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        לק"ילק"ילק"ילק"י
        

        ::::השיעורהשיעורהשיעורהשיעור    נושאינושאינושאינושאי
        

    התורההתורההתורההתורה    קריאתקריאתקריאתקריאת    ובעתובעתובעתובעת, , , , הההה""""הקבהקבהקבהקב    עםעםעםעם    מדברמדברמדברמדבר    האדםהאדםהאדםהאדם    התפילההתפילההתפילההתפילה    בעתבעתבעתבעת    כיכיכיכי    והידיעהוהידיעהוהידיעהוהידיעה    ההרגשהההרגשהההרגשהההרגשה    חשיבותחשיבותחשיבותחשיבות
        ....אתואתואתואתו    מדברמדברמדברמדבר    הההה""""הקבהקבהקבהקב

        

    ובקשהובקשהובקשהובקשה    תחינהתחינהתחינהתחינה    אואואואו    תמיההתמיההתמיההתמיהה    לשוןלשוןלשוןלשון    ישנהישנהישנהישנה    בהםבהםבהםבהם    במקומותבמקומותבמקומותבמקומות    התורההתורההתורההתורה    בקריאתבקריאתבקריאתבקריאת    ההטעמהההטעמהההטעמהההטעמה    בענייןבענייןבענייןבעניין
        ....וכדומהוכדומהוכדומהוכדומה

        

        ....יכלויכלויכלויכלו    יייי""""יייי    ועוזביועוזביועוזביועוזבי    הפסוקהפסוקהפסוקהפסוק    מןמןמןמן    האסמכתאהאסמכתאהאסמכתאהאסמכתא    וביאורוביאורוביאורוביאור, , , , תתתת""""קריהקריהקריהקריה    באמצעבאמצעבאמצעבאמצע    לצאתלצאתלצאתלצאת    האיסורהאיסורהאיסורהאיסור    בענייןבענייןבענייןבעניין    המשךהמשךהמשךהמשך
        

    לאלאלאלא    וכפירהוכפירהוכפירהוכפירה    זרותזרותזרותזרות    דעותדעותדעותדעות    לולולולו    שיששיששיששיש    מימימימי    כיכיכיכי    יןיןיןין''''מואלאזמואלאזמואלאזמואלאז    חחחח""""הגרהגרהגרהגר    בשםבשםבשםבשם    זזזז""""רידברידברידברידב    נימוקינימוקינימוקינימוקי' ' ' ' סססס    דברידברידברידברי    השלמתהשלמתהשלמתהשלמת
        ....אחדאחדאחדאחד    ענייןענייןענייןעניין' ' ' ' אפיאפיאפיאפי    תורהתורהתורהתורה    שלשלשלשל    לאמיתהלאמיתהלאמיתהלאמיתה    לכווןלכווןלכווןלכוון    יזכהיזכהיזכהיזכה

        

        ....מקורהמקורהמקורהמקורה    ומהומהומהומה, , , , זוזוזוזו    לשיטהלשיטהלשיטהלשיטה    דוגמאותדוגמאותדוגמאותדוגמאות, , , , וחקירותוחקירותוחקירותוחקירות    למדנותלמדנותלמדנותלמדנות    בדרךבדרךבדרךבדרך    הישיבתיתהישיבתיתהישיבתיתהישיבתית    הלימודהלימודהלימודהלימוד    שיטתשיטתשיטתשיטת    בירורבירורבירורבירור
        

    בתפילהבתפילהבתפילהבתפילה, , , , הבדלההבדלההבדלההבדלה    בשחריתבשחריתבשחריתבשחרית    יאמריאמריאמריאמר    מתימתימתימתי, , , , שבתשבתשבתשבת    במוצאיבמוצאיבמוצאיבמוצאי    ערביתערביתערביתערבית    התפללהתפללהתפללהתפלל    ולאולאולאולא    ששכחששכחששכחששכח    מימימימי
        ????השנייההשנייההשנייההשנייה    אואואואו    הראשונההראשונההראשונההראשונה

        

    ותחינותותחינותותחינותותחינות    תפילותתפילותתפילותתפילות    אומריםאומריםאומריםאומרים    שאיןשאיןשאיןשאין    תימןתימןתימןתימן    ומסורתומסורתומסורתומסורת    מנהגמנהגמנהגמנהג    לגבילגבילגבילגבי    לללל""""זצזצזצזצ    אלנדאףאלנדאףאלנדאףאלנדאף    אברהםאברהםאברהםאברהם    גגגג""""הרההרההרההרה    מדברימדברימדברימדברי
    היההיההיההיה    כךכךכךכך    אכןאכןאכןאכן    כיכיכיכי    אאאא""""שליטשליטשליטשליט    מרןמרןמרןמרן    וראיותוראיותוראיותוראיות, , , , הכיפוריםהכיפוריםהכיפוריםהכיפורים    ביוםביוםביוםביום    וכןוכןוכןוכן    אלולאלולאלולאלול    בחודשבחודשבחודשבחודש    באשמורותבאשמורותבאשמורותבאשמורות    קבועותקבועותקבועותקבועות

        ....בעברבעברבעברבעבר    המנהגהמנהגהמנהגהמנהג
        

    ההלכהההלכהההלכהההלכה    אוראוראוראור    ארגוןארגוןארגוןארגון    יייי""""עעעע    לללל""""שיצשיצשיצשיצ" " " " ליחידליחידליחידליחיד    אשמורותאשמורותאשמורותאשמורות    עיקריעיקריעיקריעיקרי""""    החוברתהחוברתהחוברתהחוברת    בשבחבשבחבשבחבשבח    אאאא""""שליטשליטשליטשליט    מרןמרןמרןמרן    דברידברידברידברי
 ....וווו""""יציציציצ    לוילוילוילוי    ליאורליאורליאורליאור    מאירמאירמאירמאיר    הרבהרבהרבהרב    בראשותבראשותבראשותבראשות
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   ולצלחת לרפואת מוקדש השיעור
  . ו"הי גוטמן יהודה מתתיהו הרב ידידנו בתתחי' ש שרה הנערה

  , שלימה רפואה לה ישלח הוא ברוך המקום
  , ולשלום טובים לחיים מחליה ויעמידה

, לטובה וליבכם הוריה לב משאלות כל הוא ברוך השם וימלא
  .ר"אכי
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הנערה שרה בת ת ולצלחת לרפוא השיעור מוקדש
מתתיהו יהודה גוטמן הי"ו, שנפצעה  בידידנו הר

ה' ישמור. המקום בתאונת דרכים ועדיין אינה בהכרה. 
רוך הוא ישלח לה רפואה שלימה, ויעמידה מחליה ב

לחיים טובים ולשלום, וימלא השם ברוך הוא כל 
  משאלות לב הוריה וליבכם לטובה, אכי"ר.

כאשר הייתי בבית שמש, הרב מתתיהו יהודה גוטמן 
יצ"ו השתדל ועשה מעל ומעבר, ירבו כמותו בישראל, 
 עושה גם בהרבה שטחים, הלואי שהיה לנו עוד חמשה

אמנם שם משפחתו הוא כמותו, כי היינו נראים אחרת. 
גוטמן, אבל כאשר אני מזכיר אותו, אני אומר 

. הוא היה החתן הראשון של ספר שלחן ערוך כדלקמן
המקוצר, כמדומני בפעם הראשונה או השנייה. לא 

ידעתי איך להגיד. עושים מבחן לבני הישיבות, ואגיד 
הו יהודה גוטמן? הוא מתתי –הזוכה  –שהחתן הראשון 

אמרתי למנחה הערב, תגיד כך: הבחור מתתיהו 
  יהודה, גוטמן נכד הר"ר ישראל בדיחי...

  
    האדםהאדםהאדםהאדם    התפילההתפילההתפילההתפילה    בעתבעתבעתבעת    כיכיכיכי    והידיעהוהידיעהוהידיעהוהידיעה    ההרגשהההרגשהההרגשהההרגשה    חשיבותחשיבותחשיבותחשיבות

הקב"ה מדבר הקב"ה מדבר הקב"ה מדבר הקב"ה מדבר     התורההתורההתורההתורה    קריאתקריאתקריאתקריאת    ובעתובעתובעתובעת    ,,,,הההה""""הקבהקבהקבהקב    עםעםעםעם    מדברמדברמדברמדבר
        . . . . אתואתואתואתו
        

נכנסים כעת, לקראת חודש אלול. מצד     אנחנואנחנואנחנואנחנו
פחד  אחד, זה מפחיד. ומצד שני, זה משמח.

הדין, הימים הנוראים, אבל זה לא חודש של 
פחד, אלא חודש הרחמים והסליחות. הקב"ה 

    האומרהאומרהאומרהאומר    כלכלכלכלרחום וחנון, אמנם אינו וותרן, 
 דף נ' קמא בבא[    חייוחייוחייוחייו    יותרויותרויותרויותרו    ,,,,הואהואהואהוא    ותרןותרןותרןותרן    הההה""""הקבהקבהקבהקב
אבל מאידך הוא נותן את האפשרות, ביד  ,,,,]ע"א

נדיבה, פותח יד בתשובה לקבל אפילו פושעים 
  זדמנות, להתקרב להקב"ה.וחטאים. ישנה ה

  
[בעץ חיים דף ס"ד ע"ב, עניין קריאת זיע"א  מהרי"ץמהרי"ץמהרי"ץמהרי"ץ

[סוף פ' כי תשא] מביא בשם הרקנאטי ספר תורה] 
    תורהתורהתורהתורה    בספרבספרבספרבספר    כשקראוכשקראוכשקראוכשקראו    ,,,,הראשוניםהראשוניםהראשוניםהראשונים    הזקניםהזקניםהזקניםהזקניםכך, 

לאחר שעלה     ....פניהםפניהםפניהםפניהם    מכסיןמכסיןמכסיןמכסין    היוהיוהיוהיו    ,,,,ויושביןויושביןויושביןויושבין    וחוזריןוחוזריןוחוזריןוחוזרין
    ,,,,ואמרוואמרוואמרוואמרולס"ת וחזר למקומו, הסתיר את פניו. 

כנראה הם לא     ....שהשהשהשהממממ    מפימפימפימפי    כשומעכשומעכשומעכשומע    ,,,,קוראקוראקוראקורא    מפימפימפימפי
הסתכלו בחומש או בספר, מסתמא הם ידעו 

להקשיב מתוך עיון בעל פה, אנחנו מעדיפים 
ספר בכדי שהאדם לא יסיח דעת, אבל ב

כנראה שהם לא היו צריכים לכך. אם כן, בעת 
קריאת התורה, כאשר אתה שומע את קריאת 

 ד,"ל [שמות    דכתיבדכתיבדכתיבדכתיבהתורה, משה רבינו מדבר. 

ר    ְוָיָצאְוָיָצאְוָיָצאְוָיָצא    ה]"ל-ל"ד רְוִדּבֶ רְוִדּבֶ רְוִדּבֶ יב    ]]]]ויתןויתןויתןויתן[[[[    וגו'    ְוִדּבֶ יבְוֵהׁשִ יבְוֵהׁשִ יבְוֵהׁשִ ה    ְוֵהׁשִ הֹמׁשֶ הֹמׁשֶ הֹמׁשֶ     ֶאתֶאתֶאתֶאת    ֹמׁשֶ
ְסֶוה ְסֶוהַהּמַ ְסֶוהַהּמַ ְסֶוהַהּמַ ָניו    ַעלַעלַעלַעל    ַהּמַ ָניוּפָ ָניוּפָ ָניוּפָ     ַויֶָּלטַויֶָּלטַויֶָּלטַויֶָּלט    ג]"י ט,"י [מלכים א    ואומרואומרואומרואומר. . . . ּפָ

ָניו ָניוּפָ ָניוּפָ ָניוּפָ ְרּתוֹ     ּפָ ַאּדַ ְרּתוֹ ּבְ ַאּדַ ְרּתוֹ ּבְ ַאּדַ ְרּתוֹ ּבְ ַאּדַ         ....ּבְ
        

תכף מכך, ראיתי באחד מן הקדמונים, יתירה יתירה יתירה יתירה 
נראה זאת בלשונו, הוא מביא שכאשר שומעים 
את הקריאה בספר התורה, שומעים את הקדוש 

ץ אמר, משה רבינו. אבל הוא ברוך הוא. מהרי"
  אומר, את הקב"ה. 

  
כתוב באיגרת מוסר, לקלונימוס בן  כךכךכךכך

, שהיה אחד מן הקדמונים בארץ קלונימוס
שמע בני שמע בני שמע בני שמע בני כך, ] 13[בעמוד איטליה. הוא כותב 

בני, תזדרז בתפילה ובקריאת בני, תזדרז בתפילה ובקריאת בני, תזדרז בתפילה ובקריאת בני, תזדרז בתפילה ובקריאת וכו', מוסר אביך מוסר אביך מוסר אביך מוסר אביך 
כשאדם כשאדם כשאדם כשאדם     ,,,,זכור מאמר החכם באמרוזכור מאמר החכם באמרוזכור מאמר החכם באמרוזכור מאמר החכם באמרווווו    התורה.התורה.התורה.התורה.

כשקורא כשקורא כשקורא כשקורא וווו    מתפלל, עם אלהיו הוא מדבר.מתפלל, עם אלהיו הוא מדבר.מתפלל, עם אלהיו הוא מדבר.מתפלל, עם אלהיו הוא מדבר.
  בתורה, אלהיו מדבר עמו. בתורה, אלהיו מדבר עמו. בתורה, אלהיו מדבר עמו. בתורה, אלהיו מדבר עמו. 

  
איזו הגדרה? כאשר אתה מתפלל,  שמעתםשמעתםשמעתםשמעתם

אתה מדבר עם הקב"ה. וכאשר אתה קורא 
בתורה, ה' מדבר איתך. אמנם ישנו הבדל. כי 
בתפילה אנו אומרים, 'ברוך אתה', 'י"י שפתי 
תפתח', אתה מדבר ישירות עם הקב"ה. אולי 
 לא חושבים על כך, לא מרגישים את הזכות

שיש לנו, לדבר ישירות עם הקב"ה. מי נותן לנו 
את האפשרות הזאת, אפילו מלך בשר ודם, 

ללא שכן -וכללהיכנס ולדבר עמו ישירות, 
? שלש מבעוד מועד שקובעים איתו ראיון

פעמים, עומדים לפני הקב"ה. אבל גם יתר 
התפילה, שאינה כתפילת העמידה שאז הוא 

כך,  עומד לפני המלך, כל התפילה נחשבת
האדם צריך לדעת שהוא מדבר עם הקב"ה. 
'אדון העולמים, בעל הרחמים, גדול העצה וכו'. 
ולגבי הברכות, ברוך אתה וכו', פשיטא שהוא 

  מדבר ישירות עם הקב"ה. 
  

היותר גדול, הוא הסיפא, 'כשקורא  החידושהחידושהחידושהחידוש
כאשר אתה קורא  בתורה, אלהיו מדבר עמו'.

ראה בס"ת, לכאורה על כך הוא מדבר, תכף נ
שזה לאו דוקא, אבל לכל הפחות בקריאת ספר 
תורה, הקב"ה מדבר איתך. זה לא תמיד בצורה 
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ישירה, אבל כביכול הקב"ה רוצה שתשמע את 
דבריו, את ציוויו. ואפי' לגבי הסיפורים 
שבתורה, אין מטרתם לצורך הסיפור, אלא 
ללמוד מכך את הלקח. 'תורה' זה מלשון 

  הוראה. 
  

זדרז בתפילה'? אין הכוונה פירוש דבריו, 'ת מהמהמהמה
ח"ו להתפלל במהירות, אלא הכוונה היא 

[שמעתי כי זה שתזדרז להגיע מוקדם לתפילה. 
באט ובחפזון'  ,הפירוש 'קבע ברכת מזון

. ועיין למהרי"ץ בעץ חיים שבאזהרות. העורך
ישנם אנשים, שכאשר ]. שם דף מ"ח ע"ב

, הם 6:00אומרים להם ש'המהולל' בשעה 
ונה שאז הם ייצאו מהבית, או חושבים שהכו

יתארגנו בשעה זו. הם לא מבינים, שהכוונה היא 
ישנם אנשים . 6:00שתהיה בבית הכנסת בשעה 

המגיעים ב'ויברך דוד', או שמגיעים ב'כי בא 
סוס'... ה' ירחם. וזה יכול להיות אפילו 
  בקביעות, לא שקרה לו איזה אונס באותו הזמן. 

  
 ,דהיינו ה'.בתפיל תזדרז'הוא אומר,  לכןלכןלכןלכן

שהאדם יחוש זאת, גם בתפילה וגם בקריה"ת, 
לדעת כי כאשר אתה מתפלל, אתה מדבר עם 

  ה', ובשעת קריאת התורה ה' מדבר איתך.
  

    ,,,,הנה מה טוב ומה נעיםהנה מה טוב ומה נעיםהנה מה טוב ומה נעיםהנה מה טוב ומה נעים    ממשיך וכותב,והוא והוא והוא והוא 
הלשון קצת סוף ולדבר מאתו. ולדבר מאתו. ולדבר מאתו. ולדבר מאתו.     לדבר עם האללדבר עם האללדבר עם האללדבר עם האל

ָבר  ר מאתו', או 'ְלּדָ ּבֵ אינו ברור, מה הפירוש 'ְלּדַ
תו לומר, כמה זה טוב '. אבל מובן שכוונמאתו

  ונעים, שהוא גם מדבר אליך בחזרה. 
  

בהמשך דבריו נראה, שאינו מתכוון  אבלאבלאבלאבל
בדוקא לגבי קריאת ס"ת, אלא על כל לימוד 
התורה, אימתי שהאדם לומד תורה שבכתב או 
תורה שבע"פ. כי בהמשך הוא מדבר לגבי מקור 
 עניין התפילה, היכן כתוב בתורה שצריך

, ]תענית דף ב' ע"א[להתפלל? חז"ל אומרים 
ָכל    ּוְלָעְבדוֹ ּוְלָעְבדוֹ ּוְלָעְבדוֹ ּוְלָעְבדוֹ  ָכלּבְ ָכלּבְ ָכלּבְ     היאהיאהיאהיא    איזואיזואיזואיזו, , , , ]י"ג י"א, דברים[ְלַבְבֶכם ְלַבְבֶכם ְלַבְבֶכם ְלַבְבֶכם     ּבְ
אבל . . . . תפילהתפילהתפילהתפילה    זוזוזוזו    אומראומראומראומר    הויהויהויהוי, , , , בלבבלבבלבבלב    שהיאשהיאשהיאשהיא    עבודהעבודהעבודהעבודה

במפורש, אלא דרשה. הוא מאריך הדבר אינו 
כי רואים בתורה שכל הצדיקים  ,אומרבכך ו

אברהם אבינו התפלל והחסידים היו מתפללים. 
ולזה ולזה ולזה ולזה וכו'.  להים, שלמה המלך התפללאל הא

סדר פשוט ונאה סדר פשוט ונאה סדר פשוט ונאה סדר פשוט ונאה     ,,,,אנשי כנסת הגדולהאנשי כנסת הגדולהאנשי כנסת הגדולהאנשי כנסת הגדולההתקינו התקינו התקינו התקינו 
, , , , והנה אמרו ז"ל, שלשה האבותוהנה אמרו ז"ל, שלשה האבותוהנה אמרו ז"ל, שלשה האבותוהנה אמרו ז"ל, שלשה האבות    לדורות.לדורות.לדורות.לדורות.

התקינו ג' התקינו ג' התקינו ג' התקינו ג'     אבותינו הקד' אברהם יצחק ויעקב,
        וכו'. תפילות תפילות תפילות תפילות 

        
ורה, הלא היא כפולה ורה, הלא היא כפולה ורה, הלא היא כפולה ורה, הלא היא כפולה אמנם ההגייה בתאמנם ההגייה בתאמנם ההגייה בתאמנם ההגייה בת
דהיינו אם בתורה עצמה, אם בתורה עצמה, אם בתורה עצמה, אם בתורה עצמה, במקראות לרוב, במקראות לרוב, במקראות לרוב, במקראות לרוב, 

ביאים, כמצות ביאים, כמצות ביאים, כמצות ביאים, כמצות הנהנהנהנאם במצות אם במצות אם במצות אם במצות     בלימוד התורה,
ַמְרּתָ  ....בעת מותובעת מותובעת מותובעת מותו    דוד המלך לשלמהדוד המלך לשלמהדוד המלך לשלמהדוד המלך לשלמה ַמְרּתָ ְוׁשָ ַמְרּתָ ְוׁשָ ַמְרּתָ ְוׁשָ     ֶאתֶאתֶאתֶאת    ְוׁשָ

ֶמֶרת ֶמֶרתִמׁשְ ֶמֶרתִמׁשְ ֶמֶרתִמׁשְ תּוב ,וגו' ֱאלֶֹהיךָ ֱאלֶֹהיךָ ֱאלֶֹהיךָ ֱאלֶֹהיךָ     יָ יָ יָ יָ """"יְ יְ יְ יְ     ִמׁשְ ּכָ תּובּכַ ּכָ תּובּכַ ּכָ תּובּכַ ּכָ תֹוַרת    ּכַ תֹוַרתּבְ תֹוַרתּבְ תֹוַרתּבְ ה    ּבְ הֹמׁשֶ הֹמׁשֶ הֹמׁשֶ     ֹמׁשֶ
יל    ְלַמַעןְלַמַעןְלַמַעןְלַמַען ּכִ ׂשְ ילּתַ ּכִ ׂשְ ילּתַ ּכִ ׂשְ ילּתַ ּכִ ׂשְ             .ג'] ב', א' [מלכים ו'וג ּתַ

        
גם כפילת דברי דוד באלפא ביתא של תהלים, גם כפילת דברי דוד באלפא ביתא של תהלים, גם כפילת דברי דוד באלפא ביתא של תהלים, גם כפילת דברי דוד באלפא ביתא של תהלים, 
וכן במקומות אחרים, אם במשלי אם בדברי וכן במקומות אחרים, אם במשלי אם בדברי וכן במקומות אחרים, אם במשלי אם בדברי וכן במקומות אחרים, אם במשלי אם בדברי 

         יאשיה וחזקיה וזולתם.יאשיה וחזקיה וזולתם.יאשיה וחזקיה וזולתם.יאשיה וחזקיה וזולתם.
        

ור כותב שם, שאינו יודע מה הוא לא המוציאהמוציאהמוציאהמוציא
כשאדם מתפלל, עם     המקור ל'מאמר החכם,

אלהיו הוא מדבר. כשקורא בתורה, אלהיו 
הוא כותב ? הדברמדבר עמו. היכן מקור 

        נעלם ממני.נעלם ממני.נעלם ממני.נעלם ממני.    מקור המאמרמקור המאמרמקור המאמרמקור המאמר, ]56[בהערה 
        

זכיתי ומצאתי את המקור     דשמיא,בסייעתא בסייעתא בסייעתא בסייעתא 
יוסיפֹון, ליוסף בן גוריון  אולכך, בספר יוסיפּון, 

הכהן. זהו ספר מפורסם. אכן הוא היה חכם 
משוח מלחמה בזמן בית שני. הוא וגם גדול, 
לגבי כל הסיפור  שלישי][בדף י"ב, פרק  שם כותב

של דניאל בגוב האריות, הוא מרחיב בכך 
דברים שאינם כתובים במקרא. ישנם גם ואומר 

דברים הכתובים בחז"ל, וישנם דברים שאינם 
א מספר שם איך הכניסו הוכתובים בשום מקום. 

את דניאל לגוב האריות, לאחר שהרעיבו 
אותם כל היום, לא נתנו להם לאכול כלום, 
בכדי שמיד כאשר הוא ייכנס מיד הם יטרפו 
אותו. ולבסוף, לא קרה לו כלום. הם התיישבו 
לידו ומסביבו. הוא מביא שם, שהיה איזה נס, 
שחבקוק הנביא הביא לו את המאכל לתוך גוב 

  יות וכו', סיפור ארוך.האר
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    ומודהומודהומודהומודה    ומשבחומשבחומשבחומשבח    מרנןמרנןמרנןמרנן    ודניאלודניאלודניאלודניאלהוא אומר,  ובסוףובסוףובסוףובסוף
    עםעםעםעם    ,,,,המתפללהמתפללהמתפללהמתפלל    ייייככככ    בישועתו.בישועתו.בישועתו.בישועתו.    בטחבטחבטחבטח    כיכיכיכי' ' ' ' להלהלהלה    ומהללומהללומהללומהלל
    מדברמדברמדברמדבר    ,,,,אלהיואלהיואלהיואלהיו    בדתבדתבדתבדת    וקוראוקוראוקוראוקורא    ....מדברמדברמדברמדבר    הואהואהואהוא    אלהיואלהיואלהיואלהיו

'קורא בדת אלהיו', משמע כי זה . . . . אלהיואלהיואלהיואלהיו    עםעםעםעם
לאו דוקא בקריאת ס"ת, אלא אם אתה קורא 

        ....מחסדיומחסדיומחסדיומחסדיו    נואשנואשנואשנואש    לאלאלאלא    ודניאלודניאלודניאלודניאלבספרי הדת. 
        

[הוצאת הומינר, ירושלם המדפיסים כנראה כנראה כנראה כנראה 
בילבלו, ופיסקו זאת עקום. לפי איך ה'תשל"ח] 

שכתוב שם, לא מובן מה הוא אומר. הם עשו 
פסיק, אחרי המלה אלהיו, 'כי המתפלל עם 
אלהיו, הוא מדבר וקורא בדת אלהיו'. צריך 
לומר, 'המתפלל, עם אלהיו הוא מדבר. וקורא 

  בדת אלהיו, מדבר עם אלהיו'.
  

מהקהל: לא כתוב בדבריו, שבעת  להלהלהלהשאשאשאשא
קריה"ת, הקב"ה מדבר עמו. אלא שהוא מדבר 

  עם ה'. 
  

מרן שליט"א: נכון, ישנו כאן קצת  תשובתתשובתתשובתתשובת
אבל מסתבר שהכוונה היא כפי שאמרנו. שינוי. 

יוצא, אם לא כן או שנשתבש כאן הנוסח. כי 
שבעצם זה אותו הדבר. מי שמתפלל, מדבר 

מדבר איתו.  איתו. ומי שקורא בתורה, ג"כ
מסתבר שהכותבים לא הבינו זאת, וצריך 
להפוך את המלים, עם אלהיו הוא מדבר. צריך 

בכדי שיהיה מובן.  ,לשנות קצת את המלים
בכל אופן, הרעיון לכשעצמו, בודאי כתוב כאן, 

, רק שזה של קלונימוס ובטח שזהו מקור דבריו
  קצת בסגנון אחר.

  
    ישנהישנהישנהישנה    בהםבהםבהםבהם    ותותותותבמקומבמקומבמקומבמקומ    ורהורהורהורההתהתהתהתאת את את את בקריבקריבקריבקרי    ההטעמהההטעמהההטעמהההטעמה    בענייןבענייןבענייןבעניין

        . . . . וכדומהוכדומהוכדומהוכדומה    ובקשהובקשהובקשהובקשה    תחינהתחינהתחינהתחינה    אואואואו    תמיההתמיההתמיההתמיהה    לשוןלשוןלשוןלשון
        

כתוב כך, ] , דף ע"ר[פרק ל"דשבט מוסר  בספרבספרבספרבספר
    כאלוכאלוכאלוכאלו    בעיניובעיניובעיניובעיניו    ידמהידמהידמהידמה    ,,,,בתורהבתורהבתורהבתורה    הפרשההפרשההפרשההפרשה    כשקוראכשקוראכשקוראכשקורא

תחשוב . . . . סיניסיניסיניסיני    הרהרהרהר    הואהואהואהוא    בהבהבהבה    שעומדשעומדשעומדשעומד    התיבההתיבההתיבההתיבה
ותדמיין, שהתיבה בבית הכנסת זה כמו הר 

    ....סיניסיניסיניסיני    מהרמהרמהרמהר    מתקבלתמתקבלתמתקבלתמתקבלת    שעהשעהשעהשעה    אותהאותהאותהאותה    וכאלווכאלווכאלווכאלו    סיני.
    כשםכשםכשםכשם    ,,,,שםשםשםשם    עומדיםעומדיםעומדיםעומדים    שלושלושלושלו    ופמליאופמליאופמליאופמליא    הההההקב"הקב"הקב"הקב"    וכאלווכאלווכאלווכאלו
כל עם ישראל,     ....תורהתורהתורהתורה    מתןמתןמתןמתן    בשעתבשעתבשעתבשעת    שהיהשהיהשהיהשהיה

    ההההמשרע"משרע"משרע"משרע"    הואהואהואהוא    וכאלווכאלווכאלווכאלושומעים את המעמד. 
    ,,,,לסינילסינילסינילסיני    סביבסביבסביבסביב    העומדיםהעומדיםהעומדיםהעומדים    הקהלהקהלהקהלהקהל    וכלוכלוכלוכל    ....האומרההאומרההאומרההאומרה
    ,,,,ההההזזזזוווו    בדברבדברבדברבדבר    מושרשמושרשמושרשמושרש    ובהיותוובהיותוובהיותוובהיותו    ....תורהתורהתורהתורה    מפיומפיומפיומפיו    לשמועלשמועלשמועלשמוע

    שלאשלאשלאשלא    בקריאתובקריאתובקריאתובקריאתו    ומכויןומכויןומכויןומכוין    ,,,,בלבובלבובלבובלבו    מוראמוראמוראמורא    נכנסנכנסנכנסנכנס
אם הוא חושב ומרגיש,     ....אותאותאותאות    אואואואו    תיבהתיבהתיבהתיבה    להבליעלהבליעלהבליעלהבליע

    שהואשהואשהואשהוא    חושבחושבחושבחושב    וווובהיותבהיותבהיותבהיותאת גודל המעמד. 
    יהיהיהיהיהיהיהיה    ואלואלואלואל    ....העםהעםהעםהעם    וביןוביןוביןובין    המקוםהמקוםהמקוםהמקום    ביןביןביןבין    ורגמןורגמןורגמןורגמןכמתכמתכמתכמת

    בקיבקיבקיבקי    שהואשהואשהואשהוא    העםהעםהעםהעם    אתאתאתאת    להודיעלהודיעלהודיעלהודיע    בקריאתובקריאתובקריאתובקריאתו    כוונתוכוונתוכוונתוכוונתו
    מועילמועילמועילמועיל    דמהדמהדמהדמה    ,,,,הקריאההקריאההקריאההקריאה    ובעריבותובעריבותובעריבותובעריבות    הטעמיםהטעמיםהטעמיםהטעמים    גוןגוןגוןגוןייייבנבנבנבנ
    יעשהיעשהיעשהיעשה    אךאךאךאך. . . . קריאתוקריאתוקריאתוקריאתו    שכרשכרשכרשכר    לאבדלאבדלאבדלאבד    םםםםאאאא    כיכיכיכי, , , , זהזהזהזה    לולולולו

        ....באיםבאיםבאיםבאים    מאליומאליומאליומאליו    אלואלואלואלו    ודבריםודבריםודבריםודברים    ,,,,שמיםשמיםשמיםשמים    לשםלשםלשםלשם
        

    שמעתישמעתישמעתישמעתי    ואניואניואניואני    ער"ב הוא כותב דבר מעניין,ובדף ובדף ובדף ובדף 
    אברהםאברהםאברהםאברהם    ררררכמהר"כמהר"כמהר"כמהר"    ומםומםומםומםהמרהמרהמרהמר    החכםהחכםהחכםהחכם    משארימשארימשארימשארי

    בשניםבשניםבשניםבשנים    ההההברוסברוסברוסברוס    בעירבעירבעירבעיר    שהיהשהיהשהיהשהיה    ,,,,לללל""""זזזז    וווו""""אפומאדאפומאדאפומאדאפומאד
    קוראקוראקוראקורא    כשהיהכשהיהכשהיהכשהיה    ,,,,בזקנהבזקנהבזקנהבזקנה    מופלגמופלגמופלגמופלג    דדדדאחאחאחאח    ץץץץ""""שששש    קדמוניםקדמוניםקדמוניםקדמונים

    לרמוזלרמוזלרמוזלרמוז    בידובידובידובידו    תנועותתנועותתנועותתנועות    עושהעושהעושהעושה    היההיההיההיה    רהרהרהרהתותותותו    בספרבספרבספרבספר
הוא     ....הרבההרבההרבההרבה    שניםשניםשניםשנים    כןכןכןכן    ונהגונהגונהגונהג    ,,,,הקריאההקריאההקריאההקריאה    מאורעתמאורעתמאורעתמאורעת

היה עושה סימנים, תנועות בידיים, כביכול 
מצייר זאת. כנראה האנשים, אינני יודע, בזמנם 

מסתכלים בחומש, אלא מקשיבים אל  לא היו
הקורא, כפי שהיה בדורות הקודמים, בזמן 
חז"ל. הוא היה מצייר זאת, מדמיין, כך 

ם שים זאת באופן יותר מוחשי. כמו אדמרגי
    נכנסנכנסנכנסנכנס    אחתאחתאחתאחת    פעםפעםפעםפעםהדורש, ועושה כל מיני תנועות. 

    בעיניובעיניובעיניובעיניו    הדבריםהדבריםהדבריםהדברים    שנראהשנראהשנראהשנראה    ,,,,מזהמזהמזהמזה    ומנעוומנעוומנעוומנעו    אחדאחדאחדאחד    רברברברב    שםשםשםשם
ה עושה אמר לו, סליחה, מה את    ....בזיוןבזיוןבזיוןבזיון    דרךדרךדרךדרך

    אחדאחדאחדאחד    אישאישאישאיש    ,,,,לולולולו    ואמרוואמרוואמרוואמרו    בחלוםבחלוםבחלוםבחלום    עתוהועתוהועתוהועתוהוייייובובובובצחוק? 
    מנעתומנעתומנעתומנעתו    ,,,,בובובובו    משמחמשמחמשמחמשמח    והיהוהיהוהיהוהיה    ,,,,ההההלהקב"להקב"להקב"להקב"    מכבדמכבדמכבדמכבד    שהיהשהיהשהיהשהיה

האדם הזה, הקב"ה היה שמח בו     ....מלשמחומלשמחומלשמחומלשמחו
    מידמידמידמידשהוא עושה כך, מרגיש זאת באופן מוחשי. 

    לשאוללשאוללשאוללשאול    ,,,,צצצצ""""שששש    שלשלשלשל    לפתחולפתחולפתחולפתחו    הרבהרבהרבהרב    השכיםהשכיםהשכיםהשכים    בשחרבשחרבשחרבשחר
    עותיועותיועותיועותיולתנולתנולתנולתנו    שיחזורשיחזורשיחזורשיחזור    ממשממשממשממש    ולבקשולבקשולבקשולבקש    ,,,,מחילהמחילהמחילהמחילה    ממנוממנוממנוממנו

        ....הכוונההכוונההכוונההכוונה    אחראחראחראחר    הולךהולךהולךהולך    שהכלשהכלשהכלשהכל    הריהריהריהרי    ....ככככ""""עעעע
        

אמרתי, כי אמנם לעשות תנועות זה לא מכך מכך מכך מכך 
מקובל, בטח זה יהיה מוזר אצלינו, גם אצלם זה 
היה מוזר אבל אולי הם כבר התרגלו לכך, אבל 
לכל הפחות, נלמד מכך, שאפשר לעשות 
בצורת הקריאה בתורה, שהיא לא תהיה 

 לא, אחיד טון או גוון בעלקריאה מונוטונית [
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, רק לפי סגנון הטעמים, ]גיוון חסר, משתנה
אם  וזרקא, אלא לפי העניין. אתנחא ופשטא

זהו עניין של תמיהה, אפשר לשלב ולהוסיף 
וכדומה בקריאה, שתהיה מורגשת התמיהה. 

, ]שיעור מוצש"ק נח ה'תשע"ח[דיברנו על כך בזמנו 
מה שכתב הרה"ג נתנאל אלשיך הבאנו את 

, על שליט"א בהקדמתו לתאג תורת אבות
בזה"ל,  הוא כותבהר"י אלשיך זצוק"ל, ואביו מ
    שכתבתישכתבתישכתבתישכתבתי    מסויימיםמסויימיםמסויימיםמסויימים    בטעמיםבטעמיםבטעמיםבטעמים    ההטעמהההטעמהההטעמהההטעמה    מלבדמלבדמלבדמלבד
    עודעודעודעוד    היההיההיההיה    ,,,,בהםבהםבהםבהם    מטעיםמטעיםמטעיםמטעים    היההיההיההיה    הההה""""זלהזלהזלהזלה    ממממ""""שאשאשאשא    לעיללעיללעיללעיל

    זוהיזוהיזוהיזוהי    ואםואםואםואם    ,,,,שאלהשאלהשאלהשאלה    זוהיזוהיזוהיזוהי    אםאםאםאם    ,,,,התוכןהתוכןהתוכןהתוכן    לפילפילפילפי    מטעיםמטעיםמטעיםמטעים
    יעקביעקביעקביעקב    הוכחתהוכחתהוכחתהוכחת    וכגוןוכגוןוכגוןוכגון    ,,,,תוכחהתוכחהתוכחהתוכחה    זוהיזוהיזוהיזוהי    אםאםאםאם    אואואואו    ,,,,תשובהתשובהתשובהתשובה

    מהמהמהמה    פשעיפשעיפשעיפשעי    מהמהמהמה''''    באמרובאמרובאמרובאמרו    ויצאויצאויצאויצא    פרשתפרשתפרשתפרשת    בסוףבסוףבסוףבסוף    ללבןללבןללבןללבן
      ....וכדומהוכדומהוכדומהוכדומה    ''''חטאתיחטאתיחטאתיחטאתי

  

ִעי    ַמהַמהַמהַמה, להגיד אפשראפשראפשראפשר ׁשְ ִעיּפִ ׁשְ ִעיּפִ ׁשְ ִעיּפִ ׁשְ אִתי    ַמהַמהַמהַמה    ּפִ אִתיַחּטָ אִתיַחּטָ אִתיַחּטָ י    ַחּטָ יּכִ יּכִ יּכִ     ָדַלְקּתָ ָדַלְקּתָ ָדַלְקּתָ ָדַלְקּתָ     ּכִ
, בקריאה רגילה, ל"ו] ל"א, [בראשיתַאֲחָרי ַאֲחָרי ַאֲחָרי ַאֲחָרי 

ואפשר לומר זאת בניגון, שאתה מרגיש את 
    שכךשכךשכךשכך    ואמרואמרואמרואמרהדבר [מרן שליט"א מדגים זאת]. 

[מרן     ,,,,נתנאלנתנאלנתנאלנתנאל    רררר""""כמוהרכמוהרכמוהרכמוהר    אביואביואביואביו    בשםבשםבשםבשם    שמעשמעשמעשמע
שליט"א פונה לנכדו ה"ה נתנאל הי"ו בן הרה"ג 

? גם אתה תמשיך משה שליט"א: אתה שומע
    לקרואלקרואלקרואלקרוא    שיששיששיששישבכך. אתה נקרא על שמו], 

    באותהבאותהבאותהבאותה    הקריאההקריאההקריאההקריאה    כלכלכלכל    ולאולאולאולא    ,,,,התוכןהתוכןהתוכןהתוכן    לפילפילפילפי    ההטעמהההטעמהההטעמהההטעמה
        ....הדבריםהדבריםהדבריםהדברים    אתאתאתאת    ומרגישומרגישומרגישומרגיש    חיחיחיחי    שאדםשאדםשאדםשאדם    כךכךכךכך    ,,,,נעימהנעימהנעימהנעימה

        

הפחות, יש לנו מכאן סייעתא לכך. בקל לכל לכל לכל לכל 
ושלא נחשוב אדרבה צריך לקרוא רק  וחומר.

  לפי הניגון הקבוע.
  

הבאנו מקור אחר, הזכרתי זאת כבר  בזמנובזמנובזמנובזמנו
, הבאנו את מחברת ]שם[ני הרבה שיעורים לפ

הערוך להר"ר שלמה פרחון, האומר כי בניגון 
הטעמים בעצמם, אפשר להרגיש את התחינה 
  ואת הבקשה. הוא מדבר שם לגבי 'תרי טעמי'.

   
מהקהל: המשורר יהודה דהרי, הוא אכן  הערההערההערההערה

והוא קורא בסגנון מדגיש את הדברים הללו, 
  רי.שגד

  

מרגישים לפעמים לפי  מרן שליט"א: תשובתתשובתתשובתתשובת
שים עצוב, ואם יהעניין? אם זהו עניין עצוב, מרג

  שמח אז שמח? טוב.
  

        

    וביאורוביאורוביאורוביאור    ,,,,תתתת""""קריהקריהקריהקריה    באמצעבאמצעבאמצעבאמצע    לצאתלצאתלצאתלצאת    האיסורהאיסורהאיסורהאיסור    בענייןבענייןבענייןבעניין    המשךהמשךהמשךהמשך
        ....יכלויכלויכלויכלו    יייי""""יייי    ועוזביועוזביועוזביועוזבי    הפסוקהפסוקהפסוקהפסוק    מןמןמןמן    האסמכתאהאסמכתאהאסמכתאהאסמכתא

        
צאת בשיעור הקודם, בעניין האיסור לדיברנו דיברנו דיברנו דיברנו 

באמצע קריאת ספר תורה, שנאמר על כך 
שאלנו, . . . . ִיְכלוּ ִיְכלוּ ִיְכלוּ ִיְכלוּ     ְי"יָ ְי"יָ ְי"יָ ְי"יָ     ְועְֹזֵביְועְֹזֵביְועְֹזֵביְועְֹזֵבי ]חכ" א', ישעיהו[הפסוק 

כיצד יתכן שישנו עונש כליה, לאדם שיצא 
באמצע הקריאה, אפילו שהוא צריך לנקביו, 
לפי דעת ערוך השלחן הכותב כך במפורש, וגם 
אנחנו כתבנו בעיני יצחק שהדבר אסור, וכן 
לגבי גבאי צדקה. בסדר, הדבר אסור, אבל עד 

ִעים    ֶברֶברֶברֶברְושֵׁ ְושֵׁ ְושֵׁ ְושֵׁ כדי כך, שמגיע לו כליה?  ִעיםּפֹׁשְ ִעיםּפֹׁשְ ִעיםּפֹׁשְ ִאים    ּפֹׁשְ ִאיםְוַחּטָ ִאיםְוַחּטָ ִאיםְוַחּטָ     ְוַחּטָ
ו וַיְחּדָ וַיְחּדָ וַיְחּדָ ואמרנו, כי זאת אסמכתא, ? ? ? ? ִיְכלוּ ִיְכלוּ ִיְכלוּ ִיְכלוּ     ְי"יָ ְי"יָ ְי"יָ ְי"יָ     ְועְֹזֵביְועְֹזֵביְועְֹזֵביְועְֹזֵבי    ַיְחּדָ

ואין חובה לפרש את המלה 'יכלו' שזאת כליה, 
אלא ישנו כאן איזו רמז, מלשון שיוסיפו זאת 

    ְוָכלְוָכלְוָכלְוָכל ]י"ב מ', ישעיהו[במשקל, כפי שנאמר 
ִלשׁ  ָ ׁשּ ִלשׁ ּבַ ָ ׁשּ ִלשׁ ּבַ ָ ׁשּ ִלשׁ ּבַ ָ ׁשּ   הרחבנו על כך.. . . . ּבַ

  
ורת חיים סופר, מכן ראיתי, בספר ת לאחרלאחרלאחרלאחר

שהוא הבין את הדברים כמשמעם, דהיינו 
  שזאת כליה ממש. 

  
הא דפסק הטור לאיסור אפילו הא דפסק הטור לאיסור אפילו הא דפסק הטור לאיסור אפילו הא דפסק הטור לאיסור אפילו כותב כך,  הואהואהואהוא

    הגם דבברכות דף ח' נשארהגם דבברכות דף ח' נשארהגם דבברכות דף ח' נשארהגם דבברכות דף ח' נשאר    ,,,,בין פסוק לפסוקבין פסוק לפסוקבין פסוק לפסוקבין פסוק לפסוק
הוא שואל, מדוע הטור מחמיר שלא תיקו. תיקו. תיקו. תיקו. 

לצאת בין פסוק לפסוק, הרי הגמרא נשארה 
  בתיקו, לכאורה זהו ספיקא דרבנן, לקולא. 

  
    ספק סכנה,ספק סכנה,ספק סכנה,ספק סכנה,יש לומר, דהוה בכלל יש לומר, דהוה בכלל יש לומר, דהוה בכלל יש לומר, דהוה בכלל עונה,  הואהואהואהואוווו

זה המניח זה המניח זה המניח זה המניח     'ועוזבי י"י יכלו''ועוזבי י"י יכלו''ועוזבי י"י יכלו''ועוזבי י"י יכלו'    דדרשינן מה דכתיבדדרשינן מה דכתיבדדרשינן מה דכתיבדדרשינן מה דכתיב
ס"ת וכו'. וכבר כתבו גדולי הפוסקים דספק ס"ת וכו'. וכבר כתבו גדולי הפוסקים דספק ס"ת וכו'. וכבר כתבו גדולי הפוסקים דספק ס"ת וכו'. וכבר כתבו גדולי הפוסקים דספק 

חמירא סכנתא מאיסורא. רואים  ....סכנה לאיסורסכנה לאיסורסכנה לאיסורסכנה לאיסור
        שהוא הבין, כי זה ממש 'יכלו'. 

        
ומדוייק מאד לשון הטור שכ', גרסינן בפ"ק ומדוייק מאד לשון הטור שכ', גרסינן בפ"ק ומדוייק מאד לשון הטור שכ', גרסינן בפ"ק ומדוייק מאד לשון הטור שכ', גרסינן בפ"ק 

המניח ס"ת כשהוא המניח ס"ת כשהוא המניח ס"ת כשהוא המניח ס"ת כשהוא דברכות ועוזבי י"י יכלו זה דברכות ועוזבי י"י יכלו זה דברכות ועוזבי י"י יכלו זה דברכות ועוזבי י"י יכלו זה 
פתוח ויוצא ואפי' בין פסוק לפסוק אסור וכו'. פתוח ויוצא ואפי' בין פסוק לפסוק אסור וכו'. פתוח ויוצא ואפי' בין פסוק לפסוק אסור וכו'. פתוח ויוצא ואפי' בין פסוק לפסוק אסור וכו'. 
כלומר, דכיון שנאמר קללה על זה רח"ל, לכן כלומר, דכיון שנאמר קללה על זה רח"ל, לכן כלומר, דכיון שנאמר קללה על זה רח"ל, לכן כלומר, דכיון שנאמר קללה על זה רח"ל, לכן 
אפילו בין פסוק לפסוק אסור. שוב ראיתי בפרי אפילו בין פסוק לפסוק אסור. שוב ראיתי בפרי אפילו בין פסוק לפסוק אסור. שוב ראיתי בפרי אפילו בין פסוק לפסוק אסור. שוב ראיתי בפרי 
חדש דכ', כיון דהטעם משום ועוזבי י"י יכלו, חדש דכ', כיון דהטעם משום ועוזבי י"י יכלו, חדש דכ', כיון דהטעם משום ועוזבי י"י יכלו, חדש דכ', כיון דהטעם משום ועוזבי י"י יכלו, 

        פסקו להחמיר, ועל כרחך כוונתו כנ"ל.פסקו להחמיר, ועל כרחך כוונתו כנ"ל.פסקו להחמיר, ועל כרחך כוונתו כנ"ל.פסקו להחמיר, ועל כרחך כוונתו כנ"ל.
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נו מחייב, ראיותיו אינן , הדבר אילפענ"דלפענ"דלפענ"דלפענ"ד
מוכרחות. לפי דבריו, כיון שהטור הביא את 
דברי הגמרא, וכתב אח"כ את הדין של בין 

. אולם, מובן שזהו טעם הדברפסוק לפסוק, לכן 
הביא את מקור רק הטור  אין חובה לפרש כך.

ואח"כ כתב את פרטי כדרכו, הדין מן הגמרא, 
  . , אבל לא בשביל לדרוש סמוכיןהדין

  
חמיר, כיון הסיבה שהפר"ח פסק לה ולגביולגביולגביולגבי

שכתוב 'ועוזבי י"י יכלו'. בסדר, בודאי שאם 
הגמרא מביאה פסוק זה, 'ועוזבי י"י יכלו', 

זהו דבר חמור. אבל אמרנו, כי 'יכלו' פשיטא כי 
היינו, ששמים זאת על המשקל, על כף 
המאזניים, כאשר האדם נידון. אכן רואים 
שהדבר חמור. רואים את הפלגת האיסור. אבל 

לגמרי. הראיות שלו, אינן לא שזה שוה 
  מוכרחות. 

  
בהמשך הוא דן בשאלה, מדוע הרמב"ם  גםגםגםגם

השמיט את הדין הזה של 'בין פסוק לפסוק'. 
הוא מאריך בפלפולים ובכל מיני מקורות לגבי 
העניין הזה, ומביא כי ישנן דעות האומרות, 
שתיקו דרבנן לחומרא. הוא מביא בית יוסף 

ט הרמב"ם ט הרמב"ם ט הרמב"ם ט הרמב"ם בזה י"ל הא דהשמיבזה י"ל הא דהשמיבזה י"ל הא דהשמיבזה י"ל הא דהשמיוווובסימן תל"ז. 
, דהוא לשיטתיה , דהוא לשיטתיה , דהוא לשיטתיה , דהוא לשיטתיה וקא לפסוקאוקא לפסוקאוקא לפסוקאוקא לפסוקאהך דין דבין פסהך דין דבין פסהך דין דבין פסהך דין דבין פס

בתיקו במידי דרבנן אזלינן לקולא עיין ב"י בתיקו במידי דרבנן אזלינן לקולא עיין ב"י בתיקו במידי דרבנן אזלינן לקולא עיין ב"י בתיקו במידי דרבנן אזלינן לקולא עיין ב"י 
[נראה שהוא מביא זאת בשם הרדב"ז. עכ"ד עכ"ד עכ"ד עכ"ד 

  העורך]. 
  

הוא כותב, שהרמב"ם השמיט זאת כיון  ואח"כואח"כואח"כואח"כ
שהוא סובר שזה לא 'דברי קבלה', הדבר אינו 
חמור ממש כמו דברי קבלה. הרי ישנן דרגות, 

רייתא, דברי קבלה, דרבנן, תקנות וכו'. דאו
נדון דידן הוא דרבנן, ורק ישנה אסמכתא מן 

והא דהשמיטה הרמב"ם, י"ל דסובר הפסוק. 
, ורק מדרבנן אסור, , ורק מדרבנן אסור, , ורק מדרבנן אסור, , ורק מדרבנן אסור, דברי קבלהדברי קבלהדברי קבלהדברי קבלהדאינו 

    אלאאלאאלאאלא    ,,,,לא הוילא הוילא הוילא הוי    ואסמכוה אקרא. ודברי קבלהואסמכוה אקרא. ודברי קבלהואסמכוה אקרא. ודברי קבלהואסמכוה אקרא. ודברי קבלה
דבר שמפורש בנביאים, כמו תשעה באב דבר שמפורש בנביאים, כמו תשעה באב דבר שמפורש בנביאים, כמו תשעה באב דבר שמפורש בנביאים, כמו תשעה באב 

רק רק רק רק     א מגילה, משא"כ איסור זה הוהא מגילה, משא"כ איסור זה הוהא מגילה, משא"כ איסור זה הוהא מגילה, משא"כ איסור זה הוהומקרומקרומקרומקר
        נן.נן.נן.נן.דרבדרבדרבדרב

        

מבין את כל הפלפול הזה, את כל המהלך אינני אינני אינני אינני 
שלו. כי לכאורה, הדבר פשוט מאד. הוא שואל, 
למה הרמב"ם השמיט דין זה? אם הרמב"ם 
כותב, שמותר לצאת רק בין איש לאיש, מובן 
א"כ שבין פסוק לפסוק אסור לצאת. וכי 

  הרמב"ם צריך לכתוב זאת במפורש? 
  

רש כיון לגבי הגמרא, דנו בכך במפו בשלמאבשלמאבשלמאבשלמא
שהיתה סיבה לכך. בהתחלה הגמ' הביאה, כי 
רבי אבהו הוה נפיק בין גוברא לגוברא, ואח"כ 
הגמ' מסתפקת מה הדין בין פסוק לפסוק. 
מדברי הגמ', אין חובה להבין כך. הגמ' אומרת, 
שרבי אבהו 'הוה נפיק' בין גוברא לגוברא, לא 
כתובה ההלכה שמותר לצאת בין איש לאיש, 

בהו היה יוצא. הבאנו את מהר"י אלא שרבי א
אבוהב, וכבר כתבו זאת לפניו כמה ראשונים, 

ונתן מלוניל במסכת מגילה, וספר הי 'כגון רבי
על מסכת ברכות, כי כיון שרבי אבהו  האגודה

היה מקורב למלכות, היו לו קשרים עם 
השלטון, היו הרבה דברים דחופים שהיו צריכים 

וה, בקביעות אותו, לכן הוא 'נפיק', בלשון ה
הוא היה יוצא, מדי פעם היה מצוי שהיו צריכים 
אותו ושולחים אליו שלוחים והוא היה צריך 
לענות או לסדר כל מיני עניינים, לכן הוא יצא 
בין גוברא לגוברא. מכך נלמד, שמותר לצאת 
בין גוברא לגוברא לצורך נחוץ. אח"כ הגמ' 

יהיה מותר לצאת בין פסוק כן -כמודנה, האם 
  פסוק. ממילא מובן, מה הספק של הגמרא. ל
  

ברמב"ם, שכתוב זאת בתורת הלכה, לא  אבלאבלאבלאבל
ר, ממילא מובן כי אם הרמב"ם ובתורת סיפ

כותב 'בין איש לאיש', א"כ רק בין גוברא 
לגוברא מותר לצאת, אבל ודאי שיהיה אסור 

  לא מובן, כל הפלפול שם.לכן בין פסוק לפסוק. 
   

שאין הכרח להבין אופן, מה שחשוב לנו,  ובכלובכלובכלובכל
כי יש לדון זאת ממש כספק סכנה, אם כי 
המשמעות היא שהדבר אכן חמור, זהו דבר 
ברור, אבל לא עד כדי כך להשוות זאת לעובדי 
  עבודה זרה. לפענ"ד הדבר לא יעלה על הדעת.
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כי חז"ל הרבה דברים, שאומרים עליהם  ישנםישנםישנםישנם
הרע כמו -כגון לשוןדבר זה שקול כמו דבר זה, 

העבירות החמורות ע"ז ג"ע ושפ"ד. שלושת 
אבל מובן כי זה רק בבחינה מסויימת, אבל זה 

קל הנכון ש. צריך לדעת את המממש שווהלא 
  של הדבר.

  
    חחחח""""הגרהגרהגרהגר    בשםבשםבשםבשם    זזזז""""רידברידברידברידב    נימוקינימוקינימוקינימוקי' ' ' ' סססס    דברידברידברידברי    השלמתהשלמתהשלמתהשלמת

    יזכהיזכהיזכהיזכה    לאלאלאלא    ,,,,וכפירהוכפירהוכפירהוכפירה    זרותזרותזרותזרות    דעותדעותדעותדעות    לולולולו    שיששיששיששיש    מימימימי    כיכיכיכי    ,,,,יןיןיןין''''מואלאזמואלאזמואלאזמואלאז
        ....אחדאחדאחדאחד    ענייןענייןענייןעניין' ' ' ' אפיאפיאפיאפי    תורהתורהתורהתורה    שלשלשלשל    לאמיתהלאמיתהלאמיתהלאמיתה    לכווןלכווןלכווןלכוון

        
ר הקודם חידוש גדול נוסף, בשם בשיעו הבאנוהבאנוהבאנוהבאנו

שיש בו  הגר"ח מואלוז'ין, האומר כי אדם
תה של תורה אפילו יממינות, לא יזכה לכוון לא

בזמנו כבר עניין אחד. הרחבנו בעניין הזה. 
הזכרנו זאת, כאשר יצא הספר בנין משה על 
הלכות שבת, מאת בני הרה"ג משה שליט"א, 

ממש  אשר זכה להוציא את הספר החשוב הזה.
כפי ישמח משה במתנת חלקו. ישמח משה במתנת חלקו. ישמח משה במתנת חלקו. ישמח משה במתנת חלקו. אפשר לומר, 

שאמרנו, 'נותן התורה', זאת מתנה. הסביר על 
כך הרידב"ז, כי 'נותן התורה' היינו, שהקב"ה 
ממשיך לתת, לא רק נתן בעבר. אבל מתנות, 
לא נותנים לכל אחד. מי שמתאים, נותנים לו. 
אבל אם לא מגיע לך, לא תקבל. אם אתה 

סדר, תלמד בדרכים רוצה ללמוד תורה, ב
שלך, אבל מתנות לא תקבל. בכדי לקבל 

  מתנות, צריך להיות זכאי וראוי לכך.
  

הבאתי [שיעור מוצש"ק ויקרא ה'תשע"ח]  בזמנובזמנובזמנובזמנו
לכל ההרחבה אז ו נזאת בקצרה, לא נכנס

בדבריו, ולא בקשר לספר חמדת ימים וכו', כפי 
בשיעור הקודם. דיברתי אז על בס"ד שהרחבנו 

, כאשר הוא יצא לאור, אבל הספר בנין משה
אז לא ראיתי זאת בתוך הספר נימוקי הרידב"ז 
בעצמו, אלא בספר באמונה שלימה, שהביא 

להיזהר להיזהר להיזהר להיזהר     ,,,,ישנה הערה גדולהישנה הערה גדולהישנה הערה גדולהישנה הערה גדולהבזה"ל,  כך
נשי דלא נשי דלא נשי דלא נשי דלא יייילהשתמש בספרים הנדפסים מאלהשתמש בספרים הנדפסים מאלהשתמש בספרים הנדפסים מאלהשתמש בספרים הנדפסים מאממממ

או שמביאים מאיזה מסביר אפיקורוס, או שמביאים מאיזה מסביר אפיקורוס, או שמביאים מאיזה מסביר אפיקורוס, או שמביאים מאיזה מסביר אפיקורוס,     מעלי.מעלי.מעלי.מעלי.
    בין על תורה שבכתב ובין על תורה שבע"פ.בין על תורה שבכתב ובין על תורה שבע"פ.בין על תורה שבכתב ובין על תורה שבע"פ.בין על תורה שבכתב ובין על תורה שבע"פ.

אפילו שלצערינו  ,ם ראוייםינשא םישנם אנשי
הם כותבים דברי קודש. או שהם מדפיסים ספרי 

קודש, לא שהם המחברים. לצערינו יכול להיות 
מושג, שאדם שאינו שומר תורה ומצוות, יחבר 
איזה ספר. אינני יודע אם הדבר כך כיום, אבל 
מסתבר שאם הדבר היה לפני חמשים שנה, קל 

ניברסיטה בירושלם, וחומר היום. היה אחד באו
רח"ל הקימו פקולטה לקבלה, והיה שם אחד 

עיין  י."שר י"[תשבשאינני רוצה להזכיר את שמו 
ו "ט-ה דהילולא דרשת מרן שליט"א שנמסרה ביומא

 "מתימן ישיבת ל, בהיכל"זצוק אלשיך יחיא לכמה"ר
, ב]"תשע'ה מרחשון א"לכ ירושלם עיקו"ת, אור יבוא"

והוא היה הר הק', שהיה בקי עצום בספר הזו
זוהר. ה'  תוך כדי כך לומדאוכל חמץ בפסח ו

ירחם. הוא למד זאת בגדר 'חכמה', הדברים לא 
נכנסו לליבו. לומד זאת כמו מקצוע. הדבר 

בגלותא. או ישנם ספרים,  תאבבחינת, שכינ
המביאים איזה אפיקורוס. המחברים אשר יש 
לעם דעות זרות, בין על תורה שבכתב ובין על 

ה שבע"פ, רח"ל הספרים הללו הם מזיקים. תור
לפעמים ישנו איזה הכרח, להשתמש או 
לראות. לצערינו ישנם גם כאלה רשעים 
המדפיסים ספרים, אנשים אשר יש ברשותם 
את הספרים הללו, כי כפי שאמרנו הדבר 
בבחינת 'שכינתא בגלותא', אז צריכים 
להיזהר, להשתמש בהם בזהירות ובמהירות, 

רח. מה שפחות, בכדי להקטין את רק מה שמוכ
להתפלל שהטומאה לא תידבק בנו, הנזק. 

  שנוציא רק את ניצוצות הקדושה.
  

המלים ופירושם, אלא המלים ופירושם, אלא המלים ופירושם, אלא המלים ופירושם, אלא אין עיקר התורה אין עיקר התורה אין עיקר התורה אין עיקר התורה דהרי דהרי דהרי דהרי 
התורה באמת היא קול ה' אשר לוטה בהמלים התורה באמת היא קול ה' אשר לוטה בהמלים התורה באמת היא קול ה' אשר לוטה בהמלים התורה באמת היא קול ה' אשר לוטה בהמלים 
ההם, ומאנשים אשר לא תשרה שכינה ההם, ומאנשים אשר לא תשרה שכינה ההם, ומאנשים אשר לא תשרה שכינה ההם, ומאנשים אשר לא תשרה שכינה 
בדבריהם הרי אין בדבריהם תורה כלל, ואיך בדבריהם הרי אין בדבריהם תורה כלל, ואיך בדבריהם הרי אין בדבריהם תורה כלל, ואיך בדבריהם הרי אין בדבריהם תורה כלל, ואיך 

וכעת הוא מביא ברי תורה. ברי תורה. ברי תורה. ברי תורה. לדלדלדלד    יצטרפו דבריהםיצטרפו דבריהםיצטרפו דבריהםיצטרפו דבריהם
אז את דברי הרידב"ז. בפעם הראשונה, ראיתי 

        זאת כאן. 
        

, , , , וז"לוז"לוז"לוז"ל[פ' תרומה] [פ' תרומה] [פ' תרומה] [פ' תרומה]     כתב בספר נימוקי רידב"זכתב בספר נימוקי רידב"זכתב בספר נימוקי רידב"זכתב בספר נימוקי רידב"ז
און רבי חיים ז"ל און רבי חיים ז"ל און רבי חיים ז"ל און רבי חיים ז"ל שמעתי אומרים בשם הגשמעתי אומרים בשם הגשמעתי אומרים בשם הגשמעתי אומרים בשם הגוווו

מואלוז'ין, אשר מי שיש בו מינות, לא יזכה מואלוז'ין, אשר מי שיש בו מינות, לא יזכה מואלוז'ין, אשר מי שיש בו מינות, לא יזכה מואלוז'ין, אשר מי שיש בו מינות, לא יזכה 
 תה של תורה אפילו עניין אחד וכו'.תה של תורה אפילו עניין אחד וכו'.תה של תורה אפילו עניין אחד וכו'.תה של תורה אפילו עניין אחד וכו'.לכוון לאמילכוון לאמילכוון לאמילכוון לאמי

דב"ז לעניין, ולא מכאן ואילך זה הסבר הרי
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דהכח ביד ישראל לכוון דהכח ביד ישראל לכוון דהכח ביד ישראל לכוון דהכח ביד ישראל לכוון     דברי הגר"ח עצמו.
לאמיתה של תורה הוא מכח נותן התורה, כמו לאמיתה של תורה הוא מכח נותן התורה, כמו לאמיתה של תורה הוא מכח נותן התורה, כמו לאמיתה של תורה הוא מכח נותן התורה, כמו 
שאנו מברכים בכל יום ברוך נותן התורה, ר"ל שאנו מברכים בכל יום ברוך נותן התורה, ר"ל שאנו מברכים בכל יום ברוך נותן התורה, ר"ל שאנו מברכים בכל יום ברוך נותן התורה, ר"ל 
שהוא נותן תמיד ולא שכבר נתן אלא נותן שהוא נותן תמיד ולא שכבר נתן אלא נותן שהוא נותן תמיד ולא שכבר נתן אלא נותן שהוא נותן תמיד ולא שכבר נתן אלא נותן 
תמיד וכו'. ממילא מי שאיננו לומד התורה תמיד וכו'. ממילא מי שאיננו לומד התורה תמיד וכו'. ממילא מי שאיננו לומד התורה תמיד וכו'. ממילא מי שאיננו לומד התורה 
אלא לחכמה בעלמא, א"כ לפי זה פורש את אלא לחכמה בעלמא, א"כ לפי זה פורש את אלא לחכמה בעלמא, א"כ לפי זה פורש את אלא לחכמה בעלמא, א"כ לפי זה פורש את 

ה, והקב"ה אמר לפרוש ממנה ה, והקב"ה אמר לפרוש ממנה ה, והקב"ה אמר לפרוש ממנה ה, והקב"ה אמר לפרוש ממנה התורה מאביהתורה מאביהתורה מאביהתורה מאבי
        ....וכו' עכ"לוכו' עכ"לוכו' עכ"לוכו' עכ"ל    זהזהזהזהאינו יכול, ואינו נותנה על אופן אינו יכול, ואינו נותנה על אופן אינו יכול, ואינו נותנה על אופן אינו יכול, ואינו נותנה על אופן 

        
    למדנותלמדנותלמדנותלמדנות    בדרךבדרךבדרךבדרך    הישיבתיתהישיבתיתהישיבתיתהישיבתית    הלימודהלימודהלימודהלימוד    שיטתשיטתשיטתשיטתבירור בירור בירור בירור 

        ....מקורהמקורהמקורהמקורה    ומהומהומהומה, , , , זוזוזוזו    לשיטהלשיטהלשיטהלשיטה    דוגמאותדוגמאותדוגמאותדוגמאות, , , , וחקירותוחקירותוחקירותוחקירות
        

עיינתי בגוף הספר נימוקי רידב"ז, ראיתי כאשר כאשר כאשר כאשר 
את המשך דבריו שם, והשתוממתי. ישנו 

לא המשך, אבל בעל ספר באמונה שלימה 
  ., מטעם מובןהביא את ההמשך

  
    לאלאלאלא    אםאםאםאם    לילילילי    אויאויאויאוי    ,,,,אומראומראומראומראוי לי אם אוי לי אם אוי לי אם אוי לי אם הרידב"ז,  וז"לוז"לוז"לוז"ל

    ליטאליטאליטאליטא    במדינותבמדינותבמדינותבמדינות    נתפרצהנתפרצהנתפרצהנתפרצה    "ר"ר"ר"רשבעוהשבעוהשבעוהשבעוה    ,,,,אומראומראומראומר
    בדרךבדרךבדרךבדרך    לימודלימודלימודלימוד    ,,,,רבניםרבניםרבניםרבנים    איזהאיזהאיזהאיזה    יייי""""עעעע    בזאמיטבזאמיטבזאמיטבזאמיט    וביחודוביחודוביחודוביחוד
    שמעתם? 'לימוד בדרך כימי'. ....הגיוןהגיוןהגיוןהגיון    אואואואו    הכימיהכימיהכימיהכימי

    ,,,,מבחוץמבחוץמבחוץמבחוץ    באהבאהבאהבאה    זרהזרהזרהזרה    רוחרוחרוחרוח    אךאךאךאך    ,,,,התורההתורההתורההתורה    רוחרוחרוחרוח    לאלאלאלא    והואוהואוהואוהוא
    ונתפשטהונתפשטהונתפשטהונתפשטה    ,,,,פפפפ""""שבעשבעשבעשבע    להתורהלהתורהלהתורהלהתורה    "ר"ר"ר"רבעוהבעוהבעוהבעוה    והכניסווהכניסווהכניסווהכניסו

    שהתורהשהתורהשהתורהשהתורה    עדעדעדעד    "ר,"ר,"ר,"ר,בעוהבעוהבעוהבעוה    בחוריםבחוריםבחוריםבחורים    אצלאצלאצלאצל    הזההזההזההזה    לימודלימודלימודלימוד
    ,,,,מועטיםמועטיםמועטיםמועטים    והמביניםוהמביניםוהמביניםוהמבינים    "ר,"ר,"ר,"ר,בעוהבעוהבעוהבעוה    אחרתאחרתאחרתאחרת    צורהצורהצורהצורה    לבשהלבשהלבשהלבשה

        ....עווןעווןעווןעוון    יכפריכפריכפריכפר    רחוםרחוםרחוםרחום    והואוהואוהואוהוא
        

. ידועים ברוסיה יט, אלו מחוזותמוזא ליטאליטאליטאליטא
לומדים כיום, זאת שהבחורים תורה הלדבריו, 

  תורה. ורה אחרת של־צ
  

היה ראב"ד בעיר צפת ת"ו, והוא  הרידב"זהרידב"זהרידב"זהרידב"ז
הוא הגיע לא"י מליטא. יש ליטאי.  בעצמו היה

תשובה בסוף ספר בית רידב"ז, בה כן -גםלו 
    בשניםבשניםבשניםבשנים    שיצאשיצאשיצאשיצא    החדשהחדשהחדשהחדש    מהלימודמהלימודמהלימודמהלימודהוא כותב כך, 

    תורהתורהתורהתורה    המביניהמביניהמביניהמביני    אשראשראשראשר    ,,,,וליטאוליטאוליטאוליטא    בזאמוטבזאמוטבזאמוטבזאמוט    האחרונותהאחרונותהאחרונותהאחרונות
    ....ממנוממנוממנוממנו    ותתרחקוותתרחקוותתרחקוותתרחקו    מאדמאדמאדמאד    תזהרותזהרותזהרותזהרו    ,,,,ההההכימיכימיכימיכימי    להלהלהלה    קוראיםקוראיםקוראיםקוראים

ימיה' היינו, מרכיבים ֳחמרים, ומפרקים 'כ
הגדרות מרים. זה מה שנקרא 'לומד'ס'. ח

  והבחנות. 
  

על כך. ריבונו של עולם, הרי זאת  נשתוממתינשתוממתינשתוממתינשתוממתי
שיטת הלימוד בישיבות הקד'. זהו ההמשך של 
הקטע הקודם שהבאנו לעיל, והדבר היה מוזר 

 כמה ליטא. מערב בצפון נמצא זאמוט, פלךלי. 
 סלבודקה, –קובנא  בו, היו מפורסמות ישיבות

הגאון רב ברוך  מרן בראשות יצחק בית כנסת
 ולאחר ר, המוכר כבעל הספר ברכת שמואל,ב

        הדבר פלא.    קלם. טלז, ראובן,' ר חתנו מכן
        

כתב  ]בהקדמה[בספר המרחשת שראיתי  כמו־כןכמו־כןכמו־כןכמו־כן
    ,,,,מודמודמודמודייייהלהלהלהל    דרכידרכידרכידרכי    הרבההרבההרבההרבה    נשתנונשתנונשתנונשתנו    בזמננובזמננובזמננובזמננו, כך

    ואופןואופןואופןואופן    סברתםסברתםסברתםסברתם    שסגנוןשסגנוןשסגנוןשסגנון    ,,,,הקדושההקדושההקדושההקדושה    בתורתינובתורתינובתורתינובתורתינו
    התורההתורההתורההתורה    מדרשמדרשמדרשמדרש    בבתיבבתיבבתיבבתי    נתיבנתיבנתיבנתיב    להםלהםלהםלהם    לסולסולסולסוייייפפפפ    הבנתםהבנתםהבנתםהבנתם

    ואניואניואניואני    ,,,,רינורינורינורינובדובדובדובדו    הישיבותהישיבותהישיבותהישיבות    בבתיבבתיבבתיבבתי    וביחודוביחודוביחודוביחוד    ,,,,והתלמודוהתלמודוהתלמודוהתלמוד
    הישןהישןהישןהישן    דדדד""""בהמבהמבהמבהמ    חכמיחכמיחכמיחכמי    ביןביןביןבין    גדלתיגדלתיגדלתיגדלתי    ימיימיימיימי    כלכלכלכל    כאשרכאשרכאשרכאשר

    והליכותיוהליכותיוהליכותיוהליכותי    ,,,,באלהבאלהבאלהבאלה    ניסיתיניסיתיניסיתיניסיתי    לאלאלאלא    אשראשראשראשר    אנכיאנכיאנכיאנכי    ,,,,וכו'
    והסלולהוהסלולהוהסלולהוהסלולה    הכבושההכבושההכבושההכבושה    בדרךבדרךבדרךבדרך    הינןהינןהינןהינן    הלכותהלכותהלכותהלכות    בחדושיבחדושיבחדושיבחדושי

[וע"ע לקמן ד"ה     וכו'    ובתראיובתראיובתראיובתראי    קדמאיקדמאיקדמאיקדמאי    מרבותינומרבותינומרבותינומרבותינו
ממש . . . . דבריו בשלמותם] הבאנו לעיל וכו'

  נשתוממתי.
  

רידב"ז, ויש רדב"ז. אני מדגיש זאת, בכדי  ישישישיש
בלו. אולי ישנם כאלה כיום אשר שלא יתבל

אינם מבדילים, אבל יש רדב"ז ויש רידב"ז. 
הרדב"ז היה מגדולי רבני מצרים, ואח"כ בסוף 

הר"ר מימיו הוא היה בא"י בעיר צפת ת"ו. זהו 
דוד בן זימרא, שהיה גאון ספרדי מפורסם. וזה 
הרידב"ז, שיש לו פירוש על הירושלמי ועוד 

  . דוד בן זאב , הרב רפאל יעקבכמה ספרים
  

זהו הגאון רבי אופן, חתנו של הרידב"ז,  בכלבכלבכלבכל
יחזקאל אברמסקי זצ"ל, בעל ספר חזון 

היה תלמידו של הגר"ח מבריסק יחזקאל, 
 זצ"ל, שהוא אבי שיטת הלימוד בישיבות הקד'.

אבל אין ספק, שהם  והוא המשיך בדרך הזאת.
חידשו דרך לימוד. בודאי שבכל הדורות 

ך, אפילו בארץ ליטא. הרי לא למדו כהקודמים 
היה הגר"ח מואלוז'ין, והנצי"ב, לפני כן, 

והגר"א. בודאי שזאת אינה שיטת הלימוד 
  שלהם. 
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מהקהל: אולי זה בגלל ההשכלה  שאלהשאלהשאלהשאלה
  שהיתה אז? בתורת תחליף?

  
עוד  מרן שליט"א: אתה אומר משהו. תשובתתשובתתשובתתשובת

  מעט הכל יהא מובן היטב בעזהי"ת.
  
  

אליהו  להגה"צשני, בספר מכתב מאליהו  מצדמצדמצדמצד
דסלר זצ"ל, הוא מדבר בשבח השיטה הזאת, 

  אולם צריך להקדים לכך משהו. 
  

תורה, צריך ללמוד בשמחה, בהרגשת  ללמודללמודללמודללמוד
ולא  וק, אי אפשר להכריח בן אדם ללמוד.סיפ

אבל תוך כדי  תמיד יש את החשק ללמוד.
שלומדים, כאשר מתחילים, הטעם בא עם 

י    ּוְראוּ ּוְראוּ ּוְראוּ ּוְראוּ     ַטֲעמוּ ַטֲעמוּ ַטֲעמוּ ַטֲעמוּ הזמן.  יּכִ יּכִ יּכִ . . . . ]ט' ל"ד, תהלים[    ְי"יָ ְי"יָ ְי"יָ ְי"יָ     טֹובטֹובטֹובטֹוב    ּכִ
אבל הכלל הוא, שאם האדם לומד שלא 
בשמחה, אזי הלימוד הזה אינו מתקיים, וכבר 
אינני מדבר על כך שאינו זוכר אותו, וכמה זמן 

  זה מחזיק. 
  

לדעת כלל, כמדומני שכבר דיברתי  צריכיםצריכיםצריכיםצריכים
על כך מספר פעמים, האדם בטבעו אוהב 

 הנות, השאלה היא ממה הואיהנאות, אוהב ל
יהנה מהדברים הרוחניים, אזי ינהנה? אם הוא 

הוא לא יחפש את הדברים הגשמיים. אם תהיה 
לו הנאה ושמחה בקיום המצוות, לא שהוא 
עושה זאת 'מצות אנשים מלומדה', אנוס על פי 
הדיבור, כי הוא מוכרח. לומד כיון שהוא מוכרח 
ללמוד. אם הוא לא נהנה מכך, היצה"ר יחפש 

במקומות אחרים.  אצלו את התענוגים
בהתחלה זה יהיה בהיתר, ובסופו של דבר זה 

באיסור. אבל כאשר האדם מתעמק ח"ו יהיה 
ומבין, ויש לו שמחה בלימוד, ממילא כל החשק 
והרצון והחום והשמחה יהיה בדבר זה, וממילא 
הדברים האחרים לא יתפסו אצלו מקום. אין 
הכוונה שיהיה צדיק פרוש, שיאכל ולא יטעם 

ל אוכל, אלא שזה לא יהיה העיקר. לגבי טעם ש
תאוות אחרות, בסדר, הוא לא מלאך, אבל יש 

  לו את ההנאה ואת התענוג בלימוד.
  

, בהשגחה ל, כי מן השמיםהרב דסלר זצ" אומראומראומראומר
הורידו את שיטת הלימוד הזאת  פרטית,

לעולם, כיון שבדורות הללו, עד שהאנשים היו 
רת נשאמגיעים לשמחה מן הלימוד, אם היתה 

שיטת הלימוד כפי שהיתה בעבר, ישנם אנשים 
שיכולים לשמוח בכך שהם יודעים מסכת 
שלימה, או את כל הש"ס, או בקיאות בספרים, 
אז יש לו את השמחה ואת הסיפוק מכך, אבל 
זה לא בא ברגע הראשון. או שהוא לומד 
סוגיות, ומתעמק בפשט ובתירוצים וכו', בסוף 

ת הלימוד של יש לו את התענוג. אולם בשיט
התענוג בא מהר, וזה מה שמחזיק את בריסק, 

  לומדי התורה, לפי מצב הדור. 
  

אמרו כאן מקודם 'השכלה', כנראה  כאשרכאשרכאשרכאשר
לעולם רשעים  ושזהו זה. דהיינו, כיון שירד

שקיררו את אהבת התורה והתרחקו מן 
המצוות, ממילא היה צריך לחזק את לומדי 

ימוד, התורה, שייהנו מהלימוד, שיישארו בל
בלימוד, הגדול שים את התענוג יכיון שהם מרג

  ודבר זה תופס אותם.
  

כותב הוא ] 317[חלק א' דף מכתב מאליהו  בספרובספרובספרובספרו
    אבלאבלאבלאבל, , , , התורההתורההתורההתורה    עולעולעולעול    פריקתפריקתפריקתפריקת    בדורבדורבדורבדור    חייםחייםחייםחיים    הננוהננוהננוהננוכך, 
    בעיוןבעיוןבעיוןבעיון    נאנאנאנא    נרבהנרבהנרבהנרבה    ....מפלטמפלטמפלטמפלט    מקוםמקוםמקוםמקום    לנולנולנולנו    הניחהניחהניחהניח    תתתת""""השיהשיהשיהשי

    לנולנולנולנו    לשמחהלשמחהלשמחהלשמחה    העיוןהעיוןהעיוןהעיון    יהיהיהיהיהיהיהיה    מהרמהרמהרמהר    וחישוחישוחישוחיש, , , , התורההתורההתורההתורה
    והנהוהנהוהנהוהנה. . . . םםםםהשהשהשהש    בעזרתבעזרתבעזרתבעזרת    כללכללכללכלל    פירודפירודפירודפירוד    בליבליבליבלי    ונאהבנוונאהבנוונאהבנוונאהבנו

    דרךדרךדרךדרך    האחרוניםהאחרוניםהאחרוניםהאחרונים    בדורותבדורותבדורותבדורות    השמיםהשמיםהשמיםהשמים    מןמןמןמן    לנולנולנולנו    הורידוהורידוהורידוהורידו
    ההבנהההבנהההבנהההבנה    בדרךבדרךבדרךבדרך    העיוןהעיוןהעיוןהעיון    הואהואהואהוא, , , , הלמודהלמודהלמודהלמוד    בדרכיבדרכיבדרכיבדרכי    חדשהחדשהחדשהחדשה

זהו מה שנקרא למדנות, הנקרא     ....והעמקותוהעמקותוהעמקותוהעמקות
 –י דינים ת', ְצבֵ דוּ ְמ וֹ בישיבות 'לומד'ס', 'ל

תכף נראה  .שני דיניםדהיינו [בל' אידיש] 
דוגמאות לכך, כל דבר לחלק. הרידב"ז קרא 

כיון שאתה מפרק ומרכיב דברים. לכך כימיה, 
ולפי דבריו, זה 'רוח זרה באה מבחוץ'. עוד מעט 
נראה, מהיכן מקור השיטה הזאת. בכל אופן, 

לא התייחס לכך,  -הרב אברמסקי  -אם חתנו 
לא חששו וכל גדולי ישראל לא התייחסו לכך, 

ואדרבה הדבר נתפשט ונתקבל אצל כל לכך, 
הדברים וראו הגדולים, אזי בודאי שבדקו את 

        שאין בטענות הללו ממש. 
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רק לרידב"ז היו טענות על כך, אלא גם  לאלאלאלא
 קוק.הראי"ה על הרב  זאת מכיוון נוסף. מביאים

 היא הגר"ח מבריסק, והגר"ש שקופ, שיטתהרי 
ראיתי  הגיונית. דרכי ההסברה וההבנהב

    אתאתאתאת    מאודמאודמאודמאוד    העריךהעריךהעריךהעריך    אמנםאמנםאמנםאמנם    הההה""""הראיהראיהראיהראי    שכתבו, כי
    בעצמובעצמובעצמובעצמו    אךאךאךאך' ' ' ' יושריושריושריושר    שערישערישערישערי    ספרוספרוספרוספרו    ואתואתואתואת    שקופשקופשקופשקופ    הרבהרבהרבהרב
    המסורתיתהמסורתיתהמסורתיתהמסורתית    הליטאיתהליטאיתהליטאיתהליטאית    הלימודהלימודהלימודהלימוד    בדרךבדרךבדרךבדרך    יותריותריותריותר    אחזאחזאחזאחז

    יותריותריותריותר    רברברברב    דגשדגשדגשדגש    הנותנתהנותנתהנותנתהנותנת    ,,,,בבבב""""הנציהנציהנציהנצי    רבורבורבורבו    ייצגייצגייצגייצג    אותהאותהאותהאותה
    ההלכהההלכהההלכהההלכה    לפסיקתלפסיקתלפסיקתלפסיקת    והחיבורוהחיבורוהחיבורוהחיבור    ההיקףההיקףההיקףההיקף    הבקיאותהבקיאותהבקיאותהבקיאות    עלעלעלעל

    שקופשקופשקופשקופ    הרבהרבהרבהרב    שלשלשלשל    ששיטתוששיטתוששיטתוששיטתו    רצהרצהרצהרצה    לאלאלאלא    שהואשהואשהואשהוא    וכנראהוכנראהוכנראהוכנראה
בישיבה בישיבה בישיבה בישיבה     הדומיננטיתהדומיננטיתהדומיננטיתהדומיננטית    הלימודהלימודהלימודהלימוד    לדרךלדרךלדרךלדרך    תיעשהתיעשהתיעשהתיעשה

    נתרבהנתרבהנתרבהנתרבה    הגיוןהגיוןהגיוןהגיוןשהשהשהשה    החסרוןהחסרוןהחסרוןהחסרון    אתאתאתאת    הוא אמר,שלו. שלו. שלו. שלו. 
    הנניהנניהנניהנני    ,,,,האחרוניםהאחרוניםהאחרוניםהאחרונים    בזמניםבזמניםבזמניםבזמנים    בישיבותבישיבותבישיבותבישיבות    מדאימדאימדאימדאי    יותריותריותריותר

    קביעתקביעתקביעתקביעת    ידיידיידיידי    עלעלעלעל    למלאותלמלאותלמלאותלמלאות    ושואףושואףושואףושואף    משתדלמשתדלמשתדלמשתדל
    ביאורביאורביאורביאור    שלשלשלשל    בצורהבצורהבצורהבצורה    הסוגיותהסוגיותהסוגיותהסוגיות    אתאתאתאת    ללמודללמודללמודללמוד    שיעוריםשיעוריםשיעוריםשיעורים

    שלשלשלשל    העודפתהעודפתהעודפתהעודפת    הסאההסאההסאההסאה    תתוקןתתוקןתתוקןתתוקן    כךכךכךכך    יייי""""עעעע    ,,,,הלכההלכההלכההלכה
ע דף "המעיין תשרי ה'תש[    יםיםיםיםייייהדמיונהדמיונהדמיונהדמיונ    ההגיונותההגיונותההגיונותההגיונות

        .]ד"צ
        

לומר משהו, בכדי שתבינו זאת. אינני ברצוני ברצוני ברצוני ברצוני 
עכ"פ הדברים כאן מתחברים, אבל  יאוליודע, 

והגר"ח מבריסק ידוע שגם הרב קוק היה ליטאי, 
שלח לכל האיזור שלו שלא יקבלו אותו לרב 
 בשום מקום. כך לפי מה שאני זוכר, מלפני

שהוא למד שנים רבות. כמדומני שהוא אמר, 
ממקורות חיצוניים, לא בדרך התורה. לימודים 

על גדולה עה וכיון שלגר"ח מבריסק היתה השפ
לא התקבל לרב  הרב קוקכל האיזור שלו, לכן 

בליטא. כך מסבירים, מדוע לבסוף הוא נהיה 
עד לשם, לא היתה פרושה מצודתו רב בלונדון. 
 אכןפה, אירע אינני יודע מה בדיוק של הגר"ח. 

רואים שישנו כאן ניגוד, על רקע השקפתי. 
התנגד לו מאד, בגלל הגר"ח מבריסק כעס, 

דעות פסולות, כי הוא ינק את דרכו  שיש לו
ממקורות שאינם כשרים. ממילא, 'כמים הפנים 

נים'.  הנושא הזה הוא ארוך, נגענו בו רק על לּפָ
  קצה המזלג.

  
    אשראשראשראשר    זהוזהוזהוזהוהמכתב מאליהו וכותב כך,  ממשיךממשיךממשיךממשיך

    בהבהבהבה    נאהנאהנאהנאהההההושהושהושהושה    קצרהקצרהקצרהקצרה    דרךדרךדרךדרך    השמיםהשמיםהשמיםהשמים    מןמןמןמן    לנולנולנולנו    הורוהורוהורוהורו
    והיגיעהוהיגיעהוהיגיעהוהיגיעה    העמלהעמלהעמלהעמל    שנאתשנאתשנאתשנאת    סכנתסכנתסכנתסכנת    משוםמשוםמשוםמשום, , , , קרובהקרובהקרובהקרובה

צריכה לבא תמיד קודם צריכה לבא תמיד קודם צריכה לבא תמיד קודם צריכה לבא תמיד קודם     . באמת, היראה. באמת, היראה. באמת, היראה. באמת, היראההרבההרבההרבההרבה
האהבה, וא"כ צריך היה להקדים את הכרת האהבה, וא"כ צריך היה להקדים את הכרת האהבה, וא"כ צריך היה להקדים את הכרת האהבה, וא"כ צריך היה להקדים את הכרת 
החובה להרגשת ההנאה (שהיא תולדת החובה להרגשת ההנאה (שהיא תולדת החובה להרגשת ההנאה (שהיא תולדת החובה להרגשת ההנאה (שהיא תולדת 

בגלל האהבה). אבל, בדורות פריקת עול ח"ו, האהבה). אבל, בדורות פריקת עול ח"ו, האהבה). אבל, בדורות פריקת עול ח"ו, האהבה). אבל, בדורות פריקת עול ח"ו, 
שבדורות האחרונים ירדה הרבה היראת שמים, 

    מןמןמןמן    לנולנולנולנו    הורידוהורידוהורידוהורידו    ההשכלה ואח"כ הרפורמה וכו',
    אתאתאתאת    לנולנולנולנו    שהורושהורושהורושהורו, , , , מיוחדיםמיוחדיםמיוחדיםמיוחדים    וגדוליםוגדוליםוגדוליםוגדולים    גאוניםגאוניםגאוניםגאונים    השמיםהשמיםהשמיםהשמים

    בהבהבהבה    אשראשראשראשר, , , , העמוקההעמוקההעמוקההעמוקה    ההבנהההבנהההבנהההבנה    אלאלאלאל    הישירהישירהישירהישיר    הדרךהדרךהדרךהדרך
    שלשלשלשל    עיונהעיונהעיונהעיונה    אהבתאהבתאהבתאהבת    אלאלאלאל    בקצרהבקצרהבקצרהבקצרה    להגיעלהגיעלהגיעלהגיע    אפשראפשראפשראפשר
    עולעולעולעול    חובתחובתחובתחובת    השגתהשגתהשגתהשגת    טרםטרםטרםטרם    עודעודעודעוד, , , , והנאתהוהנאתהוהנאתהוהנאתה    תורהתורהתורהתורה

    נותןנותןנותןנותן    וגדולתוגדולתוגדולתוגדולת    שמיםשמיםשמיםשמים    יראתיראתיראתיראת    הכרתהכרתהכרתהכרת    מצדמצדמצדמצד    התורההתורההתורההתורה
        כדאי לראות את הדברים בפנים.. . . . התורההתורההתורההתורה

        
שנבין יותר את העניין הזה, אביא בפניכם  בכדיבכדיבכדיבכדי

מה שראיתי, מישהו האומר זאת במלים 
 –זאת. בקובץ חידושי תורה היטב המסבירות 

    שיטתשיטתשיטתשיטתמובא כך, [חלק ו' דף כ'] מפעל המסכתות 
    מעניקהמעניקהמעניקהמעניקה    ,,,,הישיבותהישיבותהישיבותהישיבות    בעולםבעולםבעולםבעולם    כיוםכיוםכיוםכיום    שרווחתשרווחתשרווחתשרווחת    הלימודהלימודהלימודהלימוד
    הראשונותהראשונותהראשונותהראשונות    השעותהשעותהשעותהשעות    למןלמןלמןלמן    ,,,,עינוגעינוגעינוגעינוג    תחושתתחושתתחושתתחושת    ללומדללומדללומדללומד
. . . . וכו'    הקדושההקדושההקדושההקדושה    תורתנותורתנותורתנותורתנו    שלשלשלשל    בחיקהבחיקהבחיקהבחיקה    עושהעושהעושהעושה    שהואשהואשהואשהוא
    אינהאינהאינהאינה    ,,,,התלמודהתלמודהתלמודהתלמוד    יםיםיםים    במרחביבמרחביבמרחביבמרחבי    השליטההשליטההשליטההשליטה    העדרהעדרהעדרהעדר

        ....הלימודהלימודהלימודהלימוד    הנאתהנאתהנאתהנאת    אתאתאתאת    פוגמתפוגמתפוגמתפוגמת
        

יטת הלימוד הישיבתית, זה לא שדהיינו, דהיינו, דהיינו, דהיינו, 
שאתה צריך לדעת את כל הסוגיות ולפלפל 

בסוגיא שלפניך, רק ולתרץ אותם, אלא 
תשבור את הראש בגמרא הזאת, או ברמב"ם 

    משייטמשייטמשייטמשייט    שלשלשלשל    שעינושעינושעינושעינו    כשםכשםכשםכשםהזה, בכדי להבין. 
    הגםהגםהגםהגם    ,,,,עיניהעיניהעיניהעיניה    ממראהממראהממראהממראה    תשבעתשבעתשבעתשבע    ,,,,קטנהקטנהקטנהקטנה    בספינהבספינהבספינהבספינה
            . . . . הספינההספינההספינההספינה    היאהיאהיאהיא    שקטנהשקטנהשקטנהשקטנה

        
    ת,ת,ת,ת,הליטאיהליטאיהליטאיהליטאי    הלימודהלימודהלימודהלימוד    שיטתשיטתשיטתשיטת    המכונההמכונההמכונההמכונה    זוזוזוזו    דרךדרךדרךדרך

    אשראשראשראשר    הצאןהצאןהצאןהצאן    צעיריצעיריצעיריצעירי    אצלאצלאצלאצל    בעיקרבעיקרבעיקרבעיקר    מהפכהמהפכהמהפכהמהפכה    חוללהחוללהחוללהחוללה
    בסבלנותבסבלנותבסבלנותבסבלנות    שניחונושניחונושניחונושניחונו    אלואלואלואלו    ....יתריתריתריתר    בסבלנותבסבלנותבסבלנותבסבלנות    ניחונוניחונוניחונוניחונו    לאלאלאלא

    לפרוטהלפרוטהלפרוטהלפרוטה    פרוטהפרוטהפרוטהפרוטהשששש    ,,,,יודעיםיודעיםיודעיםיודעים    התמדההתמדההתמדההתמדה    ובכושרובכושרובכושרובכושר
    יהיהיהיהיהיהיהיה    דברדברדברדבר    שלשלשלשל    ובסופוובסופוובסופוובסופו, , , , יחבוריחבוריחבוריחבור    לדףלדףלדףלדף    דףדףדףדף    ,,,,מצטרפיםמצטרפיםמצטרפיםמצטרפים

    חוויהחוויהחוויהחוויה    הינוהינוהינוהינו    ,,,,ידיעותידיעותידיעותידיעות    היקףהיקףהיקףהיקף    ....ידיעותידיעותידיעותידיעות    היקףהיקףהיקףהיקף    בידםבידםבידםבידם
    שמטבעשמטבעשמטבעשמטבע    אלאאלאאלאאלא    ....סיפוקסיפוקסיפוקסיפוק    ומקורומקורומקורומקור    נפלאהנפלאהנפלאהנפלאה    רוחניתרוחניתרוחניתרוחנית

    עמלעמלעמלעמל    לאחרלאחרלאחרלאחר    רקרקרקרק    זוזוזוזו    חוויהחוויהחוויהחוויה    לקצורלקצורלקצורלקצור    ניתןניתןניתןניתן    ,,,,הדבריםהדבריםהדבריםהדברים
    מביתמביתמביתמבית    הלימודהלימודהלימודהלימוד    בשיטתבשיטתבשיטתבשיטת. . . . שניםשניםשניםשנים    בןבןבןבן    ממושךממושךממושךממושך
' ' ' ' רררר    ,,,,מבריסקמבריסקמבריסקמבריסק    חייםחייםחייםחיים' ' ' ' רררר    ,,,,ליטאליטאליטאליטא    גדוליגדוליגדוליגדולי    שלשלשלשל    םםםםמדרשמדרשמדרשמדרש
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    ,,,,עולםעולםעולםעולם    גדוליגדוליגדוליגדולי    ועודועודועודועוד    ,,,,ברברברבר    ברוךברוךברוךברוך' ' ' ' רררר    ,,,,שקופשקופשקופשקופ    שמעוןשמעוןשמעוןשמעון
    בשלביםבשלביםבשלביםבשלבים    כברכברכברכבר    העינוגהעינוגהעינוגהעינוג    תחושתתחושתתחושתתחושת    אתאתאתאת    חידדוחידדוחידדוחידדו

    רבותרבותרבותרבות    ופעמיםופעמיםופעמיםופעמים    ,,,,התורההתורההתורההתורה    לימודלימודלימודלימוד    שלשלשלשל    הראשוניםהראשוניםהראשוניםהראשונים
    פניופניופניופניו    עלעלעלעל    ועונגועונגועונגועונג    זיוזיוזיוזיו    נסךנסךנסךנסך    הראשונההראשונההראשונההראשונה    בשליבהבשליבהבשליבהבשליבה    כברכברכברכבר
    אתאתאתאת    ישראלישראלישראלישראל    גדוליגדוליגדוליגדולי    קירבוקירבוקירבוקירבו    זוזוזוזו    בדרךבדרךבדרךבדרך    ....הלומדהלומדהלומדהלומד    שלשלשלשל

    דפידפידפידפי    אלאלאלאל    ,,,,ההגיוןההגיוןההגיוןההגיון    וחובביוחובביוחובביוחובבי    המוחהמוחהמוחהמוח    חדיחדיחדיחדי    הצאןהצאןהצאןהצאן    צעיריצעיריצעיריצעירי
    מרווהמרווהמרווהמרווה    מצאומצאומצאומצאו    ישראלישראלישראלישראל    נערינערינערינערי    ,,,,הקדושההקדושההקדושההקדושה    תורתנותורתנותורתנותורתנו
    ,,,,הדיןהדיןהדיןהדין    חותחותחותחותוווומניחמניחמניחמניח    שנפעמושנפעמושנפעמושנפעמו    שעהשעהשעהשעה    ,,,,לצמאוןלצמאוןלצמאוןלצמאון
        ....ועמקותהועמקותהועמקותהועמקותה    ההגדרהההגדרהההגדרהההגדרה    צמתצמתצמתצמתומעָ ומעָ ומעָ ומעָ     ,,,,וטריאוטריאוטריאוטריא    השקלאהשקלאהשקלאהשקלא

        

    עקיבאעקיבאעקיבאעקיבא' ' ' ' רררר    שלשלשלשל    לשיטתולשיטתולשיטתולשיטתו    כהשלמהכהשלמהכהשלמהכהשלמה    באהבאהבאהבאה    זוזוזוזו    שיטהשיטהשיטהשיטה
    ,,,,וניםוניםוניםוניםאחראחראחראחר    ועודועודועודועוד    ,,,,דודדודדודדוד    הנחלתהנחלתהנחלתהנחלת    ,,,,יהושעיהושעיהושעיהושע    הפניהפניהפניהפני    ,,,,איגראיגראיגראיגר
    המנחההמנחההמנחההמנחה    הקוהקוהקוהקו    ....הפשטהפשטהפשטהפשט    לעומקלעומקלעומקלעומק    לחדורלחדורלחדורלחדור    דרשודרשודרשודרשו    אשראשראשראשר

    ,,,,יותריותריותריותר    פשוטפשוטפשוטפשוט    שהדברשהדברשהדברשהדבר    כמהכמהכמהכמה    שכלשכלשכלשכל    ,,,,היההיההיההיה    לשיטתםלשיטתםלשיטתםלשיטתם
        ....לאמתלאמתלאמתלאמת    יותריותריותריותר    קרובקרובקרובקרוב    הואהואהואהוא    כךכךכךכך

        
מה זה 'למדנות'?  י דינים'?הפירוש, 'צבֵ מה מה מה מה 

בכדי לחדד זאת, להבין את שיטת הלימוד, 
שבעצם לא מוצאים זאת בספרים האחרים, 
 בכל הדורות כולל בליטא בעצמה, איך להגיד

  את הדברים.
  

, ישנו דין של 'בתי מושב עיר חומה', למשללמשללמשללמשל
    ]כ"ט כ"ה, ויקרא[המוכר מוכר, וכתוב בתורה 

ְהֶיה    ָיִמיםָיִמיםָיִמיםָיִמים ְהֶיהּתִ ְהֶיהּתִ ְהֶיהּתִ תוֹ     ּתִ תוֹ ְגֻאּלָ תוֹ ְגֻאּלָ תוֹ ְגֻאּלָ טוב, אז עושים חקירה . . . . ְגֻאּלָ
בישיבות, מתי חלה המכירה? האם המכירה 
חלה ברגע הראשון, אמנם אח"כ ישנה שנה 
שהמוכר יכול לפדות זאת, אבל אין פירושו 

ה לא חלה, רק שיש לו זכות לפדות. שהמכיר
או דלמא, אם הוא לא פדה, רק אז המכירה 

[עיין באריכות בחידושי הגר"ח מס' כתובות דף  חלה.
ב', ובספר רשכבה"ג תולדות רבי' חיים הלוי ירושלם 

   ה'תשע"ד חלק ראשון דף תצ"ח].
  

, שפירושו לחדור לעומק העניין, להיכנס מובןמובןמובןמובן
לראות את כל הדינים נשמה' של העניין, וה' לא

אם זה דין בגברא, או בחפצא. הכלולים בכך. 
מצד אחד, זה מפרך, להבין  ,לפעמיםוכדומה. 

את עמקות העניין, אבל מגלים איזה דברים 
. דהיינו, כאשר מבינים את התורה, טמונים כאן

והשטחית, הבנה של  פשוטהההבנה מה חוץ
  .עומק העניין, זה עולם אחר

  

לל ערבית במוצאי שבת, מתי לל ערבית במוצאי שבת, מתי לל ערבית במוצאי שבת, מתי לל ערבית במוצאי שבת, מתי מי ששכח ולא התפמי ששכח ולא התפמי ששכח ולא התפמי ששכח ולא התפ
יאמר בשחרית הבדלה, בתפילה הראשונה או יאמר בשחרית הבדלה, בתפילה הראשונה או יאמר בשחרית הבדלה, בתפילה הראשונה או יאמר בשחרית הבדלה, בתפילה הראשונה או 

        השנייה?השנייה?השנייה?השנייה?
        

ניקח הלכה יותר פשוטה, גם דבר זה הוא  אוליאוליאוליאולי
מפורסם. ישנה הלכה, של תפילת תשלומין. 

לא מתוך איזה אונס או בשגגה אם האדם 
התפלל תפילה אחת, משלים אותה בתפילה 
הבאה. מה קורה במוצאי שבת, אם האדם היה 
אנוס ולא התפלל תפילת ערבית. אם הדבר 

שהאדם היה אין תשלומין. רק כהיה במזיד, 
לא הספיק להתפלל שאדם אנוס, יש תשלומין. 

תפילת ערבית במוצ"ש, הדין הוא כי הוא 
התפילה משלים זאת בתפילת שחרית. 

הראשונה, היא התפילה שהגיעה זמנה כעת, 
ולאחר מכן את תפילת התשלומין. מתי 

את ההבדלה, את נוסח 'אתה הבדלת'  אומרים
[שבברכת אתה חונן וכו'], בתפילה הראשונה 
או השנייה? בפשטות, אם האדם מתפלל 
שחרית, ואח"כ ערבית. היכן צריך להיות 'אתה 

הנוסח הבדלת'? או אצל העדות האחרות, 
בתפילת ערבית, כיון לכאורה 'אתה חוננתנו'? 

כיון שהראשונה לחובה, שחסר ערבית. 
  שנייה לתשלומין.וה
  

שאלה כזאת להלכה ולמעשה, אברך  היתההיתההיתההיתה
עוד לפני תפילת  ניםהרבאחד שבא ושאל את 

 רית, שהוא לא התפלל ערבית במוצ"ש.שח
תתפלל שחרית ואח"כ ערבית ואז  ,לו הרב ענה

מבריסק אמר לו,  הגר"חתגיד 'אתה הבדלת'. 
אתה צריך לומר 'אתה  לא. מה פתאום?

. שאל אותו הבדלת' בתפילה הראשונה
שחרית, לא תפילת האברך, אבל כעת 

י דינים' בֵ ערבית? ענה לו, תבין טוב. יש 'צְ 
בתפילת ערבית של מוצאי שבת. יש את 
תפילת ערבית, מדין תפילת ערבית, כפי 

תפילת ערבית. וישנו  לילהשמתפללים בכל 
דבר נוסף, שתפילת ערבית היא התפילה בה 

ד לי, הראשונה לאחר צאת השבת. א"כ תגי
מתי צריך להגיד את ההבדלה, את 'אתה 
הבדלת', בתפילה הראשונה או בתפילה 
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תפילת שחרית היא הראשונה, ש כיוןהשנייה? 
פירושו שכעת צריך לומר זאת. לכן, עליך 

  לומר זאת בתפילה הראשונה.
  

ח חלַפּתֵ חלַפּתֵ חלַפּתֵ את הבנת הדברים, זהו דבר חשוב מאד.  לַפּתֵ
אין ספק, שישנה תועלת גדולה בשיטה הזאת, 

חודרים להבנת עומק העניין, ואז רואים ש
אפשר אמנם לפעמים דברים שהם בדיוק הפוך. 

'לא פלוג רבנן', אם שמישהו יבוא ויגיד, 
אומרים זאת בתפילת ערבית, זה צריך להיות 
בתפילת ערבית. והאמת היא, כי ישנן דעות 
כאלה. אבל כבר הגאון רבי עקיבא איגר 

על למשל כותב, לא, מה פתאום, אמנם ב
תוספת שבת כתב כך, אבל הגרעק"א אומר 
אחרת, כי נכון שכעת תפילת ערבית היא 
השנייה, אבל 'אתה הבדלת' זה לא בגלל 
תפילת ערבית, אלא מהדין שזאת התפילה 
הראשונה. אם התפילה הראשונה שלך היתה 
שחרית, אזי אתה צריך לומר זאת בתפילה 

  הראשונה.
  

הלכה לכך סק ופמרן שליט"א מהקהל:  שאלהשאלהשאלהשאלה
  ולמעשה?

  

כך דעתי מרן שליט"א: חושבני שכן.  תשובתתשובתתשובתתשובת
במשנה ברורה לא נפסק הענייה נוטה. אמנם 

  כך.
  

קצת ביתר פירוט והרחבה, אך ממש  נסבירנסבירנסבירנסביר[
  בקצרה ובראשי פרקים.

  

    שכחשכחשכחשכח    אםאםאםאםבסימן רצ"ד סק"ב כותב,  המשנ"בהמשנ"בהמשנ"בהמשנ"ב
    שחריתשחריתשחריתשחרית    מתפללמתפללמתפללמתפלל -ערבית במוצ"ש  -    להתפלללהתפלללהתפלללהתפלל

    אשונהאשונהאשונהאשונהברברברבר    לאלאלאלא    חוננתנוחוננתנוחוננתנוחוננתנו    אתהאתהאתהאתה    מזכירמזכירמזכירמזכיר    ואינוואינוואינוואינו    שתיםשתיםשתיםשתים
    עלעלעלעל    מאתמולמאתמולמאתמולמאתמול    הבדילהבדילהבדילהבדיל    כשכברכשכברכשכברכשכבר    אאאא""""בדבדבדבד    בשניהבשניהבשניהבשניה    ולאולאולאולא

    עדייןעדייןעדייןעדיין    עליועליועליועליו    דישדישדישדיש    כללכללכללכלל    הבדילהבדילהבדילהבדיל    לאלאלאלא    אםאםאםאם    אבלאבלאבלאבל    הכוסהכוסהכוסהכוס
    חוננתנוחוננתנוחוננתנוחוננתנו    אתהאתהאתהאתה    יזכיריזכיריזכיריזכיר    הבדלההבדלההבדלההבדלה    מצותמצותמצותמצות    חיובחיובחיובחיוב

    ככככ""""ואחואחואחואח    להשלמהלהשלמהלהשלמהלהשלמה    שהיאשהיאשהיאשהיא    שניהשניהשניהשניה    בתפלהבתפלהבתפלהבתפלה    בשחריתבשחריתבשחריתבשחרית
ע"כ. ובביאור  הכוסהכוסהכוסהכוס    עלעלעלעל    ככככ""""גגגג    להבדיללהבדיללהבדיללהבדיל    צריךצריךצריךצריך

הלכה (שם ד"ה אומרים) הוא מסביר את טעמו 
הפמ"ג, דלא ונימוקו, וכדעת התוספת שבת ו

כהגרעק"א. ושורש העניין מתחיל מהרדב"ז 
  והמג"א יעו"ש.

בתהלה לדוד שם הביא דברי היעב"ץ  מאידךמאידךמאידךמאידך
הסובר לומר הבדלה בתפילה הראשונה. ועפ"ז 
העלה בפסקי תשובות שם בדף תקל"ה ובחלק 
ראשון סי' ק"ח דף תתי"ז, שעכ"פ מי שעשה 

כל שלא עשה כן כמותם, יצא בזה ידי חובתו, 
ת שחשב כי הראשונה תשלומין והשנייה מחמ

חובה יעו"ש. וגם בס' הלכה ברורה שם בסי' 
ק"ח, חלק ששי דף ס"ד, אחרי שאסף וסידר יפה 
את שיטות הפוסקים בנ"ד, העלה כי העושה כן 

  יש לו על מה שיסמוך יעו"ש.
  

לראות אחרי מסירת השיעור, כי כפי  ושמחתיושמחתיושמחתיושמחתי
מה שנטתה דעתי החלושה, מסתברא כי כך 

א דעת גאון עוזנו מהרי"ץ. כי בשו"ת פעו"צ הי
ח"ב סי' קכ"ט דן במי שהבדיל על הכוס קודם 
תפילת ערבית במוצ"ש אם צריך להבדיל שוב 
בתפילה, ופסק שודאי צריך. ושקיל וטרי התם 
בדברי הרדב"ז והמג"א הנ"ל, והקשה ע"ד 
המג"א, ומסיים שאח"כ מצא בס' עמודי שמים 

ושמח שכיוון כן על המג"א, -שהשיב כמו
לדעת גדול יעוש"ב. ועמודי שמים, הוא ספר 

, שבכלל סידור היעב"ץ, והרואה שם הדינים
יראה (במהדורת למברג המצויה בזמנינו, הוא 
בדף ר"א סעיף ה') שבהמשך דבריו כתוב 

 הראשונההראשונההראשונההראשונהבהדיא שיבדיל בשחרית בתפילה 
(וכדעת הגר"ח). ואף שמהרי"ץ לא נכנס לדון 

אם ד כי "משמע לענסתמא בפרט הזה, מ"מ מ
ל לפרש שיחתו. "ליו בפרט זה, היהיה חולק ע

ובלי נדר יש משמעות שמסכים לכך. ומדשתק 
ת אתקן ואשלים זאת במהדורא "בעזהי

ט "המושלמת של שלחן ערוך המקוצר בסימן י
  סוף סעיף ח'].

  
א"כ באיזו שיטה יותר טוב מהקהל:  שאלהשאלהשאלהשאלה

ללמוד? בשיטה של בריסק או בשיטה הישנה? 
  מה יותר נכון?

  
חכה, עוד מעט אסכם מרן שליט"א:  תשובתתשובתתשובתתשובת

זאת בעז"ה. רק ברצוני לומר לך, כי בישיבה 
 התבוננות.שברתי הרבה את הראש, עם כל ה

 דקות מן הדקות.גדרות ה גיות לעומק.סוהבין ל
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ה' משה צבי (סדר מיוחד עם חבר בעתי ק
להסביר הדק היטב, בשקלא וטריא,  )פרידמן

אולי  למדניות.ירות קח עד תכלית הסברות.
כל  כעת.בקצרה אם כבר שאלת, אענה לך 

השיטות נכונות. אלו ואלו דברי אלהים חיים. 
  עוד מעט תבין יותר טוב.

  
, בזמנולברר, מהו המקור לשיטה הזאת?  ישישישיש

שמעתי זאת. מהיכן הגר"ח לפני שנים רבות, 
מדעת וכי מבריסק המציא את השיטה הזאת? 

עצמו? אמרו לי, כי יסודות השיטה הזאת היתה 
ר', בתלמוד תורה. אינני מ'המלמד' שלו ב'חייד

כמדומני יודע, מאיזו ארץ בא המלמד שלו, 
והוא חידד לו את  ליטא,לא מ מארץ אחרת,

ח גדל, פיתח "וכשהגרהמוח בשיטה הזאת. 
בא מאותו מלמד.  היסודות,זאת ביתר שאת. 

  כך היה מונח לי, כפי ששמעתי.
  

כעת, כיון ששמעתי שבשבת שעברה עשו  אבלאבלאבלאבל
["יתד נאמן" מוסף שבת קודש,  לזכרו גליון מיוחד

ביקשתי לקבל ] 42פרשת ואתחנן ה'תשע"ח, גליון 
זאת, זה בזכות ידידנו הרב שילה, וגם הרב יואל 

יישר החוברת הזאת. כהן, הם השיגו לי את 
. הוציאו זאת לכבוד 'רבן של כל בני כוחם

במלאות  אבי הלומדות הישיבתית,הגולה ו
דפדפתי שם כי  ',מאה שנה להסתלקותו

אמרתי שבודאי יכתבו על כך, ואכן מצאתי 
עם אחד מצאצאי , בראיון שעשו משהו דומה

וסמך, כי . מסתמא, זה יותר מקהגר"ח מבריס
  הם דיברו עם צאצאיו. 

  
בעל ה'אבן האזל' מרן בעל ה'אבן האזל' מרן בעל ה'אבן האזל' מרן בעל ה'אבן האזל' מרן     כך,] 25[בעמ' שם מובא מובא מובא מובא 

אמר לאבי אמר לאבי אמר לאבי אמר לאבי זיע"א זיע"א זיע"א זיע"א איסר זלמן מלצר איסר זלמן מלצר איסר זלמן מלצר איסר זלמן מלצר     הגאון רביהגאון רביהגאון רביהגאון רבי
דרך דרך דרך דרך כי כי כי כי "מ פיינשטיין, יזהו הגר, , , , זצ"לזצ"לזצ"לזצ"ל    מורימורימורימורי

סלובייציק , , , , שיסד רבינו חיים הלוישיסד רבינו חיים הלוישיסד רבינו חיים הלוישיסד רבינו חיים הלויהלימוד הלימוד הלימוד הלימוד 
של אביו מרן של אביו מרן של אביו מרן של אביו מרן חריפות חריפות חריפות חריפות הההה    וא שילובוא שילובוא שילובוא שילובההההמבריסק, 

ה שקיבל מרבי ה שקיבל מרבי ה שקיבל מרבי ה שקיבל מרבי ה'בית הלוי', עם דרך ההבנה'בית הלוי', עם דרך ההבנה'בית הלוי', עם דרך ההבנה'בית הלוי', עם דרך ההבנ
מענדלי סלוצקר זיע"א. היה זה בעת שרבינו מענדלי סלוצקר זיע"א. היה זה בעת שרבינו מענדלי סלוצקר זיע"א. היה זה בעת שרבינו מענדלי סלוצקר זיע"א. היה זה בעת שרבינו 
מרן בעל ה'בית הלוי זיע"א כיהן כרבה של מרן בעל ה'בית הלוי זיע"א כיהן כרבה של מרן בעל ה'בית הלוי זיע"א כיהן כרבה של מרן בעל ה'בית הלוי זיע"א כיהן כרבה של 
סלוצק, כשעל בני העיר סלוצק נמנה רבי סלוצק, כשעל בני העיר סלוצק נמנה רבי סלוצק, כשעל בני העיר סלוצק נמנה רבי סלוצק, כשעל בני העיר סלוצק נמנה רבי 
מענדלי, שהיה שריד אחרון לתלמידי מרנא מענדלי, שהיה שריד אחרון לתלמידי מרנא מענדלי, שהיה שריד אחרון לתלמידי מרנא מענדלי, שהיה שריד אחרון לתלמידי מרנא 

ורבנא רבינו חיים מואלוז'ין זיע"א, והיה מבוגר ורבנא רבינו חיים מואלוז'ין זיע"א, והיה מבוגר ורבנא רבינו חיים מואלוז'ין זיע"א, והיה מבוגר ורבנא רבינו חיים מואלוז'ין זיע"א, והיה מבוגר 
מרבינו בעל ה'בית הלוי', אולם מטעמים שעמו מרבינו בעל ה'בית הלוי', אולם מטעמים שעמו מרבינו בעל ה'בית הלוי', אולם מטעמים שעמו מרבינו בעל ה'בית הלוי', אולם מטעמים שעמו 

ליטול עוד על עצמו את עול הרבנות, ליטול עוד על עצמו את עול הרבנות, ליטול עוד על עצמו את עול הרבנות, ליטול עוד על עצמו את עול הרבנות, לא אבה לא אבה לא אבה לא אבה 
ועל כן נתמנה רבינו ה'בית הלוי' לרב העיר. ועל כן נתמנה רבינו ה'בית הלוי' לרב העיר. ועל כן נתמנה רבינו ה'בית הלוי' לרב העיר. ועל כן נתמנה רבינו ה'בית הלוי' לרב העיר. 

בו הוא בו הוא בו הוא בו הוא     ,,,,במקביל היתה לו לרבי מענדלי כוללבמקביל היתה לו לרבי מענדלי כוללבמקביל היתה לו לרבי מענדלי כוללבמקביל היתה לו לרבי מענדלי כולל
        מסר שיעורים והרביץ תורה לחבר הלומדים.מסר שיעורים והרביץ תורה לחבר הלומדים.מסר שיעורים והרביץ תורה לחבר הלומדים.מסר שיעורים והרביץ תורה לחבר הלומדים.

        
כאשר עקר רבינו מרן ה'בית הלוי' לדור בעיר כאשר עקר רבינו מרן ה'בית הלוי' לדור בעיר כאשר עקר רבינו מרן ה'בית הלוי' לדור בעיר כאשר עקר רבינו מרן ה'בית הלוי' לדור בעיר 
סלוצק, עם התמנותו לרב העיר, בנו רבינו מרן סלוצק, עם התמנותו לרב העיר, בנו רבינו מרן סלוצק, עם התמנותו לרב העיר, בנו רבינו מרן סלוצק, עם התמנותו לרב העיר, בנו רבינו מרן 

אתו עמו היה גם מרן אתו עמו היה גם מרן אתו עמו היה גם מרן אתו עמו היה גם מרן הגאון רבי חיים הלוי כשהגאון רבי חיים הלוי כשהגאון רבי חיים הלוי כשהגאון רבי חיים הלוי כש
ובר בעל 'צפנת פענח' זצוק"ל היו ובר בעל 'צפנת פענח' זצוק"ל היו ובר בעל 'צפנת פענח' זצוק"ל היו ובר בעל 'צפנת פענח' זצוק"ל היו ''''הגאון הרוגוצהגאון הרוגוצהגאון הרוגוצהגאון הרוגוצ

אז בחורים צעירים, ולמדו אצל הבית הלוי, אז בחורים צעירים, ולמדו אצל הבית הלוי, אז בחורים צעירים, ולמדו אצל הבית הלוי, אז בחורים צעירים, ולמדו אצל הבית הלוי, 
ובמקביל שלחם הבית הלוי להשתתף ובמקביל שלחם הבית הלוי להשתתף ובמקביל שלחם הבית הלוי להשתתף ובמקביל שלחם הבית הלוי להשתתף 

כשמהשיעורים כשמהשיעורים כשמהשיעורים כשמהשיעורים """"בשיעוריו של רבי מענדלי, בשיעוריו של רבי מענדלי, בשיעוריו של רבי מענדלי, בשיעוריו של רבי מענדלי, 
            ....""""ינק את היסודות לדרך ההבנהינק את היסודות לדרך ההבנהינק את היסודות לדרך ההבנהינק את היסודות לדרך ההבנה    ,,,,אלואלואלואלו

        
בית הלוי נתמנה להיות הרב, ולההוא היה  בעלבעלבעלבעל

הוא לימד, והיו לו שני  שם כולל בעיר, שם
הרבה תלמידים, אבל עוד תלמידים. היו לו 

התלמידים הגדולים ביותר והגאונים, אחד מהם 
 ,היה רבינו יוסף רוזיןח מבריסק, והשני "זה הגר
ובר, זה ג"כ למדנות עצומה, אבל 'הרוגוצ

השיטה קצת אחרת. העמקות אצלו היא 
. אבל האמת היא, מו, וממרחק יביא לחנפלאה

כי רואים הרבה דברים הדומים. לכל אחד, היה 
. 'כשם שפרצופיהם, דרך המיוחדת שלואת ה

בעמקות, כך דעותיהם'. אבל היסוד, בהבנה ו
        רואים שישנו משהו משותף.

        
דבריהם יוצא, כי זה בא מהתלמיד של לפי לפי לפי לפי 

  הגר"ח מואלוז'ין.
  

לא כפי שכותב  המקור הוא קדוש, כינמצא נמצא נמצא נמצא 
  הרידב"ז שזאת 'רוח זרה' וכו'.

  
מה שראיתי כתוב כן] -ה כמו"[דלעיל הבאנו 

אמנם בשם המרחשת, שגם הוא ליטאי. 
כשעיינתי בגוף ספרו, ראיתי שהוא איננו 
מתנגד כלל לשיטה זו, רק שהוא לא למד כך 

לכן שיובנו הדברים לאשורם, נביא את '. וכו
  לשונו וזהו.



  ה'תשע"ח ב'שכ"ט ראהמוצש"ק 
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יהא רעוה דאימא יהא רעוה דאימא יהא רעוה דאימא יהא רעוה דאימא     ::::סליק ר' אבא אמרסליק ר' אבא אמרסליק ר' אבא אמרסליק ר' אבא אמרכי כי כי כי 
יפלא יפלא יפלא יפלא וווו    א].א].א].א].""""ח עח עח עח ע""""מילתא דתתקבל [ביצה דף למילתא דתתקבל [ביצה דף למילתא דתתקבל [ביצה דף למילתא דתתקבל [ביצה דף ל

    שגורהשגורהשגורהשגורה    להיותלהיותלהיותלהיות    צריכהצריכהצריכהצריכה    כזוכזוכזוכזו    תפילהתפילהתפילהתפילה    הלאהלאהלאהלא    ה,ה,ה,ה,איפאיפאיפאיפ
    נכנסנכנסנכנסנכנס    כשהואכשהואכשהואכשהוא    מדרבנןמדרבנןמדרבנןמדרבנן    וצורבאוצורבאוצורבאוצורבא    חכםחכםחכםחכם    כלכלכלכל    בפיבפיבפיבפי

    ,,,,הלכההלכההלכההלכה    בדברבדברבדברבדבר    יכשליכשליכשליכשל    שלאשלאשלאשלא    רררר""""שיהשיהשיהשיה    ממממ""""לביהלביהלביהלביה
    נזקקנזקקנזקקנזקק    אבאאבאאבאאבא    ''''רררר    הההההיהיהיהי    ומדועומדועומדועומדוע    ,,,,הקנההקנההקנההקנה    בןבןבןבן    ננננ""""רררר    כתפילתכתפילתכתפילתכתפילת

    למקוםלמקוםלמקוםלמקום    עולהעולהעולהעולה    ההההשהישהישהישהי    בזמןבזמןבזמןבזמן    רקרקרקרק    תפילהתפילהתפילהתפילה    לאותהלאותהלאותהלאותה
        ????בעירובעירובעירובעירו    שלאשלאשלאשלא    ,,,,אחראחראחראחר

        
    כפיכפיכפיכפי    ,,,,הםהםהםהם    שוניםשוניםשוניםשונים    הלימודהלימודהלימודהלימוד    דרכידרכידרכידרכי    כיכיכיכי    ,,,,הואהואהואהוא    ידועידועידועידועאבל אבל אבל אבל 
    הלימודהלימודהלימודהלימוד    דרכידרכידרכידרכי    ובפרטובפרטובפרטובפרט    ,,,,והמדינותוהמדינותוהמדינותוהמדינות    המקומותהמקומותהמקומותהמקומות    שינוישינוישינוישינוי

    הלימודהלימודהלימודהלימוד    מדרכימדרכימדרכימדרכי    השינויהשינויהשינויהשינוי    תכליתתכליתתכליתתכלית    שוניםשוניםשוניםשונים    היוהיוהיוהיו    יייי""""באבאבאבא
    ''''רררר    ככככ""""ועועועוע    ם.ם.ם.ם.פלפולפלפולפלפולפלפול    ואופןואופןואופןואופן    סברתםסברתםסברתםסברתם    סגנוןסגנוןסגנוןסגנון    ,,,,בבבלבבבלבבבלבבבל
    גבראגבראגבראגברא    איתמחיאיתמחיאיתמחיאיתמחי    כברכברכברכבר    במקומובמקומובמקומובמקומו    ההההכשהיכשהיכשהיכשהי    אבאאבאאבאאבא

    ,,,,תורהתורהתורהתורה    דעתדעתדעתדעת    ,,,,ודעתוודעתוודעתוודעתו    טעמוטעמוטעמוטעמו    טובטובטובטוב    ,,,,קמיעקמיעקמיעקמיע    ואתמחיואתמחיואתמחיואתמחי
    כיכיכיכי    יודעיודעיודעיודע    הההההיהיהיהיוווו    ,,,,וסבראוסבראוסבראוסברא    בגמראבגמראבגמראבגמרא    בקודשבקודשבקודשבקודש    והליכותיווהליכותיווהליכותיווהליכותיו

    חכמיםחכמיםחכמיםחכמים    תלמידיתלמידיתלמידיתלמידי    לבלבלבלב    עלעלעלעל    מתקבליםמתקבליםמתקבליםמתקבלים    דבריודבריודבריודבריו
    מקשיבימקשיבימקשיבימקשיבי    חביריוחביריוחביריוחביריו    אצלאצלאצלאצל    חןחןחןחן    מוצאיםמוצאיםמוצאיםמוצאיםוווו    ,,,,שבעירושבעירושבעירושבעירו

    ,,,,בעירובעירובעירובעירו    ונעיםונעיםונעיםונעים    יפהיפהיפהיפה    ,,,,שטובשטובשטובשטוב    מהמהמהמה    אבלאבלאבלאבל    ....לקחולקחולקחולקחו
    הלאהלאהלאהלא    ,,,,פלפולופלפולופלפולופלפולו    ואופןואופןואופןואופן    זהזהזהזה    לימודולימודולימודולימודו    בדרכיבדרכיבדרכיבדרכי    שהורגלושהורגלושהורגלושהורגלו

    באופןבאופןבאופןבאופן    הורגלוהורגלוהורגלוהורגלו    ששמהששמהששמהששמה    ,,,,יייי""""באבאבאבא    אואואואו    ,,,,אחראחראחראחר    במקוםבמקוםבמקוםבמקום
    הואהואהואהוא    אשראשראשראשר    מכפימכפימכפימכפי    הרבההרבההרבההרבה    ההההננננשושושושו    ובסגנוןובסגנוןובסגנוןובסגנון    אחראחראחראחר

    לרצוןלרצוןלרצוןלרצון    יהיויהיויהיויהיו    לאלאלאלא    פןפןפןפן    חוששחוששחוששחושש    אבאאבאאבאאבא    ''''רררר    הההההיהיהיהי    ,,,,במקומובמקומובמקומובמקומו
    הההההיהיהיהי    ככככ""""ועועועוע    ו,ו,ו,ו,בתלמודבתלמודבתלמודבתלמוד    לבולבולבולבו    והגיוןוהגיוןוהגיוןוהגיון    פיופיופיופיו    אמריאמריאמריאמרי

    במקומובמקומובמקומובמקומו    שלאשלאשלאשלא    שגםשגםשגםשגם    ,,,,זוזוזוזו    קצרהקצרהקצרהקצרה    תפילהתפילהתפילהתפילה    מתפללמתפללמתפללמתפלל
    עלעלעלעל    ויתקבלוויתקבלוויתקבלוויתקבלו    השומעיםהשומעיםהשומעיםהשומעים    באזניבאזניבאזניבאזני    חןחןחןחן    דבריודבריודבריודבריו    ימצאוימצאוימצאוימצאו

        ....הלבהלבהלבהלב
        

    כיכיכיכי    הואהואהואהוא    ידועידועידועידוע    באשרבאשרבאשרבאשר    ,,,,אלהאלהאלהאלה    דבריםדבריםדבריםדברים    הקדמתיהקדמתיהקדמתיהקדמתי
    בתלמודבתלמודבתלמודבתלמוד    הלימודהלימודהלימודהלימוד    דרכידרכידרכידרכי    הרבההרבההרבההרבה    נשתנונשתנונשתנונשתנו    בזמנינובזמנינובזמנינובזמנינו

    הבנתםהבנתםהבנתםהבנתם    ואופןואופןואופןואופן    סברתםסברתםסברתםסברתם    שסגנוןשסגנוןשסגנוןשסגנון    ',',',',הקהקהקהק    תורתינותורתינותורתינותורתינו
    ,,,,והתלמודוהתלמודוהתלמודוהתלמוד    התורההתורההתורההתורה    מדרשמדרשמדרשמדרש    בבתיבבתיבבתיבבתי    נתיבנתיבנתיבנתיב    להםלהםלהםלהם פלסופלסופלסופלסו

    כלכלכלכל    כאשרכאשרכאשרכאשר    ,,,,ואניואניואניואני    ....בדורינובדורינובדורינובדורינו    הישיבותהישיבותהישיבותהישיבות    בבתיבבתיבבתיבבתי    וביחודוביחודוביחודוביחוד
    אשראשראשראשר    והזרעוהזרעוהזרעוהזרע    ,,,,הישןהישןהישןהישן    ממממ""""ביהביהביהביה    חכמיחכמיחכמיחכמי    ביןביןביןבין    גדלתיגדלתיגדלתיגדלתי    ימיימיימיימי

    אשראשראשראשר    הלימודהלימודהלימודהלימוד    וסגנוןוסגנוןוסגנוןוסגנון    לבבילבבילבבילבבי    תלמיתלמיתלמיתלמי    עלעלעלעל    זרעוזרעוזרעוזרעו
    שופרםשופרםשופרםשופרם    מעיןמעיןמעיןמעין    ,,,,למינםלמינםלמינםלמינם    ייייררררפפפפ    עשועשועשועשו    במוחיבמוחיבמוחיבמוחי    קלטתיקלטתיקלטתיקלטתי
    ,,,,יותריותריותריותר    אואואואו    פחותפחותפחותפחות    ,,,,תולדותיהםתולדותיהםתולדותיהםתולדותיהם    והוציאווהוציאווהוציאווהוציאו    ,,,,וטעמםוטעמםוטעמםוטעמם
    חוצהחוצהחוצהחוצה    מעינותימעינותימעינותימעינותי    להפיץלהפיץלהפיץלהפיץ    היוםהיוםהיוםהיום    בבואיבבואיבבואיבבואי. . . . בהםבהםבהםבהם    כיוצאכיוצאכיוצאכיוצא
    חנניחנניחנניחנני    אשראשראשראשר    אלהאלהאלהאלה    רוחירוחירוחירוחי    לילדילילדילילדילילדי    מהלכיםמהלכיםמהלכיםמהלכים    ולתתולתתולתתולתת
    אנכיאנכיאנכיאנכי    עירוםעירוםעירוםעירום    כיכיכיכי    ואיראואיראואיראואירא    ת',ת',ת',ת',יייי    דעתדעתדעתדעת    לאדםלאדםלאדםלאדם    החונןהחונןהחונןהחונן

    אשראשראשראשר    כאלהכאלהכאלהכאלה    בתלמודבתלמודבתלמודבתלמוד    וההגיוןוההגיוןוההגיוןוההגיון    ררררהאוהאוהאוהאו    מכתנותמכתנותמכתנותמכתנות

    ,,,,לימודםלימודםלימודםלימודם    מסגנונימסגנונימסגנונימסגנוני    והביאווהביאווהביאווהביאו    באובאובאובאו    מקרובמקרובמקרובמקרוב    חדשיםחדשיםחדשיםחדשים
ו ממי ו ממי ו ממי ו ממי ואשר התלמידים הבאים אחריהם, שתואשר התלמידים הבאים אחריהם, שתואשר התלמידים הבאים אחריהם, שתואשר התלמידים הבאים אחריהם, שת

כ כ כ כ """"ועועועועינות אלה והיו בפיהם כדבש למתוק. ינות אלה והיו בפיהם כדבש למתוק. ינות אלה והיו בפיהם כדבש למתוק. ינות אלה והיו בפיהם כדבש למתוק. יייימעמעמעמע
א נסיתי באלה והליכותי א נסיתי באלה והליכותי א נסיתי באלה והליכותי א נסיתי באלה והליכותי גם אנכי אשר לגם אנכי אשר לגם אנכי אשר לגם אנכי אשר ל

הנן בדרך הכבושה והסלולה הנן בדרך הכבושה והסלולה הנן בדרך הכבושה והסלולה הנן בדרך הכבושה והסלולה דושי הלכות דושי הלכות דושי הלכות דושי הלכות ייייבחבחבחבח
ל, מפתח שפתי ל, מפתח שפתי ל, מפתח שפתי ל, מפתח שפתי """"מרבותינו קדמאי ובתראי זמרבותינו קדמאי ובתראי זמרבותינו קדמאי ובתראי זמרבותינו קדמאי ובתראי ז

בתפילה לפני נותן התורה ית' שיהא רעוה בתפילה לפני נותן התורה ית' שיהא רעוה בתפילה לפני נותן התורה ית' שיהא רעוה בתפילה לפני נותן התורה ית' שיהא רעוה 
דאימא מילתא דתתקבל גם אצל המעיינים דאימא מילתא דתתקבל גם אצל המעיינים דאימא מילתא דתתקבל גם אצל המעיינים דאימא מילתא דתתקבל גם אצל המעיינים 

  כ."וכו' עהלומדים בזמנינו הלומדים בזמנינו הלומדים בזמנינו הלומדים בזמנינו 
        

היא, כי ראיתי ג"כ שמישהו מסביר  והאמתוהאמתוהאמתוהאמת
[דף תקמ"א] י הסוד, בספר ים החכמה זאת עפ"

היא פנימיות הוא כותב דברים מעניינים, איך 
הרי ידוע שהגר"א אומר כי גם מי ו. העניינים

אבל כאשר הוא ילמד שלומד ע"ד הפשט, 
מד א יבין, כי לפי שורש נשמתו הוא לקבלה הו

  סק. או פ
  

    קיםקיםקיםקיםהעוסהעוסהעוסהעוס    חכמיםחכמיםחכמיםחכמים    תלמידיתלמידיתלמידיתלמידי    אותםאותםאותםאותם, כותב כך הואהואהואהוא
    נמשכיםנמשכיםנמשכיםנמשכים    ,,,,הבינההבינההבינההבינה    ךךךךבדרבדרבדרבדר    שדרכהשדרכהשדרכהשדרכה    ,,,,הנגלההנגלההנגלההנגלה    בתורתבתורתבתורתבתורת

    קיםקיםקיםקיםהעוסהעוסהעוסהעוס    ואותםואותםואותםואותם    ....הבינההבינההבינההבינה    דבחינתדבחינתדבחינתדבחינת    המוחיןהמוחיןהמוחיןהמוחין    להםלהםלהםלהם
    ,,,,תרתרתרתרהנסהנסהנסהנס    בדרךבדרךבדרךבדרך    שדרכהשדרכהשדרכהשדרכה    ,,,,הנסתרהנסתרהנסתרהנסתר    בתורתבתורתבתורתבתורת

        ....החכמההחכמההחכמההחכמה    דבחינתדבחינתדבחינתדבחינת    המוחיןהמוחיןהמוחיןהמוחין    להםלהםלהםלהם    נמשכיםנמשכיםנמשכיםנמשכים
        

    בתורתבתורתבתורתבתורת    גםגםגםגם    ,,,,באמתבאמתבאמתבאמת    פ"ד הוא כותב כך,ובהערה ובהערה ובהערה ובהערה 
    שהלכושהלכושהלכושהלכו    מחבריםמחבריםמחבריםמחברים    לכמהלכמהלכמהלכמה    מצינומצינומצינומצינו    ,,,,גופאגופאגופאגופא    הנגלההנגלההנגלההנגלה
    ,,,,החושןהחושןהחושןהחושן    קצותקצותקצותקצות    בעלבעלבעלבעל    קקקק""""הגההגההגההגה    ודוגמתודוגמתודוגמתודוגמת    ....הבינההבינההבינההבינה    בדרךבדרךבדרךבדרך

    דכןדכןדכןדכן    ,,,,שמעתתאשמעתתאשמעתתאשמעתתא    שבשבשבשב    עלעלעלעל    חיבורוחיבורוחיבורוחיבורו    בתחילתבתחילתבתחילתבתחילת    שהעידשהעידשהעידשהעיד
    להראותלהראותלהראותלהראות    ,,,,עצמהעצמהעצמהעצמה    בפניבפניבפניבפני    שיטהשיטהשיטהשיטה    כלכלכלכל    לבארלבארלבארלבאר    דרכודרכודרכודרכו

    בהקדמתבהקדמתבהקדמתבהקדמת    כנזכרכנזכרכנזכרכנזכר    ,,,,שכנגדהשכנגדהשכנגדהשכנגדה    עםעםעםעם    חולקתחולקתחולקתחולקת    היותההיותההיותההיותה
    שבשבשבשב    לספרלספרלספרלספר    אאאא""""שליטשליטשליטשליט    שטרנבוךשטרנבוךשטרנבוךשטרנבוך    ממממ""""הגרהגרהגרהגר

    קקקק""""דזקהדזקהדזקהדזקה    בקודשבקודשבקודשבקודש    דרכםדרכםדרכםדרכם    ,,,,לעומתולעומתולעומתולעומתו    ....שמעתתאשמעתתאשמעתתאשמעתתא
    והואוהואוהואוהוא    ,,,,השיטותהשיטותהשיטותהשיטות    כלכלכלכל    לייחדלייחדלייחדלייחד    ,,,,אאאא""""זיעזיעזיעזיע    יהונתןיהונתןיהונתןיהונתן' ' ' ' רררר    הרביהרביהרביהרבי

    ,,,,דרזיןדרזיןדרזיןדרזין    ממאריממאריממאריממארי    היההיההיההיה    לללל""""הנהנהנהנ    קקקק""""דזקהדזקהדזקהדזקה    נודענודענודענודע    באמתבאמתבאמתבאמת    כיכיכיכי
    ואילוואילוואילוואילו    ....היחודהיחודהיחודהיחוד    בדרךבדרךבדרךבדרך    שהלךשהלךשהלךשהלך    ליהליהליהליה    גרמאגרמאגרמאגרמא    ודיןודיןודיןודין
    ,,,,הנגלההנגלההנגלההנגלה    תורתתורתתורתתורת    שרשרשרשר    היההיההיההיה    ,,,,חחחח""""קצוהקצוהקצוהקצוה    בעלבעלבעלבעל    קקקק""""הגההגההגההגה

    צפנתצפנתצפנתצפנת    בעלבעלבעלבעל    הנודעהנודעהנודעהנודע    והגאוןוהגאוןוהגאוןוהגאון    ....הבינההבינההבינההבינה    בדרךבדרךבדרךבדרך    שדרכהשדרכהשדרכהשדרכה
    תחילהתחילהתחילהתחילה    ,,,,ריוריוריוריווווובחיבבחיבבחיבבחיב    דרכודרכודרכודרכו    זהזהזהזה    ,,,,מראגטשובמראגטשובמראגטשובמראגטשוב    פענחפענחפענחפענח

    בזהבזהבזהבזה    האריךהאריךהאריךהאריך    וכאשרוכאשרוכאשרוכאשר    ,,,,לייחדלייחדלייחדלייחד    והדרוהדרוהדרוהדר    להפרידלהפרידלהפרידלהפריד
    הנודעהנודעהנודעהנודע    דהגאוןדהגאוןדהגאוןדהגאון    דרכודרכודרכודרכו    הואהואהואהוא    וכןוכןוכןוכן    ....צפונותצפונותצפונותצפונות    במפענחבמפענחבמפענחבמפענח

    מבריסקמבריסקמבריסקמבריסק    חחחח""""הגרהגרהגרהגר    הנודעיםהנודעיםהנודעיםהנודעים    הגאוניםהגאוניםהגאוניםהגאונים    ....ענגילענגילענגילענגיל    יייי""""מהרמהרמהרמהר



 השיעור השבועי –שערי יצחק 

16  

    ,,,,להפרידלהפרידלהפרידלהפריד    תחילהתחילהתחילהתחילה    דרכםדרכםדרכםדרכם    המההמההמההמה    אףאףאףאף    ,,,,שקופשקופשקופשקופ    שששש""""והגרוהגרוהגרוהגר
    מינהמינהמינהמינה    ודוןודוןודוןודון    ....לייחדלייחדלייחדלייחד    כךכךכךכך    אחראחראחראחר    שחוזריםשחוזריםשחוזריםשחוזרים    ופעמיםופעמיםופעמיםופעמים

    המחבריםהמחבריםהמחבריםהמחברים    דברידברידברידברי    בכלבכלבכלבכל    להביןלהביןלהביןלהבין    ותתעמקותתעמקותתעמקותתעמק
    מהומהומהומהו    אחדאחדאחדאחד    כלכלכלכל    ,,,,אחרוניםאחרוניםאחרוניםאחרונים    גםגםגםגם    ראשוניםראשוניםראשוניםראשונים    והמפרשיםוהמפרשיםוהמפרשיםוהמפרשים

    להביןלהביןלהביןלהבין    דעתךדעתךדעתךדעתך    ותנוחותנוחותנוחותנוח    ,,,,שרשושרשושרשושרשו    כפיכפיכפיכפי    בקודשבקודשבקודשבקודש    דרכודרכודרכודרכו
            ....קקקק""""התוההתוההתוההתוה    לימודלימודלימודלימוד    דרכידרכידרכידרכי

  
הוא הסביר את שורשי העניין, ופלא.  הפלאהפלאהפלאהפלא

שזה מתקן שיש בכך דברים פנימיים, איך 
בעולמות העליונים, אלו דברים גבוהים, אבל 
רק בכדי להבין שהדברים הללו אינם פשוטים, 

  .נראה לכאורהכמו ש
  

הכל, אם נרצה לסכם זאת, חושבני כי כל  בסךבסךבסךבסך
השיטות, 'אלו ואלו דברי אלהים חיים', ישנן 
הרבה דרכים בלימוד. יש את שיטת הלימוד 

הבדלים, לא של האשכנזים, בכל הדורות היו 
בכל הדורות למדו אותו הדבר. פעם היו 
פלפולים, ואח"כ שיטת החילוקים. ויש את 
שיטת הלימוד הספרדית, שעומדים על מה רצה 
רש"י, ולמה כתב כך, ולמה 'כלומר' וכו'. ויש 

[עיין לגבי שיטת את שיטת הלימוד התימנית. 
 מהרי"ץ זיע"א, ב"משאמרנא ורבנא הלימוד של 

 205-ה דהילולא ביומא א"שליט ןמר של קודש"
, א"בשכ ע"התש ניסן ח"כ - ל"זצוק ץ"למהרי

 הובא - בחקותי פרשת י"כת מתורתך ובנפלאות
כל אחד, לפי  ב]."כ דף א"ח חפץ" בקובץ "דברי

הדרכים שלו. ויש שיטת לימוד, של בקיאות. 
וישנה שיטה, לחפש בספרים. אשריהם ואשרי 

לומד  בי כל אחד, העיקר שהואחלקם. לג
, לגבי שיטת העמקות, יש ובסך הכל תורה.

לכך שרשים. אבל אי אפשר שח"ו כל אחד 
  יזלזל בשיטה האחרת. 

  
, כי שילוב כל השיטות ביחד, בודאי חושבניחושבניחושבניחושבני

שזאת ברכה והדבר מוסיף. אי אפשר להגיד, 
 משפט מעוקל. ללמוד רק בקיאות, כי אז יוצא

הוא יכול לדעת הרבה,  ,בקירק אדם שהוא 
רץ, כי הוא פירושו שהוא בסה"כ עם האאבל 

ואם הוא יצטרך לפסוק  .לא חודר לעומק העניין
הוא ידמה מילתא למילתא בלי קשר,  ,הלכה

כי הוא חושב שזה דומה. זהו כפי המשל הידוע, 

כי מי שלא מבין עניין, הוא אומר, מה צריכים, 
יש חתן שבע ברכות, שבע ברכות, שבעת ימי 

שים, אפשר יא אנהמשתה, למה צריכים להב
'עצים ונעשו אפר,  להביא גם אפר, כי כתוב

פנים חדשות באו לכאן'. א"כ אפשר להביא 
כתוב, במפורש אפר, ולומר שבע ברכות. כי 

שו אפר, זה פנים חדשות... אמנם שעצים ונע
מליצה, זהו דבר מוגזם, אבל רק בכדי  אתז

  להמחיש את העניין.
  

לא ו, חשובה מאד שיטת ההבנה. בקיצורבקיצורבקיצורבקיצור
ללמוד כל הזמן בשיטה הזאת, אין חייבים 

להיות כל הזמן רק בסברות ובעמקות,  הכרח
אבל חייב לעבור את השלב הזה, בכדי שלא 
ידמה מילתא למילתא בדמיון חיצוני, מבלי 

לכל הפחות ושל העניין.  'נשמה'שהוא ירד ל
שיבין, שישנו מקום וישנה דרך להבין אחרת, 

  ך.כהוא יתעמק בהיה צורך כשיוממילא 
  

כי לא לכל האנשים ישנה  צריך לדעת, ובכללובכללובכללובכלל
אותה נטייה, ולא כל אחד אוהב ללמוד אותו 
 הדבר. ישנו אחד שאוהב יותר ללמוד גמרא

לא , וישנו אחד שאם תאמר לו כך, כסדר
 בן אחותולדוגמא הגר"ח קנייבסקי, הוא יצליח. 

של החזו"א ומחזיק ממנו, אבל שיטת הלימוד 
שלו היא בכלל לא כמו החזו"א. כיצד הדבר 

הנטייה שלו לעסוק התחיל? החזו"א ראה את 
יותר בבקיאות, אז הוא כיוון אותו אל הדרך 

, הוא לא היה מצליח הזאת. כי לפי הכשרון שלו
שיטת הלימוד הישיבתית לדוגמא, וגם לא ב

בשיטת הלימוד של החזו"א, שהיא ג"כ שיטה 
קצת אחרת. זאת לא שיטת בריסק, אלא זאת 
דרך לימוד בסגנון אחר. גם בין הליטאים, ישנם 

נונות לימוד שונים. אבל הוא היה צריך סג
   ללמוד, בשיטה הזאת.

  
את מ"ש בעל שבט מוסר כאן להביא  צריךצריךצריךצריך

על ממש , אמנם הוא לא מדבר ]פרק א' דף ו'[
הנושא שלנו, אבל אפשר לקחת את הרעיון 
ולהשוותו לעניינינו. הוא אומר, כי כל אדם 
צריך ללמוד מה שליבו חפץ. אם האדם מרגיש 
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ד שלו מתאים לו ללמוד כך, כי שיטת הלימו
והוא לא אוהב את שיטת הלימוד האחרת, 
הדבר בסדר. מצד אחד, יש את המסגרת של 

. אבל מאידך, להשתלב בזההישיבה, חובה 
הוא צריך להשלים, בכדי שתהיה לו את 

ש 'בין הסדרים', ויש יהרי ההנאה ואת הסיפוק. 
לא יהיה לו הנאה אם כי  וכדומה.'בין הזמנים'. 

וסיפוק מהלימוד, אזי ח"ו אולי למחרת הוא 
  ר, כיון שהוא לא נמשך לכך.יסגור את הספ

  
    לךלךלךלך    ררררוסוסוסוסממממ    והנניוהנניוהנניוהנניבעל שבט מוסר בזה"ל,  כותבכותבכותבכותב
    לנפשךלנפשךלנפשךלנפשך    חייםחייםחייםחיים    ויהיהויהיהויהיהויהיה    ,,,,ריהריהריהריהאחאחאחאח    דוףדוףדוףדוףתרתרתרתר    אשראשראשראשר    דברדברדברדבר

    לימודךלימודךלימודךלימודך    עיקרעיקרעיקרעיקר    יהיהיהיהיהיהיהיה    לעולםלעולםלעולםלעולם    ....לגרגרותיךלגרגרותיךלגרגרותיךלגרגרותיך    וענקיםוענקיםוענקיםוענקים
        . . . . יותריותריותריותר    חפץחפץחפץחפץ    שלבךשלבךשלבךשלבך    תורהתורהתורהתורה    שלשלשלשל    בדברבדברבדברבדבר

        
הוא לא מדבר על מה  להדגיש שוב,ברצוני ברצוני ברצוני ברצוני 

שאנחנו מדברים, אבל אפשר להקיש מכך 
הוא מדבר על דברים אחרים. הרי לנושא שלנו. 

הוא היה לפני שלש מאות שנה באיזמיר, הוא 
. לא עמד במציאות כמו שלנו היוםלא היה 

  לנגד עליו בכלל, מה שאנחנו מדברים. 
  

    ברמזברמזברמזברמז    ואםואםואםואם    ,,,,דרושדרושדרושדרוש    בדרושבדרושבדרושבדרוש    ואםואםואםואם    ,,,,גמראגמראגמראגמרא    בגמראבגמראבגמראבגמרא    אםאםאםאם
אדם זה נמשך ללמוד     ....קבלהקבלהקבלהקבלה    בקבלהבקבלהבקבלהבקבלה    ואםואםואםואם    רמז,רמז,רמז,רמז,

או פוסקים, קבלה, אם תאמר לו ללמוד גמרא, 
. או אדם האוהב יצליח, ולא יתעלה הוא לא

ללמוד משניות, או אדם האוהב ללמוד הלכה. 
  טוב. מה נעשה?

  

    בלימודבלימודבלימודבלימוד    '.'.'.'.חפצוחפצוחפצוחפצו''''    י"יי"יי"יי"י    בתורתבתורתבתורתבתורת    אםאםאםאם    כיכיכיכי    ,,,,לדברלדברלדברלדבר    ורמזורמזורמזורמז
            ....לעסוקלעסוקלעסוקלעסוק    חפץחפץחפץחפץ    שלבושלבושלבושלבו    בדברבדברבדברבדבר    תלויהתלויהתלויהתלויה    ,,,,''''הההה    תורתתורתתורתתורת

        

    שששש""""וכמוכמוכמוכמ    מביא את מה שכתב האר"י ז"ל,והוא והוא והוא והוא 
    והגלגוליםוהגלגוליםוהגלגוליםוהגלגולים    הנשמותהנשמותהנשמותהנשמות    דרושידרושידרושידרושי    בס'בס'בס'בס'    הההה""""זלהזלהזלהזלה    יייי""""הארהארהארהאר
    ועסקםועסקםועסקםועסקם    חפצםחפצםחפצםחפצם    שכלשכלשכלשכל    דםדםדםדםאאאא    בניבניבניבני    ישישישיש    ,,,,לללל""""וזוזוזוז' ' ' ' גגגג    פרקפרקפרקפרק

 ....ברמזברמזברמזברמז    וישוישוישויש    ,,,,בדרושבדרושבדרושבדרוש    שיעסקםשיעסקםשיעסקםשיעסקם    וישוישוישויש    ,,,,התורההתורההתורההתורה    בפשטיבפשטיבפשטיבפשטי
הוא אוהב ללמוד פשט, אם תגיד לו ללמוד 

    ,,,,מטריאותמטריאותמטריאותמטריאותייייבגבגבגבג    כןכןכןכן    גםגםגםגם    וישוישוישויש    דרוש הוא לא יצליח.
    נתגלגלנתגלגלנתגלגלנתגלגל    שעליושעליושעליושעליו    מהמהמהמה    כפיכפיכפיכפי    הכלהכלהכלהכל    ....האמתהאמתהאמתהאמת    בדרךבדרךבדרךבדרך    וישוישוישויש

    בשארבשארבשארבשאר    אחרתאחרתאחרתאחרת    פעםפעםפעםפעם    שהשליםשהשליםשהשליםשהשלים    כיוןכיוןכיוןכיון    ,,,,ההיאההיאההיאההיא    בפעםבפעםבפעםבפעם
    יעסוקיעסוקיעסוקיעסוק    גלגולגלגולגלגולגלגול    שבכלשבכלשבכלשבכל    לולולולו    צורךצורךצורךצורך    איןאיןאיןאין    ,,,,ניםניםניםניםייייהעניהעניהעניהעני

            ....כאןכאןכאןכאן    עדעדעדעד    לםלםלםלםוווובכבכבכבכ

    מהמהמהמה    עלעלעלעל    ,,,,המנגדיםהמנגדיםהמנגדיםהמנגדים    לדברילדברילדברילדברי    ותשגיחותשגיחותשגיחותשגיח    בטבטבטבטתתתת    ואלואלואלואל
    אואואואו    בפשטבפשטבפשטבפשט    אואואואו    בגמראבגמראבגמראבגמרא    בתורהבתורהבתורהבתורה    לעסוקלעסוקלעסוקלעסוק    שחשקתשחשקתשחשקתשחשקת

    כלכלכלכל    וצאוצאוצאוצאממממ    אתהאתהאתהאתה    למהלמהלמהלמה    לךלךלךלך    מרםמרםמרםמרםבאבאבאבא    ,,,,''''וכווכווכווכו    בדרושבדרושבדרושבדרוש
    משוםמשוםמשוםמשום    ,,,,זהזהזהזה    בפרטבפרטבפרטבפרט    ולאולאולאולא    תורהתורהתורהתורה    שלשלשלשל    זהזהזהזה    בפרטבפרטבפרטבפרט    ימיךימיךימיךימיך
    באתבאתבאתבאת    זהזהזהזה    דברדברדברדבר    ללללעעעע    ללמודללמודללמודללמוד    שחשקתשחשקתשחשקתשחשקת    מהמהמהמה    שעלשעלשעלשעל

    יכריחויכריחויכריחויכריחו    לדבריהםלדבריהםלדבריהםלדבריהם    דעתךדעתךדעתךדעתך    תשיםתשיםתשיםתשים    ואםואםואםואם    ,,,,לעולםלעולםלעולםלעולם
הדברים את     ....אחרתאחרתאחרתאחרת    פעםפעםפעםפעם    העולםהעולםהעולםהעולם    בזהבזהבזהבזה    להתגלגללהתגלגללהתגלגללהתגלגל

האחרים, כבר עשית בגלגולים הקודמים, כעת 
    נפשךנפשךנפשךנפשך    ולעבורולעבורולעבורולעבוראתה צריך ללמוד משהוא אחר. 

    טעםטעםטעםטעם    ולטעוםולטעוםולטעוםולטעום    ,,,,המותהמותהמותהמות    מלאךמלאךמלאךמלאך    שלשלשלשל    ההההחדחדחדחד    בחרבבחרבבחרבבחרב
    נפשךנפשךנפשךנפשך    המשחיתהמשחיתהמשחיתהמשחית    לדברילדברילדברילדברי    תשמעתשמעתשמעתשמע    לאלאלאלא    ולכןולכןולכןולכן    ....מיתהמיתהמיתהמיתה

    האנשיםהאנשיםהאנשיםהאנשים    באלובאלובאלובאלו    מתלבשמתלבשמתלבשמתלבש    שהשטןשהשטןשהשטןשהשטן    דעדעדעדע    כיכיכיכי    ,,,,הזההזההזההזה
    ועוסקועוסקועוסקועוסק    הלומדהלומדהלומדהלומד    נפשנפשנפשנפש    ולהכאיבולהכאיבולהכאיבולהכאיב    ולהצטערולהצטערולהצטערולהצטער    לדאוגלדאוגלדאוגלדאוג
    כדיכדיכדיכדי    ,,,,לעסוקלעסוקלעסוקלעסוק    נפשונפשונפשונפשו    ותהותהותהותהיייישאשאשאשא    בחלקבחלקבחלקבחלק    בתורהבתורהבתורהבתורה

    שבאשבאשבאשבא    מהמהמהמה    עלעלעלעל    נפשונפשונפשונפשו    ישליםישליםישליםישלים    שלאשלאשלאשלא    משםמשםמשםמשם    להבדילולהבדילולהבדילולהבדילו
כדאי     ....וכו'    אחריםאחריםאחריםאחרים    גלגוליםגלגוליםגלגוליםגלגולים    ולהכריחוולהכריחוולהכריחוולהכריחו    להשלימהלהשלימהלהשלימהלהשלימה

        לראות את הדברים בפנים.
  

מהקהל: ע"י פלפולים יותר מדאי,  שאלהשאלהשאלהשאלה
  אפשר להגיע ההיפך ממסקנת ההלכה?

  
לא. תראה, האמת כן ומרן שליט"א:  תשובתתשובתתשובתתשובת

היא כי בשיטת הלימוד בישיבות, לא לומדים 
לומד, זה כן אבל מי שעשה. להלכה ולמל בפועַ 

 מכך תועלת מרובה.פיק י .יוסיף לו הרבה
השיטה של בריסק, בכלל, זה בעיקר עבד יותר 
על הרמב"ם. בגלל העניין של ההגיון, זה 

, בכתוביםהתאים לו. וגם לרמב"ם אין לו הרבה 
שעל הרמב"ם אפשר  ,זה 'פתוח'. אומרים

, כיון שהוא כתב בקצרה את 'להעמיס' הרבה
. א"כ הוא יכול להגיד הרבה דברים המסקנא

הוא ו. נסתרים ממקום אחרשהם לא וחידושים 
 כבול לשיטות אחרות, לחשבן את כללא 

צריך לחשבן  וכו', אלא הואהראשונים שיטות 
את כל הש"ס לפי  ביןלפי שיטה אחת, ולה

הרמב"ם. וזה בסדר. הוא בונה לו מהלך, אבל 
צריך שזה לא משנה. אולם לא נתכוונתי 

ללמוד כך להלכה, רק לקבל את העניין של 
ה לומד הלכה, אם אתה ר אתשאההבנה, ואז כ

ם היני הדברים, ממילא שנבר את שמח
  ומוסיפים האחד אל השני.משלימים 
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    מנהגמנהגמנהגמנהג    לגבילגבילגבילגבי    לללל""""זצזצזצזצ    אלנדאףאלנדאףאלנדאףאלנדאף    אברהםאברהםאברהםאברהם    ה"גה"גה"גה"גהרהרהרהר    דברידברידברידבריממממ
    קבועותקבועותקבועותקבועות    ותחינותותחינותותחינותותחינות    תפילותתפילותתפילותתפילות    אומריםאומריםאומריםאומרים    שאיןשאיןשאיןשאין    תימןתימןתימןתימן    ומסורתומסורתומסורתומסורת

    וראיותוראיותוראיותוראיות, , , , הכיפוריםהכיפוריםהכיפוריםהכיפורים    ביוםביוםביוםביום    וכןוכןוכןוכן    אלולאלולאלולאלול    בחודשבחודשבחודשבחודש    באשמורותבאשמורותבאשמורותבאשמורות
        ....בעברבעברבעברבעבר    המנהגהמנהגהמנהגהמנהג    היההיההיההיה    כךכךכךכך    אכןאכןאכןאכן    כיכיכיכי    אאאא""""שליטשליטשליטשליט    מרןמרןמרןמרן

        

שהזמן קצר והמלאכה מרובה, היה בדעתי  כיוןכיוןכיוןכיון
לדבר בעניין חודש אלול ואמירת הסליחות, 
לא חשבתי שהנושא דלעיל יתפוס כ"כ הרבה 
זמן, חשבתי לדבר על עוד כמה דברים, אבל 
אני רואה שהספקתי לומר רק רבע ממה 

לפחות שהתכוננתי להגיד. לכן אומר כעת, 
מה שנראה לי קשור להלכה עניין אחד, 

  ולמעשה.
  

דברים חדשים זכינו ויצאו לאור אחרון, ה בזמןבזמןבזמןבזמן
מאת הרה"ג אברהם נדאף זצ"ל בעל ענף חיים 
ושו"ת זכרוני איש, שהוא ממשיכי דרכו של 
מהרי"ץ זצוק"ל, לאורך כל הדרך, הוא הוציא 
לאור את הספרים שלו. הוא היה בארץ תימן, 
וזכה להיות גם כאן בא"י. הוא פעל רבות, למען 

בזמן האחרון דברים העדה. בין היתר, נדפס 
 מאמר שלא היו ידועים בעבר, שהוא כתב

'מנהגי ומסורת התימן', כתובים שם הרבה 
דברים חדשים שלא ידענו אותם. בין היתר, על 
חודש אלול. אין כעת זמן להאריך בכך, רציתי 
לדבר על כמה דברים אבל אין אפשרות, לכן 

  אומר רק דבר אחד.
  

אין תפילות ותחינות קבועים אין תפילות ותחינות קבועים אין תפילות ותחינות קבועים אין תפילות ותחינות קבועים  כותב כך, הואהואהואהוא
לימים אלה, כי אם מה שמוצא כל אחד לימים אלה, כי אם מה שמוצא כל אחד לימים אלה, כי אם מה שמוצא כל אחד לימים אלה, כי אם מה שמוצא כל אחד 
בסידורו. הן מסידור הספרדים, מזמן שנתפשטו בסידורו. הן מסידור הספרדים, מזמן שנתפשטו בסידורו. הן מסידור הספרדים, מזמן שנתפשטו בסידורו. הן מסידור הספרדים, מזמן שנתפשטו 
בתימן, הן מהסליחות הנאמרות ביום הכיפורים בתימן, הן מהסליחות הנאמרות ביום הכיפורים בתימן, הן מהסליחות הנאמרות ביום הכיפורים בתימן, הן מהסליחות הנאמרות ביום הכיפורים 

האמת היא, שנדהמתי שבסידור התכלאל. שבסידור התכלאל. שבסידור התכלאל. שבסידור התכלאל. 
אבל כאשר ראיתי את המלים הללו. 

כשהתבוננתי בכך, ראשית הוא יודע מה שהוא 
זה מה שהוא ראה בעיניו, אבל גם  מדבר,

ראיתי שישנו יסוד לדברים הללו, וגם ישנה 
  נפקא מינה מכך.

  
, אנחנו חשבנו, שישנם אשמורות של דהיינודהיינודהיינודהיינו

חודש אלול, מתחילים 'ישן אל תרדם וכו', עד 
'אם תאהב דרך אמת ללמוד וכו'. אם יש זמן, 

. זהו מה שראינו. אבל הוא הכל אומרים כך
ראיתי כי אכן ישנו בוע. ומעיד, שהדבר אינו ק

קצת צדק בדבריו. כי כאשר אני משחזר לפחות 
את מה שראיתי בעבר בספרים, ראיתי כי לא 

, לא כולם אותו יםשווהיו האשמורות רי דסכל 
  הדבר. 

  
 –גם אצלינו היו נוהגים כך  –, אני זוכר למשללמשללמשללמשל

לומר לפני 'ישן אל תרדם', פיוט אחר 'עורה 
ר אעירה שחר וכו', כבודי עורה הנבל וכינו

כן וכמדומני שזה של הר"ר ישראל נגארה. 
ראיתי כתבי־יד של אשמורות, שמביאים 
פיוטים אחרים נוספים, לפני כן או אחרי כן, 

  שאין אצלינו אותם. 
  

, במהדורא קמא דקמא של מהרי"ץ כןכןכןכן־־־־כמוכמוכמוכמו
כתי"ק של צילום מ, זה נדפס ב]376[דף בעצמו 

 מהרי"ץ, מכאן על כל פנים, לפני כן יש את
לא כת"י של  םההאשמורות, אבל נראה לי ש

מהרי"ץ, אבל לאחר מכן ישנם הוספות. בדף 
הראשון, ישנה חותמת של בנו, הרב יוסף זצ"ל 

נחלתי מאדוני אבי נחלתי מאדוני אבי נחלתי מאדוני אבי נחלתי מאדוני אבי כתב כך, אחרי שאשר 
יוסף בן מהר"ר יוסף בן מהר"ר יוסף בן מהר"ר יוסף בן מהר"ר חותם בשמו, הניח הוא נע"ג. נע"ג. נע"ג. נע"ג. 

זאת חותמת מיוחדת. אני  יחיא צאלח יצ"ו.יחיא צאלח יצ"ו.יחיא צאלח יצ"ו.יחיא צאלח יצ"ו.
. מכיר את החותמת הזאת, גם ממקומות אחרים

  הוא ׂשם חותמת, על הספרים שהוא ירש מאביו.
   

    ,,,,קודם לך י"י הצדקהקודם לך י"י הצדקהקודם לך י"י הצדקהקודם לך י"י הצדקהכותב שם כך,  ומהרי"ץומהרי"ץומהרי"ץומהרי"ץ
בן אדם בן אדם מה לך נרדם. בן אדם בן אדם מה לך נרדם. בן אדם בן אדם מה לך נרדם. בן אדם בן אדם מה לך נרדם. זה הפיוט, זה הפיוט, זה הפיוט, זה הפיוט, יאמר יאמר יאמר יאמר 

יש לנו. אבל פתאום, הוא אמנם את הפיוט הזה, 
אם אם אם אם שומע תפילה, שומע תפילה, שומע תפילה, שומע תפילה,     קודםקודםקודםקודםכותב דברים אחרים. 

    יש שהות ביום יאמר פיוט זה, אנא י"י רחמיךיש שהות ביום יאמר פיוט זה, אנא י"י רחמיךיש שהות ביום יאמר פיוט זה, אנא י"י רחמיךיש שהות ביום יאמר פיוט זה, אנא י"י רחמיך
  . . . . וכו'    יראויראויראויראו

  
י"י י"י י"י י"י הוא מביא דברים שאנחנו מכירים,  אח"כאח"כאח"כאח"כ

, , , , וכו'    ית לעמךית לעמךית לעמךית לעמך, בט, בט, בט, בטאלהי צבאות יושב הכרוביםאלהי צבאות יושב הכרוביםאלהי צבאות יושב הכרוביםאלהי צבאות יושב הכרובים
לדל לדל לדל לדל יצו האל יצו האל יצו האל יצו האל ולפתע הוא מביא דברים אחרים, 

נפיל נפיל נפיל נפיל לכו לכו לכו לכו     ואחר כך,פתוחות. פתוחות. פתוחות. פתוחות.     שואל ויהיו דלתיושואל ויהיו דלתיושואל ויהיו דלתיושואל ויהיו דלתיו
לאל לאל לאל לאל     פנינו בנפשות נאנחות, ונשא את לבבנופנינו בנפשות נאנחות, ונשא את לבבנופנינו בנפשות נאנחות, ונשא את לבבנופנינו בנפשות נאנחות, ונשא את לבבנו

אל בית המלך לבוא אל בית המלך לבוא אל בית המלך לבוא אל בית המלך לבוא וכו'. פיוטים אחרים. 
        . . . . וכו'    תיתיתיתיייייהמרהמרהמרהמר    פיופיופיופיו    נקראתי, רעדה אחזתני כינקראתי, רעדה אחזתני כינקראתי, רעדה אחזתני כינקראתי, רעדה אחזתני כי
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חידוש, יותר גדול. יש בקהילות שרעב, וישנו וישנו וישנו וישנו 
אנחנו אומרים מלבד מה שלפני תקיעת שופר, 

את הפיוט עת שערי רחמים להיפתח וכו', אבל 
פיוטים מחכמי שרעב הקדמונים, עוד להם ישנם 

יום יום יום יום עוד מלפני זמן מהר"ר שלום שבזי זצ"ל, 
כאבר כאבר כאבר כאבר נעקד יצחק לקרבן עולת, נפשי בקרבי נעקד יצחק לקרבן עולת, נפשי בקרבי נעקד יצחק לקרבן עולת, נפשי בקרבי נעקד יצחק לקרבן עולת, נפשי בקרבי 

דרך ל עשוחט והנשחט והמאכלת. שוחט והנשחט והמאכלת. שוחט והנשחט והמאכלת. שוחט והנשחט והמאכלת. , , , , וכו'    ללתללתללתללתנצנצנצנצ
מה שאנחנו אומרים, 'עוקד והנעקד והמזבח', 
להם ישנו פיוט הדומה לכך. הוא נכתב, 

זאת לפני בעיקבות הפיוט הזה. והם אומרים 
תקיעת שופר, עד היום בזמנינו. הדבר מודפס 
בסידורים שלהם. חשבתי בעבר, כי באיזורים 
שלנו לא שמעו ולא הכירו זאת. פתאום אני 

, שמהרי"ץ בעצמו מביא את הפיוט הזה, רואה
אם אם אם אם וז"ל,  .'אם אפס רובע הקןהפיוט 'במקום 
יאמר פיוט זה במקום אפס רובע הקן, יאמר פיוט זה במקום אפס רובע הקן, יאמר פיוט זה במקום אפס רובע הקן, יאמר פיוט זה במקום אפס רובע הקן, ירצה, ירצה, ירצה, ירצה, 

סימן יוסף בן ישראל סימן יוסף בן ישראל סימן יוסף בן ישראל סימן יוסף בן ישראל     ואם שניהם כאחד טובים.ואם שניהם כאחד טובים.ואם שניהם כאחד טובים.ואם שניהם כאחד טובים.
הוא מביא את הפיוט הזה. אח"כ . . . . ז"לז"לז"לז"ל    אאאאּתָ ּתָ ּתָ ּתָ שְׁ שְׁ שְׁ שְׁ מַ מַ מַ מַ 

קמה קמה קמה קמה     בת אהובת אלבת אהובת אלבת אהובת אלבת אהובת אל, פיוט נוסף מהרי"ץ מביא
  וכו'. בשחרבשחרבשחרבשחר

  
את מ"ש הרב יחיא נחום,  ו,גם בזמנ ראיתיראיתיראיתיראיתי

 רי, הביאו בשמו 'מרנות' נוספותשהיה שגד
  , שלא רגילים בהם. שהיו אומרים באשמורות

  
 ג"ההרזהו אהלי יעקב המפורסם,  מחזורמחזורמחזורמחזורעל על על על בבבב

ספרדי מחזור הוציא לאור  אשריעקב יצחקי, 
 של ר"ה ויוה"כ בצורה מדוייקת חשוב

המחזור  לקח דברים מןהוא גם ו, ומושלמת
, היה לו סידור כת"י מתימן על קלףכי התימני, 

הוא כותב והוא גם מביא את מהרי"ץ זיע"א, ו
אמר אמר אמר אמר כך, [בדף ל']  סליחות דאלולבסוף ה

יעקב יעקב יעקב יעקב  יעקב, "אהלי"פירושו  זה ע"שהמאהיל, המאהיל, המאהיל, המאהיל, 
כבר מלתי אמורה בפתח אהלי, שאין כבר מלתי אמורה בפתח אהלי, שאין כבר מלתי אמורה בפתח אהלי, שאין כבר מלתי אמורה בפתח אהלי, שאין , יצחקייצחקייצחקייצחקי

כוונתי בתוספת תוכחות וסליחות הללו לקבעם כוונתי בתוספת תוכחות וסליחות הללו לקבעם כוונתי בתוספת תוכחות וסליחות הללו לקבעם כוונתי בתוספת תוכחות וסליחות הללו לקבעם 
חובה על הציבור. כי כבר אמרו, ביקשו לקבוע חובה על הציבור. כי כבר אמרו, ביקשו לקבוע חובה על הציבור. כי כבר אמרו, ביקשו לקבוע חובה על הציבור. כי כבר אמרו, ביקשו לקבוע 
פרשת בלק בק"ש, ומפני מה לא קבעוה, מפני פרשת בלק בק"ש, ומפני מה לא קבעוה, מפני פרשת בלק בק"ש, ומפני מה לא קבעוה, מפני פרשת בלק בק"ש, ומפני מה לא קבעוה, מפני 

בור. וכן בפוסקים חשו בדברים הרבה בור. וכן בפוסקים חשו בדברים הרבה בור. וכן בפוסקים חשו בדברים הרבה בור. וכן בפוסקים חשו בדברים הרבה טורח הציטורח הציטורח הציטורח הצי
לטירחא דציבורא. רק למאן דכאיב ליה, לטירחא דציבורא. רק למאן דכאיב ליה, לטירחא דציבורא. רק למאן דכאיב ליה, לטירחא דציבורא. רק למאן דכאיב ליה, 
ורצונו לשפוך נפשו לפני בוראו ית' בימים ורצונו לשפוך נפשו לפני בוראו ית' בימים ורצונו לשפוך נפשו לפני בוראו ית' בימים ורצונו לשפוך נפשו לפני בוראו ית' בימים 
נוראים הללו, אולי יחנן ה'. ומן הידוע, שזה יושג נוראים הללו, אולי יחנן ה'. ומן הידוע, שזה יושג נוראים הללו, אולי יחנן ה'. ומן הידוע, שזה יושג נוראים הללו, אולי יחנן ה'. ומן הידוע, שזה יושג 

רק באמצעות דברים המעוררים. ולאמצעי זה רק באמצעות דברים המעוררים. ולאמצעי זה רק באמצעות דברים המעוררים. ולאמצעי זה רק באמצעות דברים המעוררים. ולאמצעי זה 
את שירי קודש את שירי קודש את שירי קודש את שירי קודש     ,,,,מצאתי מוכשר ומסוגל מאדמצאתי מוכשר ומסוגל מאדמצאתי מוכשר ומסוגל מאדמצאתי מוכשר ומסוגל מאד

נועם נועם נועם נועם משירי פייטני ספרד נ"ע, אשר במשירי פייטני ספרד נ"ע, אשר במשירי פייטני ספרד נ"ע, אשר במשירי פייטני ספרד נ"ע, אשר ב
יחדרון עמוק עמוק אל יחדרון עמוק עמוק אל יחדרון עמוק עמוק אל יחדרון עמוק עמוק אל     ,,,,מן הלבמן הלבמן הלבמן הלבמדברותיהם מדברותיהם מדברותיהם מדברותיהם 

לב הבשר החי. ולכן קיבצתי מהמסולתים לב הבשר החי. ולכן קיבצתי מהמסולתים לב הבשר החי. ולכן קיבצתי מהמסולתים לב הבשר החי. ולכן קיבצתי מהמסולתים 
    ,,,,שבהם, ואספתי אל תוך אהלי. והיה למנהשבהם, ואספתי אל תוך אהלי. והיה למנהשבהם, ואספתי אל תוך אהלי. והיה למנהשבהם, ואספתי אל תוך אהלי. והיה למנה

לאיש הישראלי הבא ליטהר. ובאמת שבירת לאיש הישראלי הבא ליטהר. ובאמת שבירת לאיש הישראלי הבא ליטהר. ובאמת שבירת לאיש הישראלי הבא ליטהר. ובאמת שבירת 
הוא דבר גדול ומועיל הוא דבר גדול ומועיל הוא דבר גדול ומועיל הוא דבר גדול ומועיל     ,,,,הלב והשתפכות הנפשהלב והשתפכות הנפשהלב והשתפכות הנפשהלב והשתפכות הנפש

מאד, גם לכלי חרס שאין להם תקנה, שבירתן מאד, גם לכלי חרס שאין להם תקנה, שבירתן מאד, גם לכלי חרס שאין להם תקנה, שבירתן מאד, גם לכלי חרס שאין להם תקנה, שבירתן 
ננעלו. ואמרו, ננעלו. ואמרו, ננעלו. ואמרו, ננעלו. ואמרו, זו היא טהרתן. ושערי דמעה לא זו היא טהרתן. ושערי דמעה לא זו היא טהרתן. ושערי דמעה לא זו היא טהרתן. ושערי דמעה לא 

ואם לאו, יזכור לו יום המיתה. ובפרט בדורנו זה ואם לאו, יזכור לו יום המיתה. ובפרט בדורנו זה ואם לאו, יזכור לו יום המיתה. ובפרט בדורנו זה ואם לאו, יזכור לו יום המיתה. ובפרט בדורנו זה 
יסגא מיום ליום, יסגא מיום ליום, יסגא מיום ליום, יסגא מיום ליום,     אאאאשחוצפשחוצפשחוצפשחוצפ    ,,,,א דמשיחאא דמשיחאא דמשיחאא דמשיחאתתתתקבקבקבקבייייעעעע

אין טוב לאדם מהשתפך נפשו אל חיק אמו. ודי אין טוב לאדם מהשתפך נפשו אל חיק אמו. ודי אין טוב לאדם מהשתפך נפשו אל חיק אמו. ודי אין טוב לאדם מהשתפך נפשו אל חיק אמו. ודי 
        בזה.בזה.בזה.בזה.

        
מביא סליחות אחרות, והוא מציע לומר  הואהואהואהוא

אומר שהציבור יאמר  אינני, מקדיםאותם. הוא 
  .ואותם לעצמ מי שירצה יאמרזאת, אבל 

  
געתי למסקנא, כי כיון שיש לנו כאן ה ממילאממילאממילאממילא

שהסליחות הללו אינן קבועות,  נ"חהרא עדות
ישנו קושי גדול לצערינו בציבור שלנו ומצד שני 

לקום מוקדם, אבותינו היו קמים כמה שעות, 
והיום בקושי קמים שעה. חלק נוסף מן הקושי, 
הוא שחוזרים בכל פעם אותו הדבר. אצל 

ת רק האשכנזים, אפילו שהם אומרים סליחו
השנה, ועשרת ימי  כמה ימים לפני ראש

כל יום סליחות אחרות. גם לתשובה, יש להם 
אצל הספרדים, בחלק מן הקהילות. כמדומני 

כמנהג שישנו מחזור בשם שפתי רננות, 
ולכל יום ישנם סליחות אחרות. טריפולי וכו', 

אבל אנחנו התימנים, חוזרים בכל יום אותו 
הדבר, כאילו שהדבר חובה. לכן כעת עלה 

שבני כי ב"ה יש לנו פתרון לכך. בדעתי, חו
בפרט בני תורה, האוהבים חידוש. אין חובה 
לומר דוקא את הסליחות הללו [פרט לי"ב 
הסליחות ע"ס אל"ף בי"ת, וכמבואר להלן], 
ומצד שני ביום הכיפורים יש לנו סליחות שלא 
נפקדות ולא נזכרות, לא מכירים אותם ולא 

יש את 'סדר הרחמים', ואומרים אותם. יש 
תכלאל של מהרי"ץ ביוהכ"פ שבעים וארבע ב
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עוד שלש עשרה סליחות, מלבדם סליחות. ויש 
לגבי 'סדר הרחמים', לפי של רבינו סעדיה גאון. 

איך שקמים היום, אומרים כמה בודדים, לא 
ואפילו לומר את כולם, ולא שייך מצליחים 
כיון שקמים מאוחר. וקדמונינו נע"ג, מקצתם, 

זאת ידעתי גם בלי הר"א אלנדאף, אמרו 
סדר הרחמים, זה לא דבר המיוחד בעשי"ת את 

  דוקא ליום הכיפורים.
  

מהקהל: אז למה מהרי"ץ כתב כי ישנן  שאלהשאלהשאלהשאלה
  י"ב הסליחות העיקריות?

  
מרן שליט"א: ברור שאין מה לזוז,  תשובתתשובתתשובתתשובת

מי"ב הסליחות העיקריות. אבל נניח שאומרים 
סליחות במשך שעה, וי"ב הסליחות העיקריות 

ל 'ישן דקות, אתה לא חייב להתחי 40לוקח 
אל תרדם', אתה לא חייב לומר 'יעירוני 
רעיוני', אתה לא חייב לומר 'אליך י"י אקרא', 
אתה לא חייב לומר 'אם אפס רובע הקן'. 

בימים הראשונים, תתחיל איתם, אבל  וכדומה.
צריך שיהיה חידוש. אם נשאר עשרים דקות 
מתוך השעה, ישנם 'מרנות' ביוהכ"פ שלא 

מרים אותם. מכירים אותם בכלל, כיון שלא או
ואם יאמרו אותם כעת, תהיה התעוררות מאד 
גדולה. אפשר ללכת לפי הסדר, בכל יום לומר 

האפשרות כמה מהם. ברוך ה', שיש לנו כאן 
  . חושבני כי הדבר יעזור הרבה.לשפר

  
לכך, שכאשר דיברתי כאן לפני תשעה  והראיהוהראיהוהראיהוהראיה

באב, לגבי ימי בין המצרים, ואמרתי כי אפשר 
נות של תשעה באב, אשר לא לומר אז את הקי

אומרים אותם, כי בדר"כ היום בבתי הכנסת 
חוזרים בכל שנה על אותן הקינות, אלה אשר 

בתיקון חצות שמעו את העצה שלי ואמרו 
את הקינות הללו, שביום, במקום תיקון רחל, 

הרגישו ממש התעוררות. אה, איזה יופי, אלו 
קינות שלא שמענו מעולם. רואים כאן דבר 
חדש, והדבר מעורר אותך. לכן חושבני, כי 

ותו הדבר יהיה לגבי הסליחות. אפשר להגיד א
את הסליחות של יוהכ"פ, או בהתחלה או 
בסוף, לא אלו המדברות על יום הכיפורים 

הפחות אותן ־ואפשר לדלג לכל( בעצמו
, אלא סליחות כלליות, הדבר יכול )פיסקאות

  להוסיף הרבה. זה יהיה דבר נפלא. 
  

י"ב הסליחות העיקריות, חייבים לומר.  אתאתאתאת
אפשר להתחיל 'והוא רחום', אבל חוץ מהם, 

א צריך את כל ההקדמות שלפני כן, לפעמים ל
מדי פעם בפעם אפשר לומר אותם, אבל את 

. זו הדרך לכו אפשר להחליףהדברים האחרים 
בה. חושבני כי זאת סייעתא דשמיא שזכינו 
לכך, קצת לרענן ולחדש, שזה יוסיף הרבה 

  בהכנה לקראת יום הדין.
  

 חידוש גדול, אשר נתעוררתי אליו השנה. זהוזהוזהוזהו
שהציבור אינם רוצים לנהוג ולהנהיג במקום ו

היחיד לתקן את עצמו, בינו פ "כך, יכול עכ
  לבין עצמו לאמרם.

  
    אשמורותאשמורותאשמורותאשמורות    עיקריעיקריעיקריעיקרי""""    החוברתהחוברתהחוברתהחוברת    בשבחבשבחבשבחבשבח    אאאא""""שליטשליטשליטשליט    מרןמרןמרןמרן    רירירירידבדבדבדב

    הרבהרבהרבהרב    בראשותבראשותבראשותבראשות    ההלכהההלכהההלכהההלכה    אוראוראוראור    ארגוןארגוןארגוןארגון    יייי""""עעעע    לללל""""שיצשיצשיצשיצ" " " " ליחידליחידליחידליחיד
  ....וווו""""יציציציצ    לוילוילוילוי    ליאורליאורליאורליאור    מאירמאירמאירמאיר

  
חידוש נוסף, הנוגע לאלו שאינם באים  ישנוישנוישנוישנו

אשר גם זה לא יעזור לבית הכנסת, באשמורות 
שהוציא 'עיקרי אשמורות ליחיד',  וזהולהם, 

לאור ידידנו הרב מאיר לוי יצ"ו, אשר זכה 
ה, הוא נתעורר לכך מתוך שכאב לו העניין השנ

הזה, כי כמה שמשתדלים וכו' האנשים לא 
מגיעים לבית הכנסת, אפילו פעם אחת בשבוע, 
אפילו שני וחמישי, אפילו ביום ששי. לא 
מגיעים. לכן לכל הפחות, שהאדם ידע מה הוא 
חייב להגיד, אפילו שהוא יאמר זאת ביחידות. 

, השקיע בכך הוא סידר זאת באופן מיוחד
הרבה, גם בכתיבה וגם בהגהה, היו דברים רבים 
שהיה צריך לתקן, בכדי שיהיה מתאים למי 

  שאינו מגיע לומר זאת בציבור.
  

תהיה מכך פירצה. הדבר לא שח"ו כמובן,  אבלאבלאבלאבל
לא בא במקום האמירה בציבור, אלא רק עבור 

תעורר, משלא עוזר לו כלום, הוא עדיין לא מי 
וא יקום. או שמתוך כך הוא אולי בשנה הבאה ה
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יקום, שידע לא להתייאש. אם לא הספיק 
לבוא, יש לו כעת בצורה מסודרת מה עליו 
לומר ביחידות, לכל הפחות את זה, שלא יעבור 
יום אחד ללא אשמורות, מה שחייבים לומר, 

ד, בלי הזכרת י"ג עם כל מה שמתאים ליחי
צפץ. הכל מסודר, מבלי ממדות אלא מצפץ 

זה כן וזה לדלג, אם תאמר לו לדפדף, לדפדף. 
ברוך ה', זהו ומנוסה. בדוק לא, הדבר לא יעזור. 

דבר חשוב מאד 'עיקרי האשמורות ליחיד'. 
. יכול לנהוג כדלעילאבל מי שיבוא לציבור, 

וכפי שאמרנו, אולי יש לנו כאן עוד פתרון 
  לעניין. הדבר חשוב מאד.

  
כי חככתי המלצה, המכתב לו ב כתבתיכתבתיכתבתיכתבתי

ראיתי כי  מעיקרא האם להסכים, אבל בסוף
הדבר הזה נחוץ מאד. צריכים לדעת, כי זהו 

דבר כזה,  דבר חדש, אשר לא היה לעולמים.
  , לפי מצב הדור.נצרךוש שזהו חיד

  
טען, מה הפירוש 'ליחיד'? עניתי לו, וכי  מישהומישהומישהומישהו

חז"ל לא תיקנו ברכת 'הביננו' ליחיד? אם 
האדם אינו יכול, לפי מצוקות הדור, אמרו לו כי 

והא טרוד ודחוק, א מתפלל ביחידות, אם הו
ברכות, השמונה עשרה את כל שלא יאמר 

כ "גיש לך תפילה קצרה. אם כן, זה אלא 
אשמורות קצרים. לפי רוח הדור. אולי בדור 
הבא, במשך הזמן, הדבר יתוקן, וישתנו 
הדברים. אבל העיקר, שלא נפסיק את 

העניין הזה. כפי עיקר השרשרת, שלא יתבטל 
שמהרי"ץ אומר, לעורר י"ב אורות העליונים, 

ה מוסיף לאדם מן הבחינה כי זוהם יהיו בעוזריו. 
הרוחנית, מקדש ומעורר אותו. שלא יחשוב 
ח"ו, שחודש אלול הוא כמו כל חדשי השנה. לא 

  יעלה על הדעת.
  

לגבי דעת מרן שליט"א בעניין מהקהל:  שאלהשאלהשאלהשאלה
חישוב השעות הזמניות, כביכול ישנה סתירה 
בדברים של הרב, שבסימן נ"ח הרב סתם שם 

  ים?שזה מעלות השחר. ממתי סופר
  

נכון, כאן סתמנו כך, מרן שליט"א:  תשובתתשובתתשובתתשובת
ושם סתמנו אחרת. אבל למאי נפקא מינה? הרי 
בסופו של דבר כבר דיברתי על כך באחד 

, ]ז"דברים ה'תשע[עיין שיעור מוצש"ק השיעורים 
שכבר היגעתי למסקנא בעניין זה, כי להלכה 
ולמעשה אנחנו פוסקים שהעיקר הוא מהנץ 

. מה שנסתפקתי אז, החמה ועד שקיעת החמה
כיום אני כבר לא מסופק. ההלכה למעשה, 
כדעת הגאונים והרמב"ם. חזרתי בי מן הספק. 
מניין שעות היום, הוא מהנץ ועד השקיעה. זאת 

בדברים. ד "בסהמסקנא שלי, לאחר שעיינתי 
. ברוך היה בזמנומה שכתבתי בספר שע"ה, זה 

  ה', מתחדשים ומתבררים דברים במשך הזמן.
  

יהו נהרי יצ"ו: בתוך לוח השנה החדש אל הרבהרבהרבהרב
של ת"ת "עטרת חיים", האמור לצאת בקרוב, 

  הדבר כתוב במפורש.
  

  מרן שליט"א: יישר כחך. תשובתתשובתתשובתתשובת
  

אדם שכח לומר מהקהל: במקרה ש שאלהשאלהשאלהשאלה
  ברכות השחר, עד מתי הוא יכול לומר?

  
מרן שליט"א: רק במשך היום. לא  תשובתתשובתתשובתתשובת

עד חצות לפחות, אבל לכתחילה בלילה. 
חרי כן, במשך כל היום עד אפשר גם א

  השקיעה, אבל לא בלילה.
  

תעלה לשמי מרומים, אל מלך יושב תעלה לשמי מרומים, אל מלך יושב תעלה לשמי מרומים, אל מלך יושב תעלה לשמי מרומים, אל מלך יושב תנו תנו תנו תנו שועשועשועשוע
        על כסא רחמים.על כסא רחמים.על כסא רחמים.על כסא רחמים.

        


