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        ::::השיעורהשיעורהשיעורהשיעור    נושאינושאינושאינושאי
  

, , , , אאאא""""שליטשליטשליטשליט    מרןמרןמרןמרן    שלשלשלשל    אביואביואביואביו    ––––    לללל""""זצזצזצזצ    רצאבירצאבירצאבירצאבי    נסיםנסיםנסיםנסים    רבירבירבירבי    הצדיקהצדיקהצדיקהצדיק    הגאוןהגאוןהגאוןהגאון    מאתמאתמאתמאת, , , , והנהגהוהנהגהוהנהגהוהנהגה    הלכההלכההלכההלכה    דברידברידברידברי    חמשהחמשהחמשהחמשה
        ....אבאבאבאב    מנחםמנחםמנחםמנחם' ' ' ' וווו    בתאריךבתאריךבתאריךבתאריך, , , , שלושלושלושלו    חחחח""""הכהכהכהכ    היארצייטהיארצייטהיארצייטהיארצייט    יוםיוםיוםיום    לרגללרגללרגללרגל

    הרגהרגהרגהרג    מנשהמנשהמנשהמנשה: : : : מטמטמטמט    ביבמותביבמותביבמותביבמות' ' ' ' הגמהגמהגמהגמ    דברידברידברידברי    ביאורביאורביאורביאור, , , , זוזוזוזו    קקקק""""בשבבשבבשבבשב    שקראנושקראנושקראנושקראנו' ' ' ' וגווגווגווגו    לזונהלזונהלזונהלזונה    היתההיתההיתההיתה    איכהאיכהאיכהאיכה    הפטרתהפטרתהפטרתהפטרת    לגבילגבילגבילגבי
, , , , שמושמושמושמו    אתאתאתאת    מזכיריםמזכיריםמזכיריםמזכירים    לאלאלאלא    אולםאולםאולםאולם    הנביאהנביאהנביאהנביא    מישעיהמישעיהמישעיהמישעיה    דבריםדבריםדבריםדברים    בתפילהבתפילהבתפילהבתפילה    שאומריםשאומריםשאומריםשאומרים    מקומותמקומותמקומותמקומות', ', ', ', וכווכווכווכו    ישעיהישעיהישעיהישעיה    אתאתאתאת

        ....ישעיהישעיהישעיהישעיה    שלשלשלשל    קברוקברוקברוקברו    והיכןוהיכןוהיכןוהיכן
    אחראחראחראחר    אלישעאלישעאלישעאלישע, , , , קברוקברוקברוקברו    עלעלעלעל    זרהזרהזרהזרה    עבודהעבודהעבודהעבודה    בנייןבנייןבנייןבניין    ישנוישנוישנוישנו    מדועמדועמדועמדוע    חידושחידושחידושחידוש, , , , הנביאהנביאהנביאהנביא    אלישעאלישעאלישעאלישע    שלשלשלשל    קבורתוקבורתוקבורתוקבורתו    מקוםמקוםמקוםמקום    בענייןבענייןבענייןבעניין

        ....גיחזיגיחזיגיחזיגיחזי    שלשלשלשל    גלגולגלגולגלגולגלגול    היההיההיההיה
    בשליטתבשליטתבשליטתבשליטת    בחלקםבחלקםבחלקםבחלקם    נמצאיםנמצאיםנמצאיםנמצאים    הםהםהםהם    כיכיכיכי, , , , בםבםבםבם    הילכוהילכוהילכוהילכו    שועליםשועליםשועליםשועלים    אשראשראשראשר    מקדשנומקדשנומקדשנומקדשנו    ומקוםומקוםומקוםומקום    המכפלההמכפלההמכפלההמכפלה    מערתמערתמערתמערת

        ....הישמעאליםהישמעאליםהישמעאליםהישמעאלים
" " " " יצחקיצחקיצחקיצחק    שערישערישערישערי""""    בחוברותבחוברותבחוברותבחוברות    שפורסמושפורסמושפורסמושפורסמו    התמונותהתמונותהתמונותהתמונות    בדברבדברבדברבדבר    לשואליםלשואליםלשואליםלשואלים    תשובהתשובהתשובהתשובה, , , , ברכהברכהברכהברכה    שלשלשלשל    כוסכוסכוסכוס    החזקתהחזקתהחזקתהחזקת    צורתצורתצורתצורת

, , , , אחרתאחרתאחרתאחרת    בצורהבצורהבצורהבצורה    הכוסהכוסהכוסהכוס    אתאתאתאת    אוחזאוחזאוחזאוחז    מרןמרןמרןמרן    נראהנראהנראהנראה    שםשםשםשם    אאאא""""שליטשליטשליטשליט    מרןמרןמרןמרן    בןבןבןבן    שלשלשלשל    ברכותברכותברכותברכות' ' ' ' זזזז    ומשמחתומשמחתומשמחתומשמחת    מהחתונהמהחתונהמהחתונהמהחתונה
        ....פרעהפרעהפרעהפרעה    כףכףכףכף    עלעלעלעל    הכוסהכוסהכוסהכוס    אתאתאתאת    ואתןואתןואתןואתן    הפסוקהפסוקהפסוקהפסוק    מןמןמןמן    הראיההראיההראיההראיה    וביאורוביאורוביאורוביאור

        ....הבדלההבדלההבדלההבדלה    נרנרנרנר    אואואואו    קודםקודםקודםקודם    חנוכהחנוכהחנוכהחנוכה    נרנרנרנר    האםהאםהאםהאם, , , , שבתשבתשבתשבת    במוצאיבמוצאיבמוצאיבמוצאי    חנוכהחנוכהחנוכהחנוכה    נרנרנרנר    בענייןבענייןבענייןבעניין
    מרןמרןמרןמרן    התייחסותהתייחסותהתייחסותהתייחסות    לשואליםלשואליםלשואליםלשואלים    תשובהתשובהתשובהתשובה, , , , באבבאבבאבבאב    תשעהתשעהתשעהתשעה    בובובובו    שחלשחלשחלשחל    בשבועבשבועבשבועבשבוע    אפילואפילואפילואפילו    בשרבשרבשרבשר    לאכוללאכוללאכוללאכול    מנהגינומנהגינומנהגינומנהגינו    בענייןבענייןבענייןבעניין
    הדבריםהדבריםהדבריםהדברים    אותםאותםאותםאותם    עלעלעלעל    שנהשנהשנהשנה    בכלבכלבכלבכל    חוזרחוזרחוזרחוזר    כהרגלוכהרגלוכהרגלוכהרגלו    אשראשראשראשר    האחרוןהאחרוןהאחרוןהאחרון    בשיעורובשיעורובשיעורובשיעורו    יוסףיוסףיוסףיוסף    יצחקיצחקיצחקיצחק    הרבהרבהרבהרב    דברידברידברידברי    עלעלעלעל    אאאא""""שליטשליטשליטשליט

        ....זהזהזהזה    בענייןבענייןבענייןבעניין    אאאא""""שליטשליטשליטשליט    ממרןממרןממרןממרן    חדשיםחדשיםחדשיםחדשים    דבריםדבריםדבריםדברים    ותוספתותוספתותוספתותוספת, , , , בפניובפניובפניובפניו    שהעלושהעלושהעלושהעלו    הטענותהטענותהטענותהטענות    כלכלכלכל    עלעלעלעל    לענותלענותלענותלענות    מבלימבלימבלימבלי
        ....הכנסתהכנסתהכנסתהכנסת    ביתביתביתבית    וכבודוכבודוכבודוכבוד    והכנעהוהכנעהוהכנעהוהכנעה    שמיםשמיםשמיםשמים    יראתיראתיראתיראת, , , , הכנסתהכנסתהכנסתהכנסת    בביתבביתבביתבבית    ההנהגהההנהגהההנהגהההנהגה    בענייןבענייןבענייןבעניין

    ככככ""""ככככ    ענשיםענשיםענשיםענשים    מקבליםמקבליםמקבליםמקבלים    הכנסתהכנסתהכנסתהכנסת    בביתבביתבביתבבית    הדיבורהדיבורהדיבורהדיבור    שבעווןשבעווןשבעווןשבעוון    להיותלהיותלהיותלהיות    יכוליכוליכוליכול    לאלאלאלא    כיכיכיכי    הטועןהטועןהטועןהטוען    דברידברידברידברי    לגבילגבילגבילגבי    השלמההשלמההשלמההשלמה
        ....חמוריםחמוריםחמוריםחמורים

        ....המתפלליםהמתפלליםהמתפלליםהמתפללים    ביןביןביןבין    החוצצתהחוצצתהחוצצתהחוצצת    מחיצהמחיצהמחיצהמחיצה    נחשבנחשבנחשבנחשב    זהזהזהזה    האםהאםהאםהאם, , , , ניילוןניילוןניילוןניילון    יייי""""עעעע" " " " קפסולותקפסולותקפסולותקפסולות""""לללל    המחולקהמחולקהמחולקהמחולק    כנסתכנסתכנסתכנסת    ביתביתביתבית    בענייןבענייןבענייןבעניין
  ....כשרכשרכשרכשר    בלתיבלתיבלתיבלתי    כטלפוןכטלפוןכטלפוןכטלפון    שנראהשנראהשנראהשנראה    מכשירמכשירמכשירמכשיר    עםעםעםעם    לךלךלךלך    שלחשלחשלחשלח    קקקק""""מוצשמוצשמוצשמוצש    בשיעורבשיעורבשיעורבשיעור    שפורסמהשפורסמהשפורסמהשפורסמה    התמונההתמונההתמונההתמונה    לגבילגבילגבילגבי    הבהרההבהרההבהרההבהרה
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    דמתקרידמתקרידמתקרידמתקרי    נסיםנסיםנסיםנסים    הרבהרבהרבהרב    הצדיקהצדיקהצדיקהצדיק    הגאוןהגאוןהגאוןהגאון    נשמתנשמתנשמתנשמת    לעילוילעילוילעילוילעילוי    מוקדשמוקדשמוקדשמוקדש    השיעורהשיעורהשיעורהשיעור
    עשריםעשריםעשריםעשרים    במלאותבמלאותבמלאותבמלאות, , , , אמןאמןאמןאמן    עלינועלינועלינועלינו    יגןיגןיגןיגן    זכותםזכותםזכותםזכותם, , , , נסיםנסיםנסיםנסים    רבירבירבירבי    בןבןבןבן    נחוםנחוםנחוםנחום    מארימארימארימארי

        ....הההה""""תנצבתנצבתנצבתנצב. . . . , ביום ו' באב, ביום ו' באב, ביום ו' באב, ביום ו' באבעולמועולמועולמועולמו    לביתלביתלביתלבית    לאסיפתולאסיפתולאסיפתולאסיפתו    שנהשנהשנהשנה    ושמונהושמונהושמונהושמונה
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  בשם רחמן.
לעילוי נשמת אבא מארי הגאון השיעור מוקדש 

ים, הצדיק הרב נסים דמתקרי מארי נחום בן רבי נס
זכותם יגן עלינו אמן, במלאות עשרים ושמונה שנה 

  תנצב"ה.לאסיפתו לבית עולמו. 
בעזרת ה' שיעור זה נסוב על חידושי תורה מתוך כתבי 

אבא מארי, וגם דברי הלכה והנהגה שראיתי, בס"ד 
נרחיב ונפתח את הדברים, בפרט מה שנחוץ לזמנינו. 

  ביחד הם חמשה עניינים.
  

תה לזונה וגו' שקראנו בשב"ק תה לזונה וגו' שקראנו בשב"ק תה לזונה וגו' שקראנו בשב"ק תה לזונה וגו' שקראנו בשב"ק הפטרת איכה היהפטרת איכה היהפטרת איכה היהפטרת איכה הילגבי לגבי לגבי לגבי 
זו, ביאור דברי הגמ' ביבמות מט: מנשה הרג את זו, ביאור דברי הגמ' ביבמות מט: מנשה הרג את זו, ביאור דברי הגמ' ביבמות מט: מנשה הרג את זו, ביאור דברי הגמ' ביבמות מט: מנשה הרג את 

, מקומות שאומרים בתפילה דברים , מקומות שאומרים בתפילה דברים , מקומות שאומרים בתפילה דברים , מקומות שאומרים בתפילה דברים וכו'וכו'וכו'וכו'    ישעיהישעיהישעיהישעיה
ישעיה הנביא אולם לא מזכירים את שמו, והיכן ישעיה הנביא אולם לא מזכירים את שמו, והיכן ישעיה הנביא אולם לא מזכירים את שמו, והיכן ישעיה הנביא אולם לא מזכירים את שמו, והיכן ממממ

        קברו של ישעיה. קברו של ישעיה. קברו של ישעיה. קברו של ישעיה. 
  

אים בשבת שלפני צום תשעה באב, קור    אנחנואנחנואנחנואנחנו
את הפטריות 'תלת דפורענותא', בשבת 

ר ָחָזה ֲחזוֹ ֲחזוֹ ֲחזוֹ ֲחזוֹ שעברה קראנו  ְעָיהּו ֶבן ָאמֹוץ ֲאׁשֶ ר ָחָזה ן ְיׁשַ ְעָיהּו ֶבן ָאמֹוץ ֲאׁשֶ ר ָחָזה ן ְיׁשַ ְעָיהּו ֶבן ָאמֹוץ ֲאׁשֶ ר ָחָזה ן ְיׁשַ ְעָיהּו ֶבן ָאמֹוץ ֲאׁשֶ ן ְיׁשַ
לָ ִ  לָ ִ ַעל ְיהּוָדה ִוירּוׁשָ לָ ִ ַעל ְיהּוָדה ִוירּוׁשָ לָ ִ ַעל ְיהּוָדה ִוירּוׁשָ , והשבת ']א ',ישעיהו א[ םםםםַעל ְיהּוָדה ִוירּוׁשָ

ישעיהו [ ֵאיָכה ָהְיָתה ְלזֹוָנה ִקְרָיה ֶנֱאָמָנהֵאיָכה ָהְיָתה ְלזֹוָנה ִקְרָיה ֶנֱאָמָנהֵאיָכה ָהְיָתה ְלזֹוָנה ִקְרָיה ֶנֱאָמָנהֵאיָכה ָהְיָתה ְלזֹוָנה ִקְרָיה ֶנֱאָמָנה ,קראנו
, ביטוי חזק שפותחים בו את ההפטרה ]אכ" ',א

, יכְ בכדי לזעזע את הציבור, 'איכה' מלשום ִא 
פי שחז"ל אומרים כאדם המוציא רוק מן הפה, כ

ֲהִכי ָקָרא ֲהִכי ָקָרא ֲהִכי ָקָרא ֲהִכי ָקָרא  ]ו"ל ,ז"בראשית כ[לגבי מה שאמר עשיו 
מֹו ַיֲעקֹב מֹו ַיֲעקֹבׁשְ מֹו ַיֲעקֹבׁשְ מֹו ַיֲעקֹבׁשְ תשמע שאשה כמו־כן . זהו בזיון .ׁשְ

הקב"ה שהוא  גרוע כזה. הריבעלה ביטוי מ
לשון לנו ישראל, אומר ־של כנסתשלנו, החתן 

כזאת חריפה, כמה הדבר מבהיל ופוגע. אבל 
  זהו בכדי לעורר אותנו מתרדמתנו.

  

כתוב כך, [דף מ"ט ע"ב] במסכת יבמות  מראמראמראמראבגבגבגבג
מצאתי מגלת יוחסין מצאתי מגלת יוחסין מצאתי מגלת יוחסין מצאתי מגלת יוחסין     ,,,,שמעון בן עזאי אומרשמעון בן עזאי אומרשמעון בן עזאי אומרשמעון בן עזאי אומרתני, תני, תני, תני, 

וכתוב בה איש פלוני ממזר מאשת וכתוב בה איש פלוני ממזר מאשת וכתוב בה איש פלוני ממזר מאשת וכתוב בה איש פלוני ממזר מאשת     ,,,,םםםםבירושלבירושלבירושלבירושל
וכתוב בה משנת ר' אליעזר בן יעקב קב וכתוב בה משנת ר' אליעזר בן יעקב קב וכתוב בה משנת ר' אליעזר בן יעקב קב וכתוב בה משנת ר' אליעזר בן יעקב קב     ,,,,אישאישאישאיש
      ....וכתוב בה מנשה הרג את ישעיהוכתוב בה מנשה הרג את ישעיהוכתוב בה מנשה הרג את ישעיהוכתוב בה מנשה הרג את ישעיה    ,,,,ונקיונקיונקיונקי

  

כתוב בה, והדבר היה מביא כמה דברים ש הואהואהואהוא
דהיינו,  ת ישעיה'.'מנשה הרג אהשלישי הוא, 

מנשה מלך ישראל, הוא שהרג את ישעיהו. 
מידן דייניה מידן דייניה מידן דייניה מידן דייניה     ,,,,אמר רבאאמר רבאאמר רבאאמר רבאלמה? אומרת הגמרא, 

לרשע הזה היו טענות וקושיות על     ....וקטליהוקטליהוקטליהוקטליה
ישעיהו, הוא לא סתם הרג אותו, חיפש לו 

ך אמר ך אמר ך אמר ך אמר בָּ בָּ בָּ בָּ משה ִר משה ִר משה ִר משה ִר     ,,,,אמר ליהאמר ליהאמר ליהאמר ליה. נימוקים והצדקות
י לֹא ִיְרַאִני ָהָאָדם ָוָחי    ']ג, כ"שמות ל[ י לֹא ִיְרַאִני ָהָאָדם ָוָחיּכִ י לֹא ִיְרַאִני ָהָאָדם ָוָחיּכִ י לֹא ִיְרַאִני ָהָאָדם ָוָחיּכִ ואת ואת ואת ואת     ,,,,ּכִ

ב ַעל     '], א'ישעיהו ו[אמרת אמרת אמרת אמרת  ב ַעל ָוֶאְרֶאה ֶאת ֲאדָֹני יֹׁשֵ ב ַעל ָוֶאְרֶאה ֶאת ֲאדָֹני יֹׁשֵ ב ַעל ָוֶאְרֶאה ֶאת ֲאדָֹני יֹׁשֵ ָוֶאְרֶאה ֶאת ֲאדָֹני יֹׁשֵ
א ָ א ָרם ְוִנׂשּ ּסֵ אּכִ ָ א ָרם ְוִנׂשּ ּסֵ אּכִ ָ א ָרם ְוִנׂשּ ּסֵ אּכִ ָ א ָרם ְוִנׂשּ ּסֵ הוא אומר 'משה רבך', לא משה     ????ּכִ

רבינו, כביכול הוא לא הרב שלו. הוא טוען על 
ישעיהו, איזה דברים אתה אומר? אתה חייב 
מיתה. כך הוא אומר, בכדי להרגיע את המצפון 

        שלו.
  

ימי מי מי מי     '], ז'דברים ד[משה רבך אמר משה רבך אמר משה רבך אמר משה רבך אמר  יּכַ יּכַ יּכַ ֱאלֵֹהינּו ֱאלֵֹהינּו ֱאלֵֹהינּו ֱאלֵֹהינּו     "יָ "יָ "יָ "יָ ּכַ
ָכל ָקְרֵאנּו ֵאָליו ָכל ָקְרֵאנּו ֵאָליוּבְ ָכל ָקְרֵאנּו ֵאָליוּבְ ָכל ָקְרֵאנּו ֵאָליוּבְ     ']ה, ו"ישעיהו נ[ואת אמרת ואת אמרת ואת אמרת ואת אמרת     ,,,,ּבְ

ְרׁשּו יְ  ְרׁשּו יְ ּדִ ְרׁשּו יְ ּדִ ְרׁשּו יְ ּדִ ְצאוֹ     "יָ "יָ "יָ "יָ ּדִ ִהּמָ ְצאוֹ ּבְ ִהּמָ ְצאוֹ ּבְ ִהּמָ ְצאוֹ ּבְ ִהּמָ ג, "שמות כ[משה רבך אמר משה רבך אמר משה רבך אמר משה רבך אמר     ????ּבְ
א    ]ו"כ ר ָיֶמיָך ֲאַמּלֵ אֶאת ִמְסּפַ ר ָיֶמיָך ֲאַמּלֵ אֶאת ִמְסּפַ ר ָיֶמיָך ֲאַמּלֵ אֶאת ִמְסּפַ ר ָיֶמיָך ֲאַמּלֵ מלכים [ואת אמרת ואת אמרת ואת אמרת ואת אמרת     ,,,,ֶאת ִמְסּפַ
ָנה    '], ו'כ 'ב ֵרה ׁשָ י ַעל ָיֶמיָך ֲחֵמׁש ֶעׂשְ ָנהְוהַֹסְפּתִ ֵרה ׁשָ י ַעל ָיֶמיָך ֲחֵמׁש ֶעׂשְ ָנהְוהַֹסְפּתִ ֵרה ׁשָ י ַעל ָיֶמיָך ֲחֵמׁש ֶעׂשְ ָנהְוהַֹסְפּתִ ֵרה ׁשָ י ַעל ָיֶמיָך ֲחֵמׁש ֶעׂשְ             ????ְוהַֹסְפּתִ
  

יא שומע זאת, ואומר לעצמו, גם אם הנב ישעיהישעיהישעיהישעיה
הוא רק מחפש הרי אני אענה לו הוא לא יקבל, 

תירוצים, הוא לא שואל את השאלה בגלל 
שהוא רוצה לדעת, גם אם אענה לו הוא לא 

ידענא ביה דלא מקבל מה ידענא ביה דלא מקבל מה ידענא ביה דלא מקבל מה ידענא ביה דלא מקבל מה     ,,,,אמר ישעיהאמר ישעיהאמר ישעיהאמר ישעיהיקבל. 
אמר אמר אמר אמר     ....שוייה מזידשוייה מזידשוייה מזידשוייה מזידאאאא    ,,,,ואי אימא ליהואי אימא ליהואי אימא ליהואי אימא ליה    ....א ליהא ליהא ליהא ליהימַ ימַ ימַ ימַ אֵ אֵ אֵ אֵ ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ 
 םנביא אמר שֵׁ ישעיה ה    ....איבלע בארזאאיבלע בארזאאיבלע בארזאאיבלע בארזא    ,,,,םםםםשֵׁ שֵׁ שֵׁ שֵׁ 

אתיוה אתיוה אתיוה אתיוה , ועל ידי זה נבלע בארז ונעלם. קדוש
      ....לארזא ונסרוהלארזא ונסרוהלארזא ונסרוהלארזא ונסרוה

  

סנהדרין [ נודע למנשה. כתוב בירושלמי הדברהדברהדברהדבר
 –דהיינו הציציות  –שקצוות הגלימה , ]פ"י הל"ב

נשארו מחוץ לעץ, ולפי"ז ראו היכן הוא נמצא, 
 מנשה הרשעשהוא נבלע בארז, לכן הבינו 

כי מטא להדי כי מטא להדי כי מטא להדי כי מטא להדי ם. אמר להם שינסרו, והם מנסרי
      ....נח נפשיהנח נפשיהנח נפשיהנח נפשיה    ,,,,פומאפומאפומאפומא

  

ּוְבתֹוְך ַעם ּוְבתֹוְך ַעם ּוְבתֹוְך ַעם ּוְבתֹוְך ַעם     '], ה'ישעיהו ו[משום דאמר משום דאמר משום דאמר משום דאמר קרה?  מהמהמהמה
ב ָפַתִים ָאֹנִכי יֹוׁשֵ בְטֵמא ׂשְ ָפַתִים ָאֹנִכי יֹוׁשֵ בְטֵמא ׂשְ ָפַתִים ָאֹנִכי יֹוׁשֵ בְטֵמא ׂשְ ָפַתִים ָאֹנִכי יֹוׁשֵ הוא אמר דבר כיון ש. . . . ְטֵמא ׂשְ

בגנות עם ישראל, 'עם טמא שפתיים', לכן הוא 
  נפגע בשפתיים. 

  

יודעים מי היה ישעיהו הנביא, חז"ל  אנחנואנחנואנחנואנחנו
 ,א"כ 'מלכים ב[משווים אותו למשה רבינו, כתוב 

ר  ]ז"ט ה ְמֹאד ַעד ֲאׁשֶ ה ַהְרּבֵ ֶ ַפְך ְמַנׁשּ ם ָנִקי ׁשָ ר ְוַגם ּדָ ה ְמֹאד ַעד ֲאׁשֶ ה ַהְרּבֵ ֶ ַפְך ְמַנׁשּ ם ָנִקי ׁשָ ר ְוַגם ּדָ ה ְמֹאד ַעד ֲאׁשֶ ה ַהְרּבֵ ֶ ַפְך ְמַנׁשּ ם ָנִקי ׁשָ ר ְוַגם ּדָ ה ְמֹאד ַעד ֲאׁשֶ ה ַהְרּבֵ ֶ ַפְך ְמַנׁשּ ם ָנִקי ׁשָ ְוַגם ּדָ
לַ ִ  א ֶאת ְירּוׁשָ לַ ִ ִמּלֵ א ֶאת ְירּוׁשָ לַ ִ ִמּלֵ א ֶאת ְירּוׁשָ לַ ִ ִמּלֵ א ֶאת ְירּוׁשָ ה ָלֶפה ִמּלֵ ה ָלֶפה ם ּפֶ ה ָלֶפה ם ּפֶ ה ָלֶפה ם ּפֶ מה הפירוש? וכי  ....וגו'ם ּפֶ

 הוא הרג כ"כ הרבה אנשים בירושלם? אלא
מובא בפסיקתא רבתי, כי הוא הרג את ישעיה, 
שהוא שוה במדרגתו למשה רבינו שנאמר בו 

ר ּבוֹ  ]'ח ,ב"ר יבמדב[ ה ֲאַדּבֶ ה ֶאל ּפֶ ר ּבוֹ ּפֶ ה ֲאַדּבֶ ה ֶאל ּפֶ ר ּבוֹ ּפֶ ה ֲאַדּבֶ ה ֶאל ּפֶ ר ּבוֹ ּפֶ ה ֲאַדּבֶ ה ֶאל ּפֶ . בכל זאת, ּפֶ
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הקב"ה מדקדק עם הצדיקים כחוט השערה, 
[מאמר ראשון פרק  ולפי הכתוב בספר העיקרים

ובעוד כמה מפרשים, גם זה שהוא אמר  י"ח]
דבר טעות, 'שם' בכדי להציל את עצמו, גם זה 

ודאשתמש בתגא,  אסור היה לו לעשות זאת.
אסור לאדם להציל  .]ג"נה יא משפ"אבות [ חלף

כך את עצמו. אפשר להשתמש בשמות 
הקדושים, לכבוד ה', אבל לא להצלת נפשות. 

יעשה לו נס, אבל לא ע"י  ,הקב"האם ירצה 
  שהוא אומר את השם. 

  

לגבי מה שהוא אמר 'כי איש טמא שפתים  וגםוגםוגםוגם
אנכי', מובא בעץ יוסף על מדרש רבה, שגם 

שכתוב שם זאת היה אסור לו לומר. למרות 
במדרש, שהקב"ה אמר לו 'על זה אתה רשאי', 

 שאתה אומר כך על עצמך 'טמא שפתים מה
אנכי', נו, אבל על עם ישראל אתה אומר? אבל 

. אולי הדבר גם על כך הוא נתבעבכל זאת, 
פחות חמור, הרי הוא נענש בסוף, כפי שכתוב 

    ַויָָּעף ֵאַלי ֶאָחד ִמןַויָָּעף ֵאַלי ֶאָחד ִמןַויָָּעף ֵאַלי ֶאָחד ִמןַויָָּעף ֵאַלי ֶאָחד ִמן ]'ו ',ישעיהו ו[אח"כ על המלאך 
ֶמְלַקַחִים ָלַקח ֵמַעל  ה ּבְ ָרִפים ּוְבָידֹו ִרְצּפָ ְ ֶמְלַקַחִים ָלַקח ֵמַעל ַהׂשּ ה ּבְ ָרִפים ּוְבָידֹו ִרְצּפָ ְ ֶמְלַקַחִים ָלַקח ֵמַעל ַהׂשּ ה ּבְ ָרִפים ּוְבָידֹו ִרְצּפָ ְ ֶמְלַקַחִים ָלַקח ֵמַעל ַהׂשּ ה ּבְ ָרִפים ּוְבָידֹו ִרְצּפָ ְ ַהׂשּ

חַ  ְזּבֵ חַ ַהּמִ ְזּבֵ חַ ַהּמִ ְזּבֵ חַ ַהּמִ ְזּבֵ כתוב  ם לו את הגחלת בפיו.הוא שָׂ     ....ַהּמִ
ורה, תגיד 'ובידו רצפה', דהיינו גחלת. לכא

ץ פה וֹ צְר 'אלא פירושו,  'גחלת', מה זה 'רצפה'?
        .'ינַ יא על בָּ ְר גוֹ יטִ שדיבר ְק 

  

שם  שלשה דברים. א' אמר יחד, ישנם אם כןאם כןאם כןאם כן
המפורש בכדי להציל את עצמו, ב' שאמר 
טמא שפתיים אנכי, ג' שאמר ובתוך עם טמא 

  שפתים.
  

דבר פלא עצום. בקדושה אנחנו אומרים  ישנוישנוישנוישנו
כדבר האמור על יד כדבר האמור על יד כדבר האמור על יד כדבר האמור על יד וכו'  נקדישך ונעריצךנקדישך ונעריצךנקדישך ונעריצךנקדישך ונעריצךכך, 

 ְוָקָרא ֶזה ֶאל ֶזה ְוָאַמר ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ָקדֹושׁ ְוָקָרא ֶזה ֶאל ֶזה ְוָאַמר ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ָקדֹושׁ ְוָקָרא ֶזה ֶאל ֶזה ְוָאַמר ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ָקדֹושׁ ְוָקָרא ֶזה ֶאל ֶזה ְוָאַמר ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ָקדֹושׁ נביאך נביאך נביאך נביאך 
. מדוע לא ']ג ,'ישעיהו ו[ ישעיה אמר זאתהרי וגו'. 

אומרים, 'כדבר האמור על ידי ישעיה נביאך'? 
  שמו?  למה לא מזכירים את

  

נה נה נה נה ייייועינינו תראועינינו תראועינינו תראועינינו תראלאחר מכן אנו אומרים,  הריהריהריהרי
על על על על     ,,,,קדשךקדשךקדשךקדשך    בשיריבשיריבשיריבשיריבמלכות עוזך, כדבר האמור במלכות עוזך, כדבר האמור במלכות עוזך, כדבר האמור במלכות עוזך, כדבר האמור 

ְלעֹוָלם ְלעֹוָלם ְלעֹוָלם ְלעֹוָלם     "יָ "יָ "יָ "יָ ִיְמלְֹך יְ ִיְמלְֹך יְ ִיְמלְֹך יְ ִיְמלְֹך יְ , , , , משיח צדקךמשיח צדקךמשיח צדקךמשיח צדקך    דוד עבדךדוד עבדךדוד עבדךדוד עבדךיד יד יד יד 
 .']י ,ו"קמתהלים [    ָיהּ ָיהּ ָיהּ ָיהּ ָודֹר ַהְללוּ ָודֹר ַהְללוּ ָודֹר ַהְללוּ ָודֹר ַהְללוּ     ֱאלַֹהִיְך ִציֹּון ְלדֹרֱאלַֹהִיְך ִציֹּון ְלדֹרֱאלַֹהִיְך ִציֹּון ְלדֹרֱאלַֹהִיְך ִציֹּון ְלדֹר

בכל מקום, כאשר כיו"ב מזכירים את דוד. 

 מביאים פסוק, מזכירים את השמות. כגון
ם ם ם ם יֵּ יֵּ יֵּ יֵּ וקוקוקוקלאחר פרשת העקידה, , בתיקון של שבת

בתורתך בתורתך בתורתך בתורתך לנו י"י אלהינו את הדבר שהבטחתנו לנו י"י אלהינו את הדבר שהבטחתנו לנו י"י אלהינו את הדבר שהבטחתנו לנו י"י אלהינו את הדבר שהבטחתנו 
י     ,,,,מפי כבודך כאמורמפי כבודך כאמורמפי כבודך כאמורמפי כבודך כאמור    על ידי משה עבדךעל ידי משה עבדךעל ידי משה עבדךעל ידי משה עבדך י ְוָזַכְרּתִ י ְוָזַכְרּתִ י ְוָזַכְרּתִ ְוָזַכְרּתִ

ִריִתי ִיצְ  ִריִתי ַיֲעקֹוב ְוַאף ֶאת ּבְ ִריִתי ִיצְ ֶאת ּבְ ִריִתי ַיֲעקֹוב ְוַאף ֶאת ּבְ ִריִתי ִיצְ ֶאת ּבְ ִריִתי ַיֲעקֹוב ְוַאף ֶאת ּבְ ִריִתי ִיצְ ֶאת ּבְ ִריִתי ַיֲעקֹוב ְוַאף ֶאת ּבְ ָחק ְוַאף ֶאת ָחק ְוַאף ֶאת ָחק ְוַאף ֶאת ָחק ְוַאף ֶאת ֶאת ּבְ
ִריִתי ַאְבָרָהם ֶאְזּכֹר ְוָהָאֶרץ ֶאְזּכֹר ִריִתי ַאְבָרָהם ֶאְזּכֹר ְוָהָאֶרץ ֶאְזּכֹרּבְ ִריִתי ַאְבָרָהם ֶאְזּכֹר ְוָהָאֶרץ ֶאְזּכֹרּבְ ִריִתי ַאְבָרָהם ֶאְזּכֹר ְוָהָאֶרץ ֶאְזּכֹרּבְ  ,ו"ויקרא כ[    ּבְ

ם לנו י"י אלהינו ם לנו י"י אלהינו ם לנו י"י אלהינו ם לנו י"י אלהינו וקיֵּ וקיֵּ וקיֵּ וקיֵּ , אנחנו אומרים ואח"כ ....]ב"מ
על ידי צפניה חוזך על ידי צפניה חוזך על ידי צפניה חוזך על ידי צפניה חוזך את הדבר שהבטחתנו את הדבר שהבטחתנו את הדבר שהבטחתנו את הדבר שהבטחתנו 

ֵעת ַהִהיא ָאִביא ֶאְתֶכםכאמור, כאמור, כאמור, כאמור,  ֵעת ַהִהיא ָאִביא ֶאְתֶכםּבָ ֵעת ַהִהיא ָאִביא ֶאְתֶכםּבָ ֵעת ַהִהיא ָאִביא ֶאְתֶכםּבָ [צפניה ג', וגו'  ּבָ
, בפיסקת 'אל גם בתפילות בתעניות. כ']

ם לנו י"י ם לנו י"י ם לנו י"י ם לנו י"י וקיֵּ וקיֵּ וקיֵּ וקיֵּ אומרים כך, אנו  ו וכו',תעזבנו אבינ
ו את הדבר שהבטחתנו על ידי ירמיה ו את הדבר שהבטחתנו על ידי ירמיה ו את הדבר שהבטחתנו על ידי ירמיה ו את הדבר שהבטחתנו על ידי ירמיה ינינינינההההאלאלאלאל

ׁש ֶאת ֲעו ֹ    "יָ "יָ "יָ "יָ ּוָבֵעת ַהִהיא ְנֻאם יְ ּוָבֵעת ַהִהיא ְנֻאם יְ ּוָבֵעת ַהִהיא ְנֻאם יְ ּוָבֵעת ַהִהיא ְנֻאם יְ חוזך כאמור, חוזך כאמור, חוזך כאמור, חוזך כאמור,  ׁש ֶאת ֲעו ְֹיֻבּקַ ׁש ֶאת ֲעו ְֹיֻבּקַ ׁש ֶאת ֲעו ְֹיֻבּקַ ן ן ן ן ְיֻבּקַ
ָרֵאל ְוֵאיֶנּנוּ  ָרֵאל ְוֵאיֶנּנוּ ִיׂשְ ָרֵאל ְוֵאיֶנּנוּ ִיׂשְ ָרֵאל ְוֵאיֶנּנוּ ִיׂשְ נה. הכוכהנה ו ....[ירמיהו נ', כ'] וגו' ִיׂשְ

תמיד מזכירים. אבל בקדושה אנו אומרים, 'על 
   ך'? לא מוזכר השם שלו.יד נביאך'. מי זה 'נביא

  

למצוא תירוצים, אולי בגלל אולי  אפשראפשראפשראפשר
 ',יחזקאל ג[שאח"כ מביאים פסוק מספר יחזקאל 

בֹוד יְ  ]ב"י רּוְך ּכְ בֹוד יְ ּבָ רּוְך ּכְ בֹוד יְ ּבָ רּוְך ּכְ בֹוד יְ ּבָ רּוְך ּכְ קֹומוֹ     "יָ "יָ "יָ "יָ ּבָ קֹומוֹ ִמּמְ קֹומוֹ ִמּמְ קֹומוֹ ִמּמְ , לכן לא רצו ִמּמְ
  בדיוק מי אמר. כעת להיכנס 

  

בנוסח נפילת פנים, אנחנו אומרים כך, גם  אבלאבלאבלאבל
    כמו שהבטחתנוכמו שהבטחתנוכמו שהבטחתנוכמו שהבטחתנו    ,,,,עשה עמנו צדקה למען שמךעשה עמנו צדקה למען שמךעשה עמנו צדקה למען שמךעשה עמנו צדקה למען שמך

ִתי , , , , על ידי נביאךעל ידי נביאךעל ידי נביאךעל ידי נביאך י ּוְתִהּלָ ִמי ַאֲאִריְך ַאּפִ ִתי ְלַמַען ׁשְ י ּוְתִהּלָ ִמי ַאֲאִריְך ַאּפִ ִתי ְלַמַען ׁשְ י ּוְתִהּלָ ִמי ַאֲאִריְך ַאּפִ ִתי ְלַמַען ׁשְ י ּוְתִהּלָ ִמי ַאֲאִריְך ַאּפִ ְלַמַען ׁשְ
י ַהְכִריֶתךָ  י ַהְכִריֶתךָ ֶאֱחָטם ָלְך ְלִבְלּתִ י ַהְכִריֶתךָ ֶאֱחָטם ָלְך ְלִבְלּתִ י ַהְכִריֶתךָ ֶאֱחָטם ָלְך ְלִבְלּתִ אמר זאת? מי     ....ֶאֱחָטם ָלְך ְלִבְלּתִ

. וגם כאן לא ']ט ,ח"ישעיהו מ[ ישעיה הנביא
  מזכירים אותו. פלא עצום.

  

כי ישנו עונש על ישעיה, כיון שהיו לו כמה  נראהנראהנראהנראה
  בפה, לא מזכירים את שמו. חטאים

  

ת"ר על שלושה ת"ר על שלושה ת"ר על שלושה ת"ר על שלושה כתוב, ] ו'[לה רבתי כ במסכתבמסכתבמסכתבמסכת
על שקראם ֶזַרע ְמֵרִעים על שקראם ֶזַרע ְמֵרִעים על שקראם ֶזַרע ְמֵרִעים על שקראם ֶזַרע ְמֵרִעים     ,,,,ישעיה –    דברים נענשדברים נענשדברים נענשדברים נענש

    ,,,,זרע מנאףזרע מנאףזרע מנאףזרע מנאף    ,,,,וקראם בני עוננהוקראם בני עוננהוקראם בני עוננהוקראם בני עוננה, , , , ']ד ',ישעיהו א[
ֵני עְֹנָנה     נ"ז, ג'] ו[ישעיה    שנאמרשנאמרשנאמרשנאמר ה ּבְ ם ִקְרבּו ֵהּנָ ֵני עְֹנָנה ְוַאּתֶ ה ּבְ ם ִקְרבּו ֵהּנָ ֵני עְֹנָנה ְוַאּתֶ ה ּבְ ם ִקְרבּו ֵהּנָ ֵני עְֹנָנה ְוַאּתֶ ה ּבְ ם ִקְרבּו ֵהּנָ ְוַאּתֶ

ְזֶנה ְזֶנהֶזַרע ְמָנֵאף ַוּתִ ְזֶנהֶזַרע ְמָנֵאף ַוּתִ ְזֶנהֶזַרע ְמָנֵאף ַוּתִ לפי  ביטויים.שלשה אלו     ....ֶזַרע ְמָנֵאף ַוּתִ
כביכול את הוא מאשים , כי העניין נראה

אבותיהם, אתם השורש של הרע, 'זרע מרעים'. 
        על מי אתה מדבר? אוי,

  

הביטוי שאמרנו בתחילת השיעור, 'איכה  לגבילגבילגבילגבי
כיון שהוא מדבר היתה לזונה', הוא לא נענש, 
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אל עם ישראל, מוכיח את האנשים והציבור 
הנמצא כיום. אבל לדבר על אבותיהם, 'זרע 

כשפנים, כביכול מרעים', 'בני עוננה', בנים של 
האשמה היא השרשים, וכי חס ושלום שורש 
החטא נמצא באבותינו הקדשים, על כך הוא 

  נענש. 
  

ישנם שלשה דברים, או שלושת הדברים  א"כא"כא"כא"כ
הללו, או שלושת הדברים שאמרנו מקודם. לכן 
בקדושה המשולשת, כאשר אומרים ג' פעמים 

שעיה, זהו 'קדוש', לא מזכירים שאמר זאת י
כי זהו עלבון  י לדורי דורות.עונש נצח

  שמשמיטים את שמו, מדלגים על שמו.
  

קברו של ישעיהו? הרי כתוב שהוא נבלע  היכןהיכןהיכןהיכן
  בארז?

  

, שאח"כ הוא ]ביבמות שם[יהוידע אומר  הבןהבןהבןהבן
ממילא  ,כאשר הוא מת מן הארז. השתחרר
וקברו אותו בכבוד. אינני יודע, משם, הוא יצא 

שלו, ישנן היכן הקבר בודאות האם יודעים כיום 
  כל מיני שמועות. 

  

אופן, מן הענשים של הגדולים, אנחנו ניקח  בכלבכלבכלבכל
ה שלהבת, מה יעשו נפלמוסר. אם בארזים 

  איזובי הקיר?
  

לישע הנביא, חידוש מדוע לישע הנביא, חידוש מדוע לישע הנביא, חידוש מדוע לישע הנביא, חידוש מדוע בעניין מקום קבורתו של אבעניין מקום קבורתו של אבעניין מקום קבורתו של אבעניין מקום קבורתו של א
עבודה זרה על קברו, אלישע אחר היה עבודה זרה על קברו, אלישע אחר היה עבודה זרה על קברו, אלישע אחר היה עבודה זרה על קברו, אלישע אחר היה     ו בנייןו בנייןו בנייןו בנייןישנישנישנישנ

        ל של גיחזי.ל של גיחזי.ל של גיחזי.ל של גיחזי.גלגוגלגוגלגוגלגו
  

לי רגליו, אלישע הנביא, מי מגיע לקרסו לגבילגבילגבילגבי
נתעוררתי להסביר איזה דבר בקשר לקבר 
שלו, כי כמעט אף אחד כיום אינו יודע היכן 
הוא, ונתברר שזה נמצא לא רחוק ממערת 

  אליהו הנביא. 
  

שלוש, ידידנו הרב אלעד יוחנן  –שנתיים  לפנילפנילפנילפני
יצ"ו מהעיר צפת ת"ו שלח לי כמה דפים מתוך 

ב שם , וכתו[סימן ע' דף ק"מ]הספר 'היכל הוראה' 
שנשאלתי היום מיהודים יקרים שנשאלתי היום מיהודים יקרים שנשאלתי היום מיהודים יקרים שנשאלתי היום מיהודים יקרים אודות מה אודות מה אודות מה אודות מה , כך

    ,,,,בספרים עתיקיםבספרים עתיקיםבספרים עתיקיםבספרים עתיקים    , שמצאו, שמצאו, שמצאו, שמצאויר"ש מתושבי חיפהיר"ש מתושבי חיפהיר"ש מתושבי חיפהיר"ש מתושבי חיפה
הנביא נמצא בעיר חיפה הנביא נמצא בעיר חיפה הנביא נמצא בעיר חיפה הנביא נמצא בעיר חיפה אלישע אלישע אלישע אלישע שקברו של שקברו של שקברו של שקברו של 

רחוק ממערת אליהו הנביא רחוק ממערת אליהו הנביא רחוק ממערת אליהו הנביא רחוק ממערת אליהו הנביא הכרמל, לא הכרמל, לא הכרמל, לא הכרמל, לא בהר בהר בהר בהר 

    ,,,,דא עקאדא עקאדא עקאדא עקאברם ברם ברם ברם     ....והם מצאו מקום הקברוהם מצאו מקום הקברוהם מצאו מקום הקברוהם מצאו מקום הקברהידועה, הידועה, הידועה, הידועה, 
וכל מקום שיש בו וכל מקום שיש בו וכל מקום שיש בו וכל מקום שיש בו     ,,,,שכח הסט"א גובר רח"לשכח הסט"א גובר רח"לשכח הסט"א גובר רח"לשכח הסט"א גובר רח"ל

צרים ימ"ש צרים ימ"ש צרים ימ"ש צרים ימ"ש , והנָּ , והנָּ , והנָּ , והנָּ קדושה הסט"א מתדבקת לשםקדושה הסט"א מתדבקת לשםקדושה הסט"א מתדבקת לשםקדושה הסט"א מתדבקת לשם
בנו שם על המערה בנו שם על המערה בנו שם על המערה בנו שם על המערה     ,,,,לפני כתשע מאות שנהלפני כתשע מאות שנהלפני כתשע מאות שנהלפני כתשע מאות שנה

        ת לטומאתם. ת לטומאתם. ת לטומאתם. ת לטומאתם. יִ יִ יִ יִ בַּ בַּ בַּ בַּ 
  

ההם, כאשר לא היה פה שלטון, נלחמו  בימיםבימיםבימיםבימים
, מי שהצליח במלחמות, אומות וכבשו כל מיני

ובנו שם מנזר על  ,את המקום מאזהם תפשו 
הקבר. ויהודים רוצים להתפלל על הקבר, אבל 

נצרים, זה אי אפשר, אסור להיכנס לבית של 
עבודה זרה, זהו מקום טמא. אז כמו כנסייה, 

אמרו, טוב, אולי נבנה איזה בית בסביבה, 
  ונתפלל שם, סמוך לקבר לפחות. 

  

ם אם ם אם ם אם ם אם קָ קָ קָ קָ פֵ פֵ פֵ פֵ הציע את סְ הציע את סְ הציע את סְ הציע את סְ ועתה באו אלי הנ"ל לועתה באו אלי הנ"ל לועתה באו אלי הנ"ל לועתה באו אלי הנ"ל ל
וכן האם מותר וכן האם מותר וכן האם מותר וכן האם מותר     מותר להתפלל על קברו.מותר להתפלל על קברו.מותר להתפלל על קברו.מותר להתפלל על קברו.

שהרי זה יכול להכשיל אחרים שהרי זה יכול להכשיל אחרים שהרי זה יכול להכשיל אחרים שהרי זה יכול להכשיל אחרים     ,,,,לפרסם הדברלפרסם הדברלפרסם הדברלפרסם הדבר
התפלל התפלל התפלל התפלל שיכנסו למנזר לחפש את המערה ולשיכנסו למנזר לחפש את המערה ולשיכנסו למנזר לחפש את המערה ולשיכנסו למנזר לחפש את המערה ול

אולי ישנם כאלה שלא  שם על קברו ממש.שם על קברו ממש.שם על קברו ממש.שם על קברו ממש.
        יודעים שהדבר אסור, ויתפללו על הקבר ממש.

  

דות רבינו האור דות רבינו האור דות רבינו האור דות רבינו האור ובתוך דבריהם הראו לי מתולובתוך דבריהם הראו לי מתולובתוך דבריהם הראו לי מתולובתוך דבריהם הראו לי מתול
רבינו ותלמידיו עלו גם רבינו ותלמידיו עלו גם רבינו ותלמידיו עלו גם רבינו ותלמידיו עלו גם     החיים הקדוש וז"ל,החיים הקדוש וז"ל,החיים הקדוש וז"ל,החיים הקדוש וז"ל,

, כדי להתפלל על קברו של־נביא , כדי להתפלל על קברו של־נביא , כדי להתפלל על קברו של־נביא , כדי להתפלל על קברו של־נביא לראש ההרלראש ההרלראש ההרלראש ההר
ומשנוכחו לדעת כי הנצרים ומשנוכחו לדעת כי הנצרים ומשנוכחו לדעת כי הנצרים ומשנוכחו לדעת כי הנצרים     אלישע בן שפט.אלישע בן שפט.אלישע בן שפט.אלישע בן שפט.

ומיררו ומיררו ומיררו ומיררו     ,,,,ו במרחקו במרחקו במרחקו במרחקהשתלטו על המקום, עמדהשתלטו על המקום, עמדהשתלטו על המקום, עמדהשתלטו על המקום, עמד
        בבכי על חילול המקום בידי הערלים. ע"כ.בבכי על חילול המקום בידי הערלים. ע"כ.בבכי על חילול המקום בידי הערלים. ע"כ.בבכי על חילול המקום בידי הערלים. ע"כ.

  

ובעיקר באו בשאלתם, לאיזה צד ולאיזה כיוון ובעיקר באו בשאלתם, לאיזה צד ולאיזה כיוון ובעיקר באו בשאלתם, לאיזה צד ולאיזה כיוון ובעיקר באו בשאלתם, לאיזה צד ולאיזה כיוון 
        ראוי להתפלל.ראוי להתפלל.ראוי להתפלל.ראוי להתפלל.

  

שאין שום היתר שאין שום היתר שאין שום היתר שאין שום היתר ודאי ודאי ודאי ודאי הנה זה הנה זה הנה זה הנה זה עונה על כך,  והואוהואוהואוהוא
ליכנס לתוך בית תיפלתם אפילו כדי להשתטח ליכנס לתוך בית תיפלתם אפילו כדי להשתטח ליכנס לתוך בית תיפלתם אפילו כדי להשתטח ליכנס לתוך בית תיפלתם אפילו כדי להשתטח 

אפי' אם ישנו איזה הכרח,  על קברי צדיקים.על קברי צדיקים.על קברי צדיקים.על קברי צדיקים.
ין יהודים לגויים, כגון אם ישנה איזו מתיחות ב

ואף משום ואף משום ואף משום ואף משום     וצריכים אולי להיכנס למקום שלהם.
איבה אסור לעשות כן, כמ"ש בספר ארעא איבה אסור לעשות כן, כמ"ש בספר ארעא איבה אסור לעשות כן, כמ"ש בספר ארעא איבה אסור לעשות כן, כמ"ש בספר ארעא 

בשם תלמידי רבינו יונה, בשם תלמידי רבינו יונה, בשם תלמידי רבינו יונה, בשם תלמידי רבינו יונה, [סימן שנ"ד] [סימן שנ"ד] [סימן שנ"ד] [סימן שנ"ד] דרבנן דרבנן דרבנן דרבנן 
מה  שאין להתיר איסור תורה משום איבה.שאין להתיר איסור תורה משום איבה.שאין להתיר איסור תורה משום איבה.שאין להתיר איסור תורה משום איבה.

שיהיה קצת שנאה ח"ו בין יהודים לבין גויים, 
וללכת וללכת וללכת וללכת     זאת לא סיבה להתיר איסורי תורה.

פלותם הוא איסור דאורייתא, ואכן גם פלותם הוא איסור דאורייתא, ואכן גם פלותם הוא איסור דאורייתא, ואכן גם פלותם הוא איסור דאורייתא, ואכן גם לבית תלבית תלבית תלבית ת
        בחצר אסור לעמוד.בחצר אסור לעמוד.בחצר אסור לעמוד.בחצר אסור לעמוד.
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, כומר , כומר , כומר , כומר [סימן תל"ה][סימן תל"ה][סימן תל"ה][סימן תל"ה]חסידים חסידים חסידים חסידים וכמו שמצינו בספר וכמו שמצינו בספר וכמו שמצינו בספר וכמו שמצינו בספר 
וידע הכומר שלא וידע הכומר שלא וידע הכומר שלא וידע הכומר שלא     ,,,,כסףכסףכסףכסףליהודי ליהודי ליהודי ליהודי היה חייב היה חייב היה חייב היה חייב אחד אחד אחד אחד 

היהודי היהודי היהודי היהודי וכשהיה וכשהיה וכשהיה וכשהיה     ....התיפלותהתיפלותהתיפלותהתיפלות    אחריו לביתאחריו לביתאחריו לביתאחריו לבית    ילךילךילךילך
לבית לבית לבית לבית הנכרי הנכרי הנכרי הנכרי חובו, הלך חובו, הלך חובו, הלך חובו, הלך ממנו את ממנו את ממנו את ממנו את לתבוע לתבוע לתבוע לתבוע הולך הולך הולך הולך 

התיפלות, ולא רצה היהודי לילך אחריו שם התיפלות, ולא רצה היהודי לילך אחריו שם התיפלות, ולא רצה היהודי לילך אחריו שם התיפלות, ולא רצה היהודי לילך אחריו שם 
  . . . . וכו'

  

כומר אחד שהיה חייב ליהודי כסף, וידע  היההיההיההיה
שהיהודי לא ייכנס למקום שלהם, אז מתי 
שהיהודי מחפש אותו בכדי שיחזיר לו את 
החוב, הוא היה בורח לבית התיפלה, וכך הוא 

היהודי עמד בנסיון, ששם רואים . מתחמק ממנו
ניצל את חוסר  אותו רשע .למרות החוב

כמו בילו האפשרות שלו להיכנס, זה היה בש
  עיר מקלט.

  

הרי כאשר גדולה.  האופן, ישנה כאן תמיה בכלבכלבכלבכל
מתפללים על הקבר, כשהולכים להתפלל על 
קברי צדיקים, אנחנו כמובן מתפללים לזכותנו, 
אבל גם כאשר הולכים על קברים של קרובי 
משפחה, יש להם הנאה שהקבר שלהם קרוב 
לעיר, זה טוב גם לנפטרים. לכן כתוב על 

לעדי, הוא אמר שיקברו אותו קרוב ברזילי הג
לעיר, כי הוא רוצה שבני המשפחה יבואו לבקר 

   אותו מדי פעם.
  

אלישע הנביא, לנו אין את הזכות  ולגביולגביולגביולגבי
להתפלל אל קברו, אבל מה פשעו מה חטאתו 
שלא יבואו על קברו, כמו הרבה צדיקים 
וחסידים גדולי עולם, שמבקרים את קבריהם. 

חוסמת, אי אפשר  הוא נמצא במקום שהטומאה
  לגשת לקבר. מה זה ועל מה זה?

  

, פחדתי להגיד את הדבר הזה, אבל חשבתיחשבתיחשבתיחשבתי
זאת תורה, אנחנו בסך הכל מסבירים, בגדר 
אולי, אני אומר זאת בתורת השערה, כי כמובן 

ך הוא אינו חשוד שהוא עושה דבר וש ברודהק
    ,,,,ואואואואההההריך ריך ריך ריך בבבבודשא ודשא ודשא ודשא יד קיד קיד קיד קשִׁ שִׁ שִׁ שִׁ חֲ חֲ חֲ חֲ לא לא לא לא , שלא במשפט

ישנו  .]בע" 'הדף ברכות [ ינאינאינאינאיד דינא בלא דיד דינא בלא דיד דינא בלא דיד דינא בלא דבֵ בֵ בֵ בֵ עַ עַ עַ עַ ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ 
כאן עונש מסויים, כמובן לפי דרגות הצדיקים, 
דבר דק מן הדק, כי אלישע לא היה בסדר, 

  ולכן לא מבקרים את קברו.

  

מתוך כתבי אבא  ,זאתתשובה להבנתי  בס"דבס"דבס"דבס"ד
   זצוק"ל. מארי

  

[ע"ג 'תנורו של עכנאי' מופיע בסופה  בחוברתבחוברתבחוברתבחוברת
ממש. צילום מתוך כתב ידו ] הכריכה מאחור

הוא שהמדובר שם, על אלישע אחר, כידוע 
יצא לתרבות רעה, כמבואר בגמרא במסכת 

, ורבי מאיר היה תלמיד שלו. ]ע"א דף ט"ו[חגיגה 
והגמ' שואלת, איך רבי מאיר למד ממנו תורה, 
אפילו לאחר שיצא לתרבות רעה? הרי כתוב 
שהוא ליוה אותו, והראה לו עד היכן תחום 

ללמוד תורה מרב שאינו  שבת וכו'. והלא אסור
רב שאינו דומה למלאך ה' צבאות, אל הגון? 

  יבקשו תורה מפיהו.
  

, רבי מאיר רימון מצא, תוכו אכל עונה והגמראוהגמראוהגמראוהגמרא
וקליפתו זרק. חכמים לא הסכימו לכך, כי זה 
מסוכן ללמוד מאדם שיש לו דעות מקולקלות, 
אפילו שהוא חכם ויודע תורה. כי בסך הכל, 

טמא, הרי הוא רשע,  הכלי טמא, הפה הוא
אמנם אתה רוצה לנצל את ידיעותיו בתורה, 
וללמוד דברים שאולי לא תדע אותם ממקומות 
אחרים, אבל דעותיו הרעות עלולות להזיק. 
רבי מאיר לא סבר כך, הוא אכל את התוך, 

  וזרק את הקליפה. 
  

אבא מארי זצ"ל, אבל מה הפירוש 'רימון  שואלשואלשואלשואל
הרי ישנם עוד  מצא'? רק לרימון ישנה קליפה?

הרבה פירות, שיש להם קליפה? שאוכלים את 
התוך, וזורקים את הקליפה? מה זה 'רימון 
מצא'? תגיד, מצא פרי. אפשר לתת דוגמא 

  למה דוקא רימון?למשל אגוז, מהרבה פירות, 
  

    ,,,,ר במסכת חגיגהר במסכת חגיגהר במסכת חגיגהר במסכת חגיגהדא דאחֵ דא דאחֵ דא דאחֵ דא דאחֵ בָ בָ בָ בָ עוּ עוּ עוּ עוּ בְּ בְּ בְּ בְּ כותב כך,  הואהואהואהוא
ארז"ל איך למד ממנו ר"מ תורה, ותירצו ר"מ ארז"ל איך למד ממנו ר"מ תורה, ותירצו ר"מ ארז"ל איך למד ממנו ר"מ תורה, ותירצו ר"מ ארז"ל איך למד ממנו ר"מ תורה, ותירצו ר"מ 

א תוכו אכל קליפתו זרק. מאי טעמא א תוכו אכל קליפתו זרק. מאי טעמא א תוכו אכל קליפתו זרק. מאי טעמא א תוכו אכל קליפתו זרק. מאי טעמא רמון מצרמון מצרמון מצרמון מצ
        שאר דברים.שאר דברים.שאר דברים.שאר דברים.    נקט דוקא רמון, ולאנקט דוקא רמון, ולאנקט דוקא רמון, ולאנקט דוקא רמון, ולא

  

אלא הטעם, לפי אלא הטעם, לפי אלא הטעם, לפי אלא הטעם, לפי תשמעו איזו תשובה, אה, אה, אה, אה, 
ר הוא גלגול גיחזי, שיצא מלפני ר הוא גלגול גיחזי, שיצא מלפני ר הוא גלגול גיחזי, שיצא מלפני ר הוא גלגול גיחזי, שיצא מלפני שאלישע אחֵ שאלישע אחֵ שאלישע אחֵ שאלישע אחֵ 

אלישע הנביא מצורע כשלג, ונדבק גיחזי אלישע הנביא מצורע כשלג, ונדבק גיחזי אלישע הנביא מצורע כשלג, ונדבק גיחזי אלישע הנביא מצורע כשלג, ונדבק גיחזי 
בטומאת ע"ז של רימון, שהיה נעמן עובד בטומאת ע"ז של רימון, שהיה נעמן עובד בטומאת ע"ז של רימון, שהיה נעמן עובד בטומאת ע"ז של רימון, שהיה נעמן עובד 

אמר בבוא אדוני בית רימון אמר בבוא אדוני בית רימון אמר בבוא אדוני בית רימון אמר בבוא אדוני בית רימון אותה, שנאותה, שנאותה, שנאותה, שנ
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שפנימיות מחשבת נעמן היתה שפנימיות מחשבת נעמן היתה שפנימיות מחשבת נעמן היתה שפנימיות מחשבת נעמן היתה     ת. ולפית. ולפית. ולפית. ולפילהשתחולהשתחולהשתחולהשתחו
לרמוז לרמוז לרמוז לרמוז     תוכו אכל.תוכו אכל.תוכו אכל.תוכו אכל.    לכך נאמר ברבי מאירלכך נאמר ברבי מאירלכך נאמר ברבי מאירלכך נאמר ברבי מאירטובה, טובה, טובה, טובה, 

    זה על פנימיות המחשבה, שהיא טובה.זה על פנימיות המחשבה, שהיא טובה.זה על פנימיות המחשבה, שהיא טובה.זה על פנימיות המחשבה, שהיא טובה.בבבב
שהיא שהיא שהיא שהיא     ,,,,וקליפתו זרק, דהיינו חיצוניות מחשבתווקליפתו זרק, דהיינו חיצוניות מחשבתווקליפתו זרק, דהיינו חיצוניות מחשבתווקליפתו זרק, דהיינו חיצוניות מחשבתו

        עבודה זרה.עבודה זרה.עבודה זרה.עבודה זרה.
  

, גיחזי שהיה המשרת של אלישע, כאשר דהיינודהיינודהיינודהיינו
ראה שהוא רדף אחרי נעמן שר צבא מלך ארם 

ול ה', ועוד שיקר, ודרש ממנו תשלום כסף, חיל
כי כאשר אלישע שאל אותו הוא הכחיש, וכי 
אתה חושב שלא ראיתי זאת, ברוח הקודש הוא 
ראה זאת, והוא נזף בו ויצא ממנו מצורע כשלג. 
כאשר גיחזי ראה שזה כך, הוא יצא לתרבות 
רעה. כלומר, גיחזי נדבק בטומאת ע"ז של 
רימון, כפי שנאמר על נעמן שר צבא מלך ארם 

ָבר ַהזֶּה ִיְסַלח יְ  ,]ח"י ',ה 'כים במל[ ָבר ַהזֶּה ִיְסַלח יְ ַלּדָ ָבר ַהזֶּה ִיְסַלח יְ ַלּדָ ָבר ַהזֶּה ִיְסַלח יְ ַלּדָ ךָ     "יָ "יָ "יָ "יָ ַלּדָ ךָ ְלַעְבּדֶ ךָ ְלַעְבּדֶ ךָ ְלַעְבּדֶ     ....ְלַעְבּדֶ
ֲחו ֹ  ּתַ בֹוא ֲאדִֹני ֵבית ִרּמֹון ְלִהׁשְ ֲחו ֹ ּבְ ּתַ בֹוא ֲאדִֹני ֵבית ִרּמֹון ְלִהׁשְ ֲחו ֹ ּבְ ּתַ בֹוא ֲאדִֹני ֵבית ִרּמֹון ְלִהׁשְ ֲחו ֹ ּבְ ּתַ בֹוא ֲאדִֹני ֵבית ִרּמֹון ְלִהׁשְ הּבְ ּמָ הת ׁשָ ּמָ הת ׁשָ ּמָ הת ׁשָ ּמָ ְוהּוא ְוהּוא ְוהּוא ְוהּוא     ,,,,ת ׁשָ

ָען ַעל ָיִדי ָען ַעל ָיִדיִנׁשְ ָען ַעל ָיִדיִנׁשְ ָען ַעל ָיִדיִנׁשְ ית ִרּמֹן    ....ִנׁשְ ֲחֵויִתי ּבֵ ּתַ ית ִרּמֹןְוִהׁשְ ֲחֵויִתי ּבֵ ּתַ ית ִרּמֹןְוִהׁשְ ֲחֵויִתי ּבֵ ּתַ ית ִרּמֹןְוִהׁשְ ֲחֵויִתי ּבֵ ּתַ ֲחָוָיִתי     ....ְוִהׁשְ ּתַ ִהׁשְ ֲחָוָיִתי ּבְ ּתַ ִהׁשְ ֲחָוָיִתי ּבְ ּתַ ִהׁשְ ֲחָוָיִתי ּבְ ּתַ ִהׁשְ ּבְ
ית ִרּמֹן ית ִרּמֹןּבֵ ית ִרּמֹןּבֵ ית ִרּמֹןּבֵ ָבר ַהזֶּה    "יָ "יָ "יָ "יָ יְ יְ יְ יְ ִיְסַלח ִיְסַלח ִיְסַלח ִיְסַלח     ,,,,ּבֵ ּדָ ָך ּבַ ָבר ַהזֶּהְלַעְבּדְ ּדָ ָך ּבַ ָבר ַהזֶּהְלַעְבּדְ ּדָ ָך ּבַ ָבר ַהזֶּהְלַעְבּדְ ּדָ ָך ּבַ מן שר נע ....ְלַעְבּדְ

ר הוא אשצבא מלך ארם החליט להתגייר, כ
ראה שאלישע רבו ריפא אותו מן הצרעת, מה 

ות, אז הוא האמין שאף אחד לא היה יכול לעש
החליט שהע"ז זה שקר, ויש אלהים בישראל, 

להתגייר. אבל את התפקיד שלו בתור שר צבא 
מלך ארם הוא לא רצה להפסיד, והוא אמר 

"י לעבדך', אני לאלישע 'לדבר הזה יסלח י
מבקש סליחה. הוא שאל את אלישע, האם 
הדבר מותר. כי הוא בא לבית רימון, היתה 

ימון, והמלך להם שם עבודה זרה בדמות של ר
 הוא יצעקשתחווה אז משתחווה, אם אני לא א

עלי, לכן אני מוכרח גם להשתחוות, אבל אני 
יודע שזה סתם שטיות, בלב שלי אני יודע שזה 

האם הדבר מותר? אלישע לא ענה הבל וריק. 
לו במפורש, אלא אמר לו 'לך לשלום'. הגמרא 

 ], דף ע"ג עמוד ב'[בסוף פרק שמיניבמסכת סנהדרין 
היא דנה האם בן נח אחרי שמדייקת מכך, 

 על קידוש השם, הרי זאת עבודה זרה.מצווה 
שישנו הבדל האם זה בציבור או  דוחהוהגמ' 

סתר, לא הדבר לא התפרסם, זה ב יד.ביח
רואים אותם הרבה אנשים, זה לא בפרהסיא, 
אז הוא השתחווה בכדי שהמלך לא ישאל אותו 
למה הוא לא משתחווה וכו' ויהיו עניינים ויפטר 

אותו וכו', לכן הדבר מותר. מכך שאלישע 
ועי'  שהוא הודה לו. אמר לו לך לשלום, משמע

  ברמב"ם.
  

בעבודה זרה הזאת בעיקבות נעמן נדבק  גיחזיגיחזיגיחזיגיחזי
ל רימון, לכן כתוב 'רימון מצא'. דהיינו, גיחזי ש

התגלגל באלישע אחר, קראו לו אלישע בגלל 
  של אלישע הנביא. הזאת הטעות 

  

תנו תנו תנו תנו כך, ] בע" [דף ק"זאומרת במס' סנהדרין  הגמ'הגמ'הגמ'הגמ'
    ....רבנן לעולם תהא שמאל דוחה וימין מקרבתרבנן לעולם תהא שמאל דוחה וימין מקרבתרבנן לעולם תהא שמאל דוחה וימין מקרבתרבנן לעולם תהא שמאל דוחה וימין מקרבת

ולא ולא ולא ולא     ,,,,לא כאלישע שדחפו לגחזי בשתי ידיםלא כאלישע שדחפו לגחזי בשתי ידיםלא כאלישע שדחפו לגחזי בשתי ידיםלא כאלישע שדחפו לגחזי בשתי ידים
. . . . לישו בשתי ידיםלישו בשתי ידיםלישו בשתי ידיםלישו בשתי ידים    ע בן פרחיה שדחפוע בן פרחיה שדחפוע בן פרחיה שדחפוע בן פרחיה שדחפוכרבי יהושכרבי יהושכרבי יהושכרבי יהוש
בד כל יהוא ראה שא חף את גיחזי.אלישע ד

. הוא מתנתק לגמריעולמו ואמר, אם כבר אז 
    ,,,,איכא דאמריאיכא דאמריאיכא דאמריאיכא דאמרי    ????מאי עבדמאי עבדמאי עבדמאי עבדכן,  יהגמ' אומרת לפנ

תלה לחטאת תלה לחטאת תלה לחטאת תלה לחטאת -דהיינו מגנט  -אבן שואבת אבן שואבת אבן שואבת אבן שואבת 
ואיכא ואיכא ואיכא ואיכא     ....והעמידה בין שמים לארץוהעמידה בין שמים לארץוהעמידה בין שמים לארץוהעמידה בין שמים לארץ    ,,,,ירבעםירבעםירבעםירבעם
והיתה מכרזת ואומרת והיתה מכרזת ואומרת והיתה מכרזת ואומרת והיתה מכרזת ואומרת     ,,,,שם חקק בפיהשם חקק בפיהשם חקק בפיהשם חקק בפיה    ,,,,דאמרידאמרידאמרידאמרי

. וכו'    וא"ד רבנן דחה מקמיהוא"ד רבנן דחה מקמיהוא"ד רבנן דחה מקמיהוא"ד רבנן דחה מקמיה    ....ה לךה לךה לךה לךאנכי ולא יהיאנכי ולא יהיאנכי ולא יהיאנכי ולא יהי
אם אלישע . שעשה הגמ' אומרת כמה דברים

 אותו, אולי הוא היה חוזר בתשובה.היה מחזיק 
אבל כיון שהוא דחפו בשתי ידים, מצורע 

  כשלג, אז הוא עשה מעשים אשר לא ייעשו.
  

חושבני, כי אם נצרף כעת את כל הדברים  לכןלכןלכןלכן
וא גרם ביחד, מבואר כי העוון הזה, בגלל שה

לגיחזי להתחבר ולהידבק בע"ז, לכן ח"ו בגלל 
כך קברו נתפס בידי עובדי עבודה זרה, אשר 
השתלטו על קברו, ונמנע מהיהודים לגשת 

  לקבר. זאת כפרה בשבילו, עד לעת קץ.
  

, להרב [שס"ח]כי גם בספר ארץ חמדה  ראיתיראיתיראיתיראיתי
    ,,,,קבר אלישעקבר אלישעקבר אלישעקבר אלישע כתוב כך לגבי יחיאל שטרן,

יונו במרומי הר יונו במרומי הר יונו במרומי הר יונו במרומי הר מציינים צמציינים צמציינים צמציינים צמבקרים הקודמים מבקרים הקודמים מבקרים הקודמים מבקרים הקודמים 
הכרמל, סמוך למערת אליהו. גם תלמידו של הכרמל, סמוך למערת אליהו. גם תלמידו של הכרמל, סמוך למערת אליהו. גם תלמידו של הכרמל, סמוך למערת אליהו. גם תלמידו של 

    ,,,,האור החיים מביא שביקר בה ביחד עם רבוהאור החיים מביא שביקר בה ביחד עם רבוהאור החיים מביא שביקר בה ביחד עם רבוהאור החיים מביא שביקר בה ביחד עם רבו
תיפלה של תיפלה של תיפלה של תיפלה של     בשנת תק"ב. ובמקום יש ביתבשנת תק"ב. ובמקום יש ביתבשנת תק"ב. ובמקום יש ביתבשנת תק"ב. ובמקום יש בית

        נצרים.נצרים.נצרים.נצרים.
  

 ר, לפי מה שאומרים ויודעים.זאת אני אומ כלכלכלכל
אבל אי אפשר לסמוך על כך, האם אכן זהו 

יכול להיות קבר אלישע הנביא, מי יודע? 
אלישע תבלבלו, וזה לא הקבר של ה שהנצרים
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הנביא, אלא של 'אלישע אחר'. הרי הנצרים 
תנ"ך, בכדי רק הם יודעים  .הרבה אינם יודעים

לדעת על אלישע אחר צריך ללמוד משנה 
וגמרא. אולי הם בלבלו. אני אמרתי לפי מה 
שאומרים, על פי מה שנפוץ. ברוך יודע האמת. 

נכון, אז  הנסתרות לי"י אלד'ינו. אבל אם הדבר
  כי כנראה זהו עונש. תירצנו

  

, כי ]36[דף שני, ראיתי בספר קברי אבות  מצדמצדמצדמצד
, שקבר אלישע הנביא הוא ישנה מסורת

א"כ זהו בכלל לא הקבר. בלבלו כאן  בשומרון.
 שמועהאת העניינים. אבל הוא אומר, לגמרי 

פיהם מהנצרים ומהערבים, גם הם היא זאת 
  .דיבר שוא וגו'

  
קום מקדשנו אשר שועלים הילכו קום מקדשנו אשר שועלים הילכו קום מקדשנו אשר שועלים הילכו קום מקדשנו אשר שועלים הילכו מממממערת המכפלה ומערת המכפלה ומערת המכפלה ומערת המכפלה ו

        נמצאים בחלקם בשליטת הישמעאלים.נמצאים בחלקם בשליטת הישמעאלים.נמצאים בחלקם בשליטת הישמעאלים.נמצאים בחלקם בשליטת הישמעאלים.כי הם כי הם כי הם כי הם בם בם בם בם 
  

רואים כי בעוה"ר גם מערת המכפלה,  אנחנואנחנואנחנואנחנו
בכל הדורות המקום היה נשלט ע"י הערבים, 
בקושי נתנו ליהודים להתקרב עד המדרגה 
השביעית. וגם בזמנינו, שזה תחת שלטון יהודי, 

  אבל יש להם ג"כ אחיזה בזה.
  

ַעל ַעל ַעל ַעל מר מקום מקדשנו, בעוונותינו הרבים, וחו קלקלקלקל
כּו בוֹ  ֵמם ׁשּוָעִלים ִהּלְ ָ ׁשּ כּו בוֹ ַהר ִציֹּון ׁשֶ ֵמם ׁשּוָעִלים ִהּלְ ָ ׁשּ כּו בוֹ ַהר ִציֹּון ׁשֶ ֵמם ׁשּוָעִלים ִהּלְ ָ ׁשּ כּו בוֹ ַהר ִציֹּון ׁשֶ ֵמם ׁשּוָעִלים ִהּלְ ָ ׁשּ , ]ח"י ',איכה ה[ ַהר ִציֹּון ׁשֶ

אל תקרי שועלים אלא ישמעאלים, 
ישמעאלים הילכו בו. אבל לגבי זאת כבר 

שכך רצונו של והבאנו בעבר, ראיתי בספרים, 
הקב"ה, כיון שאם זה היה בשליטה של יהודים 

פרקו עול, או בשליטה של  אשר בעוה"ר
נצרים, היו עושים חפירות מתחת למקומות 
הללו, כגון שרוצים לחפור מתחת למערת 
המכפלה ועי"כ מחללים את קדושת המקום, 
וכן בהר הבית. אבל מכיון שזה בשליטת 
הערבים, אשר אצלם אין חכמות, הם פוחדים 
שישתוללו וכו'. הקב"ה שומר על המקומות 

הזמן. לבינתיים ישנם כלבים  הללו, עד שיגיע
  טובים, אשר שומרים על כך, עד שיסתדר.

  

מהקהל: הלא בשנים הללו הערבים  שאלהשאלהשאלהשאלה
חופרים בהר הבית, ומשמידים כל סימן יהודי 

  שמוצאים שם.

מרן שליט"א: אבל הם לא מחללים  תשובתתשובתתשובתתשובת
את קדושת המקום, כמו אם החופרים היו 

  רשעים, או גויים.
  

הביא ו' דף רט"ז אות כ"ח] [חלק דברי יציב  בספרבספרבספרבספר
נתנו מן השמים נתנו מן השמים נתנו מן השמים נתנו מן השמים     איךאיךאיךאיךלגבי מערת המכפלה, 

    ,,,,בית תורפה שלהםבית תורפה שלהםבית תורפה שלהםבית תורפה שלהם    תתתתלטמאים הללו לבנולטמאים הללו לבנולטמאים הללו לבנולטמאים הללו לבנו
ואשר שמה ג"כ מערת ואשר שמה ג"כ מערת ואשר שמה ג"כ מערת ואשר שמה ג"כ מערת     ....במקום קדוש ונורא כזהבמקום קדוש ונורא כזהבמקום קדוש ונורא כזהבמקום קדוש ונורא כזה

    ,,,,כנס שמהכנס שמהכנס שמהכנס שמהיייישאף לר' בנאה אסרו להשאף לר' בנאה אסרו להשאף לר' בנאה אסרו להשאף לר' בנאה אסרו לה    ,,,,אדה"ראדה"ראדה"ראדה"ר
ואיך יהיה בית ואיך יהיה בית ואיך יהיה בית ואיך יהיה בית     ,,,,כמבואר בב"ב נ"ח ע"א עיי"שכמבואר בב"ב נ"ח ע"א עיי"שכמבואר בב"ב נ"ח ע"א עיי"שכמבואר בב"ב נ"ח ע"א עיי"ש

            ????ע"ז על מקום קדוש הזהע"ז על מקום קדוש הזהע"ז על מקום קדוש הזהע"ז על מקום קדוש הזה
  

    ,,,,יזה רצועה טמאהיזה רצועה טמאהיזה רצועה טמאהיזה רצועה טמאהם באה אם באה אם באה אם באה אשגם לשָ שגם לשָ שגם לשָ שגם לשָ בודאי בודאי בודאי בודאי 
ומי ומי ומי ומי     ....שעליה עומד בית התורפה דע"ז שלהםשעליה עומד בית התורפה דע"ז שלהםשעליה עומד בית התורפה דע"ז שלהםשעליה עומד בית התורפה דע"ז שלהם

עד יעביר השי"ת עד יעביר השי"ת עד יעביר השי"ת עד יעביר השי"ת     ,,,,יודע לכמה מדות משתרעתיודע לכמה מדות משתרעתיודע לכמה מדות משתרעתיודע לכמה מדות משתרעת
            ....רוח הטומאה מן הארץ בב"ארוח הטומאה מן הארץ בב"ארוח הטומאה מן הארץ בב"ארוח הטומאה מן הארץ בב"א

  

, על התורה ךמביא שם יסוד מהש" הואהואהואהוא
שכאשר משתלטים טמאים על דבר קדוש, אזי 
הקב"ה משנה את הטבע, לא יכולים במקום 

ה רצועישנה קדוש לבנות מקום טמא, רק 
טמאה שמתחברת, והמקום שלהם הוא על 

  הטומאה ולא על הקדושה.
  

, שאלישע בן אבויה למה שאמרנו קודם המקורהמקורהמקורהמקור
היה גלגול של גיחזי, הוא בספר מגלה עמוקות 

בא מן בא מן בא מן בא מן     ,,,,ררררהקלקול של אחֵ הקלקול של אחֵ הקלקול של אחֵ הקלקול של אחֵ , הכותב כך [אופן רי"ז]
כי אלישע דחה לגחזי, והיה אחד כי אלישע דחה לגחזי, והיה אחד כי אלישע דחה לגחזי, והיה אחד כי אלישע דחה לגחזי, והיה אחד     ....אלישעאלישעאלישעאלישע

מאותן ד' אנשים שאין להם חלק לעולם הבא מאותן ד' אנשים שאין להם חלק לעולם הבא מאותן ד' אנשים שאין להם חלק לעולם הבא מאותן ד' אנשים שאין להם חלק לעולם הבא 
ולכן ולכן ולכן ולכן     ....נהדרין צ.), ואחר כך נתגלגל באחרנהדרין צ.), ואחר כך נתגלגל באחרנהדרין צ.), ואחר כך נתגלגל באחרנהדרין צ.), ואחר כך נתגלגל באחרסססס((((

כיון שאלישע היה הגרם לזה שדחה אותו, נקרא כיון שאלישע היה הגרם לזה שדחה אותו, נקרא כיון שאלישע היה הגרם לזה שדחה אותו, נקרא כיון שאלישע היה הגרם לזה שדחה אותו, נקרא 
זהו עון  ....וא אלישע על שמו כי עשה שלא כדיןוא אלישע על שמו כי עשה שלא כדיןוא אלישע על שמו כי עשה שלא כדיןוא אלישע על שמו כי עשה שלא כדיןהההה

הקב"ה מנקה את  בכל אופןאבל  דק מן הדק,
ו זכים וטהורים אפי' מאבק שיהי ,הצדיקים

כדאיתא בגמרא (סנהדרין ק"ז ע"ב) כדאיתא בגמרא (סנהדרין ק"ז ע"ב) כדאיתא בגמרא (סנהדרין ק"ז ע"ב) כדאיתא בגמרא (סנהדרין ק"ז ע"ב)     קטנטן.
  ישע על שדחף לגחזי. ישע על שדחף לגחזי. ישע על שדחף לגחזי. ישע על שדחף לגחזי. שחולי אחד חלה חלה אלשחולי אחד חלה חלה אלשחולי אחד חלה חלה אלשחולי אחד חלה חלה אל

  

מהקהל: למה דוקא רמון, אולי אפשר  שאלהשאלהשאלהשאלה
לתרץ באופן פשוט יותר, לפי שגרעיני הרמון 
רומזים לריבוי מצוות, כמו שאמרו בברכות דף 
נ"ז ע"א ועוד, אפילו ריקנים שבך מלאים מצוות 
כרמון. ולא עוד אלא שיש אומרים שמניין 

שאמרו  גרעיני הרמון, כמניין תרי"ג מצוות. וזהו
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רבי מאיר רמון מצא, דהיינו אלישע אחר החכם 
  ובקי בדיני כל תרי"ג מצוות.

  

מרן שליט"א: אבל כאן לא מדובר על  תשובתתשובתתשובתתשובת
מצוות, אלא על לימוד תורה. וגם מי אמר 
שהיה אלישע אחר בקי בכל דיני תרי"ג מצוות. 
לגופו של עניין, אכן יש לשאלה תירוצים 

דף תקל"א, כתב נוספים, כגון בס' חוט של חסד 
איש דף ס"א,  אמריסופר מס' אבות דף רס"ב, 

  ועוד.

 
צורת החזקת כוס של ברכה, תשובה לשואלים בדבר צורת החזקת כוס של ברכה, תשובה לשואלים בדבר צורת החזקת כוס של ברכה, תשובה לשואלים בדבר צורת החזקת כוס של ברכה, תשובה לשואלים בדבר 
התמונות שפורסמו בחוברות "שערי יצחק" מהחתונה התמונות שפורסמו בחוברות "שערי יצחק" מהחתונה התמונות שפורסמו בחוברות "שערי יצחק" מהחתונה התמונות שפורסמו בחוברות "שערי יצחק" מהחתונה 
ומשמחת ז' ברכות של בן מרן שליט"א שם נראה מרן ומשמחת ז' ברכות של בן מרן שליט"א שם נראה מרן ומשמחת ז' ברכות של בן מרן שליט"א שם נראה מרן ומשמחת ז' ברכות של בן מרן שליט"א שם נראה מרן 

אוחז את הכוס בצורה אחרת, וביאור הראיה מן אוחז את הכוס בצורה אחרת, וביאור הראיה מן אוחז את הכוס בצורה אחרת, וביאור הראיה מן אוחז את הכוס בצורה אחרת, וביאור הראיה מן 
        פרעה.פרעה.פרעה.פרעה.    הכוס על כףהכוס על כףהכוס על כףהכוס על כףאת את את את תן תן תן תן אאאאסוק וסוק וסוק וסוק והפהפהפהפ

        

כדי לשתות. החזקתי כעת את הכוס, ש טובטובטובטוב
, בימים זכורני ששאלתי את אבא מארי זצ"ל

לגבי עניין החזקת הכוס, כוס של קידוש  ההם,
ושל הבדלה ושל ברכת המזון, נישואין וברית 
מילה, כל כוס של מצוה, איך המקובל לגבי 

ם כך, וישנם צורת החזקת הכוס? ישנם המחזיקי
חזיקים כך [מרן שליט"א שנם מהמחזיקים כך, וי

  מדגים כל מיני צורות]. 
  

לי בזה"ל, 'אנחנו היינו נוהגים,  ענהמארי  אבאאבאאבאאבא
מאחר להחזיק את הכוס רגיל מהצד. אבל, 

ים, שתופסים אותו על כף נִ גָ הוֹ ראינו אנשים ְמ ש
  עשינו כמותם'. נמשכנו אחריהם.היד, 

  

[הלכות השתילי זיתים דעת הבנתי, את  בכךבכךבכךבכך
הביא את ר שאפ"ג ס"ק ט'] קן סימן ברכת המזו

"ל, הזבהעניין הזה בשם ספר סולת בלולה 
דהיינו, אצבעות זקופות. אצבעות זקופות. אצבעות זקופות. אצבעות זקופות. ההההיניחו על כף ימין, ויניחו על כף ימין, ויניחו על כף ימין, ויניחו על כף ימין, ווווו

להניח את הכוס על כף היד, ושהאצבעות יהיו 
ישנה דכתיב, ואתן הכוס על כף פרעה. דכתיב, ואתן הכוס על כף פרעה. דכתיב, ואתן הכוס על כף פרעה. דכתיב, ואתן הכוס על כף פרעה. זקופות. 

כאן טעות, זה לא 'ואתן הכוס', אלא 'ואתן את 
ה שכתוב אח"כ 'ויתן הכוס'. התבלבלו עם מ

הכוס על כף פרעה', לכן הורידו את המלה 
  'את'. כך השת"ז מביא בשם סולת בלולה.

  

שיעיין בס' סולת בלולה, יראה שהסולת  מימימימי
ולא כאותם הנוהגים ולא כאותם הנוהגים ולא כאותם הנוהגים ולא כאותם הנוהגים בלולה ממשיך ואומר, 

הסולת שאצבעות של ימין מקיפות את הכוס. שאצבעות של ימין מקיפות את הכוס. שאצבעות של ימין מקיפות את הכוס. שאצבעות של ימין מקיפות את הכוס. 
ולא כמו אלה  ,בלולה מדגיש זאת, תעשה כך

  ות מקיפות את הכוס.העושים שהאצבע
  

זאת, גם את השתילי זיתים היה מעתיק  אםאםאםאם
לעניין יותר אולי האנשים היו יותר שמים לב 

  הזה. בכל אופן, מדוע השת"ז לא העתיק זאת? 
  

הדבר מובן, לפי מה שהבנתי מאבא  כעתכעתכעתכעת
מארי, כי כנראה בעבר כולם נהגו להחזיק את 

בפרט בזמן השת"ז שזה הכוס בצורה רגילה, 
כי עפ"י ההלכה, מאתים וחמשים שנה. לפני כ

בש"ס ובפוסקים, ברמב"ם ובש"ע לא כתוב 
מחזיקים מובן ממילא כי איך להחזיק את הכוס. 

את הכוס, כפי שמחזיקים כוס רגילה של חולין, 
לא כוס של מצוה. אבל, כיון שבספרי 
המקובלים כתבו להחזיקו על הכף, א"כ מהיות 

  טוב אל תיקרא רע. 
  

בה. כפי שאמרנו מספר פעמים, הנהגה טו זאתזאתזאתזאת
זה בתורת 'שוקולדות'. זהו דבר טוב. וכי ישנו 
עניין בדוקא, להחזיק אותו כך? אין סיבה. נכון 
שמותר להחזיק כך, אין בהלכה חיוב, אבל כיון 
שצדיקים וקדושים אומרים שישנו עניין לעשות 

 אבא. מאמינים ומקבליםאז אנחנו אחרת, 
כך, 'אנשים מארי קרא לאנשים העושים 

 המדקדקים. תלמידי חכמיםמהוגנים', דהיינו 
  יראי שמים.

  

[סימן כתבתי בס"ד בשלחן ערוך המקוצר  כךכךכךכךוווו
והאצבעות והאצבעות והאצבעות והאצבעות     ,,,,ומניח הכוס על כף ימיןומניח הכוס על כף ימיןומניח הכוס על כף ימיןומניח הכוס על כף ימין, עיף ג']ל"ג ס

        ....זקופות למעלה סביבזקופות למעלה סביבזקופות למעלה סביבזקופות למעלה סביב
  

כ"ה מנהג כ"ה מנהג כ"ה מנהג כ"ה מנהג     כתבתי כך,[הערה י"א] יצחק ובעיני ובעיני ובעיני ובעיני 
המדקדקים [הן בברכת־המזון, הן בקידוש המדקדקים [הן בברכת־המזון, הן בקידוש המדקדקים [הן בברכת־המזון, הן בקידוש המדקדקים [הן בברכת־המזון, הן בקידוש 

כל מקום שנוטלים כוס, כגון כל מקום שנוטלים כוס, כגון כל מקום שנוטלים כוס, כגון כל מקום שנוטלים כוס, כגון והבדלה, הן בוהבדלה, הן בוהבדלה, הן בוהבדלה, הן ב
ברכת אירוסין ונישואין ומילה וכיו"ב], והוא ברכת אירוסין ונישואין ומילה וכיו"ב], והוא ברכת אירוסין ונישואין ומילה וכיו"ב], והוא ברכת אירוסין ונישואין ומילה וכיו"ב], והוא 
על־פי דעת המקובלים, כמ"ש בשתילי זתים על־פי דעת המקובלים, כמ"ש בשתילי זתים על־פי דעת המקובלים, כמ"ש בשתילי זתים על־פי דעת המקובלים, כמ"ש בשתילי זתים 
סק"ט בשם סולת בלולה. ויש מקובלים סק"ט בשם סולת בלולה. ויש מקובלים סק"ט בשם סולת בלולה. ויש מקובלים סק"ט בשם סולת בלולה. ויש מקובלים 
שסוברים שיטלנו על אצבעותיו הזקופות, שסוברים שיטלנו על אצבעותיו הזקופות, שסוברים שיטלנו על אצבעותיו הזקופות, שסוברים שיטלנו על אצבעותיו הזקופות, 
כמ"ש בהגהה שבס' היכל הקודש דף כ"ה סוף כמ"ש בהגהה שבס' היכל הקודש דף כ"ה סוף כמ"ש בהגהה שבס' היכל הקודש דף כ"ה סוף כמ"ש בהגהה שבס' היכל הקודש דף כ"ה סוף 
ע"ג, ובכף החיים סק"כ, ובשו"ת יצחק ירנן ח"א ע"ג, ובכף החיים סק"כ, ובשו"ת יצחק ירנן ח"א ע"ג, ובכף החיים סק"כ, ובשו"ת יצחק ירנן ח"א ע"ג, ובכף החיים סק"כ, ובשו"ת יצחק ירנן ח"א 

ישנה שיטה אחרת של מקובלים ימן ל"ה. ימן ל"ה. ימן ל"ה. ימן ל"ה. סססס
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אחרים האומרים כי לא על הכף, אלא 
שהאצבעות יהיו זקופות [מרן שליט"א מדגים 
זאת]. ישנם כאלה המניחים את הכוס על קצות 

  , כי הוא עלול ליפול.קשההאצבעות, וזה ממש 
  

להרחיב בכל הנושא הזה, אינני נכנס  צריכיםצריכיםצריכיםצריכים
  הבא.כעת לכך, אולי בלי נדר בשיעור 

  

ואין בידי להכריע. בין ואין בידי להכריע. בין ואין בידי להכריע. בין ואין בידי להכריע. בין אופן כתבתי שם,  בכלבכלבכלבכל
אינו כדרך אחיזתו הרגילה, שהיא אינו כדרך אחיזתו הרגילה, שהיא אינו כדרך אחיזתו הרגילה, שהיא אינו כדרך אחיזתו הרגילה, שהיא     ,,,,כך ובין כךכך ובין כךכך ובין כךכך ובין כך

        מן הצדדים.מן הצדדים.מן הצדדים.מן הצדדים.
  

כיון תלמידי חכמים,  אותי כמה שאלושאלושאלושאלו
תמונות שהתפרסם בחוברות "שערי יצחק" 

משמחת הנישואין ושבע ברכות של בני דוד 
את צורת אחיזת גם הי"ו, הם ראו בתמונות 

וצש"ק שלח לך בצד שמאל הכוס, בחוברת מ
ישנה תמונה שאני מחזיק את הכוס כך [מרן 
שליט"א מדגים זאת], ומצד שני בחוברת 
מוצש"ק קרח, ישנן שתי תמונות בעמוד 
השמאלי משני הקצוות, שם אני מחזיק את 

כך ידידנו הרב ל שמו לבהכוס בידיים פשוטות. 
הרב ידידנו ליאור מועלם הי"ו מרכסים, וכן 

הם העירו שבעצם וי הי"ו מבני ברק. בשלמה חגּ 
זאת לא שיטה, כי לכאורה זה לא כמר נראה ש

ולא כמר, זה לא על הכף, ולא זקוף על 
  האצבעות.

  

, שבדר"כ אני עושה כמו בפרשת שלח־עניתיעניתיעניתיעניתי
, לכן אני , כיון שכתבתי כי אין בידי להכריעלך

עושה משהו ממוצע, כעין פשרה בין השיטות. 
את הכוס על כף היד  [להניח אלה אומרים כך

[להניח  , ואלה אומרים כךוהאצבעות זקופות]
 , אז אני עושה כךאת הכוס על האצבעות]

 מעט [מניח על אמצע כף היד והאצבעות
  זקופות], בדרך ממוצעת.

  

לעיין, האם אכן הדבר 'חלק' או אמנם  צריךצריךצריךצריך
 בלי נדר נצטרך לברר נושא זה היטב.שלא, 

ם כותבים שבכמה ספרילעת עתה אבל ראיתי 
שכנראה נהגו כך בדרך  ,אדמורי"םעל כמה  כך

  פשרה.

דף אות י"ד פרק י"ג [, בספר שבח פסח למשללמשללמשללמשל
מניחים הכוס על כף יד ימין מניחים הכוס על כף יד ימין מניחים הכוס על כף יד ימין מניחים הכוס על כף יד ימין כתוב כך,  ]תל"ד

ומעטרים הכוס ומעטרים הכוס ומעטרים הכוס ומעטרים הכוס     ,,,,ועל פרק ראשון מן האצבעותועל פרק ראשון מן האצבעותועל פרק ראשון מן האצבעותועל פרק ראשון מן האצבעות
עם ארבע האצבעות זקופות למעלה מסביב עם ארבע האצבעות זקופות למעלה מסביב עם ארבע האצבעות זקופות למעלה מסביב עם ארבע האצבעות זקופות למעלה מסביב 

        ....והאגודל שוכב לרוחב הכוסוהאגודל שוכב לרוחב הכוסוהאגודל שוכב לרוחב הכוסוהאגודל שוכב לרוחב הכוס    ,,,,לכוסלכוסלכוסלכוס
  

    ''''כתוב בשל"ה הקכתוב בשל"ה הקכתוב בשל"ה הקכתוב בשל"ה הק    כך, ותבככ"ז הוא  ובהערהובהערהובהערהובהערה
    ,,,,"ו]"ו]"ו]"ו]שת האכילה אות צשת האכילה אות צשת האכילה אות צשת האכילה אות צדודודודושער האותיות אות ק' קשער האותיות אות ק' קשער האותיות אות ק' קשער האותיות אות ק' ק[[[[
בלתי להניח הכוס על כף הימין והאצבעות בלתי להניח הכוס על כף הימין והאצבעות בלתי להניח הכוס על כף הימין והאצבעות בלתי להניח הכוס על כף הימין והאצבעות ייייקקקק""""

ואתן את הכוס על כף פרעה ואתן את הכוס על כף פרעה ואתן את הכוס על כף פרעה ואתן את הכוס על כף פרעה     ,,,,וסימןוסימןוסימןוסימן    ,,,,זקופותזקופותזקופותזקופות
סי' קפ"ג סי' קפ"ג סי' קפ"ג סי' קפ"ג [[[[מובא במגן אברהם מובא במגן אברהם מובא במגן אברהם מובא במגן אברהם     ,,,,]]]]אאאא""""יייי    ',',',',בראשית מבראשית מבראשית מבראשית מ[[[[

כתב כתב כתב כתב     ]]]]סק"הסק"הסק"הסק"ה    םםםםשששש[[[[אמנם בבאר היטב אמנם בבאר היטב אמנם בבאר היטב אמנם בבאר היטב     ...."ו]"ו]"ו]"ו]סקסקסקסק
"ל דבעינן "ל דבעינן "ל דבעינן "ל דבעינן האריזהאריזהאריזהאריז    םםםםנגיד ומצוה מביא בשנגיד ומצוה מביא בשנגיד ומצוה מביא בשנגיד ומצוה מביא בש    פרפרפרפרשבסשבסשבסשבס

    ....שיהיה הכוס עומד על גבי האצבעות ממששיהיה הכוס עומד על גבי האצבעות ממששיהיה הכוס עומד על גבי האצבעות ממששיהיה הכוס עומד על גבי האצבעות ממש
ויתכן שמנהג רבותינו הק' הוא כעין פשרה בין ויתכן שמנהג רבותינו הק' הוא כעין פשרה בין ויתכן שמנהג רבותינו הק' הוא כעין פשרה בין ויתכן שמנהג רבותינו הק' הוא כעין פשרה בין 

            ....הדיעותהדיעותהדיעותהדיעות    ''''בבבב
  

רק עכשיו  ידעתי שכתבו זאת.לא כה  עדעדעדעד
שהיגענו לאותו הכיוון  ראיתיכשחיפשתי, 

  ולאותה המסקנא.
  

צריך צריך צריך צריך מובא כך, ] עמ' פ'[אור צדיקים  בספרבספרבספרבספר
ראשי ראשי ראשי ראשי שיהיה שיהיה שיהיה שיהיה     ,,,,הכוס על כף הימיןהכוס על כף הימיןהכוס על כף הימיןהכוס על כף הימין    וזוזוזוזלאחלאחלאחלאח

ולא ראשי ולא ראשי ולא ראשי ולא ראשי     ,,,,אצבעותיו זקופות למעלהאצבעותיו זקופות למעלהאצבעותיו זקופות למעלהאצבעותיו זקופות למעלה
סביב הכוס כמו שהעולם נוהגין סביב הכוס כמו שהעולם נוהגין סביב הכוס כמו שהעולם נוהגין סביב הכוס כמו שהעולם נוהגין האצבעות האצבעות האצבעות האצבעות 

    ''''ן את הכוס על כף פרעהן את הכוס על כף פרעהן את הכוס על כף פרעהן את הכוס על כף פרעהתתתתואואואוא''''ן ן ן ן ממממוסיוסיוסיוסי    ,,,,תתתתוווולעשלעשלעשלעש
רואים שהמקובלים הנהיגו זאת. זה לא     ....דייקאדייקאדייקאדייקא

היה מנהג העולם. מנהג העולם היה כפי 
גם שאמרתי מקודם, בעבר כולם עשו מסביב, 

מקובלים אבל הבשאר ארצות, לא רק בתימן. 
דקדקו ואמרו שישנו עניין לעשות את ראשי 

  האצבעות זקופים.
  

ביה את הכוס לכל הפחות טפח ביה את הכוס לכל הפחות טפח ביה את הכוס לכל הפחות טפח ביה את הכוס לכל הפחות טפח גגגגוצריך להוצריך להוצריך להוצריך לה
בגובה האצבעות, אלה העושים כך,     ....מהשלחןמהשלחןמהשלחןמהשלחן

צורך אין לכאורה בלאו הכי יוצא להם טפח, 
, פירושו אל להגביה עוד. כאשר אמרו טפח

תחזיק ככה [הכוס צמוד לשלחן פחות מטפח], 
        מחזיקו באצבעות, בלא"ה ישנו טפח.  אבל אם

  

מוזר,  שלכאורה הענייןשהיה תמוה לי,  הדברהדברהדברהדבר
אולי בגלל כך ישנם כאלה שלא מקבלים את ו

ההנהגה הזאת, מה הפירוש שלומדים זאת מן 
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הפסוק 'ואתן את הכוס על כף פרעה'? וכי אנחנו 
צריכים ללמוד זאת מפרעה? כיון שפרעה עושה 

אמנם הם כמותו?  כך, אנחנו צריכים לעשות
כתבו זאת בתורת "סימן", אבל גם זה נשמע 

  לכאורה תמוה.
  

כתוב בפסוק בסוף, 'יום הולדת את גם  הריהריהריהרי
פרעה', יום הולדת זה לא מנהג של עם ישראל, 

  זהו מנהג של אומות העולם. 
  

את העניין הזה של יום  הכניסולצערינו  כיוםכיוםכיוםכיום
הולדת בגני הילדים, וישנם כאלה אצל 

  אבל ישנם רבים המתנגדים לכך. החסידים, 
  

בתורתן של ראשונים על הירושלמי בסוף  מובאמובאמובאמובא
על  גזרוראש השנה, שבזמן החשמונאים הגויים 

[עיין שיעור מוצש"ק היהודים לעשות יום הולדת 
, זאת תרבות של אומות העולם. ]ז"וישב התשע

מה ולא שמעו למשל, לא ידעו בתימן אבותינו 
'יום הולדת את זהו  זה יום הולדת. אדרבה,

פסוק מקשרים זאת לפרעה'. אם כן, מדוע בנ"ד 
  'יום הולדת את פרעה'? הדבר היה מוזר לי. 

  

בס"ד, מצאתי שהדבר אינו פשוט, כי יש  אבלאבלאבלאבל
  לכך בסיס. 

  

וכן בבראשית רבה ] 'פסחים פרק י[ בירושלמיבירושלמיבירושלמיבירושלמי
ובעוד כמה מדרשים, ישנן דעות כי ] [פ"ח ה'

הסדר, נלמד מן  העניין של ארבעה כוסות בליל
, ה ומפורסמתהפסוקים הללו. בדרך כלל ידוע

הדעה השנייה המובאת ג"כ שם בירושלמי 
ובבראשית רבה ובשמות רבה ובילקוט 
שמעוני, שארבעה כוסות הם כנגד ד' לשונות 

ה, והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי. של גאול
שהדבר נלמד מהכוסות  ,שנייהאבל ישנה דעה 

  של פרעה. 
  

    עעעעי יהושי יהושי יהושי יהושבבבברררר    ן לארבעה כוסות.ן לארבעה כוסות.ן לארבעה כוסות.ן לארבעה כוסות.יִ יִ יִ יִ נַ נַ נַ נַ ְמ ְמ ְמ ְמ שם,  כתוב כךכךכךכך
, , , , סות שלפרעהסות שלפרעהסות שלפרעהסות שלפרעהוווורבע כרבע כרבע כרבע כד אד אד אד אכנגכנגכנגכנג, , , , בן לוי אמרבן לוי אמרבן לוי אמרבן לוי אמר

ָיִדיי"ג] י"ג] י"ג] י"ג] א א א א [בראשית מ', י"[בראשית מ', י"[בראשית מ', י"[בראשית מ', י" ְרעֹה ּבְ ָיִדיְוכֹוס ּפַ ְרעֹה ּבְ ָיִדיְוכֹוס ּפַ ְרעֹה ּבְ ָיִדיְוכֹוס ּפַ ְרעֹה ּבְ ח ֶאת     ,,,,ְוכֹוס ּפַ ח ֶאת ָוֶאּקַ ח ֶאת ָוֶאּקַ ח ֶאת ָוֶאּקַ ָוֶאּקַ
ְרעֹה ַחט ֹאָתם ֶאל ּכֹוס ּפַ ְרעֹהָהֲעָנִבים ָוֶאׂשְ ַחט ֹאָתם ֶאל ּכֹוס ּפַ ְרעֹהָהֲעָנִבים ָוֶאׂשְ ַחט ֹאָתם ֶאל ּכֹוס ּפַ ְרעֹהָהֲעָנִבים ָוֶאׂשְ ַחט ֹאָתם ֶאל ּכֹוס ּפַ ן ֶאת     ,,,,ָהֲעָנִבים ָוֶאׂשְ ן ֶאת ָוֶאּתֵ ן ֶאת ָוֶאּתֵ ן ֶאת ָוֶאּתֵ ָוֶאּתֵ

ְרעֹה. ף ּפַ ְרעֹה.ַהּכֹוס ַעל ּכַ ף ּפַ ְרעֹה.ַהּכֹוס ַעל ּכַ ף ּפַ ְרעֹה.ַהּכֹוס ַעל ּכַ ף ּפַ ָידֹו  ַהּכֹוס ַעל ּכַ ְרעֹה ּבְ ָידֹו ְוָנַתּתָ כֹוס ּפַ ְרעֹה ּבְ ָידֹו ְוָנַתּתָ כֹוס ּפַ ְרעֹה ּבְ ָידֹו ְוָנַתּתָ כֹוס ּפַ ְרעֹה ּבְ ְוָנַתּתָ כֹוס ּפַ
ֵקהוּ כַּ כַּ כַּ כַּ  ר ָהִייָת ַמׁשְ ט ָהִראׁשֹון ֲאׁשֶ ּפָ ׁשְ ֵקהוּ ּמִ ר ָהִייָת ַמׁשְ ט ָהִראׁשֹון ֲאׁשֶ ּפָ ׁשְ ֵקהוּ ּמִ ר ָהִייָת ַמׁשְ ט ָהִראׁשֹון ֲאׁשֶ ּפָ ׁשְ ֵקהוּ ּמִ ר ָהִייָת ַמׁשְ ט ָהִראׁשֹון ֲאׁשֶ ּפָ ׁשְ ארבעה . . . . ּמִ

  פעמים כתוב 'כוס'. 

דבר שיש לו שורש מדברי , זה כבר אם כןאם כןאם כןאם כן
        .רבותינו ז"ל. ועי' רש"י בפסחים דף ק"ח ע"א

  

חוזרת על  שהתורהממה הדיוק הוא,  כנראהכנראהכנראהכנראה
למה מזכירים עוד  כך. כי היה אפשר לקצר.

היה אפשר לומר בקיצור. למשל, הפעם 'כוס', 
חט אותו אל כוסו', 'ואתן אותו על כף 'ואשׂ 

אלא כוס'. המלה 'פרעה'. מדוע חוזרים על 
כאן רומזת על כך. בתורה ישנם רמזים התורה 

פה ושם, ויש בתורה דיוקים ללמוד מהם איזה 
  .נוספים, מחוץ לנושא המדובר עניינים

  

וס וס וס וס וכוכוכוכיקר עומד על כך וכותב בזה"ל,  הכליהכליהכליהכלי
קנו קנו קנו קנו יייימכאן תמכאן תמכאן תמכאן ת, , , , אמרואמרואמרואמרו    ']']']']ח הח הח הח ה""""פפפפ[[[[בב"ר בב"ר בב"ר בב"ר     פרעה בידי.פרעה בידי.פרעה בידי.פרעה בידי.

כנגד ד' פעמים כוס כנגד ד' פעמים כוס כנגד ד' פעמים כוס כנגד ד' פעמים כוס     ,,,,סחסחסחסחחכמים ד' כוסות בפחכמים ד' כוסות בפחכמים ד' כוסות בפחכמים ד' כוסות בפ
        ....שנזכרו כאןשנזכרו כאןשנזכרו כאןשנזכרו כאן

  

מה הראה הקב"ה לשר המשקים מה הראה הקב"ה לשר המשקים מה הראה הקב"ה לשר המשקים מה הראה הקב"ה לשר המשקים     ,,,,ויש לתמוהויש לתמוהויש לתמוהויש לתמוה
בזה, ומה ענין ד' כוסות של פסח לחלומו של בזה, ומה ענין ד' כוסות של פסח לחלומו של בזה, ומה ענין ד' כוסות של פסח לחלומו של בזה, ומה ענין ד' כוסות של פסח לחלומו של 

  מה הדבר קשור כאן? שר המשקים?שר המשקים?שר המשקים?שר המשקים?
  

ית ית ית ית ייייונכון לומר כי ידוע ששתונכון לומר כי ידוע ששתונכון לומר כי ידוע ששתונכון לומר כי ידוע ששת    עונה כך, והואוהואוהואוהוא
שועה מאיזו צרה, כמו שועה מאיזו צרה, כמו שועה מאיזו צרה, כמו שועה מאיזו צרה, כמו על התעל התעל התעל התהכוס מורה הכוס מורה הכוס מורה הכוס מורה 

א    ]]]]גגגג""""יייי    ,,,,זזזז""""תהלים קטתהלים קטתהלים קטתהלים קט[[[[שכתוב שכתוב שכתוב שכתוב  ָ אּכֹוס ְיׁשּועֹות ֶאׂשּ ָ אּכֹוס ְיׁשּועֹות ֶאׂשּ ָ אּכֹוס ְיׁשּועֹות ֶאׂשּ ָ , וד' , וד' , וד' , וד' ּכֹוס ְיׁשּועֹות ֶאׂשּ
וכל שבוי סבבוהו ארבע וכל שבוי סבבוהו ארבע וכל שבוי סבבוהו ארבע וכל שבוי סבבוהו ארבע     ....כוסות של פסח יוכיחוכוסות של פסח יוכיחוכוסות של פסח יוכיחוכוסות של פסח יוכיחו

ירמיה ירמיה ירמיה ירמיה [[[[משפחות הרעות שנזכרו בספר ירמיה משפחות הרעות שנזכרו בספר ירמיה משפחות הרעות שנזכרו בספר ירמיה משפחות הרעות שנזכרו בספר ירמיה 
ֶות    "יָ "יָ "יָ "יָ ּכֹה ָאַמר יְ ּכֹה ָאַמר יְ ּכֹה ָאַמר יְ ּכֹה ָאַמר יְ     ']']']']בבבב    ,,,,וווו""""טטטט ֶות ַלּמָ ר ַלּמָ ֶותֲאׁשֶ ֶות ַלּמָ ר ַלּמָ ֶותֲאׁשֶ ֶות ַלּמָ ר ַלּמָ ֶותֲאׁשֶ ֶות ַלּמָ ר ַלּמָ ר     ,,,,ֲאׁשֶ ר ַוֲאׁשֶ ר ַוֲאׁשֶ ר ַוֲאׁשֶ ַוֲאׁשֶ

ר ָלָרָעב ָלָרָעב    ,,,,ַלֶחֶרב ַלֶחֶרבַלֶחֶרב ַלֶחֶרבַלֶחֶרב ַלֶחֶרבַלֶחֶרב ַלֶחֶרב ר ָלָרָעב ָלָרָעבַוֲאׁשֶ ר ָלָרָעב ָלָרָעבַוֲאׁשֶ ר ָלָרָעב ָלָרָעבַוֲאׁשֶ ִבי     ,,,,ַוֲאׁשֶ ְ ר ַלׁשּ ִבי ַוֲאׁשֶ ְ ר ַלׁשּ ִבי ַוֲאׁשֶ ְ ר ַלׁשּ ִבי ַוֲאׁשֶ ְ ר ַלׁשּ ַוֲאׁשֶ
ִבי ֶ ִביַלׁשּ ֶ ִביַלׁשּ ֶ ִביַלׁשּ ֶ א"ר יוחנן כל המאוחר א"ר יוחנן כל המאוחר א"ר יוחנן כל המאוחר א"ר יוחנן כל המאוחר     ']']']']חחחח[דף [דף [דף [דף ובב"ב ובב"ב ובב"ב ובב"ב     ....ַלׁשּ

קשה משלפניו כו' עד שבי כולהו קשה משלפניו כו' עד שבי כולהו קשה משלפניו כו' עד שבי כולהו קשה משלפניו כו' עד שבי כולהו     ,,,,בפסוקבפסוקבפסוקבפסוק
ביה, כי בידו של אדונו לייסרו בחרב, ביה, כי בידו של אדונו לייסרו בחרב, ביה, כי בידו של אדונו לייסרו בחרב, ביה, כי בידו של אדונו לייסרו בחרב,     הוּ הוּ הוּ הוּ נְּ נְּ נְּ נְּ יּתִ יּתִ יּתִ יּתִ ִא ִא ִא ִא 

            ....להרעיבו, ולענותו בענין בית הסהרלהרעיבו, ולענותו בענין בית הסהרלהרעיבו, ולענותו בענין בית הסהרלהרעיבו, ולענותו בענין בית הסהרולהמיתו, וולהמיתו, וולהמיתו, וולהמיתו, ו
  

ונמצא שכל שבוי שבבית הבור כשיוצא מבית ונמצא שכל שבוי שבבית הבור כשיוצא מבית ונמצא שכל שבוי שבבית הבור כשיוצא מבית ונמצא שכל שבוי שבבית הבור כשיוצא מבית 
 ....' כוסות של ישועה' כוסות של ישועה' כוסות של ישועה' כוסות של ישועהדין הוא שישתה דדין הוא שישתה דדין הוא שישתה דדין הוא שישתה ד    ,,,,האסוריםהאסוריםהאסוריםהאסורים

הוא עושה 'לחיים', עושה שמחה ומודה 
[הערת     להקב"ה שהוא ניצל מארבעה דברים.

ידידנו הרה"ג איתמר חיים כהן שליט"א, לגבי 
עושה לחיים, אין זה מנהגינו. והשד"ר הר"ר 
שלמה אלנדאף שהכיר את מנהגי שאר עדות, 
כשהיה אוחז את הכוס בידו, היה אומר, בארץ 

רים לחיים, לחיים. עכ"ל. ועיין ש"ע ישראל אומ
  המקוצר סי' ל"ח סעיף י"ז].
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אם כן אם כן אם כן אם כן     ,,,,כי מאחר ששבי כולהו איתנהו ביהכי מאחר ששבי כולהו איתנהו ביהכי מאחר ששבי כולהו איתנהו ביהכי מאחר ששבי כולהו איתנהו ביה
הוא ניצול הוא ניצול הוא ניצול הוא ניצול     ,,,,משם מבית הסהרמשם מבית הסהרמשם מבית הסהרמשם מבית הסהרביציאתו ביציאתו ביציאתו ביציאתו 
שהוא שבוי, הוא לא ברשות  מי    ....מארבעתןמארבעתןמארבעתןמארבעתן

יש לו את כל הצרות. יכולים להרוג עצמו, 
אותו, יכולים להרעיב אותו, ולענות אותו. א"כ 

  ארבעה דברים. ישנם כאן 
  

על כן נזכר בשר המשקים ד' פעמים לשון כוס, על כן נזכר בשר המשקים ד' פעמים לשון כוס, על כן נזכר בשר המשקים ד' פעמים לשון כוס, על כן נזכר בשר המשקים ד' פעמים לשון כוס, 
ויהיה ויהיה ויהיה ויהיה     ,,,,כי הראה לו בחלום שיצא מן בית הבורכי הראה לו בחלום שיצא מן בית הבורכי הראה לו בחלום שיצא מן בית הבורכי הראה לו בחלום שיצא מן בית הבור

י לשתות ד' י לשתות ד' י לשתות ד' י לשתות ד' צול מארבע רעות אלו, ויהיה ראוצול מארבע רעות אלו, ויהיה ראוצול מארבע רעות אלו, ויהיה ראוצול מארבע רעות אלו, ויהיה ראוייייננננ
   ....כוסות של ישועהכוסות של ישועהכוסות של ישועהכוסות של ישועה

  

ת הפתרון. הרי החלום הזה בא יוסף הבין א כךכךכךכך
 ם, יוסף פתר את החלום ברוח הקודש.מן השמי

ך, בעוד שלושת ימים כיצד הוא ידע לפתור כ
וכו'. אלו אינן השערות, איך הוא אמר זאת 

אולי ג' שבועות, או ג' חדשים? בצורה מדוייקת? 
רות ווכתוב שיוסף ראה בדברים שלו גם בש

טובות גם לעצמו וגם לכלל עם ישראל, 
חז"ל הרבה דברים אשר נכללו ספרי מובאים בו

  בחלומות הללו. 
  

חייב כל אדם חייב כל אדם חייב כל אדם חייב כל אדם     בפסחבפסחבפסחבפסחשששש    ,,,,ואם כן למדו רז"ל מכאןואם כן למדו רז"ל מכאןואם כן למדו רז"ל מכאןואם כן למדו רז"ל מכאן
    כי ישראל היו גם כן שבוייםכי ישראל היו גם כן שבוייםכי ישראל היו גם כן שבוייםכי ישראל היו גם כן שבויים    ....לשתות ד' כוסותלשתות ד' כוסותלשתות ד' כוסותלשתות ד' כוסות

רמוז כאן  ....והשבוי כולהו איתנהו ביהוהשבוי כולהו איתנהו ביהוהשבוי כולהו איתנהו ביהוהשבוי כולהו איתנהו ביה    ,,,,במצריםבמצריםבמצריםבמצרים
בתורה, שישנן ארבע ישועות, לאדם שהיה 

על כן על כן על כן על כן     נמצא בשבי, כפי שהיו אבותינו במצרים.
כנגד כנגד כנגד כנגד     ,,,,דין הוא שישתו ד' כוסות של ישועהדין הוא שישתו ד' כוסות של ישועהדין הוא שישתו ד' כוסות של ישועהדין הוא שישתו ד' כוסות של ישועה

כי לא את אבותינו בלבד כי לא את אבותינו בלבד כי לא את אבותינו בלבד כי לא את אבותינו בלבד     ....ההצלה מארבעתןההצלה מארבעתןההצלה מארבעתןההצלה מארבעתן
    ....כי אף אותנו גאל עמהםכי אף אותנו גאל עמהםכי אף אותנו גאל עמהםכי אף אותנו גאל עמהם    ,,,,ב"ה ממצריםב"ה ממצריםב"ה ממצריםב"ה ממצריםגאל הקגאל הקגאל הקגאל הק

וזה פירוש יקר. ומכאן שפט יוסף בשכלו ששר וזה פירוש יקר. ומכאן שפט יוסף בשכלו ששר וזה פירוש יקר. ומכאן שפט יוסף בשכלו ששר וזה פירוש יקר. ומכאן שפט יוסף בשכלו ששר 
המשקים יצא מבית הסהר וישב על כנו, אבל המשקים יצא מבית הסהר וישב על כנו, אבל המשקים יצא מבית הסהר וישב על כנו, אבל המשקים יצא מבית הסהר וישב על כנו, אבל 
שר האופים לא ראה בו דבר המורה על גאולתו שר האופים לא ראה בו דבר המורה על גאולתו שר האופים לא ראה בו דבר המורה על גאולתו שר האופים לא ראה בו דבר המורה על גאולתו 

        ועל פדות נפשו.ועל פדות נפשו.ועל פדות נפשו.ועל פדות נפשו.
  

דף שי"ט] [הדרת מרדכי בספר ראיתי כתוב  גםגםגםגם
בשם השל"ה, זאת הביא הסבר לעניין, אחרי ש

יח הכוס על כף הימין והאצבעות יח הכוס על כף הימין והאצבעות יח הכוס על כף הימין והאצבעות יח הכוס על כף הימין והאצבעות בלתי להנבלתי להנבלתי להנבלתי להנייייקקקק
    ,,,,וסימן ואתן את הכוס על כף פרעהוסימן ואתן את הכוס על כף פרעהוסימן ואתן את הכוס על כף פרעהוסימן ואתן את הכוס על כף פרעה    ,,,,זקופותזקופותזקופותזקופות

דהיינו דהיינו דהיינו דהיינו     ,,,,ולא כאותן שנוהגין לאחוז הכוס בימיןולא כאותן שנוהגין לאחוז הכוס בימיןולא כאותן שנוהגין לאחוז הכוס בימיןולא כאותן שנוהגין לאחוז הכוס בימין
ויש קצת הוכחה ויש קצת הוכחה ויש קצת הוכחה ויש קצת הוכחה     ....שאצבעות מקיפות את הכוסשאצבעות מקיפות את הכוסשאצבעות מקיפות את הכוסשאצבעות מקיפות את הכוס

            ....ופשוט דכן כל כוס ברכהופשוט דכן כל כוס ברכהופשוט דכן כל כוס ברכהופשוט דכן כל כוס ברכה    ....לזה בזוהרלזה בזוהרלזה בזוהרלזה בזוהר

הוא הראשון בסעודת הוא הראשון בסעודת הוא הראשון בסעודת הוא הראשון בסעודת     ,,,,ונראה דמפרש דזה הכוסונראה דמפרש דזה הכוסונראה דמפרש דזה הכוסונראה דמפרש דזה הכוס
או את או את או את או את     ,,,,והיה מברך עליו אלהות הבליווהיה מברך עליו אלהות הבליווהיה מברך עליו אלהות הבליווהיה מברך עליו אלהות הבליו    ,,,,פרעהפרעהפרעהפרעה

היה היה היה היה     ,,,,ולכן הושטת הכוס הזהולכן הושטת הכוס הזהולכן הושטת הכוס הזהולכן הושטת הכוס הזה    ....כל המסובין אתוכל המסובין אתוכל המסובין אתוכל המסובין אתו
    ....נקרא שרנקרא שרנקרא שרנקרא שר    ,,,,והממונה על זה להושיטוהממונה על זה להושיטוהממונה על זה להושיטוהממונה על זה להושיט    ....כבוד גדולכבוד גדולכבוד גדולכבוד גדול
        ....שר המשקים'שר המשקים'שר המשקים'שר המשקים'''''לכן כתב לכן כתב לכן כתב לכן כתב 

  

כיון דכתבה לנו תורתנו ההנהגה כיון דכתבה לנו תורתנו ההנהגה כיון דכתבה לנו תורתנו ההנהגה כיון דכתבה לנו תורתנו ההנהגה     ,,,,לכן יליף מזהלכן יליף מזהלכן יליף מזהלכן יליף מזה
בשביל מה התורה מספרת לנו על כך  -    הזאתהזאתהזאתהזאת

מסתמא ראוי לנו להנהיג בה את עצמנו בכל מסתמא ראוי לנו להנהיג בה את עצמנו בכל מסתמא ראוי לנו להנהיג בה את עצמנו בכל מסתמא ראוי לנו להנהיג בה את עצמנו בכל         –
    ]]]]בבבבע"ע"ע"ע"    ''''טטטט[דף [דף [דף [דף     במנחותבמנחותבמנחותבמנחותאמנם מדאיתא אמנם מדאיתא אמנם מדאיתא אמנם מדאיתא     ....כוס מצוהכוס מצוהכוס מצוהכוס מצוה

    ,,,,סתמו בתורה הנהו ימיןסתמו בתורה הנהו ימיןסתמו בתורה הנהו ימיןסתמו בתורה הנהו ימין    ''''כףכףכףכף''''דכל מקום דכתיב דכל מקום דכתיב דכל מקום דכתיב דכל מקום דכתיב 
על כף על כף על כף על כף ''''    ]]]]וווו""""טטטט    ,,,,דדדד""""ויקרא יויקרא יויקרא יויקרא י[[[[עי' בפרשת מצורע עי' בפרשת מצורע עי' בפרשת מצורע עי' בפרשת מצורע 

כן מוכח מכאן דגם כל כוס של כן מוכח מכאן דגם כל כוס של כן מוכח מכאן דגם כל כוס של כן מוכח מכאן דגם כל כוס של     ,,,,השמאלית'השמאלית'השמאלית'השמאלית'
[פרשת  רביד הזהברביד הזהברביד הזהברביד הזהב    ....ברכה יהיה אחיזתו בימיןברכה יהיה אחיזתו בימיןברכה יהיה אחיזתו בימיןברכה יהיה אחיזתו בימין

        ].וישב
        

האם נר חנוכה קודם האם נר חנוכה קודם האם נר חנוכה קודם האם נר חנוכה קודם     בעניין נר חנוכה במוצאי שבת,בעניין נר חנוכה במוצאי שבת,בעניין נר חנוכה במוצאי שבת,בעניין נר חנוכה במוצאי שבת,
        או נר הבדלה.או נר הבדלה.או נר הבדלה.או נר הבדלה.

  

שברצוני לומר על אבא מארי השלישי הדבר הדבר הדבר הדבר 
הנהגה נוספת שלמדתי ממנו, שאלתי זצ"ל, 

אותו כיצד הוא עושה במוצאי שבת של־חנוכה, 
  האם נר חנוכה קודם, או נר הבדלה קודם?

  

אמר לי כך, 'בדבר הזה, אנחנו לא עושים  הואהואהואהוא
שלחן בסתם, אלא פותחים את הספר ורואים 

המדובר על הש"ע ערוך, לדייק את ההלכה'. 
זהו עניין של 'דקדוק סימן תרפ"א סעיף ב'. ב

הדין'. לא לסמוך על הזכרון, לא לעשות 
'כאשר יעלה המזלג', כי אפשר לטעות 
בדברים, מה קודם למה, ישנן שיטות ודעות 
שונות. לכן, פותחים את הספר. לא צריכים 
להתבייש. תפתח את הספר, תדייק מה כתוב, 

  וכך ההלכה למעשה.
  

דול. למרות שהיה לו זכרון מכך, דבר ג למדתילמדתילמדתילמדתי
עצום, בכל אופן בדברים שהאדם ח"ו יכול 

  יפתח ויראה בפנים. להתבלבל, להיכשל,
  

בשבוע שחל בו בשבוע שחל בו בשבוע שחל בו בשבוע שחל בו אפילו אפילו אפילו אפילו בשר בשר בשר בשר     מנהגינו לאכולמנהגינו לאכולמנהגינו לאכולמנהגינו לאכולבעניין בעניין בעניין בעניין 
תשעה באב, תשובה לשואלים התייחסות מרן תשעה באב, תשובה לשואלים התייחסות מרן תשעה באב, תשובה לשואלים התייחסות מרן תשעה באב, תשובה לשואלים התייחסות מרן 

שליט"א על דברי הרב יצחק יוסף בשיעורו האחרון שליט"א על דברי הרב יצחק יוסף בשיעורו האחרון שליט"א על דברי הרב יצחק יוסף בשיעורו האחרון שליט"א על דברי הרב יצחק יוסף בשיעורו האחרון 
ברים מבלי ברים מבלי ברים מבלי ברים מבלי אשר כהרגלו חוזר בכל שנה על אותם הדאשר כהרגלו חוזר בכל שנה על אותם הדאשר כהרגלו חוזר בכל שנה על אותם הדאשר כהרגלו חוזר בכל שנה על אותם הד

ים ים ים ים לענות על כל הטענות שהעלו בפניו, ותוספת דברלענות על כל הטענות שהעלו בפניו, ותוספת דברלענות על כל הטענות שהעלו בפניו, ותוספת דברלענות על כל הטענות שהעלו בפניו, ותוספת דבר
        חדשים ממרן שליט"א בעניין זה.חדשים ממרן שליט"א בעניין זה.חדשים ממרן שליט"א בעניין זה.חדשים ממרן שליט"א בעניין זה.
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אפילו לגבי עניין אכילת בשר רביעי,  דברדברדברדבר
כפי בימים הללו, בשבוע שחל בו תשעה באב, 

מנהגינו שאוכלים. ולפי מה שהאשכנזים 
לא  נוהגים כבר מראש חודש אב והספרדים

  .לאכול
  

א אשכנזי אחד להתלונן בשבילדותי  זכורניזכורניזכורניזכורני
אבא מארי זצ"ל, אמר לו, מה זה שראיתי בפני 

תימנים ששחטו פרה לפני תשעה באב? אבא 
מארי לא ענה לו. לא התייחס בכלל לשאלה 

אותו בור היה נדמה לו שזה איסור חמור,  הזאת.
כמו חמץ בפסח רח"ל. ביקש שאבא מארי 

  חה בידם.מַ יְ 
  

 ני פז., מנהג אבותינו מיוסד על אדכידועכידועכידועכידוע
[סימן ק"ג בעיני יצחק הערה בשלחן ערוך המקוצר 

כבר כתבתי בכמה מלים ספורות את כ"ב] 
כן מבואר במגיד משנה, כן מבואר במגיד משנה, כן מבואר במגיד משנה, כן מבואר במגיד משנה, שורש הדברים בזה"ל, 

ובריטב"א תענית דף כ"ו ע"ב, ובספר ובריטב"א תענית דף כ"ו ע"ב, ובספר ובריטב"א תענית דף כ"ו ע"ב, ובספר ובריטב"א תענית דף כ"ו ע"ב, ובספר 
המאורות שם, שיש ארצות שלא פשט מנהג זה. המאורות שם, שיש ארצות שלא פשט מנהג זה. המאורות שם, שיש ארצות שלא פשט מנהג זה. המאורות שם, שיש ארצות שלא פשט מנהג זה. 
וכן מוכח מתשובות רבינו האיי גאון, שהובאו וכן מוכח מתשובות רבינו האיי גאון, שהובאו וכן מוכח מתשובות רבינו האיי גאון, שהובאו וכן מוכח מתשובות רבינו האיי גאון, שהובאו 

ת תענית דף כ"ט ע"ב סימן ת תענית דף כ"ט ע"ב סימן ת תענית דף כ"ט ע"ב סימן ת תענית דף כ"ט ע"ב סימן באו' הגאונים למסכבאו' הגאונים למסכבאו' הגאונים למסכבאו' הגאונים למסכ
צ"ח צ"ט, שמניעת אכילת בשר מר"ח אב, צ"ח צ"ט, שמניעת אכילת בשר מר"ח אב, צ"ח צ"ט, שמניעת אכילת בשר מר"ח אב, צ"ח צ"ט, שמניעת אכילת בשר מר"ח אב, 

        תלוי במנהג המקומות.תלוי במנהג המקומות.תלוי במנהג המקומות.תלוי במנהג המקומות.
  

 ,][סימן תקנ"א סעיף י"אהמובא בשלחן ערוך  לגבילגבילגבילגבי
איסור, איסור, איסור, איסור, כל מי שאוכל בשר במקום שנוהגים בו כל מי שאוכל בשר במקום שנוהגים בו כל מי שאוכל בשר במקום שנוהגים בו כל מי שאוכל בשר במקום שנוהגים בו 

לכך הוא     מקורה, , , , פורץ גדר הוא וינשכנו נחשפורץ גדר הוא וינשכנו נחשפורץ גדר הוא וינשכנו נחשפורץ גדר הוא וינשכנו נחש
כמובא בבית [חלק א' סימן ש"ו] בשו"ת הרשב"א 

נהגו נהגו נהגו נהגו     ,,,,כתב הרשב"א בתשובהכתב הרשב"א בתשובהכתב הרשב"א בתשובהכתב הרשב"א בתשובה ,בזה"ל יוסף
    ,,,,אבותיכם נ"ע שלא לאכול בשר משנכנס אבאבותיכם נ"ע שלא לאכול בשר משנכנס אבאבותיכם נ"ע שלא לאכול בשר משנכנס אבאבותיכם נ"ע שלא לאכול בשר משנכנס אב
    ....ואע"פ שאין כאן איסור כלל מדין התלמודואע"פ שאין כאן איסור כלל מדין התלמודואע"פ שאין כאן איסור כלל מדין התלמודואע"פ שאין כאן איסור כלל מדין התלמוד
    ,,,,שאפי' בערב הצום בסעודה שאין מפסיק בהשאפי' בערב הצום בסעודה שאין מפסיק בהשאפי' בערב הצום בסעודה שאין מפסיק בהשאפי' בערב הצום בסעודה שאין מפסיק בה

מי מי מי מי     ,,,,אפי' כןאפי' כןאפי' כןאפי' כן    ....מותר לאכול בשר ולשתות ייןמותר לאכול בשר ולשתות ייןמותר לאכול בשר ולשתות ייןמותר לאכול בשר ולשתות יין
    ,,,,שאוכל בשר בכל המקומות שנהגו בו איסורשאוכל בשר בכל המקומות שנהגו בו איסורשאוכל בשר בכל המקומות שנהגו בו איסורשאוכל בשר בכל המקומות שנהגו בו איסור

ש ש ש ש ופורץ גדר ישכנו נחופורץ גדר ישכנו נחופורץ גדר ישכנו נחופורץ גדר ישכנו נח    ,,,,פורץ גדרן של ראשוניםפורץ גדרן של ראשוניםפורץ גדרן של ראשוניםפורץ גדרן של ראשונים
        של דבריהם עכ"ל: של דבריהם עכ"ל: של דבריהם עכ"ל: של דבריהם עכ"ל: 

  

 שם, היתה על דבר אחר.עיקר השאלה  אבלאבלאבלאבל
הוא אומר  בהמשך.רק הרשב"א הכניס זאת 

 ,היה באיזה מקוםלגבי ויכוח שששאלו אותו, 
שעה באב בבוקר, האם מותר לשחוט בשר בת

כל שכן כל שכן כל שכן כל שכן     ,כך הרשב"אאו שאסור לשחוט. אומר 
    ,,,,שכלל דברים אלו לא נהגו בהןשכלל דברים אלו לא נהגו בהןשכלל דברים אלו לא נהגו בהןשכלל דברים אלו לא נהגו בהן    ,,,,בתשעה באבבתשעה באבבתשעה באבבתשעה באב

    א יושב ומחשב באבלה שלא יושב ומחשב באבלה שלא יושב ומחשב באבלה שלא יושב ומחשב באבלה שלאלא כדי שיהאלא כדי שיהאלא כדי שיהאלא כדי שיה
ולהתאונן ולהתעסק בנהי וקינות ולהתאונן ולהתעסק בנהי וקינות ולהתאונן ולהתעסק בנהי וקינות ולהתאונן ולהתעסק בנהי וקינות     ,,,,םםםםירושלירושלירושלירושל
    ,,,,קר עד חצותקר עד חצותקר עד חצותקר עד חצותוווווט בבוט בבוט בבוט בבחחחחואם נהגו שלא לשואם נהגו שלא לשואם נהגו שלא לשואם נהגו שלא לש    ....כאבלכאבלכאבלכאבל

    ,,,,לא נהגו כן הראשוניםלא נהגו כן הראשוניםלא נהגו כן הראשוניםלא נהגו כן הראשונים    ,,,,או אפילו עד הערבאו אפילו עד הערבאו אפילו עד הערבאו אפילו עד הערב
אבל ולהתאונן ולהתעסק אבל ולהתאונן ולהתעסק אבל ולהתאונן ולהתעסק אבל ולהתאונן ולהתעסק אלא כדי להתאלא כדי להתאלא כדי להתאלא כדי להת

            ....ואסור להקל בזהואסור להקל בזהואסור להקל בזהואסור להקל בזה    ,,,,רבןרבןרבןרבןחחחחבהספד על הבהספד על הבהספד על הבהספד על ה
  

שלא שלא שלא שלא     ,,,,וגדולה מזו נהגו אבותיכם נוחי נפשוגדולה מזו נהגו אבותיכם נוחי נפשוגדולה מזו נהגו אבותיכם נוחי נפשוגדולה מזו נהגו אבותיכם נוחי נפש
על פי שאין כאן על פי שאין כאן על פי שאין כאן על פי שאין כאן     ףףףףואואואוא    ,,,,ס אבס אבס אבס אבלאכול בשר משנכנלאכול בשר משנכנלאכול בשר משנכנלאכול בשר משנכנ

שאפילו בערב הצום שאפילו בערב הצום שאפילו בערב הצום שאפילו בערב הצום     ,,,,איסור כלל מדין התלמודאיסור כלל מדין התלמודאיסור כלל מדין התלמודאיסור כלל מדין התלמוד
בשר בשר בשר בשר     ולולולולבסעודה שאין מפסיק בה מותר לאכבסעודה שאין מפסיק בה מותר לאכבסעודה שאין מפסיק בה מותר לאכבסעודה שאין מפסיק בה מותר לאכ

אפילו כן מי שאוכל בשר בכל אפילו כן מי שאוכל בשר בכל אפילו כן מי שאוכל בשר בכל אפילו כן מי שאוכל בשר בכל     ,,,,לשתות ייןלשתות ייןלשתות ייןלשתות ייןוווו
דר של דר של דר של דר של המקומות שנהגו בו איסור פורץ גהמקומות שנהגו בו איסור פורץ גהמקומות שנהגו בו איסור פורץ גהמקומות שנהגו בו איסור פורץ ג

        ....ש של דבריהםש של דבריהםש של דבריהםש של דבריהםחחחחופורץ גדר ישכנו נופורץ גדר ישכנו נופורץ גדר ישכנו נופורץ גדר ישכנו נ    ,,,,ראשוניםראשוניםראשוניםראשונים
  

מדוייק כאן הלשון, 'נהגו אבותיכם ראשית, ראשית, ראשית, ראשית, 
כי י נפש'. הרשב"א אומר לשואלים, נוח

אצלו לא נהגו. אבותיכם ככה נהגו, משמע ש
כם אבותיכם נהגו לא הוא אומר להם, אצל

לאכול בשר, וא"כ יש לכם מנהג כזה, אבל 
היכן המקור לכך בגמרא. אין שום איסור מדינא 
דגמרא. כי מדינא דגמ', רק בסעודה המפסקת 

ריים, אסור, אפילו בערב תשעה באב עד הצה
חוץ מסעודה המפסקת, מותר לאכול בשר, 

לא רק עוף. בודאי שהדבר ואפי' בשר בהמה 
מותר. אבל בכל המקומות שנהגו בו איסור, 
הוא פורץ גדר. דהיינו, למרות שהדבר מותר, 

, אם אבל כיון שקיבלו את המנהג לאסור
ו, אבל לא מי המנהג נתקבל. מי שאבותיו נהג

  שאבותיו לא נהגו.
  

שר נמצאים קהילות שונות בעיר אחת, , כאלכןלכןלכןלכן
אלה נוהגים כך ואלה נוהגים אחרת, א"כ הדבר 
אינו קשור. אבותינו נע"ג נהגו להתיר, אי 

יב אנשים לפי , לחילנו אפשר לבוא ולהגיד
כי כל קהילה נחשבת  מנהג של עדות אחרות.

אם מישהו ספרדי יבוא רק כמקום בפני עצמו. 
הדבר מן הדין  רצוני לאכול, הרילהגיד, לא, 

מותר, יהיה אסור לו לעשות זאת. וכן אשכנזי. 
  אני מדבר, לפי מה שנפוץ היום. 
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אני אומר זאת? קיבלתי מכתב מידידנו  מדועמדועמדועמדוע
הרב אליהו סוויד הי"ו, כמה שאלות שבעז"ה 
אולי נדבר עליהן בהזדמנות אחרת, אבל נקרא 

לאור קריאת הרב שליט"א לאור קריאת הרב שליט"א לאור קריאת הרב שליט"א לאור קריאת הרב שליט"א את מה שנוגע לנו, 
התש"פ התש"פ התש"פ התש"פ     12121212עמ' עמ' עמ' עמ'     שת במדברשת במדברשת במדברשת במדברפרפרפרפרבשערי יצחק בשערי יצחק בשערי יצחק בשערי יצחק 

שהוא דיברנו שם     בעניין האור לציון,בעניין האור לציון,בעניין האור לציון,בעניין האור לציון,    ,,,,בשל"אבשל"אבשל"אבשל"א
לא  שהםתב כמה דברים על מנהגי התימנים כ

שבוע שבוע שבוע שבוע ' מ' מ' מ' מבית מרןבית מרןבית מרןבית מרן''''מצורף בזה עלון מצורף בזה עלון מצורף בזה עלון מצורף בזה עלון , יםמדוייק
    טות מסעי, מה שאמר על מנהגי תימן.טות מסעי, מה שאמר על מנהגי תימן.טות מסעי, מה שאמר על מנהגי תימן.טות מסעי, מה שאמר על מנהגי תימן.פרשת מפרשת מפרשת מפרשת מ

  וכבר השיבוהו על זה טפי, ושוב חוזר על זה. וכבר השיבוהו על זה טפי, ושוב חוזר על זה. וכבר השיבוהו על זה טפי, ושוב חוזר על זה. וכבר השיבוהו על זה טפי, ושוב חוזר על זה. 
  

והוא שוב  כבר ענו לו על טענותיו,שאומר,  הואהואהואהוא
  הפעם חוזר. 

  

ם, שהם בעצם לא מחדשים כולם יודעי כברכברכברכבר
לא חשבתי לענות, ואני חושב  בנושא הזה.

שהתשובה הכי טובה היא לא לענות. בשביל 
מה צריך, אין מה לענות, הם חוזרים שוב ושוב 
על אותן הטענות, דחו את כל טענותיו, בהרבה 
ספרים ענו לו על כל הטענות, מכל הצדדים, 

'קמא קמא בטיל', ואבקת רוכל, ופנים  על
מאירות, אבל במקום לענות על מה שדחו 
והשיבו על טענותיו, הוא חוזר תמיד 
לבראשית, חוזר על מה שאמר בהתחלה. ומה 
עם כל הדחיות? כאילו לא היה ולא נברא. לכן, 
אין מה לענות, כי זה יהיה סתם למטחן קמחא 

  טחינא.
  

על כל טענותיו,  כבר אנחנו וזולתנו ענינו הריהריהריהרי
וסתרו כל ראיותיו. על ימין ועל שמאל. איך 
אפשר לטמון את הראש בקרקע, ועביד גרמיה 

 [כגון בשיעור מוצש"קדע ולא שמע. כמאן דלא י
 ,עקבמוצש"ק כן ו ,ויצאומוצש"ק  .מסעי ה'תשע"ב

  ].מקומות ועוד .ו"התשעשנת  ,שופטים ,ראה
  

רשת במדבר, כבר בפרשת ויקרא, או בפ אנחנואנחנואנחנואנחנו
והוא חוזר לפרשת בראשית, כאילו אנחנו שם? 

  אתמהא.
  

-כיון שראיתי כי שאלו אותי כעת ששה אבלאבלאבלאבל
תלמידי חכמים, לגבי הנושא ושבעה בני תורה 

הזה, לכן אמרתי שצריך להתייחס אפילו 
בקצרה לנושא, אבל לא לחזור על דברים 

, זאת אינה נדוש סתםשכבר אמרו, אנחנו לא 
תם לטחון קמח, אלא כפי דרכינו, זה ס

  כמה דברים חדשים. אמרנֹ שאמרתי, 
  

שישנה כאן נקודה חשובה מאד, כי אין  חושבניחושבניחושבניחושבני
שאלה של איסור 'פורץ גדר', אדרבה, כיון כאן 

שישנו עניין למיעוט מהרבנים הספרדים לשנות 
את המנהג הזה של התימנים, זאת פריצת גדר. 

, דהיינו, ההיפך, אנחנו צריכים לעמוד כחומה
לא להכניס את המנהג הזה, כי אם המנהג הזה 
ייפרץ, אפילו שזה לקולא, הדבר יפרוץ את 

. זאת פירצה. שלנו הגדר של כל המנהגים
האנשים יגידו, אה טוב, אם מוותרים על המנהג 

לא כנגד זה, שהזה, ובפרט שח"ו הם נאבקים 
. על כן, אפשר לשנות דברים נוספיםבצדק, אז 

אם זה גדרי המנהגים, גם אנחנו לא נפרוץ את 
כפי שאיננו משנים את מנהג חיבור לקולא. 

פרשיות חוקת ובלק והפרדת מטות ומסעי, 
למרות שזה גורם בלבולים בבתי כנסת, אבל 

יומא דהילולא  -דרשת מרן שליט"א [כפי שאמרנו 
קריאת כי כיון ש] לגאון עוזנו מהרי"ץ זיע"א 215-ה

זאת חובת ציבור, אין שאלות למי שעבר ס"ת 
  הוא לא חייב. שה.לבית כנסת אחרת ודילג פר

  

מכתב מאדם בשם יקיר שיחי', אשר  קיבלתיקיבלתיקיבלתיקיבלתי
שאלה על מאמר שאלה על מאמר שאלה על מאמר שאלה על מאמר כתב דברים יקרים... וז"ל, 

[שיעור הרב כתב במאמר הרב כתב במאמר הרב כתב במאמר הרב כתב במאמר     ....של גאון העדהשל גאון העדהשל גאון העדהשל גאון העדה
רבני ספרד רבני ספרד רבני ספרד רבני ספרד     רשימה שלרשימה שלרשימה שלרשימה של, , , , ]מוצש"ק בא ה'תשע"ג

דהיינו במנהגי  ....שאמרו להחזיק במנהגיםשאמרו להחזיק במנהגיםשאמרו להחזיק במנהגיםשאמרו להחזיק במנהגים
ידוע שהרה"ג המקובל הרב מרדכי ידוע שהרה"ג המקובל הרב מרדכי ידוע שהרה"ג המקובל הרב מרדכי ידוע שהרה"ג המקובל הרב מרדכי     התימנים.

לשמור את לשמור את לשמור את לשמור את     ,,,,אמר כךאמר כךאמר כךאמר כךאליהו זצוק"ל גם אליהו זצוק"ל גם אליהו זצוק"ל גם אליהו זצוק"ל גם 
    ,,,,למה מרן לא מזכירו? וגם הרב יעקבלמה מרן לא מזכירו? וגם הרב יעקבלמה מרן לא מזכירו? וגם הרב יעקבלמה מרן לא מזכירו? וגם הרב יעקב    ....המנהגיםהמנהגיםהמנהגיםהמנהגים

    ,,,,אמר על אביו במפורשאמר על אביו במפורשאמר על אביו במפורשאמר על אביו במפורש    ,,,,בנו של הרב עובדיהבנו של הרב עובדיהבנו של הרב עובדיהבנו של הרב עובדיה
ל ל ל ל בשיעוריו עבשיעוריו עבשיעוריו עבשיעוריו ע    ,,,,"שהיה כמעט דעת יחיד בזה""שהיה כמעט דעת יחיד בזה""שהיה כמעט דעת יחיד בזה""שהיה כמעט דעת יחיד בזה"

  עד כאן.    ....כללי הפסיקה שעתידים לצאת לאורכללי הפסיקה שעתידים לצאת לאורכללי הפסיקה שעתידים לצאת לאורכללי הפסיקה שעתידים לצאת לאור
  

הרה"ג יעקב יוסף זצ"ל, אמר את האמת, ידידנו ידידנו ידידנו ידידנו 
 מכל –ויודעים זאת גם כיום, שכמעט אף אחד 

 –העדות, אשכנזים וספרדים וק"ו תימנים 
החושבים שצריכים לשנות בא"י את המנהגים 

בעבר. זאת ממש גם שהיו שלנו ואת המסורת 
'דעת יחיד'. בנו אמר כך במפורש, שהוא כמעט 

  דעת יחיד. 
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הרב מרדכי אליהו, הוא שואל אותי למה  לגבילגבילגבילגבי
אינה שאלה, אעיקרא זאת  תי אותו.רלא הזכ

שיגיד לנו אשמח אדרבה, ומכך. כי לא ידעתי 
באיזה ספרים. כדאי לפרסם זאת. אני מבין כי 
בחוגים של הכיפות הסרוגות, אצלם ב"ה הם 

הם רבים מלא מסתבכים עם הנושא הזה, כיון ש
  הולכים עפ"י הוראותיו. 

  

  הדבר הרביעי. זהוזהוזהוזהו
  

מהקהל: יש אצלינו ת"ח אשכנזי, שאמר  תגובהתגובהתגובהתגובה
ר. תפסתי שאוכלים בשצודקים התימנים צודקים התימנים צודקים התימנים צודקים התימנים לי, 

את עצמי אוכל דג סלומון, ואמרתי מה אני 
עושה? לקנות דג הכי יקר, בגלל שלא אוכלים 

  ם חרבן ביהמ"ק?אצלינו כעת בשר? מה ִע 
  

מרן שליט"א: נכון. הדברים ידועים,  תשובתתשובתתשובתתשובת
. בגלל שאינם וכבר דיברנו על כך בעבר

אוכלים בשר, הרי מחפשים תחליפים, מעדנים 
ים יקרים תמורתם, א"כ מה הועילו אותם חלבי

  חכמים שהנהיגו זאת? האם זוהי אבילות?
  

בשר איננה אבילות, הרי אפילו אבלים  מניעתמניעתמניעתמניעת
ן. אנחנו על אב ואם אוכלים בשר, ורק לא אונֵ 

  מחמירים בדברים אחרים, שהוא לא מחמיר.
  

ככל התימנים, ועיקרם, בכללם העיר צנעא  רוברוברוברוב
הגו לאכול. לא כמו וסביבותיה, גדולי תימן, נ

שמנסים אחרים לבלבל ולצמצם שזה כביכול 
  לק מן התימנים.רק חֵ 

  

להבהיל, בשם השלחן ערוך, פורץ  וחושביםוחושביםוחושביםוחושבים
  גדר, ישכנו נחש. רח"ל.

  

טעות גמורה. ההיפך הם רוצים לפרוץ את  זאתזאתזאתזאת
ה מָ וּ גדרותינו, לבקוע את חומותינו. לכן שׁ 

עלינו לעמוד כנגדם כחומה בצורה, נגד המגמה 
  שלהם העקבית.

  

ם התימנים עקשנים כדבריהם, זה טוב. עַ  אםאםאםאם
קשה עורף. זה סימן מובהק של עם ישראל, 

. אך התימנים לא כידוע. עם קשה עורף, וסלחָת 
  שתלטנים כמו אחרים. לא כופים את דעתם. 

  

  מהקהל: ומי שרוצה להחמיר על עצמו? שאלהשאלהשאלהשאלה
  

מרן שליט"א: בזה לא יחמיר. שלא  תשובתתשובתתשובתתשובת
  שה כזאת.יכניס ללב הרג

מהקהל: יש אומרים שבני תורה צריכים  שאלהשאלהשאלהשאלה
  להחמיר.

  

מרן שליט"א: זה לא קשור. רבן  תשובתתשובתתשובתתשובת
  גמליאל לא היה בן תורה?

  

  מהקהל: אומרים שהתימנים מקילים. שאלהשאלהשאלהשאלה
  

מרן שליט"א: חס ושלום. הרי הם  תשובתתשובתתשובתתשובת
מחמירים בדברים רבים אחרים. מנהגי 

"ס. התימנים יותר מקוריים ויסודיים, על פי הש
  מיוסדים על אדני פז.

  
את שמים והכנעה את שמים והכנעה את שמים והכנעה את שמים והכנעה בעניין ההנהגה בבית הכנסת, ירבעניין ההנהגה בבית הכנסת, ירבעניין ההנהגה בבית הכנסת, ירבעניין ההנהגה בבית הכנסת, יר

        וכבוד בית הכנסת.וכבוד בית הכנסת.וכבוד בית הכנסת.וכבוד בית הכנסת.
  

 החמישי, זכורני את ההנהגה של אבא הענייןהענייןהענייןהעניין
   מארי בבית הכנסת, את היראת שמים.

  

לדבר על הנושא הזה, בגלל מגפת  חשובחשובחשובחשוב
הקורונה בעוה"ר, כי בין היתר זה בעון דיבור 

שומרים על כבוד דברים בטלים בביהכ"נ, לא 
  ביהכ"נ.

  

מארי היה בביהכ"נ בתפילה, אינני  כשאבאכשאבאכשאבאכשאבא
יכול להגיד שהיה כך תמיד, אבל הרבה פעמים 

, הסידור בידהוא לא היה נשען, אלא כפוף, עם 
[ועיין איגרת להראות את ההכנעה בתפילה. 

מהרי"ץ, ושר השלום דף ע"ב ד"ה לימוד. 
  איתמר].

  

יוט 'יראים ניגש לומר את הפ כאשרזוכר כי  אניאניאניאני
, עוד לא התחיל לומר בליל יוהכ"פ שלחוני'

  'יראים שלחוני' וכבר פרץ בבכי.

  
השלמה לגבי דברי הטוען כי לא יכול להיות שבעוון השלמה לגבי דברי הטוען כי לא יכול להיות שבעוון השלמה לגבי דברי הטוען כי לא יכול להיות שבעוון השלמה לגבי דברי הטוען כי לא יכול להיות שבעוון 

        הכנסת מקבלים ענשים כ"כ חמורים.הכנסת מקבלים ענשים כ"כ חמורים.הכנסת מקבלים ענשים כ"כ חמורים.הכנסת מקבלים ענשים כ"כ חמורים.    הדיבור בביתהדיבור בביתהדיבור בביתהדיבור בבית
  

הנושא הזה של דיבורים בבית הכנסת,  לגבילגבילגבילגבי
בשיעור [אמרתי באחד השיעורים הקודמים 

מי ההסבר של כי לא נכון  ]פ"תשהפינחס ק "מוצש
ן הדיבור בביהכ"נ זאת אינה סיבה ושאמר, שעו

שח"ו תהיה מגיפה וצרות, אלא עבירות אחרות 
הרבה יותר חמורות, רק שהדיבור בביהכ"נ 

  זאת סיבה שלא יתקבלו התפילות. 
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בזמנו שלוש הוכחות, שהדבר אינו אז  הבאתיהבאתיהבאתיהבאתי
נכון, והסברנו מה הקשר. נכון שישנן עבירות 

ר חמורות, אבל העון של הדיבור בביהכ"נ יות
גורם שהקב"ה נותן רשות לשטן המשחית 
להשחית, וממילא נפרעים גם על הדברים 
האחרים. אבל עניין הדיבור, הוא מה שגורם 

  שיוצאת הגזירה לפועל.
  

ראיתי חיזוק לכך, טעמים נוספים, בספר  עכשיועכשיועכשיועכשיו
הר"ר אברהם הורביץ, אביו של מיש נוחלין, ל

  לוחות הברית. בעל שני 
  

בבית בבית בבית בבית     אל תדברו שיחת חוליןאל תדברו שיחת חוליןאל תדברו שיחת חוליןאל תדברו שיחת חוליןכותב כך,  הואהואהואהוא
ן גדול הוא מי ן גדול הוא מי ן גדול הוא מי ן גדול הוא מי ווווכי עכי עכי עכי ע    ,,,,לצורך גדוללצורך גדוללצורך גדוללצורך גדול    ''''אפיאפיאפיאפיהכנסת, והכנסת, והכנסת, והכנסת, ו

    ....לעצמולעצמולעצמולעצמו    ההההוגורם רעוגורם רעוגורם רעוגורם רע    כנסת,כנסת,כנסת,כנסת,ההההית ית ית ית שמדבר בבשמדבר בבשמדבר בבשמדבר בב
    ם,ם,ם,ם,כאילמיכאילמיכאילמיכאילמי    םםםםככככתעשו עצמתעשו עצמתעשו עצמתעשו עצמ    ם,ם,ם,ם,לֶ לֶ לֶ לֶ אֵ אֵ אֵ אֵ     םםםםמנמנמנמנאֻ אֻ אֻ אֻ הַ הַ הַ הַ 

ר ר ר ר בבבבדדדדהמהמהמהמ    ,,,,"ל הרוקח"ל הרוקח"ל הרוקח"ל הרוקחזזזזוווו    כנסת.כנסת.כנסת.כנסת.ההההבית בית בית בית ו בו בו בו במדמדמדמדכשתעכשתעכשתעכשתע
קורא קורא קורא קורא     ,,,,ומשורריםומשורריםומשורריםומשוררים    םםםםמשבחימשבחימשבחימשבחי    בבית הכנסת וחבריובבית הכנסת וחבריובבית הכנסת וחבריובבית הכנסת וחבריו

דרכי דרכי דרכי דרכי     םםםםישריישריישריישרי    כיכיכיכי    ם',ם',ם',ם',הרעיהרעיהרעיהרעי    ייייכל שכנכל שכנכל שכנכל שכנ    ללללעעעע''''י עליו י עליו י עליו י עליו ננננאאאא
        בם.בם.בם.בם.ופושעים יכשלו ופושעים יכשלו ופושעים יכשלו ופושעים יכשלו     בםבםבםבםצדיקים ילכו צדיקים ילכו צדיקים ילכו צדיקים ילכו     ''''הההה
  

ות שרבים דשו ות שרבים דשו ות שרבים דשו ות שרבים דשו בהיבהיבהיבהיהנה הנה הנה הנה     ,כך כותב בהגהות והואוהואוהואוהוא
ונעשית להם ונעשית להם ונעשית להם ונעשית להם     ,,,,לשו זו העבירהלשו זו העבירהלשו זו העבירהלשו זו העבירהייייועברו ושנו ושועברו ושנו ושועברו ושנו ושועברו ושנו וש

וכאשר וכאשר וכאשר וכאשר     כהיתר, ע"כ נעתיק לשון הזוהר בזה.כהיתר, ע"כ נעתיק לשון הזוהר בזה.כהיתר, ע"כ נעתיק לשון הזוהר בזה.כהיתר, ע"כ נעתיק לשון הזוהר בזה.
ההפלגה הגדולה שהפליגו ההפלגה הגדולה שהפליגו ההפלגה הגדולה שהפליגו ההפלגה הגדולה שהפליגו     ,,,,יראה האדםיראה האדםיראה האדםיראה האדם

לי לי לי לי התנאים הקדושים ע"ה בחומר זה החטא, אוהתנאים הקדושים ע"ה בחומר זה החטא, אוהתנאים הקדושים ע"ה בחומר זה החטא, אוהתנאים הקדושים ע"ה בחומר זה החטא, או
ישמור לפיו מחסום ליראת ענשו, לכבוד שם ישמור לפיו מחסום ליראת ענשו, לכבוד שם ישמור לפיו מחסום ליראת ענשו, לכבוד שם ישמור לפיו מחסום ליראת ענשו, לכבוד שם 
        קדשו ית', ושומר פיו ולשונו שומר מצרה נפשו.קדשו ית', ושומר פיו ולשונו שומר מצרה נפשו.קדשו ית', ושומר פיו ולשונו שומר מצרה נפשו.קדשו ית', ושומר פיו ולשונו שומר מצרה נפשו.

  

אמרו בפ' בראשית, מאן דאשתעי בבי אמרו בפ' בראשית, מאן דאשתעי בבי אמרו בפ' בראשית, מאן דאשתעי בבי אמרו בפ' בראשית, מאן דאשתעי בבי 
כנישתא, וי ליה דאחזי פרודא, וי ליה דגרע כנישתא, וי ליה דאחזי פרודא, וי ליה דגרע כנישתא, וי ליה דאחזי פרודא, וי ליה דגרע כנישתא, וי ליה דאחזי פרודא, וי ליה דגרע 

חולקא חולקא חולקא חולקא     מהימנותא, וי ליה דאחזי דלית ליהמהימנותא, וי ליה דאחזי דלית ליהמהימנותא, וי ליה דאחזי דלית ליהמהימנותא, וי ליה דאחזי דלית ליה
באלהא דישראל, וי ליה דאחזי דלית ליה באלהא דישראל, וי ליה דאחזי דלית ליה באלהא דישראל, וי ליה דאחזי דלית ליה באלהא דישראל, וי ליה דאחזי דלית ליה 

קלנא בתקיפא קלנא בתקיפא קלנא בתקיפא קלנא בתקיפא אלהא, ולא אשתכח תמן ואחזי אלהא, ולא אשתכח תמן ואחזי אלהא, ולא אשתכח תמן ואחזי אלהא, ולא אשתכח תמן ואחזי 
        עילאה ע"כ. וכ"כ בפ' תרומה.עילאה ע"כ. וכ"כ בפ' תרומה.עילאה ע"כ. וכ"כ בפ' תרומה.עילאה ע"כ. וכ"כ בפ' תרומה.

  

והנה עפ"י הדברים האלה, עוד מי להם פה לכת והנה עפ"י הדברים האלה, עוד מי להם פה לכת והנה עפ"י הדברים האלה, עוד מי להם פה לכת והנה עפ"י הדברים האלה, עוד מי להם פה לכת 
המדברים לדבר בבית הכנסת. והאלהים, בכל המדברים לדבר בבית הכנסת. והאלהים, בכל המדברים לדבר בבית הכנסת. והאלהים, בכל המדברים לדבר בבית הכנסת. והאלהים, בכל 

        העבירות לא ראיתי כהנה לרוע. העבירות לא ראיתי כהנה לרוע. העבירות לא ראיתי כהנה לרוע. העבירות לא ראיתי כהנה לרוע. 
  

צריכים אכן נשבע, שזהו הדבר הכי חמור.  הואהואהואהוא
להבין זאת, וכי אין עבירות יותר חמורות? הרי 

על כך וכי ל יעבור', ישנן עבירות שהן 'ייהרג וא
  גם צריך ליהרג ולא לעבור? 

מה הוא נשבע? ישנה כאן נקודה שצריכים  עלעלעלעל
  להבין אותה, מדוע 'לא ראיתי כהנה לרוע'? 

  

אומר שלושה נימוקים, למה הדבר הזה הכי  הואהואהואהוא
כי מי יתרון לבעל הלשון? כי מי יתרון לבעל הלשון? כי מי יתרון לבעל הלשון? כי מי יתרון לבעל הלשון? גרוע. ראשית, 

כגזל וכעריות כגזל וכעריות כגזל וכעריות כגזל וכעריות     ,,,,דבשאר עבירות הגופניותדבשאר עבירות הגופניותדבשאר עבירות הגופניותדבשאר עבירות הגופניות
וכיוצא בהן, יצרו של אדם וכיוצא בהן, יצרו של אדם וכיוצא בהן, יצרו של אדם וכיוצא בהן, יצרו של אדם וכמאכלות האסורות וכמאכלות האסורות וכמאכלות האסורות וכמאכלות האסורות 

מתגבר עליו ומחטיאו לפעמים לרשע, לפי מתגבר עליו ומחטיאו לפעמים לרשע, לפי מתגבר עליו ומחטיאו לפעמים לרשע, לפי מתגבר עליו ומחטיאו לפעמים לרשע, לפי 
שנפשו של אדם מחמדתן ומתאוה להם, לסבת שנפשו של אדם מחמדתן ומתאוה להם, לסבת שנפשו של אדם מחמדתן ומתאוה להם, לסבת שנפשו של אדם מחמדתן ומתאוה להם, לסבת 

יש לו יתרון הנאות הגופניות המגיעות מהן. יתרון הנאות הגופניות המגיעות מהן. יתרון הנאות הגופניות המגיעות מהן. יתרון הנאות הגופניות המגיעות מהן. 
הנאת הגוף, והוא לא התגבר על יצרו. הדבר 

ב  ]'ל ',משלי ו[בבחינת מה שכתוב  ּנָ ב לֹא ָיבּוזּו ַלּגַ ּנָ ב לֹא ָיבּוזּו ַלּגַ ּנָ ב לֹא ָיבּוזּו ַלּגַ ּנָ לֹא ָיבּוזּו ַלּגַ
י ִיְגנֹוב י ִיְגנֹובּכִ י ִיְגנֹובּכִ י ִיְגנֹובּכִ הנאה מכך, הוא עשה . כיון שיש לו ּכִ

בנ"ד, לדבר בבית הכנסת, איזו  משא"כזאת. 
אבל בזה, אין יצרו של אדם אבל בזה, אין יצרו של אדם אבל בזה, אין יצרו של אדם אבל בזה, אין יצרו של אדם הנאה יש לך מכך? 

מתגבר עליו כל כך, והוא ברצונו מורד באדונו, מתגבר עליו כל כך, והוא ברצונו מורד באדונו, מתגבר עליו כל כך, והוא ברצונו מורד באדונו, מתגבר עליו כל כך, והוא ברצונו מורד באדונו, 
ומושך עליו כח היצה"ר והקליפה, ושומע לקול ומושך עליו כח היצה"ר והקליפה, ושומע לקול ומושך עליו כח היצה"ר והקליפה, ושומע לקול ומושך עליו כח היצה"ר והקליפה, ושומע לקול 
יצרו המחטיאו בדבר ללא הנאת הגוף כל כך. יצרו המחטיאו בדבר ללא הנאת הגוף כל כך. יצרו המחטיאו בדבר ללא הנאת הגוף כל כך. יצרו המחטיאו בדבר ללא הנאת הגוף כל כך. 
    כעניין שדרשו במדרש, שאין יתרון לבעלכעניין שדרשו במדרש, שאין יתרון לבעלכעניין שדרשו במדרש, שאין יתרון לבעלכעניין שדרשו במדרש, שאין יתרון לבעל

כתוב שהנחש אומר כך, מה יתרון     הלשון.הלשון.הלשון.הלשון.
זהו רק  לך בכך.יש  ריוחלבעל הלשון, איזה 

אבל אפשר טוב לו, כאשר האדם מדבר,  ,דמיון
        . זהו הדבר הראשון.בקלות להתגבר

  

ועוד, כי בזו העבירה בהכרח הוא ועוד, כי בזו העבירה בהכרח הוא ועוד, כי בזו העבירה בהכרח הוא ועוד, כי בזו העבירה בהכרח הוא שני,  דברדברדברדבר
עשה ביחידי עשה ביחידי עשה ביחידי עשה ביחידי ייייחוטא ומחטיא אחרים, כי לא תחוטא ומחטיא אחרים, כי לא תחוטא ומחטיא אחרים, כי לא תחוטא ומחטיא אחרים, כי לא ת

וא"כ חטא וא"כ חטא וא"כ חטא וא"כ חטא כ"א בשנים שנים מן הפחו"ת שבהם, כ"א בשנים שנים מן הפחו"ת שבהם, כ"א בשנים שנים מן הפחו"ת שבהם, כ"א בשנים שנים מן הפחו"ת שבהם, 
אי אפשר לדבר לבד. לגבי  הרבים תלוי בו.הרבים תלוי בו.הרבים תלוי בו.הרבים תלוי בו.

עבירות אחרות, אפשר לעשותן לבד, הרבה 
אבל כאן אתה צריך לדבר עם מישהו, צריכים 

  שניים לפחות, א"כ זה חטא הרבים.
  

הוא נוהם,     ----מר לי מר מר לי מר מר לי מר מר לי מר והיותר והיותר והיותר והיותר     שלישי, דברדברדברדבר
שהוא מזלזל בכבודו שהוא מזלזל בכבודו שהוא מזלזל בכבודו שהוא מזלזל בכבודו     -זועק מנהמת ליבו 

    ל ועדה.ל ועדה.ל ועדה.ל ועדה.רך ויתעלה בפרהסיא בתוך קהרך ויתעלה בפרהסיא בתוך קהרך ויתעלה בפרהסיא בתוך קהרך ויתעלה בפרהסיא בתוך קהיתביתביתביתב
המיוחדות המיוחדות המיוחדות המיוחדות     ,,,,ובאותן השעות הקדושות עצמןובאותן השעות הקדושות עצמןובאותן השעות הקדושות עצמןובאותן השעות הקדושות עצמן

ולקבל עלינו בכל ולקבל עלינו בכל ולקבל עלינו בכל ולקבל עלינו בכל     ,,,,וקבועות להלל ולשבחוקבועות להלל ולשבחוקבועות להלל ולשבחוקבועות להלל ולשבח
לבבינו היחוד והחיבור. וי ליה דאחזי דלית ליה לבבינו היחוד והחיבור. וי ליה דאחזי דלית ליה לבבינו היחוד והחיבור. וי ליה דאחזי דלית ליה לבבינו היחוד והחיבור. וי ליה דאחזי דלית ליה 

    ירודאירודאירודאירודאואחזי פואחזי פואחזי פואחזי פ    ,,,,חולקא באלהא דישראלחולקא באלהא דישראלחולקא באלהא דישראלחולקא באלהא דישראל
י ליה'. אתה נמצא בבית הכנסת, לא 'וָ בדיבור. בדיבור. בדיבור. בדיבור. 

    ,,,,ובבית הגדול והקדושובבית הגדול והקדושובבית הגדול והקדושובבית הגדול והקדושברחוב, ולא בבית שלך. 
עמוד ולשרת לפני המלך ה' עמוד ולשרת לפני המלך ה' עמוד ולשרת לפני המלך ה' עמוד ולשרת לפני המלך ה' המיוחד והקבוע להמיוחד והקבוע להמיוחד והקבוע להמיוחד והקבוע ל

ותו ואחדותו ותו ואחדותו ותו ואחדותו ותו ואחדותו ולקבל עלינו עול מלכולקבל עלינו עול מלכולקבל עלינו עול מלכולקבל עלינו עול מלכ    ,,,,צבאותצבאותצבאותצבאות
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ובהיכלו כולו כבוד יאמרו. וי ליה דאחזי ובהיכלו כולו כבוד יאמרו. וי ליה דאחזי ובהיכלו כולו כבוד יאמרו. וי ליה דאחזי ובהיכלו כולו כבוד יאמרו. וי ליה דאחזי     ,,,,ית'ית'ית'ית'
ועובר ועובר ועובר ועובר     ,,,,וכבודם בקלון המירו. ועושה עוןוכבודם בקלון המירו. ועושה עוןוכבודם בקלון המירו. ועושה עוןוכבודם בקלון המירו. ועושה עון    ,,,,קלנאקלנאקלנאקלנא

כאן זה שמה הרשע. שמה הרשע. שמה הרשע. שמה הרשע.     ,,,,בפשע. במקום הצדקבפשע. במקום הצדקבפשע. במקום הצדקבפשע. במקום הצדק
  מקום תפילה, ואתה עושה פה שטיות. 

  

כי השער הזה, ה' אלהי ישראל בא בו, לשמוע כי השער הזה, ה' אלהי ישראל בא בו, לשמוע כי השער הזה, ה' אלהי ישראל בא בו, לשמוע כי השער הזה, ה' אלהי ישראל בא בו, לשמוע 
אל התפילה והרנה. על כן הוא מהמחוייב אל התפילה והרנה. על כן הוא מהמחוייב אל התפילה והרנה. על כן הוא מהמחוייב אל התפילה והרנה. על כן הוא מהמחוייב 
והראוי להיות המדה ההגונה. כאשר נבא לבית והראוי להיות המדה ההגונה. כאשר נבא לבית והראוי להיות המדה ההגונה. כאשר נבא לבית והראוי להיות המדה ההגונה. כאשר נבא לבית 

לכבוד לכבוד לכבוד לכבוד     ,,,,ונתאסף יחד בבית מקדש מעטונתאסף יחד בבית מקדש מעטונתאסף יחד בבית מקדש מעטונתאסף יחד בבית מקדש מעט    ,,,,אלהינואלהינואלהינואלהינו
    ––––אלהי ישראל, היה לנו לישב שם בהכנעה אלהי ישראל, היה לנו לישב שם בהכנעה אלהי ישראל, היה לנו לישב שם בהכנעה אלהי ישראל, היה לנו לישב שם בהכנעה 

, צורת הנהגת אאמו"ר בשביל כך הבאתי זאת
, וכבוד , וכבוד , וכבוד , וכבוד מפני מורא מלכותמפני מורא מלכותמפני מורא מלכותמפני מורא מלכות    ,,,,ובמורא גדולובמורא גדולובמורא גדולובמורא גדול – זצ"ל

, ואנו אין , ואנו אין , ואנו אין , ואנו אין במקום הזהבמקום הזהבמקום הזהבמקום הזה    כי יש ה'כי יש ה'כי יש ה'כי יש ה'    ואימת השכינה.ואימת השכינה.ואימת השכינה.ואימת השכינה.
מה מה מה מה     ,,,,והיה לנו לירא ולומרוהיה לנו לירא ולומרוהיה לנו לירא ולומרוהיה לנו לירא ולומר    משימין לב לידע.משימין לב לידע.משימין לב לידע.משימין לב לידע.

ה כי אם בית אלהים וזה ה כי אם בית אלהים וזה ה כי אם בית אלהים וזה ה כי אם בית אלהים וזה נורא המקום הזה אין זנורא המקום הזה אין זנורא המקום הזה אין זנורא המקום הזה אין ז
            שער השמים.שער השמים.שער השמים.שער השמים.

  

ולזכור ולקיים מוצא שפתינו שאמרנו בבואינו ולזכור ולקיים מוצא שפתינו שאמרנו בבואינו ולזכור ולקיים מוצא שפתינו שאמרנו בבואינו ולזכור ולקיים מוצא שפתינו שאמרנו בבואינו 
אל הקודש 'ואני ברוב חסדך אבוא ביתך אל הקודש 'ואני ברוב חסדך אבוא ביתך אל הקודש 'ואני ברוב חסדך אבוא ביתך אל הקודש 'ואני ברוב חסדך אבוא ביתך 
אשתחוה אל היכל קדשך ביראתך', ולעורר אשתחוה אל היכל קדשך ביראתך', ולעורר אשתחוה אל היכל קדשך ביראתך', ולעורר אשתחוה אל היכל קדשך ביראתך', ולעורר 

ור דמיוני ובדרך ור דמיוני ובדרך ור דמיוני ובדרך ור דמיוני ובדרך לא צילא צילא צילא צי    ,,,,עצמינו ולצייר בדעותינועצמינו ולצייר בדעותינועצמינו ולצייר בדעותינועצמינו ולצייר בדעותינו
רק ציור שכלי אמתי, ושיהיו הדברים רק ציור שכלי אמתי, ושיהיו הדברים רק ציור שכלי אמתי, ושיהיו הדברים רק ציור שכלי אמתי, ושיהיו הדברים     ,,,,העברההעברההעברההעברה

חקוקים בפנימיות ליבנו, דהיינו שעתה אנחנו חקוקים בפנימיות ליבנו, דהיינו שעתה אנחנו חקוקים בפנימיות ליבנו, דהיינו שעתה אנחנו חקוקים בפנימיות ליבנו, דהיינו שעתה אנחנו 
מתייחדים עם המלך הכבוד ית' בביתו, לפקח מתייחדים עם המלך הכבוד ית' בביתו, לפקח מתייחדים עם המלך הכבוד ית' בביתו, לפקח מתייחדים עם המלך הכבוד ית' בביתו, לפקח 
ולעיין בענייני המלך ולתקן כל צרכי מלכותו ולעיין בענייני המלך ולתקן כל צרכי מלכותו ולעיין בענייני המלך ולתקן כל צרכי מלכותו ולעיין בענייני המלך ולתקן כל צרכי מלכותו 
ומושב משר"תיו ומעמד עב"דיו ומלבו"שיהן ומושב משר"תיו ומעמד עב"דיו ומלבו"שיהן ומושב משר"תיו ומעמד עב"דיו ומלבו"שיהן ומושב משר"תיו ומעמד עב"דיו ומלבו"שיהן 

ע) על ידי השירות והתושבחות על ע) על ידי השירות והתושבחות על ע) על ידי השירות והתושבחות על ע) על ידי השירות והתושבחות על """"(הרמז לאבי(הרמז לאבי(הרמז לאבי(הרמז לאבי
הצד היותר טוב, כמו שהצריכו בזה החכמים הצד היותר טוב, כמו שהצריכו בזה החכמים הצד היותר טוב, כמו שהצריכו בזה החכמים הצד היותר טוב, כמו שהצריכו בזה החכמים 
הקדושים רואי פני המלך, וכתבו שסדר הקדושים רואי פני המלך, וכתבו שסדר הקדושים רואי פני המלך, וכתבו שסדר הקדושים רואי פני המלך, וכתבו שסדר 

בין בין בין בין     ,,,,הברכות והשירות והזמירות והתפילההברכות והשירות והזמירות והתפילההברכות והשירות והזמירות והתפילההברכות והשירות והזמירות והתפילה
מתחילה ועד מתחילה ועד מתחילה ועד מתחילה ועד     ,,,,בישיבה בין בעמידה זה אחר זהבישיבה בין בעמידה זה אחר זהבישיבה בין בעמידה זה אחר זהבישיבה בין בעמידה זה אחר זה

יקון כל אחד יקון כל אחד יקון כל אחד יקון כל אחד הכל מתוקן לתקן תהכל מתוקן לתקן תהכל מתוקן לתקן תהכל מתוקן לתקן ת    ,,,,סוףסוףסוףסוף
דהיינו אבי"ע ממטה למעלה, דהיינו אבי"ע ממטה למעלה, דהיינו אבי"ע ממטה למעלה, דהיינו אבי"ע ממטה למעלה,     ,,,,מהעולמותמהעולמותמהעולמותמהעולמות

, ומסודר , ומסודר , ומסודר , ומסודר ולקשרם דא בדא עד רום המעלותולקשרם דא בדא עד רום המעלותולקשרם דא בדא עד רום המעלותולקשרם דא בדא עד רום המעלות
ר סדר התיקון העליון, ומוסיף כח וגבורה ר סדר התיקון העליון, ומוסיף כח וגבורה ר סדר התיקון העליון, ומוסיף כח וגבורה ר סדר התיקון העליון, ומוסיף כח וגבורה לסדלסדלסדלסד

אשרי אשרי אשרי אשרי     פמליא של מעלה, נפלאות מדובר בזה.פמליא של מעלה, נפלאות מדובר בזה.פמליא של מעלה, נפלאות מדובר בזה.פמליא של מעלה, נפלאות מדובר בזה.בבבב
איך איך איך איך     ן לה.ן לה.ן לה.ן לה.בֶ בֶ בֶ בֶ ּתָ ּתָ ּתָ ּתָ ואוזן שמעה וַ ואוזן שמעה וַ ואוזן שמעה וַ ואוזן שמעה וַ     ,,,,עין ראתה כל אלהעין ראתה כל אלהעין ראתה כל אלהעין ראתה כל אלה

כל עניין ועניין בפרטי פרטות וכל סדר וסדר, כל עניין ועניין בפרטי פרטות וכל סדר וסדר, כל עניין ועניין בפרטי פרטות וכל סדר וסדר, כל עניין ועניין בפרטי פרטות וכל סדר וסדר, 
אפי' מה שנראה קל ופחות מאוד, וכל מלה אפי' מה שנראה קל ופחות מאוד, וכל מלה אפי' מה שנראה קל ופחות מאוד, וכל מלה אפי' מה שנראה קל ופחות מאוד, וכל מלה 

ומגיע ומגיע ומגיע ומגיע     ,,,,מתוקנים כנגד הכבוד העליוןמתוקנים כנגד הכבוד העליוןמתוקנים כנגד הכבוד העליוןמתוקנים כנגד הכבוד העליון    ,,,,ומלהומלהומלהומלה
            . . . . וכו'לרום המעלות לרום המעלות לרום המעלות לרום המעלות 

ק ואתחנן "שיעור מוצש[פי שהבאנו בזמנו כזהו זהו זהו זהו 
עץ חיים דף [אומר ה"א עמהרי"ץ זים שב ]ט"התשע

זה  -, כי המלים 'אשרי יושבי ביתך עוד' ]י"ז ע"ב
ראשי־תיבות אבי"ע. כל תפילת שחרית, זה 

֗אצילות  העולמות.ארבעת מקשר ומחבר לכל 
  ֗בריאה ֗יצירה ֗עשייה.

  

המיוחד עניין העומד על מפראג מהר"ל  גםגםגםגם
שם [הדיבור, בספרו חידושי אגדות ות בעוונ

דיברנו בהתחלת מה ש. ]דף מט:במסכת יבמות 
אמר 'עם טמא הנביא  וכי ישעיההשיעור, 
  הוא נענש על כך עונש כזה מחריד. שפתים', ו

  

כל החטאים כל החטאים כל החטאים כל החטאים בבבב    יןיןיןיןאאאאמהר"ל כך, על זה  אומראומראומראומר
כמו הדיבור. כי כמו הדיבור. כי כמו הדיבור. כי כמו הדיבור. כי     בעולם שגורם לאדם גזר דין,בעולם שגורם לאדם גזר דין,בעולם שגורם לאדם גזר דין,בעולם שגורם לאדם גזר דין,

    קשות, כמוקשות, כמוקשות, כמוקשות, כמווגורם גזירות וגורם גזירות וגורם גזירות וגורם גזירות     ,,,,הדיבור הוא קשההדיבור הוא קשההדיבור הוא קשההדיבור הוא קשה
אצל כל המנבל אצל כל המנבל אצל כל המנבל אצל כל המנבל ] ] ] ] ע"בע"בע"בע"בח' ח' ח' ח' דף דף דף דף [[[[בכתובות בכתובות בכתובות בכתובות תבאר תבאר תבאר תבאר שהשהשהשה

  באריכות. באריכות. באריכות. באריכות. פיו, ועוד במקום אחר נתבאר פיו, ועוד במקום אחר נתבאר פיו, ועוד במקום אחר נתבאר פיו, ועוד במקום אחר נתבאר 
  

כוונתו למ"ש בספרו נתיבות עולם,  כנראהכנראהכנראהכנראה
להביא בנתיב הצניעות פרק ד', אני צריך 

לפתוח את הספר אבל כל אחד יכול לראות ו
לבד, אביא רק 'ראשי פרקים', מה שמהר"ל 

הוא אומר דבר . במקומות נוספים מסביר
מעניין. למהר"ל היה עומק המחשבה, והוא 
מסביר למה כ"כ גדול עוון הדיבור, כי הדיבור 
זה בן־אדם. ההבדל בין האדם לבין הבהמה, זה 

  הדיבור.
  

כל כל כל כל , ]דף ל"ג ע"א[בגמ' במסכת שבת  כתובכתובכתובכתוב
אפי' חותמין עליו גזר דין של אפי' חותמין עליו גזר דין של אפי' חותמין עליו גזר דין של אפי' חותמין עליו גזר דין של     ,,,,המנבל פיוהמנבל פיוהמנבל פיוהמנבל פיו

ר מסבי. . . . הופכין עליו לרעההופכין עליו לרעההופכין עליו לרעההופכין עליו לרעה    ,,,,שבעים שנה לטובהשבעים שנה לטובהשבעים שנה לטובהשבעים שנה לטובה
, למה? וכי מי שניבל את פיו הוא שם מהר"ל

יותר גרוע ממי שחירף וגידף את הקב"ה? מדוע 
  זה יותר חמור? 

  
הוא אומר, לחרף ולגדף זה לא מיוחד  אלאאלאאלאאלא

לפה, כי אם האדם מחרף ומגדף, אומר ח"ו 
 אדברים קשים, דברי כפירה, אז בעצם החט

שלו זה הכפירה, שהיא אינה רק בפה, זה בעיקר 
זה גם בפה. אבל ניבול פה, אך ובלב,  במחשבה

  פה.זה רק בפה. הוא מלכלך את ה
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כי החטא ניבול פה כי החטא ניבול פה כי החטא ניבול פה כי החטא ניבול פה     ,,,,כבר אמרנוכבר אמרנוכבר אמרנוכבר אמרנו כותב כך, הואהואהואהוא
שחוטא בדבר אשר הוא צורת האדם, שחוטא בדבר אשר הוא צורת האדם, שחוטא בדבר אשר הוא צורת האדם, שחוטא בדבר אשר הוא צורת האדם,     ,,,,הואהואהואהוא

במה שהאדם חי מדבר, והוא מנבל פה אשר במה שהאדם חי מדבר, והוא מנבל פה אשר במה שהאדם חי מדבר, והוא מנבל פה אשר במה שהאדם חי מדבר, והוא מנבל פה אשר 
נחשב צורת האדם. ואף אם הוא חוטא בדיבורו נחשב צורת האדם. ואף אם הוא חוטא בדיבורו נחשב צורת האדם. ואף אם הוא חוטא בדיבורו נחשב צורת האדם. ואף אם הוא חוטא בדיבורו 

    א ההוא מיוחד לפהא ההוא מיוחד לפהא ההוא מיוחד לפהא ההוא מיוחד לפהוהוא מחרף ומגדף, אין החטוהוא מחרף ומגדף, אין החטוהוא מחרף ומגדף, אין החטוהוא מחרף ומגדף, אין החט
בול פה, חטא הזה בול פה, חטא הזה בול פה, חטא הזה בול פה, חטא הזה ייייאבל נאבל נאבל נאבל נ    [כי הוא כפירה].[כי הוא כפירה].[כי הוא כפירה].[כי הוא כפירה].

דברי דברי דברי דברי מיוחד לפה, שאינו עושה דבר רק שמוציא מיוחד לפה, שאינו עושה דבר רק שמוציא מיוחד לפה, שאינו עושה דבר רק שמוציא מיוחד לפה, שאינו עושה דבר רק שמוציא 
הזה שהוא הזה שהוא הזה שהוא הזה שהוא     החטאהחטאהחטאהחטא    ,,,,אם הוא מחרף ומגדףאם הוא מחרף ומגדףאם הוא מחרף ומגדףאם הוא מחרף ומגדףוווונבלה. נבלה. נבלה. נבלה. 

נקרא נקרא נקרא נקרא     ,,,,אבל חטא זהאבל חטא זהאבל חטא זהאבל חטא זה    כופר בעיקר וכיוצא בזה.כופר בעיקר וכיוצא בזה.כופר בעיקר וכיוצא בזה.כופר בעיקר וכיוצא בזה.
חוטא בצורת חוטא בצורת חוטא בצורת חוטא בצורת     והואוהואוהואוהוא    ,,,,שמנבל את פיושמנבל את פיושמנבל את פיושמנבל את פיו    ,,,,בול פהבול פהבול פהבול פהייייננננ

שהוא הפה. ולכך אמר לפני זה שהוא הפה. ולכך אמר לפני זה שהוא הפה. ולכך אמר לפני זה שהוא הפה. ולכך אמר לפני זה     ,,,,בלבדבלבדבלבדבלבדהאדם האדם האדם האדם 
, צרות רבות וגזירות , צרות רבות וגזירות , צרות רבות וגזירות , צרות רבות וגזירות ההההבול פבול פבול פבול פיייישבשביל חטא נשבשביל חטא נשבשביל חטא נשבשביל חטא נ

    ,,,,ההההָר ָר ָר ָר וּ וּ וּ וּ צּ צּ צּ צּ בשביל שחוטא בַּ בשביל שחוטא בַּ בשביל שחוטא בַּ בשביל שחוטא בַּ     ,,,,כל זהכל זהכל זהכל זה    מתחדשות.מתחדשות.מתחדשות.מתחדשות.
שהיא כל האדם. ומפני שהוא כל האדם, כי שהיא כל האדם. ומפני שהוא כל האדם, כי שהיא כל האדם. ומפני שהוא כל האדם, כי שהיא כל האדם. ומפני שהוא כל האדם, כי 

[בראשית [בראשית [בראשית [בראשית האדם חי מדבר, שכן תרגום אונקלוס האדם חי מדבר, שכן תרגום אונקלוס האדם חי מדבר, שכן תרגום אונקלוס האדם חי מדבר, שכן תרגום אונקלוס 
אנשא לרוח אנשא לרוח אנשא לרוח אנשא לרוח     אאאאוהוָ והוָ והוָ והוָ     ––––ויהי האדם לנפש חיה ויהי האדם לנפש חיה ויהי האדם לנפש חיה ויהי האדם לנפש חיה ב'] ב'] ב'] ב'] 

האדם במה שהוא אדם שהוא האדם במה שהוא אדם שהוא האדם במה שהוא אדם שהוא האדם במה שהוא אדם שהוא     ממללא, הנה כלממללא, הנה כלממללא, הנה כלממללא, הנה כל
שצרות רבות שצרות רבות שצרות רבות שצרות רבות     ,,,,ולפיכך אמר בכאןולפיכך אמר בכאןולפיכך אמר בכאןולפיכך אמר בכאן    חי מדבר.חי מדבר.חי מדבר.חי מדבר.

דשות בשביל חטא זה, כי כך ראוי לחטא דשות בשביל חטא זה, כי כך ראוי לחטא דשות בשביל חטא זה, כי כך ראוי לחטא דשות בשביל חטא זה, כי כך ראוי לחטא מתחמתחמתחמתח
        הזה שהוא בצורה, כי אל הצורה נמשך הכל.הזה שהוא בצורה, כי אל הצורה נמשך הכל.הזה שהוא בצורה, כי אל הצורה נמשך הכל.הזה שהוא בצורה, כי אל הצורה נמשך הכל.

        
ממשיך לבאר זאת שם במסכת שבת,  הואהואהואהוא

שהפה הוא כל שהפה הוא כל שהפה הוא כל שהפה הוא כל     ,,,,כשם שחטא הזה הוא בפהכשם שחטא הזה הוא בפהכשם שחטא הזה הוא בפהכשם שחטא הזה הוא בפה
גזר דין גזר דין גזר דין גזר דין נחתם עליו נחתם עליו נחתם עליו נחתם עליו אם אם אם אם אפילו אפילו אפילו אפילו     האדם, ולפיכךהאדם, ולפיכךהאדם, ולפיכךהאדם, ולפיכך

שהרי שהרי שהרי שהרי     ....של שבעים שנה לטובה, שזהו כל האדםשל שבעים שנה לטובה, שזהו כל האדםשל שבעים שנה לטובה, שזהו כל האדםשל שבעים שנה לטובה, שזהו כל האדם
יו יו יו יו ימי חייו של אדם הם שבעים שנה, נהפך עלימי חייו של אדם הם שבעים שנה, נהפך עלימי חייו של אדם הם שבעים שנה, נהפך עלימי חייו של אדם הם שבעים שנה, נהפך על

ים בצורת האדם ים בצורת האדם ים בצורת האדם ים בצורת האדם חוטאחוטאחוטאחוטא    לרעה, מאחר שהםלרעה, מאחר שהםלרעה, מאחר שהםלרעה, מאחר שהם
  זאת המהות של הבן־אדם.. . . . שהוא כל האדםשהוא כל האדםשהוא כל האדםשהוא כל האדם

  
אומר עוד חידוש גדול, הובא בחידושי הוא הוא הוא הוא 

, כותב דף נ"ט]חלק ד', [מהר"ל על אגדות הש"ס 
 וזה לשונו, דבר מעניין אשר לא שמים לב אליו.

שאפי' אם היה מוציא דבר נבלה בינו שאפי' אם היה מוציא דבר נבלה בינו שאפי' אם היה מוציא דבר נבלה בינו שאפי' אם היה מוציא דבר נבלה בינו     ,,,,ואפשרואפשרואפשרואפשר
      ....היה חטאהיה חטאהיה חטאהיה חטא    ,,,,לבין עצמולבין עצמולבין עצמולבין עצמו

  
פה, מה שהאדם מלכלך את פיו ומדבר  ניבולניבולניבולניבול

דברי נבלה, הדבר הזה הוא לא רק כאשר 
האדם מדבר עם מישהו אחר, אלא אפילו אם 
זה לעצמו, הוא נמצא לבדו ואף אחד לא שומע 
אותו, דבר זה לכשעצמו הוא אסור. זהו דבר 

  .חשוב

    ,,,,הוא מדבר רע לאחרהוא מדבר רע לאחרהוא מדבר רע לאחרהוא מדבר רע לאחרשששש    ,,,,דלא דמי ללשון הרעדלא דמי ללשון הרעדלא דמי ללשון הרעדלא דמי ללשון הרע
בור רק מצד הרע בור רק מצד הרע בור רק מצד הרע בור רק מצד הרע ייייואין עיקר החטא מצד הדואין עיקר החטא מצד הדואין עיקר החטא מצד הדואין עיקר החטא מצד הד

בור בור בור בור ייייאבל זה הוא מצד הדאבל זה הוא מצד הדאבל זה הוא מצד הדאבל זה הוא מצד הד    ....בורבורבורבוריייישהוא עושה בדשהוא עושה בדשהוא עושה בדשהוא עושה בד
לגבי לשון הרע, החטא הוא לא בגלל     ....בלבדבלבדבלבדבלבד

הדיבור, אלא בגלל מה שיוצא מן הדיבור. אבל 
  בנ"ד, הדיבור עצמו הוא הגרוע. 

  

נקרא נקרא נקרא נקרא     ,,,,בינו לבינובינו לבינובינו לבינובינו לבינו    י'י'י'י'אפאפאפאפ    ,,,,מנבל פיומנבל פיומנבל פיומנבל פיו    םםםםולפיכך אולפיכך אולפיכך אולפיכך א
אפי' אפי' אפי' אפי'     ,,,,לוי ערוהלוי ערוהלוי ערוהלוי ערוהייייכמו מי שהולך בגכמו מי שהולך בגכמו מי שהולך בגכמו מי שהולך בג .בולבולבולבולייייג"כ נג"כ נג"כ נג"כ נ

הולך מי ש    ....לוי ערוהלוי ערוהלוי ערוהלוי ערוהיייינקרא גנקרא גנקרא גנקרא ג    ,,,,אדםאדםאדםאדם    שלא לפנישלא לפנישלא לפנישלא לפני
בלי בגדים, הדבר מראה שישנו משהו פגום 
 אצלו. כמובן לא מדברים במצבים של הכרח,

זה לא המדובר על מצבים שהוא לא מוכרח. 
בגלל שיש לו צורך בכך לזמן קצר, אלא שהוא 

  נהנה מכך. 
  

            ....הוא איסורהוא איסורהוא איסורהוא איסור    ,,,,ולכך אפי' אם אין שומע אדםולכך אפי' אם אין שומע אדםולכך אפי' אם אין שומע אדםולכך אפי' אם אין שומע אדם
  

    ,,,,שאמרשאמרשאמרשאמר    כמוכמוכמוכמו    ,,,,וא קשהוא קשהוא קשהוא קשהבור הבור הבור הבור הייייוכבר ידענו כי הדוכבר ידענו כי הדוכבר ידענו כי הדוכבר ידענו כי הד
נּו ָקׁשֹות ר ָהִאיׁש ֲאדֵֹני ָהָאֶרץ ִאּתָ ּבֶ נּו ָקׁשֹותּדִ ר ָהִאיׁש ֲאדֵֹני ָהָאֶרץ ִאּתָ ּבֶ נּו ָקׁשֹותּדִ ר ָהִאיׁש ֲאדֵֹני ָהָאֶרץ ִאּתָ ּבֶ נּו ָקׁשֹותּדִ ר ָהִאיׁש ֲאדֵֹני ָהָאֶרץ ִאּתָ ּבֶ בראשית בראשית בראשית בראשית [[[[    ּדִ

אפי' נגזר עליו אפי' נגזר עליו אפי' נגזר עליו אפי' נגזר עליו     ,,,,ומכח קושי החטא הזהומכח קושי החטא הזהומכח קושי החטא הזהומכח קושי החטא הזה    ....']']']']לללל    ,,,,בבבב""""ממממ
נהפך עליו נהפך עליו נהפך עליו נהפך עליו     ,,,,גזר דין של שבעים שנה לטובהגזר דין של שבעים שנה לטובהגזר דין של שבעים שנה לטובהגזר דין של שבעים שנה לטובה

הגזירה קשה כאשר הוא חוטא הגזירה קשה כאשר הוא חוטא הגזירה קשה כאשר הוא חוטא הגזירה קשה כאשר הוא חוטא     "כָּ "כָּ "כָּ "כָּ שכָּ שכָּ שכָּ שכָּ     ....לרעהלרעהלרעהלרעה
            ....בורבורבורבורייייבול פה שהוא מנבל הדבול פה שהוא מנבל הדבול פה שהוא מנבל הדבול פה שהוא מנבל הדייייבנבנבנבנ

  

    ,,,,לשון הרעלשון הרעלשון הרעלשון הרעש לך לדעת ההפרש אשר יש בין ש לך לדעת ההפרש אשר יש בין ש לך לדעת ההפרש אשר יש בין ש לך לדעת ההפרש אשר יש בין ייייוווו
מצד שמדבר מצד שמדבר מצד שמדבר מצד שמדבר     ,,,,כי לשון הרע הואכי לשון הרע הואכי לשון הרע הואכי לשון הרע הוא    ....בול פהבול פהבול פהבול פהייייובין נובין נובין נובין נ

רק שיאמר פלוני רק שיאמר פלוני רק שיאמר פלוני רק שיאמר פלוני     ,,,,בור רעבור רעבור רעבור רעייייואין עצם הדואין עצם הדואין עצם הדואין עצם הד    ....בחבירובחבירובחבירובחבירו
חּוטֵחץ ֵחץ ֵחץ ֵחץ כי כי כי כי     ,,,,ונקרא לשון הרעונקרא לשון הרעונקרא לשון הרעונקרא לשון הרע    ,,,,עשה דבר זהעשה דבר זהעשה דבר זהעשה דבר זה חּוטׁשָ חּוטׁשָ חּוטׁשָ     ׁשָ

הוא על הוא על הוא על הוא על     ,,,,פהפהפהפה־־־־תתתתלוּ לוּ לוּ לוּ בְ בְ בְ בְ אבל נַ אבל נַ אבל נַ אבל נַ     ....']']']']זזזז    ',',',',ירמיהו טירמיהו טירמיהו טירמיהו ט[[[[    ְלׁשֹוָנםְלׁשֹוָנםְלׁשֹוָנםְלׁשֹוָנם
ולכך אף אם נגזר עליו גזר דין ולכך אף אם נגזר עליו גזר דין ולכך אף אם נגזר עליו גזר דין ולכך אף אם נגזר עליו גזר דין     ....בור בעצמובור בעצמובור בעצמובור בעצמוייייהדהדהדהד
מפני מפני מפני מפני  ה,ה,ה,ה,עליו לרעעליו לרעעליו לרעעליו לרעל שבעים שנה לטובה נהפך ל שבעים שנה לטובה נהפך ל שבעים שנה לטובה נהפך ל שבעים שנה לטובה נהפך שששש

    ,,,,הוא קשההוא קשההוא קשההוא קשהששששבור בור בור בור יייילפי שחוטא בדלפי שחוטא בדלפי שחוטא בדלפי שחוטא בד    ....קושי הגזירהקושי הגזירהקושי הגזירהקושי הגזירה
        ....לכך מתחדש לו גזירה קשהלכך מתחדש לו גזירה קשהלכך מתחדש לו גזירה קשהלכך מתחדש לו גזירה קשה

        
בעניין בית כנסת המחולק ל"קפסולות" ע"י ניילון, בעניין בית כנסת המחולק ל"קפסולות" ע"י ניילון, בעניין בית כנסת המחולק ל"קפסולות" ע"י ניילון, בעניין בית כנסת המחולק ל"קפסולות" ע"י ניילון, 

  האם זה נחשב מחיצה החוצצת בין המתפללים.האם זה נחשב מחיצה החוצצת בין המתפללים.האם זה נחשב מחיצה החוצצת בין המתפללים.האם זה נחשב מחיצה החוצצת בין המתפללים.
  

ברוך הוא יגזור  כבר צריכים לסיים, השםאנחנו אנחנו אנחנו אנחנו 
עדיין לא זכינו שהשיעור עלינו גזירות טובות, 

ברב עם בבית הכנסת, אבל אני שומע יהיה 
שמציעים איזה פתרון, אינני יודע האם זה נכון 
או שלא, שמעתי כי ישנה אפשרות, זה אולי 
יכול להיות גם פתרון לגבי תשעה באב, שבאים 



  ה'תש"פ ב'של"א דבריםמוצש"ק 

19  

הרבה אנשים, ק"ו בימים הנוראים שיבואו 
ברב־עלינו לטובה, איך יהיה אפשר להתפלל 

פתרון לשים  אומרים שישנו י הכנסת.תעם בב
ניילון לאורך בית הכנסת, לחלק את בית 
הכנסת למתחמים, בכדי למנוע הדבקה. אפשר 
לחלק את ביהכ"נ לכמה חלקים, ובכל מקום 
יהיו לפחות עשרה, כך שלא תהיה בעיא של 
צירוף של מניין, למרות שישנם האומרים כי 
כיון שהניילון הוא שקוף אז בעצם כן ניתן 

שזהו פתרון, אבל צריך  יכול להיותלהצטרף. 
  לבדוק זאת, האם זה יכול להועיל.

  

אופן, שאלו אותי על כך מבחינה  בכלבכלבכלבכל
הלכתית, כי לגבי ניילון כמובן לא דנו הפוסקים 

ניילון נתחדש רק בזמנים בדורות שעברו, כי ה
על זכוכית, והכף אז הפוסקים דיברו  האחרונים.

צה כי מחיס"ק ע"ו] אמצע [בסימן נ"ה החיים אומר 
של זכוכית היא מפסיקה. כתוב כי אם ישנם 
תשעה בביהכ"נ ועוד אדם אחד שמראה פניו מן 
החלון, הוא מצטרף, אפילו אם הוא העשירי, 
אבל אומר הכה"ח שהמדובר הוא בחלון גלוי, 
לא חלון מזכוכית. אם הוא מראה להם את 

  הפנים, למרות שרואים רק את חלקו.
  

יצה של יצה של יצה של יצה של אם יש בחלון מחאם יש בחלון מחאם יש בחלון מחאם יש בחלון מחכותב כך,  הכה"חהכה"חהכה"חהכה"ח
כמ"ש כמ"ש כמ"ש כמ"ש     ,,,,הואיל והויא מחיצה לענין צואההואיל והויא מחיצה לענין צואההואיל והויא מחיצה לענין צואההואיל והויא מחיצה לענין צואה    ,,,,זכוכיתזכוכיתזכוכיתזכוכית

הרי לגבי צואה כתוב     ----    לקמן רסי' ע"ו יעו"שלקמן רסי' ע"ו יעו"שלקמן רסי' ע"ו יעו"שלקמן רסי' ע"ו יעו"ש
יָת ֶאת ֵצָאֶתךָ  ]ד"י ,ג"דברים כ[ יָת ֶאת ֵצָאֶתךָ ְוִכּסִ יָת ֶאת ֵצָאֶתךָ ְוִכּסִ יָת ֶאת ֵצָאֶתךָ ְוִכּסִ , בכסוי תליא ְוִכּסִ

רחמנא. אבל לגבי ערוה, בראייה תליא רחמנא 
    ,,,,יא נמי מחיצה לענין צירוף למנין עשרהיא נמי מחיצה לענין צירוף למנין עשרהיא נמי מחיצה לענין צירוף למנין עשרהיא נמי מחיצה לענין צירוף למנין עשרההוהוהוהו -

עי' עי' עי' עי' וכמ"ש הפר"ח בסוכמ"ש הפר"ח בסוכמ"ש הפר"ח בסוכמ"ש הפר"ח בס    ,,,,ולא מצטרפי לכ"עולא מצטרפי לכ"עולא מצטרפי לכ"עולא מצטרפי לכ"ע
הקודם (הב"ד לעיל אות ס"ט יעו"ש) ע"ד הקודם (הב"ד לעיל אות ס"ט יעו"ש) ע"ד הקודם (הב"ד לעיל אות ס"ט יעו"ש) ע"ד הקודם (הב"ד לעיל אות ס"ט יעו"ש) ע"ד 
מהריק"ש ז"ל בענין הוילון שכ"כ מגו דהויא מהריק"ש ז"ל בענין הוילון שכ"כ מגו דהויא מהריק"ש ז"ל בענין הוילון שכ"כ מגו דהויא מהריק"ש ז"ל בענין הוילון שכ"כ מגו דהויא 

הוי נמי מחיצה לצירוף הוי נמי מחיצה לצירוף הוי נמי מחיצה לצירוף הוי נמי מחיצה לצירוף     ,,,,מחיצה להך מילתאמחיצה להך מילתאמחיצה להך מילתאמחיצה להך מילתא
וא"כ ה"ה נמי כאן. וא"כ ה"ה נמי כאן. וא"כ ה"ה נמי כאן. וא"כ ה"ה נמי כאן.     ....עשרה ולא מצטרפי יעו"שעשרה ולא מצטרפי יעו"שעשרה ולא מצטרפי יעו"שעשרה ולא מצטרפי יעו"ש

    ,,,,וכ"מ ממ"ש באות הקודםוכ"מ ממ"ש באות הקודםוכ"מ ממ"ש באות הקודםוכ"מ ממ"ש באות הקודם    ....ח'ח'ח'ח'    תתתתיפה ללב אויפה ללב אויפה ללב אויפה ללב או
והכא כיון שיש והכא כיון שיש והכא כיון שיש והכא כיון שיש     ....שצריך להוציא ראשו מן החלוןשצריך להוציא ראשו מן החלוןשצריך להוציא ראשו מן החלוןשצריך להוציא ראשו מן החלון

            ....וא"כ אינו מצטרףוא"כ אינו מצטרףוא"כ אינו מצטרףוא"כ אינו מצטרף    ,,,,אינו יכולאינו יכולאינו יכולאינו יכול    ,,,,זכוכיתזכוכיתזכוכיתזכוכית
  

מסתבר כי גם ניילון זה חציצה, א"כ  ,דבריולפי לפי לפי לפי 
  , כי סוף סוף זאת מחיצה.לעשותאין מה 

  

שם בס"ק אויירבך [שני, בספר אורח נאמן  מצדמצדמצדמצד
ולא ביארו ולא ביארו ולא ביארו ולא ביארו הפוסקים הפוסקים הפוסקים הפוסקים מדסתמו מדסתמו מדסתמו מדסתמו כותב כך, כ"ז] 

, משמע דאין חילוק, , משמע דאין חילוק, , משמע דאין חילוק, , משמע דאין חילוק, דדוקא שהחלון פתוחדדוקא שהחלון פתוחדדוקא שהחלון פתוחדדוקא שהחלון פתוח
וא המצטרף. מצטרף. מצטרף. מצטרף.     , ג"כ, ג"כ, ג"כ, ג"כויש בו זכוכיתויש בו זכוכיתויש בו זכוכיתויש בו זכוכיתדאפי' בסתום, דאפי' בסתום, דאפי' בסתום, דאפי' בסתום, 

מביא את מה שהפוסקים דנים לגבי ברכת 
הלבנה, האם אפשר לברך על הלבנה עם 
מחיצה זכוכית, לגבי עניין זה אכן ישנה 

בנ"ד מסתימת מחלוקת, אבל הוא מדייק 
זה נכון שכך נראה בפשטות, אבל  הפוסקים.

  הדבר אינו כ"כ ברור. 
  

בנדון דידן, שלא מדברים על אדם אחד  ברםברםברםברם
עבר לניילון, אלא המדובר מעבר לזכוכית או מ

שבכל מקום ישנו מניין, כאן עשרה וכאן חמש 
עשרה וכו', הש"צ נמצא עם התיבה במרכז, 

  בכל מקום ישנו מניין, הדבר הרבה יותר קל.ו
  

הבנתי מה הראיה מברכת הלבנה לצירוף  לאלאלאלא[
עשרה, התם העיקר היא ראייה הלבנה, מה 
שאין כן הכא דבעינן עשרה במקום אחד, 

כית סוף סוף מחיצה היא ונמצא שאינם והזכו
במקום אחד. וכי אינה נחשבת מחיצה לדיני 
רשויות וסוכה וכדומה. ולפני שנים רבות ראיתי 
מי שדן לפסול מחיצת זכוכית לסוכה, לפי שבני 
אדם אינם יכולים לישן שם מחמת הבושה. ולא 
ידעתי מה יענה כגון לסוכה העשויה כעיקר 

רוחותיה, או סוכה  הדין, שהיא פרוצה משתי
העשויה על־ידי לבודים. הערת ידידנו הרה"ג 

  א"ח כהן שליט"א]. 
  

מכך, אפשר לראות בפסקי תשובות  יתירהיתירהיתירהיתירה
בכמה בכמה בכמה בכמה שכתב כך, [סימן נ"ה ס"ק כ"ז דף תצ"ח] 

מספרי הפוסקים מצינו שהביאו את דברי הרב מספרי הפוסקים מצינו שהביאו את דברי הרב מספרי הפוסקים מצינו שהביאו את דברי הרב מספרי הפוסקים מצינו שהביאו את דברי הרב 
שמי שביתו או חדרו שמי שביתו או חדרו שמי שביתו או חדרו שמי שביתו או חדרו     ]]]]בבבב""""עמ' קיעמ' קיעמ' קיעמ' קי[[[[מלכי בקודש מלכי בקודש מלכי בקודש מלכי בקודש 

ילה ומתפלל עם ילה ומתפלל עם ילה ומתפלל עם ילה ומתפלל עם סמוך לביהכ"נ ושומע כל התפסמוך לביהכ"נ ושומע כל התפסמוך לביהכ"נ ושומע כל התפסמוך לביהכ"נ ושומע כל התפ
    ,,,,הציבור הרי זה כאילו התפלל בתוך הציבורהציבור הרי זה כאילו התפלל בתוך הציבורהציבור הרי זה כאילו התפלל בתוך הציבורהציבור הרי זה כאילו התפלל בתוך הציבור

ואפילו יש לחדר ואפילו יש לחדר ואפילו יש לחדר ואפילו יש לחדר     ,,,,אע"פ שאין מראה פניו להםאע"פ שאין מראה פניו להםאע"פ שאין מראה פניו להםאע"פ שאין מראה פניו להם
דכיון שיש בביהכ"נ דכיון שיש בביהכ"נ דכיון שיש בביהכ"נ דכיון שיש בביהכ"נ     ....עוד פתח אחר ליכנס לשםעוד פתח אחר ליכנס לשםעוד פתח אחר ליכנס לשםעוד פתח אחר ליכנס לשם

אפילו אפילו אפילו אפילו     ,,,,י עשרה שכינתא שריאי עשרה שכינתא שריאי עשרה שכינתא שריאי עשרה שכינתא שריאוכל בֵּ וכל בֵּ וכל בֵּ וכל בֵּ     ,,,,עשרהעשרהעשרהעשרה
וכל המתפלל וכל המתפלל וכל המתפלל וכל המתפלל     ,,,,מחיצה של ברזל אינה מפסקתמחיצה של ברזל אינה מפסקתמחיצה של ברזל אינה מפסקתמחיצה של ברזל אינה מפסקת

            ....עמהם הוי ליה כאילו הוא יושב עמהם בתוכםעמהם הוי ליה כאילו הוא יושב עמהם בתוכםעמהם הוי ליה כאילו הוא יושב עמהם בתוכםעמהם הוי ליה כאילו הוא יושב עמהם בתוכם



 השיעור השבועי –שערי יצחק 

20  

אם לאדם ישנו בית או חדר בסמוך     ו,ו,ו,ו,דהיינדהיינדהיינדהיינ
שמתפלל, והוא לביהכ"נ, ובביהכ"נ ישנו ציבור 

נחשב בביתו לבדו שומע את כל התפילה, 
כאילו התפלל בציבור, למרות שהוא לא 
הראה את פניו. ישנם כאלה שאמרו, כי הדבר 

פתח משותף. במקרה תלוי האם ישנם לפחות 
ם שלנו, מסתמא ישנם פתחים משותפים, כי א

ד יצטרך ישימו ניילונים בכניסה הרי כל אח
פתחים שאפשר  להגיע אל מקומו, א"כ ישאירו

להגיע לכולם. אבל במקרה שאין פתח, יהיה 
, יש לו חלון מיוחד לחדרואם הפתח שלו 

שדרכו הוא שומע אבל בעצם אין לו יציאה 
לכיוון שלהם, בכדי להגיע אליו צריכים לעקוף, 

   .פתח נפרד יש פתח נפרד ולהם יש לו
  

אולי לא על זה בדיוק הוא אני רואה כי  כעתכעתכעתכעת
דיבר, כי הוא כותב כאן שישנו עוד פתח, לא 

יש לו גם כניסה אלא חייב לעבור דרך שם, 
   .רדתנפ

  

 כאשרבנ"ד בודאי שישנו ספק ספיקא, אם כן, אם כן, אם כן, אם כן, 
י הדעות הללו, באופן הזה הדבר תנצרף את ש

 יכול להועיל, יכול להיות פתרון לפי המצב
  שלנו. 

  

ברוך הוא יאיר עינינו ויהפוך לנו את  והשםוהשםוהשםוהשם
את היום המר ולטובה ולברכה. הימים האלה, 

והנמהר תשעה באב, ייהפך לששון ולשמחה 
  לכל בית ישראל, אכי"ר.

  
הבהרה לגבי התמונה שפורסמה בשיעור מוצש"ק הבהרה לגבי התמונה שפורסמה בשיעור מוצש"ק הבהרה לגבי התמונה שפורסמה בשיעור מוצש"ק הבהרה לגבי התמונה שפורסמה בשיעור מוצש"ק 

        שר.שר.שר.שר.בלתי כבלתי כבלתי כבלתי כשלח לך עם מכשיר שנראה כטלפון שלח לך עם מכשיר שנראה כטלפון שלח לך עם מכשיר שנראה כטלפון שלח לך עם מכשיר שנראה כטלפון 
  

משהו. במכתב של הרב אליהו סוויד  שכחתישכחתישכחתישכחתי
 נושאהוסיף עוד הוא שהזכרתי לעיל,  הי"ו,

בשערי יצחק פרשת שלח לך התש"פ בשערי יצחק פרשת שלח לך התש"פ בשערי יצחק פרשת שלח לך התש"פ בשערי יצחק פרשת שלח לך התש"פ בזה"ל, 
יש שם תמונה עם טלפון לא יש שם תמונה עם טלפון לא יש שם תמונה עם טלפון לא יש שם תמונה עם טלפון לא     ,,,,בשל"א בתמונותבשל"א בתמונותבשל"א בתמונותבשל"א בתמונות

        וראוי להורידה.וראוי להורידה.וראוי להורידה.וראוי להורידה.    כשר,כשר,כשר,כשר,
  

ישנם עוד אחרים וכוחו שהוא העיר זאת, יישר יישר יישר יישר 
על כך. האמת היא, שלא כבר שהעירו לי 
 אינני מכיר מהו המכשיר הזה, ידעתי מכך,

ברוך ה' אני רחוק מאד מהדברים האלה, אבל 
זאת. גם אם שצריך להוריד כעת גם אני אומר 

יש לאנשים מסויימים איזה היתר להחזיק טלפון 
 בדיוק זאת התמונה הראשונהבפרט שכזה, ו
הדבר בבחינת לפני עור לא תתן , בעמוד
  .מכשול

  
המוציאים לאור: זאת מצלמה. זה לא  הערתהערתהערתהערת

חכמים, יודעים מה זה, נהיו  ב"הטלפון. כולם 
  ואיך זה נראה, ואיזה סוג זה וכו'. 

  
מטעה.  דברהמרן שליט"א: בכל אופן,  תשובתתשובתתשובתתשובת

בים שאלו אותי והעירו על כך. למה להיכנס ר
לשאלות? מדוע שאנשים ח"ו יחשבו שאנחנו 
נותנים לכך גושפנקא? הרחק מן הכיעור, ומן 
הדומה לו. אני בעצמי אינני יודע, אני לא מכיר 

  את כל זה. 
  

מהקהל: אולי זה מוגן? אולי זה בלי  שאלהשאלהשאלהשאלה
  חיבור בכלל?

  
מרן שליט"א: אבל זה מחליש. לא  תשובתתשובתתשובתתשובת

צריך להביא את הצורה הזאת. כיון  ראוי ולא
ח"ו הרבה אנשים, חושבים  מטעהשהדבר 

למה  .נו כביכול נותנים יד לדברים האלהשאנח
גם כתוב והייתם להכניס דבר שיש בו ספק. 

לכן אני אומר, כי בעתיד י ומישראל. "נקיים מי
מצד אחד אני שמח, כי זאת. יותר לא לפרסם 

תי שכבר יצא מכשול מתחת ידי, ב"ה אני שחש
וזה לא גרוע ממש, שמח שלא יצא מכשול, 

, מסתמא הם על כך כמההעירו  אבל אם
 ירו,יִת תמהים, יחשבו ויביאו ראיה לצערינו. 

  ל. "ומי יודע להיכן יגיעו רח
  

ברוך הוא יעזרנו ויצילנו מכל מכשול,  השםהשםהשםהשם
        אכי"ר.


