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        לק"ילק"ילק"ילק"י
        

        ::::השיעורהשיעורהשיעורהשיעור    נושאינושאינושאינושאי
        

    כשאיןכשאיןכשאיןכשאין    השאלההשאלההשאלההשאלה    לגבילגבילגבילגבי    חפץחפץחפץחפץ    דברידברידברידברי    התורניהתורניהתורניהתורני    בקובץבקובץבקובץבקובץ    שפורסמהשפורסמהשפורסמהשפורסמה    אאאא""""שליטשליטשליטשליט    מרןמרןמרןמרן    תשובתתשובתתשובתתשובת    בירורבירורבירורבירור
    לומרלומרלומרלומר    עדיףעדיףעדיףעדיף    לאלאלאלא    ומדועומדועומדועומדוע. . . . לדלגלדלגלדלגלדלג    עדיףעדיףעדיףעדיף    מהםמהםמהםמהם    איזהאיזהאיזהאיזה, , , , רפאנירפאנירפאנירפאני    וגםוגםוגםוגם    מריםמריםמריםמרים    ותקחותקחותקחותקח    גםגםגםגם    לומרלומרלומרלומר    פנאיפנאיפנאיפנאי

        '.'.'.'.וגווגווגווגו    מושיעיםמושיעיםמושיעיםמושיעים    ועלוועלוועלוועלו' ' ' ' וגווגווגווגו    המלוכההמלוכההמלוכההמלוכה    יייי""""לללל    כיכיכיכי    פסוקיפסוקיפסוקיפסוקי    אתאתאתאת    במקומםבמקומםבמקומםבמקומם
        

    כיכיכיכי    פסוקיפסוקיפסוקיפסוקי    בענייןבענייןבענייןבעניין    הגדולההגדולההגדולההגדולה    כנסתכנסתכנסתכנסת    בסידורובסידורובסידורובסידורו    צוביריצוביריצוביריצובירי    יוסףיוסףיוסףיוסף    הרבהרבהרבהרב    שששש""""למלמלמלמ    אאאא""""שליטשליטשליטשליט    מרןמרןמרןמרן    התייחסותהתייחסותהתייחסותהתייחסות
    הקדוםהקדוםהקדוםהקדום    הנוסחהנוסחהנוסחהנוסח    הואהואהואהוא    שאמישאמישאמישאמי    נוסחנוסחנוסחנוסח    שכביכולשכביכולשכביכולשכביכול    והמציאותוהמציאותוהמציאותוהמציאות    האמתהאמתהאמתהאמת    הכחשתהכחשתהכחשתהכחשת', ', ', ', וגווגווגווגו    המלוכההמלוכההמלוכההמלוכה    יייי""""לילילילי

        ....הספרדיםהספרדיםהספרדיםהספרדים    מסידורימסידורימסידורימסידורי    שנלקחשנלקחשנלקחשנלקח    ולאולאולאולא    שלנושלנושלנושלנו
        

    ולשארולשארולשארולשאר, , , , קדומיםקדומיםקדומיםקדומים    הםהםהםהם    הנוסחיםהנוסחיםהנוסחיםהנוסחים    שנישנישנישני    שכביכולשכביכולשכביכולשכביכול    קורחקורחקורחקורח    שלמהשלמהשלמהשלמה    הרבהרבהרבהרב    שששש""""למלמלמלמ    ההתייחסותההתייחסותההתייחסותההתייחסות    המשךהמשךהמשךהמשך
        ....שםשםשםשם    בתשובתובתשובתובתשובתובתשובתו    דבריודבריודבריודבריו

        

    הפסוקהפסוקהפסוקהפסוק    הוספתהוספתהוספתהוספת    לגבילגבילגבילגבי, , , , הגדולההגדולההגדולההגדולה    כנסתכנסתכנסתכנסת    בסידורובסידורובסידורובסידורו    צוביריצוביריצוביריצובירי    הרבהרבהרבהרב    שששש""""למלמלמלמ    אאאא""""שליטשליטשליטשליט    מרןמרןמרןמרן    התייחסותהתייחסותהתייחסותהתייחסות
        '.'.'.'.וגווגווגווגו    ישראלישראלישראלישראל    נדחינדחינדחינדחי    מקבץמקבץמקבץמקבץ    אלהיםאלהיםאלהיםאלהים    יייי""""יייי    נאוםנאוםנאוםנאום) ) ) ) בשחריתבשחריתבשחריתבשחרית    בתיקוןבתיקוןבתיקוןבתיקון((((

        

' ' ' ' וגווגווגווגו    וזבחיהםוזבחיהםוזבחיהםוזבחיהם    עולותיהםעולותיהםעולותיהםעולותיהם' ' ' ' וגווגווגווגו    קדשיקדשיקדשיקדשי    הרהרהרהר    אלאלאלאל    והביאותיםוהביאותיםוהביאותיםוהביאותים    הפסוקיםהפסוקיםהפסוקיםהפסוקים    אתאתאתאת    אזאזאזאז    אומריםאומריםאומריםאומרים    מדועמדועמדועמדוע
        ....זהזהזהזה    פסוקפסוקפסוקפסוק    קאיקאיקאיקאי    מימימימי    ועלועלועלועל, , , , הפסוקיםהפסוקיםהפסוקיםהפסוקים    כביתרכביתרכביתרכביתר    הטעמיםהטעמיםהטעמיםהטעמים    בניגוןבניגוןבניגוןבניגון    ולאולאולאולא, , , , במהירותבמהירותבמהירותבמהירות

        

    ביתביתביתבית    ולירושלםולירושלםולירושלםולירושלם    נוסחתנונוסחתנונוסחתנונוסחתנו    בביאורבביאורבביאורבביאור    אאאא""""שליטשליטשליטשליט    מרןמרןמרןמרן    מתלמידימתלמידימתלמידימתלמידי    אחדאחדאחדאחד    שכתבשכתבשכתבשכתב    נחמדנחמדנחמדנחמד    פירושפירושפירושפירוש
 ....הספרדיםהספרדיםהספרדיםהספרדים    כנוסחתכנוסחתכנוסחתכנוסחת' ' ' ' מקדשךמקדשךמקדשךמקדשך    עירעירעירעיר''''    ולאולאולאולא, , , , עולםעולםעולםעולם    בשמחתבשמחתבשמחתבשמחת    מקדשךמקדשךמקדשךמקדשך
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  , שיחיו וילדיהם' שתחי ב"ונו, ו"הי קאפח נועם הרב ידידנו להצלחת מוקדש השיעור
 ויזכו, יצילם ונזק צרה ומכל, ידיהם מעשי כל ויברך, נדבתם ירצה הוא ברוך המקום
, לטובה וליבכם ליבם משאלות כל הוא ברוך השם וימלא, ילדיהם מכל נחת לרוות

  .ר"אכי
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הי"ו נועם קאפח ידידנו הרב להצלחת  השיעור מוקדש
' וילדיהם שיחיו, מהעיר בית שמש ת"ו, ונו"ב שתחי

המקום ברוך הוא ירצה נדבתם, ויברך כל מעשי 
כל ומכל צרה ונזק יצילם, ויזכו לרוות נחת מ, ידיהם

 םכל משאלות ליב השם ברוך הואימלא וילדיהם, 
  וליבכם לטובה, אכי"ר.

  
    התורניהתורניהתורניהתורני    בקובץבקובץבקובץבקובץ    שפורסמהשפורסמהשפורסמהשפורסמה    אאאא""""שליטשליטשליטשליט    מרןמרןמרןמרן    תשובתתשובתתשובתתשובת    בירורבירורבירורבירור
    ותקחותקחותקחותקח''''    גםגםגםגם    לומרלומרלומרלומר    פנאיפנאיפנאיפנאי    כשאיןכשאיןכשאיןכשאין    השאלההשאלההשאלההשאלה    לגבילגבילגבילגבי    חפץחפץחפץחפץ    דברידברידברידברי
    לאלאלאלא    ומדועומדועומדועומדוע, , , , לדלגלדלגלדלגלדלג    עדיףעדיףעדיףעדיף    מהםמהםמהםמהם    איזהאיזהאיזהאיזה, , , , ''''רפאנירפאנירפאנירפאני''''    וגםוגםוגםוגם    ''''מריםמריםמריםמרים

' ' ' ' וגווגווגווגו    המלוכההמלוכההמלוכההמלוכה    יייי""""לללל    כיכיכיכי    פסוקיפסוקיפסוקיפסוקי    אתאתאתאת    במקומםבמקומםבמקומםבמקומם    לומרלומרלומרלומר    עדיףעדיףעדיףעדיף
        '. '. '. '. וגווגווגווגו    מושיעיםמושיעיםמושיעיםמושיעים    ועלוועלוועלוועלו

        

, [חלק י"א]האחרון  "דברי חפץ"החשוב     בקובץבקובץבקובץבקובץ
, שעניתי עליהם נדפסו כמה תשובות לשאלות

שאלה. כשאין שאלה. כשאין שאלה. כשאין שאלה. כשאין ובדף ס"ג מובא כך,  בקצרה.
מרים וגם רפאני, איזה מהם מרים וגם רפאני, איזה מהם מרים וגם רפאני, איזה מהם מרים וגם רפאני, איזה מהם     פנאי לומר גם ותקחפנאי לומר גם ותקחפנאי לומר גם ותקחפנאי לומר גם ותקח

  עדיף לדלג? עדיף לדלג? עדיף לדלג? עדיף לדלג? 
  

השואל, הרי לאחר שירת הים אנו  שאלשאלשאלשאל
גו', ויסע אומרים פסוקי ותקח מרים הנביאה ו

פסוקי רפאני וגו',  משה וגו', ואח"כ אומר ש"צ
אם אין פנאי, מה לעשות ואח"כ ברכת ישתבח. 

לומר את שניהם? הדבר יכול להיות ביחידות, 
לה, מה עדיף לדלג? בציבור. א"כ השאגם או 

מה יותר חשוב? ולומר זאת במהירות, בלי טעם 
ובלי ריח, העיקר להגיד, זהו דבר שאינו ראוי. 
אם אומרים, צריך לומר כפי שצריך. א"כ, צריך 

  אי אפשר לומר את שניהם.לדלג על משהו, כי 
  

, , , , רפאנירפאנירפאנירפאני    לדלגלדלגלדלגלדלג    עדיףעדיףעדיףעדיף    ....תשובהתשובהתשובהתשובהבס"ד כך,  עניתיעניתיעניתיעניתי
    מתורתךמתורתךמתורתךמתורתך    בנפלאותבנפלאותבנפלאותבנפלאות    דדדד""""בסבסבסבס    שביארנושביארנושביארנושביארנו    מהמהמהמה    לפילפילפילפי

    הנביאההנביאההנביאההנביאה    מריםמריםמריםמרים    ותקחותקחותקחותקח    פסוקפסוקפסוקפסוק    עלעלעלעל    בשלחבשלחבשלחבשלח    פרשתפרשתפרשתפרשת
    ישישישיש    מריםמריםמריםמרים    ותקחותקחותקחותקח    לפיסקתלפיסקתלפיסקתלפיסקת    כיכיכיכי', ', ', ', וגווגווגווגו    אהרןאהרןאהרןאהרן    אחותאחותאחותאחות

    עמרםעמרםעמרםעמרם    רברברברב    הגאוניםהגאוניםהגאוניםהגאונים    בסידוריבסידוריבסידוריבסידורי    טפיטפיטפיטפי    קדומיםקדומיםקדומיםקדומים    שרשיםשרשיםשרשיםשרשים
כלומר, עדיף לומר . . . . םםםם""""והרמבוהרמבוהרמבוהרמב    סעדיהסעדיהסעדיהסעדיה    ורבורבורבורב

'ותקח מרים', כיון שלגבי 'רפאני', אמנם זה גם 
מרים' זה  ניתקן בדורות הראשונים, אבל 'ותקח

  . תיותר מבוסס פיסקא זועוד יותר מוקדם, 
  

    יאמריאמריאמריאמר    בעלמאבעלמאבעלמאבעלמא    ולֵזכרולֵזכרולֵזכרולֵזכר, וכתבתי הוספתי אבלאבלאבלאבל
    שהואשהואשהואשהוא    האחרוןהאחרוןהאחרוןהאחרון    וכןוכןוכןוכן, , , , של־רפאנישל־רפאנישל־רפאנישל־רפאני    הראשוןהראשוןהראשוןהראשון    הפסוקהפסוקהפסוקהפסוק

    צפיתצפיתצפיתצפית    מצותמצותמצותמצות    לקייםלקייםלקייםלקיים, , , , יייי""""יייי    קויתיקויתיקויתיקויתי    לישועתךלישועתךלישועתךלישועתך
דהיינו, לא לדלג על 'רפאני' . . . . יוםיוםיוםיום    בכלבכלבכלבכל, , , , ליְּשועהליְּשועהליְּשועהליְּשועה

יאמר את הפסוק הראשון  בכלל, אלא הש"צ
ואת הפסוק האחרון, בכדי שלא להשמיט זאת 

  מכל וכל. 
  

עושים כך באמירת פיוט כפי שישנם כאלה ה זהוזהוזהוזהו
'בר יוחאי' בערב שבת, כאשר אין פנאי. ישנם 
כאלה, שמדלגים זאת בכלל, אם אין פנאי. אין 
חובה להגיד זאת. אבל ישנם כאלה, האומרים 

נים, לפי הזמן, את הבתים הראשונים והאחרו
בכדי שלא להשמיט זאת מכל וכל. ה"ה בנדון 
דידן, לגבי רפאני. ובפרט את הפסוק האחרון, 

[בע"ח מהרי"ץ זיע"א כותב לישועתך קויתי י"י, 
שהציבור צריך לומר זאת בלחש,  ע"א] כ"ודף 

, בכדי לקיים מצות ציפית ביחד עם הש"צ
לישועה. ישנו עניין לצפות לישועה בכל יום, 
לכן כדאי וראוי לומר זאת יותר בכוונה 
ובהתעוררות. גם הש"צ האומר זאת, בכדי 
שהציבור ישימו לב, לכוון היטב לישועת ה', 

 תצא כי[עיין שיעור מוצש"ק דהיינו לביאת המשיח. 
וצש"ק תרומה , ומה, ומוצש"ק שמות ה'תשע"ו"תשע'ה

        ].ה'תשע"ח
        

'רפאני', זה כי העניין של , שם הוספתי בהערותבהערותבהערותבהערות
שזה  ,חושבים בדרך כללכי  מנהג מאוחר.לא 

זה נכון שזה לא ל הקדמוניות, ילאלא נזכר בתכ
נמצא, 'ותקח מרים הנביאה' נמצא בכל סידורי 
הקדמונים אצלנו, ו'רפאני' לא מוזכר, אבל 

המאוחרות זה כן נמצא.  מפליא שבתכאליל
, בערך מהתקופה 'תכאליל המאוחרות' היינו

הר"ר יצחק ונה זצ"ל, בדורות ההם. משל 
בדורות הראשונים, מפליא שזה לא נזכר, אז 
מהיכן זה הגיע אל הדורות האחרונים? מישהו 
בדורות האחרונים התקין לומר זאת? הרי הדבר 
 אינו בא מסידורי האשכנזים או הספרדים, א"כ
מהיכן זה בא? ומצד שני, מוצאים שזה היה 

  בדורות הקדמונים.
  

    כברכברכברכבר    נתייסדונתייסדונתייסדונתייסדו    המההמההמההמה    כיכיכיכי    לילילילי    נתבררנתבררנתבררנתברר    שם כך,כתבתי כתבתי כתבתי כתבתי 
    הקדמוןהקדמוןהקדמוןהקדמון    תפילהתפילהתפילהתפילה    בסידורבסידורבסידורבסידור    נזכרונזכרונזכרונזכרו    שכןשכןשכןשכן, , , , קדםקדםקדםקדם    בימיבימיבימיבימי
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, , , , הגאוניםהגאוניםהגאוניםהגאונים    אואואואו    התלמודהתלמודהתלמודהתלמוד    מזמןמזמןמזמןמזמן, , , , ישראלישראלישראלישראל    של־ארץשל־ארץשל־ארץשל־ארץ
    מסדרמסדרמסדרמסדר    במאמרבמאמרבמאמרבמאמר    אסףאסףאסףאסף' ' ' ' שששש    על־ידיעל־ידיעל־ידיעל־ידי    שנדפסשנדפסשנדפסשנדפס    כמוכמוכמוכמו

    בסידורבסידורבסידורבסידור    וגםוגםוגםוגם. . . . טטטט""""קיקיקיקי    דףדףדףדף    ישראלישראלישראלישראל    בארץבארץבארץבארץ    התפילההתפילההתפילההתפילה
    טלטלטלטל' ' ' ' שששש    על־ידיעל־ידיעל־ידיעל־ידי    לאורלאורלאורלאור    שיצאשיצאשיצאשיצא] ] ] ] הקדוםהקדוםהקדוםהקדום[[[[    פרספרספרספרס    כמנהגכמנהגכמנהגכמנהג

    מריםמריםמריםמרים    ותקחותקחותקחותקח    לומרלומרלומרלומר    הובאהובאהובאהובא    ששםששםששםששם, , , , בבבב""""עעעע    בבבב""""ננננ    דףדףדףדף
    ונרפאונרפאונרפאונרפא    יייי""""יייי    רפאנורפאנורפאנורפאנו    ואחר־כךואחר־כךואחר־כךואחר־כך, , , , היםהיםהיםהים    שירתשירתשירתשירת    אחריאחריאחריאחרי

, , , , חחחח""""לללל    דףדףדףדף    צובהצובהצובהצובה    ארםארםארםארם    ובמחזורובמחזורובמחזורובמחזור, , , , נוספיםנוספיםנוספיםנוספים    ופסוקיםופסוקיםופסוקיםופסוקים
, , , , לומרלומרלומרלומר    נוהגיםנוהגיםנוהגיםנוהגים    שאנחנושאנחנושאנחנושאנחנו    ממהממהממהממה    שוניםשוניםשוניםשונים    שהםשהםשהםשהם    הגםהגםהגםהגם
. . . . שםשםשםשם    מתורתךמתורתךמתורתךמתורתך    בנפלאותבנפלאותבנפלאותבנפלאות    דדדד""""בסבסבסבס    שהרחבתישהרחבתישהרחבתישהרחבתי    וכמווכמווכמווכמו

  חאלב. זהו המחזור של     מחזור ארם צובא,
  

רואים, שבעצם זה כבר ניתקן בדורות  א"כא"כא"כא"כ
הראשונים, ומשום מה בתכאליל הקדמוניות 
אצלנו זה לא נמצא. לכן חושבני, כי אין כאן 
ברירה אלא לומר, שכיון שאין לנו מהתכאליל 

רבה, הקדמוניות אלא רק בודדים, לא נשאר ה
אשר לא  על כרחך שזה היה נמצא בתכאליל

כי לא יכול עכ"פ לעת עתה. הגיעו לידינו. 
להיות, שזה הגיע לדורות האחרונים, כמה 
מאות שנים ניתק השרשרת ואז הגיע אל 
הדורות האחרונים, כי אולי אמרו זאת בעל פה. 
הדבר אינו מסתבר. אלא מסתבר שהיו ספרים 
שבהם הדבר היה נמצא, רק שהם לא הגיעו 
לידינו. ומה שרואים היום בספרים שבידינו, שזה 

היה לא נמצא, אין מכך הוכחה, כי בטח זה 
נמצא בספרים אחרים, ובדורות האחרונים 

בנוסח בלדי. כנראה יותר ויותר הדבר נתפשט 
חלקם  רקבדורות הראשונים, לא כולם אמרו, 

        אמרו, אבל זהו נוסח קדמון.
        

'ותקח מרים', זה עוד יותר קדמון. לכן,  אולםאולםאולםאולם
  העדיפות היא לומר, 'ותקח מרים'. 

  
כך, פנה אלי ידידנו הרב עוזי נתנאל  קבותקבותקבותקבותבעיבעיבעיבעי

הי"ו מהעיר אופקים ת"ו, והוא שואל, למה 
הראשון של רפאני ואת  קלומר את הפסו

הפסוק לישועתך קויתי י"י, יותר טוב לומר את 
מדברים על פסוקי כי לי"י המלוכה וגו'. אם כבר 

הנוסחאות שיש לנו מן הדורות הקדמונים, הרי 
פסוקי 'כי לי"י המלוכה וגו', בסוף 'רפאני' ישנם 

ועלו מושיעים וגו'. הרי בכל העדות, לא 

אומרים רפאני, אלא כי לי"י המלוכה. א"כ, 
עדיף לומר את זה, כי לכך ישנם מקורות, 
בסידור רב עמרם גאון, ובראשונים. זה יותר 
מוקדם, מאשר רפאני. ממילא, כאשר אין זמן 

כל לומר גם את ותקח מרים וגם את רפאני, ל
  הפחות נאמר רק את החלק האחרון של רפאני. 

  
[אף כי במבט  זאת שאלה טובה., לכאורהלכאורהלכאורהלכאורה

ראשון, אולי היא מעוררת רתיעה מסויימת, כי 
זה נראה כאילו אומרים לו שיתפלל בנוסח 
שאמי. אך במושכל שני, זו אכן שאלה שצריך 

  לדון ולעיין בה].
  

אענה לו  מכן, כאשר אמרתי לו שבעז"ה לאחרלאחרלאחרלאחר
קל מעלי, הוא רצה להכשיהיה לי פנאי, על כך, 

ים, וכתב לי והוא פתח בעצמו את הספר
במכתב מה הוא מצא, ולאלו מסקנות הוא 

  הגיע.
  

וגו', כתב וגו', כתב וגו', כתב וגו', כתב     בעניין כי לי"י המלוכהבעניין כי לי"י המלוכהבעניין כי לי"י המלוכהבעניין כי לי"י המלוכהכותב כך,  הואהואהואהוא
[ח"א הל' מאה [ח"א הל' מאה [ח"א הל' מאה [ח"א הל' מאה הארחות חיים, לר"א הכהן מלוניל הארחות חיים, לר"א הכהן מלוניל הארחות חיים, לר"א הכהן מלוניל הארחות חיים, לר"א הכהן מלוניל 

שצריך בשירת הים שיהיה י"ח שצריך בשירת הים שיהיה י"ח שצריך בשירת הים שיהיה י"ח שצריך בשירת הים שיהיה י"ח     ברכות אות ל"ב]ברכות אות ל"ב]ברכות אות ל"ב]ברכות אות ל"ב]
תיבות של שם הוי"ה שהם ע"ב תיבות. וכיון תיבות של שם הוי"ה שהם ע"ב תיבות. וכיון תיבות של שם הוי"ה שהם ע"ב תיבות. וכיון תיבות של שם הוי"ה שהם ע"ב תיבות. וכיון 
שמשמיטים מפסוק ויהי באשמורת הבוקר עד שמשמיטים מפסוק ויהי באשמורת הבוקר עד שמשמיטים מפסוק ויהי באשמורת הבוקר עד שמשמיטים מפסוק ויהי באשמורת הבוקר עד 

צריך להוסיף צריך להוסיף צריך להוסיף צריך להוסיף     ––––ששם יש ארבע הויות ששם יש ארבע הויות ששם יש ארבע הויות ששם יש ארבע הויות     ––––ויושע ויושע ויושע ויושע 
אותם אח"כ. ולכן אומרים כי לי"י המלוכה וגו' אותם אח"כ. ולכן אומרים כי לי"י המלוכה וגו' אותם אח"כ. ולכן אומרים כי לי"י המלוכה וגו' אותם אח"כ. ולכן אומרים כי לי"י המלוכה וגו' 
(כמובא בסידורים), ולא לכפול את הפסוק י"י (כמובא בסידורים), ולא לכפול את הפסוק י"י (כמובא בסידורים), ולא לכפול את הפסוק י"י (כמובא בסידורים), ולא לכפול את הפסוק י"י 

אז מוסיף הויות, אז מוסיף הויות, אז מוסיף הויות, אז מוסיף הויות, ימלוך וגו' (וגם לא לתרגמו), דימלוך וגו' (וגם לא לתרגמו), דימלוך וגו' (וגם לא לתרגמו), דימלוך וגו' (וגם לא לתרגמו), ד
  וכל המוסיף גורע. וכל המוסיף גורע. וכל המוסיף גורע. וכל המוסיף גורע. 

  
חיים מסביר, כי הסיבה שמוסיפים את  הארחותהארחותהארחותהארחות

כי לי"י המלוכה, כיון שרוצים להשלים כמה 
הויו"ת, מהיכן שמתחיל עניין קריעת ים סוף. 
הוא מתנגד לכך, שיכפלו את הפסוק י"י ימלוך 
לעולם ועד, או לתרגמו, אלא רק לומר אותו 

  פעם אחת. 
  

(וכ"כ במחזור ויטרי, (וכ"כ במחזור ויטרי, (וכ"כ במחזור ויטרי, (וכ"כ במחזור ויטרי, רש"י רש"י רש"י רש"י     מאידך בסידורמאידך בסידורמאידך בסידורמאידך בסידור
ובספר הפרדס) שנהגו לכפול את הפסוק י"י ובספר הפרדס) שנהגו לכפול את הפסוק י"י ובספר הפרדס) שנהגו לכפול את הפסוק י"י ובספר הפרדס) שנהגו לכפול את הפסוק י"י 

רש"י כך אומר, שהמנהג לכפול ימלוך וגו'. ימלוך וגו'. ימלוך וגו'. ימלוך וגו'. 
כדי להראות שאז סוף השירה (ולא מוזכר כדי להראות שאז סוף השירה (ולא מוזכר כדי להראות שאז סוף השירה (ולא מוזכר כדי להראות שאז סוף השירה (ולא מוזכר אותו. 
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התרגום). וכיון שצריך שיהיו י"ח אזכרות התרגום). וכיון שצריך שיהיו י"ח אזכרות התרגום). וכיון שצריך שיהיו י"ח אזכרות התרגום). וכיון שצריך שיהיו י"ח אזכרות 
(דהיינו שמות הוי"ה), צריך להוסיף אותם (דהיינו שמות הוי"ה), צריך להוסיף אותם (דהיינו שמות הוי"ה), צריך להוסיף אותם (דהיינו שמות הוי"ה), צריך להוסיף אותם 

ו' (כמו ו' (כמו ו' (כמו ו' (כמו אח"כ. ולכן אומרים כי לי"י המלוכה וגאח"כ. ולכן אומרים כי לי"י המלוכה וגאח"כ. ולכן אומרים כי לי"י המלוכה וגאח"כ. ולכן אומרים כי לי"י המלוכה וג
הר"א מלוניל), אך חלק על הר"א מלוניל הר"א מלוניל), אך חלק על הר"א מלוניל הר"א מלוניל), אך חלק על הר"א מלוניל הר"א מלוניל), אך חלק על הר"א מלוניל 

ישנו כאן ויכוח, איך  ....וכו'בצורת ספירת השמות בצורת ספירת השמות בצורת ספירת השמות בצורת ספירת השמות 
        בדיוק לעשות.

        
מוסיפים מוסיפים מוסיפים מוסיפים שששש, , , , ))))הבלדיהבלדיהבלדיהבלדי((((    שלדעת מהרי"ץשלדעת מהרי"ץשלדעת מהרי"ץשלדעת מהרי"ץיוצא, יוצא, יוצא, יוצא, 

ותקח מרים וגו', וכן רפאני י"י וגו', ששם יש ותקח מרים וגו', וכן רפאני י"י וגו', ששם יש ותקח מרים וגו', וכן רפאני י"י וגו', ששם יש ותקח מרים וגו', וכן רפאני י"י וגו', ששם יש 
הרבה יותר מארבע שמות הוי"ה, א"כ לא הרבה יותר מארבע שמות הוי"ה, א"כ לא הרבה יותר מארבע שמות הוי"ה, א"כ לא הרבה יותר מארבע שמות הוי"ה, א"כ לא 

לי"י לי"י לי"י לי"י חיישינן להכי, ולא צריך לומר (לדידן) כי חיישינן להכי, ולא צריך לומר (לדידן) כי חיישינן להכי, ולא צריך לומר (לדידן) כי חיישינן להכי, ולא צריך לומר (לדידן) כי 
המלוכה וגו', אלא רפאני י"י וגו' ולישועתך המלוכה וגו', אלא רפאני י"י וגו' ולישועתך המלוכה וגו', אלא רפאני י"י וגו' ולישועתך המלוכה וגו', אלא רפאני י"י וגו' ולישועתך 
קויתי י"י בלבד (מהטעמים המובאים בעץ חיים קויתי י"י בלבד (מהטעמים המובאים בעץ חיים קויתי י"י בלבד (מהטעמים המובאים בעץ חיים קויתי י"י בלבד (מהטעמים המובאים בעץ חיים 

        למהרי"ץ), וכדברי מו"ר מרן שליט"א.למהרי"ץ), וכדברי מו"ר מרן שליט"א.למהרי"ץ), וכדברי מו"ר מרן שליט"א.למהרי"ץ), וכדברי מו"ר מרן שליט"א.
        

הם עושים חשבון, כי ברצונם להוסיף כמה  הריהריהריהרי
שמות הוי"ה מסויימים, לכן הוסיפו כי לי"י 
המלוכה, בכדי שישלים זאת. אבל כיון שאנחנו 

'ותקח מרים הנביאה'  בלא"ה מוסיפים
ו'ורפאני', הרי ישנם הרבה שמות, א"כ זה לא 
הכיוון בכלל. אין מה לדבר, לקחת את זה. זאת 
אומרת, יש להם סיבה, להכניס דוקא את אלה. 

  אבל אצלנו, הדבר אינו שייך. 
  

הפסוקים הפסוקים הפסוקים הפסוקים שששש(וסידורים) (וסידורים) (וסידורים) (וסידורים) פוסקים פוסקים פוסקים פוסקים ומה שכתבו כמה ומה שכתבו כמה ומה שכתבו כמה ומה שכתבו כמה 
סדר רב עמרם סדר רב עמרם סדר רב עמרם סדר רב עמרם בבבבמובאים מובאים מובאים מובאים של כי לי"י המלוכה של כי לי"י המלוכה של כי לי"י המלוכה של כי לי"י המלוכה 

מה אתם  יש לפקפק בדבר.יש לפקפק בדבר.יש לפקפק בדבר.יש לפקפק בדבר.לכאורה לכאורה לכאורה לכאורה גאון, גאון, גאון, גאון, 
גאון כותב לומר פסוקי כי  עמרםאומרים? שרב 
    דכתב בספר העתיםדכתב בספר העתיםדכתב בספר העתיםדכתב בספר העתיםמה פתאום. לי"י המלוכה? 

רב נטרונאי גאון, שבשתי הישיבות, רב נטרונאי גאון, שבשתי הישיבות, רב נטרונאי גאון, שבשתי הישיבות, רב נטרונאי גאון, שבשתי הישיבות, בשם בשם בשם בשם 
 לא נהגו לומר ויושע והשירה.לא נהגו לומר ויושע והשירה.לא נהגו לומר ויושע והשירה.לא נהגו לומר ויושע והשירה.    ובבית רבינו,ובבית רבינו,ובבית רבינו,ובבית רבינו,

כיצד אתם מביאים, בשם רב עמרם גאון, שהוא 
המלוכה, כביכול כהמשך  אומר להגיד כי לי"י

לשירת הים? הרי הם לא היו אומרים אפילו את 
שירת הים? א"כ, קל וחומר שאת זה הם לא 

שצריך לומר כי לי"י שצריך לומר כי לי"י שצריך לומר כי לי"י שצריך לומר כי לי"י אם כל הטעם אם כל הטעם אם כל הטעם אם כל הטעם וווואמרו? 
המלוכה וגו' זה השלמה לשירת הים, א"כ המלוכה וגו' זה השלמה לשירת הים, א"כ המלוכה וגו' זה השלמה לשירת הים, א"כ המלוכה וגו' זה השלמה לשירת הים, א"כ 

            ....מסתבר שגם לא אמרו כי לי"י המלוכה וגו'מסתבר שגם לא אמרו כי לי"י המלוכה וגו'מסתבר שגם לא אמרו כי לי"י המלוכה וגו'מסתבר שגם לא אמרו כי לי"י המלוכה וגו'
        

שבכתי"מ של סדר רע"ג מובא ממש ואעפ"י ואעפ"י ואעפ"י ואעפ"י 
א מלוניל, כל זה מתוך סדר רע"ג, הוצ' כמו הר"

. 27מכון ירושלם ה'תשס"א, דף ל"ד הערה 
  [וע"ע לקמן ד"ה ההסתמכות].

  
דעדיין יש צד לומר כי לי"י דעדיין יש צד לומר כי לי"י דעדיין יש צד לומר כי לי"י דעדיין יש צד לומר כי לי"י יש שרצו לטעון, יש שרצו לטעון, יש שרצו לטעון, יש שרצו לטעון, וווו

הוא מביא את מטעם אחר. מטעם אחר. מטעם אחר. מטעם אחר.     המלוכה וגו'המלוכה וגו'המלוכה וגו'המלוכה וגו'
[חלק ב' תשובת הרב פעלים, בעל בן איש חי 

, שם מובא ששאלו אותו לגבי מי שמגיע סימן ד']
מאוחר לבית הכנסת, איחר והגיע באמצע 
הזמירות, והוא צריך לדלג, על איזה דברים 
אפשר לדלג? לאלו דברים ישנם חשיבות 

עפ"י הסוד, שלא כדאי לדלגם. מה גדולה 
לומר, ומה לא לומר? הוא מפרט שם הרבה 
דברים, ואח"כ הוא אומר, 'ויברך דוד' עד 

ים עזים', אח"כ 'י"י ימלוך לעולם ועד', 'במ
דהיינו הוא מדלג את כל השירה, ואומר י"י 
ימלוך לעולם ועד, פעמיים, ועם התרגום, י"י 

"כ חקאים לעלם ולעולמי עלמיא, ואמלכותיה 
כי לי"י המלוכה. יוצא א"כ, שהוא אומר את 
פסוקי כי לי"י המלוכה, בלי קשר אל השירה. 

שיש עוד טעם שיש עוד טעם שיש עוד טעם שיש עוד טעם , , , , יםיםיםיםלכאורה מהרב פעללכאורה מהרב פעללכאורה מהרב פעללכאורה מהרב פעל    מוכחמוכחמוכחמוכח
לומר כי לי"י המלוכה, ולא רק מטעם דהוא לומר כי לי"י המלוכה, ולא רק מטעם דהוא לומר כי לי"י המלוכה, ולא רק מטעם דהוא לומר כי לי"י המלוכה, ולא רק מטעם דהוא 

        זה לא קשור דוקא לשירה. השלמה לשירה. השלמה לשירה. השלמה לשירה. השלמה לשירה. 
        

    דהרי יש עוד טעםדהרי יש עוד טעםדהרי יש עוד טעםדהרי יש עוד טעםיש לדחות, יש לדחות, יש לדחות, יש לדחות, וווו    הוא כותב,אבל אבל אבל אבל 
(וכ"כ בחיד"א, דברים אחדים (וכ"כ בחיד"א, דברים אחדים (וכ"כ בחיד"א, דברים אחדים (וכ"כ בחיד"א, דברים אחדים שמביא מהרי"ץ שמביא מהרי"ץ שמביא מהרי"ץ שמביא מהרי"ץ 

מצרים גוררת את הגאולה מצרים גוררת את הגאולה מצרים גוררת את הגאולה מצרים גוררת את הגאולה     דרוש כ"א), דגאולתדרוש כ"א), דגאולתדרוש כ"א), דגאולתדרוש כ"א), דגאולת
העתידה להזכרה, והרי לפי נוסח הספרדים, העתידה להזכרה, והרי לפי נוסח הספרדים, העתידה להזכרה, והרי לפי נוסח הספרדים, העתידה להזכרה, והרי לפי נוסח הספרדים, 
מזכירים בסוף ויברך דוד את גאולת מצרים מזכירים בסוף ויברך דוד את גאולת מצרים מזכירים בסוף ויברך דוד את גאולת מצרים מזכירים בסוף ויברך דוד את גאולת מצרים 

אומרים כי לי"י המלוכה. אומרים כי לי"י המלוכה. אומרים כי לי"י המלוכה. אומרים כי לי"י המלוכה.     (בקצרה), ולכן גם(בקצרה), ולכן גם(בקצרה), ולכן גם(בקצרה), ולכן גם
דהיינו, כיון שב'ויברך דוד' הזכרת את עניין 

גאולת את קריעת ים סוף, א"כ אתה ממשיך 
 מצרים, אומר את פסוקי כי לי"י המלוכה,

זאת הגאולה שתהיה לעתיד. יוצא שזה שייך ש
רק לדידהו, אבל לא לדידן. ממילא, כל אחד 

  לשיטתו.
  

בסידור בסידור בסידור בסידור וכן וכן וכן וכן מוסיף עוד נקודה חשובה,  והואוהואוהואוהוא
אין כמעט כוונות על כי לי"י המלוכה. אין כמעט כוונות על כי לי"י המלוכה. אין כמעט כוונות על כי לי"י המלוכה. אין כמעט כוונות על כי לי"י המלוכה.     הרש"ש,הרש"ש,הרש"ש,הרש"ש,

רואים, שזה לא דבר שיש בו חשיבות, כי 
מצוי בפיסקא הזאת הוא לא רשם כוונות, כפי ש

ם. משמע שזהו דבר צדדי, במקומות האחרי
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שלא תדחה ותאמר, שלא תדחה ותאמר, שלא תדחה ותאמר, שלא תדחה ותאמר, שאין בו כ"כ חשיבות. 
[וע"ע בסידור אוצר  .ו'ו'ו'ו'דדדדוכוכוכוכ    """"תיקוניםתיקוניםתיקוניםתיקונים""""    יוצריוצריוצריוצראולי זה אולי זה אולי זה אולי זה 

  התפילות דף קכ"ד, בתיקון תפילה].
  

מה מה מה מה דדדד    ,,,,כל זה יוצאכל זה יוצאכל זה יוצאכל זה יוצאלפי לפי לפי לפי     מסיים כך,והכותב והכותב והכותב והכותב 
    חלק י"אחלק י"אחלק י"אחלק י"א    ''''דברי חפץדברי חפץדברי חפץדברי חפץהתורני 'התורני 'התורני 'התורני 'שכתוב בקובץ שכתוב בקובץ שכתוב בקובץ שכתוב בקובץ 

', שיאמר פסוק ראשון של רפאני וגו' וכן ', שיאמר פסוק ראשון של רפאני וגו' וכן ', שיאמר פסוק ראשון של רפאני וגו' וכן ', שיאמר פסוק ראשון של רפאני וגו' וכן וכווכווכווכו
בדקדוק בדקדוק בדקדוק בדקדוק     אחרון שהוא לישועתך קויתי י"י, הואאחרון שהוא לישועתך קויתי י"י, הואאחרון שהוא לישועתך קויתי י"י, הואאחרון שהוא לישועתך קויתי י"י, הוא

, (ודאי שדברי מרן שליט"א אינם צריכים , (ודאי שדברי מרן שליט"א אינם צריכים , (ודאי שדברי מרן שליט"א אינם צריכים , (ודאי שדברי מרן שליט"א אינם צריכים גדולגדולגדולגדול
הצדקה או חיזוק, וכ"ש ממני), ולא צריך הצדקה או חיזוק, וכ"ש ממני), ולא צריך הצדקה או חיזוק, וכ"ש ממני), ולא צריך הצדקה או חיזוק, וכ"ש ממני), ולא צריך 

במלים אחרות, הוא  ....להוסיף כי לי"י המלוכהלהוסיף כי לי"י המלוכהלהוסיף כי לי"י המלוכהלהוסיף כי לי"י המלוכה
דבר מדוייק הגיע למסקנא שזה בסדר, שה

יך להוסיף כי לי"י לפי שיטתנו, ולא צר אפילו
        המלוכה. 

        
שם, שיאמר פסוק שם, שיאמר פסוק שם, שיאמר פסוק שם, שיאמר פסוק מה שכתוב מה שכתוב מה שכתוב מה שכתוב נ.ב. אך אמנם נ.ב. אך אמנם נ.ב. אך אמנם נ.ב. אך אמנם 

ראשון של רפאני "לזכר בעלמא", לכאורה זה ראשון של רפאני "לזכר בעלמא", לכאורה זה ראשון של רפאני "לזכר בעלמא", לכאורה זה ראשון של רפאני "לזכר בעלמא", לכאורה זה 
לא לזכר בעלמא אלא לזכור גאולה העתידה לא לזכר בעלמא אלא לזכור גאולה העתידה לא לזכר בעלמא אלא לזכור גאולה העתידה לא לזכר בעלמא אלא לזכור גאולה העתידה 
לאחר שהזכירו את גאולת מצרים, וכדאיתא לאחר שהזכירו את גאולת מצרים, וכדאיתא לאחר שהזכירו את גאולת מצרים, וכדאיתא לאחר שהזכירו את גאולת מצרים, וכדאיתא 

הפסוק רפאני י"י יעו"ש. הפסוק רפאני י"י יעו"ש. הפסוק רפאני י"י יעו"ש. הפסוק רפאני י"י יעו"ש.     שם במהרי"ץ עלשם במהרי"ץ עלשם במהרי"ץ עלשם במהרי"ץ על
(וא"ת שגם משמעות הפסוק לישועתך וגו' היא (וא"ת שגם משמעות הפסוק לישועתך וגו' היא (וא"ת שגם משמעות הפסוק לישועתך וגו' היא (וא"ת שגם משמעות הפסוק לישועתך וגו' היא 

הגאולה העתידה, א"כ לכאורה סגי הגאולה העתידה, א"כ לכאורה סגי הגאולה העתידה, א"כ לכאורה סגי הגאולה העתידה, א"כ לכאורה סגי     עלעלעלעל
        באמירת רפאני בלבד. ויש ליישב.באמירת רפאני בלבד. ויש ליישב.באמירת רפאני בלבד. ויש ליישב.באמירת רפאני בלבד. ויש ליישב.

        
רפאני, הדבר פשוט  פסוקי שייסד לומר את מימימימי

מאד, כיון שלאחר שירת הים ו'ותקח מרים' זה 
עד כאן דיברנו נגמר בפסוק כי אני י"י רופאך, 

על גאולת מצרים, וכיון שסיימנו ב'רופאך', 
שלח לנו מתחילים ב'רפאני', בכדי שהקב"ה י

רפואה שלימה, ע"י הישועה שתבוא בקרוב. 
מסביר לכן הסמיכו 'רפאני' ל'רופאך'. ו

מהרי"ץ, שהגאולה העתידה היא יותר מן 
הגאולה של יציאת מצרים, כי גאולת מצרים 
היתה ע"י משה רבינו, ובסופו של דבר הגאולה 
הזאת לא היתה נצחית, זאת לא גאולה 

ותנו, שלימה, אבל כאשר הקב"ה ירפא א
וארפא', הרפואה תהיה מושלמת  –'רפאני י"י 

 וגמורה. 'הושיעני', כאשר אתה תושיע אותנו,
אנחנו 'ונושע' וכו'. כך הוא מסביר, כי הדברים 

ע את האמונה בלב ההמון האלה הם בכדי לקבו
ולא יאחר. זאת המשיח י בוא יבוא יום יום, כ

הסיבה שייסדו לומר זאת, לאחר גאולת 
הוסיפו פסוקים על עניין הגאולה לעתיד מצרים, 

  לבוא, באופן מיוחד.
  

כתוב שזה ש על מהמה שהוא שואל,  לגבילגבילגבילגבי
'לזכר בעלמא', טוב, אולי זה לא מדוייק 

בליל הסדר ש כמושזה 'לזכר בעלמא', להגדיר 
הכוונה וכדומה. אך עושים 'זכר למקדש כהלל', 

שהדברים נתונים לשיקול דעת, כי בעצם  ,היא
שנו עניין להוסיף זאת, אכן זה בכדי נכון שי

לזכור את הגאולה, אבל זאת אינה תקנת 
שלא להשמיט את כדי חז"ל. הכוונה היא, 

הקטע הזה בכלל. אם יום אחד לא יגידו זאת, 
  זה לא נורא, הדבר אינו ח"ו מזיק לאמונה. 

  
בכל אופן, פחות או יותר הדברים הם  אבלאבלאבלאבל

אחד, מובנים ומושלמים. הכל הולך אל מקום 
והכוונה היא, כי כיון שאי אפשר לומר את הכל, 
לפחות אמרנו את הפסוק הראשון, שהוא בעצם 

  יזכיר את כל ההמשך שאחר כך.
  
  

    צוביריצוביריצוביריצובירי    יוסףיוסףיוסףיוסף    הרבהרבהרבהרב    שששש""""למלמלמלמ    אאאא""""שליטשליטשליטשליט    מרןמרןמרןמרן    התייחסותהתייחסותהתייחסותהתייחסות
    המלוכההמלוכההמלוכההמלוכה    יייי""""לילילילי    כיכיכיכי    פסוקיפסוקיפסוקיפסוקי    בענייןבענייןבענייןבעניין    הגדולההגדולההגדולההגדולה    כנסתכנסתכנסתכנסת    בסידורובסידורובסידורובסידורו

    שאמישאמישאמישאמי    נוסחנוסחנוסחנוסח    שכביכולשכביכולשכביכולשכביכול    והמציאותוהמציאותוהמציאותוהמציאות    האמתהאמתהאמתהאמת    הכחשתהכחשתהכחשתהכחשת', ', ', ', וגווגווגווגו
    מסידורימסידורימסידורימסידורי    שנלקחשנלקחשנלקחשנלקח    ולאולאולאולאשלנו שלנו שלנו שלנו     קדוםקדוםקדוםקדוםהההה    נוסחנוסחנוסחנוסחהההה    הואהואהואהוא

        ....הספרדיםהספרדיםהספרדיםהספרדים
        

        

הקודם, התחלתי להסביר את חילוקי בשיעור בשיעור בשיעור בשיעור 
הדעות שהיו בענייני נוסח התפילות, ובנושא 

של אמירת פסוקי כי לי"י המלוכה, הנז"ל הזה 
כותב דברים, אשר כנסת הגדולה  סידורבעל 

ברצוני להסביר, ולהראות שהדבר טעות 
  מעיקרו. תשמעו טוב.

  
לאחר שירת הים, אחרי  ,בנוסח שאמי    ,,,,כידועכידועכידועכידוע

הפסוק כי בא סוס פרעה וגו', אומרים כי לי"י 
, ואין 'ותקח מרים'המלוכה וגו', וישתבח. אין 

. רק את שלושת הפסוקים הללו, כי 'רפאני'
לי"י המלוכה וגו', ועלו מושיעים וגו', והיה י"י 
למלך וגו'. הרב צובירי בא להסביר, למה 

לא אומרים את 'ותקח מרים',  ,בנוסח שאמי
  לא אומרים 'רפאני'. למה ו
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(בשלח) שירה שבת אבל במהקהל: שאלה שאלה שאלה שאלה 
  הם אומרים.ובשביעי של־פסח 

  
-שאמימרן שליט"א: לא כולם. תשובת תשובת תשובת תשובת 

צנעאני, לא אומרים. זה במקומות אחרים. 
זה לפי הסידורים  ישנם איזורים, שהם אומרים.

  שהגיעו אליהם בדפוס.
  

    אבותינואבותינואבותינואבותינו    נהגונהגונהגונהגו    שלאשלאשלאשלא    ,,,,דעדעדעדעכך, [בדף ס"ח] כותב  הואהואהואהוא
    והואוהואוהואוהוא    ,,,,''''וכווכווכווכו    הנביאההנביאההנביאההנביאה    מריםמריםמריםמרים    ותקחותקחותקחותקח    פרשתפרשתפרשתפרשת    כאןכאןכאןכאן    לומרלומרלומרלומר

    יעןיעןיעןיען    ,,,,אשכנזאשכנזאשכנזאשכנז    ורבניורבניורבניורבני    ספרדספרדספרדספרד    חכמיחכמיחכמיחכמי    דורידורידורידורייייילסלסלסלס    בהתאםבהתאםבהתאםבהתאם
    מבוארמבוארמבוארמבואר    ובאובאובאובא    ,,,,בעולםבעולםבעולםבעולם    קדוםקדוםקדוםקדום    היותרהיותרהיותרהיותר    המנהגהמנהגהמנהגהמנהג    זהוזהוזהוזהו    כיכיכיכי

    קורונילקורונילקורונילקורוניל    הרבהרבהרבהרב    העתקתהעתקתהעתקתהעתקת((((    גאוןגאוןגאוןגאון    עמרםעמרםעמרםעמרם    רברברברב    בסידורבסידורבסידורבסידור
    סוףסוףסוףסוף    עדעדעדעד    רקרקרקרק    אומריםאומריםאומריםאומרים    יוםיוםיוםיום    דבכלדבכלדבכלדבכל    ))))אאאא""""עעעע    רישרישרישריש' ' ' ' גגגג    דףדףדףדף

    מקומותמקומותמקומותמקומות    שיששיששיששיש    ,,,,כתבכתבכתבכתב    םםםם""""הרמבהרמבהרמבהרמב    וגםוגםוגםוגם    ....שששש""""עייעייעייעיי    השירההשירההשירההשירה
    סופהסופהסופהסופה    עדעדעדעד    היםהיםהיםהים    שירתשירתשירתשירת    יוםיוםיוםיום    בכלבכלבכלבכל    לקרותלקרותלקרותלקרות    שנהגושנהגושנהגושנהגו

    ובסדרובסדרובסדרובסדר    גגגג""""יייי    הלכההלכההלכההלכה    מתפלהמתפלהמתפלהמתפלה' ' ' ' זזזז    פרקפרקפרקפרק    שםשםשםשם    ראהראהראהראה((((
    תתתת""""סססס    בהלכותבהלכותבהלכותבהלכות((((    צייןצייןצייןציין    בעצמובעצמובעצמובעצמו    והואוהואוהואוהוא    ),),),),שםשםשםשם    התפלההתפלההתפלההתפלה

    הואהואהואהוא' ' ' ' וכווכווכווכו    פרעהפרעהפרעהפרעה    סוססוססוססוס    באבאבאבא    כיכיכיכי    דפסוקדפסוקדפסוקדפסוק    ))))''''חחחח    פרקפרקפרקפרק    סוףסוףסוףסוף
    מבוארמבוארמבוארמבואר    מזהמזהמזהמזה    יוצאיוצאיוצאיוצא    ....שששש""""עייעייעייעיי    היםהיםהיםהים    שירתשירתשירתשירת    שלשלשלשל    סופהסופהסופהסופה

    שאיןשאיןשאיןשאין    ,,,,םםםם""""והרמבוהרמבוהרמבוהרמב    גאוןגאוןגאוןגאון    עמרםעמרםעמרםעמרם    דרבדרבדרבדרב    אליבאאליבאאליבאאליבא
    שהרישהרישהרישהרי    ,,,,''''וכווכווכווכו    מריםמריםמריםמרים    ותקחותקחותקחותקח    פסוקיפסוקיפסוקיפסוקי    להלהלהלהייייבתפבתפבתפבתפ    אומריםאומריםאומריםאומרים

            ....מהשירהמהשירהמהשירהמהשירה    אינםאינםאינםאינם
        

שאין על האמת, בהדיא להודות במקום במקום במקום במקום 
את פסוקי  שםתכלאל אחד מארץ תימן, שאין 

הנביאה', כולל התכאליל  'ותקח מרים
 המאוחרות. אין אף אחד, בלי יוצא מן הכלל.

אחרונות, עד -בכל התכאליל, אפילו אחרוני
בערך שזה מנם, התקופה שנכסנו השינויים בז

מאתיים וחמשים שנה, כולם מביאים את כלפני 
פסוקי 'ותקח מרים הנביאה'. נו, אז מה עושים 

  עם זה? 
  

בשיעור הקודם, כי בדור בס"ד הסברתי  הריהריהריהרי
קבוצות. מצד אחד,  ושהאחרון בתימן, נהיו של

ביהכ"נ  יש נוסח שאמי, שבראשו עומד
ישנם שאמי כי . זה קיצוני מצד אחד. אלאוסטא

אחרים. רוב בתי הכנסת בעיר צנעא, היו נוסח 
בלדי. ויש את נוסח בלדי, שהוא באמצע, 
שהולכים עפ"י מהרי"ץ זיע"א. ויש את הצד 

ם יהשלישי, שאלו הדרדעים, שהם קיצוני
לבלדי ב'מנהג הקדמון'. דהיינו, הם לא רצו 
לשנות שום דבר ממה שהיה בעבר. זאת 

כי כיון שהרב  השיטה של קאפח. והסברתי,
צובירי למד אצל אותו קאפח, לכן הדבר קצת 

  השפיע עליו, הכיוון והתפיסה. 
  

נחדד יותר את הדברים. הדרדעים, זהו  אוליאוליאוליאולי
דבר חדש, זה לא היה עד מלחמת העולם 
הראשונה, בשנת תרע"ד. אז התחילו 

עד אז את כל הדעות הדרדעים, לא היה 
ספר שלהם, לא נראו ולא נשמעו. כל הכפירה ב

הזוה"ק, כל עניין השינויים בנוסחאות התפילה, 
אז, בתקופה מכל המנהגים וכו'. הכל התחיל 

הזאת. עד אז, היה בלדי רגיל, והיה שאמי. 
והויכוח היה, איזה נוסח עדיף? זה אומר בכה, 
וזה אומר בכה. אבל אף אחד לא בא ואמר, 

זהו שנוסח שאמי הוא נוסח קדום. כולם אמרו, 
ם, נוסח האר"י ז"ל, והם רוצים את נוסח הספרדי

הנוסח הזה. הרב צובירי, גדש את הסאה, הפך 
את הקערה על פיה. מה אתם אומרים, שנוסח 
בלדי הוא הנוסח הקדום? לא נכון. נוסח שאמי 

  הוא הנוסח הקדום... 
  

אז, מהיכן הדבר בא לו. מה קרה? כיון  והסברתיוהסברתיוהסברתיוהסברתי
שבעצם, כיון שבצעירותו הוא למד אצל 
קאפח, אשר חיזק את העניין של 'הנוסח 
הקדום' בצורה עיוורת, בלי להתחשב בשום 

עשו פתאום "רווְרס" כמה דבר, בצורה קיצונית. 
הדרך של מהרי"ץ זיע"א, מאות שנים אחורה. 

ות, היא דרך של פשרה, שילוב של כל הדע
ללכת בדרך הממוצעת. שהולכים בדרך של 

לקבל הקדמונים, וישנם דברים שאפשר 
להוסיף, היכן שזה לא סותר את הקדמונים. לא ו

לשנות את הנוסח העיקרי, אבל אפשר להוסיף 
הוספות בתפילה, במקומות שאין חשש הפסק 
וכו', לא ניכנס כעת לפרטי הפרטים. וכיון 

קיבל ר, שהשיטה שלהם נכנסה חזק בציבו
עניין 'הקדום', לכן הרב צובירי חשיבות וכבוד 

בא ואמר בדיוק ההיפך. במלים אחרות, הוא 
  הפך את הקערה על פיה. 
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המנהג הקדום ועוצם חשיבותו, לחיזוק  היסודהיסודהיסודהיסוד
התחיל למעשה ממהרי"ץ, הוא הראשון שחקק 
זאת על הכתב ופירסם לדורות, שהתכאליל 

מהרי"ץ והתיגאן הקדמוניות הם העיקר. אבל 
נהג בחכמה ובתבונה, הלך בדרך התורה, נקט 
בדרך הפשרה והמיצוע. ולכן דרכו התקבלה 
ודעתו השתרשה בציבור שלנו. לעומת זאת 
הדרדעים עוררו מחלוקת עצומה וזעם רב, עד 
שנידו אותם, כידוע. דרכם היא כשיטה של 
מחקר יבש, אוניברסיטה, ללא יראת שמים. 

  רח"ל.
  

את, והכיר בכך גם הוא הרב צובירי ז כשראהכשראהכשראהכשראה
עצמו שיש עדיפות גדולה לנוסח הקדמונים 
שהוא יותר מקורי, התברר שבדפוסים ישנם 
שיבושים גדולים וכדומה, החליט להילחם נגד 
מהרי"ץ, וכל ימיו הקדיש לנוסחאות גירסאות 
ומנהגים. בנה במה לעצמו, ולא הצליח. כי 
השקר אין לו רגלים. אבל הוא היה כמו עיוור 

  שיג את מטרתו. 'השוחד' יעוור עיני חכמים.לה
  

ליישב זאת? לו בנדון דידן, כיצד אפשר  א"כא"כא"כא"כ
את הרי לאורך כל הדרך, כל מי שיפתח 

יראה, שאי אפשר להגיד שנוסח שאמי הספרים 
. אולי ניתן דוגמאות דידן קדוםהנוסח ההוא 

רשמתי זאת לעצמי, לצורך השיעור, לכך. 
לשבר את למשל בתפילת שחרית, בכדי 

ישנם שנים עשרה דברים לפחות,  האוזן.
מהדברים הבולטים, בשינויים שישנם בתפילת 
שחרית. כי ברור שהנוסח שאמי לקח את הכל 

וזה לא נמצא בסידורי הקדמונים מן הספרדים, 
אצלנו. אני מביא זאת בתורת משל, דברים 

  שהם אולי הכי בולטים.
  

דבר , להגיד קדיש לפני ברוך שאמר. זהו למשללמשללמשללמשל
לפני הודו, הם אומרים שלא נשמע ולא נראה. 

קדיש דרבנן, לפני ברוך שאמר. אבל אין דבר 
  כזה. 

  
הם פותחים י"י מלך, כל הציבור  אח"כאח"כאח"כאח"כ

  . ויו"ט בעמידה, מה שאצלנו זה רק בשבת

לגבי כל הנשמה תהלל יה הללויה, הם  וכןוכןוכןוכן
מכפילים את הפסוק פעמיים. הדבר ברור, בכל 
הסידורים, אפילו בנוסח שרעב, תכלאל 
משתא שבזי, מה שהבאתי בשיעור הקודם, 

הוא בעצמו מוסיף בצד וכותב, כי בדפוס ש
כתוב נוסח אתה הוא י"י לבדך וגו', זאת 
השלמה מאוחרת יותר, אבל בפנים כתוב 

פעם  –כל הנשמה תהלל יה הללויה גיל, כר
אחת, ברוך י"י לעולם וגו' ימלוך י"י לעולם וגו', 
ויברך דוד וגו'. נוסח שאמי, לקחו מסידורי 
הספרדים את הפסוקים, ברוך י"י מציון שוכן 
ירושלם הללויה וגו', כל זה אינו קיים. לא היה 

משתא הזה, כל אחד  גם בתכלאל ולא נברא.
יכול לראות זאת, פירסמו אותו לציבור, צילמו 

וגו', אותו, כתוב שם את ויושע וגו', ותקח מרים 
רפאני י"י וארפא וגו'. זהו פחות או יותר, סגנון 

  התכאליל. 
  

נוספת, לגבי הקדיש, יש את השינויים  דוגמאדוגמאדוגמאדוגמא
בסדר השבחים. אינני מדבר, על וימלוך 

דע כיצד היום השאמי מלכותיה, כי אינני יו
אומרים, אבל זכורני בילדותי שהרבה שאמי 

כפי היו אומרים 'וימלוך מלכותיה' כמו הבלדי, 
נכנס 'וימליך', אבל אצלם בזמן האחרון  הנראה

מילדותי, יוצא  לפי מה שאני זוכר בעבר
-שבהרבה מחוזות אמרו וימלוך, חוץ מהשאמי

 כעת אמרו כך. אולם אני מדברלא צנעאני ש
השינויים שבסדר השבחים. בנוסח בלדי  על

אומרים 'וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתעלה 
ויתהדר ויתהלל ויתנשא'. בכדי שתזכרו את 

עשיתי לכך סימן, בכדי שמי שאומר הסדר, 
"ע. ַר פָּ זאת בע"פ שיזכור ולא יתבלבל, ר"ת שֶׁ 

ויש'תבח, ויתפ'אר, ויתר'ומם, ויתע'לה. ואז 
תהלל ויתנשא. ממילא נשאר רק, ויתהדר וי

. אבל הם מאליו כבר מסתדרהזה ההמשך 
משנים את הסדר. כל הדברים האלה, ברור 

  . שהם באו רק מסידורי הספרדים
  

לגבי נפילת פנים, לפניך אני כורע וכו',  אח"כאח"כאח"כאח"כ
הם אומרים במקום זה את לדוד אליך. אותו 

  הדבר. 
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ס"ת לפני סדר וחמישי, בבלדי מחזירים  בשניבשניבשניבשני
  אחרי ובא לציון.  מחזירים אותוהיום, אבל הם 

  
, קדיש תתקבל. בבלדי אומרים אותו כמו כןכמו כןכמו כןכמו כן

אחרי שיר של יום, בסוף, לאחר אמר רבי 
אחרי ובא מיד אלעזר וכו'. אבל בשאמי, הוא 
  לציון. הכל לקחו מן הספרדים. 

  
לדוד הטה י"י אזנך, בית יעקב  ,תפילה הוסיפוהוסיפוהוסיפוהוסיפו

ח לכו ונלכה, שיר המעלות. את כל זה, אין בנוס
  בלדי, ואין בשום תכלאל. 

  
סוף, לאחר פיטום הקטורת, לקראת ה וכןוכןוכןוכן

  במקום קדיש דעתיד הם אומרים קדיש רגיל.
   

בערך י"ב שינויים, שכל מי שמבין  אמרתיאמרתיאמרתיאמרתי
ויודע, יודה על האמת, שכל הדברים הללו באו 

  מנוסחאות הספרדים.
  

יעשה הרב צובירי, בכדי להצדיק את  מהמהמהמה
בעצם התחכם  עצמם, ולהתאים זאת? אז הוא

כאן, והוא לא אמר שזה נמצא בכל התכאליל, 
מפנה עורף אלא הוא כי אין אפילו אחד. 

אומר, שזה 'בהתאם' לסידורי חכמי ספרד ו
זה "מותאם". מה הפירוש,  ורבני אשכנז.

יצא זאת מהם. איך זה  םמותאם? הרי לקחת
  'מותאם'?

  
    עמרםעמרםעמרםעמרם    רברברברב    בסידורבסידורבסידורבסידור    כיכיכיכי    ואםואםואםואם, כך הוא מוסיף אח"כאח"כאח"כאח"כ

    כתובכתובכתובכתוב    ))))חחחח""""פפפפ' ' ' ' סיסיסיסי' ' ' ' בבבב    חלקחלקחלקחלק    פרומקיןפרומקיןפרומקיןפרומקין    רברברברב    העתקתהעתקתהעתקתהעתקת((((
    כיכיכיכי    עדעדעדעד    ויושעויושעויושעויושע    פסחפסחפסחפסח    שלשלשלשל    ראשוןראשוןראשוןראשון    יוםיוםיוםיום    לתלתלתלתייייבתפבתפבתפבתפ    לומרלומרלומרלומר

    אצלנואצלנואצלנואצלנו    נשמענשמענשמענשמע    לאלאלאלא    הריהריהריהרי    ,,,,שששש""""עייעייעייעיי    רופאךרופאךרופאךרופאך' ' ' ' הההה    אניאניאניאני
    פסוקיפסוקיפסוקיפסוקי    לומרלומרלומרלומר    אבותינואבותינואבותינואבותינו    נהגונהגונהגונהגו    לאלאלאלא    כןכןכןכן    וכמווכמווכמווכמו    ....זהזהזהזה    מנהגמנהגמנהגמנהג
    בשלחבשלחבשלחבשלח    בשבתבשבתבשבתבשבת    לאלאלאלא    ,,,,להלהלהלהייייבתפבתפבתפבתפ' ' ' ' וכווכווכווכו    מריםמריםמריםמרים    ותקחותקחותקחותקח

  . וכללוכללוכללוכלל    כללכללכללכלל    פסחפסחפסחפסח    שלשלשלשל    בשביעיבשביעיבשביעיבשביעי    ולאולאולאולא
  

 ישנם איזוריםאמנם מה שאמרתם מקודם,  זהוזהוזהוזהו
  שכן אמרו, אבל אצלם לא נהגו זאת. בסדר.

  
    לומרלומרלומרלומר    אבותינואבותינואבותינואבותינו    נהגונהגונהגונהגו    לאלאלאלא    ,,,,כןכןכןכן    כמוכמוכמוכמו    תשמעו,כעת כעת כעת כעת 

    וארפאוארפאוארפאוארפא' ' ' ' הההה    רפאנירפאנירפאנירפאני    המתחיליםהמתחיליםהמתחיליםהמתחילים    ,,,,גאולהגאולהגאולהגאולה    פסוקיפסוקיפסוקיפסוקי    כאןכאןכאןכאן

תשמעו  ....תכאלילתכאלילתכאלילתכאליל    במקצתבמקצתבמקצתבמקצת    הנמצאיםהנמצאיםהנמצאיםהנמצאים    ,,,,''''וכווכווכווכו
זו ממש התחכמות והתפתלות, מי איותבינו 

  מבין את העוקץ של הדברים. ש
  

    כיכיכיכי    יעןיעןיעןיען    מסביר, למה הם לא אומרים רפאני. הואהואהואהוא
    המאוחריםהמאוחריםהמאוחריםהמאוחרים    וברובוברובוברובוברוב    הקדמוניםהקדמוניםהקדמוניםהקדמונים    התכאלילהתכאלילהתכאלילהתכאליל    ברובברובברובברוב

    םםםם""""וברמבוברמבוברמבוברמב    הגאוניםהגאוניםהגאוניםהגאונים    מקורותמקורותמקורותמקורות    בכלבכלבכלבכל    וגםוגםוגםוגם    ,,,,העלוםהעלוםהעלוםהעלום    לאלאלאלא
    שוםשוםשוםשום    להםלהםלהםלהם    איןאיןאיןאין    ואחרוניםואחרוניםואחרוניםואחרונים    ראשוניםראשוניםראשוניםראשונים    הפוסקיםהפוסקיםהפוסקיםהפוסקים    ובכלובכלובכלובכל

דהיינו, הם לא אומרים רפאני,     ....כללכללכללכלל    רמזרמזרמזרמז    אואואואו    זכרזכרזכרזכר
כי ברוב התכאליל זה לא כתוב. ולמה אתם 
אומרים, אחרי כי בא סוס פרעה וגו', פסוקי כי 

? אהה, שם המלוכה? הרי גם זה לא כתוב לי"י
    גמרםגמרםגמרםגמרם    אחראחראחראחר    אבותינואבותינואבותינואבותינו    שנהגושנהגושנהגושנהגו    זהזהזהזה    הוא כותב כך,

    מרמרמרמרלולולולו    ,,,,''''וכווכווכווכו    פרעהפרעהפרעהפרעה    סוססוססוססוס    באבאבאבא    כיכיכיכי    בפסוקבפסוקבפסוקבפסוק    היםהיםהיםהים    שירתשירתשירתשירת
    ועלוועלוועלוועלו    המלוכההמלוכההמלוכההמלוכה' ' ' ' להלהלהלה    כיכיכיכי    ,,,,הללוהללוהללוהללו    הפסוקיםהפסוקיםהפסוקיםהפסוקים    שלשתשלשתשלשתשלשת

    מלכותומלכותומלכותומלכותו    עלעלעלעל    המוריםהמוריםהמוריםהמורים    ,,,,למלךלמלךלמלךלמלך' ' ' ' הההה    והיהוהיהוהיהוהיה    מושיעיםמושיעיםמושיעיםמושיעים
    דשלשתםדשלשתםדשלשתםדשלשתם    בלקוטיובלקוטיובלקוטיובלקוטיו    חחחח""""מהרימהרימהרימהרי    כתבכתבכתבכתב    ,,,,הההה""""הקבהקבהקבהקב    שלשלשלשל

    אליעזראליעזראליעזראליעזר' ' ' ' ורביורביורביורבי    ,,,,דורודורודורודורוייייבסבסבסבס    גאוןגאוןגאוןגאון    עמרםעמרםעמרםעמרם    רברברברב    הביאוםהביאוםהביאוםהביאום
    וכןוכןוכןוכן    ,,,,שששש""""עייעייעייעיי    ))))ככככ""""שששש' ' ' ' סיסיסיסי((((    הרוקחהרוקחהרוקחהרוקח    בספרבספרבספרבספר    מגרמיזאמגרמיזאמגרמיזאמגרמיזא

    ורבינוורבינוורבינוורבינו    ,,,,חייםחייםחייםחיים    בארחותבארחותבארחותבארחות    הכהןהכהןהכהןהכהן    אאאא""""מהרמהרמהרמהר    העלוםהעלוםהעלוםהעלום
        ....שששש""""עייעייעייעיי    הכלבוהכלבוהכלבוהכלבו

        
הרי בכל התכאליל כתוב 'ותקח מרים',  אבלאבלאבלאבל

לבדך וגו'?  ובכל התכאליל לא כתוב 'אתה י"י
תגיד את האמת, אנחנו רוצים ללכת אחרי 
הספרדים. אבל לא להגיד, שאני לא אומר 
זאת, כיון שזה לא נמצא בתכאליל. נכון 
שבהרבה תכאליל זה לא נמצא, כבר אמרנו 
שבעצם זהו מנהג קדמון, אבל אתה מציג זאת 
כביכול שאתה רוצה ללכת לפי התכאליל, 

ות על האמת. אמת, זה פשוט לחפוזאת אינה 
כי אם זאת הסיבה, הרי גם כי לי"י המלוכה, לא 

  נזכר בתכאליל? 
  
אתה מכפיל את הפסוק י"י ימלוך לעולם  למהלמהלמהלמהוווו

ועד, ואומר י"י מלכותיה קאים וכו'? כי כך זה 
[ואעיקרא המלה "קאים", ים. דבסידורי הספר

אינה בנוסח תימן כאן אפילו בתרגום, 
אם כן, זאת היא הסיבה. לפי ואכמ"ל]. 

  התכאליל, תגיד ותקח מרים. 
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שאמרנו, הוספנו גם רפאני. ישנם  וכפיוכפיוכפיוכפי
החושבים, שהוסיפו זאת חכמי תימן, אבל 
 הדבר אינו נכון, כי בעצם זאת תוספת קדומה

. מה תגיד, אינך רוצה להוסיף בקהילות נוספות
שיר  שהספרדים אומרים, המ זאת? אז למה את
אתה כן בעשי"ת,  וגו' יםהמעלות ממעמק

אומר? אתה אומר זאת, בגלל שהספרדים 
אומרים. אם כן מובן, כי לאמיתו של דבר, זאת 

  היא הסיבה האמיתית. 
  

שקם הרב צובירי, הם לא התווכחו בסגנון  עדעדעדעד
הזה. הם אמרו, אנחנו הולכים לפי נוסח 

אם הויכוח והספרדים, כך הוא נוסח האריז"ל. 
יה מצויין. הויכוח היה כך, הדבר הממשיך היה 

לשם שמים, וזאת היא האמת, זהו לאמיתו של 
דבר. אם על כך היינו מתווכחים, כפי שדיברו 
בכל הדורות, הבלדי אומר אנחנו הולכים לפי 
מנהג אבותינו מדורי דורות, איננו רוצים לשנות 
את מנהג אבותינו, והשאמי אומרים שהם רוצים 

ורנו לפי תפילת החודש דפוס ליוללכת 
הר"ר יצחק ונה, ממה שאומר כמו . זהו וכדומה

לומר לדוד אליך. כתוב כך בתולעת יעקב, 
האריז"ל אומר כך, וזה אומר כך, בסדר, עכשיו 
מובן שאלו שתי שיטות, והויכוח היא נורמלי. 
אבל, לא להכחיש את האמת, אל תבוא 

התפללו  מימי קדם ותאמר, שאבות אבותיך
  בנוסח הזה. 

  
שלו על סדר רב עמרם גאון,  ההסתמכותההסתמכותההסתמכותההסתמכות

כביכול להוכיח שכבר בזמן הגאונים נהגו לומר 
כי לי"י המלוכה, גם היא משענת קנה רצוץ. כי 
המעיין במבוא לדסר רע"ג מהדורת גולדשמיד, 
שאסף את כל הכתבי יד של רע"ג, יווכח לדעת 
כי זה אך ורק בכת"י יחיד שאין לסמוך עליו. זה 

ה בו את מנהגי העתק מאוחר, שהכותב העל
[וע"ע מקומו, ולא את מה שכתב רע"ג עצמו. 

  לעיל ד"ה ואעפ"י].
  

, כאשר האשכנזים מדברים על הנושא, לעומתולעומתולעומתולעומתו
אבות אבותינו  ם אומרים במפורש,חסידיה

התפללו בנוסח אחר, ואנחנו שינינו את הנוסח. 

הם לא מתביישים לומר זאת, והם מסבירים 
פרים. הדבר ידוע ומובא בסלמה הם שינו. 

ות סידר יפה את הדברים בסימן הפסקי תשוב
למרות שהוא בעצמו חסידי, הוא ו ס"ח.

משתדל להיות ניטרלי, להביא את שתי 
בין השיטין בכל זאת מרגישים ש אעפ"יהדעות, 

שיש לו את הנגיעה ואת הכיוון שלו, הוא לא 
יכול לצאת מזה. אבל בכל אופן, הוא מביא 

וונים, ותראו את שני הכיבפירוש ובבהירות 
  כיצד הדבר מוצג בצורה ברורה.

  
[בס"ק ד'] מביא את דברי המשנ"ב     הפסק"תהפסק"תהפסק"תהפסק"ת

    בשרשיבשרשיבשרשיבשרשי    שנהגושנהגושנהגושנהגו    המנהגיםהמנהגיםהמנהגיםהמנהגים    אמנםאמנםאמנםאמנםכך,  הכותב
    ממנהגממנהגממנהגממנהג    אחדאחדאחדאחד    כלכלכלכל    לשנותלשנותלשנותלשנות    איןאיןאיןאין    עעעע""""לכולכולכולכו    התפילההתפילההתפילההתפילה

    ,,,,פךפךפךפךיייילהלהלהלה    אואואואו    לספרדלספרדלספרדלספרד    אשכנזאשכנזאשכנזאשכנז    מנוסחמנוסחמנוסחמנוסח    כגוןכגוןכגוןכגון    ,,,,מקומומקומומקומומקומו
    בבבב""""יייי    נגדנגדנגדנגד    בשמיםבשמיםבשמיםבשמים    שעריםשעריםשעריםשערים    בבבב""""יייי    כיכיכיכי    ....גוונאגוונאגוונאגוונא    כהאיכהאיכהאיכהאי    וכלוכלוכלוכל

      ....ומקורומקורומקורומקור    ומנהגומנהגומנהגומנהג    שערשערשערשער    לולולולו    ישישישיש    שבטשבטשבטשבט    וכלוכלוכלוכל    ,,,,שבטיםשבטיםשבטיםשבטים
  

הספר מגיד  הפסק"ת, את דברימביא  כעתכעתכעתכעת
כל אלו אשר רצו ללכת לפי  .דבריו ליעקב

 בספרים, נוסח הספרדים, הביאו את מה שכתוב
שהאר"י ז"ל תיקן סדר מלוקט מכמה נוסחאות, 
ויש י"ב שבטים, ולא יודעים מאיזה שבט אתה, 

  תאחז בדרך האר"י שהוא שוה לכל נפש.לכן 
   

בספרו עבודת הקודש גם החיד"א ששם  והביאוהביאוהביאוהביא
] התפילות שרשי מנהגי' ט אות ב"י סימן גודל קשר[

    בבבב""""יייי    כיכיכיכי    ,,,,הקדוםהקדוםהקדוםהקדום    ממנהגממנהגממנהגממנהג    לשנותלשנותלשנותלשנות    איןאיןאיןאיןתב כך, וכ
    נוסחנוסחנוסחנוסח    ותפילהותפילהותפילהותפילה    ,,,,''''וכווכווכווכו    שבטיםשבטיםשבטיםשבטים    בבבב""""יייי    נגדנגדנגדנגד    שעריםשעריםשעריםשערים

    יייי""""הארהארהארהאר    ,,,,שעריםשעריםשעריםשערים    בבבב""""מימימימי    אחדאחדאחדאחד    בכלבכלבכלבכל    עולהעולהעולהעולה    הספרדיםהספרדיםהספרדיםהספרדים
המלים הללו, שכנעו רבים ללכת בנוסח     ....לללל""""זזזז

הספרדים, ואי אפשר להכחיש את הדבר, זאת 
[אעפ"י שאם לדין יש תשובה, כי היא האמת. 

אין דבר זה מוזכר בכתבי האר"י המדוייקים, 
גורי גורי גורי גורי שמונת השערים. רק מובא זאת בשם 

אבל וזה לא כל־כך מוסמך כידוע].  האר"י,האר"י,האר"י,האר"י,
הם לא באו ואמרו, שהנוסח שלהם הוא עכ"פ 

  הקדום. 
  

ההולכים  – שהביא את שיטת החסידים לאחרלאחרלאחרלאחר
שכך הם  -דעת המקובלים כדרכם לפי 
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את דברי החתם  ,אומרים, הוא מביא מצד שני
    ומהומהומהומה, שכתב כך ]בתשובותיו סי' ט"ו ט"ז[סופר 

    לאלאלאלא    ,,,,''''וכווכווכווכו    אמריםאמריםאמריםאמרים    ליקוטיליקוטיליקוטיליקוטי' ' ' ' מסמסמסמס    מעלתומעלתומעלתומעלתו    שהעתיקשהעתיקשהעתיקשהעתיק
    נוסחאנוסחאנוסחאנוסחא    שכתבשכתבשכתבשכתב    ,,,,ההואההואההואההוא    הספרהספרהספרהספר    דברידברידברידברי    להביןלהביןלהביןלהבין    זכיתיזכיתיזכיתיזכיתי

    כלכלכלכל    והנהוהנהוהנהוהנה    ,,,,''''וכווכווכווכו    תערובתתערובתתערובתתערובת    לבנילבנילבנילבני    היאהיאהיאהיא    הספרדיתהספרדיתהספרדיתהספרדית
    בבבב""""ורורורור    ממממ""""ורורורור' ' ' ' תוסתוסתוסתוס    ובעליובעליובעליובעלי    יייי""""רשרשרשרש    צרפתצרפתצרפתצרפת    חכמיחכמיחכמיחכמי
    ולאולאולאולא    ,,,,אשכנזיתאשכנזיתאשכנזיתאשכנזית    התפללוהתפללוהתפללוהתפללו    כולםכולםכולםכולם    והטורוהטורוהטורוהטור    שששש""""והראוהראוהראוהרא
    עלעלעלעל    ....''''וכווכווכווכו    השמימההשמימההשמימההשמימה    תפילתםתפילתםתפילתםתפילתם    ועלתהועלתהועלתהועלתה    ,,,,שבטםשבטםשבטםשבטם    ידעוידעוידעוידעו

            ....החתוםהחתוםהחתוםהחתום    ספרספרספרספר    כדבריכדבריכדבריכדברי    ,,,,לללל""""הנהנהנהנ    הספרהספרהספרהספר    דברידברידברידברי    כןכןכןכן
        

, כי לא מובן מה שהם מדברים, החת"ס אומראומראומראומר
מה זאת אומרת? הרי אף אחד לא יודע את 
השבט שלו? מה אתם אומרים, שנוסח 

לא הספרדים הוא יותר טוב מכל הנוסחאות? 
  יתכן.

  
גאון , כך היא גם שיטת הגר"א, שהיה ובעצםובעצםובעצםובעצם

מקובל אלהי, וגם הוא החזיק בנוסח אשכנז, וגם 
את האר"י. לא התייחסו מאד אפילו שכיבד 

לכך בתורת סיבה, לשנות את נוסח התפילה 
  שלהם. בדרך הזאת, מובנת המחלוקת כך. 

  
    טטטט""""הבעשהבעשהבעשהבעשכך, הפסק"ת מביא  20ובהערה ובהערה ובהערה ובהערה 
    לאולאולאולאו    ,,,,יייי""""הארהארהארהאר    נוסחנוסחנוסחנוסח    להתפלללהתפלללהתפלללהתפלל    שתיקנושתיקנושתיקנושתיקנו    ,,,,ותלמידיוותלמידיוותלמידיוותלמידיו

    אלאאלאאלאאלא    ,,,,הכוונותהכוונותהכוונותהכוונות    יייי""""עפעפעפעפ    המכווניםהמכווניםהמכווניםהמכוונים    עליהעליהעליהעליה    לבנילבנילבנילבני    דווקאדווקאדווקאדווקא
      ....העםהעםהעםהעם    להמוןלהמוןלהמוןלהמון    גםגםגםגם

  
ת דברי חיים מצאנז, "מביא את שו    הוא אח"כאח"כאח"כאח"כ

החולק על החתם סופר, ומסקנת דבריו הוא 
איך  ,תשמעואבל להחזיק את נוסח האר"י. 

, בלי לעוות, בלי להציג הוא אומר את האמת
    יוכליוכליוכליוכל    ,,,,חשקהחשקהחשקהחשקה    שנפשושנפשושנפשושנפשו    מימימימי. . . . מציאות שאיננה נכונה

    ששינוששינוששינוששינו    ,,,,עליוניםעליוניםעליוניםעליונים    קדושיקדושיקדושיקדושי    הדורהדורהדורהדור    גדוליגדוליגדוליגדולי    עלעלעלעל    לסמוךלסמוךלסמוךלסמוך
'שינו'. הוא אומר     ....ספרדספרדספרדספרד    לנוסחלנוסחלנוסחלנוסח    אשכנזאשכנזאשכנזאשכנז    הנוסחהנוסחהנוסחהנוסח

    הההה""""רשכברשכברשכברשכב    מרןמרןמרןמרן    עלעלעלעל    כחולקכחולקכחולקכחולק    וווו""""חחחח    ואינניואינניואינניואינניאת האמת. 
    מפימפימפימפי    בלתיבלתיבלתיבלתיייייוקוקוקוק    שראיתישראיתישראיתישראיתי    מהמהמהמה    רקרקרקרק    ,,,,''''וכווכווכווכו    לללל""""זזזז    סססס""""החתהחתהחתהחת

' ' ' ' והוהוהוה    ,,,,אמרתיאמרתיאמרתיאמרתי    ובנסתרובנסתרובנסתרובנסתר    בנגלהבנגלהבנגלהבנגלה    עליוניםעליוניםעליוניםעליונים    קדושיקדושיקדושיקדושי
שרוצה     מידעתו כי     ....אמתאמתאמתאמת    בדרךבדרךבדרךבדרך    ינחניינחניינחניינחני    הטובהטובהטובהטוב

לשנות את הנוסח, הוא יכול לעשות זאת, יש 
        לו על מה לסמוך.

        

מחלוקת. כבר יוצא, שישנה כאן אם כן אם כן אם כן אם כן 
שצריך ללכת ולשנות לפי  החסידים אומרים,

  נוסח האר"י, והחת"ס אומר, מה פתאום. 
  

    תלמידיהםתלמידיהםתלמידיהםתלמידיהם    באובאובאובאו    ושובושובושובושובהפסק"ת וכותב,  ממשיךממשיךממשיךממשיך
    פיפיפיפי    עלעלעלעל    אחדאחדאחדאחד    כלכלכלכל    הצדיקיםהצדיקיםהצדיקיםהצדיקים    אתאתאתאת    להצדיקלהצדיקלהצדיקלהצדיק    ,,,,אחריהםאחריהםאחריהםאחריהם

    וקולמוסיםוקולמוסיםוקולמוסיםוקולמוסים    נשפךנשפךנשפךנשפך    דיודיודיודיו    והרבהוהרבהוהרבהוהרבה    ,,,,רבותיורבותיורבותיורבותיו    דרךדרךדרךדרך
  זה.זה.זה.זה.    ןןןןייייבעניבעניבעניבעני    נשתברונשתברונשתברונשתברו

  
 "רהגל, [ח"ב סי' כ"ד] אגרות משהבשו"ת  למשללמשללמשללמשל

שאלו  משה פיינשטיין זצ"ל, שהיה בדור שעבר,
אותו שאלה, מישהו חסידי הלומד בישיבה 
ליטאית אשכנזית, והתרגל להתפלל בנוסח 
אשכנז. הרי החסידים מתפללים בנוסח ספרד, 
וכעת הוא רוצה לשנות את נוסח התפילה. אבל 
הרי אתה חסידי, ואבותיך התפללו בנוסח 

אשכנז? ספרד, כיצד אתה מתפלל בנוסח 
שאלו את האגרות משה, מה עליו לעשות? הוא 

  צריך לחזור לנוסח אבותיו? 
  

 אין בזה שום חסרון.כי האגרות משה,  עונהעונהעונהעונה
    אתה חוזר לנוסח של אבות אבותיך. ,אדרבה

והוא לדעת האגרות משה, מה שהוא חסידי 
ו בעצם הנוסח כעת מתפלל בנוסח אשכנז, שזה

הקדום שלו. הישן, זהו דבר מצויין, חזר לנוסח 
  וזה כמו אצלינו שאמי שיחזור לנוסח בלדי.

  
מובא [ח"א סי' ס"ח] תשובות והנהגות ספר בגם גם גם גם 

    ללמודללמודללמודללמוד    שבאשבאשבאשבא    במיבמיבמיבמי    להקפידלהקפידלהקפידלהקפיד    איןאיןאיןאין    חזון איש,הבשם 
        . . . . דשםדשםדשםדשם    התפילההתפילההתפילההתפילה    כנוסחכנוסחכנוסחכנוסח    ישנהישנהישנהישנה    אםאםאםאם    ,,,,בישיבהבישיבהבישיבהבישיבה

        
של  "דבאהרשהיה , זהו שני, המנחת יצחקמצד מצד מצד מצד 

הכרתי אותו בביתו בזמנו העדה החרדית, 
שהוא בעצמו חסידי, הוא אומר , לפי בירושת"ו

בדיוק ההיפך. כאשר שואלים אותו על כך, הוא 
מנוסח רק אפשר לשנות לדעתו, עונה הפוך. 

אשכנז לנוסח האר"י, אבל לא מנוסח האר"י 
  לנוסח אשכנז. 

  
, כל אחד, תלמידי החסידים ותבינו תראו כעתכעתכעתכעת

  אומרים כך, ואלה אומרים ההיפך. 
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שוב הפעם, אף אחד לא הכחיש את  אבלאבלאבלאבל
המציאות, אלא אמרו את האמת. אם כאן היה 
מסתיים הויכוח, הדבר היה טוב מאד. לכל 
אחד, יש על מה לסמוך. הויכוח הוא מובן, ואלו 

  ואלו דברי אלהים חיים.
  

  עושים למסקנא?  מהמהמהמה
  

מסכם  ,דבר מעניין. בעל פסקי תשובות תראותראותראותראו
    גדוליגדוליגדוליגדולי    פיפיפיפי    עלעלעלעל    ההלכהההלכהההלכהההלכה    הכרעתהכרעתהכרעתהכרעת, בזה"לאת העניין 

    אחראחראחראחר    נמשכתנמשכתנמשכתנמשכת    נפשונפשונפשונפשו    שאםשאםשאםשאם    ,,,,האחרוןהאחרוןהאחרוןהאחרון    הדורהדורהדורהדור    ומאוריומאוריומאוריומאורי
    תורהתורהתורהתורה    במרכזבמרכזבמרכזבמרכז    חשקהחשקהחשקהחשקה    נפשונפשונפשונפשו    אואואואו    ,,,,מתמתמתמתיייימסוימסוימסוימסוי    קהילהקהילהקהילהקהילה

    בסביבתובסביבתובסביבתובסביבתו    שאיןשאיןשאיןשאין    במקוםבמקוםבמקוםבמקום    לדורלדורלדורלדור    שבאשבאשבאשבא    אואואואו    ,,,,יםיםיםיםיייימסומסומסומסו
    אלואלואלואלו    בכלבכלבכלבכל    ,,,,םםםםיייימסוימסוימסוימסוי    בנוסחבנוסחבנוסחבנוסח    אחדאחדאחדאחד    כנסתכנסתכנסתכנסת    ביתביתביתבית    אלאאלאאלאאלא

    מנוסחמנוסחמנוסחמנוסח    ביןביןביןבין    ,,,,נוסחתונוסחתונוסחתונוסחתו    לשנותלשנותלשנותלשנות    לכתחילהלכתחילהלכתחילהלכתחילה    רשאירשאירשאירשאי
    לנוסחלנוסחלנוסחלנוסח    ספרדספרדספרדספרד    מנוסחמנוסחמנוסחמנוסח    אואואואו    ספרדספרדספרדספרד    לנוסחלנוסחלנוסחלנוסח    אשכנזאשכנזאשכנזאשכנז
    דרךדרךדרךדרך    כןכןכןכן    לעשותלעשותלעשותלעשות    בדעתובדעתובדעתובדעתו    שיהיהשיהיהשיהיהשיהיה    ובלבדובלבדובלבדובלבד    ,,,,אשכנזאשכנזאשכנזאשכנז

    קצובקצובקצובקצוב    לזמןלזמןלזמןלזמן    רקרקרקרק    ולאולאולאולא    ,,,,חייםחייםחייםחיים    כתפיסתכתפיסתכתפיסתכתפיסת    ,,,,קביעותקביעותקביעותקביעות
    ומוצדקתומוצדקתומוצדקתומוצדקת    אמיתיתאמיתיתאמיתיתאמיתית    סיבהסיבהסיבהסיבה    ומחמתומחמתומחמתומחמת    ,,,,ומסוייםומסוייםומסוייםומסויים

    לשנותלשנותלשנותלשנות    הראויהראויהראויהראוי    מןמןמןמן    איןאיןאיןאין    ,,,,זהזהזהזה    בלאבלאבלאבלא    כיכיכיכי    ....וכנתבארוכנתבארוכנתבארוכנתבאר
        ....אבותאבותאבותאבות    מסורתמסורתמסורתמסורת

        
נראה ובעצם כתוב, את שורש העניין. כאן כאן כאן כאן 

שישנו הבדל, בין מה שאנחנו מדברים, ממילא 
דהיינו, אצלם, לבין מה שהאשכנזים מדברים. 

החסידים והליטאים, זהו אינו ויכוח על נוסח 
הויכוח הוא בשיטה. לא זהו העיקר, התפילה, 

ישנן הנהגות יש את שיטת הבעש"ט ותלמידיו, 
של חסידים, יש להם דרך אחרת בלימוד 
התורה ובעבודת ה'. ולליטאים, יש את הדרך 
שלהם. לא ניכנס לכך כעת. אצלם, נוסח 

ק פרט אחד. אבל אצלינו התפילה, זהו ר
הויכוח. הוא התימנים, שאמי ובלדי, רק על זה 

אין ויכוח בהנהגה, או בהשקפה, או בעבודת ה'. 
לכן כל הויכוח היה, האם להגיד כך, או אחרת. 

אצל האשכנזים, כאשר מישהו חסידי בא 
ללמוד ולהתפלל בישיבה ליטאית, הוא בעצם 

י, משנה את כל ההנהגה שלו. וכן אחד ליטא
שבא לחסידים, הוא משנה את הכל, אפילו את 

יש המלבושים, הוא כבר לובש שטריימל, 
ל'טיש' וכו'. כל הבית, הוא והולך אדמו"ר, 

אצל הליטאים, העיקר מתנהג בצורה אחרת. 
והדגש הוא לימוד תורה. ואצל החסידים, יראת 

, זאת 'תפיסת זה מה שאומר הפסק"תשמים. 
חיים'. לכן הוא אומר, כי מאורי הדור האחרון 

בנשמתך הללו קבעו, שאם נראה שאתה נמשך 
ומתאים לך השיטה החסידית, או ההיפך, חסידי 
הנמשך דוקא לשיטה הליטאית, בסדר, אתה 

את הנוסח. א"כ מובן, כי כל גם יכול לשנות 
הנושא הזה, אינו שייך אצלינו. אצלינו הויכוח 

כפי הפשטות, יותר ב'יסודות', ונשאר  נשאר
תורה וירא"ש  שאי אפשר לשנות מנהג אבות.

אצלינו משולבים יחד. לא מפרידים ביניהם, הן 
  הבלדי והן השאמי.

  
משתדל מקוה שהדברים מובנים, אני  אניאניאניאני

ם משהו לא להסביר 'ברחל בתך הקטנה', א
  מובן אזי אדרבה, אני רוצה שתשאלו.

  
  צה להיות בלדי...?מהקהל: שאמי שרו שאלהשאלהשאלהשאלה

  
מרן שליט"א: לא עניתי על השאלה  תשובתתשובתתשובתתשובת

הזאת. רק הסברתי, שאין מה לדמות בין 
הנושאים. דהיינו, אצלם הדבר מובן. לגבי 
הפרט הזה, כל אחד שירצה לשנות, שיעשה 
שאלת חכם. רק הסברתי, שהתפיסה 
וההסתכלות כאן היא אחרת. ראשית, בכדי 

אמת, להעמיד את היסודות, לדעת את ה
שנוסח בלדי הוא הקדום ונוסח שאמי הוא 
המאוחר, ויש סיבות לכך. ומי שמתפלל נוסח 

ישנם הרבה תלמידי חכמים סוף סוף שאמי, 
שאחזו כך, אולי עוד מעט נסביר זאת גם 
מנקודת ראות אחרת, אבל זהו ויכוח הלכתי 

  גרידא.
  

מהקהל: אם בלדי נמצא במקום  שאלהשאלהשאלהשאלה
ך, הקהילה שמתפללים נוסח שאמי, או ההיפ

שלו היא אחרת? או אם הוא נמצא במקום שאין 
  לו ביכ"נ אחרת?

  
מרן שליט"א: אינני נכנס כעת לשאלה  תשובתתשובתתשובתתשובת
ברצוני רק לברר את והדומות לה. הזאת, 
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להלכה ולמעשה, היסודות. את הפרט הזה, 
 לנוסח מנוסח שינויהשאלה האם  ילגב(. כרגענשאיר 

[סדרת הקלטות , ענה מרן שליט"א נדרים התרת צריך
כי לא צריך התרת  ,]27"ויאמר יצחק" קלטת מס' 

  נדרים). 
  

שאלו את הגרש"ז אוירבך זצ"ל, לגבי בחור  גםגםגםגם
ישיבה אצלם, שזה מפריע לו לדיבוק חברים 
וכו', הוא לא ענה על כך. הוא אמר, 'לעשות 
שאלת חכם'. זהו דבר התלוי בכמה גורמים, ואי 

בר תלוי אפשר לתת על כך תשובה כוללת. הד
  בעוד כמה וכמה פרטים.

  
מהקהל: אבל החסידים, אינם נוהגים  שאלהשאלהשאלהשאלה

  בדיוק כמו הספרדים.
  

 מרן שליט"א: נכון. זאת עוד בעיא. תשובתתשובתתשובתתשובת
החסידים עשו נוסח מעורבב. אפילו הסידור של 
חב"ד, שהם אומרים שזהו נוסח האר"י, נתברר 

. האמת היא, האמיתי שזה לא נוסח האר"י
  . בדיוק יודע מהו נוסח האר"ישאף אחד אינו 

  
ויכוחים. ישנו וכמה , ישנם כאן כמה ובעצםובעצםובעצםובעצם

בכלל ויכוח, האם האר"י הוא ספרדי או 
הרי האר"י היה ממשפחת לוריא, והוא אשכנזי? 

התפלל בנוסח הספרדים. הם אומרים, שכיון 
שהוא היה בין ספרדים, לכן הוא התפלל בנוסח 

י הספרדים. הרי החתם סופר אומר, שהאר"
גילה את הסודות, לפי נוסח הספרדים. אבל אם 
האר"י היה אשכנזי, הוא היה מגלה את הסודות 
לפי נוסח האשכנזים. כך הוא אומר. החת"ס 

כאלה  היו, שהאר"י הוא ספרדי. אבל, סבר
ההיפך. ולבסוף נתברר, ששני הדברים  שאמרו

הם נכונים. אביו היה אשכנזי, ואמו היתה 
  ספרדיה. 

  
אמו היתה ממשפחת פרנסיס,  מהקהל: שאלהשאלהשאלהשאלה

  דינו.אהוא היה מדבר איתה בלשון ל
  

מרן שליט"א: נכון. והאר"י גם היה בין  תשובתתשובתתשובתתשובת
. ומצד שני, הוא ספרדים, בקהילה ספרדית

החזיק בפיוטי האשכנזים. הוא עשה משהו 
הוא אפילו דרש , הרכיב כמה דברים. משותף

בשפת "אידיש", בביהכ"נ האשכנזית בצפת. 
האר"י החזיק יותר מהפיוטים של ר"א הקליר, 
שמצויים במחזורי האשכנזים, מפני שהם 
מֻכוונים על פי הסוד, משא"כ פיוטי הספרדים, 
ר"ש בן גבירול, ור"י הלוי וכדומה, שהיו 

אבל מהרח"ו, שהיה ספרדי גמור, הוא פשטנים. 
זה מנהג ישראל תורה, ואני אומר אמר, לא, 

  את הפיוטים של הספרדים. 
  

, ישנו בכלל נידון, האם האר"י רצה בנוסףבנוסףבנוסףבנוסף
שישנו את המנהגים. האר"י עשה את ההנהגות 
האלה לעצמו, אדרבה הוא הסתיר את 
הנהגותיו, לא רצה שילמדו ממנו. יש בנושא 

  הזה, כמה וכמה נקודות. 
  

ודם, נוספת, שאולי רמזתי אותה מק נקודהנקודהנקודהנקודה
שבעצם שיטת מהרי"ץ היא כמו הגר"א, שבכל 
נוסח ישנן סודות. זה לא שהסודות נמצאים, רק 
בנוסח של הספרדים. אם אתם זוכרים, דיברנו 

ומוצש"ק נצבים ווילך [שיעור מוצש"ק ראה בעבר 
לגבי 'מקבץ נדחי עמו ישראל',  ה'תשע"ד]שנת 

שמהרי"ץ זיע"א מסביר כי בנוסח שלנו 
'חיל בלע ויקיאנו' רמוז בסוף התימנים, השם 

הברכה. אל תגיד, שהסודות הן רק בנוסח הזה 
. ואותו הדבר, גם אצל ולא בנוסח האחר

הגר"א. הרי יש את סידור הגר"א עפ"י הסוד, 
שהוא ג"כ מסביר את הנוסחאות שלהם עפ"י 

. אמיתה של־תורההנסתר. הכל הוא בבחינת, 
וד ניתן עניין 'הסוד' אינו מכריע כאן, כי לפי הס

  תמיד למצוא פנים גם לצד השני. 
  

, על פי הסוד, הבחינות הן כ"כ אדרבהאדרבהאדרבהאדרבה
משתנות, שאפשר למצוא מקור לכל הדעות. 

, כיצד 'אלו ואלו דברי בחוש ניתן לראות
זהו ויכוח אמיתי, כדרכה של אלהים חיים'. 

תורה, ואף אחד אינו יכול לזלזל ח"ו בשני. אי 
אפשר להגיד, שהנוסח הזה הוא פסול, או הנוסח 

  השני. 
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הנוסח שהיה לאבות אבותינו, זהו נוסח  אבלאבלאבלאבל
. בסדר. ושינו בלדי. והיו קהילות, שרצו לשנות

זה אמת ויציב. הם חושבים שכך יותר טוב, 
הם תלמידי חכמים, וכך הם  ויותר רצוי. זכותם.

טעות מיסודה. אעפ"י שאנחנו חושבים. זה לא 
  . לא סוברים כמותם

  
אופן, ישנם כאן שני צדדים, וצריך הכרעת  בכלבכלבכלבכל

חכם, אם ישנו איזו נושא, אשר צריך לדון עליו 
וכעת איני רוצה להיכנס לפרטים  באופן מעשי.

עיין תשובת הגר"ח קנייבסקי [הערת העורך:  אלו.
ט"א, שנתפרסמה בקובץ דברי חפץ חלק ה', שיכול שלי

  לשנות מנוסח שאמי לנוסח בלדי].

  
    שכביכולשכביכולשכביכולשכביכול    קורחקורחקורחקורח    שלמהשלמהשלמהשלמה    הרבהרבהרבהרב    שששש""""למלמלמלמ    ההתייחסותההתייחסותההתייחסותההתייחסות    המשךהמשךהמשךהמשך
    בתשובתובתשובתובתשובתובתשובתו    דבריודבריודבריודבריו    ולשארולשארולשארולשאר, , , , קדומיםקדומיםקדומיםקדומים    הםהםהםהם    הנוסחיםהנוסחיםהנוסחיםהנוסחים    שנישנישנישני

        ....שםשםשםשם
        

שלמה קורח  הרה"גהגענו, למה שכתב  מכךמכךמכךמכך
נכנסנו לעניין זה מתוך כך, הוא חשב תנצב"ה, 

הוא כמעט הלך בדרך לכן צודק,  שהרב צובירי
שלו. בעוד שהרב צובירי, הפך את הקערה על 
פיה, לומר שנוסח שאמי הוא הקדום ולא 
הבלדי, הרב קורח הלך קצת 'על יד' זה, וכתב 

  ששניהם קדומים... גם שאמי, וגם בלדי.
   

כבר הסברנו בשיעור הקודם, שאי אפשר  אךאךאךאך
להכחיש את האמת. הרב שלמה קורח, לא 

עם כתבי  השתמשלא כמעט ובזה, הוא ק נתעס
יד, הוא לא בדק ספרים כפי שאנחנו בדקנו, 

ב"ה וראינו ב"ה את כל התכאליל הקדמוניות, 
אלפי ספרי כת"י, והבאתי עוד שזכיתי לראות 

  דוגמאות לכך. ברור כשמש, שהדבר אינו נכון.
  

היתה טענה נוספת, שהוא הכניס  אבלאבלאבלאבל
המנהג , לגבי אלה האומרים 'בתשובתו שם

הקדום'. האמת היא, שאינני יודע אל מי הוא 
מדבר. הוא כותב על אלו 'הפועלים אצל המוני 
העם לשנות מנהג תפילתם', אינני יודע על מי 

איזו קבוצה בזמנו הוא מדבר, כנראה היתה 
שניסתה לנסות להשפיע שישנו מנוסח שאמי 

  לנוסח בלדי. 

אומר, מה אתם טוענים? 'הנוסח הקדום'?  הואהואהואהוא
לדבריו, זאת טענה מסוכנת, שהרי בעבר לא 
התפללו בשום נוסח, ואם משהו קדום הוא 
מחייב, א"כ צריך להזהיר את הציבור, כיון 
שזאת הטענה של הרפורמים אשר יצאו 

כבר הבאתי בשיעור הקודם מהמחנה לגמרי. 
  את דבריו. 

  
'טענו חטים והודה הדבר בגדר עניות דעתי,  לפילפילפילפי

לו בשעורים'. אין הנדון דומה לראיה. הוא טוען, 
מה פירוש 'הנוסח הקדום'? הרי פעם, כל אחד 
התפלל כפי צחות לשונו. אבל, איננו מדברים 
כעת, מה היה לפני אנשי כנסת הגדולה. נכון 
שלפני זמן אנשי כנסת הגדולה, לא היה נוסח. 

ה לפני זמן איננו מדברים על 'נוסח הקדום', שהי
אז לא היה בכלל שום  סת הגדולה.נאנשי כ

הוא נוסח, כל אחד אמר כפי צחות לשונו. 
, אמנםאומר, שזאת הטענה של הרפורמים. 

טוענים הרפורמים, אבל בדיוק אינני יודע מה 
  כך מובן מתוך דבריו. 

  
הרפורמים בכלל יצאו מן הכלל, מחקו  בעוה"רבעוה"רבעוה"רבעוה"ר

בחרו מן הסידור את מה שהם רוצים, הם לא 
להם נוסח, אלא מה שלא מוצא חן בעיניהם, 

, לא מתאים להם, לא נראה להם מודרני
הם לא חשבו שיחזרו ש. פעם בעבר, הוציאו

הם מחקו את יהודים בעתיד לארץ ישראל, 
המלה ירושלם. כי הם לא חשבו, שיגיע היום 
שיחזרו לירושלם. היום בזמנינו, הם נלחמים על 
הכותל המערבי, אבל בזמנו, הם הורידו 

המשיח ועל ירושלם. מהסידור את התפילה על 
בכל מקום שמוזכרת המלה ירושלם,  וכדומה.

הם לא אמרו אותה, כי הם לא חשבו שיגיע היום 
ולה שלימה. הם מחקו מהסידור את ונזכה לגא

אם כן, וכי מה שהם רצו, עשו כראות עיניהם. 
זאת היתה הטענה של הרפורמים? אני מבין 
מדבריו, שהרפורמים טענו, כי בעבר לא היה 

. יפה מאד. , ואפשר להתפלל מה שרוציםנוסח
אתם לא מקבלים את חז"ל, ולא את אנשי 

ץ מינים ואפיקורוסים. מחוכנסת הגדולה. 
אבל בנדון דידן, איננו מדברים למחנה מושבם. 
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יש את נוסח אנשי כנסת ח"ו. על כך בכלל. 
ישנו ויכוח מהו הנוסח שלהם, מה רק הגדולה, ו

  הוא הנוסח האמיתי הקדום. 
  

הר"ר משל דבר, נוסח שאמי, כגון  ולאמיתוולאמיתוולאמיתוולאמיתו
יצחק ונה זצ"ל, שהיה אחד מגדולי חכמי תימן, 

בו כמה  שבעצם התכלאל שלו, אפילו שיש
שינויים, הוא נחשב עדיין נוסח בלדי, כיון 
שכתוב בו 'ותקח מרים' ו'רפאני', וקדיש דעתיד 

דברים, כגון במקום  מעטרק שינה וכו', הוא 
לפניך אני כורע וכו' לומר לדוד אליך וגו'. וגם 
לגבי הנוסחאות, הוא לא מדייק בהם כפי 

מיד כמו לשם שעשה מהרי"ץ. הוא כותב על כך 
ה, הוא מסביר למה, בכדי להבין את הקדמ

  השיטה ההלכתית הזאת. 
  

בקונטריס מילי דברכות  דבריו, את הבאתיהבאתיהבאתיהבאתי
בדף הראשון של זאת, . הוא כותב [סימן כ']
 ,, הוא אחד מאלהזצ"ל מהר"י ונה .הסידור

לא נוסח שאמי,  . זהשהשינויים התחילו בזמנו
של זמנינו. הוא עוד נחשב בלדי. מאה שנה 

לגמרי, גדולים אחריו, כבר התחילו שינויים 
הלכו כמו הספרדים בעיניים עצומות. הוא 

  בזמנו, שינה רק כמה וכמה דברים. 
  

בשם בעל לחם זאת הוא מביא אופן,  בכלבכלבכלבכל
שלמה, זהו אחד מחכמי תימן המקובלים, 

, . וז"לשלמה הכהן, חכם חשוב מאד הר"רמ
שמעתי מרבי שלמה ברבי דוד הכהן, שמטבע שמעתי מרבי שלמה ברבי דוד הכהן, שמטבע שמעתי מרבי שלמה ברבי דוד הכהן, שמטבע שמעתי מרבי שלמה ברבי דוד הכהן, שמטבע 

ת שאסור לשנותו הוא חותם הברכות ת שאסור לשנותו הוא חותם הברכות ת שאסור לשנותו הוא חותם הברכות ת שאסור לשנותו הוא חותם הברכות הברכוהברכוהברכוהברכו
לבד, אבל שאר סידור הברכות והתפילות יש לבד, אבל שאר סידור הברכות והתפילות יש לבד, אבל שאר סידור הברכות והתפילות יש לבד, אבל שאר סידור הברכות והתפילות יש 

ממה שמזכירין ממה שמזכירין ממה שמזכירין ממה שמזכירין והראיה לנו והראיה לנו והראיה לנו והראיה לנו     ....לו להוסיף ולגרועלו להוסיף ולגרועלו להוסיף ולגרועלו להוסיף ולגרוע
, כמו שאמר , כמו שאמר , כמו שאמר , כמו שאמר החכמים אינן מזכירין אלא חותמןהחכמים אינן מזכירין אלא חותמןהחכמים אינן מזכירין אלא חותמןהחכמים אינן מזכירין אלא חותמן

ראיות  וכו'. הוא מביאבפרק שביעי מיומא בפרק שביעי מיומא בפרק שביעי מיומא בפרק שביעי מיומא 
         אעפ"י שיש תשובות על כך. לכך.

        
הוא אומר כי לא משנה נוסח הברכה, , בקיצורבקיצורבקיצורבקיצור

כגון אהבת עולם אהבתנו י"י אלהינו וכו', אין 
דיוק בנוסח, העיקר הוא החתימה, בא"י הבוחר 

לגבי כל נוסח וכדומה. בעמו ישראל באהבה. 
או מוסיף, ואינך  הברכה בעצמו, אם אתה מגרע

משנה את תוכן העניין, אין דיוק בכך. לפי זה 
גם מובן, למה נוסח שאמי, איננו מדוייק. מי 
שיודע, בנוסח שאמי, הם לא מדייקים בנוסח, 

הם מכניסים חצי או חלק מנוסח בלדי, מצוי ש
בערבית . למשל סידורי הדפוסוהשאר מ

הם אומרים כך, רבים מבברכת אהבת עולם, 
לא תסור ממנו לעולמים, כי וחמלתך ך ואהבת'

'. מוסיפים סלה היא עטרת ראשנו ותפארתנו
דברים, כמו הבלדי, כיון שהם לא הקפידו על 
הנוסח. השיטה שלהם היתה, שהנוסח אינו חייב 
להיות מדוייק. זה לא ספר תורה, שאסור 

  להוסיף ִמלה או גורע ִמלה. 
  

מהרי"ץ זיע"א, היא בדיוק ההיפך.  שיטתשיטתשיטתשיטת
"ץ מדייק על ככל מלה, ועל כל וא"ו, ועל מהרי

אבל כל ניקוד, לא לשנות מהנוסח הקדום. 
השיטה שלהם היתה, שאין בכך קפידא. א"כ 

שכך היא שיטתם, זאת דרך אחרת. מובן, 
בעצם הנוסח שלהם נוסד על כך, שאין צורך 
לדקדק ולומר דוקא כך. אני מדבר, על מה 

וכך  שנוגע לנוסחאות ולגירסאות. זאת הדרך
  הכיוון שלהם. 

  
. חס מובן, כי הדבר אינו קשור לרפורמים א"כא"כא"כא"כ

ושלום, אין מה להשוות בין הדברים, וח"ו 
  יכולים להיכנס מכך לידי טעות. 

  
מכן הוא מביא, שהם טוענים שכוונתם  לאחרלאחרלאחרלאחר

לשם שמים, והנצי"ב כתב ש'לשם שמים' זה 
'. אינני יודע מה הקשר רודף שלמונים וכו

לשלמונים, איזה כסף יוצא מהדברים האלה. 
וגם כמדומני שהנצי"ב לא כתב זאת עכ"פ 
כנראה הוא מתכוון, שלאנשים האלה היו 

  מגמות אחרות. 
  

אופן, צריך לומר את חשבון הדברים,  בכלבכלבכלבכל
לגופו של עניין. ובנ"ד אנחנו מדברים על 

, על המדוכההאמת, בבית המדרש, לשבת 
ברים יהיו ברורים לאמיתה של תורה, בלי שהד

  נגיעות ח"ו.
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    בסידורובסידורובסידורובסידורו    צוביריצוביריצוביריצובירי    הרבהרבהרבהרב    שששש""""למלמלמלמ    אאאא""""שליטשליטשליטשליט    מרןמרןמרןמרן    התייחסותהתייחסותהתייחסותהתייחסות
) ) ) ) בשחריתבשחריתבשחריתבשחרית    בתיקוןבתיקוןבתיקוןבתיקון((((    הפסוקהפסוקהפסוקהפסוק    הוספתהוספתהוספתהוספת    לגבילגבילגבילגבי, , , , הגדולההגדולההגדולההגדולה    כנסתכנסתכנסתכנסת

        '.'.'.'.וגווגווגווגו    ישראלישראלישראלישראל    נדחינדחינדחינדחי    מקבץמקבץמקבץמקבץ    אלהיםאלהיםאלהיםאלהים    יייי""""יייי    נאוםנאוםנאוםנאום
        

שהסתכלתי בסידור של הרב צובירי,  כיוןכיוןכיוןכיון
אחרי ראיתי איזה דבר שנפתח לי במקום אחר, 

פרשת העקידה, 'כמו שכבש אברהם אבינו 
רחמיו ועשה רצונך בלבב שלם וכו', אומרים 
בהמשך כך, תתן אמת ליעקב חסד לאברהם 

, אחר כךואשר נשבעת לאבותינו מימי קדם. 
והביאותים אל הר קדשי ושימחתים בבית 

וגו', כי ביתי בית תפילה יקרא לכל תפילתי 
  העמים. מה אומרים לאחר מכן?

  
עונה: נאום י"י אלהים מקבץ נדחי  יבוריבוריבוריבורהצהצהצהצ

  ישראל עוד אקבץ עליו לנקבציו.
  

  שליט"א: נכון.  מרןמרןמרןמרן
  

וראיתי , אני מסתכל כאן בסידור, טובטובטובטוב
    פסוקפסוקפסוקפסוק    המוסיפיםהמוסיפיםהמוסיפיםהמוסיפיםכך, על זה הוא כותב פתאום ש

    ולאולאולאולא    ,,,,מקומומקומומקומומקומו    כאןכאןכאןכאן    איןאיןאיןאין    ,,,,''''וכווכווכווכו    מקבץמקבץמקבץמקבץ    יםיםיםיםאלהאלהאלהאלה' ' ' ' הההה    נאםנאםנאםנאם
    דורידורידורידוריייייבסבסבסבס    ולאולאולאולא    ספרדספרדספרדספרד    דורידורידורידוריייייבסבסבסבס    לאלאלאלא    ,,,,זכרזכרזכרזכר    לולולולו    נמצאנמצאנמצאנמצא

  . . . . אשכנזאשכנזאשכנזאשכנז
  

תגיד את הפסוק הזה. כאן, הוא לא מרשה  אלאלאלאל
לנו להוסיף פסוק... מה שהספרדים אומרים, 
מותר להוסיף. אבל את מה שהתימנים 

חכמי תימן נע"ג הוסיפו, אל מוסיפים, מה ש
'אין לזה זכר לא בסידורי ספרד ולא  תוסיף. כי

[ראיתי גם מה שכתב בספרו בסידורי אשכנז'. 
כתוב, לא אצל  הדבר אינושורש החיים]. 

הספרדים ולא אצל האשכנזים. ואני תמיה, מה? 
וכי ישנו כאן  אסור לתימנים להוסיף?מדוע 

  איסור של הפסק? מה מפריע לך? מה לא טוב?
  

, שחכמי תימן נע"ג היו חכמים גדולים, חושבניחושבניחושבניחושבני
כי הם לא רצו לסיים במלים 'ייקרא לכל 
העמים'. אכן הדבר נכון, מה שהוא כותב, שזה 

מצא בסידורי העדות האחרות. אבל לא נ
  . כ"כ רצויאבותינו בחכמתם, ראו שזה לא 

כפי שאנחנו מוסיפים פסוק, בסוף מזמור  זהוזהוזהוזהו
    ְי"יָ ְי"יָ ְי"יָ ְי"יָ     ׁשֹוֵמרׁשֹוֵמרׁשֹוֵמרׁשֹוֵמר'תהלה לדוד'. הרי סוף המזמור הוא, 

ל    ֶאתֶאתֶאתֶאת לּכָ לּכָ לּכָ ל    ְוֵאתְוֵאתְוֵאתְוֵאת    ֹאֲהָביוֹאֲהָביוֹאֲהָביוֹאֲהָביו    ּכָ לּכָ לּכָ לּכָ ִעים    ּכָ ִעיםָהְרׁשָ ִעיםָהְרׁשָ ִעיםָהְרׁשָ ִמיד    ָהְרׁשָ ִמידַיׁשְ ִמידַיׁשְ ִמידַיׁשְ ת    ....ַיׁשְ ִהּלַ תּתְ ִהּלַ תּתְ ִהּלַ תּתְ ִהּלַ     ּתְ
ר    ְי"יָ ְי"יָ ְי"יָ ְי"יָ  רְיַדּבֶ רְיַדּבֶ רְיַדּבֶ י    ְיַדּבֶ יּפִ יּפִ יּפִ ל    ִויָבֵרךְ ִויָבֵרךְ ִויָבֵרךְ ִויָבֵרךְ     ּפִ לּכָ לּכָ לּכָ ר    ּכָ ׂשָ רּבָ ׂשָ רּבָ ׂשָ רּבָ ׂשָ ם    ּבָ םׁשֵ םׁשֵ םׁשֵ     ְלעֹוָלםְלעֹוָלםְלעֹוָלםְלעֹוָלם    ָקְדׁשוֹ ָקְדׁשוֹ ָקְדׁשוֹ ָקְדׁשוֹ     ׁשֵ

. כאן נגמר המזמור. אבל ]תהלים קמ"ה[ ָוֶעדָוֶעדָוֶעדָוֶעד
    ָיהּ ָיהּ ָיהּ ָיהּ     ְנָבֵרךְ ְנָבֵרךְ ְנָבֵרךְ ְנָבֵרךְ     ַוֲאַנְחנוּ ַוֲאַנְחנוּ ַוֲאַנְחנוּ ַוֲאַנְחנוּ אנחנו מוסיפים עוד פסוק, 

ה הֵמַעּתָ הֵמַעּתָ הֵמַעּתָ . ]י"ח קט"ו, תהלים[ ַהְללּוָיהּ ַהְללּוָיהּ ַהְללּוָיהּ ַהְללּוָיהּ     עֹוָלםעֹוָלםעֹוָלםעֹוָלם    ְוַעדְוַעדְוַעדְוַעד    ֵמַעּתָ
הסיבה היא, כי המלים ויברך 'כל בשר', הכוונה 

. כולם נקראים, 'כל היא על אומות העולם
בשר'. אבל, 'ואנחנו נברך יה, מעתה וגו'. לא 
רצו לסיים, באומות העולם, וגומרים את 

 .הארכנו על כך במקו"אהמזמור עם 'אנחנו'. 
ה"ה בנ"ד, לא רצו לסיים במלים, 'כי ביתי בית 

  תפילה ייקרא לכל העמים'. 
  

כאן שום חשש הפסק. זהו כפי אופן, אין  בכלבכלבכלבכל
כמה וכמה דברים. עוד שחכמי תימן, הוסיפו 

למשל, 'זכרה לחסדי דוד עבדך', בסוף פיסקת 
בכל אתה הראית. לא כתוב זאת בשום נוסח, ו

בשלח [עיין שיעור מוצש"ק . את זה הוסיפוזאת 
   ]., ומוצש"ק מסעי ה'תשע"חה'תשע"ג

  
מותר בהחלט. ישנם דברים, שמותר  דברדברדברדברהההה

זה לא הרי להוסיפם, היכן שאין חשש הפסק. 
. או ברכה, ולא נוסח אנשי כנה"ג שינוי מטבע

מה שהוסיפו, מה רב טובך אשר צפנת ליראיך, 
לאחר קריאת ספר תורה. לא כתוב זאת בשום 
סידור. הוסיפו זאת, עפ"י דברי הזוה"ק, כפי 

לילה, המלאכים הגשמהרי"ץ מסביר, שבזמן 
יר, אומרים זאת. אולי הדבר נמצא, בנוסח אלגּ 

כמדומני כך מובא בספר חיי לפי שאו לוב, 
. אולי. אבל פה ושם רואים, (כלפון) אברהם

  שהוסיפו כמה דברים. 
  

בסוף הקדיש, עושה שלום במרומיו וגו',  וכןוכןוכןוכן
הוסיפו את המלים 'וינחמנו בציון ויבנה ברחמיו 

הוספה של חכמי תימן,  את ירושלם וכו'. זאת
. ][מוצש"ק מסעי ה'תשע"חכפי שדיברנו בזמנו 

  אותו הדבר, הוסיפו גם כאן.
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    הרהרהרהר    אלאלאלאל    והביאותיםוהביאותיםוהביאותיםוהביאותים    הפסוקיםהפסוקיםהפסוקיםהפסוקים    אתאתאתאת    אזאזאזאז    אומריםאומריםאומריםאומרים    מדועמדועמדועמדוע
    בניגוןבניגוןבניגוןבניגון    ולאולאולאולא, , , , במהירותבמהירותבמהירותבמהירות' ' ' ' וגווגווגווגו    וזבחיהםוזבחיהםוזבחיהםוזבחיהם    עולותיהםעולותיהםעולותיהםעולותיהם' ' ' ' וגווגווגווגו    קדשיקדשיקדשיקדשי

        ...., ועל מי קאי פסוק זה, ועל מי קאי פסוק זה, ועל מי קאי פסוק זה, ועל מי קאי פסוק זההפסוקיםהפסוקיםהפסוקיםהפסוקים    כביתרכביתרכביתרכביתר    הטעמיםהטעמיםהטעמיםהטעמים
        

, ישנה כאן נקודה מעניינת. מי ששם לב אבלאבלאבלאבל
רואה, כי נוהגים לומר את הפיסקא הזאת 
במהירות, דהיינו במרוצה. הרי את הפסוקים 

 .ליעקב ,, 'תתן אמתאומרים כך הקודמים
מימי  ,אשר נשבעת לאבותינו .לאברהם ,חסד
עם הטעמים. א"כ, היו  ,את הכל אומרים .קדם

והביאותים, את ההמשך כך, 'גם צריכים לומר 
 אל הר קדשי. ושימחתים, בבית תפילתי.

לרצון, על מזבחי'. מדוע  .עולותיהם וזבחיהם
לא אומרים כך? כמו כן, מדוע אומרים זאת 

  במרוצה? מה קרה?
  

  מהר.הדבר מהקהל: רוצים שיבוא  תשובהתשובהתשובהתשובה
  

זהו כפי שאומרים מרן שליט"א: יפה.  תגובתתגובתתגובתתגובת
את המלים 'להשמדם עדי עד',  במרוצה

י וכן במזמורזמור שיר ליום השבת. מאמירת ב
מועדים, למה רגשו גויים ולאומים יהגו ריק ה

וגו', עד שמגיעים אל הפסוק, תרועם בשבט 
ברזל ככלי יוצר תנפצם, שפתאום אומרים 

זהו דבר בולט, כי זה בקצב אותו במהירות. 
בנ"ד, רצו לומר זאת  על דרך זהאחר לגמרי. 

להראות גודל  במהירות בגלל הסיבה הזאת.
  השתוקקותם לכך.

  
לכאורה, זהו פלא עצום. נשתוממתי על  אבלאבלאבלאבל

, לכאורה. כי הרי עמדתי כאן בתמיהה ,כך
הפסוק והביאותים אל הר קדשי וגו', איננו 

עם ישראל, אלא על הגויים, בני  –מדבר עלינו 
  לכאורה הדבר פלא. .נכרה
  

הזה, מובא בספר ישעיה, פרק נ"ו. כתוב  הפסוקהפסוקהפסוקהפסוק
ישם כך,  יּכִ יּכִ יּכִ ִריִסים    ְי"יָ ְי"יָ ְי"יָ ְי"יָ     ָאַמרָאַמרָאַמרָאַמר    כֹהכֹהכֹהכֹה    ּכִ ִריִסיםַלּסָ ִריִסיםַלּסָ ִריִסיםַלּסָ ר    ַלּסָ רֲאׁשֶ רֲאׁשֶ רֲאׁשֶ ְמרוּ     ֲאׁשֶ ְמרוּ ִיׁשְ ְמרוּ ִיׁשְ ְמרוּ ִיׁשְ     ִיׁשְ

תֹוַתי    ֶאתֶאתֶאתֶאת ּבְ תֹוַתיׁשַ ּבְ תֹוַתיׁשַ ּבְ תֹוַתיׁשַ ּבְ ר    ּוָבֲחרוּ ּוָבֲחרוּ ּוָבֲחרוּ ּוָבֲחרוּ     ׁשַ ֲאׁשֶ רּבַ ֲאׁשֶ רּבַ ֲאׁשֶ רּבַ ֲאׁשֶ י    ּבַ יָחָפְצּתִ יָחָפְצּתִ יָחָפְצּתִ     ּוַמֲחִזיִקיםּוַמֲחִזיִקיםּוַמֲחִזיִקיםּוַמֲחִזיִקים    ָחָפְצּתִ
ְבִריִתי ְבִריִתיּבִ ְבִריִתיּבִ ְבִריִתיּבִ י    ....ּבִ יְוָנַתּתִ יְוָנַתּתִ יְוָנַתּתִ ֵביִתי    ָלֶהםָלֶהםָלֶהםָלֶהם    ְוָנַתּתִ ֵביִתיּבְ ֵביִתיּבְ ֵביִתיּבְ ם    ָידָידָידָיד    ּוְבחֹוֹמַתיּוְבחֹוֹמַתיּוְבחֹוֹמַתיּוְבחֹוֹמַתי    ּבְ םָוׁשֵ םָוׁשֵ םָוׁשֵ     ָוׁשֵ

ִנים    טֹובטֹובטֹובטֹוב ִניםִמּבָ ִניםִמּבָ ִניםִמּבָ נֹות    ִמּבָ נֹותּוִמּבָ נֹותּוִמּבָ נֹותּוִמּבָ ם    ּוִמּבָ םׁשֵ םׁשֵ םׁשֵ ן    עֹוָלםעֹוָלםעֹוָלםעֹוָלם    ׁשֵ ןֶאּתֶ ןֶאּתֶ ןֶאּתֶ ר    לוֹ לוֹ לוֹ לוֹ     ֶאּתֶ רֲאׁשֶ רֲאׁשֶ רֲאׁשֶ     לֹאלֹאלֹאלֹא    ֲאׁשֶ
ֵרת ֵרתִיּכָ ֵרתִיּכָ ֵרתִיּכָ ָכר    ּוְבֵניּוְבֵניּוְבֵניּוְבֵני    ....ִיּכָ ָכרַהּנֵ ָכרַהּנֵ ָכרַהּנֵ ְלִוים    ַהּנֵ ְלִויםַהּנִ ְלִויםַהּנִ ְלִויםַהּנִ ְרתוֹ     ְי"יָ ְי"יָ ְי"יָ ְי"יָ     ַעלַעלַעלַעל    ַהּנִ ְרתוֹ ְלׁשָ ְרתוֹ ְלׁשָ ְרתוֹ ְלׁשָ     ְלׁשָ

ם    ֶאתֶאתֶאתֶאת    ּוְלַאֲהָבהּוְלַאֲהָבהּוְלַאֲהָבהּוְלַאֲהָבה םׁשֵ םׁשֵ םׁשֵ ל    ַלֲעָבִדיםַלֲעָבִדיםַלֲעָבִדיםַלֲעָבִדים    לוֹ לוֹ לוֹ לוֹ     ִלְהיֹותִלְהיֹותִלְהיֹותִלְהיֹות    ְי"יָ ְי"יָ ְי"יָ ְי"יָ     ׁשֵ לּכָ לּכָ לּכָ     ׁשֵֹמרׁשֵֹמרׁשֵֹמרׁשֵֹמר    ּכָ
ת ּבָ תׁשַ ּבָ תׁשַ ּבָ תׁשַ ּבָ לוֹ     ׁשַ לוֹ ֵמַחּלְ לוֹ ֵמַחּלְ לוֹ ֵמַחּלְ ְבִריִתי    ּוַמֲחִזיִקיםּוַמֲחִזיִקיםּוַמֲחִזיִקיםּוַמֲחִזיִקים    ֵמַחּלְ ְבִריִתיּבִ ְבִריִתיּבִ ְבִריִתיּבִ     ֶאלֶאלֶאלֶאל    ַוֲהִביאֹוִתיםַוֲהִביאֹוִתיםַוֲהִביאֹוִתיםַוֲהִביאֹוִתים    ....ּבִ

י    ַהרַהרַהרַהר יָקְדׁשִ יָקְדׁשִ יָקְדׁשִ ים    ָקְדׁשִ ְחּתִ ּמַ יםְוׂשִ ְחּתִ ּמַ יםְוׂשִ ְחּתִ ּמַ יםְוׂשִ ְחּתִ ּמַ ֵבית    ְוׂשִ ֵביתּבְ ֵביתּבְ ֵביתּבְ ִתי    ּבְ ִפּלָ ִתיּתְ ִפּלָ ִתיּתְ ִפּלָ ִתיּתְ ִפּלָ     עֹולֵֹתיֶהםעֹולֵֹתיֶהםעֹולֵֹתיֶהםעֹולֵֹתיֶהם    ּתְ
ִחי    ַעלַעלַעלַעל    ְלָרצֹוןְלָרצֹוןְלָרצֹוןְלָרצֹון    ְוִזְבֵחיֶהםְוִזְבֵחיֶהםְוִזְבֵחיֶהםְוִזְבֵחיֶהם ִחיִמְזּבְ ִחיִמְזּבְ ִחיִמְזּבְ י    ִמְזּבְ יּכִ יּכִ יּכִ ית    ֵביִתיֵביִתיֵביִתיֵביִתי    ּכִ יתּבֵ יתּבֵ יתּבֵ ה    ּבֵ ִפּלָ הּתְ ִפּלָ הּתְ ִפּלָ הּתְ ִפּלָ     ּתְ

ֵרא ֵראִיּקָ ֵראִיּקָ ֵראִיּקָ ים    ְלָכלְלָכלְלָכלְלָכל    ִיּקָ יםָהַעּמִ יםָהַעּמִ יםָהַעּמִ , ולא נכרהמדובר על בני ה    ....ָהַעּמִ
  על עם ישראל. 

  
מהקהל: אבל כתוב לפני כן, כל שומר  שאלהשאלהשאלהשאלה

  שבת וגו'?
  

מרן שליט"א: נכון, הכוונה לאלה  תשובתתשובתתשובתתשובת
. אשר יתגיירו נכרשיחזרו בתשובה, בני ה

[עי' רד"ק  שבתהזכירו את העיקר, שהם ישמרו 
נאמר, אח"כ עליהם ו. בריתי, ומחזיקים בשם]

  והביאותים אל הר קדשי וגו'.
  

עץ חיים דף [מהרי"ץ זיע"א בעצמו, מביא זאת  גםגםגםגם
והביאותים, כמי והביאותים, כמי והביאותים, כמי והביאותים, כמי וז"ל, בשם הרד"ק. ] קי"ד ע"ב

שיכניס אורח בביתו ומקבלו בשמחה, כן אמר, שיכניס אורח בביתו ומקבלו בשמחה, כן אמר, שיכניס אורח בביתו ומקבלו בשמחה, כן אמר, שיכניס אורח בביתו ומקבלו בשמחה, כן אמר, 
המדובר שיקבלו לגרים בשמחה. שיקבלו לגרים בשמחה. שיקבלו לגרים בשמחה. שיקבלו לגרים בשמחה.     אצוה לכהניםאצוה לכהניםאצוה לכהניםאצוה לכהנים

  על הגרים, לא על עם ישראל בכלל. 
  

, . דהיינו, שכאן זאת פרשה בפני עצמהובפרטובפרטובפרטובפרט
. 'נכרישנו כאן ריוח פרשה, לפני הפסוק 'ובני ה

ואחרי המלה 'לנקבציו', שזאת סוף הפרשה. 
של כת"י בתאג  אמנם זאת 'פרשה סתומה'.

מלפני כן,  רקזה נמצא ראיתי שבניה הסופר, 
כאן הוא ולסריסים וגו'.  בפסוק כי כה אמר י"י

א עושה פרשה, אלא בפיסקא לפני כן. רואים ל
, שהדבר מקושר למקודם. לכאורה זהו עכ"פ

  פלא עצום.
  

סוף פרשת ב[שני, ראיתי במדרש הגדול  מצדמצדמצדמצד
    ,,,,ויקיים בנוויקיים בנוויקיים בנוויקיים בנושכתב כך,  ,], דף תשנ"טויקהל

רואים במפורש, . . . . וגו'והביאותים אל הר קדשי והביאותים אל הר קדשי והביאותים אל הר קדשי והביאותים אל הר קדשי 
[וע"ע שהכוונה היא על עם ישראל.  הביןכי הוא 

תורה שלמה ס"פ פקודי דף ק"ה סוף הערה פ"ה, וצ"ע. 
  יב"ן].

  
נתבוננתי בפירוש של מהרי"ץ, למרות  כאשרכאשרכאשרכאשר

שהוא הביא כך את דברי הרד"ק, אבל לאחר 
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מכן הוא הביא פירוש אחר, ולפי פירוש זה מובן 
וברור שהדבר מתפרש כלפי עם ישראל. 

מהרשל"ן בספר מהרשל"ן בספר מהרשל"ן בספר מהרשל"ן בספר ם מהרי"ץ מביא אח"כ בש
 רבי שלמה לניאדו בספרו כלי חמדה זהו ,כ"חכ"חכ"חכ"ח
    דבזמןדבזמןדבזמןדבזמן    ,,,,''''וכווכווכווכו    ביתיביתיביתיביתי    כיכיכיכי כך, כתבש ויקרא] פרשת [סוף

    לאלאלאלא    כיכיכיכיתפילות, תפילות, תפילות, תפילות,     היוהיוהיוהיו    לאלאלאלא    קייםקייםקייםקיים    המקדשהמקדשהמקדשהמקדש    ביתביתביתבית    שהיהשהיהשהיהשהיה
    פיפיפיפי    ועלועלועלועל    ....תמידיןתמידיןתמידיןתמידין    במקוםבמקוםבמקוםבמקום    החרבןהחרבןהחרבןהחרבן    אחראחראחראחר    רקרקרקרק    נתקנונתקנונתקנונתקנו

    ....]]]]''''ס"ב, בס"ב, בס"ב, בס"ב, ב    [תלים[תלים[תלים[תלים    תהלהתהלהתהלהתהלה    דומיהדומיהדומיהדומיה    לךלךלךלך    ,,,,פירשפירשפירשפירש    זהזהזהזה
    ????זהזהזהזה    היההיההיההיה    ואימתיואימתיואימתיואימתי    ....שפתיםשפתיםשפתיםשפתים    שיחשיחשיחשיח    היההיההיההיה    שלאשלאשלאשלא    ,,,,פירושפירושפירושפירוש

    , ולך, ולך, ולך, ולךתהלהתהלהתהלהתהלה    שבמקוםשבמקוםשבמקוםשבמקום    ....[שם][שם][שם][שם]    בציוןבציוןבציוןבציון    כשאלהיםכשאלהיםכשאלהיםכשאלהים
    פיפיפיפי    ועלועלועלועל    ....שששש""""יעויעויעויעו    קריביןקריביןקריביןקריבין    קרבנותקרבנותקרבנותקרבנות    ],],],],שםשםשםשם[[[[    נדרנדרנדרנדר    ישולםישולםישולםישולם

אל אל אל אל     והביאותיםוהביאותיםוהביאותיםוהביאותים    ,,,,כןכןכןכן    גםגםגםגם    זהזהזהזה    פסוקפסוקפסוקפסוק    לפרשלפרשלפרשלפרש    נוכלנוכלנוכלנוכל    זהזהזהזה
    עלעלעלעל    לרצוןלרצוןלרצוןלרצון    וזבחיהםוזבחיהםוזבחיהםוזבחיהם    םםםםעולותיהעולותיהעולותיהעולותיה    ואזואזואזואז    וכו',וכו',וכו',וכו',    קדשיקדשיקדשיקדשי    הרהרהרהר

    , בית, בית, בית, ביתהמקדשהמקדשהמקדשהמקדש    ביתביתביתבית    דהיינודהיינודהיינודהיינו    ,,,,ביתיביתיביתיביתי    שאזשאזשאזשאז    ....מזבחימזבחימזבחימזבחי
    להםלהםלהםלהם    שאיןשאיןשאיןשאין    ,,,,דוקאדוקאדוקאדוקא    העמיםהעמיםהעמיםהעמים    לכללכללכללכל    יקראיקראיקראיקרא    להלהלהלהייייתפתפתפתפ

    ,,,,להלהלהלהייייתפתפתפתפאין אין אין אין     אזאזאזאז    ישראלישראלישראלישראל    כןכןכןכן    שאיןשאיןשאיןשאין    מהמהמהמה    ....קרבנותקרבנותקרבנותקרבנות
כאשר הקרבנות קריבין,  ....קריביםקריביםקריביםקריבים    דהקרבנותדהקרבנותדהקרבנותדהקרבנות

  אין תפילה. 
  

להסביר, את הקושי שהיה לו, בפירוש  ברצונוברצונוברצונוברצונו
הפסוק 'כי ביתי בית תפילה ייקרא לכל 

ורה, ומה בנוגע לעם ישראל? העמים'. כי לכא
? לכן הוא מסביר ולמה רק תפילה ולא קרבנות

אל הר קדשי ושימחתים בבית  כך, 'והביאותים
תפילתי עולותיהם וזבחיהם לרצון על מזבחי', 
זה קאי על עם ישראל, שהם יקריבו את 
הקרבנות, ובזמן שישנם קרבנות אין תפילות. 
והמלים 'כי ביתי בית תפילה ייקרא לכל 

זה קאי על הגויים, כי להם אין קרבנות. העמים', 
שא"כ דוקא אין להם קרבנות, מ 'לכל העמים'

[ועמ"ש בקונט' מילי דברכות  ישראל.
שבתחילת פסקי מהרי"ץ סימן ב', חילוקי דעות 

  אם בזמן ביהמ"ק היו מתפללים].
  

    ונראהונראהונראהונראה ,מכן, מוסיף מהרי"ץ עוד פירוש לאחרלאחרלאחרלאחר
    כלכלכלכל    אלאלאלאל    יהפוךיהפוךיהפוךיהפוך    אזאזאזאז    דלעתידדלעתידדלעתידדלעתיד    ידועידועידועידוע    כיכיכיכי    עוד,עוד,עוד,עוד,    לילילילי

    ה', כמוה', כמוה', כמוה', כמו    בשםבשםבשםבשם    כולםכולםכולםכולם    לקרואלקרואלקרואלקרוא    ברורהברורהברורהברורה    שפהשפהשפהשפה    העמיםהעמיםהעמיםהעמים
כי אז אהפוך וכו'. לזה כי אז אהפוך וכו'. לזה כי אז אהפוך וכו'. לזה כי אז אהפוך וכו'. לזה     [צפניה ג', ט']    שנאמרשנאמרשנאמרשנאמר

אמר, כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים, אמר, כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים, אמר, כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים, אמר, כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים, 
        ....וכאילו חסר תיבת גם, כדרך הרבה מקראותוכאילו חסר תיבת גם, כדרך הרבה מקראותוכאילו חסר תיבת גם, כדרך הרבה מקראותוכאילו חסר תיבת גם, כדרך הרבה מקראות

        

אופן, לפי הפירוש שלו, גם ברישא, בכל בכל בכל בכל 
והביאותים אל הר קדשי וגו', מדובר על עם 

  ישראל. 
  

, ישנה כאן גם בעץ חיים מהדורת הרש"צ
תוספת, מהרי"ץ מביא בשם ספר חשק שלמה, 

בהר בהר בהר בהר בהיות ישראל כולם בהיות ישראל כולם בהיות ישראל כולם בהיות ישראל כולם שששששהוא כותב ג"כ כך, 
השם יתברך מתפללים לשם, אין אותה תפילה השם יתברך מתפללים לשם, אין אותה תפילה השם יתברך מתפללים לשם, אין אותה תפילה השם יתברך מתפללים לשם, אין אותה תפילה 

יתברך יתברך יתברך יתברך נקראת תפילתם, רק כאילו השם נקראת תפילתם, רק כאילו השם נקראת תפילתם, רק כאילו השם נקראת תפילתם, רק כאילו השם 
הוא מסביר את . . . . , מרוב דבקותם עמו, מרוב דבקותם עמו, מרוב דבקותם עמו, מרוב דבקותם עמומתפללמתפללמתפללמתפלל

וכי הקב"ה מתפלל? המלים, 'בית תפילתי', 
שישראל כולם אלא הכוונה היא, שכיון 

  מתפללים, זה נחשב שגם הקב"ה מתפלל. 
  

בספר חשק שלמה בפנים, הוא  הסתכלתיהסתכלתיהסתכלתיהסתכלתי
אומר אמנם מאריך שם בעניין זה, ולפני כן הוא 

שזה כנגד האומות, והוא אומר במפרש בשם 
עונים. , כגון הגבנכרהרמ"ע כי זה קאי על בני ה

, שהכוונה על הוא מפרשיוצא שאח"כ פתאום 
  עם ישראל. 

  
קצת קשה, לפי הפשט. אינני יודע, כיצד  הדברהדברהדברהדבר

הדבר ברור, אבל עכ"פ . מתמודדים עם זההם 
שישנם כאלה אשר הסבירו זאת כלפי עם 
ישראל. בכך, אני מיישב את המנהג, למרות 
שזאת אינה פשטות הפסוקים. כי בפשטות, 
המדובר בדר"כ על הגרים. אבל ישנם מפרשים, 

אים זאת שפירשו זאת כלפי עם ישראל. רו
, שהסבירו שזה לא חוזר על ספריםבכמה וכמה 

הגרים, ועפי"ז בעצם מיושב מה שאנחנו נוהגים. 
ה 'והביאותים', זהו , כי המללפי דבריהם יוצא

ים    לֹאלֹאלֹאלֹא כפי שכתוב יםְמַאְסּתִ יםְמַאְסּתִ יםְמַאְסּתִ ים    ְולֹאְולֹאְולֹאְולֹא    ְמַאְסּתִ יםְגַעְלּתִ יםְגַעְלּתִ יםְגַעְלּתִ  ְלַכּלָֹתםְלַכּלָֹתםְלַכּלָֹתםְלַכּלָֹתם    ְגַעְלּתִ
, דהיינו שזה חוזר עלינו. מ"ד] כ"ו, [ויקרא

, את עם ישראל. הם לא 'והביאותים' היינו
קישרו זאת דוקא עם הפסוק הקודם, אלא זה 

  בעלמא. 
  

הזאת, עשה כך, כמו  שסידר את התפילה מימימימי
. 'ישוב מתוך סדר הדברים הדבר אכן מובןש

ירחמנו וגו', תתן אמת ליעקב חסד לאברהם 
  וגו', והביאותים על הר קדשי'. 
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מובן כי מי שסידר את התפילה בני הנכר?  היכןהיכןהיכןהיכן
על הפסוק ובני הנכר וגו'. בכוונה דילג כאן, 

קצת תכאליל האמת היא, כי ראיתי נוסחאות ב
שהביאו את הפסוק ובני הנכר , מאוחרים כת"י

וגו', ואת כל הפסוקים שלפני כן. יש להם כאן 
יש עוד הוספות שם בתיקון של שבת. הוספה. 

גם הסידורים, זה לא נמצא.  אבל בשאר
, זה כמו בסידורי האשכנזים והספרדים

מי שסידר את בתכלאל עץ חיים. נמצא כי 
פסוקי רבש"ע כמו שכבש וכו', התפילה הזאת, 

הבין שזה חוזר על עם ישראל. אינני יודע מאיזו 
סיבה, מאיזו הוכחה, אבל אי אפשר לערער על 
כך, כי יש על זה על מה לסמוך. אם יהיה מקור 

יהי רצון  , אז זה יהיה עוד יותר טוב.חזקיותר 
  נזכה.ש
  
  

    אאאא""""שליטשליטשליטשליט    מרןמרןמרןמרן    מתלמידימתלמידימתלמידימתלמידי    אחדאחדאחדאחד    שכתבשכתבשכתבשכתב    נחמדנחמדנחמדנחמד    פירושפירושפירושפירוש
    בשמחתבשמחתבשמחתבשמחת    מקדשךמקדשךמקדשךמקדשך    ביתביתביתבית    ולירושלםולירושלםולירושלםולירושלם    נוסחתנונוסחתנונוסחתנונוסחתנו    בביאורבביאורבביאורבביאור
  ....כנוסחת הספרדיםכנוסחת הספרדיםכנוסחת הספרדיםכנוסחת הספרדים    ''''מקדשךמקדשךמקדשךמקדשך    עירעירעירעיר''''    ולאולאולאולא, , , , עולםעולםעולםעולם

  

לסיים בפירוש יפה, שכתב לי ידידנו  ברצוניברצוניברצוניברצוני
  .הרב גד מעוז הי"ו

  
לכבוד מורי ורבי המובהק הגאון הגדול סיני לכבוד מורי ורבי המובהק הגאון הגדול סיני לכבוד מורי ורבי המובהק הגאון הגדול סיני לכבוד מורי ורבי המובהק הגאון הגדול סיני 

        שליט"א. שליט"א. שליט"א. שליט"א. הרב יצחק רצאבי הרב יצחק רצאבי הרב יצחק רצאבי הרב יצחק רצאבי מרן מרן מרן מרן ועוקר הרים ועוקר הרים ועוקר הרים ועוקר הרים 
        

הריני להביע לכת"ר מקצת הריני להביע לכת"ר מקצת הריני להביע לכת"ר מקצת הריני להביע לכת"ר מקצת ראשית דברי ראשית דברי ראשית דברי ראשית דברי בבבב
אשר לצערי הרב אשר לצערי הרב אשר לצערי הרב אשר לצערי הרב     ,,,,מרגשות ליבי ההומים תמידמרגשות ליבי ההומים תמידמרגשות ליבי ההומים תמידמרגשות ליבי ההומים תמיד

    מרןמרןמרןמרןנבצר ממני עד הלום להגיע לשיעורי נבצר ממני עד הלום להגיע לשיעורי נבצר ממני עד הלום להגיע לשיעורי נבצר ממני עד הלום להגיע לשיעורי 
    שליט"א במוצאי שבתות ובלילי ששישליט"א במוצאי שבתות ובלילי ששישליט"א במוצאי שבתות ובלילי ששישליט"א במוצאי שבתות ובלילי ששי

משתתף עוד בהיותו בחור, הוא היה המיוחדים. המיוחדים. המיוחדים. המיוחדים. 
בשיעורים בליל ששי לבחורי הישיבות קבוע 
ודוחק השעה ודוחק השעה ודוחק השעה ודוחק השעה טרדות הזמן טרדות הזמן טרדות הזמן טרדות הזמן     והכל מחמתוהכל מחמתוהכל מחמתוהכל מחמתהקד'. 

אשר אנוס הייתי ביותר, ועל אף רצוני העז לא אשר אנוס הייתי ביותר, ועל אף רצוני העז לא אשר אנוס הייתי ביותר, ועל אף רצוני העז לא אשר אנוס הייתי ביותר, ועל אף רצוני העז לא 
        יכולתי להשתתף בשיעורים. יכולתי להשתתף בשיעורים. יכולתי להשתתף בשיעורים. יכולתי להשתתף בשיעורים. 

        
ואשר על כן אמרתי אם אינני יכול לקבל ואשר על כן אמרתי אם אינני יכול לקבל ואשר על כן אמרתי אם אינני יכול לקבל ואשר על כן אמרתי אם אינני יכול לקבל 
התורה בדרך של 'והיו עיניך רואות את מוריך', התורה בדרך של 'והיו עיניך רואות את מוריך', התורה בדרך של 'והיו עיניך רואות את מוריך', התורה בדרך של 'והיו עיניך רואות את מוריך', 
לפחות נשמע דברי אלהים חיים מאחורי לפחות נשמע דברי אלהים חיים מאחורי לפחות נשמע דברי אלהים חיים מאחורי לפחות נשמע דברי אלהים חיים מאחורי 

שיעורי מרן שיעורי מרן שיעורי מרן שיעורי מרן הפרגוד, ואכן הקפדתי לשמוע הפרגוד, ואכן הקפדתי לשמוע הפרגוד, ואכן הקפדתי לשמוע הפרגוד, ואכן הקפדתי לשמוע 
ול יהודי ול יהודי ול יהודי ול יהודי שליט"א דרך "קול הלשון" או "קשליט"א דרך "קול הלשון" או "קשליט"א דרך "קול הלשון" או "קשליט"א דרך "קול הלשון" או "ק

        תימן". תימן". תימן". תימן". 

אך דא עקא, שאינה דומה ראייה לשמיעה, אך דא עקא, שאינה דומה ראייה לשמיעה, אך דא עקא, שאינה דומה ראייה לשמיעה, אך דא עקא, שאינה דומה ראייה לשמיעה, 
ומחמת כן נצטרפו לכתבי הרבה חידושים ומחמת כן נצטרפו לכתבי הרבה חידושים ומחמת כן נצטרפו לכתבי הרבה חידושים ומחמת כן נצטרפו לכתבי הרבה חידושים 
ופנינים יקרים על משא ומתן מרן שליט"א, וכן ופנינים יקרים על משא ומתן מרן שליט"א, וכן ופנינים יקרים על משא ומתן מרן שליט"א, וכן ופנינים יקרים על משא ומתן מרן שליט"א, וכן 

        כמה מקורות בעניינים שונים שהזכיר כת"ר.כמה מקורות בעניינים שונים שהזכיר כת"ר.כמה מקורות בעניינים שונים שהזכיר כת"ר.כמה מקורות בעניינים שונים שהזכיר כת"ר.
        

נפלא. חידוש תשמעו דבר מעניין, ממש כעת כעת כעת כעת 
מוצש"ק כי תצא ומוצש"ק כי תבוא [דיברנו 

על עניין כיסוי השופר, שאלנו מהיכן ] ה'תשע"ח
השופר'  זה בא, ודיברנו על הגירסא 'לכסות את

אז הוא מצא דבר  או 'לנסות את השופר'.
מעניין, ישנו רמז נחמד לכסות את השופר, מן 

ְקעוּ  ]ד' פ"א, תהלים[הפסוק  ְקעוּ ּתִ ְקעוּ ּתִ ְקעוּ ּתִ ֶסה    ׁשֹוָפרׁשֹוָפרׁשֹוָפרׁשֹוָפר    ַבחֶֹדשׁ ַבחֶֹדשׁ ַבחֶֹדשׁ ַבחֶֹדשׁ     ּתִ ּכֵ ֶסהּבַ ּכֵ ֶסהּבַ ּכֵ ֶסהּבַ ּכֵ     ּבַ
נוּ     ְליֹוםְליֹוםְליֹוםְליֹום נוּ ַחּגֵ נוּ ַחּגֵ נוּ ַחּגֵ המלה 'בכסא', רומזת על כיסוי  ....ַחּגֵ

        השופר.
        

שהמקור לכיסוי השופר מדכתיב שהמקור לכיסוי השופר מדכתיב שהמקור לכיסוי השופר מדכתיב שהמקור לכיסוי השופר מדכתיב עלה בדעתי עלה בדעתי עלה בדעתי עלה בדעתי 
רמז רמז רמז רמז     'תקעו בחודש שופר בכסה וגו', מכאן נראה'תקעו בחודש שופר בכסה וגו', מכאן נראה'תקעו בחודש שופר בכסה וגו', מכאן נראה'תקעו בחודש שופר בכסה וגו', מכאן נראה

        לכיסוי השופר.לכיסוי השופר.לכיסוי השופר.לכיסוי השופר.
        

היה צריך יש מקום להעיר ש ,לפי זהאם כי אם כי אם כי אם כי 
אבל  , גם בזמן התקיעות.לכסות את השופר
לא נורא. חז"ל הרי  דברהכיון שזהו רק רמז, 

שזהו חודש  ,את המלה 'בכסא' דורשים
  שהלבנה מתכסה בו. טוב.

  
הזמן, כי צריך לסיים את השיעור, כמו מחוסר מחוסר מחוסר מחוסר 

מדלג על עוד אני שרמז לי המשב"ק האחראי, 
שהוא נכנס אליו במכתבו אלי,  איזה נושא

' בנתינת חומץ תיקון מנאאם נחשב 'בעניין 
  .לתוך השופר, שהזכרנו בשיעורים קודמים

   
ר הדברים ר הדברים ר הדברים ר הדברים בעז"ה אסדבעז"ה אסדבעז"ה אסדבעז"ה אסדהוא כותב כך,  בהמשךבהמשךבהמשךבהמשךוווו

ואעלה על הכתב כל הנידונים והשאלות שעלו ואעלה על הכתב כל הנידונים והשאלות שעלו ואעלה על הכתב כל הנידונים והשאלות שעלו ואעלה על הכתב כל הנידונים והשאלות שעלו 
באחרונה ואשלח לכת"ר, רק אבקש מכת"ר באחרונה ואשלח לכת"ר, רק אבקש מכת"ר באחרונה ואשלח לכת"ר, רק אבקש מכת"ר באחרונה ואשלח לכת"ר, רק אבקש מכת"ר 
שלא יקפיד עלי ח"ו אפילו במאומה וידונני לכף שלא יקפיד עלי ח"ו אפילו במאומה וידונני לכף שלא יקפיד עלי ח"ו אפילו במאומה וידונני לכף שלא יקפיד עלי ח"ו אפילו במאומה וידונני לכף 
זכות, שכן אנוס הייתי ביותר על אף רצוני העז. זכות, שכן אנוס הייתי ביותר על אף רצוני העז. זכות, שכן אנוס הייתי ביותר על אף רצוני העז. זכות, שכן אנוס הייתי ביותר על אף רצוני העז. 
וכעת הנני חונה פה ק"ק הר יונה ג' (נצרת וכעת הנני חונה פה ק"ק הר יונה ג' (נצרת וכעת הנני חונה פה ק"ק הר יונה ג' (נצרת וכעת הנני חונה פה ק"ק הר יונה ג' (נצרת 
עילית) מזה מספר חדשים, שכן גזרה יד עילית) מזה מספר חדשים, שכן גזרה יד עילית) מזה מספר חדשים, שכן גזרה יד עילית) מזה מספר חדשים, שכן גזרה יד 

נה, וב"ה אנכי ממשיך ומתעלה נה, וב"ה אנכי ממשיך ומתעלה נה, וב"ה אנכי ממשיך ומתעלה נה, וב"ה אנכי ממשיך ומתעלה ההשגחה העליוההשגחה העליוההשגחה העליוההשגחה העליו
כאן בתורה וירא"ש, אבל צר לי מאד שאיני כאן בתורה וירא"ש, אבל צר לי מאד שאיני כאן בתורה וירא"ש, אבל צר לי מאד שאיני כאן בתורה וירא"ש, אבל צר לי מאד שאיני 

כת"ר שיתפלל כת"ר שיתפלל כת"ר שיתפלל כת"ר שיתפלל אבקש מאבקש מאבקש מאבקש מבקרבת הרב. על כן בקרבת הרב. על כן בקרבת הרב. על כן בקרבת הרב. על כן 
שאוכל לחזור ולהתגורר בקרבת מקום, שאוכל לחזור ולהתגורר בקרבת מקום, שאוכל לחזור ולהתגורר בקרבת מקום, שאוכל לחזור ולהתגורר בקרבת מקום, עלי עלי עלי עלי 
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כדי שאחזור ואתאבק בעפר רגליו ולשתות כדי שאחזור ואתאבק בעפר רגליו ולשתות כדי שאחזור ואתאבק בעפר רגליו ולשתות כדי שאחזור ואתאבק בעפר רגליו ולשתות 
מימיו, שכן הזמנים ההם של "גדול שימושה" מימיו, שכן הזמנים ההם של "גדול שימושה" מימיו, שכן הזמנים ההם של "גדול שימושה" מימיו, שכן הזמנים ההם של "גדול שימושה" 
 נחקקו אצלי עד היום כ"גן עדן" עלי אדמות.נחקקו אצלי עד היום כ"גן עדן" עלי אדמות.נחקקו אצלי עד היום כ"גן עדן" עלי אדמות.נחקקו אצלי עד היום כ"גן עדן" עלי אדמות.

, הרגיש כך. שהוא השתתף בשיעורים בזמן
חידוש נפלא, כי הוא בקי בש"ס. אני רואה בזה, 
סייעתא דשמיא. והמקב"ה ימלא כל משאלות 

. אני רואה ליבו לטובה ולברכה בקרוב, אכי"ר
וכעת קשה לי ביותר וכעת קשה לי ביותר וכעת קשה לי ביותר וכעת קשה לי ביותר     בזה, סייעתא דשמיא.

בריחוק המקום בו אני נמצא. אך מתנחם אני בריחוק המקום בו אני נמצא. אך מתנחם אני בריחוק המקום בו אני נמצא. אך מתנחם אני בריחוק המקום בו אני נמצא. אך מתנחם אני 
הרב בהרבה הרב בהרבה הרב בהרבה הרב בהרבה בזאת שאת שלחני מפארים ספרי בזאת שאת שלחני מפארים ספרי בזאת שאת שלחני מפארים ספרי בזאת שאת שלחני מפארים ספרי 

        תחומין, ובעז"ה יום יבוא ואשובה כבראשונה.תחומין, ובעז"ה יום יבוא ואשובה כבראשונה.תחומין, ובעז"ה יום יבוא ואשובה כבראשונה.תחומין, ובעז"ה יום יבוא ואשובה כבראשונה.
        

הוא אומר חידוש מעניין, לגבי מה כעת כעת כעת כעת 
שאומרים בנוסח בלדי, 'והבאנו לציון עירך 
ברינה, ולירושלם בית מקדשך בשמחת עולם'. 
הדבר מתקשר למה שדיברנו לעיל, לגבי 
'והביאותים על הר קדשי'. הרי בנוסח ספרד, 

מי, כתוב 'ולירושלם עיר בנוסח שאוממילא גם 
מקדשך'. מה הפירוש, 'ולירושלם "בית" 

  מקדשך'? וכי ירושלם, זה רק בית המקדש?
  

היום ההבנה היתה, שהכוונה היא  דדדדעועועועו
שבעיקו"ת ירושלם, יש את בית המקדש. אבל 

  . חדשכעת תשמעו, דבר 
  

נתחדש לי בזאת הגירסא בנוסחת בלדי נתחדש לי בזאת הגירסא בנוסחת בלדי נתחדש לי בזאת הגירסא בנוסחת בלדי נתחדש לי בזאת הגירסא בנוסחת בלדי 
מקדשך בשמחת עולם', מקדשך בשמחת עולם', מקדשך בשמחת עולם', מקדשך בשמחת עולם',     ביתביתביתבית'ולירושלם 'ולירושלם 'ולירושלם 'ולירושלם 

דלכאורה ירושלם היא עיר המקדש, ומהו בית דלכאורה ירושלם היא עיר המקדש, ומהו בית דלכאורה ירושלם היא עיר המקדש, ומהו בית דלכאורה ירושלם היא עיר המקדש, ומהו בית 
מהרש"א בב"ב מהרש"א בב"ב מהרש"א בב"ב מהרש"א בב"ב יש ליישב עפ"י דברי יש ליישב עפ"י דברי יש ליישב עפ"י דברי יש ליישב עפ"י דברי מקדשך? מקדשך? מקדשך? מקדשך? 

דירושלם לעתיד לבוא תתרחב דירושלם לעתיד לבוא תתרחב דירושלם לעתיד לבוא תתרחב דירושלם לעתיד לבוא תתרחב [דף ע"ה ע"ב] [דף ע"ה ע"ב] [דף ע"ה ע"ב] [דף ע"ה ע"ב] 
(וכדאיתא באורך בפסחים דף נ' ע"א), ובית (וכדאיתא באורך בפסחים דף נ' ע"א), ובית (וכדאיתא באורך בפסחים דף נ' ע"א), ובית (וכדאיתא באורך בפסחים דף נ' ע"א), ובית 

זהו מה זהו מה זהו מה זהו מה וווו    כל ירושלם.כל ירושלם.כל ירושלם.כל ירושלם.    המקדש יהיה מקומוהמקדש יהיה מקומוהמקדש יהיה מקומוהמקדש יהיה מקומו
'ולירושלם בית מקדשך', 'ולירושלם בית מקדשך', 'ולירושלם בית מקדשך', 'ולירושלם בית מקדשך',     ,,,,שאנחנו אומריםשאנחנו אומריםשאנחנו אומריםשאנחנו אומרים

ת המקדש. ת המקדש. ת המקדש. ת המקדש. תהיה ביתהיה ביתהיה ביתהיה בילעתיד לבוא לעתיד לבוא לעתיד לבוא לעתיד לבוא כל ירושלם כל ירושלם כל ירושלם כל ירושלם שששש
  הפלא ופלא. 

  
? לעתיד לבוא, כל ירושלם תהיה בית שמעתםשמעתםשמעתםשמעתם

המקדש. כך מהרש"א אומר במסכת בבא 
מובא כך שזהו מדרש,  ,האמת היאו. בתרא

בב"ב בילקוט שמעוני בסדר ישעיה, ומהרש"א 
  מביא את המדרש הזה. 

    ,,,,פפאפפאפפאפפא    ברברברבר    חנינאחנינאחנינאחנינא    רבירבירבירבי    אמראמראמראמרשם כך, בגמרא  כתובכתובכתובכתוב
    םםםםירושלירושלירושלירושל    אתאתאתאת    לתתלתתלתתלתת    הואהואהואהוא    ברוךברוךברוךברוך    הקדושהקדושהקדושהקדוש    קשקשקשקשייייבבבב

ה    ָאָנהָאָנהָאָנהָאָנה    ָוֹאַמרָוֹאַמרָוֹאַמרָוֹאַמר    ']ו, 'ב זכריה[    שנאמרשנאמרשנאמרשנאמר    ,,,,במדהבמדהבמדהבמדה הַאּתָ הַאּתָ הַאּתָ     ַאּתָ
לַ ִ     ֶאתֶאתֶאתֶאת    ָלֹמדָלֹמדָלֹמדָלֹמד    ֵאַליֵאַליֵאַליֵאַלי    ַויֹּאֶמרַויֹּאֶמרַויֹּאֶמרַויֹּאֶמר    הֵֹלךְ הֵֹלךְ הֵֹלךְ הֵֹלךְ  לַ ִ ְירּוׁשָ לַ ִ ְירּוׁשָ לַ ִ ְירּוׁשָ ה    ִלְראֹותִלְראֹותִלְראֹותִלְראֹות    םםםםְירּוׁשָ ּמָ הּכַ ּמָ הּכַ ּמָ הּכַ ּמָ     ּכַ

הּ  הּ ָרְחּבָ הּ ָרְחּבָ הּ ָרְחּבָ ה    ָרְחּבָ הְוַכּמָ הְוַכּמָ הְוַכּמָ הּ     ְוַכּמָ הּ ָאְרּכָ הּ ָאְרּכָ הּ ָאְרּכָ     לפנילפנילפנילפני    השרתהשרתהשרתהשרת    מלאכימלאכימלאכימלאכי    אמרואמרואמרואמרו    ....ָאְרּכָ
    בראתבראתבראתבראת    כרכיםכרכיםכרכיםכרכים    הרבההרבההרבההרבה    ,,,,עעעע""""רבשרבשרבשרבש    ,,,,הואהואהואהוא    ברוךברוךברוךברוך    הקדושהקדושהקדושהקדוש

    מדתמדתמדתמדת    נתתנתתנתתנתת    ולאולאולאולא    העולםהעולםהעולםהעולם    אומותאומותאומותאומות    שלשלשלשל    בעולמךבעולמךבעולמךבעולמך
    בתוכהבתוכהבתוכהבתוכה    ששמךששמךששמךששמך    םםםםירושלירושלירושלירושל    ,,,,רחבןרחבןרחבןרחבן    ומדתומדתומדתומדת    ארכןארכןארכןארכן

    בהבהבהבה    נותןנותןנותןנותן    אתהאתהאתהאתה    בתוכהבתוכהבתוכהבתוכה    וצדיקיםוצדיקיםוצדיקיםוצדיקים    בתוכהבתוכהבתוכהבתוכה    ומקדשךומקדשךומקדשךומקדשך
ר    ֻרץֻרץֻרץֻרץ    ֵאָלוֵאָלוֵאָלוֵאָלו    ַויֹּאֶמרַויֹּאֶמרַויֹּאֶמרַויֹּאֶמר    ']ח, 'ב זכריה[    מידמידמידמיד    ????מדהמדהמדהמדה ּבֵ רּדַ ּבֵ רּדַ ּבֵ רּדַ ּבֵ     ֶאלֶאלֶאלֶאל    ּדַ

ַער ַערַהּנַ ַערַהּנַ ַערַהּנַ ז    ַהּנַ זַהּלָ זַהּלָ זַהּלָ ָרזֹות    ֵלאֹמרֵלאֹמרֵלאֹמרֵלאֹמר    ַהּלָ ָרזֹותּפְ ָרזֹותּפְ ָרזֹותּפְ ב    ּפְ ׁשֵ בּתֵ ׁשֵ בּתֵ ׁשֵ בּתֵ ׁשֵ לַ ִ     ּתֵ לַ ִ ְירּוׁשָ לַ ִ ְירּוׁשָ לַ ִ ְירּוׁשָ     ֵמרֹבֵמרֹבֵמרֹבֵמרֹב    םםםםְירּוׁשָ
תֹוָכהּ     ּוְבֵהָמהּוְבֵהָמהּוְבֵהָמהּוְבֵהָמה    ָאָדםָאָדםָאָדםָאָדם תֹוָכהּ ּבְ תֹוָכהּ ּבְ תֹוָכהּ ּבְ       ....ּבְ

  
    ,,,,המדרשהמדרשהמדרשהמדרש    פפפפ""""עעעע    בזהבזהבזהבזה    לפרשלפרשלפרשלפרש    ישישישישמהרש"א,  אומראומראומראומר

    כלכלכלכל    עריעריעריערי    כמוכמוכמוכמו    ככככ""""ככככ    גדולגדולגדולגדול    יהיהיהיהיהיהיהיה    דלעתידדלעתידדלעתידדלעתיד    שירושליםשירושליםשירושליםשירושלים
    ככככ""""ככככ    גדולגדולגדולגדול    יהיהיהיהיהיהיהיה    שבתוכהשבתוכהשבתוכהשבתוכה    קקקק""""ובהמובהמובהמובהמ    ,,,,דהשתאדהשתאדהשתאדהשתא    יייי""""אאאא

    םםםםירושלירושלירושלירושל    אמרואמרואמרואמרו    ולזהולזהולזהולזה    ,,,,דהשתאדהשתאדהשתאדהשתא    ירושליםירושליםירושליםירושלים    כמוכמוכמוכמו
    ירושליםירושליםירושליםירושלים    כלכלכלכל    בתוךבתוךבתוךבתוך    עומדעומדעומדעומד    לללל""""רררר    ,,,,בתוכהבתוכהבתוכהבתוכה    שמקדשךשמקדשךשמקדשךשמקדשך

כך הוא מסביר.     ....כמוהכמוהכמוהכמוה    גדולגדולגדולגדול    שיהיהשיהיהשיהיהשיהיה    ,,,,דהשתאדהשתאדהשתאדהשתא
פשטות המלה 'בתוכה', היא 'עומדת  לכאורה

באמצע', אבל לפי דבריו, בית המקדש יהיה 
רק כל ירושלם, יהיה בית המקדש. 'כולה'. 

שאינני יודע, צריך לחקור, האם זה רק ירושלם 
בכל השטח העתיקה, או גם ירושלם החדשה. 

של ירושלם, לכל הפחות העתיקה. אולי גם 
החדשה. אולי זה כבר נהיה טפל, היא כבר 

  נתחברה, והכל נחשב ירושלם. 
  

דות של בית המקדש, הִמ וכי מהקהל:  שאלהשאלהשאלהשאלה
  הם ישתנו?

  
אולי זה יהיה באותו מרן שליט"א:  תשובתתשובתתשובתתשובת

היחס. כגון, חמש יהיה חמש מאות. חמש מאות, 
דהיינו, הסוד הרמוז בזה, יהיה חמשת אלפים. 

לא יהיה בו שינוי עקרוני, רק זה יהיה יותר 
  מורחב.

  

        
חז"ל אמרו, שירושלם עתידה בעצם,  הריהריהריהרי

כל ארץ ישראל, ש נמצאעד דמשק.  להתרחב
תהיה ירושלם. וכנראה שארץ ישראל, ג"כ 
תתרחב עוד. כל ארץ ישראל, כולה תהיה 
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ירושלם. וירושלם בעצמה, כולה תהיה בית 
  . המקדש

  
הפשט הפשוט הוא, אמנם פלא. פירוש נ זהוזהוזהוזהו

ראיתי שבעיר ירושלים, יהיה את בית המקדש. 
, כמובא כך מסביר העץ יוסף שםאח"כ ש

. ראיתי גם שהרמ"ע בסידור אוצר התפילות
'בית כך,  גורס, ג"כ [סימן ע']בספרו מאה קשיטה 

, שצריך ומפרש דברים עפ"י הסודמקדשך', 
  . להתעמק בהם

  
אופן, זהו הנוסח שלנו, וגם ברמב"ם כך  בכלבכלבכלבכל

הוא הנוסח, וכן נוסחת האשכנזים. אבל 
הספרדים גורסים, 'עיר מקדשך'. אולם, זה קצת 

'לציון עירך וכו' ולירושלם עיר מקדשך'. כפול, 
עיר פעמיים, כנראה זה היה קשה להם, -עיר

לכן הם אמרו 'בית מקדשך'. אינני יודע, האם 
כך היה שהנוסח, או  מישהו אצלם שינה את

בכל אופן  צריך לברר. מעיקרא,אצלם 
  הדברים ממש מאירים.

  
[סי' כ"ו דף נ"ו] שליט"א בספרו פרי טוב  היח"סהיח"סהיח"סהיח"ס

כתב לכך תירוץ אחר, על פי מה ששנינו 
    שלשלשלשל    טובטובטובטוב    יוםיוםיוםיום    [פ"ד משנה א'][פ"ד משנה א'][פ"ד משנה א'][פ"ד משנה א']במסכת ראש השנה במסכת ראש השנה במסכת ראש השנה במסכת ראש השנה 

    היוהיוהיוהיו    במקדשבמקדשבמקדשבמקדש    ,,,,בשבתבשבתבשבתבשבת    להיותלהיותלהיותלהיות    שחלשחלשחלשחל    השנההשנההשנההשנה    ראשראשראשראש
    קמאיקמאיקמאיקמאי    רבנןרבנןרבנןרבנן    ונחלקוונחלקוונחלקוונחלקו    ....במדינהבמדינהבמדינהבמדינה    לאלאלאלא    אבלאבלאבלאבל    תוקעיןתוקעיןתוקעיןתוקעין

    מפרשמפרשמפרשמפרש    [שם][שם][שם][שם]    לללל""""זזזז    יייי""""דרשדרשדרשדרש    ,,,,המשנההמשנההמשנההמשנה    בביאורבביאורבביאורבביאור    לללל""""זזזז
    ''''מדינהמדינהמדינהמדינה''''וווו    ....המקדשהמקדשהמקדשהמקדש    ביתביתביתבית    דהיינודהיינודהיינודהיינו    ,,,,טוטוטוטוווווכפשכפשכפשכפש    ''''מקדשמקדשמקדשמקדש''''

    המשניותהמשניותהמשניותהמשניות    בפירושבפירושבפירושבפירוש    םםםם""""הרמבהרמבהרמבהרמב    אבלאבלאבלאבל    ....ירושלםירושלםירושלםירושלם    היינוהיינוהיינוהיינו
    שירושלםשירושלםשירושלםשירושלם    ם,ם,ם,ם,ירושלירושלירושלירושל    היינוהיינוהיינוהיינו    ''''מקדשמקדשמקדשמקדשד'ד'ד'ד'    ,,,,פירשפירשפירשפירש    [שם][שם][שם][שם]

    ארץארץארץארץ    שארשארשארשאר    היינוהיינוהיינוהיינו    ''''מדינהמדינהמדינהמדינה''''וווו    ....מקדשמקדשמקדשמקדש    קרויהקרויהקרויהקרויה    כולהכולהכולהכולה
    שופרשופרשופרשופר    הלכותהלכותהלכותהלכות    הגדולהגדולהגדולהגדול    בורובורובורובורוייייבחבחבחבח    הואהואהואהוא    וכןוכןוכןוכן    ....ישראלישראלישראלישראל

    עצמהעצמהעצמהעצמה    ירושלםירושלםירושלםירושלם    םםםם""""דלרמבדלרמבדלרמבדלרמב    נמצאנמצאנמצאנמצאוכו'.  וווו""""הההה    בבבב""""פפפפ
    נוסחנוסחנוסחנוסח    והיינווהיינווהיינווהיינו    ....דמודמודמודמו    אחדאחדאחדאחד    וכחפצאוכחפצאוכחפצאוכחפצא    ,,,,נקראתנקראתנקראתנקראת    מקדשמקדשמקדשמקדש

[תימן [תימן [תימן [תימן     בניבניבניבני    כנוסחכנוסחכנוסחכנוסח    והואוהואוהואוהוא    ,,,,מקדשךמקדשךמקדשךמקדשך    ביתביתביתבית    ולירושלםולירושלםולירושלםולירושלם
    ביתביתביתבית    היינוהיינוהיינוהיינו    דמקדשדמקדשדמקדשדמקדש    ,,,,לללל""""זזזז    יייי""""לרשלרשלרשלרש    ואילוואילוואילוואילו    ....אשכנזאשכנזאשכנזאשכנזו] ו] ו] ו] 

    מיחשבאמיחשבאמיחשבאמיחשבא    ולאולאולאולא    ,,,,מדינהמדינהמדינהמדינה    היינוהיינוהיינוהיינו    םםםםוירושלוירושלוירושלוירושל    ,,,,המקדשהמקדשהמקדשהמקדש
    הנוסחהנוסחהנוסחהנוסח    היינוהיינוהיינוהיינו    ,,,,מקדשמקדשמקדשמקדש    עםעםעםעם    כאחדכאחדכאחדכאחד    ירושלםירושלםירושלםירושלם

  ....יעוש"ב    מקדשךמקדשךמקדשךמקדשך    עירעירעירעיר    םםםםולירושלולירושלולירושלולירושל
  

ברוך הוא יאיר עינינו במאור תורתו,  המקוםהמקוםהמקוםהמקום
לעשות ציצים ופרחים לתורה בהרבה עניינים, 

  אכי"ר.
  

מהקהל: לגבי ההלכה שצריף להמתין  שאלהשאלהשאלהשאלה
כדי הילוך ד' אמות בין תפילת לחש לחזרה, או 

[עיין סימן ק"ה, וסימן קכ"ג  בין תפילה לתפילה
, בכדי סעיף ב' וביאור הלכה שם ד"ה והש"ץ]

חונן דעתו, האם הד' אמות מתחיל אחרי תשת
עד 'ועל כל רק ', או וכו' הסיום 'וינחמנו בציון

  ישראל'.
  

 אנו אומריםש כאןמרן שליט"א:  תשובתתשובתתשובתתשובת
(משא"כ  בסיום שמונה עשרה.'וינחמנו בציון', 

בקדיש, אליבא דמהרי"ץ. וע"ע לעיל ד"ה וכן 
   בסוף). ממילא זה עד הסיום.

  
אומר, שזה רק  מהקהל: אבל המשנ"ב שאלהשאלהשאלהשאלה

  עד סוף 'עושה שלום'.
  

במשנ"ב עד סופו. לדידן מרן שליט"א:  תשובתתשובתתשובתתשובת
אמנם זה לא מפורש, אך כך מובן ממנו בסימן 
ק"ה סק"ב, ועכ"פ זה מפורש שם במקור חיים 

  שחיבר בעל שו"ת חוות יאיר. 
  

מהקהל: אבל ה'יהי רצון', הוא נכלל  שאלהשאלהשאלהשאלה
  בד' אמות.

  
זהו שאני, כי מרן שליט"א: אצלינו  תשובתתשובתתשובתתשובת
מנוסח עושה שלום, אבל אצלם הם חלק 
אחרי עושה שלום, ים זאת בנפרד. אומר

מוסיפים יהי רצון (בלי וא"ו ִויהי) וכו' שיבנה בית 
  המקדש וכו'.

  
מהקהל: אז מרן שליט"א פוסק, שהד'  שאלהשאלהשאלהשאלה

אמות מתחילות לאחר סיום כל נוסח עושה 
  שלום?

  

 ."פלדידן, וז מרן שליט"א: כך מסתבר תשובתתשובתתשובתתשובת
והמקום ברוך הוא יבנה לנו את ירושלם בית 

  מקדשנו ותפארתנו בקרוב, אכי"ר.


