם מת כך, לא חזר בתשובה עד 
יום מותו, א"כ זהו 'טובל ושרץ בידו'. איזה 
'תיקון' זה? הוא בא לתקן לו את החטא, ובעצם 

וכי הדבר יעזור? אפשר הוא לא חוזר בתשובה. 
  לכפר על כזה חטא? 

ברור לי, כיצד להסביר זאת. וממילא גם  לאלאלאלא
לפי דברי תולדות ישראל, שעשו כך כיון 
שהיתה פירצה בעניין היין והצניעות וכו', ושהוא 
בא לתקן זאת, גם דבר זה אינו כ"כ מובן, כיצד 
להסביר זאת. אבל אני אומר זאת, לפי דבריו. 

ו, הוא גברא רבא, בעל מדרש בעל אגדת אליה
תלפיות, מסתמא יש לו תירוץ לכך. מה שאני 
אומר 'צריך עיון', זה לא בתורת תיובתא, אלא 

  בתורת שאלה. 
  

הוא לא מתקן בזה את חטא הריגת חכמי  אמנםאמנםאמנםאמנם
ישראל, אך כנראה קיווה שמעון בן שטח שאת 
זה ישלים בפעם אחרת. אי נמי כי עי"ז שהוא 

וסיבתו, יתגלגל זכות  מתקן את שורש החטא
  לתקן אף את הנמשך מכך.

  
, עלה בדעתי ליישב אותו, נראה שהוא אוליאוליאוליאולי

הבין, אינני יודע על סמך מה, שהוא לא נהיה 
כהן גדול. דייקתי בלשונו, והרבה פעמים הוא 
כותב, שהוא רצה להיות כהן גדול. אמנם בגמ' 

, במס' ברכות, ישנה מחלוקת בין אביי לרבא
האם ינאי הוא יוחנן. אבל בגמרא מס' קידושין, 
שהוא בעצמו מזכיר אותה, לכאורה מדברי 
הגמ' רואים, שהוא היה כהן גדול. ועל כך אני 
שואל, מה זה עוזר? אתה עושה לו תיקון, והוא 
ממשיך להיות כהן גדול? איך זה מתקן את 
החטא? אבל מלשונו נראה, שהוא הבין שינאי 

בפועל, הוא רק רצה להיות  לא היה כהן גדול
וכו', לא הניחוהו ליטול כתר כהונה לא הניחוהו ליטול כתר כהונה לא הניחוהו ליטול כתר כהונה לא הניחוהו ליטול כתר כהונה כהן גדול. 

יכפרו על מה יכפרו על מה יכפרו על מה יכפרו על מה וכו', ינאי רצה להיות כהן גדול ינאי רצה להיות כהן גדול ינאי רצה להיות כהן גדול ינאי רצה להיות כהן גדול 
וכו'. תמיד הוא  גדולשהוא רצה להיות כהן שהוא רצה להיות כהן שהוא רצה להיות כהן שהוא רצה להיות כהן 

כותב, שהוא 'רצה' להיות כה"ג. א"כ זה רק על 
הרצון, כי בפועל הוא לא היה, וממילא זה 

  מיושב טוב. 
  

מהקהל: כמה זמן הוא היה כהן גדול?  שאלהשאלהשאלהשאלה
הרי לאחר שנה אחת, הוא היה נשרף. הרי הם 
היו קונים את הכהונה, ובכל שנה הם היו מתים. 
אז הוא היה יכול להיות כה"ג, מקסימום שנה 
אחת. כי אח"כ היה נכנס לקודש הקדשים, והיו 

  מוציאים אותו בשלשלאות של זהב.
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אנשים,  מרן שליט"א: כנראה שישנם תשובתתשובתתשובתתשובת
שהיו בדרגות פחותות ממנו. מה שאתה אומר, 
זה דבר נכון, כך היה בבית שני, לא השלימו 
שנתם, אבל כנראה שהם היו רשעים יותר 
גדולים. או שאחרי שמונים שנה, בסוף הוא נהיה 
צדוקי. יכול להיות, אין הכי נמי, נגיד זה היה 
בשנה האחרונה שלו. אבל עד יום הכיפורים, 

זר בתשובה. א"כ, מה זה עזר? הוא הוא לא ח
  ימות שם. 

  
היא, שהסיפור אינו כ"כ ברור, כיון  האמתהאמתהאמתהאמת

שהוא מת [מובא שם בספר תולדות ישראל] שכתוב 
במלחמה. אכן, ישנם כאן כמה פרטים, שרואים 
סתירות. לא כ"כ ברור, מה היה לפני כן, ומה 
אחרי כן. מתי שמעון בן שטח ברח? למה הוא 

ם הוא ברח? ישנם סתירות, ברח? האם פעמיי
(כבר רב נסים גאון בברכות דף מ"ח ע"א עמד 
על ֵחלק מן הסתירות). קשה לבנות את 
הדברים בצורה מליאה. לכן אני שואל זאת, 

  כמסתפק.
  

אופן, לגופו של עניין, כפי שאמרנו ישנו  בכלבכלבכלבכל
חילוק, כי מותר לרופא לדרוש מחיר גבוה, והם 
חייבים לשלם לו בכל אופן, אפילו שהוא לא 
כ"כ טורח, כיון שזהו המחיר המקובל בשוק, 
ודבר זה הוא מחייב, ואינו יכול לומר לרופא 
'משטה אני בך', המחיר אינו מקובל עלי, וסתם 

  ר אמרתי את המחיר הזה. צחקתי עליך כאש
  

[יו"ד סימן הבאנו את הרמ"א בדרכי משה  בזמנובזמנובזמנובזמנו
, אשר אומר זאת. והוא גם כותב של"ו סק"א]

ס"ד ר[סימן זאת בהגהותיו על ש"ע חושן המשפט 
, כי הסיבה שצריכים לשלם לרופא ככל סעיף ז']

דבר שדרך לתת ' ושזה שהתנה עמו, היא מפני
  . 'הרבה

  
[ב"ק פרק י' סימן כותב גם בספר ים של שלמה  כךכךכךכך

מעניין הרפואות, דרך בני אדם לתת מעניין הרפואות, דרך בני אדם לתת מעניין הרפואות, דרך בני אדם לתת מעניין הרפואות, דרך בני אדם לתת , ל"ח]
כיון דמים מרובים, לא אמרינן ששיחק בו. דמים מרובים, לא אמרינן ששיחק בו. דמים מרובים, לא אמרינן ששיחק בו. דמים מרובים, לא אמרינן ששיחק בו. 

שהאנשים רגילים כך, אי אפשר לומר לרופא, 
שיחקתי והיתלתי בך. כביכול, כיון שהייתי 

לחוץ, הסכמתי לומר כך, אבל אינני חייב 
  שחייבים לשלם לו. לשלם זאת. אלא הדין הוא,

  
[מאמר טעם נוסף, שכותב בעל צידה לדרך  ישנוישנוישנוישנו

. כי אם נפסוק, שלא לשלם לרופא ה' כלל ב']
את המחיר שדרש, עי"כ ח"ו 'נעלת דלת בפני 
חולים', כי הרופאים לא ירצו לרפא. הם יגידו, 
טוב, אם האנשים לא רוצים לשלם, אלא רק 

זה זה זה זה ל, סכום פעוט, אינני רוצה לרפא אותך.  וז"
שנתן לו החיים והשלום, אינו מן הדין שיקפחו שנתן לו החיים והשלום, אינו מן הדין שיקפחו שנתן לו החיים והשלום, אינו מן הדין שיקפחו שנתן לו החיים והשלום, אינו מן הדין שיקפחו 
שכרו, שאם לא כן נעלת דלת בפני חולים. שכרו, שאם לא כן נעלת דלת בפני חולים. שכרו, שאם לא כן נעלת דלת בפני חולים. שכרו, שאם לא כן נעלת דלת בפני חולים. 
הביא את דבריו, בעל ציץ אליעזר, בספרו רמת 

  .[דף ל"ג סימן כ"ה]רחל 
  

יש מי יש מי יש מי יש מי     מובא כך,] 96[דף ב'הלכתית רפואית'  גםגםגםגם
הטעם שחייבים לתת לרופא כל מה הטעם שחייבים לתת לרופא כל מה הטעם שחייבים לתת לרופא כל מה הטעם שחייבים לתת לרופא כל מה שששששכתבו, שכתבו, שכתבו, שכתבו, 
 בפני החולים.בפני החולים.בפני החולים.בפני החולים.    שאם לא כן נעלת דלתשאם לא כן נעלת דלתשאם לא כן נעלת דלתשאם לא כן נעלת דלת שידרוש,שידרוש,שידרוש,שידרוש,

    , עמוד, עמוד, עמוד, עמודמטה משהמטה משהמטה משהמטה משהומביאים שם את המקור, 
. צידה לדרך . צידה לדרך . צידה לדרך . צידה לדרך חלק ד' פרק ג'חלק ד' פרק ג'חלק ד' פרק ג'חלק ד' פרק ג'    ,,,,דיםדיםדיםדיםססססגמילות חגמילות חגמילות חגמילות ח

  מאמר ה' כלל ב' פ"ב. מאמר ה' כלל ב' פ"ב. מאמר ה' כלל ב' פ"ב. מאמר ה' כלל ב' פ"ב. 
  

והיינו שלא יהיו אנשים והיינו שלא יהיו אנשים והיינו שלא יהיו אנשים והיינו שלא יהיו אנשים     ,,,,בהמשך שם כתובכתובכתובכתוב
הם יגידו, טוב, חבל שירצו להיות רופאים. שירצו להיות רופאים. שירצו להיות רופאים. שירצו להיות רופאים. 

או שהרופאים לא או שהרופאים לא או שהרופאים לא או שהרופאים לא להשקיע וללמוד רפואה וכו'. 
להם שכרם להם שכרם להם שכרם להם שכרם     ירצו לטפל בחולים, אם לא יובטחירצו לטפל בחולים, אם לא יובטחירצו לטפל בחולים, אם לא יובטחירצו לטפל בחולים, אם לא יובטח

אלו שתי הסיבות, שבגללם מחייבים  המלא.המלא.המלא.המלא.
  לשלם לרופא.

  
, אם נדון בכך כעת, לפי הסיפור של אבלאבלאבלאבל

שמעון בן שטח, הדבר אינו מוצדק. אין 'נעלת 
דלת', בסיפור של נזירים. או לגבי אותו בחור, 
'נעלת דלת', שהאנשים יסבלו מכך וכו'. 
 חכמים דאגו לכך, כפי שישנו מושג, לא לנעול
דלת בפני לווים, כמבואר בגמרא בבא קמא 

. לגבי החולים, הדבר שייך, ]ועוד [דף ז' ע"ב
'נעלת דלת בפני חולים', אבל לגבי הנזירים, 
לא שייך הדבר הזה. וכן לגבי חכמת התורה, 

  הדבר אינו שייך.
  

להיות דבר נוסף, שבעצם שמעון בן שטח  יכוליכוליכוליכול
שאמר 'בצל החכמה בצל הכסף', רצה לתקן 
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את ינאי המלך שנהיה צדוקי. הוא רצה 
להראות לו, את חשיבות החכמה. תדע לך, 
שתורה זה נחשב כמו כסף. כאשר הוא אמר לו, 
'בצל החכמה בצל הכסף'. הוא בא לומר לו, 
תדע לך, אל תזלזל בתורה שבע"פ, ובפרט 
בעניין של היתר נדרים. היכן כתוב בתורה, 

  היתר נדרים? 
  

מובאת המשנה י' ע"א]  [דףבגמ' מסכת חגיגה 
היתר נדרים פורחים באויר, ואין להם על היתר נדרים פורחים באויר, ואין להם על היתר נדרים פורחים באויר, ואין להם על היתר נדרים פורחים באויר, ואין להם על כך, 

היתר נדרים, לא כתוב בתורה. מה שיסמוכו. מה שיסמוכו. מה שיסמוכו. מה שיסמוכו. 
אין שום פסוק בתורה, או דרשה גמורה, אשר 
אפשר ללמוד מכך. ישנן רק אסמכתאות 

 [במדבררחוקות, כתובים שם כמה פסוקים, כגון 
ָברוֹ     ַיֵחלַיֵחלַיֵחלַיֵחל    לֹאלֹאלֹאלֹא    ג'] ל', ָברוֹ ּדְ ָברוֹ ּדְ ָברוֹ ּדְ 'הוא לא יחל, אבל אחרים , , , , ּדְ

  מחילים לו'. דבר זה, 'פורח באויר'. 
  

של להתיר נדר, או נזירות, שזה אותו  הלימודהלימודהלימודהלימוד
הדבר, כיון שהנזירות נחשב כמו נדר, זה 'פרח 
באויר', אין לכך מקור בתורה. א"כ שמעון בן 
שטח רצה לומר לינאי המלך, תראה, אני 
התרתי מאה וחמשים נזירים, מכוח 'בצל 

מה'. אתה לא מאמין בתורה שבע"פ, אבל החכ
הכל בא משם. תדע לך, כמה חשובה התורה 

  שבע"פ.
  

כתוב כך, [שם] בתוספתא במסכת חגיגה  גםגםגםגם
היתר נדרים פורחין באויר, ואין להם על מה היתר נדרים פורחין באויר, ואין להם על מה היתר נדרים פורחין באויר, ואין להם על מה היתר נדרים פורחין באויר, ואין להם על מה '

א"כ שיסמוכו', אבל חכם מתיר לפי חכמתו. שיסמוכו', אבל חכם מתיר לפי חכמתו. שיסמוכו', אבל חכם מתיר לפי חכמתו. שיסמוכו', אבל חכם מתיר לפי חכמתו. 
דע לך, כי מה שאני התרתי, זה מכוח החכמה 

ע לך, כמה חשובה שלי. רצה להראות לו, תד
תורה שבע"פ. וזאת בכדי לשכנע את ינאי 

  המלך, שיחזור בו מדרכו הרעה.
  

, ], אות י"א[על התוספתא שםחסדי דוד  בספרבספרבספרבספר
'אבל חכם 'אבל חכם 'אבל חכם 'אבל חכם למהר"ר דוד פארדו, כתוב כך, 

אין אין אין אין דאע"ג דדאע"ג דדאע"ג דדאע"ג ד, מתיר לפי חכמתו', נראה פירושומתיר לפי חכמתו', נראה פירושומתיר לפי חכמתו', נראה פירושומתיר לפי חכמתו', נראה פירושו
מ"מ כך מסור מ"מ כך מסור מ"מ כך מסור מ"מ כך מסור     להם על מה לסמוך בתורה,להם על מה לסמוך בתורה,להם על מה לסמוך בתורה,להם על מה לסמוך בתורה,

לחכמים לפי חכמתם בתורה שבעל פה. וכך הם לחכמים לפי חכמתם בתורה שבעל פה. וכך הם לחכמים לפי חכמתם בתורה שבעל פה. וכך הם לחכמים לפי חכמתם בתורה שבעל פה. וכך הם 
קיבלו, דבג' הדיוטות, או בחכם יחיד לפי קיבלו, דבג' הדיוטות, או בחכם יחיד לפי קיבלו, דבג' הדיוטות, או בחכם יחיד לפי קיבלו, דבג' הדיוטות, או בחכם יחיד לפי 

        חכמתו. חכמתו. חכמתו. חכמתו. 

בן שטח אומר לינאי המלך, בתורה לא  שמעוןשמעוןשמעוןשמעון
כתוב היתר נדרים, א"כ איך היתרתי מאה 
וחמשים נזירים? אתה רואה, כיצד בחכמתי 
הצלחתי לחסוך ארבע מאות וחמשים קרבנות, 

בר אינו כתוב במפורש בתורה, רק למרות שהד
התורה שבעל פה  –יש לנו מסורת מן החכמים 

  איש מפי איש עד משה רבינו.  –
  

, אולי זאת סיבה נוספת, זהו כבר הטעם זהזהזהזה־לפילפילפילפי
השלישי, שלא לסמוך על כל העניין הזה. כי 
שוב הפעם, המטרה שלו לא היתה לקבוע כאן 
הלכה, הדבר רק מן הבחינה הרעיונית 

פתית, לתקן את ינאי המלך. אבל לא וההשק
שיש בכך בסיס הלכתי, שנסמוך על כך לגבי 
דיני ממונות, לומר שהדבר נחשב תשלום 

  ממש.
  

מהקהל: גם ישנו כלל, 'אין ְלֵמדים הלכה  הערההערההערההערה
  מפי מעשה'.

  
 מרן שליט"א: זה דומה. אבל בדר"כ תשובתתשובתתשובתתשובת

הסיבה היא, כי כאשר ישנו מעשה, יכולות 
להיות סיבות אחרות. בנ"ד, הסיבות הן 
נסתרות. כאשר אומרים לך איזה מעשה, אינך 
יודע האם ישנם עוד פרטים אחרים, שהיו באותו 
הסיפור. אבל בנ"ד, היה משהו מסווה בכלל. 
אולי אפשר לומר, שגם זה תירוץ. אך כנראה 

כו לפי פשטות אלה שהביאו הוכחה מכך, הל
הדברים, כי הירושלמי ָסַתם. והרי פעמים רבות, 
הפוסקים מביאים ראיות ממעשה שהובאה 
בש"ס. כי אם היה חילוק, הגמרא היתה צריכה 
לפרש, שלא נטעה ללמוד לעניין אחר. כך 

  עכ"פ לפי דעתם.
  

    ,,,,רבנןרבנןרבנןרבנן    תנותנותנותנוהעניין הוא בב"ב דף ק"ל ע"ב,  מקורמקורמקורמקור
    מפימפימפימפי    אאאאולולולול    מודמודמודמודיייילללל    מפימפימפימפי    לאלאלאלא    הלכההלכההלכההלכה    למדיןלמדיןלמדיןלמדין    איןאיןאיןאין

    שאלשאלשאלשאל    ....למעשהלמעשהלמעשהלמעשה    הלכההלכההלכההלכה    לולולולו    שיאמרושיאמרושיאמרושיאמרו    עדעדעדעד    ,,,,מעשהמעשהמעשהמעשה
    מעשהמעשהמעשהמעשה    ויעשהויעשהויעשהויעשה    ילךילךילךילך    ,,,,למעשהלמעשהלמעשהלמעשה    הלכההלכההלכההלכה    לולולולו    ואמרוואמרוואמרוואמרו
    אםאםאםאם    ----    מעשהמעשהמעשהמעשה    מפימפימפימפי    ולאולאולאולאופירש הרשב"ם שם, וכו'. וכו'. וכו'. וכו'. 
    ,,,,בכךבכךבכךבכך    הלכההלכההלכההלכה    יקבעיקבעיקבעיקבע    אלאלאלאל    ,,,,מעשהמעשהמעשהמעשה    עושהעושהעושהעושה    רבורבורבורבו    יראהיראהיראהיראה

    אותואותואותואותו    שלשלשלשל    דיןדיןדיןדין    פסקפסקפסקפסק    שלשלשלשל    בטעםבטעםבטעםבטעם    טעהטעהטעהטעה    דשמאדשמאדשמאדשמא
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    מודמודמודמודייייהלהלהלהל    בדברבדברבדברבדבר    טועיןטועיןטועיןטועין    דהרבהדהרבהדהרבהדהרבה    ,,,,המעשההמעשההמעשההמעשה
    ,,,,אתמראתמראתמראתמר    בפירושבפירושבפירושבפירוש    לאולאולאולאו    ,,,,דפלונידפלונידפלונידפלוני    והאוהאוהאוהא    ....''''כדאמריכדאמריכדאמריכדאמרי

וע"ע . . . . בסבראבסבראבסבראבסברא    וטעהוטעהוטעהוטעה    ,,,,אתמראתמראתמראתמר    מכללאמכללאמכללאמכללא    אלאאלאאלאאלא
שו"ת אורח משפט הל' פסח דף קכ"ד ע"ב ד"ה 
ומה שכתבו, ובשו"ת ברכת יהודה ר"ה דף ד"ש 
אות י"ג, ומ"ש בס"ד בתשובותי עולת יצחק 

  ח"ג סי' ר"ח אות ז' דף פ"ט ד"ה וצריך.
  
  

    אתאתאתאת    ברחמיוברחמיוברחמיוברחמיו    ויבנהויבנהויבנהויבנה    בציוןבציוןבציוןבציון    וינחמנווינחמנווינחמנווינחמנו""""    המליםהמליםהמליםהמלים    הוספתהוספתהוספתהוספת    בענייןבענייןבענייןבעניין
        '. '. '. '. וכווכווכווכו    במרומיובמרומיובמרומיובמרומיו    שלוםשלוםשלוםשלום    עושהעושהעושהעושה    באמירתבאמירתבאמירתבאמירת'" '" '" '" וכווכווכווכו    ירושלםירושלםירושלםירושלם

        

תפילת שמונה עשרה, אחרי הפסיעות,  בסיוםבסיוםבסיוםבסיום
אומרים כך, עושה שלום במרומיו הוא     אנחנו

ברחמיו וחסדיו יעשה שלום עלינו ועל כל 
ישראל, וינחמנו בציון ויבנה ברחמיו את 

'. מקובל לומר זאת גם בסיום כל ירושלם וכו
קדיש, כגון בסוף קדיש תתקבל, או בסוף קדיש 
דרבנן. בכל קדיש שאומרים בו את נוסח עושה 

  שלום וכו'. 
  

דיברנו על [שיעור מוצש"ק ואתחנן ה'תשע"ד]  בזמנובזמנובזמנובזמנו
כך, שבכתב יד קדשו של מהרי"ץ זיע"א, לא 
נמצא הסיום הזה בקדישים, אלא רק בשמונה 

שהסברנו אז, בשמונה עשרה אכן עשרה. כפי 
הדבר מתאים, כיון שהתפילה היא כנגד 
הקרבנות שהיו בבית המקדש, לכן מתאים 
לומר וינחמנו בציון וכו'. אבל הדבר אינו שייך, 

  לגבי הקדיש.
  

שני, אמרתי בזמנו לגבי הגירסא הזאת, כי  מצדמצדמצדמצד
אפשר למצוא בה טעם. כיון שאפשר לפרש את 

ו', שהוא ללא קשר אל נוסח וינחמנו בציון וכ
הקרבנות. דהיינו, הרי בית המקדש השני נחרב, 
בעון שנאת ִחנם, כדאיתא ביומא דף ט' ע"ב. 
לכן אנחנו אומרים כך, עושה שלום במרומיו, 
הוא ברחמיו וחסדיו יעשה שלום עלינו ועל כל 
ישראל, כלומר אנחנו מבקשים סייעתא 
מהקב"ה, אמנם אנחנו אלה שצריכים לחזור 

ובה, אבל בבחינת השיבנו י"י אליך בתש
ונשובה, שהקב"ה יזכה אותנו לעשות שלום, 
'וינחמנו בציון וכו', בזכות זאת, כיון שהעון היה 

שנאת חנם, עי"ז ינחמנו בציון ויבנה ברחמיו את 
  ירושלם. שבכך נתקן את עון שנאת חנם.

  
שאמרנו, הגירסא הזאת אינה כתובה  כפיכפיכפיכפי

הראשונים, וכן  ברמב"ם ובכל ספרי התכאליל
מהרי"ץ זיע"א לא כתב זאת בנוסח הקדיש, 
אלא 'עושה שלום במרומיו הוא ברחמיו יעשה 
שלום עלינו ועל כל ישראל'. לכן, אנחנו 
הפסקנו לומר זאת, הלכנו עפ"י נוסח התפילה 
שכתב מהרי"ץ. אבל מצד שני חושבני, כי מי 
שאומר זאת, בהחלט יש לו על מה לסמוך. 

הרי הנוסח הזה אינו הנוסח של וההסבר בזה, ש
קדמונינו, ולא נוסח 'שאמי' אשר בא מן 
הספרדים או מן האשכנזים. בדרך כלל, 

  השינויים שישנם, באו מן הסידורים האחרים.
  

מהקהל: אולי הדבר בא מהנוסח  שאלהשאלהשאלהשאלה
  שבסיום תפילת שמונה עשרה?

  
: גם בשמונה עשרה, אין מרן שליט"א תשובתתשובתתשובתתשובת

את הנוסח הזה בשום ספר. את המלים הללו, 
'וינחמנו בציון ויבנה ברחמיו את ירושלם', לא 
כתובות שם בשום ספר בעולם, בשום נוסחא. 

  זאת נוסחא, של חכמי תימן האחרונים. 
  

[שיעור לי, שהדבר כפי שדיברנו בזמנו  מסתברמסתברמסתברמסתבר
לגבי הוספת המלים מוצש"ק בשלח ה'תשע"ג] 

'זכרה לחסדי דוד עבדך', בנוסח אתה הראית 
וכו' שבהוצאת ס"ת. הרי הנוסח 'עושה שלום 
וכו' וינחמנו בציון', נמצא רק בקהילות תימן, 
בין שאמי בין בלדי. בדרך כלל, כאשר ישנו 
איזה שינוי מן הנוסחאות של קדמונינו, השינוי 
בא בהשפעת הסידורים האחרונים, של ספרדים 

ורות אחרים. אבל בנ"ד, או אשכנזים, מק
הנוסח לא בא מהם, כי אין אצלם את הנוסח 
הזה. אם הנוסח הזה אינו מאבות אבותינו 
הקדמונים, וגם לא מהאשכנזים או מהספרדים, 
א"כ מהיכן הוא בא? על כרחנו, שחכמי תימן 
יע"א קבעו את הנוסח הזה. כפי שאמרנו לגבי 
'זכרה לחסדי דוד עבדך', שגם הוא לא כתוב 

  הוצאת ס"ת בשום נוסח. ב
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, ראו חכמי תימן בדורות האחרונים, כי דהיינודהיינודהיינודהיינו
ח"ו עון שנאת חנם עדיין מרקד בינינו, ואולי ח"ו 
מוסיף והולך, וכיון ש'עבר קציר כלה קיץ 
ואנחנו לא נושענו', החליטו שכדאי לחזק זאת 
בכל פעם שאומרים 'עושה שלום במרומיו וכו', 

'. כלומר, לעורר את עצמנו, וינחמנו בציון וכו
להרבות שלום ואהבה ואחוה, בכדי שעי"ז 
הקב"ה ינחמנו בציון. כי אחרת, מהיכן הנוסח 

  הזה בא. וכיצד הוא התקבל בכל הקהילות?
  

מהקהל: ה"ה לגבי הנוסח 'הוא ברחמיו  שאלהשאלהשאלהשאלה
  וחסדיו', גם המלה 'וחסדיו' באה מחכמי תימן?

  

: לגבי המלה 'וחסדיו', זה מרן שליט"א תשובתתשובתתשובתתשובת
כבר לא כ"כ משנה, זה 'על הדרך'. אני מדבר 
על התוספת העיקרית, 'וינחמנו בציון ויבנה 
ברחמיו את ירושלם וכו'. לגבי המלה 'וחסדיו', 
בין אם תגיד ובין אם לא תגיד, הדבר לא נורא. 
אינני יודע, האם זאת הנקודה. אולי 'על הדרך' 

לחזק את העניין,  הוסיפו גם את זאת, בכדי
'ברחמיו וחסדיו', בכדי להשפיע שאכן נזכה 

  שכך יהיה.
  

מהקהל: אולי אבותינו העתיקו זאת  שאלהשאלהשאלהשאלה
  מהנוסח שבסיום תפילת שמו"ע?

  

מרן שליט"א: כבר אמרתי מקודם, כי  תשובתתשובתתשובתתשובת
גם בתפילת שמונה עשרה, זה לא היה הנוסח 
בשום סידור. לא מקדמונינו, שהם בכלל לא 

ים 'עושה שלום וכו', הם פסעו ולא גרסו את המל
אמרו 'עושה שלום' בכלל. אם תסתכל 
ברמב"ם, ובתכאליל הראשונות, אין שם כלל 
את הנוסח עושה שלום וכו'. רק אח"כ קבעו 
לומר את נוסח עושה שלום וכו'. מה שכתוב 
שצריך להזכיר את ציון וירושלם, זה לא בנוסח 

בא רק הזה. א"כ, הנוסח וינחמנו בציון וכו', 
מאבותינו נע"ג. גם ברמ"א, ובסידורים 
האחרים, נוסח זה אינו קיים. הנוסח הזה ביסודו, 
לא היה קיים בתפילת שמונה עשרה, ולגבי 
הקדיש, גם הם בכלל לא מזכירים את בית 
המקדש, ואת ציון וירושלם. זהו בכלל ייסוד 
מחדש, להזכיר ולחבר זאת לנוסח עושה שלום, 

עושה שלום מקשרים שבכל פעם שאומרים 
  זאת עם ציון וירושלם. 

  
אף האמור לעיל, בכל זאת אינני חוזר בי,  עלעלעלעל

כי מצד שני כבר אומרים זאת בצורה נידושת, 
וממילא כבר לא אומרים זאת בכוונה. לכן, אני 
אעשה פשרה. אם האדם במצב לומר זאת כפי 

  שצריך, אזי אין הכי נמי, כדאי לומר זאת. 
  

ק את העניין הזה, לאחר זכיתי לבדו בס"דבס"דבס"דבס"ד
שמצאתי את הכת"י שציינתי בזמנו בשיעור, 
תכלאל משנת ה'תקל"ב, בערך מלפני מאתים 
וחמשים שנה. זכיתי בתכלאל הזה, ע"י ידידנו 
רבי מתתיהו דחבש הי"ו, הוא שהביא לי את 
התכלאל הזה, נכתב בדורו של מהרי"ץ. אבל 
במשך הזמן ראיתי, שהנוסח הזה נמצא כבר 

יל מלפני כן, בערך לפני שלש מאות בתכאל
שנה. כעת הסתכלתי בתכלאל יותר עתיק, 
שהוא מלפני שלש מאות שנה, שקיבלתי בזמנו 

, וראיתי ממושב צלפון ממארי חיים ִעְרק הי"ו
  כי הנוסח הזה נמצא גם שם. 

  

  [מצורף צילומים בסוף החוברת].
  

דבר מעניין, אצל החבאנים. אצלם יש את  ישנוישנוישנוישנו
שני המנהגים. חלקם אומרים את הנוסח הקצר, 

'. בזמנו וישנם כאלה המוסיפים וינחמנו בציון וכו
הם התייעצו איתי, כשהדפיסו מהדורא חדשה 
של תכלאל עטרת זקנים, ואמרתי להם, לא, 
זה בסדר, תכתבו את הנוסח הקצר, ותכתבו 
ש'יש מוסיפים'. בכדי שלא יחשבו שאלו אשר 
אינם אומרים זאת, הם לא בסדר. זהו דבר טוב. 
אדרבה, הנוסח העיקרי, הוא בלי התוספת 

  הזאת.
  

פי שאמרתי, זה כמו 'זכרה לחסדי אופן, כ בכלבכלבכלבכל
דוד עבדך', הסברנו בזמנו כי ישנה בכך תקנה, 
ישנו עניין להוסיף זאת, להזכיר פעמיים את 
דוד, הראשון ושיבוא בזמן המשיח. למרות 
שמהרי"ץ לא כתב זאת, אבל כנראה חכמי 
תימן האחרים הוסיפו זאת, כיון שאין לכך מקור 

וגם לגבי  אחר, על כרחך שזהו ייסוד שלהם.
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דבר הזה, חושבני כי הוא הדין. אני אומר זאת 
מסברא, אין לי ראיות לכך, הדברים הללו 
אינם בכתובים, אבל חושבני כי הדברים 

  מדברים בעד עצמם.
  

מהקהל: לגבי מה שמרן שליט"א אמר,  שאלהשאלהשאלהשאלה
שזה לא יהיה 'בצורה נידושית', כלל זה נאמר 

ן לגבי ע"י מרן שליט"א לגבי הרבה נושאים, כגו
עלינו לשבח במנחה, וידוי, ברוך הוא וברוך 
שמו, ולפני כמה שיעורים לגבי תיקון חצות 
בימי בין המצרים. אבל גם שמע ישראל, זה 

  נידוש? אם־כן מתי אומרים זאת, ומתי לא?
  

אבות מסכת [מרן שליט"א: על כך כתוב  תשובתתשובתתשובתתשובת
עשה לך רב והסתלק מן עשה לך רב והסתלק מן עשה לך רב והסתלק מן עשה לך רב והסתלק מן , פרק א' משנה ט"ז]

. יש לנו את מהרי"ץ, מה שמהרי"ץ כתב. הספקהספקהספקהספק
יש לנו מי שמוביל את הקו. ולגבי הדברים 
הנוספים, התוספות האחרות, מה שלא כתוב 
לא כתוב. שמע ישראל וכל כיו"ב, חובה לומר 

  אותם. מה שחובה, חובה.
  

מהקהל: אבל כעת אם האדם רוצה  שאלהשאלהשאלהשאלה
לקבל על עצמו לומר משהו שלא נהגו לאמרו, 

כמו שמרן שליט"א תמיד אומר, כי לכאורה זה 
זה כמו שוקולדה, ואם זהו דבר טוב אזי מקבלים 
אותו. השאלה היא, מתי אני אומר שזה נידוש, 

  ומתי לא?
  

מרן שליט"א: כל דבר שחוזרים עליו  תשובתתשובתתשובתתשובת
הרבה, הוא נידוש. אם תגיד וידוי בכל יום, זהו 
דבר נידוש. וכן אם תאמר את התוספת בעושה 

  כל יום, זה נידוש.שלום וכו' ב
  

מהקהל: אבל גם את נוסח לפניך אני  שאלהשאלהשאלהשאלה
כורע ומשתחוה ומתחנן וכו', אנחנו אומרים 

  בכל יום?
  

מרן שליט"א: כי זה דבר שחז"ל קבעו  תשובתתשובתתשובתתשובת
לאמרו. אנחנו מדברים על ההוספות, אתה 
מוסיף משהו שאינך חייב, אבל אינך אומר 

  אותו כראוי. לא כדאי.

מהקהל: אם כך קבעו וייסדו חכמי תימן,  שאלהשאלהשאלהשאלה
  למה מרן שליט"א לא נוקט כך?

  

מרן שליט"א: כמה תשובות לדבר. א'  תשובתתשובתתשובתתשובת
אין לי הוכחה מפורשת שכך הם ייסדו, רק אני 
משער, וכמו שכבר אמרתי. ואחז"ל וכי בשביל 
שאנו מדמים, נעשה מעשה? ב' לא אני הקטן 

זנו שלא קיבלתי זאת, אלא מהרי"ץ גאון עו
ותפארתנו, והוא שקול כנגד כולם. ג' לא ידוע 
לנו שמות החכמים הללו, היכן היו וכו', ומי 
יאמר שהם ברי־סמכא לקבוע דברים ונוסחאות 
לדורות. ד' כבר אמרתי הטעם למנוע מפני שזה 
נידוש, שהרי אומרים קדיש בכל יום פעמים 
רבות. משא"כ זכרה לחסדי דוד עבדך, שזה רק 

וע. ה' בשני תכאליל כת"י הללו פעם אחת בשב
שבדקתי, ראיתי כי גם בנוסח יהא שלמא יש 
להם תוספת שאין אנו אומ', כגון ושיזבא ורווח 
והצלה והצלחה וסליחה וכפרה (עיין בצילומים 
שבסוף חוברת זו), שזה בא להם מנוסחאות 

 –הספרדים. אם כן אולי זה אומר שהם 
ינו נהגו בנוסח שאמי, שא –המייסדים זאת 

מדקדק בגירסאות ובנוסחאות [עיין מ"ש בס"ד 
בקונטריס מילי דברכות]. וכפי שקיבלו תוספת 
זו בשיטתם, כך הוסיפו מדעתם את זו. ולכן 
מהרי"ץ לא אבה לקבל את זאת, כי הוא זיכך 

  וזיקק את הנוסח, כדרכו בקודש.
  

חזינן שנתקבל נוסח זה גם בבלדי (ואין  מאידךמאידךמאידךמאידך
, שהרי גם פסוק י"י הדבר מוכרח שנקבלנו

הושיעה נתקבל לאמרו בתחילת תפילת 
ערבית אחרי והוא רחום, אף שדעת מהרי"ץ 
כרבותיו לא נוחה מזה, ולכן ביטלנו זאת). ומצד 
שני אין זה בגדר שינוי מטבע שטבעו חכמים 
בברכות, ובפרט כי עיקרו של־דבר אינו אלא 

  מנהג. 
  

נלע"ד דרך פשרה, לומר זאת רק  כןכןכןכן־־־־עלעלעלעל
ם מתעורר לכוון בכך כהוגן. א"נ כשאד

כשמזדמן לביהכ"נ שבלא"ה נוהגים לומר זאת. 
אי נמי בימי בין המצרים, או אפילו אח"כ בזמן 
שמפטירים שבע דנחמתא, שאז עניין ציון 

  וירושלם עומד יותר לנגד עינינו.
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    ביןביןביןבין    בימיבימיבימיבימי    חצותחצותחצותחצות    תיקוןתיקוןתיקוןתיקון    לומרלומרלומרלומר    אפשראפשראפשראפשר    האםהאםהאםהאם    בענייןבענייןבענייןבעניין    המשךהמשךהמשךהמשך
    שהשכינהשהשכינהשהשכינהשהשכינה    הענייןהענייןהענייןהעניין    וביאורוביאורוביאורוביאור, , , , הלבהלבהלבהלב    כוונתכוונתכוונתכוונת    ללאללאללאללא    אףאףאףאף    המצריםהמצריםהמצריםהמצרים

        '.'.'.'.וכווכווכווכו    שחוריםשחוריםשחוריםשחורים    לבושהלבושהלבושהלבושה    כאשהכאשהכאשהכאשה    נראיתנראיתנראיתנראית
        

בשיעור הקודם, על עניין אמירת תיקון  דיברנודיברנודיברנודיברנו
חצות בלי כוונה, האם ישנו ערך לכך או שלא. 
הבאנו את דברי שו"ת רב פעלים, האומר כי 
כיון שזהו דבר חשוב, אפילו שהאדם אינו אומר 
זאת בבכיות וכפי שצריך, העיקר שהוא אמר, 

פי שלגבי התפילה, הדבר החשוב הוא להוציא כ
זאת בשפתיים, גם אם זה ללא כוונה, כיון 
שהכוונה אינה מעכבת. אמנם הכוונה זהו דבר 
רצוי וטוב, ואם תעשה זאת כפי שצריך בצורה 
המושלמת, בודאי שאין ערוך לכך. אבל מצד 
שני, מצד ההלכה, החיצוניות היא העיקר. 

  הסברנו אז את החילוק.
  

  יחסר המזג, אומר כעת את הצד השני. לללללבלבלבלב
  

כותב [עניין אבילות בית המקדש] פלא יועץ  בעלבעלבעלבעל
    דברדברדברדבר    הואהואהואהוא    דש,דש,דש,דש,המקהמקהמקהמקית ית ית ית בבבב    חרבןחרבןחרבןחרבן    עלעלעלעל    אבילותאבילותאבילותאבילותכך, 

    ביוםביוםביוםביום    ,,,,המצריםהמצריםהמצריםהמצרים    ביןביןביןבין    בזמןבזמןבזמןבזמן    ובפרטובפרטובפרטובפרט    ....במעשהבמעשהבמעשהבמעשה    התלויהתלויהתלויהתלוי
    ,,,,ליןליןליןליןייייפפפפתתתת    הנחתהנחתהנחתהנחת    במקוםבמקוםבמקוםבמקום    אפראפראפראפר    ליתןליתןליתןליתן    ,,,,ובלילהובלילהובלילהובלילה
            ....חצותחצותחצותחצות    תיקוןתיקוןתיקוןתיקון    סדרסדרסדרסדר    ולומרולומרולומרולומר    המזוזההמזוזההמזוזההמזוזה    אצלאצלאצלאצל    ולישבולישבולישבולישב

        
הוא מדגיש זאת, בדיוק כפי שאמר בעל שו"ת 
רב פעלים, כי העיקר הוא המעשה. מהו 
המעשה? תשים אפר, תשב בצד המזוזה, ותגיד. 

  זאת החיצוניות. 
  

    אמנםאמנםאמנםאמנםכעת הוא בא ואומר את הצד השני,  אבלאבלאבלאבל
אמנם נכון, שהדבר . . . . העיקרהעיקרהעיקרהעיקר    אאאאהוהוהוהו    המעשההמעשההמעשההמעשה    לאלאלאלא

תלוי במעשה, אם עשית כך זה טוב, אבל 
    עיןעיןעיןעין    להיותלהיותלהיותלהיות    צריךצריךצריךצריך    רקרקרקרק    ימיות.החשיבות היא הפנ

    קודרקודרקודרקודר    אםאםאםאם    כאבלכאבלכאבלכאבל    ,,,,ונדכהונדכהונדכהונדכה    נשברנשברנשברנשבר    ולבולבולבולב    ,,,,בוכהבוכהבוכהבוכה    במרבמרבמרבמר
    לפילפילפילפי    והכלוהכלוהכלוהכל    ....השמיםהשמיםהשמיםהשמים    צערצערצערצער    עלעלעלעל    מתניםמתניםמתניםמתנים    בשברוןבשברוןבשברוןבשברון    יאנחיאנחיאנחיאנח

            ....הנשמההנשמההנשמההנשמה    זכותזכותזכותזכות    ולפיולפיולפיולפי    ,,,,האהבההאהבההאהבההאהבה    רוברוברוברוב    ולפיולפיולפיולפי    ,,,,הידיעההידיעההידיעההידיעה
אדם, לפי מה שהוא יודע, כמה יש לו אהבת  כלכלכלכל

ה', וכמה נשמתו זכה, בכדי שירגיש את הצער 
החרבן, בלב הגדול של גלות השכינה, ושל 

נשבר ונדכה. אם נשמתו של־אדם היא נקייה, 
הוא אכן קרוב אל העניין הזה, הוא מרגיש זאת, 

  וממילא הדבר מתבטא בפועל. 

    דלונודלונודלונודלונו    כיכיכיכי    אמתאמתאמתאמת    והןוהןוהןוהןהפלא יועץ ואומר,  ממשיךממשיךממשיךממשיך
כבר לא  ....חסרנוחסרנוחסרנוחסרנו    מהמהמהמה    יודעיודעיודעיודע    אתנואתנואתנואתנו    ואיןואיןואיןואין    ,,,,מאדמאדמאדמאד

    ומהומהומהומה    מבינים זאת. לצערינו, כבר 'ירוד ירדנו'.
    ,,,,השכינההשכינההשכינההשכינה    גלותגלותגלותגלות    ומהוומהוומהוומהו    ,,,,רררר""""בעוהבעוהבעוהבעוה    גרמנוגרמנוגרמנוגרמנו    ומהומהומהומה    ,,,,אבדנואבדנואבדנואבדנו

    העליוניםהעליוניםהעליוניםהעליונים    וצערוצערוצערוצער    צערהצערהצערהצערה    מגיעמגיעמגיעמגיע    היכןהיכןהיכןהיכן    ועדועדועדועד
    קום,קום,קום,קום,ממממכל כל כל כל ממממ    ....הדוויםהדוויםהדוויםהדווים    כלכלכלכל    ידווידווידווידוו    זהזהזהזה    עלעלעלעל    ....והתחתוניםוהתחתוניםוהתחתוניםוהתחתונים

אם אינך     ....כשיעורוכשיעורוכשיעורוכשיעורו    אלאאלאאלאאלא    חייבחייבחייבחייב    ננוננוננוננוייייאאאא    אדםאדםאדםאדם    ללללככככ
במדרגה הזאת, אי אפשר לומר לך לעשות 

  דברים כאשר אינך 'בר הכי'. 
  

    ,,,,בעצמובעצמובעצמובעצמו    ויציירויציירויציירויציירהוא אומר רעיון נפלא,  כעתכעתכעתכעת
    שהוריםשהוריםשהוריםשהורים    לובשתלובשתלובשתלובשת    ,,,,שקשקשקשק    רתרתרתרתחגוחגוחגוחגו    אמואמואמואמו    אלואלואלואלוככככ

    ,,,,ברמהברמהברמהברמה    קולקולקולקול    מרהמרהמרהמרה    צועקתצועקתצועקתצועקת    ,,,,שחוריםשחוריםשחוריםשחורים    ומתעטפתומתעטפתומתעטפתומתעטפת
    יייינִ נִ נִ נִ לְ לְ לְ לְ קַ קַ קַ קַ     ????אומרתאומרתאומרתאומרת    הלשוןהלשוןהלשוןהלשון    מהמהמהמה    ....כיונהכיונהכיונהכיונה    מנהמתמנהמתמנהמתמנהמת

    ורוממתיורוממתיורוממתיורוממתי    דלתידלתידלתידלתיייייגגגג    בניםבניםבניםבנים    ,,,,מזרועימזרועימזרועימזרועי    יייינִ נִ נִ נִ לְ לְ לְ לְ קַ קַ קַ קַ     ,,,,ייייאשאשאשאשמרמרמרמר
    ,,,,לבולבולבולבו    אלאלאלאל    יתןיתןיתןיתן    החיהחיהחיהחי    וכזאתוכזאתוכזאתוכזאת    וכזאתוכזאתוכזאתוכזאת    ....ביביביבי    פשעופשעופשעופשעו    והםוהםוהםוהם

    נפשונפשונפשונפשו    אתאתאתאת    וישפוךוישפוךוישפוךוישפוך    ,,,,הלבהלבהלבהלב    אתאתאתאת    הממרריםהממרריםהממרריםהממררים    דבריםדבריםדבריםדברים
    ציוןציוןציוןציון    מתמתמתמתבנחבנחבנחבנח    ויראהויראהויראהויראה    יזכהיזכהיזכהיזכה    אוליאוליאוליאולי    ,,,,יללהיללהיללהיללה    בקולבקולבקולבקול
            ....אאאא""""בבבבבבבב    שיבנהשיבנהשיבנהשיבנה    ותפארתנוותפארתנוותפארתנוותפארתנו    מקדשנומקדשנומקדשנומקדשנו    ביתביתביתבית    יןיןיןיןייייובבנובבנובבנובבנ

        
שלנו     לשאלה מהקהל: הגירסאבתשובה בתשובה בתשובה בתשובה 
[בשוא נח תחת  י מראשי'נִ לְ היא, 'קַ התימנים 

לו  ינִ שְ שֵׁ חוֹ 'י', כמו נִ ל אֲ 'קַ דהיינו , הלמ"ד]
 הכוונה בלשון סגי נהור, כבד לי. .מחטאת'

י', למ"ד בפתח ודגש. נִ לַּ 'קַ  ,בעברית אומרים
רבני מארי. אבל הם לא יודעים, לא למדו אצל 

תימן היו בקיאים הדק היטב בגירסא. אצל 
        אבא מארי זצ"ל, בודאי הם לא למדו. 

        
אופן, אומר בעל פלא יועץ, שהאדם יצייר  בכלבכלבכלבכל

כאילו הוא רואה את אמו 'חגורת שק לובשת 
  שחורים'.

  
  ה?בא לבעל פלא יועץ, הרעיון הז מהיכןמהיכןמהיכןמהיכן

   
אור  בספר    לי בס"ד שזה על־פי המובאנראה נראה נראה נראה 

 ]פרק צ"ג[, וכן בספר קב הישר ]פרק י"ז[צדיקים 
    להתעוררלהתעוררלהתעוררלהתעורר    האדםהאדםהאדםהאדם    צריךצריךצריךצריך    תדירתדירתדירתדיר    כיכיכיכי, , , , כללכללכללכללההההכך, 
    עלעלעלעל    ולהתאנחולהתאנחולהתאנחולהתאנח, , , , השכינההשכינההשכינההשכינה    גלותגלותגלותגלות    עלעלעלעל    מרמרמרמר    בלבבלבבלבבלב

    כיכיכיכי, , , , לבולבולבולבו    אלאלאלאל    ולשיםולשיםולשיםולשים    ....המרהמרהמרהמר    הגלותהגלותהגלותהגלות    אריכותאריכותאריכותאריכות
    ביןביןביןבין    שורהשורהשורהשורה    היתההיתההיתההיתה    והשכינהוהשכינהוהשכינהוהשכינה, , , , אדמתנואדמתנואדמתנואדמתנו    עלעלעלעל    בהיותנובהיותנובהיותנובהיותנו
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    והיווהיווהיווהיו, , , , יוםיוםיוםיום    בכלבכלבכלבכל    הארההארההארההארה    מקבליםמקבליםמקבליםמקבלים    היינוהיינוהיינוהיינו, , , , הכרוביםהכרוביםהכרוביםהכרובים
    קרוביםקרוביםקרוביםקרובים    והיינווהיינווהיינווהיינו', ', ', ', לי"ילי"ילי"ילי"י    קדושקדושקדושקדוש    עםעםעםעם''''    נקראיםנקראיםנקראיםנקראים    ישראלישראלישראלישראל

    היוהיוהיוהיו    פותפותפותפותייייוהקלוהקלוהקלוהקל, , , , שהשהשהשהווווהקדהקדהקדהקד    ואלואלואלואל    השכינההשכינההשכינההשכינה    אלאלאלאל
    כןכןכןכן    שאיןשאיןשאיןשאין    מהמהמהמה. . . . תהוםתהוםתהוםתהום    בעמקיבעמקיבעמקיבעמקי    ודחופיםודחופיםודחופיםודחופים    נחבאיםנחבאיםנחבאיםנחבאים

    זריםזריםזריםזריםווווומפומפומפומפ    ונסחפיםונסחפיםונסחפיםונסחפים    נדחפיםנדחפיםנדחפיםנדחפים    הןהןהןהן    ישראלישראלישראלישראל    ,,,,ווווייייעכשעכשעכשעכש
    עצמםעצמםעצמםעצמם    ומכניעיםומכניעיםומכניעיםומכניעים    ,,,,הארץהארץהארץהארץ    וקצוותוקצוותוקצוותוקצוות    פנותפנותפנותפנות    בכלבכלבכלבכל

, , , , ולשוןולשוןולשוןולשון    מהמהמהמהוווואאאא    כלכלכלכל    נגדנגדנגדנגד    גדולהגדולהגדולהגדולה    בהכנעהבהכנעהבהכנעהבהכנעה    בגלותבגלותבגלותבגלות
    לעפרלעפרלעפרלעפר    שחהשחהשחהשחה    כיכיכיכי, , , , וכו'    הכבודהכבודהכבודהכבוד    כלכלכלכל    להםלהםלהםלהם    וחולקיןוחולקיןוחולקיןוחולקין

  . . . . נפשנונפשנונפשנונפשנו
  

מדבר על הגלות בין הגויים, אנחנו ברוך ה'  הואהואהואהוא
לא במצב הזה. אבל כך היה בעבר. היום 
בזמנינו, אנחנו לא בגלות בין הגויים, אלא 
בגלות בין הערב־רב, שלטון של רשעים. 
מבחינה מסויימת, איננו סובלים בדיוק אותו 

            החרבן הוא חרבן.הדבר. אבל בסך הכל, 
        

, , , , רגליהםרגליהםרגליהםרגליהם    כפותכפותכפותכפות    תחתתחתתחתתחת    למרמסלמרמסלמרמסלמרמס    אנחנואנחנואנחנואנחנו    וממשוממשוממשוממש
    שלשלשלשל    טרחםטרחםטרחםטרחם    וכלוכלוכלוכל. . . . ולשפחותולשפחותולשפחותולשפחות    לעבדיםלעבדיםלעבדיםלעבדים    להםלהםלהםלהם    ואנחנוואנחנוואנחנוואנחנו

    מותמותמותמותוווואאאא    מןמןמןמן    קצתקצתקצתקצת    עיןעיןעיןעין    נושאיםנושאיםנושאיםנושאים    כפם,כפם,כפם,כפם,    ויגיעויגיעויגיעויגיע    ישראלישראלישראלישראל
. . . . מידםמידםמידםמידם    חזקהחזקהחזקהחזקה    בידבידבידביד    ולוקחיםולוקחיםולוקחיםולוקחים, , , , בישראלבישראלבישראלבישראל    העולםהעולםהעולםהעולם
    ונשחטיםונשחטיםונשחטיםונשחטים    ונהרגיםונהרגיםונהרגיםונהרגים    כיםכיםכיםכיםווווממממ, , , , ישראלישראלישראלישראל    ביתביתביתבית, , , , ואנחנוואנחנוואנחנוואנחנו

    אדםאדםאדםאדם    ישיםישיםישיםישים    לאלאלאלא    והיאךוהיאךוהיאךוהיאך. . . . השםהשםהשםהשם    שתשתשתשתווווקדקדקדקד    עלעלעלעל    ונשרפיםונשרפיםונשרפיםונשרפים
, , , , בלבובלבובלבובלבו    נוגענוגענוגענוגע    אלהיםאלהיםאלהיםאלהים    שיראתשיראתשיראתשיראת    מימימימי    כלכלכלכל    ,,,,לבולבולבולבו    אלאלאלאל
    לתלתלתלתוווולגאלגאלגאלגא    יכיםיכיםיכיםיכיםייייהשהשהשהש    במקומותבמקומותבמקומותבמקומות    לתולתולתולתוייייבתפבתפבתפבתפ    ןןןןוווולכולכולכולכו

    אמותאמותאמותאמות    מידימידימידימידי    הואהואהואהוא    ברוךברוךברוךברוך    הקדושהקדושהקדושהקדוש    שיגאלנושיגאלנושיגאלנושיגאלנו, , , , ישראלישראלישראלישראל
    היאהיאהיאהיא    אמתיתאמתיתאמתיתאמתית    וקבלהוקבלהוקבלהוקבלה    ....כבודוכבודוכבודוכבודו    שכינתשכינתשכינתשכינת    למעןלמעןלמעןלמען    העולםהעולםהעולםהעולם

    גלותגלותגלותגלות    עלעלעלעל    צערצערצערצער    תדירתדירתדירתדיר    שבלבושבלבושבלבושבלבו    מימימימי    כלכלכלכל: : : : בידיבידיבידיבידי
        . . . . תורהתורהתורהתורה    לכתרלכתרלכתרלכתר    זוכהזוכהזוכהזוכה    ,,,,השכינההשכינההשכינההשכינה

        
    מורנומורנומורנומורנו    עלעלעלעל, , , , לברכהלברכהלברכהלברכה    זכרונוזכרונוזכרונוזכרונו    יייי""""הארהארהארהאר    שכתבשכתבשכתבשכתב    מהמהמהמה, , , , ודעודעודעודע

, , , , ''''שבתשבתשבתשבת    קוניקוניקוניקוניייייתתתת''''הההה    ברברברבריייישחשחשחשח, , , , הלויהלויהלויהלוי    אברהםאברהםאברהםאברהם    רבירבירבירבי    הרבהרבהרבהרב
    במהרהבמהרהבמהרהבמהרה    ותכונןותכונןותכונןותכונן    תבנהתבנהתבנהתבנה, , , , בצפתבצפתבצפתבצפת    דירתודירתודירתודירתו    שהיהשהיהשהיהשהיה

    בכלבכלבכלבכל    וסובבוסובבוסובבוסובב    קםקםקםקם    היההיההיההיה    ,,,,לילהלילהלילהלילה    חצותחצותחצותחצות    ובכלובכלובכלובכל. . . . בימינובימינובימינובימינו
    ,,,,מרמרמרמר    בקולבקולבקולבקול    קולוקולוקולוקולו    ונתןונתןונתןונתן, , , , יהודיםיהודיםיהודיםיהודים    שלשלשלשל    הרחובותהרחובותהרחובותהרחובות

    ביתביתביתבית    אחינואחינואחינואחינו    כך הוא צעק בחצות הלילה, ,,,,ואמרואמרואמרואמר
    בעוונותינובעוונותינובעוונותינובעוונותינו    שהשכינהשהשכינהשהשכינהשהשכינה, , , , לכםלכםלכםלכם    ידועידועידועידוע    הלאהלאהלאהלא, , , , ישראלישראלישראלישראל
, , , , אשאשאשאש    פתפתפתפתיייילשרלשרלשרלשר    היההיההיההיה    מקדשנומקדשנומקדשנומקדשנו    וביתוביתוביתובית, , , , בגלותבגלותבגלותבגלות    הרביםהרביםהרביםהרבים

, , , , יסוריםיסוריםיסוריםיסורים    וסובליםוסובליםוסובליםוסובלים    ,,,,המרהמרהמרהמר    בגלותבגלותבגלותבגלות    הםהםהםהם    וישראלוישראלוישראלוישראל
    חסידיםחסידיםחסידיםחסידים    כמהכמהכמהכמה    ונהרגוונהרגוונהרגוונהרגו, , , , ומריםומריםומריםומרים    קשיםקשיםקשיםקשים    נוייםנוייםנוייםנוייםייייעעעע

, , , , נעריםנעריםנעריםנערים    עםעםעםעם    זקניםזקניםזקניםזקנים, , , , ובתולותובתולותובתולותובתולות    בחוריםבחוריםבחוריםבחורים, , , , וחסידותוחסידותוחסידותוחסידות

    במיתותבמיתותבמיתותבמיתות    ונדוניןונדוניןונדוניןונדונין    ונתליןונתליןונתליןונתלין    ,,,,דיןדיןדיןדין    ביתביתביתבית    מיתותמיתותמיתותמיתות    בארבעבארבעבארבעבארבע
    מטותיכםמטותיכםמטותיכםמטותיכם    עלעלעלעל    שוכביןשוכביןשוכביןשוכבין    ואתםואתםואתםואתם    ....נותנותנותנותווווומשומשומשומש    קשותקשותקשותקשות

, , , , אלהינואלהינואלהינואלהינו' ' ' ' הההה    אלאלאלאל    ונצעקונצעקונצעקונצעק    קומוקומוקומוקומו? ? ? ? ובטחובטחובטחובטח    בהשקטבהשקטבהשקטבהשקט
    קולקולקולקול    אלאלאלאל' ' ' ' הההה    ישמעישמעישמעישמע    אוליאוליאוליאולי, , , , וחנוןוחנוןוחנוןוחנון    רחוםרחוםרחוםרחום    מלךמלךמלךמלך    שהואשהואשהואשהוא

    טתטתטתטתייייפלפלפלפל    שאריתשאריתשאריתשארית    עמועמועמועמו    עלעלעלעל    וירחםוירחםוירחםוירחם, , , , תפלתנותפלתנותפלתנותפלתנו
    לכללכללכללכל    מנוחהמנוחהמנוחהמנוחה    נתןנתןנתןנתן    ולאולאולאולא, , , , צועקצועקצועקצועק    החסידהחסידהחסידהחסיד    והיהוהיהוהיהוהיה. . . . ישראלישראלישראלישראל

הוא הסתובב וצעק כך, בכל חוצות . . . . העירהעירהעירהעיר    בניבניבניבני
  העיר. 

  
כל תלמיד חכם כל תלמיד חכם כל תלמיד חכם כל תלמיד חכם ללללששששאור צדיקים מובא,  בספרבספרבספרבספר

הוא היה קורא בשמו, ולא זז ממנו עד שרואהו הוא היה קורא בשמו, ולא זז ממנו עד שרואהו הוא היה קורא בשמו, ולא זז ממנו עד שרואהו הוא היה קורא בשמו, ולא זז ממנו עד שרואהו 
   מן המטה.מן המטה.מן המטה.מן המטה.קם קם קם קם 

        
    כלםכלםכלםכלם    קמיםקמיםקמיםקמים    והיווהיווהיווהיו    בעל קב הישר וכותב,ממשיך ממשיך ממשיך ממשיך 

    אומריםאומריםאומריםאומרים    והיווהיווהיווהיו, , , , מדרשותמדרשותמדרשותמדרשות    לבתילבתילבתילבתי    חדאחדאחדאחדא    בשעהבשעהבשעהבשעה
    אישאישאישאיש    אישאישאישאיש    לומדיןלומדיןלומדיןלומדין    היוהיוהיוהיו    כךכךכךכך    ואחרואחרואחרואחר, , , , חצותחצותחצותחצות    קוןקוןקוןקוןייייהתהתהתהת
    קבלהקבלהקבלהקבלה    בדבריבדבריבדבריבדברי    עוסקיןעוסקיןעוסקיןעוסקין    היוהיוהיוהיו    מהןמהןמהןמהן    ישישישיש    ....השגתוהשגתוהשגתוהשגתו    כפיכפיכפיכפי
, , , , ובמשניותובמשניותובמשניותובמשניות    בגמראבגמראבגמראבגמרא    עוסקיםעוסקיםעוסקיםעוסקים    היוהיוהיוהיו    מהןמהןמהןמהן    וישוישוישויש, , , , הרהרהרהרווווובזובזובזובז
. . . . וכתוביםוכתוביםוכתוביםוכתובים    ונביאיםונביאיםונביאיםונביאים    בתורהבתורהבתורהבתורה    עוסקיםעוסקיםעוסקיםעוסקים    היוהיוהיוהיו    מהןמהןמהןמהן    וישוישוישויש

כל אחד לפי רמתו, או הצורך שלו, מה 
    אומריםאומריםאומריםאומרים    היוהיוהיוהיו    כךכךכךכך    ואחרואחרואחרואחרשהתאים לו באותו זמן. 

    מעורריםמעורריםמעורריםמעוררים    והיווהיווהיווהיו, , , , היוםהיוםהיוםהיום    אוראוראוראור    עדעדעדעד    ובקשותובקשותובקשותובקשות    פזמוניםפזמוניםפזמוניםפזמונים
        . . . . רחמיםרחמיםרחמיםרחמים

        
    מפליגמפליגמפליגמפליג    היההיההיההיה, , , , לברכהלברכהלברכהלברכה    זכרונוזכרונוזכרונוזכרונו    יייי""""הארהארהארהאר    והרבוהרבוהרבוהרב

, , , , הלויהלויהלויהלוי    אברהםאברהםאברהםאברהם    רבירבירבירבי    החסידהחסידהחסידהחסיד    עלעלעלעל    ואמרואמרואמרואמר, , , , בחסידותבחסידותבחסידותבחסידות
    ירמיהוירמיהוירמיהוירמיהו    שלשלשלשל    גלגולגלגולגלגולגלגול    היההיההיההיה    שהואשהואשהואשהוא, , , , לברכהלברכהלברכהלברכה    זכרונוזכרונוזכרונוזכרונו
כפי שירמיהו הנביא היה מקונן על . . . . הנביאהנביאהנביאהנביא

החרבן, כך גם הוא, כיון שהוא היה גלגול שלו. 
כנראה הוא היה צריך לבוא לעולם, בכדי לתקן 

  איזה דבר קטן.
        

    שלמושלמושלמושלמו    כיכיכיכי, , , , דעדעדעדע: : : : ז"לז"לז"לז"ל    יייי""""הארהארהארהאר    לולולולו    אמראמראמראמר    אחתאחתאחתאחת    פעםפעםפעםפעם
    תקנהתקנהתקנהתקנה    שתעשהשתעשהשתעשהשתעשה    לאלאלאלא    אםאםאםאם, , , , למותלמותלמותלמות    ימיךימיךימיךימיך    והגיעווהגיעווהגיעווהגיעו, , , , ימיךימיךימיךימיך
    אזיאזיאזיאזי, , , , זוזוזוזו    תקנהתקנהתקנהתקנה    אותהאותהאותהאותה    תעשהתעשהתעשהתעשה    ואםואםואםואם. . . . שאלמדךשאלמדךשאלמדךשאלמדך    אחתאחתאחתאחת
    התקנההתקנההתקנההתקנה    היאהיאהיאהיא    וזווזווזווזו. . . . שניםשניםשניםשנים    ושתיםושתיםושתיםושתים    עשריםעשריםעשריםעשרים    עודעודעודעוד    תחיהתחיהתחיהתחיה
    להתפלללהתפלללהתפלללהתפלל    תלךתלךתלךתלך    ושםושםושםושם, , , , םםםםלירושללירושללירושללירושל    שתלךשתלךשתלךשתלך: : : : שלךשלךשלךשלך
    ותזכהותזכהותזכהותזכה, , , , נתךנתךנתךנתךייייתחתחתחתח    ךךךךווווותשפותשפותשפותשפ, , , , המערביהמערביהמערביהמערבי    תלתלתלתלווווככככ    לפנילפנילפנילפני

אהה, יזכה לראות את . . . . השכינההשכינההשכינההשכינה    לראותלראותלראותלראות
השכינה. האדם יודע מה זאת השכינה? אבל כך 
  האריז"ל אמר לו, שיזכה לראות את השכינה. 
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    ,,,,לביתולביתולביתולביתו    החסידהחסידהחסידהחסיד    הלךהלךהלךהלך    ואזואזואזואז, הוא עושה הכנות. א"כא"כא"כא"כ
    בתעניתבתעניתבתעניתבתענית    לילותלילותלילותלילות    ושלשהושלשהושלשהושלשה    ימיםימיםימיםימים    שלשהשלשהשלשהשלשה    עצמועצמועצמועצמו    וסגרוסגרוסגרוסגר
    ובאובאובאובא    ,,,,םםםםלירושללירושללירושללירושל    החסידהחסידהחסידהחסיד    הלךהלךהלךהלך    כךכךכךכך    ואחרואחרואחרואחר    ....ואפרואפרואפרואפר    שקשקשקשק

    ובתחנוניםובתחנוניםובתחנוניםובתחנונים    להלהלהלהייייבתפבתפבתפבתפ    המערביהמערביהמערביהמערבי    תלתלתלתלווווככככ    לפנילפנילפנילפני
    ,,,,תלתלתלתלווווהכהכהכהכ    גביגביגביגבי    עלעלעלעל    ראהראהראהראה    כךכךכךכך    ואחרואחרואחרואחר. . . . גדולהגדולהגדולהגדולה    ובבכיהובבכיהובבכיהובבכיה

כך כתוב  ....שחוריםשחוריםשחוריםשחורים    בשתבשתבשתבשתוווומלמלמלמל    אשהאשהאשהאשה    גמתגמתגמתגמתוווודדדד    צורהצורהצורהצורה
  בספר קב הישר. 

  
אור צדיקים, שהוא כנראה המקור לכך,  ובספרובספרובספרובספר

    גביגביגביגבי    עלעלעלעל    ויראויראויראוירא    ,,,,עיניועיניועיניועיניו    נשאנשאנשאנשא    ופתאוםופתאוםופתאוםופתאוםכתוב בזה"ל, 
    ....מאחוריהמאחוריהמאחוריהמאחוריה    אחתאחתאחתאחת    אשהאשהאשהאשה    דוגמתדוגמתדוגמתדוגמת    ,,,,ייייבבבבררררמעמעמעמע    כותלכותלכותלכותל

דהיינו, הוא ראה אותה מגבה. לא מצד הפנים, 
    איןאיןאיןאין    ,,,,אותהאותהאותהאותה    ראהראהראהראה    מלבושמלבושמלבושמלבוש    ובאיזהובאיזהובאיזהובאיזהאלא מצד הגב. 

כנראה     ....יתברךיתברךיתברךיתברך    כבודוכבודוכבודוכבודו    עלעלעלעל    לחוסלחוסלחוסלחוס    ,,,,לכתובלכתובלכתובלכתוב    רצונירצונירצונירצוני
        רחמנא ליצלן.  בגדים קרועים, סמרטוטים,

        
    נפלנפלנפלנפל    פחדופחדופחדופחדו    מרבמרבמרבמרב    ותכףותכףותכףותכף    בעל קב הישר, ממשיךממשיךממשיךממשיך

, , , , גדולגדולגדולגדול    בבכיבבכיבבכיבבכי    ובוכהובוכהובוכהובוכה    צועקצועקצועקצועק    והיהוהיהוהיהוהיה, , , , ארצהארצהארצהארצה    פניופניופניופניו    עלעלעלעל
! ! ! ! נפשינפשינפשינפשי    עלעלעלעל    אההאההאההאהה! ! ! ! אויאויאויאוי! ! ! ! בכךבכךבכךבכך    שראיתיךְ שראיתיךְ שראיתיךְ שראיתיךְ     לילילילי    אויאויאויאוי: : : : ואמרואמרואמרואמר
    שערותשערותשערותשערות    ממרטממרטממרטממרט    והיהוהיהוהיהוהיה. . . . וזעקותוזעקותוזעקותוזעקות    בבכיהבבכיהבבכיהבבכיה    מאריךמאריךמאריךמאריך    והיהוהיהוהיהוהיה

            ....ונרדםונרדםונרדםונרדם    שנתעלףשנתעלףשנתעלףשנתעלף    עדעדעדעד    ראשוראשוראשוראשו
        

    בבגדיםבבגדיםבבגדיםבבגדים    השכינההשכינההשכינההשכינה    אליואליואליואליו    שבאהשבאהשבאהשבאה, , , , בחלוםבחלוםבחלוםבחלום    ראהראהראהראה    ואזואזואזואז
נראתה לו בבגדים יפים, לא  כעת היא ....נאיםנאיםנאיםנאים

    ישישישיש    כיכיכיכי, , , , אברהםאברהםאברהםאברהם    יייינִ נִ נִ נִ בְּ בְּ בְּ בְּ , , , , התנחםהתנחםהתנחםהתנחם: : : : ההההואמרואמרואמרואמר    סמרטוטים.
    כיכיכיכי, , , , לגבולםלגבולםלגבולםלגבולם    הבניםהבניםהבניםהבנים    וישובווישובווישובווישובו, , , , לאחריתךלאחריתךלאחריתךלאחריתך    תקוהתקוהתקוהתקוה
בעזרת ה', . . . . אותםאותםאותםאותם    ורחמתיורחמתיורחמתיורחמתי    שבותםשבותםשבותםשבותם    אתאתאתאת    אשיבאשיבאשיבאשיב

        עוד יגיע הזמן. יש תקוה. זהו אינו הסוף. 
        

    אלאלאלאל    ובאובאובאובא, , , , לצפתלצפתלצפתלצפת    וחזרוחזרוחזרוחזר    רגליורגליורגליורגליו    אתאתאתאת    וישאוישאוישאוישא    ....וייקץוייקץוייקץוייקץ
, , , , יייי""""הארהארהארהאר    לולולולו    אמראמראמראמר    ותכףותכףותכףותכף. . . . לברכהלברכהלברכהלברכה    זכרונוזכרונוזכרונוזכרונו, , , , יייי""""הארהארהארהאר

    פניפניפניפני    לראותלראותלראותלראות    שזכיתשזכיתשזכיתשזכית, , , , בךבךבךבך    רואהרואהרואהרואה    אניאניאניאני: : : : לברכהלברכהלברכהלברכה    זכרונוזכרונוזכרונוזכרונו
    עודעודעודעוד    שתחיהשתחיהשתחיהשתחיה, , , , בטוחבטוחבטוחבטוח    תהיהתהיהתהיהתהיה    ומעתהומעתהומעתהומעתה, , , , השכינההשכינההשכינההשכינה
    אחראחראחראחר    חיחיחיחי    שהחסידשהחסידשהחסידשהחסיד, , , , ֲהָוהֲהָוהֲהָוהֲהָוה    וכןוכןוכןוכן. . . . שניםשניםשניםשנים    ושתיםושתיםושתיםושתים    עשריםעשריםעשריםעשרים

        ....שניםשניםשניםשנים    ושתיםושתיםושתיםושתים    עשריםעשריםעשריםעשרים    המעשההמעשההמעשההמעשה    זהזהזהזה
        

מביא [א', אות ס"ט] בספרו שם הגדולים החיד"א החיד"א החיד"א החיד"א 
    הואהואהואהוא    ,,,,לללל""""זזזז    יםיםיםיםכִ כִ כִ כִ רוּ רוּ רוּ רוּ בְּ בְּ בְּ בְּ     הלויהלויהלויהלוי    אברהםאברהםאברהםאברהם    רררר""""מהרמהרמהרמהרזאת, 
    בכותלבכותלבכותלבכותל    בהקיץבהקיץבהקיץבהקיץ    בעיןבעיןבעיןבעין    עיןעיןעיןעין    השכינההשכינההשכינההשכינה    שראהשראהשראהשראה    הקדושהקדושהקדושהקדוש
        מערבי.מערבי.מערבי.מערבי.

        

אגב, ישנם רבים הטועים, ומתבלבלים דרך דרך דרך דרך 
בינו לבין הר"ר אברהם גלאנטי, כיון ששמם 
אותו הדבר, אברהם, ושניהם היו בעיר צפת, 
בדורו של האריז"ל. אבל, אלו שני אנשים 
שונים. זהו רבי אברהם ברוכים, וזהו רבי 

, מחבר פירוש על ספר הזוה"ק. אברהם גלאנטי
זה מוכח מזה שהחיד"א הביא שם לעיל באות 

  ל"ו בנפרד את ר"א גלאנטי.
  

אומר החיד"א, אולי ישנם אנשים,  אופן בכלבכלבכלבכל
שלא יאמינו לסיפור הזה. ראה את השכינה? 

  מהיכן הסיפורים האלה? 
  

    כריכריכריכרידדדד    ,,,,הסיפורהסיפורהסיפורהסיפור    ולקולולקולולקולולקולעל כך החיד"א,  אומראומראומראומר
    במיטבבמיטבבמיטבבמיטב    אענהאענהאענהאענה    אניאניאניאני    ,,,,בלבובלבובלבובלבו    אדםאדםאדםאדם    שוםשוםשוםשום    יפקפקיפקפקיפקפקיפקפק    שלאשלאשלאשלא

לחיד"א ישנה לשון מליצית. מה     ....הארשהארשהארשהארש
הפירוש, 'לקֹל הסיפור'? כוונתו מלשון הפסוק 

ּפֹור    ְלקֹולְלקֹולְלקֹולְלקֹול    ְוָיקּוםְוָיקּוםְוָיקּוםְוָיקּום    ,[י"ב, ד']בספר קהלת  ּפֹורַהּצִ ּפֹורַהּצִ ּפֹורַהּצִ אז . . . . ַהּצִ
הסיפור'. ובמקום  לקֹל'החיד"א עושה זאת, 

ֵמיַטב ֵמיַטבּבְ ֵמיַטבּבְ ֵמיַטבּבְ , הוא כותב י"א] מ"ז, [בראשית ָהָאֶרץָהָאֶרץָהָאֶרץָהָאֶרץ    ּבְ
ת שפתינו', דהיינו 'האר"ש , מלשון 'ֲאֶרׁשֶ
  הדיבור. 

  
כרונם כרונם כרונם כרונם זזזזבותינו בותינו בותינו בותינו רררר    רירירירידבדבדבדב    בכלבכלבכלבכל    ודאיודאיודאיודאי    מאמיניםמאמיניםמאמיניםמאמינים    אנואנואנואנו

טוב, אם אינך מאמין לסיפור שהיה עם     ברכה.ברכה.ברכה.ברכה.לללל
האריז"ל, הכתוב בספר אור צדיקים, אזי בוא 

    מאמרםמאמרםמאמרםמאמרם    חזוחזוחזוחזו    לכולכולכולכוותשמע מה חז"ל אמרו. 
    יולדתיולדתיולדתיולדת    אמללהאמללהאמללהאמללה    פפפפ""""עעעע    ו]ו]ו]ו]""""טטטט    [סימן[סימן[סימן[סימן    ירמיהירמיהירמיהירמיה    בילקוטבילקוטבילקוטבילקוט
    וריםוריםוריםוריםשחשחשחשח    לובשתלובשתלובשתלובשת    אשהאשהאשהאשה    ראהראהראהראה    שירמיהשירמיהשירמיהשירמיה    ,,,,השבעההשבעההשבעההשבעה

הרי כתוב     ....שששש""""עעעע' ' ' ' וכווכווכווכו    ציוןציוןציוןציון    מאמאמאמאאאאא    אניאניאניאני    ואמרהואמרהואמרהואמרה    ,,,,''''וכווכווכווכו
כך במפורש בחז"ל. אם־כן אל תפקפק על 
הסיפור, כיון שזהו סיפור אמיתי, הוא זכה 

  יש לכך מקור מפורש.    לראות את השכינה.
  

פלא יועץ, הפליא עצה הגדיל תושיה,  בעלבעלבעלבעל
ברוב חכמתו הוא רצה להמחיש זאת. האדם 
רוצה לבכות על גלות השכינה, אבל מה זאת 
'שכינה'? מי יודע מי היא זאת השכינה? מה 
האדם ידמיין? אומר הפלא יועץ, את אמך אתה 
מכיר, תחשוב על אמך שהיא לובש שחורים 
וסמרטוטים, ובוכה וצועקת כמי שמתו מוטל 
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לפניו. עי"כ יהיה לך קצת אפשרות לחוש זאת, 
ינו אמיתי אלא לקבל מושג. למרות שהדבר א

רק משל. אבל במציאות, ראינו לירמיהו הנביא 
בעצמו, בפרט אם מהר"ר אברהם הלוי היה 
גלגול שלו, השכינה נתגלתה לו בדמות אשה 
הלובשת שחורים, או סמרטוטים, בצורה כזאת 
נבזית, במצב כזה שפל ומדוכא. עי"כ אולי 
  תרגיש את הצער, ותתעורר לבכות על החרבן.

  
  

    נסיםנסיםנסיםנסים    הרבהרבהרבהרב    צצצצ""""הגההגההגההגה    אביואביואביואביו    לזכרלזכרלזכרלזכר    אאאא""""שליטשליטשליטשליט    מרןמרןמרןמרן    דברידברידברידברי
    יוםיוםיוםיום    יחוליחוליחוליחול    שהשבועשהשבועשהשבועשהשבוע    לללל""""זצוקזצוקזצוקזצוק    רצאבירצאבירצאבירצאבי    נחוםנחוםנחוםנחום    הנקרא מאריהנקרא מאריהנקרא מאריהנקרא מארי

        . . . . שלושלושלושלו    היאר־צייטהיאר־צייטהיאר־צייטהיאר־צייט
        

שאמרתי בתחילת השיעור, השבוע יחול  כפיכפיכפיכפי
יום היארצייט של אבא מארי זצ"ל, לכן ברצוני 

  לומר משהו קטן לעילוי נשמתו.
  

קודש זו, זכיתי לומר את ה'רשות'  בשבתבשבתבשבתבשבת
אדיר במרומים וכו', כפי לברוך שאמר, 'ברוך 

שדיברנו בעבר [הסברנו בסוף שנה שעברה, 
ובתחילת שנה זו, בכל פתיחת שיעור, פיסקא 
ם]. זאת הפעם הראשונה, שזכיתי לומר זאת  מׁשָ
בציבור. ובלי נדר, אני מקוה כי לכל הפחות 
בשב"ק שלפני היארצייט שלו, נאמר את 
ה'רשות' לברוך שאמר, בכדי לעורר זכות 

  אבות.
  

היראת שמים שהיתה אצל אבא מארי  אתאתאתאת
זצ"ל, היה אפשר לראות תמיד. בכל עת היתה 
יראת ה' חופפת על פניו, בכל הליכותיו 

  ותנועותיו.
  

בתורת ילדים, כי אם מישהו היה שר זכורני זכורני זכורני זכורני 
בימי בין המצרים, וכדומה, מיד הוא היה גוער 
ואומר, 'ְמָצִרים'. בצורה ממש מחרידה. וכן לגבי 

  שהו חדש, וכדומה. אין מושגים כאלה.לקנות מ
, כאשר פעם שאלו אותו לגבי פסח, כןכןכןכן־־־־כמוכמוכמוכמו

כמה הדבר הכי קטן של חמץ? אז הוא ענה, 
'במשהו'. אבל כשהוא אמר זאת, זה לא סתם, 
יבש. אלא הוא כמו נבהל, נבעת. ראו שהיר"ש 

  שלו היתה כדבר החרות בדם. 

מארי זצ"ל, היה מאריה דאתרא  אבאאבאאבאאבא
של העיר רצאבה. בלשוננו במקור  והראב"ד

ה. אבל כיום בעברית אומרים,  אומרים, ֻרַצאּבַ
ה. כך אומרים בזמנינו, בכדי שיבינו את  ַרַצאּבַ
שם כינוי המשפחה שלנו, שהיא ע"ש העיר 
רצאבה. שם וגם בכל הסביבה, כל שאלה 
שהיתה בהלכה או בבי"ד, נחתך על פיו. בשנים 

ו, הוא היה האחרונות, לאחר שנפטר הרב של
המאריה דאתרא בעיר, וראש בית־הדין, עד 

  שעלו לארץ ישראל בשנת ה'תש"ט.
  
  

    שהובאושהובאושהובאושהובאו    השקרהשקרהשקרהשקר    לדברילדברילדברילדברי    אאאא""""שליטשליטשליטשליט    מרןמרןמרןמרן    התייחסותהתייחסותהתייחסותהתייחסות
    עלעלעלעל    אאאא""""שליטשליטשליטשליט    קורחקורחקורחקורח    שלמהשלמהשלמהשלמה    הרבהרבהרבהרב    בשםבשםבשםבשם    אחתאחתאחתאחת    בחוברתבחוברתבחוברתבחוברת

        ....לללל""""זצזצזצזצ    צוביריצוביריצוביריצובירי    יוסףיוסףיוסףיוסף    הרבהרבהרבהרב
        

  אני מדגיש זאת? מדועמדועמדועמדוע
  

שלח לי צילום מהחוברת 'תור הזהב'  מישהומישהומישהומישהו
, נתפרסם מאמר דף ח'] [שב"ק מסעי התשע"ח,

לזכרו של הרב יוסף צובירי זצ"ל, במלאות 
שמונה עשרה שנה לפטירתו, כתבו עליו שם 
מאמר מאת הרב שלמה קורח, ה' ישמרהו 
ויחיהו, המקום ברוך הוא ישלח לו רפואה 
שלימה, וראיתי שם דברים מוזרים מאד. אי 

  אפשר לעבור על כך בשתיקה.
  

על הרב צובירי, שם עוד כמה מאמרים  מובאיםמובאיםמובאיםמובאים
אינני מתייחס לכל המאמרים הללו, למרות 
שיש בהם הרבה 'דברים בטלים'. אבל בין 
היתר, עשו ראיון עם הרב שלמה קורח, והוא 

גם כשהיה צעיר מאד גם כשהיה צעיר מאד גם כשהיה צעיר מאד גם כשהיה צעיר מאד מספר על הרב צובירי כך, 
בתימן, הוא נחשב כמאן דאמר. חכמי רצאבה בתימן, הוא נחשב כמאן דאמר. חכמי רצאבה בתימן, הוא נחשב כמאן דאמר. חכמי רצאבה בתימן, הוא נחשב כמאן דאמר. חכמי רצאבה 
היו שולחים אליו שאלות כהלכה כסדר. היו שולחים אליו שאלות כהלכה כסדר. היו שולחים אליו שאלות כהלכה כסדר. היו שולחים אליו שאלות כהלכה כסדר. 

הם את הספיקות ואת הם את הספיקות ואת הם את הספיקות ואת הם את הספיקות ואת הוא פשט להוא פשט להוא פשט להוא פשט לשמעתם? 
חילוקי הדעות, ורבים מהמנהגים של רצאבה חילוקי הדעות, ורבים מהמנהגים של רצאבה חילוקי הדעות, ורבים מהמנהגים של רצאבה חילוקי הדעות, ורבים מהמנהגים של רצאבה 

        נוסדו על ידו. נוסדו על ידו. נוסדו על ידו. נוסדו על ידו. 
        

זוכר, שקראתי פעם פיסקא כל כך קטנה, אינני אינני אינני אינני 
עם כל כך הרבה טעיות ושקרים... דברים שלא 
היו ולא נבראו. ממש סילופים. שקר וכזב. 

  דברים שקריים ממש. 
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מקוה, שעורך המאמר לא הבין את דבריו,  אניאניאניאני
ך מחוסר הבנתו, ולא שידו של הרב וכתב כ

שלמה במעל הזה. או יד זדונית נוספת בחשה 
  בקדירה, והכינה "מטעמים".

  
שני ת"ח  דבר אחד ויחיד, ששאלו אותו היההיההיההיה

צעירים, כפי שנתפרסם בזמנו בחוברת אור 
, אבל אלו לא ב]"י א"י דף ח"תשמ'ה [שבטישראל 

, מעולם לא שאלו היו רבני העיר. חכמי רצאבה
אותו, וכן אבא מארי זצ"ל, לא שאלות בכתב 
ולא שאלות בע"פ, בכלל לא התייחסו. לבוא 
ולהגיד, שמנהגי העיר רצאבה נוסדו על ידו? 

  שקר גס וטעות חמורה.
  

רצאבה, היו שלשה בתי כנסת. 'כניס בני  בעירבעירבעירבעיר
יהודה', 'כניס בית חנש', ו'כניס בני הילל'. 

תה ביהכ"נ הגדולה ביותר, 'כניס בני יהודה' הי
והיא היתה של המשפחה שלנו. 'כניס בית 
חנש', זה נקרא כיום משפחת נחשון. 'וכניס בני 
הילל'. שלושת בתי כנסת, היו נוסח בלדי. ברור 
שלא שאלו אותו, ולא ייסדו על ידו מנהגים. 
הרי הוא שאמי ברמ"ח איבריו ושס"ה גידיו. 

מר דברים, אינני מבין, כיצד מעיזים כיום לו
-שלא היו ולא נבראו. אני מקוה שזאת חוסר

  הבנה חמורה. כל מה שכתוב שם.
  

אופן, לא היו דברים מעולם. כפי  בכלבכלבכלבכל
שאמרתי, היתה בסך הכל שאלה אחת, 
שנתפרסמה בחוברת אור ישראל. למעשה, זה 
התחיל כבר מהספר ויצבור יוסף בר, הוא כתב 

כך, שם כך. אבל כיון שהזמן קצר, לא אאריך ב
אולי ניתן לשילה שידפיס את זה. אלו היו שני 

. אלו לא 25, והשני בן 24ת"ח בלבד, האחד בן 
היו רבני העיר, וגם שאלה זו לא היתה להלכה 
ולמעשה, אלא זה קשור להסביר איזו הלכה, 
שהם שאלו אותו. כך שהדברים הללו, אין להם 

  שום יסוד.
        

חשוב שמבין ויודע, אמר לי כי כשקרא  ת"חת"חת"חת"ח
  ת המאמר בתור הזהב, נדהם. היה המום.א
  

[להלן הדברים כפי שרשומים אצל מרן 
שליט"א בכתביו מלפני שנים רבות, במאמר 

    דברדברדברדבר    פיהםפיהםפיהםפיהם    אשראשראשראשר    אותםאותםאותםאותם"לקעקע ביצתן" אות ז': 
) ) ) ) איךאיךאיךאיך    הההה""""דדדד    כדלעילכדלעילכדלעילכדלעיל((((    שקרשקרשקרשקר    ימיןימיןימיןימין    וימינםוימינםוימינםוימינם    שואשואשואשוא

    מפנימפנימפנימפני    בפרטבפרטבפרטבפרט((((    עודעודעודעוד    אודותםאודותםאודותםאודותם    להוסיףלהוסיףלהוסיףלהוסיף    לנכוןלנכוןלנכוןלנכון    מצאתימצאתימצאתימצאתי
, , , , חשובחשובחשובחשוב    חכםחכםחכםחכם    תלמידתלמידתלמידתלמיד    על־ידיעל־ידיעל־ידיעל־ידי    שנתבקשתישנתבקשתישנתבקשתישנתבקשתי

    האמתהאמתהאמתהאמת    תהיתהיתהיתהי    לבללבללבללבל, , , , הכתבהכתבהכתבהכתב    עלעלעלעל    הדבריםהדבריםהדבריםהדברים    להעלותלהעלותלהעלותלהעלות
, , , , וכדומהוכדומהוכדומהוכדומה    ובהערותיהםובהערותיהםובהערותיהםובהערותיהם    בהקדמותיהםבהקדמותיהםבהקדמותיהםבהקדמותיהם    כיכיכיכי) ) ) ) נעדרתנעדרתנעדרתנעדרת

, , , , בצליםבצליםבצליםבצלים    שתילישתילישתילישתילי    במכוןבמכוןבמכוןבמכון    ספריהםספריהםספריהםספריהם    שבהוצאתשבהוצאתשבהוצאתשבהוצאת
    מאשרמאשרמאשרמאשר, , , , אמתאמתאמתאמת    חצאיחצאיחצאיחצאי    אואואואו    רביםרביםרביםרבים    כזביםכזביםכזביםכזבים    עודעודעודעוד    מפיחיםמפיחיםמפיחיםמפיחים

    אתאתאתאת    ולפארולפארולפארולפאר    להגדיללהגדיללהגדיללהגדיל    שכדישכדישכדישכדי    כגוןכגוןכגוןכגון. . . . בדמיונםבדמיונםבדמיונםבדמיונם    עולהעולהעולהעולה
    כיכיכיכי    להםלהםלהםלהם    שיתגלהשיתגלהשיתגלהשיתגלה    עדעדעדעד((((    דרכםדרכםדרכםדרכם־־־־מורהמורהמורהמורה    כבודכבודכבודכבוד    מעלתמעלתמעלתמעלת

    אותםאותםאותםאותם    הטעההטעההטעההטעה    כיכיכיכי    ויתבררויתבררויתבררויתברר, , , , הנחילםהנחילםהנחילםהנחילם    שקרשקרשקרשקר
    ידועיםידועיםידועיםידועים    רבניםרבניםרבניםרבנים    דברידברידברידברי    כעדותכעדותכעדותכעדות    מביאיםמביאיםמביאיםמביאים), ), ), ), ובלבלםובלבלםובלבלםובלבלם

    שההיפךשההיפךשההיפךשההיפך    בעודבעודבעודבעוד, , , , ועמיתיוועמיתיוועמיתיוועמיתיו    ידידיוידידיוידידיוידידיו    עדייןעדייןעדייןעדיין    הםהםהםהם    כאילוכאילוכאילוכאילו
, , , , טיבוטיבוטיבוטיבו    עלעלעלעל    כשעמדוכשעמדוכשעמדוכשעמדו    עורףעורףעורףעורף    לולולולו    פנופנופנופנו    כיכיכיכי, , , , הנכוןהנכוןהנכוןהנכון    הואהואהואהוא
    לנולנולנולנו    כידועכידועכידועכידוע, , , , וזולתווזולתווזולתווזולתו    אלשיךאלשיךאלשיךאלשיך    הלויהלויהלויהלוי    יייי""""מהרמהרמהרמהר    כגוןכגוןכגוןכגון

    יוכיחויוכיחויוכיחויוכיחו    ולדוגמאולדוגמאולדוגמאולדוגמא, , , , כתבוכתבוכתבוכתבו    ומפיומפיומפיומפי    מפיומפיומפיומפיו    ולזולתנוולזולתנוולזולתנוולזולתנו
    עלעלעלעל((((    לצדיקלצדיקלצדיקלצדיק    אורחאורחאורחאורח    בספרבספרבספרבספר    שנדפסושנדפסושנדפסושנדפסו    נגדונגדונגדונגדו    מכתביומכתביומכתביומכתביו
        ':':':':זזזז    ִמדףִמדףִמדףִמדף) ) ) ) הקדומההקדומההקדומההקדומה    תימןתימןתימןתימן    מסורתמסורתמסורתמסורת

        
    שהקדימושהקדימושהקדימושהקדימו, , , , אחדיםאחדיםאחדיםאחדים    בדבריםבדבריםבדבריםבדברים    לעשותלעשותלעשותלעשות    והגדילווהגדילווהגדילווהגדילו

    דףדףדףדף' ' ' ' אאאא    חלקחלקחלקחלק    טטטט""""תשנתשנתשנתשנ''''הההה    ירושלםירושלםירושלםירושלם[[[[    ררררבבבבוסף וסף וסף וסף ייייבור בור בור בור לויצלויצלויצלויצ
    עליועליועליועליו    שכתבושכתבושכתבושכתבו    שבחיםשבחיםשבחיםשבחים    להעלותלהעלותלהעלותלהעלות, , , , ]]]]עדעדעדעד    הההה""""דדדד' ' ' ' וווו
    שאלתםשאלתםשאלתםשאלתם    במכתבבמכתבבמכתבבמכתב    רצאבהרצאבהרצאבהרצאבה    עירעירעירעיר" " " " ורבניורבניורבניורבני    חכמיחכמיחכמיחכמי""""

, , , , חחחח""""רמרמרמרמ''''בבבב    זזזז""""תרצתרצתרצתרצ''''הההה    משנתמשנתמשנתמשנת    טרפיותטרפיותטרפיותטרפיות    בדיניבדיניבדיניבדיני    אליואליואליואליו
    יצאיצאיצאיצא    כיכיכיכי    להוכיחלהוכיחלהוכיחלהוכיח", ", ", ", שנהשנהשנהשנה    ואחתואחתואחתואחת    עשריםעשריםעשריםעשרים    בןבןבןבן""""    בהיותובהיותובהיותובהיותו

    זהזהזהזה    מכתבמכתבמכתבמכתב    והנהוהנהוהנהוהנה. . . . שששש""""יעויעויעויעו    גדולגדולגדולגדול    ככוכבככוכבככוכבככוכב    אזאזאזאז    שמושמושמושמו
    כברכברכברכבר    אותואותואותואותו    ופרסםופרסםופרסםופרסם, , , , בעצמובעצמובעצמובעצמו    אליואליואליואליו    מידימידימידימידי    נמסרנמסרנמסרנמסר

    אאאא""""יייי    דףדףדףדף    חחחח""""תשמתשמתשמתשמ''''הההה    שבטשבטשבטשבט    ישראלישראלישראלישראל    באורבאורבאורבאור    לשעברלשעברלשעברלשעבר
, , , , צדדייםצדדייםצדדייםצדדיים    בדבריםבדבריםבדבריםבדברים    להאריךלהאריךלהאריךלהאריך    רוצהרוצהרוצהרוצה    איניאיניאיניאיני    אבלאבלאבלאבל. . . . בבבב""""יייי

    ולהביןולהביןולהביןולהבין    ולדעתולדעתולדעתולדעת    להשוותלהשוותלהשוותלהשוות    יכוליכוליכוליכול    מעייןמעייןמעייןמעיין    שכלשכלשכלשכל
    הגיחוךהגיחוךהגיחוךהגיחוך    שהואשהואשהואשהוא    העיקרהעיקרהעיקרהעיקר    עלעלעלעל    אעיראעיראעיראעיר    רקרקרקרק, , , , מעצמומעצמומעצמומעצמו

, , , , שםשםשםשם    הנזכריםהנזכריםהנזכריםהנזכרים    השואליםהשואליםהשואליםהשואלים    ששניששניששניששני    מאחרמאחרמאחרמאחר, , , , שבדברשבדברשבדברשבדבר
    והרבוהרבוהרבוהרב) ) ) ) אביאביאביאבי    אחיאחיאחיאחי    דודידודידודידודי((((    נסיםנסיםנסיםנסים    בןבןבןבן    ישראלישראלישראלישראל    הרבהרבהרבהרב    שהםשהםשהםשהם

בימים בימים בימים בימים     היוהיוהיוהיו    לאלאלאלא), ), ), ), אמיאמיאמיאמי    אחותאחותאחותאחות    בןבןבןבן((((    קרואניקרואניקרואניקרואני    סלימאןסלימאןסלימאןסלימאן
    הםהםהםהם    שיוכלושיוכלושיוכלושיוכלו    כדיכדיכדיכדי    עדעדעדעד, , , , ממשממשממשממש    העירהעירהעירהעיר    ורבניורבניורבניורבני    חכמיחכמיחכמיחכמיההם ההם ההם ההם 

    ולנגחולנגחולנגחולנגח, , , , אליואליואליואליו    לפנותלפנותלפנותלפנות    לנכוןלנכוןלנכוןלנכון    שמצאושמצאושמצאושמצאו    להתפארלהתפארלהתפארלהתפאר
, למי שיודע ומבין , למי שיודע ומבין , למי שיודע ומבין , למי שיודע ומבין זולתםזולתםזולתםזולתם    אתאתאתאת    ובערמהובערמהובערמהובערמה    בעקיפיןבעקיפיןבעקיפיןבעקיפין

    ֵמחכמיֵמחכמיֵמחכמיֵמחכמי    היוהיוהיוהיו    הםהםהםהם, , , , היותרהיותרהיותרהיותר    לכללכללכללכל    כיכיכיכי. . . . מטרתם ומגמתםמטרתם ומגמתםמטרתם ומגמתםמטרתם ומגמתם
    באותובאותובאותובאותו    שאזשאזשאזשאז    לפילפילפילפי. . . . , וטפלים אליהם, וטפלים אליהם, וטפלים אליהם, וטפלים אליהםהעירהעירהעירהעיר    וֵמרבניוֵמרבניוֵמרבניוֵמרבני
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    ישראלישראלישראלישראל    הרבהרבהרבהרב. . . . היוהיוהיוהיו    לימיםלימיםלימיםלימים    מאדמאדמאדמאד    צעיריםצעיריםצעיריםצעירים, , , , הפרקהפרקהפרקהפרק
    בבבב""""תערתערתערתער''''הההה    אואואואו    בבבב""""רכרכרכרכ''''בבבב    אאאא""""תרעתרעתרעתרע''''הההה    בשנתבשנתבשנתבשנת    נולדנולדנולדנולד

    כידועכידועכידועכידוע, , , , רררר""""אאמואאמואאמואאמו    לידתלידתלידתלידת    אחריאחריאחריאחרי    כשנתייםכשנתייםכשנתייםכשנתיים[[[[    גגגג""""רכרכרכרכ''''בבבב
, , , , גגגג""""לללל    דבריםדבריםדבריםדברים((((    חילוחילוחילוחילו    יייי""""יייי    ךךךך""""ברברברבר    בשנתבשנתבשנתבשנת    שנולדשנולדשנולדשנולד    לנולנולנולנו

    שאמושאמושאמושאמו    לילילילי    סיפרסיפרסיפרסיפר    רררר""""אאמואאמואאמואאמו    כיכיכיכי. . . . טטטט""""תרסתרסתרסתרס''''הההה) ) ) ) אאאא""""יייי
    והוצרכהוהוצרכהוהוצרכהוהוצרכה, , , , אותואותואותואותו    גמלהגמלהגמלהגמלה    לפנילפנילפנילפני, , , , באחיובאחיובאחיובאחיו    נתעברהנתעברהנתעברהנתעברה
    מתרעםמתרעםמתרעםמתרעם    היההיההיההיה    והואוהואוהואוהוא. . . . זהזהזהזה    מחמתמחמתמחמתמחמת    הנקתוהנקתוהנקתוהנקתו    להפסיקלהפסיקלהפסיקלהפסיק

    שהואשהואשהואשהוא, , , , באמרובאמרובאמרובאמרו, , , , זאתזאתזאתזאת    בגללבגללבגללבגלל    בטנהבטנהבטנהבטנה    עלעלעלעל    וטופחוטופחוטופחוטופח
    דהיינודהיינודהיינודהיינו. . . . רעברעברעברעב    הואהואהואהוא    בגללובגללובגללובגללו    כיכיכיכי, , , , לישראללישראללישראללישראל    מרביץמרביץמרביץמרביץ
ם    מעצמומעצמומעצמומעצמו    לולולולו    קראקראקראקרא    שהואשהואשהואשהוא םבׁשֵ םבׁשֵ םבׁשֵ . . . . שנולדשנולדשנולדשנולד    טרםטרםטרםטרם, , , , זהזהזהזה    בׁשֵ

    אבלאבלאבלאבל, , , , יהודהיהודהיהודהיהודה    בשםבשםבשםבשם    תחילהתחילהתחילהתחילה    לולולולו    קראוקראוקראוקראו    למעשהלמעשהלמעשהלמעשה
    ישראלישראלישראלישראל    וקראוהווקראוהווקראוהווקראוהו    שמושמושמושמו    שינושינושינושינו    רבותרבותרבותרבות    שניםשניםשניםשנים    אחריאחריאחריאחרי

    מותמותמותמות    אחריאחריאחריאחרי    פרשתפרשתפרשתפרשת    להלןלהלןלהלןלהלן    עודעודעודעוד    ועייןועייןועייןועיין. . . . מאיזו־סיבהמאיזו־סיבהמאיזו־סיבהמאיזו־סיבה
. . . . ושניםושניםושניםושנים    הההה""""דדדד    בעפרבעפרבעפרבעפר    וכסהווכסהווכסהווכסהו    דמודמודמודמו    אתאתאתאת    ושפךושפךושפךושפך    פסוקפסוקפסוקפסוק    עלעלעלעל

    וארבעהוארבעהוארבעהוארבעה    עשריםעשריםעשריםעשרים    הואהואהואהוא    הנהוגהנהוגהנהוגהנהוג    ההנקהההנקהההנקהההנקה    זמןזמןזמןזמן    והריוהריוהריוהרי
    ערוךערוךערוךערוך    בשלחןבשלחןבשלחןבשלחן    דדדד""""בסבסבסבס    שששש""""ממממ    עייןעייןעייןעיין, , , , יותריותריותריותר    אואואואו, , , , חודשחודשחודשחודש

    ועוףועוףועוףועוף    חיהחיהחיהחיה    בהמהבהמהבהמהבהמה    הלכותהלכותהלכותהלכות    יורה־דעהיורה־דעהיורה־דעהיורה־דעה    חלקחלקחלקחלק    המקוצרהמקוצרהמקוצרהמקוצר
    נמצאנמצאנמצאנמצא] ] ] ] שםשםשםשם    בבבב""""ממממ    והערהוהערהוהערהוהערה' ' ' ' יייי    סעיףסעיףסעיףסעיף    דדדד""""קלקלקלקל    סימןסימןסימןסימן

    אתאתאתאת    ושלחושלחושלחושלח    שכתבשכתבשכתבשכתב    חחחח""""רמרמרמרמ''''בבבב    זזזז""""תרצתרצתרצתרצ''''הההה    שבשנתשבשנתשבשנתשבשנת
    שניםשניםשניםשנים    וחמשוחמשוחמשוחמש    עשריםעשריםעשריםעשרים    כבןכבןכבןכבן    היההיההיההיה    הנזכרתהנזכרתהנזכרתהנזכרת    השאלההשאלההשאלההשאלה

    כבןכבןכבןכבן    ורקורקורקורק    אךאךאךאך    קרואניקרואניקרואניקרואני    סלימאןסלימאןסלימאןסלימאן    והרבוהרבוהרבוהרב. . . . בלבדבלבדבלבדבלבד
    גגגג""""תרעתרעתרעתרע''''הההה    בשנתבשנתבשנתבשנת    נולדנולדנולדנולד    כיכיכיכי, , , , שניםשניםשניםשנים    וארבעוארבעוארבעוארבע    עשריםעשריםעשריםעשרים

    לשלמהלשלמהלשלמהלשלמה    המעלותהמעלותהמעלותהמעלות    שירשירשירשיר    מאמרמאמרמאמרמאמר    עייןעייןעייןעיין((((    דדדד""""רכרכרכרכ''''בבבב
'). '). '). '). אאאא    אותאותאותאות' ' ' ' זזזז    דףדףדףדף    חכמיםחכמיםחכמיםחכמים    מפימפימפימפי    ספרספרספרספר    שבתחילתשבתחילתשבתחילתשבתחילת

    שלחושלחושלחושלחו    ולכןולכןולכןולכן, , , , בחברותאבחברותאבחברותאבחברותא    ללמודללמודללמודללמוד    היתההיתההיתההיתה    דרכםדרכםדרכםדרכם
        ::::השאלההשאלההשאלההשאלה    אתאתאתאת    ביחדביחדביחדביחד

        
    ולרבנותולרבנותולרבנותולרבנות    לשחיטהלשחיטהלשחיטהלשחיטה    וההרשאהוההרשאהוההרשאהוההרשאה    הסמיכההסמיכההסמיכההסמיכה    בכתבבכתבבכתבבכתב

    בשנתבשנתבשנתבשנת    לללל""""זצזצזצזצ    רררר""""לאאמולאאמולאאמולאאמו    ןןןןשניָת שניָת שניָת שניָת , , , , ולדיינותולדיינותולדיינותולדיינות
    כברכברכברכבר    והזכרתיווהזכרתיווהזכרתיווהזכרתיו, , , , בידיבידיבידיבידי    הנמצאהנמצאהנמצאהנמצא, , , , זזזז""""רמרמרמרמ''''בבבב    וווו""""תרצתרצתרצתרצ''''הההה

    הלכותהלכותהלכותהלכות    יורה־דעהיורה־דעהיורה־דעהיורה־דעה    ערוךערוךערוךערוך    שלחןשלחןשלחןשלחן    עלעלעלעל    יצחקיצחקיצחקיצחק    בעיניבעיניבעיניבעיני
    הההה""""דדדד    דדדד""""ככככ    אותאותאותאות    גגגג""""קסקסקסקס    סימןסימןסימןסימן    חכםחכםחכםחכם    תלמידתלמידתלמידתלמיד    כבודכבודכבודכבוד

    לפילפילפילפי, , , , אחרוןאחרוןאחרוןאחרון    קרואניקרואניקרואניקרואני    סלימאןסלימאןסלימאןסלימאן    הרבהרבהרבהרב    חתוםחתוםחתוםחתום, , , , נתינתנתינתנתינתנתינת
    לאלאלאלא    ישראלישראלישראלישראל    והרבוהרבוהרבוהרב, , , , העירהעירהעירהעיר    שברבנישברבנישברבנישברבני    הצעירהצעירהצעירהצעיר    שהיהשהיהשהיהשהיה
שהיו שהיו שהיו שהיו , , , , העיקרייםהעיקרייםהעיקרייםהעיקריים    הרבניםהרבניםהרבניםהרבנים    שארשארשארשאר. . . . כללכללכללכלל    חתםחתםחתםחתם

    דדדד""""וראבוראבוראבוראב    דאתראדאתראדאתראדאתרא    מאריהמאריהמאריהמאריה    וכל־שכןוכל־שכןוכל־שכןוכל־שכןזקנים, זקנים, זקנים, זקנים, 
    הריהריהריהרי, , , , לללל""""זצזצזצזצ    אלקאפחאלקאפחאלקאפחאלקאפח    חייםחייםחייםחיים    גגגג""""הרההרההרההרה    הואהואהואהוא, , , , רצאבהרצאבהרצאבהרצאבה

    לאלאלאלא    וגםוגםוגםוגם, , , , לשאלתםלשאלתםלשאלתםלשאלתם    עמהםעמהםעמהםעמהם    הצטרפוהצטרפוהצטרפוהצטרפו    שלאשלאשלאשלא    ברורברורברורברור
    העירהעירהעירהעיר    ואעיקראואעיקראואעיקראואעיקרא. . . . אחריםאחריםאחריםאחרים    בענייניםבענייניםבענייניםבעניינים    כללכללכללכלל    אליואליואליואליו    פנופנופנופנו

    עייןעייןעייןעיין, , , , וסופריםוסופריםוסופריםוסופרים    חכמיםחכמיםחכמיםחכמים    מליאהמליאהמליאהמליאה    היתההיתההיתההיתה, , , , רצאבהרצאבהרצאבהרצאבה
    שםשםשםשם    יעקביעקביעקביעקב    ויקראויקראויקראויקרא    פסוקפסוקפסוקפסוק    עלעלעלעל    בפרשתנובפרשתנובפרשתנובפרשתנו    לקמןלקמןלקמןלקמן

    ישישישיש    מיוחדמיוחדמיוחדמיוחד    שבחשבחשבחשבח    ואיזהואיזהואיזהואיזה. . . . ומובןומובןומובןומובן    הההה""""דדדד    פניאלפניאלפניאלפניאל    המקוםהמקוםהמקוםהמקום
    וחמשוחמשוחמשוחמש    עשריםעשריםעשריםעשרים    כבןכבןכבןכבן    אחדאחדאחדאחד, , , , חכמיםחכמיםחכמיםחכמים    ששניששניששניששני    בזהבזהבזהבזה

    ואוליואוליואוליואולי((((    שניםשניםשניםשנים    וארבעוארבעוארבעוארבע    עשריםעשריםעשריםעשרים    בןבןבןבן    ואחדואחדואחדואחד, , , , שניםשניםשניםשנים
(שאינה הל' למעשה, אלא (שאינה הל' למעשה, אלא (שאינה הל' למעשה, אלא (שאינה הל' למעשה, אלא     בשאלהבשאלהבשאלהבשאלה    פנופנופנופנו), ), ), ), פחותפחותפחותפחות

, , , , שניםשניםשניםשנים    ואחתואחתואחתואחת    עשריםעשריםעשריםעשרים    בןבןבןבן    לחכםלחכםלחכםלחכםהסבר איזו הלכה) הסבר איזו הלכה) הסבר איזו הלכה) הסבר איזו הלכה) 
ואם־ואם־ואם־ואם־. . . . מהםמהםמהםמהם    שניםשניםשניםשנים    ארבעארבעארבעארבע    אואואואו    שלוששלוששלוששלוש    ורקורקורקורק    אךאךאךאך    פחותפחותפחותפחות

, , , , נפשךנפשךנפשךנפשך    ומהומהומהומה. . . . הקוראיםהקוראיםהקוראיםהקוראים    בעיניבעיניבעיניבעיני    חולחולחולחול    זוריםזוריםזוריםזורים    מדועמדועמדועמדוע    כןכןכןכן
    אלאאלאאלאאלא    משקריםמשקריםמשקריםמשקרים    אינםאינםאינםאינם    שבזהשבזהשבזהשבזה    לומרלומרלומרלומר    תמציתמציתמציתמצי    אםאםאםאם    גםגםגםגם

, , , , טועיםטועיםטועיםטועים    על־כל־פניםעל־כל־פניםעל־כל־פניםעל־כל־פנים    הםהםהםהם    הריהריהריהרי, , , , תומםתומםתומםתומם    לפילפילפילפי    כתבוכתבוכתבוכתבו
    שאינםשאינםשאינםשאינם    דבריםדבריםדבריםדברים    שמפרסמיםשמפרסמיםשמפרסמיםשמפרסמים    קודםקודםקודםקודם    מברריםמברריםמברריםמבררים    ולאולאולאולא

    שבוניםשבוניםשבוניםשבונים, , , , ענייניםענייניםענייניםעניינים    לשארלשארלשארלשאר    תקישתקישתקישתקיש    ומזהומזהומזהומזה. . . . יודעיםיודעיםיודעיםיודעים
    מסךמסךמסךמסך' ' ' ' הההה. . . . רעועיםרעועיםרעועיםרעועים    יסודותיסודותיסודותיסודות    עלעלעלעל    של־שואשל־שואשל־שואשל־שוא    בנייניםבנייניםבנייניםבניינים
, , , , עוריםעוריםעוריםעורים    עיניעיניעיניעיני    תיפקחנהתיפקחנהתיפקחנהתיפקחנה    אזאזאזאז. . . . עועיםעועיםעועיםעועים    רוחרוחרוחרוח    בקרבםבקרבםבקרבםבקרבם
  ע"כ].  ::::ורעיםורעיםורעיםורעים    אחיםאחיםאחיםאחים    שבתשבתשבתשבת, , , , ומה־נעיםומה־נעיםומה־נעיםומה־נעים    מה־טובמה־טובמה־טובמה־טוב

  
לֹום    ְוָהֱאֶמתְוָהֱאֶמתְוָהֱאֶמתְוָהֱאֶמתרצון שיתקיים בנו הכתוב,  יהייהייהייהי ָ לֹוםְוַהׁשּ ָ לֹוםְוַהׁשּ ָ לֹוםְוַהׁשּ ָ     ְוַהׁשּ

. וכל המתאבל על ירושלם, י"ט] ח', [זכריהֱאָהבּו ֱאָהבּו ֱאָהבּו ֱאָהבּו 
 –ר"א הלוי  –זוכה ורואה בשמחתה. הנה הוא 

רק התאבל על ירושלם, כבר זכה שתתגלה 
אליו השכינה. יה"ר שהמקום ברוך הוא יקיים 

י וגו' צֹוםצֹוםצֹוםצֹום, [שם]בנו מקרא שכתוב  יַהֲחִמיׁשִ יַהֲחִמיׁשִ יַהֲחִמיׁשִ  וגו' ַהֲחִמיׁשִ
ׂשֹון    ְיהּוָדהְיהּוָדהְיהּוָדהְיהּוָדה    ְלֵביתְלֵביתְלֵביתְלֵבית    ִיְהֶיהִיְהֶיהִיְהֶיהִיְהֶיה ׂשֹוןְלׂשָ ׂשֹוןְלׂשָ ׂשֹוןְלׂשָ ְמָחה    ְלׂשָ ְמָחהּוְלׂשִ ְמָחהּוְלׂשִ ְמָחהּוְלׂשִ אמן כן  ,וגו'    ּוְלׂשִ

  יהי רצון. 
  

מהקהל: בשבת הבאה, ערב תשעה  שאלהשאלהשאלהשאלה
באב, מתי צריכים להחליף את הבגדים? כמה 

  זמן לאחר השקיעה, אפשר להחליף בגדים?
  

מרן שליט"א: המנהג הוא, להחליף  תשובתתשובתתשובתתשובת
בבין השמשות, כמ"ש מהרי"ץ בעץ חיים דף י' 

	ע"ב.  	

  
    יצחקיצחקיצחקיצחק    עולתעולתעולתעולת    תתתת""""שושושושו    הספרהספרהספרהספר    הכנתהכנתהכנתהכנת    לרגללרגללרגללרגל    ובקשהובקשהובקשהובקשה    הודעההודעההודעההודעה
  ....חדשהחדשהחדשהחדשה    במהדוראבמהדוראבמהדוראבמהדורא    לאורלאורלאורלאור    הוצאתוהוצאתוהוצאתוהוצאתו    לקראתלקראתלקראתלקראת' ' ' ' אאאא    חלקחלקחלקחלק

  
ה', עומד לצאת לאור, נמצא על מכבש  בעזרתבעזרתבעזרתבעזרת

במהדורא הדפוס, שו"ת עולת יצחק חלק ראשון
אזל מן  חדשה. לאחר שנים רבות, שהספר
מתכננים השוק, ורבים מבקשים מים ואין, 

מעומד בס"ד להדפיסו במהדורא חדשה, 
  מחדש, כולל תיקונים והשלמות.



  ה'תשע"ח ב'שכ"ט מסעימוצש"ק 

21  

לא יהיו טעיות בספר, צריך להגיה  שח"ו בכדיבכדיבכדיבכדי
אותו. לכן אנחנו מבקשים, כי כל מי שיוכל 
לקחת לפחות כמה דפים, להשוות עם 
המהדורא הקודמת, לראות שלא חלו טעיות 
בהדפסה החדשה. מי שיכול לעשות הגהה, 
אפילו קצת, כל אחד כפי מיטב יכלתו, או כמה 
תשובות, שיגש לרב ניר טיירי הי"ו, שהוא 

ל בהדפסה. בעז"ה הספר כבר צריך המטפ
  לצאת לאור, וצריכים להזדרז. 

  
ה', יש לפנינו את תקופת 'בין הזמנים',  ברוךברוךברוךברוך

ישנה אפשרות יותר מבחינת הזמן. כל מי שיקח 
חלק בדבר זה, יש לו זכות גדולה, שנזכה 
להוציא את הספר בקרוב בצורה מושלמת, 
שלא יהיו ח"ו טעיות ושיבושים בהדפסה, וזכות 

בים תלויה בו. כל המזכה את הרבים, אין הר
חטא בא על ידו. והזכיות שלו, זהו דבר נצחי. 
שהספר יצא כלול ומושלם בהדרו, מוגה 

  ומושלם, כן יהי רצון.
  

  

  

  

  

  

  

  
 מושב אשתאול, מנחם אב ה'תשע"ח –מתוך עלון רוני ושמחי 

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

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

  , הוסיף מקצת עניינים קודם הוצאתו
  וציין מעט מקורות, שיפר ותיקן כמה דברים, 

  כי מפאת העומס הרב המונח על כתפיו, 
  בור הגהה מדוקדקת, ענבצר ממנו ל

	להאיר ולהעיר בהרחבה כבשיעורים שעברו.
  

  
האמור, בכל ספק או שאלה המתעוררת  לאור

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

  

  הערות ותיקונים יתקבלו ברצון. 
  

  
  , ולרפואה להצלחה שיעור כל להקדיש ניתן

   נ"בל יוזכר השם .נשמת לעילוי או
   ,א"שליט הגאון מרן מפי השיעור בתחילת

  .השיעור בסוף" שבירך מי" באמירת וכן
  

  . 050-4140741: בטלפון פרטים
  .השיעור לפני זאת לתאם נא

  

  
 ,הרבים ולזיכוי התורה להפצת והמסייעים והתורמים

	.ר"אכי. לטובה ליבם משאלות כל ה"ב המקום ימלא
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 13משנת ה'תקל"ב, בו מופיע גם בקדיש נוסח עושה שלום וכו' וינחמנו בציון, כנז"ל דף  תכלאל כת"י  
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 כן נמצא בו נוסח זה.־תכלאל כת"י (עם פירוש מהר"ר יצחק ונה) מלפני כשלוש מאות שנה, שגם
 מסתבר שהנוסח נוסף ע"י המעתיק, ולא ממהר"י ונה.


