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        ::::השיעורהשיעורהשיעורהשיעור    נושאינושאינושאינושאי
  

האם הדליקו את הנרות במנורה שבמקדש גם בבוקר או רק בלילה, בירור מנהג האשכנזים האם הדליקו את הנרות במנורה שבמקדש גם בבוקר או רק בלילה, בירור מנהג האשכנזים האם הדליקו את הנרות במנורה שבמקדש גם בבוקר או רק בלילה, בירור מנהג האשכנזים האם הדליקו את הנרות במנורה שבמקדש גם בבוקר או רק בלילה, בירור מנהג האשכנזים 
והספרדים להדליק נרות חנוכה בבית הכנסת גם בבוקר זכר למקדש, חמשה נימוקים מדוע אנחנו והספרדים להדליק נרות חנוכה בבית הכנסת גם בבוקר זכר למקדש, חמשה נימוקים מדוע אנחנו והספרדים להדליק נרות חנוכה בבית הכנסת גם בבוקר זכר למקדש, חמשה נימוקים מדוע אנחנו והספרדים להדליק נרות חנוכה בבית הכנסת גם בבוקר זכר למקדש, חמשה נימוקים מדוע אנחנו 

ם בבוקר, ם בבוקר, ם בבוקר, ם בבוקר, התימנים איננו חוששים בזה לדעת הרמב"ם הסובר שהדליקו את המנורה בבית המקדש גהתימנים איננו חוששים בזה לדעת הרמב"ם הסובר שהדליקו את המנורה בבית המקדש גהתימנים איננו חוששים בזה לדעת הרמב"ם הסובר שהדליקו את המנורה בבית המקדש גהתימנים איננו חוששים בזה לדעת הרמב"ם הסובר שהדליקו את המנורה בבית המקדש ג
והתייחסות למ"ש בספר 'איגרות הראשון לציון' (הרב יצחק יוסף, התש"פ) לגבי דברי מרן שליט"א והתייחסות למ"ש בספר 'איגרות הראשון לציון' (הרב יצחק יוסף, התש"פ) לגבי דברי מרן שליט"א והתייחסות למ"ש בספר 'איגרות הראשון לציון' (הרב יצחק יוסף, התש"פ) לגבי דברי מרן שליט"א והתייחסות למ"ש בספר 'איגרות הראשון לציון' (הרב יצחק יוסף, התש"פ) לגבי דברי מרן שליט"א 

ם הספר ָחַמד משה. ם הספר ָחַמד משה.בשלחן ערוך המקוצר ומנהג יהדות תימן בעניין זה. ולגבי ׁשֵ ם הספר ָחַמד משה.בשלחן ערוך המקוצר ומנהג יהדות תימן בעניין זה. ולגבי ׁשֵ ם הספר ָחַמד משה.בשלחן ערוך המקוצר ומנהג יהדות תימן בעניין זה. ולגבי ׁשֵ         בשלחן ערוך המקוצר ומנהג יהדות תימן בעניין זה. ולגבי ׁשֵ

        סיפור המובא בספר 'שירת חייו' (קאליש) על התימנים בעת עלייתם לארץ ישראל.סיפור המובא בספר 'שירת חייו' (קאליש) על התימנים בעת עלייתם לארץ ישראל.סיפור המובא בספר 'שירת חייו' (קאליש) על התימנים בעת עלייתם לארץ ישראל.סיפור המובא בספר 'שירת חייו' (קאליש) על התימנים בעת עלייתם לארץ ישראל.

ש בספר איגרות הראשל"צ כי התימנים יכולים להמשיך במנהגם לגבי ש בספר איגרות הראשל"צ כי התימנים יכולים להמשיך במנהגם לגבי ש בספר איגרות הראשל"צ כי התימנים יכולים להמשיך במנהגם לגבי ש בספר איגרות הראשל"צ כי התימנים יכולים להמשיך במנהגם לגבי המשך התייחסות למ"המשך התייחסות למ"המשך התייחסות למ"המשך התייחסות למ"
המבטא והמנגינות וכדו', שזה רק דברי פיתוי בעלמא ע"מ שיעזבו את מנהגם בדברים האחרים, המבטא והמנגינות וכדו', שזה רק דברי פיתוי בעלמא ע"מ שיעזבו את מנהגם בדברים האחרים, המבטא והמנגינות וכדו', שזה רק דברי פיתוי בעלמא ע"מ שיעזבו את מנהגם בדברים האחרים, המבטא והמנגינות וכדו', שזה רק דברי פיתוי בעלמא ע"מ שיעזבו את מנהגם בדברים האחרים, 

ודברי הרה"ג זוהר עוקשי שליט"א (בדרשתו בליל שב"ק בביהמ"ד פעולת צדיק ב"ב) כי בזכות מרן ודברי הרה"ג זוהר עוקשי שליט"א (בדרשתו בליל שב"ק בביהמ"ד פעולת צדיק ב"ב) כי בזכות מרן ודברי הרה"ג זוהר עוקשי שליט"א (בדרשתו בליל שב"ק בביהמ"ד פעולת צדיק ב"ב) כי בזכות מרן ודברי הרה"ג זוהר עוקשי שליט"א (בדרשתו בליל שב"ק בביהמ"ד פעולת צדיק ב"ב) כי בזכות מרן 
        שאמי משמרים את מסורתם ומנהגיהם, ודוגמאות לכך.שאמי משמרים את מסורתם ומנהגיהם, ודוגמאות לכך.שאמי משמרים את מסורתם ומנהגיהם, ודוגמאות לכך.שאמי משמרים את מסורתם ומנהגיהם, ודוגמאות לכך.שליט"א וספריו גם הנוהגים נוסח שליט"א וספריו גם הנוהגים נוסח שליט"א וספריו גם הנוהגים נוסח שליט"א וספריו גם הנוהגים נוסח 

השלמת הדרך התשיעית לגבי שאלת הנביא ירמיה את הקב"ה בעניין נביאי השקר שהיו בזמנו, השלמת הדרך התשיעית לגבי שאלת הנביא ירמיה את הקב"ה בעניין נביאי השקר שהיו בזמנו, השלמת הדרך התשיעית לגבי שאלת הנביא ירמיה את הקב"ה בעניין נביאי השקר שהיו בזמנו, השלמת הדרך התשיעית לגבי שאלת הנביא ירמיה את הקב"ה בעניין נביאי השקר שהיו בזמנו, 
        מדוע נענשו הם והאנשים שהאמינו בהם.מדוע נענשו הם והאנשים שהאמינו בהם.מדוע נענשו הם והאנשים שהאמינו בהם.מדוע נענשו הם והאנשים שהאמינו בהם.

        דרך עשירית בביאור העניין.דרך עשירית בביאור העניין.דרך עשירית בביאור העניין.דרך עשירית בביאור העניין.

הוא שואב את גילויו הוא שואב את גילויו הוא שואב את גילויו הוא שואב את גילויו     התייחסות לאדם אחד בזמנינו הרואה גילויים נסתרים מן השמים וכדו', ומהיכןהתייחסות לאדם אחד בזמנינו הרואה גילויים נסתרים מן השמים וכדו', ומהיכןהתייחסות לאדם אחד בזמנינו הרואה גילויים נסתרים מן השמים וכדו', ומהיכןהתייחסות לאדם אחד בזמנינו הרואה גילויים נסתרים מן השמים וכדו', ומהיכן
        ודמיונותיו. ושלא יתכן להיות משיח, מי שאינו תלמיד־חכם גדול.ודמיונותיו. ושלא יתכן להיות משיח, מי שאינו תלמיד־חכם גדול.ודמיונותיו. ושלא יתכן להיות משיח, מי שאינו תלמיד־חכם גדול.ודמיונותיו. ושלא יתכן להיות משיח, מי שאינו תלמיד־חכם גדול.

דברי מרן בשבח חוברת "דרך סלולה" שיצאה לאור השבוע בהדפסה חדשה, ומחולקת חינם דברי מרן בשבח חוברת "דרך סלולה" שיצאה לאור השבוע בהדפסה חדשה, ומחולקת חינם דברי מרן בשבח חוברת "דרך סלולה" שיצאה לאור השבוע בהדפסה חדשה, ומחולקת חינם דברי מרן בשבח חוברת "דרך סלולה" שיצאה לאור השבוע בהדפסה חדשה, ומחולקת חינם 
  לבחורי הישיבות הקד' ע"י מוסדות יד מהרי"ץ.לבחורי הישיבות הקד' ע"י מוסדות יד מהרי"ץ.לבחורי הישיבות הקד' ע"י מוסדות יד מהרי"ץ.לבחורי הישיבות הקד' ע"י מוסדות יד מהרי"ץ.

�� 
        כל הזכיות שמורותכל הזכיות שמורותכל הזכיות שמורותכל הזכיות שמורות

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

            yad@maharitz.co.ilדוא"ל: 
        

        להאזנה לשיעור דרך הטלפון:להאזנה לשיעור דרך הטלפון:להאזנה לשיעור דרך הטלפון:להאזנה לשיעור דרך הטלפון:
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  576 – ובקו "קול יהודי תימן" מספר השיעור בדיסקים
  03-6171031 -קול הלשון לשמיעת השיעור במערכת 
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לרפואת ולהצלחת מרת מרים בת צאלח השיעור מוקדש לרפואת ולהצלחת 
וך הוא ישלח לה רפואה שתחי', העוברת ניתוח ביום ראשון הקרוב. המקום בר

שלימה בתוך כל חולי עמו ישראל, ומכל צרה ונזק יצילה, ויחזקה ויאמצה בקו 
  הבריאות, וימלא כל משאלות ליבה וליבכם לטובה, אכי"ר.

הוקדש ע"י בנה ידידנו הרב יפת מה טוב יצ"ו, שהתנדב למוסדות יד מהרי"ץ. 
  , אכי"ר.המקום ברוך הוא ימלא כל משאלות ליבו וליבכם לטובה
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  בשם רחמן.
לרפואת ולהצלחת מרת מרים בת דש השיעור מוק

 העוברת ניתוח ביום ראשון הקרוב. ,צאלח שתחי'
ישלח לה רפואה שלימה בתוך כל המקום ברוך הוא 

חולי עמו ישראל, ומכל צרה ונזק יצילה, ויחזקה 
ויאמצה בקו הבריאות, וימלא כל משאלות ליבה 

  וליבכם לטובה, אכי"ר.
ב יצ"ו, הוקדש ע"י בנה ידידנו הרב יפת מה טו

שהתנדב למוסדות יד מהרי"ץ. המקום ברוך הוא 
הרב  ימלא כל משאלות ליבו וליבכם לטובה, אכי"ר.

יפת, כשמו כן הוא, מה־טוב ומה־נעים, ברוך ה' הוא 
ידיד ותיק העושה הרבה דברים טובים, כן ירבה וכן 

  יפרוץ.
  

האם הדליקו את הנרות במנורה שבמקדש גם בבוקר האם הדליקו את הנרות במנורה שבמקדש גם בבוקר האם הדליקו את הנרות במנורה שבמקדש גם בבוקר האם הדליקו את הנרות במנורה שבמקדש גם בבוקר 
מנהג האשכנזים והספרדים מנהג האשכנזים והספרדים מנהג האשכנזים והספרדים מנהג האשכנזים והספרדים     או רק בלילה, בירוראו רק בלילה, בירוראו רק בלילה, בירוראו רק בלילה, בירור

להדליק נרות חנוכה בבית הכנסת גם בבוקר זכר להדליק נרות חנוכה בבית הכנסת גם בבוקר זכר להדליק נרות חנוכה בבית הכנסת גם בבוקר זכר להדליק נרות חנוכה בבית הכנסת גם בבוקר זכר 
למקדש, חמשה נימוקים מדוע אנחנו התימנים איננו למקדש, חמשה נימוקים מדוע אנחנו התימנים איננו למקדש, חמשה נימוקים מדוע אנחנו התימנים איננו למקדש, חמשה נימוקים מדוע אנחנו התימנים איננו 

לדעת הרמב"ם הסובר שהדליקו את לדעת הרמב"ם הסובר שהדליקו את לדעת הרמב"ם הסובר שהדליקו את לדעת הרמב"ם הסובר שהדליקו את בזה בזה בזה בזה חוששים חוששים חוששים חוששים 
המנורה בבית המקדש גם בבוקר, והתייחסות למ"ש המנורה בבית המקדש גם בבוקר, והתייחסות למ"ש המנורה בבית המקדש גם בבוקר, והתייחסות למ"ש המנורה בבית המקדש גם בבוקר, והתייחסות למ"ש 

בספר 'איגרות הראשון לציון' (הרב יצחק יוסף, בספר 'איגרות הראשון לציון' (הרב יצחק יוסף, בספר 'איגרות הראשון לציון' (הרב יצחק יוסף, בספר 'איגרות הראשון לציון' (הרב יצחק יוסף, 
ן שליט"א בשלחן ערוך ן שליט"א בשלחן ערוך ן שליט"א בשלחן ערוך ן שליט"א בשלחן ערוך התש"פ) לגבי דברי מרהתש"פ) לגבי דברי מרהתש"פ) לגבי דברי מרהתש"פ) לגבי דברי מר

ם הספר ם הספר ם הספר ם הספר ולגבי שֵׁ ולגבי שֵׁ ולגבי שֵׁ ולגבי שֵׁ המקוצר ומנהג יהדות תימן בעניין זה. המקוצר ומנהג יהדות תימן בעניין זה. המקוצר ומנהג יהדות תימן בעניין זה. המקוצר ומנהג יהדות תימן בעניין זה. 
        ד משה.ד משה.ד משה.ד משה.מַ מַ מַ מַ חָ חָ חָ חָ 

  

 ]ח'-'ז ',שמות ל[אומר בסוף פרשת תצוה הפסוק הפסוק הפסוק הפסוק 
ים יםְוִהְקִטיר ָעָליו ַאֲהרֹן ְקטֶֹרת ַסּמִ יםְוִהְקִטיר ָעָליו ַאֲהרֹן ְקטֶֹרת ַסּמִ יםְוִהְקִטיר ָעָליו ַאֲהרֹן ְקטֶֹרת ַסּמִ ּבֶֹקר    ....ְוִהְקִטיר ָעָליו ַאֲהרֹן ְקטֶֹרת ַסּמִ ּבֶֹקר ּבַ ּבֶֹקרּבַ ּבֶֹקר ּבַ ּבֶֹקרּבַ ּבֶֹקר ּבַ ּבֶֹקרּבַ ּבֶֹקר ּבַ     ,,,,ּבַ

ה. ֵהיִטיבֹו ֶאת ַהּנֵרֹת ַיְקִטיֶרּנָ ה.ּבְ ֵהיִטיבֹו ֶאת ַהּנֵרֹת ַיְקִטיֶרּנָ ה.ּבְ ֵהיִטיבֹו ֶאת ַהּנֵרֹת ַיְקִטיֶרּנָ ה.ּבְ ֵהיִטיבֹו ֶאת ַהּנֵרֹת ַיְקִטיֶרּנָ ּוְבַהֲעלֹת ַאֲהרֹן ּוְבַהֲעלֹת ַאֲהרֹן ּוְבַהֲעלֹת ַאֲהרֹן ּוְבַהֲעלֹת ַאֲהרֹן     ּבְ
הֶאת הַ ֶאת הַ ֶאת הַ ֶאת הַ  ִים ַיְקִטיֶרּנָ ין ָהַעְרּבַ הּנֵרֹת ּבֵ ִים ַיְקִטיֶרּנָ ין ָהַעְרּבַ הּנֵרֹת ּבֵ ִים ַיְקִטיֶרּנָ ין ָהַעְרּבַ הּנֵרֹת ּבֵ ִים ַיְקִטיֶרּנָ ין ָהַעְרּבַ ִמ     ,,,,ּנֵרֹת ּבֵ ִמ ְקטֶֹרת ּתָ ִמ ְקטֶֹרת ּתָ ִמ ְקטֶֹרת ּתָ יד יד יד יד ְקטֶֹרת ּתָ
   ....ְלדֹרֵֹתיֶכםְלדֹרֵֹתיֶכםְלדֹרֵֹתיֶכםְלדֹרֵֹתיֶכם    "יָ "יָ "יָ "יָ ִלְפֵני יְ ִלְפֵני יְ ִלְפֵני יְ ִלְפֵני יְ 

  

שני דברים.  אלו'בהיטיבו', ויש 'ובהעלות'.  ישישישיש
יש את הטבת הנרות, שלכאורה הכוונה לתקן 
אותם, להסיר מהם את השחרורית והפחם, 
ולסדר אותם. את השמן, ואת הפתילות. 

שאומר התרגום,  כפי -להתקין אותם 
  'באתקנותיה'. ויש את ההדלקה של הנרות. 

  

הבוקר, כתוב לשון הטבה. ולגבי בין  לגבילגבילגבילגבי
הערבים, כתוב לשון הדלקה. אבל רבינו 

, כי גם [פ"ג מהל' תמידין ומוספין]הרמב"ם סובר 
בבוקר מדליקים את הנרות. למרות שהתכבה, 
צריך להדליק עוד הפעם. לכאורה זהו דבר 

לא כתוב במפורש בש"ס. והרבה  חידוש, זה
חולקים על  -ובראשם הרשב"א  -ראשונים 

[חלק כך, ומהרי"ץ זיע"א בשו"ת פעולת צדיק 
  מחזק את דברי הרמב"ם.] שני סימן קפ"א

"ג מהלכות "ג מהלכות "ג מהלכות "ג מהלכות כתב הרמב"ם פכתב הרמב"ם פכתב הרמב"ם פכתב הרמב"ם פמהרי"ץ שם,  וז"לוז"לוז"לוז"ל
דישון המנורה דישון המנורה דישון המנורה דישון המנורה     ,,,,ין י'ין י'ין י'ין י'דדדדפין וז"ל בפין וז"ל בפין וז"ל בפין וז"ל בססססתמידין ומותמידין ומותמידין ומותמידין ומו

    ,,,,שהשהשהשהמצות עמצות עמצות עמצות ע    ,,,,ת הנרות בבקר ובין הערביםת הנרות בבקר ובין הערביםת הנרות בבקר ובין הערביםת הנרות בבקר ובין הערביםטבטבטבטבוהוהוהוה
    בבבבובדין י"ובדין י"ובדין י"ובדין י"    ....יערוך אותו אהרן ובניו וכו'יערוך אותו אהרן ובניו וכו'יערוך אותו אהרן ובניו וכו'יערוך אותו אהרן ובניו וכו'    שנאמרשנאמרשנאמרשנאמר

יר יר יר יר ססססממממ    ,,,,כל נר שכבהכל נר שכבהכל נר שכבהכל נר שכבה    ....מהו דישון המנורהמהו דישון המנורהמהו דישון המנורהמהו דישון המנורה    ,,,,כתבכתבכתבכתב
ונותן בו ונותן בו ונותן בו ונותן בו     ,,,,הפתילה וכל השמן שבנר ומקנחוהפתילה וכל השמן שבנר ומקנחוהפתילה וכל השמן שבנר ומקנחוהפתילה וכל השמן שבנר ומקנחו

והוא חצי לוג והוא חצי לוג והוא חצי לוג והוא חצי לוג     ,,,,פתילה אחרת ושמן אחר במדהפתילה אחרת ושמן אחר במדהפתילה אחרת ושמן אחר במדהפתילה אחרת ושמן אחר במדה
היא היא היא היא     ,,,,והדלקת הנרותוהדלקת הנרותוהדלקת הנרותוהדלקת הנרות    ....וכו' ומדליק נר שכבהוכו' ומדליק נר שכבהוכו' ומדליק נר שכבהוכו' ומדליק נר שכבה

            ....מתקנו עכ"למתקנו עכ"למתקנו עכ"למתקנו עכ"ל    ,,,,ונר שמצאו שלא כבהונר שמצאו שלא כבהונר שמצאו שלא כבהונר שמצאו שלא כבה    ....בתםבתםבתםבתםטטטטהההה
        

ההטבה היא ההדלקה, כי  הרמב"ם, לדעתלדעתלדעתלדעת
כאשר מטיבים אז גם מדליקים. כנראה 
הרמב"ם סובר, כי למרות שבתורה רואים 
שינוי, שהרי לגבי הלילה כתוב בסגנון אחר, 
העלאה, 'ובהעלות אהרן את הנרות', זה כי 
זאת התחלת ההדלקה, הוא מדליק אותם 
בפעם הראשונה, לכן זה נקרא 'להעלות'. אבל 

יש בזה ג"כ הדלקה, אבל  לגבי הבוקר, אכן
קוראים לזה הטבה. ההטבה היא גם ההדלקה, 
לתקן מה שמזיק ומקלקל ומפריע להדלקה 
טובה בהמשך. תטיב, אבל בעצם זה הדלקה. 

אם עדיין הוא  ––––    שלא כבהאותו ונר שמצא 
  נשאר דולק, יתקן אותו. 

  
ומ"ש והדלקת ומ"ש והדלקת ומ"ש והדלקת ומ"ש והדלקת     ,,,,ן הכסף משנה וז"לן הכסף משנה וז"לן הכסף משנה וז"לן הכסף משנה וז"לר"ר"ר"ר"ממממ    וכתבוכתבוכתבוכתב

שהוא שהוא שהוא שהוא     ,,,,רבינורבינורבינורבינו    זהו דעתזהו דעתזהו דעתזהו דעת    ,,,,הנרות היא הטבתםהנרות היא הטבתםהנרות היא הטבתםהנרות היא הטבתם
זה חידוש.     ....ובר שגם בבקר מדליק הנרותובר שגם בבקר מדליק הנרותובר שגם בבקר מדליק הנרותובר שגם בבקר מדליק הנרותסססס

הרמב"ם סובר, שהדלקת הנרות בבית המקדש 
היא לא רק בהתחלת הלילה, דהיינו בין 

והקטיר והקטיר והקטיר והקטיר     דכי כתיבדכי כתיבדכי כתיבדכי כתיבהערבים, אלא גם בבוקר. 
מים בבקר בבקר בהיטיבו מים בבקר בבקר בהיטיבו מים בבקר בבקר בהיטיבו מים בבקר בבקר בהיטיבו ססססת ת ת ת עליו אהרן קטרעליו אהרן קטרעליו אהרן קטרעליו אהרן קטר

    ....בהדליקובהדליקובהדליקובהדליקו    ,,,,פירוש בהיטיבופירוש בהיטיבופירוש בהיטיבופירוש בהיטיבו    ,,,,את הנרותאת הנרותאת הנרותאת הנרות
אומרים שאין אומרים שאין אומרים שאין אומרים שאין וווו    ,,,,והאחרונים חולקים עליווהאחרונים חולקים עליווהאחרונים חולקים עליווהאחרונים חולקים עליו

ופירוש ופירוש ופירוש ופירוש     ,,,,הדלקת הנרות אלא בין הערביםהדלקת הנרות אלא בין הערביםהדלקת הנרות אלא בין הערביםהדלקת הנרות אלא בין הערבים
    ....בהיטיבו אינו הדלקה אלא תיקון הפתילותבהיטיבו אינו הדלקה אלא תיקון הפתילותבהיטיבו אינו הדלקה אלא תיקון הפתילותבהיטיבו אינו הדלקה אלא תיקון הפתילות

באורך בתשו' הרשב"א סי' ש"ט באורך בתשו' הרשב"א סי' ש"ט באורך בתשו' הרשב"א סי' ש"ט באורך בתשו' הרשב"א סי' ש"ט     וכל זה תמצאוכל זה תמצאוכל זה תמצאוכל זה תמצא
ומדברי רש"י שכתבתי בסמוך וממ"ש ומדברי רש"י שכתבתי בסמוך וממ"ש ומדברי רש"י שכתבתי בסמוך וממ"ש ומדברי רש"י שכתבתי בסמוך וממ"ש     ט.ט.ט.ט.וע"וע"וע"וע"

נראה שדעתו כדעת נראה שדעתו כדעת נראה שדעתו כדעת נראה שדעתו כדעת     ,,,,בפירוש התורהבפירוש התורהבפירוש התורהבפירוש התורה
וכן וכן וכן וכן     ,,,,ראה שהוא דעת הראב"דראה שהוא דעת הראב"דראה שהוא דעת הראב"דראה שהוא דעת הראב"דננננוכן וכן וכן וכן     ....האחרוניםהאחרוניםהאחרוניםהאחרונים

מ לונזאנו בם' מ לונזאנו בם' מ לונזאנו בם' מ לונזאנו בם' ר"ר"ר"ר"    וגם הרבוגם הרבוגם הרבוגם הרב    ....דעת אונקלום עכ"לדעת אונקלום עכ"לדעת אונקלום עכ"לדעת אונקלום עכ"ל
            ....עיקר כדעת האחרוניםעיקר כדעת האחרוניםעיקר כדעת האחרוניםעיקר כדעת האחרונים    ססססשתי ידות דף מ' תפשתי ידות דף מ' תפשתי ידות דף מ' תפשתי ידות דף מ' תפ
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על הנושא הזה בהרבה ספרים,  מאריכיםמאריכיםמאריכיםמאריכים
ומהרי"ץ מביא ראיות מספר הזוהר הקדוש 
בשלוש מקומות, שמתבאר בהם כדברי 

  הרמב"ם. 
  

אשכחנא אשכחנא אשכחנא אשכחנא     ,,,,הצעירהצעירהצעירהצעירואני העבד ואני העבד ואני העבד ואני העבד מהרי"ץ כך,  כותבכותבכותבכותב
רת רבינו בג' מקומות רת רבינו בג' מקומות רת רבינו בג' מקומות רת רבינו בג' מקומות בבבבססססלללל    םםםםשלשה שומרישלשה שומרישלשה שומרישלשה שומרי
רעיא מהימנא ריש פרשת רעיא מהימנא ריש פרשת רעיא מהימנא ריש פרשת רעיא מהימנא ריש פרשת בבבבהא' הא' הא' הא'     ....מהזהר הקדושמהזהר הקדושמהזהר הקדושמהזהר הקדוש

פרשת חוקת דף פרשת חוקת דף פרשת חוקת דף פרשת חוקת דף בבבב    ''''הבהבהבהב, , , , וכו'אמור דף פ"ח ע"ב אמור דף פ"ח ע"ב אמור דף פ"ח ע"ב אמור דף פ"ח ע"ב 
הג' מהזוהר הג' מהזוהר הג' מהזוהר הג' מהזוהר וכו', קפ"ג ע"א אתקין קב"ה לאהרן קפ"ג ע"א אתקין קב"ה לאהרן קפ"ג ע"א אתקין קב"ה לאהרן קפ"ג ע"א אתקין קב"ה לאהרן 

וז"ל בדף ק"ן ע"א בהעלותך ממש באדלקותא וז"ל בדף ק"ן ע"א בהעלותך ממש באדלקותא וז"ל בדף ק"ן ע"א בהעלותך ממש באדלקותא וז"ל בדף ק"ן ע"א בהעלותך ממש באדלקותא 
        שלושה מקומות. ....וכו'

  

כאן קצת משונה, 'שלשה שומרים'  הסגנוןהסגנוןהסגנוןהסגנון
לסברת רבינו. מובן כי מהרי"ץ מתכוין 

ארבעה שומרים, כפי למליצה, שהרי יש 
'] חמשנה  'זפרק בבא מציעא [שכתוב במשנה 

שומר חנם, והשואל, נושא שומר חנם, והשואל, נושא שומר חנם, והשואל, נושא שומר חנם, והשואל, נושא     ארבעה שומרין הן.ארבעה שומרין הן.ארבעה שומרין הן.ארבעה שומרין הן.
ישנם ארבעה שומרים,     שכר, והשוכר.שכר, והשוכר.שכר, והשוכר.שכר, והשוכר.

ולעניינינו כאן מהרי"ץ מצא 'שלשה שומרים'. 
  אבל עדיין הדבר צריך קצת הסבר. 

  

דבר מעניין בתשובת מהרי"ץ הזאת.  ישנואלא אלא אלא אלא 
ק את דעת הרמב"ם, עד כדי כי הוא רצה לחז

כך שהוא התפלא, למה הכסף משנה לא חיזק 
את דעת הרמב"ם? נראה היה, כי הכסף משנה 
מביא שהרמב"ם כותב כך ושהאחרונים חולקים 
עליו, וזהו. אבל אתה הכסף משנה, אתה נושא 
כליו של הרמב"ם, תמיד אתה מחזק אותו 
ומביא ראיות לדבריו, וכאן הוא כביכול נכנע 

רים ידיים. מביא רק שהרמב"ם אומר כך וה
ושהאחרונים כותבים אחרת. אבל למה אתה 

  לא מביא ראיה לרמב"ם? 
  

מהרי"ץ בעצמו היה צריך להביא לרמב"ם  לכןלכןלכןלכן
  'שמירה', חיזוקים לדבריו. 

  

דברי מהרי"ץ רואים זאת, שכתב  בהמשךבהמשךבהמשךבהמשך
נא ורבנא הרב כסף נא ורבנא הרב כסף נא ורבנא הרב כסף נא ורבנא הרב כסף ררררעל מעל מעל מעל מ    ותמהניותמהניותמהניותמהניבזה"ל, 

בפעם להעמיד בפעם להעמיד בפעם להעמיד בפעם להעמיד איך לא אזר חיל כפעם איך לא אזר חיל כפעם איך לא אזר חיל כפעם איך לא אזר חיל כפעם     ,,,,משנהמשנהמשנהמשנה
למה לא התאמצת למצוא ראיות?     ....דברי רבינודברי רבינודברי רבינודברי רבינו

דר עבודת דר עבודת דר עבודת דר עבודת ססססובינותי בובינותי בובינותי בובינותי ב    ....ם כשעה חדאם כשעה חדאם כשעה חדאם כשעה חדאמַ מַ מַ מַ וֹ וֹ וֹ וֹ שּת שּת שּת שּת אֶ אֶ אֶ אֶ 
ומצאתי לו ע"ה שהביא לרבינו ומצאתי לו ע"ה שהביא לרבינו ומצאתי לו ע"ה שהביא לרבינו ומצאתי לו ע"ה שהביא לרבינו     ,,,,יה"כ פ"ביה"כ פ"ביה"כ פ"ביה"כ פ"ב

אשר אשר אשר אשר     ,,,,זזזז""""סייעתא חזקה ועצומה ממתני' דיומא פסייעתא חזקה ועצומה ממתני' דיומא פסייעתא חזקה ועצומה ממתני' דיומא פסייעתא חזקה ועצומה ממתני' דיומא פ

נתברר     ....וכו'אליה רמז הראב"ד שם בהשגתו אליה רמז הראב"ד שם בהשגתו אליה רמז הראב"ד שם בהשגתו אליה רמז הראב"ד שם בהשגתו 
למהרי"ץ שאמנם כאן הכס"מ לא כתב, אבל 

מקום אחר, בהלכות יום הוא מצא זאת ב
הכיפורים, שם הכס"מ חיזק את הרמב"ם, הביא 
לו מהמשנה במס' יומא. בכך מהרי"ץ נרגע, 
שהכס"מ הביא ראיה לרמב"ם מהמשנה וכו'. 
לאחר שהוא מעצמו עשה לו שמירה, הוא מצא 
עוד הוכחות. למהרי"ץ לא היה נוח להשאיר 
את דברי הרמב"ם בספק, כאילו שהדבר אינו 

        דמשמע שדעתו היא חלשה.ברור, 
  

כמה ספרים עמדו על כך, שישנן ראיות  בעודבעודבעודבעוד
מהזוה"ק לדעת הרמב"ם. למשל בעל היכל 

[על הברכה מקאמרנה בספרו עשירית האיפה 
, הכותב שם תורת כהנים, דף תקל"ה, פרשת אמור]

ו ו ו ו """"מנחות דף פמנחות דף פמנחות דף פמנחות דף פ    ,,,,בבבבע"ע"ע"ע"ף כ"ב ף כ"ב ף כ"ב ף כ"ב דדדדשבת שבת שבת שבת עיין רש"י עיין רש"י עיין רש"י עיין רש"י כך, 
רא רא רא רא ועיין דברי הרב ברטנוועיין דברי הרב ברטנוועיין דברי הרב ברטנוועיין דברי הרב ברטנוע"ב [ד"ה ממנה], ע"ב [ד"ה ממנה], ע"ב [ד"ה ממנה], ע"ב [ד"ה ממנה], 

וכל וכל וכל וכל ו' משנה א', ו' משנה א', ו' משנה א', ו' משנה א', ופרק ופרק ופרק ופרק     ''''משנה טמשנה טמשנה טמשנה ט    ''''תמיד פרק גתמיד פרק גתמיד פרק גתמיד פרק ג
דבריהם כבר חקוקים וצרופים עמוד עליהם דבריהם כבר חקוקים וצרופים עמוד עליהם דבריהם כבר חקוקים וצרופים עמוד עליהם דבריהם כבר חקוקים וצרופים עמוד עליהם 

            ....אחייאחייאחייאחיי
  

השליכו השליכו השליכו השליכו     ,,,,הרמב"ם ז"להרמב"ם ז"להרמב"ם ז"להרמב"ם ז"ל    ,,,,ודברי אור שבעת הימיםודברי אור שבעת הימיםודברי אור שבעת הימיםודברי אור שבעת הימים
 -לא התייחסו לרמב"ם וזנחוהו     ----אחר גיוום אחר גיוום אחר גיוום אחר גיוום 

    ....כןכןכןכןמרם שלא שמעו ולא ראו למי שפירש מרם שלא שמעו ולא ראו למי שפירש מרם שלא שמעו ולא ראו למי שפירש מרם שלא שמעו ולא ראו למי שפירש באבאבאבא
אבאר לדעתי אבאר לדעתי אבאר לדעתי אבאר לדעתי     ,,,,פרעוש אחדפרעוש אחדפרעוש אחדפרעוש אחד    ,,,,ואני העני מדעתואני העני מדעתואני העני מדעתואני העני מדעת

שלא שלא שלא שלא     ,,,,לין קצרין מאודלין קצרין מאודלין קצרין מאודלין קצרין מאודבִמ בִמ בִמ בִמ ם ם ם ם """"דעת הרמבדעת הרמבדעת הרמבדעת הרמב
עיין בתשובת עיין בתשובת עיין בתשובת עיין בתשובת     ,,,,להלאות את ידידי החביבלהלאות את ידידי החביבלהלאות את ידידי החביבלהלאות את ידידי החביב

פ"ג פ"ג פ"ג פ"ג תמיד תמיד תמיד תמיד [[[[הרשב"א מובא בתוספות יום טוב הרשב"א מובא בתוספות יום טוב הרשב"א מובא בתוספות יום טוב הרשב"א מובא בתוספות יום טוב 
. וזה החלי בעזר אדון . וזה החלי בעזר אדון . וזה החלי בעזר אדון . וזה החלי בעזר אדון משנה ט', ופרק ו' משנה א']משנה ט', ופרק ו' משנה א']משנה ט', ופרק ו' משנה א']משנה ט', ופרק ו' משנה א']

הוא מביא כי אדרבה יחיד, ומאד על לבי פחד. יחיד, ומאד על לבי פחד. יחיד, ומאד על לבי פחד. יחיד, ומאד על לבי פחד. 
הרמב"ם צודק, ישנן ראיות חזקות לדבריו, 

  והוא מתחיל עם הזוה"ק, וכדלקמן. 
  

, בעל היכל הברכה, הוא גברא רבא, גם דועדועדועדועכיכיכיכי
בפשט ובעיקר בקבלה, חיבר הרבה ספרים, וגם 

  יש לו פירוש על הזוה"ק. 
  

מביא את דברי הזוה"ק בפרשת אמור,  והואוהואוהואוהוא
לסדרא כהנא בכל לסדרא כהנא בכל לסדרא כהנא בכל לסדרא כהנא בכל [בזוהר אמור דף פ"ט ע"א] [בזוהר אמור דף פ"ט ע"א] [בזוהר אמור דף פ"ט ע"א] [בזוהר אמור דף פ"ט ע"א] תנן תנן תנן תנן 

יומא בוצינין בבי מקדשא, בגין דנהירו עלאה יומא בוצינין בבי מקדשא, בגין דנהירו עלאה יומא בוצינין בבי מקדשא, בגין דנהירו עלאה יומא בוצינין בבי מקדשא, בגין דנהירו עלאה 
מיתא מיתא מיתא מיתא נחית על רישא דכהנא בקדנחית על רישא דכהנא בקדנחית על רישא דכהנא בקדנחית על רישא דכהנא בקד    ,,,,במשח רבובמשח רבובמשח רבובמשח רבו

ועל דא ועל דא ועל דא ועל דא איהו אדליק ואנהיר כל בוצינין. איהו אדליק ואנהיר כל בוצינין. איהו אדליק ואנהיר כל בוצינין. איהו אדליק ואנהיר כל בוצינין. ר ר ר ר תתתתלבלבלבלב
    ,,,,בוציניןבוציניןבוציניןבוציניןלכהנא בלחודוי, לסדרא לכהנא בלחודוי, לסדרא לכהנא בלחודוי, לסדרא לכהנא בלחודוי, לסדרא אתייהב רשו אתייהב רשו אתייהב רשו אתייהב רשו 
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בבקר בבקר בבקר בבקר     ,,,,ולאדלקא לון בכל יומא תרין זמניןולאדלקא לון בכל יומא תרין זמניןולאדלקא לון בכל יומא תרין זמניןולאדלקא לון בכל יומא תרין זמנין
ובערב, לקביל נהירו דיחודא תרין זמנין, ובערב, לקביל נהירו דיחודא תרין זמנין, ובערב, לקביל נהירו דיחודא תרין זמנין, ובערב, לקביל נהירו דיחודא תרין זמנין, 

הרי מבואר הרי מבואר הרי מבואר הרי מבואר [תרין זמנין]. [תרין זמנין]. [תרין זמנין]. [תרין זמנין]. בכל יומא בכל יומא בכל יומא בכל יומא     ]]]]קרבננאקרבננאקרבננאקרבננא[[[[
ובהמשך הוא מאריך . . . . בהדיא כדעת הרמב"םבהדיא כדעת הרמב"םבהדיא כדעת הרמב"םבהדיא כדעת הרמב"ם

  בראיות. 
  

ספר ענפי יהודה (תלמידו של בעל ערוך ב גםגםגםגם
[הובא במילואים לנר) בתחילת פרשת תצוה 

, לתו"ש כרך כ"ג ויקהל ופקודי, דף קס"א קס"ב]
        ובעוד ספרים. 

  

*  
  

 [הלכות חנוכה, סימן ק"כערוך המקוצר  בשלחןבשלחןבשלחןבשלחן
בכמה מקהילות בכמה מקהילות בכמה מקהילות בכמה מקהילות כתבנו בס"ד כך, סעיף י"ז] 

אשכנז וספרד נהגו להדליק בביהכ"נ גם אשכנז וספרד נהגו להדליק בביהכ"נ גם אשכנז וספרד נהגו להדליק בביהכ"נ גם אשכנז וספרד נהגו להדליק בביהכ"נ גם 
ברכה זכר למקדש, ואין מנהגינו ברכה זכר למקדש, ואין מנהגינו ברכה זכר למקדש, ואין מנהגינו ברכה זכר למקדש, ואין מנהגינו     בשחרית בלאבשחרית בלאבשחרית בלאבשחרית בלא

  כן. כן. כן. כן. 
  

תפוצות ישראל נוהגים להדליק נרות  בכלבכלבכלבכל
חנוכה בלילה, גם בקהילותינו נוהגים כן, זהו 
מנהג פשוט. אבל ישנן קהילות, לא כולם, 

  אשכנז וספרד, שהם מדליקים אז גם בבוקר. 
  

שו"ת בנין שו"ת בנין שו"ת בנין שו"ת בנין כתבתי כך, [הערה מ"א] יצחק  ובעיניובעיניובעיניובעיני
קומות שנוהגים כן, קומות שנוהגים כן, קומות שנוהגים כן, קומות שנוהגים כן, שלמה סימן נ"ג, שטעם המשלמה סימן נ"ג, שטעם המשלמה סימן נ"ג, שטעם המשלמה סימן נ"ג, שטעם המ

לצאת ידי דעת הרמב"ם [פ"ג מתמידין ומוספין לצאת ידי דעת הרמב"ם [פ"ג מתמידין ומוספין לצאת ידי דעת הרמב"ם [פ"ג מתמידין ומוספין לצאת ידי דעת הרמב"ם [פ"ג מתמידין ומוספין 
הלכה י"ב] שבהטבת נרות דשחרית, היתה גם הלכה י"ב] שבהטבת נרות דשחרית, היתה גם הלכה י"ב] שבהטבת נרות דשחרית, היתה גם הלכה י"ב] שבהטבת נרות דשחרית, היתה גם 

לאחר מכן הדלקה אם מצא שכבו הנרות ע"ש. הדלקה אם מצא שכבו הנרות ע"ש. הדלקה אם מצא שכבו הנרות ע"ש. הדלקה אם מצא שכבו הנרות ע"ש. 
הבאנו שיש טעמים אחרים, כגון פרסומי ניסא 

  וכו'. 
  

, אם סיבת המנהג של העדות האחרות לכאורהלכאורהלכאורהלכאורה
ש', להדליק את הנרות בבוקר היא 'זכר למקד

א"כ אנחנו התימנים היינו צריכים לנהוג כך עוד 
לפניהם, להיות הראשונים, לחשוש לדעת 
רבינו הרמב"ם. דוקא הם חוששים לדעת 
הרמב"ם, בזמן שכל הראשונים, החכמים 
שלהם, סוברים אחרת? דוקא אנחנו לא 

  חוששים לכך?
  

מהקהל: בעוד מדיני חנוכה זה כך, לגבי  הערההערההערההערה
שהם עושים כמו  המהדרין מן המהדרין

  הרמב"ם.

מרן שליט"א: נכון. לא ממש, אבל  תשובתתשובתתשובתתשובת
כמעט נכון. בבית הלוי מעיר שהם לא עושים 
ממש כרמב"ם, כי הוא סובר ברפ"ד מחנוכה 
שבעל־הבית הוא שמדליק לפי מספר בני 

  הבית, ולא שכל אחד ידליק. 
  

זוהי קושיית הט"ז בסימן תרע"א, איך  עכ"פעכ"פעכ"פעכ"פ
ספרדים נוהגים נתהפך כאן העניין, שה

כתוספות, שמדליקים רק נר אחד בלילה 
הראשון וכו', והאשכנזים כרמב"ם. זה חידוש 
שלא מצינו בשאר מקומות. אבל כבר תירצו 
האחרונים שאין זה חידוש, כי הרמב"ם עצמו 
מוסיף וכותב את מה שנהגו בספרד, שזה יוצא 
כדעת התוספות. אם כן המנהגים הללו היו 

רמב"ם והתוספות, והויכוח אצלם עוד לפני ה
[עיין כף החיים סימן הוא רק בפירוש העניין בגמרא 

. ובנ"ד הספרדים גם תרע"א ססק"ו, ושאר ספרים]
כאשכנזים, ונדוננו על התימנים שאדוקים כלפי 
הרמב"ם. אם כן אתה מחזק את הקושיא שלנו 

  בנ"ד. 
  

שיראה במשניות מסכת תמיד, בהוצאת  מימימימי
, הביאו וציינו רשימה של ][דף תנ"המכון המאור 

תוספות במנחות, תוספות במנחות, תוספות במנחות, תוספות במנחות, ההההכל החולקים על הרמב"ם. 
הראב"ד, הרמב"ן, הרשב"א, והחינוך. ויש מהם הראב"ד, הרמב"ן, הרשב"א, והחינוך. ויש מהם הראב"ד, הרמב"ן, הרשב"א, והחינוך. ויש מהם הראב"ד, הרמב"ן, הרשב"א, והחינוך. ויש מהם 
סוברים שאת הנר המערבי צריך להדליק גם סוברים שאת הנר המערבי צריך להדליק גם סוברים שאת הנר המערבי צריך להדליק גם סוברים שאת הנר המערבי צריך להדליק גם 
בבוקר. והתוס' יו"ט מקשה כמה קושיות על בבוקר. והתוס' יו"ט מקשה כמה קושיות על בבוקר. והתוס' יו"ט מקשה כמה קושיות על בבוקר. והתוס' יו"ט מקשה כמה קושיות על 

הם מציינים גם את מהרי"ץ     וכו'.הרמב"ם הרמב"ם הרמב"ם הרמב"ם 
בשו"ת פעולת צדיק שהבאנו, וגם את האור 

המקשה על הרמב"ם, ומביא פסוק מפורש  שמח
עֹלֹות עֹלֹות עֹלֹות עֹלֹות     "יָ "יָ "יָ "יָ ּוַמְקִטִרים ַליּוַמְקִטִרים ַליּוַמְקִטִרים ַליּוַמְקִטִרים ַלי[ב' י"ג, י"א] בדברי הימים 
ּבֶֹקר ּבֶֹקר ּבַ ּבֶֹקרּבַ ּבֶֹקר ּבַ ּבֶֹקרּבַ ּבֶֹקר ּבַ ּבֶֹקרּבַ ּבֶֹקר ּבַ ֶעֶרב    ,,,,ּבַ ֶעֶרבּוָבֶעֶרב ּבָ ֶעֶרבּוָבֶעֶרב ּבָ ֶעֶרבּוָבֶעֶרב ּבָ ים     ....ּוָבֶעֶרב ּבָ ים ּוְקטֶֹרת ַסּמִ ים ּוְקטֶֹרת ַסּמִ ים ּוְקטֶֹרת ַסּמִ ּוְקטֶֹרת ַסּמִ

הֹור ְלָחן ַהּטָ ֻ הֹורּוַמֲעֶרֶכת ֶלֶחם ַעל ַהׁשּ ְלָחן ַהּטָ ֻ הֹורּוַמֲעֶרֶכת ֶלֶחם ַעל ַהׁשּ ְלָחן ַהּטָ ֻ הֹורּוַמֲעֶרֶכת ֶלֶחם ַעל ַהׁשּ ְלָחן ַהּטָ ֻ ּוְמנֹוַרת ַהזָָּהב ּוְמנֹוַרת ַהזָָּהב ּוְמנֹוַרת ַהזָָּהב ּוְמנֹוַרת ַהזָָּהב     ,,,,ּוַמֲעֶרֶכת ֶלֶחם ַעל ַהׁשּ
ֶעֶרב ֶעֶרב ּבָ ֶעֶרבְוֵנרֶֹתיָה ְלָבֵער ּבָ ֶעֶרב ּבָ ֶעֶרבְוֵנרֶֹתיָה ְלָבֵער ּבָ ֶעֶרב ּבָ ֶעֶרבְוֵנרֶֹתיָה ְלָבֵער ּבָ ֶעֶרב ּבָ י     ,,,,ְוֵנרֶֹתיָה ְלָבֵער ּבָ י ּכִ י ּכִ י ּכִ ֲאַנְחנּו ֲאַנְחנּו ֲאַנְחנּו ֲאַנְחנּו     ׁשְֹמִריםׁשְֹמִריםׁשְֹמִריםׁשְֹמִריםּכִ

ֶמֶרת יְ  ֶמֶרת יְ ֶאת ִמׁשְ ֶמֶרת יְ ֶאת ִמׁשְ ֶמֶרת יְ ֶאת ִמׁשְ ם ֹאתוֹ     ,,,,ינוּ ינוּ ינוּ ינוּ ֱאלֹהֵ ֱאלֹהֵ ֱאלֹהֵ ֱאלֹהֵ     "יָ "יָ "יָ "יָ ֶאת ִמׁשְ ם ֲעַזְבּתֶ ם ֹאתוֹ ְוַאּתֶ ם ֲעַזְבּתֶ ם ֹאתוֹ ְוַאּתֶ ם ֲעַזְבּתֶ ם ֹאתוֹ ְוַאּתֶ ם ֲעַזְבּתֶ  ....ְוַאּתֶ
  ועי' בזה לקמן.

  

כי נכון שהבנין , עתי בס"דדיות ענל הנראההנראההנראההנראה
שלמה אומר שעשו כך בגלל דעת הרמב"ם, 
אבל זהו חידוש שלו. דהיינו, לנו לא מסתבר 
שהמנהג התחיל בגלל דעת הרמב"ם, לא 

ם יחששו לדברי הרמב"ם, מתאים שדוקא ה
וזאת אחרי שגם רש"י לא סובר כך, וכן 
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אונקלוס וכו'. עלתה לו מחשבה כזאת, אבל 
לא מסתבר שאלו אשר ייסדו את המנהג 

  התכוונו לכך. 
  

גם מתבאר מלשונו, שזהו רעיון שלו. הוא  כךכךכךכך
ראוי לברר, מה דנהגו ראוי לברר, מה דנהגו ראוי לברר, מה דנהגו ראוי לברר, מה דנהגו , [בסימן נ"ג]כותב בזה"ל 

עכשיו', זהו הוא מדגיש זאת, 'נהגו  ----עכשיו עכשיו עכשיו עכשיו 
דמדליקין בבהכנ"ס ובבתי דמדליקין בבהכנ"ס ובבתי דמדליקין בבהכנ"ס ובבתי דמדליקין בבהכנ"ס ובבתי  -אינו מנהג עתיק 

    ,,,,מדרשות נ"ח גם בבוקר בעת תפילת שחריתמדרשות נ"ח גם בבוקר בעת תפילת שחריתמדרשות נ"ח גם בבוקר בעת תפילת שחריתמדרשות נ"ח גם בבוקר בעת תפילת שחרית
            ....דמאין יצא מנהג זהדמאין יצא מנהג זהדמאין יצא מנהג זהדמאין יצא מנהג זה

  

דבשלמא מה שמדליקין נ"ח בבהכ"נ ובבהמ"ד דבשלמא מה שמדליקין נ"ח בבהכ"נ ובבהמ"ד דבשלמא מה שמדליקין נ"ח בבהכ"נ ובבהמ"ד דבשלמא מה שמדליקין נ"ח בבהכ"נ ובבהמ"ד 
כבר הובא מנהג זה בבעל העיטור כבר הובא מנהג זה בבעל העיטור כבר הובא מנהג זה בבעל העיטור כבר הובא מנהג זה בבעל העיטור     ,,,,בלילהבלילהבלילהבלילה

ובהגהת ובהגהת ובהגהת ובהגהת     ד]ד]ד]ד]סימן מ"סימן מ"סימן מ"סימן מ"[[[[בהלכות חנוכה ובכל בו בהלכות חנוכה ובכל בו בהלכות חנוכה ובכל בו בהלכות חנוכה ובכל בו 
כבר כתב כבר כתב כבר כתב כבר כתב וווו    ,,,,רע"ט ובטור סי' תרע"ארע"ט ובטור סי' תרע"ארע"ט ובטור סי' תרע"ארע"ט ובטור סי' תרע"א    ''''הסמ"ק סיהסמ"ק סיהסמ"ק סיהסמ"ק סי

גם גם גם גם     ,,,,הכל בו הטעם שהוא להוציא מי שאינו בקיהכל בו הטעם שהוא להוציא מי שאינו בקיהכל בו הטעם שהוא להוציא מי שאינו בקיהכל בו הטעם שהוא להוציא מי שאינו בקי
כי הוא הידור המצוה ופרסום הנס וזכר למקדש כי הוא הידור המצוה ופרסום הנס וזכר למקדש כי הוא הידור המצוה ופרסום הנס וזכר למקדש כי הוא הידור המצוה ופרסום הנס וזכר למקדש 

      ....וכו'
  

כל הטעמים המובאים בספרי הפוסקים, אין  לפילפילפילפי
ופשוט דכל הנך ופשוט דכל הנך ופשוט דכל הנך ופשוט דכל הנך בכלל סיבה להדליק בבוקר. 

תלתא טעמי לא שייך בהדלקה דבוקר, ומצוה תלתא טעמי לא שייך בהדלקה דבוקר, ומצוה תלתא טעמי לא שייך בהדלקה דבוקר, ומצוה תלתא טעמי לא שייך בהדלקה דבוקר, ומצוה 
        לבקש וליתן טעם לזה.לבקש וליתן טעם לזה.לבקש וליתן טעם לזה.לבקש וליתן טעם לזה.

  

כדי לצאת כדי לצאת כדי לצאת כדי לצאת     ,,,,א המנהגא המנהגא המנהגא המנהגדאולי יצדאולי יצדאולי יצדאולי יצ    ,,,,ועלה בדעתיועלה בדעתיועלה בדעתיועלה בדעתי
דעת הרמב"ם ז"ל דס"ל דגם בבוקר היה צריך דעת הרמב"ם ז"ל דס"ל דגם בבוקר היה צריך דעת הרמב"ם ז"ל דס"ל דגם בבוקר היה צריך דעת הרמב"ם ז"ל דס"ל דגם בבוקר היה צריך 

וע"ז וע"ז וע"ז וע"ז     ,,,,להדליק נרות המנורה אם מצאן כבויותלהדליק נרות המנורה אם מצאן כבויותלהדליק נרות המנורה אם מצאן כבויותלהדליק נרות המנורה אם מצאן כבויות
וכמו וכמו וכמו וכמו     ,,,,כ' קרא בבוקר בבוקר בהטיבו את הנרותכ' קרא בבוקר בבוקר בהטיבו את הנרותכ' קרא בבוקר בבוקר בהטיבו את הנרותכ' קרא בבוקר בבוקר בהטיבו את הנרות

הלכה י' הלכה י' הלכה י' הלכה י'     יןיןיןיןג מהלכות תמידין ומוספג מהלכות תמידין ומוספג מהלכות תמידין ומוספג מהלכות תמידין ומוספפ"פ"פ"פ"' ב' ב' ב' בככככשששש
ת הנרות ת הנרות ת הנרות ת הנרות דישון המנורה והטבדישון המנורה והטבדישון המנורה והטבדישון המנורה והטב    ,,,,וז"ל שםוז"ל שםוז"ל שםוז"ל שם    ,,,,וי"בוי"בוי"בוי"ב

        ....ו'ו'ו'ו'ככככמ"ע ומ"ע ומ"ע ומ"ע ו    ,,,,בבוקר ובין הערביםבבוקר ובין הערביםבבוקר ובין הערביםבבוקר ובין הערבים
  

  מה נגיד אנחנו, ביום שידובר בנו?ן, אם כעכ"פ עכ"פ עכ"פ עכ"פ 
   

, כי לכאורה התשובה לטענה זו היא חושבניחושבניחושבניחושבני
פשוטה. הרי ההדלקה בבית הכנסת, היא רק 
מנהג בעלמא, שאין לה אפילו מקור בש"ס, עד 

[סימן קפ"ה] כדי כך שבעל שבלי הלקט מביא 
שישנם כאלה שהתנגדו לכך. אמנם הם לא 

, אבל שבלי יכלו לבטל זאת, כי כך היה המנהג
ולא ידענו שורש וענף ולא ידענו שורש וענף ולא ידענו שורש וענף ולא ידענו שורש וענף הלקט כותב בזה"ל, 

למנהג הזה. ומורי ר' יהודה אחי שני נר"ו היה למנהג הזה. ומורי ר' יהודה אחי שני נר"ו היה למנהג הזה. ומורי ר' יהודה אחי שני נר"ו היה למנהג הזה. ומורי ר' יהודה אחי שני נר"ו היה 
נמנע מלהדליקה, שלא לברך עליה. וכן דעתי נמנע מלהדליקה, שלא לברך עליה. וכן דעתי נמנע מלהדליקה, שלא לברך עליה. וכן דעתי נמנע מלהדליקה, שלא לברך עליה. וכן דעתי 
נוטה. כי מאחר שכל אחד ואחד מדליק בביתו, נוטה. כי מאחר שכל אחד ואחד מדליק בביתו, נוטה. כי מאחר שכל אחד ואחד מדליק בביתו, נוטה. כי מאחר שכל אחד ואחד מדליק בביתו, 

   מה צורך להדליק בבית הכנסת?מה צורך להדליק בבית הכנסת?מה צורך להדליק בבית הכנסת?מה צורך להדליק בבית הכנסת?

בכך וכו'. אם כן, הבו דלא לאוסופי עלה.  דניםדניםדניםדנים
אחד ידליק בפתח ביתו  חז"ל תיקנו שכל

בלילה, ונוהגים להדליק גם בבית הכנסת. אבל 
בבוקר, שבבית לא מדליקים, אז מהיכי תמצי 

  להדליק בבית הכנסת? מה זה קשור? 
  

שלפי דעת הרמב"ם והזוה"ק הדליקו את  נכוןנכוןנכוןנכון
המנורה בבית המקדש גם בבוקר, אבל בחנוכה 
חז"ל לא תיקנו כזאת. מכיון שלגבי הבתים, 

א בטיהרא מאי מהני', אין טעם להדליק גָּ ַר 'שְׂ 
באור היום, בבוקר. בשביל מה תדליק נרות? 
למי אתה מאיר? רק בחושך הדבר שייך. הרי 
לכן לא תיקנו אז הדלקה בבתים, א"כ איך 
יהיה בית הכנסת יותר מהבית? בביהכ"נ נדליק 

שזאת עיקר התקנה  -בלילה וגם ביום, ובבית 
  נדליק רק בלילה? -

  

, הבנין שלמה סידר זאת, עונה מעצמו םםםםאמנאמנאמנאמנ
כדי ליישב את הטענה הזאת, הוא אומר 

הא דאין הא דאין הא דאין הא דאין בהמשך כי ישנו הבדל ביניהם. וז"ל, 
היינו משום דביום ליכא היינו משום דביום ליכא היינו משום דביום ליכא היינו משום דביום ליכא     ,,,,בבית בבוקרבבית בבוקרבבית בבוקרבבית בבוקרמדליקין מדליקין מדליקין מדליקין 

    ....דשרגא בטיהרא מאי אהנידשרגא בטיהרא מאי אהנידשרגא בטיהרא מאי אהנידשרגא בטיהרא מאי אהני    ,,,,י ניסא כללי ניסא כללי ניסא כללי ניסא כללמֵ מֵ מֵ מֵ וְ וְ וְ וְ סַ סַ סַ סַ ְר ְר ְר ְר פַּ פַּ פַּ פַּ 
שפיר נכון שפיר נכון שפיר נכון שפיר נכון     ,,,,אבל בבהכ"נ דהוא מקדש מעטאבל בבהכ"נ דהוא מקדש מעטאבל בבהכ"נ דהוא מקדש מעטאבל בבהכ"נ דהוא מקדש מעט

לעשות זכר לנס לעשות זכר לנס לעשות זכר לנס לעשות זכר לנס     כדיכדיכדיכדי    ,,,,להדליק במנורה נ"חלהדליק במנורה נ"חלהדליק במנורה נ"חלהדליק במנורה נ"ח
נראה שהוא משיב, כי אם תדליק     ....דהטבהדהטבהדהטבהדהטבה

מחוץ לבית, אה"נ כבר האיר היום ואין לכך 
משמעות. אבל בבית הכנסת, כיון שהוא לא 
כ"כ מואר, יש מקום להדליק. אי אפשר להגיד 
שרגא בטיהרא וכו', כי אם יש נרות בביהכ"נ זה 
מוסיף קצת אור, מכיון שביהכ"נ הוא קצת 

  אם מתפללים מוקדם.  חשוך, בפרט
  

להדליק נר להדליק נר להדליק נר להדליק נר     ,,,,וכן המנהג בכמה בתי כנסיותוכן המנהג בכמה בתי כנסיותוכן המנהג בכמה בתי כנסיותוכן המנהג בכמה בתי כנסיות
כדי לעשות זכר כדי לעשות זכר כדי לעשות זכר כדי לעשות זכר     ,,,,תמיד שדולק תמיד בלי הפסקתמיד שדולק תמיד בלי הפסקתמיד שדולק תמיד בלי הפסקתמיד שדולק תמיד בלי הפסק

לנס של נר מערבי שלא כבה לעולם בזמן לנס של נר מערבי שלא כבה לעולם בזמן לנס של נר מערבי שלא כבה לעולם בזמן לנס של נר מערבי שלא כבה לעולם בזמן 
בסדר, אפשר להבין זאת. . . . . וכו'    שמעון הצדיקשמעון הצדיקשמעון הצדיקשמעון הצדיק

אבל אפשר להבין גם לאידך גיסא, כי אין קשר 
        בין הדברים.

  

, [סימן ט"ו], מי שיראה בשו"ת שב יעקב למשללמשללמשללמשל
שהוא מזכיר זאת ב'דרך אגב', יבין שאין זה 
קשור לדעת הרמב"ם הנז' לעיל. חושבני כי 
הוא הראשון אשר מזכיר את המנהג הזה אצל 
האשכנזים, וכנראה הספרדים למדו זאת אח"כ 
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מן האשכנזים. הדבר התחיל אצל האשכנזים, 
        ולאט לאט התקבל בכמה קהילות. 

  

שאלינן מק"ק שאלינן מק"ק שאלינן מק"ק שאלינן מק"ק דדדדה ה ה ה השאלהשאלהשאלהשאל    דדדד""""עעעע    כותב כך,הוא הוא הוא הוא 
נירות שמדליקין נירות שמדליקין נירות שמדליקין נירות שמדליקין ההההשר שר שר שר אאאא    םםםםמה שנוהגין שמה שנוהגין שמה שנוהגין שמה שנוהגין ש    חת,חת,חת,חת,אאאא

לכבוד לכבוד לכבוד לכבוד     בנירותבנירותבנירותבנירותים ים ים ים ומרבומרבומרבומרבבבה"כ בערב שבת בבה"כ בערב שבת בבה"כ בערב שבת בבה"כ בערב שבת 
בא גוי בא גוי בא גוי בא גוי     שבת,שבת,שבת,שבת,    בלילבלילבלילבליל    "נ"נ"נ"נאת בהכאת בהכאת בהכאת בהכציציציציייייואחר ואחר ואחר ואחר     ,,,,שבתשבתשבתשבת

מושכר מושכר מושכר מושכר כי כבר כי כבר כי כבר כי כבר     ,,,,מכבה כל הנירותמכבה כל הנירותמכבה כל הנירותמכבה כל הנירותא' מעצמו וא' מעצמו וא' מעצמו וא' מעצמו ו
בא חד מצורבא בא חד מצורבא בא חד מצורבא בא חד מצורבא     מהקהל לכל השנה. ועכשיומהקהל לכל השנה. ועכשיומהקהל לכל השנה. ועכשיומהקהל לכל השנה. ועכשיו

    ררררואומר שאיסוואומר שאיסוואומר שאיסוואומר שאיסו    ז,ז,ז,ז,"ל ומפקפק ע""ל ומפקפק ע""ל ומפקפק ע""ל ומפקפק ע"ננננהההה    קקקקלק"לק"לק"לק"    בנןבנןבנןבנןררררדדדד
        הוא. הוא. הוא. הוא.     גמורגמורגמורגמור

  

באשר כבר נהגו באשר כבר נהגו באשר כבר נהגו באשר כבר נהגו     ,,,,אתאתאתאתזזזזהם לבטל את הם לבטל את הם לבטל את הם לבטל את ייייעלעלעלעלוקשה וקשה וקשה וקשה 
ם קדמוניות בלי שום פתחון פה ם קדמוניות בלי שום פתחון פה ם קדמוניות בלי שום פתחון פה ם קדמוניות בלי שום פתחון פה ייייומשנומשנומשנומשנ    מיםמיםמיםמיםכן מיכן מיכן מיכן מי

ם ם ם ם גם יודעים נאמנה אשר גגם יודעים נאמנה אשר גגם יודעים נאמנה אשר גגם יודעים נאמנה אשר ג    ,,,,אדםאדםאדםאדם    וםוםוםוםמשמשמשמש    ופקפוקופקפוקופקפוקופקפוק
            ....להלהלהלההשאהשאהשאהשאע"כ לשון ע"כ לשון ע"כ לשון ע"כ לשון     ק אמשטרדם נוהגין כן.ק אמשטרדם נוהגין כן.ק אמשטרדם נוהגין כן.ק אמשטרדם נוהגין כן.""""בקבקבקבק

  

היו בליל שבת הם אותו על כך, כי  שאלושאלושאלושאלו
מדליקים נרות בבית הכנסת, ולאחר שגמרו 

בהרבה אצלם היה מנהג  -את התפילה 
גוי קבוע, שבא גוי ומכבה את הנרות.  -קהילות 

בכדי לכבות את הנרות, ו, שזה היה תפקיד
בא צורבא     שלא יישארו נרות דולקים בביהכ"נ.

כיצד הגוי מכבה את     מרבנן אחד ואמר להם,
אמרו לו, הנרות בשבילכם? הרי הדבר אסור? 

מקובל, אף אחד לא פקפק כי כך היה המנהג 
  בזה. 

  

דן בכך, האם הדבר אסור או מותר, והוא  אאאאהוהוהוהו
אומר שני הסברים שהדבר מותר. ראשית, כי 
הכיבוי זאת מלאכה שאינה צריכה לגופה, 
שהרי הם לא צריכים לפחמים, והאשכנזים הרי 
פוסקים כדעת רבי יוסי שמלאכה שאינה צריכה 

ובאשר האיסור של ובאשר האיסור של ובאשר האיסור של ובאשר האיסור של לגופה זה רק שבות. וז"ל, 
ופסקי' הלכה כר' ופסקי' הלכה כר' ופסקי' הלכה כר' ופסקי' הלכה כר'     ת,ת,ת,ת,כיבוי גופא הוא רק שבוֹ כיבוי גופא הוא רק שבוֹ כיבוי גופא הוא רק שבוֹ כיבוי גופא הוא רק שבוֹ 

יוסי דהוי מלאכה שאינה צריכה לגופא, יוסי דהוי מלאכה שאינה צריכה לגופא, יוסי דהוי מלאכה שאינה צריכה לגופא, יוסי דהוי מלאכה שאינה צריכה לגופא, 
סי' רע"ח, גם בלבוש סי' רע"ח, גם בלבוש סי' רע"ח, גם בלבוש סי' רע"ח, גם בלבוש ובית יוסף ובית יוסף ובית יוסף ובית יוסף     כדאיתא בטורכדאיתא בטורכדאיתא בטורכדאיתא בטור

ר בסימן הנ"ל, ואמירה לעכו"ם שבות ר בסימן הנ"ל, ואמירה לעכו"ם שבות ר בסימן הנ"ל, ואמירה לעכו"ם שבות ר בסימן הנ"ל, ואמירה לעכו"ם שבות חוּ חוּ חוּ חוּ הַ הַ הַ הַ 
        ....וכו'דשבות דשבות דשבות דשבות 

  

דמתחילה ודאי היו דמתחילה ודאי היו דמתחילה ודאי היו דמתחילה ודאי היו     -ואין להקשות  -וא"ל וא"ל וא"ל וא"ל 
אומרים לו לכבות, דאל"כ מהיכן ידע הגוי אומרים לו לכבות, דאל"כ מהיכן ידע הגוי אומרים לו לכבות, דאל"כ מהיכן ידע הגוי אומרים לו לכבות, דאל"כ מהיכן ידע הגוי 
דניחא לישראל שילך ויכבה. דאפשר כי דניחא לישראל שילך ויכבה. דאפשר כי דניחא לישראל שילך ויכבה. דאפשר כי דניחא לישראל שילך ויכבה. דאפשר כי 

חילה היו אומרים לו בדרך היתר, דהיינו חילה היו אומרים לו בדרך היתר, דהיינו חילה היו אומרים לו בדרך היתר, דהיינו חילה היו אומרים לו בדרך היתר, דהיינו בתבתבתבת

    פסידפסידפסידפסידלא ילא ילא ילא י    בלשון זה, שאם ילך ויכבה הנירות,בלשון זה, שאם ילך ויכבה הנירות,בלשון זה, שאם ילך ויכבה הנירות,בלשון זה, שאם ילך ויכבה הנירות,
. אמרו לו, תראה, אם תכבה אנחנו טרחתוטרחתוטרחתוטרחתו

נפצה אותך, נשלם לך. לא אומרים לו במפורש 
וכן ראוי לעשות עכ"פ, שלא ישכירו וכן ראוי לעשות עכ"פ, שלא ישכירו וכן ראוי לעשות עכ"פ, שלא ישכירו וכן ראוי לעשות עכ"פ, שלא ישכירו לכבות. 

הגוי לכבות בפירוש, רק שיאמרו אם יכבה לא הגוי לכבות בפירוש, רק שיאמרו אם יכבה לא הגוי לכבות בפירוש, רק שיאמרו אם יכבה לא הגוי לכבות בפירוש, רק שיאמרו אם יכבה לא 
        רו.רו.רו.רו.יעשה בחינם ולא יפסיד שכיעשה בחינם ולא יפסיד שכיעשה בחינם ולא יפסיד שכיעשה בחינם ולא יפסיד שכ

  

זאת ועוד אחרת, דודאי עיקר הטעם בק"ק זאת ועוד אחרת, דודאי עיקר הטעם בק"ק זאת ועוד אחרת, דודאי עיקר הטעם בק"ק זאת ועוד אחרת, דודאי עיקר הטעם בק"ק 
הנ"ל מחשש סכנת הדליקה, ועיקר חשש הנ"ל מחשש סכנת הדליקה, ועיקר חשש הנ"ל מחשש סכנת הדליקה, ועיקר חשש הנ"ל מחשש סכנת הדליקה, ועיקר חשש 
בבהכ"נ מפני סכנת כתבי הקודש שהן בבהכ"נ בבהכ"נ מפני סכנת כתבי הקודש שהן בבהכ"נ בבהכ"נ מפני סכנת כתבי הקודש שהן בבהכ"נ בבהכ"נ מפני סכנת כתבי הקודש שהן בבהכ"נ 
בכל המקומות של הב"כ, ובמקום כתבי קודש בכל המקומות של הב"כ, ובמקום כתבי קודש בכל המקומות של הב"כ, ובמקום כתבי קודש בכל המקומות של הב"כ, ובמקום כתבי קודש 
מותר לומר לגוי להציל אפי' דרך רשות הרבים מותר לומר לגוי להציל אפי' דרך רשות הרבים מותר לומר לגוי להציל אפי' דרך רשות הרבים מותר לומר לגוי להציל אפי' דרך רשות הרבים 

  וכו'. הוא מאריך על כך. 
  

 הוא אומר, כי עדיין ישנה שאלה לגבי ובסוףובסוףובסוףובסוף
אבל השאלה השנייה, לכבות אבל השאלה השנייה, לכבות אבל השאלה השנייה, לכבות אבל השאלה השנייה, לכבות חנוכה. וז"ל, 

בליל שבת נר חנוכה ע"י גוי ולחזור להדליק בליל שבת נר חנוכה ע"י גוי ולחזור להדליק בליל שבת נר חנוכה ע"י גוי ולחזור להדליק בליל שבת נר חנוכה ע"י גוי ולחזור להדליק 
ממחרת השבת, זה ודאי אינו נכון לעשות כן, ממחרת השבת, זה ודאי אינו נכון לעשות כן, ממחרת השבת, זה ודאי אינו נכון לעשות כן, ממחרת השבת, זה ודאי אינו נכון לעשות כן, 

הדלקה זאת  שהוא מלאכה גמורה דאורייתא.שהוא מלאכה גמורה דאורייתא.שהוא מלאכה גמורה דאורייתא.שהוא מלאכה גמורה דאורייתא.
היא מלאכה שכן צריכה לגופה, ולכן לכך אין 

        היתר, בכל אופן לא ראוי להתיר זאת. 
  

, הוי מצוה הבאה , הוי מצוה הבאה , הוי מצוה הבאה , הוי מצוה הבאה ואי משום מצות פרסומי ניסאואי משום מצות פרסומי ניסאואי משום מצות פרסומי ניסאואי משום מצות פרסומי ניסא
בעבירה, בפרט שלא מצינו בשום מקום מצוה בעבירה, בפרט שלא מצינו בשום מקום מצוה בעבירה, בפרט שלא מצינו בשום מקום מצוה בעבירה, בפרט שלא מצינו בשום מקום מצוה 

צריכין להיות דולקים מערב עד בוקר צריכין להיות דולקים מערב עד בוקר צריכין להיות דולקים מערב עד בוקר צריכין להיות דולקים מערב עד בוקר ששששזו, זו, זו, זו, 
        משום פרסומי ניסא. משום פרסומי ניסא. משום פרסומי ניסא. משום פרסומי ניסא. 

  

ובזה יסיר ה' מכשול מלב העקוב, ויתן אמת ובזה יסיר ה' מכשול מלב העקוב, ויתן אמת ובזה יסיר ה' מכשול מלב העקוב, ויתן אמת ובזה יסיר ה' מכשול מלב העקוב, ויתן אמת 
  ליעקב הקטן הכהן מפראג.ליעקב הקטן הכהן מפראג.ליעקב הקטן הכהן מפראג.ליעקב הקטן הכהן מפראג.

  

רואים שהוא לא חשב בכלל על הרמב"ם,  א"כא"כא"כא"כ
אלא רק אמר, וכי יש עניין שהנרות ידלקו 

עד הבוקר? מה פתאום. אין בזה שום  מהערב
מצוה. דהיינו, אם היה עולה בדעתו כי זהו עניין 
של שיטת הרמב"ם, כפי שאומר הבנין שלמה, 

  אזי היה צריך לצדד להיתר. 
  

להוכיח מכך, כי הם לא חשבו על הטעם  ברצוניברצוניברצוניברצוני
  הזה.

  

שני, כתב בספר כתר שם טוב (גאגין)  נימוקנימוקנימוקנימוק
ם ם ם ם דדדדררררטטטטואמשואמשואמשואמשנדון נדון נדון נדון בלובלובלובלווז"ל, [חלק א' דף תקי"ד] 

    ,,,,פעם אחת בערביתפעם אחת בערביתפעם אחת בערביתפעם אחת בערבית    "נ"נ"נ"נככככליקין חנוכת הביהליקין חנוכת הביהליקין חנוכת הביהליקין חנוכת הביהדדדדממממ
ישנם כאלה שחשבו שזהו     ----    ממממאבל בא"י וסת"אבל בא"י וסת"אבל בא"י וסת"אבל בא"י וסת"

ר"ת ס'וריה ת'ימן ומ'צרים, כך ראיתי למישהו 
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שכתב באגרת, בנושא אחר, לא בנ"ד, ולבסוף 
יביאו לפי זה ראיה מכאן כי גם בתימן נהגו 
להדליק שחרית וערבית, אבל הר"ת הוא 

 -כיה ומ'צרים, כמבואר בהקדמתו ס'וריה ת'ור
ואינם מברכים ואינם מברכים ואינם מברכים ואינם מברכים     ,,,,ליקין אותה שחרית וערביתליקין אותה שחרית וערביתליקין אותה שחרית וערביתליקין אותה שחרית וערביתמדמדמדמד

והגים והגים והגים והגים ננננ    ,,,,ובערי אלגירובערי אלגירובערי אלגירובערי אלגיר    ....רק בלילהרק בלילהרק בלילהרק בלילה    ,,,,עליהעליהעליהעליה
        ....להדליקה רק בבוקר בלי ברכהלהדליקה רק בבוקר בלי ברכהלהדליקה רק בבוקר בלי ברכהלהדליקה רק בבוקר בלי ברכה

  

הוא מביא כאן את מנהג הספרדים,  הנההנההנההנה
בלונדון ואמשטרדם שבדר"כ (פעמים רבות) 
כמדומני שאלו הם מנהגי הספרדים המקוריים 

ליקו רק פעם אחת בערבית כפי יותר, והם הד
שאנחנו. אבל בא"י וסת"מ, בארצות הללו, 

  הדליקו גם בשחרית וגם בערבית. 
  

, [בהערה תקפ"ד]מסביר את הסיבה לכך  והואוהואוהואוהוא
גם גם גם גם     ההההישראל להדליקישראל להדליקישראל להדליקישראל להדליק    ץץץץהגו בארהגו בארהגו בארהגו בארננננומה שומה שומה שומה ש

כי יש אנשים כי יש אנשים כי יש אנשים כי יש אנשים     ,,,,ביותרביותרביותרביותר    ססססבשחרית לפרסם הנבשחרית לפרסם הנבשחרית לפרסם הנבשחרית לפרסם הנ
ה ה ה ה חחחחננננממממאים באים באים באים בם בם בם בם באינאינאינאינוווו    ,,,,חריתחריתחריתחריתששששפלל פלל פלל פלל תתתתבאים להבאים להבאים להבאים לה

אינם אינם אינם אינם וווו    ית,ית,ית,ית,בבבבה וערה וערה וערה וערחחחחננננממממים בים בים בים בבאבאבאבאם ם ם ם מהמהמהמהויש ויש ויש ויש     ....וערביתוערביתוערביתוערבית
      ת.ת.ת.ת.ריריריריחחחחבאים בשבאים בשבאים בשבאים בש

  

וגם זכר וגם זכר וגם זכר וגם זכר הוא אומר את הסיבה הנוספת,  אח"כאח"כאח"כאח"כ
למנורה להעלות נר תמיד, והכהן היה מטיב למנורה להעלות נר תמיד, והכהן היה מטיב למנורה להעלות נר תמיד, והכהן היה מטיב למנורה להעלות נר תמיד, והכהן היה מטיב 

        וכו'. הנרות בשחריתהנרות בשחריתהנרות בשחריתהנרות בשחרית
  

הטעם הזה, מובן למה אצלינו התימנים לא  לפילפילפילפי
היו צריכים זאת. כי התימנים ב"ה באים לבתי 
כנסיות גם בשחרית וגם בערבית. לדבריו, 

לם חלקם מגיעים בשחרית, וחלקם מגיעים אצ
בערבית, לכן עשו זאת, בכדי לפרסם את הנס. 
א"כ הדבר אינו שייך אלינו, ברוך ה', בבתי 
הכנסת שלנו כמעט ולא היה הבדל, בין חול 
לבין שבת לבין ימים נוראים, לא היה יותר 
מלא בית הכנסת, כמדומני. משכימים 

ינו 'שאנו' ומעריבים, כמו שאנחנו אומרים אשר
  משכימים ומעריבים וכו'. 

  

בינתיים שלשה חילוקים, בכדי להחזיק  אמרנואמרנואמרנואמרנו
ולחזק את המנהג שלנו. א' הבו דלא לאוסופי 
עלה, כי אפי' בלילה ישנם המפקפקים. ב' שלא 
יהיה בית הכנסת גדול מהבית. ג' לא שייך 
הטעם של הכתר שם טוב, שישנם אנשים 

ייך יותר שאינם מגיעים. הטעם האחרון, ש
  ר.בַ עָ לֶ 

כי ישנו טעם רביעי, כי אפי' לא רצוי  חושבניחושבניחושבניחושבני
לעשות זאת. נניח אם מישהו יבוא וישאל 
אותנו, אני רוצה להדליק ולפרסם בביהכ"נ גם 
ביום, זה טוב? זאת 'שוקולדה'? הדבר רצוי? מה 

  איכפת לך, יש לי מספיק שמן, מה רע בזה? 
  

לים להיות מכך ח"ו מכשול, משום שיכו יכוליכוליכוליכול
להיות עמי ארצות אשר יחשבו שיוצאים יד"ח 
בהדלקה ביום. הרי ההלכה היא, שאפשר 
להדליק כל הלילה. מי שלא הדליק בתחילת 
הלילה, אנחנו פוסקים כי הוא יכול להדליק כל 
הלילה בברכה, רק שיהיו בני הבית ערים, בכדי 
שיהיה פרסום הנס לפחות לשניים, עפ"י מה 

חמד משה וכו'. זאת שכתוב באחרונים, בשם 
עד הבוקר, עד עמוד השחר. אבל במשך היום 
למחרת, אם האדם מאיזו סיבה לא הדליק 
בלילה, מחמת שכחה או אונס וכדו', אין לו 
תשלומין ביום. בלילה שלמחרת, הוא יכול 
להמשיך ולהדליק, שני נרות או שלוש נרות 
כפי הסדר, אבל לגבי אותו היום, אם עבר 

ה, אין לו תשלומין. אם כן, הלילה בלי הדלק
אם ידליקו בבית הכנסת, עלולים עמי הארצות 

  לחשוב, שאפשר לצאת ידי חובה גם ביום. 
  

*  
שמעתי בכתב מהקהל [לאחר השיעור]:  שאלהשאלהשאלהשאלה

שהרב אמר "חמד משה" בסגול תחת החי"ת 
ותורה היא וללמוד אני צריך, אולי  והמי"ם.

כח ד משה, בקמץ ופתח, שכן מומַ צריך לומר חָ 
מהקדמת הרב המחבר שכתב 'זה חמדתי 
והייתי שואל, להיות נשאר לי זכרון בישראל' 
וכו', ומוכח כנז"ל. גם לשון המדרש תנאים הוא 
חמד משה, בקמץ ופתח. וכן ניקדו לאחרונה 

משנה באחת מן ההוצאות המדוייקות של 
  .ברורה

  

יישר כוחך. מסתברא  מרן שליט"א: תשובתתשובתתשובתתשובת
נחנו לא היכרנו ספר שהנכון כדבריך, אלא שא

זה במקורו, ולא שמנו לב לדייק שכך מוכח 
בהקדמתו עצמו, שכתב בהדיא, קראתי שם 

כי זה חמדתי וכו'. וזה גם  חמד משה,חמד משה,חמד משה,חמד משה,החיבור 
ד מַ חָ [דברים דף כ"ו] מתאים ללשון מדרש תנאים 

משה מיתתו של אהרן, וכן הוא במדרש הגדול 
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 . והדבר מובא כבר בפירוש[האזינו, דף תש"מ]
והפשט את  [במדבר כ', כ"ו]רש"י על הפסוק 

  אהרן את בגדיו, ועוד. ברוך תהיה.
  

נפוצה כזו בשמות ספרים נוספים, כגון  טעותטעותטעותטעות
ם ַת ב סופר. וצ"ל חָ ָת ם סופר, כְּ ָת שאומרים חֲ 

  ב סופר, על־פי המשנה במסכת גטין.ַת סופר, כָּ 
  

לה, ק שאֵ מֶ עֵ . הָ ַהִּמְקָנֽה, במקום ַהַּמְֽקנֶה ספרספרספרספר
ה. הרי אלו פסוקים לָ אָֽ ק שְׁ מֵ עֲ ם הַ במקו

מפורשים בנביאים, אלא שהם לא לונדים זאת, 
  ואכמ"ל.

  

*  
[שיעור ספירת העומר, דיברנו בזמנו  לגבילגבילגבילגבי

 ]חומוצש"ק בחוקותי התשע" בהר ה'תשע"ומוצש"ק 
מדוע איננו סופרים בביהכ"נ גם ביום, אמרנו יען 
כי זאת דרך הקראים, זהו המנהג שלהם. אבל 

יכנס לכך. גם אם נגיד שכן אפשר, אבל לא נ
סוף סוף בספירת העומר ביום יוצאים יד"ח, 
לדעת כמה ראשונים. לכן זה לא נורא שיספרו 
ביום, אלו הנוהגים זאת. אנחנו לא עושים זאת, 
כפי שאמרנו, מן הסיבה שלא לנהוג כדרך 
הקראים. אבל בנ"ד, עלולים עמי ארצות 

וילך לביתו להגיד שיוצאים יד"ח גם ביום, 
  ויברך וידליק. זהו הנימוק הרביעי.

  

חמישי, יש לנו ללמוד על פי האור שמח  טעםטעםטעםטעם
שאומר, כי גם [בפרק ג' מתמידין ומוספין הלכה י"ג] 

לפי הרמב"ם לא הדליקו ביום את כל המנורה 
לא זה בביהמ"ק, אלא רק את הנר המערבי. 

בדברי הרמב"ם,  כמו שהרשב"א הבין
ורה, את כל שבעת שהדליקו את כל המנ

  הנרות. 
  

יש לנו ב"ה לכל הפחות חמשה נימוקים  א"כא"כא"כא"כ
חזקים, לגבי העניין הזה, ומסקנתנו שאין ראוי 
להנהיג להדליק מחדש נרות חנוכה בשחרית 

  בביהכ"נ.
  

לגבי הנימוק החמישי שהבאנו, על־פי האור  אכןאכןאכןאכן
שמח שאומר, כי כוונת הרמב"ם שהדליקו רק 

ת על־פי מה את הנר המערבי, אמרתי זא
שהובא בהערות על פיהמ"ש לרמב"ם הוצאת 
המאור שהזכרתי לעיל במסכת תמיד כך 

כשעיינתי בגוף ספרו, כיון שהיה נלע"ד שזה לא 
יתכן, הבנתי שהוא לא מתכוין לזה. כי הוא 
אומר זאת, בגלל הקושיא שלו מן הפסוק 

ּוְמנֹוַרת ַהזָָּהב ְוֵנרֶֹתיָה ּוְמנֹוַרת ַהזָָּהב ְוֵנרֶֹתיָה ּוְמנֹוַרת ַהזָָּהב ְוֵנרֶֹתיָה ּוְמנֹוַרת ַהזָָּהב ְוֵנרֶֹתיָה המפורש בדברי הימים, 
ֶעֶרב    ְלָבֵערְלָבֵערְלָבֵערְלָבֵער ֶעֶרב ּבָ ֶעֶרבּבָ ֶעֶרב ּבָ ֶעֶרבּבָ ֶעֶרב ּבָ ֶעֶרבּבָ ֶעֶרב ּבָ עד עד עד עד . לכן הוא אומר כך, ּבָ

רבי רבי רבי רבי עעעעדנר המדנר המדנר המדנר המ    ,,,,בינובינובינובינוררררשיטת שיטת שיטת שיטת שזכיתי [להבין] ששזכיתי [להבין] ששזכיתי [להבין] ששזכיתי [להבין] ש
רבי רבי רבי רבי עעעעונר המונר המונר המונר המ    ,,,,ולהולהולהולהעעעעצריכין להדליק ממזבח הצריכין להדליק ממזבח הצריכין להדליק ממזבח הצריכין להדליק ממזבח ה

ולא ולא ולא ולא     ,,,,רב כמו בשמעון הצדיקרב כמו בשמעון הצדיקרב כמו בשמעון הצדיקרב כמו בשמעון הצדיקעעעעד הד הד הד העעעעיה דולק יה דולק יה דולק יה דולק הההה
    רברברברבעעעערב ברב ברב ברב בעעעערק ברק ברק ברק ב    חחחחהיה צריך להדליק מן המזבהיה צריך להדליק מן המזבהיה צריך להדליק מן המזבהיה צריך להדליק מן המזב

ר ר ר ר דצריך להדליקו מאש המזבח, וכי יש לך זָ דצריך להדליקו מאש המזבח, וכי יש לך זָ דצריך להדליקו מאש המזבח, וכי יש לך זָ דצריך להדליקו מאש המזבח, וכי יש לך זָ וכו' 
שאין ה) יעו"ש. נראה (בתמיהב למזבח ב למזבח ב למזבח ב למזבח שקֵר שקֵר שקֵר שקֵר 

כוונתו כמו שהם הבינו, אלא שהפסוק בדבה"י 
ה מלך יהודה יָ הוא שמדבר על זה, כי שם אבִ 

פירט דברים שהכהנים עושים בביהמ"ק 
בירושלם, ושהדלקת הנרות היא אחת מהן. 
ולא שהרמב"ם מדבר על הנר המערבי. לכן 

  נימוק חמישי זה, יש להורידו מן החשבון.
  

ניין, לכאורה יש להעיר על דברי של־ע ולגופוולגופוולגופוולגופו[
האור שמח שטען וכי יש לך זר שקרב למזבח 
כדלעיל, הרי אפשר להעביר מיד ליד, כמו 
שעשו בהולכת הקרבנות. א"כ כהן יקרב 

   .למזבח, וימסור אח"כ לזר. וצ"ע]
  

*  
  אני אומר זאת? מדועמדועמדועמדוע

  

[חלק א' לי כי בספר אגרות הראשון לציון  הראוהראוהראוהראו
, הרב יצחק יוסף ושלם התש"פ]יר -ענייני חנוכה  -

עונה למכתב, לגבי שני דברים הקשורים 
לענייני חנוכה. הראשון, לגבי מה שנהגו בתימן 
שהנשים האלמנות נוהגות לתת לילד קטן 
להדליק עבורם וכו', כיעויין בשלחן ערוך 
המקוצר סי' ק"כ הערה מ"ז ד"ה ויש. והשני, 

  לגבי העניין זה של־נרות בביהכ"נ שחרית.
  

הראשון, לא אאריך על הנושא הזה, מכיון  לגבילגבילגבילגבי
שאנחנו בלדי... אתם יודעים, ישנו הבדל בין 
שאמי לבין בלדי. בנוסח שאמי חוזרים הרבה 
פעמים על אותו הדבר, למשל ביום כיפור הם 
חוזרים על הרבה מן הסליחות של חודש אלול 
ועשי"ת. אבל בבלדי, אוהבים לגוון, בכל פעם 

לגבי קדיש, פעם יש קדיש  משהו חדש. למשל
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הפותח בעלמא, ויש קדיש דעתיד. לא חוזרים 
  כל הזמן על אותו הדבר. 

  

הם הספרדים, גם האשכנזים, אומרים  אבלאבלאבלאבל
עלינו לשבח שלוש פעמים כל יום, לנו מספיק 
פעמיים, שחרית וערבית. במנחה אין אומרים 
זאת, אלא בסוף יש מזמורים מיוחדים לסיום. 

ב'. זה מועיל יותר לכוונה ֶר ת עָ חַ נְ משאת כפי 'ִמ 
  ולהתעוררות.

  

לא חוזרים ואומרים וידוי, זולת בשני וחמישי  וכןוכןוכןוכן
בשחרית, כדי שזה לא יהיה נידוש ואדרבה, כי 
אמירתו צריכה להיות מלב ומנפש וכו', כמו 

  שהרחבנו בס"ד בעבר. 
  

יודע מדוע הם חוזרים כל פעם על אותו  אינניאינניאינניאינני
.. הוא כבר כתב את הדבר, טוחנים קמח טחון.

זה בספרו ילקוט יוסף לפני שנים רבות, וכבר 
בשנת התשע"ג ענינו על כל מה שהוא כתב, 
אבל הוא חוזר על אותם דברים, לא ראה ולא 
שמע שום תשובה. ויש לו רק את המהדורא 
הראשונה של שלחן ערוך המקוצר, כמובן ששם 
אין את התיקונים וההוספות הרבות שבאו אחר־

ן, אני לא אחזור על כך, הדברים כך. לכ
מודפסים וגם אפשר לשמוע. חבל על הזמן. 

ר רק 'חידושים'. כל הטענות שהוא טען, הם אומַ 
[מסיבת דברים מופרכים. כמבואר בשערי יצחק 

  . חנוכה לבני הישיבות, שנת התשע"ג]
  

הפריע לו, מה שכתבתי בהערה הבאה  בעיקרבעיקרבעיקרבעיקר
ני, לגבי , בנושא הש[שם הערה מ"ב]בעיני יצחק 

, ידוע. , ידוע. , ידוע. , ידוע. 'ואין מנהגינו כן', כתבתי בזה"להמלים 
ואין למנהג זה זכר בפוסקים הראשונים, ורוב ואין למנהג זה זכר בפוסקים הראשונים, ורוב ואין למנהג זה זכר בפוסקים הראשונים, ורוב ואין למנהג זה זכר בפוסקים הראשונים, ורוב 

        ככל האחרונים.ככל האחרונים.ככל האחרונים.ככל האחרונים.
  

ציינתי שם בהערה הקודמת כמה ספרים, אמנם אמנם אמנם אמנם 
אבל מי שיודע ומכיר את שיטת הספר שלחן 

[עי' נוכח ערוך המקוצר, כתבתי זאת בהקדמה 
נתי רק מקור אחד השלחן פרק ד' דף מ"ג, לפעמים ציי

, שאני לא מלקט ומאסף מהספרים, אני וכו']
יכול לציין מקור אחד או שנים למרות שידוע כי 
ישנם עוד עשרים מקורות, כיון שאני מציין רק 
מראה מקום אחד 'ואידך זיל גמור'. אבל הם, 

  דרכם לאסוף מה שכתוב כבר בהרבה ספרים.

בשו"ת בשו"ת בשו"ת בשו"ת מנהג זה הוזכר מנהג זה הוזכר מנהג זה הוזכר מנהג זה הוזכר נד"ד, הוא מציין כי  לגבילגבילגבילגבי
    ,,,,שדי חמדשדי חמדשדי חמדשדי חמדובובובוב    מה שהבאנו לעיל,בנין שלמה, בנין שלמה, בנין שלמה, בנין שלמה, 

ובשו"ת התעוררות תשובה, ובס' שבילי דוד, ובשו"ת התעוררות תשובה, ובס' שבילי דוד, ובשו"ת התעוררות תשובה, ובס' שבילי דוד, ובשו"ת התעוררות תשובה, ובס' שבילי דוד, 
    ----ובשו"ת שיח יצחק וייס, ובספר נהר מצרים ובשו"ת שיח יצחק וייס, ובספר נהר מצרים ובשו"ת שיח יצחק וייס, ובספר נהר מצרים ובשו"ת שיח יצחק וייס, ובספר נהר מצרים 

, ובספר נתיבי עם, , ובספר נתיבי עם, , ובספר נתיבי עם, , ובספר נתיבי עם, בהערה שםכפי שאנו הזכרנו 
ובספר כתר שם טוב, ובשו"ת ציץ אליעזר, ובספר כתר שם טוב, ובשו"ת ציץ אליעזר, ובספר כתר שם טוב, ובשו"ת ציץ אליעזר, ובספר כתר שם טוב, ובשו"ת ציץ אליעזר, 

  ובשו"ת מלמד להועיל, ובכף החיים, ועוד.ובשו"ת מלמד להועיל, ובכף החיים, ועוד.ובשו"ת מלמד להועיל, ובכף החיים, ועוד.ובשו"ת מלמד להועיל, ובכף החיים, ועוד.
  

את מה שאמרנו? כתבנו , מה זה סותר נונונונו
שבפוסקים הראשונים הדבר אינו מוזכר, 'וברוב 
ככל האחרונים'. אז מה אתה מביא שמצאת 
בכף החיים, שהיה לפני כשני דורות? או בציץ 
אליעזר, שהיה עוד יותר קרוב לזמנינו? אני 
דיברתי אתו בביתו בירושלם עיקו"ת. הרי 

ל כמעט רובם, אחרוני אחרונים. ואכן נכון, מכ
ספרי האחרונים, אלפי ספרים, מצאו כעשרה 
ספרים שכתבו זאת. הרי אדרבה, הדבר מחזק 
את מה שאנחנו אומרים, שלא הזכירו את 

  המנהג הזה. ומהראשונים, אין אף אחד. 
  

מאי, הוא טוען, שאנחנו 'מבטלים את  אלאאלאאלאאלא
  דברי כל האחרונים הנ"ל במחי יד ובזלזול'. 

  

. אני מסתכל שוב, ? אינני יודע. חס ושלוםזלזולזלזולזלזולזלזול
ושאלתי גם אחרים האם הם רואים כאן איזה 
זלזול. ולא ראו. במה שכתבנו ש'אין זכר', זהו 

  זלזול? כתבנו את האמת. שאין זכר לכך. 
  

בראשי, ולא הייתי אומר זאת מעצמי,  עלהעלהעלהעלה
אבל מישהו אחר אמר לי מיד מעצמו, כי זה 

  'רגשי נחיתות'. יש להם רגשי נחיתות. 
  

ורך: אותו הדבר לגבי הספר נר יום הע הערתהערתהערתהערת[
טוב, למרות שבחים רבים שהרעיף מרן 
שליט"א על הגר"ע יוסף, בחרו הם להתעסק 

  בטפל ולפרש משפטים עמומים כרצונם.
  

יב"ן, ולא זו בלבד, אלא שמתוך החוגים  אמראמראמראמר
המתנגדים בתוקף לדרכו ושיטתו, טענו כלפי 
בתרעומת, שכיבדתי אותו בספר נר יום טוב, 

  תר מדאי...יו
  

  מעתה, הלכתי בשביל הזהב. ממוצע]. רררראמוֹ אמוֹ אמוֹ אמוֹ 
  

צריכים להבין זאת, מהיכא תיתי לה, מה  ואכןואכןואכןואכן
  זה 'רגשי נחיתות'?
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ה', מנהגי התימנים מיוסדים על אדני פז,  ברוךברוךברוךברוך
אלו המנהגים הכי חזקים וברורים, יותר מכל 
עדות ישראל. אבל כאשר הם רואים שאנחנו 

למרות שבעצם  מחזקים אותם, קשה בעיניהם.
'כל איש לדרכו פנה', אתה יכול להגיד את 
המנהג שלך ואנחנו נגיד את המנהגים שלנו, כל 
אחד ינהג את המנהגים שלו. נהרא נהרא 

  ופשטיה.
  

, כנראה שהדבר נכון. לפי ההתבטאות אבלאבלאבלאבל
  הזאת, קצת היה מוזר לראות את הדבר הזה.

  
נים נים נים נים סיפור המובא בספר 'שירת חייו' (קאליש) על התימסיפור המובא בספר 'שירת חייו' (קאליש) על התימסיפור המובא בספר 'שירת חייו' (קאליש) על התימסיפור המובא בספר 'שירת חייו' (קאליש) על התימ

        בעת עלייתם לארץ ישראל. בעת עלייתם לארץ ישראל. בעת עלייתם לארץ ישראל. בעת עלייתם לארץ ישראל. 
  

כעת תראו, כי יתכן שאפילו האשכנזים  אולםאולםאולםאולם
מרגישים כלפינו 'רגשי נחיתות', מבחינות 
מסויימות. תתפלאו לשמוע. המדובר כמובן 
כלפי ההנהגות שלנו, המסורת שלנו, היהדות 

  שלנו. 
  

ספר בשם שירת חייו, מאת י' קאליש,  ראיתיראיתיראיתיראיתי
על עליית  נדפס בשנת התשנ"ה. מספרים שם

התימנים לארץ ישראל, הסיפור התרחש באחד 
בדיוק כעת, גזירה  -מ'לילי טבת' הארוכים 

מסופר שם על איזה עסקן  -טבת' -שוה 'טבת
אחד מן החסידים. כאשר ראו שעלו התימנים 
לא"י, ולצערינו השתלטו עליהם החילונים, היו 
כמה אנשים שמסרו את נפשם, למרות הקשיים 

י שואת־אירופה רח"ל, שלהם עצמם אחר
והחזיקו ילדים תימנים בכדי להכניס אותם 

  לישיבות. 
  

שם כך, תיאור כיצד הגיעו הילדים  כתובכתובכתובכתוב
רצינו להיות רצינו להיות רצינו להיות רצינו להיות שפשפנו את עינינו, שפשפנו את עינינו, שפשפנו את עינינו, שפשפנו את עינינו, לביתם. 

בטוחים, שאיננו הוזים משהו מעולם הדמיון. בטוחים, שאיננו הוזים משהו מעולם הדמיון. בטוחים, שאיננו הוזים משהו מעולם הדמיון. בטוחים, שאיננו הוזים משהו מעולם הדמיון. 
אבא נכנס בצהלה, ואחריו משתרכת שיירה אבא נכנס בצהלה, ואחריו משתרכת שיירה אבא נכנס בצהלה, ואחריו משתרכת שיירה אבא נכנס בצהלה, ואחריו משתרכת שיירה 

שניים, ארבעה, ששה, שמונה. לא, שניים, ארבעה, ששה, שמונה. לא, שניים, ארבעה, ששה, שמונה. לא, שניים, ארבעה, ששה, שמונה. לא,     ;ארוכהארוכהארוכהארוכה
חבורה של חבורה של חבורה של חבורה של     משום עין הרע ח"ו.סור לספור. סור לספור. סור לספור. סור לספור. אאאא

ילדים תימנים. חמשה עשר לפחות, מגיל ילדים תימנים. חמשה עשר לפחות, מגיל ילדים תימנים. חמשה עשר לפחות, מגיל ילדים תימנים. חמשה עשר לפחות, מגיל 
ארבע ועד גיל שש עשרה. יחפים, ובחוץ גשם. ארבע ועד גיל שש עשרה. יחפים, ובחוץ גשם. ארבע ועד גיל שש עשרה. יחפים, ובחוץ גשם. ארבע ועד גיל שש עשרה. יחפים, ובחוץ גשם. 
כתונת דקה מהוהה על גופותיהם הצנומים. כתונת דקה מהוהה על גופותיהם הצנומים. כתונת דקה מהוהה על גופותיהם הצנומים. כתונת דקה מהוהה על גופותיהם הצנומים. 

  מסכנים היו.

כולם עטורי פאות מסולסלות, חבושים בכיפות כולם עטורי פאות מסולסלות, חבושים בכיפות כולם עטורי פאות מסולסלות, חבושים בכיפות כולם עטורי פאות מסולסלות, חבושים בכיפות 
גדולות על ראשיהם. עיניים שחורות, בורקות, גדולות על ראשיהם. עיניים שחורות, בורקות, גדולות על ראשיהם. עיניים שחורות, בורקות, גדולות על ראשיהם. עיניים שחורות, בורקות, 

חן חן חן חן בערבוביא. בערבוביא. בערבוביא. בערבוביא.  משמשים בהםמשמשים בהםמשמשים בהםמשמשים בהםחות חות חות חות ם ופקם ופקם ופקם ופקוֹ וֹ וֹ וֹ ּת ּת ּת ּת שֶׁ שֶׁ שֶׁ שֶׁ 
        יהודי עתיק יומין, משתקף מן הפנים העדינות.יהודי עתיק יומין, משתקף מן הפנים העדינות.יהודי עתיק יומין, משתקף מן הפנים העדינות.יהודי עתיק יומין, משתקף מן הפנים העדינות.

  

שצריכים לשים אליה לב. זאת נקודה  אגב,אגב,אגב,אגב,
'תום ופיקחות'. המדובר על ילדים. אני אומר 

מוסגר, רבים שואלים, איך  במאמרזאת 
הצליחו אז לבלבל את התימנים? איפה 
הפיקחות שלהם? אבל צריכים לדעת, כי אצל 

ימנים ישנו צירוף, של תמימות וגם פיקחות. הת
הם פיקחים, ברוך ה', לא אנשים עם עיניים 
מאחורי הראש. אבל יש בהם גם תמימות 

  מסויימת, משולבת. 
  

שאמר לי פעם אחד מן התימנים הזקנים  כפיכפיכפיכפי
במשפחתי, 'באנו לארץ ישראל, אז ראינו 
שכאן רמאים בני רמאים'. לא היו רגילים 

הם פקחים, מבינים עניין, אבל לאנשים כאלה. 
עם רמאים ונוכלים כאלה, הם לא התכוננו 

  לסגנון כזה. לא הכירו.
  

באו לעולם כל־כך שונה, בכל התחומים.  הםהםהםהם
למשל צניעות, תימן זאת הארץ ששמרו על 

נה. לכן נה וכהֵ צניעות יותר מכל העולם. וכהֵ 
היתה נפילה גדולה, ה' ישמרנו. אבל אנחנו 

  בשם ה'. נתעודדקמנו וַ 
  

, הוסיף כאן ידידנו רמאים בני רמאים לגבילגבילגבילגבי[
כשהגיעו העולים  הראח"כ שליט"א בזה"ל,

לפני תימן, האחרונים שנותרו בהחדשים 
הלכתי עם אחד מחברי כעשרים וחמש שנה, 

לבקרם בבתיהם ברחובות. אחד מהם סיפר לי 
שהוא צורף כסף, וביקשתי לקנות ממנו 

נו תכשיטים תכשיט. הוא הניח בשלחן שלפני
רבים, והלך למטבח להביא שתייה. כשחזר 
אמרתי לו, מדוע השארת אותנו לבדנו עם 
התכשיטים, הלא אינך מכיר אותנו. וגם לא 
הרגשתי בנוח, שמא יעלם לך איזה תכשיט 
ותחשוד בי. אמר לי בתם לבבו, אני רואה את 

  עכ"ל]. האמונה על הפנים
  

לא לא לא לא     ,לספר שירת חייו, שם כתוב בהמשךנחזור נחזור נחזור נחזור 
. היו שם . היו שם . היו שם . היו שם וכו'ידענו את נפשינו מרוב התלהבות ידענו את נפשינו מרוב התלהבות ידענו את נפשינו מרוב התלהבות ידענו את נפשינו מרוב התלהבות 
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יחיא ושלום, סעדיה וזכריה, מתניה, עובדיה יחיא ושלום, סעדיה וזכריה, מתניה, עובדיה יחיא ושלום, סעדיה וזכריה, מתניה, עובדיה יחיא ושלום, סעדיה וזכריה, מתניה, עובדיה 
            וכו'.ויהונתן ויהונתן ויהונתן ויהונתן 

  

תשמעו, מה קרה אחרי שסעדו, כשהם כעת כעת כעת כעת 
. כשהילדים רחצו היטב את הבוץ . כשהילדים רחצו היטב את הבוץ . כשהילדים רחצו היטב את הבוץ . כשהילדים רחצו היטב את הבוץ הלכו לישון

שנדבק לכפות רגליהם, נטלו שוב ידיהם, שנדבק לכפות רגליהם, נטלו שוב ידיהם, שנדבק לכפות רגליהם, נטלו שוב ידיהם, שנדבק לכפות רגליהם, נטלו שוב ידיהם, 
ופרשו כפות ידים צנומות והניחון על עיניהם. ופרשו כפות ידים צנומות והניחון על עיניהם. ופרשו כפות ידים צנומות והניחון על עיניהם. ופרשו כפות ידים צנומות והניחון על עיניהם. 

 ----ם קראו "שמע ישראל" בדבקות עצומה ם קראו "שמע ישראל" בדבקות עצומה ם קראו "שמע ישראל" בדבקות עצומה ם קראו "שמע ישראל" בדבקות עצומה הההה
בתמימות בתמימות בתמימות בתמימות     -טה המדובר על ק"ש על הִמ 

הדגישו כל מלה, כולם באותה מנגינה, באותו הדגישו כל מלה, כולם באותה מנגינה, באותו הדגישו כל מלה, כולם באותה מנגינה, באותו הדגישו כל מלה, כולם באותה מנגינה, באותו 
קצב, כאילו היתה זו מקהלה שהתאמנה קצב, כאילו היתה זו מקהלה שהתאמנה קצב, כאילו היתה זו מקהלה שהתאמנה קצב, כאילו היתה זו מקהלה שהתאמנה 

הם מתפעלים, כיצד התימנים במיוחד לשם כך. במיוחד לשם כך. במיוחד לשם כך. במיוחד לשם כך. 
אומרים את התפילה מלה במלה, 'ואהבת וכו', 
כוללם בבת אחת, לא אחד למעלה ואחד 

        ה. למט
  

עמדנו מן הצד נרגשים, ודמעות זלגו מעינינו. עמדנו מן הצד נרגשים, ודמעות זלגו מעינינו. עמדנו מן הצד נרגשים, ודמעות זלגו מעינינו. עמדנו מן הצד נרגשים, ודמעות זלגו מעינינו. 
הרגשנו, מי אנחנו חשנו התבטלות כלפיהם. חשנו התבטלות כלפיהם. חשנו התבטלות כלפיהם. חשנו התבטלות כלפיהם. 

לעומתם? כך אומרים קרית שמע. שימו לב. 
  'התבטלות כלפיהם'. 

  

הא, רבונו של עולם. יש לך צבא מעולה, יש לך הא, רבונו של עולם. יש לך צבא מעולה, יש לך הא, רבונו של עולם. יש לך צבא מעולה, יש לך הא, רבונו של עולם. יש לך צבא מעולה, יש לך 
יהדות מקודשת ונבחרת. אלפיים שנות גלות, יהדות מקודשת ונבחרת. אלפיים שנות גלות, יהדות מקודשת ונבחרת. אלפיים שנות גלות, יהדות מקודשת ונבחרת. אלפיים שנות גלות, 

ות ות ות ות לא הצליחו למחות ולו תג אחד מן הדמלא הצליחו למחות ולו תג אחד מן הדמלא הצליחו למחות ולו תג אחד מן הדמלא הצליחו למחות ולו תג אחד מן הדמ
היהודית המקורית. איזה טוהר! איזה זוך! היהודית המקורית. איזה טוהר! איזה זוך! היהודית המקורית. איזה טוהר! איזה זוך! היהודית המקורית. איזה טוהר! איזה זוך! 

  ישראל.    אשריהם
  

אצל האשכנזים לא מדוייק לומר שזה  כנראהכנראהכנראהכנראה
רגשי נחיתות. אלא זאת הערכה וכבוד. 
התבטלות. [הערת העורך: וגם במציאות נראה 
כי אדרבה, האשכנזים מעריכים ומוקירים 
ומפארים את מנהגי תימן, דלא כהספרדים 

        ....ורבניהם]
  

הם, כיצד תמונות שלבספר דלעיל כאן  הביאוהביאוהביאוהביאו
הם נראו וכו', אני מקוה כי בעז"ה ידפיסו זאת 

  ].22בחוברת שערי יצחק. [לקמן בעמוד 
  

אני אומר, ברוך ה' שאנחנו מחזיקים  לכןלכןלכןלכן
  בתוקף, בבחינת ויגבה ליבו בדרכי ה'.

  
המשך התייחסות למ"ש בספר איגרות הראשל"צ כי המשך התייחסות למ"ש בספר איגרות הראשל"צ כי המשך התייחסות למ"ש בספר איגרות הראשל"צ כי המשך התייחסות למ"ש בספר איגרות הראשל"צ כי 

ם לגבי המבטא ם לגבי המבטא ם לגבי המבטא ם לגבי המבטא התימנים יכולים להמשיך במנהגהתימנים יכולים להמשיך במנהגהתימנים יכולים להמשיך במנהגהתימנים יכולים להמשיך במנהג
והמנגינות וכדו', שזה רק דברי פיתוי בעלמא ע"מ והמנגינות וכדו', שזה רק דברי פיתוי בעלמא ע"מ והמנגינות וכדו', שזה רק דברי פיתוי בעלמא ע"מ והמנגינות וכדו', שזה רק דברי פיתוי בעלמא ע"מ 
שיעזבו את מנהגם בדברים האחרים, ודברי הרה"ג שיעזבו את מנהגם בדברים האחרים, ודברי הרה"ג שיעזבו את מנהגם בדברים האחרים, ודברי הרה"ג שיעזבו את מנהגם בדברים האחרים, ודברי הרה"ג 

בדרשתו בליל שב"ק בביהמ"ד בדרשתו בליל שב"ק בביהמ"ד בדרשתו בליל שב"ק בביהמ"ד בדרשתו בליל שב"ק בביהמ"ד ((((זוהר עוקשי שליט"א זוהר עוקשי שליט"א זוהר עוקשי שליט"א זוהר עוקשי שליט"א 
כי בזכות מרן שליט"א וספריו גם כי בזכות מרן שליט"א וספריו גם כי בזכות מרן שליט"א וספריו גם כי בזכות מרן שליט"א וספריו גם     ))))פעולת צדיק ב"בפעולת צדיק ב"בפעולת צדיק ב"בפעולת צדיק ב"ב

את מסורתם ומנהגיהם, את מסורתם ומנהגיהם, את מסורתם ומנהגיהם, את מסורתם ומנהגיהם,     משמריםמשמריםמשמריםמשמריםהנוהגים נוסח שאמי הנוהגים נוסח שאמי הנוהגים נוסח שאמי הנוהגים נוסח שאמי 
        ודוגמאות לכך. ודוגמאות לכך. ודוגמאות לכך. ודוגמאות לכך. 

  

דבריו, מביא בעל ספר אגרות הראשון  ךךךךבהמשבהמשבהמשבהמש
והן אמת שעליהם להמשיך והן אמת שעליהם להמשיך והן אמת שעליהם להמשיך והן אמת שעליהם להמשיך לציון בזה"ל, 

במבטא שלהם, במנגינות ובסדר התפילות כפי במבטא שלהם, במנגינות ובסדר התפילות כפי במבטא שלהם, במנגינות ובסדר התפילות כפי במבטא שלהם, במנגינות ובסדר התפילות כפי 
    מנהגם בתימן, וכן בעניין עליית ספר תורהמנהגם בתימן, וכן בעניין עליית ספר תורהמנהגם בתימן, וכן בעניין עליית ספר תורהמנהגם בתימן, וכן בעניין עליית ספר תורה

וכדו', אחר שכל אלה הונהגו בתימן על ידי וכדו', אחר שכל אלה הונהגו בתימן על ידי וכדו', אחר שכל אלה הונהגו בתימן על ידי וכדו', אחר שכל אלה הונהגו בתימן על ידי 
חכמים גדולים בתורה, ואינם נגד דעת מרן, חכמים גדולים בתורה, ואינם נגד דעת מרן, חכמים גדולים בתורה, ואינם נגד דעת מרן, חכמים גדולים בתורה, ואינם נגד דעת מרן, 
אבל בעניני הלכה הנכון הוא שינהגו כדעת מרן אבל בעניני הלכה הנכון הוא שינהגו כדעת מרן אבל בעניני הלכה הנכון הוא שינהגו כדעת מרן אבל בעניני הלכה הנכון הוא שינהגו כדעת מרן 

        וכמנהגי ארץ ישראל.וכמנהגי ארץ ישראל.וכמנהגי ארץ ישראל.וכמנהגי ארץ ישראל.
  

להגיד, כי הם כביכול רוצים לפתות את  ברצוניברצוניברצוניברצוני
הפתאים. כביכול אכן כן, ישנם דברים, כגון 

דעת, כי מנגינות, תמשיכו בהם. אבל צריכים ל
זהו תירוץ שוא. אם תהיה חלילה פירצה אחת 

  קטנה, אי אפשר לדעת היכן הדברים ייגמרו. 
  

בליל שב"ק, היה כאן ידידנו הרה"ג  אתמולאתמולאתמולאתמול
זוהר עוקשי שליט"א, המועמד לרבנות העיר 
ראש העין ת"ו, אחרי הרה"ג עזריה בסיס זצ"ל 
שנאסף לבית עולמו. הוא דרש כאן בבית 

לקראת סוף  -, ובין היתר הכנסת פעולת צדיק
הדרשה, הוא אמר עלי כך: 'אנחנו אמנם 
שאמי, אבל לולא הרב רצאבי, גם לא היינו מה 

  שאנחנו עכשיו'. 
  

הביא דוגמא ממה שהרב שך זצ"ל אמר,  הואהואהואהוא
כי אנחנו צריכים את סאטמר, בכדי לראות את 
דמות היהודי המקורי. אנחנו לא סאטמר, אבל 

על משקל זה הוא  אנחנו צריכים אותם. א"כ
אמר, כי אותו הדבר לגביהם, שהם אמנם לא 
בלדי, אבל 'צריכים אותך בכדי לראות את 
הדמות התימנית המקורית. זכינו וספריך 

  מופצים בכל העולם'. 
  

אותו אחרי כן, מה הפירוש? וכי זה  שאלתישאלתישאלתישאלתי
הויכוח בין השיטות, האם זאת היהדות 

ויכוח המקורית או שלא? הרי לא זהו הויכוח. ה
הוא, למשל האם צריכים להשתתף בבחירות 
או שלא, לפי מצב הדור. זאת לא השאלה, 
האם זוהי היהדות המקורית או שלא, אלא לפי 
הדור. הציבור שלנו אוחז שצריך. הוספתי 
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ואמרתי לו, כי אני מכיר דבר אחר בשם הרב 
שך, לא בסגנון הזה שהוא אמר אלא בסגנון 

ינינו לסאטמר אחר. הוא אמר, אין הבדל ב
בהשקפה, מבחינת המדינה והממשלה וכו', 
אנחנו ממש אותו הדבר, באופן עקרוני אנחנו 
לא שונים, הויכוח הוא רק בדרכי המלחמה, 
בשיטות הפעולה נגד החילונים וכו', איך 
להתנהג כלפיהם. זהו הויכוח. זה מה שמפורסם 
בשם הרב שך, וזכורני שהרב אהרן ישעיה רוטר 

ו של הרב שך, שאנחנו אותו אמר כך בשמ
הדבר, והוא דיבר אפי' על נטורי קרתא, 
שמבחינת ההשקפה העיקרית אנחנו היינו הך, 

  והנדון הוא רק איך להתנהג כלפיהם. 
  

לי הרב עוקשי כך, אני התכוונתי, כי לולא  ענהענהענהענה
התקיפות שלך, אנחנו לא היינו מחזיקים 
מעמד. צריך גם את התקיפות של סאטמר. את 

  ק.החוז
  

על כך. לא ידעתי שאני תקיף...  התפלאתיהתפלאתיהתפלאתיהתפלאתי
הדבר היה קצת משונה לי. הלכתי לשאול, מה? 

  אני תקיף? ההיפך, אני רך כקנה. 
  

לי, לא. תלוי כלפי מה. בענייני המסורת,  אמרואמרואמרואמרו
אין ויתורים וכו', אבל לא משהו אחר. הדבר 

  בבחינת ויגבה ליבו בדרכי ה'.
  

ן איש. הוא , כי אומרים כזאת בשם החזוחושבניחושבניחושבניחושבני
זה שאמר, כי אנחנו צריכים את סאטמר 
בתורת 'שעון מעורר', 'הם מעוררים אותנו, לא 

נים, אבל הם יהודים מלפני מתן להישאר ישֵ 
תורה'... דהיינו, זאת לא הדרך של התורה, 

  אבל 'שעון מעורר' הם כן... כך דעת החזו"א.
  

  מהקהל: אבל זה לגנאי? הערההערההערההערה
  

  ן יבין.מרן שליט"א: המבי תשובתתשובתתשובתתשובת
  

לעת עתה נושא זה, בדברים החשובים  נסייםנסייםנסייםנסיים
שכותב המאירי בהקדמה לספרו מגן אבות, 

ִנים ֲאבֹוָתםוהוא ענין והוא ענין והוא ענין והוא ענין וז"ל,  ִנים ֲאבֹוָתםְוִתְפֶאֶרת ּבָ ִנים ֲאבֹוָתםְוִתְפֶאֶרת ּבָ ִנים ֲאבֹוָתםְוִתְפֶאֶרת ּבָ  ,ז"משלי י[    ְוִתְפֶאֶרת ּבָ
י , והוא מה שאמרו בירושלמי, , והוא מה שאמרו בירושלמי, , והוא מה שאמרו בירושלמי, , והוא מה שאמרו בירושלמי, ']ו בּוז ּכִ י ְוַאל ּתָ בּוז ּכִ י ְוַאל ּתָ בּוז ּכִ י ְוַאל ּתָ בּוז ּכִ ְוַאל ּתָ

ךָ  ךָ ָזְקָנה ִאּמֶ ךָ ָזְקָנה ִאּמֶ ךָ ָזְקָנה ִאּמֶ אלו המנהגות. ואחר אלו המנהגות. ואחר אלו המנהגות. ואחר אלו המנהגות. ואחר  ]כ"ב ,כ"גמשלי [    ָזְקָנה ִאּמֶ
להעמיד להעמיד להעמיד להעמיד ־מעלה, ־מעלה, ־מעלה, ־מעלה, לכל בןלכל בןלכל בןלכל בןראוי לכל חכם וראוי לכל חכם וראוי לכל חכם וראוי לכל חכם ושכן, שכן, שכן, שכן, 

לבלתי השיג גבול לבלתי השיג גבול לבלתי השיג גבול לבלתי השיג גבול מתכונתו, מתכונתו, מתכונתו, מתכונתו, מנהג מקומו על מנהג מקומו על מנהג מקומו על מנהג מקומו על 

    לשנותלשנותלשנותלשנות    ,,,,הראשוניםהראשוניםהראשוניםהראשוניםהקדומים והחכמים הקדומים והחכמים הקדומים והחכמים הקדומים והחכמים האבות האבות האבות האבות 
        וללא סיבה. וללא סיבה. וללא סיבה. וללא סיבה. מנהג מקומו ללא צורך מנהג מקומו ללא צורך מנהג מקומו ללא צורך מנהג מקומו ללא צורך 

  

ראוי לו ראוי לו ראוי לו ראוי לו עליהם, עליהם, עליהם, עליהם, אם יזדמן לו חולק אם יזדמן לו חולק אם יזדמן לו חולק אם יזדמן לו חולק     וגםוגםוגםוגם
יתבאר סתרו יתבאר סתרו יתבאר סתרו יתבאר סתרו     , אחר שלא, אחר שלא, אחר שלא, אחר שלאלהשתדל בהעמדתולהשתדל בהעמדתולהשתדל בהעמדתולהשתדל בהעמדתו

, וכ"ש בהיות יד האמת אתו לעזור , וכ"ש בהיות יד האמת אתו לעזור , וכ"ש בהיות יד האמת אתו לעזור , וכ"ש בהיות יד האמת אתו לעזור בראיהבראיהבראיהבראיה
        . . . . וכו'ולהועיל ולהועיל ולהועיל ולהועיל 

  

להחזיק להחזיק להחזיק להחזיק     ,,,,ראוי לכל קהלראוי לכל קהלראוי לכל קהלראוי לכל קהל, , , , הוא כותבמשך משך משך משך ובהובהובהובה
וחכמי קדומיהם וחכמי קדומיהם וחכמי קדומיהם וחכמי קדומיהם     ,,,,במנהג אבותיהם הקדושיםבמנהג אבותיהם הקדושיםבמנהג אבותיהם הקדושיםבמנהג אבותיהם הקדושים

אליהם אליהם אליהם אליהם אשר בא אשר בא אשר בא אשר בא ואין לשום חכם ואין לשום חכם ואין לשום חכם ואין לשום חכם     ....השלמיםהשלמיםהשלמיםהשלמים
בכולם בכולם בכולם בכולם     , כל שכן לשנותם, כל שכן לשנותם, כל שכן לשנותם, כל שכן לשנותםלערער במנהגותיהםלערער במנהגותיהםלערער במנהגותיהםלערער במנהגותיהם

רק להיות כל קהל וכל מנהיג רק להיות כל קהל וכל מנהיג רק להיות כל קהל וכל מנהיג רק להיות כל קהל וכל מנהיג     ....במקצתםבמקצתםבמקצתםבמקצתם    אואואואו
ועם כלשונו מדינה ועם כלשונו מדינה ועם כלשונו מדינה ועם כלשונו מדינה     עםעםעםעם    ,,,,שורר במקומושורר במקומושורר במקומושורר במקומו    ,,,,שבהםשבהםשבהםשבהם

        ומדינה ככתבה.ומדינה ככתבה.ומדינה ככתבה.ומדינה ככתבה.
  

מים ויוסיפו לקח. מקוה, שישמעו החכאני אני אני אני 
  והאמת והשלום אהבו.

  
השלמת הדרך התשיעית לגבי שאלת הנביא ירמיה השלמת הדרך התשיעית לגבי שאלת הנביא ירמיה השלמת הדרך התשיעית לגבי שאלת הנביא ירמיה השלמת הדרך התשיעית לגבי שאלת הנביא ירמיה 
את הקב"ה בעניין נביאי השקר שהיו בזמנו, מדוע את הקב"ה בעניין נביאי השקר שהיו בזמנו, מדוע את הקב"ה בעניין נביאי השקר שהיו בזמנו, מדוע את הקב"ה בעניין נביאי השקר שהיו בזמנו, מדוע 

        נענשו הם והאנשים שהאמינו בהם. נענשו הם והאנשים שהאמינו בהם. נענשו הם והאנשים שהאמינו בהם. נענשו הם והאנשים שהאמינו בהם. 
  

הקודם, אמרנו בס"ד דרך תשיעית  בשיעורבשיעורבשיעורבשיעור
הנראית לנו, להסביר את שאלת ירמיה 

ו ותשובת הקב"ה, לגבי נביאי השקר שהי
  בזמנו. בס"ד השבוע גם מצאתי לכך ראיה.

  

ָוֹאַמר ָוֹאַמר ָוֹאַמר ָוֹאַמר כך, י"ד] -[פרק י"ד, פסוקים י"גאומר  ירמיהירמיהירמיהירמיה
ִבִאים ֹאְמִרים ָלֶהם לֹא     ,,,,"יִ "יִ "יִ "יִ ֲאָהּה ֲאדָֹני יְ ֲאָהּה ֲאדָֹני יְ ֲאָהּה ֲאדָֹני יְ ֲאָהּה ֲאדָֹני יְ  ִבִאים ֹאְמִרים ָלֶהם לֹא ִהּנֵה ַהּנְ ִבִאים ֹאְמִרים ָלֶהם לֹא ִהּנֵה ַהּנְ ִבִאים ֹאְמִרים ָלֶהם לֹא ִהּנֵה ַהּנְ ִהּנֵה ַהּנְ

לֹום ֱאֶמת     ,,,,ְוָרָעב לֹא ִיְהֶיה ָלֶכםְוָרָעב לֹא ִיְהֶיה ָלֶכםְוָרָעב לֹא ִיְהֶיה ָלֶכםְוָרָעב לֹא ִיְהֶיה ָלֶכם    ,,,,ִתְראּו ֶחֶרבִתְראּו ֶחֶרבִתְראּו ֶחֶרבִתְראּו ֶחֶרב י ׁשְ לֹום ֱאֶמת ּכִ י ׁשְ לֹום ֱאֶמת ּכִ י ׁשְ לֹום ֱאֶמת ּכִ י ׁשְ ּכִ
קֹום ַהזֶּה. ּמָ ן ָלֶכם ּבַ קֹום ַהזֶּה.ֶאּתֵ ּמָ ן ָלֶכם ּבַ קֹום ַהזֶּה.ֶאּתֵ ּמָ ן ָלֶכם ּבַ קֹום ַהזֶּה.ֶאּתֵ ּמָ ן ָלֶכם ּבַ ֶקר     ,,,,ֵאַליֵאַליֵאַליֵאַלי    "יָ "יָ "יָ "יָ ַויֹּאֶמר יְ ַויֹּאֶמר יְ ַויֹּאֶמר יְ ַויֹּאֶמר יְ     ֶאּתֵ ֶקר ׁשֶ ֶקר ׁשֶ ֶקר ׁשֶ ׁשֶ
ִמי ׁשְ ִאים ּבִ ִבִאים ִנּבְ ִמיַהּנְ ׁשְ ִאים ּבִ ִבִאים ִנּבְ ִמיַהּנְ ׁשְ ִאים ּבִ ִבִאים ִנּבְ ִמיַהּנְ ׁשְ ִאים ּבִ ִבִאים ִנּבְ ים ְולֹא     ,,,,ַהּנְ ַלְחּתִ ים ְולֹא לֹא ׁשְ ַלְחּתִ ים ְולֹא לֹא ׁשְ ַלְחּתִ ים ְולֹא לֹא ׁשְ ַלְחּתִ לֹא ׁשְ

יִתים יִתיםִצּוִ יִתיםִצּוִ יִתיםִצּוִ י ֲאֵליֶהם    ,,,,ִצּוִ ְרּתִ י ֲאֵליֶהםְולֹא ִדּבַ ְרּתִ י ֲאֵליֶהםְולֹא ִדּבַ ְרּתִ י ֲאֵליֶהםְולֹא ִדּבַ ְרּתִ ֶקר ְוֶקֶסם     ,,,,ְולֹא ִדּבַ ֶקר ְוֶקֶסם ֲחזֹון ׁשֶ ֶקר ְוֶקֶסם ֲחזֹון ׁשֶ ֶקר ְוֶקֶסם ֲחזֹון ׁשֶ ֲחזֹון ׁשֶ
ה  ם ֵהּמָ ה ואלול ותרמות [ֶוֱאִליל ְוַתְרִמית] ִלּבָ ם ֵהּמָ ה ואלול ותרמות [ֶוֱאִליל ְוַתְרִמית] ִלּבָ ם ֵהּמָ ה ואלול ותרמות [ֶוֱאִליל ְוַתְרִמית] ִלּבָ ם ֵהּמָ ואלול ותרמות [ֶוֱאִליל ְוַתְרִמית] ִלּבָ

ִאים ָלֶכם. ִאים ָלֶכם.ִמְתַנּבְ ִאים ָלֶכם.ִמְתַנּבְ ִאים ָלֶכם.ִמְתַנּבְ    ִמְתַנּבְ
  

, לא מובן מהי תשובת הקב"ה? אמרנו, שאלנושאלנושאלנושאלנו
י לא צריכים להכניס ו'לדחוס' כאן שנראה לנו כ

רעיונות שאין להם קשר לפסוקים, שלא רואים 
אותם במלים, שנראה שמוסיפים על מה 
שכתוב והעיקר חסר מן הספר. אלא שהשאלה 
של ירמיהו היתה, אולי חלק מן הנביאים 
לפחות הם נביאי אמת, הוא חשב שמא גם הם 
אומרים אמת, רק שלי אתה אומר כך ולהם 
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אומר אחרת, ובסופו של דבר לא יהיה אתה 
החרבן. אתה אומר לי כך, בכדי שאני אחזק 
ואעורר אותם לחזור בתשובה, אבל בסופו של 
דבר, אתה הצופה ויודע כל הדורות יודע שלא 
יהיה חרבן. ענה לא הקב"ה, לא, הנביאים הללו 

  ניבאים בשמי שקר וגו'.
  

לי גם־כן כי כך הבין רש"י ורבי יוסף  ונראהונראהונראהונראה
קרא, כיון שהם עברו על הנושא הזה בשתיקה, 
ולא פירשו בפסוקים הללו כלום. לפי דברי כל 
המפרשים שאמרנו, איך הם שותקים? הרי לא 
מובן מה הקב"ה ענה? כיצד רש"י לא מסביר, 

  לא מעורר כלל, מה הקב"ה ענה? 
  

אמר לו, שקר הנביאים מתנבאים בשמי  הקב"ההקב"ההקב"ההקב"ה
שזה שקר. הוא וגו', אבל הרי ירמיהו כבר ידע 

שואל שאלה חזקה, והקב"ה משיב לו דברים 
שלא עונים ולא מרגיעים בכלל. אולם לפי 

  דברינו, יתכן שהם סברו כך. ולכן שתקו.
  

להביא ראיה, שאכן ירמיה חשב כך, מן  ברצוניברצוניברצוניברצוני
העניין של חנניה בן עזור. שם בנביא ירמיה פרק 

ֵראשִׁ כ"ח כתוב כך,  ָנה ַהִהיא ּבְ ָ ׁשּ ֵראשִׁ ַוְיִהי ּבַ ָנה ַהִהיא ּבְ ָ ׁשּ ֵראשִׁ ַוְיִהי ּבַ ָנה ַהִהיא ּבְ ָ ׁשּ ֵראשִׁ ַוְיִהי ּבַ ָנה ַהִהיא ּבְ ָ ׁשּ ית ית ית ית ַוְיִהי ּבַ
ָנה]  ָ ׁשּ ָנה] ַמְמֶלֶכת ִצְדִקיָּה ֶמֶלְך ְיהּוָדה בשנת [ּבַ ָ ׁשּ ָנה] ַמְמֶלֶכת ִצְדִקיָּה ֶמֶלְך ְיהּוָדה בשנת [ּבַ ָ ׁשּ ָנה] ַמְמֶלֶכת ִצְדִקיָּה ֶמֶלְך ְיהּוָדה בשנת [ּבַ ָ ׁשּ ַמְמֶלֶכת ִצְדִקיָּה ֶמֶלְך ְיהּוָדה בשנת [ּבַ
י ָאַמר ֵאַלי ֲחַנְנָיה ֶבן  חֶֹדׁש ַהֲחִמיׁשִ י ָאַמר ֵאַלי ֲחַנְנָיה ֶבן ָהְרִבִעית ּבַ חֶֹדׁש ַהֲחִמיׁשִ י ָאַמר ֵאַלי ֲחַנְנָיה ֶבן ָהְרִבִעית ּבַ חֶֹדׁש ַהֲחִמיׁשִ י ָאַמר ֵאַלי ֲחַנְנָיה ֶבן ָהְרִבִעית ּבַ חֶֹדׁש ַהֲחִמיׁשִ ָהְרִבִעית ּבַ

ֵבית  ְבעֹון ּבְ ר ִמּגִ ִביא ֲאׁשֶ ֵבית ַעזּּור ַהּנָ ְבעֹון ּבְ ר ִמּגִ ִביא ֲאׁשֶ ֵבית ַעזּּור ַהּנָ ְבעֹון ּבְ ר ִמּגִ ִביא ֲאׁשֶ ֵבית ַעזּּור ַהּנָ ְבעֹון ּבְ ר ִמּגִ ִביא ֲאׁשֶ ְלֵעיֵני ְלֵעיֵני ְלֵעיֵני ְלֵעיֵני     ,,,,"יָ "יָ "יָ "יָ יְ יְ יְ יְ ַעזּּור ַהּנָ
נביא בבית המקדש, . . . . ַהּכֲֹהִנים ְוָכל ָהָעם ֵלאֹמרַהּכֲֹהִנים ְוָכל ָהָעם ֵלאֹמרַהּכֲֹהִנים ְוָכל ָהָעם ֵלאֹמרַהּכֲֹהִנים ְוָכל ָהָעם ֵלאֹמר

ָרֵאל     "יָ "יָ "יָ "יָ יְ יְ יְ יְ ּכֹה ָאַמר ּכֹה ָאַמר ּכֹה ָאַמר ּכֹה ָאַמר אומר לי כך.  ָרֵאל ְצָבאֹות ֱאלֵֹהי ִיׂשְ ָרֵאל ְצָבאֹות ֱאלֵֹהי ִיׂשְ ָרֵאל ְצָבאֹות ֱאלֵֹהי ִיׂשְ ְצָבאֹות ֱאלֵֹהי ִיׂשְ
בַ     ,,,,ֵלאֹמרֵלאֹמרֵלאֹמרֵלאֹמר בַ ׁשָ בַ ׁשָ בַ ׁשָ ֶבל.ׁשָ י ֶאת עֹל ֶמֶלְך ּבָ ֶבל.ְרּתִ י ֶאת עֹל ֶמֶלְך ּבָ ֶבל.ְרּתִ י ֶאת עֹל ֶמֶלְך ּבָ ֶבל.ְרּתִ י ֶאת עֹל ֶמֶלְך ּבָ ָנַתִים     ְרּתִ עֹוד ׁשְ ָנַתִים ּבְ עֹוד ׁשְ ָנַתִים ּבְ עֹוד ׁשְ ָנַתִים ּבְ עֹוד ׁשְ ּבְ

ֵלי     ,,,,ָיִמיםָיִמיםָיִמיםָיִמים ל ּכְ קֹום ַהזֶּה ֶאת ּכָ יב ֶאל ַהּמָ ֵלי ֲאִני ֵמׁשִ ל ּכְ קֹום ַהזֶּה ֶאת ּכָ יב ֶאל ַהּמָ ֵלי ֲאִני ֵמׁשִ ל ּכְ קֹום ַהזֶּה ֶאת ּכָ יב ֶאל ַהּמָ ֵלי ֲאִני ֵמׁשִ ל ּכְ קֹום ַהזֶּה ֶאת ּכָ יב ֶאל ַהּמָ ֲאִני ֵמׁשִ
ית  ית ּבֵ ית ּבֵ ית ּבֵ ֶבל ִמן     ,,,,"יָ "יָ "יָ "יָ יְ יְ יְ יְ ּבֵ ר ֶמֶלְך ּבָ ר ָלַקח ְנבּוַכדֶנאּצַ ֶבל ִמן ֲאׁשֶ ר ֶמֶלְך ּבָ ר ָלַקח ְנבּוַכדֶנאּצַ ֶבל ִמן ֲאׁשֶ ר ֶמֶלְך ּבָ ר ָלַקח ְנבּוַכדֶנאּצַ ֶבל ִמן ֲאׁשֶ ר ֶמֶלְך ּבָ ר ָלַקח ְנבּוַכדֶנאּצַ ֲאׁשֶ

ֶבל.    ,,,,קֹום ַהזֶּהקֹום ַהזֶּהקֹום ַהזֶּהקֹום ַהזֶּהַהּמָ ַהּמָ ַהּמָ ַהּמָ  ֶבל.ַוְיִביֵאם ּבָ ֶבל.ַוְיִביֵאם ּבָ ֶבל.ַוְיִביֵאם ּבָ ָכְנָיה ֶבן ְיהֹוָיִקים ָכְנָיה ֶבן ְיהֹוָיִקים ָכְנָיה ֶבן ְיהֹוָיִקים ָכְנָיה ֶבן ְיהֹוָיִקים ְוֶאת יְ ְוֶאת יְ ְוֶאת יְ ְוֶאת יְ     ַוְיִביֵאם ּבָ
ֶבָלה    ,,,,ֶמֶלְך ְיהּוָדהֶמֶלְך ְיהּוָדהֶמֶלְך ְיהּוָדהֶמֶלְך ְיהּוָדה ִאים ּבָ לּות ְיהּוָדה ַהּבָ ל ּגָ ֶבָלהְוֶאת ּכָ ִאים ּבָ לּות ְיהּוָדה ַהּבָ ל ּגָ ֶבָלהְוֶאת ּכָ ִאים ּבָ לּות ְיהּוָדה ַהּבָ ל ּגָ ֶבָלהְוֶאת ּכָ ִאים ּבָ לּות ְיהּוָדה ַהּבָ ל ּגָ     ,,,,ְוֶאת ּכָ

קֹום ַהזֶּה ְנֻאם  יב ֶאל ַהּמָ קֹום ַהזֶּה ְנֻאם ֲאִני ֵמׁשִ יב ֶאל ַהּמָ קֹום ַהזֶּה ְנֻאם ֲאִני ֵמׁשִ יב ֶאל ַהּמָ קֹום ַהזֶּה ְנֻאם ֲאִני ֵמׁשִ יב ֶאל ַהּמָ י     ,,,,"יָ "יָ "יָ "יָ יְ יְ יְ יְ ֲאִני ֵמׁשִ י ּכִ י ּכִ י ּכִ ּבֹר ּכִ ּבֹר ֶאׁשְ ּבֹר ֶאׁשְ ּבֹר ֶאׁשְ ֶאׁשְ
ֶבל ֶבלֶאת עֹל ֶמֶלְך ּבָ ֶבלֶאת עֹל ֶמֶלְך ּבָ ֶבלֶאת עֹל ֶמֶלְך ּבָ   . . . . ֶאת עֹל ֶמֶלְך ּבָ

  

ִביאלו ירמיהו,  עונהעונהעונהעונה ִביאַויֹּאֶמר ִיְרְמָיה ַהּנָ ִביאַויֹּאֶמר ִיְרְמָיה ַהּנָ ִביאַויֹּאֶמר ִיְרְמָיה ַהּנָ ן     ,,,,ַויֹּאֶמר ִיְרְמָיה ַהּנָ ן ָאֵמן ּכֵ ן ָאֵמן ּכֵ ן ָאֵמן ּכֵ ָאֵמן ּכֵ
ה  ה ַיֲעׂשֶ ה ַיֲעׂשֶ ה ַיֲעׂשֶ אָת     "יָ "יָ "יָ "יָ יְ יְ יְ יְ     ָיֵקםָיֵקםָיֵקםָיֵקם    ...."יָ "יָ "יָ "יָ יְ יְ יְ יְ ַיֲעׂשֶ ר ִנּבֵ ָבֶריָך ֲאׁשֶ אָת ֶאת ּדְ ר ִנּבֵ ָבֶריָך ֲאׁשֶ אָת ֶאת ּדְ ר ִנּבֵ ָבֶריָך ֲאׁשֶ אָת ֶאת ּדְ ר ִנּבֵ ָבֶריָך ֲאׁשֶ ֶאת ּדְ

ֵלי ֵבית  יב ּכְ ֵלי ֵבית ְלָהׁשִ יב ּכְ ֵלי ֵבית ְלָהׁשִ יב ּכְ ֵלי ֵבית ְלָהׁשִ יב ּכְ ֶבלְוָכל ַהּגֹוָלה ְוָכל ַהּגֹוָלה ְוָכל ַהּגֹוָלה ְוָכל ַהּגֹוָלה     "יָ "יָ "יָ "יָ יְ יְ יְ יְ ְלָהׁשִ ֶבלִמּבָ ֶבלִמּבָ ֶבלִמּבָ ֶאל ֶאל ֶאל ֶאל     ,,,,ִמּבָ
קֹום ַהזֶּה. קֹום ַהזֶּה.ַהּמָ קֹום ַהזֶּה.ַהּמָ קֹום ַהזֶּה.ַהּמָ ָבר ַהזֶּה    ַהּמָ ַמע ָנא ַהּדָ ָבר ַהזֶּהַאְך ׁשְ ַמע ָנא ַהּדָ ָבר ַהזֶּהַאְך ׁשְ ַמע ָנא ַהּדָ ָבר ַהזֶּהַאְך ׁשְ ַמע ָנא ַהּדָ ר ָאֹנִכי     ,,,,ַאְך ׁשְ ר ָאֹנִכי ֲאׁשֶ ר ָאֹנִכי ֲאׁשֶ ר ָאֹנִכי ֲאׁשֶ ֲאׁשֶ

ָאזְ  ָאזְ ּדֵֹבר ּבְ ָאזְ ּדֵֹבר ּבְ ָאזְ ּדֵֹבר ּבְ ל ָהָעם.ּדֵֹבר ּבְ ל ָהָעם.ֶניָך ּוְבָאְזֵני ּכָ ל ָהָעם.ֶניָך ּוְבָאְזֵני ּכָ ל ָהָעם.ֶניָך ּוְבָאְזֵני ּכָ ר ָהיּו     ֶניָך ּוְבָאְזֵני ּכָ ִביִאים ֲאׁשֶ ר ָהיּו ַהּנְ ִביִאים ֲאׁשֶ ר ָהיּו ַהּנְ ִביִאים ֲאׁשֶ ר ָהיּו ַהּנְ ִביִאים ֲאׁשֶ ַהּנְ
ְבאּו ֶאל ֲאָרצֹות     ,,,,ָהעֹוָלםָהעֹוָלםָהעֹוָלםָהעֹוָלםְלָפַני ּוְלָפֶניָך ִמן ְלָפַני ּוְלָפֶניָך ִמן ְלָפַני ּוְלָפֶניָך ִמן ְלָפַני ּוְלָפֶניָך ִמן  ּנָ ְבאּו ֶאל ֲאָרצֹות ַויִּ ּנָ ְבאּו ֶאל ֲאָרצֹות ַויִּ ּנָ ְבאּו ֶאל ֲאָרצֹות ַויִּ ּנָ ַויִּ

דֹלֹות    ,,,,ַרּבֹותַרּבֹותַרּבֹותַרּבֹות דֹלֹותְוַעל ַמְמָלכֹות ּגְ דֹלֹותְוַעל ַמְמָלכֹות ּגְ דֹלֹותְוַעל ַמְמָלכֹות ּגְ ִמְלָחָמה ּוְלָרָעה ִמְלָחָמה ּוְלָרָעה ִמְלָחָמה ּוְלָרָעה ִמְלָחָמה ּוְלָרָעה לְ לְ לְ לְ     ,,,,ְוַעל ַמְמָלכֹות ּגְ

לֹום    ּוְלָדֶבר.ּוְלָדֶבר.ּוְלָדֶבר.ּוְלָדֶבר. ֵבא ְלׁשָ ר ִיּנָ ִביא ֲאׁשֶ לֹוםַהּנָ ֵבא ְלׁשָ ר ִיּנָ ִביא ֲאׁשֶ לֹוםַהּנָ ֵבא ְלׁשָ ר ִיּנָ ִביא ֲאׁשֶ לֹוםַהּנָ ֵבא ְלׁשָ ר ִיּנָ ִביא ֲאׁשֶ ַבר     ,,,,ַהּנָ ֹבא ּדְ ַבר ּבְ ֹבא ּדְ ַבר ּבְ ֹבא ּדְ ַבר ּבְ ֹבא ּדְ ּבְ
ִביא ִביאַהּנָ ִביאַהּנָ ִביאַהּנָ ִביא     ,,,,ַהּנָ ַדע ַהּנָ ִביא ִיּוָ ַדע ַהּנָ ִביא ִיּוָ ַדע ַהּנָ ִביא ִיּוָ ַדע ַהּנָ ָלחֹו יְ ִיּוָ ר ׁשְ ָלחֹו יְ ֲאׁשֶ ר ׁשְ ָלחֹו יְ ֲאׁשֶ ר ׁשְ ָלחֹו יְ ֲאׁשֶ ר ׁשְ ֱאֶמת    "יָ "יָ "יָ "יָ ֲאׁשֶ ֱאֶמתּבֶ ֱאֶמתּבֶ ֱאֶמתּבֶ . . . . ּבֶ

הלואי שיתקיים מה שאתה אומר. אבל תדע 
לך, שאם אתה אומר שקר, אזי בסוף הדבר 
יוודע. כי ישנו כלל, שכאשר הנביא מתנבא 
לדבר טוב, חובה שהוא יתקיים. אני מנבא 
לרע, אם לא יתקיים מה שאני אומר זאת אינה 
הוכחה, כי יכול להיות שהשתנה הדבר, חזרו 
בתשובה, והקב"ה ריחם. אבל דבר טוב, חייב 

שנתיים, אזי  לבוא בכל מקרה. אתה אומר עוד
  הדבר יוודע. 

  

ירמיהו עונה לו. מה עושה חנניה הנביא?  כךכךכךכך
לוקח את המוטה מעל ירמיה, ושובר אותה. 
ִביא ֶאת ַהּמֹוָטה ֵמַעל ַצּוַאר ִיְרְמָיה  ח ֲחַנְנָיה ַהּנָ ּקַ ִביא ֶאת ַהּמֹוָטה ֵמַעל ַצּוַאר ִיְרְמָיה ַויִּ ח ֲחַנְנָיה ַהּנָ ּקַ ִביא ֶאת ַהּמֹוָטה ֵמַעל ַצּוַאר ִיְרְמָיה ַויִּ ח ֲחַנְנָיה ַהּנָ ּקַ ִביא ֶאת ַהּמֹוָטה ֵמַעל ַצּוַאר ִיְרְמָיה ַויִּ ח ֲחַנְנָיה ַהּנָ ּקַ ַויִּ

ִביא ִביאַהּנָ ִביאַהּנָ ִביאַהּנָ שְׁ     ,,,,ַהּנָ שְׁ ַויִּ שְׁ ַויִּ שְׁ ַויִּ ֵרהּו.ַויִּ ֵרהּו.ּבְ ֵרהּו.ּבְ ֵרהּו.ּבְ ַויֹּאֶמר ֲחַנְנָיה ְלֵעיֵני ָכל ָהָעם ַויֹּאֶמר ֲחַנְנָיה ְלֵעיֵני ָכל ָהָעם ַויֹּאֶמר ֲחַנְנָיה ְלֵעיֵני ָכל ָהָעם ַויֹּאֶמר ֲחַנְנָיה ְלֵעיֵני ָכל ָהָעם     ּבְ
ּבֹר ֶאת עֹל     ,,,,"יָ "יָ "יָ "יָ יְ יְ יְ יְ ר ר ר ר ּכֹה ָאמַ ּכֹה ָאמַ ּכֹה ָאמַ ּכֹה ָאמַ     ,,,,ֵלאֹמרֵלאֹמרֵלאֹמרֵלאֹמר ָכה ֶאׁשְ ּבֹר ֶאת עֹל ּכָ ָכה ֶאׁשְ ּבֹר ֶאת עֹל ּכָ ָכה ֶאׁשְ ּבֹר ֶאת עֹל ּכָ ָכה ֶאׁשְ ּכָ

ֶבל ר ֶמֶלְך ּבָ ֶבלְנֻבַכְדֶנאּצַ ר ֶמֶלְך ּבָ ֶבלְנֻבַכְדֶנאּצַ ר ֶמֶלְך ּבָ ֶבלְנֻבַכְדֶנאּצַ ר ֶמֶלְך ּבָ ָנַתִים ָיִמים ֵמַעל     ....ְנֻבַכְדֶנאּצַ עֹוד ׁשְ ָנַתִים ָיִמים ֵמַעל ּבְ עֹוד ׁשְ ָנַתִים ָיִמים ֵמַעל ּבְ עֹוד ׁשְ ָנַתִים ָיִמים ֵמַעל ּבְ עֹוד ׁשְ ּבְ
ל ַהּגֹוִים ל ַהּגֹוִיםַצּוַאר ּכָ ל ַהּגֹוִיםַצּוַאר ּכָ ל ַהּגֹוִיםַצּוַאר ּכָ להראות כי אין שום ספק בכך.  ....ַצּוַאר ּכָ

            והוא מדבר זאת בשם ה'.
  

ִביא ְלַדְרּכֹו. ִביא ְלַדְרּכֹו.ַויֵֶּלְך ִיְרְמָיה ַהּנָ ִביא ְלַדְרּכֹו.ַויֵֶּלְך ִיְרְמָיה ַהּנָ ִביא ְלַדְרּכֹו.ַויֵֶּלְך ִיְרְמָיה ַהּנָ הוא לא עונה. למה     ַויֵֶּלְך ִיְרְמָיה ַהּנָ
        אתה הולך?

  

הסתפק, אולי אכן אמת הוא  כי ירמיה נראהנראהנראהנראה
  מדבר בשם ה'. 

  

ֶאל ֶאל ֶאל ֶאל     "יָ "יָ "יָ "יָ יְ יְ יְ יְ ַוְיִהי ְדַבר ַוְיִהי ְדַבר ַוְיִהי ְדַבר ַוְיִהי ְדַבר היא מההמשך,  וההוכחהוההוכחהוההוכחהוההוכחה
ִביא ֶאת ַהּמֹוָטה     ,,,,ִיְרְמָיהִיְרְמָיהִיְרְמָיהִיְרְמָיה בֹור ֲחַנְנָיה ַהּנָ ִביא ֶאת ַהּמֹוָטה ַאֲחֵרי ׁשְ בֹור ֲחַנְנָיה ַהּנָ ִביא ֶאת ַהּמֹוָטה ַאֲחֵרי ׁשְ בֹור ֲחַנְנָיה ַהּנָ ִביא ֶאת ַהּמֹוָטה ַאֲחֵרי ׁשְ בֹור ֲחַנְנָיה ַהּנָ ַאֲחֵרי ׁשְ

א אֵמַעל ַצּוַ אֵמַעל ַצּוַ אֵמַעל ַצּוַ ִביא ֵלאֹמר.ֵמַעל ַצּוַ ִביא ֵלאֹמר.ר ִיְרְמָיה ַהּנָ ִביא ֵלאֹמר.ר ִיְרְמָיה ַהּנָ ִביא ֵלאֹמר.ר ִיְרְמָיה ַהּנָ ָהלֹוְך ְוָאַמְרּתָ ָהלֹוְך ְוָאַמְרּתָ ָהלֹוְך ְוָאַמְרּתָ ָהלֹוְך ְוָאַמְרּתָ     ר ִיְרְמָיה ַהּנָ
ץ ץ ץ ץ מֹוטֹת עֵ מֹוטֹת עֵ מֹוטֹת עֵ מֹוטֹת עֵ     ...."יָ "יָ "יָ "יָ יְ יְ יְ יְ ּכֹה ָאַמר ּכֹה ָאַמר ּכֹה ָאַמר ּכֹה ָאַמר     ,,,,ֶאל ֲחַנְנָיה ֵלאֹמרֶאל ֲחַנְנָיה ֵלאֹמרֶאל ֲחַנְנָיה ֵלאֹמרֶאל ֲחַנְנָיה ֵלאֹמר

ָבְרּתָ  ָבְרּתָ ׁשָ ָבְרּתָ ׁשָ ָבְרּתָ ׁשָ יָת     ,,,,ׁשָ יָת ְוָעׂשִ יָת ְוָעׂשִ יָת ְוָעׂשִ ְרֶזל.    ְוָעׂשִ יֶהן ֹמטֹות ּבַ ְרֶזל.ַתְחּתֵ יֶהן ֹמטֹות ּבַ ְרֶזל.ַתְחּתֵ יֶהן ֹמטֹות ּבַ ְרֶזל.ַתְחּתֵ יֶהן ֹמטֹות ּבַ       ַתְחּתֵ
  

שירמיה מקבל את הנבואה הזאת, הוא  אחריאחריאחריאחרי
י כֹה ָאַמר פוגש את חנניה ואומר לו,  י כֹה ָאַמר ּכִ י כֹה ָאַמר ּכִ י כֹה ָאַמר ּכִ     "יָ "יָ "יָ "יָ יְ יְ יְ יְ ּכִ

ָרֵאל ָרֵאלְצָבאֹות ֱאלֵֹהי ִיׂשְ ָרֵאלְצָבאֹות ֱאלֵֹהי ִיׂשְ ָרֵאלְצָבאֹות ֱאלֵֹהי ִיׂשְ י ַעל ַצּוַאר     ,,,,ְצָבאֹות ֱאלֵֹהי ִיׂשְ ְרֶזל ָנַתּתִ י ַעל ַצּוַאר עֹל ּבַ ְרֶזל ָנַתּתִ י ַעל ַצּוַאר עֹל ּבַ ְרֶזל ָנַתּתִ י ַעל ַצּוַאר עֹל ּבַ ְרֶזל ָנַתּתִ עֹל ּבַ
ר ֶמלֶ  ה ַלֲעֹבד ֶאת ְנֻבַכְדֶנאּצַ ל ַהּגֹוִים ָהֵאּלֶ ר ֶמלֶ ּכָ ה ַלֲעֹבד ֶאת ְנֻבַכְדֶנאּצַ ל ַהּגֹוִים ָהֵאּלֶ ר ֶמלֶ ּכָ ה ַלֲעֹבד ֶאת ְנֻבַכְדֶנאּצַ ל ַהּגֹוִים ָהֵאּלֶ ר ֶמלֶ ּכָ ה ַלֲעֹבד ֶאת ְנֻבַכְדֶנאּצַ ל ַהּגֹוִים ָהֵאּלֶ ְך ְך ְך ְך ּכָ

ֶבל ַוֲעָבֻדהוּ  ֶבל ַוֲעָבֻדהוּ ּבָ ֶבל ַוֲעָבֻדהוּ ּבָ ֶבל ַוֲעָבֻדהוּ ּבָ י לֹו.ְוַגם ֶאת חַ ְוַגם ֶאת חַ ְוַגם ֶאת חַ ְוַגם ֶאת חַ     ,,,,ּבָ ֶדה ָנַתּתִ ָ י לֹו.יַּת ַהׂשּ ֶדה ָנַתּתִ ָ י לֹו.יַּת ַהׂשּ ֶדה ָנַתּתִ ָ י לֹו.יַּת ַהׂשּ ֶדה ָנַתּתִ ָ     יַּת ַהׂשּ
ִביא ִביא ֶאל ֲחַנְנָיה ַהּנָ ִביאַויֹּאֶמר ִיְרְמָיה ַהּנָ ִביא ֶאל ֲחַנְנָיה ַהּנָ ִביאַויֹּאֶמר ִיְרְמָיה ַהּנָ ִביא ֶאל ֲחַנְנָיה ַהּנָ ִביאַויֹּאֶמר ִיְרְמָיה ַהּנָ ִביא ֶאל ֲחַנְנָיה ַהּנָ ַמע ָנא     ,,,,ַויֹּאֶמר ִיְרְמָיה ַהּנָ ַמע ָנא ׁשְ ַמע ָנא ׁשְ ַמע ָנא ׁשְ ׁשְ

ָלֲחָך     ,,,,ֲחַנְנָיהֲחַנְנָיהֲחַנְנָיהֲחַנְנָיה ָלֲחָך לֹא ׁשְ ָלֲחָך לֹא ׁשְ ָלֲחָך לֹא ׁשְ ה ִהְבַטְחּתָ     ...."יָ "יָ "יָ "יָ יְ יְ יְ יְ לֹא ׁשְ ה ִהְבַטְחּתָ ְוַאּתָ ה ִהְבַטְחּתָ ְוַאּתָ ה ִהְבַטְחּתָ ְוַאּתָ ֶאת ָהָעם ֶאת ָהָעם ֶאת ָהָעם ֶאת ָהָעם     ְוַאּתָ
ֶקר. ֶקר.ַהזֶּה ַעל ׁשָ ֶקר.ַהזֶּה ַעל ׁשָ ֶקר.ַהזֶּה ַעל ׁשָ ֲחךָ     ,,,,"יָ "יָ "יָ "יָ יְ יְ יְ יְ ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ָלֵכן ּכֹה ָאַמר     ַהזֶּה ַעל ׁשָ ּלֵ ֲחךָ ִהְנִני ְמׁשַ ּלֵ ֲחךָ ִהְנִני ְמׁשַ ּלֵ ֲחךָ ִהְנִני ְמׁשַ ּלֵ     ִהְנִני ְמׁשַ

ֵני ָהֲאָדָמה ֵני ָהֲאָדָמהֵמַעל ּפְ ֵני ָהֲאָדָמהֵמַעל ּפְ ֵני ָהֲאָדָמהֵמַעל ּפְ ה     ,,,,ֵמַעל ּפְ ָנה ַאּתָ ָ ה ַהׁשּ ָנה ַאּתָ ָ ה ַהׁשּ ָנה ַאּתָ ָ ה ַהׁשּ ָנה ַאּתָ ָ מרן שליט"א  -ַהׁשּ
י    ,,,,ֵמתֵמתֵמתֵמת    – ב'כינוי', הוא קרא יּכִ יּכִ יּכִ ְרּתָ ֶאל יְ     ּכִ ְרּתָ ֶאל יְ ָסָרה ִדּבַ ְרּתָ ֶאל יְ ָסָרה ִדּבַ ְרּתָ ֶאל יְ ָסָרה ִדּבַ     ...."יָ "יָ "יָ "יָ ָסָרה ִדּבַ

ָנה ַהִהיא ָ ׁשּ ִביא ּבַ ָנה ַהִהיאַויָָּמת ֲחַנְנָיה ַהּנָ ָ ׁשּ ִביא ּבַ ָנה ַהִהיאַויָָּמת ֲחַנְנָיה ַהּנָ ָ ׁשּ ִביא ּבַ ָנה ַהִהיאַויָָּמת ֲחַנְנָיה ַהּנָ ָ ׁשּ ִביא ּבַ ִביִעי.    ,,,,ַויָָּמת ֲחַנְנָיה ַהּנָ ְ חֶֹדׁש ַהׁשּ ִביִעי.ּבַ ְ חֶֹדׁש ַהׁשּ ִביִעי.ּבַ ְ חֶֹדׁש ַהׁשּ ִביִעי.ּבַ ְ חֶֹדׁש ַהׁשּ         ּבַ



  ה'תשפ"א ב'של"ב ויחימוצש"ק 
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שבשלב הראשון ירמיה לא דיבר איתו רואים רואים רואים רואים 
איתו קשות, אדרבה, אמנם הוא לא הסכים 

אבל השאיר זאת בספק, הלך בשתיקה. אבל 
אחרי שהקב"ה מתגלה אליו, הוא מבין שזהו 
שקר, ואז ירמיה אומר לו שהוא דובר שקר. רק 

  לאחר שנתברר לו הדבר מפי ה'. 
  

א"כ כי זאת ראיה עצומה למה שדיברנו,  מובןמובןמובןמובן
שהיה לו ספק עליו ועל נביאים אחרים, אולי הם 

  נביאי אמת. 
  

        בביאור העניין.בביאור העניין.בביאור העניין.בביאור העניין.    דרך עשיריתדרך עשיריתדרך עשיריתדרך עשירית
  

ישנה עוד דרך עשירית, 'דרך הקודש  אבלאבלאבלאבל
  ייקרא לה', 'העשירי יהיה קודש'. 

  

השבוע לעוד שיטה ולתירוץ נוסף בעניין  זכינוזכינוזכינוזכינו
הזה, וגם זה יסוד חשוב מאד. על פי מה שכתוב 

, [תורה שבכתב]זאת בספר שני לוחות הברית 
אשר הוא דן שם לגבי מחלוקת קורח ועדתו 

-, כ"חז"במדבר ט[בינו. הפסוק אומר כנגד משה ר
י יְ     ,,,,ההההַויֹּאֶמר ֹמשֶׁ ַויֹּאֶמר ֹמשֶׁ ַויֹּאֶמר ֹמשֶׁ ַויֹּאֶמר ֹמשֶׁ כ"ט]  ְדעּון ּכִ זֹאת ּתֵ י יְ ּבְ ְדעּון ּכִ זֹאת ּתֵ י יְ ּבְ ְדעּון ּכִ זֹאת ּתֵ י יְ ּבְ ְדעּון ּכִ זֹאת ּתֵ ָלַחִני     "יָ "יָ "יָ "יָ ּבְ ָלַחִני ׁשְ ָלַחִני ׁשְ ָלַחִני ׁשְ ׁשְ

ה ים ָהֵאּלֶ ֲעׂשִ ל ַהּמַ הַלֲעׂשֹות ֵאת ּכָ ים ָהֵאּלֶ ֲעׂשִ ל ַהּמַ הַלֲעׂשֹות ֵאת ּכָ ים ָהֵאּלֶ ֲעׂשִ ל ַהּמַ הַלֲעׂשֹות ֵאת ּכָ ים ָהֵאּלֶ ֲעׂשִ ל ַהּמַ י.    ,,,,ַלֲעׂשֹות ֵאת ּכָ ּבִ י לֹא ִמּלִ י.ּכִ ּבִ י לֹא ִמּלִ י.ּכִ ּבִ י לֹא ִמּלִ י.ּכִ ּבִ י לֹא ִמּלִ     ּכִ
ה ל ָהָאָדם ְיֻמתּון ֵאּלֶ מֹות ּכָ הִאם ּכְ ל ָהָאָדם ְיֻמתּון ֵאּלֶ מֹות ּכָ הִאם ּכְ ל ָהָאָדם ְיֻמתּון ֵאּלֶ מֹות ּכָ הִאם ּכְ ל ָהָאָדם ְיֻמתּון ֵאּלֶ מֹות ּכָ ל     ,,,,ִאם ּכְ ת ּכָ ל ּוְפֻקּדַ ת ּכָ ל ּוְפֻקּדַ ת ּכָ ל ּוְפֻקּדַ ת ּכָ ּוְפֻקּדַ

ֵקד ֲעֵליֶהם ֵקד ֲעֵליֶהםָהָאָדם ִיּפָ ֵקד ֲעֵליֶהםָהָאָדם ִיּפָ ֵקד ֲעֵליֶהםָהָאָדם ִיּפָ    ....ָלָחִניָלָחִניָלָחִניָלָחִנישְׁ שְׁ שְׁ שְׁ     "יָ "יָ "יָ "יָ יְ יְ יְ יְ לֹא לֹא לֹא לֹא     ,,,,ָהָאָדם ִיּפָ
  

[במדבר רבה מביא מדרש מפליא ומבהיל  הואהואהואהוא
לשושבין לשושבין לשושבין לשושבין     ,,,,משל למה הדבר דומהמשל למה הדבר דומהמשל למה הדבר דומהמשל למה הדבר דומה, פרק י"ח סי"ב]

השושבין היה     ....בתו של מלך שהיו עדותיה בידובתו של מלך שהיו עדותיה בידובתו של מלך שהיו עדותיה בידובתו של מלך שהיו עדותיה בידו
מחזיק את ההוכחה, שהבת של המלך נמצאה 

ד מן המסובין וקלל את ד מן המסובין וקלל את ד מן המסובין וקלל את ד מן המסובין וקלל את חחחחעמד אעמד אעמד אעמד אבתולה. 
ואמר לא היו בתולים לבתו של ואמר לא היו בתולים לבתו של ואמר לא היו בתולים לבתו של ואמר לא היו בתולים לבתו של     ,,,,השושביןהשושביןהשושביןהשושבין

עמד השושבין עמד השושבין עמד השושבין עמד השושבין פרהסיא. כך הוא אומר ב    ....מלךמלךמלךמלך
אם אין אתה תובע אם אין אתה תובע אם אין אתה תובע אם אין אתה תובע     ,,,,כנגד המלך ואמר לוכנגד המלך ואמר לוכנגד המלך ואמר לוכנגד המלך ואמר לו

    רגוֹ רגוֹ רגוֹ רגוֹ ווווואין אתה מוציא את זה והואין אתה מוציא את זה והואין אתה מוציא את זה והואין אתה מוציא את זה וה    ,,,,קין שלךקין שלךקין שלךקין שלךפפפפבנבנבנבנ
אף אני אומר בודאי שלא נמצאו אף אני אומר בודאי שלא נמצאו אף אני אומר בודאי שלא נמצאו אף אני אומר בודאי שלא נמצאו     ,,,,בפני הכלבפני הכלבפני הכלבפני הכל

אומר השושבין למלך,     ....בתולים לבתו של מלךבתולים לבתו של מלךבתולים לבתו של מלךבתולים לבתו של מלך
כאן זאת שעת מבחן, החצוף הזה אומר כך וכך, 
אם אתה לא תוכיח שאני צודק, אז גם אני אגיד 
שהדבר כפי שהוא אומר. אתה חייב להתערב, 

    ,,,,מלךמלךמלךמלךמיד אמר המיד אמר המיד אמר המיד אמר הלהוכיח בוודאות עם מי הצדק. 
ולא יוציא השושבין שם ולא יוציא השושבין שם ולא יוציא השושבין שם ולא יוציא השושבין שם     ,,,,ב לי להרוג את זהב לי להרוג את זהב לי להרוג את זהב לי להרוג את זהטטטטמומומומו

        זהו המשל.    ....רע על בתירע על בתירע על בתירע על בתי

וכך קרח נחלק על וכך קרח נחלק על וכך קרח נחלק על וכך קרח נחלק על תשמעו את הנמשל,  כעתכעתכעתכעת
מלבו ומעצמו אמר משה כל מלבו ומעצמו אמר משה כל מלבו ומעצמו אמר משה כל מלבו ומעצמו אמר משה כל     ,,,,משה ואמרמשה ואמרמשה ואמרמשה ואמר

פתח משה ואמר לפני הקדוש פתח משה ואמר לפני הקדוש פתח משה ואמר לפני הקדוש פתח משה ואמר לפני הקדוש     ....הדברים הללוהדברים הללוהדברים הללוהדברים הללו
תם כדרך שבני תם כדרך שבני תם כדרך שבני תם כדרך שבני טטטטאם מתים אלו על מאם מתים אלו על מאם מתים אלו על מאם מתים אלו על מ    ,,,,אאאאברוך הוברוך הוברוך הוברוך הו

אף אני כופר ואומר אף אני כופר ואומר אף אני כופר ואומר אף אני כופר ואומר     ,,,,והרופאים כו'והרופאים כו'והרופאים כו'והרופאים כו'    ,,,,אדם מתיםאדם מתיםאדם מתיםאדם מתים
            ....ומלבי אמרתי עכ"לומלבי אמרתי עכ"לומלבי אמרתי עכ"לומלבי אמרתי עכ"ל    ,,,,לא ה' שלחנילא ה' שלחנילא ה' שלחנילא ה' שלחני

  

היה אפיקורוס. הוא אמר, ישנם רק שני  קורחקורחקורחקורח
דברים שהקב"ה אמר, 'אנכי' ו'לא יהיה לך'. 
אבל היתר, ח"ו זאת המצאה שלך. הכל אתה 

אחיך אומר מליבך. אתה מחליט לעשות את 
כהן גדול, ואליצפן וכו' כך וכך וכו'. ועומד 
בתוקף ועוז, והתחברו איתו לאותה עלילה דתן 
ואבירם מאתיים וחמשים ראשי סנהדראות. זהו 

  משבר גדול. 
  

משה לפני הקב"ה ואומר כך, אם כמות  עומדעומדעומדעומד
האנשים הרשעים אם כל האדם ימותון אלה, 

וא האלה ימותו על המטה, דהיינו יהיו חולה ויב
רופא לבקרם ויתן תרופות שלא יעזרו או כן 
יעזרו, ועכ"פ בסופו של דבר ילכו כדרך כל 
הארץ, גם משה יכפור ויאמר לא ה' שלחני, 

  ומלבי אמרתי. הפלא ופלא. 
  

 -צועק השל"ה  -ויש לתמוה ויש לתמוה ויש לתמוה ויש לתמוה פירוש הדבר?  מהמהמהמה
איך אמר משה שחם ושלום רוצה לכפור איך אמר משה שחם ושלום רוצה לכפור איך אמר משה שחם ושלום רוצה לכפור איך אמר משה שחם ושלום רוצה לכפור 

הלא נבואת משה רבינו ע"ה הלא נבואת משה רבינו ע"ה הלא נבואת משה רבינו ע"ה הלא נבואת משה רבינו ע"ה     ....בנבואת עצמובנבואת עצמובנבואת עצמובנבואת עצמו
      ????הוא אחד מעיקרי הדתהוא אחד מעיקרי הדתהוא אחד מעיקרי הדתהוא אחד מעיקרי הדת    ,,,,ל כל הנביאיםל כל הנביאיםל כל הנביאיםל כל הנביאיםהיא עהיא עהיא עהיא עשששש

 

יודע מדוע השל"ה היה צריך להוסיף זאת,  אינניאינניאינניאינני
בכדי לחדד את השאלה. כי 'אחד מעיקרי 
הדת', זה בשבילנו. לכאורה היה צריך לכתוב 
רק מצד שמשה רבינו עצמו  הרי יודע את 

  האמת, מה שייך שהוא יכפור? 
  

וץ ע"ד אופן, השל"ה שם אומר על כך תיר בכלבכלבכלבכל
הפשט, מיישב קצת את העניין. לא אכנס לכך 
כעת כי הדבר יקח זמן, מי שירצה יעיין שם. גם 
מפני שהתירוץ הזה לכאורה לא כ"כ נכנס 

  במלים, אלא רק בקושי. 
  

תשמעו את התירוץ השני, שהוא ע"ד  אבלאבלאבלאבל
נם הסוד, כי אלו דברים ממש מאירים. לא לחִ 

  כתוב, כי זאת נקראת 'דרך האמת'. 
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שם 'הגהה', אשר השל"ה כתב בעצמו.  ישנהישנהישנהישנה
הוא אומר, כי משה רבינו מתכוון באמרו 'לא 
י"י שלחני', שמישהו אחר שלח אותי. רוח 

  טומאה. 
  

השל"ה, כי זהו מה שקרה עם נביאי  אומראומראומראומר
השקר. זה לא שנביאי השקר ידעו שהם 
משקרים, הם לא שיקרו, הם חושבים שהם 

א זה מדברים אמת, ושה' שלח אותם והו
שמדבר איתם. אבל האמת היא, כי בפועל 

  זאת היתה רוח טומאה. 
  

  מהקהל: הדבר מפורש לגבי רוח נבות. הערההערההערההערה
  

מרן שליט"א: זה כעין מה שהיה רוח  תשובתתשובתתשובתתשובת
נבות. זאת דוגמא, מביאים ממנה ראיה לדבר 

[חלק זה. יש אריכות בספר דרך ה' לרמח"ל 
  , ואולי עוד נרחיב בזה.שלישי סוף פרק ד']

  

יש לפרש דבר יש לפרש דבר יש לפרש דבר יש לפרש דבר וווואת דבריו הנפלאים.  תשמעותשמעותשמעותשמעו
זה, על פי סוד עמוק. כי יש סוד בנביאי שקר זה, על פי סוד עמוק. כי יש סוד בנביאי שקר זה, על פי סוד עמוק. כי יש סוד בנביאי שקר זה, על פי סוד עמוק. כי יש סוד בנביאי שקר 
שהתנבאו, והם היו סוברים שהם אומרים אמת. שהתנבאו, והם היו סוברים שהם אומרים אמת. שהתנבאו, והם היו סוברים שהם אומרים אמת. שהתנבאו, והם היו סוברים שהם אומרים אמת. 

והעניין הוא, כי מצד והעניין הוא, כי מצד והעניין הוא, כי מצד והעניין הוא, כי מצד איך הדבר יכול להיות? 
שירדו שירדו שירדו שירדו  -כנראה צ"ל מצד 'חטאיהם'  ----חטאים חטאים חטאים חטאים 

לעומק הקליפה, ודיבר עמהם רוח הטומאה, לעומק הקליפה, ודיבר עמהם רוח הטומאה, לעומק הקליפה, ודיבר עמהם רוח הטומאה, לעומק הקליפה, ודיבר עמהם רוח הטומאה, 
קודש, כי עוונותם גרמו קודש, כי עוונותם גרמו קודש, כי עוונותם גרמו קודש, כי עוונותם גרמו טעו וסברו שהוא רוח הטעו וסברו שהוא רוח הטעו וסברו שהוא רוח הטעו וסברו שהוא רוח ה

        לזה. לזה. לזה. לזה. 
  

עשו עבירות, וירדו לעומק הקליפות, ושם  הםהםהםהם
רוח הטומאה תפס אותם, וכמובן רוח הטומאה 
מציג את עצמו צדיק, רוח הקודש, ולכן הוא 

        חושב שהקב"ה מדבר איתו ומתנבא. 
  

שה שה שה שה אבל נבואת משה רבינו ע"ה, היתה קדוֹ אבל נבואת משה רבינו ע"ה, היתה קדוֹ אבל נבואת משה רבינו ע"ה, היתה קדוֹ אבל נבואת משה רבינו ע"ה, היתה קדוֹ 
שה באספקלריא המאירה, כי לא שה באספקלריא המאירה, כי לא שה באספקלריא המאירה, כי לא שה באספקלריא המאירה, כי לא תכלית הקדוּ תכלית הקדוּ תכלית הקדוּ תכלית הקדוּ 

ה שום פגם בו (שיהא) [שיבוא] חס ושלום לידי ה שום פגם בו (שיהא) [שיבוא] חס ושלום לידי ה שום פגם בו (שיהא) [שיבוא] חס ושלום לידי ה שום פגם בו (שיהא) [שיבוא] חס ושלום לידי היהיהיהי
לגבי משה רבינו, הדבר לא שייך. כי  טעות.טעות.טעות.טעות.

משה רבינו זך ונקי, ולא שייך שידבר איתו רוח 
  טומאה. אין דבר כזה. הכל 'חלק'. 

  

    ----רק אמר להשם יתברך, אם לא תעשה דין רק אמר להשם יתברך, אם לא תעשה דין רק אמר להשם יתברך, אם לא תעשה דין רק אמר להשם יתברך, אם לא תעשה דין 
רבש"ע, כעת ישנו קורח, המנסה להרוס את 

ני ככה, כי אני ני ככה, כי אני ני ככה, כי אני ני ככה, כי אני אהיה מוכרח לומר גם אאהיה מוכרח לומר גם אאהיה מוכרח לומר גם אאהיה מוכרח לומר גם א -הכל 
טועה חס ושלום במראה הנבואה ולא ה' שלחני טועה חס ושלום במראה הנבואה ולא ה' שלחני טועה חס ושלום במראה הנבואה ולא ה' שלחני טועה חס ושלום במראה הנבואה ולא ה' שלחני 

רח"ל. אין לי ברירה, מישהו אחר שלח חלילה. חלילה. חלילה. חלילה. 

אותי, כפי שישנו דבר כזה, אצל נביאי השקר. 
הדבר מבהיל, אבל עי"כ הדברים יותר 

  מאירים.
  

בשיעור שעבר את הדברי יואל 'בשם  הבאנוהבאנוהבאנוהבאנו
הקדמונים', ונראה כי הוא התכוין לדברי 

  "ה הללו, אם כי זה לא ממש במדוייק. השל
  

אומר שיש בזה 'סוד עמוק', והוא לא  השל"ההשל"ההשל"ההשל"ה
כותב מה המקור שלו. ניסיתי לחפש היכן מקורו 
בכדי לראות את הדברים בצורה יותר ברורה, 
אולי הדבר חסר וצריך להשלים עוד כמה 
 דברים, אבל לא זכיתי למצוא את המקור שלו.

ך מקור, מסתבר אינני יודע האם יש אמנם לכ
לו דברי עצמו. אבל עדיין שכן, נראה שאין אֵ 

  לא מצאנו. מי שימצא, שיודיע לנו, וברוך יהיה. 
  

אופן, נראה כי הדברי יואל לכך מתכוין.  בכלבכלבכלבכל
והנה משמע מזה, שבאמת לא והנה משמע מזה, שבאמת לא והנה משמע מזה, שבאמת לא והנה משמע מזה, שבאמת לא הוא כתב כך, 

היה באפשרי לבני ישראל, להבחין ולידע מיהו היה באפשרי לבני ישראל, להבחין ולידע מיהו היה באפשרי לבני ישראל, להבחין ולידע מיהו היה באפשרי לבני ישראל, להבחין ולידע מיהו 
    שקר, וכמו שכתבושקר, וכמו שכתבושקר, וכמו שכתבושקר, וכמו שכתבוהההה    האמת ומיהו נביאהאמת ומיהו נביאהאמת ומיהו נביאהאמת ומיהו נביא    נביאנביאנביאנביא

לפעמים כותבים 'הקדמונים' לאו  ----הקדמונים הקדמונים הקדמונים הקדמונים 
דוקא על ראשונים, אלא אפילו רק כמה דורות 

צדיקים ועובדי צדיקים ועובדי צדיקים ועובדי צדיקים ועובדי     ,,,,שהיו בין נביאי הבעלשהיו בין נביאי הבעלשהיו בין נביאי הבעלשהיו בין נביאי הבעל    -לפנינו 
שהאמת כדבריהם שהאמת כדבריהם שהאמת כדבריהם שהאמת כדבריהם     ,,,,להםלהםלהםלהםהיה היה היה היה ונדמה ונדמה ונדמה ונדמה     ....ה'ה'ה'ה'

שמתנבאים. כי על ידי איזה חטא ופגם שפגמו, שמתנבאים. כי על ידי איזה חטא ופגם שפגמו, שמתנבאים. כי על ידי איזה חטא ופגם שפגמו, שמתנבאים. כי על ידי איזה חטא ופגם שפגמו, 
הגיעו לידי כך שיחשבו שהאמת כדבריהם. הגיעו לידי כך שיחשבו שהאמת כדבריהם. הגיעו לידי כך שיחשבו שהאמת כדבריהם. הגיעו לידי כך שיחשבו שהאמת כדבריהם. 

ים ככשרים וצדיקים, ים ככשרים וצדיקים, ים ככשרים וצדיקים, ים ככשרים וצדיקים, אבל כלפי חוץ, היו נראאבל כלפי חוץ, היו נראאבל כלפי חוץ, היו נראאבל כלפי חוץ, היו נרא
ולכן היה להם הכח להתעות את ישראל כל ולכן היה להם הכח להתעות את ישראל כל ולכן היה להם הכח להתעות את ישראל כל ולכן היה להם הכח להתעות את ישראל כל 
כך, ש(כאילו) ירמיה הנביא מצא בזה [כאילו] כך, ש(כאילו) ירמיה הנביא מצא בזה [כאילו] כך, ש(כאילו) ירמיה הנביא מצא בזה [כאילו] כך, ש(כאילו) ירמיה הנביא מצא בזה [כאילו] 

        לימוד זכות על ישראל.לימוד זכות על ישראל.לימוד זכות על ישראל.לימוד זכות על ישראל.
  

הללו נראים מתאימים עם מה  הדבריםהדבריםהדבריםהדברים
שהשל"ה אומר, אינני יודע האם את יתר דבריו 
הוא ראה בספרים אחרים או שזאת תוספת לפי 

בר ישנו יסוד ההבנה שלו עצמו, בכל אופן כ
  לדברים הללו.

  

הדבר מובן, וזאת הדרך העשירית  זהזהזהזה־־־־לפילפילפילפי
  שאמרנו בס"ד. 

  

[בדרך של ירמיה היא, כפי שאמרנו  השאלההשאלההשאלההשאלה
, לא כפי שפירשו כל המפרשים שזה התשיעית]

היה לימוד זכות, ולא כפי שנראה מהדברי יואל 
אשר 'הלביש' זאת על הרד"ק. הרד"ק היה 
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סודות בדבריו. פשטן, ואי אפשר לערב את ה
הרד"ק לא ידע מהסודות וכדו'. צריך לקחת 

  זאת, כדבר בפני עצמו. 
  

ירמיה שאל את הקב"ה כך, כיון שירמיה  א"כא"כא"כא"כ
לא היה יודע האם הם נביאי אמת או נביאי 
שקר. אולי הם נביאי אמת? רבש"ע, תגיד לי, 
אני רוצה לדעת. עונה לו הקב"ה, 'שקר, 

היא אצלם.  הנביאים נבאים בשמי'. רוח שקר
'לא שלחתים ולא ציויתים'. מישהו אחר הוא 
המצוה אותם ושולח אותם, מדבר איתם רוח 
הטומאה, זה לא אני. 'חזון שקר וקסם ואליל 
ותרמית לבם, המה מתנבאים להם', או 'לכם', 

  כפי שאמרנו כי ישנן חילופי גירסאות.
  

  ברצוני לומר לכם, דבר ממש נפלא.  כעתכעתכעתכעת
  

ל כאן שאלה. נביאי השקר צריכים לשאו בעצםבעצםבעצםבעצם
האלה, הם היו סוברים שהם אומרים אמת, א"כ 

    ּכֹהּכֹהּכֹהּכֹה    ָלֵכןָלֵכןָלֵכןָלֵכןלמה מגיע להם עונש? הפסוק אומר, 
ִבִאים    ַעלַעלַעלַעל    ְי"יָ ְי"יָ ְי"יָ ְי"יָ     ָאַמרָאַמרָאַמרָאַמר ִבִאיםַהּנְ ִבִאיםַהּנְ ִבִאיםַהּנְ ִאים    ַהּנְ ּבְ ִאיםַהּנִ ּבְ ִאיםַהּנִ ּבְ ִאיםַהּנִ ּבְ ִמי    ַהּנִ ׁשְ ִמיּבִ ׁשְ ִמיּבִ ׁשְ ִמיּבִ ׁשְ     לֹאלֹאלֹאלֹא    ַוֲאִניַוֲאִניַוֲאִניַוֲאִני    ּבִ

ים ַלְחּתִ יםׁשְ ַלְחּתִ יםׁשְ ַלְחּתִ יםׁשְ ַלְחּתִ ה    ,,,,ׁשְ הְוֵהּמָ הְוֵהּמָ הְוֵהּמָ     ִיְהֶיהִיְהֶיהִיְהֶיהִיְהֶיה    לֹאלֹאלֹאלֹא    ְוָרָעבְוָרָעבְוָרָעבְוָרָעב    ֶחֶרבֶחֶרבֶחֶרבֶחֶרב    ֹאְמִריםֹאְמִריםֹאְמִריםֹאְמִרים    ְוֵהּמָ
ָאֶרץ ָאֶרץּבָ ָאֶרץּבָ ָאֶרץּבָ ֶחֶרב ּובָ     ,,,,ַהזֹּאתַהזֹּאתַהזֹּאתַהזֹּאת    ּבָ ֶחֶרב ּובָ ּבַ ֶחֶרב ּובָ ּבַ ֶחֶרב ּובָ ּבַ ִבִאים     ָרָעבָרָעבָרָעבָרָעבּבַ ּמּו ַהּנְ ִבִאים ִיּתַ ּמּו ַהּנְ ִבִאים ִיּתַ ּמּו ַהּנְ ִבִאים ִיּתַ ּמּו ַהּנְ ִיּתַ
ה הָהֵהּמָ הָהֵהּמָ הָהֵהּמָ         עונש חמור מאד רח"ל.. . . . ָהֵהּמָ

  

? לכאורה, הם מסכנים, טעו, הם טועים, למהלמהלמהלמה
חושבים שכך הקב"ה דיבר, והם אומרים זאת 

  לכל הציבור. 
  

תאמר, הרי ירמיהו אומר אחרת? טוב,  ואםואםואםואם
ירמיה אומר אחרת, ואנחנו שמענו מהקב"ה 

הם  משהו אחר. למה מאשימים אותם, הרי
טועים? ומה הציבור אשם, שהם טועים? הם 
אומרים להם דברים בשם ה', והציבור מאמינים 
שזה בשם ה', למה מענישים אותם? הוא טעה, 
וכי מי שטעה צריכים להעניש אותו? על טעות 

  מגיע לו עונש כליה? 
  

כי התשובה לכך היא כדלקמן. לפי  חושבניחושבניחושבניחושבני
שה'  דרכינו, שהם היו רשעים, אמנם הם אומרים

דיבר איתם, אבל תגיד לי, אתה נורמאלי? ה' 
יתגלה אליך? הרי אתה יודע שאינך בסדר? הרי 

  הם היו רשעים גדולים. 

ְצָבאֹות ְצָבאֹות ְצָבאֹות ְצָבאֹות     "יָ "יָ "יָ "יָ יְ יְ יְ יְ ּכֹה ָאַמר ּכֹה ָאַמר ּכֹה ָאַמר ּכֹה ָאַמר בפסוקים במפורש,  כתובכתובכתובכתוב
ָרֵאל ָרֵאלֱאלֵֹהי ִיׂשְ ָרֵאלֱאלֵֹהי ִיׂשְ ָרֵאלֱאלֵֹהי ִיׂשְ ן קֹוָלָיה ְוֶאל ִצְדִקיָּהּו     ,,,,ֱאלֵֹהי ִיׂשְ ן קֹוָלָיה ְוֶאל ִצְדִקיָּהּו ֶאל ַאְחָאב ּבֶ ן קֹוָלָיה ְוֶאל ִצְדִקיָּהּו ֶאל ַאְחָאב ּבֶ ן קֹוָלָיה ְוֶאל ִצְדִקיָּהּו ֶאל ַאְחָאב ּבֶ ֶאל ַאְחָאב ּבֶ

ָיה ָיהֶבן ַמֲעׂשֵ ָיהֶבן ַמֲעׂשֵ ָיהֶבן ַמֲעׂשֵ ִאים ָלֶכם     ,,,,ֶבן ַמֲעׂשֵ ּבְ ִאים ָלֶכם ַהּנִ ּבְ ִאים ָלֶכם ַהּנִ ּבְ ִאים ָלֶכם ַהּנִ ּבְ ֶקרַהּנִ ִמי ׁשָ ׁשְ ֶקרּבִ ִמי ׁשָ ׁשְ ֶקרּבִ ִמי ׁשָ ׁשְ ֶקרּבִ ִמי ׁשָ ׁשְ ִהְנִני ֹנֵתן ִהְנִני ֹנֵתן ִהְנִני ֹנֵתן ִהְנִני ֹנֵתן     ....ּבִ
ֶבל ר ֶמֶלְך ּבָ ַיד ְנבּוַכְדֶראּצַ ֶבלֹאָתם ּבְ ר ֶמֶלְך ּבָ ַיד ְנבּוַכְדֶראּצַ ֶבלֹאָתם ּבְ ר ֶמֶלְך ּבָ ַיד ְנבּוַכְדֶראּצַ ֶבלֹאָתם ּבְ ר ֶמֶלְך ּבָ ַיד ְנבּוַכְדֶראּצַ ם     ,,,,ֹאָתם ּבְ ם ְוִהּכָ ם ְוִהּכָ ם ְוִהּכָ ְוִהּכָ

לּות ְיהּוָדה     ְלֵעיֵניֶכם.ְלֵעיֵניֶכם.ְלֵעיֵניֶכם.ְלֵעיֵניֶכם. ח ֵמֶהם ְקָלָלה ְלכֹל ּגָ לּות ְיהּוָדה ְוֻלּקַ ח ֵמֶהם ְקָלָלה ְלכֹל ּגָ לּות ְיהּוָדה ְוֻלּקַ ח ֵמֶהם ְקָלָלה ְלכֹל ּגָ לּות ְיהּוָדה ְוֻלּקַ ח ֵמֶהם ְקָלָלה ְלכֹל ּגָ ְוֻלּקַ
ָבֶבל ֵלאֹמר ר ּבְ ָבֶבל ֵלאֹמרֲאׁשֶ ר ּבְ ָבֶבל ֵלאֹמרֲאׁשֶ ר ּבְ ָבֶבל ֵלאֹמרֲאׁשֶ ר ּבְ ְמָך     ,,,,ֲאׁשֶ ְמָך ְיׂשִ ְמָך ְיׂשִ ְמָך ְיׂשִ ִצְדִקיָּהּו ּוְכֶאָחב    "יָ "יָ "יָ "יָ יְ יְ יְ יְ ְיׂשִ ִצְדִקיָּהּו ּוְכֶאָחבּכְ ִצְדִקיָּהּו ּוְכֶאָחבּכְ ִצְדִקיָּהּו ּוְכֶאָחבּכְ     ,,,,ּכְ

ֵאׁש. ֶבל ּבָ ר ָקָלם ֶמֶלְך ּבָ ֵאׁש.ֲאׁשֶ ֶבל ּבָ ר ָקָלם ֶמֶלְך ּבָ ֵאׁש.ֲאׁשֶ ֶבל ּבָ ר ָקָלם ֶמֶלְך ּבָ ֵאׁש.ֲאׁשֶ ֶבל ּבָ ר ָקָלם ֶמֶלְך ּבָ ר ָעׂשּו ְנָבָלה ַיַען אֲ ַיַען אֲ ַיַען אֲ ַיַען אֲ     ֲאׁשֶ ר ָעׂשּו ְנָבָלה ׁשֶ ר ָעׂשּו ְנָבָלה ׁשֶ ר ָעׂשּו ְנָבָלה ׁשֶ ׁשֶ
ָרֵאל ִיׂשְ ָרֵאלּבְ ִיׂשְ ָרֵאלּבְ ִיׂשְ ָרֵאלּבְ ִיׂשְ י ֵרֵעיֶהם    ,,,,ּבְ י ֵרֵעיֶהםַוְיַנֲאפּו ֶאת ְנׁשֵ י ֵרֵעיֶהםַוְיַנֲאפּו ֶאת ְנׁשֵ י ֵרֵעיֶהםַוְיַנֲאפּו ֶאת ְנׁשֵ רּו ָדָבר     ....ַוְיַנֲאפּו ֶאת ְנׁשֵ רּו ָדָבר ַוְיַדּבְ רּו ָדָבר ַוְיַדּבְ רּו ָדָבר ַוְיַדּבְ ַוְיַדּבְ

ֶקר ִמי ׁשֶ ׁשְ ֶקרּבִ ִמי ׁשֶ ׁשְ ֶקרּבִ ִמי ׁשֶ ׁשְ ֶקרּבִ ִמי ׁשֶ ׁשְ יִתם    ,,,,ּבִ ר לֹוא ִצּוִ יִתםֲאׁשֶ ר לֹוא ִצּוִ יִתםֲאׁשֶ ר לֹוא ִצּוִ יִתםֲאׁשֶ ר לֹוא ִצּוִ ְוָאֹנִכי הוידע ְוָאֹנִכי הוידע ְוָאֹנִכי הוידע ְוָאֹנִכי הוידע     ,,,,ֲאׁשֶ
וכן מה . . . . כ"ג]-כ"א[ירמיה כ"ט,     "יָ "יָ "יָ "יָ [ַהיֹּוֵדַע] ָוֵעד ְנֻאם יְ [ַהיֹּוֵדַע] ָוֵעד ְנֻאם יְ [ַהיֹּוֵדַע] ָוֵעד ְנֻאם יְ [ַהיֹּוֵדַע] ָוֵעד ְנֻאם יְ 

שכתוב אח"כ בפרק כ"ח, לגבי צדקיה. הם היו 
  . לא סתם. רשעים גדולים

  

איך אתה חושב, שהקב"ה מדבר אליך?  א"כא"כא"כא"כ
כתוב שהם הלכו לבת של נבוכדנאצר, לשכנע 
אותה כביכול על איסור עריות, בשם ה'. 
ולבסוף 'אשר קלם מלך בבל', נבוכדנאצר 
אמר להם אם ה' ציוה אותכם כך, ננסה אותכם 
כמו חנניה מישאל ועזירה שהיו בכבשן האש. 

רח"ל. רק יהושע הכהן  הם נשרפו. כמו קליות
הגדול נחרכו הבגדים שלו. הם התחכמו לצרף 
אותו עמהם, כי חשבו שהזכות שלו תגן עליהם. 
הם היו רשעים עצומים. נו, הם נורמלים לחשוב 
שהקב"ה מדבר איתם? וקל וחומר, שהם יודעים 
שירמיהו אומר משהו אחר. טוב, הם לא יודעים 

דעים שהם אם ירמיהו צדיק או לא, אבל אתם יו
        רשעים.

  

דרך הדברי יואל, אותם נביאים הם היו  לפילפילפילפיוווו
צדיקים, אבל היו להם חטאים. הוא אומר, שהם 
פגמו באיזה חטאים, אבל עכשיו הם צדיקים 
ועובדי ה'. היו רשעים, וכעת הם צדיקים, עכשיו 

  הם שומרי שבת וכו'. עכשיו הם בסדר. 
  

 לפי הדרך שלו, צריכים לדעת, האם אכן הם גםגםגםגם
חזרו בתשובה, או שהם לא חזרו בתשובה? צ"ל 
שהם לא חזרו על כך בתשובה. כי אילו הם היו 
חוזרים בתשובה, אם הם היו מתקנים את 
החטאים שלהם, יכול להיות שתהיה להם רוח 
הקודש. אבל מכיון שהם לא תיקנו את 

  .וֹ נּ חטאיהם, אז הפגם נותר על כַּ 
  

  אם כן, שיש כאן שתי דרכים.  מובןמובןמובןמובן
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שתי הדרכים הן נכונות. לפי הדברי יואל,  וליוליוליוליאאאא
יכול להיות שחלק מהם היו רשעים שחזרו 
בתשובה, אבל לא תיקנו את החטאים 
הקודמים שלהם. ולפי המהלך שלנו, כאשר 
הוכחנו, וכפי שרואים מהרד"ק, וכן מה"ר משה 
דוד וואלי שג"כ מדבר עפ"י הסוד, שהם היו 

ובין כך יש רשעים, ועדיין הם רשעים. בין כך 
עליהם תביעה, שלא יכול להיות שזאת רוח 

  הקודש, לא יתכן שהקב"ה מדבר איתם. 
  

תראו דבר ממש הפלא ופלא. הפסוק  כעתכעתכעתכעת
ֶקר ְוֶקֶסם ואלול ותרמות [ֶוֱאִליל אומר,  ֶקר ְוֶקֶסם ואלול ותרמות [ֶוֱאִליל ֲחזֹון ׁשֶ ֶקר ְוֶקֶסם ואלול ותרמות [ֶוֱאִליל ֲחזֹון ׁשֶ ֶקר ְוֶקֶסם ואלול ותרמות [ֶוֱאִליל ֲחזֹון ׁשֶ ֲחזֹון ׁשֶ

םְוַתְרִמית] לִ ְוַתְרִמית] לִ ְוַתְרִמית] לִ ְוַתְרִמית] לִ  םּבָ םּבָ םּבָ ִאים ָלֶכם    ,,,,ּבָ ה ִמְתַנּבְ ִאים ָלֶכםֵהּמָ ה ִמְתַנּבְ ִאים ָלֶכםֵהּמָ ה ִמְתַנּבְ ִאים ָלֶכםֵהּמָ ה ִמְתַנּבְ המלה . . . . ֵהּמָ
ם ואליל כתובה עם וא"ו, 'ואלול'. ובמלי

'ותרמית לבם', המלה ותרמית כתובה עם וא"ו, 
  'ותרמות' לבם. 

  

ישנה שיטה, אשר איננה מקובלת, אבל  לרד"קלרד"קלרד"קלרד"ק
אי אפשר להתעלם ממנה. אנחנו יודעים, שכל 

יב' זאת הלכה למשה מסיני. כמבואר ִת כַ י וְ ֵר 'קַ 
בגמ' נדרים דף ל"ד ע"ב. גם מה שיש בנביאים 

ב"ה ובכתובים, הכל נגלה למשה רבינו, הק
אמר לו שצריך לכתוב כך ולקרוא אחרת. 
מדברים על כך הרשב"א והרדב"ז 
בתשובותיהם, ועוד. אבל הרד"ק ועוד כמה 
חכמים פשטנים אומרים, כי 'קרי וכתיב' אלו 
שתי נוסחאות. דהיינו, היו בספרים שתי 
נוסחאות, והחליטו אנכה"ג מה צריכה להיות 

  הנוסחא הנכונה. 
  

ישנו קרי וכתיב, כלל, בכל מקום ש בדרךבדרךבדרךבדרך
הרד"ק מסביר שזה אותו הדבר, עכ"פ כמעט, 
או שיש לכך משמעות אחרת, הוא מצדיק גם 
את הקרי וגם את הכתיב, כאילו זה שתי 
נוסחאות. אבל כאן, לא היה לו מה להסביר, 
מה זה 'קסם ואלול ותרמות לבם', מה פירוש 

לים אלול ותרמות? אין מלים כאלה. לא הִמ 
  ה כזאת. לכן, הרד"ק שתק. יכולה להיות מל

  

מבין זאת, כי כאן הוא היה צריך להרים  אינניאינניאינניאינני
ידים, להגיד בהדיא כי לשיטתו הוא אינו מבין 
איך זה. אבל הוא לא הסביר כאן כלום, 
התעלם, מכיון שהוא לא יכול להסביר את 

  הדבר לפי שיטתו. 

[פרק כ"ט פסוק ישנו עוד מקום, בירמיה  למשלגם גם גם גם 
ישנו קרי וכתיב, שם הוא אמר , שם ג"כ כ"ג]

משהו. כתוב שם בפסוק, לגבי הרשעים הללו 
ָרֵאלצדקיהו ואחאב,  ִיׂשְ ר ָעׂשּו ְנָבָלה ּבְ ָרֵאלַיַען ֲאׁשֶ ִיׂשְ ר ָעׂשּו ְנָבָלה ּבְ ָרֵאלַיַען ֲאׁשֶ ִיׂשְ ר ָעׂשּו ְנָבָלה ּבְ ָרֵאלַיַען ֲאׁשֶ ִיׂשְ ר ָעׂשּו ְנָבָלה ּבְ     ,,,,ַיַען ֲאׁשֶ

י ֵרֵעיֶהם י ֵרֵעיֶהםַוְיַנֲאפוּ ֶאת ְנׁשֵ י ֵרֵעיֶהםַוְיַנֲאפוּ ֶאת ְנׁשֵ י ֵרֵעיֶהםַוְיַנֲאפוּ ֶאת ְנׁשֵ ֶקר    ,,,,ַוְיַנֲאפוּ ֶאת ְנׁשֵ ִמי ׁשֶ ׁשְ רוּ ָדָבר ּבִ ֶקרַוְיַדּבְ ִמי ׁשֶ ׁשְ רוּ ָדָבר ּבִ ֶקרַוְיַדּבְ ִמי ׁשֶ ׁשְ רוּ ָדָבר ּבִ ֶקרַוְיַדּבְ ִמי ׁשֶ ׁשְ רוּ ָדָבר ּבִ     ,,,,ַוְיַדּבְ
יִתם ר לֹוא ִצּוִ יִתםֲאׁשֶ ר לֹוא ִצּוִ יִתםֲאׁשֶ ר לֹוא ִצּוִ יִתםֲאׁשֶ ר לֹוא ִצּוִ [ַהיֹּוֵדַע] ָוֵעד ְנֻאם [ַהיֹּוֵדַע] ָוֵעד ְנֻאם [ַהיֹּוֵדַע] ָוֵעד ְנֻאם [ַהיֹּוֵדַע] ָוֵעד ְנֻאם ְוָאֹנִכי הוידע ְוָאֹנִכי הוידע ְוָאֹנִכי הוידע ְוָאֹנִכי הוידע     ,,,,ֲאׁשֶ

במקום 'היודע', כתוב 'הוידע'. כביכול . . . . "יָ "יָ "יָ "יָ יְ יְ יְ יְ 
נראה שהתחלפו האותיות, התהפכו. אומר על 

כתוב בהפך האותיות כתוב בהפך האותיות כתוב בהפך האותיות כתוב בהפך האותיות     ,,,,והיודעוהיודעוהיודעוהיודעכך הרד"ק, 
א"כ ישנה כאן סתם טעות, אז למה . . . . הוידעהוידעהוידעהוידע

צריך לקרוא זאת 'קרי וכתיב'? לפי שיטתך, לא 
הוידע'. למה הרד"ק הסתיר -מובן מה זה 'היודע

  תר את השיטה שלו. את פניו, הרי זה סו
  

אומרים, שכל קרי וכתיב, צריכים לקרוא  אנחנואנחנואנחנואנחנו
כמו ה'קרי', וב'כתיב' ישנו דרש. זאת השיטה 

  המקובלת אצל חכמי ישראל.
  

או"ח סי' [שאתם יודעים, מובא בשלחן ערוך  כפיכפיכפיכפי
לגבי מישהו שקרא בספר תורה כמו  ]קמ"א ס"ח

הכתיב, והחזירו אותו והוא לא רצה לחזור. 
ה הוא לא רצה לחזור? לא הבנתי פלא, למ

זאת, עד שעלה בדעתי כי הוא אחז שזהו נוסח 
ל שאמרו כי זאת הוא הכחיש את חז"אחר, 

הלכה למשה מסיני. הוא אמר, ישנו נוסח כזה 
וישנו נוסח אחר, ואני קורא כפי הנוסח הזה. 
וכתוב שגדולי הדור הורידו אותו מעל התיבה. 

ד הורידו כך מובא בשלחן ערוך, גדולי ספר
אותו, כי היה נראה להם שזאת כעין כפירה 

  בדברי חז"ל. 
  

, , , , כל תיבה שהיא קרי וכתיבכל תיבה שהיא קרי וכתיבכל תיבה שהיא קרי וכתיבכל תיבה שהיא קרי וכתיבשם כך,  כתובכתובכתובכתוב
כמו שהיא כמו שהיא כמו שהיא כמו שהיא     תתתתהלכה למשה מסיני שתהא נכתבהלכה למשה מסיני שתהא נכתבהלכה למשה מסיני שתהא נכתבהלכה למשה מסיני שתהא נכתב

ומעשה באחד ומעשה באחד ומעשה באחד ומעשה באחד     ....ונקרית בענין אחרונקרית בענין אחרונקרית בענין אחרונקרית בענין אחר    ,,,,בתורהבתורהבתורהבתורה
שקרא כמו שהיא כתובה בפני גדולי הדור שקרא כמו שהיא כתובה בפני גדולי הדור שקרא כמו שהיא כתובה בפני גדולי הדור שקרא כמו שהיא כתובה בפני גדולי הדור 
הרבנים הר"ר יצחק אבוהב והר"ר אברהם הרבנים הר"ר יצחק אבוהב והר"ר אברהם הרבנים הר"ר יצחק אבוהב והר"ר אברהם הרבנים הר"ר יצחק אבוהב והר"ר אברהם 

ואל ואלאנסי בנו ז"ל, ואל ואלאנסי בנו ז"ל, ואל ואלאנסי בנו ז"ל, ואל ואלאנסי בנו ז"ל, ואלאנסי והר"ר שמואלאנסי והר"ר שמואלאנסי והר"ר שמואלאנסי והר"ר שמ
והתרו בו שיקרא כפי המסורה ולא רצה, ונידוהו והתרו בו שיקרא כפי המסורה ולא רצה, ונידוהו והתרו בו שיקרא כפי המסורה ולא רצה, ונידוהו והתרו בו שיקרא כפי המסורה ולא רצה, ונידוהו 

        ע"כ.    מהתיבהמהתיבהמהתיבהמהתיבה    והורידוהווהורידוהווהורידוהווהורידוהו
  

אני יכול להצדיק קצת את הרד"ק,  אם כיאם כיאם כיאם כי
שהוא הבין כי 'הלכה למשה מסיני' היינו שזה 
דבר ברור כמו הלכה למשה מסיני. לפעמים 
ישנה משמעות כזאת, כמ"ש הרא"ש בפ"ק 
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ותא. אפשר לתרץ כך, דמקואות, ועוד כמה רבו
אבל לא ניכנס לזה כעת. הרחבתי בס"ד בכל 
זה, בנפלאות מתורתך פ' ויקהל ע"פ את בריחו 

  יו קרי.כתיב, בריחָ 
  

, התבוננתי בס"ד בדבר הזה, להבין מה בנ"דבנ"דבנ"דבנ"ד
בא לומר ה'קרי' וה'כתיב' כאן. תשמעו דבר 
הפלא ופלא. אמרנו הרי שני מהלכים, 

שקר האלה, ושכנראה שניהם אמת. שנביאי ה
חלק מהם היו רשעים וחזרו בתשובה, אבל לא 
תיקנו את החטאים שלהם, וממילא לא יכול 
להיות שתשרה עליהם רוח הקודש. זהו 
הפירוש, וקסם 'ואלול'. חודש אלול, תחזרו 

  בתשובה. לא חזרו בתשובה. 
  

לבם, כפי המהלך השני, שהם עדין  'ותרמות''ותרמות''ותרמות''ותרמות'
האות וא"ו היו רשעים. המשיכו לחטוא, ובמזיד. 

באה להגיד, שהם פגמו במדת היסוד, ולכן הם 
נכשלו, מכיון שהם היו רשעים כאלה. הוא"ו 
הכתובה כאן, באה לרמוז כי בעצם הקב"ה 
נגלה לירמיהו ומגלה לו זאת. כנראה  אלו 
דברים, שלא מחייב שיידעו אותם בציבור. הרי 

ד ד', אני הקב"ה יודע, ועֵ עֵ כתוב, 'אנכי היודע וָ 
. לא חייב שכל העולם יידע שהם היו על כך

  רשעים בסתר. 
  

הקב"ה אומר לירמיהו גם כאן בפרק י"ד,  ע"כע"כע"כע"כ
תדע לך שהם רשעים גמורים, וח"ו לא יכול 

  להיות שהאנשים הללו יהיו נביאים.
  

[ו', ט"ו] אלול, מוזכר בהדיא בספר נחמיה  חודשחודשחודשחודש
ה ֶלֱאלּול ָ ִרים ַוֲחִמׁשּ ֶעׂשְ ה ֶלֱאלּולּבְ ָ ִרים ַוֲחִמׁשּ ֶעׂשְ ה ֶלֱאלּולּבְ ָ ִרים ַוֲחִמׁשּ ֶעׂשְ ה ֶלֱאלּולּבְ ָ ִרים ַוֲחִמׁשּ ֶעׂשְ . שחודש זה מיועד ּבְ

בה, מיוסד על־פי המדרשים, פרקי דר' לתשו
אליעזר פמ"ו, ותנא דבי אליהו זוטא פ"ד, מאז 

ַוֲעֵלה ַוֲעֵלה ַוֲעֵלה ַוֲעֵלה ] 'א ',דברים י[שאמר הקב"ה למשה רבינו 
וגו', והרחבתי על כך בס"ד     ֵאַלי ָהָהָרהֵאַלי ָהָהָרהֵאַלי ָהָהָרהֵאַלי ָהָהָרה

בנפלאות מתורתך ע"פ כי תצא למלחמה וג' 
  ד"ה ומתבאר וד"ה מעתה.

  

סיר תמיהתנו על הרד"ק כדלעיל, למען ה לגבילגבילגבילגבי
כל ספק שמא יטען מישהו אולי אצלו לא היה 
כאן כתיב אלול ותרמות, ולכן שתק, לכן נוסיף 
שזה לא יתכן. כי זה כך בכל הנוסחאות, ובכלל 
זה בכתר בן אשר ובתיגאן. אילו היה נוסחאות 

ספרדיות שלא נזכר זה, היה המנחת שי מציין. 
אך גם הוא כתב בפשיטות, כמו בכל הספרים 

  ית קרי.יל ותרִמ ל ותרמות כתיב, אלִ שלנו, אלו
  

חשבתי. אבל למרבה הפלא, בדקתי אחרי  כךכךכךכך
כן בתנ"ך גינצבורג שמביא שינויי נוסחאות 
מעשרות ספרים, ורושם ומציין כמה ספרים שגם 
הכתיב אליל ותרמית. אם כן יש מקום ללמד 
זכות על הרד"ק שכך היה בספרים שלפניו, 

היה לו מה ולכן עבר על זה בשתיקה, כי לא 
  לכתוב.

  

אחד בזמנינו הרואה גילויים נסתרים אחד בזמנינו הרואה גילויים נסתרים אחד בזמנינו הרואה גילויים נסתרים אחד בזמנינו הרואה גילויים נסתרים     אדםאדםאדםאדםהתייחסות להתייחסות להתייחסות להתייחסות ל
מן השמים וכדו', ומהיכן הוא שואב את גילויו מן השמים וכדו', ומהיכן הוא שואב את גילויו מן השמים וכדו', ומהיכן הוא שואב את גילויו מן השמים וכדו', ומהיכן הוא שואב את גילויו 

ושלא יתכן להיות משיח, מי שאינו ושלא יתכן להיות משיח, מי שאינו ושלא יתכן להיות משיח, מי שאינו ושלא יתכן להיות משיח, מי שאינו     ודמיונותיו.ודמיונותיו.ודמיונותיו.ודמיונותיו.
            תלמיד־חכם גדול.תלמיד־חכם גדול.תלמיד־חכם גדול.תלמיד־חכם גדול.

  

לכם, שהדברים הללו, כמו אלו, לצערינו  דעודעודעודעו
יכולים להיות גם בזמנינו, בטח אתם פוגשים 

ורך כל הדורות היו אנשים שנכשלו, זאת, ולא
כגון שבתאי צבי, שמצד אחד היו מופלגים 
בחכמה, שבתאי צבי אפי' ידע את השם 
המפורש, לימד אותו זאת איזה חכם זקן אחד, 
הוא לא ידע שהוא יעשה בעיות. רואים זאת פה 

  ושם, וגם בדור שלנו. 
  

מה ראיתי כתוב, לגבי אדם בדור שלנו  תשמעותשמעותשמעותשמעו
אדם שהיה טרקטוריסט פשוט, אדם שהיה טרקטוריסט פשוט, אדם שהיה טרקטוריסט פשוט, אדם שהיה טרקטוריסט פשוט, ו. שאינני מכיר

ופתאום החל להיות תוהה ובוהה, ולראות ופתאום החל להיות תוהה ובוהה, ולראות ופתאום החל להיות תוהה ובוהה, ולראות ופתאום החל להיות תוהה ובוהה, ולראות 
גילויים רוחניים מיוחדים. בני סביבתו נבהלו, גילויים רוחניים מיוחדים. בני סביבתו נבהלו, גילויים רוחניים מיוחדים. בני סביבתו נבהלו, גילויים רוחניים מיוחדים. בני סביבתו נבהלו, 
וחששו שהוא משתגע, וגם הוא בעצמו חשש וחששו שהוא משתגע, וגם הוא בעצמו חשש וחששו שהוא משתגע, וגם הוא בעצמו חשש וחששו שהוא משתגע, וגם הוא בעצמו חשש 
מאד. ולבסוף אמרו לו איזה רבנים, שהוא זוכה מאד. ולבסוף אמרו לו איזה רבנים, שהוא זוכה מאד. ולבסוף אמרו לו איזה רבנים, שהוא זוכה מאד. ולבסוף אמרו לו איזה רבנים, שהוא זוכה 

        לגילויים מן השמים.לגילויים מן השמים.לגילויים מן השמים.לגילויים מן השמים.
  

אדם שעומד מולו, הוא יודע כל נסתריו, באופן אדם שעומד מולו, הוא יודע כל נסתריו, באופן אדם שעומד מולו, הוא יודע כל נסתריו, באופן אדם שעומד מולו, הוא יודע כל נסתריו, באופן 
עבר, בהווה, הן שלו והן של בני ביתו, עבר, בהווה, הן שלו והן של בני ביתו, עבר, בהווה, הן שלו והן של בני ביתו, עבר, בהווה, הן שלו והן של בני ביתו, מדוייק, במדוייק, במדוייק, במדוייק, ב

מחלותיו, והדרך בה הוא נסע אליו, וכן כל מחלותיו, והדרך בה הוא נסע אליו, וכן כל מחלותיו, והדרך בה הוא נסע אליו, וכן כל מחלותיו, והדרך בה הוא נסע אליו, וכן כל 
גלגוליו. גם עתה הוא בעצם נשאר אדם פשוט גלגוליו. גם עתה הוא בעצם נשאר אדם פשוט גלגוליו. גם עתה הוא בעצם נשאר אדם פשוט גלגוליו. גם עתה הוא בעצם נשאר אדם פשוט 

מה קרה? פתאום שרתה עליו רוח  ותמים.ותמים.ותמים.ותמים.
הקודש? על העבירות שלו, לא כתבו. לא 

        יודעים.
  

והוא אומר שהמלאכים מתגלים אליו, מצווים והוא אומר שהמלאכים מתגלים אליו, מצווים והוא אומר שהמלאכים מתגלים אליו, מצווים והוא אומר שהמלאכים מתגלים אליו, מצווים 
ים. לשאלות ים. לשאלות ים. לשאלות ים. לשאלות אותו להתרחק מדברים מסובכאותו להתרחק מדברים מסובכאותו להתרחק מדברים מסובכאותו להתרחק מדברים מסובכ

הוא משיב על פי רוב, כן או לא. ולשאלות הוא משיב על פי רוב, כן או לא. ולשאלות הוא משיב על פי רוב, כן או לא. ולשאלות הוא משיב על פי רוב, כן או לא. ולשאלות 



 השיעור השבועי –שערי יצחק 

20  

אם השאלה מסובכת מורכבות, אינו נענה. מורכבות, אינו נענה. מורכבות, אינו נענה. מורכבות, אינו נענה. 
קצת, הוא לא קולט, לא מבין הרבה, אין לו 

        שכל בקדקדו. 
  

גם דרשותיו בציבור, הינן בעלות תוכן רדוד, גם דרשותיו בציבור, הינן בעלות תוכן רדוד, גם דרשותיו בציבור, הינן בעלות תוכן רדוד, גם דרשותיו בציבור, הינן בעלות תוכן רדוד, 
ובשפה עילגת. לכן קשה לקבל שאדם תמים ובשפה עילגת. לכן קשה לקבל שאדם תמים ובשפה עילגת. לכן קשה לקבל שאדם תמים ובשפה עילגת. לכן קשה לקבל שאדם תמים 
זה מערים על רבנים ואנשי עסקים ממולחים זה מערים על רבנים ואנשי עסקים ממולחים זה מערים על רבנים ואנשי עסקים ממולחים זה מערים על רבנים ואנשי עסקים ממולחים 

ים לקבל עצתו. אבל הוא מדבר גם דברי ים לקבל עצתו. אבל הוא מדבר גם דברי ים לקבל עצתו. אבל הוא מדבר גם דברי ים לקבל עצתו. אבל הוא מדבר גם דברי הבאהבאהבאהבא
הכותב אומר, לא נראה לי, מי שטות. שטות. שטות. שטות. 

שמסתכל עליו הוא נראה אדם תמים, לא יכול 
להיות שהוא משגע כך את כולם, שהוא מערים 
על האנשים. רבנים ובעלי עסקים באים 

  להתייעץ איתו. יש פה משהו לא טבעי. 
  

הוא הציע הוא הציע הוא הציע הוא הציע מכך, תשמעו דבר מבהיל,  יתירהיתירהיתירהיתירה
מנות להביא את בעליהן, ולהורים מנות להביא את בעליהן, ולהורים מנות להביא את בעליהן, ולהורים מנות להביא את בעליהן, ולהורים לאללאללאללאל

שכולים את ילדיהם. אלא שעל פי רוב הם שכולים את ילדיהם. אלא שעל פי רוב הם שכולים את ילדיהם. אלא שעל פי רוב הם שכולים את ילדיהם. אלא שעל פי רוב הם 
סירבו. אך היו מקרים רבים שהוא ביצע זאת, סירבו. אך היו מקרים רבים שהוא ביצע זאת, סירבו. אך היו מקרים רבים שהוא ביצע זאת, סירבו. אך היו מקרים רבים שהוא ביצע זאת, 
למשל לתלמיד חכם, ר' פלוני התגלה לו כרבו למשל לתלמיד חכם, ר' פלוני התגלה לו כרבו למשל לתלמיד חכם, ר' פלוני התגלה לו כרבו למשל לתלמיד חכם, ר' פלוני התגלה לו כרבו 
ז"ל, בדמותו וכצלמו, בפניו ובבגדיו, ועם ז"ל, בדמותו וכצלמו, בפניו ובבגדיו, ועם ז"ל, בדמותו וכצלמו, בפניו ובבגדיו, ועם ז"ל, בדמותו וכצלמו, בפניו ובבגדיו, ועם 
הבגדים שלו, ושוחח עמו ארוכות בקולו של הבגדים שלו, ושוחח עמו ארוכות בקולו של הבגדים שלו, ושוחח עמו ארוכות בקולו של הבגדים שלו, ושוחח עמו ארוכות בקולו של 

והורה לו והורה לו והורה לו והורה לו     רבו. אלא שהגאון הרב פלוני גער בו,רבו. אלא שהגאון הרב פלוני גער בו,רבו. אלא שהגאון הרב פלוני גער בו,רבו. אלא שהגאון הרב פלוני גער בו,
        לחדול באופן מיידי.לחדול באופן מיידי.לחדול באופן מיידי.לחדול באופן מיידי.

  

יודע האם הדבר נקרא 'דורש אל המתים',  אינניאינניאינניאינני
הוא מביא את המת, היו לפעמים מקרים 
שגדולי ישראל היו צריכים להביא מתים והם 
החיו אותם. יש סיפורים. דורש אל המתים, זה 
המרעיב עצמו ולן בבית הקברות, כמבואר 

  בגמ' סנהדרין, ואכמ"ל.
  

האדם חושב שזאת רוח הקודש, מצב, ש ישנוישנוישנוישנו
אבל זאת רוח טומאה. מסתבר שהאדם הזה 
הוא בעל עבירה, ואינני יודע מאיזה סיבות הוא 

  נקלע והגיע אל המצב הזה. 
  

לרוח־הקודש, צריך מאמצים עצומים,  לזכותלזכותלזכותלזכות
שנים רבות של עבודת ה' ויראתו. רוח טומאה, 

  אפשר בקלות.
  

אני כמה עשרות שנים היה דבר דומה,  לפנילפנילפנילפני
בעצמי מכיר את הדברים הללו מקרוב, אינני 

  יודע האם אתם זוכרים זאת. 
  

חבורה של אברכים תלמידי חכמים בעיר  היתההיתההיתההיתה
אשדוד ת"ו, שהיה אצלם מישהו שאמר שהוא 
המשיח, וקבע תאריך מתי תהיה מלחמה 
עולמית, כ"ז תשרי, והיו אפילו רבנים חשובים 
 וידועים שהאמינו לו, ואברכים מכרו את
הבתים שלהם והסתתרו ביער בכדי להינצל 

  מהמלחמה. 
  

הבן אדם הזה? מי הוא? מהיכן צץ? אינני  מהמהמהמה
יודע. המעלה היחידה שאני מכיר שהיתה לו, 
שהוא היה ממשפחה מפקיעין. כידוע, ישנה איזו 
משפחה בכפר פקיעין, שלא עזבו את ארץ 
ישראל מאז החרבן. זהו כפר ערבי, והם היו 

ת היחידה שגרו שם, משפחה המשפחה היהודי
של יהודים שלא עזבה את ארץ ישראל בכל 
הדורות. אותו אדם, היה מהמשפחה הזאת. 
אבל וכי בגלל דבר זה, יש לו סגולה שהוא יהיה 

  משיח? לא ידוע. 
  

אחד, קיבלתי בטלפון הודעה שהוא רוצה  יוםיוםיוםיום
לבוא לדבר איתי. והוא מבקש רשות, אם אני 

נורמאלי, דבר כזה?  מוכן לקבל אותו. האם זה
הוא צריך לבקש רשות לבוא? תבוא ותיכנס, 

  מה אתה מבקש רשות? 
  

רציתי לקבל אותו, אלא תחילה לשמוע  לאלאלאלא
אותו. שמעתי הקלטה, והנה הוא עם־הארץ, 
אינו יודע בין ימינו לשמאלו, והוא גם אומר, כי 

ת. אמרתי לעצמי, ֵר כָּ יִ  -מי שלא ישמע בקולי 
  לו לקרוא. הנה זה לא יודע אפי

  

אם הוא הצליח להטעות אנשים חכמים  אבלאבלאבלאבל
וידועים, זה מכיון שישנם אנשים שיש להם 
  דברים מעל הטבע, אך זה לא ממקור הקדושה. 

  

לדעת, איך האדם צריך להיות בנוי,  וצריכיםוצריכיםוצריכיםוצריכים
עם שכל וכו'. הרמב"ם אומר, כי הקב"ה שם 
לאדם את העיניים קדימה. גם אם ישנם דברים 

להסביר, יש את דרך התורה, ישנם שאינו יודע 
דברים ברורים, אני לא מתפעל מכל דבר, יש 
את דרך ה', ומה שאני לא מבין לא להתבלבל. 

  בעוה"ר, אלה שהלכו אחרי זה, נכשלו.
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עיר כשלושים שנה התפרסם איש כזה ב לפנילפנילפנילפני[
תל אביב, והוא היה בעל תשובה. כשביקר 
 אצל המקובל מה"ר סעדיה בן אור זצ"ל

, שאל אותו הרב, כמה שנים אתה נהמרענ
עוסק בתורה. אמר לו, אני בעל תשובה, ולא 
עסקתי בתורה אלא שנים ספורות. אמר לו, אם 

געת לכך. שהרי אני עוסק יכן לא יתכן שה
בתורה מאז ילדותי, וכן עוסק בקבלה שנים 
רבות, ועדיין לא זכיתי לכך. שמעתי זאת בזמנו 

, חתן אחיו מפי הרב גבריאל צובירי שליט"א
  . איתמר].של הרב סעדיה, ואיני זוכר במדוייק

  

ברוך הוא יזכנו, וידריכנו בדרך ישרה. לא  השםהשםהשםהשם
גמרתי את הנושא, מכיון שהזמן קצר והמלאכה 
מרובה, אבל בכל אופן אני מקוה שהתקדמנו 

בא, כבר יש לנו עשרה דרכים, והדריך טוּ 
העשירית הזאת שזכינו אליה היא ב"ה תוספת 

ה את העיניים. כך יזכנו ה' שיאיר פניו המאיר
נּו ֶסָלהתמיד איתנו,  ָניו ִאּתָ נּו ֶסָלהָיֵאר ּפָ ָניו ִאּתָ נּו ֶסָלהָיֵאר ּפָ ָניו ִאּתָ נּו ֶסָלהָיֵאר ּפָ ָניו ִאּתָ  ,ז"תהלים ס[    ָיֵאר ּפָ

  , אכי"ר.']ב
  

*  
מהקהל: הרב אומר שאותו שהתחזה  שאלהשאלהשאלהשאלה

למשיח באשדוד, היה עם־הארץ. וכי המשיח 
  צריך להיות דוקא תלמיד חכם?

  
מרן שליט"א: פשיטא. וזה מפורש  תשובתתשובתתשובתתשובת

ה שלהי פרק ט', אותו ברמב"ם בהלכות תשוב
, , , , בעל חכמה יהיהבעל חכמה יהיהבעל חכמה יהיהבעל חכמה יהיההמלך שיעמוד מזרע דוד, 

. ונביא גדול הוא, קרוב ממשה יותר משלמהיותר משלמהיותר משלמהיותר משלמה
  רבינו יעו"ש.

  
ברחבה ואריכות ביאר באיגרת תימן,  וביתרוביתרוביתרוביתר

שמעלתו תהיה יותר מעולה ונכבדת מן 
 חכםחכםחכםחכםהנביאים וכו'. ואין הנבואה שורה אלא על 

מי שאינו גבור ועשיר וכו'. אין אנו מאמינים ל
ר שהוא משיח, יאמַ מפורסם בחכמה שיבוא וְ 

. מעמי הארץמעמי הארץמעמי הארץמעמי הארץכל־שכן אם יאמר כך אחד 
ובהמשך שם מביא הרמב"ם ראיה שאותו 
משיח שעמד בזמנו בתימן, הוא עם הארץ, מזה 
שטעה באיזו הלכה בתורה בעניין צדקה 

  יעוש"ב.

אף שבהלכות מלכים פי"א הל"ד כתב  לכןלכןלכןלכן
 הוגה בתורההוגה בתורההוגה בתורההוגה בתורהוד, הרמב"ם, שיעמוד מלך מבית ד

ועוסק במצוות וכו' יעו"ש, אין להבין מזה 
בלימוד תורה, אלא  מתמידמתמידמתמידמתמידשמספיק שיהיה 

קיצר וסמך על מה שכבר כתב תחילה בהלכות 
תשובה, וכדלעיל. ועי' בספר התקופה ירושלם 
התשל"ב, פרק י"א, מדף של"ח, שהלך בדרך 

  אחרת.
  

חוזרת מהקהל: הרי יש מפרשים תיקו  שאלהשאלהשאלהשאלה
ראשי תיבות תשבי יתרץ וכו' כידוע. בגמרא, 

לפי זה למה תשבי, הרי המשיח תלמיד חכם 
  גדול, והוא יתרץ?

  

מרן שליט"א: אליהו שהוא תשבי,  תשובתתשובתתשובתתשובת
יבוא עוד לפני המשיח. ועי' רמב"ם פי"ב 

  ממלכים הלכה ב'.
  
דברי מרן בשבח חוברת "דרך סלולה" שיצאה לאור דברי מרן בשבח חוברת "דרך סלולה" שיצאה לאור דברי מרן בשבח חוברת "דרך סלולה" שיצאה לאור דברי מרן בשבח חוברת "דרך סלולה" שיצאה לאור  

ורי ורי ורי ורי ומחולקת חינם לבחומחולקת חינם לבחומחולקת חינם לבחומחולקת חינם לבח    ,,,,השבוע בהדפסה חדשההשבוע בהדפסה חדשההשבוע בהדפסה חדשההשבוע בהדפסה חדשה
        הישיבות הקד' ע"י מוסדות יד מהרי"ץ.הישיבות הקד' ע"י מוסדות יד מהרי"ץ.הישיבות הקד' ע"י מוסדות יד מהרי"ץ.הישיבות הקד' ע"י מוסדות יד מהרי"ץ.

  

ה', ידידנו הרב שילה הי"ו עשה דבר גדול,  ברוךברוךברוךברוך
להדפיס שוב את הקונטריס 'דרך סלולה', אשר 
יצא לאור בעבר כבר מספר פעמים. כבר 
כאשר התחלתי קצת לעיין בו, ראיתי כי טמונה 
בו ברכה גדולה ועצומה. וברוך ה' שזיכה את 

היה לבני הישיבות הקד' הדור החלש הזה, שת
הנהגה ברורה, כפי שדיברנו מקודם איך 
להחזיק את המסורת. כיצד להשתלב במסגרת 
של הישיבה, מבלי לפגוע בסדרי הישיבה 
ובהנהגת הישיבה, ומצד שני לשמור על 
המסורת. בדבר זה, צריך לדעת 'ללכת בין 

  הטיפות', בדרך ה', בדרך הסלולה. 
  

יצד בחורי הישיבות האמנתי למראה עיני, כ לאלאלאלא
הי"ו חטפו את הקונטריס הזה, מרוב 
התלהבותם, והצורך הגדול אליו. ברוך ה', 
שקם דור חדש, שחשובה לו מסורת אבותינו. 
הכל זה בזכות אבותינו הקדושים, ובזכות 
מהרי"ץ המנהיג גם את הדור שלנו. הציבור 
התימני צריך לדעת, שהמנהגים והמסורת 

פז. כל הרוחות  שלהם מיוסדים על אדני
  שבעולם, לא יזיזו אותם ממקומם. 
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קל ללכת נגד הזרם, הדבר אינו פשוט כלל,  לאלאלאלא
אבל דגים חיים הולכים נגד הזרם. מי שמת, הוא 
נסחף עם הזרם. אדם שמבין, חשובה לו מסורת 
אבותינו, ויודע את ערכה. לא מתפעל, ולא 
נגרר. צריכים לדעת את הערך ואת החשיבות, 

יבין את כל האמת. לצערינו לפעמים ואז הוא 
ישנם ויכוחים, וישנם אפילו המלגלגים, אבל 
לא צריך להתווכח. ליצנות אחת, דוחה מאה 

  תוכחות. אנן בדידן, ואינהו בדידהו.
  

כוחו של הרב שילה, שעשה את הדבר  יישריישריישריישר
הזה, ומפיץ זאת בחינם ע"י מוסדות יד מהרי"ץ, 

  כן ירבה וכן יפרוץ, אכי"ר.

 12, עיין לעיל עמ' )76עמ' ( מתוך הספר שירת חייו עולי תימןת מונת

        הודעה חשובה!הודעה חשובה!הודעה חשובה!הודעה חשובה!
  

  שיעור זה הוקלד עפ"י שמיעה בעיקר, 
  לפי הבנת העורך.  הּ גָּ נערך והֻ 

קודם  השיעור היה לנגד עיני מרן שליט"א
הוצאתו, הוסיף עניינים וציין מקורות, שיפר 

ותיקן דברים רבים, אולם מפאת העומס הרב 
המונח על כתפיו, נבצר ממנו לעבור הגהה 

מדוקדקת, להאיר ולהעיר בהרחבה 
 כבשיעורים שעברו.

  

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

  מעשה אצל מרן שליט"א. הדבר להלכה ול
  הערות ותיקונים יתקבלו ברצון. 
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