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        לק"ילק"ילק"ילק"י
  

        
        

        ::::השיעורהשיעורהשיעורהשיעור    נושאינושאינושאינושאי
  

        חוקת ובלק, בתוספת וא"ו.חוקת ובלק, בתוספת וא"ו.חוקת ובלק, בתוספת וא"ו.חוקת ובלק, בתוספת וא"ו.
  

ביאור שהעלה מהרי"ץ זיע"א בעץ חיים על הפסוק שבמזמור מה ידידות משכנותיך וגו' גם ציפור ביאור שהעלה מהרי"ץ זיע"א בעץ חיים על הפסוק שבמזמור מה ידידות משכנותיך וגו' גם ציפור ביאור שהעלה מהרי"ץ זיע"א בעץ חיים על הפסוק שבמזמור מה ידידות משכנותיך וגו' גם ציפור ביאור שהעלה מהרי"ץ זיע"א בעץ חיים על הפסוק שבמזמור מה ידידות משכנותיך וגו' גם ציפור 
מצאה בית ודרור קן לה אשר שתה את מזבחותיך וגו' מלכי ואלהי, מיהו מהר"י ּגאמיל שהביא מצאה בית ודרור קן לה אשר שתה את מזבחותיך וגו' מלכי ואלהי, מיהו מהר"י ּגאמיל שהביא מצאה בית ודרור קן לה אשר שתה את מזבחותיך וגו' מלכי ואלהי, מיהו מהר"י ּגאמיל שהביא מצאה בית ודרור קן לה אשר שתה את מזבחותיך וגו' מלכי ואלהי, מיהו מהר"י ּגאמיל שהביא 

        מהרי"ץ שם, ועל פי דבריו רמז לביצי בת יענה בבתי הכנסת.מהרי"ץ שם, ועל פי דבריו רמז לביצי בת יענה בבתי הכנסת.מהרי"ץ שם, ועל פי דבריו רמז לביצי בת יענה בבתי הכנסת.מהרי"ץ שם, ועל פי דבריו רמז לביצי בת יענה בבתי הכנסת.
    

בברכות פ"ב הל"ד לגבי גדולי ישראל שהעידו על בברכות פ"ב הל"ד לגבי גדולי ישראל שהעידו על בברכות פ"ב הל"ד לגבי גדולי ישראל שהעידו על בברכות פ"ב הל"ד לגבי גדולי ישראל שהעידו על     פירוש ספר קרבן שבת על מאמר הירושלמיפירוש ספר קרבן שבת על מאמר הירושלמיפירוש ספר קרבן שבת על מאמר הירושלמיפירוש ספר קרבן שבת על מאמר הירושלמי
עצמם שלא כיוונו בתפילה, כוונת דברי הירושלמי שם 'שמואל אמר, אנא מנית אפרוחיא' לביצי עצמם שלא כיוונו בתפילה, כוונת דברי הירושלמי שם 'שמואל אמר, אנא מנית אפרוחיא' לביצי עצמם שלא כיוונו בתפילה, כוונת דברי הירושלמי שם 'שמואל אמר, אנא מנית אפרוחיא' לביצי עצמם שלא כיוונו בתפילה, כוונת דברי הירושלמי שם 'שמואל אמר, אנא מנית אפרוחיא' לביצי 
בת יענה שהיו בבית הכנסת, מעלת כוח ההסתכלות ועניין עין הרע, ועל פי זה הסבר הפסוק גם בת יענה שהיו בבית הכנסת, מעלת כוח ההסתכלות ועניין עין הרע, ועל פי זה הסבר הפסוק גם בת יענה שהיו בבית הכנסת, מעלת כוח ההסתכלות ועניין עין הרע, ועל פי זה הסבר הפסוק גם בת יענה שהיו בבית הכנסת, מעלת כוח ההסתכלות ועניין עין הרע, ועל פי זה הסבר הפסוק גם 

        תך וגו'.תך וגו'.תך וגו'.תך וגו'.ציפור מצאה בית וגו' והקשרו לפסוק אשרי יושבי ביציפור מצאה בית וגו' והקשרו לפסוק אשרי יושבי ביציפור מצאה בית וגו' והקשרו לפסוק אשרי יושבי ביציפור מצאה בית וגו' והקשרו לפסוק אשרי יושבי בי
  

        מקור נוסף מספר נוהג בחכמה, כי מנהג תליית ביצי בת יענה בבתי הכנסת היה כבר בזמן התנאים.מקור נוסף מספר נוהג בחכמה, כי מנהג תליית ביצי בת יענה בבתי הכנסת היה כבר בזמן התנאים.מקור נוסף מספר נוהג בחכמה, כי מנהג תליית ביצי בת יענה בבתי הכנסת היה כבר בזמן התנאים.מקור נוסף מספר נוהג בחכמה, כי מנהג תליית ביצי בת יענה בבתי הכנסת היה כבר בזמן התנאים.
    

תשובה לשואל האם לומר נפילת פנים ('תחנון') כשיש סיום מסכתא, הרחבה בעניין אמירת נפילת תשובה לשואל האם לומר נפילת פנים ('תחנון') כשיש סיום מסכתא, הרחבה בעניין אמירת נפילת תשובה לשואל האם לומר נפילת פנים ('תחנון') כשיש סיום מסכתא, הרחבה בעניין אמירת נפילת תשובה לשואל האם לומר נפילת פנים ('תחנון') כשיש סיום מסכתא, הרחבה בעניין אמירת נפילת 
י הנמצא י הנמצא י הנמצא י הנמצא פנים כשיש חתן בר מצוה או הכנסת ספר תורה או ביום פטירת צדיקים, ומה יעשה תימנפנים כשיש חתן בר מצוה או הכנסת ספר תורה או ביום פטירת צדיקים, ומה יעשה תימנפנים כשיש חתן בר מצוה או הכנסת ספר תורה או ביום פטירת צדיקים, ומה יעשה תימנפנים כשיש חתן בר מצוה או הכנסת ספר תורה או ביום פטירת צדיקים, ומה יעשה תימנ

        במניין שאין אומרים אז נפילת פנים, וכן אצל החסידים.במניין שאין אומרים אז נפילת פנים, וכן אצל החסידים.במניין שאין אומרים אז נפילת פנים, וכן אצל החסידים.במניין שאין אומרים אז נפילת פנים, וכן אצל החסידים.
    

תשובה לשואל האם מותר לשהות בשב"ק במקום האסון בקבר רשב"י שבמירון, כיון שהדבר גורם תשובה לשואל האם מותר לשהות בשב"ק במקום האסון בקבר רשב"י שבמירון, כיון שהדבר גורם תשובה לשואל האם מותר לשהות בשב"ק במקום האסון בקבר רשב"י שבמירון, כיון שהדבר גורם תשובה לשואל האם מותר לשהות בשב"ק במקום האסון בקבר רשב"י שבמירון, כיון שהדבר גורם 
        צער בשבת.צער בשבת.צער בשבת.צער בשבת.

    

בירור העניין כי בזמן שאירע האסון בל"ג בעומר במירון, אכן שרו אז את הפיוט 'לכבוד התנא בירור העניין כי בזמן שאירע האסון בל"ג בעומר במירון, אכן שרו אז את הפיוט 'לכבוד התנא בירור העניין כי בזמן שאירע האסון בל"ג בעומר במירון, אכן שרו אז את הפיוט 'לכבוד התנא בירור העניין כי בזמן שאירע האסון בל"ג בעומר במירון, אכן שרו אז את הפיוט 'לכבוד התנא 
        קוד פתח, שזהו חירוף וגידוף.קוד פתח, שזהו חירוף וגידוף.קוד פתח, שזהו חירוף וגידוף.קוד פתח, שזהו חירוף וגידוף.האלוַהי, רשב"י', בניהאלוַהי, רשב"י', בניהאלוַהי, רשב"י', בניהאלוַהי, רשב"י', בני

  

השלמה לגבי שיטת היכין ובועז כי היכא שיש טעם אתנחא או זקף אין את הדין של כל פסוק דלא השלמה לגבי שיטת היכין ובועז כי היכא שיש טעם אתנחא או זקף אין את הדין של כל פסוק דלא השלמה לגבי שיטת היכין ובועז כי היכא שיש טעם אתנחא או זקף אין את הדין של כל פסוק דלא השלמה לגבי שיטת היכין ובועז כי היכא שיש טעם אתנחא או זקף אין את הדין של כל פסוק דלא 
פסקיה משה, אנן לא פסקינן ליה', וביאור כי טעם מנהג הרשב"ץ וצאצאיו לחזור מ'להיות לכם פסקיה משה, אנן לא פסקינן ליה', וביאור כי טעם מנהג הרשב"ץ וצאצאיו לחזור מ'להיות לכם פסקיה משה, אנן לא פסקינן ליה', וביאור כי טעם מנהג הרשב"ץ וצאצאיו לחזור מ'להיות לכם פסקיה משה, אנן לא פסקינן ליה', וביאור כי טעם מנהג הרשב"ץ וצאצאיו לחזור מ'להיות לכם 

        לאלהים אני י"י אלהיכם', אינו בגלל דין כל פסוקא וכו'.לאלהים אני י"י אלהיכם', אינו בגלל דין כל פסוקא וכו'.לאלהים אני י"י אלהיכם', אינו בגלל דין כל פסוקא וכו'.לאלהים אני י"י אלהיכם', אינו בגלל דין כל פסוקא וכו'.
  

'מעשה המשולח' המובא בספר אהבת חיים, שמקורו אינו אלא פרי דמיונו של ש"י עגנון, 'מעשה המשולח' המובא בספר אהבת חיים, שמקורו אינו אלא פרי דמיונו של ש"י עגנון, 'מעשה המשולח' המובא בספר אהבת חיים, שמקורו אינו אלא פרי דמיונו של ש"י עגנון, 'מעשה המשולח' המובא בספר אהבת חיים, שמקורו אינו אלא פרי דמיונו של ש"י עגנון,     בענייןבענייןבענייןבעניין
 וחובת הזהירות שלא לקבל סיפורים דמיוניים שאין להם מקור נאמן.וחובת הזהירות שלא לקבל סיפורים דמיוניים שאין להם מקור נאמן.וחובת הזהירות שלא לקבל סיפורים דמיוניים שאין להם מקור נאמן.וחובת הזהירות שלא לקבל סיפורים דמיוניים שאין להם מקור נאמן.

�� 
        כל הזכיות שמורותכל הזכיות שמורותכל הזכיות שמורותכל הזכיות שמורות

  יוצ"ל ע"י מוסדות יד מהרי"ץ בני ברק
  050-4140741. נייד: 03-5358404טלפקס: 

            yad@maharitz.co.ilדוא"ל: 
        

        להאזנה לשיעור דרך הטלפון:להאזנה לשיעור דרך הטלפון:להאזנה לשיעור דרך הטלפון:להאזנה לשיעור דרך הטלפון:
        6666שלוחה שלוחה שלוחה שלוחה     642642642642----23232323----33333333----072072072072    ––––קול יהודי תימן קול יהודי תימן קול יהודי תימן קול יהודי תימן 

  599 – בקו "קול יהודי תימן"מספר השיעור 
  03-6171031 -קול הלשון לשמיעת השיעור במערכת 

    ��
  

  
  
  
  
  
  

  ה."נצבתע"ה,  עירובעירובעירובעירובבת שלום ורחל  מריםמריםמריםמריםהשיעור מוקדש לעילוי נשמת מרת 
  בנה ה"ה ציון שיחי',ולהצלחת בתה מרת אורלי שתחי', ו

  ובנה ידידנו רבי דורון עירוב שיחי', וכל בני משפחותיהם,
  בעבור שהתנדבו לעילוי נשמתה למוסדות יד מהרי"ץ.

  המקום ברוך הוא ירצה נדבתם, ויברך מעשי ידיהם, ומכל צרה ונזק יצילם,
  וימלא כל משאלות ליבם וליבכם לטובה, אכי"ר.
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  בשם רחמן.
בת שלום  מריםמריםמריםמריםלעילוי נשמת מרת  השיעור מוקדש

 ע"ה, תהי נשמתה צרורה בצרור החיים. עירובעירובעירובעירובורחל 

', ובנה ה"ה ציון ולהצלחת בתה מרת אורלי שתחי
שיחי', ובנה ידידנו רבי דורון עירוב שיחי', וכל בני 

לעילוי נשמתה משפחותיהם, בעבור שהתנדבו 
  למוסדות יד מהרי"ץ. 

המקום ברוך הוא ירצה נדבתם, ויברך מעשי ידיהם, 
ימלא כל משאלות ליבם ו, ומכל צרה ונזק יצילם
  לטובה, אכי"ר.וליבכם 

  

        ....בלק, בתוספת וא"ובלק, בתוספת וא"ובלק, בתוספת וא"ובלק, בתוספת וא"וווווחוקת חוקת חוקת חוקת 

כפי שאמרנו בס"ד שזה שיעור מוצש"ק  נקדיםנקדיםנקדיםנקדים
לשים לב  צריכיםקת ובלק, ששל פרשיות חֻ 

כאשר הפרשיות מחוברות כמו כי ולדייק, 
בתוספת 'חוקת ובלק', כך  צריכים לומרהשנה, 

החוקה של  ינהאולא 'חוקת בלק', כי זאת וא"ו, 
בלק, אלא 'זאת חוקת התורה'. בכל הפרשיות 

כגון כך, וכותבים המחוברות אנחנו אומרים 
הדבר עלול לולא זאת 'בהר ובחוקותי', כי 

  לקבל משמעות אחרת.
אצלינו במשפחה מילתא  נולדה מכךמכךמכךמכך

 כי שופטים ושוטרים, הןדבדיחותא, 
  . מחוברות..

  

  מהקהל: לא מובן. הערותהערותהערותהערות
נכון. קיצרתי מדאי.  א:מרן שליט" תשובתתשובתתשובתתשובת

  וכעת נסביר.
ׁשְֹפִטים ׁשְֹפִטים ׁשְֹפִטים ׁשְֹפִטים , בתחילת פרשת שופטים כתוב, כידועכידועכידועכידוע

ָעֶריךָ  ָכל ׁשְ ן ְלָך ּבְ ּתֶ ָעֶריךָ ְוׁשְֹטִרים ּתִ ָכל ׁשְ ן ְלָך ּבְ ּתֶ ָעֶריךָ ְוׁשְֹטִרים ּתִ ָכל ׁשְ ן ְלָך ּבְ ּתֶ ָעֶריךָ ְוׁשְֹטִרים ּתִ ָכל ׁשְ ן ְלָך ּבְ ּתֶ  ,ז"ט[דברים וגו'  ְוׁשְֹטִרים ּתִ
. ומעשה שהיה כך היה. הזמינו 'ראשון' ]ח"י

לקריאת ספר תורה בפרשת שופטים, את ר' 
 חיים יהודה (קרוב־משפחתי, וידידו של אאמו"ר
זצ"ל). תוך כדי שהוא התכונן לעלות, אמר 
בשקט לסובבים אותו, כאילו הוא שואל אותם, 

שופטים שופטים שופטים שופטים ת את הדבר, האם נכון, כי ּמֵ לאַ 
  הן מחוברות? ושוטריםושוטריםושוטריםושוטרים

שאם כן הוא צריך לקרוא יותר מן  דהיינודהיינודהיינודהיינו
  הרגיל, לחבר שני 'מברכים'.

חם, ולעורר את זאת דרך בדיחותא לשּמְ  אמראמראמראמר
, אלא פרשיות מחוברותפרשיות מחוברותפרשיות מחוברותפרשיות מחוברותי ליבם. שהרי אינן שת

זו לזו, כאילו שהן     שתי תיבות סמוכותשתי תיבות סמוכותשתי תיבות סמוכותשתי תיבות סמוכותרק 
  מחוברות... 

מהרי"ץ זיע"א בעץ חיים על הפסוק מהרי"ץ זיע"א בעץ חיים על הפסוק מהרי"ץ זיע"א בעץ חיים על הפסוק מהרי"ץ זיע"א בעץ חיים על הפסוק שהעלה שהעלה שהעלה שהעלה ביאור ביאור ביאור ביאור 
שבמזמור מה ידידות משכנותיך וגו' גם ציפור מצאה שבמזמור מה ידידות משכנותיך וגו' גם ציפור מצאה שבמזמור מה ידידות משכנותיך וגו' גם ציפור מצאה שבמזמור מה ידידות משכנותיך וגו' גם ציפור מצאה 

מלכי מלכי מלכי מלכי וגו' וגו' וגו' וגו' בית ודרור קן לה אשר שתה את מזבחותיך בית ודרור קן לה אשר שתה את מזבחותיך בית ודרור קן לה אשר שתה את מזבחותיך בית ודרור קן לה אשר שתה את מזבחותיך 
שהביא מהרי"ץ שם, ועל שהביא מהרי"ץ שם, ועל שהביא מהרי"ץ שם, ועל שהביא מהרי"ץ שם, ועל     ללללמימימימיאאאאואלהי, מיהו מהר"י גּ ואלהי, מיהו מהר"י גּ ואלהי, מיהו מהר"י גּ ואלהי, מיהו מהר"י גּ 

        פי דבריו רמז לביצי בת יענה בבתי הכנסת. פי דבריו רמז לביצי בת יענה בבתי הכנסת. פי דבריו רמז לביצי בת יענה בבתי הכנסת. פי דבריו רמז לביצי בת יענה בבתי הכנסת. 

תפילת המנחה, כאשר יש פנאי, נוהגים     לפנילפנילפנילפני
ִדידֹות ] תהלים פ"ד[לפתוח במזמור  ִדידֹות ַמה יְּ ִדידֹות ַמה יְּ ִדידֹות ַמה יְּ ַמה יְּ

נֹוֶתיךָ  ּכְ נֹוֶתיךָ ִמׁשְ ּכְ נֹוֶתיךָ ִמׁשְ ּכְ נֹוֶתיךָ ִמׁשְ ּכְ י ִנְכְסָפה ְוַגם כָּ ִנְכְסָפה ְוַגם כָּ ִנְכְסָפה ְוַגם כָּ ִנְכְסָפה ְוַגם כָּ וגו',  ִמׁשְ י ְלָתה ַנְפׁשִ י ְלָתה ַנְפׁשִ י ְלָתה ַנְפׁשִ ְלָתה ַנְפׁשִ
נּו ֶאל ֵאל ָחי, , , , "יָ "יָ "יָ "יָ ְלַחְצרֹות יְ ְלַחְצרֹות יְ ְלַחְצרֹות יְ ְלַחְצרֹות יְ  ִרי ְיַרּנְ י ּוְבׂשָ נּו ֶאל ֵאל ָחיִלּבִ ִרי ְיַרּנְ י ּוְבׂשָ נּו ֶאל ֵאל ָחיִלּבִ ִרי ְיַרּנְ י ּוְבׂשָ נּו ֶאל ֵאל ָחיִלּבִ ִרי ְיַרּנְ י ּוְבׂשָ    ....ִלּבִ

באים לבית  כעת, כאשר זה מתאים מזמורמזמורמזמורמזמור
מקדש מעט, 'כלתה נפשי  מקום ,הכנסת

  לחצרות י"י'.
ם ִצּפֹור ישנו פסוק, אשר קשה להבינו.  בהמשךבהמשךבהמשךבהמשך ם ִצּפֹור ּגַ ם ִצּפֹור ּגַ ם ִצּפֹור ּגַ ּגַ

ֽ     ,,,,ָמְצָאה ַבִית ּוְדרֹור ֵקן ָלהּ ָמְצָאה ַבִית ּוְדרֹור ֵקן ָלהּ ָמְצָאה ַבִית ּוְדרֹור ֵקן ָלהּ ָמְצָאה ַבִית ּוְדרֹור ֵקן ָלהּ  ר ׁשָ ֽ ֲאׁשֶ ר ׁשָ ֽ ֲאׁשֶ ר ׁשָ ֽ ֲאׁשֶ ר ׁשָ ֶחיָה ֶחיָה ֶחיָה ֶחיָה ָתה ֶאְפרֹ ָתה ֶאְפרֹ ָתה ֶאְפרֹ ָתה ֶאְפרֹ ֲאׁשֶ
חֹוֶתיָך יְ  חֹוֶתיָך יְ ֶאת ִמְזּבְ חֹוֶתיָך יְ ֶאת ִמְזּבְ חֹוֶתיָך יְ ֶאת ִמְזּבְ י ֵואלָֹהי    ,,,,ְצָבאֹותְצָבאֹותְצָבאֹותְצָבאֹות    "יָ "יָ "יָ "יָ ֶאת ִמְזּבְ י ֵואלָֹהיַמְלּכִ י ֵואלָֹהיַמְלּכִ י ֵואלָֹהיַמְלּכִ . על ַמְלּכִ

אלו מהו ה'בית', ופור' מדובר? איזה 'צי
  'אפרוחים'? 

  

ששם זה  ,מהקהל: הכוונה לבית המקדש הערההערההערההערה
  .כנסת ישראלהקן של 
על זה הרבה אכן, ישנם  מרן שליט"א: תשובתתשובתתשובתתשובת

  .שונים פירושים ומדרשים
  

מביא על [דף פ"ה ע"ב] זיע"א בעץ חיים  מהרי"ץמהרי"ץמהרי"ץמהרי"ץ
לעמוד רק על  ברצוניכך כמה פירושים, אולם 

  . בדבריו נקודה מסויימת
  

גם ציפור מצאה בית, גם ציפור מצאה בית, גם ציפור מצאה בית, גם ציפור מצאה בית, מהרי"ץ כך,  כותבכותבכותבכותב
. דהיינו, זאת נבואה ריםריםריםריםקיננו בו הציפקיננו בו הציפקיננו בו הציפקיננו בו הציפרבנו רבנו רבנו רבנו בחָ בחָ בחָ בחָ 

מר כי של דוד המלך על זמן החרבן, והוא או
  רים.בגלל שזה שמם, ישנם שם ציפֳ 

אין הכוונה לפי זה  בבניינו מדבר.בבניינו מדבר.בבניינו מדבר.בבניינו מדבר.    אגדה,אגדה,אגדה,אגדה,ומדרש ומדרש ומדרש ומדרש 
והציפור והציפור והציפור והציפור בנוי. עדיין על החרבן, אלא כשהוא 

זהו משל על  ,ה'ציפור' כאן ישראל.ישראל.ישראל.ישראל.היא כנסת היא כנסת היא כנסת היא כנסת 
  עם ישראל, הנחשבים כמו ציפור.

            ובזוהר בלק דף קצ"ו ע"ב דורשו על יתרו ובניו.ובזוהר בלק דף קצ"ו ע"ב דורשו על יתרו ובניו.ובזוהר בלק דף קצ"ו ע"ב דורשו על יתרו ובניו.ובזוהר בלק דף קצ"ו ע"ב דורשו על יתרו ובניו.
ז"ל, דורשו על ז"ל, דורשו על ז"ל, דורשו על ז"ל, דורשו על ל ל ל ל יייין גאמן גאמן גאמן גאמבְּ בְּ בְּ בְּ ִא ִא ִא ִא     ובפירושי מהר"יובפירושי מהר"יובפירושי מהר"יובפירושי מהר"י

המגדל בניו לת"ת, כי יזכה להבנות ביתו, וגם המגדל בניו לת"ת, כי יזכה להבנות ביתו, וגם המגדל בניו לת"ת, כי יזכה להבנות ביתו, וגם המגדל בניו לת"ת, כי יזכה להבנות ביתו, וגם 
למצוא דרור וחירות, בזכות 'אשר שתה למצוא דרור וחירות, בזכות 'אשר שתה למצוא דרור וחירות, בזכות 'אשר שתה למצוא דרור וחירות, בזכות 'אשר שתה 

הם הם הם הם     ----    ''''מזבחותיךמזבחותיךמזבחותיךמזבחותיךאת את את את ''''    בניו הקטנים,בניו הקטנים,בניו הקטנים,בניו הקטנים,    ----אפרוחיה' אפרוחיה' אפרוחיה' אפרוחיה' 
        באורך.באורך.באורך.באורך.    םםםםששששבתי כנסיות ובתי מדרשות. עיין בתי כנסיות ובתי מדרשות. עיין בתי כנסיות ובתי מדרשות. עיין בתי כנסיות ובתי מדרשות. עיין 

  

שהחכם הזה דורש את הפסוק  ,מביא מהרי"ץמהרי"ץמהרי"ץמהרי"ץ
לחנך ולגדל ומתאמץ הנ"ל, על אדם המשתדל 
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א אותם לבתי את בניו ללימוד תורה, מבי
המדרש. בזכות כך,  יתהכנסת, שולח אותם לב
  יהיה לו דרור וחירות.והוא יזכה לבניין ביתו, 

כי יען וונה במלים 'דרור וחירות', הכ מסתמאמסתמאמסתמאמסתמא
יצר הרע, אדם ההולך אחרי עצת ל השומעאדם 

שרירות ליבו, הינו משועבד, הוא אינו בן חורין. 
כביכול עושה מה חושב שהוא חפשי, רק הוא 

אמיתו של־דבר, הדבר אבל ל שהוא רוצה.
הוא כבול לתאוות שלו, הוא אינו מסוגל הפוך. 

ין לו כוח לעשות אחרת מהרצון שלו, א
עושה, להבדיל, נוהג ולהתגבר ולהימנע. הוא 

שולט ביצרו, אז כמו בהמה. אבל כאשר האדם 
הוא בן חורין, הוא בעל הבית. זאת בזכות 
שהוא מגדל כך את ה'אפרוחים' שלו, את 
הבנים הקטנים שלו, שולח אותם לבתי כנסיות 

  .וכו' ולבתי מדרשות
*  

  ל'?יאמן גַּ בְּ החכם הזה, 'מהר"י ִא  מיהומיהומיהומיהו
שחשבו, כי זהו אחד ] כדלקמן[כאלה  ישנםישנםישנםישנם

משפחה בקהילותינו מחכמי תימן, שהרי ישנה 
יל', אבל 'גמיל' כותבים בלי אל"ף, ִמ בשם 'גְּ 

יל. לא ִמ -אומהרי"ץ כותב עם אל"ף, דהיינו גַּ 
ולא מצאנו חכם מוכרת אצלינו משפחה כזאת. 

תימני בשם זה, או פירוש זה במקום נוסף. 
אל), זו משפחה נוספת מַ ל (גְּ מַ ומשפחת גְּ 

אחרת. ובכל אופן לא מצאנו לעת עתה שום 
  בות.קשר, ולא עקֵ 

מה"ר המדובר באחד מרבני חברון,  כנראהכנראהכנראהכנראה
 אולי חיברחכם ספרדי, יצחק נסים בן גאמיל, 

ספר אחד בשם נדפס כמה ספרים, לכל הפחות 
החיד"א מזכירו ב'שם גם 'חיים וחסד', 

עבר משם לעיר הגדולים', אולי אחר כך 
אינני יודע האם הוא  איזמיר שבארץ תורכיה.

 הר"ר חייםמבאיזמיר, או נכדו גם בעצמו היה 
לחפש זאת  אבולעפיא זצ"ל. בכל אופן, ניסינו

שם , יש לו חיים וחסד הנז' לעיל שם בספרו
הרבה פירושים, זהו ספר עתיק ונדיר, יקר 

את הפירוש  גם שם לא מצאנוהמציאות. אבל 
  . ביא מהרי"ץשה הזה

אולי לעבור שורה אחר שורה בכדי  צריךצריךצריךצריך
למצוא את זה, מי שיזכה למצוא זאת נא 

מה בדיוק יודיעני, בכדי שנוכל לראות לְ 
, 'עיין שם באורך', הכוונה. כי מהרי"ץ אומר

ממנו ץ הביא שם הוא מרחיב, ומהרי" מובן כי
  עניין.רק את תמצית ה

־בני לעיל, הוא על ספר תורתן שלִ  המדוברהמדוברהמדוברהמדובר
, שנרשם שם שמו של מהר"י בן [דף רס"ז]תימן 

גאמיל בפשיטות כאחד מחכמי תימן, על פי מה 
שמהרי"ץ הביא שמועות משמו בעץ חיים ח"א 
דף פ"ד (צריך לתקן פ"ה) עמוד ב', ובחלק שני 
דף י"ח ע"ב יעו"ש. לא ברור מדוע הבין שזה 
פירושים "משמו", ולא בספר שחיבר. ובחלק 

השם גאמיל מפורש, רק בראשי  שני, לא נכתב
תיבות מהרי"ג. שם זה באגדתא דפסחא, 
בפיסקת ובמופתים זה הדם. ואפשר אם־כן 
שהכוונה למה"ר יוסף גיקאטיליא, וכמו 
שכתבתי בס"ד באגדתא דפסחא פרי עץ חיים 

  .[מהדורא שנייה דף רפ"ט ורצ"ג]
  

שיהיה, לא מצאתי לפום רהטא בחיבוריו  איךאיךאיךאיך
גם את הדבר שהעלה  של מהר"י גיקאטיליא

שם מהרי"ץ בשמו. ואם כן לפנינו שתי 
  תעלומות.

  

ברוך הוא יאיר עינינו. ומי שימצא ויודיע  המקוםהמקוםהמקוםהמקום
  לנו, שכמ"ה.

  

*  

כי מכאן ישנו רמז, בס"ד , חושבני לעניינינולעניינינולעניינינולעניינינו
לעניין ביצת בת היענה. דהיינו, 'אשר שתה 
אפרוחיה את מזבחותיך', אם אותו חכם כבר 
מסביר לנו כי 'מזבחותיך' היינו בתי כנסיות 

כי 'שתה' אפשר להוסיף ולומר ובתי מדרשות, 
היכן  ,את הביצים אשר מהם יוצאים האפרוחים

בבתי הכנסת ובבתי המדרש,  -שה'מזבחות' 
  ים שם את ביצי בת היענה. תול
ג"כ לעורר את רצה מי שייסד זאת,  אוליאוליאוליאולי

הציבור הבא לתפילה, שישימו לב ויתעוררו על 
הללו רים ידי כך ששמים את האפרוחים של־ציפ

  בבית הכנסת, מה זה אומר ומה הדבר נותן?
  

כפי מדרש חז"ל שאמרנו, כי ה'ציפור' כאן  וכפיוכפיוכפיוכפי
היינו כנסת ישראל, 'אשר שתה אפרוחיה' היינו 

  שעם ישראל נוהג לשים את זה שם. 
  

  אני מדבר ע"ד הרמז.כעת אופן, זהו רמז.  בכלבכלבכלבכל
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פירוש ספר קרבן שבת על מאמר הירושלמי בברכות פירוש ספר קרבן שבת על מאמר הירושלמי בברכות פירוש ספר קרבן שבת על מאמר הירושלמי בברכות פירוש ספר קרבן שבת על מאמר הירושלמי בברכות 
פ"ב הל"ד לגבי גדולי ישראל שהעידו על עצמם שלא פ"ב הל"ד לגבי גדולי ישראל שהעידו על עצמם שלא פ"ב הל"ד לגבי גדולי ישראל שהעידו על עצמם שלא פ"ב הל"ד לגבי גדולי ישראל שהעידו על עצמם שלא 

דברי הירושלמי שם 'שמואל דברי הירושלמי שם 'שמואל דברי הירושלמי שם 'שמואל דברי הירושלמי שם 'שמואל     כוונתכוונתכוונתכוונתכיוונו בתפילה, כיוונו בתפילה, כיוונו בתפילה, כיוונו בתפילה, 
ת יענה שהיו בבית ת יענה שהיו בבית ת יענה שהיו בבית ת יענה שהיו בבית מנית אפרוחיא' לביצי במנית אפרוחיא' לביצי במנית אפרוחיא' לביצי במנית אפרוחיא' לביצי ב    אמר, אנאאמר, אנאאמר, אנאאמר, אנא

מעלת כוח ההסתכלות ועניין עין הרע, ועל פי מעלת כוח ההסתכלות ועניין עין הרע, ועל פי מעלת כוח ההסתכלות ועניין עין הרע, ועל פי מעלת כוח ההסתכלות ועניין עין הרע, ועל פי הכנסת, הכנסת, הכנסת, הכנסת, 
זה הסבר הפסוק גם ציפור מצאה בית וגו' והקשרו זה הסבר הפסוק גם ציפור מצאה בית וגו' והקשרו זה הסבר הפסוק גם ציפור מצאה בית וגו' והקשרו זה הסבר הפסוק גם ציפור מצאה בית וגו' והקשרו 

        לפסוק אשרי יושבי ביתך וגו'. לפסוק אשרי יושבי ביתך וגו'. לפסוק אשרי יושבי ביתך וגו'. לפסוק אשרי יושבי ביתך וגו'. 

דבר דומה לכך, רק השבוע , ראיתי למעשהלמעשהלמעשהלמעשה
ממש מפתיע, שכותב אחד מגדולי  עניין

החיד"א  -' הדרשנים, בעל ספר 'קרבן שבת
הוא היה חריף  -ג"כ משבח מאוד את ספריו 

גדול מאד, בעל ספר 'עמודיה שבעה', שמו 
  הר"ר בצלאל מקוברין זצ"ל.מ

מפרש בכך, מאמר מפורסם בתלמוד  הואהואהואהוא
שמאמר . כמה הלכה ד']סוף [ברכות פ"ב ירושלמי 

ְלָהִבין ְלָהִבין ְלָהִבין ְלָהִבין . יםמפורסם, קשה לרדת לעומק הדבר זה
ל ּוְמִליָצה ל ּוְמִליָצהָמׁשָ ל ּוְמִליָצהָמׁשָ ל ּוְמִליָצהָמׁשָ ְבֵרי ֲחָכִמים ְוִחידָֹתם    ,,,,ָמׁשָ ְבֵרי ֲחָכִמים ְוִחידָֹתםּדִ ְבֵרי ֲחָכִמים ְוִחידָֹתםּדִ ְבֵרי ֲחָכִמים ְוִחידָֹתםּדִ  ',משלי א[ ּדִ

  מה רצו חז"ל לומר לנו בכך?. ]'ו
  

אנא אנא אנא אנא     ,,,,א רובאא רובאא רובאא רובאא"ר חיא"ר חיא"ר חיא"ר חישם כתוב כך,  בירושלמיבירושלמיבירושלמיבירושלמי
    ,,,,אלא חד זמן בעי מכוונהאלא חד זמן בעי מכוונהאלא חד זמן בעי מכוונהאלא חד זמן בעי מכוונה    ,,,,מן יומי לא כווניתמן יומי לא כווניתמן יומי לא כווניתמן יומי לא כוונית

מאן עליל קומי מלכא מאן עליל קומי מלכא מאן עליל קומי מלכא מאן עליל קומי מלכא     ,,,,והרהרית בלבי ואמריתוהרהרית בלבי ואמריתוהרהרית בלבי ואמריתוהרהרית בלבי ואמרית
לא היתה לו ארקבסה אי ריש גלותא. ארקבסה אי ריש גלותא. ארקבסה אי ריש גלותא. ארקבסה אי ריש גלותא.     ,,,,קדמיקדמיקדמיקדמי

ראש מחשבה, מי כוונה בתפילה, אז עלתה לו ב
נכנס לפני המלך בהתחלה, השר הגדול והנכבד 

  או ה'ריש גלותא'. 
  

בעת אנא מנית אפרוחיא. אנא מנית אפרוחיא. אנא מנית אפרוחיא. אנא מנית אפרוחיא.     ,,,,שמואל אמרשמואל אמרשמואל אמרשמואל אמר
        התפילה, הוא ספר את האפרוחים.

אנא מנית דימוסיא. אנא מנית דימוסיא. אנא מנית דימוסיא. אנא מנית דימוסיא.     ,,,,רבי בון בר חייא אמררבי בון בר חייא אמררבי בון בר חייא אמררבי בון בר חייא אמר
באמצע התפילה, הוא ספר את שורות האבנים, 

        הקורות של־בניין.
כד הוה כד הוה כד הוה כד הוה דדדד    ,,,,אנא מחזק טיבו לראשיאנא מחזק טיבו לראשיאנא מחזק טיבו לראשיאנא מחזק טיבו לראשי    ,,,,א"ר מתניהא"ר מתניהא"ר מתניהא"ר מתניה

 הראש מעצמו. . . . הוא כרע מגרמיההוא כרע מגרמיההוא כרע מגרמיההוא כרע מגרמיה    ',',',',מודיםמודיםמודיםמודים''''מטי מטי מטי מטי 
 על זה אני מכוון אותו.כורע ב'מודים', בלי ש

        'אוטומט'.
  

כבר מאמר ידוע אשר מביאים אותו  זהוזהוזהוזהו
כביכול כמה קשה ללמד הראשונים, כגון הר"ן, 

לכוין בתפילה, עד שאפילו גדולי ישראל העידו 
הפרעה ובלבול בשעת  על עצמם שהיתה להם

התפילה. אולי לגבי אנשים מסויימים, הדבר 
מחזק אותם, כי יכול האדם להגיד, למה אני 
מתפלל ומתפלל, אם יש לי כל מיני הפרעות 

ומחשבות? אם באמצע התפילה הוא מגיע לסוף 
דוגמא טובה העולם? א"כ הנה, יש לו 

להתמודד, שאפילו לגדולים וטובים הדבר 
  . קשה

  

על מה  י, אבל למה היה צריך להגידשנ מצדמצדמצדמצד
 ספר את האפרוחים?ההוא על כך שו הוא חשב?

וההוא ספר את הקורות? בשביל מה צריכים 
  איזו תועלת יוצאת מכך?להגיד זאת? 

  

מכך, מהיכן בכלל הגיעו אפרוחים לשם?  יתירהיתירהיתירהיתירה
הוא הסתכל מהחלון וראה לבית הכנסת? האם 

  לא מסתברא.בחוץ אפרוחים? 
  

רשים, כגון בעל עקידת יצחק, ישנם מפ אכןאכןאכןאכן
ואגדת אליהו, אשר התעמקו בזה ופירשו בכך 
כל מיני כוונות ורמזים, לגבי העניינים האלה. כי 
לא יתכן, שגדולי ישראל יגידו דברים כאלה. 

האנשים יגידו, טוב, לאידך גיסא, כי אדרבה, 
אם בארזים נפלה שלהבת, מה יעשו אם כך, '

  תאמצו לכוון.ייחלשו ולא יזובי הקיר'? א
  

אומר לגבי הפסוק  אדרבה, ספר חרדים אולםאולםאולםאולם
ֶסף ְוכּור ַלזָָּהב ְוִאיׁש  ]א"כ ,ז"משלי כ[ ֶסף ְוכּור ַלזָָּהב ְוִאיׁש ַמְצֵרף ַלּכֶ ֶסף ְוכּור ַלזָָּהב ְוִאיׁש ַמְצֵרף ַלּכֶ ֶסף ְוכּור ַלזָָּהב ְוִאיׁש ַמְצֵרף ַלּכֶ ַמְצֵרף ַלּכֶ

, כי כפי שהבחינה של־כסף היא ְלִפי ַמֲהָללוֹ ְלִפי ַמֲהָללוֹ ְלִפי ַמֲהָללוֹ ְלִפי ַמֲהָללוֹ 
במצרף, וכן הכור של־זהב, בכדי לדעת האם 

ת בוחנים זא פסולת וסיגים ותוספות וכו'יש בזה 
אם האדם רוצה  שם, כך 'איש לפי מהללו'.

לבחון את עצמו, לראות היכן הראש שלו 
נמצא, שיבדוק לפי איך שהוא בשעת התפילה. 
כאשר אתה משבח את הקב"ה, האם אתה 
נמצא שם, עם הקב"ה, או שאתה בשטיות 
שלך. בכך האדם יבחן את עצמו, ויבין את 

  מדרגתו.
  

קשה להגיד  , זה ההיפך. זהו חסרון גדול.דהיינודהיינודהיינודהיינו
ל גדולי ישראל, על רבי חייא ע ,כךולהאמין 

  .  וכו', שהדברים כפשוטם ושמואל
  

דף הר"ר בצלאל מקוברין, מל[קרבן שבת  בספרבספרבספרבספר
    יםיםיםיםוהנה ודאי יש בזה הרבה דינוהנה ודאי יש בזה הרבה דינוהנה ודאי יש בזה הרבה דינוהנה ודאי יש בזה הרבה דינ, בזה"לכתב ע"ג] 

    יםיםיםיםעתי מגדולי הרבנעתי מגדולי הרבנעתי מגדולי הרבנעתי מגדולי הרבנממממשששש    םםםםוגוגוגוג    ,,,,על פי הדרשעל פי הדרשעל פי הדרשעל פי הדרש
א ראיתי להעלות פה א ראיתי להעלות פה א ראיתי להעלות פה א ראיתי להעלות פה ולולולול    ,,,,בזהבזהבזהבזה    םםםםוקיוקיוקיוקיממממעעעע    םםםםדרושידרושידרושידרושי

    דבריםדבריםדבריםדברים    קקקקרררר    ,,,,וכו'    רוש עמוקרוש עמוקרוש עמוקרוש עמוקדדדדמה שנוגע על המה שנוגע על המה שנוגע על המה שנוגע על ה
להמשיך לב להמשיך לב להמשיך לב להמשיך לב     נוש,נוש,נוש,נוש,כל האכל האכל האכל האלקרב אל שֵׂ לקרב אל שֵׂ לקרב אל שֵׂ לקרב אל שֵׂ     ,,,,הקרוביםהקרוביםהקרוביםהקרובים



 השיעור השבועי –שערי יצחק 

6  

ות המעורר לב ות המעורר לב ות המעורר לב ות המעורר לב ם בדבר איזה התעוררם בדבר איזה התעוררם בדבר איזה התעוררם בדבר איזה התעוררדדדדבני אבני אבני אבני א
        ם.ם.ם.ם.י אדי אדי אדי אדננננבבבב

    חחחחק בו מה שהוא מוכרק בו מה שהוא מוכרק בו מה שהוא מוכרק בו מה שהוא מוכרדדדדקקקקדדדדננננ    ,,,,שנבארוֹ שנבארוֹ שנבארוֹ שנבארוֹ     ודםודםודםודםוקוקוקוק
            ....נונונונויייימצד ענימצד ענימצד ענימצד עני

    ,,,,בר כזה על לב האדםבר כזה על לב האדםבר כזה על לב האדםבר כזה על לב האדםדדדדאיך יעלה איך יעלה איך יעלה איך יעלה     ,,,,אאאאדדדדחחחח
    ,,,,להלהלהלהייייבתפבתפבתפבתפ    םםםםההההמימימימיוונו מיוונו מיוונו מיוונו מייייישהצדיקים הנ"ל לא כשהצדיקים הנ"ל לא כשהצדיקים הנ"ל לא כשהצדיקים הנ"ל לא כ

      ????והתפללו בלא כוונהוהתפללו בלא כוונהוהתפללו בלא כוונהוהתפללו בלא כוונה
אם תמצא איזה הסבר לכך, כגון כפי שישנם  גםגםגםגם

כאלה האומרים, שהם היו כ"כ עסוקים בלימוד, 
ראשם היה שקוע בתורה, לכן היה קשה להם 

ל זה לכוין בתפילה. אבל שוב הפעם, אז בשבי
  ? צריך לחפש אפרוחים? וקורות

הסברים. ישנם כאלה , יש כל מיני אבלאבלאבלאבל
ר, אומלקמן] וכד[ המפרשים, בעל אגדת אליהו

כי בדברים האלה השטן רצה לבלבל את 
התפילה שלהם, לכן הם עשו את עצמם שאינם 
מכוונים, בכדי שהשטן יעזוב אותם. א"כ זה 
הפוך, הם התעסקו בדבר הנראה 'דברים 

יגיעו לידי כוונה. וישנם עוד בטלים', בכדי ש
פנה. כאשר לדרכו כל איש  הרבה מהלכים.

פרש זאת חז"ל דיברו דברים נסתרים, אפשר ל
בדרך־כלל בהרבה רעיונות וכו', אשר כולם 

  בבחינת 'אלו ואלו דברי אלהים חיים'.
  

אגדת אליהו (מאת בעל ספר שבט מוסר  בספרבספרבספרבספר
מהדורא [בומדרש תלפיות) על הירושלמי שם 

מוהר"ש מוהר"ש מוהר"ש מוהר"ש הקשה הקשה הקשה הקשה כתוב כך, דף מ"ח] החדשה ח"א 
וכן וכן וכן וכן     [בפירושו על הירושלמי הנק' יפה מראה]יפה ז"ל יפה ז"ל יפה ז"ל יפה ז"ל 

ובעל קהלת יעקב ז"ל דף יו"ד ובעל קהלת יעקב ז"ל דף יו"ד ובעל קהלת יעקב ז"ל דף יו"ד ובעל קהלת יעקב ז"ל דף יו"ד בעל העקידה בעל העקידה בעל העקידה בעל העקידה 
ימים האלו איך לא ימים האלו איך לא ימים האלו איך לא ימים האלו איך לא ויש לתמוה על השלויש לתמוה על השלויש לתמוה על השלויש לתמוה על השל    ,,,,ע"בע"בע"בע"ב

למה נכתבו למה נכתבו למה נכתבו למה נכתבו     ,,,,ועודועודועודועוד    ....לתםלתםלתםלתםיייין בתפן בתפן בתפן בתפווווהיו נזהרים לכוהיו נזהרים לכוהיו נזהרים לכוהיו נזהרים לכו
אלו הדברים שמא מתוכם ילמדו ההמוניים אלו הדברים שמא מתוכם ילמדו ההמוניים אלו הדברים שמא מתוכם ילמדו ההמוניים אלו הדברים שמא מתוכם ילמדו ההמוניים 

        ....וכו'לעשות כן לעשות כן לעשות כן לעשות כן 
  

"ד נראה שנכתבו דברים הללו ללמד דעת "ד נראה שנכתבו דברים הללו ללמד דעת "ד נראה שנכתבו דברים הללו ללמד דעת "ד נראה שנכתבו דברים הללו ללמד דעת ננננלעלעלעלעוווו
ן בה ן בה ן בה ן בה וווושלא יעמוד להתפלל בכונה לכושלא יעמוד להתפלל בכונה לכושלא יעמוד להתפלל בכונה לכושלא יעמוד להתפלל בכונה לכו    ,,,,את העםאת העםאת העםאת העם

    ,,,,השטן שמזמין עצמו לכךהשטן שמזמין עצמו לכךהשטן שמזמין עצמו לכךהשטן שמזמין עצמו לכך    תתתתלפי שבראוֹ לפי שבראוֹ לפי שבראוֹ לפי שבראוֹ     ....כוונותכוונותכוונותכוונות
ולהביא בדעתו ולהביא בדעתו ולהביא בדעתו ולהביא בדעתו     ,,,,מתחזק עצמו לבלבל כוונתומתחזק עצמו לבלבל כוונתומתחזק עצמו לבלבל כוונתומתחזק עצמו לבלבל כוונתו

אלא יעמוד אלא יעמוד אלא יעמוד אלא יעמוד     ....כהנך מיליכהנך מיליכהנך מיליכהנך מילי    ,,,,דברים של חולדברים של חולדברים של חולדברים של חול
שבראות שבראות שבראות שבראות     ....כמי שמתפלל דרך עראיכמי שמתפלל דרך עראיכמי שמתפלל דרך עראיכמי שמתפלל דרך עראי    ,,,,להתפלללהתפלללהתפלללהתפלל
    ....הולך לו ואינו מתעסק עמו לבלבלוהולך לו ואינו מתעסק עמו לבלבלוהולך לו ואינו מתעסק עמו לבלבלוהולך לו ואינו מתעסק עמו לבלבלו    ,,,,השטן כךהשטן כךהשטן כךהשטן כך
ן לפי שאין ן לפי שאין ן לפי שאין ן לפי שאין וווויכול לכויכול לכויכול לכויכול לכו    ,,,,בעודו מתפללבעודו מתפללבעודו מתפללבעודו מתפלל    ,,,,ומתוך כךומתוך כךומתוך כךומתוך כך

י לנו גדולים י לנו גדולים י לנו גדולים י לנו גדולים ִמ ִמ ִמ ִמ ּדְ ּדְ ּדְ ּדְ     ....שכבר הלךשכבר הלךשכבר הלךשכבר הלך    ,,,,השטן שםהשטן שםהשטן שםהשטן שם
כיון שהזמינו כיון שהזמינו כיון שהזמינו כיון שהזמינו     ,,,,ןןןןוווושלא יכלו לכושלא יכלו לכושלא יכלו לכושלא יכלו לכו    ,,,,כשלימים הללוכשלימים הללוכשלימים הללוכשלימים הללו

כל שכן וקל כל שכן וקל כל שכן וקל כל שכן וקל     ....מפני בלבול השטןמפני בלבול השטןמפני בלבול השטןמפני בלבול השטן    ,,,,עצמם לכךעצמם לכךעצמם לכךעצמם לכך
        ....שבנקל יכול לבלבל דעתםשבנקל יכול לבלבל דעתםשבנקל יכול לבלבל דעתםשבנקל יכול לבלבל דעתם    ,,,,וחומר שאר העםוחומר שאר העםוחומר שאר העםוחומר שאר העם

ויכולים לומר שאף על פי שנתבלבל כוונתם ויכולים לומר שאף על פי שנתבלבל כוונתם ויכולים לומר שאף על פי שנתבלבל כוונתם ויכולים לומר שאף על פי שנתבלבל כוונתם 
לא יכול השטן לבלבל דעתם לא יכול השטן לבלבל דעתם לא יכול השטן לבלבל דעתם לא יכול השטן לבלבל דעתם     ,,,,מרוב חסידותםמרוב חסידותםמרוב חסידותםמרוב חסידותם
ם מכוונת ם מכוונת ם מכוונת ם מכוונת אך להסיח דעתאך להסיח דעתאך להסיח דעתאך להסיח דעת    ,,,,בדברים זריםבדברים זריםבדברים זריםבדברים זרים

והשלימים הללו והשלימים הללו והשלימים הללו והשלימים הללו     ....ןןןןוווולה שהזמינו עצמם לכולה שהזמינו עצמם לכולה שהזמינו עצמם לכולה שהזמינו עצמם לכוייייהתפהתפהתפהתפ
כל אחד נתן דעתו לחשוב בענין כל אחד נתן דעתו לחשוב בענין כל אחד נתן דעתו לחשוב בענין כל אחד נתן דעתו לחשוב בענין     ,,,,כראותם כךכראותם כךכראותם כךכראותם כך

        וכו' יעו"ש.אחד אחד אחד אחד 
את המהלך של ספר בס"ד אמר אנו נֹ כעת  אבלאבלאבלאבל

  קרבן שבת, מה שנוגע לעניינינו. 
ת ת ת ת כוכוכוכורו בגמ' דבררו בגמ' דבררו בגמ' דבררו בגמ' דברממממשרז"ל אשרז"ל אשרז"ל אשרז"ל א    םםםםוהגוהגוהגוהג, כך טוען הואהואהואהוא

א א א א חדחדחדחדוווו    ,,,,ם ניצול מהם בכל יוםם ניצול מהם בכל יוםם ניצול מהם בכל יוםם ניצול מהם בכל יוםאדאדאדאדששלשה אין ששלשה אין ששלשה אין ששלשה אין 
היינו היינו היינו היינו     ,,,,כווןכווןכווןכווןממממ    נונונונושאישאישאישאי    ',',',',תפילהתפילהתפילהתפילה    וןוןוןוןעיעיעיעי''''ייהו ייהו ייהו ייהו ננננמימימימי
שבא לו בתוך התפילה לעתים מחשבה שבא לו בתוך התפילה לעתים מחשבה שבא לו בתוך התפילה לעתים מחשבה שבא לו בתוך התפילה לעתים מחשבה קרה קרה קרה קרה ממממבבבב
    ,,,,כ הכאכ הכאכ הכאכ הכא""""משאמשאמשאמשא    ....ון ביותרון ביותרון ביותרון ביותרכוכוכוכואפי' למי שמאפי' למי שמאפי' למי שמאפי' למי שמ    ,,,,רהרהרהרהזזזז
      ....וונווונווונווונויייילא כלא כלא כלא כ    םםםםיהיהיהיהממממייייממממר שר שר שר שממממקאקאקאקאדדדד

בר בר בר בר דדדדם הם הם הם הססססה הדבר לפרה הדבר לפרה הדבר לפרה הדבר לפרללללאין עאין עאין עאין ע    ,,,,אם כך היהאם כך היהאם כך היהאם כך היה    ועוד,ועוד,ועוד,ועוד,
לא זו שהרעו לא זו שהרעו לא זו שהרעו לא זו שהרעו     ????וכ"ש להמון העםוכ"ש להמון העםוכ"ש להמון העםוכ"ש להמון העם    "ח,"ח,"ח,"ח,נגד שאר תנגד שאר תנגד שאר תנגד שאר ת

חשו חשו חשו חשו     אאאאזו שלזו שלזו שלזו של    ףףףףאלא אאלא אאלא אאלא א    חטאם,חטאם,חטאם,חטאם,לעצמן לפרסם לעצמן לפרסם לעצמן לפרסם לעצמן לפרסם 
ק"ו ק"ו ק"ו ק"ו ם בם בם בם בההההממממשילמדו שילמדו שילמדו שילמדו     ,,,,א לאחריםא לאחריםא לאחריםא לאחריםטְ טְ טְ טְ "ו לגרום חֵ "ו לגרום חֵ "ו לגרום חֵ "ו לגרום חֵ חחחח

            ....ון בתפילהון בתפילהון בתפילהון בתפילהכוכוכוכושלא לשלא לשלא לשלא ל
שלמא הרהור אלקפתא וריש שלמא הרהור אלקפתא וריש שלמא הרהור אלקפתא וריש שלמא הרהור אלקפתא וריש בבבבדדדד    ,,,,ועוד קשהועוד קשהועוד קשהועוד קשה

דבר זה דבר זה דבר זה דבר זה     ,,,,רשיםרשיםרשיםרשיםפפפפש המש המש המש הממ"מ"מ"מ"ככככ    גלותא שהי' בימיהםגלותא שהי' בימיהםגלותא שהי' בימיהםגלותא שהי' בימיהם
ת ת ת ת ווווקורקורקורקור    םםםםוגוגוגוג    ....קרה בהרהורקרה בהרהורקרה בהרהורקרה בהרהורממממהוא שכיח ובא בהוא שכיח ובא בהוא שכיח ובא בהוא שכיח ובא ב

כי אפשר שנשא כי אפשר שנשא כי אפשר שנשא כי אפשר שנשא     ,,,,כן אינו רחוקכן אינו רחוקכן אינו רחוקכן אינו רחוק    םםםםגגגג    ם,ם,ם,ם,אבניאבניאבניאבניהההה
ת ת ת ת ווווז ראה קורז ראה קורז ראה קורז ראה קורועי"ועי"ועי"ועי"    ,,,,ים כדין התפילהים כדין התפילהים כדין התפילהים כדין התפילהממממעיניו לשעיניו לשעיניו לשעיניו לש

מי מי מי מי     ,,,,אבלאבלאבלאבל    ....אותםאותםאותםאותם    ההההנָ נָ נָ נָ מָ מָ מָ מָ וּ וּ וּ וּ     ,,,,כנסתכנסתכנסתכנסתההההית ית ית ית האבנים שבבהאבנים שבבהאבנים שבבהאבנים שבב
    ,,,,לומרלומרלומרלומרכנסת? דאין כנסת? דאין כנסת? דאין כנסת? דאין ההההית ית ית ית לבלבלבלב    םםםםרוחירוחירוחירוחיפפפפהכניס אהכניס אהכניס אהכניס א

מהיכן הוא     ....בה לפניובה לפניובה לפניובה לפניוששששחחחחממממשכך אירע במקרה בשכך אירע במקרה בשכך אירע במקרה בשכך אירע במקרה ב
ני ני ני ני מממממאי מאי מאי מאי     ,,,,קשה א"כקשה א"כקשה א"כקשה א"כ    ראה אפרוחים? מן החלון?

אלא אלא אלא אלא     ,,,,למנותלמנותלמנותלמנותיך יך יך יך ייייאין שאין שאין שאין שדדדד    כ"נ?כ"נ?כ"נ?כ"נ?יהיהיהיהאפרוחים לבאפרוחים לבאפרוחים לבאפרוחים לב
            ....יניםיניםיניםיניםעעעעבדבר הנראה לבדבר הנראה לבדבר הנראה לבדבר הנראה ל

  

מהקהל: אולי הזדמן לו להתפלל בחוץ,  שאלהשאלהשאלהשאלה
  בשדה, ואז הוא ראה אותם?

מרן שליט"א: אם זה מקרה יחידי  תשובתתשובתתשובתתשובת
אבל . יתכן לו' כדבריךשקרה לו פעם, אז 

א משמע כך. משמע שהדבר היה ללכאורה 
   .אצלו מצוי
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 שהמדובר שהזדמן לו כך? יכול להיות. לומרלומרלומרלומר
  צריך עיון.

לשמואל ביצי  בעל קרבן שבת, כי היה אומראומראומראומר
הרבה מובן כי היו שם  בת יענה בבית הכנסת.

[מוצש"ק שלח ביצים... אנחנו דיברנו בשיעור 
היו  ,אבל לפי דבריו , על חמש ביצים.לך]

הוא ספר את האפרוחים האלה, והרבה... 
הרי מכך  ראה שמחשבתו מתבלבלת.כאשר 

  מתעוררת הכוונה, ע"י הספירה שלהם. 
  

 ,בעל קרבן שבת את כל המהלךמסביר  כךכךכךכך
    ,,,,הדבריםהדבריםהדבריםהדבריםר ר ר ר אואואואועתי כך יהיו ביעתי כך יהיו ביעתי כך יהיו ביעתי כך יהיו בידדדדלעניות לעניות לעניות לעניות וווווז"ל, 

ן ן ן ן פפפפשעלה במחשבה לפניהם להרהור אושעלה במחשבה לפניהם להרהור אושעלה במחשבה לפניהם להרהור אושעלה במחשבה לפניהם להרהור או
חיפשו איזו עצה, איך לבטל  ....ללללנ"נ"נ"נ"חשבות החשבות החשבות החשבות הממממהההה

את המחשבות הרעות המפריעות להם באמצע 
ג ג ג ג טרטרטרטרוקוקוקוק    ,,,,כי השטן ראה כוונתם שלימהכי השטן ראה כוונתם שלימהכי השטן ראה כוונתם שלימהכי השטן ראה כוונתם שלימה    התפילה.

שנפלה במקרה מחשבה זרה לכל שנפלה במקרה מחשבה זרה לכל שנפלה במקרה מחשבה זרה לכל שנפלה במקרה מחשבה זרה לכל     דדדדעעעע    ,,,,בהםבהםבהםבהם
        . . . . דדדדאחאחאחאח

אמצו אמצו אמצו אמצו התהתהתהתהתחזקו והתחזקו והתחזקו והתחזקו ו    ,,,,ם הטוביםם הטוביםם הטוביםם הטוביםההההוהם במעשיוהם במעשיוהם במעשיוהם במעשי
דברים דברים דברים דברים בבבב    דדדדוהרהר כל אחוהרהר כל אחוהרהר כל אחוהרהר כל אח    ....לבטל ההרהורלבטל ההרהורלבטל ההרהורלבטל ההרהור

טין טין טין טין ששששטרוג המטרוג המטרוג המטרוג המהקהקהקהקל ידי זה יושבת ל ידי זה יושבת ל ידי זה יושבת ל ידי זה יושבת עעעעכדי שכדי שכדי שכדי ש    ה,ה,ה,ה,האלהאלהאלהאל
שאין שאין שאין שאין     ,,,,וכחוכחוכחוכחממממכי מדברים האלה יהיה כי מדברים האלה יהיה כי מדברים האלה יהיה כי מדברים האלה יהיה     ....מעליהםמעליהםמעליהםמעליהם

      ....להרהר מחשבה זרהלהרהר מחשבה זרהלהרהר מחשבה זרהלהרהר מחשבה זרה
  

לבטל ולסלק איזה דבר שיעורר אותם,  חיפשוחיפשוחיפשוחיפשו
לעורר את הכוונה. ק וזֵּ חַ לְ מחשבות אחרות, וּ 

. והוא מסביר לגבי וכו' ק בלשונםק בלשונםק בלשונםק בלשונםוייוייוייוייוכך הוא מדוכך הוא מדוכך הוא מדוכך הוא מד
כל אחד ואחד, מה היה המהלך שלו. לא ניכנס 

אל הדברים האחרים, אלא רק מה שנוגע כעת 
  לעניינינו לגבי האפרוחים.

  

בזה בזה בזה בזה     אאאאבבבב    ,,,,אנא מני אפרוחיאנא מני אפרוחיאנא מני אפרוחיאנא מני אפרוחי    ,,,,והנה שמואל דאמרוהנה שמואל דאמרוהנה שמואל דאמרוהנה שמואל דאמר
במחשבתו זרה במחשבתו זרה במחשבתו זרה במחשבתו זרה     םםםםלבל יפסוק אדלבל יפסוק אדלבל יפסוק אדלבל יפסוק אד    ,,,,ד מוסרד מוסרד מוסרד מוסרללּמֵ ללּמֵ ללּמֵ ללּמֵ 

יזדמן לפעמים יזדמן לפעמים יזדמן לפעמים יזדמן לפעמים     םםםםואואואוא    ....להלהלהלהייייבתפבתפבתפבתפ    םםםםהפסק בעולהפסק בעולהפסק בעולהפסק בעול    םםםםשושושושו
די די די די יייי    ועלועלועלועל    ם,ם,ם,ם,ת אפרוחית אפרוחית אפרוחית אפרוחינונונונולמלמלמלמ    נונונונומוד מממוד מממוד מממוד ממללללשישישישי    ,,,,הפסקהפסקהפסקהפסק

ל מחשבות זרות המפסקת ל מחשבות זרות המפסקת ל מחשבות זרות המפסקת ל מחשבות זרות המפסקת טטטטזה בוודאי יבזה בוודאי יבזה בוודאי יבזה בוודאי יב
בורי על בורי על בורי על בורי על ייייד מה שכתוב בחד מה שכתוב בחד מה שכתוב בחד מה שכתוב בח""""והוא עוהוא עוהוא עוהוא ע    ....להלהלהלהייייהתפהתפהתפהתפ

י בפסוק בפסוק בפסוק בפסוק הבכא, הבכא, הבכא, הבכא, הנקרא עמק הנקרא עמק הנקרא עמק הנקרא עמק     ,,,,כהכהכהכהייייאאאא ת ַעּמִ י ּבַ ת ַעּמִ י ּבַ ת ַעּמִ י ּבַ ת ַעּמִ ּבַ
ְיֵעִניְלַאְכָזר ְלַאְכָזר ְלַאְכָזר ְלַאְכָזר  ְיֵעִניּכַ ְיֵעִניּכַ ְיֵעִניּכַ ר    םםםםּכַ ְדּבָ ּמִ רּבַ ְדּבָ ּמִ רּבַ ְדּבָ ּמִ רּבַ ְדּבָ ּמִ     ''''בתבתבתבת''''כי כי כי כי , , , , ']']']']גגגג    ',',',',איכה דאיכה דאיכה דאיכה ד[[[[    ּבַ

כמו כן כמו כן כמו כן כמו כן     ה.ה.ה.ה.בת יהודבת יהודבת יהודבת יהוד    ,,,,ןןןןיויויויובת צבת צבת צבת צ    מומומומוככככ    ,,,,ושו עירושו עירושו עירושו עירררררפיפיפיפי
שהיא העיר של שהיא העיר של שהיא העיר של שהיא העיר של     ',',',',בת עמיבת עמיבת עמיבת עמי''''    םםםםשלשלשלשלרורורורוג"כ יג"כ יג"כ יג"כ י    תתתתנקראנקראנקראנקרא

כי כי כי כי     ,,,,והיא היתה לאכזרוהיא היתה לאכזרוהיא היתה לאכזרוהיא היתה לאכזר    ....של הקב"השל הקב"השל הקב"השל הקב"ה    וֹ וֹ וֹ וֹ ּמ ּמ ּמ ּמ עַ עַ עַ עַ     ,,,,ראלראלראלראלששששיייי
"ש "ש "ש "ש ממממוכוכוכוכ    ....חרבהחרבהחרבהחרבה    ,,,,ה בהה בהה בהה בהטטטטע"י עין הרע ששלע"י עין הרע ששלע"י עין הרע ששלע"י עין הרע ששל

    ,,,,והוא ענין של עין הרעוהוא ענין של עין הרעוהוא ענין של עין הרעוהוא ענין של עין הרע    ....]]]]ע"אע"אע"אע"א    "ו"ו"ו"ודף מדף מדף מדף מ[[[[בתנחומא בתנחומא בתנחומא בתנחומא 
            ....תתתתשהיא מסתכלשהיא מסתכלשהיא מסתכלשהיא מסתכל    םםםםהמכלה בכל מקוהמכלה בכל מקוהמכלה בכל מקוהמכלה בכל מקו

  

מהקהל: על איזה סוג מחשבה הוא  שאלהשאלהשאלהשאלה
  מדבר?

: כל מחשבה שמבטלת. מרן שליט"א תשובתתשובתתשובתתשובת
אם זה נושא אחר שאינו קשור. גם אם זאת 
מחשבה בדברי תורה. הוא כותב, 'לא יפסיק 

', וק"ו אם אלו דברים אדם במחשבתו זרה
  בטלים, כגון ענייני משפחה ופרנסה וכדומה.

מדבר על  הוא אינוהשאלה מהקהל:  המשךהמשךהמשךהמשך
  מחשבה פסולה?

פשיטא. זה מרן שליט"א: לאו דוקא.  תשובתתשובתתשובתתשובת
  ק"ו בן בנו של ק"ו.

  

אמרו חכמי אמרו חכמי אמרו חכמי אמרו חכמי     שבת וכותב, בספר קרבן ממשיךממשיךממשיךממשיך
מש מש מש מש ממממוהוא והוא והוא והוא     ,,,,ן העין הסתכלותן העין הסתכלותן העין הסתכלותן העין הסתכלותממממשיוצא שיוצא שיוצא שיוצא     ,,,,ַבעַבעַבעַבעטֵּ טֵּ טֵּ טֵּ הַ הַ הַ הַ 
הדבר ומכלה הדבר ומכלה הדבר ומכלה הדבר ומכלה     בא לתוך אותובא לתוך אותובא לתוך אותובא לתוך אותווווו    ,,,,ס של נחשס של נחשס של נחשס של נחשָר ָר ָר ָר אֲ אֲ אֲ אֲ כַּ כַּ כַּ כַּ 

    ....לת פ' בלקלת פ' בלקלת פ' בלקלת פ' בלקייייתחתחתחתחבבבבב הציוני ב הציוני ב הציוני ב הציוני וכמו שכתוכמו שכתוכמו שכתוכמו שכת    ....אותואותואותואותו
להיזק להיזק להיזק להיזק     מקומותמקומותמקומותמקומותעם זה דרשו רז"ל בהרבה עם זה דרשו רז"ל בהרבה עם זה דרשו רז"ל בהרבה עם זה דרשו רז"ל בהרבה טטטטממממוווו

נחש נחש נחש נחש ־־־־כארס שלכארס שלכארס שלכארס של    משמשמשמשממממ    כי הראייה מזקתכי הראייה מזקתכי הראייה מזקתכי הראייה מזקת    ....ראייהראייהראייהראייה
ישנם אנשים, שהעין הרע     ....שממית האדםשממית האדםשממית האדםשממית האדם

        שלהם מסוגלת להזיק כמו ארס של נחש.
  

שאע"ג שאע"ג שאע"ג שאע"ג     ,,,,האר"י זלה"ה כתבהאר"י זלה"ה כתבהאר"י זלה"ה כתבהאר"י זלה"ה כתב    רבינורבינורבינורבינו    םםםםשגשגשגשג    ,,,,ודעודעודעודע
 ----    מורגש לבריותמורגש לבריותמורגש לבריותמורגש לבריות    נונונונושהסתכלות העין הוא אישהסתכלות העין הוא אישהסתכלות העין הוא אישהסתכלות העין הוא אי

ואומרים, מה הוא כבר רואה? הוא  חושבים
בסה"כ מסתכל? בפועל לא רואים שום דבר, 

    םםםםכל מקוכל מקוכל מקוכל מקוממממ    -אין אפילו אדים או הבל, כלום 
    ההההוהוא פועל הרבוהוא פועל הרבוהוא פועל הרבוהוא פועל הרב    ,,,,הוא דבר שיש בו ממשהוא דבר שיש בו ממשהוא דבר שיש בו ממשהוא דבר שיש בו ממש

בעיניים לא רואים את מה שקורה.     ....בהסתכלותבהסתכלותבהסתכלותבהסתכלות
  הרבה. תפועל אבל ההסתכלות

  

אנשים, שיש להם עין הרע באופן מיוחד.  ישנםישנםישנםישנם
מזיק בעין הרע שלו. ולא חייב לא כל אדם 

להיות, שעין הרע תהיה דוקא מתוך כוונה רעה, 
בל עצם לפעמים זה אפילו מתוך כוונה טובה, א

  .דבר גורם נזקה
  

, שזכורני כי ראיתיו בעניין חשובסיפור  ישנוישנוישנוישנו
. מספרים על אדם אחד בספר נחלת אבות

שהיה מקנא במסחר של חבירו, והוא שילם 
למישהו אשר היה ידוע שיש לו עין הרע, בכדי 
שיסתכל כאשר האניות שלו באות לחוף, 
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מוכן לשלם לו סכום היה ושהאניות יטבעו בים. 
  גדול, רק שיפעל עבורו את הפעולה הזאת. 

לוקח אותו לשפת הים, ידע באיזו שעה  הואהואהואהוא
בערך הם אמורים להגיע, והם מחכים שניהם 
שם. והנה כאשר התחיל לבצבץ התורן של־
ספינה, אומר הסוחר לאותו אדם, הנה, הספינה 
כבר מגיעה. אמר לו, לא, אני לא רואה. אמר 

ר, טוב, נמתין עוד קצת. והנה כאשר אותו סוח
האנייה מתקרבת עוד קצת, כבר רואים חלק 
ממנה, אומר הסוחר לאותו אדם, הנה, כעת 
כבר רואים את החלק הקדמי של־אנייה. אותו 

... שְׁ שְׁ בעל עין הרע, מסתכל עליו ואומר לו, פְּ 
אתה רואה ראייה  איזו ראייה מצויינת יש לך.

ניו, ופקעו לו כל כך חדה. הסתכל על עי
  העיניים... נתן בו את עיניו. 

הארס של ההסתכלות שלו. אתה רואה כל  זהוזהוזהוזהו
כך טוב וכו'. אני לא רואה כלום, ואתה רואה 

 ',קהלת י[אמר על כגון זה נֶ  ממרחק כזה עצום.
ץ ]'ח ץחֵֹפר ּגּוּמָ ץחֵֹפר ּגּוּמָ ץחֵֹפר ּגּוּמָ   .ּבֹו ִיּפֹולּבֹו ִיּפֹולּבֹו ִיּפֹולּבֹו ִיּפֹול    ,,,,חֵֹפר ּגּוּמָ

  

מהקהל: האם זה כמו שנמצא בדברי  שאלהשאלהשאלהשאלה
, שנתן עיניו ביהודה בן חז"ל כגון על רשב"י

  גרים, ועשאו גל של עצמות?
מרן שליט"א: לא. שם זה עניין אחר  תשובתתשובתתשובתתשובת

  של קדושה. נטל את החיות שלו. ואכמ"ל.
בלעם הרשע, כפי שנאמר מה שעשה  זהוזהוזהוזהו

ָרֵאל ]'ב ,ד"במדבר כ[ ָרֵאלַויְַּרא ֶאת ִיׂשְ ָרֵאלַויְַּרא ֶאת ִיׂשְ ָרֵאלַויְַּרא ֶאת ִיׂשְ נתן בהם  וגו'. ַויְַּרא ֶאת ִיׂשְ
קש להכניס קש להכניס קש להכניס קש להכניס ייייבבבב, רש"י שם בכפי שכתאת עיניו. 

חזק של עין . לבלעם היה כוח וכו' רעהרעהרעהרעה    בהם עיןבהם עיןבהם עיןבהם עין
אבל זהו כוח  ,אמנם אנחנו לא רואים זאת הרע.

  השולח זאת כמו חצים, אפילו יותר גרוע.
  

ז"ל, רבינו האר"י  בשםשבת  הקרבן ממשיךממשיךממשיךממשיך
שהיא שהיא שהיא שהיא     ,,,,ומביא ראיה מהעוף הנקרא בת היענהומביא ראיה מהעוף הנקרא בת היענהומביא ראיה מהעוף הנקרא בת היענהומביא ראיה מהעוף הנקרא בת היענה

    מןמןמןמןלחמלחמלחמלחמ    םםםםציציציציייייבעה אינה יושבת על הבבעה אינה יושבת על הבבעה אינה יושבת על הבבעה אינה יושבת על הבטטטטבבבב
אלא אלא אלא אלא     ,,,,כמו שאר עופותכמו שאר עופותכמו שאר עופותכמו שאר עופות    םםםםולהוליד על ידי חימוולהוליד על ידי חימוולהוליד על ידי חימוולהוליד על ידי חימו

    ,,,,הָ הָ הָ הָ יייייצֶ יצֶ יצֶ יצֶ בבבבסתכלת בעיניה על סתכלת בעיניה על סתכלת בעיניה על סתכלת בעיניה על ממממת ות ות ות ודדדדומומומומעעעעשמרחוק שמרחוק שמרחוק שמרחוק 
    מאדמאדמאדמאד    םםםםוההסתכלות היוצא מעיניה הוא חוההסתכלות היוצא מעיניה הוא חוההסתכלות היוצא מעיניה הוא חוההסתכלות היוצא מעיניה הוא ח

מולדת מולדת מולדת מולדת     זה היאזה היאזה היאזה היא    יייידדדדועל יועל יועל יועל י    ם,ם,ם,ם,ציציציציביביביביהההה    םםםםחמחמחמחמממממוווו
  אפרוחיה. אפרוחיה. אפרוחיה. אפרוחיה. 

, היא רק היענה אינה דוגרת על ביציה בתבתבתבת
מחממת אותם דרך ההסתכלות. ישתבח שמו 

לעד. זהו פלא עצום, שבעוף הזה הדבר כך 
        מיוחד. 

ספר הנקרא ספר הנקרא ספר הנקרא ספר הנקרא בבבב    ם,ם,ם,ם,בעייבעייבעייבעייטטטטספרי הספרי הספרי הספרי הבבבבוכן מצאתי וכן מצאתי וכן מצאתי וכן מצאתי 
            ....הכיהכיהכיהכי    ככככ""""שכתב גשכתב גשכתב גשכתב ג    ם,ם,ם,ם,ייייממממשער הששער הששער הששער הש

  

י י י י ממממבת עבת עבת עבת ע''''ר הכתוב ר הכתוב ר הכתוב ר הכתוב ממממשאשאשאשא    ווווזהזהזהזהכי כי כי כי     נראה לינראה לינראה לינראה ליוווו
י היה י היה י היה י היה ממממת עת עת עת עבבבבשהיא שהיא שהיא שהיא     םםםםשלשלשלשלרורורורול שיל שיל שיל שי""""רררר    ',',',',לאכזרלאכזרלאכזרלאכזר
וראה שהיא וראה שהיא וראה שהיא וראה שהיא י ע"י שבא אכזר בתוכה י ע"י שבא אכזר בתוכה י ע"י שבא אכזר בתוכה י ע"י שבא אכזר בתוכה ככככ    ,,,,לאכזרלאכזרלאכזרלאכזר

ס בה עין ס בה עין ס בה עין ס בה עין ניניניניהכהכהכהכ    ,,,,ץץץץררררכלילת יופי משוש כל האכלילת יופי משוש כל האכלילת יופי משוש כל האכלילת יופי משוש כל הא
            ....י זה חרבהי זה חרבהי זה חרבהי זה חרבהדדדדועל יועל יועל יועל י    ,,,,הרעהרעהרעהרע

  

אומן זה אצל בני אומן זה אצל בני אומן זה אצל בני אומן זה אצל בני ייייאיך איך איך איך     ,,,,ומרומרומרומראאאאהההה    ררררממממאך פן יאאך פן יאאך פן יאאך פן יא
מנה מנה מנה מנה ממממ    תתתתהיוצאהיוצאהיוצאהיוצא    ההההת קלת קלת קלת קלוווותכלתכלתכלתכלססססשהעין בהשהעין בהשהעין בהשהעין בה    ם,ם,ם,ם,אדאדאדאד
    ,,,,לזה בא הכתוב כמתרץלזה בא הכתוב כמתרץלזה בא הכתוב כמתרץלזה בא הכתוב כמתרץ    ????פעול פעולה כזופעול פעולה כזופעול פעולה כזופעול פעולה כזותתתת
ו בת היענה ו בת היענה ו בת היענה ו בת היענה ממממר"ל כר"ל כר"ל כר"ל כ    ',',',',ברברברברדדדדבמבמבמבמ    םםםםעניעניעניענייְ יְ יְ יְ כַּ כַּ כַּ כַּ ''''

    ....על ידי הסתכלות העיןעל ידי הסתכלות העיןעל ידי הסתכלות העיןעל ידי הסתכלות העין    םםםםנולדינולדינולדינולדי    םםםםההההשששש    ,,,,דברדברדברדברממממשבשבשבשב
    ',',',',לאכזרלאכזרלאכזרלאכזר''''היה היה היה היה     ''''ייייממממבת עבת עבת עבת ע''''ם ם ם ם איך ירושלאיך ירושלאיך ירושלאיך ירושל    ביןביןביןביןתתתתם ם ם ם ששששממממוווו

        ם.ם.ם.ם.שלהשלהשלהשלה    הרעהרעהרעהרע    ןןןןע"י עיע"י עיע"י עיע"י עי
  

וישא וישא וישא וישא     ,,,,בלקבלקבלקבלק' ' ' ' בפבפבפבפ    םםםםויתורץ עם זה איזהו פסוקיויתורץ עם זה איזהו פסוקיויתורץ עם זה איזהו פסוקיויתורץ עם זה איזהו פסוקי
הנה הנה הנה הנה     ם.ם.ם.ם.פל וגלוי עיניפל וגלוי עיניפל וגלוי עיניפל וגלוי עינינונונונו    וגו'וגו'וגו'וגו'    את עיניואת עיניואת עיניואת עיניו    םםםםבלעבלעבלעבלע

וביותר וביותר וביותר וביותר     ....פירוש כללפירוש כללפירוש כללפירוש כלל    םםםםאין להאין להאין להאין לה    ,,,,הפסוקים אלוהפסוקים אלוהפסוקים אלוהפסוקים אלו
    ----א את עיניו א את עיניו א את עיניו א את עיניו וישוישוישויש    ,,,,במדרשבמדרשבמדרשבמדרש    םםםםי וגי וגי וגי וג""""רשרשרשרש    ''''שפישפישפישפי

כ איך ניצולו כ איך ניצולו כ איך ניצולו כ איך ניצולו וא"וא"וא"וא"    ....עין הרעעין הרעעין הרעעין הרע    םםםםההההבבבביס יס יס יס כנכנכנכנש להש להש להש להשביקשביקשביקשביק
        ????וכו'מזה מזה מזה מזה 

  
  

    ,,,,אפרוחיםאפרוחיםאפרוחיםאפרוחים    ייןייןייןיין"ש לעיל בענ"ש לעיל בענ"ש לעיל בענ"ש לעיל בענממממככככ, , , , ן הואן הואן הואן הואייייניניניניעעעעהההה    אבלאבלאבלאבל
    ,,,,וכתב בציוני פרשת בלקוכתב בציוני פרשת בלקוכתב בציוני פרשת בלקוכתב בציוני פרשת בלק    ....בת היענהבת היענהבת היענהבת היענה    דדדדבסובסובסובסו

כי העין פועל כי העין פועל כי העין פועל כי העין פועל     ,,,,ומזיק האדםומזיק האדםומזיק האדםומזיק האדם    טטטטשעין הרע שולשעין הרע שולשעין הרע שולשעין הרע שול
ויש עופות וחיות שבכל מקום ויש עופות וחיות שבכל מקום ויש עופות וחיות שבכל מקום ויש עופות וחיות שבכל מקום     ....הרבה בראייתוהרבה בראייתוהרבה בראייתוהרבה בראייתו

    ....מזיקין והורגין בראייתםמזיקין והורגין בראייתםמזיקין והורגין בראייתםמזיקין והורגין בראייתם    םםםםהההה    םםםםשרואישרואישרואישרואי
כן כן כן כן     םםםםוקדון כשכבש העולם ובא גוקדון כשכבש העולם ובא גוקדון כשכבש העולם ובא גוקדון כשכבש העולם ובא גממממואלכסנדר ואלכסנדר ואלכסנדר ואלכסנדר 

    אאאאשלשלשלשל    ראראראראשהיו אותן חיות ועופות ויָ שהיו אותן חיות ועופות ויָ שהיו אותן חיות ועופות ויָ שהיו אותן חיות ועופות ויָ     םםםםקוקוקוקוממממלאותו לאותו לאותו לאותו 
ן ן ן ן יייילבש את עצמו בלבושלבש את עצמו בלבושלבש את עצמו בלבושלבש את עצמו בלבוש    ,,,,הוא וחייליוהוא וחייליוהוא וחייליוהוא וחייליו    דדדדיאביאביאביאב
וראו וראו וראו וראו     ,,,,יגליגליגליגלבל"א שפבל"א שפבל"א שפבל"א שפ    ריןריןריןריןשקושקושקושקו    ,,,,סין במראותסין במראותסין במראותסין במראותמכומכומכומכו

    ....את עצמן במראהאת עצמן במראהאת עצמן במראהאת עצמן במראה    םםםםהחיות והעופות הההחיות והעופות הההחיות והעופות הההחיות והעופות הה
בתוך המראה המיתו בתוך המראה המיתו בתוך המראה המיתו בתוך המראה המיתו     מןמןמןמןובראותם את צורת עצובראותם את צורת עצובראותם את צורת עצובראותם את צורת עצ

שכך היה ממש עין שכך היה ממש עין שכך היה ממש עין שכך היה ממש עין     ,,,,בדבריובדבריובדבריובדבריו    םםםםוסייס שוסייס שוסייס שוסייס ש    ....את עצמןאת עצמןאת עצמןאת עצמן
      ם.ם.ם.ם.הרע דבלעהרע דבלעהרע דבלעהרע דבלע

 

ובזה ובזה ובזה ובזה כך, ] 'בדף ע"ה עמוד [כותב הוא  בהמשךבהמשךבהמשךבהמשךוווו
י מ"ש י מ"ש י מ"ש י מ"ש אאאאללללפפפפין ין ין ין ניניניניע עע עע עע עדדדדי י י י ככככ    ,,,,ואלואלואלואלממממא אל כוונת שא אל כוונת שא אל כוונת שא אל כוונת שבובובובוננננ

זה יותר זה יותר זה יותר זה יותר ן ן ן ן ייייייייננננ' תזריע בע' תזריע בע' תזריע בע' תזריע בעפפפפבבבב    כהןכהןכהןכהןבעל שפתי בעל שפתי בעל שפתי בעל שפתי 
הוא כבר הביא זאת מקודם מפני ש ....בביאורבביאורבביאורבביאור



  ה'תשפ"א ב'של"ב וקת ובלקחמוצש"ק 
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בשם האר"י ז"ל, אולם כעת הוא מביא את 
    ,,,,לללל""""וזוזוזוז    השפתי כהן שכותב זאת ביתר בהרחבה.

חתם חתם חתם חתם ייייומנומנומנומנ    םםםםציציציצייייילת בלת בלת בלת בטטטטממממ    ,,,,שהיא בת היענהשהיא בת היענהשהיא בת היענהשהיא בת היענה    ,,,,נעמהנעמהנעמהנעמה
רחוק כנגדה רחוק כנגדה רחוק כנגדה רחוק כנגדה     םםםםועומדת במקוועומדת במקוועומדת במקוועומדת במקו    ,,,,גבוהגבוהגבוהגבוה    םםםםבמקובמקובמקובמקו

 ם.ם.ם.ם.ואינה מסיחה דעתה מהואינה מסיחה דעתה מהואינה מסיחה דעתה מהואינה מסיחה דעתה מה    ,,,,ת ורואה בהםת ורואה בהםת ורואה בהםת ורואה בהםטטטטבבבבממממוווו
לעמוד ולהסתכל בלי היא צריכה כל הזמן 

            הפסקה.
  

    יםיםיםיםשיוצאשיוצאשיוצאשיוצא    ,,,,ה פירותה פירותה פירותה פירותהיא עושָ היא עושָ היא עושָ היא עושָ     ,,,,ההההבטבטבטבטובאותה הובאותה הובאותה הובאותה ה
חיה חיה חיה חיה     םםםםא שוא שוא שוא שווווומן שתבמן שתבמן שתבמן שתבזדזדזדזדיייי    םםםםואואואוא    ....האפרוחיםהאפרוחיםהאפרוחיםהאפרוחים

היא היא היא היא     ם,ם,ם,ם,ציציציציביביביביפסיקה ראייתה בינה לבין הפסיקה ראייתה בינה לבין הפסיקה ראייתה בינה לבין הפסיקה ראייתה בינה לבין הממממוווו
לפי שעל ידי ההפסק נעשים לפי שעל ידי ההפסק נעשים לפי שעל ידי ההפסק נעשים לפי שעל ידי ההפסק נעשים     ,,,,הורגת אותה חיההורגת אותה חיההורגת אותה חיההורגת אותה חיה

אם     ....ואינו נולד אפרוח מהםואינו נולד אפרוח מהםואינו נולד אפרוח מהםואינו נולד אפרוח מהם    ,,,,מוזרותמוזרותמוזרותמוזרות    םםםםציציציציייייהבהבהבהב
 ,מהביצה הזאת מישהו הפסיק, אז זה אבוד.

  כבר לא יצא כלום.
  

ולזה נהגו לתלות מאותן אפרוחים בבית ולזה נהגו לתלות מאותן אפרוחים בבית ולזה נהגו לתלות מאותן אפרוחים בבית ולזה נהגו לתלות מאותן אפרוחים בבית 
לה היא לה היא לה היא לה היא ייייל שעיקר התפל שעיקר התפל שעיקר התפל שעיקר התפלהראות לּכֹ להראות לּכֹ להראות לּכֹ להראות לּכֹ     ,,,,הכנסתהכנסתהכנסתהכנסת

ולא יהא ולא יהא ולא יהא ולא יהא     ,,,,היא הכוונההיא הכוונההיא הכוונההיא הכוונה    ,,,,שה פירותשה פירותשה פירותשה פירותעעעעשתתקבל ותשתתקבל ותשתתקבל ותשתתקבל ות
שבשמים שהוא שבשמים שהוא שבשמים שהוא שבשמים שהוא     ק בינו לבין אביוק בינו לבין אביוק בינו לבין אביוק בינו לבין אביוייייפספספספסממממדבר דבר דבר דבר     םםםםשושושושו

ואומר ברוך ואומר ברוך ואומר ברוך ואומר ברוך     ,,,,דבר עתו לנוכחדבר עתו לנוכחדבר עתו לנוכחדבר עתו לנוכחממממוווו    דודודודועומד כנגעומד כנגעומד כנגעומד כנג
  . . . . לללל""""עכעכעכעכ    ,,,,ה'ה'ה'ה'    אתהאתהאתהאתה

  

כי בכדי שיהיו  לים בפה.ִמ העיקר להגיד  לאלאלאלא
צריך כוונה, שלא יהיה שום דבר  ,תוצאות

המפסיק בינך לבין הקב"ה. שום הפרעות, שום 
מחשבות. בכדי לקבל את התוצאה הרצויה, 
צריך שיהיה בלי שום הפסקה. זה מה שמחמם, 

        שמוליד ומוציא את הפירות.
  

אנא מני אנא מני אנא מני אנא מני ר ר ר ר שאמשאמשאמשאמ    ,,,,ועתה כוונת שמואל מבוארתועתה כוונת שמואל מבוארתועתה כוונת שמואל מבוארתועתה כוונת שמואל מבוארת
ים ים ים ים התלויהתלויהתלויהתלוי    ,,,,אמראמראמראמרעל אותן האפרוחים על אותן האפרוחים על אותן האפרוחים על אותן האפרוחים     ם,ם,ם,ם,אפרוחיאפרוחיאפרוחיאפרוחי

    םםםםעולעולעולעולממממוונתי וונתי וונתי וונתי ייייככככ    לאלאלאלאור"ל ג"כ ור"ל ג"כ ור"ל ג"כ ור"ל ג"כ     כנסת.כנסת.כנסת.כנסת.ההההית ית ית ית בבבבבבבב
אלי אלי אלי אלי     ההההבאבאבאבא    םםםםאלא לעיתים אאלא לעיתים אאלא לעיתים אאלא לעיתים א    ,,,,ה זרהה זרהה זרהה זרהבבבבחשחשחשחשממממ

    ם,ם,ם,ם,ייייממממין אבי שבשין אבי שבשין אבי שבשין אבי שבשבבבביני ליני ליני ליני למחשבה זרה שמפסקת במחשבה זרה שמפסקת במחשבה זרה שמפסקת במחשבה זרה שמפסקת ב
ר"ל אותן האפרוחים ר"ל אותן האפרוחים ר"ל אותן האפרוחים ר"ל אותן האפרוחים ים, ים, ים, ים, חחחחרורורורוונה האפונה האפונה האפונה האפממממאני אני אני אני 

אני לומד שלא אני לומד שלא אני לומד שלא אני לומד שלא     ית הכנסת, ומהםית הכנסת, ומהםית הכנסת, ומהםית הכנסת, ומהםשתלויים בבשתלויים בבשתלויים בבשתלויים בב
מחשבה מחשבה מחשבה מחשבה     םםםםי מלכוון שוי מלכוון שוי מלכוון שוי מלכוון שוממממצצצצעעעעאת את את את ע ע ע ע ונונונונממממוווו    ,,,,להפסיקלהפסיקלהפסיקלהפסיק

הפסק הפסק הפסק הפסק     םםםםהיה שוהיה שוהיה שוהיה שו    םםםםאאאא    ,,,,הזההזההזההזה    חחחחשהרי האפרושהרי האפרושהרי האפרושהרי האפרו    ....רהרהרהרהזזזז
בוראי לא היה בוראי לא היה בוראי לא היה בוראי לא היה     ,,,,וווודדדדדת נגדת נגדת נגדת נגממממו לבין אמו העוו לבין אמו העוו לבין אמו העוו לבין אמו העוננננביביביבי

    כן.כן.כן.כן.תפילתו תפילתו תפילתו תפילתו     םםםםאי גאי גאי גאי גבודבודבודבודוווו    ....ולא עשתה פירותולא עשתה פירותולא עשתה פירותולא עשתה פירות    נולד,נולד,נולד,נולד,
לבל יפסיקו לבל יפסיקו לבל יפסיקו לבל יפסיקו     ,,,,ועל ידם אני מסלק כל המחשבותועל ידם אני מסלק כל המחשבותועל ידם אני מסלק כל המחשבותועל ידם אני מסלק כל המחשבות

על ידי זה אני מתעודד לסלק את כל     ....להלהלהלהייייהתפהתפהתפהתפ
        המחשבות.

למען שאר העם אשר ילמדו למען שאר העם אשר ילמדו למען שאר העם אשר ילמדו למען שאר העם אשר ילמדו     ,,,,ההההזזזזובא להגיד ובא להגיד ובא להגיד ובא להגיד 
במחשבות במחשבות במחשבות במחשבות     םםםםריריריריייייתדתדתדתד    םםםםאשר האשר האשר האשר ה, , , , השכלהשכלהשכלהשכל    ררררמוסמוסמוסמוס

        ם.ם.ם.ם.וישימו על לבוישימו על לבוישימו על לבוישימו על לב    ,,,,שיזכרו זאתשיזכרו זאתשיזכרו זאתשיזכרו זאת    ,,,,זרותזרותזרותזרות
הוא מוסיף דבר  עוד נקודה. תשמעו, כעתכעתכעתכעת

ות שאין תלויים אותן ות שאין תלויים אותן ות שאין תלויים אותן ות שאין תלויים אותן במקומבמקומבמקומבמקומ    ףףףףואואואוא    מעניין,
, , , , מכל מקום יזכרו בזהמכל מקום יזכרו בזהמכל מקום יזכרו בזהמכל מקום יזכרו בזה    כ"נ,כ"נ,כ"נ,כ"נ,ההההייייהאפרוחים בבהאפרוחים בבהאפרוחים בבהאפרוחים בב

בגלל שהוא אשכנזי,  כנראה    וישובו מכסלם.וישובו מכסלם.וישובו מכסלם.וישובו מכסלם.
אצלם בארצות אשכנז לא היה ביצי בת יענה, 

ן, לכל הפחות אז הוא אומר כי גם אצלם שאי
        תחשוב על כך, תעלה זאת במחשבתך.

  

ולא אומר אני ולא אומר אני ולא אומר אני ולא אומר אני     ,,,,אנא מניאנא מניאנא מניאנא מני -שמואל  - ולכך אמרולכך אמרולכך אמרולכך אמר
ינוי שייך אדבר שהוא מרובה ינוי שייך אדבר שהוא מרובה ינוי שייך אדבר שהוא מרובה ינוי שייך אדבר שהוא מרובה ממממכי לשון כי לשון כי לשון כי לשון     ,,,,רואהרואהרואהרואה
להחזיק זה הדבר להחזיק זה הדבר להחזיק זה הדבר להחזיק זה הדבר     ,,,,ולרבותא קאמרולרבותא קאמרולרבותא קאמרולרבותא קאמר    ....במינובמינובמינובמינו
    ,,,,ושאר העם שיהא הדבר תקוע בלבםושאר העם שיהא הדבר תקוע בלבםושאר העם שיהא הדבר תקוע בלבםושאר העם שיהא הדבר תקוע בלבם    ,,,,בלבובלבובלבובלבו

שהרי שהרי שהרי שהרי     ,,,,ייהייהייהייהוראָ וראָ וראָ וראָ     חת.חת.חת.חת.אאאא    םםםםלא להפסיק ואפילו פעלא להפסיק ואפילו פעלא להפסיק ואפילו פעלא להפסיק ואפילו פעשששש
וכל זה וכל זה וכל זה וכל זה     ,,,,הזה יש בעולםהזה יש בעולםהזה יש בעולםהזה יש בעולם    יןיןיןיןממממשל של של של כל כך אפרוחים כל כך אפרוחים כל כך אפרוחים כל כך אפרוחים 

והורגת והורגת והורגת והורגת     ,,,,הנותנת דעתה עליהםהנותנת דעתה עליהםהנותנת דעתה עליהםהנותנת דעתה עליהם    םםםםאֵ אֵ אֵ אֵ ת הָ ת הָ ת הָ ת הָ מַד מַד מַד מַד תתתתבהבהבהבה
לא היה מרובים לא היה מרובים לא היה מרובים לא היה מרובים     ,,,,דאי לא כןדאי לא כןדאי לא כןדאי לא כן    ....כל חיה המפסקתכל חיה המפסקתכל חיה המפסקתכל חיה המפסקת

כ כ כ כ """"כן ראוי לכל איש גכן ראוי לכל איש גכן ראוי לכל איש גכן ראוי לכל איש ג    ....כל כך מינם בעולםכל כך מינם בעולםכל כך מינם בעולםכל כך מינם בעולם
    ....תפילותיו כולם בלי הפסקתפילותיו כולם בלי הפסקתפילותיו כולם בלי הפסקתפילותיו כולם בלי הפסק    בויבויבויבוישיהיו רישיהיו רישיהיו רישיהיו רי    ,,,,לעשותלעשותלעשותלעשות

כתבתי כתבתי כתבתי כתבתי     ,,,,זית רענןזית רענןזית רענןזית רענן    ,,,,ובחיבורי הגדול על התורהובחיבורי הגדול על התורהובחיבורי הגדול על התורהובחיבורי הגדול על התורה
    םםםםלהלהלהלה    יןיןיןיןולפי שאולפי שאולפי שאולפי שא    ,,,,נפלאים בדרך זהנפלאים בדרך זהנפלאים בדרך זהנפלאים בדרך זה    םםםםריריריריבבבבהרבה דהרבה דהרבה דהרבה ד

            ....פהפהפהפהתבם תבם תבם תבם לה לא ראיתי לכלה לא ראיתי לכלה לא ראיתי לכלה לא ראיתי לכיייית לתפת לתפת לתפת לתפכוכוכוכושיישיישיישיי
  

זה הוא מסביר את הפסוק שהבאנו לעיל  לפילפילפילפי
    במזמורבמזמורבמזמורבמזמור    בתהליםבתהליםבתהליםבתהלים"ש "ש "ש "ש ממממיושב יושב יושב יושב ממממובזה נ"ל ובזה נ"ל ובזה נ"ל ובזה נ"ל וז"ל, 

ת ה' לבי ת ה' לבי ת ה' לבי ת ה' לבי כלתה נפשי לחצרוכלתה נפשי לחצרוכלתה נפשי לחצרוכלתה נפשי לחצרו    םםםםנכספה וגנכספה וגנכספה וגנכספה וג    ,,,,פ"דפ"דפ"דפ"ד
ציפור מצאה בית ציפור מצאה בית ציפור מצאה בית ציפור מצאה בית     םםםםגגגג    ....ובשרי ירננו אל אל חיובשרי ירננו אל אל חיובשרי ירננו אל אל חיובשרי ירננו אל אל חי

ודרור קן לה אשר שתה אפרוחיה את ודרור קן לה אשר שתה אפרוחיה את ודרור קן לה אשר שתה אפרוחיה את ודרור קן לה אשר שתה אפרוחיה את 
אשרי יושבי ביתך עוד יהללוך אשרי יושבי ביתך עוד יהללוך אשרי יושבי ביתך עוד יהללוך אשרי יושבי ביתך עוד יהללוך     ....וגו'וגו'וגו'וגו'    ךךךךחותיחותיחותיחותיבבבבזזזזממממ

        ? הללו מה הקשר בין הפסוקים    ....סלהסלהסלהסלה
שהחסידים שהחסידים שהחסידים שהחסידים     ,,,,' דברכות על פסוק זה' דברכות על פסוק זה' דברכות על פסוק זה' דברכות על פסוק זהממממוארז"ל בגוארז"ל בגוארז"ל בגוארז"ל בג

לה לה לה לה יייישוהים שעה אחת קודם התפשוהים שעה אחת קודם התפשוהים שעה אחת קודם התפשוהים שעה אחת קודם התפ    ווווהיהיהיהי    ניםניםניםניםהראשוהראשוהראשוהראשו
    םםםםכדי שיכוונו לבכדי שיכוונו לבכדי שיכוונו לבכדי שיכוונו לב    ,,,,להלהלהלהייייושעה אחת אחר התפושעה אחת אחר התפושעה אחת אחר התפושעה אחת אחר התפ

ה ענין זה לפסוקים ה ענין זה לפסוקים ה ענין זה לפסוקים ה ענין זה לפסוקים ממממ    ,,,,וקשהוקשהוקשהוקשה    ....לאביהם שבשמיםלאביהם שבשמיםלאביהם שבשמיםלאביהם שבשמים
            ????שקדמושקדמושקדמושקדמו

ה נפשי ה נפשי ה נפשי ה נפשי כשנכספה וכלתכשנכספה וכלתכשנכספה וכלתכשנכספה וכלת    ,,,,וה"קוה"קוה"קוה"ק    ,,,,ועם מ"ש יובןועם מ"ש יובןועם מ"ש יובןועם מ"ש יובן
אז לבי ובשרי יחד אז לבי ובשרי יחד אז לבי ובשרי יחד אז לבי ובשרי יחד     ,,,,לבתי כנסיותלבתי כנסיותלבתי כנסיותלבתי כנסיות    ----' ' ' ' הההה    לחצרותלחצרותלחצרותלחצרות

'לבי ובשרי' היינו, אדם שאינו  ....ירננו אל אל חיירננו אל אל חיירננו אל אל חיירננו אל אל חי
מכוין, אז רק הבשר שלו עובד, הוא מוציא זאת 
בשפתיו, אבל ליבו בעולמות אחרים. צריך 
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שהלב והבשר יתחברו ביחד, לרנן להקב"ה. כך 
הוא יסד אומר דוד המלך. 'לבני קורח מזמור', 

רים זאת בבית היו שָׁ שבני קורח  זאת עבור
בלא בלא בלא בלא     םםםםתפלליתפלליתפלליתפלליהמהמהמהמ    דםדםדםדםלא כשאר בני אלא כשאר בני אלא כשאר בני אלא כשאר בני אוווו    המקדש.

ובשרי היה מכוונים לאל ובשרי היה מכוונים לאל ובשרי היה מכוונים לאל ובשרי היה מכוונים לאל אלא לבי אלא לבי אלא לבי אלא לבי     ,,,,כוונת הלבכוונת הלבכוונת הלבכוונת הלב
            ....הפסקהפסקהפסקהפסק    םםםםבלי שובלי שובלי שובלי שו    ,,,,חיחיחיחי

  

    ''''ררררצפוצפוצפוצפו''''    םםםםשהרי גשהרי גשהרי גשהרי ג    ,,,,וראיהוראיהוראיהוראיה    ....סרסרסרסרמומומומווכל זה למדתי וכל זה למדתי וכל זה למדתי וכל זה למדתי 
מצא בית ודרור קן לה אשר שתה אפרוחיה את מצא בית ודרור קן לה אשר שתה אפרוחיה את מצא בית ודרור קן לה אשר שתה אפרוחיה את מצא בית ודרור קן לה אשר שתה אפרוחיה את 

היינו היינו היינו היינו     ,,,,ביתביתביתבית    מצאמצאמצאמצאפור פור פור פור ייייצצצצ    םםםםרי גרי גרי גרי גההההשששש    "ל"ל"ל"לרררר    ....מזבחותיךמזבחותיךמזבחותיךמזבחותיך
ֽ     ,,,,בית הכנסתבית הכנסתבית הכנסתבית הכנסת ֽ וׂשָ ֽ וׂשָ ֽ וׂשָ     וםוםוםוםמה אפרוחים במקמה אפרוחים במקמה אפרוחים במקמה אפרוחים במקוׂשָ

    ,,,,תפללין בהםתפללין בהםתפללין בהםתפללין בהםממממשהם בתי כנסיות ששהם בתי כנסיות ששהם בתי כנסיות ששהם בתי כנסיות ש    ,,,,מזבחותיךמזבחותיךמזבחותיךמזבחותיך
 ----    ת שהיה מקריבן במזבחותת שהיה מקריבן במזבחותת שהיה מקריבן במזבחותת שהיה מקריבן במזבחותנונונונוקרבקרבקרבקרב    םםםםבמקובמקובמקובמקום ם ם ם והוהוהוה

עי' גמרא [הרי תפילות כנגד תמידין תיקנום 
ם ם ם ם ותותותותה שייכה שייכה שייכה שייכממממאך אך אך אך     ם.ם.ם.ם.פור שפור שפור שפור שייייוהצוהצוהצוהצ    - ]ברכות דף כו:

            ????לשםלשםלשםלשם
  

ן ן ן ן ייייווווככככלבל יפסיקו מללבל יפסיקו מללבל יפסיקו מללבל יפסיקו מל    ,,,,וסרוסרוסרוסרממממאי ללמוד אי ללמוד אי ללמוד אי ללמוד דדדדאלא ואלא ואלא ואלא ו
    ',',',',אשרי יושבי ביתךאשרי יושבי ביתךאשרי יושבי ביתךאשרי יושבי ביתך''''    ךךךךיכיכיכיכפפפפולולולול    ....יםיםיםיםממממלאבינו שבשלאבינו שבשלאבינו שבשלאבינו שבש

    םםםםן לבן לבן לבן לבלכוולכוולכוולכוו    כדיכדיכדיכדי    ,,,,תתתתיויויויואותן ששוהין בבתי כנסאותן ששוהין בבתי כנסאותן ששוהין בבתי כנסאותן ששוהין בבתי כנס
    ,,,,שהרי ראוי לעשות כןשהרי ראוי לעשות כןשהרי ראוי לעשות כןשהרי ראוי לעשות כן    ,,,,להםלהםלהםלהם    ייייאשראשראשראשר    ,,,,בתפילהבתפילהבתפילהבתפילה

  ....וק"לוק"לוק"לוק"ל
  

  

הם דבריו, דברים ממש מתוקים מדבש  אלואלואלואלו
גם את על דרך זו, כך  הוא מסבירוונופת צופים, 

כאשר יראה  המאמרים של יתר החכמים.
  המעיין שם באריכות.

  

יה, אבל לא נזכר בפסוק ביצֶ  מהקהל: שאלהשאלהשאלהשאלה
  ?יהָ אלא אפרוחֶ 

מרן שליט"א: תכלית הביצים, הם  תשובתתשובתתשובתתשובת
  האפרוחים שיוצאים מהם.

  

  ישנם כמה חידושים.  ,בדבריובדבריובדבריובדבריו
  

ראשון, לפי דבריו, אז כבר בזמן דוד  דברדברדברדבר
המלך זה היה. וכבר אינני מדבר על תלמוד 
ירושלמי, והגמרא בבלי, הדורשים זאת. כבר 

ביצי נעמיות, בבתי כנסיות. אז, היה הדבר הזה. 
זה ואם כי כמובן שהוא אומר זאת בדרך דרוש, 

לא מחייב, אין הכרח לפרש כך, וכפי שאמרנו 
עכ"פ רים. אבל רואים ישנם עוד פירושים אח

מה אפשר ללמוד כמה שהדבר הזה חשוב, 
  מכך, וכמה תועלת יכולה לצאת מן הדבר הזה.

שני, לפי דבריו אין המדובר על ביצה  דברדברדברדבר
אחת, ולא על חמש, אלא צריך 'לספור את 
האפרוחים', דהיינו לראות כמה שהם מרובים, 
להראות כמה הכוח של בת היענה, כי על ידי 

לים, ועל ידי זה המין הזה מתרבה. כך זה הם פוע
  שיידע האדם, שכל תפילותיו יהיו בכוונה.

בשיעור מוצש"ק [דיברנו לפני כמה שיעורים  הריהריהריהרי
, ממתי התחיל המנהג הזה? האם הוא ]שלח לך

התחיל לפני מאתיים שנה, ארבע מאות שנה, 
  שש מאות שנה. 

לפי דבריו, זה היה כבר בזמן דוד הנה  אבלאבלאבלאבל
  ש נפלא.חידו המלך.
מהקהל: א"כ לפי דברי הקרבן שבת, גם  שאלהשאלהשאלהשאלה

  בבית המקדש תלו ביצי נעמיות?
מרן שליט"א: לזה אין ראיה. ואילו היה  תשובתתשובתתשובתתשובת

כן, בודאי היה נזכר בדברי חז"ל. כנראה שם 
אין צורך להתעוררות לעבודת ה', כי יש די 

  מספיק דברים רבים המעוררים.
  

מקור נוסף מספר נוהג בחכמה, כי מנהג תליית ביצי מקור נוסף מספר נוהג בחכמה, כי מנהג תליית ביצי מקור נוסף מספר נוהג בחכמה, כי מנהג תליית ביצי מקור נוסף מספר נוהג בחכמה, כי מנהג תליית ביצי 
        בת יענה בבתי הכנסת היה כבר בזמן התנאים. בת יענה בבתי הכנסת היה כבר בזמן התנאים. בת יענה בבתי הכנסת היה כבר בזמן התנאים. בת יענה בבתי הכנסת היה כבר בזמן התנאים. 

, [דף ל"ו]הוא, כי גם בספר נוהג בחכמה  המענייןהמענייןהמענייןהמעניין
להר"ר יוסף בן נאים, שהיה מחכמי מרוקו, הוא 
  ג"כ אומר כי דבר זה היה כבר מימות התנאים. 

תולין תולין תולין תולין     ,,,,מנהג בבית הכנסתמנהג בבית הכנסתמנהג בבית הכנסתמנהג בבית הכנסתכותב כך,  הואהואהואהוא
ביצת בת ביצת בת ביצת בת ביצת בת     ,,,,לת שבו תלוי העששיתלת שבו תלוי העששיתלת שבו תלוי העששיתלת שבו תלוי העששיתבשלשבשלשבשלשבשלש
כדי כדי כדי כדי     ,,,,ומצפים אותה ברדידי נחושתומצפים אותה ברדידי נחושתומצפים אותה ברדידי נחושתומצפים אותה ברדידי נחושת    ,,,,היענההיענההיענההיענה

            ....לתלות אותה בשלשלתלתלות אותה בשלשלתלתלות אותה בשלשלתלתלות אותה בשלשלת
' ' ' ' ססססכ' הרה"ק מוהר"א כהן ז"ל בכ' הרה"ק מוהר"א כהן ז"ל בכ' הרה"ק מוהר"א כהן ז"ל בכ' הרה"ק מוהר"א כהן ז"ל ב    ,,,,טעם לדברטעם לדברטעם לדברטעם לדבר

הא' לרמוז הא' לרמוז הא' לרמוז הא' לרמוז     ....שני טעמים לדברשני טעמים לדברשני טעמים לדברשני טעמים לדבר    ,,,,מדרש תלפיותמדרש תלפיותמדרש תלפיותמדרש תלפיות
ה' על ישראל ה' על ישראל ה' על ישראל ה' על ישראל שתמיד עיני שתמיד עיני שתמיד עיני שתמיד עיני     ,,,,לכל נכנס ויוצאלכל נכנס ויוצאלכל נכנס ויוצאלכל נכנס ויוצא

כמו כמו כמו כמו     ....וע"י השגחתו בנו אנו חייםוע"י השגחתו בנו אנו חייםוע"י השגחתו בנו אנו חייםוע"י השגחתו בנו אנו חיים    ,,,,בלי הפסק רגעבלי הפסק רגעבלי הפסק רגעבלי הפסק רגע
הם הם הם הם     ,,,,שע"י התמדה בהם בלי הפסקשע"י התמדה בהם בלי הפסקשע"י התמדה בהם בלי הפסקשע"י התמדה בהם בלי הפסק    ,,,,ביצי היענהביצי היענהביצי היענהביצי היענה

ואם יפסק מהם הראיה ואם יפסק מהם הראיה ואם יפסק מהם הראיה ואם יפסק מהם הראיה     ,,,,חיים ונעשים אפרוחיםחיים ונעשים אפרוחיםחיים ונעשים אפרוחיםחיים ונעשים אפרוחים
ובתתו האדם בדעתו ובתתו האדם בדעתו ובתתו האדם בדעתו ובתתו האדם בדעתו     ....לים ונאבדיםלים ונאבדיםלים ונאבדיםלים ונאבדיםרגע הם כָּ רגע הם כָּ רגע הם כָּ רגע הם כָּ 

בעלות בעלות בעלות בעלות     ,,,,בהקב"הבהקב"הבהקב"הבהקב"ה    מביאו אל הדביקותמביאו אל הדביקותמביאו אל הדביקותמביאו אל הדביקות    ,,,,כל זאתכל זאתכל זאתכל זאת
שתמיד השגחתו עלינו שתמיד השגחתו עלינו שתמיד השגחתו עלינו שתמיד השגחתו עלינו     ,,,,נונונונוּמָ ּמָ ּמָ ּמָ על לבו חיבתו ִע על לבו חיבתו ִע על לבו חיבתו ִע על לבו חיבתו ִע 

    ,,,,כדי להגן ולשמור אותנו מכל נזקכדי להגן ולשמור אותנו מכל נזקכדי להגן ולשמור אותנו מכל נזקכדי להגן ולשמור אותנו מכל נזק    ,,,,בלי הפסקבלי הפסקבלי הפסקבלי הפסק
    ,,,,למיחלים לחסדולמיחלים לחסדולמיחלים לחסדולמיחלים לחסדוליריאיו ליריאיו ליריאיו ליריאיו     י"יי"יי"יי"יה הנה עין ה הנה עין ה הנה עין ה הנה עין """"כמשכמשכמשכמש

שעין השם תמיד על יראיו בלי הפסק רגע שעין השם תמיד על יראיו בלי הפסק רגע שעין השם תמיד על יראיו בלי הפסק רגע שעין השם תמיד על יראיו בלי הפסק רגע 
בזכות המיחלים בזכות המיחלים בזכות המיחלים בזכות המיחלים     ךךךךועושה כועושה כועושה כועושה כ    ....מלהשגיח בהםמלהשגיח בהםמלהשגיח בהםמלהשגיח בהם
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גם גם גם גם     ,,,,שתמיד עיניהם תלויים בהקב"השתמיד עיניהם תלויים בהקב"השתמיד עיניהם תלויים בהקב"השתמיד עיניהם תלויים בהקב"ה    ,,,,לחסדולחסדולחסדולחסדו
השגחתו תמיד השגחתו תמיד השגחתו תמיד השגחתו תמיד     ,,,,מדה כנגד מדהמדה כנגד מדהמדה כנגד מדהמדה כנגד מדה    ךךךךהוא יתברהוא יתברהוא יתברהוא יתבר

            ....בישראלבישראלבישראלבישראל
שכיון שמעולם לא זזה שכינה שכיון שמעולם לא זזה שכינה שכיון שמעולם לא זזה שכינה שכיון שמעולם לא זזה שכינה     ,,,,וד טעם ב'וד טעם ב'וד טעם ב'וד טעם ב'עעעעוווו

עיני י"י עיני י"י עיני י"י עיני י"י ארץ אשר ארץ אשר ארץ אשר ארץ אשר     כתובכתובכתובכתובההההמר מר מר מר כמאכמאכמאכמא    ,,,,מא"ימא"ימא"ימא"י
שתמיד השגחתו בה שתמיד השגחתו בה שתמיד השגחתו בה שתמיד השגחתו בה     ,,,,ו'ו'ו'ו'גגגגתמיד ותמיד ותמיד ותמיד ו    ,,,,בהבהבהבה    ךךךךייייד'ד'ד'ד'אלאלאלאל

הוא מקדש הוא מקדש הוא מקדש הוא מקדש     ססססהכנ"הכנ"הכנ"הכנ"ייייובובובוב    ,,,,כבת היענהכבת היענהכבת היענהכבת היענה    ,,,,בלי הפסקבלי הפסקבלי הפסקבלי הפסק
ית ית ית ית ובראות האדם הביצים הללו בבובראות האדם הביצים הללו בבובראות האדם הביצים הללו בבובראות האדם הביצים הללו בב    ....מעטמעטמעטמעט
שעיני הקב"ה שעיני הקב"ה שעיני הקב"ה שעיני הקב"ה     ,,,,עולה ברעיונו וזכרונועולה ברעיונו וזכרונועולה ברעיונו וזכרונועולה ברעיונו וזכרונו    ת,ת,ת,ת,ססססהכנהכנהכנהכנ

ובזה יבוא ובזה יבוא ובזה יבוא ובזה יבוא     ....מקדשינומקדשינומקדשינומקדשינו    תמיד בא"י מקוםתמיד בא"י מקוםתמיד בא"י מקוםתמיד בא"י מקום
            ....להתפלל על הגלות ועל החרבןלהתפלל על הגלות ועל החרבןלהתפלל על הגלות ועל החרבןלהתפלל על הגלות ועל החרבן

ללגלג על שום מנהג של ללגלג על שום מנהג של ללגלג על שום מנהג של ללגלג על שום מנהג של שאין שאין שאין שאין     ,,,,מזהמזהמזהמזה    ונלמודונלמודונלמודונלמוד
כי לעולם יש להם שורש ע"מ כי לעולם יש להם שורש ע"מ כי לעולם יש להם שורש ע"מ כי לעולם יש להם שורש ע"מ     ,,,,ישראלישראלישראלישראל

  כך הוא אומר.     ....שיסמוכושיסמוכושיסמוכושיסמוכו
  

כאן העתיק מדברי המדרש תלפיות, והוא  עדעדעדעד
  מוסיף כדלקמן.

דאיתא דאיתא דאיתא דאיתא     ,,,,ונלע"ד שדבר זה היה מימות התנאיםונלע"ד שדבר זה היה מימות התנאיםונלע"ד שדבר זה היה מימות התנאיםונלע"ד שדבר זה היה מימות התנאים
דברים דברים דברים דברים     ,,,,בענין טומאהבענין טומאהבענין טומאהבענין טומאה    ]]]]י"די"די"די"דשנה שנה שנה שנה פי"ז מפי"ז מפי"ז מפי"ז מ[[[[' כלים ' כלים ' כלים ' כלים ססססבמבמבמבמ

    ....המצופההמצופההמצופההמצופה    וביצת הנעמיתוביצת הנעמיתוביצת הנעמיתוביצת הנעמית    ,,,,שאין בהם טומאהשאין בהם טומאהשאין בהם טומאהשאין בהם טומאה
בת היענה בת היענה בת היענה בת היענה     ,,,,וביצת הנעמיתוביצת הנעמיתוביצת הנעמיתוביצת הנעמית    ,,,,ופי' הרע"בופי' הרע"בופי' הרע"בופי' הרע"ב

            ....הרי דהיו מצפים אותההרי דהיו מצפים אותההרי דהיו מצפים אותההרי דהיו מצפים אותה    ....מתרגמינן נעמיתאמתרגמינן נעמיתאמתרגמינן נעמיתאמתרגמינן נעמיתא
המלה 'בת היענה', הוא 'בת נעמיתא'.  תרגוםתרגוםתרגוםתרגום

המלה נעמית, זה גם בתרגום, וגם בלשון חז"ל. 
נעמיתא. א"כ כתוב שם, כי ביצת הנעמית 
המצופה היא מקבלת טומאה, כי אפשר 
להשתמש בה בלי זה, לכן חז"ל גזרו על כך 

חרות, שאי אפשר טומאה. לגבי ביצים א
להשתמש בהם רק אם יצפו אותם, כיון 
שהקליפה שלהם חלשה, לא גזרו על כך 
טומאה. אבל ביצת בת יענה, הקליפה שלה 
מספיק חזקה, לא צריך לצפות אותה. אז אם 

  ציפית אותה, גזרו שהיא מקבלת טומאה. 
ודאי כדי ודאי כדי ודאי כדי ודאי כדי     ????ולמה היו מצפים אותהולמה היו מצפים אותהולמה היו מצפים אותהולמה היו מצפים אותהשואל,  והואוהואוהואוהוא

לאיזה כוונה לאיזה כוונה לאיזה כוונה לאיזה כוונה     ,,,,ולראותה תמידולראותה תמידולראותה תמידולראותה תמיד    ,,,,שברשברשברשבריייישלא תשלא תשלא תשלא ת
  .שהיתה אצלםשהיתה אצלםשהיתה אצלםשהיתה אצלם

הפעם, לא שחובה לפרש כך, אין הכרח  שובשובשובשוב
 כדבריו שזה נהוג כבר מימות התנאים,לפרש 

  אבל רואים שהוא העלה לפי דעתו שהדבר כך.
מהקהל: אבל אם יצפו את הביצה, כבר  שאלהשאלהשאלהשאלה

  לא יראו אותה?

[כפי  מרן שליט"א: נכון, עדיף שיראו תשובתתשובתתשובתתשובת
, בסוף יחשבו שזה ]קרחמוצש"ק שנאמר בשיעור 

  משהו אחר. עדיף את הביצה המקורית.
  

מצד שני, הוא אומר כי הציפוי הוא בכדי  אבלאבלאבלאבל
שזה יחזיק הרבה זמן, בכדי שיתקיים. וז"ל, כדי 
שלא תישבר ולראותה תמיד. משמע לפי זה, 
שהיא יכולה להישבר, ולכן עשו ציפוי בכדי 
לחזקה, ובכדי שתמיד יראו אותה. ורצוי שלא 

ד את המעלה הזאת, שיהיה להם תמיד להפסי
  לזכרון. 

  

אינני מדבר על כך שישנן כאלה  וכברוכברוכברוכבר
האומרים, שיש בכך סגולה נגד עין הרע. 
'היענה' זה מלשון 'עין', זה מגן מעין הרע, לכן 
השתמשו בזה בכל מיני מקומות, וגם בבתי 

ם צריך שאנשים לא הכנסת, כי ח"ו לפעמי
  רע. פגע בהם עין הישלוט בהם ולא ת

  

מעלים לס"ת לפעמים  ,אנחנו התימנים הריהריהריהרי
 וכדומה. אפילו כמה אחים אחד אחרי השני,

האומרים כי משום עין מהפוסקים וישנם כאלה 
וכך נפסק בשלחן הרע לא להעלות אותם זא"ז. 

לא  אבותינו נע"ג לא נהגו כך.ערוך. אבל 
  את.אולי בגלל שהם סמכו על זחששו לכך. 

  

  מהקהל: אולי ציפוי שקוף, כגון זכוכית? שאלהשאלהשאלהשאלה
  

מרן שליט"א: יפה. יכול להיות. כך  תשובתתשובתתשובתתשובת
    יהיה היכר.

  

נפילת פנים ('תחנון') נפילת פנים ('תחנון') נפילת פנים ('תחנון') נפילת פנים ('תחנון')     לומרלומרלומרלומרתשובה לשואל האם תשובה לשואל האם תשובה לשואל האם תשובה לשואל האם 
כשיש סיום מסכתא, הרחבה בעניין אמירת נפילת כשיש סיום מסכתא, הרחבה בעניין אמירת נפילת כשיש סיום מסכתא, הרחבה בעניין אמירת נפילת כשיש סיום מסכתא, הרחבה בעניין אמירת נפילת 
פנים כשיש חתן בר מצוה או הכנסת ספר תורה או פנים כשיש חתן בר מצוה או הכנסת ספר תורה או פנים כשיש חתן בר מצוה או הכנסת ספר תורה או פנים כשיש חתן בר מצוה או הכנסת ספר תורה או 

במניין במניין במניין במניין ביום פטירת צדיקים, ומה יעשה תימני הנמצא ביום פטירת צדיקים, ומה יעשה תימני הנמצא ביום פטירת צדיקים, ומה יעשה תימני הנמצא ביום פטירת צדיקים, ומה יעשה תימני הנמצא 
        . . . . , וכן אצל החסידים, וכן אצל החסידים, וכן אצל החסידים, וכן אצל החסידיםשאין אומרים אז נפילת פניםשאין אומרים אז נפילת פניםשאין אומרים אז נפילת פניםשאין אומרים אז נפילת פנים

  

באמצעות בני הרב דוד הי"ו שאלה  קיבלתיקיבלתיקיבלתיקיבלתי
לכבוד מרן הרה"ג רבי יצחק רצאבי לכבוד מרן הרה"ג רבי יצחק רצאבי לכבוד מרן הרה"ג רבי יצחק רצאבי לכבוד מרן הרה"ג רבי יצחק רצאבי בזה"ל, 

        שליט"א.שליט"א.שליט"א.שליט"א.
מן האברכים זכה מן האברכים זכה מן האברכים זכה מן האברכים זכה     ב'כולל' כשאחדב'כולל' כשאחדב'כולל' כשאחדב'כולל' כשאחדנסתפקנו נסתפקנו נסתפקנו נסתפקנו 

וסיים מסכתות שבת ושקלים לאחר עמל וסיים מסכתות שבת ושקלים לאחר עמל וסיים מסכתות שבת ושקלים לאחר עמל וסיים מסכתות שבת ושקלים לאחר עמל 
ויגיעה, ועשה זאת בסיום ה'סדר', ולאחר מכן ויגיעה, ועשה זאת בסיום ה'סדר', ולאחר מכן ויגיעה, ועשה זאת בסיום ה'סדר', ולאחר מכן ויגיעה, ועשה זאת בסיום ה'סדר', ולאחר מכן 

    ,,,,מנחה. ולאחר שמונה עשרהמנחה. ולאחר שמונה עשרהמנחה. ולאחר שמונה עשרהמנחה. ולאחר שמונה עשרה    התפללנוהתפללנוהתפללנוהתפללנו
דהיינו     ----הסתפקו הציבור האם להגיד תחנון הסתפקו הציבור האם להגיד תחנון הסתפקו הציבור האם להגיד תחנון הסתפקו הציבור האם להגיד תחנון 

  או שלא?או שלא?או שלא?או שלא? -נפילת אפים [פנים] 
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י יומא טבא לרבנן, ולכן אין י יומא טבא לרבנן, ולכן אין י יומא טבא לרבנן, ולכן אין י יומא טבא לרבנן, ולכן אין הוֵ הוֵ הוֵ הוֵ דדדד    ,,,,צד אחד טעןצד אחד טעןצד אחד טעןצד אחד טען
. אלו דברי אביי במסכת צריך לומר תחנוןצריך לומר תחנוןצריך לומר תחנוןצריך לומר תחנון

דכי חזינא צורבא דכי חזינא צורבא דכי חזינא צורבא דכי חזינא צורבא     ,,,,תיתי ליתיתי ליתיתי ליתיתי לי, ]דף קי"ח ע"ב[שבת 
עבידנא יומא טבא עבידנא יומא טבא עבידנא יומא טבא עבידנא יומא טבא     ,,,,מרבנן דשלים מסכתיהמרבנן דשלים מסכתיהמרבנן דשלים מסכתיהמרבנן דשלים מסכתיה

כי ביום הזה שעושים סיום מסכת, נמצא  .לרבנןלרבנןלרבנןלרבנן
זהו 'יומא טבא לרבנן', זה יום של שמחה ואין 

  נפילת אפים. 
  

        . . . . שלא ראו זאת בשום פוסקשלא ראו זאת בשום פוסקשלא ראו זאת בשום פוסקשלא ראו זאת בשום פוסק    ,,,,צד שני טעןצד שני טעןצד שני טעןצד שני טען
            שהאברך המסיים היה תימני.שהאברך המסיים היה תימני.שהאברך המסיים היה תימני.שהאברך המסיים היה תימני.    ,,,,יש לצייןיש לצייןיש לצייןיש לציין

אשמח שמרן שליט"א יאיר את עינינו. ועוד אשמח שמרן שליט"א יאיר את עינינו. ועוד אשמח שמרן שליט"א יאיר את עינינו. ועוד אשמח שמרן שליט"א יאיר את עינינו. ועוד 
        ינובון בשיבה דשנים ורעננים יהיו.ינובון בשיבה דשנים ורעננים יהיו.ינובון בשיבה דשנים ורעננים יהיו.ינובון בשיבה דשנים ורעננים יהיו.

, , , , היכל יוסף שלוםהיכל יוסף שלוםהיכל יוסף שלוםהיכל יוסף שלום    כוללכוללכוללכולל    שלמה פנחסי הלוי,שלמה פנחסי הלוי,שלמה פנחסי הלוי,שלמה פנחסי הלוי,
        שליט"א.שליט"א.שליט"א.שליט"א.    מנחם צדוקמנחם צדוקמנחם צדוקמנחם צדוק    בראשות הרבבראשות הרבבראשות הרבבראשות הרב

  

 בשלחן ערוך המקוצרעל זה כתבנו  ,למעשהלמעשהלמעשהלמעשה
ישנם  הרי .]י'סעיף  כ"א[סימן בהלכות נפילת פנים 

כמה דברים שלא נזכרו בספרי הפוסקים, האם 
לגבי חתן בר לומר בהם נפילת אפים, כגון 

מצוה. לגבי 'חתן' רגיל, אם הוא נמצא בבית 
הכנסת, לא אומרים נפילת פנים. כמו כן אם יש 

משא"כ לגבי וכדומה. מילה, ג"כ לא אומרים. 
  חתן בר מצוה.

  

    כשנמצא בבית הכנסתכשנמצא בבית הכנסתכשנמצא בבית הכנסתכשנמצא בבית הכנסתשם בס"ד כך,  כתבנוכתבנוכתבנוכתבנו
שמלאו לו באותו היום י"ג שנים שמלאו לו באותו היום י"ג שנים שמלאו לו באותו היום י"ג שנים שמלאו לו באותו היום י"ג שנים חתן בר מצוה חתן בר מצוה חתן בר מצוה חתן בר מצוה 

בר  ת פנים.ת פנים.ת פנים.ת פנים.צריכים לומר נפילצריכים לומר נפילצריכים לומר נפילצריכים לומר נפילאעפ"כ אעפ"כ אעפ"כ אעפ"כ     ויום אחד,ויום אחד,ויום אחד,ויום אחד,
  מצוה זה לא סיבה, אפילו שעושים שמחה וכו'.

  

, ]ט"ו[עיני יצחק, הערה בהערות למטה  והסברתיוהסברתיוהסברתיוהסברתי
כי אצל האשכנזים אומרים נפילת אפים, הגם 
שנמצא שם חתן בר מצוה. כידוע, אצל אבותינו 

תפס מקום, הרי נע"ג, העניין של 'בר מצוה' לא 
בכלל , לא עשו 9-10גיל הניחו תפילין כבר ב

. לכן, אם ישנם 'מנהגים' וכו' שמחה ביום הזה
בזה, זה רק אצל עדות אחרות. אצל 
האשכנזים, היה את עניין הבר מצוה כבר 

אומרים בכל זאת במשך מאות שנים, והם 
תחנון אז. ואצל הספרדים, נתברר כי בעבר היו 
ביניהם חילוקי דעות, ישנם כאלה שאמרו 

ת. סויימובארצות מוישנם כאלה שלא אמרו. 
פה' לחתן, ובפרט אם היו עושים לפעמים 'ז

עושים שמחה, הביאו אותו לבית הכנסת וכו', 

הדבר נפוץ יותר,  השמחה.שם כך שמורגשת 
  לא לומר, בזמן האחרון.

מכן הבאתי שם בס"ד גם נדון לגבי  לאחרלאחרלאחרלאחר
הכנסת ספר תורה, כאשר היה הכנסת ס"ת 

  במנחה האם לומר נפילת אפים. 
  

הוא, כי לדעת רבי' נטרונאי גאון השאלה  יסודיסודיסודיסוד
  רשות.  אינה אלא, נפילת אפים [הובא בטור]

 ישנם הרבה ימים שלא אומרים בהם נפילת הריהריהריהרי
אפים, למרות שזה לא מדינא דגמרא, כגון 

בערב שבת במנחה, ואפילו בראש חודש אפילו 
לא אומרים נפילת אפים. לגבי ר"ח ישנו מקור 

של רבי אליעזר עם בבבא מציעא מן המעשה 
'תנורו של עכנאי', אבל לגבי ימים אחרים, כגון 
ט"ו בשבט, ט"ו באב, כל חודש ניסן, או אפילו 

שבועות, וכן ואחרי בבית האבלים, או לפני 
עוד ישנם ותשרי, חודש מחג סוכות ועד סוף 

הרבה ימים הכתובים בספרי הפוסקים שלא 
ר נופלים בהם על פניהם, למרות שאין לכך מקו

ויסוד מן הגמרא, נתקבל הדבר למעשה בכל 
תפוצות ישראל, כיון שמזכירים זאת כבר 

לא ליפול בכל חודש ניסן,  הגאונים והראשונים
. ועיקר הסיבה היא, מובא כבר במסכת סופרים

כי נפילת אפים זה לא דבר של חובה, שנצטרך 
גם סיבה איזו סיבה הכרחית בכדי לדחות זאת. 

  את זה.  קלושה, יכולה לדחות
 יאהר רב נטרונאי גאון, שנפילת אפים אומ כךכךכךכך

רשות, הדבר אינו מעיקרי התפילה, זהו אינו 
לכן  חלק של חובה בתפילה, ולכן זאת סיבה

ם, מי שמעיין שזה נדחה בקלות. גם ברמב"
בפרק בדבריו רואה שהרמב"ם מונה זאת 

הדברים אשר אינם מעכבים שמונת בין חמישי 
  את התפילה. 

  

[סימן קל"א סעיף כ"ד, דף פסקי תשובות  בספרבספרבספרבספר
שכתב [ס"ק י"ג] , הביא את הבאר היטב ע"ה]

כיון דנפילת אפים כיון דנפילת אפים כיון דנפילת אפים כיון דנפילת אפים     וכן נראה להקל,וכן נראה להקל,וכן נראה להקל,וכן נראה להקל, בזה"ל,
  וכ"כ הטורי זהב ושכנה"ג.  רשות.רשות.רשות.רשות.

על פי רוח על פי רוח על פי רוח על פי רוח והנה, והנה, והנה, והנה, הוא כותב בזה"ל, כך  עלעלעלעלוווו
    נשתרשו מנהגים שונים להקלנשתרשו מנהגים שונים להקלנשתרשו מנהגים שונים להקלנשתרשו מנהגים שונים להקל    אלו,אלו,אלו,אלו,    דבריםדבריםדבריםדברים

    גוןגוןגוןגוןככככ    ,,,,באמירת תחנון בזמני שמחה שוניםבאמירת תחנון בזמני שמחה שוניםבאמירת תחנון בזמני שמחה שוניםבאמירת תחנון בזמני שמחה שונים
   ....כשמתפללים שם מנחהכשמתפללים שם מנחהכשמתפללים שם מנחהכשמתפללים שם מנחה    ,,,,דיון הבןדיון הבןדיון הבןדיון הבןבשמחת פבשמחת פבשמחת פבשמחת פ
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התימנים עושים בדרך כלל פדיון הבן  אנחנואנחנואנחנואנחנו
בלילה, תמיד במוצאי השלושים, אבל המדובר 

ביום, או שמאיזו למחרת על אלה העושים זאת 
            סיבה עשו ביום.

ביום שנעשה בן י"ג שנה ומניח תפילין ביום שנעשה בן י"ג שנה ומניח תפילין ביום שנעשה בן י"ג שנה ומניח תפילין ביום שנעשה בן י"ג שנה ומניח תפילין     ונערונערונערונער
או או או או     ,,,,וכן בשמחת סיום מסכתאוכן בשמחת סיום מסכתאוכן בשמחת סיום מסכתאוכן בשמחת סיום מסכתא    ....לראשונהלראשונהלראשונהלראשונה

כשמתפללים במקום כשמתפללים במקום כשמתפללים במקום כשמתפללים במקום     ,,,,הכנסת ספר תורההכנסת ספר תורההכנסת ספר תורההכנסת ספר תורה
            ....שנתאספו לכבוד השמחהשנתאספו לכבוד השמחהשנתאספו לכבוד השמחהשנתאספו לכבוד השמחה

  

    כשמתאספיםכשמתאספיםכשמתאספיםכשמתאספים    ,,,,וכן ביומא דהילולא של צדיקוכן ביומא דהילולא של צדיקוכן ביומא דהילולא של צדיקוכן ביומא דהילולא של צדיק
ובכל ימות השנה ובכל ימות השנה ובכל ימות השנה ובכל ימות השנה     ,,,,יחד אנשים הנוהים לאורויחד אנשים הנוהים לאורויחד אנשים הנוהים לאורויחד אנשים הנוהים לאורו

וביום פטירתו מדליקין נרות וביום פטירתו מדליקין נרות וביום פטירתו מדליקין נרות וביום פטירתו מדליקין נרות     ,,,,הוגים בתורתוהוגים בתורתוהוגים בתורתוהוגים בתורתו
וכעין הילולת הרשב"י וכעין הילולת הרשב"י וכעין הילולת הרשב"י וכעין הילולת הרשב"י     ,,,,ועורכים סעודה לכבודוועורכים סעודה לכבודוועורכים סעודה לכבודוועורכים סעודה לכבודו

דאין דאין דאין דאין     ]]]]סעי' ו'סעי' ו'סעי' ו'סעי' ו'[[[[בל"ג בעומר שכתוב ברמ"א בל"ג בעומר שכתוב ברמ"א בל"ג בעומר שכתוב ברמ"א בל"ג בעומר שכתוב ברמ"א 
  ין.ין.ין.ין.נופלנופלנופלנופל
כי אם  מדגיש, כי זה לא סתם 'הילולא'. הואהואהואהוא

נגיד כך לגבי כל יום פטירה של צדיק, אין לך 
יום שלא נפטרו בו צדיקים, א"כ כבר אין נפילת 
אפים בכל השנה. היום בזמנינו ישנם 'לוחות 
שנה', הרושמים בכל יום כמה וכמה צדיקים 

שמעתי ונשאר רק יום שנפטרו. אין יום פנוי... 
לפי זה, כבר אין נפילת אפים. ד בשנה. אח

הכוונה האמת היא, כי ישנם חסידים כאלה, 
פילת אפים שלגביהם נלחסידי הבעש"ט זיע"א, 

הרבה מגדולי 'עבר ובטל מן העולם', אבל 
כך.  לע מיחו בתוקף –מתוכם עצמם  -החסידים 

  כגון בעל מנחת אלעזר. 
  

אך אין להקל אך אין להקל אך אין להקל אך אין להקל בסוף, הפסק"ת כותב  ולמעשהולמעשהולמעשהולמעשה
    ,,,,אלא למי שקבלה בידם לנהוג כןאלא למי שקבלה בידם לנהוג כןאלא למי שקבלה בידם לנהוג כןאלא למי שקבלה בידם לנהוג כן    ,,,,נ"לנ"לנ"לנ"לבכל הבכל הבכל הבכל ה

זולת לבעל שמחה עצמו שהאפשרות בידו לא זולת לבעל שמחה עצמו שהאפשרות בידו לא זולת לבעל שמחה עצמו שהאפשרות בידו לא זולת לבעל שמחה עצמו שהאפשרות בידו לא 
        . כך המסקנא שלו.לומר תחנון ביום שמחתולומר תחנון ביום שמחתולומר תחנון ביום שמחתולומר תחנון ביום שמחתו

הוא כותב, שזה על פי 'רוח דבריו  בתחילתבתחילתבתחילתבתחילת
  הדברים'. 

שאתם יודעים, ישנם הלכות שנולדו לפי  כפיכפיכפיכפי
דהיינו, אין לכך מקור בספרי 'רוח הדברים'. 

הפוסקים, בשלחן ערוך הדבר אינו כתוב, וכי 
בזמן מרן הש"ע לא עשו סיום מסכתא? לא עשו 

לא מובא בשלחן אעפ"כ הכנסת ספר תורה? ו
ערוך, שלא להגיד. א"כ רואים שהם אכן אמרו. 
אם לא כתוב אחרת בשלחן ערוך, ובמפרשי 

  הש"ע, אף אחד לא מזכיר זאת. 

 י דעת הסוברים כך,הו"ת כותב, שזפסק בעלבעלבעלבעל
לפי 'רוח הדברים'. אבל ישנם דברים, אשר 

כי 'ישא אותם הרוח'... יהיו כקש לפני רוח... 
נבין  בדיוק ההיפך. זה ,אדרבה, אם תדייק

  שלא, כי ישנן דרגות בשמחה. מדברי הפוסקים 
אם  , יש להעירנפילת פנים בסיום מסכת לגבילגבילגבילגבי[

לכולי עלמא רק סיים ולא עשה סעודה, פשיטא 
דנופלין, דהא קאמר אביי עבידנא יומא טבא 
לרבנן. ואפילו אם אכלו ושתו משהו, מסתברא 

הכי, דיומא טבא משמע סעודה דלא סגי ב
. הוספת ידידנו הרה"ג איתמר חיים כהן חשובה

  שליט"א].
רשות ולכן מקילים שהיא נפילת פנים  ולענייןולענייןולענייןולעניין

 כן כתב מהרח"כיש להוסיף כי  ,יםבכמה ימ
, ובתשובותי בשם טוב סוף פרק ה' מתפילה

  עולת יצחק ח"ג סימן נ"ב.
*  

מי ישנה בעיא להילולא של צדיקים,  לגבילגבילגבילגבי
כיון שהם לא שנמצא ומתפלל אצל חסידים, 

נופלים על פניהם, והם לא שומעים, א"כ מה 
  לעשות? 

ל גדולים האומרים, כי זהו דבר שיבוש, וא ישנםישנםישנםישנם
תתייחס אליהם. ולגבי לא תתגודדו, זהו רק אם 
מנהגם היה מבוסס, אבל זה לא בסדר שהם לא 
נופלים על פניהם, א"כ תיפול אתה ואל 

  אין להתחשב בהם. תתייחס אליהם.
 ,]144[מביא הפסק"ת שם בהערה  כךוכאשר וכאשר וכאשר וכאשר 

ובס' תפילה ובס' תפילה ובס' תפילה ובס' תפילה     ]]]]ח"ג סי' י"אח"ג סי' י"אח"ג סי' י"אח"ג סי' י"א[[[[ובשו"ת יבי"א ובשו"ת יבי"א ובשו"ת יבי"א ובשו"ת יבי"א 
בשם הגר"מ בשם הגר"מ בשם הגר"מ בשם הגר"מ     ]]]]פט"ו הערה ל"זפט"ו הערה ל"זפט"ו הערה ל"זפט"ו הערה ל"ז[[[[כהלכתה כהלכתה כהלכתה כהלכתה 

יאמר תחנון יאמר תחנון יאמר תחנון יאמר תחנון     ,,,,כזהכזהכזהכזהבמנין במנין במנין במנין     שהמתפללשהמתפללשהמתפללשהמתפלל    ן,ן,ן,ן,פיינשטייפיינשטייפיינשטייפיינשטיי
    ....או לא תתגודדואו לא תתגודדואו לא תתגודדואו לא תתגודדו    ,,,,ואל יחשוש ליוהראואל יחשוש ליוהראואל יחשוש ליוהראואל יחשוש ליוהרא    ,,,,לעצמולעצמולעצמולעצמו
משמע  יודע, מהו העניין כאן של 'יוהרא'.אינני 

צדיק. אבל לגבי  שהואכביכול כי בזה מראה 
  העניין של 'לא תתגודדו', בודאי שזהו שיקול. 

  

    ]]]]סי' ל"ג ס"ק קצ"אסי' ל"ג ס"ק קצ"אסי' ל"ג ס"ק קצ"אסי' ל"ג ס"ק קצ"א[[[[    דםדםדםדםאאאא    אך בס' בית ברוך על חייאך בס' בית ברוך על חייאך בס' בית ברוך על חייאך בס' בית ברוך על חיי
ויש ליזהר ויש ליזהר ויש ליזהר ויש ליזהר     ,,,,לפרוש מן הציבורלפרוש מן הציבורלפרוש מן הציבורלפרוש מן הציבור    לולולולול ל ל ל אַ אַ אַ אַ שֶׁ שֶׁ שֶׁ שֶׁ     ,,,,כותבכותבכותבכותב

  . . . . ממחלוקת בגלל זה עיי"שממחלוקת בגלל זה עיי"שממחלוקת בגלל זה עיי"שממחלוקת בגלל זה עיי"ש
זה גרוע. שאם תהיה מכך ח"ו מחלוקת,  בודאיבודאיבודאיבודאי

מה אתה נופל כאן? אנחנו פה לא נוהגים, למה 
         ? ממנהג המקום אתה משנה
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בבית הכנסת,  יפולשלא הפתרון הוא,  לכןלכןלכןלכן
לאיזה מקום צדדי או  לאחת הפינות,אלא ילך 

  נפילת פנים. ויעשה שםלחדר הסמוך, 
חושבני כי ישנה עצה יותר טובה, נניח  ברםברםברםברם

שהאדם נמצא ב'שטיבל' של חסידים, שאין 
אצלם נפילת פנים, וידוע מהי הסיבה. כי אולי 
ישנו איזה בעל ברית, אולי יש כאן מוהל או 

יודעים שהם לא אם סנדק או אבי הבן. אבל 
כי אצלם זאת שיטה שלא ליפול, ועל נופלים, 

פי ההלכה אין להם על מה לסמוך, ומצד שני 
יפול אז אולי ח"ו תהיה מחלוקת, אם אתה ת

ישנו כאן צד משום דרך ארץ. אמנם 'אל  אבל
תתגודדו' אנחנו לא אומרים לגבי מנהגים, 
כמ"ש מהרי"ץ בשו"ת פעולת צדיק ח"ב סימן 

אבל נגיד לכל הפחות מצד דרך ארץ, 'לא ע"ו, 
  יעמוד בין היושבים, לא ישב בין העומדים'. 

כפי שאמרנו, או שהוא ילך לצד, או לחדר  א"כא"כא"כא"כ
חיצוני. או ישנו פתרון נוסף, שיעשה רק נטייה 
על צד שמאל. כידוע, מי שלומד ומעיין טוב, 
מגיע למסקנא כדלקמן. האנשים כיום חושבים, 

נזים העושים נפילת אפים הדבר בא מן האשכ
, כביכול נראה ]ן שליט"א מדגים זאת לציבור[מרכך 

שצריכים לכופף את הראש ולהישען על יד 
שמאל. אבל זה לא נכון. עיקר נפילת אפים זה 

הנטייה לצד שמאל. עצם לא להישען, אלא 
כפי שההסיבה וכפי שביאר רבי' האיי גאון, כי 

סיבה של ליל פסח היא על צד שמאל, זאת ה
אנחנו נוהגים שהיא דרך חירות, בליל הסדר 

כדרך בני מלכים. באותו צד שאנחנו מראים 
דרך חירות, אנחנו מראים שפלות, שהאדם 

  מכופף את פניו לצד שמאל.
  

לכסות את הפנים עם  , אנחנו נוהגיםלמעשהלמעשהלמעשהלמעשה
הטלית. המשמעות היא, כאשר אומרים 'לפניך 

וד אני כורע ומשתחוה', או אלו האומרים 'לד
או מזמור אחר כמו אליך י"י נפשי אשא', 

לא משנה מה בדיוק שנוהגים האשכנזים, 
כעת , פירושו שאני מוסר את עצמי אז אומרים

על עצמי, אני ושומר ביד הקב"ה. אני לא מגן 
מכוסה ואיני יודע מה שנעשה מסביבי, מסתיר 

. אבל דבר זה, אינו ימעינַ  את כל מה שמסביבי
מנהג. כאשר יש טלית,  אלא זהמעיקר הדין, 

מכסים את הפנים בטלית. ואם אין טלית, 
משתמשים ביד או בבגד בכדי לכסות את 

ן שליט"א [מרהפנים. א"כ בעצם צריך לעשות כך 
, דהיינו לא צריכים להישען ]מדגים זאת לציבור

היד באה להסתיר את הפנים,  היד. אלאעל 
שאין טלית. אבל מעיקר  במקום הטלית, מכיון

הדין, כיסוי הפנים אינו חובה, העיקר זאת 
ן שליט"א מדגים זאת [מר הנטייה לצד שמאל

[וע"ע להראות הכנעה בצד השמאלי.  ,]לציבור
  מ"ש בס"ד בשו"ת עולת יצחק חלק ג' סימן נ"א].

זאת כך, זהו דבר שאינו בולט. אם  לעשותלעשותלעשותלעשות
יחשבו שמאלה, לא וגופו מישהו יטה את ראשו 

שהוא עושה נפילת אפים. זה יכול להיות 
  פתרון, למצבים כאלה.

  

[חלק בספר הלכה ברורה  גםדלעיל, כדברים כדברים כדברים כדברים 
מנהג מנהג מנהג מנהג כתב בזה"ל, ] סימן קל"א סעיף ל"זשביעי 

שלא לומר נפילת אפים במקום שלא לומר נפילת אפים במקום שלא לומר נפילת אפים במקום שלא לומר נפילת אפים במקום כמה מקומות כמה מקומות כמה מקומות כמה מקומות 
ביום מלאות לו שלש ביום מלאות לו שלש ביום מלאות לו שלש ביום מלאות לו שלש     ,,,,חתן בר מצוהחתן בר מצוהחתן בר מצוהחתן בר מצוה    שיש שםשיש שםשיש שםשיש שם

        עשרה שנה, ובא לבית הכנסת להניח תפילין.עשרה שנה, ובא לבית הכנסת להניח תפילין.עשרה שנה, ובא לבית הכנסת להניח תפילין.עשרה שנה, ובא לבית הכנסת להניח תפילין.
יש נוהגים שלא לומר נפילת יש נוהגים שלא לומר נפילת יש נוהגים שלא לומר נפילת יש נוהגים שלא לומר נפילת     כתב, ל"ט ובסעיףובסעיףובסעיףובסעיף

לו לו לו לו אין אין אין אין     ומנהג זהומנהג זהומנהג זהומנהג זה    ....יום פטירת הצדיקיםיום פטירת הצדיקיםיום פטירת הצדיקיםיום פטירת הצדיקיםבמנחה בבמנחה בבמנחה בבמנחה ב
ואין להם על מה שיסמוכו. ואין להם על מה שיסמוכו. ואין להם על מה שיסמוכו. ואין להם על מה שיסמוכו.     ,,,,שורש כללשורש כללשורש כללשורש כלליסוד ויסוד ויסוד ויסוד ו

    ומי שבא להתפלל במקום שנהגו כן, ואין בידוומי שבא להתפלל במקום שנהגו כן, ואין בידוומי שבא להתפלל במקום שנהגו כן, ואין בידוומי שבא להתפלל במקום שנהגו כן, ואין בידו
לאחר לאחר לאחר לאחר     יאמר נפילת אפים לבדויאמר נפילת אפים לבדויאמר נפילת אפים לבדויאמר נפילת אפים לבדו    ,,,,למחות בהםלמחות בהםלמחות בהםלמחות בהם

  . מכןמכןמכןמכן
  דבריו, שיאמר נפילת פנים לאחר מכן.  פיפיפיפילללל

  

 ,האומריםמהראשונים כלל, ישנם כאלה  בדרךבדרךבדרךבדרך
כי כל התועלת של נפילת אפים זה רק כאשר 
היא בסמיכות [לתפילת שמונה עשרה], אם 
עבר זמן אז בעצם ירד הערך של נפילת אפים. 

בתשובותיו . אבל הריב"ש ישנן דעות כאלה
י חצי אומר, כי גם אם תעשה נפילת אפים אחר

  שעה, גם אם זה יהיה בסוף התפילה, זה גם טוב. 
יכול להיות פתרון, להשלים את  ןכזה גם  א"כא"כא"כא"כ

נפילת אפים בזמן שלא מורגש שהוא שונה 
  ממנהג הציבור וכו'.

*  
זהו ספר מיוחד שיומא טבא לרבנן,  בספרבספרבספרבספר

] , אות י"ב[בדף מ"חלענייני סיום מסכתא, כתב 
   ....בסיוםבסיוםבסיוםבסיום    יש שנהגו לא לומר תחנוןיש שנהגו לא לומר תחנוןיש שנהגו לא לומר תחנוןיש שנהגו לא לומר תחנון, בזה"ל
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' עבודת אפרים ח"א ' עבודת אפרים ח"א ' עבודת אפרים ח"א ' עבודת אפרים ח"א ייייעעעע, ]כ'[בהערה מציין  והואוהואוהואוהוא
    ,,,,ובחלק הענינים סי' ב' מש"כובחלק הענינים סי' ב' מש"כובחלק הענינים סי' ב' מש"כובחלק הענינים סי' ב' מש"כ    ,,,,פרק ח' בארוכהפרק ח' בארוכהפרק ח' בארוכהפרק ח' בארוכה

בסקי שליט"א תשובה בסקי שליט"א תשובה בסקי שליט"א תשובה בסקי שליט"א תשובה ובתשו' מרן הגר"ח קניובתשו' מרן הגר"ח קניובתשו' מרן הגר"ח קניובתשו' מרן הגר"ח קני
   .ה'ה'ה'ה'

הגר"ח  את תשובתהוא מביא ק"ז  ובדףובדףובדףובדף
איך איך איך איך כך, על בסקי שליט"א, שאלו אותו קני

            ....ן תחנון בסיום מסכתן תחנון בסיום מסכתן תחנון בסיום מסכתן תחנון בסיום מסכתיייינוהגים בענינוהגים בענינוהגים בענינוהגים בעני
    ....שאינו פוטר מתחנוןשאינו פוטר מתחנוןשאינו פוטר מתחנוןשאינו פוטר מתחנון    ,,,,אומרים תחנוןאומרים תחנוןאומרים תחנוןאומרים תחנון    ::::תשובהתשובהתשובהתשובה

דבשו"ע כתוב הדברים הפוטרים מאמירת דבשו"ע כתוב הדברים הפוטרים מאמירת דבשו"ע כתוב הדברים הפוטרים מאמירת דבשו"ע כתוב הדברים הפוטרים מאמירת 
        .וזה אינו בין הדבריםוזה אינו בין הדבריםוזה אינו בין הדבריםוזה אינו בין הדברים    ,,,,תחנוןתחנוןתחנוןתחנון

  

כי כך הוא העיקר, ובפרט לדידן.  חושבניחושבניחושבניחושבני
במלים אחרות, 'הבו דלא לוסיף עלה'. מה 
שכתוב בשלחן ערוך, כתוב. וגם זה לא מעיקר 
הדין. אלו מנהגים, דברים שהוסיפו. אבל 

, כגון בר מצוה וק"ו כלל נם כתוביםדברים שאי
פדיון הבן והכנסת ס"ת וסיום מסכתא, אין לכך 

  מקורות, וע"כ עדיף שיאמר. 
  

ים, הדבר לא אומר בכל זאת מי שאינם אבלאבלאבלאבל
סוף סוף לא לעשות מכך 'עניינים', כי נורא. 

ישנם כאלה החושבים אחרת. בסך הכל זה 
  ., כאשר אמרנורשות

  

כי לדעת  ביפה ללב כתב מהרח"פ אמנםאמנםאמנםאמנם
הזוה"ק נפילת אפים אינה רשות אלא חובה, 
וכ"כ מהרי"ח סופר בכף החיים אליבא דהאר"י, 
אבל דעתי העני נוטה לדעת האומרים שאין 
הכרח להבין כדבריהם. וכמו בעניינים דומים. 
כך הם הבינו מדעתם מתוך מה שכתוב בזוה"ק 
ובכתבי האר"י, אבל הדבר לא מפורש, ואפושי 

  פשינן.פלוגתא לא מ
  

תשובה לשואל האם מותר לשהות בשב"ק במקום תשובה לשואל האם מותר לשהות בשב"ק במקום תשובה לשואל האם מותר לשהות בשב"ק במקום תשובה לשואל האם מותר לשהות בשב"ק במקום 
האסון בקבר רשב"י שבמירון, כיון שהדבר גורם צער האסון בקבר רשב"י שבמירון, כיון שהדבר גורם צער האסון בקבר רשב"י שבמירון, כיון שהדבר גורם צער האסון בקבר רשב"י שבמירון, כיון שהדבר גורם צער 

        בשבת. בשבת. בשבת. בשבת. 
  

כבוד מרן כבוד מרן כבוד מרן כבוד מרן לללל, בזה"ל מכתב שאלה נוסף קיבלתיקיבלתיקיבלתיקיבלתי
        ....י שליט"אי שליט"אי שליט"אי שליט"אבבבבאאאאהגר''י רצהגר''י רצהגר''י רצהגר''י רצ

  

בעזה''י לפני כשבוע וחצי זיכני בעזה''י לפני כשבוע וחצי זיכני בעזה''י לפני כשבוע וחצי זיכני בעזה''י לפני כשבוע וחצי זיכני . . . . שלו' וברכהשלו' וברכהשלו' וברכהשלו' וברכה
הרשב''י זיע''א לשפוך הרשב''י זיע''א לשפוך הרשב''י זיע''א לשפוך הרשב''י זיע''א לשפוך     השי''ת לעלות לציוןהשי''ת לעלות לציוןהשי''ת לעלות לציוןהשי''ת לעלות לציון

                ....שיח לפניושיח לפניושיח לפניושיח לפניו
  

מי? לפני רשב"י? אולי זה חוזר על הרישא,  לפנילפנילפנילפני
'זיכני ה' יתברך', לא רשב"י. אולי הכוונה, 

ימליצו עלינו לפני שוכני עפר בגדר שהצדיקים 
  הקב"ה.

  

שנהרגו בל''ג בעומר שנהרגו בל''ג בעומר שנהרגו בל''ג בעומר שנהרגו בל''ג בעומר     ,,,,במקום האסוןבמקום האסוןבמקום האסוןבמקום האסון    ייייתתתתובהיוובהיוובהיוובהיו
מ''ה נפשות של צדיקים וקדושים, מ''ה נפשות של צדיקים וקדושים, מ''ה נפשות של צדיקים וקדושים, מ''ה נפשות של צדיקים וקדושים,     אאאאּתָ ּתָ ּתָ ּתָ שַ שַ שַ שַ     יייידהאידהאידהאידהאי

, האם מותר להיות שם , האם מותר להיות שם , האם מותר להיות שם , האם מותר להיות שם ספקספקספקספק    התעורר בלביהתעורר בלביהתעורר בלביהתעורר בלבי
לאותו  -קודש, שהרי סו''ס יגרום לו קודש, שהרי סו''ס יגרום לו קודש, שהרי סו''ס יגרום לו קודש, שהרי סו''ס יגרום לו     בשבתבשבתבשבתבשבת
צער, ויכול להגיע לידי בכי, וכמו צער, ויכול להגיע לידי בכי, וכמו צער, ויכול להגיע לידי בכי, וכמו צער, ויכול להגיע לידי בכי, וכמו     -אדם 

        לדבר על  זה בשבת.לדבר על  זה בשבת.לדבר על  זה בשבת.לדבר על  זה בשבת.לגבי לגבי לגבי לגבי שמבואר בפוסקים שמבואר בפוסקים שמבואר בפוסקים שמבואר בפוסקים 
        בברכת התורהבברכת התורהבברכת התורהבברכת התורה

         , ה' ישמרהו ויחיהו.הצב''י יוסף אביטבולהצב''י יוסף אביטבולהצב''י יוסף אביטבולהצב''י יוסף אביטבול
  

מי כי אכן הדבר פשוט, בודאי ש חושבניחושבניחושבניחושבני
שנמצא שם שלא יהיה במקום הזה שבו אירע 

, כי ח"ו זה מעורר צער. זהו כפי הדין, האסון
שלא מבקרים קברים בשבת. אמנם אין שם 
קברים, אבל עצם המקום הזה, בודאי שכל זמן 
שלא ישנו אותו וכו', זה מזכיר לאנשים את 
האסון האיום ונורא, השם ישמרנו. תהי נשמתם 

  צרורה בצרור החיים.
  

כיצד מבקרים בשבת בכותל המערבי,  ,כןכןכןכן־־־־אםאםאםאם[
לומר דשאני התם שהוא צער ישן. ועוד, ודוחק 

אם כן לא ילכו לבית האבל בשבת אלא כפי 
המוכרח, דהיינו שיהיו שם עשרה ולא יותר, 
ובפרט אם הנפטר אינו זקן וכו', שאז הצער גדול 
יותר. ומה שהזכיר מעכ"ת ביקור בקבר בשבת, 
נדמה לי שזהו מטעם אחר. וכיצד הם נוהגים 

רשב"י, לפי מנהגם  להתפלל בשבת על קבר
  . איתמר.שאינם מתרחקים

יש להשיב, כאשר יבין ויראה המעיין.  ולענ"דולענ"דולענ"דולענ"ד
  יב"ן].

  
בירור העניין כי בזמן שאירע האסון בל"ג בעומר בירור העניין כי בזמן שאירע האסון בל"ג בעומר בירור העניין כי בזמן שאירע האסון בל"ג בעומר בירור העניין כי בזמן שאירע האסון בל"ג בעומר 

את הפיוט 'לכבוד התנא האלוַהי, את הפיוט 'לכבוד התנא האלוַהי, את הפיוט 'לכבוד התנא האלוַהי, את הפיוט 'לכבוד התנא האלוַהי, אז אז אז אז במירון, אכן שרו במירון, אכן שרו במירון, אכן שרו במירון, אכן שרו 
        שזהו חירוף וגידוף. שזהו חירוף וגידוף. שזהו חירוף וגידוף. שזהו חירוף וגידוף.     בניקוד פתח,בניקוד פתח,בניקוד פתח,בניקוד פתח,    רשב"י',רשב"י',רשב"י',רשב"י',

  

הרב  ידידנוובאמצעות נודע לי בזכות  השבועהשבועהשבועהשבוע
מהעיר רכסים ת"ו, כי ליאור מועלם הי"ו, 

שא נ[בשיעור מוצש"ק התאמת מה שדיברנו 
שקרה האסון ממש , שבאותו הזמן ]א"התשפ

י, רשב"י'. הנורא, שרו 'לכבוד התנא האלוקַ 
  בטעות. 
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שדיברנו בזמנו, צריכים לפרסם כי זהו  כפיכפיכפיכפי
חירוף וגידוף, והדבר צריך תקנה. צריכים לתקן 
זאת. ולהסביר במיוחד, שהדבר אינו קשור 
למבטא של חסידי הבעש"ט, זה לא כפי שהם 

פתח, כי כאן זה לא צירי  -עושים את הצירי 
פתח.  –אלא חירק, הם עושים את החירק 

ם אומרים י', הִק במקום להגיד 'התנא האל
עושים את רשב"י, אלהים כביכול י'. קַ 'אל

. וכפי שאמרנו, מי גמור שלהם. זהו חירוף וגידוף
יודע אם הקב"ה לא אמר, 'תסתמו כבר את 
הפה'. אבל לא ידעתי זאת בבירור, ביקשתי 

כעת ממנו כמה וכמה פעמים, עד שנתברר 
  . היטב העניין

  

אמר לי, שישנם סרטונים בהם רואים את  הואהואהואהוא
 12:41נשים העוברים שם במירון, בשעה הא

את האנשים הולכים כרגיל, בלילה. רואים 
כדקה לאחר ב'מסדרון המוות', רחמנא ליצלן. ו

, רח"ל כבר רואים 12:42-12:43בשעה מכן, 
ע"ג השני. זה מה שרואים אותם האחד 

דחוקים רמוסים ומעוכים, בסרטונים. בתמונות 
  ה' ישמרנו.

  

מדוייק, מה שרו באותו שני, ישנו תיעוד  מצדמצדמצדמצד
הזמן התזמורת של תולדות אהרון, שהיתה 

מתי התחילו בזה. במקום הסמוך לאירוע. 
שניות, התזמורת פוצחת  34-ו 12:42בשעה 

ימו לבבכם. זה שׂ ב'לכבוד התנא וכו'. שמעתם? 
האסון. אחרי כן, לאחר  היה בדיוק אז, ברגעי

נודע להם הרי לקח זמן עד ש -כמה דקות 
שניות, עוברים  58-ו 12:48בשעה  - מהאסון

לא ידעתי כי לניגון נוסף של 'לכבוד התנא וכו'. 
שניות,  3-ו 12:52ישנו עוד ניגון נוסף. בשעה 

  פוצחים בשירת בר יוחאי. 
  

ראשונה לעזרה. עצרו את  , קריאה1:00 ובשעהובשעהובשעהובשעה
וחצי,  1:04שנייה. בשעה המוזיקה למשך 

וון קריאה שנייה להפסיק, ולצאת להתקדם לכי
המוזיקה כאן . 'שביל רב דב, מסדרון המוות'

, 1:06שתי דקות. אח"כ בשעה למשך כעצרה 
  ואמרתם כה לחי. שרו 

. אז 1:21של דבר, עצרו לגמרי בשעה  ובסופוובסופוובסופוובסופו
שבת משוש ליבנו, נהפך לאבל  האירוע נגמר.

  מחולנו.

האסון אירע הדברים, כי אכן  תוּ ּמְ אַ ְת , הִ בקיצורבקיצורבקיצורבקיצור
כי זאת  הדבר אומראין . באותן דקות ממש

לא מסתבר. בודאי לא הסיבה הסיבה, 
אבל כפי שאמרנו, הגימטריא של־היחידית. 

לה 'אלהי' זה ארבעים וחמש עם הכולל. זהו ִמ 
כפי שכתוב לגבי נוב עיר הכהנים שמתו שם 
שמונים וחמשה כהנים, בגלל העניין שלא קיימו 

, כי אצל אותה אלמנה סעודת ברית מילה
. דהיינו, הכל [וכדלקמן] ריא פ"המיל"ה זה בגימט
. כמו לגבי העון של ומדוקדק בשמים מחושב

שציערו את נוב עיר הכהנים, יש את העוון, 
עניין מניין מסויים, גם אבל ישנו האלמנה, 

  כנגד מספר פ"ה. נלווה, 
  

ראיתי . . . . אוזן שומעתאוזן שומעתאוזן שומעתאוזן שומעתהמדבר על  ואשריואשריואשריואשרי
שפרסמו את העניין של תיקון הניקוד הזה 

, באחד הגליונות של העדה בעיקבותינו
החרדית. אבל זה לא מספיק. השיר הזה 
מפורסם מאד מאד, וצריך עוד שופרות רבים 
מאד לעצור ולמנוע טעות חמורה זאת בהקדם. 

  ולמוכיחים ולשומעים, ינעם וגו'.
  

  מהקהל: אבל כל שנה הם שרים כך? שאלהשאלהשאלהשאלה
: כבר ענינו על כך בזמנו. מרן שליט"א תשובתתשובתתשובתתשובת

אמרתי אז, כי זה רק עשה את העניין של 
המספר, או שנתמלאה סאתם. כאן כבר היה 

  קיטרוג. הצטרפו כאן שני דברים.
  

מהקהל: ישנה תשובה של מרן שליט"א  שאלהשאלהשאלהשאלה
, לגבי ]ה"נקח"ג סוף סימן [בשו"ת עולת יצחק 

  .את עניין הערבותשם  מירון, שאין
 ואההמדובר שם ון. מרן שליט"א: נכ תשובתתשובתתשובתתשובת

את העניין במירון בגלל העניין הצניעות, כי אין 
דהיינו, איש לא ישא בעוון חבירו. של ערבות. 

שלא ייענשו על עוון של מישהו אחר. אבל כפי 
שאמרתי, איננו אומרים כי זאת הסיבה לאסון, 

מסתמא אמנם הם לא אשמים בכך שהם שרים. 
אינם גם הם שרו כך, כי לצערינו האנשים 

. רק חירוף וגידוףשזה  , לא שמים לב,יודעים
אמרתי, כי מן השמים רצו לרמוז את בכל זאת 

  העניין הזה, במספר ההרוגים. 
יכלו למות ארבעים, או חמשים, למה  והריוהריוהריוהרי

ארבעים וחמשה? הדבר בא להגיד, שגם בדיוק 
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העניין הזה צריך תיקון. זה ב'דרך אגב'. זה 
  לווה לכך.תמ

*  

[חלק חמישי, הלכות ברית ערוך המקוצר  בשלחןבשלחןבשלחןבשלחן
תי הבא ]בעיני יצחק הערה נ"ד קנ"ט,מילה סימן 

שישבו הקהל שישבו הקהל שישבו הקהל שישבו הקהל מצוה רבה מצוה רבה מצוה רבה מצוה רבה ודע כי ודע כי ודע כי ודע כי בס"ד כך, 
ולסעוד שם, ושכרם ולסעוד שם, ושכרם ולסעוד שם, ושכרם ולסעוד שם, ושכרם בשמחת המילה בשמחת המילה בשמחת המילה בשמחת המילה     לשמוחלשמוחלשמוחלשמוח

כפול מן השמים. ואם ח"ו מניחים בית המילה כפול מן השמים. ואם ח"ו מניחים בית המילה כפול מן השמים. ואם ח"ו מניחים בית המילה כפול מן השמים. ואם ח"ו מניחים בית המילה 
לבדם בלא שמחה, העונש גדול רח"ל. לבדם בלא שמחה, העונש גדול רח"ל. לבדם בלא שמחה, העונש גדול רח"ל. לבדם בלא שמחה, העונש גדול רח"ל. 

ק ק ק ק בדברי הרד"ק ז"ל שפירש על פסובדברי הרד"ק ז"ל שפירש על פסובדברי הרד"ק ז"ל שפירש על פסובדברי הרד"ק ז"ל שפירש על פסו    כדאיתאכדאיתאכדאיתאכדאיתא
ויאמר המלך אל דואג סוב אתה וגו' עד וימת ויאמר המלך אל דואג סוב אתה וגו' עד וימת ויאמר המלך אל דואג סוב אתה וגו' עד וימת ויאמר המלך אל דואג סוב אתה וגו' עד וימת 
ביום ההוא שמונים וחמשה איש נושא אפוד בד ביום ההוא שמונים וחמשה איש נושא אפוד בד ביום ההוא שמונים וחמשה איש נושא אפוד בד ביום ההוא שמונים וחמשה איש נושא אפוד בד 

לא מצאתי, [[שמואל־א', כ"ב] ופירש הרד"ק [שמואל־א', כ"ב] ופירש הרד"ק [שמואל־א', כ"ב] ופירש הרד"ק [שמואל־א', כ"ב] ופירש הרד"ק 
שענשם מחמת אלמנה שילדה בן, שענשם מחמת אלמנה שילדה בן, שענשם מחמת אלמנה שילדה בן, שענשם מחמת אלמנה שילדה בן,     וכו']אדרבה 

ביום ח' ומלו הבן. ביום ח' ומלו הבן. ביום ח' ומלו הבן. ביום ח' ומלו הבן.     והלכו אנשי נוב עיר הכהניםוהלכו אנשי נוב עיר הכהניםוהלכו אנשי נוב עיר הכהניםוהלכו אנשי נוב עיר הכהנים
וכל אחד פנה והלך לו לביתו ולא ישבו וכל אחד פנה והלך לו לביתו ולא ישבו וכל אחד פנה והלך לו לביתו ולא ישבו וכל אחד פנה והלך לו לביתו ולא ישבו 

    ,,,,לסעודת מצוה, וצעקה האלמנה אל השי"תלסעודת מצוה, וצעקה האלמנה אל השי"תלסעודת מצוה, וצעקה האלמנה אל השי"תלסעודת מצוה, וצעקה האלמנה אל השי"ת
ונגזר עליהם שייהרגו פ"ה כהנים כמניין מיל"ה ונגזר עליהם שייהרגו פ"ה כהנים כמניין מיל"ה ונגזר עליהם שייהרגו פ"ה כהנים כמניין מיל"ה ונגזר עליהם שייהרגו פ"ה כהנים כמניין מיל"ה 

  . וכו'רח"ל רח"ל רח"ל רח"ל 
נושא בפני עצמו, רק הזכרנו זאת בדרך  זהוזהוזהוזהו

        אגב.
דעה נוספת, שחטאם של נוב עיר מצאתי מצאתי מצאתי מצאתי 

ת הכהנים היה בגלל שנתרשלו מעצם הברי
מילה, בגלל שהילד היה ממזר וכו' כמו שהבאנו 
בס"ד בנפלאות מתורתך סוף הפטרת מחר 

  חודש, על פסוק ובין זרעך עד עולם.
  

מהקהל: מה שהרב הקשה שם בעיני שאלה שאלה שאלה שאלה 
יצחק הלכות מילה על אותו חכם שלמד מזה 

כי יש עכ"פ חילוק מאחר שהעונש גדול על כך, 
ובר שהיא היתה אלמנה והמכאיב את ליבה ע

בלא תעשה וכו'. אולי י"ל בגלל שהמספר פ"ה 
כהנים מוכיח, על דרך שמבואר בגמ' סנהדרין 
דף צ: דילמא קללת אלישע גרמה, והשיבו 
שאם כן מאי בשער, ש"מ על עסקי שער? 

  רואים שכשיש הוכחה, שאני.
מרן שליט"א: יתכן דשאני נדון דידן  תשובתתשובתתשובתתשובת

הדבר פר, ולא מעצם סְ ּמִ שההוכחה היא רק מן הַ 
ר [ויעו"ש עַ כמו שם שהמשותף הוא שַׁ 

במהרש"א], זה מוכיח היטב את המדה כנגד 
מדה. השוואת המספר, אולי זה דבר צדדי, ולא 
עיקרי. וממילא נפק"מ לאסון מירון כדלעיל. 

אכן צריך להתעמק עוד בעניין, וה' יודע כל 
  הנסתרות.

 ,אולי תוספת ה"א הידיעהמהקהל:  שאלהשאלהשאלהשאלה
י מלמדת שאין הכוונה האל֗דים שלי, , האלַד֗

י לא שייך ה"א הידיעה   .שהרי בתיבת אלַד֗
מרן שליט"א: בשלמא אם הה"א  תשובתתשובתתשובתתשובת

הזאת, נותנת משמעות אחרת. אבל אין שינוי. 
  , לפי כללי הדקדוק...זה חירוף וגידוף

  

גימטריא הוא אל֗די שאמרנו בס"ד כי  לענייןלענייןלענייןלעניין[
ו , הוסיף כאן ידידנארבעים וחמשה עם הכולל
הנה בזמן מגיפת  הראח"כ שליט"א בזה"ל, 

הקורונה, אמר הגר"מ שטרנבוך שליט"א 
ששמע מזקני חכמי תימן זצ"ל, כי בתימן בזמן 
מגיפה, היו מעוררים על הזהירות במניין מאה 
ברכות, שהרי דוד המלך ע"ה תיקן זאת מפני 

ם בכל יום מאה נפשות עכ"ד. ואני שהיו מתי
ל זהירים במניין קטן אומר, שאפילו אם הכה

מאה ברכות, יש לעורר על הזהירות באופן 
אמירתן, לפי הרמז הנפלא שכתב בזה מהרח"כ 
בשם טוב פרק ז' מתפילה הלכה י"ד ד"ה חייב, 
ובקיץ המזבח פרשת עקב על פסוק הנזכר 

  יעו"ש. 
  

כיון שלא התעוררו לכל זה בזמן המגיפה,  ואוליואוליואוליואולי
באה הרעה הזאת. שכן דרשו חיוב מאה 

ת, מפסוק ועתה ישראל מה י"י אלהיך ברכו
שואל מעמך, אל תקרי מה אלא מאה. והנה 
תיבת מה, בגימטריא ארבעים וחמשה, כמניין 
י, כי זה  ההרוגים. ותיבת מאה, בגימטריא אלַד֗
וזה גרם. והנה יש אומרים שבזמן דוד המלך ע"ה 
היו מתים בכל יום מאה בחורים, וכנראה רוב 

עכ"ל נר"ו. ויישר רים. ים במירון היו בחוההרוג
  חיליה לאורייתא].

  

השלמה לגבי שיטת היכין ובועז כי היכא שיש טעם השלמה לגבי שיטת היכין ובועז כי היכא שיש טעם השלמה לגבי שיטת היכין ובועז כי היכא שיש טעם השלמה לגבי שיטת היכין ובועז כי היכא שיש טעם 
אתנחא או זקף אין את הדין של כל פסוק דלא פסקיה אתנחא או זקף אין את הדין של כל פסוק דלא פסקיה אתנחא או זקף אין את הדין של כל פסוק דלא פסקיה אתנחא או זקף אין את הדין של כל פסוק דלא פסקיה 

משה, אנן לא פסקינן ליה', וביאור כי טעם מנהג משה, אנן לא פסקינן ליה', וביאור כי טעם מנהג משה, אנן לא פסקינן ליה', וביאור כי טעם מנהג משה, אנן לא פסקינן ליה', וביאור כי טעם מנהג 
הרשב"ץ וצאצאיו לחזור מ'להיות לכם לאלהים אני הרשב"ץ וצאצאיו לחזור מ'להיות לכם לאלהים אני הרשב"ץ וצאצאיו לחזור מ'להיות לכם לאלהים אני הרשב"ץ וצאצאיו לחזור מ'להיות לכם לאלהים אני 

        '. '. '. '. י"י אלהיכם', אינו בגלל דין כל פסוקא וכוי"י אלהיכם', אינו בגלל דין כל פסוקא וכוי"י אלהיכם', אינו בגלל דין כל פסוקא וכוי"י אלהיכם', אינו בגלל דין כל פסוקא וכו
  

בשיעורים האחרונים בעניין 'י"י  דיברנודיברנודיברנודיברנו
כל פסוקא דלא 'אלהיכם אמת', לגבי דין 

  סקינן ליה'. פסקיה משה, אנן לא פ
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שישנה שיטה מחודשת, המובאת  הבאנוהבאנוהבאנוהבאנו
ישנם פוסקים אשר ו -בהגהה בספר יכין ובועז 

שזה לענ"ד סמכו עליה, אבל למסקנא נראה 
 -, קשה לקבל את השיטה הזאת בלתי מחוור

כי לגבי הדין כל פסוקא דלא פסקיה משה וכו', 
היכן שישנה אתנחא או זקף קטן זה ג"כ נחשב 

  פיסוק. 
  

[גרינולד, או"ח על כך בספר ערוגת הבושם  כותבכותבכותבכותב
הובא הובא הובא הובא בספר מגן גיבורים בספר מגן גיבורים בספר מגן גיבורים בספר מגן גיבורים בזה"ל, סימן כ"ב] 

הביאו בשם התשב"ץ, הביאו בשם התשב"ץ, הביאו בשם התשב"ץ, הביאו בשם התשב"ץ, [חאו"ח סי' י'] [חאו"ח סי' י'] [חאו"ח סי' י'] [חאו"ח סי' י'] בחת"ס בחת"ס בחת"ס בחת"ס 
. הוא מותר להפסיקמותר להפסיקמותר להפסיקמותר להפסיק    במקום נגינה מפסקת,במקום נגינה מפסקת,במקום נגינה מפסקת,במקום נגינה מפסקת,

'נגינה מפסקת', אבל שם כתוב 'אתנחא אומר, 
  אך גם הוא מתכוין לזה.או זקף קטן'. 

  

הרי אמרנו כי . וכו' מגילהמגילהמגילהמגילה    מש"סמש"סמש"סמש"סוכבר תמהו וכבר תמהו וכבר תמהו וכבר תמהו 
בגמ' מגילה דף כ"ב, הגמרא שואלת אפילו 
שיש שם אתנחא, א"כ רואים מהגמרא שהדבר 

  סור. יאהזה בכלל ה
בס' מגן גיבורים הנ"ל, בס' מגן גיבורים הנ"ל, בס' מגן גיבורים הנ"ל, בס' מגן גיבורים הנ"ל, מה שתירץ על זה בספר מה שתירץ על זה בספר מה שתירץ על זה בספר מה שתירץ על זה בספר וווו

. זה לא חתם סופר שםחתם סופר שםחתם סופר שםחתם סופר שםאמוחא באמוחא באמוחא באמוחא בכבר מחו להו כבר מחו להו כבר מחו להו כבר מחו להו 
א' בלשון חָ 'ְמ צ"ל 'מחו' בלשון רבים, אלא 

חא', ויחיד. לשון נופל על לשון. 'מחא ליה אמ
דהיינו נתנו לו על הראש, על המוח. החת"ס 

  כתב שם, כי אין לדבריהם שחר וכו'.
  

הגאונים ז"ל, איך לא הגאונים ז"ל, איך לא הגאונים ז"ל, איך לא הגאונים ז"ל, איך לא על על על על בזה בזה בזה בזה ואני תמיה ואני תמיה ואני תמיה ואני תמיה 
הרגישו כי היא מופרך נמי מעיקרו מש"ס הרגישו כי היא מופרך נמי מעיקרו מש"ס הרגישו כי היא מופרך נמי מעיקרו מש"ס הרגישו כי היא מופרך נמי מעיקרו מש"ס 
    דברכות הנ"ל שביקשו לקבוע פ' בלק עיי"שדברכות הנ"ל שביקשו לקבוע פ' בלק עיי"שדברכות הנ"ל שביקשו לקבוע פ' בלק עיי"שדברכות הנ"ל שביקשו לקבוע פ' בלק עיי"ש

  ישנה עוד סוגיא נגד זה. הרי וכו'. 
, מה השאלה שלכם? אתם הוא אומר כןכןכןכן־־־־כמוכמוכמוכמו

סקיה משה א דלא פטוענים, כי בגלל כל פסוק
 ווכו', איך חוזרים 'י"י אלהיכם אמת', הרי זה

אתם לכן חלק מפסוק, וצריך לומר פסוק שלם. ו
א או זקף קטן. אבל הו אתנחא מתרצים, שיש

  אומר, לא, זאת אינה שאלה בכלל. 
והא דקשיא ליה מש"צ שחוזר והא דקשיא ליה מש"צ שחוזר והא דקשיא ליה מש"צ שחוזר והא דקשיא ליה מש"צ שחוזר שם,  שונול וזהוזהוזהוזה

ואומר אני י"י אלהיכם אמת, אע"ג דהוי אמצע ואומר אני י"י אלהיכם אמת, אע"ג דהוי אמצע ואומר אני י"י אלהיכם אמת, אע"ג דהוי אמצע ואומר אני י"י אלהיכם אמת, אע"ג דהוי אמצע 
כיון שכבר אמר הפסוק כיון שכבר אמר הפסוק כיון שכבר אמר הפסוק כיון שכבר אמר הפסוק     ,,,,לק"מלק"מלק"מלק"מהפסוק, נ"ל דהפסוק, נ"ל דהפסוק, נ"ל דהפסוק, נ"ל ד

  . לית לן בהלית לן בהלית לן בהלית לן בה    כולו, אלא שחוזר וכופלו,כולו, אלא שחוזר וכופלו,כולו, אלא שחוזר וכופלו,כולו, אלא שחוזר וכופלו,
אמרתי כבר את כל הפסוק. אם הייתי  הריהריהריהרי

להיכם אמת', אזי אני שומע את אומר רק 'י"י א
השאלה, כי להגיד 'להיות לכם לאלהים אני י"י 

אלהיכם' זה חצי פסוק, אינך אומר פסוק שלם. 
אבל הרי כבר אמרתי את כל הפסוק, כעת אני 

  רק חוזר, ועל כך אין שאלה בכלל.
בהחלט הוא מתקבל  , זהו תירוץ פשוט.לכאורהלכאורהלכאורהלכאורה

  על הדעת.
יכין ובועז שם,  למעשה, לפי מ"ש בשו"ת אבלאבלאבלאבל

מעידים, כי הרשב"ץ  הם ,ב"שוכן בשו"ת הרש
  ועוד כמה מצאצאיו היו נוהגים כך. 

דבריהם, אין תירוץ אחר כיצד ליישב זאת,  לפילפילפילפי
הכי הרבה זה יישאר בתמיהה. אם ישנו תירוץ, 
זה רק מה שהוא מתרץ שם בהגהה, כי כיון 

מלים 'אשר הוצאתי שישנו זקף קטן לפני כן, ב
ם', ואח"כ 'להיות לכם רץ מצ֔ריאתכם מא

לאלהים אני י"י אלהיכם'. אז כיון שיש זקף, זה 
נחשב פיסוק. כי לכאורה, מה הסיבה 

ם'? כתוב שהרשב"ץ חזר מ'להיות לכם לאלהי
רים 'י"י אלהיכם שם שהוא טוען, כי אלה החוז

אמת' עוברים על הדין כל פסוקא דלא פסקיה 
ור משה, ולכן הרשב"ץ וצאצאיו נהגו לחז

מ'להיות לכם לאלהים'. ואם תשאל, אבל גם 
? התשובה היא, כי כאן ישנו בעיא בזה אותה
  זקף קטן. 

  

ישראל, א אחד מגדולי , הרשב"ץ הולכאורהלכאורהלכאורהלכאורה
נו יסוד הפוסקים, א"כ לכאורה ישמגדולי 

  הרשב"ץ. לשיטה הזאת, לכל הפחות מן
  

חושבני, שאולי צריכים להגיד מהלך אחר  ברםברםברםברם
ה מכך. כי האמת היא, בכלל, ואין בכלל ראי

שהם לא אמרו זאת בשם הרשב"ץ, כביכול 
הוא שאמר את הסיבה הזאת. הם רק אומרים, 
שכך הרשב"ץ היה נוהג, היתה להם כזאת 
מסורת במשפחה, הרשב"ץ ועוד כמה מצאצאיו 
שג"כ היו גדולים נהגו לחזור מ'להיות לכם 
לאלהים אני י"י אלהיכם'. אבל הם בעצמם, לא 

  . , מה טעמם לכךהסבירו זאת
  

שבכלל 'לא זו הדרך  יכול להיותבס"ד  לענ"דלענ"דלענ"דלענ"ד
כלל להסביר שהדבר הכרח אין  ולא זו העיר'.

קשור לדין כל פסוקא דלא פסקיה משה וכו'. 
ל פסוקא וכו' הדבר הם סוברים, כי מצד כ

טוען, כי כיון שרק  ת הבושםמותר, כפי שערוג
חזרתי על הפסוק אז אין בעיא. אבל ישנה סיבה 
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[ויתכן לתרץ  אחרת, מדוע הרשב"ץ נהג כך.
אלא כגון ת הבושם, לאו דוקא לפי סברת ערוג

לפי חילוקים אחרים שהבאנו באחד השיעורים 
הקודמים, כגון לדברי האומ' שהאיסור הוא 
דוקא כשמתחיל פסוק ואין גומרו, ולא כאשר 
מתחיל מאמצעו. אי נמי אם לא אומר זאת 

  בטעמי המקרא.
נוהגים לחזור 'י"י אלהיכם אמת' על פי  אנחנואנחנואנחנואנחנו

ספר הזוהר הקדוש, אבל לרשב"ץ וצאצאיו היה 
מנהג לחזור מ'אני י"י אלהיכם'. לא מצא חן 
בעיני הרשב"ץ, שהציבור אומר 'אני י"י 
אלהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים 
להיות לכם לאלהים אני י"י אלהיכם', ואח"כ 

  חוזר הש"צ 'אני י"י אלהיכם'. 
וכי אני? י"י אלהיכם? השליח ציבור?  'אני'זה  מימימימי

  עבודה זרה?  אתה
'י"י אלהיכם אמת',  , אם היה מתחילדהיינודהיינודהיינודהיינו

בסדר, אין בעיא. אבל הוא מתנגד למנהג 
השני, לחזור 'אני י"י אלהיכם'. כל הציבור 

הש"צ מתחיל להגיד 'אני י"י  והנהקורא ק"ש, 
דבר הכך הוא מכריז לעיני כל הקהל. אלהיכם', 

נשמע ח"ו כמו חירוף וגידוף. לכן בא הרשב"ץ 
אני י"י  -ואמר, נתחיל מ'להיות לכם לאלהים 

אלהיכם', בכדי להוציא את ה'עוקץ' שבחשש 
  הזה.
. כיון שהרשב"ץ נפל כל היסוד, בכלל כןכןכןכן־־־־אםאםאםאם

לא פירש שיחתו, לא יודעים מהי הסיבה שהוא 
ולפי  ,ככהמעצמם הם הבינו אמנם נהג כך, 

שיטתם צריכים להילחץ ולהגיד כל מיני 
אין בכלל יסוד אבל לפקצ"ד תירוצים דחוקים. 

לכך. הרשב"ץ לא התכוין לכך בכלל, היתה לו 
, וממילא כפי שאמרנו קשה לגמרי סיבה אחרת

לקבל את החילוק הזה של אתנחא וזקף קטן, 
רק צמצם אפילו שהרב פעלים סמך על כך, 

קושיא של החת"ס כי הזאת לאתנחא בלבד, 
היא קושיא אלימתא, וכפי שאמרנו אין על כך 

  תירוץ מתקבל על הדעת לגבי השאלה הזאת.
  

המובא בספר אהבת חיים, המובא בספר אהבת חיים, המובא בספר אהבת חיים, המובא בספר אהבת חיים, המשולח' המשולח' המשולח' המשולח' מעשה מעשה מעשה מעשה ''''בעניין בעניין בעניין בעניין 
פרי דמיונו של ש"י עגנון, וחובת פרי דמיונו של ש"י עגנון, וחובת פרי דמיונו של ש"י עגנון, וחובת פרי דמיונו של ש"י עגנון, וחובת אלא אלא אלא אלא ינו ינו ינו ינו אאאאשמקורו שמקורו שמקורו שמקורו 

הזהירות שלא לקבל סיפורים דמיוניים שאין להם הזהירות שלא לקבל סיפורים דמיוניים שאין להם הזהירות שלא לקבל סיפורים דמיוניים שאין להם הזהירות שלא לקבל סיפורים דמיוניים שאין להם 
  מקור נאמן.מקור נאמן.מקור נאמן.מקור נאמן.

בשיעור הקודם, אמרתי בס"ד  דיברתידיברתידיברתידיברתי
הר"ר משאשלים זאת, הבאתי את המעשה של 

מרדכי בנעט עם הגר"י מליסא, שהוא שאל 
אותו שאלה באמצע הדרשה, וחשב שהוא 

  כביכול בייש אותו.
כי בעם ישראל היה מקובל בהרבה  נראהנראהנראהנראה

מקומות, ששואלים את הרב הדורש שאלות 
באמצע. לכאורה, למה חששו שבכך וקושיות 

מביישים אותו? שואלים אותו שאלה, אולי הוא 
  לא ידע לענות? 

  

 הזאת מתפרסת לעניינים אחרים, כגון השאלההשאלההשאלההשאלה
בקריאת ספר תורה, אדם טעה בס"ת ומעירים 

ובל"נ עוד נרחיב על  . מה עם הלבנת פנים?לו
  כך.
בשיעור  ובאשה[מעשה אותו זה מה שקרה ב הריהריהריהרי

שאל אותו שאלה מן הירושלמי,  וא, ה]הקודם
לא ענה לו. הוא חשב, שלא היה  והגר"י מליסא

לו מה לענות. אבל אח"כ התברר כי ההיפך, 
הוא לא רצה לבייש אותו, כיון שהקושיא בכלל 

  לא היתה קושיא. 
  

ישהו לגבי העניין הזה, ששואלים מ והנהוהנהוהנהוהנה
, ברבים באמצע שהוא אומר דברי תורה

[פרשת קרח, תשמעו מה מובא בספר אהבת חיים 
וכן מצאתי כתוב מעשה נורא וכן מצאתי כתוב מעשה נורא וכן מצאתי כתוב מעשה נורא וכן מצאתי כתוב מעשה נורא בזה"ל, דף ע"ה] 

            ....וז"לוז"לוז"לוז"ל    ,,,,בספר מעשה המשולחבספר מעשה המשולחבספר מעשה המשולחבספר מעשה המשולח
  

בר פעם נתגלגלתי לעיר אחת מערי בר פעם נתגלגלתי לעיר אחת מערי בר פעם נתגלגלתי לעיר אחת מערי בר פעם נתגלגלתי לעיר אחת מערי חחחחאמר המאמר המאמר המאמר המ
    ....נכנסתי לעיר ולא מצאתי אדם שםנכנסתי לעיר ולא מצאתי אדם שםנכנסתי לעיר ולא מצאתי אדם שםנכנסתי לעיר ולא מצאתי אדם שם    ,,,,פוליןפוליןפוליןפולין

וראיתי וראיתי וראיתי וראיתי     ,,,,וב ומשוק לשוקוב ומשוק לשוקוב ומשוק לשוקוב ומשוק לשוקחחחחהלכתי מרחוב לרהלכתי מרחוב לרהלכתי מרחוב לרהלכתי מרחוב לר
    ....עמדתי תוהה ומשתומםעמדתי תוהה ומשתומםעמדתי תוהה ומשתומםעמדתי תוהה ומשתומם    ....שכל החנויות נעולותשכל החנויות נעולותשכל החנויות נעולותשכל החנויות נעולות

מדוע כל מדוע כל מדוע כל מדוע כל     ,,,,הן עוד היום גדולהן עוד היום גדולהן עוד היום גדולהן עוד היום גדול    ,,,,אמרתי אל לביאמרתי אל לביאמרתי אל לביאמרתי אל לבי
ה מן ה מן ה מן ה מן תתתתהחנויות סגורות ומסוגרות ורגל כלהחנויות סגורות ומסוגרות ורגל כלהחנויות סגורות ומסוגרות ורגל כלהחנויות סגורות ומסוגרות ורגל כל

ה רעה על ה רעה על ה רעה על ה רעה על ירירירירח"ו גזרה המלכות גזח"ו גזרה המלכות גזח"ו גזרה המלכות גזח"ו גזרה המלכות גזהאם האם האם האם     ????השוקהשוקהשוקהשוק
והם מתכנסים בבתי כנסיות ובבתי והם מתכנסים בבתי כנסיות ובבתי והם מתכנסים בבתי כנסיות ובבתי והם מתכנסים בבתי כנסיות ובבתי     ,,,,בורבורבורבורייייהצהצהצהצ

            ????להלהלהלהיייימדרשות ועומדים על נפשם בתפמדרשות ועומדים על נפשם בתפמדרשות ועומדים על נפשם בתפמדרשות ועומדים על נפשם בתפ
שמעתי בת קול שמנהמת שמעתי בת קול שמנהמת שמעתי בת קול שמנהמת שמעתי בת קול שמנהמת     ,,,,עד שאני עומד כךעד שאני עומד כךעד שאני עומד כךעד שאני עומד כך

ובאתי לבית כנסת ובאתי לבית כנסת ובאתי לבית כנסת ובאתי לבית כנסת     ,,,,הלכתי אחרי הקולהלכתי אחרי הקולהלכתי אחרי הקולהלכתי אחרי הקול    ....בבכיהבבכיהבבכיהבבכיה
עטופים עטופים עטופים עטופים     והםוהםוהםוהם    ,,,,וראיתי שהוא מלא קהלוראיתי שהוא מלא קהלוראיתי שהוא מלא קהלוראיתי שהוא מלא קהל    ,,,,דדדדחחחחאאאא

    ,,,,פניהם כלפידיםפניהם כלפידיםפניהם כלפידיםפניהם כלפידיםוווובטלית ומעוטרין בתפילין בטלית ומעוטרין בתפילין בטלית ומעוטרין בתפילין בטלית ומעוטרין בתפילין 
עומדים על ברכיהם ובדמעות ומכים על לבם עומדים על ברכיהם ובדמעות ומכים על לבם עומדים על ברכיהם ובדמעות ומכים על לבם עומדים על ברכיהם ובדמעות ומכים על לבם 

            ....י לנוי לנוי לנוי לנובובובובוי ואי ואי ואי ואוווואאאא    ,,,,ואומריםואומריםואומריםואומרים
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ם יוצא מפי שליח ם יוצא מפי שליח ם יוצא מפי שליח ם יוצא מפי שליח וכשהם שומעים ָשם ֵשם ירושלוכשהם שומעים ָשם ֵשם ירושלוכשהם שומעים ָשם ֵשם ירושלוכשהם שומעים ָשם ֵשם ירושל
עד עד עד עד     ,,,,הם נופלים על פניהם בבכיה גדולההם נופלים על פניהם בבכיה גדולההם נופלים על פניהם בבכיה גדולההם נופלים על פניהם בבכיה גדולה    ,,,,בורבורבורבורייייצצצצ

    ....שבראש מן הדמעותשבראש מן הדמעותשבראש מן הדמעותשבראש מן הדמעות    שמתנוצצות תפיליןשמתנוצצות תפיליןשמתנוצצות תפיליןשמתנוצצות תפילין
וכתוב עליה וכתוב עליה וכתוב עליה וכתוב עליה     ,,,,וקופה גדולה בידווקופה גדולה בידווקופה גדולה בידווקופה גדולה בידו    ,,,,ש סובבש סובבש סובבש סובבוהשּמָ והשּמָ והשּמָ והשּמָ 

מי בדינר מי בדינר מי בדינר מי בדינר     כה,כה,כה,כה,והכל משלשלין לתווהכל משלשלין לתווהכל משלשלין לתווהכל משלשלין לתו    ,,,,ארץ ישראלארץ ישראלארץ ישראלארץ ישראל
הייתי נבהל מן המראה הייתי נבהל מן המראה הייתי נבהל מן המראה הייתי נבהל מן המראה וווו    ....כסף ומי בדינר זהבכסף ומי בדינר זהבכסף ומי בדינר זהבכסף ומי בדינר זהב

ולא היה בי רוח ולא היה בי רוח ולא היה בי רוח ולא היה בי רוח     ,,,,עד שעמדו שערות ראשיעד שעמדו שערות ראשיעד שעמדו שערות ראשיעד שעמדו שערות ראשי    ,,,,הזההזההזההזה
אם אם אם אם     ,,,,אמרתי אל לביאמרתי אל לביאמרתי אל לביאמרתי אל לבי    ....ה ועל מה זהה ועל מה זהה ועל מה זהה ועל מה זהזזזזל מה ל מה ל מה ל מה אואואואולשלשלשלש

ואם ואם ואם ואם     ....כבר נאמר מנעי קולך מבכיכבר נאמר מנעי קולך מבכיכבר נאמר מנעי קולך מבכיכבר נאמר מנעי קולך מבכי    ,,,,בני אדם הםבני אדם הםבני אדם הםבני אדם הם
אכים ושרפים אומרים אכים ושרפים אומרים אכים ושרפים אומרים אכים ושרפים אומרים אפילו מלאפילו מלאפילו מלאפילו מל    ,,,,מלאכים הםמלאכים הםמלאכים הםמלאכים הם

    ....לתםלתםלתםלתםייייתי עד שיסיימו תפתי עד שיסיימו תפתי עד שיסיימו תפתי עד שיסיימו תפתנתנתנתנממממההההוווו    ....שירה ופוסקיםשירה ופוסקיםשירה ופוסקיםשירה ופוסקים
הוציאו ספרים מן הוציאו ספרים מן הוציאו ספרים מן הוציאו ספרים מן     ,,,,לתםלתםלתםלתםייייולאחר שסיימו תפולאחר שסיימו תפולאחר שסיימו תפולאחר שסיימו תפ

    ,,,,מהם ישבו ולמדו גמרא ומהם משניותמהם ישבו ולמדו גמרא ומהם משניותמהם ישבו ולמדו גמרא ומהם משניותמהם ישבו ולמדו גמרא ומהם משניות    ,,,,הארוןהארוןהארוןהארון
    ....קדשים וטהרותקדשים וטהרותקדשים וטהרותקדשים וטהרות    ,,,,ל צלול מן הדמעותל צלול מן הדמעותל צלול מן הדמעותל צלול מן הדמעותקוקוקוקוולמדו בולמדו בולמדו בולמדו ב

לם לם לם לם שכושכושכושכו    ,,,,והשתוממתי ביותר על המראהוהשתוממתי ביותר על המראהוהשתוממתי ביותר על המראהוהשתוממתי ביותר על המראה
            ....מתעסקים בקדשים וטהרותמתעסקים בקדשים וטהרותמתעסקים בקדשים וטהרותמתעסקים בקדשים וטהרות

ודיבורם יוצא ודיבורם יוצא ודיבורם יוצא ודיבורם יוצא     ,,,,למדו בשמחה ובהתפעלותלמדו בשמחה ובהתפעלותלמדו בשמחה ובהתפעלותלמדו בשמחה ובהתפעלות
עד שנתחבב עד שנתחבב עד שנתחבב עד שנתחבב     ,,,,שבחותשבחותשבחותשבחותוווומפיהם כמו שירות ותמפיהם כמו שירות ותמפיהם כמו שירות ותמפיהם כמו שירות ות

במדבר ושומע במדבר ושומע במדבר ושומע במדבר ושומע     עלי קולם ביותר כאדם שמהלךעלי קולם ביותר כאדם שמהלךעלי קולם ביותר כאדם שמהלךעלי קולם ביותר כאדם שמהלך
ה לפניו ה לפניו ה לפניו ה לפניו אף על פי שאינו רואאף על פי שאינו רואאף על פי שאינו רואאף על פי שאינו רוא    ,,,,ריםריםריםריםצפצוף של צפֳּ צפצוף של צפֳּ צפצוף של צפֳּ צפצוף של צפֳּ 

    ....רת רוח והנאהרת רוח והנאהרת רוח והנאהרת רוח והנאהקוקוקוקומקום של ישוב מתמלא לבו מקום של ישוב מתמלא לבו מקום של ישוב מתמלא לבו מקום של ישוב מתמלא לבו 
לא עמד בי לבי לא עמד בי לבי לא עמד בי לבי לא עמד בי לבי     ,,,,והואיל וראיתי עבודה כזווהואיל וראיתי עבודה כזווהואיל וראיתי עבודה כזווהואיל וראיתי עבודה כזו

אפשר עושים כתר ועטרה אפשר עושים כתר ועטרה אפשר עושים כתר ועטרה אפשר עושים כתר ועטרה     ....לשאול על מה זהלשאול על מה זהלשאול על מה זהלשאול על מה זה
            ....ואני מפסיק ולא אחייב ראשי למלךואני מפסיק ולא אחייב ראשי למלךואני מפסיק ולא אחייב ראשי למלךואני מפסיק ולא אחייב ראשי למלך    ,,,,למלךלמלךלמלךלמלך

ולא היתה קריאת ולא היתה קריאת ולא היתה קריאת ולא היתה קריאת     ,,,,בתוך כך הגיע חצות לילהבתוך כך הגיע חצות לילהבתוך כך הגיע חצות לילהבתוך כך הגיע חצות לילה
ועשו ועשו ועשו ועשו     ,,,,הגבר מגעת עד שישבו כולם לארץהגבר מגעת עד שישבו כולם לארץהגבר מגעת עד שישבו כולם לארץהגבר מגעת עד שישבו כולם לארץ
וישבו וישבו וישבו וישבו     ....מספד כתנים על ציון השרופה באשמספד כתנים על ציון השרופה באשמספד כתנים על ציון השרופה באשמספד כתנים על ציון השרופה באש

וכמעט פרחה וכמעט פרחה וכמעט פרחה וכמעט פרחה     ,,,,באימה וביראה וברעדה גדולהבאימה וביראה וברעדה גדולהבאימה וביראה וברעדה גדולהבאימה וביראה וברעדה גדולה
אחזתי בידו אחזתי בידו אחזתי בידו אחזתי בידו     ,,,,בא זקן אחדבא זקן אחדבא זקן אחדבא זקן אחדעד שעד שעד שעד ש    ....נשמתם מצערנשמתם מצערנשמתם מצערנשמתם מצער

עד שאתה משיב לי עד שאתה משיב לי עד שאתה משיב לי עד שאתה משיב לי     ,,,,איני מניחךאיני מניחךאיני מניחךאיני מניחך    ,,,,ואמרתי לוואמרתי לוואמרתי לוואמרתי לו
    ,,,,אמרתי לואמרתי לואמרתי לואמרתי לו    ....שאל בנישאל בנישאל בנישאל בני    ,,,,אמר ליאמר ליאמר ליאמר לי    ....על שאלתיעל שאלתיעל שאלתיעל שאלתי

אורח אורח אורח אורח     ,,,,אמר ליאמר ליאמר ליאמר לי    ....זהזהזהזהההההמה זה המעשה הקדוש מה זה המעשה הקדוש מה זה המעשה הקדוש מה זה המעשה הקדוש     נינינינימפמפמפמפ
    ????מאין אתהמאין אתהמאין אתהמאין אתה    ,,,,נינינינילַ לַ לַ לַ שאָ שאָ שאָ שאָ     ....הןהןהןהן    ,,,,אמרתי לואמרתי לואמרתי לואמרתי לו    ????אתהאתהאתהאתה

            ....ם אנים אנים אנים אנימירושלמירושלמירושלמירושל    ,,,,אמרתי לואמרתי לואמרתי לואמרתי לו
נטלני בידי וסיבב נטלני בידי וסיבב נטלני בידי וסיבב נטלני בידי וסיבב     ,,,,ם אנים אנים אנים אניכיון ששמע שמירושלכיון ששמע שמירושלכיון ששמע שמירושלכיון ששמע שמירושל

    ,,,,ירושלמי עמנוירושלמי עמנוירושלמי עמנוירושלמי עמנו    ,,,,הכנסת ואמרהכנסת ואמרהכנסת ואמרהכנסת ואמר    עמי בביתעמי בביתעמי בביתעמי בבית
    ,,,,וקראו כולםוקראו כולםוקראו כולםוקראו כולם    ....והושיבני בראשוהושיבני בראשוהושיבני בראשוהושיבני בראש    ....ירושלמי עמנוירושלמי עמנוירושלמי עמנוירושלמי עמנו

            ....סימן טוב סימן טובסימן טוב סימן טובסימן טוב סימן טובסימן טוב סימן טוב
וכל וכל וכל וכל     ,,,,באתי לעיר והיא ריקהבאתי לעיר והיא ריקהבאתי לעיר והיא ריקהבאתי לעיר והיא ריקה    ,,,,אמרתי להםאמרתי להםאמרתי להםאמרתי להם

המתן עד שנשיבך המתן עד שנשיבך המתן עד שנשיבך המתן עד שנשיבך     ,,,,אמרו ליאמרו ליאמרו ליאמרו לי    ....נויות סגורותנויות סגורותנויות סגורותנויות סגורותחחחחהההה
    ,,,,אמרתיאמרתיאמרתיאמרתי    ....אז תשמע פליאות גדולותאז תשמע פליאות גדולותאז תשמע פליאות גדולותאז תשמע פליאות גדולות    ,,,,בדבריםבדבריםבדבריםבדברים

לכו ונפילה לכו ונפילה לכו ונפילה לכו ונפילה     ,,,,ויאמרו איש אל רעהוויאמרו איש אל רעהוויאמרו איש אל רעהוויאמרו איש אל רעהו    ....יהי רצוןיהי רצוןיהי רצוןיהי רצון
אמר להם אמר להם אמר להם אמר להם     ????י מארחו על שלחנוי מארחו על שלחנוי מארחו על שלחנוי מארחו על שלחנולדעת מלדעת מלדעת מלדעת מ    ,,,,גורלותגורלותגורלותגורלות

אלא כל המרבה אלא כל המרבה אלא כל המרבה אלא כל המרבה     ,,,,מה לנו להפיל גורלותמה לנו להפיל גורלותמה לנו להפיל גורלותמה לנו להפיל גורלות    ,,,,הזקןהזקןהזקןהזקן
ליתן על עניי ארץ ישראל הרי זה מארחו על ליתן על עניי ארץ ישראל הרי זה מארחו על ליתן על עניי ארץ ישראל הרי זה מארחו על ליתן על עניי ארץ ישראל הרי זה מארחו על 

הריני נותן הריני נותן הריני נותן הריני נותן     ,,,,ובא אדם אחד ואמרובא אדם אחד ואמרובא אדם אחד ואמרובא אדם אחד ואמר    ....שלחנושלחנושלחנושלחנו
    ,,,,רתי להםרתי להםרתי להםרתי להםאמאמאמאמזוכה. זוכה. זוכה. זוכה.     ם ואנים ואנים ואנים ואניין ירושלין ירושלין ירושלין ירושלכמנכמנכמנכמנשקלים שקלים שקלים שקלים 

והם מבקשים דבר והם מבקשים דבר והם מבקשים דבר והם מבקשים דבר     ,,,,םםםםכפן יש בירושלכפן יש בירושלכפן יש בירושלכפן יש בירושל־־־־כמה נפוחיכמה נפוחיכמה נפוחיכמה נפוחי
וכמה וכמה וכמה וכמה     ....לפי שאין הפרוטה מצויהלפי שאין הפרוטה מצויהלפי שאין הפרוטה מצויהלפי שאין הפרוטה מצויה    ,,,,לאכול ואיןלאכול ואיןלאכול ואיןלאכול ואין

לפי שאין הפרוטה לפי שאין הפרוטה לפי שאין הפרוטה לפי שאין הפרוטה     ,,,,םםםםרעב יש בירושלרעב יש בירושלרעב יש בירושלרעב יש בירושל־־־־תפוחיתפוחיתפוחיתפוחי
ואם שולחים ואם שולחים ואם שולחים ואם שולחים     ....ת זוכרים אותםת זוכרים אותםת זוכרים אותםת זוכרים אותםווווייייואין הגלואין הגלואין הגלואין הגל    ,,,,מצויהמצויהמצויהמצויה

הוא מתחבט לפני רגליו הוא מתחבט לפני רגליו הוא מתחבט לפני רגליו הוא מתחבט לפני רגליו     ,,,,משולח לערי הגולהמשולח לערי הגולהמשולח לערי הגולהמשולח לערי הגולה
    ,,,,של כל אחד ואחד כדי שיתמלא עליו רחמיםשל כל אחד ואחד כדי שיתמלא עליו רחמיםשל כל אחד ואחד כדי שיתמלא עליו רחמיםשל כל אחד ואחד כדי שיתמלא עליו רחמים

מפני שהם אבירי לב כאבנים מפני שהם אבירי לב כאבנים מפני שהם אבירי לב כאבנים מפני שהם אבירי לב כאבנים     ,,,,ולא מתמלאולא מתמלאולא מתמלאולא מתמלא
ואני ואני ואני ואני     ,,,,ועכשיו אני בא לכאןועכשיו אני בא לכאןועכשיו אני בא לכאןועכשיו אני בא לכאן    ....הרחוקות מצדקההרחוקות מצדקההרחוקות מצדקההרחוקות מצדקה
            ....ם עושים צדקה גדולה כזום עושים צדקה גדולה כזום עושים צדקה גדולה כזום עושים צדקה גדולה כזוראיתי שיש ביניכראיתי שיש ביניכראיתי שיש ביניכראיתי שיש ביניכ

אין אין אין אין     ,,,,נאנחו אנחה גדולה ואמרונאנחו אנחה גדולה ואמרונאנחו אנחה גדולה ואמרונאנחו אנחה גדולה ואמרו    ,,,,כיון ששמעו כךכיון ששמעו כךכיון ששמעו כךכיון ששמעו כך
היו היו היו היו     ,,,,אילו השכילו הגליותאילו השכילו הגליותאילו השכילו הגליותאילו השכילו הגליות    ....חכם כבעל הנסיוןחכם כבעל הנסיוןחכם כבעל הנסיוןחכם כבעל הנסיון

ומעטרים אתכם ומעטרים אתכם ומעטרים אתכם ומעטרים אתכם     ,,,,מושיבים אתכם בקרונותמושיבים אתכם בקרונותמושיבים אתכם בקרונותמושיבים אתכם בקרונות
לא די שהגדלתם אותי לא די שהגדלתם אותי לא די שהגדלתם אותי לא די שהגדלתם אותי     ,,,,אמרתי להםאמרתי להםאמרתי להםאמרתי להם    ....בזהוביםבזהוביםבזהוביםבזהובים

ועוד ועוד ועוד ועוד     ,,,,בנתינת כל כך צדקה לעניי ירושליםבנתינת כל כך צדקה לעניי ירושליםבנתינת כל כך צדקה לעניי ירושליםבנתינת כל כך צדקה לעניי ירושלים
    איני זזאיני זזאיני זזאיני זז    ....לתכםלתכםלתכםלתכםייייהפליאה שאני ראיתי בתפהפליאה שאני ראיתי בתפהפליאה שאני ראיתי בתפהפליאה שאני ראיתי בתפ

    ,,,,רורורורוממממאאאא    ....עד שאתם משיבים לי על דבריעד שאתם משיבים לי על דבריעד שאתם משיבים לי על דבריעד שאתם משיבים לי על דברי    ,,,,מכאןמכאןמכאןמכאן
        ....טובטובטובטוב

ומקדם ומקדם ומקדם ומקדם     כי מאזכי מאזכי מאזכי מאז    ,,,,דע לך בנידע לך בנידע לך בנידע לך בני    ,,,,ואמרואמרואמרואמר    ןןןןתח אותו זקתח אותו זקתח אותו זקתח אותו זקפפפפ
ים בתורה ים בתורה ים בתורה ים בתורה ד'ד'ד'ד'היתה העיר הזאת גדולה לאלהיתה העיר הזאת גדולה לאלהיתה העיר הזאת גדולה לאלהיתה העיר הזאת גדולה לאל

הנה הנה הנה הנה     י"י.י"י.י"י.י"י.ונתקיים בה וכל בניך למודי ונתקיים בה וכל בניך למודי ונתקיים בה וכל בניך למודי ונתקיים בה וכל בניך למודי     ,,,,ובחכמהובחכמהובחכמהובחכמה
    ,,,,גם הפרוטה היתה מצויהגם הפרוטה היתה מצויהגם הפרוטה היתה מצויהגם הפרוטה היתה מצויה    ,,,,כי כן עברו כמה שניםכי כן עברו כמה שניםכי כן עברו כמה שניםכי כן עברו כמה שנים

אבל קופת רבי מאיר אבל קופת רבי מאיר אבל קופת רבי מאיר אבל קופת רבי מאיר     ,,,,והבתים מלאים תורהוהבתים מלאים תורהוהבתים מלאים תורהוהבתים מלאים תורה
    ....ועליה קורי עכבישועליה קורי עכבישועליה קורי עכבישועליה קורי עכביש    ,,,,היתה ריקההיתה ריקההיתה ריקההיתה ריקהבעל הנס בעל הנס בעל הנס בעל הנס 

    ומנחת בכנףומנחת בכנףומנחת בכנףומנחת בכנף    ,,,,והשכינה פורחת בכנף אחתוהשכינה פורחת בכנף אחתוהשכינה פורחת בכנף אחתוהשכינה פורחת בכנף אחת
לא רצו     ....םםםםובוכה על שלא זכרו את ירושלובוכה על שלא זכרו את ירושלובוכה על שלא זכרו את ירושלובוכה על שלא זכרו את ירושל    ,,,,אחתאחתאחתאחת

        לתרום, לעניי ירושלם.
ששלחו לגבות מן ששלחו לגבות מן ששלחו לגבות מן ששלחו לגבות מן     ,,,,ומעשה בגבאי ארץ ישראלומעשה בגבאי ארץ ישראלומעשה בגבאי ארץ ישראלומעשה בגבאי ארץ ישראל

    ,,,,וכשפתחו לא ראו צורת מטבע ח"ווכשפתחו לא ראו צורת מטבע ח"ווכשפתחו לא ראו צורת מטבע ח"ווכשפתחו לא ראו צורת מטבע ח"ו    ,,,,הקופותהקופותהקופותהקופות
כדי פתחו את הקופות,     ....שהיו רחוקים מצדקהשהיו רחוקים מצדקהשהיו רחוקים מצדקהשהיו רחוקים מצדקה

אלא אלא אלא אלא וראו כי אף אחד לא תרם כלום. לרוקנן, 
עד שאנו עד שאנו עד שאנו עד שאנו     ,,,,םםםםארצנו א"י ועירנו ירושלארצנו א"י ועירנו ירושלארצנו א"י ועירנו ירושלארצנו א"י ועירנו ירושל    ,,,,שאמרושאמרושאמרושאמרו

שאפילו ספר אחד שאפילו ספר אחד שאפילו ספר אחד שאפילו ספר אחד     ,,,,מפזרים ממון לעניי א"ימפזרים ממון לעניי א"ימפזרים ממון לעניי א"ימפזרים ממון לעניי א"י
מוטב שנבנה לנו מוטב שנבנה לנו מוטב שנבנה לנו מוטב שנבנה לנו     ,,,,חשוב לא הגיע לידינו משםחשוב לא הגיע לידינו משםחשוב לא הגיע לידינו משםחשוב לא הגיע לידינו משם

    ווווועשועשועשועש    ....ונפארו בספרים נאיםונפארו בספרים נאיםונפארו בספרים נאיםונפארו בספרים נאים    ,,,,בית מדרש גדולבית מדרש גדולבית מדרש גדולבית מדרש גדול
והביאו אבנים גדולות מן והביאו אבנים גדולות מן והביאו אבנים גדולות מן והביאו אבנים גדולות מן     ,,,,בחרו מקום נאהבחרו מקום נאהבחרו מקום נאהבחרו מקום נאה    ....כןכןכןכן
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צים צים צים צים יייין של בן של בן של בן של באת הסיד בחלבואת הסיד בחלבואת הסיד בחלבואת הסיד בחלבו    וווווטרפוטרפוטרפוטרפ    ,,,,ההרההרההרההר
והביאו שולחנות קשים והביאו שולחנות קשים והביאו שולחנות קשים והביאו שולחנות קשים     ,,,,בשביל שיעמדו לעולםבשביל שיעמדו לעולםבשביל שיעמדו לעולםבשביל שיעמדו לעולם

מדו בפנים ספרים הרבה ולא מדו בפנים ספרים הרבה ולא מדו בפנים ספרים הרבה ולא מדו בפנים ספרים הרבה ולא כברזל כדי שיעכברזל כדי שיעכברזל כדי שיעכברזל כדי שיע
    ועשו חנוכת בית המדרש ודרשוועשו חנוכת בית המדרש ודרשוועשו חנוכת בית המדרש ודרשוועשו חנוכת בית המדרש ודרשו    ,,,,ישתברוישתברוישתברוישתברו

            ....בכבוד אכסניה של תורהבכבוד אכסניה של תורהבכבוד אכסניה של תורהבכבוד אכסניה של תורה
    ,,,,וכאשר עמד בית המדרש הלז כלול בכל פארוכאשר עמד בית המדרש הלז כלול בכל פארוכאשר עמד בית המדרש הלז כלול בכל פארוכאשר עמד בית המדרש הלז כלול בכל פאר

טלטל את כליו טלטל את כליו טלטל את כליו טלטל את כליו     ,,,,נתגלגל לעיר שד"ר אחדנתגלגל לעיר שד"ר אחדנתגלגל לעיר שד"ר אחדנתגלגל לעיר שד"ר אחד
    ולפי שהיוולפי שהיוולפי שהיוולפי שהיו    ....והלך אנה ואנהוהלך אנה ואנהוהלך אנה ואנהוהלך אנה ואנה    ,,,,לבית המדרשלבית המדרשלבית המדרשלבית המדרש

ולא אמרו ולא אמרו ולא אמרו ולא אמרו     ,,,,לא נתנו לו שלוםלא נתנו לו שלוםלא נתנו לו שלוםלא נתנו לו שלום    ,,,,טרודים בלימודםטרודים בלימודםטרודים בלימודםטרודים בלימודם
אם יש אם יש אם יש אם יש     ,,,,ולא שאלוהו מאין ולאןולא שאלוהו מאין ולאןולא שאלוהו מאין ולאןולא שאלוהו מאין ולאן    ,,,,לו ברוך הבאלו ברוך הבאלו ברוך הבאלו ברוך הבא

הוציא השד"ר הוציא השד"ר הוציא השד"ר הוציא השד"ר     ....לך כאן אכסניה וכיוצאלך כאן אכסניה וכיוצאלך כאן אכסניה וכיוצאלך כאן אכסניה וכיוצא
ונטל מקלו והלך אצל ונטל מקלו והלך אצל ונטל מקלו והלך אצל ונטל מקלו והלך אצל     ,,,,מילקוטו זית ולחם ואכלמילקוטו זית ולחם ואכלמילקוטו זית ולחם ואכלמילקוטו זית ולחם ואכל

ליטול הימנו רשות לדרוש בבית המדרש ליטול הימנו רשות לדרוש בבית המדרש ליטול הימנו רשות לדרוש בבית המדרש ליטול הימנו רשות לדרוש בבית המדרש     ,,,,הרבהרבהרבהרב
    ,,,,כי אמרכי אמרכי אמרכי אמר    ,,,,הרב נתן לו רשות בקושיהרב נתן לו רשות בקושיהרב נתן לו רשות בקושיהרב נתן לו רשות בקושי    ....בשבתבשבתבשבתבשבת

מגיד מגיד מגיד מגיד     ,,,,וכל בניה לימודי ה'וכל בניה לימודי ה'וכל בניה לימודי ה'וכל בניה לימודי ה'    ,,,,העיר מלאה תורההעיר מלאה תורההעיר מלאה תורההעיר מלאה תורה
פחים אותו בהלכה ואין לו פתחון פחים אותו בהלכה ואין לו פתחון פחים אותו בהלכה ואין לו פתחון פחים אותו בהלכה ואין לו פתחון בא לעיר מקבא לעיר מקבא לעיר מקבא לעיר מק

וסופו שהוא יורד מן הבימה בפחי וסופו שהוא יורד מן הבימה בפחי וסופו שהוא יורד מן הבימה בפחי וסופו שהוא יורד מן הבימה בפחי     ,,,,ה להשיבה להשיבה להשיבה להשיבפפפפ
            ....נפש ובבושת פניםנפש ובבושת פניםנפש ובבושת פניםנפש ובבושת פנים

והשיבו והשיבו והשיבו והשיבו     ,,,,אבל השד"ר לא השגיח בדברי הרבאבל השד"ר לא השגיח בדברי הרבאבל השד"ר לא השגיח בדברי הרבאבל השד"ר לא השגיח בדברי הרב
וחזר וחזר וחזר וחזר     ....למען ציון לא אחשהלמען ציון לא אחשהלמען ציון לא אחשהלמען ציון לא אחשה    ,,,,בלשון הכתובבלשון הכתובבלשון הכתובבלשון הכתוב
חכם בא חכם בא חכם בא חכם בא     ,,,,וכתב שם פתקאותוכתב שם פתקאותוכתב שם פתקאותוכתב שם פתקאות    ,,,,לבית המדרשלבית המדרשלבית המדרשלבית המדרש

    ,,,,נאה דורש וכו'נאה דורש וכו'נאה דורש וכו'נאה דורש וכו'    ,,,,םםםםלעיר מעיר הקודש ירושללעיר מעיר הקודש ירושללעיר מעיר הקודש ירושללעיר מעיר הקודש ירושל
            ....והדביק פתקאותיווהדביק פתקאותיווהדביק פתקאותיווהדביק פתקאותיו    ,,,,ויצא לשוקויצא לשוקויצא לשוקויצא לשוק    ....ולהשומע ינעםולהשומע ינעםולהשומע ינעםולהשומע ינעם

עלה החכם עלה החכם עלה החכם עלה החכם     ,,,,באו כל בני העירבאו כל בני העירבאו כל בני העירבאו כל בני העיר    ,,,,בא שבתבא שבתבא שבתבא שבת
והתחיל דורש והתחיל דורש והתחיל דורש והתחיל דורש     ,,,,הקודשהקודשהקודשהקודש    ונתעטף ועמד אצל ארוןונתעטף ועמד אצל ארוןונתעטף ועמד אצל ארוןונתעטף ועמד אצל ארון

    ,,,,ובמעלות אדמת הקודשובמעלות אדמת הקודשובמעלות אדמת הקודשובמעלות אדמת הקודש    ,,,,בשבחה של א"יבשבחה של א"יבשבחה של א"יבשבחה של א"י
אף הוא קשר פלפול נאה על אף הוא קשר פלפול נאה על אף הוא קשר פלפול נאה על אף הוא קשר פלפול נאה על     ....םםםםובחיבת ירושלובחיבת ירושלובחיבת ירושלובחיבת ירושל

מתובל בכל טוב מתובל בכל טוב מתובל בכל טוב מתובל בכל טוב     ,,,,בנחת ולא ברעשבנחת ולא ברעשבנחת ולא ברעשבנחת ולא ברעש    ,,,,ישיבת א"יישיבת א"יישיבת א"יישיבת א"י
        תורה. תורה. תורה. תורה. בתבלין של בתבלין של בתבלין של בתבלין של 

בכליכם, בכליכם, בכליכם, בכליכם, קחו מזמרת הארץ קחו מזמרת הארץ קחו מזמרת הארץ קחו מזמרת הארץ     ,,,,דרך הכתובדרך הכתובדרך הכתובדרך הכתוב    עלעלעלעל
רמז רמזה רמז רמזה רמז רמזה רמז רמזה     נכאת ולוט.נכאת ולוט.נכאת ולוט.נכאת ולוט.    מעט צרי מעט דבשמעט צרי מעט דבשמעט צרי מעט דבשמעט צרי מעט דבש

שלא שלא שלא שלא     ,,,,כשאדם בא לדבר על א"יכשאדם בא לדבר על א"יכשאדם בא לדבר על א"יכשאדם בא לדבר על א"י    ,,,,התורההתורההתורההתורה
אלא שילך מעט אלא שילך מעט אלא שילך מעט אלא שילך מעט     ,,,,יתחיל בדברים גדולים מידיתחיל בדברים גדולים מידיתחיל בדברים גדולים מידיתחיל בדברים גדולים מיד

            ....מעט ממדרגה למדרגהמעט ממדרגה למדרגהמעט ממדרגה למדרגהמעט ממדרגה למדרגה
זה הפסוק     ....וכסף משנה קחו בידכםוכסף משנה קחו בידכםוכסף משנה קחו בידכםוכסף משנה קחו בידכם    ,,,,ולבסוףולבסוףולבסוףולבסוף

  את התרומות, הוא יעשה בסוף...     שאחריו.
הפך הפך הפך הפך     ....ררררוווובבבביייינשמע קול מן הצנשמע קול מן הצנשמע קול מן הצנשמע קול מן הצ    ,,,,א דורשא דורשא דורשא דורשועדיין הוועדיין הוועדיין הוועדיין הו

ושמע שאחד מקשה על דבריו ושמע שאחד מקשה על דבריו ושמע שאחד מקשה על דבריו ושמע שאחד מקשה על דבריו     ,,,,פניו כלפי הקולפניו כלפי הקולפניו כלפי הקולפניו כלפי הקול
    ,,,,שלא ירד לעמקו של דברשלא ירד לעמקו של דברשלא ירד לעמקו של דברשלא ירד לעמקו של דבר    ,,,,אמרו לואמרו לואמרו לואמרו לו    ....כך וכךכך וכךכך וכךכך וכך

כך כך כך כך     ,,,,ואם לדיןואם לדיןואם לדיןואם לדין    ....אפילו כמלוא קופה של מחטאפילו כמלוא קופה של מחטאפילו כמלוא קופה של מחטאפילו כמלוא קופה של מחט
עד עד עד עד     ,,,,טלו את דבריוטלו את דבריוטלו את דבריוטלו את דבריוייייובובובוב    ,,,,וסתרו את טענותיווסתרו את טענותיווסתרו את טענותיווסתרו את טענותיו    ....וכךוכךוכךוכך

הנה כי כן הקיפוהו הנה כי כן הקיפוהו הנה כי כן הקיפוהו הנה כי כן הקיפוהו     ....פניו כשולי קדירהפניו כשולי קדירהפניו כשולי קדירהפניו כשולי קדירה    כוכוכוכושנהפשנהפשנהפשנהפ
            ....וקיפחוהו בהלכהוקיפחוהו בהלכהוקיפחוהו בהלכהוקיפחוהו בהלכה    ,,,,בדבריםבדבריםבדבריםבדברים

הקשו עליו שבע הקשו עליו שבע הקשו עליו שבע הקשו עליו שבע     ,,,,ואם תירץ תירוץ אחדואם תירץ תירוץ אחדואם תירץ תירוץ אחדואם תירץ תירוץ אחד
ממקום ממקום ממקום ממקום     ,,,,השיב על שבע הקושיותהשיב על שבע הקושיותהשיב על שבע הקושיותהשיב על שבע הקושיות    ....קושיותקושיותקושיותקושיות

            ....שהשיב הסיקו קושיות אחרותשהשיב הסיקו קושיות אחרותשהשיב הסיקו קושיות אחרותשהשיב הסיקו קושיות אחרות
    ....ונסתתמו טענותיוונסתתמו טענותיוונסתתמו טענותיוונסתתמו טענותיו    ,,,,עד שנתבלבלה עליו דעתועד שנתבלבלה עליו דעתועד שנתבלבלה עליו דעתועד שנתבלבלה עליו דעתו

התחכם התחכם התחכם התחכם     ....של ארץ ישראל מחכיםשל ארץ ישראל מחכיםשל ארץ ישראל מחכיםשל ארץ ישראל מחכים    הּ הּ הּ הּ אויראויראויראויר    ,,,,אבלאבלאבלאבל
אולי באגדה הם לא     ....והתחיל דורש באגדהוהתחיל דורש באגדהוהתחיל דורש באגדהוהתחיל דורש באגדה

ואף ואף ואף ואף יודעים, הם למדנים שיודעים רק פלפולים. 
            ....להתגדרלהתגדרלהתגדרלהתגדר    לא הניחו לו מקוםלא הניחו לו מקוםלא הניחו לו מקוםלא הניחו לו מקום    ,,,,כאןכאןכאןכאן

וירד וירד וירד וירד     ,,,,ופשט טליתוופשט טליתוופשט טליתוופשט טליתו    ,,,,הפסיק באמצעהפסיק באמצעהפסיק באמצעהפסיק באמצע    ????מה עשהמה עשהמה עשהמה עשה
והיה והיה והיה והיה     ,,,,ועמד מאחורי התנורועמד מאחורי התנורועמד מאחורי התנורועמד מאחורי התנור    ,,,,בבושת פניםבבושת פניםבבושת פניםבבושת פנים

נתקבצו נתקבצו נתקבצו נתקבצו     ,,,,עד שהוא עומד כךעד שהוא עומד כךעד שהוא עומד כךעד שהוא עומד כך    ....משוטט בדמעותמשוטט בדמעותמשוטט בדמעותמשוטט בדמעות
והתגרו והתגרו והתגרו והתגרו     ,,,,אצלו כל הנערים המנוערים מן החכמהאצלו כל הנערים המנוערים מן החכמהאצלו כל הנערים המנוערים מן החכמהאצלו כל הנערים המנוערים מן החכמה

אלא אלו אלא אלו אלא אלו אלא אלו     ,,,,ולא הם בלבדולא הם בלבדולא הם בלבדולא הם בלבד    ....בו כמעשי הנעריםבו כמעשי הנעריםבו כמעשי הנעריםבו כמעשי הנערים
התחילו מתקלסים בו התחילו מתקלסים בו התחילו מתקלסים בו התחילו מתקלסים בו     ,,,,שהיתה עינם צרהשהיתה עינם צרהשהיתה עינם צרהשהיתה עינם צרה

    ,,,,הראיתם לזה שנוטל גדולה לעצמוהראיתם לזה שנוטל גדולה לעצמוהראיתם לזה שנוטל גדולה לעצמוהראיתם לזה שנוטל גדולה לעצמו    ,,,,ואמרוואמרוואמרוואמרו
            ....י אדיריםי אדיריםי אדיריםי אדיריםננננודורש לפודורש לפודורש לפודורש לפ

ובולע ובולע ובולע ובולע     ,,,,השד"ר שומע חרפתו ואינו משיבהשד"ר שומע חרפתו ואינו משיבהשד"ר שומע חרפתו ואינו משיבהשד"ר שומע חרפתו ואינו משיב
ולהוצאות ולהוצאות ולהוצאות ולהוצאות     ,,,,יום השבת עבריום השבת עבריום השבת עבריום השבת עבר    ....דמעותיו בפיודמעותיו בפיודמעותיו בפיודמעותיו בפיו

הדרך אין לו כי את מעט הכסף אשר אסף הדרך אין לו כי את מעט הכסף אשר אסף הדרך אין לו כי את מעט הכסף אשר אסף הדרך אין לו כי את מעט הכסף אשר אסף 
וסמך על וסמך על וסמך על וסמך על     ,,,,ידי נשיא ארץ ישראלידי נשיא ארץ ישראלידי נשיא ארץ ישראלידי נשיא ארץ ישראלמסר במסר במסר במסר ב    ,,,,השד"רהשד"רהשד"רהשד"ר

ישראל רחמנים בני רחמנים שלא יקפצו ידיהם ישראל רחמנים בני רחמנים שלא יקפצו ידיהם ישראל רחמנים בני רחמנים שלא יקפצו ידיהם ישראל רחמנים בני רחמנים שלא יקפצו ידיהם 
. בקיצור, יצא משם בלי פרוטה, לא וכו'    ח"וח"וח"וח"ו

        תרמו לו כלום, גם לו וגם לירושלם.
  

הסיפור המובא בספר אהבת חיים, ממנו  זהוזהוזהוזהו
רואים כיצד הם ביישו אותו, ובסופו של דבר 

דבר  וכו'. בנהר נעלםבית־המדרש שלהם 
  נפלא.

  

אתם אומרים על הסיפור הזה? מדהים.  מהמהמהמה
  . 'מעשה המשולח'., כלשונומעשה נורא

  
  

לעצמי, אני חייב לחקור ולחטט, מהיכן  אמרתיאמרתיאמרתיאמרתי
נתחבר , כי זה לי בא הסיפור הזה? ואכן נתברר

הוא נקרא אדם בשם שמואל יוסף עגנון, ע"י 
ש"י עגנון, אחד שאינו מהחרדים לדבר בקיצור 

מי  . אבל תראו איזה סגנון.. פלא עצוםה'
אחד מן את חושב שזהו מ ,שקורא זאת

  הצדיקים.
  

לי זמן להסביר כעת, איך בכלל היגעתי אל  איןאיןאיןאין
שאל אותי איזו  אברך אחד נר"והעניין הזה. 
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נוגע  ,ייםספר אהבת חהכתוב בעל , שאלה
והסיפור  להלכות לשון־הרע שם בדף ע"א ע"ב,

י זאת למה הזה היה בדף שאחרי זה, וכך קישרת
  שדיברתי.

הספר אהבת חיים, היה יהודי צדיק, הרב  מחברמחברמחברמחבר
מנחם מנשה, היה בירושלם בדור שעבר, והרבה 

תעוררו, אפילו את הספר שלו ונאנשים קוראים 
הספר מופץ באלפים. אבל חזרו בתשובה, 

צריכים לדעת, לא להיות 'פתי יאמין לכל 
להביא סיפורים של ש"י דבר'. איך אפשר 

בגלל שהוא היה אדם פסול,  לא רקעגנון? 
'פסול', אולי ממש אינני יודע האם הוא אמנם 

אפשר להגדיר אותו 'לא כשר'. אבל זהו סיפור 
שקר וכזב, אלו סיפורים דמיוניים, זה לא סיפור 

  אמיתי בכלל.
  

ובדקתי מעט אני יודע זאת? חקרתי  מהיכןמהיכןמהיכןמהיכן
אותו, קראו לו בשם 'עגנון' כי הוא עשה 

מיני עגונות, והביא סיפור אחד סיפורים על כל 
שלו לאחד מן הרבנים. סיפור על איזו עגונה, 
שבאיזו קהילה עשו כך וכך, והרבנים הדיינים 

כך וכך. כתב את הסיפור שלו,  ,ישבו ודנו
והגישו לאותו הרב לראות. ראה זאת הרב, 

. הלכתיות על המאמר והתחיל לכתוב הערות
שכתוב נשמט לו כגון  הרב שם אמר כך?כיצד 

וכו', וזה וזה ממה שהוא פסק בש"ך אחרת 
לש"י  הגיש זאתכשהוא . לאחר מכן, וכו' טעות

בפליאה ריך הרבנים של אותה קהילה עגנון, 
כך הרבה עניינים, איבעית אימא טעו בכל־
לו,  ענההוא בעית אימא סברא, גמרא אי

, אני המצאתי את הסיפור הזה, זהו אינו תשמע
  סיפור אמיתי. 

, איך הרבנים האלה שם השתומםו רב אות כיכיכיכי
לא ידעו הלכות? כיצד הם פסקו כאלה פסקים. 
אבל הוא אמר לו, זה סתם סיפור דמיוני שלי, 

אה, תמה ואמר, לא היה ולא נברא. אמר הרב, 
   שכתבת.זה גם שקר, כל מה 

  

  דמיוניים., אלו סיפורים בקיצורבקיצורבקיצורבקיצור
  

שאין בסיפור פרטים מדוייקים. היכן,  וסימנךוסימנךוסימנךוסימנך
ם העיר שזה אירע שם, ומי. לא מפורש שֵ ומתי, 

אלא סתם, באחת מערי פולין. באיזה דור? מי 

הרבנים? אין שמות. כדי שלא תוכל לתפוס 
כנו, או סותרים. אותו על טעות, דברים שלא יָת 

שמו ושם אביו, ] ס"ג ע"א[דף ועי' בגמ' עירובין 
  ל היה.שָ למה? שלא תאמר מָ 

  

כפתאים אני אומר, כי לא צריך להיות  לכןלכןלכןלכן
. אמנם כוונתו המאמינים לכל דבר שנדפס

היתה לטובה, זה נעשה בתום לב, אבל 
האנשים אינם יודעים שלפעמים ישנם דברים 

לקבל משונים, וצריכים לבדוק בציציותיו, ולא 
  בעצימת עינים כהלכה למשה מסיני.

  

בספר אהבת חיים דברים קשים שישנם  יתכןיתכןיתכןיתכן
  .הטעונים תיקון, אבל זה מה שראיתי כעת יותר

  

התחיל כנראה של סיפורים דמיוניים,  הענייןהענייןהענייןהעניין
חלומות דברי בארצות אירופה, אצל הגויים. 

מתח, לתפוס את האנשים. אבל בעבר, סיפורי ו
כתבו סיפורים  , אלאלא היו סיפורים כאלה

תיים. אבל כעת אומרים, כי כאשר אתה יאמ
יכול אזי ניים, סיפורים דמיו יםמספר לילד

כאשר אתה מספר גם  -לבסוף להיגרם נזק, כי 
הם  - חז"ל ם מן התורה, מהתנ"ך אוסיפורילהם 

כבר  גם־כן דמיונות, כי הםחושבים שזה 
חלילה.  כי אלו דמיונות. יםויודע והתרגל

  צריכים לדעת שבתורה הכל אמת לאמיתה.
  

השיטה הזאת, של סיפורים דמיוניים,  כללכן לכן לכן לכן 
בשלמא משלים, אדרבה זהו דבר שאינו רצוי. 

כעת כשמכניסים זאת כל־שכן אבל זה טוב. 
בתורת הלכה, ואנשים חושבים שזה תורה 
וקדושה ויראת שמים, זהו דבר מסוכן. צריכים 
לא להאמין בקלות, אלא לבדוק. אפילו אם 

את הנראה מלא יראתם רואים איזה סגנון 
  . שמים

  

הייתי רוצה להביא את הסיפור, לא בעל־ לאלאלאלא
פה ולא בכתב, לפני הציבור הקדוש שלנו. אבל 
זה כדי לקחת דוגמא, איך אפשר לטעות בכל 
כגון דא. מי היה יכול לשער זאת מעצמו? נלמד 

  קח לעניינים דומים.לֶ 
  

הבקי ובעל עין חדה, יבחין בלשונותיו  אמנםאמנםאמנםאמנם
לפרקים, שישנם סגנונות מוזרים, בלתי 

  מקובלים.
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? זה היה מאמין, שזהו סיפור של ש"י עגנון מימימימי
נראה סיפור, ממש מלא בקדושה ותורה, מלא 

. זה ממקור נרפשׂ באמונה וכו', אבל לצערינו 
זה מוסר־השכל לנו  בקיצור, צריכים להיזהר.

  ולקח טוב.
כנראה, במציאות נראה כי אכן כל זאת ב אבלאבלאבלאבל

ישנם דרשנים אשר הפריעו להם באמצע 
הוא נכון, כנראה לכשעצמו הוא הדרשה, הדבר 

אבל לא בדה דבר תלוש לגמרי מן המציאות, 
 בסך הכל אין לקבל את הדברים כפי שהם.

  כנראה הגזים.
  

מהקהל: מרן שליט"א דיבר בעבר גם  שאלהשאלהשאלהשאלה
סיפורים על סיפורי הבעש"ט, שיש בהם 

  דמיוניים.
ספר דיברנו על ש זכורנימרן שליט"א:  תשובתתשובתתשובתתשובת

ועל  וכיוצא בזה, מהר"ל מפראג,נפלאות 
הוא  באהבת חייםאולי  המחבר יהודה רוזנברג.

לו יש הוא יש אבל  גם משם.מביא דברים 
בנ"ד, לגבי הספר אהבת  ים בנפרד. אולםספר

מאחר שהמחבר היה צדיק נסתר, חיים, 
כי אלו סיפורי צדיקים, רואים אנשים חושבים 

אינם יודעים מהיכן הוא  אבל'מעשה המשולח', 
  ח אותו לעזאזאל המדברה...לַ לשַ בא. 
הדבר נכון, ישנם הרבה ספרים כאלה. גם  אכןאכןאכןאכן

מן אפילו יש לגבי ספר שבחי הבעש"ט, 
כי מי שכתבו ראיתי אדמורי"ם אומרים, ה

[עיין שיעור מוצש"ק  במחברו היתה קצת תמימות
. אכן, צריכים לא להיות פתי שמות התשע"ג]

יאמין לכל דבר. אלא לראות, האם מי שאמר 
זאת היה גברא רבא. ואם לא, צריך עיון. הכי 

אנחנו לא יודעים. אולם כאשר לסכם שהרבה, 
אשר מחוץ למחנה יודעים שהסיפור ממקור 

, הדבר הרבה יותר גרוע. אותו רוזנברג, מושבו
חות היה אדם יר"ש, אז גם אם הוא המציא לפ

בטלים דמיונות, אבל לא כתב דברים 
המהר"ל, ישנם ספר נפלאות . לגבי ומבוטלים

שיעור [שלימדו עליו זכות. דיברתי על כך בזמנו 
. יש קצת לימוד זכות עליו. ]מוצש"ק ויגש התשפ"א

  אבל בסך הכל, על רובו בודאי שאין לסמוך.
  

של הרב לגבי הספר  מהקהל: מה המקור שאלהשאלהשאלהשאלה
  שבחי בעש"ט?

מרן שליט"א: במבוא השער לס' שומר  תשובתתשובתתשובתתשובת
    ט,ט,ט,ט,הספר שבחי בעש"הספר שבחי בעש"הספר שבחי בעש"הספר שבחי בעש"וז"ל, ] כ"ח ע"ב[דף אמונים 

והיה קרוב והיה קרוב והיה קרוב והיה קרוב     ,,,,יםיםיםיםממממיה איש צדיק תיה איש צדיק תיה איש צדיק תיה איש צדיק תההההאשר מחברו אשר מחברו אשר מחברו אשר מחברו 
וחותנו היה סופר אצל וחותנו היה סופר אצל וחותנו היה סופר אצל וחותנו היה סופר אצל     ,,,,לדורו של הבעש"טלדורו של הבעש"טלדורו של הבעש"טלדורו של הבעש"ט

ליו גדולי הדור ליו גדולי הדור ליו גדולי הדור ליו גדולי הדור עעעעוהסכימו והסכימו והסכימו והסכימו     ,,,,הבעש"ט זי"עהבעש"ט זי"עהבעש"ט זי"עהבעש"ט זי"ע
וגם על פי וגם על פי וגם על פי וגם על פי     ,,,,כמובא בהדפסה הראשונהכמובא בהדפסה הראשונהכמובא בהדפסה הראשונהכמובא בהדפסה הראשונה    ,,,,שבימיושבימיושבימיושבימיו

רוב כותב רק דברים ששמע מצדיקי וקדושי רוב כותב רק דברים ששמע מצדיקי וקדושי רוב כותב רק דברים ששמע מצדיקי וקדושי רוב כותב רק דברים ששמע מצדיקי וקדושי 
    ,,,,ובעל שם הגדולים החדשובעל שם הגדולים החדשובעל שם הגדולים החדשובעל שם הגדולים החדש    ....עליונים שהיו בימיועליונים שהיו בימיועליונים שהיו בימיועליונים שהיו בימיו

וגם כותב שכמה וגם כותב שכמה וגם כותב שכמה וגם כותב שכמה     ,,,,כותב עליו דברים של גנאיכותב עליו דברים של גנאיכותב עליו דברים של גנאיכותב עליו דברים של גנאי
ובמחילת כבודו עשה עולה ובמחילת כבודו עשה עולה ובמחילת כבודו עשה עולה ובמחילת כבודו עשה עולה     ו.ו.ו.ו.ם בדה מלבם בדה מלבם בדה מלבם בדה מלבדברידברידברידברי

ן ולא די שלא תיקן ן ולא די שלא תיקן ן ולא די שלא תיקן ן ולא די שלא תיקן קקקקורצה לתורצה לתורצה לתורצה לת    ,,,,גדולה מאדגדולה מאדגדולה מאדגדולה מאד
וככה חרה לי עוד על הרבה דברים וככה חרה לי עוד על הרבה דברים וככה חרה לי עוד על הרבה דברים וככה חרה לי עוד על הרבה דברים     ,,,,אלא קלקלאלא קלקלאלא קלקלאלא קלקל

כי זה המחבר של שבחי כי זה המחבר של שבחי כי זה המחבר של שבחי כי זה המחבר של שבחי     ....יבורויבורויבורויבורושכותב שם בחשכותב שם בחשכותב שם בחשכותב שם בח
כמו שמובן לכל בר כמו שמובן לכל בר כמו שמובן לכל בר כמו שמובן לכל בר     ,,,,הבעש"ט היה צדיק תמיםהבעש"ט היה צדיק תמיםהבעש"ט היה צדיק תמיםהבעש"ט היה צדיק תמים

רק רק רק רק     ....הקדושה המתנוצץ מכותלי מכתבוהקדושה המתנוצץ מכותלי מכתבוהקדושה המתנוצץ מכותלי מכתבוהקדושה המתנוצץ מכותלי מכתבו    ,,,,דעתדעתדעתדעת
    ,,,,לבבולבבולבבולבבו    תתתתובגודל צדקתו ותמימוובגודל צדקתו ותמימוובגודל צדקתו ותמימוובגודל צדקתו ותמימו    ....לא היה כתבןלא היה כתבןלא היה כתבןלא היה כתבן

הגם הגם הגם הגם     ,,,,פר כל מה ששמע מאיזה צדיקפר כל מה ששמע מאיזה צדיקפר כל מה ששמע מאיזה צדיקפר כל מה ששמע מאיזה צדיקססססכתב בכתב בכתב בכתב ב
וחנט שכותב וחנט שכותב וחנט שכותב וחנט שכותב     ....א היה צריך לו לעשות זאתא היה צריך לו לעשות זאתא היה צריך לו לעשות זאתא היה צריך לו לעשות זאתללללשששש

אבל לפעמים כותב אבל לפעמים כותב אבל לפעמים כותב אבל לפעמים כותב     ,,,,לפעמים דברים נוראיםלפעמים דברים נוראיםלפעמים דברים נוראיםלפעמים דברים נוראים
    ,,,,כפשוטים וקלים בעיני המוןכפשוטים וקלים בעיני המוןכפשוטים וקלים בעיני המוןכפשוטים וקלים בעיני המון דברים הנראיםדברים הנראיםדברים הנראיםדברים הנראים

ילו אחר דור חמישי ילו אחר דור חמישי ילו אחר דור חמישי ילו אחר דור חמישי אשר קטן מן הקטנים אפאשר קטן מן הקטנים אפאשר קטן מן הקטנים אפאשר קטן מן הקטנים אפ
פלאות פלאות פלאות פלאות יכולים לעשות יכולים לעשות יכולים לעשות יכולים לעשות     ווווהיהיהיהי    "ט"ט"ט"טמתלמידי הבעשמתלמידי הבעשמתלמידי הבעשמתלמידי הבעש

ולא יאות לתאר איש קדוש ולא יאות לתאר איש קדוש ולא יאות לתאר איש קדוש ולא יאות לתאר איש קדוש     ה.ה.ה.ה.יותר ויותר מזיותר ויותר מזיותר ויותר מזיותר ויותר מז
הגם כי הדברים הגם כי הדברים הגם כי הדברים הגם כי הדברים     ,,,,ונורא ועצום בתוארים כאלהונורא ועצום בתוארים כאלהונורא ועצום בתוארים כאלהונורא ועצום בתוארים כאלה

  ש.וכו' יעו"    אמיתים וברוריםאמיתים וברוריםאמיתים וברוריםאמיתים וברורים
  

ולא עינינו במאור תורתו, ברוך הוא יאיר  השםהשםהשםהשם
 אכי"ר.ניכלם ולא ניכשל לעולם ועד, 


