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        לק"ילק"ילק"ילק"י
        

        ::::השיעורהשיעורהשיעורהשיעור    נושאינושאינושאינושאי
        ....לאשמורותלאשמורותלאשמורותלאשמורות    אאאא""""זיעזיעזיעזיע    ץץץץ""""מהרימהרימהרימהרי    הקדמתהקדמתהקדמתהקדמת    תחילתתחילתתחילתתחילת    ביאורביאורביאורביאור

        ....השכינההשכינההשכינההשכינה    היאהיאהיאהיא    מהמהמהמה    בענייןבענייןבענייןבעניין    המשךהמשךהמשךהמשך
    האנשיםהאנשיםהאנשיםהאנשים    כלכלכלכל    אתאתאתאת    מעירמעירמעירמעיר    היההיההיההיה    לללל""""זצזצזצזצ    ברוכיםברוכיםברוכיםברוכים    הלויהלויהלויהלוי    אברהםאברהםאברהםאברהם    רררר""""הרהרהרהר    כיצדכיצדכיצדכיצד    לשאלהלשאלהלשאלהלשאלה    תשובהתשובהתשובהתשובה

    זהזהזהזה    ענייןענייןענייןעניין    עלעלעלעל    אלנדאףאלנדאףאלנדאףאלנדאף    אאאא""""מהרמהרמהרמהר    דברידברידברידברי? ? ? ? אזאזאזאז    הישניםהישניםהישניםהישנים    קטניםקטניםקטניםקטנים    ילדיםילדיםילדיםילדים    ישנםישנםישנםישנם    והריוהריוהריוהרי, , , , בוקרבוקרבוקרבוקר    לפנותלפנותלפנותלפנות
        ....ולמעשהולמעשהולמעשהולמעשה    להלכהלהלכהלהלכהלהלכה    אאאא""""שליטשליטשליטשליט    מרןמרןמרןמרן    ומסקנתומסקנתומסקנתומסקנת, , , , בתימןבתימןבתימןבתימן    שהיהשהיהשהיהשהיה

    מרןמרןמרןמרן    והסברוהסברוהסברוהסבר, , , , ולסלקםולסלקםולסלקםולסלקם    לגרשםלגרשםלגרשםלגרשם, , , , זהזהזהזה    בחודשבחודשבחודשבחודש    הכלביםהכלביםהכלביםהכלבים    אתאתאתאת    להכותלהכותלהכותלהכות    הילדיםהילדיםהילדיםהילדים    מנהגמנהגמנהגמנהג    בענייןבענייןבענייןבעניין
        ....זהזהזהזה    למנהגלמנהגלמנהגלמנהג    אאאא""""שליטשליטשליטשליט

        ....בתימןבתימןבתימןבתימן    שהיהשהיהשהיהשהיה    כפיכפיכפיכפי    וניגונםוניגונםוניגונםוניגונם    האשמורותהאשמורותהאשמורותהאשמורות    ואמירתואמירתואמירתואמירת    אלולאלולאלולאלול    חודשחודשחודשחודש    מנהגימנהגימנהגימנהגי
        ....שחריתשחריתשחריתשחרית    תפילתתפילתתפילתתפילת    לפנילפנילפנילפני    האשמורותהאשמורותהאשמורותהאשמורות    לאחרלאחרלאחרלאחר    אלולאלולאלולאלול    בחודשבחודשבחודשבחודש    בשופרבשופרבשופרבשופר    לתקועלתקועלתקועלתקוע    המנהגהמנהגהמנהגהמנהג    בענייןבענייןבענייןבעניין

        ....השנההשנההשנההשנה    בראשבראשבראשבראש    בשופרבשופרבשופרבשופר    התקיעההתקיעההתקיעההתקיעה    בעתבעתבעתבעת    בתימןבתימןבתימןבתימן    שהיתהשהיתהשהיתהשהיתה    שמיםשמיםשמיםשמים    של־יראתשל־יראתשל־יראתשל־יראת    ההרגשהההרגשהההרגשהההרגשה
        ....אלולאלולאלולאלול    בחודשבחודשבחודשבחודש    תימןתימןתימןתימן    ארץארץארץארץ    במנהגיבמנהגיבמנהגיבמנהגי    נוספיםנוספיםנוספיםנוספים    ענייניםענייניםענייניםעניינים

    ותסרותסרותסרותסר""""    לללל""""צצצצ" " " " צעיפהצעיפהצעיפהצעיפה    וחסרוחסרוחסרוחסר""""    שבמקוםשבמקוםשבמקוםשבמקום    כגוןכגוןכגוןכגון, , , , באבבאבבאבבאב    תשעהתשעהתשעהתשעה    לקינותלקינותלקינותלקינות" " " " תפילותתפילותתפילותתפילות    תיקוניתיקוניתיקוניתיקוני""""
    עורכיעורכיעורכיעורכי    ואנהואנהואנהואנה", "", "", "", "יכונןיכונןיכונןיכונן    משפטמשפטמשפטמשפט, , , , כהִניכהִניכהִניכהִני    בםבםבםבם    אשראשראשראשר", "", "", "", "אבכהאבכהאבכהאבכה    למילמילמילמי""""    הקינההקינההקינההקינה    משקלמשקלמשקלמשקל", ", ", ", צעיפהצעיפהצעיפהצעיפה

 ....אלואלואלואלו    לתיקוניםלתיקוניםלתיקוניםלתיקונים    והמקורותוהמקורותוהמקורותוהמקורות", ", ", ", הפניםהפניםהפניםהפנים    לחםלחםלחםלחם    וסודריוסודריוסודריוסודרי, , , , נתחיםנתחיםנתחיםנתחים
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        כל הזכיות שמורותכל הזכיות שמורותכל הזכיות שמורותכל הזכיות שמורות
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        6666שלוחה שלוחה שלוחה שלוחה 
  03-6171031 –קול הלשון 
  459 - ובקו "קול יהודי תימן" מספר השיעור בדיסקים
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  הצדיק הגאון נשמת לעילוי מוקדש השיעור
ר מארי בן יגאלי שלמה הרב ּכְ   ,ל"זצ גרופי ׁשֻ

  .ה"תנצב, אלול א"י בתאריך, שלו היארצייט יום יחול שהשבוע
 משאלות כל ימלא הוא ברוך המקום, ו"הי שילה בנו ולהצלחת

  .ר"אכי, לטובה וליבכם ליבו
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        ....לאשמורותלאשמורותלאשמורותלאשמורות    אאאא""""זיעזיעזיעזיע    ץץץץ""""מהרימהרימהרימהרי    הקדמתהקדמתהקדמתהקדמת    תחילתתחילתתחילתתחילת    ביאורביאורביאורביאור
        

ה    ַהיֹּוםַהיֹּוםַהיֹּוםַהיֹּום    ֶזהֶזהֶזהֶזה הָעׂשָ הָעׂשָ הָעׂשָ ְמָחה    ָנִגיָלהָנִגיָלהָנִגיָלהָנִגיָלה    ְי"יָ ְי"יָ ְי"יָ ְי"יָ     ָעׂשָ ְמָחהְוִנׂשְ ְמָחהְוִנׂשְ ְמָחהְוִנׂשְ  קי"ח, [תהלים    בוֹ בוֹ בוֹ בוֹ     ְוִנׂשְ
  . . . . כ"ד]

  

, כי אנחנו כאן בשבח והודאה להשי"ת נפתחנפתחנפתחנפתח
ב"ה במקום הזה, לפני שלוש עשרה שנה נפתח 
בית המדרש כאן לתפילות לקראת הימים 
הנוראים, בשנת ה'תשס"ה. כעת אנחנו ב"ה, 
בבחינת שלש עשרה מדות של־רחמים. בית 
המדרש בעצמו, ללימוד תורה, התחיל כמה 
חדשים מלפני כן, אבל לתפילות הוא נפתח מן 

  טים. השבת הזאת, פרשת שופ
  

המדרש, נקרא ע"ש גאון עוזנו ותפארתנו  ביתביתביתבית
מהרי"ץ זיע"א, לכן נפתח בדבריו לעניין 
הסליחות דאלול. יש למהרי"ץ הקדמה, לפני 
האשמורות, כתובים שם הרבה דברים חשובים, 
כדאי לעיין במקור בפנים. בעבר דיברנו 
בשיעורים או בדרשות על כמה פרטים, אבל 

  מסויים.כעת נדבר רק על עניין 
  

יחרד המשכיל יחרד המשכיל יחרד המשכיל יחרד המשכיל זיע"א פותח בזה"ל,  מהרי"ץמהרי"ץמהרי"ץמהרי"ץ
הוא מתחיל עם שם הוי"ה , , , , וכו'וילפת הנלבב וילפת הנלבב וילפת הנלבב וילפת הנלבב 

חכמים הגידו בפרקי רבי אליעזר חכמים הגידו בפרקי רבי אליעזר חכמים הגידו בפרקי רבי אליעזר חכמים הגידו בפרקי רבי אליעזר ברוך הוא. 
שבראש חודש אלול אמר הקב"ה שבראש חודש אלול אמר הקב"ה שבראש חודש אלול אמר הקב"ה שבראש חודש אלול אמר הקב"ה     [פרק מ"ו]

  וגו'. למשה, עלה אלי ההרה למשה, עלה אלי ההרה למשה, עלה אלי ההרה למשה, עלה אלי ההרה 
  

מובאים בספרו עץ חיים, אבל אני  הדבריםהדבריםהדבריםהדברים
לכות קורא מתוך הספר פסקי מהרי"ץ על ה

ימים נוראים, בסעיף הראשון. הנוסח כאן הוא 
יותר מוגה, וגם עם ביאורים, 'בארות משה'. 

  הדבר חשוב מאד. 
  

אמר למשרע"ה 'עלה אלי ההרה', וזה  הקב"ההקב"ההקב"ההקב"ה
    בובובובו    הההה""""הקבהקבהקבהקב    שנתרצהשנתרצהשנתרצהשנתרצההיה בראש חודש אלול. 

    וצוהוצוהוצוהוצוה    ,,,,העגלהעגלהעגלהעגל    ממעשהממעשהממעשהממעשה    ישראלישראלישראלישראל    שלשלשלשל    עונםעונםעונםעונם    למחוללמחוללמחוללמחול
    לוחותלוחותלוחותלוחות    לולולולו    לתתלתתלתתלתת    ההרהההרהההרהההרה    לעלותלעלותלעלותלעלות    הההה""""עעעע    רבינורבינורבינורבינו    למשהלמשהלמשהלמשה
משה רבינו ציוה     ....במחנהבמחנהבמחנהבמחנה    שופרשופרשופרשופר    והעבירוהעבירוהעבירוהעביר    ,,,,שניותשניותשניותשניות

לתקוע בשופר, בכדי שיידעו את הזמן, כי כעת 
הוא עולה להר, ושלא תהיה טעות כפי שהיתה 
בפעם שעברה, שהם טעו בירידה, הם חשבו 

שהוא כבר היה צריך לרדת והוא לא ירד, 
  וממילא ח"ו מכך יצא כל עניין העגל.

        
בהר ארבעים בהר ארבעים בהר ארבעים בהר ארבעים ה' ה' ה' ה' התנפל לפני התנפל לפני התנפל לפני התנפל לפני עלה להר, ועלה להר, ועלה להר, ועלה להר, ו    משהמשהמשהמשה

עד יום עד יום עד יום עד יום     יום, והם הימים שמראש חודש אלוליום, והם הימים שמראש חודש אלוליום, והם הימים שמראש חודש אלוליום, והם הימים שמראש חודש אלול
        הכיפורים ע"כ. הכיפורים ע"כ. הכיפורים ע"כ. הכיפורים ע"כ. 

        
שישראל היו נוהגים שישראל היו נוהגים שישראל היו נוהגים שישראל היו נוהגים ובתנא דבי אליהו אמרו, ובתנא דבי אליהו אמרו, ובתנא דבי אליהו אמרו, ובתנא דבי אליהו אמרו, 

כל אותן הימים צום ותענית, ויום אחרון כל אותן הימים צום ותענית, ויום אחרון כל אותן הימים צום ותענית, ויום אחרון כל אותן הימים צום ותענית, ויום אחרון 
שבכולם גזרו תענית ולנו בתענית. ולפי־כך שבכולם גזרו תענית ולנו בתענית. ולפי־כך שבכולם גזרו תענית ולנו בתענית. ולפי־כך שבכולם גזרו תענית ולנו בתענית. ולפי־כך 

  עד סוף כל הדורות. עד סוף כל הדורות. עד סוף כל הדורות. עד סוף כל הדורות.     נקבע אותו יום לכפרהנקבע אותו יום לכפרהנקבע אותו יום לכפרהנקבע אותו יום לכפרה
  

דבריו כאן להסביר, מדוע נקבע בעם  מגמתמגמתמגמתמגמת
ישראל, שחודש אלול הם ימים של רחמים 
וסליחות. הרי אין לכך מקור בש"ס. בגמרא 

מוזכר לגבי ראש השנה, מן [ר"ה דף י"ח ע"א] 
ְרׁשוּ     ו'] נ"ה, [ישעיהוהפסוק  ְרׁשוּ ּדִ ְרׁשוּ ּדִ ְרׁשוּ ּדִ ְצאוֹ     ְי"יָ ְי"יָ ְי"יָ ְי"יָ     ּדִ ִהּמָ ְצאוֹ ּבְ ִהּמָ ְצאוֹ ּבְ ִהּמָ ְצאוֹ ּבְ ִהּמָ     ְקָרֻאהוּ ְקָרֻאהוּ ְקָרֻאהוּ ְקָרֻאהוּ     ּבְ
ְהיֹותוֹ  ְהיֹותוֹ ּבִ ְהיֹותוֹ ּבִ ְהיֹותוֹ ּבִ , , אלו הימים שבין ר"ה ליוהכ"פָקרֹובָקרֹובָקרֹובָקרֹוב    ּבִ

עשרת ימי תשובה. אבל לגבי חודש אלול, אין 
לכך מקור מן הש"ס, אלא רק עפ"י המדרשים. 
המקור הוא מפרקי רבי אליעזר, והימים האלה 
מראש ומקדם מיועדים לתשובה ולסליחה 

  ולכפרה. ארבעים יום, עד יום הכיפורים. 
  

    אותואותואותואותו    הפקידהפקידהפקידהפקיד    מאזמאזמאזמאז    יהייהייהייהיוווו    מהרי"ץ ואומר,ממשיך ממשיך ממשיך ממשיך 
    דגנידגנידגנידגני    למאןלמאןלמאןלמאן    ורצוןורצוןורצוןורצון    םםםםרחמירחמירחמירחמי    לימילימילימילימי    ראשראשראשראש    הזההזההזההזה    החדשהחדשהחדשהחדש
    אלאלאלאל    ושבושבושבושב    ,,,,חשכיםחשכיםחשכיםחשכים    השנההשנההשנההשנה    ימיימיימיימי    כלכלכלכל    והלךוהלךוהלךוהלך    אפלאפלאפלאפל    בביתבביתבביתבבית

    הואהואהואהוא    השגיחהשגיחהשגיחהשגיח    שבתושבתושבתושבתו    ממכוןממכוןממכוןממכון    ,,,,נפשנפשנפשנפש    ובכלובכלובכלובכל    לבלבלבלב    בכלבכלבכלבכל' ' ' ' הההה
    בתשובתובתשובתובתשובתובתשובתו    ויעלויעלויעלויעל    עמועמועמועמו    אלהיואלהיואלהיואלהיו' ' ' ' הההה    יהייהייהייהי    ,,,,יתברךיתברךיתברךיתברך

    האישהאישהאישהאיש    ומיומיומיומי    ....בעדובעדובעדובעדו' ' ' ' הההה    ויסגורויסגורויסגורויסגור    ,,,,אלהיואלהיואלהיואלהיו' ' ' ' הההה    עדעדעדעד    הרמתההרמתההרמתההרמתה
    להיותלהיותלהיותלהיות    יבואיבואיבואיבוא    כיכיכיכי    ראשוראשוראשוראשו    עלעלעלעל    מוראמוראמוראמורא    יעלהיעלהיעלהיעלה    לאלאלאלא    אשראשראשראשר

    כלכלכלכל    עלעלעלעל    הארץהארץהארץהארץ    כלכלכלכל    שופטשופטשופטשופט    לפנילפנילפנילפני    באשבאשבאשבאש    נשפטנשפטנשפטנשפט
' ' ' ' הההה    אלאלאלאל    לשובלשובלשובלשוב    ולבוולבוולבוולבו    רוחורוחורוחורוחו    ישבורישבורישבורישבור    הלואהלואהלואהלוא    ,,,,מעשיומעשיומעשיומעשיו

    ומצאומצאומצאומצא    ,,,,עוותועוותועוותועוותו    אשראשראשראשר    אתאתאתאת    לתקןלתקןלתקןלתקן    ,,,,פוניםפוניםפוניםפונים    ימיםימיםימיםימים    רםרםרםרםבטבטבטבט
    צדיקצדיקצדיקצדיק    השנההשנההשנההשנה    ראשראשראשראש    לפנילפנילפנילפני    בשובובשובובשובובשובו    כיכיכיכי    ,,,,גאולתוגאולתוגאולתוגאולתו    כדיכדיכדיכדי

  . הוא מאריך בכך. בריבובריבובריבובריבו    הראשוןהראשוןהראשוןהראשון
  

אני אני אני אני הוא מביא את ענייני חודש אלול,  ובהמשךובהמשךובהמשךובהמשך
, ראשי תיבות אלול , ראשי תיבות אלול , ראשי תיבות אלול , ראשי תיבות אלול [שה"ש ו', ג']לדודי ודודי לי לדודי ודודי לי לדודי ודודי לי לדודי ודודי לי 

, , , , [עמוס ג', ח']. וכן אריה שאג מי לא ירא . וכן אריה שאג מי לא ירא . וכן אריה שאג מי לא ירא . וכן אריה שאג מי לא ירא וכו'
ראשי תיבות א'לול, ר'אש השנה, י'ום ראשי תיבות א'לול, ר'אש השנה, י'ום ראשי תיבות א'לול, ר'אש השנה, י'ום ראשי תיבות א'לול, ר'אש השנה, י'ום 

דהיינו, ישנו רמז גם הכיפורים, ה'ושענא רבה. הכיפורים, ה'ושענא רבה. הכיפורים, ה'ושענא רבה. הכיפורים, ה'ושענא רבה. 
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בפסוק הזה, שהימים הללו הם ימים נוראים, 
ימים של פחד, ומי לא יתן אל ליבו בימים הללו 
לחזור בתשובה. 'אריה שאג', צריך את 

ד החיתום, שזה הצעקה, את שאגת האריה, ע
        בהושענא רבה.

  

  
        ....השכינההשכינההשכינההשכינה    היאהיאהיאהיא    מהמהמהמה    בענייןבענייןבענייןבעניין    המשךהמשךהמשךהמשך

        

רבות, מדברים בסגנון של 'השגחת  פעמיםפעמיםפעמיםפעמים
השם', או 'השראת השכינה'. גם בתרגום, מי 
שישים לב יראה כי הרבה פעמים, כאשר 
מדובר על הקב"ה, התרגום תמיד מוסיף את 

ּכֹןהשכינה. השראת ה'. כגון  ׁשְ ּכֹןַויִּ ׁשְ ּכֹןַויִּ ׁשְ ּכֹןַויִּ ׁשְ בֹוד    ַויִּ בֹודּכְ בֹודּכְ בֹודּכְ  [שמות ְי"יָ ְי"יָ ְי"יָ ְי"יָ     ּכְ
ָניו    ַעלַעלַעלַעל    ְי"יָ ְי"יָ ְי"יָ ְי"יָ     ַויֲַּעֹברַויֲַּעֹברַויֲַּעֹברַויֲַּעֹברבפרשת כי תשא,  .ט"ז] כ"ד, ָניוּפָ ָניוּפָ ָניוּפָ  ּפָ

, ואעבר י"י שכינתיה על אפוהי. ו'] ל"ד, [שמות
תֹוךְ     ׁשֵֹכןׁשֵֹכןׁשֵֹכןׁשֵֹכן    ְי"יָ ְי"יָ ְי"יָ ְי"יָ     ֲאִניֲאִניֲאִניֲאִניבפ' מסעי,  תֹוךְ ּבְ תֹוךְ ּבְ תֹוךְ ּבְ ֵני    ּבְ ֵניּבְ ֵניּבְ ֵניּבְ ָרֵאל    ּבְ ָרֵאלִיׂשְ ָרֵאלִיׂשְ ָרֵאלִיׂשְ  במדבר[    ִיׂשְ

ןשכינתי שריא. בפר' ראה, , ]ד"ל ,ה"ל ּכֵ ןְלׁשַ ּכֵ ןְלׁשַ ּכֵ ןְלׁשַ ּכֵ מוֹ     ְלׁשַ מוֹ ׁשְ מוֹ ׁשְ מוֹ ׁשְ     ׁשְ
ם םׁשָ םׁשָ םׁשָ   תמן. , לאשראה שכינתיה]א"י ,ז"ט דברים[    ׁשָ

  
  זאת השכינה?  להבין, מהעלינו עלינו עלינו עלינו 

  
[שיעור מוצש"ק מסעי כמה שיעורים  לפנילפנילפנילפני

, הבאנו שרבי אברהם הלוי ברוכים, ה'תשע"ח]
ראה את השכינה בכותל המערבי. הוא זכה 

  לראות את השכינה בהקיץ, במו עיניו. 
  

רב פעלים, בתשובתו הראשונה  בשו"תהגרי"ח הגרי"ח הגרי"ח הגרי"ח 
הנסתרים, בחלק או"ח, מרחיב על כל העניינים 

והוא אומר משהו שעל ידו אפשר לקבל קצת 
  הבנה בזה.

  
    אודיעךאודיעךאודיעךאודיעך    עתהעתהעתהעתה    ,,,,זאתזאתזאתזאת    כלכלכלכל    שידעתשידעתשידעתשידעת    ואחרואחרואחרואחרלשונו,  וזהוזהוזהוזה
    שכינהשכינהשכינהשכינה    בשםבשםבשםבשם    הנקראתהנקראתהנקראתהנקראת    העליונההעליונההעליונההעליונה    המלכותהמלכותהמלכותהמלכות    כיכיכיכי

    נולדותנולדותנולדותנולדות    ישראלישראלישראלישראל    שלשלשלשל    הנשמותהנשמותהנשמותהנשמותדדדד    הואילהואילהואילהואיל    ,,,,כאמורכאמורכאמורכאמור
    יתברךיתברךיתברךיתברך    האלוההאלוההאלוההאלוה    חכמתחכמתחכמתחכמת    גזרהגזרהגזרהגזרה    ממנהממנהממנהממנה    ונמשכותונמשכותונמשכותונמשכות

    נמשךנמשךנמשךנמשך    שיהיהשיהיהשיהיהשיהיה    ,,,,העולםהעולםהעולםהעולם    ולטובתולטובתולטובתולטובת    ישראלישראלישראלישראל    לטובתלטובתלטובתלטובת
הרי  ....התחתוןהתחתוןהתחתוןהתחתון    העולםהעולםהעולםהעולם    בזהבזהבזהבזה    ןןןןלשכולשכולשכולשכו    ממנהממנהממנהממנה    חלקחלקחלקחלק

בעצם, השכינה זאת מדת המלכות, שזה צריך 
להיות בספירות העליונות למעלה, אבל רצון 
ה', יש צורך לטובת עם ישראל ולטובת כלל 

            העולם, שחלק מסויים יהיה בעולם שלנו.
        

    ויורדויורדויורדויורד    ,,,,המלכותהמלכותהמלכותהמלכות    מןמןמןמן    הנמשךהנמשךהנמשךהנמשך    האורהאורהאורהאור    שלשלשלשל    החלקהחלקהחלקהחלק    וזהוזהוזהוזה
    בשםבשםבשםבשם    נקראנקראנקראנקרא    ככככ""""גגגג    הואהואהואהוא    התחתוןהתחתוןהתחתוןהתחתון    בעולםבעולםבעולםבעולם    לשכוןלשכוןלשכוןלשכון
זה לא שכל  ....העליונההעליונההעליונההעליונה    המלכותהמלכותהמלכותהמלכות    בשםבשםבשםבשם    שכינהשכינהשכינהשכינה

            השכינה ירדה, אלא חלק מסויים.
        

    שכינהשכינהשכינהשכינה    השראתהשראתהשראתהשראת    שיששיששיששיש    לללל""""רזרזרזרז    אמרואמרואמרואמרו    החלקהחלקהחלקהחלק    זהזהזהזה    ועלועלועלועל
    ובבתיובבתיובבתיובבתי    כנסיותכנסיותכנסיותכנסיות    ובבתיובבתיובבתיובבתי    קקקק""""ובבהמובבהמובבהמובבהמ    בישראלבישראלבישראלבישראל
    שגלושגלושגלושגלו    םםםםמקומקומקומקו    כלכלכלכל    לללל""""ארזארזארזארז    החלקהחלקהחלקהחלק    זהזהזהזה    ועלועלועלועל    ,,,,מדרשותמדרשותמדרשותמדרשות

    החלקהחלקהחלקהחלק    כימותכימותכימותכימות    איןאיןאיןאין    אךאךאךאך    עמהם,עמהם,עמהם,עמהם,    שכינהשכינהשכינהשכינה    ישראלישראלישראלישראל
    שתמצאשתמצאשתמצאשתמצא    מקוםמקוםמקוםמקום    כלכלכלכל    באופןבאופןבאופןבאופן    ,,,,המקומותהמקומותהמקומותהמקומות    בכלבכלבכלבכל    שוהשוהשוהשוה

    חלקחלקחלקחלק    עלעלעלעל    קאיקאיקאיקאי    הואהואהואהוא    ,,,,זזזז""""בעוהבעוהבעוהבעוה    שכינהשכינהשכינהשכינה    השראתהשראתהשראתהשראת    ןןןןייייניניניניעעעע
    ושוכןושוכןושוכןושוכן    ויורדויורדויורדויורד    העליונההעליונההעליונההעליונה    המלכותהמלכותהמלכותהמלכות    מןמןמןמן    הנמשךהנמשךהנמשךהנמשך    ררררהאוהאוהאוהאו

            ....למטהלמטהלמטהלמטה
        

רכב אלהים, לרבינו יצחק ונה זצוק"ל,  בספרבספרבספרבספר
הסביר בהרחבה לגבי העניין הזה. הרי הרבה 

, [שם]פעמים, כבר דיברנו על כך אז בשיעור 
. השוו את השכינה למראה של אשה, של אמא

ֵעיֶכםא']  נ', [ישעיהוהדבר רמוז בפסוק  ֵעיֶכםּוְבִפׁשְ ֵעיֶכםּוְבִפׁשְ ֵעיֶכםּוְבִפׁשְ     ּוְבִפׁשְ
ָחה ּלְ ָחהׁשֻ ּלְ ָחהׁשֻ ּלְ ָחהׁשֻ ּלְ ֶכם    ׁשֻ ֶכםִאּמְ ֶכםִאּמְ ֶכםִאּמְ והסיבה היא, כי הקב"ה כביכול . . . . ִאּמְ

דחה את השכינה, שתהיה עם ישראל בגלותם. 
  כי בעצם, הדבר בא לשמור עלינו בגלות. 

  
[דף כ"ז] מהרי"ו שם במרכבה הראשונה  כותבכותבכותבכותב
שהיא מדת המלכות שהיא מדת המלכות שהיא מדת המלכות שהיא מדת המלכות     בספירת אדנו"תבספירת אדנו"תבספירת אדנו"תבספירת אדנו"תכך, 

הרי שהיא מדה שביעית, לא נברא בה כלום. שהיא מדה שביעית, לא נברא בה כלום. שהיא מדה שביעית, לא נברא בה כלום. שהיא מדה שביעית, לא נברא בה כלום. 
עושים את חשבון הספירות, ללא שלוש 
הספירות הראשונות, בלי כח"ב, כ'תר ח'כמה 
ב'ינה, אלא חג"ת נהי"ם, א"כ זאת המדה 

אלא אלא אלא אלא     זה שבת.    ו'לא נברא בה כלום',השביעית, 
כיון שבאה שבת באה מנוחה. ומפני שנבראה כיון שבאה שבת באה מנוחה. ומפני שנבראה כיון שבאה שבת באה מנוחה. ומפני שנבראה כיון שבאה שבת באה מנוחה. ומפני שנבראה 

ליה, כמ"ש המקובלים זכר ליה, כמ"ש המקובלים זכר ליה, כמ"ש המקובלים זכר ליה, כמ"ש המקובלים זכר מזוהר המדות שעמזוהר המדות שעמזוהר המדות שעמזוהר המדות שע
קדושתם לברכה, לכן לא נברא ביומה כלום. קדושתם לברכה, לכן לא נברא ביומה כלום. קדושתם לברכה, לכן לא נברא ביומה כלום. קדושתם לברכה, לכן לא נברא ביומה כלום. 
אני אומר לכם רק 'ראשי פרקים', רק בכדי 

  לקבל מושגים.
  

    למהלמהלמהלמה    ,,,,לשאוללשאוללשאוללשאול    וישוישוישוישכ"ט הוא כותב כך,  ובדףובדףובדףובדף
    ומןומןומןומן    ,,,,חילחילחילחיל    אשתאשתאשתאשת    זוזוזוזו    נקבהנקבהנקבהנקבה    ידיידיידיידי    עלעלעלעל    מתנהגמתנהגמתנהגמתנהג    העולםהעולםהעולםהעולם

    ידיידיידיידי    עלעלעלעל    ולאולאולאולא    זכרזכרזכרזכר    ידיידיידיידי    עלעלעלעל    מתנהגמתנהגמתנהגמתנהג    שיהיהשיהיהשיהיהשיהיה    היההיההיההיה    הדיןהדיןהדיןהדין
שוב הפעם, הדברים הללו הם רק 'לׂשבר     ....אשהאשהאשהאשה

        את האוזן'. 
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    ,,,,העליוניםהעליוניםהעליוניםהעליונים    חיחיחיחי    כלכלכלכל    אםאםאםאם    והיאוהיאוהיאוהיא    הואילהואילהואילהואיל    ,,,,בזהבזהבזהבזה    והתירוץוהתירוץוהתירוץוהתירוץ
    האםהאםהאםהאם    כיכיכיכי    ,,,,ידהידהידהידה    עלעלעלעל    להתנהגלהתנהגלהתנהגלהתנהג    להםלהםלהםלהם    ראויראויראויראוי    והתחתוניםוהתחתוניםוהתחתוניםוהתחתונים

    ידעידעידעידע    ,,,,ועודועודועודועוד    ....האישהאישהאישהאיש    מןמןמןמן    יותריותריותריותר    בניהבניהבניהבניה    עלעלעלעל    לרחםלרחםלרחםלרחם    דרכהדרכהדרכהדרכה
    והאשהוהאשהוהאשהוהאשה    ,,,,לחטואלחטואלחטואלחטוא    קרוביםקרוביםקרוביםקרובים    שהתחתוניםשהתחתוניםשהתחתוניםשהתחתונים    הההה""""הקבהקבהקבהקב

    כיוןכיוןכיוןכיון    לכךלכךלכךלכך    ,,,,האישהאישהאישהאיש    מןמןמןמן    יותריותריותריותר    להתפתותלהתפתותלהתפתותלהתפתות    דרכהדרכהדרכהדרכה
    הםהםהםהם    אותםאותםאותםאותם    ליסרליסרליסרליסר    ותבאותבאותבאותבא    העולםהעולםהעולםהעולם    אנשיאנשיאנשיאנשי    שיחטאושיחטאושיחטאושיחטאו
    מונעתמונעתמונעתמונעת    והיאוהיאוהיאוהיא    ותחנוניםותחנוניםותחנוניםותחנונים    בתפלותבתפלותבתפלותבתפלות    אותהאותהאותהאותה    מפתיםמפתיםמפתיםמפתים

    עלעלעלעל    מתנהגמתנהגמתנהגמתנהג    העולםהעולםהעולםהעולם    היההיההיההיה    ואילוואילוואילוואילו    ....המוסרהמוסרהמוסרהמוסר    שבטשבטשבטשבט    מהםמהםמהםמהם
    אינואינואינואינו    כיכיכיכי    ,,,,לעמודלעמודלעמודלעמוד    יכוליכוליכוליכול    העולםהעולםהעולםהעולם    היההיההיההיה    לאלאלאלא    ,,,,הזכרהזכרהזכרהזכר    ידיידיידיידי

    והאשהוהאשהוהאשהוהאשה    ....מדותיומדותיומדותיומדותיו    עלעלעלעל    לעבורלעבורלעבורלעבור    יכוליכוליכוליכול    ואינוואינוואינוואינו    ,,,,מתפתהמתפתהמתפתהמתפתה
היא     ....שוככתשוככתשוככתשוככת    חמתהחמתהחמתהחמתה    ככככ""""ואחואחואחואח    ,,,,שעתהשעתהשעתהשעתה    מקנאהמקנאהמקנאהמקנאה

    ,,,,האישהאישהאישהאיש    כןכןכןכן    ולאולאולאולאכועסת, אבל אח"כ היא נרגעת. 
    אלאאלאאלאאלא    ,,,,עודעודעודעוד    ולאולאולאולא    ....ונוטרונוטרונוטרונוטר    נוקםנוקםנוקםנוקם    להיותלהיותלהיותלהיות    שדרכושדרכושדרכושדרכו
    עתעתעתעתדדדד    עלעלעלעל    ועוברתועוברתועוברתועוברת    עליהעליהעליהעליה    קלהקלהקלהקלה    דעתהדעתהדעתהדעתה    והאשהוהאשהוהאשהוהאשה
    פ' ע"ב]פ' ע"ב]פ' ע"ב]פ' ע"ב]    דףדףדףדף    [קידושין[קידושין[קידושין[קידושין    "ל"ל"ל"לרזרזרזרז    שאמרושאמרושאמרושאמרו    כמוכמוכמוכמו    ,,,,בעלהבעלהבעלהבעלה
וכו'. הוא מאריך על . . . . עליהןעליהןעליהןעליהן    קלהקלהקלהקלה    דעתןדעתןדעתןדעתן    נשיםנשיםנשיםנשים
        כך. 

        
    ,,,,לומרלומרלומרלומר    וווו""""חחחח    תטעהתטעהתטעהתטעה    ואלואלואלואלל' הוא כותב,  ובדףובדףובדףובדף

    ,,,,למעלהלמעלהלמעלהלמעלה    אמרנואמרנואמרנואמרנו    כברכברכברכבר    כיכיכיכי    ....אשהאשהאשהאשה    בדמותבדמותבדמותבדמות    שאשהשאשהשאשהשאשה
    שששש""""עעעע    אשהאשהאשהאשה    זוזוזוזו    ההההלמדלמדלמדלמד    כנוכנוכנוכנווווו    ....כנויכנויכנויכנוי    אלאאלאאלאאלא    הכלהכלהכלהכל    שאיןשאיןשאיןשאין

    וכלוכלוכלוכל    ....העליונותהעליונותהעליונותהעליונות    מןמןמןמן    מקבלתמקבלתמקבלתמקבלת    היאהיאהיאהיא    כיכיכיכי    ,,,,מעשיהמעשיהמעשיהמעשיה
    בכלבכלבכלבכל    מושלתמושלתמושלתמושלת    שהיאשהיאשהיאשהיא    פפפפ""""ואעואעואעואע    ....אשהאשהאשהאשה    נקראנקראנקראנקרא    מקבלמקבלמקבלמקבל
    שמצאנושמצאנושמצאנושמצאנו    ההההממממממממ    שששש""""כמכמכמכמ    ידהידהידהידה    עלעלעלעל    מתנהגמתנהגמתנהגמתנהג    והכלוהכלוהכלוהכל

 ....יותריותריותריותר    ממשלתהממשלתהממשלתהממשלתה    בשבתבשבתבשבתבשבת    ,,,,המקובליםהמקובליםהמקובליםהמקובלים    בספריבספריבספריבספרי
    בשבת, זה השראת השכינה, זה היום השביעי.

כל הימים האחרים, זה יתר  ....יומהיומהיומהיומה    שהואשהואשהואשהוא    מפנימפנימפנימפני
    כלוםכלוםכלוםכלום    בובובובו    נבראנבראנבראנברא    ולאולאולאולא    אבל כאן זה שבת.המדות, 

    אלאאלאאלאאלא    פעולהפעולהפעולהפעולה    לנקבהלנקבהלנקבהלנקבה    ואיןואיןואיןואין    ,,,,נקבהנקבהנקבהנקבה    היאהיאהיאהיא    כיכיכיכי    ,,,,מצדהמצדהמצדהמצדה
כל     ....מצדהמצדהמצדהמצדה    פעולתןפעולתןפעולתןפעולתן    שלמהשלמהשלמהשלמה    כברכברכברכבר    כיכיכיכי    ,,,,האישהאישהאישהאיש    מכחמכחמכחמכח

הימים הראשונים כבר נולדו, וכעת בעצם אין 
    בהבהבהבה    ונחוונחוונחוונחו    כולןכולןכולןכולן    באובאובאובאו    ובשבתובשבתובשבתובשבתלה כלום מצד עצמה. 

    היוםהיוםהיוםהיום    באותובאותובאותובאותו    וברכהוברכהוברכהוברכה    טובהטובהטובהטובה    שפעשפעשפעשפע    מהםמהםמהםמהם    להלהלהלה    והיהוהיהוהיהוהיה
        וכו'.    הימיםהימיםהימיםהימים    מבשארמבשארמבשארמבשאר    יותריותריותריותר

  
ברוכים ברוכים ברוכים ברוכים     הלויהלויהלויהלוי    אברהםאברהםאברהםאברהם    רררר""""הרהרהרהר    כיצדכיצדכיצדכיצד    לשאלהלשאלהלשאלהלשאלה    תשובהתשובהתשובהתשובה

    והריוהריוהריוהרי    ,,,,בוקרבוקרבוקרבוקר    לפנותלפנותלפנותלפנות    האנשיםהאנשיםהאנשיםהאנשים    כלכלכלכל    אתאתאתאת    מעירמעירמעירמעיר    היההיההיההיה    לללל""""זצזצזצזצ
    אלנדאףאלנדאףאלנדאףאלנדאף    אאאא""""מהרמהרמהרמהר    דברידברידברידברי    אז?אז?אז?אז?    הישניםהישניםהישניםהישנים    קטניםקטניםקטניםקטנים    ילדיםילדיםילדיםילדים    ישנםישנםישנםישנם

    אאאא""""שליטשליטשליטשליט    מרןמרןמרןמרן    ומסקנתומסקנתומסקנתומסקנת, , , , בתימןבתימןבתימןבתימן    שהיהשהיהשהיהשהיה    זהזהזהזה    ענייןענייןענייןעניין    עלעלעלעל
        . . . . ולמעשהולמעשהולמעשהולמעשה    להלכהלהלכהלהלכהלהלכה

        

[פרק את מ"ש בספק קב הישר [שם] בזמנו  הבאנוהבאנוהבאנוהבאנו
, שרבי אברהם הלוי, הצדיק הקדוש הזה, צ"ג]

שהאריז"ל אמר לו שאם הוא יזכה לראות את 
השכינה, שיהיה בטוח שלא ימות, שיאריך 

  לחיות עוד כמה שנים וכו'. 
        

    הרחובותהרחובותהרחובותהרחובות    בכלבכלבכלבכל    וסובבוסובבוסובבוסובב    קםקםקםקם    היההיההיההיה    ,,,,לילהלילהלילהלילה    חצותחצותחצותחצות    בכלבכלבכלבכל
כך הוא  ,,,,ואמרואמרואמרואמר    ,,,,מרמרמרמר    בקולבקולבקולבקול    קולוקולוקולוקולו    ונתןונתןונתןונתן, , , , יהודיםיהודיםיהודיםיהודים    שלשלשלשל

    הלאהלאהלאהלא, , , , ישראלישראלישראלישראל    ביתביתביתבית    אחינואחינואחינואחינו    צעק בחצות הלילה,
, , , , בגלותבגלותבגלותבגלות    הרביםהרביםהרביםהרבים    בעוונותינובעוונותינובעוונותינובעוונותינו    שהשכינהשהשכינהשהשכינהשהשכינה, , , , לכםלכםלכםלכם    ידועידועידועידוע
    הםהםהםהם    וישראלוישראלוישראלוישראל, , , , אשאשאשאש    פתפתפתפתיייילשרלשרלשרלשר    היההיההיההיה    מקדשנומקדשנומקדשנומקדשנו    וביתוביתוביתובית

    קשיםקשיםקשיםקשים    נוייםנוייםנוייםנוייםייייעעעע, , , , יסוריםיסוריםיסוריםיסורים    וסובליםוסובליםוסובליםוסובלים    ,,,,המרהמרהמרהמר    בגלותבגלותבגלותבגלות
    בהשקטבהשקטבהשקטבהשקט    מטותיכםמטותיכםמטותיכםמטותיכם    עלעלעלעל    שוכביןשוכביןשוכביןשוכבין    ואתםואתםואתםואתם, , , , וכו'    ומריםומריםומריםומרים
    מלךמלךמלךמלך    שהואשהואשהואשהוא, , , , אלהינואלהינואלהינואלהינו' ' ' ' הההה    אלאלאלאל    ונצעקונצעקונצעקונצעק    קומוקומוקומוקומו? ? ? ? ובטחובטחובטחובטח
, , , , תפלתנותפלתנותפלתנותפלתנו    קולקולקולקול    אלאלאלאל' ' ' ' הההה    ישמעישמעישמעישמע    אוליאוליאוליאולי, , , , וחנוןוחנוןוחנוןוחנון    רחוםרחוםרחוםרחום

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

        
כאשר הבאתי את המעשה הזה בפני פעם פעם פעם פעם 

ציבור של בני תורה, אמר לי מישהו, מה זה? 
בחצות הוא צועק ומעיר את כולם? מה עם 

  הילדים? הרי הוא מעורר את התינוקות? 
  

לו, אם אתה שואל כזאת שאלה, הרי  עניתיעניתיעניתיעניתי
  שיש לך 'ראש ליטאי'... 

  
בזמנינו, אם מישהו יעשה זאת, מה יעשו  היוםהיוםהיוםהיום

לו? אתם יודעים, כיצד היה אצל אבותינו נע"ג 
בחודש אלול? בכל הרחובות, היה רעש. 
הילדים והנערים היו תוקעים ברחובות 
בשופרות. אם היינו עושים זאת כיום, לא בשעה 

לפנות בוקר, אלא אפילו בשעה  3:00 או 2:00
, האנשים היו מזמינים משטרה. כנראה 5:00

בזמנו של ר"א הלוי, בעיר צפת ת"ו לא היתה 
משטרה... א"כ הצדיק הזה היה צועק, ומעיר 
את כולם. אף אחד לא אמר, מה אתה מעורר 

  את התינוקות.
  

  , זאת אכן שאלה. צריכים להבין זאת. ברםברםברםברם
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היתה כ"כ של קדושה ויראת האוירה  בזמנםבזמנםבזמנםבזמנם
שמים, לא היתה כזאת שאלה, מה אתה מעיר 
את התינוקות. צריכים להתעורר ולקום. מה 
השאלה כאן? וכי ישנן כאן תביעות, למה אתה 
מעיר אותם? אם צריך לקום, קמים. כולם 
מוותרים ומוחלים, למרות שהתינוקות 

  התעוררו.
        

 לדעת, גם אצל אבותינו בארץ תימן, צריכיםצריכיםצריכיםצריכים
כך היה. היו מעירים את כולם, ואף אחד לא 
אמר, למה מעירים? אפילו הערבים, חוץ 
מכבודכם, לא אמרו כלום. היה רעש גדול 
ברחובות, ואף אחד לא פצה פה. אפילו אומות 
העולם שתקו. כעת צריכים לקום לומר 
אשמורות. גם הנשים קמו, וכן התינוקות. 
הילדים היו מסתובבים ברחובות, תקעו 

שופרות אפילו כולם ביחד, ואין פוצה פה ב
ומצפצף.  מובן כי היתה אז אוירה חזקה של 
יראת שמים, הרגישו זאת מתחילת חודש 

  אלול. ברם היום בזמנינו, לא מבינים זאת.
  

היא, כי היום ישנה בעיא. ראשית,  האמתהאמתהאמתהאמת
האשכנזים לא יסכימו לכך. מה פתאום? עכשיו 

ליחות, רק אומרים סליחות? הרי הם אומרים ס
לפני ראש השנה. אולי אז הדבר אפשרי. אם 
כבר. דבר שני, גם הציבור שלנו, האחד קם 
בחצות לילה לומר סליחות, והשני קם בשעה 

. כל אחד, קם 3:30, והשלישי קם בשעה 5:00
בזמן אחר. אולם בארץ תימן, היה מנהג כללי, 
כולם קמו באותו הזמן. ממילא אף אחד לא 

עיר בשעה הזאת? כיון יאמר, למה אתה מ
  שכולם קמו באותה השעה. 

  
לגבי התפילות תמיד בבתי הכנסת,  כןכןכןכן־־־־כמוכמוכמוכמו

כולם התפללו באותה השעה, דהיינו בהנץ 
החמה. לאחר שעה משהאיר היום, כבר אין 
תפילות בבתי הכנסת. אין 'מניין שני'... לא היה 
דבר כזה. הכל היה קבוע. וזאת, בלי שעונים. 
למשל, כאשר עשו ברית מילה בשבת, לאחר 
התפילה, כל האורחים, מכל בתי הכנסת, 

הגיעו באותו הזמן. כי כולם גמרו פחות או יותר 
באותו הזמן, והגיעו לבית הנימול. הכל היה 

  בצורה מסודרת.
  

האחרון זכינו שנדפס מאמר, כבר הבאתי  בזמןבזמןבזמןבזמן
זאת בשיעור הקודם, של הרה"ג אברהם 

הוא כותב כמה דברים, ברצוני אלנדאף זצ"ל, 
לעבור על כמה סעיפים, חלקם ידועים וחלקם 
לא ידועים, אבל ישנם שם הרבה דברים 
חדשים, ונלך לפי הסדר שלו. זהו הדבר 

  הראשון, שעליו הוא מדבר.
  

לא היו מעירים בימים הרגילים, רק  בתימןבתימןבתימןבתימן
בחודש אלול, היו מעירים אנשים לתפילה, לא 

כאן הוא מדבר, לגבי בכל המקומות. אולם 
  חודש אלול.  

  
המקיץ המקיץ המקיץ המקיץ  אחר חצות,אחר חצות,אחר חצות,אחר חצות,בזה"ל, [באות ב'] כותב  הואהואהואהוא

לקהל ומעוררם משנתם צווח ואומר, קומו (יא לקהל ומעוררם משנתם צווח ואומר, קומו (יא לקהל ומעוררם משנתם צווח ואומר, קומו (יא לקהל ומעוררם משנתם צווח ואומר, קומו (יא 
האשמורות. האשמורות. האשמורות. האשמורות.     אכוה) אחינו בני ישראל הגיע זמןאכוה) אחינו בני ישראל הגיע זמןאכוה) אחינו בני ישראל הגיע זמןאכוה) אחינו בני ישראל הגיע זמן

ַרק, שרק) ר"ל קרב זמן     ' היינו אחים.הּ וַ 'ַאכְ  ַרק, שרק) ר"ל קרב זמן (ׁשֲ ַרק, שרק) ר"ל קרב זמן (ׁשֲ ַרק, שרק) ר"ל קרב זמן (ׁשֲ (ׁשֲ
ַרק'עלות השחר. עלות השחר. עלות השחר. עלות השחר.  והולך מעט והולך מעט והולך מעט והולך מעט ' היינו מאוחר. ׁשֲ

וחוזר וצווח ואומר כנ"ל, ופעמים קורא לאיש וחוזר וצווח ואומר כנ"ל, ופעמים קורא לאיש וחוזר וצווח ואומר כנ"ל, ופעמים קורא לאיש וחוזר וצווח ואומר כנ"ל, ופעמים קורא לאיש 
נכבד או לרב, בשמו. מרי פלוני, קום, קום. כבר נכבד או לרב, בשמו. מרי פלוני, קום, קום. כבר נכבד או לרב, בשמו. מרי פלוני, קום, קום. כבר נכבד או לרב, בשמו. מרי פלוני, קום, קום. כבר 

הוא היה הולך וחוזר, לא הגיע זמן הסליחות. הגיע זמן הסליחות. הגיע זמן הסליחות. הגיע זמן הסליחות. 
  נותן לאנשים לישון. בא עוד הפעם. 

  
' שנה ' שנה ' שנה ' שנה יש בצנעא איש סומא בשתי עיניו, וזה כמיש בצנעא איש סומא בשתי עיניו, וזה כמיש בצנעא איש סומא בשתי עיניו, וזה כמיש בצנעא איש סומא בשתי עיניו, וזה כמ

שהוא המעורר הקהל בכל לילה לקום ללימוד, שהוא המעורר הקהל בכל לילה לקום ללימוד, שהוא המעורר הקהל בכל לילה לקום ללימוד, שהוא המעורר הקהל בכל לילה לקום ללימוד, 
כנראה שהם עוד למדו, מי בזוהר ומי במשנה. מי בזוהר ומי במשנה. מי בזוהר ומי במשנה. מי בזוהר ומי במשנה. 

ומסבב בכל רחובות העיר ומסבב בכל רחובות העיר ומסבב בכל רחובות העיר ומסבב בכל רחובות העיר לפני הסליחות. 
וקורא לכל א' וא' בשמו פלוני קום, והולך וחוזר וקורא לכל א' וא' בשמו פלוני קום, והולך וחוזר וקורא לכל א' וא' בשמו פלוני קום, והולך וחוזר וקורא לכל א' וא' בשמו פלוני קום, והולך וחוזר 

א"כ מובן, פעמים שלש, ובפרט בחודש אלול. פעמים שלש, ובפרט בחודש אלול. פעמים שלש, ובפרט בחודש אלול. פעמים שלש, ובפרט בחודש אלול. 
שכך היה בעצם כל השנה, או בשבתות וימים 

        עיד אלגובי זצ"ל.עיד אלגובי זצ"ל.עיד אלגובי זצ"ל.עיד אלגובי זצ"ל.ושמו סושמו סושמו סושמו סטובים. 
        

סומא ידע לקרוא בשמות, איך הבחין? לא איך איך איך איך 
התבלבל ברחובות ובבתים? כנראה, לא שהוא 

  לא ראה כלל, רק ראה מטושטש.
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י ושמחי' השנה השנה השנה השנה  פנו אלי בשאלה, מארגון 'ָרּנִ
    עלעלעלעל    מתלונניםמתלונניםמתלונניםמתלוננים    השכניםהשכניםהשכניםהשכנים    אםאםאםאםשבמושב אשתאול, 

    הסליחותהסליחותהסליחותהסליחות    אמירתאמירתאמירתאמירת    מחמתמחמתמחמתמחמת    בשינהבשינהבשינהבשינה    הפרעההפרעההפרעההפרעה
הדבר     ????הדיןהדיןהדיןהדין    מימימימי    עםעםעםעם, , , , בוקרבוקרבוקרבוקר    לפנותלפנותלפנותלפנות    שנאמרתשנאמרתשנאמרתשנאמרת

מפריע לשכנים. טוב, היום זאת שאלה. בעבר 
לא היו שואלים שאלות כאלה. אף אחד לא 

  שמפריעים בכך.  טען
  

מהקהל: אולי התקיעה בשופר מפריעה  שאלהשאלהשאלהשאלה
  להם?

  
: כן, אלו הנוהגים לתקוע מרן שליט"א תשובתתשובתתשובתתשובת

בי"ג מדות, אבל אם תוקעים רק בסוף, אולי זה 
  לא מפריע כיון שזאת רק בפעם אחת. 

  
  מהקהל: אפילו בסוף, מפריע להם. שאלהשאלהשאלהשאלה

  
  מרן שליט"א: כן. טוב. תשובתתשובתתשובתתשובת

  
להם, כי בעצם מצד הדין הדבר מפורש  עניתיעניתיעניתיעניתי

, שלדבר מצוה [סי' קנ"ו ס"ס ג']בחושן המשפט 
כולים להגיד שיש להם רעש. אין השכנים לא י

המדובר דוקא לגבי הלילה, אלא כגון אם 
מישהו מלמד ילדים, יש בכך כמה פרטים, אבל 
באופן כללי זהו הדין. דבר של מצוה, אם ישנו 
רעש, השכנים אינם יכולים למחות. אלא אם 
כן, מבחינה ממונית ישנה שאלה, כי לפעמים 

ך ישנו מצב שהדבר עלול להוריד את ער
הדירה. אם אנשים עוברים דירה וכו', יכול 
להיות שבגלל הרעש הזה, מחירה ירד. א"כ 
זאת כבר שאלה ממונית. על כך לא מדובר 
בחוה"מ במפורש, ואין הכי נמי, זאת שאלה 
שדיין צריך להכריע בה. אבל בנ"ד לא זאת 
הבעיא, אלא שזה רק מפריע וכו'. א"כ, ה"ה 

אומרים  לגבי סליחות. בדרך כלל, כאשר
סליחות, צועקים. וה"ה לגבי התקיעות, לאותם 
שנוהגים לתקוע בי"ג מדות. ולגבי השכנים, אם 
הדבר מפריע להם, שיישנו מוקדם. זה מצד 
הדין. אבל כל זה מדובר, אם השכנים הם 
צדיקים ויראי שמים. אבל אם השכנים הם 
חילוניים, שאינם שומרי תורה ומצוות, ועלול 

ומריבות, או אם יערבו את להיות חילול ה' 
המשטרה, את השלטון, צריכים להתפשר. לא 
חייבים לצעוק, אפשר להתפלל בנחת. ולא 

  לתקוע, רק בסוף. 

  
, , , , זהזהזהזה    בחודשבחודשבחודשבחודש    הכלביםהכלביםהכלביםהכלבים    אתאתאתאת    להכותלהכותלהכותלהכות    הילדיםהילדיםהילדיםהילדים    מנהגמנהגמנהגמנהגבעניין בעניין בעניין בעניין 

        . . . . זהזהזהזה    למנהגלמנהגלמנהגלמנהג    אאאא""""שליטשליטשליטשליט    מרןמרןמרןמרן    והסברוהסברוהסברוהסברלגרשם ולסלקם, לגרשם ולסלקם, לגרשם ולסלקם, לגרשם ולסלקם, 
        

שאלה מעניינת. היה בתימן מנהג  ישנהכעת כעת כעת כעת 
נוסף בחודש אלול, לא רק שהילדים היו קמים 
ומסתובבים ברחובות, הראח"נ ג"כ מזכיר זאת 

הנערים מתחילים הנערים מתחילים הנערים מתחילים הנערים מתחילים בזה"ל, [בסעיף ז'] בהמשך 
להתלמד תקיעות במבואות ורחובות העיר להתלמד תקיעות במבואות ורחובות העיר להתלמד תקיעות במבואות ורחובות העיר להתלמד תקיעות במבואות ורחובות העיר 
בשופרות של יעלים או של עזים בכל זמן בשופרות של יעלים או של עזים בכל זמן בשופרות של יעלים או של עזים בכל זמן בשופרות של יעלים או של עזים בכל זמן 

בעצם, היה תקיעת שירצו ביום או בלילה. שירצו ביום או בלילה. שירצו ביום או בלילה. שירצו ביום או בלילה. 
שופר כל הזמן. לילה ויום. חודש אלול, זהו 
החודש של התקיעות, והילדים תקעו כל הזמן. 
לאף אחד הדבר לא הפריע, כולם הבינו שזה 

  בבחינת 'אריה שאג', וצריכים לצעוק. 
  

בנוסף, היה מנהג משונה בתימן, שהילדים  אבלאבלאבלאבל
היו מכים את הכלבים ברחובות. הדבר פלא 
עצום. מה קרה? מישהו שאל אותי על כך 

מובא בקצת ספרים, מנהג מוזר היה מובא בקצת ספרים, מנהג מוזר היה מובא בקצת ספרים, מנהג מוזר היה מובא בקצת ספרים, מנהג מוזר היה בזה"ל, 
נהוג אצל הנערים בלילי האשמורות, שאחרי נהוג אצל הנערים בלילי האשמורות, שאחרי נהוג אצל הנערים בלילי האשמורות, שאחרי נהוג אצל הנערים בלילי האשמורות, שאחרי 
הוידוי יוצאים לסובב ברחובות ואלותיהם הוידוי יוצאים לסובב ברחובות ואלותיהם הוידוי יוצאים לסובב ברחובות ואלותיהם הוידוי יוצאים לסובב ברחובות ואלותיהם 

    ילבגוילבגוילבגוילבגועם המקלות. אומרים, "בידיהם. בידיהם. בידיהם. בידיהם. 
        דהיינו, מכים את הכלבים.  ....""""כלאבכלאבכלאבכלאבאלאלאלאל

        
ומגודלים בבתים. ומגודלים בבתים. ומגודלים בבתים. ומגודלים בבתים. מאולפים מאולפים מאולפים מאולפים אינם אינם אינם אינם כלבי תימן כלבי תימן כלבי תימן כלבי תימן 

, [דף פ"ג ע"א]הרי הגמ' אומרת במס' בבא קמא 
שהכלבים לא מסתובבים. כלב זה דבר מאוס, 
אף יהודי אחד לא הכניס כלב לביתו. הדבר 
בבחינת בל ייראה ובל ימצא. הרמב"ם כותב 

. אין כלבים הל"ט] [פרק ה'כך בהל' נזקי ממון 
    אבל גדלים פרא ברחובות קריה,אבל גדלים פרא ברחובות קריה,אבל גדלים פרא ברחובות קריה,אבל גדלים פרא ברחובות קריה,בבתים. 

        ניזונים מבשר ועצמות שמשליכים הקצבים. ניזונים מבשר ועצמות שמשליכים הקצבים. ניזונים מבשר ועצמות שמשליכים הקצבים. ניזונים מבשר ועצמות שמשליכים הקצבים. וווו
        

יחיא יצחק הלוי, שהיה גם שוחט,  מהר"רמהר"רמהר"רמהר"ר
הכלבים היו מחכים לו לפנות בוקר, כי ידעו 



 השיעור השבועי –שערי יצחק 

8  

שהוא הולך לשחוט, הם היו מלווים אותו בכדי 
וגם משיורי וגם משיורי וגם משיורי וגם משיורי ללקק את הדם וכו' לאחר השחיטה. 

        לחם, שזורקים להם בעלי בתים. לחם, שזורקים להם בעלי בתים. לחם, שזורקים להם בעלי בתים. לחם, שזורקים להם בעלי בתים. 
        

הנערים היו מתארגנים קבוצות קבוצות, הנערים היו מתארגנים קבוצות קבוצות, הנערים היו מתארגנים קבוצות קבוצות, הנערים היו מתארגנים קבוצות קבוצות, 
שמעתם? עשו ממש תכנית... ואורבים לכלבים. ואורבים לכלבים. ואורבים לכלבים. ואורבים לכלבים. 

הרי הרחובות היו כמו מבואות סגורים, והבתים 
קבוצה באה מרחוב קבוצה באה מרחוב קבוצה באה מרחוב קבוצה באה מרחוב צפופים אחד על יד השני. 

ר את כלבי  ר את כלבי זה, וקבוצה מרחוב אחר, כדי ְלַכּתֵ ר את כלבי זה, וקבוצה מרחוב אחר, כדי ְלַכּתֵ ר את כלבי זה, וקבוצה מרחוב אחר, כדי ְלַכּתֵ זה, וקבוצה מרחוב אחר, כדי ְלַכּתֵ
וראה זה פלא, כי גם כלבי וראה זה פלא, כי גם כלבי וראה זה פלא, כי גם כלבי וראה זה פלא, כי גם כלבי הרחוב ולהלקותם. הרחוב ולהלקותם. הרחוב ולהלקותם. הרחוב ולהלקותם. 

תימן כאילו יודעים את המנהג, ומרגישים שזה תימן כאילו יודעים את המנהג, ומרגישים שזה תימן כאילו יודעים את המנהג, ומרגישים שזה תימן כאילו יודעים את המנהג, ומרגישים שזה 
עתה הגיע חודש אלול. ובעוד שבכל לילה עתה הגיע חודש אלול. ובעוד שבכל לילה עתה הגיע חודש אלול. ובעוד שבכל לילה עתה הגיע חודש אלול. ובעוד שבכל לילה 
משוטטים הם בכל הרחובות, הרי עתה קשה משוטטים הם בכל הרחובות, הרי עתה קשה משוטטים הם בכל הרחובות, הרי עתה קשה משוטטים הם בכל הרחובות, הרי עתה קשה 
מאד למצוא כלב כדי לקיים בו את המנהג, לפי מאד למצוא כלב כדי לקיים בו את המנהג, לפי מאד למצוא כלב כדי לקיים בו את המנהג, לפי מאד למצוא כלב כדי לקיים בו את המנהג, לפי 
שכולם היו בורחים ומתחבאים במקומות שכולם היו בורחים ומתחבאים במקומות שכולם היו בורחים ומתחבאים במקומות שכולם היו בורחים ומתחבאים במקומות 

אפילו הכלבים היו כבר מרגישים, מבטחים. מבטחים. מבטחים. מבטחים. 
ודש של מלקות ארבעים. אין כלבים. שזהו ח

קשה למצוא כלבים. היה צריך לחפש אותם... 
כעת אבל הם משוטטים, בימות השנה כל לילה 

            .כלבים אין
        

על אף כל אזהרות הגדולים ותוכחותיהם על על אף כל אזהרות הגדולים ותוכחותיהם על על אף כל אזהרות הגדולים ותוכחותיהם על על אף כל אזהרות הגדולים ותוכחותיהם על 
כך שהדבר אסור, וכי זהו צער בעלי חיים כך שהדבר אסור, וכי זהו צער בעלי חיים כך שהדבר אסור, וכי זהו צער בעלי חיים כך שהדבר אסור, וכי זהו צער בעלי חיים 
שאיסורו מן התורה, לא נעצר הדבר. גם שאיסורו מן התורה, לא נעצר הדבר. גם שאיסורו מן התורה, לא נעצר הדבר. גם שאיסורו מן התורה, לא נעצר הדבר. גם 

ם, שאף הם נהגו כך ם, שאף הם נהגו כך ם, שאף הם נהגו כך ם, שאף הם נהגו כך הגדולים יודעים בסתר ליבהגדולים יודעים בסתר ליבהגדולים יודעים בסתר ליבהגדולים יודעים בסתר ליב
את וגירשו כך עשו סיבוב, ביערו בימי נעוריהם. בימי נעוריהם. בימי נעוריהם. בימי נעוריהם. 

היה  זהכל הכלבים, וחוזרים לבית הכנסת. 
        והילדים.מנהג הנערים 

        
אותי השואל, תגיד לי, מה הפירוש? איך  שאלשאלשאלשאל

הרבנים שתקו על כך? הרי זה צער בעלי חיים? 
  איזה מנהג זה? איפה דרך ארץ והתרבות?

  
חשבתי על כך, ובדעתי לומר על כך  השנההשנההשנההשנה

  בס"ד ארבע טעמים. 
  

הראשון, 'חתום פי שטן ואל ישטין  הטעםהטעםהטעםהטעם
עלינו'. זהו דבר מעניין מאד. הכלב רומז לשטן, 
ליצר הרע. הרי הכלב, תמיד הלשון שלו בחוץ, 
  זהו השטן אשר כל הזמן מקטרג על עם ישראל.

   

 פרק ט"ו] דף רי"ז[אלפי ישראל, פרק החי  בספרבספרבספרבספר
הכלב חרוץ הלשון, מנענע בלשונו. הכלב חרוץ הלשון, מנענע בלשונו. הכלב חרוץ הלשון, מנענע בלשונו. הכלב חרוץ הלשון, מנענע בלשונו. מובא כך, 

רמז לבעל לשון הרע, שלשונו פתוחה תמיד רמז לבעל לשון הרע, שלשונו פתוחה תמיד רמז לבעל לשון הרע, שלשונו פתוחה תמיד רמז לבעל לשון הרע, שלשונו פתוחה תמיד 
על ידי על ידי על ידי על ידי     [שמות י"א, ז'].לרע. כך אומר רבינו בחיי לרע. כך אומר רבינו בחיי לרע. כך אומר רבינו בחיי לרע. כך אומר רבינו בחיי 

כך נעשה בעל לשה"ר עני מכל מצוותיו כך נעשה בעל לשה"ר עני מכל מצוותיו כך נעשה בעל לשה"ר עני מכל מצוותיו כך נעשה בעל לשה"ר עני מכל מצוותיו 
וזכיותיו. כמו כלב שאין עני ממנו. והאדם הזה וזכיותיו. כמו כלב שאין עני ממנו. והאדם הזה וזכיותיו. כמו כלב שאין עני ממנו. והאדם הזה וזכיותיו. כמו כלב שאין עני ממנו. והאדם הזה 

על השני, אז האדם שהוא על השני, אז האדם שהוא על השני, אז האדם שהוא על השני, אז האדם שהוא     שמדבר לשה"רשמדבר לשה"רשמדבר לשה"רשמדבר לשה"ר
מספר עליו, הוא נשאר עני. לכן אמרו חז"ל מספר עליו, הוא נשאר עני. לכן אמרו חז"ל מספר עליו, הוא נשאר עני. לכן אמרו חז"ל מספר עליו, הוא נשאר עני. לכן אמרו חז"ל 

כל המספר לשון הרע כל המספר לשון הרע כל המספר לשון הרע כל המספר לשון הרע     [בפסחים דף קי"ח ע"א]
ומקבלו, ראוי להשליכו לכלבים, מדה כנגד ומקבלו, ראוי להשליכו לכלבים, מדה כנגד ומקבלו, ראוי להשליכו לכלבים, מדה כנגד ומקבלו, ראוי להשליכו לכלבים, מדה כנגד 

  מדה, לפי שנוהג כמותם.מדה, לפי שנוהג כמותם.מדה, לפי שנוהג כמותם.מדה, לפי שנוהג כמותם.
  

דבר זה אינו לחנם. המנהג הזה, נוסד אם כן, אם כן, אם כן, אם כן, 
כנראה להורות על כך. האמת היא, שאני לא 

היה בתימן בהרבה מקומות.  בטוח שהמנהג הזה
אך בעיר צנעא בכל אופן, המנהג הזה היה. 
אינני יודע, היכן היה והיכן לא היה, מאיפה 
ומתי זה התחיל, אין מקורות. בכל אופן, היה 
דבר כזה, ומנהג ישראל תורה הוא, וצריכים 

  להסביר זאת. 
  

עוד דבר, המובא שם באלפי ישראל דף רכ"א, עוד דבר, המובא שם באלפי ישראל דף רכ"א, עוד דבר, המובא שם באלפי ישראל דף רכ"א, עוד דבר, המובא שם באלפי ישראל דף רכ"א, 
הכלב דרכו הכלב דרכו הכלב דרכו הכלב דרכו , , , , ב'] ט' הרב [שמותכתוב בחז"ל כתוב בחז"ל כתוב בחז"ל כתוב בחז"ל 

אין הקב"ה אין הקב"ה אין הקב"ה אין הקב"ה ווווללקות במקל. הרשעים לוקים בו, ללקות במקל. הרשעים לוקים בו, ללקות במקל. הרשעים לוקים בו, ללקות במקל. הרשעים לוקים בו, 
ה, לפי שנמשלו ה, לפי שנמשלו ה, לפי שנמשלו ה, לפי שנמשלו טֶּ טֶּ טֶּ טֶּ רודה את הרשעים אלא במַ רודה את הרשעים אלא במַ רודה את הרשעים אלא במַ רודה את הרשעים אלא במַ 

    ָלֶעֶרבָלֶעֶרבָלֶעֶרבָלֶעֶרב    ָיׁשּובוּ ָיׁשּובוּ ָיׁשּובוּ ָיׁשּובוּ וְ וְ וְ וְ     ז'] נ"ט, [תהליםלכלבים, שנאמר לכלבים, שנאמר לכלבים, שנאמר לכלבים, שנאמר 
ֶלב    ֶיֱהמוּ ֶיֱהמוּ ֶיֱהמוּ ֶיֱהמוּ  ֶלבַכּכָ ֶלבַכּכָ ֶלבַכּכָ הקב"ה אמר למשה הקב"ה אמר למשה הקב"ה אמר למשה הקב"ה אמר למשה     . כמו פרעה.. כמו פרעה.. כמו פרעה.. כמו פרעה.ַכּכָ

רבינו, פרעה רשע הוא, אם יאמר לכם תנו רבינו, פרעה רשע הוא, אם יאמר לכם תנו רבינו, פרעה רשע הוא, אם יאמר לכם תנו רבינו, פרעה רשע הוא, אם יאמר לכם תנו 
ה אותו במקל, שנאמר אמור אל מופת, מופת, מופת, מופת,  ה אותו במקל, שנאמר אמור אל ַהּכֵ ה אותו במקל, שנאמר אמור אל ַהּכֵ ה אותו במקל, שנאמר אמור אל ַהּכֵ ַהּכֵ

ואז הוא ואז הוא ואז הוא ואז הוא אהרן קח את מטך וגו' ויהי לתנין. אהרן קח את מטך וגו' ויהי לתנין. אהרן קח את מטך וגו' ויהי לתנין. אהרן קח את מטך וגו' ויהי לתנין. 
   נכנע. י"י הצדיק, והוא ועמו הרשעים.נכנע. י"י הצדיק, והוא ועמו הרשעים.נכנע. י"י הצדיק, והוא ועמו הרשעים.נכנע. י"י הצדיק, והוא ועמו הרשעים.

  
הטעם לכך, לפי שהרשעים הולכים בשרירות הטעם לכך, לפי שהרשעים הולכים בשרירות הטעם לכך, לפי שהרשעים הולכים בשרירות הטעם לכך, לפי שהרשעים הולכים בשרירות 
ליבם כמו כלב, אין להם תרופה אחרת כי אם ליבם כמו כלב, אין להם תרופה אחרת כי אם ליבם כמו כלב, אין להם תרופה אחרת כי אם ליבם כמו כלב, אין להם תרופה אחרת כי אם 
ע"י הכאה במקל. וכך הוא בעבודת האדם ע"י הכאה במקל. וכך הוא בעבודת האדם ע"י הכאה במקל. וכך הוא בעבודת האדם ע"י הכאה במקל. וכך הוא בעבודת האדם 
ביחס ליצר הרע השוכן בתוך ליבו, שבירתו ביחס ליצר הרע השוכן בתוך ליבו, שבירתו ביחס ליצר הרע השוכן בתוך ליבו, שבירתו ביחס ליצר הרע השוכן בתוך ליבו, שבירתו 
ותיקונו היא בגערה וצעקה עליו. כמאמרם ז"ל ותיקונו היא בגערה וצעקה עליו. כמאמרם ז"ל ותיקונו היא בגערה וצעקה עליו. כמאמרם ז"ל ותיקונו היא בגערה וצעקה עליו. כמאמרם ז"ל 

, לעולם ירגיז אדם יצר טוב על , לעולם ירגיז אדם יצר טוב על , לעולם ירגיז אדם יצר טוב על , לעולם ירגיז אדם יצר טוב על [ברכות דף ה' ע"א]
ב ואם לאו יעסוק ב ואם לאו יעסוק ב ואם לאו יעסוק ב ואם לאו יעסוק יצר הרע, אם נצחו מוטיצר הרע, אם נצחו מוטיצר הרע, אם נצחו מוטיצר הרע, אם נצחו מוט

הוא מציין בתורה, ואם לאו יזכור לו יום המיתה. בתורה, ואם לאו יזכור לו יום המיתה. בתורה, ואם לאו יזכור לו יום המיתה. בתורה, ואם לאו יזכור לו יום המיתה. 
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זה של בעל  אוצר התורה,אוצר התורה,אוצר התורה,אוצר התורה,שם את המקור לכך, 
  . וארא רל"הוארא רל"הוארא רל"הוארא רל"הצמח צדק, 

  
, כי הכלבים רומזים לבעלי לשון הרע, רואיםרואיםרואיםרואים

ואין לנו בעל לשה"ר גדול כמו השטן בשמים. 
אנחנו מתפללים, חתום פי שטן ואל ישטין 

מדוע זה אחרי הוידוי. לאחר עלינו. לכן מובן, 
שאמרנו 'אשמנו בגדנו וכו', כעת הזמן, ב"ה 
אנחנו כבר נקיים מהחטאים, ואנו יכולים לבער 
ולסלק את השטן הזה. הרי תמיד לדברים 
  הגשמיים שבעולם, יש להם את הכוח בשמים. 

  
הכלב הכלב הכלב הכלב , [באות ל' דף רכ"ב]נוסף מובא שם  דברדברדברדבר

יצר יצר יצר יצר     בורח למרחק ע"י הכאה במקל, כך הואבורח למרחק ע"י הכאה במקל, כך הואבורח למרחק ע"י הכאה במקל, כך הואבורח למרחק ע"י הכאה במקל, כך הוא
הרע. ע"י אמונה, שהיא יסוד כל התורה כולה, הרע. ע"י אמונה, שהיא יסוד כל התורה כולה, הרע. ע"י אמונה, שהיא יסוד כל התורה כולה, הרע. ע"י אמונה, שהיא יסוד כל התורה כולה, 

[בסוף מסכת מבריחים את כוחו. כמו שאחז"ל מבריחים את כוחו. כמו שאחז"ל מבריחים את כוחו. כמו שאחז"ל מבריחים את כוחו. כמו שאחז"ל 
בא חבקוק והעמידן על אחת, שנאמר בא חבקוק והעמידן על אחת, שנאמר בא חבקוק והעמידן על אחת, שנאמר בא חבקוק והעמידן על אחת, שנאמר     מכות]

וצדיק באמונתו יחיה. כמו מקל שעליו נסמך וצדיק באמונתו יחיה. כמו מקל שעליו נסמך וצדיק באמונתו יחיה. כמו מקל שעליו נסמך וצדיק באמונתו יחיה. כמו מקל שעליו נסמך 
האדם, לכן בכוחו להבריח אותו ממנו שלא האדם, לכן בכוחו להבריח אותו ממנו שלא האדם, לכן בכוחו להבריח אותו ממנו שלא האדם, לכן בכוחו להבריח אותו ממנו שלא 

  ישלוט עליו ח"ו. ישלוט עליו ח"ו. ישלוט עליו ח"ו. ישלוט עליו ח"ו. 
  

  דבר אחד. זהוזהוזהוזהו
  

דבר מעניין, שכותב     לזה מה שראיתינצרף נצרף נצרף נצרף 
אותו הגר"א בפירושו על מגילת אסתר. הרי יש 
לו שתי פירושים על מגילת אסתר, האחד ע"ד 
הפשט, והשני ע"ד הרמז. הגר"א מסביר עפ"י 
הרמז, שאחשורוש רומז אל היצה"ר. הפלא 

  ופלא. 
  

כותב שם דברים ממש נפלאים, אין זמן  הואהואהואהוא
למה למה למה למה להיכנס לכך. הוא אומר, הרי חז"ל אמרו, 

מפני שהשחיר פניהם של מפני שהשחיר פניהם של מפני שהשחיר פניהם של מפני שהשחיר פניהם של נקרא שמו אחשורוש, נקרא שמו אחשורוש, נקרא שמו אחשורוש, נקרא שמו אחשורוש, 
זה יצר הרע. כך הוא מסביר את כל ישראל. ישראל. ישראל. ישראל. 

  העניינים במגילה. 
  

    ָיִמיםָיִמיםָיִמיםָיִמים    [אסתר א', ד']הוא מגיע אל הפסוק  וכאשרוכאשרוכאשרוכאשר
ים יםַרּבִ יםַרּבִ יםַרּבִ מֹוִנים    ַרּבִ מֹוִניםׁשְ מֹוִניםׁשְ מֹוִניםׁשְ , מסביר הגר"א כך, יֹוםיֹוםיֹוםיֹום    ּוְמַאתּוְמַאתּוְמַאתּוְמַאת    ׁשְ

ואשה כי תזוב וגו' ימים ואשה כי תזוב וגו' ימים ואשה כי תזוב וגו' ימים ואשה כי תזוב וגו' ימים     ,על הפסוקאמרו חז"ל, אמרו חז"ל, אמרו חז"ל, אמרו חז"ל, 
חושבני כי זאת טעות, הפסוק הוא 'כי רבים. רבים. רבים. רבים. 

'ימים' שנים, 'רבים' 'ימים' שנים, 'רבים' 'ימים' שנים, 'רבים' 'ימים' שנים, 'רבים' יזוב זוב דמה ימים רבים'. 

שלשה. למה נקרא רבים, שהם של צער. שלשה. למה נקרא רבים, שהם של צער. שלשה. למה נקרא רבים, שהם של צער. שלשה. למה נקרא רבים, שהם של צער. 
כנראה המקור שלו, הוא ממדרש תנחומא. שם 
כתוב, כי כיון שהיא פורשת מבעלה, לכן זה 
נקרא 'ימים רבים', אפילו שזה לא כ"כ הרבה, 

מי נדה, אבל שהרי מן התורה זה רק שבעת י
כיון שהיא פורשת מבעלה אלו ימים של צער, 

  לכן זה כביכול נראה הרבה זמן. 
  

וידוע כי השנה הוא שס"ה ימים ורביע, ומקצת וידוע כי השנה הוא שס"ה ימים ורביע, ומקצת וידוע כי השנה הוא שס"ה ימים ורביע, ומקצת וידוע כי השנה הוא שס"ה ימים ורביע, ומקצת 
הרי בשנה ישנם שלש מאות ששים היום ככולו. היום ככולו. היום ככולו. היום ככולו. 

וחמשה ימים. ו'מקצת היום ככולו', יוצא סה"כ 
[במסכת שבת דף  ואמרוואמרוואמרוואמרו    שלש מאות ששים ושש.

 ....וכו', נשארו קפ"ג יוםוכו', נשארו קפ"ג יוםוכו', נשארו קפ"ג יוםוכו', נשארו קפ"ג יום    אאאאייייללללפלגא דליפלגא דליפלגא דליפלגא דלידל דל דל דל , פ"ט]
יצחק אמר להקב"ה, נוציא את הלילות, יש 
ימים ולילות, נוציא חצי מהשנה, כי בלילות לא 
עושים עבירות, רק ביום. א"כ חצי משלש 
מאות ששים ושש, זה מאה שמונים ושלש. א"כ 
יוצא כך, 'ימים רבים', אמרנו שזה שלש. ועוד 

וג' וג' וג' וג' לשה ימים? שמונים ומאת יום. מה הם הש
מהם הם, ראש חודש אלול, ראש השנה ויום מהם הם, ראש חודש אלול, ראש השנה ויום מהם הם, ראש חודש אלול, ראש השנה ויום מהם הם, ראש חודש אלול, ראש השנה ויום 
הכיפורים, שהן ימים רבים, שהן ימי צער ליצר הכיפורים, שהן ימים רבים, שהן ימי צער ליצר הכיפורים, שהן ימים רבים, שהן ימי צער ליצר הכיפורים, שהן ימים רבים, שהן ימי צער ליצר 

ואחר כך, הרע. נשארו שמונים ומאת יום. הרע. נשארו שמונים ומאת יום. הרע. נשארו שמונים ומאת יום. הרע. נשארו שמונים ומאת יום. 
  וגו'.ובמלאות הימים האלה ובמלאות הימים האלה ובמלאות הימים האלה ובמלאות הימים האלה 

  
מובן, מדוע מכים את הכלבים, מצערים  ממילאממילאממילאממילא

אותם. אין שאלה, מה עם צער בעלי חיים, כיון 
האלה, רצו את הרעיון הזה, שישנו עניין בימים 

לתת את האוירה ואת ההרגשה הזאת, שכעת 
צריך להשפיל ולענות את היצה"ר. הוא מדבר 
על ראש חודש, שלשה ימים, אבל עשו זאת 
בכל החודש, כפי שעוד מעט נראה, שהעניין 

  שייך להתחלה.
  

הוא מסביר, 'ובמלאות הימים האלה',  אחר כךאחר כךאחר כךאחר כך
ורים, האדם אחרי שעבר ראש השנה ויום הכיפ

חוזר לקיאו, האדם ח"ו, לאחר שעברו הימים 
הנוראים, האנשים כבר מרגישים פחות את 

  האימה והיראה, וחוזרים לסורם. 
  

ימים בשנה  365מהקהל: אבל אין  שאלהשאלהשאלהשאלה
  ?365שלנו, זה רק לפי ימות החמה יש 
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מרן שליט"א: נכון. הוא לוקח את  תשובתתשובתתשובתתשובת
, כי השנה הכי ארוכה, ועוד מוסיף רבע יום

  .366מקצת היום ככולו, בסה"כ 
  

יי"ז]  כ"ב, [תהליםהפסוק אומר טעם שני, טעם שני, טעם שני, טעם שני,  יּכִ יּכִ יּכִ     ּכִ
ָלִבים    ְסָבבּוִניְסָבבּוִניְסָבבּוִניְסָבבּוִני ָלִביםּכְ ָלִביםּכְ ָלִביםּכְ יפּוִני    ְמֵרִעיםְמֵרִעיםְמֵרִעיםְמֵרִעים    ֲעַדתֲעַדתֲעַדתֲעַדת    ,,,,ּכְ יפּוִניִהּקִ יפּוִניִהּקִ יפּוִניִהּקִ ֲאִרי    ,,,,ִהּקִ ֲאִריּכָ ֲאִריּכָ ֲאִריּכָ     ָיַדיָיַדיָיַדיָיַדי    ּכָ

כתוב לגבי אסתר, במזמור 'על אילת . . . . ְוַרְגָליְוַרְגָליְוַרְגָליְוַרְגָלי
השחר', כמה פסוקים כאלה, ובסוף היא 

יָלהאומרת,  יָלהַהּצִ יָלהַהּצִ יָלהַהּצִ י    ֵמֶחֶרבֵמֶחֶרבֵמֶחֶרבֵמֶחֶרב    ַהּצִ יַנְפׁשִ יַנְפׁשִ יַנְפׁשִ ֶלב    ִמיַּדִמיַּדִמיַּדִמיַּד    ַנְפׁשִ ֶלבּכֶ ֶלבּכֶ ֶלבּכֶ . . . . ְיִחיָדִתיְיִחיָדִתיְיִחיָדִתיְיִחיָדִתי    ּכֶ
יֵעִני יֵעִניהֹוׁשִ יֵעִניהֹוׁשִ יֵעִניהֹוׁשִ י    הֹוׁשִ יִמּפִ יִמּפִ יִמּפִ ְרֵני    ַאְרֵיהַאְרֵיהַאְרֵיהַאְרֵיה    ִמּפִ ְרֵניּוִמּקַ ְרֵניּוִמּקַ ְרֵניּוִמּקַ [שם שם,     ֲעִניָתִניֲעִניָתִניֲעִניָתִניֲעִניָתִני    ֵרִמיםֵרִמיםֵרִמיםֵרִמים    ּוִמּקַ

להמן בשם בהתחלה היא קראה . . . . כ"ב]-כ"א
  כלב, ואח"כ היא אומרת אריה. 

        
כאן הוא, אריה זה מה שאמרנו מקודם,  הרמזהרמזהרמזהרמז

זהו הרמז של  'אריה שאג מי לא יירא', ארי"ה
הימים הללו, אלול וראש השנה וכו'. א"כ, 
לאחר שמכים את הכלבים, השלב הבא, זה 

  אריה. זהו הקשר אל הימים הללו.
  

, ה']אסתר [חז"ל אמרו בילקוט שמעוני  הריהריהריהרי
אמרה אסתר, ריבונו של עולם, על שקראתיו אמרה אסתר, ריבונו של עולם, על שקראתיו אמרה אסתר, ריבונו של עולם, על שקראתיו אמרה אסתר, ריבונו של עולם, על שקראתיו 

בהתחלה היא קראה לו כלב, ואח"כ . . . . וכו'כלב כלב כלב כלב 
בהתחלה אמרה  אריה, אולם היא התחרטה.

'מיד כלב יחידתי', אבל אח"כ לא, משהו יותר 
  חשוב.

  
מסביר, [ענף אסתר] תלפיות  מדרשעל על על על בבבב

לכאורה מה מפריע שהיא קוראת לו בשם כלב? 
או להמן, לא משנה. התשובה היא,  לאחשורוש

כי זה מקטין את הנס. להציל מן הכלב, זה לא 
כמו להציל מן האריה. וישנם עוד כמה הסברים, 

  לגבי העניין הזה.
  

הקשר של הכלבים, אל הימים הללו.  זהוזהוזהוזהו
דהיינו, א' מבערים את הכלבים, ובשלב הבא 
זה האריה. תמיד אחרי הכלב, בא האריה. אין 

  ות, אז יש את הכלבים. אצלינו ארי
   

מהקהל: אבל הרבנים יצאו על זה שהם  שאלהשאלהשאלהשאלה
  היכו אותם. 

  

מרן שליט"א: אבל בסופו של דבר לא  תשובתתשובתתשובתתשובת
מנעו זאת. אתה צודק. על סמך מה אתה אומר? 
מאיפה אתה יודע? הרבנים התנגדו, אבל לא 
בכוח גדול וביד חזקה, ובסופו של דבר נשאר 

שלא התנגדו. המנהג. פירושו שישנם כאלה 
המנהג הזה, לא התבטל. לכן אני אומר, למה 
הוא לא נתבטל. או שמן השמים גרמו לכך, או 
שהם ידעו שבעצם זה מקובל כך, אז בטח יש 

  לכך איזו סיבה. ברוך ה', מצאנו שתי סיבות.
  

  מהקהל: אז מותר להכות את הכלבים? שאלהשאלהשאלהשאלה
  

מרן שליט"א: מנהג ישראל תורה הוא.  תשובתתשובתתשובתתשובת
  הוא רק בחודש אלול ועשי"ת.והמדובר 

        
  מהקהל: זה מנהג ילדים. שאלהשאלהשאלהשאלה

  

  מרן שליט"א: אכן. תשובתתשובתתשובתתשובת
  

[דף מהקהל: מובא בגמרא במס' שבת  שאלהשאלהשאלהשאלה
, שאחד האמוראים, רב נחמן אמר, י"ב ע"א]

  . דסנוותיקטלן להו ואשמען קלא 
  

  מרן שליט"א: טוב.  תשובתתשובתתשובתתשובת
  

[עד כה אמרנו שני טעמים, ואת שני הטעמים 
הנוספים אוַמר בעז"ה בשיעור הבא בל"נ, ואת 

  מה שנוגע ויוצא מכך להלכה ולמעשה].

  
    כפיכפיכפיכפיוניגונם וניגונם וניגונם וניגונם     האשמורותהאשמורותהאשמורותהאשמורות    ואמירתואמירתואמירתואמירת    אלולאלולאלולאלול    חודשחודשחודשחודש    מנהגימנהגימנהגימנהגי

        ....בתימןבתימןבתימןבתימן    שהיהשהיהשהיהשהיה
        

קורים לסליחות קורים לסליחות קורים לסליחות קורים לסליחות ה', כותב הראח"נ כך,  בסעיףבסעיףבסעיףבסעיף
של יום כיפור סליחות, ושל לילי אלול של יום כיפור סליחות, ושל לילי אלול של יום כיפור סליחות, ושל לילי אלול של יום כיפור סליחות, ושל לילי אלול 

ישנו הבדל ביניהם. כאשר אומרים אשמורות. אשמורות. אשמורות. אשמורות. 
'סליחות', הכוונה על יום הכיפורים. וכאשר 

על על על על אומרים 'אשמורות', הכוונה לחודש אלול. 
שם שאומרים אותם באשמורת הלילה. שם שאומרים אותם באשמורת הלילה. שם שאומרים אותם באשמורת הלילה. שם שאומרים אותם באשמורת הלילה. 
מתחילים מיום ראשון שאחר ר"ח אלול לקום מתחילים מיום ראשון שאחר ר"ח אלול לקום מתחילים מיום ראשון שאחר ר"ח אלול לקום מתחילים מיום ראשון שאחר ר"ח אלול לקום 
בזריזות משעה אחת אחר חצות, והמאחרים בזריזות משעה אחת אחר חצות, והמאחרים בזריזות משעה אחת אחר חצות, והמאחרים בזריזות משעה אחת אחר חצות, והמאחרים 

בראש חודש עצמו, עדיין משעה שתים ושלוש. משעה שתים ושלוש. משעה שתים ושלוש. משעה שתים ושלוש. 
  אומרים סליחות.  לא
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ניגוני האשמורות יש מהם ניגוני האשמורות יש מהם ניגוני האשמורות יש מהם ניגוני האשמורות יש מהם ו' הוא כותב,  ובסעיףובסעיףובסעיףובסעיף
כגון ישן אל כגון ישן אל כגון ישן אל כגון ישן אל תשמעו דבר חדש. מיוחדים. מיוחדים. מיוחדים. מיוחדים. 

תרדם, ושאחריה עד לך י"י הצדקה, ומשם ניגון תרדם, ושאחריה עד לך י"י הצדקה, ומשם ניגון תרדם, ושאחריה עד לך י"י הצדקה, ומשם ניגון תרדם, ושאחריה עד לך י"י הצדקה, ומשם ניגון 
שמעתם? אני אחר של הכנעה וקול בכי קצת. אחר של הכנעה וקול בכי קצת. אחר של הכנעה וקול בכי קצת. אחר של הכנעה וקול בכי קצת. 

לא שמעתי. מישהו מכיר דבר כזה? הוא אומר 
גון שישנו הבדל, כי עד 'לך י"י הצדקה' ישנו ני

  אחר. 
  

  מקצת מהקהל: דוקא כן שמענו. הערתהערתהערתהערת
  

מרן שליט"א: יתכן שישנם כאלה. אך  תשובתתשובתתשובתתשובת
אני לא חושב שזה מוגדר כ"ניגון אחר". ישן אל 
תירדם ויעירוני רעיוני, הם פיוטים שיש להם 
משקל וקצב, משא"כ לך י"י הצדקה. הניגון 
משתנה כביכול מעצמו לפי סדר המלים. את 

בן אדם וכו' שאחריהם, אפשר  הפיסקא בן־אדם
היה לומר שזה ניגון אחר. ולא היא. המשקל 
הוא הגורם. זה לא ניגון אחר, וק"ו שלא שונה 
לגמרי. למשל אין הבדל ביניהם, כמו בין 
סליחות, לקינות והספדות. או כמו למשל 
ההבחנה בין ניגון הפרשה להפטרה, או ההבדל 

ה, בניגון שירת הים ועשרת הדיברות וכדומ
לשאר קריאות התורה, שזה הבדל מורגש, 
הבדל של ממש. לדבריכם, גם אם אפס רובע 
הקן, או למתודה חטאתיו, הניגון משתנה, אף 
שזה אחרי לך ה' הצדקה. ולא כך היא. זה נדבר 
כך, בגלל שהם פיוטים בעלי משקל וקצב 

  שונים. ותו לא מידי.
  

הבדל ניכר ומהותי בין תיקון פורים,  ישנוישנוישנוישנו
רות למשל. אך כאן היסוד הוא משותף. לאזה

ואמנם יש קצת הבדלים בין בתי כנסיות, גם 
בנ"ד וגם בעניינים נוספים, הבדלים דקים של 
סלסולים, עליות וירידות, ואפילו באותה 
ביהכ"נ, ואפילו בני משפחה אחת, כל אחד לפי 
הקול שחננו ה', וזה נשמע כאילו שאומר ניגון 

  אחר כביכול.
  

כשהגורם הוא מהירות ואריכות, רבים  אפילואפילואפילואפילו
לא מבחינים, וחושבים שזה ניגון אחר. כגון חכם 
אחד שטען לי שלא קוראים בשבת את במה 

מדליקין ואיזהו מקומן, בניגון של משנה. 
אמרתי לו, זה בדיוק אותו ניגון, זולת שבשבת 
מאריכים ומושכים אותו. אבל היינו הך. דוק 

  .ותשכח. השמעתי לו, והודה
  

אולי יש בין שלוחי ציבור באשמורות  אמנםאמנםאמנםאמנם
וכדומה, או בין המקומות השונים, איזה 
י־שמיעה ובעלי  הבדלים דקיקים אשר רק ַחּדֵ
חוש מיוחד ונסיון רב יכולים להרגיש. וצריך עוד 

  לבדוק. 
  

והכל תלוי והכל תלוי והכל תלוי והכל תלוי     ,דבריו הוא מסיים בסוף אבלאבלאבלאבל
אני באומנות של הש"צ בניגונים של סליחות. באומנות של הש"צ בניגונים של סליחות. באומנות של הש"צ בניגונים של סליחות. באומנות של הש"צ בניגונים של סליחות. 

שיהיה הבדל בין הקטעים הללו לא שמעתי 
לקטעים האחרים, אולם מה שכן שמעתי, וגם 
הרגשתי זאת אצל חלק מהש"צ, שב'מרנות' 
עושים ניגון אחר. [מרן שליט"א מדגים זאת. 

  העורך]. עושים ניגון אחר. 
  
אין תוקעין בעת אין תוקעין בעת אין תוקעין בעת אין תוקעין בעת ז' הוא כותב כך,  בסעיףבסעיףבסעיףבסעיףוווו

אמירת הסליחות כשמגיעים לויעבור וכו', אמירת הסליחות כשמגיעים לויעבור וכו', אמירת הסליחות כשמגיעים לויעבור וכו', אמירת הסליחות כשמגיעים לויעבור וכו', 
דהיינו, כפי שבכל ימות ים. ים. ים. ים. כשאר ימכשאר ימכשאר ימכשאר ימ[אלא] 

השנה לא תוקעים, כך גם כעת לא תוקעים. 
כידוע, ישנם כאלה שכן תוקעים, בשאמי. אבל 

שלא רצו להנהיג זאת, כפי  -כנראה בבלדי 
שאמרנו בעבר, שהדבר מפריע לכוונה. במקום 
להגיד ולחשוב, הרי צריך לומר את י"ג מדות 

ר י"ג בכוונה, ישנם ספרים האומרים שאסור לומ
מדות בלי כוונה, ואם יתקעו אז אזי הם 
מקשיבים ושמים לב אל התוקע, לכן העדיפו 

  שלא לעשות זאת.

  
    לאחרלאחרלאחרלאחר    אלולאלולאלולאלול    בחודשבחודשבחודשבחודש    בשופרבשופרבשופרבשופר    לתקועלתקועלתקועלתקוע    המנהגהמנהגהמנהגהמנהג    בענייןבענייןבענייןבעניין

        ....שחריתשחריתשחריתשחרית    תפילתתפילתתפילתתפילתהאשמורות, לפני האשמורות, לפני האשמורות, לפני האשמורות, לפני 
        

  תשמעו, חידוש גדול.  כעתכעתכעתכעת
  

מיום א' אחר ראש חודש כשגומרים תפילת מיום א' אחר ראש חודש כשגומרים תפילת מיום א' אחר ראש חודש כשגומרים תפילת מיום א' אחר ראש חודש כשגומרים תפילת 
לבד, וכן בכל יום עד לבד, וכן בכל יום עד לבד, וכן בכל יום עד לבד, וכן בכל יום עד     שחרית תוקעים תשר"תשחרית תוקעים תשר"תשחרית תוקעים תשר"תשחרית תוקעים תשר"ת

ער"ה ולא עד בכלל. ויש שתוקעים גם אחר ער"ה ולא עד בכלל. ויש שתוקעים גם אחר ער"ה ולא עד בכלל. ויש שתוקעים גם אחר ער"ה ולא עד בכלל. ויש שתוקעים גם אחר 
        הסליחות.הסליחות.הסליחות.הסליחות.
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מנהג האשכנזים הוא, שתוקעים לאחר הרי הרי הרי הרי 
תפילת שחרית, והוא אומר כי כך גם אצלינו. 
הדבר מעניין, כנראה שהיה מנהג כזה בבתי 

אחרי  גםהכנסת. הוא אומר בלשון, 'יש תוקעים 
הסליחות', דהיינו גם אחרי שחרית, וגם אחרי 

  הסליחות. 
  

שאנחנו מכירים, המנהג הפשוט והידוע לנו,  מהמהמהמה
שתוקעים רק אחרי הסליחות. אבל אחרי 
תפילת שחרית, לא שמענו. אולם אם הוא 
מעיד, הוא יודע מה שהוא מעיד. כנראה בכל 
אופן, היו בתי כנסת כאלה. ואם כן, נפקא מינה 

כגון אם לא היה שופר, או אם התוקע לא מכך, 
נמצא, אם נתקע לאחר תפילת שחרית, לא 
שינינו ממנהגי אבותינו. ובעצם אדרבה, הפלא 
הוא, מהיכן אבותינו לקחו את המנהג הזה, 
לתקוע לאחר האשמורות. לכאורה אין לכך 

  מקור.
  

מהקהל: אולי כי אז השכנים לא  שאלהשאלהשאלהשאלה
מאוחר,  התלוננו על הרעש, כיון שזה יותר

  אחרי תפילת שחרית.
  

מרן שליט"א: אבל גם כאשר תקעו  תשובתתשובתתשובתתשובת
באמצע הלילה ברחובות, אף אחד לא התלונן. 

  לא זאת היא הסיבה.
  

מהקהל: כוונתו לומר, כי אולי זאת עצה  שאלהשאלהשאלהשאלה
  לגבי זמנינו.

  

: אבל להם הפריע גם מרן שליט"א תשובתתשובתתשובתתשובת
הסליחות לכשעצמם, לא רק התקיעות. כנראה 
בגלל שמתפללים בקול רם, בפרט אם זה בתוך 
דירות, אינני יודע איך בדיוק המציאות, אבל 
הדבר הפריע לשכנים. אולם כפי שאמרנו, עפ"י 
התורה, מצד הדין, אין זכות כזאת. הבעיא 
 תהיה, אם הם יערבו את השלטון. עפ"י התורה,
אין זכות כזאת, אפילו שהדבר מפריע, רעש 
של ביהכ"נ על יד דירות, הם לא יכולים. אפילו 
שזה לא היה בתחילת הבנייה, אפי' שהדבר 
נתחדש, שהחליטו לפתוח בית כנסת בתוך 
בית, ולהתפלל שם. כך צריך להיות עפ"י 

השלחן ערוך. וכפי שאמרנו, אין חובה לומר 
היה אולי, את הסליחות בקול רם. השאלה ת

אם הדבר יוריד את ערך הדירה וכו', כי בזמנינו 
מצוי שעוברים דירה כשהמשפחה גֵדלה, אז הם 
צריכים לחפש מקום אחר. זו כבר שאלה של 

  דיני ממונות.
  

צריכים לעמוד כאן, על שורש המנהג הזה.  אוליאוליאוליאולי
אנחנו נוהגים, לתקוע אחרי האשמורות. כך גם 

. מהרי"ץ סק"ב] [סי' תקפ"אמובא בשתילי זיתים 
זיע"א לא מדבר על כך, אינני יודע האם נהגו 
כך בזמן מהרי"ץ ובמקומו, הוא לא מזכיר את 

  הדבר. 
  

רק מביא לגבי מוצאי יום הכיפורים,  מהרי"ץמהרי"ץמהרי"ץמהרי"ץ
הוא מזכיר בשם שבלי הלקט, שתוקעים בלילי 
ראש חודש אלול. הוא מביא שכך כתוב 

הלקט, אבל הוא לא מתייחס למנהג  בשבלי
  שלנו, הוא לא מביא זאת מעצמו. 

  
, [מובא בפסקי מהרי"ץ דף רצ"ט]מהרי"ץ  וז"לוז"לוז"לוז"ל

    שכשעלהשכשעלהשכשעלהשכשעלה    [פרק מ"ו]אליעזר אליעזר אליעזר אליעזר     רבירבירבירבי    איתה בפרקיאיתה בפרקיאיתה בפרקיאיתה בפרקי
    עלהעלהעלהעלה    ,,,,אחרונותאחרונותאחרונותאחרונות    לוחותלוחותלוחותלוחות    לקבללקבללקבללקבלינו ע"ה ינו ע"ה ינו ע"ה ינו ע"ה רברברברב    משהמשהמשהמשה

    וצוהוצוהוצוהוצוה    ,,,,בתשריבתשריבתשריבתשרי    בעשיריבעשיריבעשיריבעשירי    וירדוירדוירדוירד    באלולבאלולבאלולבאלול    חדשחדשחדשחדש    בראשבראשבראשבראש
    התקינוהתקינוהתקינוהתקינו    לכךלכךלכךלכך    ,,,,וירידתווירידתווירידתווירידתו    בעלייתובעלייתובעלייתובעלייתו    בשופרבשופרבשופרבשופר    לתקועלתקועלתקועלתקוע
לתקוע בלילי ראש חודש לתקוע בלילי ראש חודש לתקוע בלילי ראש חודש לתקוע בלילי ראש חודש     אחרוניםאחרוניםאחרוניםאחרונים    דורותדורותדורותדורות

אלול, ובמוצאי כיפורים, לזכר אותן התקיעות, אלול, ובמוצאי כיפורים, לזכר אותן התקיעות, אלול, ובמוצאי כיפורים, לזכר אותן התקיעות, אלול, ובמוצאי כיפורים, לזכר אותן התקיעות, 
דהיינו, שקבלו לוחות אחרונות בשמחה. שקבלו לוחות אחרונות בשמחה. שקבלו לוחות אחרונות בשמחה. שקבלו לוחות אחרונות בשמחה. 

  בהתחלה ובסוף. בליל ראש חודש. 
  

מנהג האשכנזים, שאינם אומרים סליחות  הריהריהריהרי
כל חודש אלול, אלא רק לפני ראש השנה, 
א"כ אצלם לא שייך לעשות תקיעות אחרי 
הסליחות, כיון שאין סליחות. ממילא מובן, כי 
כיון שהם רצו לעשות תקיעות לפי הפרקי דרבי 
אליעזר, לכן הם תקעו אחרי התפילה. אבל 

חרי ר"ח, אצלינו, שאומרים סליחות מיום א
בר"ח עצמו אין סליחות כיון שזהו אינו יום של 
תחנונים, יום אחרי ר"ח אלול מתחילים 
אשמורות, א"כ עשו את התקיעות לפני 

        התפילה.
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לכך, כתב בני הרה"ג משה שליט"א  הסיבההסיבההסיבההסיבה
[שם דף ד'] בספרו בארות משה על פסקי מהרי"ץ 

    שאחרשאחרשאחרשאחרהטעם מבואר, הטעם מבואר, הטעם מבואר, הטעם מבואר, טעם נחמד וז"ל, 
    לשובלשובלשובלשוב    ומוכןומוכןומוכןומוכן    הורהורהורהורטטטט    האדםהאדםהאדםהאדם    לבלבלבלב    הסליחותהסליחותהסליחותהסליחות
    ההתעוררותההתעוררותההתעוררותההתעוררות    להשליםלהשליםלהשליםלהשלים    ראויראויראויראוי    הזמןהזמןהזמןהזמן    ואזואזואזואז    ,,,,בתשובהבתשובהבתשובהבתשובה
דהיינו, לאחר שאמרו . . . . השופרהשופרהשופרהשופר    קולקולקולקול    בשמיעתבשמיעתבשמיעתבשמיעת

את כל הסליחות, בהשתפכות, וק"ו אם 
האנשים נתעוררו בבכי. הרבה פעמים, הדבר 
תלוי בש"צ. אם הש"צ 'יבש', אז הוא מייבש 

מתעורר, ממילא  את הציבור. אבל כשהש"צ
כולם מתעוררים אחריו. א"כ זהו הזמן, זאת 

  בעצם השלמה.
  

להיות שישנה סיבה אחרת, כי המטרה  יכוליכוליכוליכול
היא בכדי להתפלל את תפילת שחרית מתוך 
התעוררות. דהיינו, זה לא יום רגיל. מעוררים 
את הציבור, לקראת התפילה. ישנו דבר כזה 

ה במאירי, בחיבור התשובה. הוא מסביר, למ
עושים את הסליחות לפני התפילה, מדוע לא 
לאחר התפילה? התשובה היא, בכדי שתבוא 
התפילה מתוך סליחה. כי אז התפילה יותר 

  רצויה לפני הקב"ה. 
  

מנהג האשכנזים אשר עושים את  ולגביולגביולגביולגבי
התקיעות לאחר התפילה, יכול להיות שהסיבה 
לכך היא, כי כעת האנשים יוצאים לעולם, 

עסקיהם. בסדר, בבית הכנסת, יוצאים החוצה ל
יש יראת שמים. אבל כעת האדם יוצא לשוק, 
לרחוב, אז אדרבה, יהיה לו ע"י התקיעות אות 

  וסימן לכל היום. 
  

כפי שאנו אומרים בסוף התפילה, 'כי כל  זהוזהוזהוזהו
העמים ילכו איש בשם אלהיו ואנחנו נלך וגו', 
מנהגינו שאומרים זאת לקראת סוף התפילה, 

אים מבית הכנסת, באים לעורר כיון שכעת יוצ
את האדם שלא יתפעל ממה שהוא רואה 
ברחוב, גויים אומות העולם. אל תתייחס 
אליהם, הם ילכו לדרכם, ילכו לאבדון, ואנחנו 
נלך בשם ה'. א"כ התקיעת שופר בסוף 
התפילה, באה לעורר את האדם, נותנת לו 
זריקת חיסון לכל היום, התעוררות למשך כל 

  היום. 

בעצם ישנה סיבה גם לפני שחרית, וגם  א"כא"כא"כא"כ
לאחר שחרית. ממילא, זה טוב מה שכתב 
הראח"נ, כי אם היה מנהג כזה בדורות שעברו, 
וחזי מאן גברא רבא דקא מסהיד, הוא מוסמך, 

  הוא יודע מה שהוא מדבר. 

  
    בעתבעתבעתבעת    בתימןבתימןבתימןבתימן    שהיתהשהיתהשהיתהשהיתהשל־יראת שמים של־יראת שמים של־יראת שמים של־יראת שמים     ההרגשהההרגשהההרגשהההרגשה

        ....השנההשנההשנההשנה    בראשבראשבראשבראש    שופרשופרשופרשופרבבבב    תקיעהתקיעהתקיעהתקיעההההה
        

ותב דברים מעניינים אגב, בהמשך הוא כ דרךדרךדרךדרך
מאד, לגבי ההרגשה שהיתה בדור שלהם, בעת 

  תקיעת שופר בראש השנה. 
        

, לגבי מה קורה אם [בדף רס"ד]כותב  הראח"נהראח"נהראח"נהראח"נ
התוקע לא הצליח לתקוע בראש השנה. וז"ל, 

דהיינו אם טעה התוקע בסדר התקיעות, אם טעה התוקע בסדר התקיעות, אם טעה התוקע בסדר התקיעות, אם טעה התוקע בסדר התקיעות, 
או לא יכל עוד לתקוע או לא יכל עוד לתקוע או לא יכל עוד לתקוע או לא יכל עוד לתקוע שנתבלבל התוקע, 

נוגע הדבר נוגע הדבר נוגע הדבר נוגע הדבר     כראוי, הקהל של אותה ביהכנ"סכראוי, הקהל של אותה ביהכנ"סכראוי, הקהל של אותה ביהכנ"סכראוי, הקהל של אותה ביהכנ"ס
הציבור מרגיש מכך תחושה רעה. לליבם. לליבם. לליבם. לליבם. 

וחושבים שמא ח"ו לא נתקבלה תפילתם, וחושבים שמא ח"ו לא נתקבלה תפילתם, וחושבים שמא ח"ו לא נתקבלה תפילתם, וחושבים שמא ח"ו לא נתקבלה תפילתם, 
או שהתוקע אינו ראוי, ותולים בחסרון התוקע, ותולים בחסרון התוקע, ותולים בחסרון התוקע, ותולים בחסרון התוקע, 

        או חסרונם.או חסרונם.או חסרונם.או חסרונם.אולי ח"ו הקב"ה מכשיל אותו, 
        

וכשיוצאים אחר התפילה ופוגשים אנשי בתי וכשיוצאים אחר התפילה ופוגשים אנשי בתי וכשיוצאים אחר התפילה ופוגשים אנשי בתי וכשיוצאים אחר התפילה ופוגשים אנשי בתי 
כנסיות אחרות, שואלין זה את זה איך היו כנסיות אחרות, שואלין זה את זה איך היו כנסיות אחרות, שואלין זה את זה איך היו כנסיות אחרות, שואלין זה את זה איך היו 

רים זה את זה הן לטוב רים זה את זה הן לטוב רים זה את זה הן לטוב רים זה את זה הן לטוב התקיעות אצלכם? ומבשהתקיעות אצלכם? ומבשהתקיעות אצלכם? ומבשהתקיעות אצלכם? ומבש
הן להיפכו. וזה אצל ההמון סימן לקבלת הן להיפכו. וזה אצל ההמון סימן לקבלת הן להיפכו. וזה אצל ההמון סימן לקבלת הן להיפכו. וזה אצל ההמון סימן לקבלת 

        התפילה. התפילה. התפילה. התפילה. 
        

ופעמים יתקע התוקע ולא יוכל להוציא הקול. ופעמים יתקע התוקע ולא יוכל להוציא הקול. ופעמים יתקע התוקע ולא יוכל להוציא הקול. ופעמים יתקע התוקע ולא יוכל להוציא הקול. 
כאילו כאילו כאילו כאילו התוקע מומחה, מה קרה? לא הולך. 

נסתתם פי השופר. ויש מאמינים, שס"מ סתם נסתתם פי השופר. ויש מאמינים, שס"מ סתם נסתתם פי השופר. ויש מאמינים, שס"מ סתם נסתתם פי השופר. ויש מאמינים, שס"מ סתם 
פי השופר לאיזה סבה של חטא. ואעפ"י פי השופר לאיזה סבה של חטא. ואעפ"י פי השופר לאיזה סבה של חטא. ואעפ"י פי השופר לאיזה סבה של חטא. ואעפ"י 

השטן שמביאים תוקע אחר שישלים הסדר. שמביאים תוקע אחר שישלים הסדר. שמביאים תוקע אחר שישלים הסדר. שמביאים תוקע אחר שישלים הסדר. 
        ומצטערים על כך.ומצטערים על כך.ומצטערים על כך.ומצטערים על כך.נתלבש כאן. 

            
ושמעתי מפי מגידי אמת ושמעתי מפי מגידי אמת ושמעתי מפי מגידי אמת ושמעתי מפי מגידי אמת תשמעו סיפור, כעת כעת כעת כעת 

מעשה נפלא באיזה עיר ממחוז ירים ו֗דמאר מעשה נפלא באיזה עיר ממחוז ירים ו֗דמאר מעשה נפלא באיזה עיר ממחוז ירים ו֗דמאר מעשה נפלא באיזה עיר ממחוז ירים ו֗דמאר 
(דקלה בלשון הקודש) וגם בצנעא היה שהתוקע (דקלה בלשון הקודש) וגם בצנעא היה שהתוקע (דקלה בלשון הקודש) וגם בצנעא היה שהתוקע (דקלה בלשון הקודש) וגם בצנעא היה שהתוקע 

התוקע אכן היה לא . . . . וכו'לא היה בר הכי לא היה בר הכי לא היה בר הכי לא היה בר הכי 
  מתאים.
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המוסגר, הוא כותב לגבי העיר דמאר,  במאמרבמאמרבמאמרבמאמר
'. אתם מסכימים שהיא 'דקלה בלשון הקודש

לכך? חושבני כי זאת טעות. הרי ישנם שלוש 
    ְוֶאתְוֶאתְוֶאתְוֶאתערים בארץ תימן, אשר מוזכרות בתורה. 

ְקָלה    ְוֶאתְוֶאתְוֶאתְוֶאת    אּוָזלאּוָזלאּוָזלאּוָזל    ְוֶאתְוֶאתְוֶאתְוֶאת    ֲהדֹוָרםֲהדֹוָרםֲהדֹוָרםֲהדֹוָרם ְקָלהּדִ ְקָלהּדִ ְקָלהּדִ  ....כ"ז] י', [בראשית    ּדִ
בתפסיר, בתוך דברי רבי' סעדיה גאון, ספק אם 
רס"ג עצמו כתב זאת, אבל ישנה נוסחא כזאת 

אלו שמות בני וצנעא וצעדה. וצנעא וצעדה. וצנעא וצעדה. וצנעא וצעדה.     ודמארודמארודמארודמארבתפסיר, 
יקטן. יש לכך הרבה ראיות, אולם אין זמן כעת. 
אני אומר זאת ממש בקצרה. כידוע, הדורם זה 
דמאר. אלו כמעט אותן אותיות. הרי לשון 
ערבית, הופך את סדר האותיות. הדורם 
ודמאר, זה כמעט אותן האותיות. אוזל, זו 

זאל. צנעא. זה גם נקרא בלשון ערבית הקדום, י
גם בדיואן מובא, 'שמעתי חכמת בני אוזל'. וכן, 
'אוזל ֲחַמד־קריה, ֹאֶהל לתושיה'. דהיינו מקום 
אהלי תורה שנקראת תושיה כידוע. וצעדה, זו 
דקלה. זה לפי הסדר, למי שבא מן הדרום אל 
הצפון. דמאר היא הראשונה, אח"כ צנעא, 
ואח"כ צעדה, שזה בצפון תימן, שם זה מקום 

, לכן היא נקראת בשם ִדקלה, ע"ש של דקלים
הדקלים המצויים שם במחוז ההוא, בערים 
צעדה ונגראן. הוא טעה כאן, התבלבל, זה לא 

דקלה, כי דמאר זה הדורם. לא כ"כ -דמאר
  משנה.

  
וכשהתחיל וכשהתחיל וכשהתחיל וכשהתחיל     התוקע לא היה בר הכי,    אופן, בכלבכלבכלבכל

לתקוע ולא יצא קול השופר, ונפח בו פעמים לתקוע ולא יצא קול השופר, ונפח בו פעמים לתקוע ולא יצא קול השופר, ונפח בו פעמים לתקוע ולא יצא קול השופר, ונפח בו פעמים 
להוציא הקול עד שהיה מזדעזע להוציא הקול עד שהיה מזדעזע להוציא הקול עד שהיה מזדעזע להוציא הקול עד שהיה מזדעזע     רבות ולא יכלרבות ולא יכלרבות ולא יכלרבות ולא יכל

עומד על יד התיבה, ומרתת מהצער והבושה. ומרתת מהצער והבושה. ומרתת מהצער והבושה. ומרתת מהצער והבושה. 
ואז קם איש אחר ואז קם איש אחר ואז קם איש אחר ואז קם איש אחר מנסה ומנסה, אבל לא הולך. 

ואמר לו שיש סגולה להברחת השטן העומד ואמר לו שיש סגולה להברחת השטן העומד ואמר לו שיש סגולה להברחת השטן העומד ואמר לו שיש סגולה להברחת השטן העומד 
יש לי עצה, מה לעשות. לסתום פי השופר. לסתום פי השופר. לסתום פי השופר. לסתום פי השופר. 

והפך השופר פיו הרחב לפי התוקע ואמר לו, והפך השופר פיו הרחב לפי התוקע ואמר לו, והפך השופר פיו הרחב לפי התוקע ואמר לו, והפך השופר פיו הרחב לפי התוקע ואמר לו, 
שישים את פיו לתוך פי השופר הרחב ויאמר שישים את פיו לתוך פי השופר הרחב ויאמר שישים את פיו לתוך פי השופר הרחב ויאמר שישים את פיו לתוך פי השופר הרחב ויאמר 
פסוק, ויאמר י"י אל השטן יגער בך וגו' ויהי פסוק, ויאמר י"י אל השטן יגער בך וגו' ויהי פסוק, ויאמר י"י אל השטן יגער בך וגו' ויהי פסוק, ויאמר י"י אל השטן יגער בך וגו' ויהי 
נועם וגו', וכן עשה בבכיה גדולה. וכל הקהל גם נועם וגו', וכן עשה בבכיה גדולה. וכל הקהל גם נועם וגו', וכן עשה בבכיה גדולה. וכל הקהל גם נועם וגו', וכן עשה בבכיה גדולה. וכל הקהל גם 
רעדו ובכו. ואז החזיר פי השופר הקצר לפיו רעדו ובכו. ואז החזיר פי השופר הקצר לפיו רעדו ובכו. ואז החזיר פי השופר הקצר לפיו רעדו ובכו. ואז החזיר פי השופר הקצר לפיו 
ונפח בו, ויצא הקול כהוגן, והשלים התקיעה ונפח בו, ויצא הקול כהוגן, והשלים התקיעה ונפח בו, ויצא הקול כהוגן, והשלים התקיעה ונפח בו, ויצא הקול כהוגן, והשלים התקיעה 

        בלי שום עיכוב.בלי שום עיכוב.בלי שום עיכוב.בלי שום עיכוב.
        

  מהקהל: זה לא הפסק?שאלה שאלה שאלה שאלה 
  

  מרן שליט"א: יפה. שאלה טובה.  תשובתתשובתתשובתתשובת
  

  בל זה לצורך. מהקהל: א הערההערההערההערה
  

מרן שליט"א: אכן. אלא מה נפשך,  תשובתתשובתתשובתתשובת
בלא"ה מופסק כעת. או שזה נחשב מן העניין, 

  או שזה לצורך. הפוסקים דנים בכך. 
  

בעצם, זה נזכר במג"א, בשם מטה משה.  הריהריהריהרי
נדאף לא סיפר כאן סיפור לא  לכאורה, הר"א

ידוע. הם כבר מביאים שהיה מעשה כזה, רק 
שהם לא מזכירים את הפסוק יגער י"י בך 
השטן, אלא רק את הפסוק ויהי נועם. מביאים 
זאת בשם גדול אחד שאמר כך. גם השתילי 
זיתים מביא זאת. חושבני כי הסיפור בכל זאת 

אל מיוחד. יש קצת שינוי. הפסוק 'ויאמר י"י 
השטן', אולי זה מיוחד כאן. כי בעצם, בפסוק 

  הזה רמוז תשע תקיעות שהן מדאורייתא. 
  

הזה, מה ששאלת מקודם לגבי הפסק,  הענייןהענייןהענייןהעניין
תראה בכף החיים, הוא דן בנושא הזה, האם זה 
הפסק או שלא, או שבלאו הכי יהיה הפסק כיון 
שצריך להביא שופר ממקום אחר, בין כה וכה 

לכן זה מותר. או אין הכי נמי,  יהיו דיבורים, אז
ואם הפסיקו צריך לברך עוד הפעם. ישנה גם 
אפשרות כזאת, לפי העניין. אם דיברו דברים 
שאינם קשורים ממש לגופו של עניין. [הרחבה 

  על כך, בתחילת שיעור הבא].
  

בפסוק הזה בעצם רמוז, תשע התקיעות  אבלאבלאבלאבל
שהן מן התורה, תקיעה תרועה ותקיעה. הרי 

ָטןכך, ב'] -[זכריה ג', א'כתוב  בפסוק ָ ָטןְוַהׂשּ ָ ָטןְוַהׂשּ ָ ָטןְוַהׂשּ ָ     עֵֹמדעֵֹמדעֵֹמדעֵֹמד    ְוַהׂשּ
ְטנוֹ     ְיִמינוֹ ְיִמינוֹ ְיִמינוֹ ְיִמינוֹ     ַעלַעלַעלַעל ְטנוֹ ְלׂשִ ְטנוֹ ְלׂשִ ְטנוֹ ְלׂשִ ָטן    ֶאלֶאלֶאלֶאל    ְי"יָ ְי"יָ ְי"יָ ְי"יָ     ַויֹּאֶמרַויֹּאֶמרַויֹּאֶמרַויֹּאֶמר. . . . ְלׂשִ ָ ָטןַהׂשּ ָ ָטןַהׂשּ ָ ָטןַהׂשּ ָ     ְי"יָ ְי"יָ ְי"יָ ְי"יָ     ִיְגַערִיְגַערִיְגַערִיְגַער    ַהׂשּ
ךָ  ךָ ּבְ ךָ ּבְ ךָ ּבְ ָטן    ּבְ ָ ָטןַהׂשּ ָ ָטןַהׂשּ ָ ָטןַהׂשּ ָ מוזכרת המלה 'השטן', ארבע . . . . ַהׂשּ

פעמים. ובאמצע, שלש מלים. אלו תשע 
  תקיעות שהן מן התורה. 

  
בעצם, מה החידוש בסיפור הזה? חושבני כי  א"כא"כא"כא"כ

עיקר החידוש הוא, היראת שמים של הציבור. 
הפוסקים שמביאים זאת אומרים, תגיד ויהי 
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נועם, וזה כמו סגולה. אבל כפי שכתוב כאן, 
שכולם רעדו ובכו בכיה גדולה, הדבר מראה 
שזאת אינה רק סגולה, אלא שכולם חזרו 

אם לא  בתשובה, הבינו שאנחנו אשמים.
מצליחים להוציא את קול השופר, הדבר סימן 
שח"ו ישנו כאן חטא שמעכב. זאת התועלת של 

  דבר זה.
  

מהקהל: אצלינו אומרים את הפסוק הזה  הערההערההערההערה
  תמיד לפני התקיעות.

  

מרן שליט"א: עוד מלפני כן? טוב.  תשובתתשובתתשובתתשובת
  מקדימים רפואה לצרה.

  
  

        . . . . אלולאלולאלולאלול    בחודשבחודשבחודשבחודש    תימןתימןתימןתימן    ארץארץארץארץ    במנהגיבמנהגיבמנהגיבמנהגי    נוספיםנוספיםנוספיםנוספים    ענייניםענייניםענייניםעניינים
        

יש יש יש יש הוא כותב כך, [בסעיף י'] דבריו  בהמשךבהמשךבהמשךבהמשך
נוהגים בעי"ת צנעא לילך לבית הקברות נוהגים בעי"ת צנעא לילך לבית הקברות נוהגים בעי"ת צנעא לילך לבית הקברות נוהגים בעי"ת צנעא לילך לבית הקברות 
באלול, ובפרט מי שאביו או אמו נלב"ע באותו באלול, ובפרט מי שאביו או אמו נלב"ע באותו באלול, ובפרט מי שאביו או אמו נלב"ע באותו באלול, ובפרט מי שאביו או אמו נלב"ע באותו 
שנה, או מי שיש לו צער גדול מדוחק או איזה שנה, או מי שיש לו צער גדול מדוחק או איזה שנה, או מי שיש לו צער גדול מדוחק או איזה שנה, או מי שיש לו צער גדול מדוחק או איזה 

אינני יודע, למה הוא כותב זאת לגבי צרה. צרה. צרה. צרה. 
חודש אלול. מהרי"ץ זיע"א מביא בעץ חיים, כי 

אש השנה. כך גם מובא יש נוהגים כך בערב ר
בספרי הפוסקים. בשלחן ערוך המקוצר הבאתי, 
כי כך היה המנהג בעיר צנעא. אבל במקומות 
האחרים, היו עושים זאת בערב יום כיפור. לא 
כ"כ משנה. אבל החידוש כאן הוא, כנראה מפני 
שלא יכלו האנשים לעשות זאת בערב ראש 
 השנה, כיון שהזמן דחוק, אז לכן הקדימו זאת

  לחודש אלול. 
  

אין זכר אין זכר אין זכר אין זכר י"א, ישנו דבר מעניין. וז"ל,  בסעיףבסעיףבסעיףבסעיף
למדידת הקברים בפתילות וכו', ואם תגיד זה למדידת הקברים בפתילות וכו', ואם תגיד זה למדידת הקברים בפתילות וכו', ואם תגיד זה למדידת הקברים בפתילות וכו', ואם תגיד זה 

        יצחקו עליך אפי' תינוקות של בית רבן.יצחקו עליך אפי' תינוקות של בית רבן.יצחקו עליך אפי' תינוקות של בית רבן.יצחקו עליך אפי' תינוקות של בית רבן.
        

שאת המאמר הזה, כתב הרב אברהם נתברר, נתברר, נתברר, נתברר, 
לא כנראה הוא ביקש ממנו, שמישהו לנדאף, 

הוא שאל אותו כל מיני שורי. שמו גתימני, היה 
שאלות, וביקש ממנו לכתוב תשובות. א"כ, 
הוא בעצם עונה לו כך. זה בא כמענה לשאלת 
השואל, אשר שאל אותו, האם היה אצלכם 
המנהג הזה, והוא עונה לו שאין דבר כזה, ושזה 

  לעג וחוכא ואטלולא. 

היא, כי צריכים כאן להעיר, כנראה  האמתהאמתהאמתהאמת
לים, אבל זה לא הראח"נ חשב שזה דברים בט

כך, הדבר הוא כן מבוסס. נכון, שזה לא מנהג 
שלנו, אבל זהו מנהג של אשכנזים. אינני יודע, 
האם כיום יש את המנהג הזה, אבל בספרי 
הפוסקים הדבר מובא בחשיבות, כגון במגן 

בשם ספר ] ס"ק ט"ו [בסימן תקפ"אאברהם 
ומביאים נהגו להקיף את הקברים. נהגו להקיף את הקברים. נהגו להקיף את הקברים. נהגו להקיף את הקברים. האגודה, 

לכך מקור, [בספר בשבילי המנהג ח"ג דף רצ"ה] 
מובא מובא מובא מובא     [פרק ששי]באגודה, במסכת שמחות באגודה, במסכת שמחות באגודה, במסכת שמחות באגודה, במסכת שמחות 

מעשה באשה אחת שחלתה בתה והקיפה את מעשה באשה אחת שחלתה בתה והקיפה את מעשה באשה אחת שחלתה בתה והקיפה את מעשה באשה אחת שחלתה בתה והקיפה את 
העזרה, ולא זזה משם עד שבאו ואמרו לה העזרה, ולא זזה משם עד שבאו ואמרו לה העזרה, ולא זזה משם עד שבאו ואמרו לה העזרה, ולא זזה משם עד שבאו ואמרו לה 
שנתרפאה. מכאן נראה שנהגו להקיף בית שנתרפאה. מכאן נראה שנהגו להקיף בית שנתרפאה. מכאן נראה שנהגו להקיף בית שנתרפאה. מכאן נראה שנהגו להקיף בית 

הוא מביא משהו דומה, שהיא עשתה הקברות. הקברות. הקברות. הקברות. 
הקפה בעזרה, וזכתה עי"ז שנתרפאה בתה, 
והוא אומר כי מכאן אסמכתא למנהג להקיף 

  בבית הקברות. 
        

ועיין באר היטב יו"ד סימן שע"ו סק"ד שהביא ועיין באר היטב יו"ד סימן שע"ו סק"ד שהביא ועיין באר היטב יו"ד סימן שע"ו סק"ד שהביא ועיין באר היטב יו"ד סימן שע"ו סק"ד שהביא 
את דברי האגודה הנ"ל, וכתב, ומזה נתפשט את דברי האגודה הנ"ל, וכתב, ומזה נתפשט את דברי האגודה הנ"ל, וכתב, ומזה נתפשט את דברי האגודה הנ"ל, וכתב, ומזה נתפשט 
המנהג שמודדין את בית החיים סביביו המנהג שמודדין את בית החיים סביביו המנהג שמודדין את בית החיים סביביו המנהג שמודדין את בית החיים סביביו 
בפתילות, ואח"כ עושין בהם נרות ונותנים בפתילות, ואח"כ עושין בהם נרות ונותנים בפתילות, ואח"כ עושין בהם נרות ונותנים בפתילות, ואח"כ עושין בהם נרות ונותנים 
אותם לבית הכנסת, והכל מנהג טוב. וכ"כ אותם לבית הכנסת, והכל מנהג טוב. וכ"כ אותם לבית הכנסת, והכל מנהג טוב. וכ"כ אותם לבית הכנסת, והכל מנהג טוב. וכ"כ 

ות יום כיפור סימן תר"ג ות יום כיפור סימן תר"ג ות יום כיפור סימן תר"ג ות יום כיפור סימן תר"ג בספר מטה אפרים הלכבספר מטה אפרים הלכבספר מטה אפרים הלכבספר מטה אפרים הלכ
ס"ז עיי"ש. וא"כ יוצא מכל זה שנהגו להקיף את ס"ז עיי"ש. וא"כ יוצא מכל זה שנהגו להקיף את ס"ז עיי"ש. וא"כ יוצא מכל זה שנהגו להקיף את ס"ז עיי"ש. וא"כ יוצא מכל זה שנהגו להקיף את 
החוט מסביב לקבר, אולם כפי שהבאנו אין החוט מסביב לקבר, אולם כפי שהבאנו אין החוט מסביב לקבר, אולם כפי שהבאנו אין החוט מסביב לקבר, אולם כפי שהבאנו אין 

        מקור מפורש על עניין של הקפת חוט אדום. מקור מפורש על עניין של הקפת חוט אדום. מקור מפורש על עניין של הקפת חוט אדום. מקור מפורש על עניין של הקפת חוט אדום. 
        

ד"ה  סימן שע"וראצקר, [בספר זרע אברהם גם גם גם גם 
מזה התפשט המנהג מזה התפשט המנהג מזה התפשט המנהג מזה התפשט המנהג מובא הדבר, ] לעניין

    שמודדין הבית חיים סביביו בפתילות ואח"כשמודדין הבית חיים סביביו בפתילות ואח"כשמודדין הבית חיים סביביו בפתילות ואח"כשמודדין הבית חיים סביביו בפתילות ואח"כ
בעוד הרבה . . . . וכו'עושין בהם נרות של שעוה עושין בהם נרות של שעוה עושין בהם נרות של שעוה עושין בהם נרות של שעוה 

  ספרים, מביאים זאת. 
  

מובא ] 26[עמ' מסכת חיי יהודים  -שפולה  בספרבספרבספרבספר
בערב יום הכיפורים, כאשר נשים צדקניות בערב יום הכיפורים, כאשר נשים צדקניות בערב יום הכיפורים, כאשר נשים צדקניות בערב יום הכיפורים, כאשר נשים צדקניות כך, 

בעיר שפולה היו מודדות קברים בבית העלמין בעיר שפולה היו מודדות קברים בבית העלמין בעיר שפולה היו מודדות קברים בבית העלמין בעיר שפולה היו מודדות קברים בבית העלמין 
בחוטים, לעשות מהם פתילות לנרות נשמה, בחוטים, לעשות מהם פתילות לנרות נשמה, בחוטים, לעשות מהם פתילות לנרות נשמה, בחוטים, לעשות מהם פתילות לנרות נשמה, 
נרות דונג גדולות, היו מודדות גם את הקברים נרות דונג גדולות, היו מודדות גם את הקברים נרות דונג גדולות, היו מודדות גם את הקברים נרות דונג גדולות, היו מודדות גם את הקברים 
של הסבא משפולה ובנו, שיהיו מליצי יושר של הסבא משפולה ובנו, שיהיו מליצי יושר של הסבא משפולה ובנו, שיהיו מליצי יושר של הסבא משפולה ובנו, שיהיו מליצי יושר 

  . . . . וכו'עלינו עלינו עלינו עלינו 
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[מובא בקובץ מחניים ל"ג עמ' בספרי מנהגים  גםגםגםגם
נרות ליום הכיפורים נעשו נרות ליום הכיפורים נעשו נרות ליום הכיפורים נעשו נרות ליום הכיפורים נעשו ההההכותבים זאת, ] 113

, הנשים יצאו לבית , הנשים יצאו לבית , הנשים יצאו לבית , הנשים יצאו לבית וכו'בעיקר על ידי הנשים בעיקר על ידי הנשים בעיקר על ידי הנשים בעיקר על ידי הנשים 
הקברות ומדדו בחוטים את קברות אבותיהן הקברות ומדדו בחוטים את קברות אבותיהן הקברות ומדדו בחוטים את קברות אבותיהן הקברות ומדדו בחוטים את קברות אבותיהן 
וקרוביהן, אח"כ קיפלו והכפילו את חוטי וקרוביהן, אח"כ קיפלו והכפילו את חוטי וקרוביהן, אח"כ קיפלו והכפילו את חוטי וקרוביהן, אח"כ קיפלו והכפילו את חוטי 
המדידה והכינו מהם פתילות, בשביל נרות המדידה והכינו מהם פתילות, בשביל נרות המדידה והכינו מהם פתילות, בשביל נרות המדידה והכינו מהם פתילות, בשביל נרות 
השעוה לזכר הנשמות. במקרה שאי אפשר היה השעוה לזכר הנשמות. במקרה שאי אפשר היה השעוה לזכר הנשמות. במקרה שאי אפשר היה השעוה לזכר הנשמות. במקרה שאי אפשר היה 
להן לעלות לקבר אבות, היו מסתפקות להן לעלות לקבר אבות, היו מסתפקות להן לעלות לקבר אבות, היו מסתפקות להן לעלות לקבר אבות, היו מסתפקות 
בהזכרת נשמות הנפטרים, בהקדישן לכל אחד בהזכרת נשמות הנפטרים, בהקדישן לכל אחד בהזכרת נשמות הנפטרים, בהקדישן לכל אחד בהזכרת נשמות הנפטרים, בהקדישן לכל אחד 

לת הנר. חוטים מיוחדים לת הנר. חוטים מיוחדים לת הנר. חוטים מיוחדים לת הנר. חוטים מיוחדים מהם חוט מיוחד בפתימהם חוט מיוחד בפתימהם חוט מיוחד בפתימהם חוט מיוחד בפתי
היו גם על שמותיהם של האבות והאמהות היו גם על שמותיהם של האבות והאמהות היו גם על שמותיהם של האבות והאמהות היו גם על שמותיהם של האבות והאמהות 
הקדושים, אברהם יצחק ויעקב, שרה רבקה הקדושים, אברהם יצחק ויעקב, שרה רבקה הקדושים, אברהם יצחק ויעקב, שרה רבקה הקדושים, אברהם יצחק ויעקב, שרה רבקה 

הן עשו זאת ממש בחרדת קודש. רחל ולאה. רחל ולאה. רחל ולאה. רחל ולאה. 
פולין. ארץ זה מנהג של הם כותבים שם, ש

הנחת הפתילות, קראו תחינות הנחת הפתילות, קראו תחינות הנחת הפתילות, קראו תחינות הנחת הפתילות, קראו תחינות  בשעתבשעתבשעתבשעת
מיוחדות, והתפללו בקולות בכי קורע לב, מיוחדות, והתפללו בקולות בכי קורע לב, מיוחדות, והתפללו בקולות בכי קורע לב, מיוחדות, והתפללו בקולות בכי קורע לב, 

עיני ילדיהן וילדי כל עיני ילדיהן וילדי כל עיני ילדיהן וילדי כל עיני ילדיהן וילדי כל שהנרות שלהן יאירו את שהנרות שלהן יאירו את שהנרות שלהן יאירו את שהנרות שלהן יאירו את 
        בית ישראל בתורה ובמצוות ובמעשים טובים. בית ישראל בתורה ובמצוות ובמעשים טובים. בית ישראל בתורה ובמצוות ובמעשים טובים. בית ישראל בתורה ובמצוות ובמעשים טובים. 

        
אפשר ח"ו לזלזל במנהג הזה, כפי שהוא  איאיאיאי

כותב, שיצחקו. נכון, אולי אם תשאל מי שלא 
מכיר זאת, הוא יצחק. אבל הוא צריך לדעת, 
כי הוא צוחק כיון שאינו יודע. תכף נראה, שיש 

קיף, זה לכך בסיס. כנראה העניין של הקפה, לה
  עושה פעולה של אור המקיף. יש בכך סגולה.

   
, כי [קובץ ק"ז, דף מ"ב] שםעוד מביאים הם הם הם הם 

    לא בבית קברות,    בירושלם היה מנהג אחר,
נהגו לשלוח נשים הרות למדוד בחוטי משי או נהגו לשלוח נשים הרות למדוד בחוטי משי או נהגו לשלוח נשים הרות למדוד בחוטי משי או נהגו לשלוח נשים הרות למדוד בחוטי משי או 
צמר, את הכותל המערבי או לפחות כמה צמר, את הכותל המערבי או לפחות כמה צמר, את הכותל המערבי או לפחות כמה צמר, את הכותל המערבי או לפחות כמה 
נדבכים, את החוט הזה הן קושרות אח"כ סביב נדבכים, את החוט הזה הן קושרות אח"כ סביב נדבכים, את החוט הזה הן קושרות אח"כ סביב נדבכים, את החוט הזה הן קושרות אח"כ סביב 

סגולה לאשה שלא תקשה סגולה לאשה שלא תקשה סגולה לאשה שלא תקשה סגולה לאשה שלא תקשה     למתניים, והיה זהלמתניים, והיה זהלמתניים, והיה זהלמתניים, והיה זה
        בלדתה, או שלא תפיל ח"ו.בלדתה, או שלא תפיל ח"ו.בלדתה, או שלא תפיל ח"ו.בלדתה, או שלא תפיל ח"ו.

        
לכך? ומדוע זה דוקא אצל     המקורמה מה מה מה 

האשכנזים? חושבני שגם אצל הספרדים, 
הדברים הללו לא היו. המקור לכך הוא בספר 
ויקהל משה, היה מעשה נורא, החיד"א מזכיר 
זאת, ודרך אגב נזכר העניין דלעיל. היה מישהו, 

ית, הוא היה ממש נער, שנכנסה בו רוח תזז
מתייסר יסורים קשים, עד שהצליחו להוציא 

ממנו זאת ע"י כל מיני סגולות והשבעות, ע"י 
מקובלים צדיקים. כמדומני שהסיפור הזה די 
ידוע, מובא בהרבה ספרים, האחרון שאני זוכר 
זהו הספר שומר אמונים ראטה, מחסידות 
תולדות אהרן, הוא מביא בשער הגלגולים את 

ין של דיבוקים, והוא מביא גם את כל העני
  הסיפור הזה, סיפור איום ונורא. 

  
הזה, יש לפחות שני דברים. א' לומדים  בסיפורבסיפורבסיפורבסיפור

כמה חשוב תהלים לעילוי נשמה, המקור 
שאומרים אחרי תהלים קדיש, זה הרוח אמר 
זאת, והחיד"א מביא זאת בתורת מקור למה 
שיש חשיבות להגיד קדיש אחרי תהלים. 

[סי' כ"ה ת גם בשלחן ערוך המקוצר הזכרתי זא
. כי בעצם, מצד הדין אין חובה לומר הערה י"ג]

קדיש אחרי תהלים. הכי הרבה, בעדות 
האחרות אומרים קדיש יהא שלמא. אבל 
אצלינו התימנים, אין קדיש יהא שלמא, לכן 
לא אומרים קדיש אחרי פסוקים. אבל לאחר 

ן תהלים, ישנו עניין במיוחד לומר קדיש, כיו
שזאת סגולה מיוחדת להבריח את המזיקים. 
המקור לכך הוא מן הסיפור הזה, מאותה הרוח 

  שנכנסה באותו הנער. 
  

לגבי עניין הנרות, המקור לכך הוא משם.  גםגםגםגם
כתוב שם כי הנער הזה היה מתייסר מאד, ובא 
רבי משה, המקובל, ועשה לו התראה, תצא 
מהנער הזה. אז הוא צועק, הנשמה הזאת 
צועקת ואומרת, אתם מרחמים עליו, אבל מה 

רחמנים בני רחמנים בני רחמנים בני רחמנים בני אתי? למה עלי אתם לא מרחמים? 
רחמנים, אתם מרחמים על הנער, למה אתם רחמנים, אתם מרחמים על הנער, למה אתם רחמנים, אתם מרחמים על הנער, למה אתם רחמנים, אתם מרחמים על הנער, למה אתם 

        לא מרחמים עלי? לא מרחמים עלי? לא מרחמים עלי? לא מרחמים עלי? 
        

הצדקה אינו מועיל לי, אלא ימדוד הבית עלמין הצדקה אינו מועיל לי, אלא ימדוד הבית עלמין הצדקה אינו מועיל לי, אלא ימדוד הבית עלמין הצדקה אינו מועיל לי, אלא ימדוד הבית עלמין 
נרות לבית הכנסת לנרות תפילה, נרות לבית הכנסת לנרות תפילה, נרות לבית הכנסת לנרות תפילה, נרות לבית הכנסת לנרות תפילה, עבורי ויתנו העבורי ויתנו העבורי ויתנו העבורי ויתנו ה

ואזי באם מוצא שפתיכם תשמורו, אמלא ואזי באם מוצא שפתיכם תשמורו, אמלא ואזי באם מוצא שפתיכם תשמורו, אמלא ואזי באם מוצא שפתיכם תשמורו, אמלא 
        שאלתכם לצאת מגוף הנער. שאלתכם לצאת מגוף הנער. שאלתכם לצאת מגוף הנער. שאלתכם לצאת מגוף הנער. 

        
שזהו המקור. הסיפור הזה, הוא מלפני נראה נראה נראה נראה 

יותר משלש מאות שנה. כנראה בגלל כך, 
הדבר נתפרסם אצל האשכנזים, וממילא נהיה 
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מכך המנהג של הקפת הנרות, מה שהם 
  מספרים שם.

  
רואה שהזמן קצר והמלאכה מרובה, אבל  אניאניאניאני

  מבחינתי רק התחלתי לומר את השיעור...
  

    שבמקוםשבמקוםשבמקוםשבמקום    כגוןכגוןכגוןכגון, , , , באבבאבבאבבאב    תשעהתשעהתשעהתשעה    לקינותלקינותלקינותלקינות" " " " תפילותתפילותתפילותתפילות    תיקוניתיקוניתיקוניתיקוני""""
    הקינההקינההקינההקינה    משקלמשקלמשקלמשקל", ", ", ", צעיפהצעיפהצעיפהצעיפה    ותסרותסרותסרותסר""""    לללל""""צצצצ" " " " צעיפהצעיפהצעיפהצעיפה    וחסרוחסרוחסרוחסר""""
    ואנהואנהואנהואנה", "", "", "", "יכונןיכונןיכונןיכונן    משפטמשפטמשפטמשפט    כהניכהניכהניכהני    שםשםשםשם    אשראשראשראשר", "", "", "", "אבכהאבכהאבכהאבכה    למילמילמילמי""""
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, אוַמר דבר קטן, השייך למדור "תיקוני לסיוםלסיוםלסיוםלסיום
  תפילות". 

        
בהתחלת השיעור על השכינה, נחזור  דיברנודיברנודיברנודיברנו

אחורה לתשעה באב, היינו צריכים לומר את 
הדברים הללו אז, אבל לכל הפחות עכשיו. ויש 
לצרף למדור זה את עניין השוא נח בתיבת 
חלליהם, שדיברתי על זה בשיעור מוצש"ק 

  .ואתחנן ה'תשע"ח
  

דבר מעניין. שאל אותי אברך מהעיר  ישנוישנוישנוישנו
רחובות ת"ו, מה דעתי לגבי דבר תמוה שישנו 
בקינות של ת"ב. בקינות בהוצאת ספר תורה, 
'במקום אשרי העם, איכה זהב יועם וכו', ואח"כ 
כתוב, 'ובמקום מפה יפה, וחסר צעיפה'. מה 
פירוש המלים הללו, 'וחסר צעיפה'? המלים 

  הללו, אינן מתאימות מבחינת הלשון. 
  

כן כתוב, 'במקום העטרה, ראש פתנים  לפנילפנילפנילפני
ומרה'. וכעת, 'ובמקום מפה יפה, וחסר צעיפה'. 
מה זה 'וחסר צעיפה'? ברור שהכוונה היא, 
שמוציאים את המפה שעל הספר. אבל המלים, 

  הלשון. בפרט המלה 'ַוֲחַסר', זה לא
  

ַסר  מתבררמתבררמתבררמתברר שזאת טעות, וצריך לומר 'ַוּתָ
צעיפּה'. כעת מובן, כי זהו מלשון הפסוק לגבי 

ַסרתמר,  ַסרַוּתָ ַסרַוּתָ ַסרַוּתָ . . . . י"ט] ל"ח, [בראשיתֵמָעֶליָה ֵמָעֶליָה ֵמָעֶליָה ֵמָעֶליָה     ְצִעיָפהּ ְצִעיָפהּ ְצִעיָפהּ ְצִעיָפהּ     ַוּתָ
בספרים הקדושים במקומות רבים מובא, כי 

 ,[וע"ע בס' הבינני ואחיהתמר זהו רמז אל השכינה 
. א"כ כעת שמדברים מאמר חמישי דף רנ"ד רנ"ה]

על התורה, המקונן לקח זאת לכאן. אמרתי 

לאותו אברך ששאל אותי, כי אכן אני יודע 
מכך, אבל ברצוני לבדוק את המקור. חיפשתי 
  לראות, מהיכן זה בא, והאם אכן הדבר מדוייק.

   
, הדבר נדפס, זכיתי לקבל את הספר ואכןואכןואכןואכן

אחרי כן. אז אמרתי לו, כי אני רוצה לחשוב על 
עניין, וכעת היגעתי בס"ד למסקנא, כי אכן ה

הדבר נכון. נדפס ספר בשם 'קול התחינה 
החדש', מנחם ציון, הוא נדפס כבר בשנת 
ה'תש"ס, ואח"כ יצא לאור מהדורא חדשה. 
מובאים בו כל הקינות של תשעה באב, כי פה 

  ושם ישנם בסידורים קצת שיבושים. 
  

שייך למדור 'תיקוני תפילות', כפי  הדברהדברהדברהדבר
שדיברנו בעבר, וזה שייך אל החלק הזה. זהו 
אחד מן הדברים. בדקו כתבי יד ישנים של 
הקינות. גם אצלינו בסידור, נכנסו קצת 
שיבושים, כיון שכאשר מהרי"ץ העתיק את 
הקינות מסידורי הספרדים, כבר שם הדבר היה 
משובש. דהיינו, המקור שלנו בא מן הספרדים, 

הספרדי אשר כבר הם נשתבשו. במחזור 
הראשון, שנדפס בונציה ה'רע"ט, ישנם 
גירסאות טובות, אבל במשך הזמן נהיו טעיות. 
אולם ישנו גם כת"י עתיק מספרד, ואז מצאו 
בהם את הגירסאות הנכונות, אשר אי אפשר 
להכחיש שזה אמיתי. בהמשך אגיד לכם 

  דוגמאות נוספות לכך. 
  

'ותסר צעיפה', כך כתוב 'ותסר צעיפה', כך כתוב 'ותסר צעיפה', כך כתוב 'ותסר צעיפה', כך כתוב שם בדף תל"ב,  מובאמובאמובאמובא
כלומר, במחזור ספרד הישן, כך  זור ספרד.זור ספרד.זור ספרד.זור ספרד.במחבמחבמחבמח

היה כתוב. כל מי שיש לו חיך, מבין זאת. מה 
זה 'וחסר צעיפה'? זה לא מלים. ככה לא 
מדברים. זה סגנון מגומגם מאד. ומה טעם וא"ו 
החיבור כאן, ַוחסר. אבל 'ותסר צעיפה', אלו 
המלים הנכונות. והם אכן מביאים שם, שיש 

', בלי וא"ו. עשו תיקון נוסח כתוב 'חסר צעיפה
  קל. אבל זה לא מספיק. 

  
  מהקהל: המלה 'צעיפה', מפיק ה"א? שאלהשאלהשאלהשאלה

  

  מרן שליט"א: כן. כמו בפסוק. תשובתתשובתתשובתתשובת
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דבר נוסף. האמת היא, כי צריך לבדוק עוד  ישנוישנוישנוישנו
הרבה קינות, לא היה לי זמן לראות את הכל, 
שהרי ניכר כי ישנם פה ושם איזה דברים 

  משובשים.
  

, בקינה שאומרים לפני מגילת איכה, למשללמשללמשללמשל
'למי אבכה וכף אכה וכו', המלים הם מעניינות, 
אולם המשקל הוא מאד מוזר, החרוזים וכו'. 
תמיד היה תמוה לי שהוא לא מסודר כהוגן. 
אבל מי שיראה בספר הזה, קול התחינה החדש 

תורה המבינים -מנחם ציון, כתבו אותו בני –
ה בנוי. הם במשקלים, ומסבירים איך שז

ע"ח לגבי משקל הפיוט הזה, אין  בדףכותבים 
המשקל לי הרבה זמן לדבר על כך, רק בקצרה, 

יתד ושתי תנועות יתד ושתי תנועות הוא של זה 
ד ותנועה. ואז הוא יכול להבין איך בנוי ית

הפיוט, ואיך הולכים כאן החרוזים. כי זה נראה 
בלי קשר, ושרירותי. המשקל קשה, והחרוזים 

  א מובן מקומם וכו'. ל
  

אגב, מכאן יוצא כי יש לנו טעות בגירסא.  דרךדרךדרךדרך
ְלמקדש או כרובים', עם געיא  אנחנו אומרים, 'ַהֽ
קדש'  באות ה"א, אבל לפי המשקל צ"ל 'ֲהַלּמִ
ללא געיא. זה נגרם כיון שלא הבינו את 
המשקל, איך זה הולך. או שחשבו, שישנם 

במקביל חריגות במשקל. כמו 'ְלִמי' אבכה, כך 
צ"ל 'ֲהַלמקדש'. בהתחלה צריך להיות יתד, 
לכן זה חייב להיות 'הלמקדש'. הם עשו 
ְלי"י תגמלו זאת',  ְלמקדש', כמו הפסוק 'ַהֽ 'ַהֽ

  אבל זה לא נכון. זאת בודאי טעות.
  

הדבר היותר חשוב, זהו ההמשך. לא מובן  אבלאבלאבלאבל
מה כתוב בהמשך, 'אהי משמים עלי אורים 

יכונן'. לא מובן, מה  ותומים, אשר כהני משמר
המלים כאן. 'אהי משמים' היינו, אשב שומם, 
'עלי אורים ותומים', חסר לנו בעוה"ר אורים 
ותומים, 'אשר כהני משמר יכונן'. מה קשור 
האורים ותומים, לכהני משמר? הרי הכהן 
הגדול, היה עם האורים ותומים. מהרי"ץ זיע"א 

א הרגיש קצת בכך, הוא ניסה לסדר זאת, והו
כתוב אשר יכוננו כהני המשמר. אשר יכוננו כהני המשמר. אשר יכוננו כהני המשמר. אשר יכוננו כהני המשמר. מסביר כך, 

'יכונן', והוא מסביר 'יכוננו', בלשון רבים. 
בסדר. אבל עדיין הדבר לא מיושב, וכי הכהני 
משמר מכוננים את האורים ותומים? לכאורה, 

  אין קשר בין הדברים.
  

משמר', זהו מושג. הרי ישנם עשרים  'כהני'כהני'כהני'כהני
וארבעה משמרות כהונה, אבל הם לא קשורים 
  לאורים ותומים. נו, מי יכול מסברא לתקן זאת?

   
אפשר לתקן זאת, אלא רק לפי המקור.  איאיאיאי

אהי משמים, אהי משמים, אהי משמים, אהי משמים, תשמעו דבר נפלא. מובא שם כך, 
עלי אורים ותומים. אשר בם ּכֲֹהִני, משפט יכונן. עלי אורים ותומים. אשר בם ּכֲֹהִני, משפט יכונן. עלי אורים ותומים. אשר בם ּכֲֹהִני, משפט יכונן. עלי אורים ותומים. אשר בם ּכֲֹהִני, משפט יכונן. 

הכהן שלי, הכהן הגדול, הוא היינו,  'ּכֲֹהִני'
ן'משפט יכונן'. כפי שנאמר,  חֹׁשֶ ןּבְ חֹׁשֶ ןּבְ חֹׁשֶ ןּבְ חֹׁשֶ ט    ּבְ ּפָ ׁשְ טַהּמִ ּפָ ׁשְ טַהּמִ ּפָ ׁשְ טַהּמִ ּפָ ׁשְ     ַעלַעלַעלַעל    ַהּמִ

ן    ֶאלֶאלֶאלֶאל    ְוָנַתּתָ ְוָנַתּתָ ְוָנַתּתָ ְוָנַתּתָ . וגו'    ִלּבוֹ ִלּבוֹ ִלּבוֹ ִלּבוֹ  ןחֹׁשֶ ןחֹׁשֶ ןחֹׁשֶ ט    חֹׁשֶ ּפָ ׁשְ טַהּמִ ּפָ ׁשְ טַהּמִ ּפָ ׁשְ טַהּמִ ּפָ ׁשְ     ָהאּוִריםָהאּוִריםָהאּוִריםָהאּוִרים    ֶאתֶאתֶאתֶאת    ַהּמִ
ים    ְוֶאתְוֶאתְוֶאתְוֶאת ּמִ יםַהּתֻ ּמִ יםַהּתֻ ּמִ יםַהּתֻ ּמִ א    ,,,,וגו'    ַהּתֻ אְוָנׂשָ אְוָנׂשָ אְוָנׂשָ ט    ֶאתֶאתֶאתֶאת    ַאֲהרֹןַאֲהרֹןַאֲהרֹןַאֲהרֹן    ְוָנׂשָ ּפַ טִמׁשְ ּפַ טִמׁשְ ּפַ טִמׁשְ ּפַ ֵני    ִמׁשְ ֵניּבְ ֵניּבְ ֵניּבְ     ּבְ

ָרֵאל ָרֵאלִיׂשְ ָרֵאלִיׂשְ ָרֵאלִיׂשְ ִמיד    ְיהָוהְיהָוהְיהָוהְיהָוה    ִלְפֵניִלְפֵניִלְפֵניִלְפֵני    ִלּבוֹ ִלּבוֹ ִלּבוֹ ִלּבוֹ     ַעלַעלַעלַעל    ִיׂשְ ִמידּתָ ִמידּתָ ִמידּתָ  כ"ח, [שמות ּתָ
לא 'משמר', אלא 'משפט'. מי שמבין, . . . . ]ל'-כ"ט

  חובה לתקן זאת, אין ספק שזאת טעות.
  

  מהקהל: א"כ למה 'בם'? שאלהשאלהשאלהשאלה
  

מרן שליט"א: 'בם', באורים ותומים.  תשובתתשובתתשובתתשובת
דהיינו, הכהן הגדול שלנו, הוא 'משפט יכונן', 
באורים ותומים. האמת מארץ תצמח. אשרינו 

  מה טוב חלקנו שזכינו בדורנו לכך.
        

כל הספר הזה, כמה שהם דייקו לפי  ולמרותולמרותולמרותולמרות
המקורות, אבל חושבני שישנו לפחות דבר 
אחד שהם לא עלו עליו, וגם זה דבר טעות, 
אבל זאת קשה לי לתקן, כיון שאין לי מקור 
לכך. המדובר על קינות בהוצאת ספר תורה, 
חבל שגם את זה הם לא תיקנו, אולי כנראה הם 

אבל הדבר  לא מצאו זאת במקורות שלהם.
  מעצמו צועק, שישנה כאן טעות. 

  
'קומי וספדי תורה', כתוב בהמשך כך,  בקינהבקינהבקינהבקינה

'ואנה עורכי נתחים, וסוד לחם הפנים'. לא 
מובן, מה המלים הללו? לפני כן כתוב, 'איה 
עושי זבחים, ואיפה עושי שמנים'. זה מובן. אבל 
מה הפירוש, 'ואנה עורכי נתחים, וסוד לחם 

ת הרש"צ, ישנה בצד מלה כזו, הפנים'. במהדור
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'ְוסֹוְדֵרי לחם הפנים'. האמת צועקת כאן. 
'וסודרי' היינו, אלה שמסדרים את לחם הפנים. 

שלפני כן. אינני יודע מהיכן על־דרך 'עֹוְרֵכי' 
הוא לקח זאת, ומאיפה זה בא, אבל הגירסא 
הזאת נראית אמיתית, אם אכן נמצא שיש לכך 

  מקור.
  

ים לתשעה באב. הלואי דלעיל, נוגע הדבריםהדבריםהדבריםהדברים
ולא נצטרך את הקינות הללו בשנה הבאה, 
אנחנו מצפים לישועת ה' בכל שנה ושנה, ובכל 
עת ועת. אבל ח"ו זה לא חסרון באמונה, כפי 
שאמרנו בשיעור הקודם. רציתי להרחיב על כך 
יותר, אבל כיון שהזמן אינו מספיק, אמרתי רק 

שנה את הנקודה הזאת. וכפי שאמרנו, הרי גם ב
הבאה צום ת"ב יוצא בשבת, ונדחה ליום 
ראשון, יה"ר שיידחה בכלל, אבל אנחנו 

  צריכים להתכונן, על הצד שח"ו לא נזכה. 
  

רצון שנזכה לירושלם הבנויה, שלא נצטרך  יהייהייהייהי
זאת. אבל בכל אופן, התורה היא תורה, 
והאמת היא שיש להסביר עוד כמה דברים 

שהקינות בעניין זה, כי ישנם כאלה האומרים 
יהיו גם לעתיד לבוא, לֵזכר העבר. אבל, הזמן 
קצר והמלאכה מרובה, אי אפשר להאריך כעת 
בדברים. השם ברוך הוא יזכנו תמיד על־דבר 

            כבוד שמו, אכי"ר.

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

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

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

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

 להאיר ולהעיר בהרחבה כבשיעורים שעברו.

  

האמור, בכל ספק או שאלה  לאור
המתעוררת למעיין בשיעור זה, יש לו לברר 

להלכה ולמעשה אצל מרן את הדבר היטב 
  שליט"א.

  

  הערות ותיקונים יתקבלו ברצון. 
  

  , ולרפואה להצלחה שיעור כל להקדיש ניתן
   נ"בל יוזכר השם .נשמת לעילוי או

   ,א"שליט הגאון מרן מפי השיעור בתחילת
  .השיעור בסוף" שבירך מי" באמירת וכן

  

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

  

 ולזיכוי התורה להפצת והמסייעים והתורמים
 משאלות כל ה"ב המקום ימלא ,הרבים

 .ר"אכי. לטובה ליבם


