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  נשמת לעילוי מוקדש השיעור
  .ה"תנצב, ל"ז דהרי צדוק בן יוסף רבי

  .ו"הי דהרי איתי הרב ידידנו בנו נדבת

  ',שתחי יעקב בת יונה מרת אמו להצלחתו
  ',שתחי ראובן בת רותם רות מרת ב"ונו

  .שיחיו ומרים יצחק ה"ה וילדיהם
, לטובה וליבכם ליבם משאלות כל ימלא הוא ברוך המקום

  , מהילדים נחת לרוות ויזכו
  .ר"אכי, הזכרון ובספר החיים בספר ולהיכתב
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לעילוי נשמת רבי יוסף בן צדוק דהרי  השיעור מוקדש
  ז"ל, שהשבוע יחול יום היאר־צייט שלו, תנצב"ה. 

  נדבת בנו ידידנו הרב איתי דהרי הי"ו. 
'ידידנו' זה לא מספיק, חושבני שצריך להוסיף מלה, 

ידידנו הנפלא, הנעלה. אמנם הוא צנוע ועניו אבל הוא 
עושה רבות ונצורות בעדתנו. העולם אומר, מים 
שקטים חודרים עמוק... יהי רצון, שזה יניב פירות 

  טובים. 
  עקב שתחי', וכן להצלחת אמו מרת יונה בת י

  ונו"ב מרת רות רותם בת ראובן שתחי', 
  וילדיהם ה"ה יצחק ומרים שיחיו. 

המקום ברוך הוא ימלא כל משאלות ליבם וליבכם 
לטובה, ויזכו לרוות נחת מהילדים, ולהיכתב בספר 

  אכי"ר. החיים ובספר הזכרון,

  
, , , , אאאא""""זיעזיעזיעזיע    ץץץץ""""למהרילמהרילמהרילמהרי    חייםחייםחייםחיים    עץעץעץעץ    בתכלאלבתכלאלבתכלאלבתכלאל    שופרשופרשופרשופר    תקיעתתקיעתתקיעתתקיעת    סדרסדרסדרסדר

    ברכותברכותברכותברכות    לפנילפנילפנילפני    השופרהשופרהשופרהשופר    כיסויכיסויכיסויכיסוי    בענייןבענייןבענייןבעניין    דבריודבריודבריודבריו    פירושפירושפירושפירוש
    ספרספרספרספר    דברידברידברידברי    ודחייתודחייתודחייתודחיית, , , , לכךלכךלכךלכך    המקורהמקורהמקורהמקור, , , , הההה""""ברברברבר    שופרשופרשופרשופר    התקיעותהתקיעותהתקיעותהתקיעות

        . . . . זהזהזהזה    בענייןבענייןבענייןבעניין    ירושתנוירושתנוירושתנוירושתנו
        

תקיעת שופר', בתכלאל עץ חיים     'סדר'סדר'סדר'סדר
למהרי"ץ זיע"א, מתחיל בפיוט הראשון 'עת 
שערי רחמים להיפתח', אח"כ 'המלך י"י רום 
ותחת קונה', אח"כ 'עלה אלהים בתרועה', 

'ריבונו של־עולם בניך בני רחומך שמו אח"כ 
לנגדך', עד סוף התפילה הזאת של־ פניהם

  תוקע. 
  

    אוחזאוחזאוחזאוחז    ואזואזואזואז, כך] בדף ס"ט[כותב שם  מהרי"ץמהרי"ץמהרי"ץמהרי"ץ
    בלתיבלתיבלתיבלתיייייוקוקוקוק    ,,,,))))ואומרואומרואומרואומר((((    בידובידובידובידו    השופרהשופרהשופרהשופר    ציבורציבורציבורציבור    השליחהשליחהשליחהשליח
    חחחח""""והבוהבוהבוהב    ,,,,הברכההברכההברכההברכה    עתעתעתעת    עדעדעדעד    בטליתובטליתובטליתובטליתו    השופרהשופרהשופרהשופר    לכסותלכסותלכסותלכסות

    סימןסימןסימןסימן    ללללככככ    וביןוביןוביןובין    הההההברכהברכהברכהברכ    בשעתבשעתבשעתבשעת    לכסותולכסותולכסותולכסותו    כתבכתבכתבכתב
לשון הרמב"ם פרק חמישי לשון הרמב"ם פרק חמישי לשון הרמב"ם פרק חמישי לשון הרמב"ם פרק חמישי     ואח"כ אומר. . . . וסימןוסימןוסימןוסימן

הלכות תשובה, אף על פי שתקיעת שופר הלכות תשובה, אף על פי שתקיעת שופר הלכות תשובה, אף על פי שתקיעת שופר הלכות תשובה, אף על פי שתקיעת שופר ממממ
כלומר כלומר כלומר כלומר     בראש השנה גזירת הכתוב רמז יש בובראש השנה גזירת הכתוב רמז יש בובראש השנה גזירת הכתוב רמז יש בובראש השנה גזירת הכתוב רמז יש בו

        . . . . וכו'    עורו עורו ישניםעורו עורו ישניםעורו עורו ישניםעורו עורו ישנים
        

הסדר הוא, אמירת הפסוקים קר"ע  אח"כאח"כאח"כאח"כ
שט"ן, עפ"י הסוד, קולי שמעת וגו'. ואח"כ יהיה 
רצון מלפניך אלהי המלך אלהי המשפט 

באה הברכה '. ואח"כ שתקרע כל המסכים וכו
על תקיעת שופר, 'וציונו לשמוע קול שופר', 

  וברכת שהחינו.

כאן דברים, סתומים ומכוסים. כל העניין  ישנםישנםישנםישנם
של כיסוי השופר, זהו דבר שאינו מפורש בש"ס 

לנו וסיף ו בפוסקים הקדמונים, ומהרי"ץ גם הא
כאן דברים חדשים, אשר לפי מיעוט ידיעתי 

  . אינם כתובים בשום ספר
  

אומר, כי אחרי הפיוט 'רבונו של־עולם  מהרי"ץמהרי"ץמהרי"ץמהרי"ץ
וכו', כעת תחזיק את השופר. למה? הרי אתה 
עדיין אינך תוקע? הלוא כעת אומרים 'אף על 
פי שתקיעת שופר וכו'? תחזיק אותו מקודם, 

  מ'רבונו של־עולם'?
  

לדעת, כי בדורות שעברו, היו נוהגים  צריכיםצריכיםצריכיםצריכים
'עת שהתוקע היה אומר את כל הפיוטים, מן 

שערי רחמים'. כנראה הם היו חזקים. התוקע 
היה מתחיל ואומר זאת. כך הוא גם לשון 

    זריזזריזזריזזריז    שהואשהואשהואשהוא    מימימימי    ,,,,שבצבורשבצבורשבצבורשבצבור    גדולגדולגדולגדול    ועומדועומדועומדועומדהתכלאל, 
 .אלואלואלואלו    פזמוניםפזמוניםפזמוניםפזמונים    אומראומראומראומר    תקיעהתקיעהתקיעהתקיעה    וקודםוקודםוקודםוקודם    ,,,,לתקועלתקועלתקועלתקוע    וזהירוזהירוזהירוזהיר

אמר את הפיוט הזה, וכן  וכו'. עת שערי רחמיםעת שערי רחמיםעת שערי רחמיםעת שערי רחמים
בתרועה, את  את הפיוט המלך י"י, עלה אלהים

כל התפילות הללו הוא אמר לבדו. כנראה 
אח"כ ראו, שהדבר קצת קשה, אז ישנם 
קהילות שהביאו לו מישהו שיעזור לו, שיגיד 

של כמה  את הבית השני. מכך נולד המנהג
, שעושים שני שלוחי ציבור ב'עת שערי מקומות

רחמים', שזה דבר קצת משונה. כנראה התוקע 
אז עשו הוא נחלש, דו, הרגיש שאינו יכול לב

כך. בסופו של דבר, אח"כ נהגו, שיאמרו זאת 
רק אנשים אחרים בכלל, והתוקע מתחיל 

  מ'רבונו של־עולם', או מ'עלה אלהים בתרועה'.
   

השאלה, מדוע צריך להחזיק את השופר  א"כא"כא"כא"כ
בדיוק לפני המלים 'אף על פי שתקיעת שופר 

  וכו'? 
  

יסוי השופר, הוא מן , מקור עניין כלכאורהלכאורהלכאורהלכאורה
מנהגים'. לפי הספרים שבידינו, הספר 'הגהות 
לכך מקור בספרי הפוסקים לא נמצא 

אלא בספר 'המנהגים', של  הקדמונים.
אשכנזים, זהו ספר הכי מפורסם, ישנם כמה 

 אברהם קרוייזנר.ספרי מנהגים, כגון להרב 
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אבל ישנו ספר המנהגים, להר"ר יצחק אייזיק 
שנן הגהות של חכם אחר. יש מטירנא, ועליו י

את החיבור, ויש את ההגהות. הפוסקים 
מזכירים זאת בראשי תיבות, הגמ"נ, דהיינו 
הגהות מנהגים. כלומר, יש ספר מנהגים, ויש 
עליו הגהות. ההגהות האלה, הם של חכם אחר, 
והוא זה שכותב זאת. לכאורה, שם זהו המקור 

, הראשון לכך, לפי סדר הדורות. בדפוס החדש
  זה כתוב בדף צ"א.

  
כשם כשם כשם כשם כמה עניינים בזה"ל, [באות ק"כ] שם  כתובכתובכתובכתוב

    כן השומע אל יסיחכן השומע אל יסיחכן השומע אל יסיחכן השומע אל יסיחיח בנתיים יח בנתיים יח בנתיים יח בנתיים שאין התוקע מסשאין התוקע מסשאין התוקע מסשאין התוקע מס
לא רק לתוקע אסור לדבר, בשמיעת השופר. בשמיעת השופר. בשמיעת השופר. בשמיעת השופר. 

  אלא גם לשומעים אסור לדבר. 
  

מלאכול אגוזים שמביאים לידי מלאכול אגוזים שמביאים לידי מלאכול אגוזים שמביאים לידי מלאכול אגוזים שמביאים לידי לכן יש נמנעים לכן יש נמנעים לכן יש נמנעים לכן יש נמנעים 
אם אוכלים . . . . וכו'ורין רוישפרין ורין רוישפרין ורין רוישפרין ורין רוישפרין שקשקשקשק    נחירנאנחירנאנחירנאנחירנא

הדבר עושה כיחה וניעה, ואז הוא אגוזים, 
יצטרך לכחכח בגרונו, וממילא יהיו הפרעות. 
לכן נהיה מנהג, שלא לאכול אגוזים. ישנן עוד 

גוז' בגימטריא 'חטא', סיבות אחרות, כגון ש'א
וא מביא את הסיבה הזאת, שעשו ועוד. אבל ה

  כך בכדי שלא יהיו הפרעות בתקיעת שופר. 
  

        "ץ."ץ."ץ."ץ.. תשב. תשב. תשב. תשבמלאכלםמלאכלםמלאכלםמלאכלםמנע מנע מנע מנע ומהר"ם לא ומהר"ם לא ומהר"ם לא ומהר"ם לא 
        

 –מלשון האלפס מלשון האלפס מלשון האלפס מלשון האלפס נוספת שהוא כותב, הלכה הלכה הלכה הלכה 
משמע, דאפילו סיפר בין משמע, דאפילו סיפר בין משמע, דאפילו סיפר בין משמע, דאפילו סיפר בין  –דהיינו הרי"ף 

חוזר ומברך. חוזר ומברך. חוזר ומברך. חוזר ומברך.     התקיעות של מיושב עצמן, איןהתקיעות של מיושב עצמן, איןהתקיעות של מיושב עצמן, איןהתקיעות של מיושב עצמן, אין
דהיינו, אכן אסור לדבר, אבל בדיעבד אם הוא 
דיבר, אזי הדבר תלוי. אם זה היה בין הברכה 

צריך לחזור לתקיעה, וזה לא מן העניין, אזי 
כ הוא דיבר, לאחר שכבר . אבל אם אח"ולברך

  התחיל לתקוע, אינו צריך לחזור על הברכה.
  

צריך צריך צריך צריך , הוא מביא את ההלכה שבנ"ד, כעתכעתכעתכעת
ישנה התוקע לכסות השופר בשעת ברכות. התוקע לכסות השופר בשעת ברכות. התוקע לכסות השופר בשעת ברכות. התוקע לכסות השופר בשעת ברכות. 

וכו'. 'יכול' התוקע לכסות 'יכול' התוקע לכסות 'יכול' התוקע לכסות 'יכול' התוקע לכסות כאן גירסא אחרת, 
בכל אופן, כך בהמשך נראה את הדיוק הזה. 

הוא כותב, 'צריך התוקע לכסות השופר בשעת 
  אבל גם הוא אינו מסביר מדוע.  ברכות',

זהו השורש שהיה לנגד עיני יודע, האם  אינניאינניאינניאינני
כיון שישנו הבדל בין דברים, הוא  מהרי"ץ.

כותב, בשעת הברכות, אבל לפי מהרי"ץ זה 
ההיפך, בשעת הברכה השופר צריך להיות 

', גלוי. מהרי"ץ אומר, 'אוחז השופר בידו וכו
וקיבלתי לכסות השופר בטליתו עד עת 
הברכה'. בפשטות, 'עד עת הברכה', ולא עד 
בכלל. והראיה, שהוא כותב בהמשך, שהב"ח 
כתב לכסותו בשעת הברכה. משמע שלפי מה 
שהוא קיבל מרבותיו, בשעת הברכה השופר 
צריך להיות גלוי. הב"ח אומר שצריך לכסותו 

ח"כ בשעת הברכה ובין כל סימן וסימן. וא
  אומר, אף על פי שתקיעת שופר וכו'. 

  
אומר, שהשופר יהיה מכוסה בזמן  מהרי"ץמהרי"ץמהרי"ץמהרי"ץ

את הפיסקא הזאת והרי שאומרים 'אף על פי', 
האשכנזים אינם אומרים בכלל, רק בקהילות 
תימן הנהיגו לומר את לשון הרמב"ם בעניין זה, 
כפי שמובא בספרים שהרמב"ם בהלכה הזאת 

צם וד לכך, הוא בעהיס'נחה עליו רוח הקודש'. 
ַקע    ִאםִאםִאםִאםפסוק מפורש,  ַקעִיּתָ ַקעִיּתָ ַקעִיּתָ ִעיר    ׁשֹוָפרׁשֹוָפרׁשֹוָפרׁשֹוָפר    ִיּתָ ִעירּבְ ִעירּבְ ִעירּבְ     לֹאלֹאלֹאלֹא    ְוָעםְוָעםְוָעםְוָעם    ּבְ

זהו 'עורו עורו ישנים  ,,,,]ו' ג', עמוס[ֶיֱחָרדּו ֶיֱחָרדּו ֶיֱחָרדּו ֶיֱחָרדּו 
משינתכם'. וגם ישנו מקור במדרש חז"ל לכך, 
בפסיקתא דרב כהנא, ומדרש הגדול מביא זאת 

שהם שהם שהם שהם בשעה בשעה בשעה בשעה בזה"ל, [דף תרמ"ו] בפרשת אמור 
'עורו זהו     הם ניעורים.הם ניעורים.הם ניעורים.הם ניעורים.    ,,,,שומעים קול השופרשומעים קול השופרשומעים קול השופרשומעים קול השופר

. וגם רבי' סעדיה גאון, שהיה לפני עורו'
הרמב"ם, כתב זאת בין הטעמים של תקיעת 
שופר. הרי הוא כתב, עשרה טעמים. והטעם 

מה שהרמב"ם כותב. אבל כמו השביעי, זהו 
בסגנון דברי הרמב"ם, ישנם עוד דיוקים 

  ועניינים.
  

אופן, כאשר מהרי"ץ כותב, לאחוז מכאן  בכלבכלבכלבכל
את הדבר, כנראה  אינו מסבירואת השופר, 

, הסיבה לכךונלע"ד שצריכים להבין זאת לבד. 
פשוטה מאד. הרי אנו אומרים, 'אף על פי 
שתקיעת שופר בראש השנה גזירת הכתוב, 
רמז יש בו'. מה הפירוש, 'בו'? היה צריך להיות 

קיעת שופר' זה כתוב, 'רמז יש בה', שהרי 'ת
לשון נקיבה. השופר, הוא לשון זכר. התקיעה, 
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היא גזירת הכתוב, אבל 'רמז יש בו', דהיינו 
  בשופר. ישנו כאן 'רמז בתוך רמז'. 

  
זאת מהרי"ץ בעצמו כתב, מביאים כך  ואתואתואתואת

המפורסמים שלו בשמו, זה לא בספרים 
. הבאתי זאת בנפלאות מתורתך שבידינו

לא קישרנו את אז , [פרשת פינחס, דף רנ"ד]
זהו דבר חדש אשר והדברים עם העניין הזה, 

  עלה בדעתי רק בימים האחרונים. 
  

    יייי""""ובכתובכתובכתובכתבשם מהרי"ץ, שהוא כתב כך,  העלינוהעלינוהעלינוהעלינו
    נמצאנמצאנמצאנמצא    לללל""""זצוקזצוקזצוקזצוק    ץץץץ""""מהרימהרימהרימהרי    עוזנועוזנועוזנועוזנו    גאוןגאוןגאוןגאון    שלשלשלשל    שושושושוקדקדקדקד

    מהלכותמהלכותמהלכותמהלכות    גגגג""""פפפפ    םםםם""""הרמבהרמבהרמבהרמב    כתבכתבכתבכתב    ,,,,לללל""""בזהבזהבזהבזה    כתובכתובכתובכתוב
    בראשבראשבראשבראש    שופרשופרשופרשופר    שתקיעתשתקיעתשתקיעתשתקיעת    יייי""""אעפאעפאעפאעפ    ,,,,''''דדדד    הלכההלכההלכההלכה    תשובהתשובהתשובהתשובה

    ,,,,פירושפירושפירושפירוש    ....''''וכווכווכווכו    בובובובו    ישישישיש    רמזרמזרמזרמז    הכתובהכתובהכתובהכתוב    גזירתגזירתגזירתגזירת    השנההשנההשנההשנה
זאת הכוונה, במלה 'בו'. האמת     ....עצמועצמועצמועצמו    בשופרבשופרבשופרבשופר

היא, כי ישנם שגרסו ברמב"ם, 'יש בה', אולי 
  מהרי"ץ בא לאפוקי מהם, לא, 'רמז יש בו'. 

  
    שכשהואשכשהואשכשהואשכשהואתשמעו עניין, הפלא ופלא.  כעתכעתכעתכעת

    אזאזאזאז    הלכלוךהלכלוךהלכלוךהלכלוך    ממנוממנוממנוממנו    וכשמסירוכשמסירוכשמסירוכשמסיר    ,,,,קרןקרןקרןקרן    נקראנקראנקראנקרא    כברייתוכברייתוכברייתוכברייתו
            ....שופרשופרשופרשופר    והיינווהיינווהיינווהיינו    ,,,,שפירשפירשפירשפיר    נעשהנעשהנעשהנעשה

        
מדוע קוראים לו בשם שופר? הרי לכאורה, הרי הרי הרי הרי 

זאת קרן? היה באיל קרן, או בכל החיות 
והבהמות שיש להם קרנות, א"כ מדוע קוראים 

נם כאלה האומרים, שזהו מלשון לו שופר? יש
פרת, כי הוא מעביר. כנראה, לא התאים שפו

ר. פָ פוֹ לו הפירוש הזה, משום שא"כ היה צ"ל שְׁ 
יר. פִּ לשון שַׁ ר? אלא, שופר זהו מפָ וֹ מה זה, שׁ 

דהיינו, השופר מתקן את מה שהיה מקודם, 
שזהו הקרן. פירושו, שכאשר הקרן נמצאת 
בראש האיל, או בכל מקום שנמצא קרנות, הרי 
יש בתוכה את הזכרות. בכדי לתקוע בזה, 
מנקים ומוציאים את כל הפסולת, וכעת הוא 

    ַקְרֵניַקְרֵניַקְרֵניַקְרֵני ]י"א ע"ה, תהלים[זה כמו נהיה 'שפיר'. הקרן, 
ִעים ִעיםְרׁשָ ִעיםְרׁשָ ִעיםְרׁשָ , הפחות-לכלאבל עכשיו הוא 'שפיר'.  ,,,,ְרׁשָ

  בתורת רמז. 
  

    כךכךכךכךזה, אתה צריך ללמוד מן השופר.  דברדברדברדבר
    ,,,,רשערשערשערשע    נקראנקראנקראנקרא    חטאיםחטאיםחטאיםחטאים    מלאמלאמלאמלא    כשהואכשהואכשהואכשהוא    ,,,,האדםהאדםהאדםהאדם

    מחשבותמחשבותמחשבותמחשבות    מלבומלבומלבומלבו    ומסירומסירומסירומסיר    בתשובהבתשובהבתשובהבתשובה    חוזרחוזרחוזרחוזר    וכשהואוכשהואוכשהואוכשהוא

    רמזרמזרמזרמז    ,,,,רבינורבינורבינורבינו    שאמרשאמרשאמרשאמר    וזהווזהווזהווזהו    ....צדיקצדיקצדיקצדיק    נקראנקראנקראנקרא    אזאזאזאז    הרעותהרעותהרעותהרעות
            ....ץץץץ""""מהרימהרימהרימהרי    לללל""""עכעכעכעכ    ....והבןוהבןוהבןוהבן    ....עצמועצמועצמועצמו    בשופרבשופרבשופרבשופר    ,,,,בובובובו    ישישישיש

        
כעת מובן, מדוע צריך להחזיק ביד את  ממילאממילאממילאממילא

  השופר, כי 'רמז יש בו', דהיינו בשופר. 
  

כי ישנם כאלה [בדף רנ"ה] שם בס"ד  והבאתיוהבאתיוהבאתיוהבאתי
שפירשו רמזים נוספים בזה, בפירוש המלים 

    רמזרמזרמזרמז''''    מפרשיםמפרשיםמפרשיםמפרשים    וישוישוישויש'רמז יש בו', רק נזכיר זאת, 
    מתמתמתמת    כברכברכברכבר    הקרןהקרןהקרןהקרן    באבאבאבא    ממנוממנוממנוממנו    אשראשראשראשר    האילהאילהאילהאיל    כיכיכיכי    ',',',',בובובובו    ישישישיש

    שהואשהואשהואשהוא    ,,,,הלזהלזהלזהלז    הקרןהקרןהקרןהקרן    אםאםאםאם    כיכיכיכי    ממנוממנוממנוממנו    נשארנשארנשארנשאר    ולאולאולאולא    ,,,,וכלהוכלהוכלהוכלה
    כחכחכחכח    רקרקרקרק    בידיהםבידיהםבידיהםבידיהם    ישארישארישארישאר    לאלאלאלא    ,,,,ישראלישראלישראלישראל    כךכךכךכך    ....השופרהשופרהשופרהשופר

    אלאאלאאלאאלא    ממנוממנוממנוממנו    נשארנשארנשארנשאר    שלאשלאשלאשלא    הקרןהקרןהקרןהקרן    כמוכמוכמוכמו    ,,,,תפילתןתפילתןתפילתןתפילתן
זהו רמז     ....ההבלההבלההבלההבל    רידוףרידוףרידוףרידוף    להםלהםלהםלהם    מועילמועילמועילמועיל    ואיןואיןואיןואין    ,,,,הקולהקולהקולהקול

  נוסף, לגבי הקרן השופר. 
  

, , , , ועצמותועצמותועצמותועצמות    מגידיןמגידיןמגידיןמגידין    היההיההיההיה    שהאילשהאילשהאילשהאיל    כמוכמוכמוכמו, , , , מפרשיםמפרשיםמפרשיםמפרשים    וישוישוישויש
    להיותלהיותלהיותלהיות    עתידעתידעתידעתיד    האדםהאדםהאדםהאדם    כןכןכןכן, , , , יבשיבשיבשיבש    עצםעצםעצםעצם    הואהואהואהוא    ועתהועתהועתהועתה
ללמוד את המוסר הזה. אז . . . . יתגאהיתגאהיתגאהיתגאה    ולאולאולאולא, , , , כמוהוכמוהוכמוהוכמוהו

  גם כן, 'רמז יש בו'.
  

מובן, שלכן נראה למהרי"ץ, או לפי מה  כעתכעתכעתכעת
שהוא קיבל מרבותיו, זה מתאים שכעת תחזיק 

  את השופר, בכדי לעורר את הכוונה הזאת. 
  

, גם לגבי ההמשך, אנו צריכים להבין וממילאוממילאוממילאוממילא
'קולי שמעת וגו', אלו פסוקי לבד מעצמנו. 

ד הקיטרוג של השטן, הרי קר"ע שט"ן, שהם כנג
ח באנא בכֹזה אחד מן השמות של שם בן מ"ב, 

וכו' יש כמה וכמה שמות, ואחד מהם זה השמות 
האלה. אם כן, בכדי שח"ו לא יהיה קיטרוג של 
השטן, שמעכב את התקיעה, כפי שהבאנו על 

   מעשים שהיו.
  

העניין הזה, שצריך להסתיר את  א"כ מובןמובןמובןמובן
השופר, בכדי שלא ימנע ויהיה עיכובים ח"ו, 
שהתקיעות לא יעלו כהוגן, או שבכלל אי 

שישנן שתי סיבות,  נמצאאפשר יהיה לתקוע. 
למה בפסוקים האלה, קר"ע שט"ן, ק'ולי 
שמעת, ר'אש דברך, ע'רוב עבדך לטוב, ש'ש 

ריך אנכי, ט'וב טעם ודעת, נ'דבות פי, השופר צ
  להיות מכוסה.
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אבל אחרי שתוקעים, כבר לא  מהקהל: שאלהשאלהשאלהשאלה
  לכסותו?צריך 

  

דנים בכך, יש בזה מרן שליט"א:  תשובתתשובתתשובתתשובת
חילוקי דעות. לפי מהרי"ץ נראה, שרק כאן 
צריך לכסות, אבל אח"כ תשאיר אותו גלוי. 

בתפילת מוסף. רק בפסוקים האלה, שינו  וק"ו
עניין. ולא רק בגלל 'רמז יש בו' בכדי לרמוז על 
השופר, אלא שאולי תכסה אותו בכדי לרמוז 
שיש בו דברים מכוסים ונעלמים. הוספתי כאן 

  עוד עניין. 
  

שתי  השאלה, הרי מהרי"ץ הביא בנ"ד כעתכעתכעתכעת
דעות, לא ניכנס לכל מיני פרטים, ישנו נידון 
לגבי מה שהוא כותב זאת בשם הב"ח, אמנם 
הפוסקים כתבו זאת בשם הב"ח, אולם לא 
מצאו זאת בדברי הב"ח. לא ניכנס כעת 
לדברים שכבר נידונו ונידושו בספרים, היכן 

  הב"ח הזה. 
  

השאלה היא, שמהרי"ץ כותב כאן שתי  אבלאבלאבלאבל
אומר, 'קיבלתי', אינו  דעות. בהתחלה הוא

אומר ממי קיבל, האם מרבו או מרבותיו. 
'לכסות את השופר בטליתו עד עת הברכה'. 
ואח"כ הוא מביא, והב"ח כתב לכסותו בשעת 
הברכה ובין כל סימן וסימן. א"כ, מה עלינו 
לעשות? לכסות בברכה ובין כל סימן וסימן, או 

  רק לפני כן?
  

רות משה על ה', זכינו שיש את הספר בא ברוךברוךברוךברוך
פסקי מהרי"ץ על הלכות ראש השנה, רק 
במשך הזמן ראיתי כמה הספר הזה חשוב, כמה 

  הוא מקיף ומעמיק. 
  

    סברתסברתסברתסברת    מדהביאמדהביאמדהביאמדהביא אות רכ"ט]בדף פ"ה, [שם  כתובכתובכתובכתוב
    ראויראויראויראוי    שכןשכןשכןשכן    לללל""""רסרסרסרס    משמעמשמעמשמעמשמע    ,,,,באחרונהבאחרונהבאחרונהבאחרונה    חחחח""""הבהבהבהב

    ומצינוומצינוומצינוומצינו    ....מרבותיומרבותיומרבותיומרבותיו    בלבלבלבליייישקשקשקשק    כמוכמוכמוכמו    ודלאודלאודלאודלא    ,,,,לעשותלעשותלעשותלעשות
    וכמווכמווכמווכמו    ,,,,רבותיורבותיורבותיורבותיו    עלעלעלעל    שחלקשחלקשחלקשחלק    ,,,,בבבב""""כיוכיוכיוכיו    מקומותמקומותמקומותמקומות    בכמהבכמהבכמהבכמה

    עלעלעלעל    הפוסקיםהפוסקיםהפוסקיםהפוסקים    מלשוןמלשוןמלשוןמלשון    גופיהגופיהגופיהגופיה    חחחח""""רבהמרבהמרבהמרבהמ    שדקדקשדקדקשדקדקשדקדק
    אאאא""""חחחח    צדיקצדיקצדיקצדיק    פעולתפעולתפעולתפעולת    בתשובותיובתשובותיובתשובותיובתשובותיו    כיעוייןכיעוייןכיעוייןכיעויין    ,,,,זהזהזהזה    דרךדרךדרךדרך
    בנוהבנוהבנוהבנוה    שכתבנושכתבנושכתבנושכתבנו    ומהומהומהומה    ,,,,וראיתיוראיתיוראיתיוראיתי    הההה""""דדדד    אאאא""""קעקעקעקע    סימןסימןסימןסימן
        ....דדדד""""ככככ    הערההערההערההערה    שםשםשםשם    צדקצדקצדקצדק

בעצם, זהו כלל בשלחן ערוך ובהרבה הרי הרי הרי הרי 
ספרים, כאשר מביאים שתי דעות, יש אומרים 
כך ויש אומרים כך, כיצד לעשות? הכלל הוא, 
הלכה כיש אומרים בתרא. כך הוא הכלל 
בפוסקים, בדרך כלל. האמת היא, ישנם 
החולקים על כך, וסוברים כי ההלכה כדעת יש 
אומרים קמא. אבל רוב האחרונים הכריעו, 
שההלכה כיש אומרים בתרא. דהיינו, אלו 
דברים שאינם קבלה ממרן, אבל אלו דברים 
מובנים, כי אם האדם אומר שני צדדים, מה 
שהוא אומר בסוף זהו העיקר. 'תפוס לשון 
אחרון'. גם בגמרא, הדבר כך, כאשר ישנן שתי 
לשונות. זהו כלל כבר מן הגאונים. אלו דברים 

  ידועים.
  

מהקהל: אבל זה לא סתם י"א וי"א, כאן  שאלהשאלהשאלהשאלה
זאת קבלה. 'קבלה' זהו דבר יותר כבד מאיזו 

  דעה.
  

מרן שליט"א: נכון. אתה צודק. ישנו  תשובתתשובתתשובתתשובת
חילוק. זה לא יש אומרים ויש אומרים, אלא כך 

. אתה אומר עכ"פ אולי יש בזה הבדלקיבלתי. 
  טוב. עוד מעט אסביר זאת יותר בהרחבה.

  
  ם לכסות את השופר?מהקהל: חייבי שאלהשאלהשאלהשאלה

  

מרן שליט"א: לא חייבים, אבל זהו  תשובתתשובתתשובתתשובת
מנהג טוב. לא שזאת חובה. זאת אינה הלכה. 

מהרי"ץ אומר, 'קיבלתי'. יש בכך גם אבל 
  עניין, הדבר רצוי. 

  
, [הלכות ראש השנה, דף נ"ו]סביב לשולחנך  בספרבספרבספרבספר

שיצא לאור אחרי הספר בארות משה, הוא 
    דעתדעתדעתדעת    כיצדכיצדכיצדכיצד    סתפקסתפקסתפקסתפקלהלהלהלהיש יש יש יש בכלל הלך לכיוון אחר, 

    בהדיאבהדיאבהדיאבהדיא    הכריעהכריעהכריעהכריע    לאלאלאלא    שהרישהרישהרישהרי    ,,,,מעשהמעשהמעשהמעשה    לענייןלענייןלענייןלעניין    ץץץץ""""מהרימהרימהרימהרי
    לללל""""דסדסדסדס    למימרלמימרלמימרלמימר    דאיכאדאיכאדאיכאדאיכא    ....הסברותהסברותהסברותהסברות    משתימשתימשתימשתי    כאחתכאחתכאחתכאחת

    ,,,,בידובידובידובידו    המקובלתהמקובלתהמקובלתהמקובלת    הראשונההראשונההראשונההראשונה    כסבראכסבראכסבראכסברא    שהעיקרשהעיקרשהעיקרשהעיקר
    דמשמעדמשמעדמשמעדמשמע    ,,,,לברךלברךלברךלברך    שמתחילשמתחילשמתחילשמתחיל    לפנילפנילפנילפני    עדעדעדעד    לכסותולכסותולכסותולכסותו
    השופרהשופרהשופרהשופר    צריךצריךצריךצריך    לסימןלסימןלסימןלסימן    סימןסימןסימןסימן    וביןוביןוביןובין    הברכותהברכותהברכותהברכות    דבשעתדבשעתדבשעתדבשעת

    חחחח""""הבהבהבהב    סברתסברתסברתסברת    הביאהביאהביאהביא    ולאולאולאולא    ....דוקאדוקאדוקאדוקא    מגולהמגולהמגולהמגולה    להיותלהיותלהיותלהיות
    קבלהקבלהקבלהקבלה    לנולנולנולנו    שיששיששיששיש    כיוןכיוןכיוןכיון    ,,,,להלהלהלה    לחושלחושלחושלחוש    שאיןשאיןשאיןשאין    לומרלומרלומרלומר    אלאאלאאלאאלא

    ,,,,המחברהמחברהמחברהמחבר    רבינורבינורבינורבינו    דעתדעתדעתדעת    כמשמעותכמשמעותכמשמעותכמשמעות    וזהוזהוזהוזה    ....בהיפךבהיפךבהיפךבהיפך
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    ,,,,הברכותהברכותהברכותהברכות    בשעתבשעתבשעתבשעת    מגולהמגולהמגולהמגולה    להיותלהיותלהיותלהיות    צריךצריךצריךצריך    שהשופרשהשופרשהשופרשהשופר
      ....אזאזאזאז    לכסותולכסותולכסותולכסותו    שכתבשכתבשכתבשכתב    וווו""""האזהאזהאזהאז    דברידברידברידברי    השמיטהשמיטהשמיטהשמיט    שהרישהרישהרישהרי

  
מהרי"ץ הביא את הב"ח, בכדי לומר  כביכולכביכולכביכולכביכול

וזה כמשמעות דעת רבינו וזה כמשמעות דעת רבינו וזה כמשמעות דעת רבינו וזה כמשמעות דעת רבינו שאנחנו ההיפך ממנו. 
דהיינו בעל שתילי זיתים, אשר המחבר. המחבר. המחבר. המחבר. 

ומשמע התעלם בכלל מכל הנושא הזה, 
  לדעתו השופר צריך להיות מגולה. ד
  

    ,,,,הסברותהסברותהסברותהסברות    לשתילשתילשתילשתי    חשחשחשחש    ץץץץ""""דמהרידמהרידמהרידמהרי    לללל""""ננננ    יותריותריותריותר    אבלאבלאבלאבל
    ויכסהוויכסהוויכסהוויכסהו    ,,,,הברכותהברכותהברכותהברכות    סיוםסיוםסיוםסיום    עדעדעדעד    מכוסהמכוסהמכוסהמכוסה    השופרהשופרהשופרהשופר    וישארוישארוישארוישאר

    אליבאאליבאאליבאאליבא    בזהבזהבזהבזה    ויוצאויוצאויוצאויוצא    ,,,,וסימןוסימןוסימןוסימן    סימןסימןסימןסימן    כלכלכלכל    ביןביןביןבין    שובשובשובשוב
    ליכאליכאליכאליכא    קבלתוקבלתוקבלתוקבלתו    דלפידלפידלפידלפי    ,,,,למימרלמימרלמימרלמימר    איכאאיכאאיכאאיכא    דהאדהאדהאדהא    ....עעעע""""דכודכודכודכו

    הברכותהברכותהברכותהברכות    בשעתבשעתבשעתבשעת    מגולהמגולהמגולהמגולה    השופרהשופרהשופרהשופר    שיהיהשיהיהשיהיהשיהיה    קפידאקפידאקפידאקפידא
    בשעתבשעתבשעתבשעת    בידובידובידובידו    שאוחזושאוחזושאוחזושאוחזו    דכיוןדכיוןדכיוןדכיון    ,,,,לסימןלסימןלסימןלסימן    סימןסימןסימןסימן    ביןביןביןבין    שששש""""וכוכוכוכ

      ....מכוסהמכוסהמכוסהמכוסה    שהואשהואשהואשהוא    בכךבכךבכךבכך    מהמהמהמה    ברכהברכהברכהברכה
  

יותר מסתבר שתעשה את הכל. מה     ,לדבריולדבריולדבריולדבריו
איכפת לך לכסות? וכי זה מזיק? הדבר אינו 

        מזיק. 
        

    זאתזאתזאתזאת    שקיבלשקיבלשקיבלשקיבל    נראהנראהנראהנראה    ץץץץ""""מהרימהרימהרימהרי    שמדברישמדברישמדברישמדברי    גםגםגםגם    מהמהמהמה
    ונמצאונמצאונמצאונמצא    ,,,,לכךלכךלכךלכך    טעםטעםטעםטעם    קיבלקיבלקיבלקיבל    ולאולאולאולא    ,,,,בסתםבסתםבסתםבסתם    מרבותיומרבותיומרבותיומרבותיו
    ואינהואינהואינהואינה    לקבלהלקבלהלקבלהלקבלה    תוספתתוספתתוספתתוספת    היאהיאהיאהיא    חחחח""""הבהבהבהב    שסברתשסברתשסברתשסברת
        וכו'.    אותהאותהאותהאותה    סותרתסותרתסותרתסותרת

        
נחזור לעניין הזה, אולם בכדי שיהיו  תכףתכףתכףתכף

[בדף נ"ז] בהמשך הוא מביא לדברים הללו טעם, 
לכסות עניין ה מה, את הסיבה לכיסוי השופר

את השופר? כנראה בסה"כ ישנם עשר או חמש 
עשרה טעמים לעניין הזה. אבל הטעם 
המפורסם ביותר הוא, הדבר מובא גם בבארות 
משה, אבל בעל סביב לשולחנך מרכיב עוד 
טעמים, ובעוד ספרים הרחיבו בכך, גם 

ובכללם בנימוקים של העניין, תכף נראה זאת, 
        בספר ירושתנו שעוד מעט אביא אותו בל"נ. 

        
הר"ר דוד לוריא, הוא מבית מדרשו  –הרד"ל הרד"ל הרד"ל הרד"ל 

בשם קדמות חשוב של הגר"א, יש לו ספר 
    כיסויכיסויכיסויכיסויטעם מעניין.  כותב מעצמוהוא שם הזוהר, 
 אות ו"[פנ    בהבהבהבהררררראשית ראשית ראשית ראשית בבבבבבבב    שששש""""ממממ    לזכרלזכרלזכרלזכר    הואהואהואהוא    השופרהשופרהשופרהשופר

    בשעתבשעתבשעתבשעת    יצחקיצחקיצחקיצחק    אתאתאתאת    אבינואבינואבינואבינו    אברהםאברהםאברהםאברהם    שהצניעשהצניעשהצניעשהצניע    ,,,,ה']
    בובובובו    יזרקיזרקיזרקיזרק    שלאשלאשלאשלא    ,,,,ממשממשממשממש    העקידההעקידההעקידההעקידה    עדעדעדעד    המזבחהמזבחהמזבחהמזבח    בנייןבנייןבנייןבניין
            הקרבן.הקרבן.הקרבן.הקרבן.    מןמןמןמן    ויפסלויפסלויפסלויפסל    השטןהשטןהשטןהשטן    יייי""""עעעע    אבןאבןאבןאבן

        

, בשעה שאאע"ה בנה את המזבח דהיינודהיינודהיינודהיינו
לעקידה, הוא הסתיר את יצחק, כיסה אותו, 
בכדי להגן עליו. הרי השטן ידע, מה יפעל 

בינו בעקידת יצחק, א"כ חס ושלום אאברהם 
הוא היה עלול להזיק לו, ואז הוא יהיה פסול 

ילך לאיבוד. לכן, הוא  לקרבן, וממילא הכל
    אילאילאילאיל    שלשלשלשל    בשופרבשופרבשופרבשופר    שהתקיעהשהתקיעהשהתקיעהשהתקיעה    וכיוןוכיוןוכיוןוכיוןהצניע אותו. 

    כדלקמןכדלקמןכדלקמןכדלקמן    ,,,,יצחקיצחקיצחקיצחק    שלשלשלשל    ואילוואילוואילוואילו    לעקידהלעקידהלעקידהלעקידה    זכרזכרזכרזכר    היאהיאהיאהיא
    ככככ""""גגגג    השופרהשופרהשופרהשופר    שכיסוישכיסוישכיסוישכיסוי    זהזהזהזה    עשועשועשועשו    סקא,סקא,סקא,סקא,    תקפותקפותקפותקפו    סימןסימןסימןסימן
יפה. זהו הטעם שהוא  ....דאברהםדאברהםדאברהםדאברהם    לזריזותיהלזריזותיהלזריזותיהלזריזותיה    זכרזכרזכרזכר

        חידש מעצמו. וישנם עוד כמה טעמים.
        

אלינו, הוא הטעם המובא שם בהמשך  הנוגעהנוגעהנוגעהנוגע
[חלק ליקוטים והשמטות סי' יציב  דברי בשם שו"ת

הוא גם הוא כותב הרבה טעמים, "ו אות ה'] נ
התבונן בעניין זה ונתן טעמים, ואחד מן 
הטעמים קשור לפיסקת 'אף על פי', זה ג"כ יכול 
להיות הסבר בדברי מהרי"ץ, למרות שנראה 
לי שלא צריך זאת לפי מה שאמרנו מקודם, 

    ,,,,אותנואותנואותנואותנו    ללמדללמדללמדללמד    דידידידיככככ    שזהושזהושזהושזהואבל נצרף גם את זאת. 
    כלכלכלכל    יתכפרויתכפרויתכפרויתכפרו    בלבדבלבדבלבדבלבד    השופרהשופרהשופרהשופר    שבכוחשבכוחשבכוחשבכוח    נחשובנחשובנחשובנחשוב    שלאשלאשלאשלא

    וחרטהוחרטהוחרטהוחרטה    בתשובהבתשובהבתשובהבתשובה    העיקרהעיקרהעיקרהעיקר    אלאאלאאלאאלא    ,,,,העוונותהעוונותהעוונותהעוונות
דהיינו, אל תחשוב, יש לנו שופר,     ....אמיתיתאמיתיתאמיתיתאמיתית

נתקע בו ונגמר, יצאנו ידי חובתנו. השופר, הוא 
            רק אמצעי, זה טוב, אבל העיקר היא התשובה.

        

    ויבינוויבינוויבינוויבינו    ידעוידעוידעוידעו    למעןלמעןלמעןלמען    ,,,,השופרהשופרהשופרהשופר    אתאתאתאת    מכסיםמכסיםמכסיםמכסים    ולכןולכןולכןולכן
    רקרקרקרק    ותכליתוותכליתוותכליתוותכליתו    ,,,,כלוםכלוםכלוםכלום    אינואינואינואינו    כשלעצמוכשלעצמוכשלעצמוכשלעצמו    שהשופרשהשופרשהשופרשהשופר
    וכדבריוכדבריוכדבריוכדברי    ,,,,לתשובהלתשובהלתשובהלתשובה    ולעוררםולעוררםולעוררםולעוררם    העםהעםהעםהעם    לבלבלבלב    להחרידלהחרידלהחרידלהחריד

    שתקיעתשתקיעתשתקיעתשתקיעת    פפפפ""""אעאעאעאע    ,,,,דדדד""""הלהלהלהל    מתשובהמתשובהמתשובהמתשובה    גגגג""""בפבפבפבפ    םםםם""""הרמבהרמבהרמבהרמב
    כלומרכלומרכלומרכלומר    בובובובו    ישישישיש    רמזרמזרמזרמז    הכתובהכתובהכתובהכתוב    גזירתגזירתגזירתגזירת    הההה""""ברברברבר    שופרשופרשופרשופר
    הקיצוהקיצוהקיצוהקיצו    ונרדמיםונרדמיםונרדמיםונרדמים    משנתכםמשנתכםמשנתכםמשנתכם    ישניםישניםישניםישנים    עורועורועורועורו

    בתשובהבתשובהבתשובהבתשובה    וחזרווחזרווחזרווחזרו    במעשיכםבמעשיכםבמעשיכםבמעשיכם    וחפשווחפשווחפשווחפשו    מתרדמתכםמתרדמתכםמתרדמתכםמתרדמתכם
    טעמיםטעמיםטעמיםטעמים    הרבההרבההרבההרבה    להביאלהביאלהביאלהביא    טרחטרחטרחטרח    ושםושםושםושם    ....שששש""""עייעייעייעיי' ' ' ' וכווכווכווכו

    הטעםהטעםהטעםהטעם    ....מהםמהםמהםמהם    חלקחלקחלקחלק    אלאאלאאלאאלא    הבאתיהבאתיהבאתיהבאתי    ולאולאולאולא    ,,,,לכךלכךלכךלכך
    ,,,,ץץץץ""""מהרימהרימהרימהרי    שכתבשכתבשכתבשכתב    הקבלההקבלההקבלההקבלה    להמתיקלהמתיקלהמתיקלהמתיק    ישישישיש    ,,,,האחרוןהאחרוןהאחרוןהאחרון
    לשוןלשוןלשוןלשון    לומרלומרלומרלומר    כשמתחילכשמתחילכשמתחילכשמתחיל    דוקאדוקאדוקאדוקא    השופרהשופרהשופרהשופר    אתאתאתאת    לכסותלכסותלכסותלכסות
        ....לללל""""הנזהנזהנזהנז    םםםם""""הרמבהרמבהרמבהרמב
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ג"כ הסבר, שיכול להיות. אם כי יותר נראה  זהזהזהזה
לי, בסגנון שאמרתי מקודם. אבל לפי הדברי 

  יציב, אפשר אולי לסנף אותו.
  

שנראה לי נכון, בעצם כבר רמזתי לכך  מהמהמהמה
. [חלק ג' סימן קס"ג דף שס"ו]בשו"ת עולת יצחק 

    לללל""""וזוזוזוז    בתכלאלבתכלאלבתכלאלבתכלאל    ץץץץ""""מהרימהרימהרימהרי    כתבכתבכתבכתבהשואל כתב כך, 
    הברכההברכההברכההברכה    עתעתעתעת    עדעדעדעד    בטליתובטליתובטליתובטליתו    השופרהשופרהשופרהשופר    לכסותלכסותלכסותלכסות    קיבלתיקיבלתיקיבלתיקיבלתי

    כלכלכלכל    וביןוביןוביןובין    הברכההברכההברכההברכה    בשעתבשעתבשעתבשעת    לכסותולכסותולכסותולכסותו    כתבכתבכתבכתב    חחחח""""והבוהבוהבוהב
    פסקפסקפסקפסק    מהומהומהומהו    מדבריומדבריומדבריומדבריו    ברורברורברורברור    אאאאע"כ. ולע"כ. ולע"כ. ולע"כ. ול    וסימןוסימןוסימןוסימן    סימןסימןסימןסימן

        ....בתימןבתימןבתימןבתימן    נהגונהגונהגונהגו    ואיךואיךואיךואיך    ,,,,למעשהלמעשהלמעשהלמעשה    ההלכהההלכהההלכהההלכה
        

    ומיומיומיומי    גלויגלויגלויגלוי    יהאיהאיהאיהא    הברכההברכההברכההברכה    בעתבעתבעתבעת    משמעמשמעמשמעמשמעעל כך,  עניתיעניתיעניתיעניתי
    והמנהגיםוהמנהגיםוהמנהגיםוהמנהגים    לסמוךלסמוךלסמוךלסמוך    מהמהמהמה    עלעלעלעל    לולולולו    ישישישיש    אזאזאזאז    גםגםגםגם    שמכסהשמכסהשמכסהשמכסה

    מכסיםמכסיםמכסיםמכסים    וישוישוישויש    בברכהבברכהבברכהבברכה    גםגםגםגם    מכסיםמכסיםמכסיםמכסים    ישישישיש    בזהבזהבזהבזה    מחולקיםמחולקיםמחולקיםמחולקים
    איןאיןאיןאין    וסימןוסימןוסימןוסימן    סימןסימןסימןסימן    כלכלכלכל    ביןביןביןבין    לבדלבדלבדלבד    הברכההברכההברכההברכה    לפנילפנילפנילפני    עדעדעדעד

    תוקעיםתוקעיםתוקעיםתוקעים    אלאאלאאלאאלא    בנתייםבנתייםבנתייםבנתיים    מפסיקיםמפסיקיםמפסיקיםמפסיקים    איןאיןאיןאין    כיכיכיכי    מכסיםמכסיםמכסיםמכסים
התימנים, אין מה לכסות  אצלינו ....זהזהזהזה    אחראחראחראחר    בזהבזהבזהבזה

בין סימן לסימן, אין זמן לכך, לא עושים 
הפסקות. השופר נשאר גלוי. הכי הרבה, מכסים 

    סמוךסמוךסמוךסמוך    בפרטבפרטבפרטבפרט    מכסיםמכסיםמכסיםמכסים    ישישישיש    ככככ""""גגגג    במוסףבמוסףבמוסףבמוסף    גם בברכות.
ציינתי לכמה ספרים. ווכו', ועיין ועיין ועיין ועיין     התקיעההתקיעההתקיעההתקיעה    לפנילפנילפנילפני

א"כ בעצם כבר כתבתי שם את המהלך, כפי 
        מה שאני חושב. 

        
יותר. הכלל הזה, לגבי בס"ד אסביר זאת  כעתכעתכעתכעת

יש אומרים ויש אומרים, שההלכה כיש אומרים 
בתרא, פירוש הדבר הוא, שדעת האדם נוטה 
למה שהוא אומר בסוף, ליבו יותר נוטה לכך, 
לכן הוא אומר זאת בסוף, בתורת 'הכל הולך 

היא, כי יכלת העיקרית אחר החיתום'. והסיבה 
לכתוב ההיפך. אם אתה אוחז שהי"א הראשון 
הוא העיקר, מדוע לא הפכת את הסדר? יכלת 
לסדר את הדעות, ההיפך ממה שכתבת. ואם 

הביא דעה זאת בסוף, סידרת את זה כך, ל
. אבל בנ"ד, מהרי"ץ זה בדוקאהדבר סימן ש

לא יכל לכתוב ההיפך, שהרי הוא היה חייב 
לכתוב בהתחלה את הקבלה שלו. הב"ח כותב, 

ין לא לכסות בשעת הברכה. אבל מהרי"ץ עדי
הגיע אל הברכה, הוא אוחז כעת לפני 'אף על 
פי', לכן כאן הוא התחיל לכתוב, אני קיבלתי 

לכסות בטליתו, ו'על הדרך' אני מביא לך מה 
הב"ח אומר, למרות שבעצם זה נוגע להמשך, 

  אני מזכיר לך זאת כאן. 
  

מהרי"ץ אוחז כפי כך מסתבר, שבעצם ו, יוצאיוצאיוצאיוצא
. אפילו הקבלה שלו מרבותיו, וזהו העיקר

שהביא זאת בראשונה, כיון שהוא היה חייב 
לכתוב זאת ראשון. אבל מהרי"ץ לא כתב, 
דלא כהב"ח. טוב, הב"ח אומר כך, ובפרט 

כי אולי  סובר, רק מהרי"ץ זה הידורשהכי הרבה 
לא צריך. הב"ח אומר כך, אם תעשה כך זה 
טוב, אולי עדיף אחרת, אולי ישנו עניין 

יהיה גלוי. הרי שבשעת הברכה השופר כן 
לגבי כל מצוה, צריך לאחוז אותה ביד.  תמיד,

 כיסויבעצם לגבי כל העניין הזה של  הלא
השופר, מהרי"ץ כותב שיכסה בטליתו. מדוע 
דוקא בטליתו? ואם הוא יכסה בדבר אחר? אולי 

שם הדבר אינו מצוי, אין לתוקע דברים אחרים 
לכסות בהם את השופר, לכן מהרי"ץ כתב 

יתו, בבחינת 'דיבר הכתוב בהוה'. יכסנו בטל
אבל אם למשל יש למישהו את הכיסוי של 
הטלית, או ישנם כאלה השומרים את השופר 

[אגב, עדיף שישלוט בו  בתוך כיס מסויים
, א"כ הוא לוקח את השופר עם מכסה האוויר]

הרי השומר עליו. למה אתה אומר, בטליתו? 
כאשר השופר נמצא על התיבה, אם הוא ישאר 

גיל על התיבה, בודאי שבשעת הברכה ר
צריכים להחזיק אותו. כך היא ההלכה בכל דיני 
ברכות, לא שנא ברכת הנהנין, לא שנא ברכת 

לגבי [בסימן ר"ו] המצוות. מרן הש"ע כותב 
ברכת הנהנין, כי בזמן שאתה מברך על פרי, 

צריך להחזיק או על כל דבר מאכל שהוא, 
אותו ביד ימינו. אמנם הדבר אינו מעכב, אבל 

  לכתחילה צריך שהדבר יהיה בידו.
   

והרא"ש כותבים זאת בפרק לולב  התוספותהתוספותהתוספותהתוספות
כי הדין ארבעת המינים, הגזול, לגבי הלולב, 

הוא שצריך לברך 'עובר לעשייתן', אבל לא 
'עובר דעובר'. כשהם עדיין בדלי, כי אז הוא 

ם מברך, והלולב מונח א"כ שלא יהיה האד
  לפניו, אלא צריך להחזיקו ביד. 
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כים על קריאת כאשר מברלכאורה , כמו־כןכמו־כןכמו־כןכמו־כן
את המגילה.  היה צריך להחזיק בידהמגילה, 

לא שיברך את שלושת הברכות, ואח"כ יקח 
  את המגילה. 

  
אנחנו רגילים, כיון שיש לנו את הברכות  אמנםאמנםאמנםאמנם

נוסח 'חסדי', אז אנחנו לא סוף הדף של ב
 מחזיקים את המגילה. רק עכשיו נתעוררתי

, שא"כ לכאורה היה ראוי להחזיק את לכך
המגילה ביד, אבל לא נוהגים זאת, כיון שאנו 

, שבו קוראים את הברכה מתוך הדף הנפרד
גם . לכאורה היה צריך להחזיק פסוקי 'חסדי'

 את המגילה בשעת הברכות. הדבר צריך עיון.
  תבאר בס"ד בשיעור הבא].[י
  

מהקהל: אפשר שהקורא יחזיק את  שאלהשאלהשאלהשאלה
השופר בידו כשהוא ע"ג התיבה, כשהוא מכוסה 
בנרתיק הזה של השופר, העשוי מבד, ובסיום 
  הברכה הוא מוציא אותו ומחזיקו. אפשר גם וגם.

  

  מרן שליט"א: לא. צריך להחזיק ביד. תשובתתשובתתשובתתשובת
   

 מהקהל: הוא יכול לתפסו נמוך, בגובה שאלהשאלהשאלהשאלה
התיבה. אוחז אותו בידו, רק שהוא מכוסה 

  בנרתיק הזה.
  

מרן שליט"א: לפי דבריך, אם האדם  תשובתתשובתתשובתתשובת
'שהכל' על הכוס, כאשר הוא מחזיקו יברך 

כשהוא ע"ג השלחן, זה גם יהיה טוב. מה יותר 
טוב, להחזיק ביד או שזה יהיה מונח? השלחן 
עוזר לי. המשמעות היא, לאחוז אותו ביד. ה"ה 

ביד, או שאתה מוגבה מחזיק אותו  לולב, אתה
  ?על השלחן מחזיק אותורק 

  
מהקהל: אפשר לא ממש מונח, אלא  שאלהשאלהשאלהשאלה

  נמוך בגובה. נמוך אבל לא מונח. הוא באויר.
  

מרן שליט"א: הא, בסדר, אין הכי נמי,  תשובתתשובתתשובתתשובת
  זה לא משנה, העיקר שהוא מחזיק ביד.

  
מהקהל: גם בעדות האחרות, הם לא  שאלהשאלהשאלהשאלה

המגילה בעת אמירת הברכות על מחזיקים את 
  המגילה.

זאת שאלה כנראה מרן שליט"א: אכן,  תשובתתשובתתשובתתשובת
כיון שלא אומרים את הברכות בע"פ, על כולם. 
דהיינו לקרוא זאת מתוך הספר. הם צריכים 

  צריך לברר את העניין.נכון. מתוך הסידור. 
  

אומרים בע"פ את  אולי היומהקהל:  שאלהשאלהשאלהשאלה
לא הם כן היו , וממינוסח 'חסדי' ואת הברכות

  מחזיקים את המגילה?
  

מרן שליט"א: אם היו אומרים בע"פ,  תשובתתשובתתשובתתשובת
אין הכי נמי. אפשר היה להגיד זאת בע"פ, כפי 
שאנו מברכים על החנוכה, מברכים בע"פ, 
איננו מברכים מתוך הספר. אבל בנ"ד, כיון 
שהוא כבר קרא 'חסדי', והברכות כתובות לו 

אה"נ,  מהדף.בדף, אז הוא ממשיך לקרוא אותן 
אם היית אומר לו לומר זאת בע"פ, הוא היה 

 אולידרך בדיחותא ֹנאמר, כי אומר זאת בע"פ. 
ֶפר    ִעםִעםִעםִעם    ָאַמרָאַמרָאַמרָאַמרבגלל שכתוב במגילה,  זה ֶפרַהּסֵ ֶפרַהּסֵ ֶפרַהּסֵ     ָיׁשּובָיׁשּובָיׁשּובָיׁשּוב    ַהּסֵ

ְבּתֹו  ְבּתֹו ַמֲחׁשַ ְבּתֹו ַמֲחׁשַ ְבּתֹו ַמֲחׁשַ    ....]כ"ה ט', אסתר[ַמֲחׁשַ
  

דעביד כמר והיא, דעביד כמר עביד,  המסקנאהמסקנאהמסקנאהמסקנא
זיע"א נראה העיקר,  עביד. דהיינו, למהרי"ץ

לכסות עד עת הברכה. אבל בשעת הברכה, 
לא צריך. ואם תכסה אותו גם בשעת הברכה, 

  יש לך על מה לסמוך.
  

  מהקהל: למה מהרי"ץ כתב 'בטליתו'? שאלהשאלהשאלהשאלה
  

מרן שליט"א: אפשר שהדבר בבחינת  תשובתתשובתתשובתתשובת
'דיבר הכתוב בהוה'. או יכול להיות, שיאחוז 

אולי ור. מצוה במצוה, ושלא יאחוז בדבר אח
  .נסתרים ישנם בכך עניינים

  
מהקהל: מותר לכסות את השופר  שאלהשאלהשאלהשאלה

  במטפחת של ספר תורה?
  

מרן שליט"א: לכאורה גם טוב. העיקר  תשובתתשובתתשובתתשובת
  שיהיה מוחזק ביד, וגם שיהיה מוסתר.

  
מהקהל: אבל יוצא שהוא משתמש  שאלהשאלהשאלהשאלה

  בתשמיש קדושה?
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: אין בשופר קדושה, מרן שליט"א תשובתתשובתתשובתתשובת
שיהיה אסור להשים עליו איזה נייר או דברי 
חולין, מותר להניח עליו דברים אחרים, אבל 

  אולי זה אינו כבוד המצוה.
  

מהקהל: כוונתי להיפך, כי אם לוקחים  שאלהשאלהשאלהשאלה
את המטפחת של ס"ת ומכסים בה את השופר, 

  האם זה לא מוריד אותה מקדושתה?
  

ת מיועדת מרן שליט"א: אם המטפח תשובתתשובתתשובתתשובת
לס"ת, ולשופר אין קדושה כמו ס"ת, שהרי אין 

עכ"פ עניין לגנוז אותו כגון כאשר הוא נסדק, 
[עי' ש"ע הל' ציצית סי' כ"א  זה לא גרע מציצית

ואסור , אמנם רצוי לא לזרוק אותו בבזיון, ס"א]
לא חייב אבל להשתמש בו שימוש מגונה, 

אם כן מסתבר שבמטפחת ס"ת עליו הוי  .גניזה
  ורדה מקדושתה.ה
  

כי ישנם כאלה המדייקים, ממה  כעת, נזכרתינזכרתינזכרתינזכרתי
שלא יתן , [פ"א משופר הל"ד]הרמב"ם ב שכת

אפי' ביו"ט מותר רק , מי רגלים "לעולם"בתוכו 
אז או חומץ, לצחצח קולו. לשים בתוכו מים, 

לא לזלזל בשופר, גם אחרי השימוש ש"מ כי 
  [בל"נ נרחיב בשיעור הבא].בו. 

  
[חלק ה', שנת כמה שנים, בספר ירושתנו  לפנילפנילפנילפני

, כתב חכם אחד, שמו הרב ה'תש"ע, דף קל"ט]
, מאמר על העניין הזה של גולדהבריחיאל 

השופר, ולפי מה שהוא כתב, כל העניין  כיסוי
  הזה הוא טעות.

  
    הברכותהברכותהברכותהברכות    לפנילפנילפנילפני    השופרהשופרהשופרהשופר    כיסויכיסויכיסויכיסויכותב שם כך,  הואהואהואהוא
    לרבילרבילרבילרבי    מנהגיםמנהגיםמנהגיםמנהגים    לספרלספרלספרלספר    בהגהותבהגהותבהגהותבהגהות    לראשונהלראשונהלראשונהלראשונה    נזכרנזכרנזכרנזכר

    השופרהשופרהשופרהשופר    לכסותלכסותלכסותלכסות    התוקעהתוקעהתוקעהתוקע    צריךצריךצריךצריך""""    ,,,,טירנאטירנאטירנאטירנא    אייזיקאייזיקאייזיקאייזיק
    הוראההוראההוראההוראה    ....ונימוקונימוקונימוקונימוק    טעםטעםטעםטעם    כלכלכלכל    ללאללאללאללא    ",",",",הברכותהברכותהברכותהברכות    בשעתבשעתבשעתבשעת

    ,,,,כמותהכמותהכמותהכמותה    מאיןמאיןמאיןמאין    ובהירהובהירהובהירהובהירה    מובנתמובנתמובנתמובנת    לכאורהלכאורהלכאורהלכאורה    נראיתנראיתנראיתנראית    זוזוזוזו
    במהדורותבמהדורותבמהדורותבמהדורות    ומעייניםומעייניםומעייניםומעיינים    חוזריםחוזריםחוזריםחוזרים    אנואנואנואנו    כאשרכאשרכאשרכאשר    אבלאבלאבלאבל

    קטןקטןקטןקטן    בשינויבשינויבשינויבשינוי    מידמידמידמיד    נבחיןנבחיןנבחיןנבחין    ,,,,ההגהותההגהותההגהותההגהות    שלשלשלשל    שונותשונותשונותשונות
    באותןבאותןבאותןבאותן    נאמרנאמרנאמרנאמר    כךכךכךכך    ....כולהכולהכולהכולה    המשמעותהמשמעותהמשמעותהמשמעות    אתאתאתאת    המסרסהמסרסהמסרסהמסרס

    בשעתבשעתבשעתבשעת    השופרהשופרהשופרהשופר    ולכסותולכסותולכסותולכסות    לתקועלתקועלתקועלתקוע    יכוליכוליכוליכול""""    ,,,,מהדורותמהדורותמהדורותמהדורות
            ".".".".הברכההברכההברכההברכה

מנהגים הנפוץ, כתוב , בספרי הגהות דהיינודהיינודהיינודהיינו
'צריך לכסות וכו', אבל הוא אומר כי 
במהדורות הקודמות כתוב בזה"ל, 'יכול 
לתקוע ולכסות את השופר בשעת הברכה'. 
הדבר אינו מובן, מה הפירוש 'יכול לתקוע 
ולכסות'? כיצד הוא יתקע ויכסה ביחד? הוא 

ר רק ראשי אומַ  מאריך על כל הנושא הזה,
פרקים, בכדי לומר את מה שברצוני להעיר על 

  דבריו. כי נראה לי, שהוא קצת הגזים. 
  

    הראשונההראשונההראשונההראשונה    מהדוראמהדוראמהדוראמהדוראההההק"מ הוא כותב כך,  בדףבדףבדףבדף
    לובליןלובליןלובליןלובלין    היאהיאהיאהיא    המנהגיםהמנהגיםהמנהגיםהמנהגים    מספרמספרמספרמספר    כיוםכיוםכיוםכיום    הקיימתהקיימתהקיימתהקיימת

    הראשונההראשונההראשונההראשונה    מהדוראמהדוראמהדוראמהדוראהההה    זוזוזוזו    איןאיןאיןאין    אבלאבלאבלאבל    ,,,,אאאא""""שלשלשלשל
    ,,,,השערהשערהשערהשער    בדףבדףבדףבדף    במפורשבמפורשבמפורשבמפורש    שנאמרשנאמרשנאמרשנאמר    כפיכפיכפיכפי    ,,,,שנדפסהשנדפסהשנדפסהשנדפסה

    זהזהזהזה    נדפסונדפסונדפסונדפסו    ,,,,טירנאטירנאטירנאטירנא    אייזיקאייזיקאייזיקאייזיק    רררר""""מוהרמוהרמוהרמוהר    הגאוןהגאוןהגאוןהגאון    מנהגימנהגימנהגימנהגי
   ....פעמיםפעמיםפעמיםפעמים

  
המנהגים, נדפס עד היום, בעשרות  ספרספרספרספר

מהדורות, אולי מאה מהדורות כמעט. אז הלכו 
לחפש את המהדורות הראשונות, הוא רצה 
לבדוק מה כתוב בדפוסים הראשונים העתיקים. 
לא הצליחו למצוא, כנראה הדפוסים הראשונים 
ספו תמו, ומצאו רק את הדפוס השלישי, אבל 

כבר הוא אומר כי בדפוס השלישי כתוב ש
הדפיסו זאת פעמיים מלפני כן, ומכך יודעים 

    מהגאוןמהגאוןמהגאוןמהגאון    הגהותהגהותהגהותהגהות    עםעםעםעם    שהיו שני דפוסים לפני כן.
    רררר""""מהרמהרמהרמהר    בןבןבןבן    געטשליקגעטשליקגעטשליקגעטשליק    המכונההמכונההמכונההמכונה    אליקיםאליקיםאליקיםאליקים    רררר""""מהרמהרמהרמהר

    גםגםגםגם    טעויותטעויותטעויותטעויות    ומלאומלאומלאומלא    קמשוניםקמשוניםקמשוניםקמשונים    עלועלועלועלו    והנהוהנהוהנהוהנה    ,,,,לללל""""זזזז    חזקיהחזקיהחזקיהחזקיה
    רוחנורוחנורוחנורוחנו    העירהעירהעירהעיר    והנהוהנהוהנהוהנה    ....מסודרותמסודרותמסודרותמסודרות    בלתיבלתיבלתיבלתי    ההגהותההגהותההגהותההגהות

    מןמןמןמן    הקוציםהקוציםהקוציםהקוצים    ולכלותולכלותולכלותולכלות    שלישיתשלישיתשלישיתשלישית    פעםפעםפעםפעם    אותםאותםאותםאותם    לדפוסלדפוסלדפוסלדפוס
    ויטעויטעויטעויטע    בשנתבשנתבשנתבשנת    הגהותהגהותהגהותהגהות    שארשארשארשאר    הוספנוהוספנוהוספנוהוספנו    גםגםגםגם    ,,,,הכרםהכרםהכרםהכרם

        ....לובליןלובליןלובליןלובלין    קקקק""""בקבקבקבק    לללל""""אשאשאשאש
        

בדק את כל המהדורות, יישר כוחו, הוא הוא הוא הוא הוא 
ממש, השתדל לבדוק עשרות  חיל עשה כאן

ספרים, ולדייק בדיוק מה כתוב, על כך אין 
לקפח שכרו, שהוא השתדל בכך, אבל אני 
מדבר רק על המסקנות שהוא הגיע מכך, שהן 

  אינן נראות לי.
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    הדפוסיםהדפוסיםהדפוסיםהדפוסים    בכלבכלבכלבכלסיכום, סיכום, סיכום, סיכום, קמ"א הוא כותב,  ובדףובדףובדףובדף
    אצלנואצלנואצלנואצלנו    הנחשבהנחשבהנחשבהנחשב    בדפוסבדפוסבדפוסבדפוס    ובמיוחדובמיוחדובמיוחדובמיוחד    ,,,,הקדומיםהקדומיםהקדומיםהקדומים

    כהוראהכהוראהכהוראהכהוראה    לאלאלאלא    זוזוזוזו    הגהההגהההגהההגהה    נוסחהנוסחהנוסחהנוסחה    ,,,,הראשוןהראשוןהראשוןהראשון    כדפוסכדפוסכדפוסכדפוס
 ".".".".לכסותלכסותלכסותלכסות    ////    לנסותלנסותלנסותלנסות    יכוליכוליכוליכול""""    ,,,,כאפשרותכאפשרותכאפשרותכאפשרות    אלאאלאאלאאלא

שמעתם? ישנה גירסא אחרת. לא 'לכסות את 
השופר', אלא 'לנסות את השופר'. כפי שאתם 

הן דומות.  יודעים, האות נו"ן והאות כא"ף
ובפרט בדפוס הישן, רואים שהנו"ן קצת רחב, 

    ורקורקורקורק    אפשר לטעות ולהחליף בין נו"ן לבין כא"ף.
    ,,,,יחסיתיחסיתיחסיתיחסית    המאוחרתהמאוחרתהמאוחרתהמאוחרת    ,,,,חחחח""""תכתכתכתכ    פראגפראגפראגפראג    במהדורתבמהדורתבמהדורתבמהדורת
    ,,,,עודעודעודעוד    ולאולאולאולא    ".".".".לכסותלכסותלכסותלכסות    צריךצריךצריךצריך""""    ההוראהההוראהההוראהההוראה    התחדשההתחדשההתחדשההתחדשה

    ".".".".התוקעהתוקעהתוקעהתוקע""""בבבב    """"לתקועלתקועלתקועלתקוע""""    תיבתתיבתתיבתתיבת    שהחליףשהחליףשהחליףשהחליף    אלאאלאאלאאלא
    עסקועסקועסקועסקו' ' ' ' ומקוריומקוריומקוריומקורי    מוכשרמוכשרמוכשרמוכשר''''    מהדירמהדירמהדירמהדיר    שידישידישידישידי    ברורברורברורברור

    שגרמהשגרמהשגרמהשגרמה    היאהיאהיאהיא    זוזוזוזו' ' ' ' מתוקנתמתוקנתמתוקנתמתוקנת''''    מהדוראמהדוראמהדוראמהדורא    ....זוזוזוזו    בהוראהבהוראהבהוראהבהוראה
        ....הכיסויהכיסויהכיסויהכיסוי    שלשלשלשל    המנהגהמנהגהמנהגהמנהג    להפצתלהפצתלהפצתלהפצת

        
את הדבר הזה, שצריך מי שכתב לטענתו, לטענתו, לטענתו, לטענתו, 

לכסות את השופר, היה לו כשרון לתקן דברים, 
  אבל הוא המציא את הדבר הזה.

  
לי מאד מוזר, שיבוא מישהו מעצמו  נשמענשמענשמענשמע

ויתקן? במקום 'לנסות' הוא יכתוב 'לכסות'? 
ובמקום 'יכול לנסות' הוא יכתוב 'צריך 

בר? נשמע קצת רחוק, לכסות'? המציא כזה ד
ובסופו של דבר זהו הנוסח  קשה לקבל זאת.

בכל הספרים. אולי היה לו כתב יד, אשר משם 
אה, מאז והלעכ"פ הוא תיקן? כי למעשה, 

כמעט בכל הספרים, בכל תפוצות ישראל, 
המקובל הוא שמכסים. גם אשכנזים, גם 

 כולם כל ספרדים, וגם תימנים. אינני יודע האם
  , אבל כל מי שרואה זאת, אומר למה לא?ממש

  
כמה  נןיש קמ"ב הוא כותב כדלקמן. הרי ובדףובדףובדףובדף

ברכות יכול בשעת 'גירסאות, יש גירסא 
יכול 'גירסא , ויש 'לתקוע ולכסות השופר

והגירסא     ',השופר בשעת ברכותלתקוע לכסות 
יכול לתקוע '    השלישית, נראה לו הכי נכונה,
    ,'. והוא כותבלנסות השופר בשעת ברכות

    ביותרביותרביותרביותר    הקדומיםהקדומיםהקדומיםהקדומים    בדפוסיםבדפוסיםבדפוסיםבדפוסים    המצויההמצויההמצויההמצויה    ,,,,זוזוזוזו    גירסאגירסאגירסאגירסא
    ,,,,תחביריתתחביריתתחביריתתחבירית    מבחינהמבחינהמבחינהמבחינה    פגםפגםפגםפגם    בהבהבהבה    איןאיןאיןאין    ,,,,בידינובידינובידינובידינו    המצוייםהמצוייםהמצוייםהמצויים

      ....מובןמובןמובןמובן    בהוראתהבהוראתהבהוראתהבהוראתה    הצורךהצורךהצורךהצורך    וגםוגםוגםוגם

תשמעו, מה הוא מסביר. למה צריך     כעתכעתכעתכעת
לנסות את השופר? תשמעו איזה דברים 

    שתקיעותיושתקיעותיושתקיעותיושתקיעותיו    החוששהחוששהחוששהחושש    תקיעהתקיעהתקיעהתקיעה    בעלבעלבעלבעלתמוהים. 
    אתאתאתאת    לנסותלנסותלנסותלנסות    יכוליכוליכוליכול    ,,,,יפהיפהיפהיפה    יעלויעלויעלויעלו    לאלאלאלא    הראשונותהראשונותהראשונותהראשונות

    ולהתאמןולהתאמןולהתאמןולהתאמן    נסיוןנסיוןנסיוןנסיון----תקיעותתקיעותתקיעותתקיעות    כמהכמהכמהכמה    ולתקועולתקועולתקועולתקוע    השופרהשופרהשופרהשופר
    פיופיופיופיו    אתאתאתאת    להרגיללהרגיללהרגיללהרגיל    כדיכדיכדיכדי    ,,,,שיברךשיברךשיברךשיברך    לאחרלאחרלאחרלאחר    שופרושופרושופרושופרו    עלעלעלעל

        ....חובהחובהחובהחובה    שלשלשלשל    בתקיעותבתקיעותבתקיעותבתקיעות    שיתחילשיתחילשיתחילשיתחיל    לפנילפנילפנילפני    לשופרלשופרלשופרלשופר
        

דוקא שהגירסא הזאת היא נכונה, החליט הוא הוא הוא הוא 
 ת' אלא 'לנסות'. ולמה צריך לנסות?לא 'לכסו

 שמאמובן מאד. אולי הוא לא יצליח לתקוע? 
זה לא יעלה יפה. א"כ כעת תנסה את השופר. 
שמעתם? הוא מברך 'לשמוע קול שופר', 
ו'שהחיינו', ועכשיו הוא מתחיל לעשות נסיונות, 

  ולהתאמן. 
  

ו עושים נסיונות? הוא של־עולם, עכשי ריבונוריבונוריבונוריבונו
ללכת או לא יכל לנסות לפני חמש דקות, 

לא היה  החוצה ולהתאמן? אתמול או שלשום
? מה, מתאמנים לפני תקיעות חובה? לו פנאי

הדבר כל כך מוזר. והוא דוקא מצא חן בעיניו 
יש הרי גם והגירסא הזאת. עכשיו הוא יתאמן? 

בכך טורח ציבור. עכשיו מתחילים להתאמן? 
אם אולי ולראות האם השופר מתאים לו לפיו? 

  יחליף שופר אחר? הדבר מוזר מאד.לא, 
  

  מהקהל: אין בכך הפסק? שאלהשאלהשאלהשאלה
  

זהו הא גופא, מרן שליט"א: לפי דבריו,  תשובתתשובתתשובתתשובת
החידוש... שזה לא הפסק... אבל, זה לא חידוש. 

הכי נמי. אבל נניח שקרה איזה אונס, אזי אין 
לכתחילה, הוא יתחיל לנסות כעת. אם לא ש

לא הולך לו, אז הוא משתדל עד שיעלו לו יפה. 
אבל לא מראש לכוון עכשיו לנסות, אלא אם 

כעת אבל נזדמן וקרה כך, אה"נ זה לא הפסק. 
ואיפה הוא  לעשות נסיונות? הדבר מוזר מאד.

  היה כל חודש אלול?
  

'יכול לתקוע מזה, הוא לקח את הגירסא,  חוץחוץחוץחוץ
הנוסחא הכי אכן זאת כי לנסות'. כביכול, 

טובה. אבל למעשה הוא בעצמו, ברוב 
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, הנוסחאות שהביא לפני כן, לא כתוב בהם כך
הוא מביא שלש . אלא 'יכול לתקוע ולנסות'

גירסאות, אבל ישנם ארבע גירסאות, וברובם 
. , בתוספת וא"וכתוב כך, 'יכול לתקוע ולנסות'

. הוא מצא חן נון בלתי מדוייקהסגא"כ בודאי ש
בעיניו הגירסא האחרת, כיון שמבחינת הלשון 
זה מסתדר. בגירסאות האחרות, הדבר 
משובש. מה זה 'יכול לתקוע ולכסות'? אבל רק 

לנסות', אולם אחת, כתוב 'לתקוע בגירסא 
כתוב 'לתקוע ולנסות'.  ההם ברוב הגירסאות

אינו נוח רובם כתבו כך. א"כ בודאי שכך הוא 
מבחינת הלשון. מה הפירוש 'לתקוע גם 

נראה לי שזה נגד ולנסות'? נתקע ואח"כ ננסה? 
ההגיון והסברא. הגירסא הזאת, היא עקומה. 
מובן למה המגיה מחק את הגירסא הזאת, כיון 

  שגירסא זאת איננה מתקבלת על הדעת.
  

    ההבנהההבנהההבנהההבנה    מלבדמלבדמלבדמלבדדבריו הוא כותב כך,  בהמשךבהמשךבהמשךבהמשך
    במיקומהבמיקומהבמיקומהבמיקומה    ישישישיש    ,,,,וראהוראהוראהוראההההההההה    מתוכןמתוכןמתוכןמתוכן    הנובעתהנובעתהנובעתהנובעת    הפשוטההפשוטההפשוטההפשוטה

    לאלאלאלא    ....כוונתהכוונתהכוונתהכוונתה    עלעלעלעל    להורותלהורותלהורותלהורות    כדיכדיכדיכדי    בספרבספרבספרבספר    ההוראהההוראהההוראהההוראה    שלשלשלשל
    לבעללבעללבעללבעל    ההדרכהההדרכהההדרכהההדרכה    בתחילתבתחילתבתחילתבתחילת    זוזוזוזו    הוראההוראההוראההוראה    נאמרהנאמרהנאמרהנאמרה

    נאמרנאמרנאמרנאמר    ראשיתראשיתראשיתראשית    ,,,,הסוףהסוףהסוףהסוף    לקראתלקראתלקראתלקראת    אלאאלאאלאאלא    ,,,,התקיעותהתקיעותהתקיעותהתקיעות
    המרביםהמרביםהמרביםהמרבים    מאכליםמאכליםמאכליםמאכלים    לאכוללאכוללאכוללאכול    שאיןשאיןשאיןשאין    המנהגיםהמנהגיםהמנהגיםהמנהגים    בספרבספרבספרבספר

    ויגרוםויגרוםויגרוםויגרום    השומעיםהשומעיםהשומעיםהשומעים    שלשלשלשל    דעתםדעתםדעתםדעתם    יסיחיסיחיסיחיסיח    שלאשלאשלאשלא    כדיכדיכדיכדי    ,,,,רוקרוקרוקרוק
    מימימימי    בנידוןבנידוןבנידוןבנידון    ממשיךממשיךממשיךממשיך    הואהואהואהוא    ,,,,התקיעותהתקיעותהתקיעותהתקיעות    ביןביןביןבין    להפסקותלהפסקותלהפסקותלהפסקות

    ....ומברךומברךומברךומברך    חוזרחוזרחוזרחוזר    האםהאםהאםהאם    ,,,,התקיעותהתקיעותהתקיעותהתקיעות    ביןביןביןבין    ושחושחושחושח    שהפסיקשהפסיקשהפסיקשהפסיק
    אםאםאםאם    ....הניסויהניסויהניסויהניסוי    אואואואו    הכיסויהכיסויהכיסויהכיסוי    עניןעניןעניןענין    אתאתאתאת    מעלהמעלהמעלהמעלה    ככככ""""אחאחאחאח    ורקורקורקורק

    זוזוזוזו    שהוראהשהוראהשהוראהשהוראה    מובןמובןמובןמובן    ,,,,השופרהשופרהשופרהשופר    לניסוילניסוילניסוילניסוי    שהכוונהשהכוונהשהכוונהשהכוונה    נאמרנאמרנאמרנאמר
    שביןשביןשביןשבין    הפסקההפסקההפסקההפסקה    בדיןבדיןבדיןבדין    הדנההדנההדנההדנה    כהוראהכהוראהכהוראהכהוראה    כאןכאןכאןכאן    מקומהמקומהמקומהמקומה

    הוראההוראההוראההוראה    שזושזושזושזו    נאמרנאמרנאמרנאמר    אםאםאםאם    אבלאבלאבלאבל    ....לתקיעותלתקיעותלתקיעותלתקיעות    הברכותהברכותהברכותהברכות
    ולאולאולאולא    כאןכאןכאןכאן    נכתבהנכתבהנכתבהנכתבה    מדועמדועמדועמדוע    ,,,,עצמהעצמהעצמהעצמה    לברכהלברכהלברכהלברכה    הקשורההקשורההקשורההקשורה

    בנוסחבנוסחבנוסחבנוסח    דןדןדןדן    כאשרכאשרכאשרכאשר    ,,,,לכןלכןלכןלכן    קודםקודםקודםקודם    סעיפיםסעיפיםסעיפיםסעיפים    שנישנישנישני
      ????הברכההברכההברכההברכה

  
הוא טוען טענה נוספת, שהדבר הזה איננו  כעתכעתכעתכעת

במקומו. אם המדובר על ניסוי, אזי מובן מדוע 
    כרחךכרחךכרחךכרחך    עלעלעלעל    אלאאלאאלאאלאזה מובא אחרי הברכות. 

    וחידושווחידושווחידושווחידושו    ,,,,לתקיעהלתקיעהלתקיעהלתקיעה    הברכההברכההברכההברכה    ביןביןביןבין    להפסקלהפסקלהפסקלהפסק    שכוונתושכוונתושכוונתושכוונתו
    הואהואהואהוא    שאםשאםשאםשאם    ,,,,התקיעההתקיעההתקיעההתקיעה    לבעללבעללבעללבעל    היתרהיתרהיתרהיתר    להורותלהורותלהורותלהורות    הגדולהגדולהגדולהגדול
        ....הפסקהפסקהפסקהפסק    משוםמשוםמשוםמשום    בכךבכךבכךבכך    איןאיןאיןאין    להתאמןלהתאמןלהתאמןלהתאמן    צריךצריךצריךצריך

קה. יֵ אגב, המחבר הוא דייקן, הוא דרך דרך דרך דרך 
האשכנזים אומרים, 'בעל תוקע', אבל הוא 

הסגנון הזה, נכנס מן כותב, 'בעל תקיעה'. 
ספר  האשכנזים, כך הסגנון שלהם, 'בעל מחבר

'בעל תוקע'. אבל, זאת 'בעל קורא', ', פלוני
שגיאה בדקדוק. אצלינו התימנים, אין מושג 

כפי שהוא בספרי חז"ל וכו', כזה. יש 'התוקע', 
לא 'בעל תוקע'. הוא לא הבעל של התוקע, 
אלא התוקע. א"כ המחבר הזה, בתורת אשכנזי 
שמתקן את עצמו, הוא כתב 'בעל תקיעה'. 

  בסדר. זה בכדי להראות, שהוא דייקן.
  

לגבי הטענה שלו, שהסדר מוכיח  אבלאבלאבלאבל
שהמדובר על הניסוי ולא על הכיסוי, הדבר 

י הוא בעצמו הביא מקודם, שהם איננו מובן. הר
כתבו שההגהות לא היו מסודרות. אם הם לא 
היו מסודרות, אין טענה למה הוא כתב זאת 
כאן ולא שם. במקור בכת"י, הסדר היה 

  משובש. א"כ, אין כל הוכחה מן הסדר.
  

    שרגיליםשרגיליםשרגיליםשרגילים    הפוסקיםהפוסקיםהפוסקיםהפוסקיםקמ"ג הוא כותב כך,  בדףבדףבדףבדף
    ,,,,אאאא""""רמרמרמרמ    כגוןכגוןכגוןכגון    ,,,,''''מנהגיםמנהגיםמנהגיםמנהגים    הגהותהגהותהגהותהגהות''''    אתאתאתאת    להעתיקלהעתיקלהעתיקלהעתיק    לרובלרובלרובלרוב

    בינובינובינובינוררררהר"ר משה איסרליש, בעל ה'מפה', מזהו 
    העתיקוהעתיקוהעתיקוהעתיקו    לאלאלאלא    ,,,,הההה""""ושלושלושלושל    הלבושיםהלבושיםהלבושיםהלבושים    בעלבעלבעלבעל    יפהיפהיפהיפה    מרדכימרדכימרדכימרדכי
הוא טוען, שהם לא הביאו בכלל     ....כללכללכללכלל    זוזוזוזו    הוראההוראההוראההוראה

  את עניין הכיסוי.
  

הדבר נכון, אבל מצד שני הם גם לא  אמנםאמנםאמנםאמנם
הביאו את עניין ה'ניסוי'. א"כ מה נפשך, הם לא 

 .הראיהמה העתיקו לא את זה ולא את זה, אז 
   וי"ל.

  
    בספרבספרבספרבספר    לראשונהלראשונהלראשונהלראשונה    הובאוהובאוהובאוהובאו' ' ' ' מנהגיםמנהגיםמנהגיםמנהגים    הגהותהגהותהגהותהגהות''''    דברידברידברידברי

    בפראגבפראגבפראגבפראג    ממממ""""רררר    שפיראשפיראשפיראשפירא    אליהואליהואליהואליהו    רבירבירבירבי    אצלאצלאצלאצל    הלכההלכההלכההלכה
    זולצבךזולצבךזולצבךזולצבך[[[[    רבהרבהרבהרבה    אליהאליהאליהאליה    בספרובספרובספרובספרו    ]]]]בבבב""""תעתעתעתע    ככככ""""תתתת    פראגפראגפראגפראג[[[[

    אליהאליהאליהאליה    ובספרוובספרוובספרוובספרו    ',',',',הההה    קקקק""""סססס    הההה""""תקפתקפתקפתקפ    סימןסימןסימןסימן    ]]]]זזזז""""תקיתקיתקיתקי
    ט]ט]ט]ט]""""תמתמתמתמ    פראגפראגפראגפראג[[[[    החורהחורהחורהחור    לבושלבושלבושלבוש    עלעלעלעל    הגהותיוהגהותיוהגהותיוהגהותיו    ,,,,זוטאזוטאזוטאזוטא
    הטעוהטעוהטעוהטעו    המעורפליםהמעורפליםהמעורפליםהמעורפלים    דבריודבריודבריודבריו    אולםאולםאולםאולם    ....גגגג""""תקצתקצתקצתקצ    סימןסימןסימןסימן
דהיינו     ,,,,ננננ""""הגמהגמהגמהגמ    כתבכתבכתבכתב""""    ::::לשונולשונולשונולשונו    וזווזווזווזו    ....ושלמיםושלמיםושלמיםושלמים    רביםרביםרביםרבים

  הנהגות מנהגים. 
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ו היינ כשכתוב הגמ"נטועים וחושבים, כי  הרבההרבההרבההרבה
, או שחושבים הגהות מיימוניות, אבל זה הגמ"י

וצריך לתקן יו"ד במקום שישנה טעות בספר, 
הגהות מיימוניות, כביכול הנו"ן נו"ן, והמדובר ב

 שבהמשך. אבל לא כך, הגמ"נ לבד, והגמ"י
מנהגים על ספר ה, זה לבד. לא לערבב. הגמ"נ

    בשעתבשעתבשעתבשעת    השופרהשופרהשופרהשופר    לכסותלכסותלכסותלכסות    צריךצריךצריךצריךשל אשכנזים. 
    לסדרלסדרלסדרלסדר    סדרסדרסדרסדר    ביןביןביןבין    בלחשבלחשבלחשבלחש    להתוודותלהתוודותלהתוודותלהתוודות    ונכוןונכוןונכוןונכון    ,,,,ברכותברכותברכותברכות

            )".)".)".)".הההה""""שלשלשלשל((((
        

    הבינוהבינוהבינוהבינו    ,,,,הההה""""השלהשלהשלהשל    אתאתאתאת    דבריודבריודבריודבריו    כמקורכמקורכמקורכמקור    שצייןשצייןשצייןשציין    ממהממהממהממה
    ותמהוותמהוותמהוותמהו    ,,,,השורההשורההשורההשורה    לכללכללכללכל    מקוםמקוםמקוםמקום    מראהמראהמראהמראה    שהואשהואשהואשהוא    רביםרביםרביםרבים

    אףאףאףאף    ,,,,ואמנםואמנםואמנםואמנם    השל"ה.השל"ה.השל"ה.השל"ה.    בספריבספריבספריבספרי    זאתזאתזאתזאת    מצאומצאומצאומצאו    שלאשלאשלאשלא    עלעלעלעל
    בהנהגותבהנהגותבהנהגותבהנהגות    בספרובספרובספרובספרו    הרבההרבההרבההרבה    מאריךמאריךמאריךמאריך    הההה""""שהשלשהשלשהשלשהשל    פיפיפיפי    עלעלעלעל

    אינואינואינואינו    זאתזאתזאתזאת    בכלבכלבכלבכל    ,,,,שופרשופרשופרשופר    תקיעתתקיעתתקיעתתקיעת    בענייניבענייניבענייניבענייני    שונותשונותשונותשונות
' ' ' ' רררר    כוונתכוונתכוונתכוונת    ....''''מנהגיםמנהגיםמנהגיםמנהגים    הגהותהגהותהגהותהגהות''''    דברידברידברידברי    אתאתאתאת    מעתיקמעתיקמעתיקמעתיק
    משפטמשפטמשפטמשפט    כלפיכלפיכלפיכלפי    היאהיאהיאהיא' ' ' ' הההה""""שלשלשלשל''''    בציינובציינובציינובציינו    שפיראשפיראשפיראשפירא    אליהואליהואליהואליהו
            ....בלבדבלבדבלבדבלבד    הסיוםהסיוםהסיוםהסיום

        
    בשנתבשנתבשנתבשנת    בפראגבפראגבפראגבפראג    נולדנולדנולדנולד((((' ' ' ' רבהרבהרבהרבה    אליהאליהאליהאליה''''    שבעלשבעלשבעלשבעל    פשוטפשוטפשוטפשוט

    כיהןכיהןכיהןכיהן    ימיוימיוימיוימיו    ובערובובערובובערובובערוב    ,,,,ימיוימיוימיוימיו    רוברוברוברוב    בהבהבהבה    והתגוררוהתגוררוהתגוררוהתגורר    ככככ""""תתתת
    אחראחראחראחר    נגררנגררנגררנגרר    ))))בבבב""""תעתעתעתע    בשנתבשנתבשנתבשנת    בהבהבהבה    ונפטרונפטרונפטרונפטר    בטיקטיןבטיקטיןבטיקטיןבטיקטין

    בעירובעירובעירובעירו    שנדפסושנדפסושנדפסושנדפסו' ' ' ' המנהגיםהמנהגיםהמנהגיםהמנהגים    ספרספרספרספר''''    ממהדורותממהדורותממהדורותממהדורות    אחתאחתאחתאחת
    אתאתאתאת    רקרקרקרק    הכירהכירהכירהכיר    ולכךולכךולכךולכך    ,,,,גגגג""""ותמותמותמותמ    חחחח""""תכתכתכתכ    בשניםבשניםבשניםבשנים    פראגפראגפראגפראג
            ....המקוריהמקוריהמקוריהמקורי    נוסחנוסחנוסחנוסח    אתאתאתאת    ולאולאולאולא    המתוקןהמתוקןהמתוקןהמתוקן    הנוסחהנוסחהנוסחהנוסח

        
הלשון שלו, קצת לא מכובדת, משמעות משמעות משמעות משמעות 

הסגנון הזה, 'נגרר אחר אחת המהדורות', 
אם היה כותב אולי , בכח כביכול משכו אותו

'נמשך' אולי זה היה קצת יותר טוב, חושבני כי 
, הוא היה צריך לכתוב כבוד התורהזה קצת לא 

בלשון קצת יותר מכובדת. האליה רבה, הוא 
אחד מגדולי ישראל. אי אפשר לכתוב כך. הוא 

  לא חבר שלו.
  

 הזה, 'דבריו המעורפלים הטעו    הסגנוןולגבי ולגבי ולגבי ולגבי 
, למה רבים ושלמים', נראה שיש לו טענה

כתבת בסגנון לא ברור. הוא כביכול, מאשים 
  את המחבר. 

  

כסאו נקי'. בעל ברצוני לומר, כי 'המלך ו לכןלכןלכןלכן
אליה רבה, אי אפשר לבוא אליו בטענות. 

, ובסוף הוא כתב 'השל"ה', בהגמ"נ פתחהוא ש
אז חשבו שהשל"ה הביא את המקור שזהו ו

. אבל צריכים לדעת, בעל אליה רבה, מהגמ"נ
  הספר שלו נדפס ממקור משובש. 

  
    אתהאתהאתהאתהדע דע דע דע לאור בהקדמתו כותב כך,  המוציאהמוציאהמוציאהמוציא

    עמוקיםעמוקיםעמוקיםעמוקים    חמהחמהחמהחמה    המחברהמחברהמחברהמחבר    דברידברידברידברי    שכלשכלשכלשכל    ,,,,אאאאהקורהקורהקורהקור
    סרוןסרוןסרוןסרוןבחבחבחבח    לתלותלתלותלתלותלתלות    וישוישוישויש    ,,,,ואמיתיותואמיתיותואמיתיותואמיתיותובחריפות ובחריפות ובחריפות ובחריפות 

    מונחמונחמונחמונח    היההיההיההיה    הלזהלזהלזהלז    חיבורחיבורחיבורחיבור    , כי, כי, כי, כיויתרויתרויתרויתר    בחסרבחסרבחסרבחסר    אואואואו    הידיעההידיעההידיעההידיעה
    ואניואניואניואני    שבעים שנים,שבעים שנים,שבעים שנים,שבעים שנים,    לערךלערךלערךלערך    זהזהזהזה    תתתתנכואנכואנכואנכוא    בביתבביתבביתבבית    זזזזוגנווגנווגנווגנו

    ביהביהביהביה    וידעיוידעיוידעיוידעי    קמיהקמיהקמיהקמיה    ומשמשומשמשומשמשומשמש    לרבילרבילרבילרבי    דחזיתיהדחזיתיהדחזיתיהדחזיתיה    הגברהגברהגברהגבר
    וחסידוחסידוחסידוחסיד    חכוחכוחכוחכו    יהגהיהגהיהגהיהגה    אמתאמתאמתאמת    שתורתשתורתשתורתשתורתובעובדיה ובעובדיה ובעובדיה ובעובדיה 

    הגאוןהגאוןהגאוןהגאון    שלשלשלשל    ידידידיד    שכתיבתשכתיבתשכתיבתשכתיבת    ובאשרובאשרובאשרובאשר    וכו'.    במעשיובמעשיובמעשיובמעשיו
    בקהילהבקהילהבקהילהבקהילה    גדולהגדולהגדולהגדולהבשריפה בשריפה בשריפה בשריפה     נשרףנשרףנשרףנשרף    ,,,,הלזהלזהלזהלז    מהחיבורמהחיבורמהחיבורמהחיבור

כתבי כתבי כתבי כתבי     כלכלכלכל    עםעםעםעם    ,,,,העברהעברהעברהעבר    דדדד""""תקיתקיתקיתקי    בשנתבשנתבשנתבשנת    פראגפראגפראגפראג    קדושהקדושהקדושהקדושה
    שהיהשהיהשהיהשהיה    העתקהעתקהעתקהעתק    החיבורהחיבורהחיבורהחיבור    הואהואהואהוא    וזהוזהוזהוזה    ,,,,שלושלושלושלו    הקודשהקודשהקודשהקודש

    ירותירותירותירותבחסבחסבחסבחס    טעותטעותטעותטעות    ומלאומלאומלאומלא    ובלויובלויובלויובלויוקרוע וקרוע וקרוע וקרוע     מטושטשמטושטשמטושטשמטושטש
    ואיןואיןואיןואין    ותיבותותיבותותיבותותיבותשורות שורות שורות שורות     פעמיםפעמיםפעמיםפעמים    הרבההרבההרבההרבה    ויתרותויתרותויתרותויתרות
    יתלהיתלהיתלהיתלה    אלאלאלאל    ,,,,טעותטעותטעותטעות    איזהאיזהאיזהאיזה    ימצאימצאימצאימצא    אםאםאםאם    בכןבכןבכןבכן    ....מספרמספרמספרמספר

    הוציאהוציאהוציאהוציא    לאלאלאלא    שהמחברשהמחברשהמחברשהמחבר    וידועוידועוידועוידוע    גלויגלויגלויגלוי    כיכיכיכיבהמחבר, בהמחבר, בהמחבר, בהמחבר, 
    אםאםאםאם    כיכיכיכי    ,,,,לצורךלצורךלצורךלצורךשאינו שאינו שאינו שאינו     אואואואו    מתוקןמתוקןמתוקןמתוקן    שאינושאינושאינושאינו    דברדברדברדבר

        . . . . וכו'הצחצח הצחצח הצחצח הצחצח     בשכלובשכלובשכלובשכלו    בהשכלבהשכלבהשכלבהשכל
        

כותב במפורש, שהכת"י של המחבר המדפיס המדפיס המדפיס המדפיס 
ממנו העתק משובש, הוא נשרף, והיה להם 

ו להגיה. א"כ מה הטענות כלפיו, והשתדל
המעתיק כביכול נראה שהשל"ה הוא המקור? 

המדפיסים עשו זאת. המחבר בעצמו, או 
מדוייקת, ואי נכונה וכתב בצורה מסתמא 

  אפשר לבוא אליו בטענות לגבי העניין הזה.

  
    אתאתאתאת    שמזכירשמזכירשמזכירשמזכיר    הראשוןהראשוןהראשוןהראשוןקנ"ח הוא כותב כך,  בדףבדףבדףבדף
    רבירבירבירבי    הואהואהואהוא    ,,,,המזרחהמזרחהמזרחהמזרח    עדותעדותעדותעדות    מבנימבנימבנימבני    הכיסויהכיסויהכיסויהכיסוי    מנהגמנהגמנהגמנהג    קיוםקיוםקיוםקיום
    בצנעאבצנעאבצנעאבצנעא    נפטרנפטרנפטרנפטר((((    תימןתימןתימןתימן    חכמיחכמיחכמיחכמי    מענקימענקימענקימענקי    ,,,,צאלחצאלחצאלחצאלח    יחיאיחיאיחיאיחיא
    מורשתמורשתמורשתמורשת    אתאתאתאת    להנחיללהנחיללהנחיללהנחיל    היההיההיההיה    שקודשקודשקודשקוד    אשראשראשראשר    ),),),),הההה""""תקסתקסתקסתקס

    מןמןמןמן    גםגםגםגם    קלטקלטקלטקלט    זאתזאתזאתזאת    עםעםעםעם    ,,,,מדויקמדויקמדויקמדויק    באופןבאופןבאופןבאופן    אבותיואבותיואבותיואבותיו
    הואהואהואהוא    ,,,,השופרהשופרהשופרהשופר    החזקתהחזקתהחזקתהחזקת    אופןאופןאופןאופן    אתאתאתאת    בתארובתארובתארובתארו    ....החדשותהחדשותהחדשותהחדשות

    ,,,,בידבידבידביד    השופרהשופרהשופרהשופר    אתאתאתאת    לוקחיםלוקחיםלוקחיםלוקחים    הברכההברכההברכההברכה    שלפנישלפנישלפנישלפני    מקדיםמקדיםמקדיםמקדים
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    הנהגתהנהגתהנהגתהנהגת    אתאתאתאת    מביאמביאמביאמביא    הואהואהואהוא    ....מברכיםמברכיםמברכיםמברכים    ככככ""""אחאחאחאח    ורקורקורקורק
    תחתתחתתחתתחת    יאחזנויאחזנויאחזנויאחזנו    שהתוקעשהתוקעשהתוקעשהתוקע    כתבכתבכתבכתב    אולםאולםאולםאולם    ,,,,הכיסויהכיסויהכיסויהכיסוי
    עדעדעדעד    בטליתובטליתובטליתובטליתו    השופרהשופרהשופרהשופר    לכסותלכסותלכסותלכסות    בלתיבלתיבלתיבלתיייייקקקק""""    ::::הכיסויהכיסויהכיסויהכיסוי

    בשעתבשעתבשעתבשעת    לכסותולכסותולכסותולכסותו    כתבכתבכתבכתב    חחחח""""בבבב    והרבוהרבוהרבוהרב    ....הברכההברכההברכההברכה    עתעתעתעת
        . . . . """"וסימןוסימןוסימןוסימן    סימןסימןסימןסימן    כלכלכלכל    וביןוביןוביןובין    הברכההברכההברכההברכה

        
מהרי"ץ דבר מעניין, כי מכל 'עדות המזרח',  זהוזהוזהוזהו

נחשב אינני יודע האם מהרי"ץ הוא ראשון. 
מעדת הדרום,  מעדות המזרח, חושבני שהוא

כנראה  ארץ תימן היא בדרום. אבל לא משנה.
הכוונה היא כלפי אירופה, כל הצד המזרחי 

  . ''עדות המזרחאצלם נקרא 
  

מהרי"ץ, מי שהביא זאת הוא רבי  ואחריואחריואחריואחרי
אברהם אלקלעי ורבי חיים פלאגי, מעתיקים 
את זה בספריהם, זה בספר זכור לאברהם, ורבי 

בספרו מועד לכל חי. המעניין הוא,  חיים פלאגי
  שמהרי"ץ היה הראשון. 

  
, אינני מקודם היא, כפי שאמרתי לכם האמתהאמתהאמתהאמתוווו

עכ"פ לפי סדר . לקח מהםשמהרי"ץ בטוח 
  היה לפניהם.  הזמנים, הגהות מנהגים

  
גדולי את כל [שם בספר ירושתנו] הוא מביא  אח"כאח"כאח"כאח"כ

הספרדים, אשר העתיקו את המנהג הזה, עד 
    שהיתהשהיתהשהיתהשהיתה    שנייםשנייםשנייםשניים    מצאנומצאנומצאנומצאנו    אחריואחריואחריואחריו וז"ל, הבן איש חי.

    האימפריההאימפריההאימפריההאימפריה    יהודייהודייהודייהודי    בקרבבקרבבקרבבקרב    רבהרבהרבהרבה    השפעההשפעההשפעההשפעה    להםלהםלהםלהם
    חייםחייםחייםחיים    ורביורביורביורבי    ,,,,אלקלעיאלקלעיאלקלעיאלקלעי    אברהםאברהםאברהםאברהם    רבירבירבירבי    ,,,,העותמאניתהעותמאניתהעותמאניתהעותמאנית

    הפשוטהפשוטהפשוטהפשוט    כמנהגכמנהגכמנהגכמנהג    זהזהזהזה    מנהגמנהגמנהגמנהג    מעתיקיםמעתיקיםמעתיקיםמעתיקים    והםוהםוהםוהם    ,,,,פאלאגיפאלאגיפאלאגיפאלאגי
    אברהםאברהםאברהםאברהם    רבירבירבירבי    ....הרחבהרחבהרחבהרחב    לקהללקהללקהללקהל    שיועדושיועדושיועדושיועדו    בספריהםבספריהםבספריהםבספריהם
    זכורזכורזכורזכור''''    המפורסםהמפורסםהמפורסםהמפורסם    בספרובספרובספרובספרו    זאתזאתזאתזאת    מביאמביאמביאמביא    אלקלעיאלקלעיאלקלעיאלקלעי
    בספרובספרובספרובספרו    מעתיקומעתיקומעתיקומעתיקו    יייי""""פאלאגפאלאגפאלאגפאלאג    חייםחייםחייםחיים    ורביורביורביורבי    ,,,,''''לאברהםלאברהםלאברהםלאברהם
    דיניםדיניםדיניםדינים    פסקיפסקיפסקיפסקי    שהואשהואשהואשהוא' ' ' ' חיחיחיחי    לכללכללכללכל    מועדמועדמועדמועד''''    המפורסםהמפורסםהמפורסםהמפורסם
    שניהםשניהםשניהםשניהם    ....המועדיםהמועדיםהמועדיםהמועדים    סדרסדרסדרסדר    לפילפילפילפי    מוסרמוסרמוסרמוסר    ותוכחותותוכחותותוכחותותוכחות

    ,,,,הסתייגותהסתייגותהסתייגותהסתייגות    שוםשוםשוםשום    בלאבלאבלאבלא    רררר""""האהאהאהא    לשוןלשוןלשוןלשון    אתאתאתאת    מעתיקיםמעתיקיםמעתיקיםמעתיקים
            ....לדבריולדבריולדבריולדבריו    מסכימיםמסכימיםמסכימיםמסכימים    שהםשהםשהםשהם    היינוהיינוהיינוהיינו

        
פרשת פרשת פרשת פרשת [[[[בספר בן איש חי בספר בן איש חי בספר בן איש חי בספר בן איש חי     גם    אח"כ כיוהביא והביא והביא והביא 

    השופרהשופרהשופרהשופר    יכסהיכסהיכסהיכסה""""    ,,,,פשוטפשוטפשוטפשוט    כדברכדברכדברכדברכתב כתב כתב כתב     נצבים סעיף ט"ו]נצבים סעיף ט"ו]נצבים סעיף ט"ו]נצבים סעיף ט"ו]
    בעתבעתבעתבעת    בידובידובידובידו    שיאחזנושיאחזנושיאחזנושיאחזנו    וצריךוצריךוצריךוצריך    ,,,,הברכותהברכותהברכותהברכות    גמרגמרגמרגמר    עדעדעדעד

        ....""""מכוסהמכוסהמכוסהמכוסה    הברכההברכההברכההברכה

    ,מהרי"ץ דברימקור  אתהוא כותב  73ובהערה ובהערה ובהערה ובהערה 
יעת יעת יעת יעת תקתקתקתק' ' ' ' הלהלהלהל    דדדד""""תשסתשסתשסתשס    רקרקרקרקבבבבני ני ני ני בבבב    ,,,,ץץץץ""""יייימהרמהרמהרמהר    פסקיפסקיפסקיפסקי

    היההיההיההיה    שכךשכךשכךשכך    להניחלהניחלהניחלהניח    קשהקשהקשהקשה    כאןכאןכאןכאן    גםגםגםגם    טטטט""""ננננ    סעיףסעיףסעיףסעיף    ופרופרופרופרשששש
    שהרישהרישהרישהרי    ----    בזמנובזמנובזמנובזמנו    אפילואפילואפילואפילו    ----    בתימןבתימןבתימןבתימן    הנפוץהנפוץהנפוץהנפוץ    המנהגהמנהגהמנהגהמנהג

        ....הכיסויהכיסויהכיסויהכיסוי    מנהגמנהגמנהגמנהג    מופיעמופיעמופיעמופיע    לאלאלאלא    תימןתימןתימןתימן    סידוריסידוריסידוריסידורי    בכלבכלבכלבכל
        

 מהרי"ץ אומר 'קיבלתי'.הדבר אמת, אכן אכן אכן אכן 
קבלה שהוא קיבל מרבותיו,  זאתש מאחר

לא ידעו ממנו. אבל רבים מסתמא זהו דבר ש
חושבני, כי לאחר שראו שמהרי"ץ כתב זאת, 

קיבלו את הדבר, בתורת או רובם ככולם כולם 
  'מהיות טוב אל תיקרא רע'. 

  
לא? איזה חסרון יש בכך? וק"ו כאשר יש  למהלמהלמהלמה

  לכך כל מיני טעמים יפים. 
  

מהרי"ץ 'ש, כי מה, מצד אחד הוא מדגיאבל אבל אבל אבל 
אבותיו באופן מדוייק', מנחיל את מורשת 

החזיק על המנהג הקדום,  הקפידמהרי"ץ מאד 
'קלט גם מן החדשות'. אמנם וחיזק, אך מאידך 

את נכון, אבל צריך לדעת הזה ג"כ הדבר 
כי שיטת מהרי"ץ היא, 'מהיות טוב אל הסיבה. 

כמו שהוא כותב בהרבה מקומות. תיקרא רע'. 
פילו אם ישנם דברים, שאבותינו דהיינו, א

שאנו  הקדמונים לא עשו. זה כמו המשל
השוקולדה. אם זהו דבר טוב,  אומרים, על

אפשר לקבלו, אפילו שזה דבר חדש. ישנם 
דברים רבים, מנהגים טובים אשר יש בהם 

. ומה שאצל לעשותעניינים, מה איכפת לך 
אבותינו הם לא היו, כי לא היה להם, לא שמעו 

לא ראו זאת. ממילא, אפשר לקבל את מכך, 
זוהי השקפה נכונה לפי דעת  הדברים הללו.

  תורה, דרך הלכתית, למי שמבין.
  

של עניין, חושבני כי אכן נכון שבחלק מן  לגופולגופולגופולגופו
הדפוסים הישנים כתוב 'לנסות את השופר', 

של המחבר,  אבל ראשית, אין לנו את הכת"י
ואין את הדפוסים הראשונים ממש. אבל העיקר 
הוא, שהגירסא הזאת, 'לנסות', נראית בלי 

  טעם ובלי ריח. היא לא מתקבלת על הדעת. 
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מזה, גם אם נגיד שזאת טעות, הכלל הוא,  חוץחוץחוץחוץ
'מנהג ישראל תורה'. ידוע ומפורסם, מה 

[בשו"ת פעו"צ חלק ג' סימן רס"ב] שמהרי"ץ כותב 
יין הזה, מדוע מנהג ישראל תורה? לגבי הענ

הבאנו זאת כבר פעמים רבות, אני רק מזכיר 
  לכם את דבריו. 

  
    קריקריקריקרי    וכרוזאוכרוזאוכרוזאוכרוזא    ישראלישראלישראלישראל    לכללכללכללכל    יוצאהיוצאהיוצאהיוצאה    תורהתורהתורהתורה, שונול ההההוזוזוזוז

    בידךבידךבידךבידך    רופפתרופפתרופפתרופפת    שהלכהשהלכהשהלכהשהלכה    מקוםמקוםמקוםמקום    כלכלכלכל    ,,,,בתלמודבתלמודבתלמודבתלמוד    בחילבחילבחילבחיל
    ומהומהומהומה    יתןיתןיתןיתן    מהמהמהמה    ,,,,וקשהוקשהוקשהוקשה    ....נוהגיןנוהגיןנוהגיןנוהגין    צבורצבורצבורצבור    מהמהמהמה    חזיחזיחזיחזי    פוקפוקפוקפוק

    כברכברכברכבר    ואמנםואמנםואמנםואמנם    ....פוסקפוסקפוסקפוסק    אחראחראחראחר    העם לנטותהעם לנטותהעם לנטותהעם לנטות    מנהגמנהגמנהגמנהג    יוסיףיוסיףיוסיףיוסיף
    אתאתאתאת    השםהשםהשםהשם    שבאהבתשבאהבתשבאהבתשבאהבת    ,,,,הההה""""עעעע    ישראלישראלישראלישראל    חכמיחכמיחכמיחכמי    השיבוהשיבוהשיבוהשיבו

    כלכלכלכל    יטויטויטויטו    ולאולאולאולא    מדרכיהםמדרכיהםמדרכיהםמדרכיהם    מכשולמכשולמכשולמכשול    יריריריריסיסיסיס    ישראלישראלישראלישראל    עמועמועמועמו
    '.'.'.'.וכווכווכווכו    דחויהדחויהדחויהדחויה    ברתוברתוברתוברתוסססס    אלואלואלואלו    היחידהיחידהיחידהיחיד    אחראחראחראחר    העולםהעולםהעולםהעולם

    מהמהמהמה    הלכההלכההלכההלכה    דיןדיןדיןדין    בעניןבעניןבעניןבענין    אםאםאםאם    ,,,,עצמךעצמךעצמךעצמך    הגעהגעהגעהגע    והשתאוהשתאוהשתאוהשתא
    ,,,,ממנוממנוממנוממנו    לנטותלנטותלנטותלנטות    איןאיןאיןאין    בובובובו    לנהוגלנהוגלנהוגלנהוג    הציבורהציבורהציבורהציבור    שהסכימושהסכימושהסכימושהסכימו

        ....הואהואהואהוא    דמנהגאדמנהגאדמנהגאדמנהגא    למידילמידילמידילמידי    וווו""""קקקק
        

אם נגיד, שהדבר הזה נוצר מתוך טעות  גםגםגםגם
מן השמים סיבבו לבי אומר לי כי בגירסא, אבל 

את הדבר הזה. איך המנהג הזה, נתקבל בכל 
עם ישראל? כל גדולי ישראל, גם אלה שקצת 
דנו בכך, ישנם כאלה שהרגישו, דנו בשאלה 
שהרי צריך להחזיק בשעת הברכה, אבל בסופו 

א"כ של דבר זה נתקבל על דעת רובם ככולם. 
בל מן השמים רצו שהדבר הזה יתקנראה כי 

בעם ישראל, וק"ו שיש לכך הרבה טעמים, 
  ועכ"פ אין בכך כל חסרון.

  
שנתחדשו במשך הדורות, הרבה מנהגים  ישישישיש

שאין להם מקור בש"ס ובשום מדרש, ונזכיר 
לדוגמא ובקצרה מנהגי האשכנזים לעשות 
תשליך בראש השנה, ולאכול פירות בט"ו 
בשבט, שנתקבל בסוף גם אצל הספרדים. מה 

מלפני שמונה מאות שנה, או רק ההבדל אם זה 
ארבע מאות? ויש מנהגים אחרים של הספרדים 

  והאר"י, שנתקבלו בסוף גם אצל האשכנזים.
  

ג"כ העניין לעמוד בתקיעות דמיושב  נזכירנזכירנזכירנזכיר
שנהגו בקהילותיהם, היפך הש"ס וההלכה. 

  סעודת בר מצוה וכדומה. 

מנהגים שלא ידועה הסיבה ליסודם, ובאו  ישישישיש
נו מעצמם טעם, או אפילו גדולי ישראל ונת

טעמים רבים, שיתכן כי הם הסיבה. כן הדבר 
הזה. ולמשל תליית ביצת בת יענה בביהכ"נ, 
חיפשו טעמים, וגם אני הקטן חידשתי בס"ד 

  עשרות טעמים לכך, ואכמ"ל.
  

עליו ועל זולתו כיוצא בו, אני אומר,  לכןלכןלכןלכן
חכמים היזהרו בדבריכם. לא לפקפק ח"ו או 
לזלזל במנהגים, לא לעשות את כל חכמי 
ישראל טועים, שכביכול המנהג הזה נולד 

תנו כבוד לחכמי  בבל ייאמר.בטעות. זה 
כי התורה. ובפרט כפי שאמרנו, שמסתבר מאד 

את בכת"י מצא  ,הדפוס שכתבו 'צריך לכסות'
הזאת, הוא תיקן זאת עפ"י מקור שהיה  הגירסא

לפניו. וגם אם לא, הדבר הזה מקובל ורצוי, ואין 
[ועל מה שכתבנו בזה בקובץ  בכך שום חסרון.

דברי חפץ י"א, תשרי ה'תשע"ט ב'ש"ל, 
שעומד לצאת לאור בעזרתו יתברך אחרי ר"ה 

  שיבוא עלינו לטובה].

  
    לענותלענותלענותלענות    שאיןשאיןשאיןשאין    המקוצרהמקוצרהמקוצרהמקוצר    ערוךערוךערוךערוך    בשלחןבשלחןבשלחןבשלחן    ההלכהההלכהההלכהההלכה    ביאורביאורביאורביאור

    תשובהתשובהתשובהתשובה, , , , התקיעותהתקיעותהתקיעותהתקיעות    בברכותבברכותבברכותבברכות    שמושמושמושמו    וברוךוברוךוברוךוברוך    הואהואהואהוא    וךוךוךוךברברברבר
    הואהואהואהוא    ברוךברוךברוךברוך    לאמירתלאמירתלאמירתלאמירת    לללל""""מחזמחזמחזמחז    מקורמקורמקורמקור    נמצאנמצאנמצאנמצא    כיכיכיכי    עלעלעלעל    לשואללשואללשואללשואל
    דעתדעתדעתדעת    יחוהיחוהיחוהיחוה    תתתת""""בשובשובשובשו    שכתבשכתבשכתבשכתב    מהמהמהמה    עלעלעלעל    והשגותוהשגותוהשגותוהשגות, , , , שמושמושמושמו    וברוךוברוךוברוךוברוך

  ....זהזהזהזה    בענייןבענייןבענייןבעניין
  

הלכה, שכתבנו בס"ד בשלחן  ישנהנוסף. עניין עניין עניין עניין 
הלכה  ק"י[סימן ערוך המקוצר בהל' תקיעת שופר 

אל יאמרו אל יאמרו אל יאמרו אל יאמרו     ,,,,כשהתוקע אומר את הברכותכשהתוקע אומר את הברכותכשהתוקע אומר את הברכותכשהתוקע אומר את הברכות, י"ד]
וישמעו היטב את וישמעו היטב את וישמעו היטב את וישמעו היטב את     ,,,,הקהל ברוך הוא וברוך שמוהקהל ברוך הוא וברוך שמוהקהל ברוך הוא וברוך שמוהקהל ברוך הוא וברוך שמו

        הברכות. הברכות. הברכות. הברכות. 
        

כבר הרחבנו על כך במקומות אחרים,  למעשהלמעשהלמעשהלמעשה
שהעניין של אמירת 'ברוך הוא וברוך שמו', 
המקובל בעדות האחרות, אצל התימנים 
בדר"כ הדבר אינו נהוג. ישנם כאלה, שהם כן 
נוהגים. אבל גם אם האדם נוהג לומר ברוך הוא 

שמו, צריך לדעת שזאת אינה חובה. אם  וברוך
אתה אומר זאת בכוונה, אז תגיד. אבל אם 

. זהו כמו המשל עדיף ֵהָעְדרֹו ממציאותולאו, 
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לגבי השוחט, שהיתה לו סכין קטנה. הוא אמר, 
בשביל מה שאקח סכין גדולה, ואח"כ יהיו 

. ה"ה מחוייבפגימות. אני משתדל, במה שאני 
. אבל לגבי ברוך הוא בנ"ד, תגיד 'אמן' בכוונה

דושת, ך שמו, אם האדם יגיד זאת בצורה ניוברו
שיעור מוצש"ק מסעי [כפי שדיברנו בעבר 

אם הדבר לגבי עניינים אחרים, , ]ה'תשע"ח
כאשר האדם אומר 'ברוך הוא וברוך נידוש, 

שמו' ו'אמן', והוא לא יודע מה הוא אומר, 
בשביל מה לומר דבר שאינך מחוייב בו. 

  ומר. צריך לתה תשתדל לכוון במה שא
  

 האשמורותלגבי גם כפי שאנו אומרים  זהוזהוזהוזהו
הנאמרות בימים האלה, אומרים את הסליחות, 
זהו דבר נידוש, וקשה לבוא מכך לידי 

לצרף התעוררות, לכן אמרנו שהאדם יכול 
הסליחות של יום הכיפורים. גם  מןלומר אפילו ו

אם הדבר אינו מתאים לציבור, קשה לשנות 
ור, אומרים 'ישן אל תרדם את הסדר של הציב

שוב את כל הסליחות, כיו"ב וכו', אומרים 
יכול להגיד דברים שאינם לעצמך אתה ושוב, 

מי"ב הסליחות העיקריות, להגיד סליחות של 
יום הכיפורים, דברים חדשים המעוררים אותך, 
ועי"ז תגיע אל התכלית הרצויה. כמו כן לגבי 

', האדם יכול להוסיף הוידוי, 'אשמנו בגדנו וכו
יתעורר ועל ידי זה ולפרט חטאים פרטיים שלו, 

. לכל הפחות בכל יום, הרי יש לתקן את עצמו
בנוסח הוידוי הכללי, הידוע כנוסח הוידוי של 
החיד"א, שם מפורט הרבה חטאים, אפשר 

וכבר עורר על כך בספר לקחת את זה ולהוסיף. 
  חמדת ימים, בעניין הסליחות דאלול. 

  

 של יוהכ"פ, הסליחות מתוךאם אתה אומר  גםגםגםגם
ברוך ה' שיש לנו את הפירוש עץ חיים למהרי"ץ 

, זיע"א, ואם יש לאדם מלים קשות בסליחות
בפירוש ע"ח, מיד הוא מסתכל  שלא מובנות,

מוצא שם את וממילא אם ישנו איזה דבר קשה, 
  'כל הדבר הקשה יביאון אל משה'. פתרונו. 

  

וברוך שמו, כי לא  אמרנו לגבי ברוך הוא לכןלכןלכןלכן
אבל אם אתה אומר בכוונה  .חייבים לומר זאת

  אזי אין הכי נמי, תגיד זאת.

בנדון דידן, שמדובר באמצע הברכה,  אולםאולםאולםאולם
כיון שכעת מוציאים אותך בזה ידי חובה, אמנם 
ישנם עדות אחרות, כגון מרוקאים, שאומרים 
'ברוך הוא וברוך שמו' גם על קידוש וכדו', אבל 

כך כותב מהרי"ץ במפורש בספר  זה לא, על
נוהגים לענות, ולא ספר דבר שמואל, שלא 

זאת אצלינו. אם מוציאים אותך ידי חובה, אל 
תפסיק ותאמר ברוך הוא וברוך שמו. אבל אם 
זאת ברכה שאינך חייב, כגון חזרת הש"צ, אתה 

  יכול לומר ברוך הוא וברוך שמו.
  

לגבי שאל ידידנו רבי אלון גרטי הי"ו,  אבלאבלאבלאבל
עניין זה של אמירת ברוך הוא וברוך שמו, כי 
יש לכך מקור מפורש בחז"ל, כמבואר בשו"ת 

  .[או"ח סימן ל"ז]רב פעלים חלק שני 
  
, בהערה שליט"א קרא מהס' יחוה דעת מרןמרןמרןמרן[

בשו"ת רב בשו"ת רב בשו"ת רב בשו"ת רב הגאון רבי יוסף חיים הגאון רבי יוסף חיים הגאון רבי יוסף חיים הגאון רבי יוסף חיים ] כדלקמן
כתב, אודות מה שיש נוהגים בשבע כתב, אודות מה שיש נוהגים בשבע כתב, אודות מה שיש נוהגים בשבע כתב, אודות מה שיש נוהגים בשבע פעלים פעלים פעלים פעלים 

ברכות של החופה, שאחר שהמברך מזכיר את ברכות של החופה, שאחר שהמברך מזכיר את ברכות של החופה, שאחר שהמברך מזכיר את ברכות של החופה, שאחר שהמברך מזכיר את 
השם, עונים כל הקהל יחדיו "ברוך הוא וברוך השם, עונים כל הקהל יחדיו "ברוך הוא וברוך השם, עונים כל הקהל יחדיו "ברוך הוא וברוך השם, עונים כל הקהל יחדיו "ברוך הוא וברוך 

אינני יודע אם     ....שמו אלהינו מלך העולם"שמו אלהינו מלך העולם"שמו אלהינו מלך העולם"שמו אלהינו מלך העולם"
המנהג הזה קיים כיום אצל הספרדים, אבל היה 

הציבור שבחופה היו אומרים  מנהג כזה בעבר,
לבטלו, שמלבד לבטלו, שמלבד לבטלו, שמלבד לבטלו, שמלבד שמנהג זה יש שמנהג זה יש שמנהג זה יש שמנהג זה יש א אומר, והוכך. 

שיש בזה איסור הזכרת שם שמים לבטלה, כי שיש בזה איסור הזכרת שם שמים לבטלה, כי שיש בזה איסור הזכרת שם שמים לבטלה, כי שיש בזה איסור הזכרת שם שמים לבטלה, כי 
גם בתיבת "אלהינו" שייך איסור זה, וכמו גם בתיבת "אלהינו" שייך איסור זה, וכמו גם בתיבת "אלהינו" שייך איסור זה, וכמו גם בתיבת "אלהינו" שייך איסור זה, וכמו 
שכתב בשו"ת הריב"ש [סי' ת"ח], ובמשנה שכתב בשו"ת הריב"ש [סי' ת"ח], ובמשנה שכתב בשו"ת הריב"ש [סי' ת"ח], ובמשנה שכתב בשו"ת הריב"ש [סי' ת"ח], ובמשנה 
למלך [פרק א' מהלכות ברכות]. ועוד, שהרי למלך [פרק א' מהלכות ברכות]. ועוד, שהרי למלך [פרק א' מהלכות ברכות]. ועוד, שהרי למלך [פרק א' מהלכות ברכות]. ועוד, שהרי 
"ברוך הוא וברוך שמו" הוא מטבע שטבעו "ברוך הוא וברוך שמו" הוא מטבע שטבעו "ברוך הוא וברוך שמו" הוא מטבע שטבעו "ברוך הוא וברוך שמו" הוא מטבע שטבעו 

ואף שהטור ואף שהטור ואף שהטור ואף שהטור     לאמרו על הזכרת השם.לאמרו על הזכרת השם.לאמרו על הזכרת השם.לאמרו על הזכרת השם.חכמים חכמים חכמים חכמים 
רא"ש שנהג כן, מכל רא"ש שנהג כן, מכל רא"ש שנהג כן, מכל רא"ש שנהג כן, מכל סימן קכ"ד הביא בשם הסימן קכ"ד הביא בשם הסימן קכ"ד הביא בשם הסימן קכ"ד הביא בשם ה

מקום בברכי יוסף שם כתב בשם ספר חרדים מקום בברכי יוסף שם כתב בשם ספר חרדים מקום בברכי יוסף שם כתב בשם ספר חרדים מקום בברכי יוסף שם כתב בשם ספר חרדים 
שכן הוא במדרש חז"ל. ועוד, שבסידור האר"י שכן הוא במדרש חז"ל. ועוד, שבסידור האר"י שכן הוא במדרש חז"ל. ועוד, שבסידור האר"י שכן הוא במדרש חז"ל. ועוד, שבסידור האר"י 
יש כוונות עמוקות באמירת ברוך הוא וברוך יש כוונות עמוקות באמירת ברוך הוא וברוך יש כוונות עמוקות באמירת ברוך הוא וברוך יש כוונות עמוקות באמירת ברוך הוא וברוך 
שמו. (וכן הובא בכף החיים סימן ה' ס"ק י"ב). שמו. (וכן הובא בכף החיים סימן ה' ס"ק י"ב). שמו. (וכן הובא בכף החיים סימן ה' ס"ק י"ב). שמו. (וכן הובא בכף החיים סימן ה' ס"ק י"ב). 
וכשמוסיפים על מטבע זה תיבות "אלהינו מלך וכשמוסיפים על מטבע זה תיבות "אלהינו מלך וכשמוסיפים על מטבע זה תיבות "אלהינו מלך וכשמוסיפים על מטבע זה תיבות "אלהינו מלך 
העולם" הרי זה כדין משנה ממטבע שטבעו העולם" הרי זה כדין משנה ממטבע שטבעו העולם" הרי זה כדין משנה ממטבע שטבעו העולם" הרי זה כדין משנה ממטבע שטבעו 

ים בברכות, ואינו אלא טועה. והוא הדין ים בברכות, ואינו אלא טועה. והוא הדין ים בברכות, ואינו אלא טועה. והוא הדין ים בברכות, ואינו אלא טועה. והוא הדין חכמחכמחכמחכמ
   לכאן.לכאן.לכאן.לכאן.
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כותב במפורש, כי 'ברוך הוא וברוך הגרי"ח הגרי"ח הגרי"ח הגרי"ח 
 מטבע שטבעו חז"ל. וגם הברכי יוסףשמו' זהו 

  כותב כך, שזה מדרש חז"ל. 
  

  מהקהל: זאת אינה תקנת הרא"ש? שאלהשאלהשאלהשאלה
  

הוא, שאביו  נכוןהיפה. מרן שליט"א:  תשובתתשובתתשובתתשובת
רב . אבל מצד שני, בעל של הרא"ש כך נהג

פעלים כותב במפורש, שזהו מדרש חז"ל. עוד 
  מעט נראה.

  
 רביעי[חלק היא, כי בעל שו"ת יחוה דעת  האמתהאמתהאמתהאמת

עמד על העניין הזה, והוא משיג על בעל סימן ט'] 
רב פעלים, מכוח מה שאמרתם מקודם. אבל, 
צריכים להעמיד כאן כמה דברים על דיוקם. 

ביחד, אז בסקירה אחת, הכל סוקרים כאשר 
  .תיישב על מכונוהכל מ

  
קור לעניית ברוך הוא וברוך קור לעניית ברוך הוא וברוך קור לעניית ברוך הוא וברוך קור לעניית ברוך הוא וברוך המהמהמהמכותב כך,  הואהואהואהוא

[סימן [סימן [סימן [סימן כתב הטור אורח חיים כתב הטור אורח חיים כתב הטור אורח חיים כתב הטור אורח חיים ששששוא ממה וא ממה וא ממה וא ממה ההההשמו, שמו, שמו, שמו, 
: "ושמעתי מאבא מארי הרא"ש שהיה : "ושמעתי מאבא מארי הרא"ש שהיה : "ושמעתי מאבא מארי הרא"ש שהיה : "ושמעתי מאבא מארי הרא"ש שהיה קכ"ד]קכ"ד]קכ"ד]קכ"ד]

אומר על כל ברכה שהיה שומע בכל מקום אומר על כל ברכה שהיה שומע בכל מקום אומר על כל ברכה שהיה שומע בכל מקום אומר על כל ברכה שהיה שומע בכל מקום 
'ברוך הוא וברוך שמו', וזהו שאמר משה רבינו, 'ברוך הוא וברוך שמו', וזהו שאמר משה רבינו, 'ברוך הוא וברוך שמו', וזהו שאמר משה רבינו, 'ברוך הוא וברוך שמו', וזהו שאמר משה רבינו, 

, ועוד , ועוד , ועוד , ועוד כי שם י"י אקרא הבו גודל לאלהינוכי שם י"י אקרא הבו גודל לאלהינוכי שם י"י אקרא הבו גודל לאלהינוכי שם י"י אקרא הבו גודל לאלהינו
שאפילו כשמזכירים צדיק בשר ודם צריך שאפילו כשמזכירים צדיק בשר ודם צריך שאפילו כשמזכירים צדיק בשר ודם צריך שאפילו כשמזכירים צדיק בשר ודם צריך 

מרן מרן מרן מרן לברכו שנאמר זכר צדיק לברכה". וזו לשון לברכו שנאמר זכר צדיק לברכה". וזו לשון לברכו שנאמר זכר צדיק לברכה". וזו לשון לברכו שנאמר זכר צדיק לברכה". וזו לשון 
: "על כל ברכה שאדם : "על כל ברכה שאדם : "על כל ברכה שאדם : "על כל ברכה שאדם [שם סעיף ה'][שם סעיף ה'][שם סעיף ה'][שם סעיף ה']בשלחן ערוך בשלחן ערוך בשלחן ערוך בשלחן ערוך 

שומע בכל מקום אומר "ברוך הוא וברוך שמו". שומע בכל מקום אומר "ברוך הוא וברוך שמו". שומע בכל מקום אומר "ברוך הוא וברוך שמו". שומע בכל מקום אומר "ברוך הוא וברוך שמו". 
וביומא דף ל"ז ע"ב גרסינן (על מה שהיו עונים וביומא דף ל"ז ע"ב גרסינן (על מה שהיו עונים וביומא דף ל"ז ע"ב גרסינן (על מה שהיו עונים וביומא דף ל"ז ע"ב גרסינן (על מה שהיו עונים 
במקדש: "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם במקדש: "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם במקדש: "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם במקדש: "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם 

רבי אומר, כי שם י"י אקרא הבו רבי אומר, כי שם י"י אקרא הבו רבי אומר, כי שם י"י אקרא הבו רבי אומר, כי שם י"י אקרא הבו ועד"), תניא ועד"), תניא ועד"), תניא ועד"), תניא 
גודל לאלהינו, אמר להם משה לישראל, גודל לאלהינו, אמר להם משה לישראל, גודל לאלהינו, אמר להם משה לישראל, גודל לאלהינו, אמר להם משה לישראל, 
בשעה שאני מזכיר שמו של הקדוש ברוך הוא בשעה שאני מזכיר שמו של הקדוש ברוך הוא בשעה שאני מזכיר שמו של הקדוש ברוך הוא בשעה שאני מזכיר שמו של הקדוש ברוך הוא 
אתם הבו גודל לאלהינו וכו'. ובבראשית רבה אתם הבו גודל לאלהינו וכו'. ובבראשית רבה אתם הבו גודל לאלהינו וכו'. ובבראשית רבה אתם הבו גודל לאלהינו וכו'. ובבראשית רבה 

: "כל המזכיר צדיק ואינו : "כל המזכיר צדיק ואינו : "כל המזכיר צדיק ואינו : "כל המזכיר צדיק ואינו [פרשה מ"ט סימן א'][פרשה מ"ט סימן א'][פרשה מ"ט סימן א'][פרשה מ"ט סימן א']
מברכו עובר בעשה, שנאמר זכר צדיק מברכו עובר בעשה, שנאמר זכר צדיק מברכו עובר בעשה, שנאמר זכר צדיק מברכו עובר בעשה, שנאמר זכר צדיק 
לברכה". ומכאן סמך הרא"ש הנ"ל לעניית לברכה". ומכאן סמך הרא"ש הנ"ל לעניית לברכה". ומכאן סמך הרא"ש הנ"ל לעניית לברכה". ומכאן סמך הרא"ש הנ"ל לעניית 

[במצות [במצות [במצות [במצות הוא וברוך שמו. ובספר חרדים הוא וברוך שמו. ובספר חרדים הוא וברוך שמו. ובספר חרדים הוא וברוך שמו. ובספר חרדים ברוך ברוך ברוך ברוך 
כתב: כתב: כתב: כתב: עשה מד"ס התלויות בפה, פרק ד' סימן י"ז] עשה מד"ס התלויות בפה, פרק ד' סימן י"ז] עשה מד"ס התלויות בפה, פרק ד' סימן י"ז] עשה מד"ס התלויות בפה, פרק ד' סימן י"ז] 

הוא מביא שכך כתוב במדרש, זהו "במדרש, "במדרש, "במדרש, "במדרש, 
בשעה שאני מזכיר שמו של הקדוש בשעה שאני מזכיר שמו של הקדוש בשעה שאני מזכיר שמו של הקדוש בשעה שאני מזכיר שמו של הקדוש ו, לשונ

ברוך הוא, אתם הבו גודל לאלהינו, מכאן ברוך הוא, אתם הבו גודל לאלהינו, מכאן ברוך הוא, אתם הבו גודל לאלהינו, מכאן ברוך הוא, אתם הבו גודל לאלהינו, מכאן 
שעונים ברוך הוא וברוך שמו על הזכרת השם". שעונים ברוך הוא וברוך שמו על הזכרת השם". שעונים ברוך הוא וברוך שמו על הזכרת השם". שעונים ברוך הוא וברוך שמו על הזכרת השם". 

סק"ז). ומהר"י סק"ז). ומהר"י סק"ז). ומהר"י סק"ז). ומהר"י     (והובא בברכי יוסף סימן קכ"ד(והובא בברכי יוסף סימן קכ"ד(והובא בברכי יוסף סימן קכ"ד(והובא בברכי יוסף סימן קכ"ד
כתב: כתב: כתב: כתב: [סימן רצ"ו, השני] [סימן רצ"ו, השני] [סימן רצ"ו, השני] [סימן רצ"ו, השני] יוזפא בספר יוסף אומץ יוזפא בספר יוסף אומץ יוזפא בספר יוסף אומץ יוזפא בספר יוסף אומץ 

זהר מאד לענות ברוך הוא וברוך זהר מאד לענות ברוך הוא וברוך זהר מאד לענות ברוך הוא וברוך זהר מאד לענות ברוך הוא וברוך יייי"צריך לה"צריך לה"צריך לה"צריך לה
שמו, ולאו דוקא על הזכרת השם שבברכות, שמו, ולאו דוקא על הזכרת השם שבברכות, שמו, ולאו דוקא על הזכרת השם שבברכות, שמו, ולאו דוקא על הזכרת השם שבברכות, 
אלא על כל הזכרת השם צריך לענות, בתפילה אלא על כל הזכרת השם צריך לענות, בתפילה אלא על כל הזכרת השם צריך לענות, בתפילה אלא על כל הזכרת השם צריך לענות, בתפילה 

נראה שהוא  ובקריאת התורה ובכל מקום.ובקריאת התורה ובכל מקום.ובקריאת התורה ובכל מקום.ובקריאת התורה ובכל מקום.
בקריאת התורה, בכל מקום החמיר מדאי שגם 

זה בודאי לא מקובל. בברכות  ?ה'שיש הזכרת 
שכן כתב ספר שכן כתב ספר שכן כתב ספר שכן כתב ספר לפחות, אבל הוא מרחיב. 

, שעל כל הזכרת השם , שעל כל הזכרת השם , שעל כל הזכרת השם , שעל כל הזכרת השם חרדים בשם המדרשחרדים בשם המדרשחרדים בשם המדרשחרדים בשם המדרש
מחוייב לומר ברוך הוא וברוך שמו, שהוא מצוה מחוייב לומר ברוך הוא וברוך שמו, שהוא מצוה מחוייב לומר ברוך הוא וברוך שמו, שהוא מצוה מחוייב לומר ברוך הוא וברוך שמו, שהוא מצוה 
מדברי סופרים, ואסמכוה אקרא, כי שם י"י מדברי סופרים, ואסמכוה אקרא, כי שם י"י מדברי סופרים, ואסמכוה אקרא, כי שם י"י מדברי סופרים, ואסמכוה אקרא, כי שם י"י 

            אקרא הבו גודל לאלהינו".אקרא הבו גודל לאלהינו".אקרא הבו גודל לאלהינו".אקרא הבו גודל לאלהינו".
        

לפענ"ד מה לפענ"ד מה לפענ"ד מה לפענ"ד מה על כך בעל שו"ת יחוה דעת, מעיר מעיר מעיר מעיר 
"מכאן שעונים ברוך הוא "מכאן שעונים ברוך הוא "מכאן שעונים ברוך הוא "מכאן שעונים ברוך הוא     ,,,,שכתב החרדיםשכתב החרדיםשכתב החרדיםשכתב החרדים

חז"ל חז"ל חז"ל חז"ל כי מדרש כי מדרש כי מדרש כי מדרש     ----    מהמדרשמהמדרשמהמדרשמהמדרש    ין זהין זהין זהין זהאאאאוברוך שמו", וברוך שמו", וברוך שמו", וברוך שמו", 
ורק ורק ורק ורק     ----    הנ"ל הוא מה שאמרו ביומא ל"ז ע"אהנ"ל הוא מה שאמרו ביומא ל"ז ע"אהנ"ל הוא מה שאמרו ביומא ל"ז ע"אהנ"ל הוא מה שאמרו ביומא ל"ז ע"א

מסקנת בעל ספר חרדים היא, שמכאן סמך מסקנת בעל ספר חרדים היא, שמכאן סמך מסקנת בעל ספר חרדים היא, שמכאן סמך מסקנת בעל ספר חרדים היא, שמכאן סמך 
    למנהג הרא"ש, וכמו שכתב הטור הנ"ל. ולאלמנהג הרא"ש, וכמו שכתב הטור הנ"ל. ולאלמנהג הרא"ש, וכמו שכתב הטור הנ"ל. ולאלמנהג הרא"ש, וכמו שכתב הטור הנ"ל. ולא

    דברי היוסף אומץ שהמדרש מחייב,דברי היוסף אומץ שהמדרש מחייב,דברי היוסף אומץ שהמדרש מחייב,דברי היוסף אומץ שהמדרש מחייב,כמשמעות כמשמעות כמשמעות כמשמעות 
לא לא לא לא     אבל חיוב גמור לענות ברוך הוא וברוך שמואבל חיוב גמור לענות ברוך הוא וברוך שמואבל חיוב גמור לענות ברוך הוא וברוך שמואבל חיוב גמור לענות ברוך הוא וברוך שמו

[ברכות דף כ"א ע"א] [ברכות דף כ"א ע"א] [ברכות דף כ"א ע"א] [ברכות דף כ"א ע"א] שמענו. ועיין פירש"י שמענו. ועיין פירש"י שמענו. ועיין פירש"י שמענו. ועיין פירש"י 
שכתב: כי שם י"י אקרא, כשבא משה לפתוח שכתב: כי שם י"י אקרא, כשבא משה לפתוח שכתב: כי שם י"י אקרא, כשבא משה לפתוח שכתב: כי שם י"י אקרא, כשבא משה לפתוח 
בדברי שירה אמר להם לישראל אני אברך בדברי שירה אמר להם לישראל אני אברך בדברי שירה אמר להם לישראל אני אברך בדברי שירה אמר להם לישראל אני אברך 
תחילה ואם ענו אחרי אמן, כי שם י"י אקרא תחילה ואם ענו אחרי אמן, כי שם י"י אקרא תחילה ואם ענו אחרי אמן, כי שם י"י אקרא תחילה ואם ענו אחרי אמן, כי שם י"י אקרא 

תענו אמן. אמן. אמן. אמן. בברכה, אתם הבו גודל לאלהינו בבברכה, אתם הבו גודל לאלהינו בבברכה, אתם הבו גודל לאלהינו בבברכה, אתם הבו גודל לאלהינו ב
  אמן, לא ברוך הוא וברוך שמו. 

  
, משך הוא מביא את הרב פעליםבה ובהערהובהערהובהערהובהערה

משיג עליו בזה"ל, הוא והבאנו את דבריו לעיל, 
שהרא"ש שהרא"ש שהרא"ש שהרא"ש     ....דבריו מחוורים בזהדבריו מחוורים בזהדבריו מחוורים בזהדבריו מחוורים בזהבמחכ"ת אין במחכ"ת אין במחכ"ת אין במחכ"ת אין 

הוא ראשון לדבר שבקדושה זה, לענות ברוך הוא ראשון לדבר שבקדושה זה, לענות ברוך הוא ראשון לדבר שבקדושה זה, לענות ברוך הוא ראשון לדבר שבקדושה זה, לענות ברוך 
הוא וברוך שמו, ולפניו לא נהגו כן. וכבר כתבנו הוא וברוך שמו, ולפניו לא נהגו כן. וכבר כתבנו הוא וברוך שמו, ולפניו לא נהגו כן. וכבר כתבנו הוא וברוך שמו, ולפניו לא נהגו כן. וכבר כתבנו 
שמה שכתב החרדים בשם המדרש, הוא רק על שמה שכתב החרדים בשם המדרש, הוא רק על שמה שכתב החרדים בשם המדרש, הוא רק על שמה שכתב החרדים בשם המדרש, הוא רק על 
תחילת דבריו, אבל ההוספה "שמכאן עונים תחילת דבריו, אבל ההוספה "שמכאן עונים תחילת דבריו, אבל ההוספה "שמכאן עונים תחילת דבריו, אבל ההוספה "שמכאן עונים 

ו", אורייתא דיליה היא, ו", אורייתא דיליה היא, ו", אורייתא דיליה היא, ו", אורייתא דיליה היא, ברוך הוא וברוך שמברוך הוא וברוך שמברוך הוא וברוך שמברוך הוא וברוך שמ
ולא ממדרש חז"ל כלל. וכן כתב הגאון רבי ולא ממדרש חז"ל כלל. וכן כתב הגאון רבי ולא ממדרש חז"ל כלל. וכן כתב הגאון רבי ולא ממדרש חז"ל כלל. וכן כתב הגאון רבי 
חיים בן עטאר בספרו ראשון לציון בחידושיו חיים בן עטאר בספרו ראשון לציון בחידושיו חיים בן עטאר בספרו ראשון לציון בחידושיו חיים בן עטאר בספרו ראשון לציון בחידושיו 
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לברכות [דף ס"ג ע"א] שאין צריך השומע לברכות [דף ס"ג ע"א] שאין צריך השומע לברכות [דף ס"ג ע"א] שאין צריך השומע לברכות [דף ס"ג ע"א] שאין צריך השומע 
ברכה אלא לענות "אמן" בסיום הברכה, ברכה אלא לענות "אמן" בסיום הברכה, ברכה אלא לענות "אמן" בסיום הברכה, ברכה אלא לענות "אמן" בסיום הברכה, 
ומשנת חסידות נהג הרא"ש לומר ברוך הוא ומשנת חסידות נהג הרא"ש לומר ברוך הוא ומשנת חסידות נהג הרא"ש לומר ברוך הוא ומשנת חסידות נהג הרא"ש לומר ברוך הוא 

    ולא הורה כן דרך הוראה, מפניולא הורה כן דרך הוראה, מפניולא הורה כן דרך הוראה, מפניולא הורה כן דרך הוראה, מפניוברוך שמו, וברוך שמו, וברוך שמו, וברוך שמו, 
  וכו'. הוא מאריך על כך.עיקר בגמרא עיקר בגמרא עיקר בגמרא עיקר בגמרא אין לזה אין לזה אין לזה אין לזה שששש
  

ראשונה שצריך להעיר על מה שכתוב  הערההערההערההערה
כאן, זה לא שהרא"ש כך נהג, 'שמעתי מאבא 
מארי הרא"ש', זה קצת מטעה, לא הרא"ש הוא 
הראשון שעשה זאת, אלא אביו של הרא"ש. 
זאת תשובה של הרא"ש, בה הוא מדבר על 

ועניין באריכות, התשובה הביא את אביו. בטור 
לכן חושבים שהטור הביא זאת זה הוא בסוף. 

על אביו הרא"ש, הרי הטור היה בנו של 
הרא"ש, אז כביכול הטור כותב 'אבא מארי', 
אבל האמת היא שהרא"ש כותב זאת בשם 
  אביו. בעל הטור, העתיק תשובה של הרא"ש. 

  
סתם הערה, מבחינת הדיוק, שאומרים  זאתזאתזאתזאת

רא"ש מביא זה לא הרא"ש, ה .הרא"ש ,הרא"ש
, זאת בשם אבא שלו, רק שהסגנון קצת מטעה

  .מי שקורא בטור רק את הפיסקא האחרונה
  

אופן, לגבי מה שהם כותבים, שאין מדרש  בכלבכלבכלבכל
כזה, ושזה לא מן המדרש, ושהמדרש הזה הוא 

ז. לגבי הפסוק כי שם מ"ש בגמרא ביומא דף ל"
נו, אתם בשעה שאני יי"י אקרא הבו גודל לאלה

ברוך הוא וברוך במפורש , לא כתוב וכו' מזכיר
  שמו. 

  
תשאל, וכי המדרש הזה, הוא גמרא?  אםאםאםאם

צריכים לדעת, שזאת אינה קושיא. כי הרבה 
פעמים רואים בספרי הראשונים, וכן ברמב"ם, 
אפילו דברים הכתובים בגמרא, הם כותבים 
זאת בשם 'מדרש'. אם זה לא שקלא וטריא 

, הם בגמרא, אם זה לא סוגיות, אלא אגדתא
כותבים זאת בשם מדרש, אפילו שבעצם זה 
כתוב בגמרא. הוא כך סומך על זה. מה שכתב 

  הספר חרדים, 'מדרש', הכוונה אל הגמרא. 
  

מי אמר לו? אולי באמת היה לבעל ספר  אבלאבלאבלאבל
חרדים, את המדרש הזה? אתם יודעים, הרבה 
פעמים מביאים בספרים מדרשים, אשר אין לנו 

נאבדו.  שך הדורותבמאותם. ישנם מדרשים, ש
  היה לו מדרש כזה?  שמאא"כ 

  
 ו', השירים שיר[הרוקח כותב, לגבי הפסוק  ספרספרספרספר

ים ]ח' ִ ׁשּ יםׁשִ ִ ׁשּ יםׁשִ ִ ׁשּ יםׁשִ ִ ׁשּ ה    ׁשִ הֵהּמָ הֵהּמָ הֵהּמָ ֹמִנים    ְמָלכֹותְמָלכֹותְמָלכֹותְמָלכֹות    ֵהּמָ ֹמִניםּוׁשְ ֹמִניםּוׁשְ ֹמִניםּוׁשְ ים    ּוׁשְ יַלְגׁשִ יםּפִ יַלְגׁשִ יםּפִ יַלְגׁשִ יםּפִ יַלְגׁשִ     ּפִ
ר    ֵאיןֵאיןֵאיןֵאין    ַוֲעָלמֹותַוֲעָלמֹותַוֲעָלמֹותַוֲעָלמֹות רִמְסּפָ רִמְסּפָ רִמְסּפָ כי 'ששים המה מלכות' , , , , ִמְסּפָ

היינו ששים מסכתות, 'ושמונים פילגשים' היינו 
שמונים מדרשות. היו שמונים ספרי מדרש. 
'ועלמות אין מספר', סתרי תורה, לא ספרו 
אותם, כי אי אפשר היה לספור. היכן כל 

  המדרשים הללו? אין לנו אותם. 
  

 חרדים בעצמו, מביא במקום אחדספר  בעלבעלבעלבעל
, מדרש כתב יד, שהוא שמע כ"ג][בפרק מ"ז אות 

מרבי אברהם הלוי, שהוא ראה בארץ המערב 
    ְי"יָ ְי"יָ ְי"יָ ְי"יָ     ִהּנֵהִהּנֵהִהּנֵהִהּנֵה    ]ב' ז', ב' מלכים[מדרש, פירוש על הפסוק 

ה העֹׂשֶ העֹׂשֶ העֹׂשֶ ַמִים    ֲאֻרּבֹותֲאֻרּבֹותֲאֻרּבֹותֲאֻרּבֹות    עֹׂשֶ ָ ׁשּ ַמִיםּבַ ָ ׁשּ ַמִיםּבַ ָ ׁשּ ַמִיםּבַ ָ ׁשּ . אין זמן כעת להיכנס ּבַ
לכך, זהו פירוש נחמד מאד, מי שירצה יראה 

הוא מביא פירוש שראה במדרש זאת בעצמו. 
בארץ המערב, כנראה הכוונה למרוקו,  בכת"י

הוא היה שם לפני כן. זה רבי אברהם הלוי, 
כנראה ברוכים, זה שדיברנו עליו לפני מספר 

שהוא  ,]שיעור מוצש"ק מסעי ה'תשע"ח[שיעורים 
  ראה את השכינה בכותל המערבי. 

  
, והוא אומר ששמע דורהיו בצפת, באותו ה הםהםהםהם

ממנו, שהוא ראה זאת במדרש בכת"י, מה 
שה ארובות בשמים', הכוונה שהם הפירוש 'עו

כמו 'ארובות השמים שיהיה להם ראויים 
נפתחו' בדור המבול, הם ראויים שח"ו ירד 

 . לא סאה סולת בשקל וגו'.עליהם מבול
לימד קטיגוריא על ישראל, בגלל כך  השליש

  הוא נענש. 
  

המדרש הזה? אין לנו את המדרש הזה.  היכןהיכןהיכןהיכן
  זאת במדרש כתב יד.ראה אבל הוא 
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אפשר לדחות שכאן הוא לא כתב שזה בודאי בודאי בודאי בודאי 
מזה, ישנם הרבה מקומות, חוץ בכת"י, ברם 

שאומרים 'מדרש', אבל בעצם זה לא חז"ל. 
כעת בעצם אני אומר, את הצד השני. מה 

מתכוון לגמרא, כי אכן שנראה אמת, שהוא 
בהרבה פעמים בעל ספר חרדים כותב 'מדרש' 

ח אות כגון בפרק ל" והוא מתכוון אל הגמרא.
צריך לענות קדיש בכל כחו, מפרש בזוהר צריך לענות קדיש בכל כחו, מפרש בזוהר צריך לענות קדיש בכל כחו, מפרש בזוהר צריך לענות קדיש בכל כחו, מפרש בזוהר מ', 

כמשמעו, וקורעין לו גזר דינו אפילו היה בו עון כמשמעו, וקורעין לו גזר דינו אפילו היה בו עון כמשמעו, וקורעין לו גזר דינו אפילו היה בו עון כמשמעו, וקורעין לו גזר דינו אפילו היה בו עון 
 ....ע"כ    שמץ מינות יתכפר לו כדאיתא במדרששמץ מינות יתכפר לו כדאיתא במדרששמץ מינות יתכפר לו כדאיתא במדרששמץ מינות יתכפר לו כדאיתא במדרש

והכוונה לגמ' הידועה בשבת דף קי"ט ע"ב. 
קודם קידוש קודם קידוש קודם קידוש קודם קידוש אמירת ויכולו אמירת ויכולו אמירת ויכולו אמירת ויכולו ובפרק ט"ל אות ה', 

    וקורין עליו וסר עונך כדאיתאוקורין עליו וסר עונך כדאיתאוקורין עליו וסר עונך כדאיתאוקורין עליו וסר עונך כדאיתא    ,,,,ליל שבתליל שבתליל שבתליל שבת
והכוונה ג"כ לגמרא בשבת שם. ע"כ. במדרש במדרש במדרש במדרש 

וגם אם אבל מצד שני, אולי היה לו מדרש כזה. 
מדרשים ספרי לא, צריכים לדעת, כי ישנם 

חכמי תימן, כגון מדרש הגדול, מדרש  שכתבו
החפץ, מדרש הביאור, אלו אינם מדרשים של 

בשאר ארצות, חז"ל. אפילו ישנם אחרונים, 
ש ישנו ספר על מסכת אבות הנקרא בשם מדר

הר"ר שמואל אוזידה, תלמיד משמואל, ל
הר"ר אליהו הכהן, בעל שבט מהאר"י ז"ל. וכן 

וכן מוסר, יש לו ספר בשם מדרש תלפיות. 
וישנו אפילו אדמו"ר ועוד. מדרש האיתמרי. 

הר"ר פינחס מקוריץ, יש לו ספר בשם מדרש מ
. דהיינו, קראו בשם 'מדרש', באופן פינחס

כללי. כשאומרים 'מדרש', אין חובה שזה יהיה 
  מחז"ל. 

  
כותב [בהתחלת פרשת לך לך] תורה שלימה  בעלבעלבעלבעל

    אניאניאניאני    מביאמביאמביאמביא    והלאהוהלאהוהלאהוהלאה    הנוכחיהנוכחיהנוכחיהנוכחי    מהכרךמהכרךמהכרךמהכרךבהקדמה, 
    לללל""""חזחזחזחז    מדרשימדרשימדרשימדרשי    ,,,,ובהבאורובהבאורובהבאורובהבאור    """"פהפהפהפה    שבעלשבעלשבעלשבעל    תורהתורהתורהתורה""""בהבהבהבה

    בהשערבהשערבהשערבהשער    המפורטיםהמפורטיםהמפורטיםהמפורטים    םםםםייייייייתימנתימנתימנתימנ    ידידידיד    כתביכתביכתביכתבי    משלשהמשלשהמשלשהמשלשה
    בשםבשםבשםבשם    נקראיםנקראיםנקראיםנקראים    אלהאלהאלהאלה    ספריםספריםספריםספרים    שלשהשלשהשלשהשלשה    ,,,,השניהשניהשניהשני

    כולליםכולליםכולליםכוללים    תורהתורהתורהתורה    חומשיחומשיחומשיחומשי    חמשהחמשהחמשהחמשה    עלעלעלעל    מדרשיםמדרשיםמדרשיםמדרשים
    בהגדהבהגדהבהגדהבהגדה    לללל""""חזחזחזחז    ודרשותודרשותודרשותודרשות    מאמריםמאמריםמאמריםמאמרים    הרבההרבההרבההרבה    בתוכםבתוכםבתוכםבתוכם
    הידועיםהידועיםהידועיםהידועים    לללל""""חזחזחזחז    בספריבספריבספריבספרי    נמצאיםנמצאיםנמצאיםנמצאים    שאינםשאינםשאינםשאינם    והלכהוהלכהוהלכהוהלכה

    ,,,,האלההאלההאלההאלה    המחבריםהמחבריםהמחבריםהמחברים    עיניעיניעיניעיני    לפנילפנילפנילפני    ידידידיד    בכתביבכתביבכתביבכתבי    יויויויווהוהוהוה    לנו,לנו,לנו,לנו,
    לללל""""חזחזחזחז    בספריבספריבספריבספרי    מובאיםמובאיםמובאיםמובאים    אשראשראשראשר    המאמריםהמאמריםהמאמריםהמאמרים    כןכןכןכן

    פעמיםפעמיםפעמיםפעמים    הרבההרבההרבההרבה    הספריםהספריםהספריםהספרים    באלהבאלהבאלהבאלה    מובאיםמובאיםמובאיםמובאים    שלפנינושלפנינושלפנינושלפנינו
    ולפעמיםולפעמיםולפעמיםולפעמים    נוסחאותנוסחאותנוסחאותנוסחאות    בשנוייבשנוייבשנוייבשנויי    אחראחראחראחר    בסגנוןבסגנוןבסגנוןבסגנון

    שלשהשלשהשלשהשלשה. . . . בנדפסבנדפסבנדפסבנדפס    מאשרמאשרמאשרמאשר    יותריותריותריותר    נכונותנכונותנכונותנכונות    בגרסאותבגרסאותבגרסאותבגרסאות
    השםהשםהשםהשם    ,,,,אחתאחתאחתאחת    וצורהוצורהוצורהוצורה    אופיאופיאופיאופי    להםלהםלהםלהם    ישישישיש    אלהאלהאלהאלה    ספריםספריםספריםספרים

    התורההתורההתורההתורה    עלעלעלעל    """"ילקוטיםילקוטיםילקוטיםילקוטים""""    הואהואהואהוא    להםלהםלהםלהם    המתאיםהמתאיםהמתאיםהמתאים
    רציתירציתירציתירציתי    לאלאלאלא    ,,,,שוניםשוניםשוניםשונים    בזמניםבזמניםבזמניםבזמנים    בתימןבתימןבתימןבתימן    שנתחברושנתחברושנתחברושנתחברו

    ,,,,המחבריםהמחבריםהמחבריםהמחברים    יייי""""עעעע    שנקבעושנקבעושנקבעושנקבעו    שמםשמםשמםשמם    אתאתאתאת    שנותשנותשנותשנותלללל
    השםהשםהשםהשם    ".".".".מדרשמדרשמדרשמדרש""""    םםםםבשבשבשבש    התימניםהתימניםהתימניםהתימנים    בפיבפיבפיבפי    כןכןכןכן    ונקראיםונקראיםונקראיםונקראים

    לקרואלקרואלקרואלקרוא    רגיליםרגיליםרגיליםרגילים    אנחנואנחנואנחנואנחנו    אשראשראשראשר    במובןבמובןבמובןבמובן    אינואינואינואינו    מדרשמדרשמדרשמדרש
    משמשמשמשמשמשמשמש    הואהואהואהוא    אצלםאצלםאצלםאצלם    לחז"ל,לחז"ל,לחז"ל,לחז"ל,    המיוחסהמיוחסהמיוחסהמיוחס    למדרשלמדרשלמדרשלמדרש    רקרקרקרק

    בחייבחייבחייבחיי    רבינורבינורבינורבינו    ספרספרספרספר    כעיןכעיןכעיןכעין    ",",",",ופירושופירושופירושופירוש    דרשדרשדרשדרש""""    במובןבמובןבמובןבמובן
    חמדתחמדתחמדתחמדת    מדרשמדרשמדרשמדרש    ....בחייבחייבחייבחיי    וווורבינרבינרבינרבינ    מדרשמדרשמדרשמדרש    בשםבשםבשםבשם    שנדפסשנדפסשנדפסשנדפס
    מדרשמדרשמדרשמדרש    קראוהוקראוהוקראוהוקראוהו    ,,,,שועיבשועיבשועיבשועיב    אבןאבןאבןאבן    דרשתדרשתדרשתדרשת    ספרספרספרספר    ,,,,הימיםהימיםהימיםהימים

    ושושושושהקדהקדהקדהקד    ברברברבריייישחשחשחשח    התורההתורההתורההתורה    מדרשימדרשימדרשימדרשי    ספרספרספרספר    ,,,,שועיבשועיבשועיבשועיב    אבןאבןאבןאבן
        וכו'. לללל""""זצזצזצזצ    אשתרוקאשתרוקאשתרוקאשתרוק    אנשלמהאנשלמהאנשלמהאנשלמה

        
לה 'מדרש', ִמ לפעמים הלדעת, כי     א"כ צריכיםצריכיםצריכיםצריכים

זה יכול להיות גם ספר מן עלולה להטעות. 
  האחרונים, אשר קראו לו בשם מדרש.

  
כעת ברצוני לומר את ההערה העיקרית,  אבלאבלאבלאבל

על מה שכתוב בשו"ת יחוה דעת. הוא משיג על 
היוסף אומץ, איך אתה כותב שזה מחוייב, הרי 
זה לא מדרש. וכן איך הרב פעלים כותב שזה 

"ל, מה פתאום? הרא"ש הוא הראשון, מדרש חז
אביו של הרא"ש, הוא  וזהשנכון הוכפי שאמרנו 

  שהתחיל בכך. 
  

[בנו הרה"ג דוד הדברים הללו, העתיק גם  אתאתאתאת
, [חלק ששי דף עד"ר]בספר הלכה ברורה שליט"א] 

הוא ג"כ מביא שם את ספר חרדים, ואת ספר 
שהבין מספר חרדים שכך כתוב יוסף אומץ 

העיר העיר העיר העיר אאמו"ר אאמו"ר אאמו"ר אאמו"ר     אולםאולםאולםאולם הוא כותב,    במדרש, אבל
    מסקנתמסקנתמסקנתמסקנת    רקרקרקרקוווומהמדרש, מהמדרש, מהמדרש, מהמדרש,     ין זהין זהין זהין זהאאאאשבאמת שבאמת שבאמת שבאמת , , , , על זהעל זהעל זהעל זה

   ....היאהיאהיאהיא    בעל חרדיםבעל חרדיםבעל חרדיםבעל חרדים
  

לדעת, הכל טוב ויפה, אבל על מי צריכים צריכים צריכים צריכים 
ההשגה? על היוסף אומץ, או על ספר חרדים? 

הבין שזה חז"ל. בודאי בעל ספר חרדים הרי 
אפשר אולי לחלוק על ספר חרדים, אבל הם 

. כל מטרת בשמו צודקים במה שהם כותבים
, היא להביא מצוות שהן מדברי שם ספר חרדים

סופרים, דהיינו דברים שלא חייבים אותם 
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מדאורייתא, והוא מביא לכך מקורות. כל מה 
  שהוא מביא, אלו דברים מן הסוג הזה. 

  
אות י"ז, פרק ל"ח הוא מביא ב ,העניין שלנו אתאתאתאת

אבל מכאן שעונים ברוך הוא וברוך שמו. מכאן שעונים ברוך הוא וברוך שמו. מכאן שעונים ברוך הוא וברוך שמו. מכאן שעונים ברוך הוא וברוך שמו. 
שאר את כל גם הוא מביא  באותו הפרק,

לפייס עני לפייס עני לפייס עני לפייס עני ווווהדברים. למשל באות ג' הוא כותב, 
הוא מביא  מצווים מדברי קבלה.מצווים מדברי קבלה.מצווים מדברי קבלה.מצווים מדברי קבלה.    , אנו, אנו, אנו, אנובדבריםבדבריםבדבריםבדברים

    אמרואמרואמרואמרועוד עוד עוד עוד  ובאות ה', כל מיני דברים מחז"ל.
ובאות רך. רך. רך. רך. מענה מענה מענה מענה ילמד אדם עצמו להיות ילמד אדם עצמו להיות ילמד אדם עצמו להיות ילמד אדם עצמו להיות שם, ששם, ששם, ששם, ש

שנאמר ויאמר שנאמר ויאמר שנאמר ויאמר שנאמר ויאמר מצוה לשנות מפני השלום, מצוה לשנות מפני השלום, מצוה לשנות מפני השלום, מצוה לשנות מפני השלום, ח', 
עגלת בקר עגלת בקר עגלת בקר עגלת בקר     . וכתיב ויאמר י"י. וכתיב ויאמר י"י. וכתיב ויאמר י"י. וכתיב ויאמר י"ילךלךלךלךשמואל איך אשמואל איך אשמואל איך אשמואל איך א

ואזני כל העם ואזני כל העם ואזני כל העם ואזני כל העם ובאות ט' הוא מביא,     .וכו'תיקח תיקח תיקח תיקח 
אל ספר התורה, למדו מכאן משהתחיל הקורא אל ספר התורה, למדו מכאן משהתחיל הקורא אל ספר התורה, למדו מכאן משהתחיל הקורא אל ספר התורה, למדו מכאן משהתחיל הקורא 

דבר זה אסור לספר אפילו בדבר הלכה. אסור לספר אפילו בדבר הלכה. אסור לספר אפילו בדבר הלכה. אסור לספר אפילו בדבר הלכה.     לקרותלקרותלקרותלקרות
ודאי שזה הוא מחז"ל, או שאינו מחז"ל? ב

מנין התפילות מנין התפילות מנין התפילות מנין התפילות באות י', מחז"ל. כל הפרק כך. ו
וכן זמנה מדרבנן, וכן וכן זמנה מדרבנן, וכן וכן זמנה מדרבנן, וכן וכן זמנה מדרבנן, וכן     ובאות י"א,מדרבנן. מדרבנן. מדרבנן. מדרבנן. 

פילה מדרבנן, דמדאורייתא פעם אחת פילה מדרבנן, דמדאורייתא פעם אחת פילה מדרבנן, דמדאורייתא פעם אחת פילה מדרבנן, דמדאורייתא פעם אחת לשון תלשון תלשון תלשון ת
ביום בשעה שרוצה מתחנן כפי כחו ומבקש ביום בשעה שרוצה מתחנן כפי כחו ומבקש ביום בשעה שרוצה מתחנן כפי כחו ומבקש ביום בשעה שרוצה מתחנן כפי כחו ומבקש 

[באות אח"כ הוא מביא     צרכיו לפי צחות לשונו.צרכיו לפי צחות לשונו.צרכיו לפי צחות לשונו.צרכיו לפי צחות לשונו.
דהיינו מאה     ....מאהמאהמאהמאהברכת המצוה, סך הכל ברכת המצוה, סך הכל ברכת המצוה, סך הכל ברכת המצוה, סך הכל , ט"ו]

הוא מכניס בתוך זה, גם את אח"כ ו ברכות.
  יגיד עליו ֵרעֹו. העניין של ברוך הוא וברוך שמו.

  
אם בין כך. ספר חרדים, ה, מה אתם רוצים? א"כא"כא"כא"כ

אבל תחלוק. אתה יכול לחלוק על ספר חרדים, 
הוא מבין, שאם כתוב בחז"ל, אתם 'הבו גודל 
לאלהנו', מכאן ראיה להגיד ברוך הוא וברוך 
שמו. הוא מבין, שזה מדרבנן. הם הלכו לפי 
שיטת ספר חרדים, אשר הבין כך. גם אם לא 

 לכתוב את דבריאפשר וכתוב זאת במדרש, 
חרדים, אבל הם הבינו נכון את ספר חרדים, אין 
טענה עליהם. אם ישנה השגה, זה על ספר 
חרדים, לא על הרב פעלים ולא על היוסף 

  אומץ.
  

של דבר, כאשר ראיתי את העניין הזה  לאמיתולאמיתולאמיתולאמיתו
ברגע בשו"ת יחוה דעה, נתפעלתי מכך, 

היה נראה לי כי הוא ממש כיוון כאן הראשון. 
נו, מה שכתוב בספר לאמיתה של תורה. דהיי

חרדים, זה לא כתוב במדרש 'מכאן שעונים 
אלא שזאת הוספה, בעל ברוך הוא וברוך שמו', 

חרדים הוציא מכך מסקנא. כמו כל הדברים 
שהוא אומר, מביא איזה מאמר, וממנו הוא 

  מבין שזה מדרבנן. כך הוא אוחז, בכל אופן.
  

מי כתבתי זאת צלמעשה, ראיתי שאני בע אבלאבלאבלאבל
לפניו, בספר בארות יצחק על פסקי עוד כבר 

מסתמא חושבני כי ו, [דף רמ"ג] כרך א' מהרי"ץ
זהו המקור שלו, כי הספר יחוה דעת נדפס שנה 
אחרי שנדפס הספר פסקי מהרי"ץ. שו"ת יחוה 
דעת נדפס בשנת תשמ"א, ופסקי מהרי"ץ נדפס 

א"כ בשנת תש"מ, יש לו הסכמה על הספר, 
 הוא כי אני יוכמדומנבודאי הוא עיין בספר, 
  הראשון שכתבתי זאת. 

  
וכתבתי זאת שם את הרב פעלים וכו',  הבאתיהבאתיהבאתיהבאתי

פשט פשט פשט פשט אף שכן משמע אף שכן משמע אף שכן משמע אף שכן משמע , ]ומאידך[בד"ה במפורש 
שתי' מכאן שעונין וכו' שתי' מכאן שעונין וכו' שתי' מכאן שעונין וכו' שתי' מכאן שעונין וכו'     של ספר חרדים,של ספר חרדים,של ספר חרדים,של ספר חרדים,    לשונולשונולשונולשונו

    ,,,,לשון המדרש, מ"מ אינו מוכרחלשון המדרש, מ"מ אינו מוכרחלשון המדרש, מ"מ אינו מוכרחלשון המדרש, מ"מ אינו מוכרח    היא המשךהיא המשךהיא המשךהיא המשך
א"כ כבר כתבתי דברי עצמו. דברי עצמו. דברי עצמו. דברי עצמו.     םםםםההההשר ששר ששר ששר שואפואפואפואפ

  שישנה את האפשרות הזאת. 
  

שני הבאתי, כי רבי דוד נכדו של  ומצדומצדומצדומצד
הרמב"ם, בספרו מדרש דוד, הוא ג"כ כותב כך, 

איך ומשמע שהוא מביא זאת כדבר המקובל. 
כבר בזמן נכד הרמב"ם, נהיה נפוץ עניין אמירת 

זה התחיל מאביו של  ריברוך הוא וברוך שמו? ה
, והגיע רחוקה הרא"ש, שהיה בארץ אחרת

קשרים היו בדורותיהם ה למצרים?הדבר עד 
ראוי לאדם שלא יתפלל ראוי לאדם שלא יתפלל ראוי לאדם שלא יתפלל ראוי לאדם שלא יתפלל וווו רופפים מאד.
ילך ויכלל עם הציבור ילך ויכלל עם הציבור ילך ויכלל עם הציבור ילך ויכלל עם הציבור אלא אלא אלא אלא     ,,,,תפילתו ביחידתפילתו ביחידתפילתו ביחידתפילתו ביחיד

ויתפלל עמהם, כדי שיזכה בעניית קדיש ויתפלל עמהם, כדי שיזכה בעניית קדיש ויתפלל עמהם, כדי שיזכה בעניית קדיש ויתפלל עמהם, כדי שיזכה בעניית קדיש 
ותהיה ותהיה ותהיה ותהיה     ,,,,''''ברוך הוא וברוך שמוברוך הוא וברוך שמוברוך הוא וברוך שמוברוך הוא וברוך שמו''''וווו    וקדושהוקדושהוקדושהוקדושה

        אצל ה'. אצל ה'. אצל ה'. אצל ה'.     תפילתך מקודשתתפילתך מקודשתתפילתך מקודשתתפילתך מקודשת
        

שלא קצת מפליא. מה שיכול להיות, הדבר הדבר הדבר הדבר 
, אלא המעתיק עצמו דוד הנגיד 'כתב זאת רבי

הוסיף את זה. צריך לבדוק אחרי כמה מהדורות 
כי הכת"י הוא מאוחר, ולפעמים  יתכןזאת. 

המעתיקים הוסיפו דברים במשך הזמן. אולי לא 
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כבר שמסתבר, . לא זאתכתב  המחבר עצמו
  בזמנו הדבר היה נפוץ.

  
אמר כדלקמן. ספר חרדים את העניין, נֹ  לסכםלסכםלסכםלסכם

כזה. סובר, כי זה מדרבנן. אולי היה לו מדרש 
איננו יודעים, האם היה לו מדרש כזה, אשר 

יכול להיות שכן, ויכול להיות  אינו מצוי בידינו.
שלא. גם על הצד שלא, בכל אופן כך הוא 
מבין, שיוצא כך מחז"ל, גם אם לא ממש את 

אבל צריכים המלים 'ברוך הוא וברוך שמו', 
. ויכול להיות כשמזכירים את שמו להלל את ה'

שאביו של הרא"ש נהג זאת,  אם כן, כי מה
רת כזאת. וכל גדולי ישראל שלא היתה לו מסו

הביאו זאת, כיון שלא היה להם את המדרש 
הזה. אי אפשר לבוא ולחייב, מבחינה הלכתית, 
דבר שאינו כתוב בש"ס, וכל גדולי ישראל לא 
הזכירו אותו. א"כ יוצא שמן הבחינה ההלכתית 

שמו' כדבר אנחנו מתייחסים ל'ברוך הוא וברוך 
שאיננו חיוב, לפי דעת רוב גדולי ישראל, גם 

יש לזה מקור במדרש. ויכול תמצי לומר שאם 
להיות, כפי שישנם הרבה דברים, לפעמים 
רואים באיזה מדרשים שהיה איזה מנהג 
המקובל באיזה עדות ישראל מסויימות, ואח"כ 
הדבר נתקבל אצל כולם. זה היה שיטת יחיד, 

דבר נתפרסם ונתקבל, ואח"כ במשך הזמן ה
בתורת בש"ס אפילו שזה לא היה דבר שנקבע 

  חובה.
  

למעשה, אין קושיא על ספר חרדים. ק"ו  א"כא"כא"כא"כ
שאין קושיא על היוסף אומץ, ועל הרב פעלים. 
כי הם הבינו אותו נכון. אפשר להתווכח לגופו 
של עניין, אולי מסקנת ספר חרדים, לא חייב 

רשים אינם להיות כך, ובכל אופן רוב ככל המפ
  סוברים כמותו.

  
אומרים, כי אם חוזרים ולמסקנא אנחנו  לכןלכןלכןלכן

האדם יאמר 'ברוך הוא וברוך שמו' בכוונה כפי 
שצריך, אזי אין הכי נמי, זהו דבר טוב. אפשר 
לומר זאת לפעמים, אבל לא בתורת שיטה. 
אבל כאשר המדובר על ברכה שמחוייבים בה, 

של  כגון תקיעת שופר וכדומה, שם ישנו חשש

הפסק, ובודאי שהדבר אינו ראוי. אלא אם כן, 
עדות הנוהגות כך, יש להם על מה לסמוך, כיון 

מתירים זאת, כגון הגר"ח שישנם גדולים ה
. ישנם , אם זכרוני אינו מכזבניפאלאגי ועוד

וכן בספר אביר ברים, שהדבר מותר. וכאלה הס
על  הםכך, יש ל יםמי שנוהגיעקב (אבוחצירה). 

אבל לדידן התימנים, שאיננו  מה לסמוך.
נוהגים לומר זאת בכלל, ואצלינו זה רק בתורת 
הידור וחומרא, אז בודאי שבמקום שישנו חשש 

ה'  של הפסק, בודאי שלא ראוי לעשות זאת.
יתעלה שבחו יתברך ויתרומם זכרו, ויעשה 
עמנו תמיד למען קדושת שמו, ברוך הוא וברוך 

  שמו.

        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 

כי מפאת העומס הרב המונח על דברים, 
  בור הגהה מדוקדקת, ענבצר ממנו לכתפיו, 

ם בהרחבה כבשיעורילהאיר ולהעיר 
 שעברו.

  

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

להלכה ולמעשה את הדבר לברר היטב 
  אצל מרן שליט"א.

  

  הערות ותיקונים יתקבלו ברצון. 
  

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

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

  .השיעור
  

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

  

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

 .ר"אכי. לטובה ליבם משאלות


