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        לק"ילק"ילק"ילק"י
        

        ::::השיעורהשיעורהשיעורהשיעור    נושאינושאינושאינושאי

    דףדףדףדף    בברכותבברכותבברכותבברכות    הגמראהגמראהגמראהגמרא    דברידברידברידברי    יייי""""עפעפעפעפ" " " " תפילתיתפילתיתפילתיתפילתי    בביתבביתבביתבבית""""    הפסוקהפסוקהפסוקהפסוק    עלעלעלעל    אאאא""""זיעזיעזיעזיע    ץץץץ""""מהרימהרימהרימהרי    דברידברידברידברי    ביאורביאורביאורביאור
        ....אאאא""""עעעע' ' ' ' זזזז

    ברכתברכתברכתברכת    חנוכהחנוכהחנוכהחנוכה    נרותנרותנרותנרות    עלעלעלעל    לברךלברךלברךלברך    יכוליכוליכוליכול    גרגרגרגר    והאםוהאםוהאםוהאם, , , , הגריםהגריםהגריםהגרים    גםגםגםגם    כלוליםכלוליםכלוליםכלולים" " " " ישראלישראלישראלישראל""""    במלהבמלהבמלהבמלה    האםהאםהאםהאם
        ".".".".לאבותינולאבותינולאבותינולאבותינו    נסיםנסיםנסיםנסים    שעשהשעשהשעשהשעשה""""

    עולותיהםעולותיהםעולותיהםעולותיהם' ' ' ' וגווגווגווגו    קדשיקדשיקדשיקדשי    הרהרהרהר    אלאלאלאל    והביאותיםוהביאותיםוהביאותיםוהביאותים    הפסוקיםהפסוקיםהפסוקיםהפסוקים    אתאתאתאת    לומרלומרלומרלומר    המנהגהמנהגהמנהגהמנהג    בענייןבענייןבענייןבעניין    השלמההשלמההשלמההשלמה
        ....הפסוקיםהפסוקיםהפסוקיםהפסוקים    כביתרכביתרכביתרכביתר    הטעמיםהטעמיםהטעמיםהטעמים    בניגוןבניגוןבניגוןבניגון    ולאולאולאולא, , , , במהירותבמהירותבמהירותבמהירות' ' ' ' וגווגווגווגו    וזבחיהםוזבחיהםוזבחיהםוזבחיהם

, , , , הענייןהענייןהענייןהעניין    אמצעאמצעאמצעאמצע    שזהושזהושזהושזהו" " " " שלוםשלוםשלוםשלום    ותאמרותאמרותאמרותאמר""""    במליםבמליםבמליםבמלים    ויראויראויראוירא    הפטרתהפטרתהפטרתהפטרת    אתאתאתאת    מסיימיםמסיימיםמסיימיםמסיימים    הספרדיםהספרדיםהספרדיםהספרדים    מדועמדועמדועמדוע
        ....מותומותומותומותו    ולאחרולאחרולאחרולאחר    בחייובחייובחייובחייו    אאאא""""זיעזיעזיעזיע    שבזישבזישבזישבזי    שלוםשלוםשלוםשלום    רררר""""כמהרכמהרכמהרכמהר    יייי""""עעעע    שנעשושנעשושנעשושנעשו    והנפלאותוהנפלאותוהנפלאותוהנפלאות    הנסיםהנסיםהנסיםהנסים    ובענייןובענייןובענייןובעניין

        ".".".".וקיטורוקיטורוקיטורוקיטור    שלגשלגשלגשלג    וברדוברדוברדוברד    אשאשאשאש""""    בענייןבענייןבענייןבעניין    בבבב""""עעעע    אאאא""""ככככ    דףדףדףדף    חחחח""""בעבעבעבע    אאאא""""זיעזיעזיעזיע    ץץץץ""""מהרימהרימהרימהרי    דברידברידברידברי    עלעלעלעל    פליאהפליאהפליאהפליאה

    ץץץץ""""מהרימהרימהרימהרי    שלשלשלשל    גדלותוגדלותוגדלותוגדלותו, , , , צוביריצוביריצוביריצובירי    יוסףיוסףיוסףיוסף    הרבהרבהרבהרב    ומחברוומחברוומחברוומחברו    הגדולההגדולההגדולההגדולה    כנסתכנסתכנסתכנסת    סידורסידורסידורסידור    בענייןבענייןבענייןבעניין    השלמההשלמההשלמההשלמה
    ונכדוונכדוונכדוונכדו    קאפחקאפחקאפחקאפח    יחיאיחיאיחיאיחיא    ובראשםובראשםובראשםובראשם    הדרדעיםהדרדעיםהדרדעיםהדרדעים    לכתלכתלכתלכת    והתייחסותוהתייחסותוהתייחסותוהתייחסות, , , , דאתריןדאתריןדאתריןדאתרין    מאריהמאריהמאריהמאריה    והיותווהיותווהיותווהיותו    אאאא""""זיעזיעזיעזיע

 ....ותורתוותורתוותורתוותורתו    אאאא""""זיעזיעזיעזיע    ץץץץ""""במהריבמהריבמהריבמהרי    זלזלוזלזלוזלזלוזלזלו    אשראשראשראשר    קאפחקאפחקאפחקאפח    יוסףיוסףיוסףיוסף
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  .ו"הי כהן אפרים הרב בן אריאל הרב ידידנו להצלחת מוקדש השיעור  

  .שיחיו משפחתו בני כל ולהצלחת
, יצילם ונזק צרה ומכל, ידיהם מעשי כל ויברך, נדבתם ירצה הוא ברוך המקום

  .ר"אכי, לטובה וליבכם ליבם משאלות כל וימלא
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להצלחת ידידנו הנעלה הרב אריאל  השיעור מוקדש
בן הרב אפרים כהן הי"ו, ולהצלחת כל בני משפחתו 

  שיחיו.
  

המקום ברוך הוא ירצה נדבתם, ויברך כל מעשי 
ידיהם, ומכל צרה ונזק יצילם, וימלא המקב"ה כל 

  משאלות ליבם וליבכם לטובה, אכי"ר.

  
    בביתבביתבביתבבית""""    הפסוקהפסוקהפסוקהפסוק    עלעלעלעל    אאאא""""זיעזיעזיעזיע    ץץץץ""""מהרימהרימהרימהרי    דברידברידברידברי    ביאורביאורביאורביאור
            ....אאאא""""עעעע' ' ' ' זזזז    דףדףדףדף    בברכותבברכותבברכותבברכות    הגמראהגמראהגמראהגמרא    דברידברידברידברי    יייי""""עפעפעפעפ" " " " תפילתיתפילתיתפילתיתפילתי

    יכוליכוליכוליכול    גרגרגרגר    והאםוהאםוהאםוהאם, , , , הגריםהגריםהגריםהגרים    גםגםגםגם    כלוליםכלוליםכלוליםכלולים" " " " ישראלישראלישראלישראל""""    במלהבמלהבמלהבמלה    האםהאםהאםהאם
        ".".".".לאבותינולאבותינולאבותינולאבותינו    נסיםנסיםנסיםנסים    שעשהשעשהשעשהשעשה""""    ברכתברכתברכתברכתעל נרות חנוכה על נרות חנוכה על נרות חנוכה על נרות חנוכה     לברךלברךלברךלברך

        
אומרת כך, [דף ז' ע"א] במסכת ברכות     הגמראהגמראהגמראהגמרא

    מניןמניןמניןמניןבן זמרא, בן זמרא, בן זמרא, בן זמרא,     יוסייוסייוסייוסי    ביביביבירררר    משוםמשוםמשוםמשום    יוחנןיוחנןיוחנןיוחנן    ביביביביררררמר מר מר מר אאאא
    ז'], נ"ו [ישעיהו    שנאמרשנאמרשנאמרשנאמר    ????מתפללמתפללמתפללמתפלל    הההה""""שהקבשהקבשהקבשהקב

י    ַהרַהרַהרַהר    ֶאלֶאלֶאלֶאל    ַוֲהִביאֹוִתיםַוֲהִביאֹוִתיםַוֲהִביאֹוִתיםַוֲהִביאֹוִתים יָקְדׁשִ יָקְדׁשִ יָקְדׁשִ ים    ָקְדׁשִ ְחּתִ ּמַ יםְוׂשִ ְחּתִ ּמַ יםְוׂשִ ְחּתִ ּמַ יםְוׂשִ ְחּתִ ּמַ ֵבית    ְוׂשִ ֵביתּבְ ֵביתּבְ ֵביתּבְ     ּבְ
ִתי ִפּלָ ִתיּתְ ִפּלָ ִתיּתְ ִפּלָ ִתיּתְ ִפּלָ     ....לתילתילתילתיייייתפתפתפתפ    אלאאלאאלאאלא    ,,,,נאמרנאמרנאמרנאמר    לאלאלאלא    לתםלתםלתםלתםייייתפתפתפתפ    ....ּתְ

        . . . . מתפללמתפללמתפללמתפלל    הההה""""שהקבשהקבשהקבשהקב    מכאןמכאןמכאןמכאן
        

שם בספר ישעיהו, מסבירים פירוש הפשטנים הפשטנים הפשטנים הפשטנים 
אחר על הפסוק הזה. דיברנו על כך גם בשיעור 
הקודם, והבאנו פירושים על המלים 'בבית 
תפילתי'. אבל הגמרא דורשת, שהקב"ה 
בכבודו ובעצמו הוא מתפלל. כמובן שהגמ' כאן 
מדברת דברים גבוהים ונסתרים, לא ניכנס 
לפרש את עומק המאמר, ואת המֻכוון כאן, רק 

  נעמוד על נקודה מסויימת.
  

י? הגמרא,  שואלתשואלתשואלתשואלת י? מאי ְמַצּלֵ י? מאי ְמַצּלֵ י? מאי ְמַצּלֵ מהי התפילה של מאי ְמַצּלֵ
י י י י יהיהיהיה    ,,,,רברברברב    אמראמראמראמר    ההההיָּ יָּ יָּ יָּ בִ בִ בִ בִ טוֹ טוֹ טוֹ טוֹ     ברברברבר    זוטראזוטראזוטראזוטרא    רברברברב    אמראמראמראמרהקב"ה? 

    לולולולוויגָּ ויגָּ ויגָּ ויגָּ     ,,,,עסיעסיעסיעסיככככ    אתאתאתאת    רחמירחמירחמירחמי    שיכבשושיכבשושיכבשושיכבשו    נינינינימלפָ מלפָ מלפָ מלפָ     צוןצוןצוןצוןרררר
    ,,,,רחמיםרחמיםרחמיםרחמים    במדתבמדתבמדתבמדת    בניבניבניבני    עםעםעםעם    ואתנהגואתנהגואתנהגואתנהג    ,,,,מדותימדותימדותימדותי    עלעלעלעל    רחמירחמירחמירחמי

    ביביביביררררמר מר מר מר אאאא    תניאתניאתניאתניא. . . . הדיןהדיןהדיןהדין    משורתמשורתמשורתמשורת    לפניםלפניםלפניםלפנים    להםלהםלהםלהם    ואכנסואכנסואכנסואכנס
    נכנסתינכנסתינכנסתינכנסתי    אחתאחתאחתאחת    פעםפעםפעםפעם    ,,,,אלישעאלישעאלישעאלישע    בןבןבןבן    ישמעאלישמעאלישמעאלישמעאל
הוא היה כהן  ....ולפניםולפניםולפניםולפנים    לפנילפנילפנילפני    קטורתקטורתקטורתקטורת    להקטירלהקטירלהקטירלהקטיר

            גדול, לכן הוא אומר כך.
        

לא רבי ישמעאל בן אלישע, אשר היה בזמן  זהוזהוזהוזהו
החרבן, שהוציאוהו מבית הסוהר וכו', כמובא 
בגיטין פרק הניזקין. אמנם יש להם את אותו 

  השם, אבל אלו שני אנשים שונים. 

אומר, שפעם אחת הוא נכנס לפני ולפנים,  הואהואהואהוא
    עלעלעלעל    יושביושביושביושב    שהואשהואשהואשהוא    צבאותצבאותצבאותצבאות' ' ' ' הההה    יהיהיהיה    לללליאֵ יאֵ יאֵ יאֵ ִר ִר ִר ִר ּתְ ּתְ ּתְ ּתְ כְ כְ כְ כְ אַ אַ אַ אַ     וראיתיוראיתיוראיתיוראיתי

    ....ברכניברכניברכניברכני    ,,,,בניבניבניבני    ישמעאלישמעאלישמעאלישמעאל    ,,,,לילילילי    ואמרואמרואמרואמר    ....ונשאונשאונשאונשא    רםרםרםרם    כסאכסאכסאכסא
    אתאתאתאת    רחמיךרחמיךרחמיךרחמיך    שיכבשושיכבשושיכבשושיכבשו    מלפניךמלפניךמלפניךמלפניך    רררר""""יהיהיהיה    ,,,,לולולולו    אמרתיאמרתיאמרתיאמרתי

    עםעםעםעם    ותתנהגותתנהגותתנהגותתנהג    ,,,,מדותיךמדותיךמדותיךמדותיך    עלעלעלעל    רחמיךרחמיךרחמיךרחמיך    לולולולוויגָּ ויגָּ ויגָּ ויגָּ     ,,,,כעסךכעסךכעסךכעסך
    לפניםלפניםלפניםלפנים    להםלהםלהםלהם    ותכנסותכנסותכנסותכנס    ,,,,הרחמיםהרחמיםהרחמיםהרחמים    במדתבמדתבמדתבמדת    בניךבניךבניךבניך

וישנו גם מאמר . . . . בראשובראשובראשובראשו    לילילילי    ונענעונענעונענעונענע    ....הדיןהדיןהדיןהדין    משורתמשורתמשורתמשורת
    קלהקלהקלהקלה    הדיוטהדיוטהדיוטהדיוט    ברכתברכתברכתברכת    תהאתהאתהאתהא    שלאשלאשלאשלא    לללל""""וקמוקמוקמוקמאח"כ, 
        בעיניך.בעיניך.בעיניך.בעיניך.

        
ִריֵאל    כן את השם, קראתיקראתיקראתיקראתי , כי כך שמעתי ַאְכּתְ

מאבא מרי זצ"ל. למרות שאיננו מזכירים 
שמות של מלאכים, עפ"י רבינו האר"י ז"ל. לא 

םמבעיא ס"מ, שבודאי זה חמור, מטעם  םְוׁשֵ םְוׁשֵ םְוׁשֵ     ְוׁשֵ
ירוּ     לֹאלֹאלֹאלֹא    ֲאֵחִריםֲאֵחִריםֲאֵחִריםֲאֵחִרים    ֱאלִֹהיםֱאלִֹהיםֱאלִֹהיםֱאלִֹהים ירוּ ַתְזּכִ ירוּ ַתְזּכִ ירוּ ַתְזּכִ . י"ג] כ"ג, [שמות ַתְזּכִ

ואפילו מ"ט, מי"ם טי"ת, שנראה שבדורות 
הראשונים היו נוהגים לקרוא אותו, כיון 

האיסור הזה יצא לראשונה מפי האר"י החי, ש
האומר כי אם מזכירים את המלאכים, ח"ו 
הדבר יכול לגרום לנזק. כיון שהמלאך רואה 
שקוראים לו, ואח"כ הוא רואה שזה היה לחנם. 
לכן, רק שמות של מלאכים שיש אותם גם לבני 
אדם, למשל מיכאל או גבריאל, אפשר לומר 

אינם מתפעלים אותם, כיון שהמלאכים הללו 
מכך. אבל אם אתה אומר שם המיוחד למלאך, 
הוא חושב שקוראים לו, ואז ח"ו מי שהזכיר את 

  שמו יכול להינזק. 
  

בנ"ד, כנראה סברו אבותינו כמו הרבה  אבלאבלאבלאבל
מפרשים האומרים, שזהו אינו שם של מלאך, 
אלא זהו שם של הקב"ה בעצמו, וכפי שנראה 

' זה מהמשך דברי הגמרא. כנראה ב'ספירות
ִריֵאלרומז אל מדת ה'כתר',  . כך גם כותב ַאְכּתְ

במפורש, שזה שם של [שם] השיטה מקובצת 
הקב"ה. גם רבינו חננאל אומר כך. אבל ישנן 
דעות, שזהו מלאך. אולי מי שירצה להחמיר, 
יהדר וימנע לעצמו, אבל ההלכה והמנהג 
שמותר. אמנם רבים אומרים שזהו שם של 

אבל ם, 'לאו דוקא'. מלאך, אבל אולי כוונת
הפשטות היא, שזהו שם של הקב"ה בכבודו 
ובעצמו. לכן היה נהוג לאמרו, כי זה לא אחד 
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משבעת השמות הקדושים, וכמובן זה לא 
הזכרת ה' לבטלה. זאת הסיבה, שאין בעיא 

[עוד בעניין הזכרת שמות של מלאכים, לקרוא אותו. 
  בשיעור מוצש"ק תולדות ה'תשע"ד]. 

  
זיע"א, רומז אל הגמרא הזאת בספרו  מהרי"ץמהרי"ץמהרי"ץמהרי"ץ

עץ חיים, ותכף נראה זאת בפנים. בשיעור 
הקודם, הבאתי זאת 'בחטיפה', דהיינו בקצרה, 
כיון שזה לא נמצא בספר עץ חיים שלפנינו, 
ואפילו בכתי"ק זה לא נמצא, גם לא במהדורא 
בתרא. אבל כפי שאמרתי אז, כנראה ישנה 

הרי"ץ, מהעבר עוד מהדורא של כתי"ק של מ
 -אשר עדיין לא הגיעה לידינו. כי רואים 

שישנן הוספות. וזאת  –בהעתקות מסויימות 
אחת מהן, שזכה הרב שמעון צאלח זצ"ל. 
אפילו ישנם כמה דברים הנמצאים בכת"י 
אחרים. על כרחך, שיש עוד כת"י של מהרי"ץ, 
שלעת עתה לא זכינו לאורו, ויהי רצון שנזכה. 

מדבר על כך שם  בכל אופן, כאשר מהרי"ץ
ב'תיקון של שבת', הוא מזכיר ברמז את 

  הגמרא הזאת.
  

'בבית תפילתי'. 'בבית תפילתי'. 'בבית תפילתי'. 'בבית תפילתי'. שם כך, לגבי המלים  כתובכתובכתובכתוב
ברצונו להסביר למה זה נקרא 'בית תפילתי'? 
וכי זאת תפילה שלו? איך אפשר להבין, שזה 
בית תפילתו של הקב"ה? היה צריך להיות 
כתוב, 'בית תפילתם'? הלא כך היא הפשטות? 

    יתברךיתברךיתברךיתברך    השםהשםהשםהשםבהר בהר בהר בהר     כולםכולםכולםכולם    ישראלישראלישראלישראל    שבהיותשבהיותשבהיותשבהיותלא, א
    תתתתנקראנקראנקראנקרא    להלהלהלהייייתפתפתפתפ    אותהאותהאותהאותה    איןאיןאיןאין    ,,,,לשםלשםלשםלשם    מתפלליםמתפלליםמתפלליםמתפללים

, , , , מתפללמתפללמתפללמתפלל    יתברךיתברךיתברךיתברך    השםהשםהשםהשם    לולולולוייייכאכאכאכא    רקרקרקרק    ,,,,לתםלתםלתםלתםייייתפתפתפתפ
    ,,,,בכלבכלבכלבכל    החלקהחלקהחלקהחלק    דבקדבקדבקדבקבהִ בהִ בהִ בהִ     כיכיכיכי    ....עמועמועמועמו    מרוב דבקותםמרוב דבקותםמרוב דבקותםמרוב דבקותם

ספר נדיר     זהו    ).).).).ישעיהישעיהישעיהישעיה    ,,,,שלמהשלמהשלמהשלמה    חשקחשקחשקחשק((((    כלכלכלכל    נעשהנעשהנעשהנעשה
מאד, פירוש על ספר ישעיהו, שחיברו רבי 
שלמה בן יצחק הזקן הלוי, והוא כותב על כך 
באריכות, ומסביר שבעצם הכוונה היא 
ל'תפילתם', אבל כיון שהם מחוברים עם 

  הקב"ה זה נקרא 'בית תפילתי'. 
        

    שכינהשכינהשכינהשכינה    ,,,,הסודהסודהסודהסוד    דרךדרךדרךדרך    ועלועלועלועל מהרי"ץ ואומר,ממשיך ממשיך ממשיך ממשיך 
    המדותהמדותהמדותהמדות    כנגדכנגדכנגדכנגד    מתפללתמתפללתמתפללתמתפללת    והיאוהיאוהיאוהיא    תפילה,תפילה,תפילה,תפילה,    נקראתנקראתנקראתנקראת

    דברכותדברכותדברכותדברכות    קמאקמאקמאקמא    בפרקאבפרקאבפרקאבפרקא    ללללז"ז"ז"ז"    ורמזוהוורמזוהוורמזוהוורמזוהו    ....העליונותהעליונותהעליונותהעליונות
            ....ככככ""""עעעע    ))))שםשםשםשם((((

רומז אל הגמרא שהבאנו מקודם, הוא  מהרי"ץמהרי"ץמהרי"ץמהרי"ץ
אומר שחז"ל רמזו לכך, שהכוונה היא על 
השכינה. מה שהגמרא אומרת, 'בית תפילתי', 
הכוונה אל השכינה. מהרי"ץ כתב דברים 
סתומים וחתומים, אבל עיינתי בספר חשק 

  שלמה, ושם העניין מוסבר באריכות. 
  

בברכות פרקא קמא אר"י משום בברכות פרקא קמא אר"י משום בברכות פרקא קמא אר"י משום בברכות פרקא קמא אר"י משום כותב כך,  הואהואהואהוא
סי בן זימרא, מנין שהקב"ה מתפלל סי בן זימרא, מנין שהקב"ה מתפלל סי בן זימרא, מנין שהקב"ה מתפלל סי בן זימרא, מנין שהקב"ה מתפלל ר' יור' יור' יור' יו

זה כתוב שנאמר והביאותים וכו'. אמר שלמה, שנאמר והביאותים וכו'. אמר שלמה, שנאמר והביאותים וכו'. אמר שלמה, שנאמר והביאותים וכו'. אמר שלמה, 
המאמר הזה וכיוצא בו המאמר הזה וכיוצא בו המאמר הזה וכיוצא בו המאמר הזה וכיוצא בו בראשי תיבות א"ש, 

מתבארים ועולים יפה ליודעים חן וכבוד חכמת מתבארים ועולים יפה ליודעים חן וכבוד חכמת מתבארים ועולים יפה ליודעים חן וכבוד חכמת מתבארים ועולים יפה ליודעים חן וכבוד חכמת 
דהיינו, את המאמר הזה שבגמרא, הקבלה. הקבלה. הקבלה. הקבלה. 

קשה להבין על פי הפשט, אלא רק על פי הסוד. 
 -ל חז"ל דהיינו אצ -כי תפילה רומז אצלם כי תפילה רומז אצלם כי תפילה רומז אצלם כי תפילה רומז אצלם 

לשכינת עוזו, והיא כביכול העומדת  בגלות לשכינת עוזו, והיא כביכול העומדת  בגלות לשכינת עוזו, והיא כביכול העומדת  בגלות לשכינת עוזו, והיא כביכול העומדת  בגלות 
עמנו, כי כל מקום שגלו שכינה עמהם. ולכן עמנו, כי כל מקום שגלו שכינה עמהם. ולכן עמנו, כי כל מקום שגלו שכינה עמהם. ולכן עמנו, כי כל מקום שגלו שכינה עמהם. ולכן 
נקראת בית תפילתי, והיא מתפללת כנגד נקראת בית תפילתי, והיא מתפללת כנגד נקראת בית תפילתי, והיא מתפללת כנגד נקראת בית תפילתי, והיא מתפללת כנגד 
המדות העליונות יתברך. והיינו דקאמר יהי המדות העליונות יתברך. והיינו דקאמר יהי המדות העליונות יתברך. והיינו דקאמר יהי המדות העליונות יתברך. והיינו דקאמר יהי 

שהן מדות הרחמים, את שהן מדות הרחמים, את שהן מדות הרחמים, את שהן מדות הרחמים, את     ––––רצון שיכבשו רחמי רצון שיכבשו רחמי רצון שיכבשו רחמי רצון שיכבשו רחמי 
שהיא מדת הפחד וכו'. וידוע שכיון שבא שהיא מדת הפחד וכו'. וידוע שכיון שבא שהיא מדת הפחד וכו'. וידוע שכיון שבא שהיא מדת הפחד וכו'. וידוע שכיון שבא     ––––כעסי כעסי כעסי כעסי 

לה שהיא מדתו, ועל שמו לה שהיא מדתו, ועל שמו לה שהיא מדתו, ועל שמו לה שהיא מדתו, ועל שמו דוד באותה תפידוד באותה תפידוד באותה תפידוד באותה תפי
הרי השכינה נקראת נקראת מלכות בית דוד. נקראת מלכות בית דוד. נקראת מלכות בית דוד. נקראת מלכות בית דוד. 

  'מלכות בית דוד', זה המלכות של דוד המלך. 
        

וכיון שבא תפילה ששכינה היא בזיווג ובחיבור וכיון שבא תפילה ששכינה היא בזיווג ובחיבור וכיון שבא תפילה ששכינה היא בזיווג ובחיבור וכיון שבא תפילה ששכינה היא בזיווג ובחיבור 
למעלה והצינורות מתוקנים, אז יתרצה הקרבן למעלה והצינורות מתוקנים, אז יתרצה הקרבן למעלה והצינורות מתוקנים, אז יתרצה הקרבן למעלה והצינורות מתוקנים, אז יתרצה הקרבן 

מה שמהרי"ץ שהוא הסוד בעצמו. ודי למבין. שהוא הסוד בעצמו. ודי למבין. שהוא הסוד בעצמו. ודי למבין. שהוא הסוד בעצמו. ודי למבין. 
ת. כתב שם בשורה אחת, מוסבר כאן באריכו

        מהרי"ץ רק רמז זאת, ממש 'על קצה המזלג'.
        

זיע"א, ׂשם בסוף דבריו את הפירוש על  מהרי"ץמהרי"ץמהרי"ץמהרי"ץ
דרך הסוד, והקדים בהתחלה את הפירוש על פי 
הפשט, והרחיב בו יותר. אבל אצל החשק 

  שלמה, הדבר הפוך.
  

אומר החשק שלמה, את הפירוש ע"ד  כעתכעתכעתכעת
ועל דרך השכל, בהיות כל האומה ועל דרך השכל, בהיות כל האומה ועל דרך השכל, בהיות כל האומה ועל דרך השכל, בהיות כל האומה הפשט. וז"ל, 

ישראלית יחדיו בהר ה' מתפללים לה', אין ישראלית יחדיו בהר ה' מתפללים לה', אין ישראלית יחדיו בהר ה' מתפללים לה', אין ישראלית יחדיו בהר ה' מתפללים לה', אין 
אותה תפילה נקראת תפילתם, רק כאילו אותה תפילה נקראת תפילתם, רק כאילו אותה תפילה נקראת תפילתם, רק כאילו אותה תפילה נקראת תפילתם, רק כאילו 

דהיינו,  כביכול ה' מתפלל, מרוב דבקותם עמו.כביכול ה' מתפלל, מרוב דבקותם עמו.כביכול ה' מתפלל, מרוב דבקותם עמו.כביכול ה' מתפלל, מרוב דבקותם עמו.
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כאשר עם ישראל מתפלל, זה נקרא שה' 
מתפלל, כיון שקודשא בריך הוא וישראל הם 

ולכן אמר בבית תפילתי. והתפילה ולכן אמר בבית תפילתי. והתפילה ולכן אמר בבית תפילתי. והתפילה ולכן אמר בבית תפילתי. והתפילה אחד. 
    עצמה שהם מתפללים, היא עצמה אשר יחסוהעצמה שהם מתפללים, היא עצמה אשר יחסוהעצמה שהם מתפללים, היא עצמה אשר יחסוהעצמה שהם מתפללים, היא עצמה אשר יחסוה
להשם כביכול, כי בהדבק החלק בכל נעשה להשם כביכול, כי בהדבק החלק בכל נעשה להשם כביכול, כי בהדבק החלק בכל נעשה להשם כביכול, כי בהדבק החלק בכל נעשה 

  עכ"ל החשק שלמה.כל. כל. כל. כל. 
  

מדבריו, שהוא מפרש את הפסוק הזה,  ודייקנוודייקנוודייקנוודייקנו
כלפי עם ישראל. כיון שהוא אומר, 'האומה 
הישראלית'. לשיטתו, הפסוק הזה מדבר על 
האומה הישראלית. למרות שפשטות הפסוק, 
לפי מה שכתוב בספר ישעיה, המדובר על 'בני 

ָכר    ּוְבֵניּוְבֵניּוְבֵניּוְבֵניר יתגיירו. כפי שנאמר שם, הנכר' אש ָכרַהּנֵ ָכרַהּנֵ ָכרַהּנֵ     ַהּנֵ
ְלִוים ְלִויםַהּנִ ְלִויםַהּנִ ְלִויםַהּנִ ְרתוֹ     ְיהָוהְיהָוהְיהָוהְיהָוה    ַעלַעלַעלַעל    ַהּנִ ְרתוֹ ְלׁשָ ְרתוֹ ְלׁשָ ְרתוֹ ְלׁשָ ם    ֶאתֶאתֶאתֶאת    ּוְלַאֲהָבהּוְלַאֲהָבהּוְלַאֲהָבהּוְלַאֲהָבה    ְלׁשָ םׁשֵ םׁשֵ םׁשֵ     ְי"יָ ְי"יָ ְי"יָ ְי"יָ     ׁשֵ
ל    ַלֲעָבִדיםַלֲעָבִדיםַלֲעָבִדיםַלֲעָבִדים    לוֹ לוֹ לוֹ לוֹ     ִלְהיֹותִלְהיֹותִלְהיֹותִלְהיֹות לּכָ לּכָ לּכָ ת    ׁשֵֹמרׁשֵֹמרׁשֵֹמרׁשֵֹמר    ּכָ ּבָ תׁשַ ּבָ תׁשַ ּבָ תׁשַ ּבָ לוֹ     ׁשַ לוֹ ֵמַחּלְ לוֹ ֵמַחּלְ לוֹ ֵמַחּלְ     ֵמַחּלְ

ְבִריִתי    ּוַמֲחִזיִקיםּוַמֲחִזיִקיםּוַמֲחִזיִקיםּוַמֲחִזיִקים ְבִריִתיּבִ ְבִריִתיּבִ ְבִריִתיּבִ י    ַהרַהרַהרַהר    ֶאלֶאלֶאלֶאל    ַוֲהִביאֹוִתיםַוֲהִביאֹוִתיםַוֲהִביאֹוִתיםַוֲהִביאֹוִתים ....ּבִ יָקְדׁשִ יָקְדׁשִ יָקְדׁשִ     ָקְדׁשִ
ים ְחּתִ ּמַ יםְוׂשִ ְחּתִ ּמַ יםְוׂשִ ְחּתִ ּמַ יםְוׂשִ ְחּתִ ּמַ ֵבית    ְוׂשִ ֵביתּבְ ֵביתּבְ ֵביתּבְ ִתי     ּבְ ִפּלָ ִתי ּתְ ִפּלָ ִתי ּתְ ִפּלָ ִתי ּתְ ִפּלָ וגו'. והוא בעצמו, ּתְ

מביא זאת לפני כן. לא שהדבר נעלם מעיניו 
ח"ו. הוא רק מראה פנים, שישנו פירוש אחר. 
למרות שהוא לא חידד את זה, כי זה בעצם 
נראה עוד פירוש, אבל בעצם השאלה היא על 

  מי המדובר בכלל. 
  

אמר אמר אמר אמר     והביאותים וכו',והביאותים וכו',והביאותים וכו',והביאותים וכו',הוא כותב כך,  לפני כןלפני כןלפני כןלפני כן
הוא כותב  ,כנגד האומות הנזכרים למעלהכנגד האומות הנזכרים למעלהכנגד האומות הנזכרים למעלהכנגד האומות הנזכרים למעלה

שיביאם אל הר קדשו שיביאם אל הר קדשו שיביאם אל הר קדשו שיביאם אל הר קדשו במפורש 'האומות', 
. ועוד משם יביאם אל ביתו . ועוד משם יביאם אל ביתו . ועוד משם יביאם אל ביתו . ועוד משם יביאם אל ביתו וכו'שהוא הר הבית שהוא הר הבית שהוא הר הבית שהוא הר הבית 

וכו'. ואח"כ הוא מביא את בשמחה גדולה בשמחה גדולה בשמחה גדולה בשמחה גדולה 
הרמ"ע, זהו רבי מנחם עזריה. הוא כותב כך, 
והרמ"ע פירש כל זה על בני הנכר, כגון והרמ"ע פירש כל זה על בני הנכר, כגון והרמ"ע פירש כל זה על בני הנכר, כגון והרמ"ע פירש כל זה על בני הנכר, כגון 
הגבעונים וכיוצא בהם העובדים בבית ה', כי הגבעונים וכיוצא בהם העובדים בבית ה', כי הגבעונים וכיוצא בהם העובדים בבית ה', כי הגבעונים וכיוצא בהם העובדים בבית ה', כי 

עולם הבא, אמנם יביאם עולם הבא, אמנם יביאם עולם הבא, אמנם יביאם עולם הבא, אמנם יביאם אלה לא הובטחו על אלה לא הובטחו על אלה לא הובטחו על אלה לא הובטחו על 
   וכו' עולותיהם וכו'.וכו' עולותיהם וכו'.וכו' עולותיהם וכו'.וכו' עולותיהם וכו'.אל הר קדשו אל הר קדשו אל הר קדשו אל הר קדשו 

  

לאחר שהביא את הפירוש הזה, הוא כותב  גםגםגםגם
נאום י"י וכו', כתב הרמ"ע שזה הסריס נאום י"י וכו', כתב הרמ"ע שזה הסריס נאום י"י וכו', כתב הרמ"ע שזה הסריס נאום י"י וכו', כתב הרמ"ע שזה הסריס כך, 

יהרי כתוב שם, והנכרי. והנכרי. והנכרי. והנכרי.  יּכִ יּכִ יּכִ     ְיהָוהְיהָוהְיהָוהְיהָוה    ָאַמרָאַמרָאַמרָאַמר    כֹהכֹהכֹהכֹה    ּכִ
ִריִסים ִריִסיםַלּסָ ִריִסיםַלּסָ ִריִסיםַלּסָ ר    ַלּסָ רֲאׁשֶ רֲאׁשֶ רֲאׁשֶ ְמרוּ     ֲאׁשֶ ְמרוּ ִיׁשְ ְמרוּ ִיׁשְ ְמרוּ ִיׁשְ תֹוַתי    ֶאתֶאתֶאתֶאת    ִיׁשְ ּבְ תֹוַתיׁשַ ּבְ תֹוַתיׁשַ ּבְ תֹוַתיׁשַ ּבְ     ּוָבֲחרוּ ּוָבֲחרוּ ּוָבֲחרוּ ּוָבֲחרוּ     ׁשַ

ר ֲאׁשֶ רּבַ ֲאׁשֶ רּבַ ֲאׁשֶ רּבַ ֲאׁשֶ י    ּבַ יָחָפְצּתִ יָחָפְצּתִ יָחָפְצּתִ ְבִריִתי    ּוַמֲחִזיִקיםּוַמֲחִזיִקיםּוַמֲחִזיִקיםּוַמֲחִזיִקים    ָחָפְצּתִ ְבִריִתיּבִ ְבִריִתיּבִ ְבִריִתיּבִ אלו הפסוקים     ....ּבִ
מלפני כן, בספר ישעיהו שם פרק נ"ו. א"כ הוא 

    גם כן אל הנפשגם כן אל הנפשגם כן אל הנפשגם כן אל הנפשהם רמז הם רמז הם רמז הם רמז     כי הסריס והנכריאומר, 
        ....וכו'    הגוףהגוףהגוףהגוףוווו

טען לי, אולי במלים 'האומה  מישהומישהומישהומישהו
הישראלית', כוונתו על הגרים, אבל כיון שהם 
נתגיירו אז הם גם נקראים 'האומה הישראלית'. 
וממילא, הוא רצה לדחות גם את הראיה 
שהבאנו ממהרי"ץ. הרי מהרי"ץ אח"כ כותב 
פירוש מעצמו בנ"ד, הדבר נמצא גם בעץ חיים 

יאותים שלפנינו. מהרי"ץ מסביר, כי המלים והב
אל הר קדשי ושימחתים בבית תפילתי 
עולותיהם וזבחיהם לרצון על מזבחי', זה מדובר 
על עם ישראל, והמלים 'כי ביתי בית תפילה 
יקרא לכל העמים', המדובר כלפי הגויים, כי 

  לגביהם זאת רק תפילה ולא קרבנות. 
  

    לפרשלפרשלפרשלפרש    נוכלנוכלנוכלנוכל    זהזהזהזה    פיפיפיפי    עלעלעלעללשון מהרי"ץ שם,  וזהוזהוזהוזה
    וכו',וכו',וכו',וכו',    קדשיקדשיקדשיקדשי    הרהרהרהראל אל אל אל     םםםםוהביאותיוהביאותיוהביאותיוהביאותי    ,,,,כןכןכןכן    גםגםגםגם    זהזהזהזה    פסוקפסוקפסוקפסוק

    שאזשאזשאזשאז    ....מזבחימזבחימזבחימזבחי    עלעלעלעל    לרצוןלרצוןלרצוןלרצון    וזבחיהםוזבחיהםוזבחיהםוזבחיהם    םםםםעולותיהעולותיהעולותיהעולותיה    ואזואזואזואז
    יקראיקראיקראיקרא    להלהלהלהייייתפתפתפתפ    , בית, בית, בית, ביתהמקדשהמקדשהמקדשהמקדש    ביתביתביתבית    דהיינודהיינודהיינודהיינו    ,,,,ביתיביתיביתיביתי
    מהמהמהמה    ....קרבנותקרבנותקרבנותקרבנות    להםלהםלהםלהם    שאיןשאיןשאיןשאין    ,,,,דוקאדוקאדוקאדוקא    העמיםהעמיםהעמיםהעמים    לכללכללכללכל
    דהקרבנותדהקרבנותדהקרבנותדהקרבנות    ,,,,תפלהתפלהתפלהתפלהאין אין אין אין     אזאזאזאז    ישראלישראלישראלישראל    כןכןכןכן    שאיןשאיןשאיןשאין

  .קריביםקריביםקריביםקריבים
  

כאשר  –הסוברים, שבזמן בית המקדש  רביםרביםרביםרבים
אין תפילה. הדבר אינו כ"כ  –ישנן קרבנות 

פשוט, כבר הסברתי זאת בס"ד בקונטריס 
'מילי דברכות', בהתחלת הספר פסקי מהרי"ץ 
חלק ב'. ישנן כמה וכמה דעות, לגבי העניין 
הזה. אבל מהרי"ץ נוקט בפשטות, כפי שנראה 
מכמה ראשונים, שהתפילה היא במקום קרבן. 

ים, אז אם ישנן קרבנות, אין תפילה. והרי הגוי
הרי אין להם קרבנות, הם לא יכולים להקריב 
קרבנות. לא מבעיא שכל הקרבנות, כגון 
התמידין וכו', בודאי שזה איננו שייך לגויים. הם 
יבואו לבית המקדש, בכדי להתפלל. ויהיה 
להם הרבה מקום בכדי להתפלל, כי כפי 
שאמרנו בשיעור הקודם, כל העיר ירושלם 

שאלה, איך יבואו תהיה בית המקדש. לכן אין 
מכל העולם בכדי להתפלל. יהיה להם מקום. 
מבחינה זאת, אין בעיא. אבל הקרבנות, 
'עולותיהם וזבחיהם' של ישראל, 'לרצון על 
מזבחי'. אבל לגבי העמים, זה 'בית תפילה'. 

  מהרי"ץ כתב חידוש, פשט בפסוק הזה.
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לכאורה, כתוב 'ישראל'. אולי זה כולל גם  אבלאבלאבלאבל
, ברצוני לחדד את הנקודה את הגרים? לכן

  הזאת. 
  

היא, כי לאמיתו של דבר, גם מהגויים  האמתהאמתהאמתהאמת
י    ָאָדםָאָדםָאָדםָאָדםמקבלים קרבן. הרי כתוב לגבי הפסוק,  יּכִ יּכִ יּכִ     ּכִ

ם    ַיְקִריבַיְקִריבַיְקִריבַיְקִריב םִמּכֶ םִמּכֶ םִמּכֶ ן    ִמּכֶ ןָקְרּבָ ןָקְרּבָ ןָקְרּבָ 'אדם' לרבות , , , , ב'] א', [ויקרא    ָקְרּבָ
גויים. אמנם המפרשים מתפלפלים בדבר זה, כי 
הרי אדרבה, כתוב 'אתם קרויין אדם, ואין 

לם קרויין אדם'. אז ישנם כאלה אומות העו
האומרים, כי זה לא לרבות גויים, אלא לרבות 
גרים. בכל אופן, גם אם הראיה איננה מכאן, 
אבל ישנו פסוק אחר. הרמב"ם בהלכות מעשי 

אומר, שלא [פרק שלישי הלכה ב'] הקרבנות 
 [יקראמקבלים קרבן מאומות העולם, שנאמר 

ן    ּוִמיַּדּוִמיַּדּוִמיַּדּוִמיַּד    כ"ה] כ"ב, ןּבֶ ןּבֶ ןּבֶ     ֶלֶחםֶלֶחםֶלֶחםֶלֶחם    ֶאתֶאתֶאתֶאת    ַתְקִריבוּ ַתְקִריבוּ ַתְקִריבוּ ַתְקִריבוּ     לֹאלֹאלֹאלֹא    ֵנָכרֵנָכרֵנָכרֵנָכר    ּבֶ
ל    ֱאלֵֹהיֶכםֱאלֵֹהיֶכםֱאלֵֹהיֶכםֱאלֵֹהיֶכם לִמּכָ לִמּכָ לִמּכָ ה    ִמּכָ הֵאּלֶ הֵאּלֶ הֵאּלֶ משמע מכך, שאפשר . . . . ֵאּלֶ

לקבל מהם קרבן עולה. זהו הקרבן היחידי, 
שהגר יכול להביא. יהודי המשומד לעבודה 
זרה, לא מקבלים ממנו קרבן. אבל גוי, אפילו 
אם הא עובד עבודה זרה, אם הוא שלח קרבן 

בן לה'. עולה, מותר לקבל ממנו, כיון שכולו קר
גם הוא יגיד שזה לשלמים, תקריב אותו בתורת 
עולה. כיון שהגוי, ליבו לשמים. הוא איננו 
חושב, שאפשר לאכול חלק מן הקרבן, אלא 
שזה יישרף כקרבן עולה כליל לה'. לכן 
מקבלים ממנו, רק קרבן עולה. אולם קרבנות 
אחרים, לא שייך אצל אומות העולם. א"כ, 

  . פירוש הפסוק הוא נפלא
  

לגבי הנקודה הזאת, אולי גר לאחר  אבלאבלאבלאבל
  שנתגייר, נכלל כמו ישראל? 

  

השאלה הזאת נוגעת לגבי הרבה  ובעצםובעצםובעצםובעצם
תפילות, והרבה עניינים. למשל, לפנינו בעז"ה 
ימי החנוכה שיבואו לקראתינו לשלום. כתבתי 

, לגבי ]י"ג[בסימן ק"כ סעיף בשלחן ערוך המקוצר 
אחת הברכות שמברכים לפני הדלקת נר 
חנוכה, 'שעשה נסים לאבותינו בימים ההם בזמן 
הזה', האם גר יכול לומר 'שעשה נסים 
לאבותנו', או שיאמר 'שעשה נסים לאבותם 

  של ישראל'? הוא יכול לומר 'לאבותינו'? 

  
רּגֵרשם כך,  כתבתיכתבתיכתבתיכתבתי רּגֵ רּגֵ     נסיםנסיםנסיםנסים    שעשהשעשהשעשהשעשה    לומרלומרלומרלומר    רצהרצהרצהרצה    אםאםאםאם, , , , ּגֵ

    סעיףסעיףסעיףסעיף    גגגג""""לללל    סימןסימןסימןסימן    לללללעילעילעילעי    עייןעייןעייןעיין((((    יאמריאמריאמריאמר, , , , לאבותינולאבותינולאבותינולאבותינו
ּנֹות    רצהרצהרצהרצה    ואםואםואםואם). ). ). ). גגגג""""ככככ ּנֹותלׁשַ ּנֹותלׁשַ ּנֹותלׁשַ     נסיםנסיםנסיםנסים    שעשהשעשהשעשהשעשה    ולומרולומרולומרולומר    לׁשַ

הוא יכול לבחור, איזה נוסח . . . . יאמריאמריאמריאמר, , , , לישראללישראללישראללישראל
שהוא רוצה. אבל הוא יכול אפילו לכתחילה, 
לומר 'לאבותינו'. הערתי בעיני יצחק שם, על 
מה שכתב בעל קיצור שלחן ערוך, שזה טוב רק 
בדיעבד, כי הדבר איננו פשוט. כיון שכתוב 

במפורש, שהגר  [סי' קצ"ט סעיף ד']בשלחן ערוך 
הנחלת יכול לומר בברכת המזון, 'על ש

לאבותינו'. מה הפירוש? והלא הוא גר? אלא 
אכן, 'אבותינו' קאי על אברהם, שעליו נאמר 

כל הגרים, . . . . ּגֹוִיםּגֹוִיםּגֹוִיםּגֹוִים    ֲהמֹוןֲהמֹוןֲהמֹוןֲהמֹון    ְלַאבְלַאבְלַאבְלַאב    ְוָהִייָת ְוָהִייָת ְוָהִייָת ְוָהִייָת ד']  י"ז, [בראשית
  קשורים לאברהם אבינו.

  
הדבר אינו כ"כ פשוט, אבל כך נפסק  אמנםאמנםאמנםאמנם

להלכה, על פי תשובת הרמב"ם. ישנה תשובה 
ם, לרבי עובדיה הגר, זהו מפורסמת של הרמב"

גר אחד אשר פנה אל הרמב"ם בשאלה, פגעו 
בו או אמרו לו משהו, והרמב"ם כתב לו ממש 
בכבוד גדול, והסביר לו את הדעת תורה בקשר 
לגרים, ובין היתר כתב הרמב"ם לגבי נוסח 
הברכה, והרמב"ם אומר שהגר אומר את כל 
התפילות כרגיל. א"כ, הוא יכול לומר 

ו'. עוד מעט נראה זאת ביתר הרחבה, 'לאבותינ
  בלי נדר.

  
, ישנו חילוק. אנחנו מדברים, על היכן ברםברםברםברם

שכתוב 'ישראל'. דהיינו, אם כתוב 'ישראל', 
הגרים אינם בכלל. אבל לגבי המלה 
'לאבותינו', את זה הוא יכול להגיד. זאת 

  ברצוני לחדד בעז"ה.
  

מהקהל: אבל זה רק אברהם, א"כ כיצד  שאלהשאלהשאלהשאלה
  זה 'לאבותינו'?

  
מרן שליט"א: כיון שהגר שייך  תשובתתשובתתשובתתשובת

לאברהם אבינו, ממילא הנסים אשר נעשו 
לחשמונאים, שהם מצאצאי אברהם אבינו, זה 

  נחשב שגם הוא בכללם. 
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מהקהל: אבל אברהם הוא אחד, אז איך  שאלהשאלהשאלהשאלה
  זה 'לאבותינו'?

  
נו כולל מרן שליט"א: אברהם אבי תשובתתשובתתשובתתשובת

ממילא את כל האבות. אפשר לדבר בלשון 
  רבים, גם על אדם אחד, בדרך חשיבות.

  
אופן, כך רבינו הרמב"ם כותב שם  בכלבכלבכלבכל

. ישנן דעות, שיאמר 'אלהי [סימן מ"ב]בתשובה 
אבות ישראל', ואם הוא בציבור שיאמר 'אלהי 
אבותיכם', אלא אם כן אמו מישראל. אבל 

ונים אומרים, להלכה, הרמב"ם ועוד הרבה ראש
כי ההלכה היא שיאמר 'אלהי אבותינו', כי 
אברהם היה אב לכל העולם. גם בברכת המזון, 
שיאמר 'שהנחלת לאבותינו'. וכן, 'הוצאתנו 
ממצרים'. וכי אבותיו היו במצרים? בכל זאת 

  שיגיד. וכן 'עשית נסים לאבותינו'. 
  

    ונלויתונלויתונלויתונלוית    השכינההשכינההשכינההשכינה    כנפיכנפיכנפיכנפי    תחתתחתתחתתחת    שנכנסתשנכנסתשנכנסתשנכנסת    מאחרמאחרמאחרמאחר
    הנסיםהנסיםהנסיםהנסים    וכלוכלוכלוכל    ....ובינךובינךובינךובינך    בינינובינינובינינובינינו    הפרשהפרשהפרשהפרש    כאןכאןכאןכאן    איןאיןאיןאין    ,,,,אליואליואליואליו

    אומראומראומראומר    הואהואהואהוא    ריריריריהההה    ....נעשונעשונעשונעשו    ולךולךולךולך    וווולנלנלנלנ    כאלוכאלוכאלוכאלו    ,,,,שנעשושנעשושנעשושנעשו
ן    יֹאַמריֹאַמריֹאַמריֹאַמר    ְוַאלְוַאלְוַאלְוַאל    ,,,,[שם פסוק ג']    בישעיהבישעיהבישעיהבישעיה ןּבֶ ןּבֶ ןּבֶ ָכר    ּבֶ ָכרַהּנֵ ָכרַהּנֵ ָכרַהּנֵ ְלָוה    ַהּנֵ ְלָוהַהּנִ ְלָוהַהּנִ ְלָוהַהּנִ     ַהּנִ

ל    ֵלאֹמרֵלאֹמרֵלאֹמרֵלאֹמר    ְיהָוהְיהָוהְיהָוהְיהָוה    ֶאלֶאלֶאלֶאל לַהְבּדֵ לַהְבּדֵ לַהְבּדֵ יַלִני    ַהְבּדֵ יַלִניַיְבּדִ יַלִניַיְבּדִ יַלִניַיְבּדִ     ....ַעּמוֹ ַעּמוֹ ַעּמוֹ ַעּמוֹ     ֵמַעלֵמַעלֵמַעלֵמַעל    ְיהָוהְיהָוהְיהָוהְיהָוה    ַיְבּדִ
הרמב"ם מביא את הפסוק בספר ישעיה, הנוגע 

כלומר, הגר מתחבר עם כל ישראל.  לעניינינו.
וכן לגבי ברכת 'אשר בחר בנו מכל העמים', וכן 
'אשר נתן לנו תורת אמת', הוא ג"כ יכול לומר 

    לכללכללכללכל    ובינךובינךובינךובינך    בינינובינינובינינובינינו    כללכללכללכלל    הפרשהפרשהפרשהפרש    שוםשוםשוםשום    איןאיןאיןאיןזאת. 
    ואשרואשרואשרואשר    ,,,,בנובנובנובנו    בחרבחרבחרבחר    אשראשראשראשר    לברךלברךלברךלברך    לךלךלךלך    ישישישיש    ודאיודאיודאיודאי    ....דברדברדברדבר
    שכברשכברשכברשכבר    ....הבדילנוהבדילנוהבדילנוהבדילנו    ואשרואשרואשרואשר    ,,,,הנחילנוהנחילנוהנחילנוהנחילנו    ואשרואשרואשרואשר    ,,,,לנולנולנולנו    נתןנתןנתןנתן

    ,,,,האומותהאומותהאומותהאומות    מןמןמןמן    והבדילךוהבדילךוהבדילךוהבדילך    ,,,,יתעלהיתעלהיתעלהיתעלה    הבוראהבוראהבוראהבורא    בךבךבךבך    בחרבחרבחרבחר
אמר אמר אמר אמר שנשנשנשנ    ....ולגריםולגריםולגריםולגרים    לנולנולנולנו    ,,,,שהתורהשהתורהשהתורהשהתורה    ....התורההתורההתורההתורה    לךלךלךלך    ונתןונתןונתןונתן

ָהל    ט"ז]-[במדבר ט"ו, ט"ו ָהלַהּקָ ָהלַהּקָ ָהלַהּקָ ה    ַהּקָ הֻחּקָ הֻחּקָ הֻחּקָ ר    ָלֶכםָלֶכםָלֶכםָלֶכם    ַאַחתַאַחתַאַחתַאַחת    ֻחּקָ רְוַלּגֵ רְוַלּגֵ רְוַלּגֵ     ְוַלּגֵ
ר רַהּגָ רַהּגָ רַהּגָ ת    ַהּגָ תֻחּקַ תֻחּקַ תֻחּקַ ֶכם    ְלדֹרֵֹתיֶכםְלדֹרֵֹתיֶכםְלדֹרֵֹתיֶכםְלדֹרֵֹתיֶכם    עֹוָלםעֹוָלםעֹוָלםעֹוָלם    ֻחּקַ ֶכםּכָ ֶכםּכָ ֶכםּכָ ר    ּכָ ּגֵ רּכַ ּגֵ רּכַ ּגֵ רּכַ ּגֵ     ִלְפֵניִלְפֵניִלְפֵניִלְפֵני    ִיְהֶיהִיְהֶיהִיְהֶיהִיְהֶיה    ּכַ
ט    ַאַחתַאַחתַאַחתַאַחת    ּתֹוָרהּתֹוָרהּתֹוָרהּתֹוָרה ....ְי"יָ ְי"יָ ְי"יָ ְי"יָ  ּפָ טּוִמׁשְ ּפָ טּוִמׁשְ ּפָ טּוִמׁשְ ּפָ ר    ָלֶכםָלֶכםָלֶכםָלֶכם    ִיְהֶיהִיְהֶיהִיְהֶיהִיְהֶיה    ֶאָחדֶאָחדֶאָחדֶאָחד    ּוִמׁשְ רְוַלּגֵ רְוַלּגֵ רְוַלּגֵ ר    ְוַלּגֵ רַהּגָ רַהּגָ רַהּגָ     ַהּגָ

ֶכם ֶכםִאּתְ ֶכםִאּתְ ֶכםִאּתְ         ....ִאּתְ
        

שהגר מתפלל ומברך כרגיל. אם  א"כ,    יוצאיוצאיוצאיוצא
הוא רוצה לומר 'שעשה נסים לישראל', לחשוש 

[בבא בתרא דף לדעת התוספות בשם רבינו תם 
, בסדר. משאירים זאת לרצונו, בכדי פ"א ע"א]

שלא ירגיש ח"ו פגוע מכך, ומי יודע, שלא ח"ו 
יחזור לסורו. הוא לא צריך, אבל הדבר תלוי 

הוא מרגיש עלבון, או נוקף ליבו, הוא בו, אם 
  יכול לומר כך.

  
ישנו דבר אחד, שאותו הוא לא יכול  אבלאבלאבלאבל

להגיד, וזאת ברכת 'שלא עשאני גוי', בברכות 
השחר. הוא לא יכול להגיד דבר שקר. אולם, 

רבינו  -גם בדבר זה ישנה מחלוקת. הרמ"ה 
[מובא בארחות חיים כותב  –מאיר הלוי 

ינו יכול לומר 'שלא עשאני , שהגר אובאבודרהם]
גוי', כיון שהקב"ה כן עשה אותו גוי. אבל ישנם 
כאלה האומרים, שהוא יכול לומר. יש הרבה 

[סי' מ"ו סעיף פוסקים הסוברים כך. בשלחן ערוך 
, הרמ"א כותב, שהגר יגיד 'שעשאני גר'. ד']

שלא יאמר 'שלא עשאני גוי', אלא 'שעשאני 
לא נכון, מה  גר'. אבל ישנם כאלה האומרים,

הפירוש 'שעשאני גר'? כמו הפסוק 'ואת הנפש 
אשר עשו בחרן'? אבל לא הקב"ה עשה אותו 
גר, אלא זאת הבחירה שלו, הוא בחר בכך, 
הכיר שתורת ה' היא אמת, ושהקב"ה בחר בעם 
ישראל, ורצה להסתופף תחת כנפי השכינה. 
זהו רצונו, לא שהקב"ה עשה זאת. אומר בעל 

 הגב"י (הגהת בית יוסף)[סי' מ"ו ולה שיירי כנסת הגד
, שהגר יכול לומר 'שלא עשאני גוי'. אות ה']

וישנן דעות, גם באחרונים, כגון במגן אברהם 
, ובעוד כמה פוסקים, שהגר כן יכול לומר [סק"י]

'שלא עשאני גוי'. ופירושו, לא שהוא נוצר 
יהודי, כי אכן זה לא כך, אלא הכוונה שהקב"ה 

שאר בגיותו. דהיינו, שהקב"ה עשה שהוא לא יי
לא עשה גם משהו נגדי. אמנם זה קצת דחוק, 
אבל הוא אומר שאפשר לפרש כך את הברכה 

  הזאת, שלא עשית אותו שיישאר גוי. 
  

ם, יש אומרים בכה ויש ויכוח בין הפוסקי זהוזהוזהוזהו
ולהלכה ולמעשה נפסק בכף  .אומרים בכה

[ברכי יוסף ומקורו בחיד"א  ,[שם ס"ק ל"ו]החיים 
, כי כיון שיש בכך חילוקי דעות, ס' קשר גודל]וב

שהגר יאמר את הברכה הזאת בלי שם ומלכות. 
  או שיאמר בלב. 
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אופן, כל הנושא הזה, הוא לגבי האם הגר  בכלבכלבכלבכל
יכול לומר 'לאבותינו' וכדומה, אבל אי אפשר 
לבוא ולומר, כי כל היכן שכתוב 'ישראל', זה 

מה שאנו מדייקים  לכן,כולל גם את הגרים. 
מדברי מהרי"ץ והחשק שלמה, זהו דיוק נכון. כי 
בכל מקום שכתוב 'ישראל', גם אם לפי ההלכה 
המדובר אף על הגר, אבל תמיד ישנו בכך איזה 
ריבוי, תמיד חז"ל דורשים זאת מפסוק. למשל, 
לגבי חמץ. כתוב בתורה על בני ישראל, וחז"ל 
 דורשים גם על הגרים. או שהדבר כתוב

רי"ט]  י"ב, [שמותבמפורש בפסוק, כגון  ּגֵ רּבַ ּגֵ רּבַ ּגֵ רּבַ ּגֵ     ּבַ
התורה כוללת במפורש, גם את . . . . ָהָאֶרץָהָאֶרץָהָאֶרץָהָאֶרץ    ּוְבֶאְזַרחּוְבֶאְזַרחּוְבֶאְזַרחּוְבֶאְזַרח

הגר. או שישנו איזה פסוק, איזה ריבוי, שחז"ל 
דורשים לרבות את הגרים. אפילו לגבי הפסוק 

ֵני    ֶאתֶאתֶאתֶאת    ְתָבֲרכוּ ְתָבֲרכוּ ְתָבֲרכוּ ְתָבֲרכוּ     ּכֹהּכֹהּכֹהּכֹה    כ"ג] ו', [במדבר ֵניּבְ ֵניּבְ ֵניּבְ ָרֵאל    ּבְ ָרֵאלִיׂשְ ָרֵאלִיׂשְ ָרֵאלִיׂשְ     ָאמֹורָאמֹורָאמֹורָאמֹור    ִיׂשְ
, מי אמר שגם הגרים בכלל הברכה? חז"ל ָלֶהםָלֶהםָלֶהםָלֶהם

מביאים לכך ריבוי, שנאמר 'ואני אברכם', או 
'אמור להם', לרבות את הגרים. ישנם כמה 
וכמה מקומות, שריבו את הגרים מאיזה מלים 
מיותרות שבפסוק, שהדבר בא להכליל גם 
אותם. משמע, שאם לא היה ריבוי, הם לא היו 

  נקראים 'ישראל'. 
  

[סימן נ"ה, באשל אברהם, ס"ק גדים הפרי מ שואלשואלשואלשואל
, אם כן, לא נצרף גר לעשרה, שהרי כתוב, ד']

י ּתִ ׁשְ יְוִנְקּדַ ּתִ ׁשְ יְוִנְקּדַ ּתִ ׁשְ יְוִנְקּדַ ּתִ ׁשְ תֹוךְ     ְוִנְקּדַ תֹוךְ ּבְ תֹוךְ ּבְ תֹוךְ ּבְ ֵני    ּבְ ֵניּבְ ֵניּבְ ֵניּבְ ָרֵאל     ּבְ ָרֵאל ִיׂשְ ָרֵאל ִיׂשְ ָרֵאל ִיׂשְ . הרי ל"ב] כ"ב, [ויקראִיׂשְ
מפסוק זה לומדים, שכל דבר שבקדושה לא 
יהיה אלא בעשרה. א"כ, איך מצרפים גר 
למניין? אלא הוא אומר, שהפסוק הזה הוא רק 

, זה לא עיקר הלימוד. חז"ל רק הביאו אסמכתא
אסמכתא, מן הפסוק הזה. כי אם הגר יכול 
להיות שליח ציבור, קל וחומר שהוא מצטרף 

  למניין. 
  

    מצטרףמצטרףמצטרףמצטרף    דגרדגרדגרדגר    וודאיוודאיוודאיוודאי    אאאאומסתברומסתברומסתברומסתברלשון הפמ"ג,  וזהוזהוזהוזה
    גגגג""""אעאעאעאע    ,,,,שבקדושהשבקדושהשבקדושהשבקדושה    דברדברדברדבר    לכללכללכללכל    עשרהעשרהעשרהעשרה    למניןלמניןלמניןלמנין

    בתוךבתוךבתוךבתוך    ייייונקדשתונקדשתונקדשתונקדשת    ע"ב]ע"ב]ע"ב]ע"ב]    אאאא""""ככככדף דף דף דף     [ברכות[ברכות[ברכות[ברכות    דאמרינןדאמרינןדאמרינןדאמרינן
' ' ' ' בבבב    חחחח""""ככככ    ובסוכהובסוכהובסוכהובסוכה    ]]]]בבבב""""לללל    ,,,,בבבב""""ככככ    ויקראויקראויקראויקרא[[[[    ישראלישראלישראלישראל    ייייבנבנבנבנ

    ישראלישראלישראלישראל    דבנידבנידבנידבני    בובובובוכתכתכתכת    לרבותלרבותלרבותלרבות    הההה""""דדדד    בתוספותבתוספותבתוספותבתוספות
    כאןכאןכאןכאן    מקוםמקוםמקוםמקום    מכלמכלמכלמכל    ,,,,רבויארבויארבויארבויא    ליתליתליתלית    איאיאיאי    גריםגריםגריםגרים    ממעטינןממעטינןממעטינןממעטינן

    כבסימןכבסימןכבסימןכבסימן    צ,צ,צ,צ,""""שששש    להיותלהיותלהיותלהיות    כשרכשרכשרכשר    גרגרגרגר    דהאדהאדהאדהא    ,,,,מכתאמכתאמכתאמכתאאסאסאסאס
            ....לעשרהלעשרהלעשרהלעשרה    מצטרףמצטרףמצטרףמצטרף    דלאדלאדלאדלא    סבראסבראסבראסברא    ואיןואיןואיןואין    ,,,,טטטט""""יייי    סעיףסעיףסעיףסעיף    גגגג""""ננננ

    והביאותיםוהביאותיםוהביאותיםוהביאותים    הפסוקיםהפסוקיםהפסוקיםהפסוקים    אתאתאתאת    לומרלומרלומרלומר    המנהגהמנהגהמנהגהמנהג    בענייןבענייןבענייןבעניין    השלמההשלמההשלמההשלמה
, , , , במהירותבמהירותבמהירותבמהירות' ' ' ' וגווגווגווגו    וזבחיהםוזבחיהםוזבחיהםוזבחיהם    עולותיהםעולותיהםעולותיהםעולותיהם' ' ' ' וגווגווגווגו    קדשיקדשיקדשיקדשי    הרהרהרהר    אלאלאלאל

        ....הפסוקיםהפסוקיםהפסוקיםהפסוקים    כביתרכביתרכביתרכביתר    הטעמיםהטעמיםהטעמיםהטעמים    בניגוןבניגוןבניגוןבניגון    ולאולאולאולא
        

הקודם הבאתי ראיות, להסביר מה בשיעור בשיעור בשיעור בשיעור 
שנוהגים אצלינו התימנים, לומר את הפסוק 
'והביאותים אל הר קדשי ושימחתים בבית 
תפילתי' במרוצה. את הפיסקא הקודמת, 
מהתחלה ועד הסוף, את הכל קוראים בניגון 
[מרן שליט"א מדגים זאת]. 'תתן אמת ליעקב, 
חסד לאברהם. אשר נשבעת לאבותינו, מימי 

. ופתאום את הפסוק הבא, 'והביאותים אל קדם'
הר קדשי ושימחתים בבית תפילתי', אומרים 
במהירות, 'עולותיהם וזבחיהם, לרצון על 
מזבחי'. מה קרה כאן? [הערת העורך: מרן 
שליט"א אומר כי במלים 'עולותיהם וזבחיהם, 
לרצון על מזבחי' חוזרים לניגון האיטי, אולם 

ם עד סוף בכל המקומות שמעתי שממשיכי
הפיסקא במהירות, וזה גם מתאים למה שאמר 
מרן שליט"א בעבר כי לפעמים אומרים את 
הסיום מהר, כגון בסוף אמר רבי אלעזר וכו' 
בערבית שבת. תשובת מרן שליט"א: אולי הם 

או מושפעים משאמי וכדומה, שלא  –שאמי 
מוסיפים עוד פסוק נאם וגו' מקבץ נדחי וגו', 

  ].ולכן אצלם זה סיום
  

כרחך שהם הבינו, שהדבר מדובר על עם  עלעלעלעל
ישראל. הבאתי לכך כמה אסמכתאות, כפי 
שאמרנו חלק מהן. וישנו דבר מעניין אצל 
האשכנזים, כי גם אצלם הדבר מפורש. 
בסליחות [ליל יום הכיפורים] הם אומרים פיוט 

וכו'.  זכור לנו ברית ראשוניםזכור לנו ברית ראשוניםזכור לנו ברית ראשוניםזכור לנו ברית ראשוניםהמתחיל במלים, 
יהם פסוקים. כגון, מביאים כל מיני עניינים, ועל

מביאים על כך פסוק,  – המצא לנו בבקשתנוהמצא לנו בבקשתנוהמצא לנו בבקשתנוהמצא לנו בבקשתנו
    אלהיךאלהיךאלהיךאלהיך    י"יי"יי"יי"י    אתאתאתאת    משםמשםמשםמשם    ובקשתםובקשתםובקשתםובקשתם    שכתוב,שכתוב,שכתוב,שכתוב,    כמהכמהכמהכמה

    כאשרכאשרכאשרכאשר    למענך,למענך,למענך,למענך,    פשעינופשעינופשעינופשעינו    מחהמחהמחהמחה וגו'. ומצאתומצאתומצאתומצאת
 וגו'. למענילמענילמענילמעני    פשעיךפשעיךפשעיךפשעיך    מוחהמוחהמוחהמוחה    הואהואהואהוא    אנכיאנכיאנכיאנכי    אנכיאנכיאנכיאנכי    ,,,,אמרתאמרתאמרתאמרת

    שכתובשכתובשכתובשכתוב    כמהכמהכמהכמה    וטהרנו,וטהרנו,וטהרנו,וטהרנו,    טהוריםטהוריםטהוריםטהורים    מיםמיםמיםמים    עלינועלינועלינועלינו    זרוקזרוקזרוקזרוק
    חטאינוחטאינוחטאינוחטאינו    כפרכפרכפרכפרוגו'.     טהוריםטהוריםטהוריםטהורים    מיםמיםמיםמים    עליכםעליכםעליכםעליכם    וזרקתיוזרקתיוזרקתיוזרקתי

    הזההזההזההזה    ביוםביוםביוםביום    כיכיכיכי    שכתובשכתובשכתובשכתוב    כמהכמהכמהכמה    וטהרנו,וטהרנו,וטהרנו,וטהרנו,    הזההזההזההזה    ביוםביוםביוםביום
וגו'. ובסוף הם  אתכםאתכםאתכםאתכם    לטהרלטהרלטהרלטהר    עליכםעליכםעליכםעליכם    יכפריכפריכפריכפר

    בביתבביתבביתבבית    ושמחנוושמחנוושמחנוושמחנו    קדשךקדשךקדשךקדשך    הרהרהרהר    אלאלאלאל    תביאנותביאנותביאנותביאנואומרים, 



  ה'תשע"ט ב'ש"ל תולדותמוצש"ק 

9  

    שישישישיקדקדקדקד    הרהרהרהר    אלאלאלאל    והביאותיםוהביאותיםוהביאותיםוהביאותים    שכתובשכתובשכתובשכתוב    כמהכמהכמהכמה    תפלתך,תפלתך,תפלתך,תפלתך,
    וזבחיהםוזבחיהםוזבחיהםוזבחיהם    עולותיהםעולותיהםעולותיהםעולותיהם    תפלתיתפלתיתפלתיתפלתי    בביתבביתבביתבבית    מחתיםמחתיםמחתיםמחתיםייייושושושוש

    לללללכלכלכלכ    יקראיקראיקראיקרא    להלהלהלהייייתפתפתפתפ    ביתביתביתבית    ביתיביתיביתיביתי    ייייככככ    מזבחימזבחימזבחימזבחי    עלעלעלעל    לרצוןלרצוןלרצוןלרצון
        העמים.העמים.העמים.העמים.

        
לומר ולתרץ כפי שאמרנו, שישנם  חייביםחייביםחייביםחייבים

כאלה אשר חתכו זאת בסכינא חריפא, למרות 
שפשטות הפסוק זה על כך, אבל הדבר חוזר 
באופן כללי. אינני יודע, מאיפה ומנין להם? על 
סמך מה בנו זאת? אבל ברור, שישנה הבנה 

  כזאת.
  

שני רציתי לומר, כי אין הוכחה ממייסד  מצדמצדמצדמצד
עולם וכו', שהוא התפילה הזאת, 'ריבונו של 

סובר כך. כי בפשטות, כך זה נראה. שהרי 
כתוב, 'מי אל כמוך נושא עון ועובר על פשע 
לשארית נחלתו'. על מי מדברים? מי הם 
'שארית נחלתו'? אלו עם ישראל. וכן אח"כ, 
'ישוב ירחמנו יכבוש עונותינו וכו'. 'תתן אמת 
ליעקב חסד לאברהם', טוב, אולי יכולים לומר 

ם אבינו הוא 'אב המון גויים', אבל שאברה
ההמשך, 'אשר נשבעת לאבותינו מימי קדם'. 
טוב, אולי כאן, כעת הדבר עולה בדעתי, לפי 
מה שאמרנו אפשר לומר שבעצם זה לא מחייב, 
אבל זאת אינה הפשטות. לפי מה שמדברים כל 
הזמן, 'אם יהיה נדחך בקצה השמים', 'ושב י"י 

אל. כעת אלהיך', מדברים על כלל ישר
כשאתה אומר, 'והביאותים אל הר קדשי 
ושימחתים בבית תפילתי', לכאורה הבנת 

  מייסד התפילה הזאת, כוונתו על עם ישראל. 
  

ברצוני לומר, שזאת אינה הוכחה בכלל.  כךכךכךכך־־־־עלעלעלעל
דהיינו, אין ראיה, כי מי שייסד את התפילה 
הזאת, הבין ג"כ כפי שכולם מבינים, שהכוונה 

להיות שהוא הבין, שזה כן  על עם ישראל. יכול
חוזר על הגרים. בפרט כעת, שאנחנו מדגישים 
זאת לגבי 'לאבותינו'. תוך כדי הדברים, הדבר 
עוד יותר התחזק. אין הוכחה. אולי אפשר 
לתרץ זאת, אבל גם בלי ההוכחה הזאת, נגיד 
שקודם המדובר רק על עם ישראל, אבל הפסוק 

אני אומר 'והביאותים אל הר קדשי', חושבני כי 

כאן חידוש לאמיתה של־תורה, מי שמבין. 
בעצם, את הפסוק הזה, הוא לא הביא בתורת 
תפילה, אלא בתורת מקור. תשמעו טוב. הרי 
הוא פותח כך, 'כמו שכבש אברהם אבינו רחמיו 
ועשה רצונך בלבב שלם, כן יכבשו רחמיך את 
כעסך ויגלו רחמיך על מדותיך, ותתנהג עמנו 

הרחמים'. היכן דבר זה  במדת החסד ובמדת
כתוב? בגמרא במסכת ברכות, שהבאנו לעיל. 
ולמדו זאת שם, מן הפסוק 'והביאותים אל הר 
קדשי ושימחתים בבית תפילתי', מכאן 
שהקב"ה מתפלל. א"כ, הוא סיים כך, בכדי 
לומר מהיכן מקור התפילה שאמרנו כעת, 
'יכבשו רחמיך את כעסך וכו'. למדנו זאת מן 

והביאותים אל הר קדשי וגו', מכאן הפסוק הזה, 
שהקב"ה מתפלל. מהקב"ה למדנו, את נוסח 
התפילה שאמרתי לך מקודם. זהו הבסיס 
והשורש לתפילה הזאת. רק לשם כך, הוא 
הביא את הפסוק הזה. הוא לא הביא את הפסוק 
בתורת שאנחנו מבקשים זאת, אלא בתורת 
היסוד של התפילה. הוא מביא בסיום הפיסקא, 

ן הדבר בנוי, כי המקור שלו הוא מכך מהיכ
  שהק"ה מתפלל. חושבני שזהו חידוש יפה מאד.

  
מהקהל: למה הוא שם זאת בסוף כל  שאלהשאלהשאלהשאלה

  התפילה, ולא בהתחלה?
  

מרן שליט"א: טוב ששאלת זאת. יפה  תשובתתשובתתשובתתשובת
מאד. הסיבה לכך היא, כי הוא אומר 'ויגלו 
רחמיך על מדותך', וההמשך הוא, 'מי אל כמוך 
וגו', אלו הי"ג מדות, יש שם שלש עשרה 
דברים. הרי ישנם שני י"ג מדות, יש את הי"ג 
מדות שאנחנו אומרים, י"י י"י אל רחום וחנון 

אל כמוך וגו', שזה  וגו', ויש י"ג מדות של 'מי
בסוף ספר מיכה. ומסבירים בספרים הקדושים, 
שהי"ג מדות הללו הם בעצם יותר גבוהות, יותר 
עליונות. אנחנו אומרים י"ג מדות, בדרגא יותר 
נמוכה. והמקובלים אומרים, כי זאת הסיבה 
שלפעמים אומרים י"ג מדות ולא נענים, כיון 

"ג שמי שאינו יודע את השורש שלהם, את י
מדות העליונות, הוא לא יודע לקשר את 
התחתונים עם העליונים, וממילא תפילתו אינה 
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מושלמת, כיון שהי"ג מדות הללו הן יותר 
גבוהות. משה רבינו לא אמר זאת, כיון שהוא 
לא היה צריך לכך. אבל למעשה, יש להם 

  מעלה גדולה יותר. 
  

אגב, בכך הסברנו פירוש הפלא ופלא,  דרךדרךדרךדרך
כפי שמהרי"ץ זיע"א  –אומרים  מדוע אנחנו

 י'] ל"ד, [שמותאת הפסוק  –אומר בחלק הדקדוק 

 ֹ ת ְּבִרי֒ת  ִכי֘ ִהֵּנ֣ה ָאנ מדוע במלה 'אנכי', . . . . ּכֵֹר֣
האות נו"ן היא מלעיל? הרי מלעיל עושים, 
כאשר ישנו 'סוף פסוק', או 'אתנחא'. כגון 

ִֹֽכיבפסוק,  ה ָאנ יִן ֵמָת֥ . . . . א'] ל', [בראשית    ְוִאם־ַא֖
אבל כאשר ישנו טעם זרקא, אמנם ישנו כלל 
כי גם בטעם זרקא זה מלעיל, אבל השאלה 
מדוע זה כך? ישנו כאן רמז הפלא ופלא. הלא 
'הנה אנכי כורת ברית', הקב"ה כרת ברית 
שי"ג מדות אינן חוזרות ריקם, אבל זה 'מלעיל', 
דהיינו אתה צריך לדעת את הי"ג מדות 

רית. מי שמכוון העליונות, כי על זה כרותה הב
את י"ג מדות העליונות, מקשר אותם עם 
השרשים שלהם, אם זה 'מלעיל', אז על כך 

  הקב"ה כורת ברית. הפלא ופלא.
  

מה שכתוב בתפילה הזאת, 'ויגלו רחמיך  לגבילגבילגבילגבי
לּו'? ישנם אחרים  על מדותיך', מה הפירוש 'ִיּגָ

 –הגורסים, 'יגולו'. מלשון 'נכמרו רחמיו' 
'יתגוללו רחמוהי'. הכוונה, שיתגלגלו הרחמים 
האלה, בכדי לבטל את מדת הכעס, דהיינו את 

  מדת הדין. 
  

שיתגלה שיתגלה שיתגלה שיתגלה מהרי"ץ אומר, 'יגלו' פירוש,  אבלאבלאבלאבל
לכן הזכרנו את שפע הרחמים לשאר המדות. שפע הרחמים לשאר המדות. שפע הרחמים לשאר המדות. שפע הרחמים לשאר המדות. 

י"ג מדות, מי אל כמוך וגו', שאותם אין בעיא 
לומר בשבת קודש, ולאחר שסיימנו אותם, הוא 

ך מה השורש של כל הדברים הללו אומר ל
ביחד, שהוא מן הפסוק הזה, 'והביאותים אל הר 
קדשי ושימחתים בבית תפילתי', מכאן 

  שהקב"ה מתפלל. 
  

דבר זה, נמצא בדברי רבינו האיי גאון.  שורששורששורששורש
הרי יש את חידושי אגדות של הרשב"א על 

, ועל המאמר [מובא בספר עין יעקב]מסכת ברכות 
    ישישישישהוא כותב כך,  -ל שהקב"ה מתפל –הזה 

    ....נכוןנכוןנכוןנכון    חיצוןחיצוןחיצוןחיצון    להלהלהלה    ישישישיש    גםגםגםגם    ,,,,מאדמאדמאדמאד    נשגבנשגבנשגבנשגב    סודסודסודסוד    זוזוזוזו    בהגדהבהגדהבהגדהבהגדה
    מהמהמהמה    לךלךלךלך    אגידאגידאגידאגיד    להלהלהלהייייותחותחותחותחישנו גם פשט בעניין. 

דהיינו, לפני שהרשב"א ז"ל. ז"ל. ז"ל. ז"ל.     לגאוןלגאוןלגאוןלגאון    בהבהבהבה    שראיתישראיתישראיתישראיתי
כותב את מה שהוא הבין בעניין זה, הוא כותב 
את מה שכתב גאון. כאשר הראשונים מזכירים 
את ה'גאון', כוונתם לרבינו האיי גאון. כאשר 
הם כותבים 'גאון' בסתם. חושבני, כי צ"ל 
'ַלגאון', ולא 'ְלגאון'. כביכול זה כמו ה"א 

        הידיעה. 
        

    במראיתבמראיתבמראיתבמראית    למשהלמשהלמשהלמשה    הההה""""הקבהקבהקבהקב    מדומדומדומדוייייללללאמר הגאון, כי אמר הגאון, כי אמר הגאון, כי אמר הגאון, כי 
    כמוכמוכמוכמו    ....להלהלהלהייייוהתפוהתפוהתפוהתפ    רחמיםרחמיםרחמיםרחמים    בקשתבקשתבקשתבקשת    סדרסדרסדרסדר    ,,,,העיןהעיןהעיןהעין

    כשליחכשליחכשליחכשליח    הההה""""הקבהקבהקבהקב    שנתעטףשנתעטףשנתעטףשנתעטףע"ב] ע"ב] ע"ב] ע"ב]     דף י"גדף י"גדף י"גדף י"ג    [ר"ה[ר"ה[ר"ה[ר"ה    שאמרושאמרושאמרושאמרו
    משהמשהמשהמשה    אתאתאתאת    מדמדמדמדייייולולולול    ,,,,התיבההתיבההתיבההתיבה    לפנילפנילפנילפני    שיורדשיורדשיורדשיורד    ציבורציבורציבורציבור

    הואהואהואהוא    וכןוכןוכןוכן    '.'.'.'.ויקראויקראויקראויקרא    פניופניופניופניו    עלעלעלעל    י"יי"יי"יי"י    ויעבורויעבורויעבורויעבור''''    בפרשהבפרשהבפרשהבפרשה
    פניךפניךפניךפניך    עלעלעלעל    טוביטוביטוביטובי    כלכלכלכל    אעביראעביראעביראעביראני אני אני אני     ,,,,י']י']י']י']    ל',ל',ל',ל',    [שמות[שמות[שמות[שמות    אומראומראומראומר

    ,,,,אמרואמרואמרואמרו    שעהשעהשעהשעה    אותהאותהאותהאותה    ועלועלועלועל    ....לפניךלפניךלפניךלפניך    י"יי"יי"יי"י    בשםבשםבשםבשם    וקראתיוקראתיוקראתיוקראתי
        מתפלל.מתפלל.מתפלל.מתפלל.ה ה ה ה """"שהקבשהקבשהקבשהקב    מניןמניןמניןמנין

        
האיי גאון, מקשר את הגמרא בברכות,  רבינורבינורבינורבינו

עם הגמרא בר"ה, שם כתוב לגבי הפסוק 
'ויעבור י"י על פניו', שהקב"ה נתעטף כשליח 
ציבור. זהו 'ויעבור', כמו שליח ציבור שעובר, 
נתעטף. אז הוא אומר, שזאת התפילה, שהוא 

  נתעטף כמו ש"צ. 
  

י"י י"י י"י י"י י"י י"י י"י י"י [שם ל"ד] [שם ל"ד] [שם ל"ד] [שם ל"ד] אמר אמר אמר אמר     כןכןכןכן    כיכיכיכיוכן מפורש בתורה, וכן מפורש בתורה, וכן מפורש בתורה, וכן מפורש בתורה, 
    ....ואמתואמתואמתואמת    דדדדחסחסחסחס    ורבורבורבורב    אפיםאפיםאפיםאפים    ארךארךארךארך    וחנוןוחנוןוחנוןוחנוןאל רחום אל רחום אל רחום אל רחום 

    ,,,,מדותמדותמדותמדות    גגגג""""יייי    לומרלומרלומרלומר    הוריתנוהוריתנוהוריתנוהוריתנו    אתהאתהאתהאתה    ,,,,משהמשהמשהמשה    וקאמרוקאמרוקאמרוקאמר
    יהייהייהייהי    ,,,,אמראמראמראמר    וכןוכןוכןוכן    '.'.'.'.לאמרלאמרלאמרלאמר    דברתדברתדברתדברת    כאשרכאשרכאשרכאשר''''    שנאמרשנאמרשנאמרשנאמר

    למדנולמדנולמדנולמדנו    ,,,,כעסיכעסיכעסיכעסי    אתאתאתאת    רחמירחמירחמירחמי    שיכבשושיכבשושיכבשושיכבשו    מלפנימלפנימלפנימלפני    רצוןרצוןרצוןרצון
        שיכבשו רחמיך את כעסך.שיכבשו רחמיך את כעסך.שיכבשו רחמיך את כעסך.שיכבשו רחמיך את כעסך.    מלפניךמלפניךמלפניךמלפניך    רררר""""יהיהיהיה    לומרלומרלומרלומר

      
אומרת, מה שכתוב בגמרא בהמשך,  זאתזאתזאתזאת

תניא אמר רבי ישמעאל וכו', וההוא אמר לו 
כך, למדנו מכאן את שורש התפילה הזאת, 
ועפי"ז אנחנו אומרים כך גם במוסף של ר"ה, רק 
שאנחנו לא אומרים שם את הפסוק 'והביאותים 
אל הר קדשי', אלא 'כשם שכבש וכו', שיגלו 
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רים אחרי רחמיך על מדותך וכו'. ומה שאומ
פרשת העקידה, שורש דבר זה, הכל נלמד 
מ'בית תפילתי'. הפלא ופלא. זהו חידוש ממש 

        מתוק מדבש.
  

    במליםבמליםבמליםבמלים    ויראויראויראוירא    הפטרתהפטרתהפטרתהפטרת    אתאתאתאת    מסיימיםמסיימיםמסיימיםמסיימים    הספרדיםהספרדיםהספרדיםהספרדים    מדועמדועמדועמדוע
    הנסיםהנסיםהנסיםהנסים    ובענייןובענייןובענייןובעניין, , , , הענייןהענייןהענייןהעניין    אמצעאמצעאמצעאמצע    שזהושזהושזהושזהו" " " " שלוםשלוםשלוםשלום    ותאמרותאמרותאמרותאמר""""

    אאאא""""זיעזיעזיעזיע    שבזישבזישבזישבזי    שלוםשלוםשלוםשלום    רררר""""כמהרכמהרכמהרכמהר    יייי""""עעעע    שנעשושנעשושנעשושנעשו    והנפלאותוהנפלאותוהנפלאותוהנפלאות
        ....מותומותומותומותו    ולאחרולאחרולאחרולאחר    בחייובחייובחייובחייו

        

לי שאלה, שנתעוררתי אליה בזמן האחרון,  ישישישיש
ואבקש מהת"ח שבציבור ומכל השומעים, אולי 
ימצאו תשובה הגונה, כי מהידוע לי עד עכשיו, 

  אלו תשובות שאינן מושלמות.
  

הכתוב כך, א']  ד', ב' [מלכיםוירא  בהפטרתבהפטרתבהפטרתבהפטרת ָ הְוִאׁשּ ָ הְוִאׁשּ ָ הְוִאׁשּ ָ     ְוִאׁשּ
י    ַאַחתַאַחתַאַחתַאַחת ׁשֵ יִמּנְ ׁשֵ יִמּנְ ׁשֵ יִמּנְ ׁשֵ ִביִאים    ְבֵניְבֵניְבֵניְבֵני    ִמּנְ ִביִאיםַהּנְ ִביִאיםַהּנְ ִביִאיםַהּנְ ע    ֶאלֶאלֶאלֶאל    ָצֲעָקהָצֲעָקהָצֲעָקהָצֲעָקה    ַהּנְ עֱאִליׁשָ עֱאִליׁשָ עֱאִליׁשָ  ֱאִליׁשָ

ךָ     ֵלאֹמרֵלאֹמרֵלאֹמרֵלאֹמר ךָ ַעְבּדְ ךָ ַעְבּדְ ךָ ַעְבּדְ י    ַעְבּדְ יִאיׁשִ יִאיׁשִ יִאיׁשִ ה    ֵמתֵמתֵמתֵמת    ִאיׁשִ הְוַאּתָ הְוַאּתָ הְוַאּתָ י    ָיַדְעּתָ ָיַדְעּתָ ָיַדְעּתָ ָיַדְעּתָ     ְוַאּתָ יּכִ יּכִ יּכִ ךָ     ּכִ ךָ ַעְבּדְ ךָ ַעְבּדְ ךָ ַעְבּדְ     ַעְבּדְ
ה    ְי"יָ ְי"יָ ְי"יָ ְי"יָ     ֶאתֶאתֶאתֶאת    ָיֵראָיֵראָיֵראָיֵרא    ָהָיהָהָיהָהָיהָהָיה הְוַהּנֹׁשֶ הְוַהּנֹׁשֶ הְוַהּנֹׁשֶ א    ְוַהּנֹׁשֶ אּבָ אּבָ אּבָ ֵני    ֶאתֶאתֶאתֶאת    ָלַקַחתָלַקַחתָלַקַחתָלַקַחת    ּבָ ֵניׁשְ ֵניׁשְ ֵניׁשְ     ְיָלַדיְיָלַדיְיָלַדיְיָלַדי    ׁשְ

ע    ֵאֶליהָ ֵאֶליהָ ֵאֶליהָ ֵאֶליהָ     ַויֹּאֶמרַויֹּאֶמרַויֹּאֶמרַויֹּאֶמר ....ַלֲעָבִדיםַלֲעָבִדיםַלֲעָבִדיםַלֲעָבִדים    לוֹ לוֹ לוֹ לוֹ  עֱאִליׁשָ עֱאִליׁשָ עֱאִליׁשָ ה    ָמהָמהָמהָמה    ֱאִליׁשָ הֶאֱעׂשֶ הֶאֱעׂשֶ הֶאֱעׂשֶ ְך     ֶאֱעׂשֶ ְך ּלָ ְך ּלָ ְך ּלָ ּלָ
ֲאִלי    ְלִכיְלִכיְלִכיְלִכי    ַויֹּאֶמרַויֹּאֶמרַויֹּאֶמרַויֹּאֶמר, , , , וגו' ֲאִליׁשַ ֲאִליׁשַ ֲאִליׁשַ ִלים    ָלךְ ָלךְ ָלךְ ָלךְ     ׁשַ ִליםּכֵ ִליםּכֵ ִליםּכֵ     ּוָבאתּוָבאתּוָבאתּוָבאת, , , , וגו'    ּכֵ

ֶלת    ְוָסַגְרּתְ ְוָסַגְרּתְ ְוָסַגְרּתְ ְוָסַגְרּתְ  ֶלתַהּדֶ ֶלתַהּדֶ ֶלתַהּדֶ וגו', וקרה נס גדול. מה'אסוך שמן'     ַהּדֶ
הזה, נהיה לה שפע בשמן, והיא אכלה ופרעה 

        את חובותיה. 
        

    ַויֲַּעֹברַויֲַּעֹברַויֲַּעֹברַויֲַּעֹבר    ַהיֹּוםַהיֹּוםַהיֹּוםַהיֹּום    ַוְיִהיַוְיִהיַוְיִהיַוְיִהימתחילים עניין נוסף,  אח"כאח"כאח"כאח"כ
ע עֱאִליׁשָ עֱאִליׁשָ עֱאִליׁשָ אֶמרוגו', ׁשּוֵנם ׁשּוֵנם ׁשּוֵנם ׁשּוֵנם     ֶאלֶאלֶאלֶאל    ֱאִליׁשָ אֶמרַוּתֹ אֶמרַוּתֹ אֶמרַוּתֹ הּ     ֶאלֶאלֶאלֶאל    ַוּתֹ הּ ִאיׁשָ הּ ִאיׁשָ הּ ִאיׁשָ     ָנאָנאָנאָנא    ִהּנֵהִהּנֵהִהּנֵהִהּנֵה    ִאיׁשָ
י יָיַדְעּתִ יָיַדְעּתִ יָיַדְעּתִ י    ָיַדְעּתִ יּכִ יּכִ יּכִ     ָעֵלינוּ ָעֵלינוּ ָעֵלינוּ ָעֵלינוּ     עֵֹברעֵֹברעֵֹברעֵֹבר    הּואהּואהּואהּוא    ָקדֹושׁ ָקדֹושׁ ָקדֹושׁ ָקדֹושׁ     ֱאלִֹהיםֱאלִֹהיםֱאלִֹהיםֱאלִֹהים    ִאישׁ ִאישׁ ִאישׁ ִאישׁ     ּכִ
ִמיד ִמידּתָ ִמידּתָ ִמידּתָ ה    ....ּתָ הַנֲעׂשֶ הַנֲעׂשֶ הַנֲעׂשֶ א    ַנֲעׂשֶ אּנָ אּנָ אּנָ ה     ִקירִקירִקירִקיר    ֲעִליַּתֲעִליַּתֲעִליַּתֲעִליַּת    ּנָ ה ְקַטּנָ ה ְקַטּנָ ה ְקַטּנָ     ֶאלֶאלֶאלֶאל    ַויֹּאֶמרַויֹּאֶמרַויֹּאֶמרַויֹּאֶמרוגו', ְקַטּנָ

ֲחִזי ֲחִזיּגֵ ֲחִזיּגֵ ֲחִזיּגֵ ית    ְקָראְקָראְקָראְקָרא    ַנֲערוֹ ַנֲערוֹ ַנֲערוֹ ַנֲערוֹ     ּגֵ ּוַנּמִ יתַלׁשּ ּוַנּמִ יתַלׁשּ ּוַנּמִ יתַלׁשּ ּוַנּמִ     ַויֹּאֶמרַויֹּאֶמרַויֹּאֶמרַויֹּאֶמר, , , , וגו'    ַהזֹּאתַהזֹּאתַהזֹּאתַהזֹּאת    ַלׁשּ
ֵעת    ַהזֶּהַהזֶּהַהזֶּהַהזֶּה    ַלּמֹוֵעדַלּמֹוֵעדַלּמֹוֵעדַלּמֹוֵעד ֵעתּכָ ֵעתּכָ ֵעתּכָ ן    חֶֹבֶקתחֶֹבֶקתחֶֹבֶקתחֶֹבֶקת] ] ] ] ַאּתְ ַאּתְ ַאּתְ ַאּתְ [[[[    אתיאתיאתיאתי    ַחיָּהַחיָּהַחיָּהַחיָּה    ּכָ ןּבֵ ןּבֵ ןּבֵ . . . . וגו'    ּבֵ

זאת הפטרת וירא, כפי שבפרשת השבוע כתוב 
  לגבי שרה אמנו, שהמלאך בישר לה שתלד בן.

   
שהיא ילדה בן, כפי שאלישע אמר לה  לאחרלאחרלאחרלאחר

ל'כעת חיה',  ְגּדַ לַויִּ ְגּדַ לַויִּ ְגּדַ לַויִּ ְגּדַ     ָאִביוָאִביוָאִביוָאִביו    ֶאלֶאלֶאלֶאל    ַויֹּאֶמרַויֹּאֶמרַויֹּאֶמרַויֹּאֶמרוגו', ַהיֶָּלד ַהיֶָּלד ַהיֶָּלד ַהיֶָּלד     ַויִּ
י ירֹאׁשִ ירֹאׁשִ ירֹאׁשִ י     רֹאׁשִ י רֹאׁשִ י רֹאׁשִ י רֹאׁשִ ֵאהוּ וגו', רֹאׁשִ ָ ׂשּ ֵאהוּ ַויִּ ָ ׂשּ ֵאהוּ ַויִּ ָ ׂשּ ֵאהוּ ַויִּ ָ ׂשּ ב    ִאּמוֹ ִאּמוֹ ִאּמוֹ ִאּמוֹ     ֶאלֶאלֶאלֶאל    ַוְיִביֵאהוּ ַוְיִביֵאהוּ ַוְיִביֵאהוּ ַוְיִביֵאהוּ     ַויִּ בַויֵּׁשֶ בַויֵּׁשֶ בַויֵּׁשֶ     ַויֵּׁשֶ

יהָ     ַעלַעלַעלַעל ְרּכֶ יהָ ּבִ ְרּכֶ יהָ ּבִ ְרּכֶ יהָ ּבִ ְרּכֶ ֳהַרִים    ַעדַעדַעדַעד    ּבִ ֳהַרִיםַהּצָ ֳהַרִיםַהּצָ ֳהַרִיםַהּצָ ַעל    ....ַויָֹּמתַויָֹּמתַויָֹּמתַויָֹּמת    ַהּצָ ַעלַוּתַ ַעלַוּתַ ַעלַוּתַ ֵבהוּ     ַוּתַ ּכִ ׁשְ ֵבהוּ ַוּתַ ּכִ ׁשְ ֵבהוּ ַוּתַ ּכִ ׁשְ ֵבהוּ ַוּתַ ּכִ ׁשְ     ַוּתַ
ת    ַעלַעלַעלַעל תִמּטַ תִמּטַ תִמּטַ ְקָרא, , , , וגו'ָהֱאלִֹהים ָהֱאלִֹהים ָהֱאלִֹהים ָהֱאלִֹהים     ִאישׁ ִאישׁ ִאישׁ ִאישׁ     ִמּטַ ְקָראַוּתִ ְקָראַוּתִ ְקָראַוּתִ הּ     ֶאלֶאלֶאלֶאל    ַוּתִ הּ ִאיׁשָ הּ ִאיׁשָ הּ ִאיׁשָ     ִאיׁשָ

אֶמר אֶמרַוּתֹ אֶמרַוּתֹ אֶמרַוּתֹ ְלָחה    ַוּתֹ ְלָחהׁשִ ְלָחהׁשִ ְלָחהׁשִ ָעִרים     ִמןִמןִמןִמן    ֶאָחדֶאָחדֶאָחדֶאָחד    ִליִליִליִלי    ָנאָנאָנאָנא    ׁשִ ָעִרים ַהּנְ ָעִרים ַהּנְ ָעִרים ַהּנְ וגו', ַהּנְ
    ַהיֹּוםַהיֹּוםַהיֹּוםַהיֹּום    ֵאָליוֵאָליוֵאָליוֵאָליו] ] ] ] הֶֹלֶכתהֶֹלֶכתהֶֹלֶכתהֶֹלֶכת    ַאּתְ ַאּתְ ַאּתְ ַאּתְ [[[[    הלכתיהלכתיהלכתיהלכתי    אתיאתיאתיאתי    ַמּדּועַ ַמּדּועַ ַמּדּועַ ַמּדּועַ     ַויֹּאֶמרַויֹּאֶמרַויֹּאֶמרַויֹּאֶמר

ת    ְולֹאְולֹאְולֹאְולֹא    חֶֹדשׁ חֶֹדשׁ חֶֹדשׁ חֶֹדשׁ     לֹאלֹאלֹאלֹא ּבָ תׁשַ ּבָ תׁשַ ּבָ תׁשַ ּבָ אֶמר    ׁשַ אֶמרַוּתֹ אֶמרַוּתֹ אֶמרַוּתֹ לֹום    ַוּתֹ לֹוםׁשָ לֹוםׁשָ לֹוםׁשָ         ....ׁשָ

תסתכלו בחומשים הרגילים, תראו  כי 'כאן  אםאםאםאם
מסיימים הספרדים'. במלים, 'ותאמר שלום'. 
באמצע העניין מסיימים? אח"כ היא הלכה אל 
אלישע, וכל העניין של גיחזי עם המטה. הדבר 
הפלא ופלא. אנחנו התימנים, וגם האשכנזים, 

אממשיכים את ההפטרה עד הפסוק,  ָ ׂשּ אַוּתִ ָ ׂשּ אַוּתִ ָ ׂשּ אַוּתִ ָ ׂשּ     ֶאתֶאתֶאתֶאת    ַוּתִ
ָנהּ  ָנהּ ּבְ ָנהּ ּבְ ָנהּ ּבְ ֵצא    ּבְ ֵצאַוּתֵ ֵצאַוּתֵ ֵצאַוּתֵ אמנם זה עוד ארוך. אבל לכאורה,     ....ַוּתֵ

איך אפשר להפסיק באמצע הסיפור? הפלא 
  ופלא. מישהו יודע תשובה?

  
מהקהל: אומרים הסבר בדרך צחות,  הערההערההערההערה

  בשם הר"ר אריה לוין זצ"ל.
  

מרן שליט"א: או, יפה. אבל למעשה,  תשובתתשובתתשובתתשובת
  כיצד אתם נוהגים?

  

הספרדים, לא  מהקהל: אצלינו תגובהתגובהתגובהתגובה
ממשיכים הלאה. מסיימים במלים 'ותאמר 
שלום'. כי אחרי שהולכים אל החכמים, הכל 

  כבר בסדר. כך שמעתי.
  

מרן שליט"א: טוב. כעת אומר לך, מה  תשובתתשובתתשובתתשובת
  שאני שמעתי.

  
, כי הסיבה שהספרדים מסיימים כאן, כיון אמרואמרואמרואמרו

שיש להם אמונת חכמים. דהיינו, לא צריכים 
להגיד מה היה הסיפור, כי אם היא לוקחת אותו 
לאלישע הנביא, כבר לא משנה מה היה, הדבר 
בטוח שזה מה שיהיה, והוא יחיה אותו. זה מה 

  ששמעתי. 
  

היא, כי לא מצא חן בעיני התירוץ הזה.  והאמתוהאמתוהאמתוהאמת
כי חושבני שזה לשון הרע, כלפי  ראשית,

העדות האחרות. וכי רק לספרדים ישנה אמונת 
חכמים? לאשכנזים ולתימנים, אין אמונת 

  חכמים?
  

שאתם יודעים, יש בתימן את קברו של  כפיכפיכפיכפי
רבינו שלום שבזי זצוק"ל, למשל מהעיר שלנו 

יום. וכשהיה  15עד לשם זה היה מהלך של 
הדבר צורך, נסעו לשם. קבר של צדיק. 

מפורסם בכל ארץ תימן, שמגיעים לקבר שלו. 
היו עוד קברי צדיקים סמוך לצנעא, שהלכו 
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להתפלל שם. וכי אפשר להגיד, שלא היתה 
להם אמונה בצדיקים? כל אדם שהיתה לו איזו 

  צרה או בעיא.
  

מהקהל: זה לא היה רק אחרי שהוא  שאלהשאלהשאלהשאלה
  נפטר?

  

מרן שליט"א: לא. זה לא התחיל אחרי  תשובתתשובתתשובתתשובת
אהה, להאמין כבר בחייו. יפה, טוב שמת. 

שאתה אומר, עכשיו הבנתי מה שכתוב כאן, 
אתה מסביר את מה שאני עומד לקרוא עוד 

  מעט.
  

ספר בשם 'אוצר ספרי תימן', להר"ר  ישנוישנוישנוישנו
אברהם ב"ר חיים אלנדאף, והוא כותב 

  בהקדמתו על 'תולדות הרשב"י אלשבזי'. 
  

    מחכמימחכמימחכמימחכמיבימיו היה אחד בימיו היה אחד בימיו היה אחד בימיו היה אחד כותב כך,  הואהואהואהוא
    בקיבקיבקיבקי    והיהוהיהוהיהוהיה    עלואן',עלואן',עלואן',עלואן',    אבןאבןאבןאבן''''    שמושמושמושמו    ,,,,יםיםיםיםהישמעאלהישמעאלהישמעאלהישמעאל

    ללללככככ    מרפאמרפאמרפאמרפא    והיהוהיהוהיהוהיה    ,,,,והמכשפותוהמכשפותוהמכשפותוהמכשפות    הרפואותהרפואותהרפואותהרפואות    חכמתחכמתחכמתחכמתבבבב
    מימימימי    וכןוכןוכןוכןשמעתם? היה מכשף.     ....אליואליואליואליו    שיבואשיבואשיבואשיבוא    חולהחולהחולהחולה
    ,,,,בזהבזהבזהבזה    כיוצאכיוצאכיוצאכיוצא    אואואואו    ,,,,אבידהאבידהאבידהאבידה    כגוןכגוןכגוןכגון    ,,,,ןןןןייייעניעניעניעני    איזהאיזהאיזהאיזה    לולולולו    שיששיששיששיש
זהו מה שנקרא, גורל     ".".".".החולהחולהחולהחול""""    יייי""""עעעע    לולולולו    מגלהמגלהמגלהמגלה    הואהואהואהוא

    לדרושלדרושלדרושלדרוש    הולכיםהולכיםהולכיםהולכיםישראל ישראל ישראל ישראל     נינינינימבמבמבמב    רביםרביםרביםרבים    והיווהיווהיווהיוהחול. 
נו, חס ושלום זאת     ....םםםםבקשתבקשתבקשתבקשת    להםלהםלהםלהם    ועושהועושהועושהועושה    ,,,,נונונונוממממממממ

    עםעםעםעם    אתאתאתאת    הרבהרבהרבהרב    ראותראותראותראותוכוכוכוכסכנה, גוי שעושה כך. 
    ,,,,שלושלושלושלו    כשפיםכשפיםכשפיםכשפים    מעשהמעשהמעשהמעשה    אחריאחריאחריאחרי    שהולכיםשהולכיםשהולכיםשהולכים    ישראלישראלישראלישראל

    צדצדצדצד    עלעלעלעל    נגדונגדונגדונגדו    עושהעושהעושהעושה    והיהוהיהוהיהוהיה    ,,,,''''הההה    קנאתקנאתקנאתקנאת    נאנאנאנאייייקקקק
כבר  האמת היא, כי הספר גורל החול ....ושהושהושהושההקדהקדהקדהקד

נדפס. הוא אומר, שאומות העולם מתייהרים 
עלינו, אבל אדרבה, תדעו לכם שאנחנו ג"כ 

יהודים ח"ו לא הבכדי שבקיאים בחכמה הזאת, 
    יםיםיםיםהיהודהיהודהיהודהיהוד    נמנעונמנעונמנעונמנעו    ואזואזואזואז    רחמנא ליצלן.ילכו אחרי 

    ,,,,הרבהרבהרבהרב    לפנילפנילפנילפני    ובאיםובאיםובאיםובאים    ....''''הנזהנזהנזהנז    אאאא""""סטסטסטסט    אצלאצלאצלאצל    מלילךמלילךמלילךמלילך
    וגםוגםוגםוגםכעת תשמע טוב,     ....בקשתםבקשתםבקשתםבקשתם    להםלהםלהםלהם    ועושהועושהועושהועושה
    אאאאהבהבהבהב    כלכלכלכל    מעםמעםמעםמעם    ווווחסדחסדחסדחסד    הסירהסירהסירהסיר    לאלאלאלא    ,,,,ותוותוותוותוממממ    אחריאחריאחריאחרי

    ,,,,חוליחוליחוליחולי    איזהאיזהאיזהאיזה    עלעלעלעל    הןהןהןהן    ,,,,קבורתוקבורתוקבורתוקבורתו    מצבתמצבתמצבתמצבת    עלעלעלעל    חחחחלהשתטלהשתטלהשתטלהשתט
    ....םםםםבקשתבקשתבקשתבקשת    להםלהםלהםלהם    ועושהועושהועושהועושה    ,,,,בניםבניםבניםבנים    חשוכיחשוכיחשוכיחשוכי' ' ' ' אפיאפיאפיאפי    הןהןהןהן

דהיינו, הדבר התחיל בחייו, לא רק אחרי מותו. 
    תימן,תימן,תימן,תימן,    עריעריעריערי    קצויקצויקצויקצוי    מכלמכלמכלמכל    הולכיםהולכיםהולכיםהולכים    רביםרביםרביםרבים    ,,,,היוםהיוםהיוםהיום    ועדועדועדועד

    םםםםמקומקומקומקו    אלאלאלאל    מםמםמםמםממקוממקוממקוממקו    ימיםימיםימיםימים    מעשרהמעשרהמעשרהמעשרה    יותריותריותריותר    הלךהלךהלךהלךממממ
(בערבית     לסיירלסיירלסיירלסייר    תעזתעזתעזתעז    בעירבעירבעירבעיר    ורתוורתוורתוורתוקבקבקבקב    מצבתמצבתמצבתמצבת

"זיארה", ביקור. לכן נקט בסגנון זה אומרים 
 ....מנוחתומנוחתומנוחתומנוחתו    םםםםמקומקומקומקו    בלשה"ק סמ"ך במקום ז'. יב"ן)

כבר עבר שלש מאות שנה, מאז שהוא נפטר. 
אולי שלוש מאות וחמשים. אני מדבר על זמנו, 

    קקקקמ"מ"מ"מ"    לסיירלסיירלסיירלסייר    שהולכיםשהולכיםשהולכיםשהולכים    כמוכמוכמוכמו    כאשר הוא כתב זאת.
    רפואהרפואהרפואהרפואה    לצורךלצורךלצורךלצורך    ורובםורובםורובםורובם    ....אאאא""""זיעזיעזיעזיע    םםםם""""ורמבורמבורמבורמב    יייי""""הרשבהרשבהרשבהרשב
      ....וכיוצאוכיוצאוכיוצאוכיוצא

 

הרשב"י, אמנם הולכים, אבל אינני קבר לגבי לגבי לגבי לגבי 
יודע האם הולכים גם לקבר הרמב"ם. לא 

  שמעתי על כך. אולי קצת.
  

מהקהל: עכשיו שיפצו שם, ועשו מקום  הערההערההערההערה
  גדול.

  

  מרן שליט"א: בסדר. תשובתתשובתתשובתתשובת
  

על כך נסים ונפלאות, לא לחנם הלכו מספרים מספרים מספרים מספרים 
לשם. ראו דברים בחוש. ואפילו גויים, היו 

שבתקופה האחרונה  הולכים לשם. אני יודע
בתימן, היו באים גויים מסעודיה לקבר שלו, 
והיו נושעים. פלאי פלאות. לא אכנס כעת 
לספר לכם על סיפורים שאני יודע שאירעו 
במשפחתי, אבל אלו דברים מפורסמים 

  ופשוטים.
  

מהקהל: כיצד זה מסתדר עם האיסור,  הערההערההערההערה
  'לא תדרוש אל המתים'?

  

ים אל מרן שליט"א: לא מתפלל תשובתתשובתתשובתתשובת
הצדיק, אלא מבקשים שהצדיק יתפלל עלינו. 
זהו כפי שאומרים בפיוט 'אראלי מרומים', 
'כמליצי עמדו נא'. מבקשים מהצדיק, שיעמוד 
במליצה עלינו. זהו כפי שאתה הולך אל מי 
שקרוב אל המלך, כיון שיש לו פרוטקציה, 
ומבקש ממנו שיבקש בשבילך, ואז המלך 

  מתייחס אליך יותר.
  

דפסתי בספר תהלים 'תורת אבות', ה בזמנובזמנובזמנובזמנו
ב"ה זה מופץ גם כיום, הבאתי את מה שמצאתי 
בס"ד, קונטריס של בקשה שהיה מונח על קברו 
של רבינו שלום שבזי, הדפסתי שם את הבקשה 

  הזאת, זאת תפילה ארוכה. 
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אתחיל לכתוב בקשה נאה אתחיל לכתוב בקשה נאה אתחיל לכתוב בקשה נאה אתחיל לכתוב בקשה נאה כותב כך,  הואהואהואהוא
לאמרה על קבר הצדיק אדוננו ורבינו, חמוד לאמרה על קבר הצדיק אדוננו ורבינו, חמוד לאמרה על קבר הצדיק אדוננו ורבינו, חמוד לאמרה על קבר הצדיק אדוננו ורבינו, חמוד 

עינינו, ציץ תפארתנו, החכם עינינו, ציץ תפארתנו, החכם עינינו, ציץ תפארתנו, החכם עינינו, ציץ תפארתנו, החכם     לבנו, גלגללבנו, גלגללבנו, גלגללבנו, גלגל
הכולל, התנא האלהי מהר"ר שלום שבזי הכולל, התנא האלהי מהר"ר שלום שבזי הכולל, התנא האלהי מהר"ר שלום שבזי הכולל, התנא האלהי מהר"ר שלום שבזי 

        זיע"א.זיע"א.זיע"א.זיע"א.
        

ידיע להוי לכון אחינו בני ישראל הבאים ידיע להוי לכון אחינו בני ישראל הבאים ידיע להוי לכון אחינו בני ישראל הבאים ידיע להוי לכון אחינו בני ישראל הבאים 
להשתטח על קבר זה הצדיק, מי שיש לו חולי להשתטח על קבר זה הצדיק, מי שיש לו חולי להשתטח על קבר זה הצדיק, מי שיש לו חולי להשתטח על קבר זה הצדיק, מי שיש לו חולי 
או איזה צער בגופו, ילך להתפלל על עצמו או איזה צער בגופו, ילך להתפלל על עצמו או איזה צער בגופו, ילך להתפלל על עצמו או איזה צער בגופו, ילך להתפלל על עצמו 
אצל קבר הצדיק ברחוק ארבע אמות, ויתרפא אצל קבר הצדיק ברחוק ארבע אמות, ויתרפא אצל קבר הצדיק ברחוק ארבע אמות, ויתרפא אצל קבר הצדיק ברחוק ארבע אמות, ויתרפא 

בני בני בני בני בעזרת ה' יתברך. ודעו לכם אחינו, שיש בעזרת ה' יתברך. ודעו לכם אחינו, שיש בעזרת ה' יתברך. ודעו לכם אחינו, שיש בעזרת ה' יתברך. ודעו לכם אחינו, שיש 
אדם הולכים ומגיעין על הקבר, ואין להם מלה אדם הולכים ומגיעין על הקבר, ואין להם מלה אדם הולכים ומגיעין על הקבר, ואין להם מלה אדם הולכים ומגיעין על הקבר, ואין להם מלה 

הוא בא לשם, אבל אינו יודע מה בלשונם. בלשונם. בלשונם. בלשונם. 
להגיד. אולי הוא יכול לקרוא מזמור תהלים, או 

ואינם יכולים ואינם יכולים ואינם יכולים ואינם יכולים משהו אחר, אבל לא להתפלל. 
לומר שום מלה, ולא תרדנה עיניהם דמעה. לומר שום מלה, ולא תרדנה עיניהם דמעה. לומר שום מלה, ולא תרדנה עיניהם דמעה. לומר שום מלה, ולא תרדנה עיניהם דמעה. 
אמרתי בלבי לכתוב זאת הבקשה, לכל אמרתי בלבי לכתוב זאת הבקשה, לכל אמרתי בלבי לכתוב זאת הבקשה, לכל אמרתי בלבי לכתוב זאת הבקשה, לכל 

בכדי לעורר זה. זה. זה. זה. ההולכים להשתטח על הקבר הההולכים להשתטח על הקבר הההולכים להשתטח על הקבר הההולכים להשתטח על הקבר ה
ויזהר שלא יהיה טמא מקרה לילה ח"ו, ויזהר שלא יהיה טמא מקרה לילה ח"ו, ויזהר שלא יהיה טמא מקרה לילה ח"ו, ויזהר שלא יהיה טמא מקרה לילה ח"ו, אותם. 

אם הוא בא כך, או מזיעת דרכים על בגדיו. או מזיעת דרכים על בגדיו. או מזיעת דרכים על בגדיו. או מזיעת דרכים על בגדיו. 
ואם הוא בלתי טהור, צריך ואם הוא בלתי טהור, צריך ואם הוא בלתי טהור, צריך ואם הוא בלתי טהור, צריך מטרחת הדרך. 

וגם אחרי שובו. ואם לא וגם אחרי שובו. ואם לא וגם אחרי שובו. ואם לא וגם אחרי שובו. ואם לא  טבילה קודם שילך,טבילה קודם שילך,טבילה קודם שילך,טבילה קודם שילך,
יוכל לעשות כן, טוב לו שלא לילך. וכל מי יוכל לעשות כן, טוב לו שלא לילך. וכל מי יוכל לעשות כן, טוב לו שלא לילך. וכל מי יוכל לעשות כן, טוב לו שלא לילך. וכל מי 

        . . . . וכו'שיש עליו חוב נדר, ישלמנו שיש עליו חוב נדר, ישלמנו שיש עליו חוב נדר, ישלמנו שיש עליו חוב נדר, ישלמנו 
        

שלום שלום שלום שלום נוסח התפילה,  הוא מתחיל אתכעת כעת כעת כעת 
עליך אדוננו מורינו ורבינו אבא שלום אלשבזי עליך אדוננו מורינו ורבינו אבא שלום אלשבזי עליך אדוננו מורינו ורבינו אבא שלום אלשבזי עליך אדוננו מורינו ורבינו אבא שלום אלשבזי 
זיע"א ושלום ינוח על משכבך, צדיק יסוד עולם. זיע"א ושלום ינוח על משכבך, צדיק יסוד עולם. זיע"א ושלום ינוח על משכבך, צדיק יסוד עולם. זיע"א ושלום ינוח על משכבך, צדיק יסוד עולם. 
אשר היית נאמן לבית ישראל בכל עת, ועמדת אשר היית נאמן לבית ישראל בכל עת, ועמדת אשר היית נאמן לבית ישראל בכל עת, ועמדת אשר היית נאמן לבית ישראל בכל עת, ועמדת 
להם בעת צרתם כחומה נשגבה, להתפלל להם בעת צרתם כחומה נשגבה, להתפלל להם בעת צרתם כחומה נשגבה, להתפלל להם בעת צרתם כחומה נשגבה, להתפלל 
עליהם תמיד באהבה רבה. וזכית והצדקת את עליהם תמיד באהבה רבה. וזכית והצדקת את עליהם תמיד באהבה רבה. וזכית והצדקת את עליהם תמיד באהבה רבה. וזכית והצדקת את 
הרבים, והורית לישראל חוקים ישרים הרבים, והורית לישראל חוקים ישרים הרבים, והורית לישראל חוקים ישרים הרבים, והורית לישראל חוקים ישרים 

וכו', ישנה ובים. אשריך וטוב לך ובים. אשריך וטוב לך ובים. אשריך וטוב לך ובים. אשריך וטוב לך ומשפטים טומשפטים טומשפטים טומשפטים ט
שם אריכות גדולה מאד, תפילות גדולות 
ונוראות שהוא סידר והכין, בכדי שידעו 

  להתפלל, כל אחד לפי העניין שלו.
  

אופן, אין ספק שלגבי החכמים אשר  בכלבכלבכלבכל
הוכיחו את עצמם בצדקותם, אלו שיש להם את 
הזכות לעשות נסים ונפלאות, בודאי שהיו 

אם אלישע הוכיח את עצמו בנס  מאמינים בהם.

השמן, וכי ח"ו יש מי שמכחיש. למה לבוא 
ולהגיד, שלספרדים ישנה אמונת חכמים, ולא 

  לאחרים? זאת שאלת אחת.
  

יתירה מכך, האמת היא כי ישנם ספרים,  אבלאבלאבלאבל
שכתוב בהם בדיוק ההיפך. מי שיעיין בחומש 
'נחל קדומים', יראה שכתוב שם, 'כאן מסיימים 

כביכול, הספרדים הם שממשיכים  האשכנזים'.
לומר את ההמשך. האשכנזים והאיטליאנים, 
ממשיכים עד ותשא את בנה ותצא. הדבר פלא 

  עצום. 
  

, שלא לכל הספרדים היה מנהג אחד. התבררהתבררהתבררהתברר
ישנם אשכנזים, כתוב כי במקום בשם פפדמ, 
דהיינו פרנקפורט דמיין, הם גמרו במלים 

שמסיימים 'ותאמר שלום'. א"כ, ישנם אשכנזים 
כאן. בקיצור, חס ושלום להוציא לעז. הרמב"ם 
כותב, 'ואשה אחת מבני הנביאים', עד 'ותשא 
בנו ותצא'. וכי להרמב"ם לא היתה אמונת 

  חכמים? לא מוצא חן בעיני, התירוץ הזה.
  

מה שכן, אכן ראיתי את הפירוש הזה  אבלאבלאבלאבל
בספר דרכי אבות, הוא מביא זאת בשם הרה"צ 

מעו איך היה הסיפור. אריה לוין, אבל תש
רציתי לקרוא זאת בפניכם מתוך המקור, אבל 
כנראה שכחתי להביא זאת לכאן. בכל אופן 
כתוב שם, שהרב אריה לוין היה לומד עם 
הרבנית שלו את ההפטרות, כנראה את 
הפרשיות היא כבר ידעה, וכאשר הם הגיעו אל 
ההפטרה הזאת, היא שאלה אותו את השאלה 

ם מסיימים כאן באמצע הזאת, למה הספרדי
הסיפור? אז הוא ענה לה, שזה בגלל שהספרדים 

  מצטיינים באמונת חכמים. 
  

אמרתי, טוב, זה כבר לא לשון הרע. הוא  א"כא"כא"כא"כ
לא אמר שלאחרים אין אמונת חכמים, אלא 
שהספרדים 'מצטיינים' בכך, הם יותר משובחים 
בזה, הם בדרגא הראשונה בכך. יכול להיות 

, בכל אופן זה כבר לא שלספרדים יש יותר
  לשה"ר. 
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בכל זאת, נראה לי שהתירוץ הזה טוב רק  אבלאבלאבלאבל
בשביל הנשים, לא בשביל תלמידי חכמים. 
בשביל הרבנית שלו, זהו תירוץ טוב. לא נראה 

  לי, שלתלמידי חכמים זהו תירוץ.
  

מהקהל: אבל הדבר נכון שלספרדים יש  שאלהשאלהשאלהשאלה
יותר אמונת חכמים, אפילו החילונים שבהם 

נים ב"באבות", אוי ואבוי למי שידבר מאמי
  נגדם בפניהם?

  
מרן שליט"א: זה ידוע, אבל זאת לא  תשובתתשובתתשובתתשובת

אמונת חכמים, זו בערות. "באבות" שעושים 
עצמם צדיקים וגדולים, ולא יודעים שום 
"בבא". לא בבא קמא, לא ב"מ, ולא ב"ב. זאת 
תמימות שלהם. התימנים הם לא כאלה, הם 

כליים יותר, לא מאמ ינים בקלות, אא"כ ׂשִ
הוכח הדבר. ואכמ"ל. נזכיר רק שיעקב לא 
חשש שבניו יעשו אותו אלוה, רק המצרים... 

  וד"ל.
  

יכול בס"ד להגיד תירוץ בסגנון אחר, וזה  אניאניאניאני
יהיה טוב. אפשר לומר, שהם רצו ללמד אמונת 
חכמים. דהיינו, מי שייסד זאת, היתה לו מטרה 

, כי כזאת. אתה לא צריך לשמוע את ההמשך
אם היא לוקחת אותו אל הנביא, אל תשאל מה 
היה, כי בטוח שהדבר נגמר טוב. זאת הוא רצה 
ללמד בכך. כך היתה המחשבה של אותו 
החכם. מבלי לפגוע ולהגיד, שזה יותר מזה וכו'. 

  אם היו אומרים כך, עוד הייתי מקבל. 
  

נראה לי, כי התירוץ הוא יותר מהצד  אבלאבלאבלאבל
ר כאן הנושא. למשל ההלכתי, כיון שבעצם נגמ

בהפטרת תולדות, אצלינו השבת היתה 
ההפטרה ארוכה, שלושים וחמשה פסוקים, 
אבל אצל האשכנזים והספרדים מסיימים 
באמצע, אחרי עשרים ואחת פסוקים. הרי 
בהפטרה, לא צריך יותר. אצלינו התימנים, 
עשו הפטרה ארוכה, הוסיפו עוד ארבע עשרה 

י העיקר הכתוב פסוקים, אינני יודע מדוע, כ
לגבי עשו ויעקב כתוב בתחילת ההפטרה, לא 
יודע למה הוסיפו את ההמשך. צריכים להבין 

זאת. אבל כנראה, שבנ"ד הם אחזו שמספיק 
עשרים ואחת פסוקים, כאן זה עשרים ושלוש 

  פסוקים, ואת ההמשך לא צריך. 
  

עדיין לא מובן, איך אפשר להפסיק  אולםאולםאולםאולם
תירוץ, שגם  באמצע הסיפור? אני מחפש כאן

למדנים יכולים לקבלו, לא תירוץ הנראה 
כמתאים לעמי ארצות. אולי הדבר מתאים 
בתורת חיזוק, אבל זה לא נראה כתירוץ מבוסס 

  כל כך.
  

מהקהל: מי אמר שחי או מת, זה טוב או  שאלהשאלהשאלהשאלה
  רע?

  
מרן שליט"א: כאשר היא הולכת אל  תשובתתשובתתשובתתשובת

הנביא להחיות אותו, הרי אלישע הנביא 
הבטיח לה, 'את חובקת בן כעת חיה', ואילו 
כעת הוא מת. הרי היא אמרה לו, 'אל תכזב 

  בשפחתך וגו'.

  
    בבבב""""עעעע    אאאא""""ככככ    דףדףדףדף    חחחח""""בעבעבעבע    אאאא""""זיעזיעזיעזיע    ץץץץ""""מהרימהרימהרימהרי    דברידברידברידברי    עלעלעלעל    פליאהפליאהפליאהפליאה

        ".".".".וקיטורוקיטורוקיטורוקיטור    שלגשלגשלגשלג    וברדוברדוברדוברד    אשאשאשאש""""    בענייןבענייןבענייןבעניין
        

  נוספת יש לי, אולי תזכו לפרש אותה. תמיההתמיההתמיההתמיהה
  

זיע"א בפירושו עץ חיים על הזמירות  מהרי"ץמהרי"ץמהרי"ץמהרי"ץ
, מסביר את המזמור [דף כ"א ע"ב]בשחרית 

'הללו את י"י מן השמים וגו'. הרי במזמור הזה, 
דוד המלך ע"ה מזכיר את כל הבריאה 
המהללת את ה'. הללו את י"י. כל העולם, 
משבח את ה'. או כפשוטו, כמו פרק שירה, או 
שהכוונה שראוי להם להלל את ה'. ישנו שם 

יִנים    ָהָאֶרץָהָאֶרץָהָאֶרץָהָאֶרץ    ִמןִמןִמןִמן    ְי"יָ ְי"יָ ְי"יָ ְי"יָ     ֶאתֶאתֶאתֶאת    ַהְללוּ ַהְללוּ ַהְללוּ ַהְללוּ פסוק,  ּנִ יִניםּתַ ּנִ יִניםּתַ ּנִ יִניםּתַ ּנִ     ְוָכלְוָכלְוָכלְוָכל    ּתַ
הֹמֹות הֹמֹותּתְ הֹמֹותּתְ הֹמֹותּתְ ֶלג    ּוָבָרדּוָבָרדּוָבָרדּוָבָרד    ֵאשׁ ֵאשׁ ֵאשׁ ֵאשׁ     .ּתְ ֶלגׁשֶ ֶלגׁשֶ ֶלגׁשֶ ה    ְסָעָרהְסָעָרהְסָעָרהְסָעָרה    רּוחַ רּוחַ רּוחַ רּוחַ     ְוִקיטֹורְוִקיטֹורְוִקיטֹורְוִקיטֹור    ׁשֶ העֹׂשָ העֹׂשָ העֹׂשָ     עֹׂשָ

לפני כן הוא הזכיר דברים,  ....[תהלים קמ"ח]    ְדָברוֹ ְדָברוֹ ְדָברוֹ ְדָברוֹ 
שהם נמצאים בשמים, שמש וירח וכוכבים. 
כעת הוא מדבר על הארץ, תנינים, תהומות, 
הרים וגבעות, וביניהם הוא מזכיר 'אש וברד 

  שלג וקיטור'. 
  

מהרי"ץ, מה הפירוש 'אש וברד'? האם  מסבירמסבירמסבירמסביר
  זה בשמים, או בארץ? נראה, שזה בארץ.
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    הנהויםהנהויםהנהויםהנהוים    הזכירהזכירהזכירהזכיר    ',',',',וברדוברדוברדוברד    אשאשאשאש''''מהרי"ץ כך,  כותבכותבכותבכותב 
    שלגשלגשלגשלג    וברדוברדוברדוברד    אשאשאשאש    והםוהםוהםוהםהארץ. הארץ. הארץ. הארץ.     מןמןמןמן    הםהםהםהם    שגםשגםשגםשגם    ,,,,באוירבאוירבאוירבאויר
    התולדותהתולדותהתולדותהתולדות    וחכמיוחכמיוחכמיוחכמי    ....הארץהארץהארץהארץ    מןמןמןמן    בריאתםבריאתםבריאתםבריאתם    כיכיכיכי    ,,,,וקיטורוקיטורוקיטורוקיטור

    רבותינורבותינורבותינורבותינו    בדבריבדבריבדבריבדברי    וגםוגםוגםוגם    גמורות,גמורות,גמורות,גמורות,    בראיותבראיותבראיותבראיות    יקיימוהיקיימוהיקיימוהיקיימוה
  ).).).).קקקק""""רדרדרדרד((((    כןכןכןכן    מצאנומצאנומצאנומצאנו    י"ב ע"ב]י"ב ע"ב]י"ב ע"ב]י"ב ע"ב]    דףדףדףדף    [חגיגה[חגיגה[חגיגה[חגיגה    לללל""""זזזז
        

    חגיגהחגיגהחגיגהחגיגהבמסכת במסכת במסכת במסכת     ישישישיש    והלאוהלאוהלאוהלא    ,,,,וקשהוקשהוקשהוקשה    ,,,,כתבכתבכתבכתב    ץץץץ""""והריוהריוהריוהרי
    האייהאייהאייהאיי    וכיוכיוכיוכי    ושלגושלגושלגושלג    ברדברדברדברד    אוצראוצראוצראוצר    ,,,,בשמיםבשמיםבשמיםבשמים    שהםשהםשהםשהם    [שם][שם][שם][שם]

מדוע אתה אומר, ש'אש וברד שלג     ....גוונאגוונאגוונאגוונא
וקיטור' זה בארץ, הרי הגמרא אומרת במסכת 

, , , , דודדודדודדוד    שבאשבאשבאשבא    עדעדעדעד    ,,,,לומרלומרלומרלומר    וישוישוישוישחגיגה, שזה בשמים? 
    והורידםוהורידםוהורידםוהורידם    עליהםעליהםעליהםעליהם    ונתפללונתפללונתפללונתפלל    דודדודדודדוד    ובאובאובאובא    ....בשמיםבשמיםבשמיםבשמים    היוהיוהיוהיו

    ....רערערערע    יגורךיגורךיגורךיגורך    לאלאלאלא    ה']ה']ה']ה']    ה',ה',ה',ה',    [תהלים[תהלים[תהלים[תהלים    שנאמרשנאמרשנאמרשנאמר    ,,,,לארץלארץלארץלארץ
        הדברים הללו, הם מזיקים, זה לא בשמים.

        
    ,,,,הארץהארץהארץהארץ    קיטורקיטורקיטורקיטור ח]"כ ט,"י [בראשית    מלשוןמלשוןמלשוןמלשון'קיטור', 'קיטור', 'קיטור', 'קיטור', 

  ....לללל""""עכעכעכעכ    בעולםבעולםבעולםבעולם    ומתפשטומתפשטומתפשטומתפשט    העולההעולההעולההעולה    ערפלערפלערפלערפל    זהזהזהזה
  

ברד ושלג, הם היפך האש, והם קרים. ותמורתם ברד ושלג, הם היפך האש, והם קרים. ותמורתם ברד ושלג, הם היפך האש, והם קרים. ותמורתם ברד ושלג, הם היפך האש, והם קרים. ותמורתם 
(נראה לי הֵאיד) (נראה לי הֵאיד) (נראה לי הֵאיד) (נראה לי הֵאיד) קיטור שהוא חם, והוא האויר קיטור שהוא חם, והוא האויר קיטור שהוא חם, והוא האויר קיטור שהוא חם, והוא האויר 

        (שם).(שם).(שם).(שם).עולה מן הארץ דומה לעשן עולה מן הארץ דומה לעשן עולה מן הארץ דומה לעשן עולה מן הארץ דומה לעשן 
        

 י"ט, [בראשיתאגב, זהו מה שכתוב בתורה  דרךדרךדרךדרך
ֵקףכ"ח]  ֵקףַויַּׁשְ ֵקףַויַּׁשְ ֵקףַויַּׁשְ ֵני    ַעלַעלַעלַעל    ַויַּׁשְ ֵניּפְ ֵניּפְ ֵניּפְ ל    ְוַעלְוַעלְוַעלְוַעל    ַוֲעֹמָרהַוֲעֹמָרהַוֲעֹמָרהַוֲעֹמָרה    ְסדֹםְסדֹםְסדֹםְסדֹם    ּפְ לּכָ לּכָ לּכָ ֵני    ּכָ ֵניּפְ ֵניּפְ ֵניּפְ     ֶאֶרץֶאֶרץֶאֶרץֶאֶרץ    ּפְ

ר ּכָ רַהּכִ ּכָ רַהּכִ ּכָ רַהּכִ ּכָ ִקיטֹר    ָהָאֶרץָהָאֶרץָהָאֶרץָהָאֶרץ    ִקיטֹרִקיטֹרִקיטֹרִקיטֹר    ָעָלהָעָלהָעָלהָעָלה    ְוִהּנֵהְוִהּנֵהְוִהּנֵהְוִהּנֵה    ַויְַּראַויְַּראַויְַּראַויְַּרא    ַהּכִ ִקיטֹרּכְ ִקיטֹרּכְ ִקיטֹרּכְ     ּכְ
ן ְבׁשָ ןַהּכִ ְבׁשָ ןַהּכִ ְבׁשָ ןַהּכִ ְבׁשָ הדבר הזה, מתקיים עד היום. אולי . . . . ַהּכִ

בעבר, בדורות הראשונים העידו, שהיה שם 
קיטור, היה עולה עשן שחור. אני מדבר, עד 

  לפני כמה מאות שנים. 
  

, יוסף בן מתתיהו בספר מלחמת למשללמשללמשללמשל
, שהיה בסוף בית שני, [ח"ד סוף פרק ח']היהודים 

השתיירו עקבות אש השתיירו עקבות אש השתיירו עקבות אש השתיירו עקבות אש כותב כי עד הדור שלו, 
האלהית. אפשר לראות אפר שמתחדש בתוך האלהית. אפשר לראות אפר שמתחדש בתוך האלהית. אפשר לראות אפר שמתחדש בתוך האלהית. אפשר לראות אפר שמתחדש בתוך 

[שהיה בסוף ימי וגם ידידיה האלכסנדרוני הפירות. הפירות. הפירות. הפירות. 
הגפרית והאש שירדו מן הגפרית והאש שירדו מן הגפרית והאש שירדו מן הגפרית והאש שירדו מן כותב, בית שני] 

השמים, האדמה מוסיפה לבעור עד היום, האש השמים, האדמה מוסיפה לבעור עד היום, האש השמים, האדמה מוסיפה לבעור עד היום, האש השמים, האדמה מוסיפה לבעור עד היום, האש 
וכן לא שקטה מעולם, עשן להבה מסותרת. לא שקטה מעולם, עשן להבה מסותרת. לא שקטה מעולם, עשן להבה מסותרת. לא שקטה מעולם, עשן להבה מסותרת. 

בספר איגרת הקודש [ר' גרשון סג"ל], וכמובא 
בשם גלילות [דף י"ח עמוד ג'] ר הדורות גם בסד

באתי עד מקום באתי עד מקום באתי עד מקום באתי עד מקום ארץ ישראל, הוא כותב כך, 

סדום ועמורה נהפכו בים, אותו מקום הוא סדום ועמורה נהפכו בים, אותו מקום הוא סדום ועמורה נהפכו בים, אותו מקום הוא סדום ועמורה נהפכו בים, אותו מקום הוא 
        שחור, כמו עשן וערפל עולה תמיד ממנו.שחור, כמו עשן וערפל עולה תמיד ממנו.שחור, כמו עשן וערפל עולה תמיד ממנו.שחור, כמו עשן וערפל עולה תמיד ממנו.

        
הם אומרים, כי בזמנם, היה עולה עשן. א"כ א"כ א"כ א"כ 

בזמנינו, לפי מיטב ידיעתי, לא עולה עשן 
ופן, מה שכן שחור. מי שיודע, שיגיד לנו. בכל א

ראיתי, שעולים אדים סמיכים מאד מהמעיינות 
של המים החמים שבאגפים של ים המלח. דבר 
זה, קיים עד היום. המקום מאד חם, ואפשר 
לראות שכל הזמן עולים אדים, או לפחות 
בשעות מסויימות, לפי מזג האויר של אותו 

  היום. 
  

זה מתאים עד דברי מהרי"ץ האומר,  דברדברדברדבר
שעולה דומה לעשן'. לא חייב  'קיטור, שהאד

  שיהיה עשן, אלא דומה לעשן.
  

מה שקשה לי, זהו פלא עצום, כי מה  אבלאבלאבלאבל
שמהרי"ץ כותב בתורת קושיא ותירוץ, אלו 
דברי הגמרא שם. דהיינו, זאת אינה קושיא על 
הגמרא, אלא זאת קושיית הגמרא. הגמרא 
שואלת את השאלה הזאת, ועונה את התשובה 

  הו דבר מוזר.הזאת. הדבר פלא. ז
  

מסבירה מה זה [דף י"ב ע"ב] במס' חגיגה  הגמראהגמראהגמראהגמרא
שבעה רקיעים, מה נעשה בכל רקיע ורקיע. 

    ,,,,הןהןהןהן    ואלוואלוואלוואלו    ....שבעהשבעהשבעהשבעה    ,,,,אמראמראמראמר    קישקישקישקישלללליש יש יש יש ררררכתוב שם כך, 
    ....ערבותערבותערבותערבות    ,,,,מכוןמכוןמכוןמכון    ,,,,מעוןמעוןמעוןמעון    ,,,,זבולזבולזבולזבול    ,,,,שחקיםשחקיםשחקיםשחקים    ,,,,רקיערקיערקיערקיע    ,,,,וילוןוילוןוילוןוילון
וכו'. כתוב שם לגבי כל     כלוםכלוםכלוםכלום    משמשמשמשמשמשמשמש    אינואינואינואינו    ,,,,וילוןוילוןוילוןוילון

אחד, מה הוא עושה. מה נעשה ברקיע הנקרא 
    ,,,,ברדברדברדברד    ואוצרותואוצרותואוצרותואוצרות    ,,,,שלגשלגשלגשלג    אוצרותאוצרותאוצרותאוצרות    שבושבושבושבו    ,,,,מכוןמכוןמכוןמכון'מכון'? 
    וחדרהוחדרהוחדרהוחדרה    ,,,,אגליםאגליםאגליםאגלים    ועלייתועלייתועלייתועליית    ,,,,רעיםרעיםרעיםרעים    טלליםטלליםטלליםטללים    ועלייתועלייתועלייתועליית

    ....קיטורקיטורקיטורקיטור    שלשלשלשל    ומערהומערהומערהומערה    ,,,,]]]]וסערהוסערהוסערהוסערה[[[[    סופהסופהסופהסופה    שלשלשלשל
דלת החדר של הסופה     ,,,,אשאשאשאש    ודלתותיהןודלתותיהןודלתותיהןודלתותיהן

    י"ב], כ"ח [דברים    שנאמרשנאמרשנאמרשנאמרוהמערה, נעשה מאש, 
ח חִיְפּתַ חִיְפּתַ חִיְפּתַ             ....ַהּטֹובַהּטֹובַהּטֹובַהּטֹוב    אֹוָצרוֹ אֹוָצרוֹ אֹוָצרוֹ אֹוָצרוֹ     ֶאתֶאתֶאתֶאת    ְלךָ ְלךָ ְלךָ ְלךָ     ְי"יָ ְי"יָ ְי"יָ ְי"יָ     ִיְפּתַ

        
    הניהניהניהני    ????איתנהואיתנהואיתנהואיתנהו    ברקיעאברקיעאברקיעאברקיעא    הניהניהניהניהגמרא,  שואלתשואלתשואלתשואלת
    ַהְללוּ ַהְללוּ ַהְללוּ ַהְללוּ     ז']ז']ז']ז'], , , , קמ"חקמ"חקמ"חקמ"ח    [תהלים[תהלים[תהלים[תהלים    דכתיבדכתיבדכתיבדכתיב    ,,,,הוּ הוּ הוּ הוּ נְּ נְּ נְּ נְּ יּתִ יּתִ יּתִ יּתִ ִא ִא ִא ִא     בארעאבארעאבארעאבארעא

יִנים    ָהָאֶרץָהָאֶרץָהָאֶרץָהָאֶרץ    ִמןִמןִמןִמן    ְי"יָ ְי"יָ ְי"יָ ְי"יָ     ֶאתֶאתֶאתֶאת ּנִ יִניםּתַ ּנִ יִניםּתַ ּנִ יִניםּתַ ּנִ הֹמֹות    ְוָכלְוָכלְוָכלְוָכל    ּתַ הֹמֹותּתְ הֹמֹותּתְ הֹמֹותּתְ     ּוָבָרדּוָבָרדּוָבָרדּוָבָרד    ֵאשׁ ֵאשׁ ֵאשׁ ֵאשׁ     .ּתְ
ֶלג ֶלגׁשֶ ֶלגׁשֶ ֶלגׁשֶ ה    ְסָעָרהְסָעָרהְסָעָרהְסָעָרה    רּוחַ רּוחַ רּוחַ רּוחַ     ְוִקיטֹורְוִקיטֹורְוִקיטֹורְוִקיטֹור    ׁשֶ העֹׂשָ העֹׂשָ העֹׂשָ     רברברברב    אמראמראמראמר. . . . ְדָברוֹ ְדָברוֹ ְדָברוֹ ְדָברוֹ     עֹׂשָ



 השיעור השבועי –שערי יצחק 

16  

    ,,,,רחמיםרחמיםרחמיםרחמים    עליהםעליהםעליהםעליהם    ביקשביקשביקשביקש    דודדודדודדוד    ,,,,רברברברב    אמראמראמראמר    יהודהיהודהיהודהיהודה
, , , , ה'ה'ה'ה'    [תהלים[תהלים[תהלים[תהלים    עעעע""""רבשרבשרבשרבש    ,,,,לפניולפניולפניולפניו    אמראמראמראמר    ....לארץלארץלארץלארץ    והורידןוהורידןוהורידןוהורידן

ע    ָחֵפץָחֵפץָחֵפץָחֵפץ    ֵאלֵאלֵאלֵאל    לֹאלֹאלֹאלֹא    ה']ה']ה']ה'] עֶרׁשַ עֶרׁשַ עֶרׁשַ ה    ֶרׁשַ הָאּתָ הָאּתָ הָאּתָ     צדיקצדיקצדיקצדיק    ....ָרעָרעָרעָרע    ְיֻגְרךָ ְיֻגְרךָ ְיֻגְרךָ ְיֻגְרךָ     לֹאלֹאלֹאלֹא    ָאּתָ
            ....רערערערע    במגורךבמגורךבמגורךבמגורך    יגוריגוריגוריגור    לאלאלאלא    ,,,,''''הההה    אתהאתהאתהאתה

        
שמהרי"ץ זיע"א מביא בתורת קושיא על מה מה מה מה 

הגמרא, זאת הקושיא שהגמרא בעצמה 
מביאה, והיא עונה את התשובה הזאת. זה לא 
תירוץ על דברי הגמרא, זהו תירוץ הגמרא. זה 
שחור ע"ג לבן. כתוב כך במפורש בגמרא. זהו 
פלא עצום. מי שיזכה לתרץ את השאלה הזאת, 

אולי , . רק אקדים לכםשכרו כפול מן השמים
 שישנה בגמ' גירסא אחרת. אולםתחשבו 

חיפשתי בכמה ספרים, כגון בעין יעקב 
ובדקדוקי סופרים, אבל כתוב שם כפי שכתוב 

שהיתה  ,מסתברא"כ לא בגמרא שלפנינו. 
   אחרת.להם גירסא 

  
    יוסףיוסףיוסףיוסף    הרבהרבהרבהרב    ומחברוומחברוומחברוומחברו    הגדולההגדולההגדולההגדולה    כנסתכנסתכנסתכנסת    סידורסידורסידורסידור    בענייןבענייןבענייןבעניין    השלמההשלמההשלמההשלמה

    מאריהמאריהמאריהמאריה    והיותווהיותווהיותווהיותו    אאאא""""זיעזיעזיעזיע    ץץץץ""""מהרימהרימהרימהרי    שלשלשלשל    גדלותוגדלותוגדלותוגדלותו, , , , צוביריצוביריצוביריצובירי
    יחיאיחיאיחיאיחיא    ובראשםובראשםובראשםובראשם    הדרדעיםהדרדעיםהדרדעיםהדרדעים    לכתלכתלכתלכת    והתייחסותוהתייחסותוהתייחסותוהתייחסות, , , , דאתריןדאתריןדאתריןדאתרין

    אאאא""""זיעזיעזיעזיע    ץץץץ""""במהריבמהריבמהריבמהרי    זלזלוזלזלוזלזלוזלזלו    אשראשראשראשר    קאפחקאפחקאפחקאפח    יוסףיוסףיוסףיוסףנכדו נכדו נכדו נכדו וווו    קאפחקאפחקאפחקאפח
  ....ותורתוותורתוותורתוותורתו

  

להשלים, מה שדיברתי בשני השיעורים  ברצוניברצוניברצוניברצוני
האחרונים, בקשר לסידור כנסת הגדולה. 
וברצוני לפענח כעת, מה שקצת הסתרתי, 
כשכתבתי את ההקדמה לשו"ת פעולת צדיק 
עם פירוש נוה צדיק, שחיבר בני הרה"ג משה 
שליט"א. העליתי שם כמה דברים, לא כתבתי 
דברים מפורשים, אבל כעת חושבני שצריך 

דברים מפורשים. ראשית, בגלל שישנם  לדבר
אנשים שאינם מבינים, או שאינם יודעים, או 
שעלולים לטעות. לכן, כדאי שהדברים יהיו 

  בצורה הכי ברורה שאפשר. 
  

מהרי"ץ הוא עמוד ההוראה מהרי"ץ הוא עמוד ההוראה מהרי"ץ הוא עמוד ההוראה מהרי"ץ הוא עמוד ההוראה שם כך,  כתבתיכתבתיכתבתיכתבתי
האחרון בתימן, אחרון בזמן אבל ראשון האחרון בתימן, אחרון בזמן אבל ראשון האחרון בתימן, אחרון בזמן אבל ראשון האחרון בתימן, אחרון בזמן אבל ראשון 

זהו כפי שאמרנו מקודם, לגבי רבינו במעלה. במעלה. במעלה. במעלה. 
. קוראים אותו 'גאון' בסתם, כיון האיי גאון

שהוא 'אחרון הגאונים בזמן, וראשונם במעלה'. 
מבין כל חכמי תימן, האחרון בזמן, זהו מהרי"ץ. 

עליו מושתתים רבים מן ההוראות והמנהגים. עליו מושתתים רבים מן ההוראות והמנהגים. עליו מושתתים רבים מן ההוראות והמנהגים. עליו מושתתים רבים מן ההוראות והמנהגים. 
מי לנו מי לנו מי לנו מי לנו והבאתי איך כותבים עליו חכמי תימן, 

גדול ממהרי"ץ. הוא רבן של כל בני הגולה בכל גדול ממהרי"ץ. הוא רבן של כל בני הגולה בכל גדול ממהרי"ץ. הוא רבן של כל בני הגולה בכל גדול ממהרי"ץ. הוא רבן של כל בני הגולה בכל 
תשובת מהרי"ץ ראוי להורות תשובת מהרי"ץ ראוי להורות תשובת מהרי"ץ ראוי להורות תשובת מהרי"ץ ראוי להורות ערי תימן. על פי ערי תימן. על פי ערי תימן. על פי ערי תימן. על פי 

הלכה למעשה. רב חילו. רבן של כל בני הגולה. הלכה למעשה. רב חילו. רבן של כל בני הגולה. הלכה למעשה. רב חילו. רבן של כל בני הגולה. הלכה למעשה. רב חילו. רבן של כל בני הגולה. 
[עיין שיעור מוצש"ק וירא גאון רבני תימן. גאון רבני תימן. גאון רבני תימן. גאון רבני תימן. 

  ה'תשע"ט].
  

על כך גם בעבר, בכל מיני הזדמנויות  דיברתידיברתידיברתידיברתי
, כיון שישנם [עיין שיעור מוצש"ק צו ה'תשע"ג]

כאלה שמתבלבלים, חסר להם ידיעות, או 
  שאינם רוצים לשמוע. 

  
שיראה בסוף הגדה של פסח 'פרי עץ חיים',  מימימימי

אתחיל אתחיל אתחיל אתחיל הבאתי בכלל צילומים של כתבי יד, 
לכתוב תיקון פסח עם האגדה ופירושה עץ לכתוב תיקון פסח עם האגדה ופירושה עץ לכתוב תיקון פסח עם האגדה ופירושה עץ לכתוב תיקון פסח עם האגדה ופירושה עץ 
חיים, שחיבר הרב המופלא חסיד וקדוש נורא חיים, שחיבר הרב המופלא חסיד וקדוש נורא חיים, שחיבר הרב המופלא חסיד וקדוש נורא חיים, שחיבר הרב המופלא חסיד וקדוש נורא 
שמו בישראל האלהי עטרת ראשנו מורינו שמו בישראל האלהי עטרת ראשנו מורינו שמו בישראל האלהי עטרת ראשנו מורינו שמו בישראל האלהי עטרת ראשנו מורינו 
ורבינו יחיא בכמו"ר יוסף צאלח זכותו תגן ורבינו יחיא בכמו"ר יוסף צאלח זכותו תגן ורבינו יחיא בכמו"ר יוסף צאלח זכותו תגן ורבינו יחיא בכמו"ר יוסף צאלח זכותו תגן 

        עלינו אמן. עלינו אמן. עלינו אמן. עלינו אמן. 
        

גם את מה שו"ת פעו"צ] [בהקדמת שם הבאתי הבאתי הבאתי הבאתי 
שכתב מהר"ר חיים קורח זצ"ל על מהרי"ץ 

והוא כותב על מהרי"ץ, נר ישראל'. נר ישראל'. נר ישראל'. נר ישראל'. זיע"א, '
. דהיינו, הוא מגדיר את 'מאריה דאתרין''מאריה דאתרין''מאריה דאתרין''מאריה דאתרין'שהוא 

מהרי"ץ כמרא דאתרא. זה נשמע קצת חידוש, 
לכן הייתי צריך לבסס זאת. כי גם בזמנם, כתבו 
זאת עוד גדולי תורה, לפני מאה ושלושים שנה. 

, , , , שלושלושלושלו    בפה מלא כתב עליו בתשובה נוספתבפה מלא כתב עליו בתשובה נוספתבפה מלא כתב עליו בתשובה נוספתבפה מלא כתב עליו בתשובה נוספתוווו
וגם בדורנו כתב עליו  מהרי"ץ מאריה דאתרין.מהרי"ץ מאריה דאתרין.מהרי"ץ מאריה דאתרין.מהרי"ץ מאריה דאתרין.

"ת דברי כך, הרה"ג שלום יצחק הלוי זצ"ל בשו
, גולת תימן הלכו , גולת תימן הלכו , גולת תימן הלכו , גולת תימן הלכו וכו'יחיד ומיוחד יחיד ומיוחד יחיד ומיוחד יחיד ומיוחד חכמים, 

        לאורו עד שנעשה 'מאריה דאתרא'. לאורו עד שנעשה 'מאריה דאתרא'. לאורו עד שנעשה 'מאריה דאתרא'. לאורו עד שנעשה 'מאריה דאתרא'. 
        

כתבתי כמה דברים, שאני צריך לפענח כעת כעת כעת כעת 
  אותם. לפענח צפונות. 

  
    בזמנינובזמנינובזמנינובזמנינו    בעיניובעיניובעיניובעיניו    חכםחכםחכםחכם    מוצאתמוצאתמוצאתמוצאת    תשובהתשובהתשובהתשובה    האמורהאמורהאמורהאמור    ומןומןומןומן

    מאריהמאריהמאריהמאריה    תוארתוארתוארתואר    בתימןבתימןבתימןבתימן    נשמענשמענשמענשמע    לאלאלאלא    כיכיכיכי    שטעןשטעןשטעןשטען
    כאןכאןכאןכאן    ואךואךואךואך    םםםם""""הרמבהרמבהרמבהרמב    עלעלעלעל    רקרקרקרק    ץץץץ""""מהרימהרימהרימהרי    עלעלעלעל    דאתריןדאתריןדאתריןדאתרין

            ....ככככ""""עעעע    הדברהדברהדברהדבר    נתחדשנתחדשנתחדשנתחדש    ישראלישראלישראלישראל    בארץבארץבארץבארץ
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או  –הוא זה? זהו אחד שנקרא שמו בישראל מי מי מי מי 
יוסף קאפח. מהיכן אני יודע  –אינני יודע במי 

זאת? כי הוא ענה כך לשואל. הפיצו בזמנו 
קלטת, ושמעתי זאת במו אזני. לדבריו, מה 
פתאום? 'מאריה דאתרין', זהו דבר שהמציאו 

  כאן בארץ ישראל. כך הוא טען.
  

 רביהרביהרביהרביה    קורחקורחקורחקורח    חחחח""""מהרמהרמהרמהר    דברידברידברידברי    הנההנההנההנההבאתי לו,  לכןלכןלכןלכן

        ....לנגדולנגדולנגדולנגדו    עומדיםעומדיםעומדיםעומדים    דלעילדלעילדלעילדלעיל    דרביהדרביהדרביהדרביה
        

סבו יחיא קאפח, היה תלמיד של מארי הרי הרי הרי הרי 
חיים קורח. לצערינו, הוא החמיץ. בסוף ימיו, 
כאשר הוא כבר היה זקן. אז הוא תלמיד שלו. 
א"כ, איך אתה יכול להכחיש את הרב של הרב 

הוא שלך? אתה הנכד של יחיא קאפח, והנה 
כתב זאת במפורש. אהה, לא ראיתם את 
התשובות האלה. טוב, אנחנו ראינו. אי אפשר 

  להגיד, שזאת המצאה.
  

    וסיעתווסיעתווסיעתווסיעתו    הואהואהואהוא    שמגמתושמגמתושמגמתושמגמתו    יעןיעןיעןיען    ....ואשםואשםואשםואשם    ידעידעידעידע    לאלאלאלא    והואוהואוהואוהוא
עוד     ....מעליהםמעליהםמעליהםמעליהם    ץץץץ""""מהרימהרימהרימהרי    שלשלשלשל    עולועולועולועולו    לפרוקלפרוקלפרוקלפרוק    ,,,,מאזמאזמאזמאז

        מעט, אוכיח לכם זאת בעז"ה.
        

    בתשובתבתשובתבתשובתבתשובת    שאףשאףשאףשאף    ,,,,הראוניהראוניהראוניהראוני    להדפסהלהדפסהלהדפסהלהדפסה    סמוךסמוךסמוךסמוך    ועכשיוועכשיוועכשיוועכשיו
    אאאא""""התשהתשהתשהתש    ,,,,לשטרותלשטרותלשטרותלשטרות    בבבב""""ברנברנברנברנ    משנתמשנתמשנתמשנת    מחביריומחביריומחביריומחביריו    אחדאחדאחדאחד

    ודףודףודףודף    הההה""""ממממ    דףדףדףדף    האסיףהאסיףהאסיףהאסיף    בספרבספרבספרבספר    שנדפסהשנדפסהשנדפסהשנדפסה    ,,,,ליצירהליצירהליצירהליצירה
מובא שם, שאפילו אחד  ....לאמרלאמרלאמרלאמר    כתובכתובכתובכתוב    גגגג""""רנרנרנרנ

מכת הדרדעים, מהחברים שלו, אין לי כיום את 
הספר הזה אבל ראיתי זאת בזמנו, כמדומני 
ששמו צארום, הוא אחד מהם, רואים שהוא 

    ץץץץ""""מהרימהרימהרימהרי    שייך לדעות שלהם, והוא כותב כך,
    שערישערישערישערי    בספרובספרובספרובספרו    פסקפסקפסקפסק    דאתריןדאתריןדאתריןדאתרין    מריהמריהמריהמריה    ממממ""""ורורורור    דדדד""""ראבראבראבראב

    שצריכהשצריכהשצריכהשצריכה    דדדד""""ביוביוביוביו    מרןמרןמרןמרן    כדעתכדעתכדעתכדעת    להחמירלהחמירלהחמירלהחמיר    טהרהטהרהטהרהטהרה
    להלהלהלה    עלתהעלתהעלתהעלתה    לאלאלאלא    לאולאולאולאו    ואםואםואםואם    ,,,,דדדד""""שהשהשהשה    מקוםמקוםמקוםמקום    עדעדעדעד    לבדוקלבדוקלבדוקלבדוק
        ....טבילהטבילהטבילהטבילה

        
, מה אתם מכחישים? אלא מאי, רוצים א"כא"כא"כא"כ

לפרוק את העול שלו. הם רוצים רק הרמב"ם, 
הרמב"ם, ולא שום דבר אחר. אתה רואה שכל 

ואלה חכמי תימן, כולל אלה שלמדתם אצלם, 
שקשורים עמכם, כולם אומרים שמהרי"ץ הוא 

  מרא דאתרין.

    ]]]]''''אאאא    ו,ו,ו,ו,""""לללל    [תהלים[תהלים[תהלים[תהלים    הפסוקהפסוקהפסוקהפסוק    עלעלעלעל    יעבץיעבץיעבץיעבץ    יייי""""הרהרהרהר    כתבכתבכתבכתב    ההההויפויפויפויפ
    כיכיכיכי    ,,,,בזאתבזאתבזאתבזאת    לומרלומרלומרלומר    שבאשבאשבאשבא    ,,,,לדודלדודלדודלדוד    יייי""""יייי    לעבדלעבדלעבדלעבד    למנצחלמנצחלמנצחלמנצח

    זהזהזהזה    במזמורבמזמורבמזמורבמזמור    וישתדלוישתדלוישתדלוישתדל    ,,,,הההה""""להקבלהקבלהקבלהקב    נאמןנאמןנאמןנאמן    עבדעבדעבדעבד    הואהואהואהוא
    הרשעיםהרשעיםהרשעיםהרשעים    שלשלשלשל    ליבםליבםליבםליבם    מסתרימסתרימסתרימסתרי    כלכלכלכל    לגלותלגלותלגלותלגלות

    וליתוליתוליתולית    דיןדיןדיןדין    ליתליתליתלית    הפקרהפקרהפקרהפקר    שהעולםשהעולםשהעולםשהעולם    לאמרלאמרלאמרלאמר    המכחישיםהמכחישיםהמכחישיםהמכחישים
    לכבודלכבודלכבודלכבוד    שקינאשקינאשקינאשקינא    ביהושעביהושעביהושעביהושע    שמצינושמצינושמצינושמצינו    כעיןכעיןכעיןכעין    ,,,,וווו""""חחחח    דייןדייןדייןדיין

    במחנהבמחנהבמחנהבמחנה    התנבאוהתנבאוהתנבאוהתנבאו    ומידדומידדומידדומידד    כשאלדדכשאלדדכשאלדדכשאלדד    רבורבורבורבו    משהמשהמשהמשה
    ....ח]ח]ח]ח]""""ככככ    א,א,א,א,""""יייי    [במדבר[במדבר[במדבר[במדבר    םםםםכלאכלאכלאכלא    משהמשהמשהמשה    אדוניאדוניאדוניאדוני    ואמרואמרואמרואמר

    שלשלשלשל    רותרותרותרותנסתנסתנסתנסת    ותותותותכוונכוונכוונכוונ    גםגםגםגם    מגלהמגלהמגלהמגלה    ,,,,האמיתיהאמיתיהאמיתיהאמיתי    והאוהבוהאוהבוהאוהבוהאוהב
    לועזלועזלועזלועז    במעםבמעםבמעםבמעם    דבריודבריודבריודבריו    והובאווהובאווהובאווהובאו    ....ככככ""""עעעע    רבורבורבורבו    עלעלעלעל    החולקהחולקהחולקהחולק

            ....ככככ""""רררר    דףדףדףדף    שםשםשםשם    תהליםתהליםתהליםתהלים    עלעלעלעל
        

    מתלמידימתלמידימתלמידימתלמידי    הצאןהצאןהצאןהצאן    מצעירימצעירימצעירימצעירי    הקטןהקטןהקטןהקטן    אניאניאניאני    כןכןכןכן    עלעלעלעל
    ,,,,ץץץץ""""מהרימהרימהרימהרי    שלשלשלשל    הנאמניםהנאמניםהנאמניםהנאמנים    ואוהביוואוהביוואוהביוואוהביו    תלמידיותלמידיותלמידיותלמידיו
    בתבתבתבת    בשערבשערבשערבשער    והצדקוהצדקוהצדקוהצדק    האמתהאמתהאמתהאמת    אתאתאתאת    בזהבזהבזהבזה    פרסמתיפרסמתיפרסמתיפרסמתי

            ....רביםרביםרביםרבים
        

הבאתי זאת מן הספר מעם לועז, אבל בזמנו בזמנו בזמנו בזמנו 
כעת חיפשתי את המקור של מהר"י יעב"ץ, 
והדבר מובא גם בספר כנסת ישראל. הוא 

חַ , [תהלים ל"ו]מסביר את הפסוק  חַ ַלְמַנּצֵ חַ ַלְמַנּצֵ חַ ַלְמַנּצֵ     ְי"יָ ְי"יָ ְי"יָ ְי"יָ     ְלֶעֶבדְלֶעֶבדְלֶעֶבדְלֶעֶבד    ַלְמַנּצֵ
ע    ְנֻאםְנֻאםְנֻאםְנֻאם. . . . ְלָדִודְלָדִודְלָדִודְלָדִוד ׁשַ עּפֶ ׁשַ עּפֶ ׁשַ עּפֶ ׁשַ ע    ּפֶ עָלָרׁשָ עָלָרׁשָ עָלָרׁשָ ֶקֶרב    ָלָרׁשָ ֶקֶרבּבְ ֶקֶרבּבְ ֶקֶרבּבְ י    ּבְ יִלּבִ יִלּבִ יִלּבִ ַחד    ֵאיןֵאיןֵאיןֵאין    ִלּבִ ַחדּפַ ַחדּפַ ַחדּפַ     ּפַ

. מדוע דוקא כעת, במזמור ֵעיָניוֵעיָניוֵעיָניוֵעיָניו    ְלֶנֶגדְלֶנֶגדְלֶנֶגדְלֶנֶגד    ֱאלִֹהיםֱאלִֹהיםֱאלִֹהיםֱאלִֹהים
הזה, הוא מכניס את המלים 'עבד י"י'? למה לא 
כתוב זאת במזמורים אחרים? למה כאן הוא לא 
פותח כרגיל, 'למנצח בנגינות מזמור לדוד'? 

  מדוע הוסיף 'לעבד י"י'? 
  

שהיה מהר"ר יוסף יעבץ, זהו "החסיד"  אומראומראומראומר
לדעתי אמר כן, לדעתי אמר כן, לדעתי אמר כן, לדעתי אמר כן, בזמן גירוש ספרד, בזה הלשון, 

שילבש לבוש קנאה, ויתקוטט במורדים, שילבש לבוש קנאה, ויתקוטט במורדים, שילבש לבוש קנאה, ויתקוטט במורדים, שילבש לבוש קנאה, ויתקוטט במורדים, 
להוציא מה שבמחשבתם מכוח פעולותיהם. וזה להוציא מה שבמחשבתם מכוח פעולותיהם. וזה להוציא מה שבמחשבתם מכוח פעולותיהם. וזה להוציא מה שבמחשבתם מכוח פעולותיהם. וזה 
דרך עבד נאמן, שיחוש לכבוד רבו אפילו דרך עבד נאמן, שיחוש לכבוד רבו אפילו דרך עבד נאמן, שיחוש לכבוד רבו אפילו דרך עבד נאמן, שיחוש לכבוד רבו אפילו 
בנסתר, ר"ל שלא סוף דבר שיקנא למדברים בנסתר, ר"ל שלא סוף דבר שיקנא למדברים בנסתר, ר"ל שלא סוף דבר שיקנא למדברים בנסתר, ר"ל שלא סוף דבר שיקנא למדברים 

ישנם כאלה המדברים כנגד באדוניו בפרסום. באדוניו בפרסום. באדוניו בפרסום. באדוניו בפרסום. 
ה שגלוי, בודאי מישהו, בצורה גלויה. על מ

שהוא צריך למחות. אבל ישנם כאלה, 
אלא אף אלא אף אלא אף אלא אף שמעלימים דברים, מדברים ברמזים. 

כל סתום בדבריהם, יחפש ויגלה מומם. וכך כל סתום בדבריהם, יחפש ויגלה מומם. וכך כל סתום בדבריהם, יחפש ויגלה מומם. וכך כל סתום בדבריהם, יחפש ויגלה מומם. וכך 
עשה יהושע, שקינא לכבוד רבו, למה שאפשר עשה יהושע, שקינא לכבוד רבו, למה שאפשר עשה יהושע, שקינא לכבוד רבו, למה שאפשר עשה יהושע, שקינא לכבוד רבו, למה שאפשר 
שימשך מנבואת אלדד ומידד, כי בעת ההיא שימשך מנבואת אלדד ומידד, כי בעת ההיא שימשך מנבואת אלדד ומידד, כי בעת ההיא שימשך מנבואת אלדד ומידד, כי בעת ההיא 
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לא היה בהם עון אשר חטאו, אלא שחש על לא היה בהם עון אשר חטאו, אלא שחש על לא היה בהם עון אשר חטאו, אלא שחש על לא היה בהם עון אשר חטאו, אלא שחש על 
מהם לחלוק על דברי מהם לחלוק על דברי מהם לחלוק על דברי מהם לחלוק על דברי העתיד, אילו יהרוס אחד העתיד, אילו יהרוס אחד העתיד, אילו יהרוס אחד העתיד, אילו יהרוס אחד 

אדוניו. והמבחן האמיתי לדעת מי הוא האוהב, אדוניו. והמבחן האמיתי לדעת מי הוא האוהב, אדוניו. והמבחן האמיתי לדעת מי הוא האוהב, אדוניו. והמבחן האמיתי לדעת מי הוא האוהב, 
[ב"ק דף שירגיש בזיוף טענותיו. וכמו שאמרו ז"ל שירגיש בזיוף טענותיו. וכמו שאמרו ז"ל שירגיש בזיוף טענותיו. וכמו שאמרו ז"ל שירגיש בזיוף טענותיו. וכמו שאמרו ז"ל 

בעל , יבא בעל השור ויעמוד על שורו. , יבא בעל השור ויעמוד על שורו. , יבא בעל השור ויעמוד על שורו. , יבא בעל השור ויעמוד על שורו. קי"ב ע"ב]
השור, מי שנוגע בדבר, הוא יודע בדיוק את 
הכל, והוא יכול להביא את כל ההוכחות. מי 

כי תשוקת ממונו, תמציאהו נגד כי תשוקת ממונו, תמציאהו נגד כי תשוקת ממונו, תמציאהו נגד כי תשוקת ממונו, תמציאהו נגד שנמצא בעניין. 
אהה, אתה אוהב זאת? א"כ הוא בעל ריבו. בעל ריבו. בעל ריבו. בעל ריבו. 

  יחפש את כל ההוכחות, בכדי לסתור את השני.
         

וכן מי שאוהב את ה' בכל ליבו, לא יתפתה וכן מי שאוהב את ה' בכל ליבו, לא יתפתה וכן מי שאוהב את ה' בכל ליבו, לא יתפתה וכן מי שאוהב את ה' בכל ליבו, לא יתפתה 
בטענות ההם, אבל ישיב עליהם. על כן אמר, בטענות ההם, אבל ישיב עליהם. על כן אמר, בטענות ההם, אבל ישיב עליהם. על כן אמר, בטענות ההם, אבל ישיב עליהם. על כן אמר, 
לעבד י"י. כי חשקו בש"י ותקף אמונתו, לעבד י"י. כי חשקו בש"י ותקף אמונתו, לעבד י"י. כי חשקו בש"י ותקף אמונתו, לעבד י"י. כי חשקו בש"י ותקף אמונתו, 

, דהיינותסייעהו להמציא מחשבות הכופרים. תסייעהו להמציא מחשבות הכופרים. תסייעהו להמציא מחשבות הכופרים. תסייעהו להמציא מחשבות הכופרים. 
במזמור הזה אני אגלה מה חושבים הרשעים 
האלה. הם מתביישים, לא נעים להם, מסתירים 
ָמחֹוג', אבל אני אגלה זאת.  ומורחים, 'ַמְחֵוי ּבְ
        בגלל שאני עבד ה', אני יודע ויכול לגלות זאת.

        
לתת לכם דוגמא, בכדי תראו איזו  ברצוניברצוניברצוניברצוני

חוצפא. לבזות את מהרי"ץ, אבל כביכול 
  'כלאחר יד'. 

  

ספר, חוברת, בשם 'דברי צדיקים וזכרונם'  ישנוישנוישנוישנו
מישהו שכתב קצת, על תולדות חכמי ]. [דף י"א

תימן וספריהם. הוא דן שם, מי חיבר את מדרש 
הגדול, ומה מהרי"ץ כתב על כך. מוזכר שם, 
שמהרי"ץ כתב כך וכך. הוא [יוסף קאפח] הוציא 

[שם זאת לאור, ופתאום הוא כותב הערה על כך 
   .אות כ"ה]

  

ההערה שהוא כתב? מי זה מהרי"ץ? תשמעו  מהמהמהמה
הוא כתב הוא כתב הוא כתב הוא כתב טוב, איך הוא מסביר, מי זה מהרי"ץ. 

בסידורו דברי ניחוש ועוננות על פי ָחלּות בסידורו דברי ניחוש ועוננות על פי ָחלּות בסידורו דברי ניחוש ועוננות על פי ָחלּות בסידורו דברי ניחוש ועוננות על פי ָחלּות 
        התקופות. התקופות. התקופות. התקופות. 

        

מי זה מהרי"ץ? זה שכתב 'דברי ניחוש  שמעתםשמעתםשמעתםשמעתם
ועוננות'. זהו. לא שחיבר פירוש עץ חיים, ולא 
שחיבר שו"ת פעולת צדיק, ולא כלום. מי דיבר 
על ניחוש ועוננות? מה הקשר? אתם מבינים, 

  איזו רשעות יש בכך? 

שבעצם כתוב כאן, כעת אני מגלה כוונות  מהמהמהמה
נסתרות, אשר מובלעות פה ושם. למי שמבין 

  מעמיק.ו
  

כתוב כך, [דף קצ"ד ע"ב] חיים חלק א'  בעץבעץבעץבעץ
אם הרוצה לדעת דת ירידת גשמים בכל שנה, הרוצה לדעת דת ירידת גשמים בכל שנה, הרוצה לדעת דת ירידת גשמים בכל שנה, הרוצה לדעת דת ירידת גשמים בכל שנה, 

האדם רוצה לדעת האם ירד גשם? האם השנה 
יסתכל בשלשה יסתכל בשלשה יסתכל בשלשה יסתכל בשלשה הבאה תהא גשומה, או שלא? 

, , , , וכו'ימים שיש בהם חכמה גדולה בחודש תמוז ימים שיש בהם חכמה גדולה בחודש תמוז ימים שיש בהם חכמה גדולה בחודש תמוז ימים שיש בהם חכמה גדולה בחודש תמוז 
וכו'. מה עם     יהיה כך וכךאם יהיה יום י"ג מעונן, אם יהיה יום י"ג מעונן, אם יהיה יום י"ג מעונן, אם יהיה יום י"ג מעונן, 

? ? ? ? כ"ו] י"ט, [ויקרא    ְתעֹוֵננוּ ְתעֹוֵננוּ ְתעֹוֵננוּ ְתעֹוֵננוּ     ְולֹאְולֹאְולֹאְולֹא    ְתַנֲחׁשוּ ְתַנֲחׁשוּ ְתַנֲחׁשוּ ְתַנֲחׁשוּ     לֹאלֹאלֹאלֹאהאיסור, 
ֵצא    לֹאלֹאלֹאלֹא    האיסור, ומה עם ֵצאִיּמָ ֵצאִיּמָ ֵצאִיּמָ     ּוְמַנֵחשׁ ּוְמַנֵחשׁ ּוְמַנֵחשׁ ּוְמַנֵחשׁ     ְמעֹוֵנןְמעֹוֵנןְמעֹוֵנןְמעֹוֵנן    וגו'    ְבךָ ְבךָ ְבךָ ְבךָ     ִיּמָ
ף  ֵ ף ּוְמַכׁשּ ֵ ף ּוְמַכׁשּ ֵ ף ּוְמַכׁשּ ֵ   ? י'] י"ח, [דבריםּוְמַכׁשּ

  
היא, שהאבן עזרא אומר, כי מה שכתוב  האמתהאמתהאמתהאמת

בתורה 'מעונן', הכוונה על מי שמסתכל 
בעננים. נכון, לפי דבריו זה אסור. אבל אף 
אחד, אינו מסביר כך. חז"ל אומרים, כי 'לא 
תעוננו' היינו, אוחזי עיניים, או מחשבים עתים 

. ובכל מקרה, [עיין סנהדרין דף ס"ה עמוד ב']ושעות 
סובר שעניין בהלכות ע"ז] [נכון שהרמב"ם 

האסטרולוגיה זהו ניחוש ועוננות, אבל כל גדולי 
ישראל, כגון הרמב"ן וכו', כולם אינם מסכימים 
איתו, אלא אומרים שזאת טעות. חכמת 
הכוכבים, זאת חכמה אמיתית. מה שאסור 
לנחש ולעונן, המדובר על אחד שאינו יודע את 
החכמה הזאת, וממילא הוא טועה. אבל מי 
שיודע זאת בדרך חכמה, אין בכך שום איסור. 
מי שיעיין בשלחן ערוך המקוצר, הלכות מעונן 
ונחש ומכשף, יראה שכתבתי שם, כי חכמי 
תימן ובכללם מהרי"ץ זיע"א, לא קיבלו את 
דעת הרמב"ם בעניין זה. א"כ, מה רוצה קאפח? 
בגלל שהרמב"ם כתב כך? ומה עם כל גדולי 

יל כך, צריך לבזות ישראל החולקים עליו? בשב
את מהרי"ץ, להגדיר אותו כאחד ש'כתב דברי 
ניחוש ועוננות'? טוב, בסדר, לפי שיטת 
  הרמב"ם, אבל למעשה לא קיבלנו את שיטתו.

  
, יתירה מכך, בכלל לא בטוח ולמעשהולמעשהולמעשהולמעשה

  שמהרי"ץ כתב זאת... 
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יד קדשו של מהרי"ץ, הדפים הללו  בכתבבכתבבכתבבכתב
ל בכלל לא נמצאים. אינני יודע, האם זה בכל

יצא ממהרי"ץ, או שלא. הדפיסו זאת, בתוך 
תכלאל עץ חיים. אבל לא בטוח, שמהרי"ץ 
כתב זאת. אולי כפי שאמרתי מקודם, זה 

  בכת"י אחר שאין לנו. 
  

לי כאן שצריך כבר לסיים, אבל אני  רומזיםרומזיםרומזיםרומזים
חייב לבאר לכם עוד כמה שורות, במה 
שכתבתי שם [בהקדמה לשו"ת פעו"צ]. תקבלו 

כפי שאמרנו מקודם, שלא זאת עליכם, כי 
מפסיקים באמצע העניין, א"א לגמור באמצע 

  "הסיפור"... 
  

    הכוונותהכוונותהכוונותהכוונות    אתאתאתאת    עודעודעודעוד    ואגלהואגלהואגלהואגלה    כתבתי כך,בהמשך בהמשך בהמשך בהמשך 
    זהזהזהזה    אשראשראשראשר, , , , וכמהוכמהוכמהוכמה    כמהכמהכמהכמה    שלשלשלשל    והנעלמותוהנעלמותוהנעלמותוהנעלמות    הנסתרותהנסתרותהנסתרותהנסתרות

    תפארתתפארתתפארתתפארת    וביקרוביקרוביקרוביקר    בסמכותובסמכותובסמכותובסמכותו    לצמצםלצמצםלצמצםלצמצם    חשבוחשבוחשבוחשבו    מקרובמקרובמקרובמקרוב
    ביתביתביתבית    השפעתהשפעתהשפעתהשפעת    לולאלולאלולאלולא    היההיההיההיה    לאלאלאלא    שהכלשהכלשהכלשהכל, , , , גדולתוגדולתוגדולתוגדולתו
    עלעלעלעל    רערערערע    שםשםשםשם    שהוציאשהוציאשהוציאשהוציא    מתחכםמתחכםמתחכםמתחכם    אותואותואותואותו    שלשלשלשל    מדרשומדרשומדרשומדרשו

    תורתתורתתורתתורת    ועלועלועלועל    בפרטבפרטבפרטבפרט    יייי""""הארהארהארהאר    ורבינוורבינוורבינוורבינו    קקקק""""הזוההזוההזוההזוה
כולם יודעים, שזהו יחיא  ....בכללבכללבכללבכלל    המקובליםהמקובליםהמקובליםהמקובלים

    גםגםגםגם    מרדומרדומרדומרדו    וחבורתווחבורתווחבורתווחבורתו    והואוהואוהואוהוא    קאפח, הדבר ברור.
    נתקבלונתקבלונתקבלונתקבלו    שהוראותיושהוראותיושהוראותיושהוראותיו    ערוךערוךערוךערוך    השלחןהשלחןהשלחןהשלחן    מרןמרןמרןמרן    בסמכותבסמכותבסמכותבסמכות

    נמשכונמשכונמשכונמשכו    הנלוזההנלוזההנלוזההנלוזה    ובדרכםובדרכםובדרכםובדרכם, , , , ישראלישראלישראלישראל    תפוצותתפוצותתפוצותתפוצות    בכלבכלבכלבכל
    מאריהמאריהמאריהמאריה    שלשלשלשל    סמכותוסמכותוסמכותוסמכותו    אתאתאתאת    מלקבלמלקבלמלקבלמלקבל    למאןלמאןלמאןלמאן    גםגםגםגם

. . . . מקובלמקובלמקובלמקובל    הואהואהואהוא    גםגםגםגם    כיכיכיכי    יעןיעןיעןיען    למה? ....ץץץץ""""מהרימהרימהרימהרי    דאתריןדאתריןדאתריןדאתרין
כיון שגם הוא 'מקובל'. אז ממילא, מחקו את 
הכל, וזלזלו בהכל. לא שלחן ערוך, ולא 
מהרי"ץ, רק הרמב"ם. זהו. חוץ מזה, לא קיים 

  כלום.
  

    בגדולתםבגדולתםבגדולתםבגדולתם    להכירלהכירלהכירלהכיר    להםלהםלהםלהם    הניחההניחההניחההניחה    לאלאלאלא    ליבםליבםליבםליבם    גבהותגבהותגבהותגבהות
, , , , הכלהכלהכלהכל    אתאתאתאת    לעקורלעקורלעקורלעקור    וביקשווביקשווביקשווביקשו, , , , ישראלישראלישראלישראל    רועירועירועירועי    שלשלשלשל

לכן מחוץ למחנה     ....זממםזממםזממםזממם    הפיקהפיקהפיקהפיק    לאלאלאלא    הההה""""בבבב    והמקוםוהמקוםוהמקוםוהמקום
        מושבם.

        
    שנטושנטושנטושנטו    אותםאותםאותםאותם    גםגםגםגם    ,,,,אצלואצלואצלואצלו    שלמדושלמדושלמדושלמדו    אלהאלהאלהאלה    מתוךמתוךמתוךמתוך    אךאךאךאך

    לקררלקררלקררלקרר    גרםגרםגרםגרם    בעקיפיןבעקיפיןבעקיפיןבעקיפין    מקוםמקוםמקוםמקום    מכלמכלמכלמכל    ,,,,הרעההרעההרעההרעה    זוזוזוזו    מדרכומדרכומדרכומדרכו
    פפפפ""""ועכועכועכועכ    ,,,,ץץץץ""""מהרימהרימהרימהרי    מפנימפנימפנימפני    אימתםאימתםאימתםאימתם    אתאתאתאת    ולהחלישולהחלישולהחלישולהחליש
    סמכותוסמכותוסמכותוסמכותו    אתאתאתאת    לקבללקבללקבללקבל    ושלאושלאושלאושלא    ממנוממנוממנוממנו    להתעלםלהתעלםלהתעלםלהתעלם

    מאהמאהמאהמאה    דוחהדוחהדוחהדוחה    ,,,,אחתאחתאחתאחת    ליצנותליצנותליצנותליצנות    כיכיכיכי    יעןיעןיעןיען    ....המוחלטתהמוחלטתהמוחלטתהמוחלטת

    שששש""""כמכמכמכמ    ,,,,עמלקעמלקעמלקעמלק    שעשהשעשהשעשהשעשה    מהמהמהמה    בבחינתבבחינתבבחינתבבחינת    ....תוכחותתוכחותתוכחותתוכחות
    אתאתאתאת    שקיררשקיררשקיררשקירר    ,,,,בדרךבדרךבדרךבדרך    קרךקרךקרךקרך    אשראשראשראשר    ח]ח]ח]ח]""""יייי    ה,ה,ה,ה,""""ככככ    [דברים[דברים[דברים[דברים

כאן כאן כאן כאן     ....לללל""""חזחזחזחז    שהמשילושהמשילושהמשילושהמשילו    כמוכמוכמוכמו    ,,,,הרותחתהרותחתהרותחתהרותחת    האמבטיהאמבטיהאמבטיהאמבטי
אני מגלה נסתרות, אלו דברים דקים של 
'הרגשות', של 'הרגשים', זה לא דברים ידועים, 
אבל צירפתי ִניָמא לנימא, נקודה לנקודה, 

שאמרתי את האמת  –לפי דעתי  –וחושבני 
  לאמיתה, וגם חייבים לדעת אותה. 

  
כאלה, יחיא קאפח, היו תלמידים. ישנם  לאותולאותולאותולאותו

שהמשיכו את דרכו, בעוה"ר. וישנם כאלה, 
אשר ב"ה זכו להשתחרר מזה. כגון, הרב חיים 
כסאר זצ"ל, והרב יוסף צובירי זצ"ל. הם למדו 
אצלו בהתחלה, בשלב מסויים בצעירותם, 
וב"ה בהמשך הם עזבו אותו, ולא הלכו בדרכו. 
אבל מצד שני, כיון שהם למדו אצלו, אירע בזה 

שקירר את האמבטי'. עמלק.  כמו 'בן בליעל
הם כבר נתקררו. אצלם, מהרי"ץ כבר לא הענק 
שבענקים. כי כאשר מישהו מזלזל באיזה גדול 
בישראל, מי שמדבר על אחד גדול בישראל, 
יגיד איזה דברי זלזול עליו, השומע צריך 
להיחרד, כיון שהוא כבר אינו מסתכל על אותו 

זלזול ה'גדול' אותו הדבר. אם הוא שמע דברי 
בכבודו, הוא כבר מעריך אותו פחות. כל אחד, 
יכול לבחון את הדברים בעצמו, בזמנינו, 

  ולהשוות את הדברים לעניינינו.
  

    דוחהדוחהדוחהדוחה    ישישישיש    ,,,,שבהםשבהםשבהםשבהם    הטוביםהטוביםהטוביםהטובים    מןמןמןמן    כיכיכיכי    ,,,,שגרםשגרםשגרםשגרם    וזהווזהווזהווזהו
    בלאבלאבלאבלא    ופעמיםופעמיםופעמיםופעמים    ,,,,ידידידיד    כלאחרכלאחרכלאחרכלאחר    דבריודבריודבריודבריו    אתאתאתאת    לפעמיםלפעמיםלפעמיםלפעמים
    ולאידךולאידךולאידךולאידךזהו הרב חיים כסאר.     ....שמושמושמושמו    אתאתאתאת    להזכירלהזכירלהזכירלהזכיר

    ולשונוולשונוולשונוולשונו    פיופיופיופיו    חוקחוקחוקחוק    לבלילבלילבלילבלי    להרחיבלהרחיבלהרחיבלהרחיב    שהעיזשהעיזשהעיזשהעיז    ישישישיש    ,,,,גיסאגיסאגיסאגיסא
    כמוכמוכמוכמו    נהגונהגונהגונהגו    ולאולאולאולא    ....זהו הרב יוסף צובירי    ....וקולמוסווקולמוסווקולמוסווקולמוסו

    כגוןכגוןכגוןכגון. . . . מפניומפניומפניומפניו    גדוליםגדוליםגדוליםגדולים    גדוליגדוליגדוליגדולי    אףאףאףאף    שנבהלושנבהלושנבהלושנבהלו    ,,,,בעברבעברבעברבעבר
    סימןסימןסימןסימן    שלוםשלוםשלוםשלום    חייחייחייחיי    תתתת""""בשובשובשובשו    הכהןהכהןהכהןהכהן    יייי""""למהרלמהרלמהרלמהר    שתראהשתראהשתראהשתראה

    הקדיםהקדיםהקדיםהקדים    ,,,,ץץץץ""""מהרימהרימהרימהרי    דברידברידברידברי    עלעלעלעל    שמעירשמעירשמעירשמעיר    לפנילפנילפנילפני    איךאיךאיךאיך    ,,,,''''בבבב
וכו', הבאתי שטין שטין שטין שטין     כמהכמהכמהכמה    קודשקודשקודשקודש    בחרדתבחרדתבחרדתבחרדת    להתנצללהתנצללהתנצללהתנצל

שם את מה שהוא כותב, עד שהוא בא לחלוק 
על מהרי"ץ, כתב אולי ארבע שורות של 

        וכו'.אחרי נשיקת עפר רגליו אחרי נשיקת עפר רגליו אחרי נשיקת עפר רגליו אחרי נשיקת עפר רגליו התנצלות, 
        

  שתדעו, במה בדיוק המדובר.  רקרקרקרק
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אחד יכול לראות, את המובא בחוברת אור  כלכלכלכל
. אספו שם מדברי הרב חיים [גליון ו']ישראל 

כסאר, השגות על מהרי"ץ זיע"א. לדוגמא, 
בעניין שכתב מהרי"ץ, שאם לא אמרו 'רחם' 
בברכת 'תשכון', אזי לומר זאת בברכת 'רצה'. 

כותב הרב חיים ד] "הי י"פ [תפילהובספר שם טוב 
    נראהנראהנראהנראה    ,,,,במקומהבמקומהבמקומהבמקומה    לאמרהלאמרהלאמרהלאמרה    שכחשכחשכחשכח    אםאםאםאםכסאר כך, 

    ענינוענינוענינוענינו    כדיןכדיןכדיןכדין    ,,,,נצורנצורנצורנצור    אלהיאלהיאלהיאלהי    קודםקודםקודםקודם    יאמרנהיאמרנהיאמרנהיאמרנהדדדד    דדדד""""לענלענלענלענ
    לולולולו    דנראהדנראהדנראהדנראה    אן דאמראן דאמראן דאמראן דאמרכמכמכמכמ    דלאדלאדלאדלא    ,,,,לללל""""זזזז' ' ' ' רבירבירבירבי    שהזכירשהזכירשהזכירשהזכיר

וכן לגבי דברים אחרים. כגון     ....בעבודהבעבודהבעבודהבעבודה    דיאמרנהדיאמרנהדיאמרנהדיאמרנה
בקשר לעניין אמירת שבע ברכות שלא בבית 
החתן, כפי שהיום בזמנינו ב"ה הדבר נפוץ אצל 
כולם, אבל בעצם זה מבוסס על תשובת 
מהרי"ץ, וגם על כך הוא חולק. הדברים נדפסו 

אל, שהוציא לאור בזמנו הרב בחוברת אור ישר
איתמר כהן. אבל, ברוך ה' שזה לא עבר 
בשתיקה, הבאתי שם בסוף את התשובות שלי, 
ישנן שם עשר הערות, בהם עניתי על כל 

        הטענות שלו על מהרי"ץ.
        

, צורת הכתיבה, הקירור בא בעצם בגלל ברםברםברםברם
  מה שינק ממנו. זאת היא הנקודה.

  
צובירי, הרי , לגבי כל השיטה של הרב ולמעשהולמעשהולמעשהולמעשה

  כל ימיו הוא נלחם נגד מהרי"ץ.
  

היא, אני חייב להדגיש זאת, שאנחנו  האמתהאמתהאמתהאמת
נוגעים בנושא זה רק 'על קצה המזלג', כיון שזהו 
נושא ארוך ורחב מאד, ואין זה הזמן להאריך 

  בכך.
  

אופן, כל ההוכחות שלו, וכל טענותיו  בכלבכלבכלבכל
בספריו בקשר למה שדיברנו לגבי התכאליל 

על המנהג הקדום, בדקנו את כל הקדמוניות, ו
הראיות שלו, והכל הוא מוטעה ומשובש. אני 
אחראי לכל מלה שאני אומר כאן. מי שיודע 
ומבין ומבחין, יודע ומבין שהכל זאת טעות 

  אחת מיסודה. 
  

הרב חיים כסאר, אל תחשבו שאני ח"ו  ולגביולגביולגביולגבי
לא מחשיב אותו. אדרבה. הוא היה צדיק גדול, 

קדוש ופרוש מענייני העולם. אבל בכל זאת, 
צריכים לדעת את הנקודה הזאת, שקצת יש 

  פגם וחסרון, למרות כל המעלות. 
  

אגב, גם לגבי הרב צובירי, אל תחשבו  דרךדרךדרךדרך
צה שח"ו הוא כקליפת השום בעינינו. אינני רו

שיהיו טעיות. שאף אחד לא יחשוב, שאני 
מזלזל בו. ובכלל אסור לזלזל בתלמידי 
חכמים. אבל לגופו של עניין, כל מה שאני 
מדבר אלו אינם דברים אישיים. ההיפך, אני 
מעריך אותו מאד, הוא היה תלמיד חכם חשוב 

ַֹחדמאד. אבל, הנגיעה עיוורה אותו.  ַֹחדַהׁשּ ַֹחדַהׁשּ ַֹחדַהׁשּ ר    ַהׁשּ רְיַעּוֵ רְיַעּוֵ רְיַעּוֵ     ְיַעּוֵ
לולא שהיה לו עניין . . . . י"ט] ט"ז, דברים[ֲחָכִמים ֲחָכִמים ֲחָכִמים ֲחָכִמים     ֵעיֵניֵעיֵניֵעיֵניֵעיֵני

להילחם, היה יכו"ל גברא רבה. ואם היינו 
זוכים, שיהיו עוד תלמידי חכמים כמותו, היה 

הנגיעה שלו היתה  –איך אומרים  –טוב. אבל 
ממש עצומה גדולה ונוראה. השוחד אינו חייב 
להיות דוקא שוחד של כסף, ישנו גם שוחד של 

  ההבנה. 
  

הדבר, לגבי הרב יצחק יוסף. הוא משוחד.  אותואותואותואותו
למרות שירבו כמותו בישראל, הוא גברא רבה, 
אבל יש לו בעיא, מי שאומר אחרת מהאבא 
שלו, הוא כבר לא רואה כלום. לא מסוגל 

  לשמוע את האמת.
  

הרב צובירי, כל מה שמדובר כנגד מה שהם  וכןוכןוכןוכן
נהגו אצלם, הוא יצא בשצף קצף. אני רוצה 

ראיתי זאת בצורה מפורשת. הרי  לומר לכם, כי
הייתי פעמים רבות איתו בביתו, ודיברתי עמו 
על הרבה דברים. זהו דבר, שלא להאמין. אני 
לא יכול כעת ואינני רוצה להיכנס אל הפרטים, 
אבל למשל כתוב 'אסור' והוא רואה 'מותר'. 
פלא עצום. הוא רואה ההיפך ממה שכתוב. הוא 

דעה שלו, עד היה כ"כ משוחד, כ"כ תפוס ב
שהוא לא רואה מה שכתוב. מי שלא ראה זאת, 

  אינו מסוגל להאמין. 
  

לׂשבר לכם את האוזן, אתן לכם דוגמא  בכדיבכדיבכדיבכדי
  לכך. 
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הוצאתי קונטריס בשם 'ספר תורה  בזמנובזמנובזמנובזמנו
המנוקד', לגבי עניין הסימונים שעושים בספרי 
תורה של התימנים, ישבתי על המדוכה בכל 

הראשונים הנושא הזה, לברר זאת בספרי 
והאחרונים, ובסוף כתבתי להצדיק את זאת, 
שהדבר כשר וכו', אבל לא לעשות זאת 
לכתחילה. למה להיכנס לשאלות? סוף סוף 
זאת מחלוקת, וישנם כאלה האומרים שהס"ת 

 [סי' קס"ה סעיף י"ז]פסול. ובשלחן ערוך המקוצר 
הסברתי, שלפעמים זה יכול להיות כשר אפי' 

לל עדיף שלא. הגשתי לכתחילה, אבל בדרך כ
את הקונטריס בזמנו להרב צובירי, והוא אמר 
לי כך: אני אשב על הנושא הזה, ואני אכתוב 

  שזה כשר לכתחילה. 
  

לעצמי, מה הפירוש? הרי אתה עדיין  אמרתיאמרתיאמרתיאמרתי
לא למדת את הנושא, אתה אומר שכעת אתה 
תשב על הנושא הזה, ושתכתוב שזה כשר 

תהיה  לכתחילה. כיצד אתה יודע מראש, מה
המסקנא? אולי כשתלמד בספרים, תחשוב 

  אחרת? 
  

שבני הרה"ג משה שליט"א יכול להעיד  חושבניחושבניחושבניחושבני
עלינו. בזמנו הרב יצחק יוסף כתב מאמר לגבי 
הנושא של הוראות מרן בארץ ישראל, והרב 
משה דיבר איתי על כך. אמרתי לו, אתה לא 
חייב לכתוב כפי שאני אומר. תבדוק. אם הוא 

הוא צודק. אתה לא צריך לבוא צודק, תכתוב ש
מראש, לתרץ אותי. תקרא את המאמר שלו, 
ואם יש לו טענות נכונות, אזי אדרבה, הוא אכן 

  צודק. 
  

שליט"א פונה לבנו הרב משה בשאלה: זה  מרןמרןמרןמרן
  נכון מה שאני אומר? 

  

משה שליט"א (מופתע מהשאלה שלא  הרבהרבהרבהרב
התכונן אליה): אני נזדעזעתי מכך. כך אבא 

ב מה שנראה. אם הוא צודק, אז אמר לי. תכתו
  הוא צודק. 

  
מרן שליט"א: כך היא דרכה של תורה.  תגובתתגובתתגובתתגובת

  תיגש בלי נגיעות. התורה היא אמת, ורק אמת.

לצערינו, הם נגועים בצורה איומה  אבלאבלאבלאבל 
ונוראה, עד שהם לא מסוגלים לראות את 

  האמת. 'השוחד יעוור'.
  

ברצוני לומר, שלא תהיה שום טעות, אנחנו  לכןלכןלכןלכן
מכבדים ומעריכים אותם. כ"ש וק"ו את מהר"ח 
כסאר. אבל מה שלא נכון, אנחנו חייבים לומר 

  את האמת. בתורתנו הקד', אין משוא פנים. 
  

שרוצה לראות זאת בספריו של הרב צובירי,  מימימימי
יוכל לראות זאת בעצמו, אבל רק מי שמבין 

ושיא עליו, על המנהג ויודע. כאשר ישנה ק
שלהם, אז זה רק 'כלאחר יד'. אה, ומה 
שמקשים כך וכך, כך כותב זאת באיזו שורה 
אחת, זה כך וכך, 'מרח' את זה ועשה מכך 
כביכול זאת אינה קושיא. אבל כאשר ישנה 
קושיא על מהרי"ץ, אפילו לא קושיא אלא איזו 
הערה קטנטונת, או אה, הוא עושה מכך עסק 

, מנפח ומגדיל זאת. כמה דפים, גדול ועצום
וחוזר וחוזר. רק אנחנו צודקים. מי שיקרא 
בספריו, הוא בטוח שהצד השני טועה בהחלט. 
תגיד, 'אלו ואלו דברי אלהים חיים', ישנה 
קושיא לכאן וישנה קושיא לכאן, זה אומר כך 
וזה אומר כך. לא. רק אנחנו צודקים. מי שאומר 

וזה לא נכון וכו' אחרת, יש עליו תמיהות וכו', 
וכו'. המשנה מן המתמיהין. ביטויים חמורים 
כתב, כגון אין יסוד ואין שחר לדבריו. ובעל־פה 
שמעתי ממנו בעצמו ביטוי מזעזע רח"ל. אבל 
אנחנו, חלקים. גם אם ישנן אלו שאלות נכונות, 
וקושיות ותמיהות, זה ממש כלאחר יד. הוא לא 

ומה מתייחס לכך. רואים וחשים נגיעה אי
  ונוראה.

  

שוב הפעם, אני אומר את הדברים הללו  אבלאבלאבלאבל
בתורת אמיתה של־תורה. כי בסופו של דבר, 
אסור לזלזל בתלמידי חכמים. אבל, חייבים 

  לדעת את הדבר הזה.
  

תראו, כיון שכן, אין לנו ברירה, אלא רק  א"כא"כא"כא"כ
להציג את האמת. יש בפני את הספר 'אורח 

נו לצדיק', כולם כאן מכירים אותו, אנח
[שדובר עליו בדרשת מרן ממשיכים את המבצע 
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שליט"א שנמסרה במסגרת המעמד הגדול בחוה"מ 
את הספר הזה,  סוכות ה'תשע"ט, בעיר רחובות ת"ו].

אורח לצדיק, זכה לחבר אברך חשוב היושב על 
התורה ועל העבודה, אני מכיר אותו אישית, 
אבל כיון שיש לו במשפחה אנשים שהוא ממש 

וא לא יכל לכתוב את שמו מפחד מהם, ה
  במפורש, פשוט בכדי שלא יזיקו לו. 

  

הספר הזה הוא השגות על הרב צובירי,  כלכלכלכל
עברנו בזמנו על הספר, עזרנו וסייענו לו מאד, 
אשריו ואשרי חלקו, הוא ממש עמד על כל 
הספרים שלו, על סידור כנסת הגדולה ועל 
ויצבור יוסף בר וכו', ודחה והפריך את הכל. זה 

  י השאמי. לגב
  

לגבי מי ש'על ידו', זהו הרב יצחק יוסף, על  וכןוכןוכןוכן
הקונטריס שלו, על כך הוא כתב בסוף הספר 
אורח לצדיק. איך אומרים, הספרדים עוזרים 
לספרדים. השאמי עוזר לספרדי, והספרדי עוזר 
לשאמי. לכן, הם הולכים באותו כיוון ואותו 
המהלך. אבל הספרים הללו, מגלים את כל 

שלהם. [הערת העורך: יש גם את הספר הטעיות 
  והצדיקו את הצדיק]. 

  

יודע, מה יהיה בסופו של דבר, האם הם  אינניאינניאינניאינני
יכירו את האמת או שלא יכירו, אבל זה לא 
משנה לנו. אנחנו חייבים לומר את האמת, וסוף 

  האמת לנצח. 
  

, כפי שאמרתי, אנחנו ממשיכים במבצע לכןלכןלכןלכן
על הספרים האלה, עד חנוכה, ואולי יותר. 
לבתי כנסיות ובתי מדרשות, הספר מחולק 
חנם, ב"ה ישנו נדיב המסבסד זאת, ולמישהו 

שקלים בלבד. [ניתן  25פרטי זה במחיר מוזל, 
-052לפנות לרב ניר טיירי הי"ו בטל' 
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יכולים בדור הזה,  זאת למען, כמה שאנחנו כלכלכלכל
שלא תהא האמת נעדרת. בכדי שמי שרוצה 
לדעת האמת, שיוכל לדעת. והאמת והשלום 

  אהבו. 
  

אחרות, אנחנו לא מתנגדים לשאמי,  במליםבמליםבמליםבמלים
ולא לספרדים. אין לנו ח"ו מגמה נגדם, אנחנו 

מכבדים ומעריכים את כולם. ההתנגדות שלנו 
היא, איך שהרב צובירי מסביר את השאמי, לא 

אמי בעצמו. ישנן חילוקי דעות, אבל כפי לש
שהוא העמיד את השאמי, זה לדעתנו טעות 

  גמורה, ואסור שהדבר יהיה מופץ. 
  

כפי שאמרנו, בסך הכל, אלו ואלו דברי  אבלאבלאבלאבל
אלהים חיים. התורה היא אמת, אבל אם ישנם 
אנשים המנסים לעוות את האמת, אנחנו 

"ו חייבים להציג את הצד השני, הנכון, בכדי שח
לא יבואו התלמידים אחרינו וישתו מן המים 
הרעים, יראו איזה טעיות או דברים שח"ו נעשו. 

  לכן, שהאמת תצא לאור בעזהי"ת, אכי"ר.
  

מהקהל: לגבי מהר"ח כסאר, זה הסגנון  שאלהשאלהשאלהשאלה
שלו, אפילו על מרן הכסף משנה הוא כותב 

  דלא ככסף משנה, וכדומה.
  

י. מרן שליט"א: בכל זאת מהרי"ץ שאנ תשובתתשובתתשובתתשובת
מהרי"ץ הוא מאריה דאתרין. כל חכמי תימן עד 
קאפח, התייחסו למהרי"ץ באופן מיוחד, 

  העריצו אותו.
  

מהקהל: לא רק הוא, גם הרב שלום  שאלהשאלהשאלהשאלה
  כריף כתב נגדו בצורה תקיפה.

  
מרן שליט"א: אבל הר"ש כריף לא  תשובתתשובתתשובתתשובת

היתה לו השפעה בקהילה. אינני יודע אם היו לו 
מאד. עכ"פ הוא בכלל תלמידים, ואולי מעט 

כמעט נשכח. לולא נמצאו כתביו זה מקרוב, 
כמעט ולא היו יודעים כיום ממנו. אבל קאפח, 

  גרם וגורם נזקים עד דורנו, הי"ת ישמרנו. 
        

מהקהל: מרן שליט"א אמר בהתחלת  שאלהשאלהשאלהשאלה
השיעור, שהקב"ה הוא מתפלל. למי הוא 

  מתפלל?
  

מרן שליט"א: שאלה טובה. המדובר  תשובתתשובתתשובתתשובת
על השכינה, לא על הקב"ה בעצמו. אמרנו 
שלא ניכנס כעת לעומק הנושא. עיין בס' חשק 

מאונך. נגילה שלמה (הלוי) שהבאנו, ותרווה צ
  ונשמחה ָבך, אכי"ר.


