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ף ד ף ד

חיים   ̇ אורחו
ף ד ף ד

עלומיו  ימי 

זצוק"למו "ז  מלאחי  חזקי'ה  מארי הגאון התרע"זאהצדיק  בשנת שבט לחודש בעשירי נולד 

אהבה ספג זה  בבית איב . מחוז  של  הראשי רבה  הגדול  לאביו תימן , בארץ [סנע] צנע  בכפר ליצירה 

פשרות. ללא  והמצוות התורה  ערכי על  שמירה  טהורה , ה ' ליראת ואדיקות קנאות ה ', לתורת

תורתו את  הצדיקב רובי הגאון אביו היה שבהם הראשון  העיקריים . רבותיו משלושה וינק  קיבל

תרצ"ד. עד תר "ץ השנים  בין צנע בכפר  מדרשו בית את קבע  אצלו זצוק"ל , מלאחי דוד מארי

בין לאחמ "כ  התשכ "ב ]. שנת הכפורים יום  במוצאי האחרון יומו עד דבוק  היה  ובתורתו [עמו

סדה לעיר  הראשי הרב זצ"ל , מנצור יעיש מארי רבו, של מדרשו בבית תרצ"ו עד  תרצ"ד השנים 

בעיר זצ"ל חתוכה שלמה  מארי רבו של  מדרשו בבית תורתו ינק תרצ"ז  בשנת לאחמ"כ והמחוז .

התרצ "ז , שנת בסוף  הראשונה  הסמיכה  את קיבל  שנים  ואחת עשרים  כבן  בהיותו  ואך  רדאע.

דוכאן יוסף  מארי עליהם ונלוה  מנצור , יעיש  ומארי אביו רבותיו , – כמובן  - חתומים היו עליהם

זצוק "ל , נחום  יחיא  מארי והנכבד הדגול המנוח  מכבוד וכן  וסביבותיה . בדומראן  כרב ששימש זצ "ל 

הלוי יצחק  יחיא מארי  צנעא, של  האחרון הראשי  רבה  של  אריכתא כידא  שימש הוא שלמעשה

הרשאה כתב  להם  וליתן  המקומיים, הרבנים  אחר ולבדוק  לבקר  תימן, גלילות בכל  ללכת זצוק"ל

הוא בתחומו רב כל  לפסוק  רשאים  .גשהינם 

יחדאכן  אביו , הראב"ד של  דינו בבית כדיין לשמש חזקיה  מארי מו"ז  התמנה צעיר  בגיל  כבר

ישק פיהם ועל ידיהם על  נחתכו  הקהילה  ענייני  שכל  כך זצוק "ל , שפירא (חסן) ששון מארי עם

הבר בעיני מעורבת שדעתו  כאדם  ידוע היה  דוד מארי שאביו  לציין  יש  דבר . חןכל  וענות יות

ומשום הגיאוגרפי, תחומם  לגבול מחוץ אף הציבור  אמון את שרכש כך פניו , על נסוכה היתה

הקודש טהרת על  תורניים  אירועים ולהנהיג לערוך רבות הזמינוהו .דכך

̇ ףףףף ףףףףמ˜ורו

[לאא. מלאחי  היתה משפחתם הגיית 
משמעות למלאכי . עוברתה הקודש  ובארץ מליחי],
שפיר כדוג' מתוק או טוב מלשון הוא השם

בארמית .

י "ב).ב. (ח ' הושע

מילויג. מתוך  במדויק הם הנז"ל  הפרטים
לישראל . הראשית לרבנות  מו"ז ע"י שאילון

בנעימתן ד. יותר יחודיות במשפ' נעימותינו

והמועדים , שבתות ושירי בתפילות והטעמתן,

עולה הבירור לפי  הנוראים . הימים ותפילות 

וכנראה גרו . בהם מהמחוז  היו לא אלו שנעימות

נעימות קלט  וכיוב"ז שבתות  בעורכו שאא"ז

ר ' [השערת  המשפ'. בחיק אותם  ואימץ מסביבתו

נתניה ]. שיחי'. מלאכי יפת



חיים ף  ̇ ףאורחו ח 

ברכיםכבר  ולאמץ רפות ידים לחזק  המנהיגות כושר תכונת בו ובלטה  ניכרה  נעוריו משחר

והןה כושלות  לתורה  עתים בקביעות הן  העזובה , בהן  שרתה  מהמקומות בחלק  בחו"ל  אף באשר 

בהנהגת  עמהם יחד לשמש ודודו  אביו  מינוהו כך משום המצוות. ושמירת ההלכה  בבקיאות

ומחוז אלחבלה במחוז  אף ומארי כרב לשמש נקרא קצרות שנים שתוך  כך בתימן . הקהילה

המורחבת  המשפחה וכרב המקומי כרב  חזקיה  מארי  מו "ז  שימש ארצה  בעלייתם  אף רחאב .

והנהגותיו. בדרכיו עמו מסכים  זצ "ל  דוד מארי  כשאביו

 ̆ ה˜וד  ıלאר עליי˙ו 

33מו "ז  כבן והוא תש"י , שנת הסוכות בחג העליה , בשנות המורחבת משפ' עם  ארצה  עלה 

ושני זצ "ל , אחרק  סעיד מארי בת ע"ה  חנה  מרת הצדקנית הרבנית זקנתי עם היתה  עלייתו שנים,

חשב כבר לכן  קודם רבות ששנים  לציין  יש  זצוק "ל . זכריה רבי ולהבחל "ח  שיחי' יצחק  הרב  בניהם

הכושר, שעת שהגיעה עד  בו תלויות שאינן  מסיבות שנים  התעכב הדבר  אך  ארצה , לעלות מו "ז 

לאחמ "כ שמר , עין  במחנה  התמקמו בתחילה הקודש. בארץ מושבו לקבוע  הרוחני חלומו מימש ואכן

הירוק]. הכפר צומת אזור  [כיום השרון רמת במעברת ומשפחתם אותם שיכנו

באשרויהי  מו"ז , משפ' על  הושת שבר על  שבר  והנה  צער , לשון אלא ויהי אין הימים, ברבות

כאן אף מעלי, דלא אינשי אותם  של  השחיתות וכדרך במעברה , שהותם  בעת "בנימין " הבן נולד

התינוק פי ניתקו  ובכך החולים, בבית למעקב להשאירו  יש  ולכך בטוב חש אינו התינוק כי  החליטו

בהופיעו  הנולד , הרך אחר מקרוב ולעקוב  לבקר הלך  רחום כאב מו"ז  הימים, באחד אמו. מחלב 

פיות. בסתימת נענה  האמנם ? מתי ? כיצד ? איך? לתמיהתו ה "י. ב"מ, לב "ע . נלקח  הילד כי נענה  שם 

זאת, קיבלה  לא בניה , את החשה  כאם  ע"ה . זקנתי למרת להודיע לביתו וחזר הדין את קיבל  מו "ז 

ומרת  מו"ז  של גדולתם  ניכרה  כאן אף אך כך ! אז אמרו, כך והפטיר, הדין את קיבל  בדרכו מו"ז אך

ע "כ ענין עורר ולא לאחרים זאת סחו  לא זו, כאובה  בפרשיה פיהם פתחו לא שמעולם ע"ה זקנתי

ומילאו  התגברו זה גדול בשבר  כאמור , תימן. ילדי חטיפת פרשת על  בארץ שסערו הפרשיות בחלק 

להם. האופיינית בשתיקה  פיהם 

החלאכן, הגוונים , רבת הענפה , הרוחנית פעילותו את מו"ז החל  במעברה  שהותם  בעת כבר 

באופן לערבית מנחה  בין  למבוגרים  תורה  ושיעורי וכדין , כדת מסודרים  תפילה  מנייני בייסוד 

והשקפה השעה  בעייני ומוסר חיזוק שיחות וכמו"כ יעבור , ולא חק  העליהווהוא בשנות כידוע, .

רבים כך משום החדשים, לעולים מוכרים  היו שלא  ותחבולות בטכסיסים  נלחמו  הציונות ראשי

מו"ז , אצל  כן  לא אך ותורתו. מה ' והתרחקו נשברים בארות אחר  שולל הלכו שבתמימותם  הם 

̇ ףףףף ףףףףמ˜ורו

י"ג ).ה. (ל"ה

במכתב ו. שניאורסון הרב בהתפעלות מגיב

למו"ז.
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והבי השכיל  ספורים  ימים תוך והפקחית החדה  לו בעינו  לעולל מבקשים  ומה  המתרחש את ן

להטיף החל וכך "סימנים". הקרויים  הפאות בגזיזת ואם הדת על  בהעברה  אם קהילתו, ולבני

משפחתו  של הרכה בנפשם  נפש ותעצומות עוז ונסך פנים , ומשוא  חת וללא ובגבורה  בעוז  אמונה 

שעה לא ולמשפ', לו האוכל מנות לקבלת התלושים  החרמת וגזירת האיומים כל  חרף וסביבתו ,

אחד מעיד  ואכן וביראתו . ה' בתורת אמונתו  דרך את יערער הדבר אם  י' של קוצו על ויתר ולא

מבינים אנו זה  מכתב מתוך בצערו, השתתפות בהביעם הראשית, מהרבנות קיבל אותם  המכתבים 

קיימו  לא ואף אסתר, תענית במוצאי  רעבונם את להשביע יכלו שלא ע "כ  בעיניהם  קובל  שהוא 

כך  כדי עד  וכדין. כדת הפורים  יום  סעודת !זמצות

באותםתהליך  עצבים , ומורט איטי באופן  היה ג"כ השרון  רמת בעיר הקבע למשכן  עזיבתו

שחברת  לו  הוברר  אך למעברה , בסמיכות לעולים הדירות בניית את מימן השיכון משרד השנים 

וכך  שבת, חילול  ע "י שנבנה  בבית לדור מותר  כיצד  ותמה  זאת ראה שבת. שומרת איננה  הבניה 

עכשיו, לא אם  כי העולים, לטענת הבניה. בסיום זה במקום לדור  יעברו  שלא העולים בקרב פעל 

אכלם מפחונים, העשויה במעברה  ולהסתדר  להמשיך אפשר  כיצד  משלהם , לבית יזכו אימתי

שנבנה בבית לדור  "אסור פסוקה הלכה  זו כי לדבריהם שעה  לא  מו"ז  בלילה , וקרח  ביום  חורב

מו "ז אך למשכנם . ועברו  ולקולו למשמעתו סרו לא העולים מן הרבה  לדאבוננו , אך בשבת".

לא בזאת וגם השרון, רמת העיר  תוככי ביתו את שיבנו עד במעברה תקופה עוד המתין  בשלו

אלה שכל  אמרו לימים, שבת. שומרת חברה  הינה  שהחברה  שוידא עד  שקט ולא שלו לא נח ,

זכריה רבי  היה  מו"ז  במשנת שדבק  היחיד  בבניהם , רוחנית מכה  בהם נפלה למשמעתו  סרו שלא

ובנותיו  בניו כשכל  לתפארת, למשפחה  זכה  ואכן  למו "ז , ובצמידות בשכינות גר שאף ז "ל טיירי

הקדושות. הישיבות בדרך הולכים

באהבהקנאותו  ביתו הון כל  את איש יתן "אם נאמר עליו גבולות, ידעה  לא וליהדות למסורת

ובנות  לבנים הספר בית כונן הציבורית מדאגתו כחלק לו". יבוזו בו – התורה  את שאהב –

מאות  וכארבע העולים , את לשכנע הצליח  ואכן  דאז, ישראל  אגודת של  חסותם תחת שהופעל

מכספו  ארעיים  מבנים  הקצה  שמו"ז ולהדגיש  לציין יש ויראה . תורה  וספגו שם , למדו ובנות בנים

שהמשפחה אף על  מאד, ארוכה תקופה במשך הנאה  טובות קבלת שום ללא  והדל הפרטי

שלו, האישי הריוח  מהו הביט  לא מ "מ  הוגן, לתגמול  היה  ונזקק גדלו, הבית והוצאות התרחבה 

הפקוחה . הרוחנית עינו מול עמדה הציבור טובת אלא

ידיעת כמו "כ  להם  שחסרו החמד, לנערי בעירו  הספר בבית קבועים  שיעורים מוסר  היה  מו "ז 

מילגה לו שהובטח  אף  על  כאן  אף בהלכה. מידיעותיו  להם והרעיף העניק מיוזמתו והוא  ההלכות,

̇ ףףףף ףףףףמ˜ורו

רב.ז. בצער למו"ז רשום במכתב הראשיים הרבנים  הגיבו
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יחיה " באמונתו "צדיק בבחינת במסירותו עדיין  והמשיך מומשה  לא ההבטחה  מ "מ  כיח צנועה  ,

האדם יחיה לבדו  הלחם  על  .טלא 

הקדושים,בהתמדתו  האבות בדרכי דבק  שמו"ז  אנו  לומדים מתפשרת והבלתי  העקבית בדרכו

חז"ל אמרו הדמיוןיעליהם  תיאור את לבאר יש לענ"ד המים . בצעי  בין כסוסים  לפניו שרצו

המסמל אחר  קושי לסוג להמשיל  יש  לכאו ' כי המים , בצעי בין דוקא לסוסים  נמשלו שהאבות

צריך  המים בצעי טביעת מתוך  לצאת כדי כי  נראה  הענין  ביאור  אך בנסיונות. העמידה  כח  את

מלוכלך, שכולו עד גופו  וכל  עיניו על  בוץ מתיז  הסוס - מאמץ כדי תוך אבל  רבות, להתאמץ

כדי ומ "מ  החלק, שערו ברעמת והן  בגופו  הן  ותואר, בהדר להיראות הוא הסוס של  מטבע והלא

הגיון כל  נגד שנלחמו הקדושים  האבות הן , הן  וכן , דרך. בשום בוחל  אינו הוא מטביעה  להיחלץ

שהדברים אף על  הזרם, נגד שהלך  מו"ז של  דרכו היתה  כך וק"ל. בראשית. ספר  בכל  כמתואר

ועמד מעד  לא ומחוץ מבית ומרים קשים נסיונות ושאר הכלכליים  קשייו בכל נגדו , פעלו  פעמים

העיקשת. דרכו על  איתן

ממעשה ניתן  העקבית התמדתו  על  אף  [לערך ללמוד  שנים  60 – ל קרוב לפני, שהיה  מפליא

יום – הקדוש היום של  בערבו חשמל  הפסקת היתה מו"ז  של  מגוריו  באיזור  תשכ "א ] בשנת

קודר ממש  היה  האויר שמזג כך ארצה , ניתכו עזים  גשמים השנה באותה  ובנוסף, הכפורים .

או  תתקצר שהתפילה  שחשב מי היה  ערבית, לתפילת כש"ץ לשמש  ניגש כשמו"ז  והנה  וחשוך.

הדרגש על  עלה  מו"ז  אך שנה, כבכל  בביהכנ"ס שהונהג הפיוטים  תוספות בכל  יאריכו לא עכ"פ

התפילה בסדר  ויתור ללא התפילה  סדר כל את נשמה  נרות לאור והתפלל  המחזור  .יאעם 

הבניםאך  בחינוך  וטהרה כשרות סממן  שום  על התפשר לא הבית, תוך אף ניכרה  קנאותו

בעיר ובפרט  בנמצא, היה ולא כמעט הקדושות, לישיבות הבנים את לשלוח  דאז  בימים והבנות,

לישיבות  בניו את ששלח  השרון  מרמת העולים מקרב  הראשון  היה זצ"ל מו "ז  השרון . רמת

יפרנסם,יב קדושות  מי בישיבה, מלימוד  להם  יצא מה  שיחי ' הבנים  את שהסיתו  מי שהיו אף על  .

דבקו  מו"ז העניק אותם הנפשי החוסן  את כשראו  אך  הזה . הבית לכל  לחם  לתת להם  ומאין 

וקדש ". ראה "כזה  בבחינת רבה  כי באמונתו

̇ ףףףף ףףףףמ˜ורו

ד ').ח. (ב'

שמו"ז ט. המשפ' בידי  הקיים  תיעוד  מתוך  ניכר

שום אין ובדבריו  הדתית , המועצה לראש  פונה

תורה . משיעורי הפסקה  איום על  איזכור 

ירמיהו י. רמ "ד . רמז  ב' (מלכים  שמעוני

ראשך ד "ה  תתקצ"ז רמז השירים  שיר ר "צ. רמז

ככרמל ). עליך 

שליט "א .יא. אאמו"ר

היחידהיב. הדרך  שזו השכיל  כיצד לפלא

כפי וביותר והמצוה . התורה  צביון על לשמור 

ללמד למו"ז שחיזק שניאורסון הרב ממכתב הנראה 

בדרך דבק מו"ז מ "מ  מקוה , ולהקים  חסידות

הקדושות . הישיבות 
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ב˙ורה  ˘˜יד˙ו 

לערך סיפר  יום  מדי שהסתיימה  שחרית תפילת אחר בשנים, רך נער בעודו שליט"א , אאמו"ר 

בבית  הלימודים  שעת תחילת עד  כשעה  כמעט נשאר  קלה, שחרית פת אחר בבוקר , 7 בשעה

ידו  על  הושיבו זצ "ל  אביו אך שיחפוץ, מה  לעשות חלון  שעת כעין  והיא בבוקר , 8 בשעה הספר 

דאמי. וכישן  בטל  ישב שלא  כדי וכיו"ב , לישראל  חק  בלימודי  יעבור  בל  חק קבוע, באופן ללמוד 

ורקואם  אך ועסק ישב  הציבוריים מעסקיו שנפנה  עת בכל  זצ "ל  מו"ז  עסקינן. התורה  בעסק 

בארץ  כבר  קדוש. בספר רק  אחזו וידיו צפו עיניו תורה , דברי ורק  אך מלמל  פיו  הקדושה , בתורה 

תורה ללמוד תאבה  נשמתו אך שם, היה  לא חשמל  כידוע , הלילה , החשיך כאשר יוצאתימן היה ,

זאת  נא בינו הלבנה. לאור לומד  וכך  הדרגש על  ויושב  הבית מפתן  .יגאל 

והסיבהאף  קודם]. [או הסעודה  אחר  ג'עלה  עריכת של  מנהג היה  אלא לעונג שניתנו בשבתות

קרובי היו אם  אף אלא זו רק לא  בהלכה. כמופיע הנביאים בספרי ולגרוס ללמוד נפנו שמיד היא

בדבורי עמהם  האריך לא בשלומו, ולדרוש לבקרו  הסעודה  אחר  ונכנסו בעיר לשבות באים משפ'

אך  להאריך ניתן  מו"ז  שעם הבינו שהאורחים כך ללימודו, שב ומיד הצורך כדי רק אלא סרק 

תורה . בדברי ורק 

תפילה ,אכן  של קולות בעלי הינם המורחבת המשפ' ככלל, משפ'. בני משאר היה  שונה מו"ז

המשפ' התרחבות קודם  – השנים  שבאותן מעידים המקום  תושבי יתברך. לה ' וזמרה  שבח  שיר ,

ההדר ההוד מבחינת קונצרט, כמעין  היתה  ובמועדים , הנוראים בימים בביהכנ"ס, התפילה  –

חזני כלל  של  הדיוק ברמות ואם  המתפללים, כל  של  המליאה בהשתתפות אם שבתפילה, והיופי

כי ויתכן  הללו, בעוצמות הקטן  היה  - שבאחים הגדול  היותו  אף על  זצ "ל  מו "ז  אך  התפילות.

כ"כ. בזה השקיע שלא משום  אף  הוא

רבבאמת  ומהם , ותורני. רוחני קשר היו  התימנית העדה  רבני  עם  הרבה  הידידות קשרי אף

זצ"ל [שרעבי] אביגד  זכריה  הרב  הגאון ה"ה  בשרון למושבים הרצליה ,ידאזורי העיר של  רבה .

משורר ישעיהו הרה "ג ה"ה  לערעורים , הגדול  ביה "ד חבר  זצ "ל . הלוי יצחק  חיים  הרב  הגאון  ה"ה 

השרון רמת העיר רבני עם  ובפרט  זצוק "ל . נגר  שלום  הרב הגאון ה "ה  השרון, הוד העיר  רב  זצ "ל .

ועוד. זצ "ל , יעקובוביץ יצחק  והרב  זצ "ל  אדלשטיין יעקב הרב  הגאונים, הרבנים ה"ה  והרצליה ,

בלימודאף  שעות ע"ג שעות ולומדים  ויושבים  דוד מארי  באביו דבוק  היה  תדיר הקודש  בארץ

את  כששאלו  מגירסא. פומיה  פסק  שלא כך  למעשה . הלכה וספרי יעקב עין גמ ', חז "ל , מדרשי 

שזכור היחיד הבולט הזכרון  זצ "ל , סבא של  מעיסוקיו זוכרת היא מה  ע "ה  חנה  סבתא  זקנתי

̇ ףףףף ףףףףמ˜ורו

שיחי '.יג. יצחק הרב שיחי '.יד.דודי יצחק הרב בנו  דרך 
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התו  היה , תורהבעיניה  דברי ממלמל  ופיו לבית] הכניסה [בהול  המיטה  על  יושב  זצ "ל  שמו"ז  פעה 

ליל , של בעיצומו ג"כ מצאוהו  בלילה , ובין  ביום  בין להיות יכולה  היתה  זו הנהגה  בספר . מעיין או

רואהו  איש שאין  כשחשב משניות, וגורס יושב והוא שנתם, נמים  הבית בני .טוכשכל 

ה˙ורה  למסור˙ ודאג˙ו ˜נאו˙ו 

למירוןמו "ז  נסע שנה  כחמשים לפני  מקיים. נאה דורש נאה היה עולמו ותפיסת השקפת בכל 

הקרוב משפחתם שבן  המושבים אחד  דרך עברו בדרכם ז "ל , יהודה  ר ' אחיו לבן  תגלחת לעריכת

לחש מו "ז  לביתו משהתקרבו בשלומו , ולדרוש לעבור החליטו  ארץ דרך ממידת שם , דר אליהם

אינו  מדוע  תמהו כן  ראו  והמה נכנסו, המשפ' בני שאר בחוץ, מעט מתעכב  בינתיים שהוא להם 

בני לשאילת העץ, אחורי מסתתר ראוהו  הארוכה  דרכם  להמשך  כשיצאו שעה  רבע כעבור נכנס.

לבית  זה , בבית פועל וטהור כשר שאינו  שמכשיר  מהחלון  שמעתי השיב , אליו הקרובה המשפ'

נכנס  אינני .טזכזה 

כך בד  בהליכתו, מאד  מתקשה  היה אביו כידוע אך  בחיים, היה דוד  מארי שאביו  אף  על בבד 

מארי אביו ראה  לכך אי בניו, חינוך אחר  מקרוב  ולעקוב  לביתו טרף להביא עליו הטריח  שהדבר

ברוחניות  הן  המשפחה , כאב  לשמש האחריות את עליו והטיל  ממשיכו שהוא מו"ז  הגדול  בבנו  דוד

ולפרנסם, לביתו ממש סמוך  קבוע מגורים למקום  ז"ל  ולאמו לאביו  דאג מו"ז  ואכן בגשמיות. והן 

ממש הם  היו הדברים מטבע  כי והמצוה, התורה  עולם בתוך  שישארו אחיו חינוך אחר  עקב וכך

ויגע טרח  כמה  הזידונים. במים  מאד  מהרה  להיסחף הם  שיכלו כך ארצה , עלייתם  בשנת צעירים 

ואכמ "ל . וטובים . רבים הקלוקלת ברשתם  וצדה ראש שהרימה  לישראליות ייחשפו שלא אחריהם 

חיזוקמו "ז  לשיחות ומעבר כנסיות, בבתי  הסתובב  נאמן , ורועה  כאב  הרוחנית בדאגתו זצ"ל 

היד כתבי מתוך ניכר  כך מעשיים, תורה שיעורי למסור  אף דאג השעה  בענייני והשקפה  ומוסר

מגורם מקום  – שבע באר לעיר הרבות ממסעותיו  באחת לתזכורת. לו רשם  שכנראה  שהניח ,

מאן בבחינת מלכים  בכבוד  נתכבד שם – אחרק למשפ' חנה  מרת הרבנית זקנתי משפ' של 

שפתח וכמובן במחיצתם, לשהות בבואו יו "ט כעין המקום תושבי אותו עושים והיו רבנן , מלכי 

דאגתו מתוך משיעוריו באחת ותורה , חכמה  בדברי  ישבפיו  ישראל , עם של  יחוסם לטהרת

זכה כך המעשיים. ההלכות פרטי כל להם ופירט ונחת בשובה והדריכם  ארוכה  שעה  במשך

המשפחה טהרת על שמרו המקום  מתושבי  רבים כך .יזשעקב 

̇ ףףףף ףףףףמ˜ורו

שיחי '.טו. שלום הרב דודי 

יהודה .טז. ר ' בן שיחי' מלאכי  אביחי  ר ' ע"י

המעשה . בעל

צעיר .יז. נער כשהיה  שליט"א אאמו"ר
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היהמעשה  הטובים  מידידיו אחד בהלכה , האמת לו איכפת כמה  עד ביותר  הממחיש נוסף

התשל "ח , סיון  ג' בתאריך  לב"ע הסתלק  הנז"ל  הרב  השרון, מהוד זצ"ל  (ארז ) אערג' אברהם  הרב

את  לערוך האם  דיון  עלה  לאחמ"כ שבעה. גזירת שביטל  השבועות חג עד  יומים  שישבו כך

להקדים יש אזי שבעה  גזירת ביטל  שהרגל  כיון או תמוז  ג' דהיינו  ממש , שלושים  בליל  האזכרה 

ימים, כשבעה  עולה שהרגל  כיון  להקדים  שיש אמרו הרבנים  מן  הרבה  השלושים . קודם האזכרה 

ממש שלושים  בליל  האזכרה  לקיים ויש קשר , שאין  דעתו על  עמד מו"ז  המשפ'יח אך בני  לבסוף .

מאד לו וכאב חרה – הנפטר של  גדול  ידיד  שהיה מו"ז  הרבנים. שאר כהוראת האזכרה  ערכו

כן, על  ואשר  האימיתי. ביום  הנפטר  לכבוד  האזכרה  יערכו לא דעתו שלפי באשר  הזו , התופעה 

האזכרה את וערך השרון, ברמת אליו המשפ' לבני  הוא קרא זצ "ל  מו"ז של  האישית מיוזמתו

הטוב ידידו נשמת לעילוי  וברכות כיבוד .יטעם 

 ̆ האי ויגדל 

להתמנותו אחר  ופעלו רוחני כאב  הנערץ רבם  את במו "ז  ראו המקום , תושבי  מועטות, שנים 

בס"ד הציבורית, פעילותו את לממש כלים  יותר לו  שיהיו  בכדי  המקומית הרבנות כס על לשבת

ובמ באהבה  יותר  מסודרת בצורה  פעל  וכך המקומי, לרב מו"ז  במסגרת נבחר קץ. אין  סירות

העזר אבן  ובענייני והיתר ואיסור חיים אורח בהלכות בעיקר שואל  לכל  ענה  בשלוםכ רבנותו יעץ ,

- ימים באותם אז  המקובל  לפי  - בשמחות מקרוב עקב לאשתו. איש בין  שלום  והשכין  בית

שתהיה השחיטה אופן על  מקרוב ומשגיח בא והיה  האירוע, למקום  ונראה  סמוך שחיטה  לערוך

וכדין. כדת שמים ויראת ראש כובד  ומתוך  מהודרת בכשרות

ג"כלצורך  הפקיר  הילדים , מרובת משפחתו בני את מהכיל צר  אשר הקטן ביתו את אף כך,

וללא מסודרת לשכה  ללא בביתו, לנישואין אצלו נרשמו רבות ופעמים המקום, תושבי לטובת

סופרים ושכר חזנים  שכר  הרבה  לא וכיו"ב , קבלה  שעות של  פעמייםכאתנאים ולא פעם לא .

להם ישחט שהמארי  כדי יו"ט  של  בבוקרו חג סעודת עריכת באמצע המקום  תושבי  אליו הגיעו

ודברים. אומר  ללא יתירה  חן ענות מתוך  הכל  עשה  כך העוף. את

לאככלל, ופשורי, עקולי ללא נאמנה - הרבני תפקידו  במסגרת - מלאכתו את עשה מו"ז

הבניה בענף הגדולות החברות אחת נציין, הממחישה  דוגמא לאחרים. ולא לעצמו הנחות עשה 

̇ ףףףף ףףףףמ˜ורו

כן יח. מו"ז, אביו  שכדעת  שליט "א  אאמו"ר 
יו"ד (ח "ז אומר" ה "יביע בעל למרן ליה פשיטא 

עיי"ש . מ "ב), סי '
שליט "א .יט. לאאמו"ר ארז מר בנו סיפר

לרבנותכ. הרשמית בפנייתו  מו"ז פירט 
לישראל . הראשית

(נ"ו.).כא. שבת  גמ '



חיים ף  ̇ ףאורחו יד 

המאשר מוסמך  מרב  אישור להמציא  הדייר  על כך לצורך  הדתי , לציבור מגורים דירות בונה  הינה 

מו "ז שאלהו  כך , על אישור  שביקש אדם אליו  ניגש  אחד יום  דתי, חיים  אורח מקיים שהוא 

שהאיש כשהבין שבת, שומר הוא האם  שאלהו בשלילה , משנענה תפילות, ג' מתפלל  הוא האם

כמצחק והיה  אדם לאותו  פגשו  לימים  אישור . לו להמציא סירב  וחמורות קלות על  מקפיד אינו

מה , זמן אחר  ע"כ. ותמה  מו "ז  את שמע  הרוחני. מצבו אף  על  לו אישר  פלוני שרב על בעיניו

רב אותו של תגובתו הנצרך , האישור לפלוני  אישר מה  סמך על אותו ושאל  רב באותו פגש

יכולת  בחוסר מו "ז  את הפתיעה  וכו', וכו ' פרוצדורלי מסמך רק  וזהו בדיוק להקפיד  צריך שלא

זה שקר  .כב לסבול

בכינוסיםכך  להשתתף  והוזמן  לישראל , הראשיים הרבנים  בעיני מו"ז של  הטוב  שמו עלה 

ישראל בפניהםכגלרבני חיזוק דברי אף נשא ופעם מרןכד, עם  אחת בשורה  לשבת התכבד אף .

זצוק"ל יוסף עובדיה  רבינו הראש"ל  שמועותיו כה רשכבה "ג לפריחת הביאו כנראה אלו עובדות .

והיה בת"א, החייל  רמת שכונת כרב  אף במקביל  לכהן  לדגל  שנקרא  עד  הציבוריות והנהגותיו

והמצוה התורה בדרך ולהדריכם לחזקם  כדי וחצי כשעה במשך רגלי שבתות כמה מדי .כוהולך

ה˘˙י˜ה  מיד˙

עדמטבע  הענפה  בפעילותו להכשילו וניסו  במו"ז , היתה  צרה  שעיניהם כאלו היו הדברים ,

לחורפיו  השיב  לא מעולם - ברבים  ענוותנותו, לגודל  והוא דאתרא, המרא של בכבודו  פגיעה  כדי

אותי" ביישת "מדוע השיב רק  כחוצפתם , ענם  ולא בבחינת כזדבר השתיקה  בכח היה כוחו  גדול  .

בדיני נסתרות בתחבולות מו"ז את הונו אף אנשים  קומץ אותו  ממזימתם  כחלק  אהרן". "וידם

כאן ויונקיו. מעולליו הדלה  פתו גזלו ארבם , ישימו ובקרבם שלום מדברת היתה  לשונם ממונות,

וכעסו" כיסו בכוסו  ניכר  "אדם חז"ל  ומאמר התורה  חוקי לפי  לאכח פעל  תורה , לדין והזמינם

כך  דינא, צייתי היו  לא אנשים אותם לדאבוננו  אך הדין, בית בתוככי אלא ברבים  כבודו את תבע

מבוקשו. השיג שלא

̇ ףףףף ףףףףמ˜ורו

שכולנו כב. והוסיף שליט "א . אאמו"ר

בדרך . "אבל" לנו יש  אמנם  המצוות, את  מקיימים 

זהו  שהיה  היחיד  ה "אבל " זצ"ל  מו "ז  אביו  אצל  אך

אנחנו ". אשמים "אבל 

הזמנהכג. תיעוד  המשפ' זו.בידי

ברשותכד. שפתח מו "ז  של  כת "י  בחלק
הראשיים . הרבנים

אדלשטיין כה. הגר"י  של לזכרו בספר מתועד 
ה"יביע  בעל  רשכבה "ג  מרן הגיע וכידוע זצוק"ל .

השרון. ברמת  השלושים  לעצרת זצוק"ל  אומר"

10כו. – כ של  תקופה במשך  כרב שם
דירתו. להעתיק אותו  שחייב החוק בשל  לערך שנים 

שיחי '.כז. אכוע ישראל  ר' של  חיה 

ע"ב.כח. ס"ה 



חיים ף  ̇ טו ףאורחו

אנשיםככלל, עם  במגע הרגיל  ציבורי אדם  כלל  דרך מאד . חזק היה מו "ז  של  השתיקה  כח 

שמשנתו  בהכרח  ציבוריים, וכנסים באסיפות נשמעת ודעתו מדברותיו הנושא ציבור , ופקידי

אך  חריפה . להיות אמורה שתגובתו בודאי  בו  כשפוגעים כך , אם המתרחש, על  להגיב סדורה 

השתיקה בפלך  החזיק  ניחון , בהם  הנז"ל  התכונות כל אף  על  כאכטמו"ז  עצמו שם  וקיים. ינו,

מריבה בשעת פיו הבולם זה  בלימה " על  ארץ "תולה כמעטלבעצמו  מו"ז  ביתו תוך  אף  באמת .

הבית. וחינוך  לניהול  ההכרחיים לדברים  מעבר  נשמע, לא וקולו

להיכןכיום , אותם שיתף ולא  כמעט שאביהם אנו מבינים שיחי' הרבנים בניו אצל  בבירור

הציל מי את וקדושין, חופה סידר  למי ישראל, רבני לכינוס הוזמן  היכן שיעור, למסור  הולך

מתפרסמות  ופעילויותיו ומלווה , עוזר  לו  יש רב כל כלל  דרך היום , מהנהוג שונה תופעה בית. בשלום

מפרסום הרחק ובהשקט, יתירה  חן בענות כן עשה  מו "ז  כן לא אך המעשה, לעולם  יצאו טרם 

– ותרמילו מקלו נטל  מביתו, מספר ימים  להיעדר ממנו הצריך כשהדבר  אף רבים . מים  וקולות

למרחקים בדרכים והיטלטל הקדושה , בתורה  וביני ביני שיעסוק  כדי ודף, ועט  ספריו אלו 

טלטלה מטלטלך ה ' "הנה בבחינת לו הציק  והדבר ל "ע, חולה  שהיה הקושי  כל  עם  באוטובוסים,

ולהשיבלאגבר" לחזק הבורא רצון לעשות בעולמו שליח  שהוא הבנה  מתוך  נעשה  הכל אמנם .

ששאר רבות רואים  המשפ' בני  אצל קיימים  אשר התיעודים  במעט אכן , בנים . על  אבות לב 

ודומם. יושב  מו"ז  ואילו  זע"ז  משוחחים הנשקפות הדמויות

ימיו   ̇ אחרי

שכיהןאכן, אחר  הרוחנית, ואישיותו בקומתו גדל " כי עד  וגדל הולך האיש "ויהי הימים  ברבות

הרב כס על  להעלותו הצורך הוחש המקומיות, בשכונות שנים  כ"ח  במשך ארצה  עלייתו מיום 

אך  העיר. ברחבי היתה  פרוסה והשפעתו מצודתו  וכבר  בהיות השרון , רמת העיר  של  הראשי 

למשכב מו"ז  נפל  בחוק, כדרוש העניינים  סידור כדי תוך לב  טבת לב למגינת ב' קודש שבת וביום

שנת  וכו'" עמים  לקהל והיית וירבך  ויפרך וכו' השמים  מטל  האלד'ים  לך "ויתן  לסדר  כסלו

ה שעת היא רצון  בעת ליוצרה .התשל "ט נשמתו  השיב  מנחה 

ארוכיםבהסתלקותו  ימים  על מעיד חייו רצף כל אך יחסית, צעיר שנים, ס"ג כבן  אך היה 

מורשת  ממשיכי בבניו אף קול  בת כמעין  כיום  ומהדהדת הזועקת טהורה  ה ' ויראת עבודת בעשיה ,

אף כי  בחיים . הוא אף בחיים זרעו  מהו בבחינת שבקדושה , דבר לכל והקנאית התורנית דרכו

̇ ףףףף ףףףףמ˜ורו

תתקמ "ו).כט. רמז (משלי שמעוני ילקוט 

ע"א .ל. פ"ט
י "ז).לא. (כ "ב

רבות ,לב. שנים  במשך  סוכר חולה  היה 

ג ' בליבו לקה  האחרונות שנותיו  ובשבע
פעמים .



חיים ף  ̇ ףאורחו טז 

הוא שעומד  ספק  ואין תדיר, עלינו חופפת עדיין  רוחו כי המשפ', בני אנו, רואים  בהסתלקותו

נפש, מסר  עליה  מהדרך ח"ו סטיה  ללא שמורה  דרך באותה  שילכו וצאצאיו  בניו כל על ומתפלל

במחוזותינו, צוחה  ואין יוצאת ואין פרץ אין  ה ', ברך זרע כולם ובס"ד  ומדרשו . וכמשמעו  כפשוטו

תורה מרביצי והלכה , בתורה  ועיסוקם  ושיחם שיגם כל  מופלגים , חכמים תלמידי ונכדיו בניו 

נאמר עליו אבות". "זכות ורק אך  אלא זכותנו זו שאין  אנו  בטוחים  המשפ' כבני  ואנחנו ברבים .

ארץ". יירש  וזרעו  תלין בטוב  נפשו  תהיה . לעולם  ונחלתם  תמימים ימי ה ' "יודע 

שללאחר  הרוחנית בראשותו  להוראה " גבוה "כולל בניו  כלל  הקימו מהסתלקותו לערך כשנה 

זצוק "ל . זכריה  רבי  העניו והחסיד , הצדיק דודי של  בראשותו לשבים" ו"ישיבה שליט"א, אאמו "ר

על הקרינה  אשר  רוחנית ופנינה שואבת לאבן הפך מדרשו בית את מו"ז קבע בו המקום  וכך

לחיים. בהדרכה  והן בהלכה  הן שאילה, לכל  ומענה  קשבת אוזן  מצאו  בו השרון , רמת תושבי כלל 

כינוסים באמצעות צלחה  סביבם  התושבים והתאחדות התלכדות כלכלית. בעזרה והן באמונה הן 

הקדושים התנאים הילולות השואבה , בית שמחת ס"ת, הכנסות כדוגמת מזומנות לעתים רוחניים 

וכיו"ב. זכרון  עצרות ושאר

וה˘˜עו˙יו  לנו ˙עמוד  ˘זכו˙ו אבינו  מלפני רˆון  יהי
אחריו , בזרעו  ˙ורה  חיי  – חיים ˙וˆאו˙ יניבו בעוה "ז 

וטהורים. ˜דו˘ים   ̇ במעלו  ̇ לעלו יזכה  ועי "ז 
ה . ב . . ̂ נ. . ̇
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פ˜ודיך  דרך 
ף ד ף ד

מו "ז  ˘ל ̇ "י כ על  ˜ˆר וסי˜ור  פ˙יחה 

פעמיםבחלק  דפיו . בשולי שחקקם זצ"ל  מו"ז  של  וכתביו  מאמרותיו המשפ' לבני נביא זה  גליון

לדבר. רצה עליו  הנושא את תזכורת כעין  לעצמו רשם  ועדה , עם קבל  לנאום  הוזמן או  כשהוצרך

ופעמים הדברים , עריכת צורת מתוך ניכר  וכן ההשערה, זאת אך ע"כ , וברורה  מסורה  עדות אין

ולילה ". יומם  בו "והגית לקיים  מדרשים  ושאר  גמ ' לעצמו  להעתיק  החל  בטל , ישב  שלא כדי כנראה

הנפלא זכרונו מתוך  אלא לפניו  המונח  ספר  ללא כן  רשם  רבות שפעמים ספק  נביןאואין כך מתוך .

ומדרשים, מהגמ' חז "ל לשונות או התנ "ך מן  שלימים  פסוקים בציטוט להפליא היה  בקי  מו"ז כמה 

פסוק בדבריו שוזר  היה  וגשמית רוחנית פריחה  על  שמחתו  להביע  כשרצה מדרשותיו בחלק כיעויין 

ברקאי יאמרו  רואיו וכל בע"פ, פסוק אשריו.ב אחר יאמרו שומעיו וכל 

הכתובהן  בפשט  ביאורים או מדרשים  העתק  חלקם והלא כתה "י, בהוצאת הענין  מה  להאיר  יש

תועליות. כמה  אפרט בס"ד אך הוא. אמת הידועים . מוסר דברי או

ובתרבות הראשונה.התועלת  הקודש, בארץ כאן הקדושות בישיבות למד  לא שמו"ז לציין, יש

הלכה בתורה  חידוש דבר כל  הכתב על להעלות והמריצו עודדו לא כנראה, במחוזותיו , עכ "פ תימן,

סיבה עצמו זהו ומפז , מזהב המתוקים דבריו הכתב  על להעלות האישית יוזמתו שמתוך  כך ואגדה,

כן לעשות יעצוהו כליותיו כיצד  ולהעריך  חשיבות גלהוקיר בר  היה שהנייר מסתבר  שבזמנו, ובפרט, .

שרוי היה  בו הדחוק הכלכלי  המצב  לגודל והן  דאז החיים  ותקופת המציאות מצד  הן  ערך, ויקר

עלדמו "ז כחס ואעפ"כ גליון., עלי  מדברותיו  חלק העלה והדיו הנייר 

̇ ףףףף ףףףףמ˜ורו

לשון.א. חילופי  שיש  בכתביו מוכח

מרשיםב. היה מו "ז  של  גופו  מבנה הפיזי  בפן

לי סיפר נוכחות . המבטא  מראה בעל גבוה  כאיש 

העין  בראש  המוהע"ד [מזכיר  פינחס צדוק ר'

מו"ז  היה כאשר שנה כחמשים שלפני  לשעבר]

הרבני מראהו ניכר  מרחוק וכבר  לעתים, שם מבקר
לנשק  בפניו, לחזות אנשים  אליו רצו מיד  והגבוה,

שבכל העידו ושנים  אחד  ולא  מפיו. ולהתברך ידיו
וחשו  ורוממות , כבוד  ביראת  התמלאו שראוהו פעם 

בו ". ה' רוח  אשר "איש 

אותג. ס"א  פרשה  שרה [חיי רבה  בראשית 
י"א ]. אות [ויגש  ותנחומא  א]

עלד. נושאים כמה  שהעלה מתוך  ג "כ  נראה 
עמוד . ובאותו אחד  נייר 
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כיהשניה.התועלת  יקרות, מרגליות שאיבדנו נמצא  בעזבונו  שהניח  המועטים  כתה "י  מתוך

ופרחים. ציצים נחמדים , חידושים  כמה ישנם המעט מתוך

והדיו השלישית .התועלת  השיטין  בין הזועקת שמים  היראת את יחוש בכתביו המעיין  כל 

חינוך  על  בדרשותיו התריע כמה  והתמדה , לשקידה בקנאות הבוער הלב  את ממש חשים הדהוי,

כל ניצול על  יתירה, בצניעות הבנות לחינוך דאגתו  על  ובפרט הקדושות, לישיבות ללכת הבנים

מהעוה "ז , כשמסתלק  האדם את הקורות על  כתביו מתוך יתברך . ה ' לעבודת בחיים  ורגע רגע

ארוכה לדרך צידה כמכין  העוה "ז , בפרוזדור כאורח  כאן הוא חש  כיצד  לבו דופק את ממששים

שמיםה ונצחית  ויראת בתורה  נתחזק הפשוטים , אף  – הללו הדברים  מתוך דוקא  א"כ .ו.

מכבשהרביעית .התועלת  ע"ג ועלייתם הכתיבה  ענין  על באחרונים  מקורות ב ' [לע"ע] כן מצאתי 

המדרש, בית מיושבי חלקו  ושם  דעת ה ' שחננו מי "הנה  וז "ל  כתיבה ] [ערך יועץ בפלא עיין  הדפוס.

חננו  ואם  וכו', יתרשל  ואל  גדול ודבר קטון דבר לחדש  ה ' חננו אשר כל  בכתב  שירשום טוב  מה

ואז אלף, מני  לאחד  אפי' פירות דבריו שיעשו  הזמנים  מן בזמן יבצר  לא וכו', למודים לשון ה '

וז"ל ספר  בערך דבריו שנה וכיוב "ז  די". – לזה  אלא לעולם בא לא שאילו חלקו, ואשרי אשריו

דובבות  שפתותיו ויהיו חוצה  מעינותיו יפוצו למען  ספר, יסדרו ודעת, חכמה ה ' חננו אשר  "והאיש

בשום אחר  קדמו אם  יחוש ואל  וכו', חכם וכל  ומבנות, מבנים טוב ושם  ויד זכרון  יקנה  ובזה בקבר,

וכו'". ממנו יבנה  הוא  וגם  אחד בסגנון  מנבאים  נביאים כמה  מצינו  כי דבר ,

ס ועוד  (ח "ו  חת"ס בשו"ת כתב שנית, "ומהבה בזה "ל  ת"ח ספרי ההדרת אופן לגבי נ"ח) וס"י 

וההעתקים שמורים יהיה  ידו כתיבת הספרים שגוף  באופן  ז "ל הרב ספרי שיעתיק  מי  ימצאו אם  טוב 

ואבידה ". מכליון בטוחים שנהיה  הנ"ל  הלומדים ביד לאחת אחת יותנו

בשם ולכן  פקודיך "קראתיהו  אלא"דרך  דברים ואין עדתו, שומעי קהל  אל  דבר  אשר הוא כי 

אלא דברים  אין וגו', דברים עמכם קחו  כמטר ) יערף עהפ"ס האזינו  (פ' בספרי וכנזכר תורה , דברי

̇ ףףףף ףףףףמ˜ורו

ע"הה. ממו"ז ששמע שליט "א מאאמו"ר 

איזהו  [פ"ח:] בסנהדרין הידועה הגמ ' דברי לבאר 
מהו  ולכאו' וכו'. ברך  ושפל  ענוותן  העוה "ב? בן

בלשון  נקטו לא  מדוע העוה "ב, בן איזהו הלשון

שכוונת הוא  הענין אלא העוה"ב. לחיי זוכה מי

העוה"ב  ואם בית , כבן  מרגיש  שהוא  לאדם  חז"ל 

חי שהוא הרי בעוה "ז כבר אזי העיקרי הבית  הוא 

בעוה "ז. כאן חיותו חיי  כדי  תוך העוה"ב חיי את
מקיים . נאה  דורש  ונאה

הרב ו. הגדול  הגאון ש "ב של  מכתבו

אע"פ  כי להדגיש , יאה  "אולי  שליט "א . אליהו
לספר מספר העתקות יחשבו  זר כמו  שבזמנינו 

אצל מ"מ עצמי , חידוש  דבר להוסיף בלא

אחד "תוספות" שהעתיקו רבות  מצאנו הראשונים 

מן  בזה יש  ואולי תורה. חידושי וגם מרעהו ,

אשר חידוש  דבר שכל  ואהבתה, התורה  רדיפת

ויחקקוהו  קולמוס יטלו  מיד  יוכשר , בעיניהם 
ובניירותיהם". בלבם
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עיקר כי ונאה  יאה  זה  שם  ובפרט קהלכם. כל  אל  ה ' דבר האלה  הדברים את שנאמר  תורה דברי

ומוסר. חכמה התורה  ציוויי על  היה  ושיחו שיגו

ויעמודיה "ר  השכינה , מזיו וליהנות לעלות וימשיך בקבר דובבות שפתותיו יהיו אלו שבדברים 

שיתמידו  הדורות כל  סוף  עד וב"ב ונכדותיו נכדיו ובנותיו בניו  כל על  הכבוד  מלך לפני בתפילה

ועון ואשמה חטא ומכל  מאירים, העולם את תורתם  ובחכמת וברים , ישרים  זרע להיות בדרכם 

תורת  מצוות ונשמור  שואל , לכל  יענה  והקב "ה  שמורים , יתמידו ובבריאותם  נצורים, יהיו ופגע

אכי"ר. אריאל. ומזבח בנין  לתפארה ויתנוסס גואל, בבוא נחזה בקרוב  יקותיאל,

fףe
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המאכלים   ̇ כ˘רו בענין 

והכשר,ג"צ  הטהור  השולחן המשפחה, טהרת ישראל , תורת לפי הבנים חינוך  ישראל  עם  יחוד

האומה לקיום ובסיס יסוד  הזה היקר  האוצר  את ולקיים  להמשיך  עלינו .זשומה 

המועה"ד.כבוד  וראש המועהמ"ק ראש  הרבנים,

הזהרו כתוב ח  לישראל  הקב "ה  אמר  תאכלו". אשר החיה  זאת וכו' ה ' "וידבר שמיני בפרשת

צרופה , ה ' אמרת דרכו תמים  הא -ל  דוד  אמר כך טמא, ובשרץ טמאה בבהמה  עצמכם  את לשקץ

לאכול שלא  הקב"ה  אמר  בריותיו . להצדיק  בשביל  צדקו, למען חפץ ה ' בריותיו, לצרף בשביל

כל הקב "ה  אמר  לישראל , הקב "ה  אסר  טובים  דברים שכל  לומר יצה "ר  יטעך שלא טמאים, דברים

הדם את לך  אסרתי בתולים, דם לך  התרתי נדה  דם  לך אסרתי כנגדו , לך  התרתי לך שאסרתי  מה

דומה שהוא שיבוטא ששמו הדג את לך  התרתי החזיר את לך אסרתי דם , שכולו כבד  לך התרתי 

וכו '. וכו ' איש גרושת לך התרתי איש  אשת לך אסרתי לחזיר ,

דרכו,וכ"כ  תמים  הא -ל  נאמר  לכך המצוות, את שמשמרין לישראל  טוב שכר שיתן כדי למה ?

וישראל הבריות את בהן לצרף  אלא המצוות נתנו לא  הא הן, תמימות הקב"ה  של  דרכיו שכל 

אמר ולפיכך בו, החוסים לכל  הוא מגן שנאמר עליך  מגן שיהא למה ? צרופה , ה' אמרת כל  שנאמר 

תאכלו. לא  אשר  וזה תאכלו אשר  החיה  זאת ה '

ניזוניםאז  הם  לאוכלם לנו התורה  שהתירה  והדגים והעופות והחיות הבהמות הנה  לכך, טעם  יש

ועצות, תחבולות ע "פ מאכלם  ולהשיג טרף  לטרוף יודעים ואינם חכמים  ואינם  והצמחים , מהעשבים

ויהיה האדם  לבטן יבואו בשרם וכאשר ברעב , ימותו הארץ מגידולי לאכול  מה  ימצאו לא אם  כי

הבהמות  מאלה מאחת האדם יאכל אם  אבל  האדם, את ישחיתו  ולא ירעו לא אדם בשר מבשרם

הזה הבשר אדם , בשר מבשרם  וייעשה האדם  בבטן  בשרם  יבואו כאשר הטורפים  והעופות והחיות

מנעה ע"כ טורפת, לחיה  האדם  ויהיה  האדם  טבע את וישחית שבו, הרציחה  טבע טבעו יוליד 

מאלה אלה  להבדיל  סימנים לנו ונתן והדגים והעופות החיות אותן  מאכילת ישראל  את התורה 

וטהרה . טומאה  בשם והמותרות האסורות המאכלות בתורה  נקראו  ולפיכך באכילתן . נכשל  שלא

האסורות ולא  הטהוריםטרק והעופות הבהמות אפילו אלא וטהרה  טומאה  בשם בשםינקראים

בין לומר  צריך אין  וביןהטהור. הטמא בין  להבדיל  שמיני פרשת בסוף  שכתוב  כמו  וטהרה , טומאה 

̇ ףףףף ףףףףמ˜ורו

כתזכורתז. כנראה המאמר, בראשית  כן רשם

כצורתו. והעתקתי  לדבר . חפץ עליו הנושא כשם או 

ח ')ח. אות  (שמיני תנחומא  במדרש 

מדרשים . בעוד וכ "ה לשון, בשינויי

עצמם .ט. מצד 

וכו'.י. נקראים  האדם  מעשה מצד להוסיף,
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לך, לטהורה לך  טמאה  בין  אלא טהור, ואיזהו טמא איזהו סימניהן  נתפרשו הלא כי לפרה , חמור 

צריך  אין  תאכל, לא אשר החיה  ובין הנאכלת החיה ובין רובו. לנשחט  קנה  של חציו נשחט  בין

ניקבה כגון  כשירה  טריפה  סימני  בה  שנולדו בין אלא  הם, מפורשים  הלא כי לערוד, צבי בין לומר 

טריפה סימני בה  לנולדו  כשירה , שהיא וכיו "ב מח  של  קרום  ניקב  ולא הגולגולת נפחתה  או הגרגרת

אני. קדוש כי קדושים והייתם בפסוק  מסיים  אני לכך  חכמים , שמנו טריפות י"ח כגון  פסולה 

חג המקום  את ולחוג חפיצה  ובנפש  שלם  בלבב ולעבדו מצוותיו על לשמור יזכנו  הוא  ברוך

אכי"ר. העתיקה. בירושלים  הבאה  ולשנה  ובשמחה , ובכשרות בטהרה  הפסח

fףe

 ̇ ה˘בועו לחג  וחיזו˜ לי˘יבה   ̇ הבי חנוכ˙ לרגל מאמר 

נכבד.כבוד  קהל  הרבנים , כבוד  הנדיב , כבוד לישראל , הראשיים  הרבנים 

בו.זה  ונשמחה  נגילה ה' עשה  היום

בתוכו.שמחה  חדשים תלמידים והכנסת הישיבה, בנין הקמת על  כפולה 

"בחקתיכתוב  אבות. בדרכי ללכת היינו ו'], [חסר אבת ר"ת תלכו". בחקתי "אם  השבוע  בפרשת

אוצרותיכם את אמלא  אני אוצרותי את תמלאו  אם אוצרו, היא  ה ' יראת וכתוב היראה , היא תלכו",

בה שכתוב בתורה שתעסקו אמת, אותיות אותם", "ועשיתם  הטוב. אוצרו את לך ה ' יפתח ככתוב

עושיהם ". לכל  טוב  "שכל  עשיה 

י'כמה  קוממיות? אתכם  ואולך עד  בעתם  גשמיכם  מונתתי היינו בחקתי , מאם  יש פסוקים

הדברות. י' וכנגד  לך שבויתן ברכות י ' כנגד פסוקים 

בחוקים,יש  הליכה  שייך  אין הלא במצוות, שמירה  ולשון  בחוקים  הליכה  לשון נאמר מדוע קושיא

תוך  להם  אין ואינו יאשהחוקים  הולך בשם מתואר  הוא האדם כי  ידוע אך בהם. ילך שהאדם  כדי

סופם, עד  בריאתם מתחילת אחד  במצב עומדים  מאדם חוץ הברואים כל  כי אחד, במצב  עומד

ואינם עולים אינם  לעולם , הם כן נבראו כאשר כי  זה, עבור  עומדים נקראו  מעלה  מלאכי  ואפי'

לענייני והן גופו  לענייני הן  ומתגדל , הולך  רק  הוא  מותו יום  עד הולדו מעת כי האדם, כן לא יורדים .

̇ ףףףף ףףףףמ˜ורו

מ .יא. אליהו  הג"ר הארת  טעם . בלא ועומד קבוע דבר  הם שהרי  בהתבוננות הנישג ועומק תוכן
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וכמו  טובים, ומעשים ובמצוות בתורה  יום בכל ומתגדלת הולכת שנשמתו אדם  ואשרי נשמתו,

אלא אחד במצב  ה' ביראת עומד שאינו  וכו' בדרכיו ההולך  ה ' ירא כל אשרי אמר ע"ה  המלך שדוד

בלימוד כן וכמו  ה'". בתורת ההולכים  דרך תמימי ו"אשרי יראתו, על  יראה תמיד  ומוסיף  הולך

כדיוטגמא התורה  אצלו תהיה  ולא חכמתו על  חכמה יום בכל  יוסיף סופגהיב התורה  שאינו  ישנה 

בעיניו. חדשה  תהיה יום בכל  אלא

ולהתענג ומחמת  הון לאסוף וקנין  במסחר  גופו ענייני א . בהם. ללכת דרכים  ב' לאדם  שיש

אמרה ע"כ טובים. ומעשים  ומצוות בתורה  נשמתו עבור הון  לאסוף  ונשמתו  נפשו ענייני ב. בהם .

אפי' האדם שילך  מקום כל  דהיינו "עם", לשון  "ב"חקתי, [של] וב' החוקים, עם  שילך תורה 

באמונה ויתן  שישא  דהיינו יתברך, ה' לו שחקק  החוקים  עם  ילך ומלאכה  וקנין  ומסחר  גופו  לענין

אדם בין להתנהג ה' שציוה  והמצוה  התורה  ע "פ והכל אונאה , ענין  בשום חבירו את יונה  ולא

שבכתב בתורה  ככתוב לעשותם ישמור  אדם  שבן המצוות אלו תשמרו ", מצותי "ואת לחבירו.

שבע "פ. ותורה

ואילו אמרו  פסוקים  י "א רק יש בברכות והנה פורענות. ממדת טובה  מדה  מרובה  ז "ל  חכמינו

מתחילות  הברכות כי הוא  התירוץ אלא וכו'. טובה מדה מרובה  אמרו וכיצד פסוקים , ל "ו בקללות

ה', וסופן  ו ' תחילתן  הקללות אבל  ת', עד  מא' הוא מתברכין כשישראל  כלומר בת', ומסיימות בא'

כלום. ו' לבין  ה ' בין אין 

לשוןועוד  הוא  הזה  הפסוק אם  ידענו לא  וכו', יעק(ו )ב  בריתי  את וזכרתי  בתוכחה  פסוק יש

ואם התוכחה  בתוך נזכר  מדוע  נחמה  לשון הוא אם תוכחה , או  נאמרנחמה מדוע תוכחה  הוא

שציוה והדיוט מצוותיו, על  יעבור שלא בנו את שהזהיר למלך משל  כזה , רעיון יש אלא הזה . בלשון 

הוי הרבה , מענישים מי  את אבותיהם , מצות על  עברו הבנים  וב' דבריו , על  יעבור שלא  בנו את

טובים ומעשים  ארץ בדרך אביו בדרכי  ללכת צריך מלך בן שהוא מפני כי  המלך, בן זה  אומר

הפסוק כן כמו  כ"כ. בעונשו מדקדקין  שאין  ההדיוט בן  כן  לא חמור, עונש אותו מענישים אז  ונימוס,

מפני אתכם  מייסר אני ככה  אמר שהב"ה  מפני נחמה  ולא תוכחה  לשון הוא  בפירושו נדקדק  אם 

והם אבותיכם  שהם אברהם, בני וגם  יצחק  בני וגם יעקב בני  ואתם  היות ליסורין, ראויים שאתם

יסורין, לכם  מגיע  אז בדרכיהם הלכתם לא בניהם  ואתם ושמאל , ימין מהם סטו  ולא בדרכי הלכו

פעמים. כמה כחטאתיכם" "שבע שכ ' כמו

אלאולצערנו  הם , מי  בני לב על  שמים ולא חושבים ולא הדרך מן סטו  אנשים כמה  בזה "ז הרב

החיל כל את עשה  ידי ועוצם  כוחי ישראל , בית הגוים ככל ואומרים הרע לבם בשרירות הולכים 

̇ ףףףף ףףףףמ˜ורו

היום .יב. מצוך  אנכי אשר עהפ"ס תת"מ ) רמז (ואתחנן  שמעוני בילקוט  ומקורו המלך. כתב



פ˜ודיך ף כה ףדרך 

התורה בדרך נלך ויעקב, יצחק אברהם  זרע  ישראל , בני עם  שאנחנו  ולומר להתגאות במקום הזה,

הדרך. מן וסרים עצמם את שמשפילים  הרי והמצוות,

עללכן  האפט , וו' מוריס מר  הזה  הנכבד הנדבן ובראשם הזה , בבנין  המשתדלים לכל  מברך אני

לאמיתה תורה  ללמוד  תלמידים יכנסו למען  הישיבה  בנין  להקמת הזה המאמץ את שעשה 

"הוו  הגדולה  כנסת אנשי שאמרו  כמו נפשם , משחת ולהציל ארץ ודרך ה' ביראת ולהשתרשות

למחזיקים היא חיים  "עץ אומר  והפסוק  לתורה ". סייג ועשו הרבה  תלמידים והעמידו בדין מתונין

בה , לתומכים החיים שורש היא שהתורה  כלומר  בה , למחזיקים  אלא נאמר  לא  בה  ללומדים בה",

אמר אלא ללמוד, יודע שאינו למי תקומה היתה  לא בה  ללומדים היא חיים  עץ אומר  היה  ואם 

לו  שיהיה  ובודאי בודאי בתורה שיעסקו כדי בממונו בת"ח שיתמוך שכל ללמדנו בה  למחזיקים

המזכה כל  חז "ל  וכמאמר לעוה "ב, לו  קיימת והקרן  בעוה "ז  מפירותיהם ואוכל הלימוד , מאותו חלק

חטא. לידי  בא אינו הרבים את

יה "ראנחנו  השבועות, חג לפני לטובה ,עומדים עלינו הבא המעולה  שהחג שבשמים  אבינו  מלפני

יגון בלי וברכות וטובות ויקר וששון  שמחה תקופת שיהיה  תורה , מתן  היה  שבו  השבועות חג והוא 

חיים ועושר, ברכה  חיי טובים חיים לנו ויתן ואמת, וצדק ואחוה  ואהבה  בינינו שלום וישים ואנחה ,

לגאלנו  וימהר  ותפארתנו, קדשנו בית בנין בהם  שנראה חיים  ה ', וביראת טובות בנעימות ארוכים 

היום "זה  ונאמר לבנו , ויגל  עינינו  יראו  ז "ל , הנביא ואליהו מצפים ] אנו [שאליו  צדקנו  משיח  ע"י

אכי"ר. בו". ונשמחה  נגילה  ה' עשה

fףe

ואם  אב  כיבוד  ̇ מˆו בחיזו˜ לנוער  מאמר 

וגו'שלמה  בנו שונא שבטו חושך י"ג] [משלי אומר  ע"ה  המרדות יגהמלך מן בנו המונע שכל  .

לתרבות  יצא לבסוף המרדות מן ישמעאל  שמנע ע"ה  אבינו באברהם מצינו שכן  לתרבות יוצא סופו

כמה ועבר רעה  לתרבות יצא לעשיו  רידה  שלא יצחק ארץ. דרך בו היה שלא מחמת וגירשו רעה ,

וכן אביו, את להרוג רצה  ולבסוף רעה לתרבות יצא לאבשלום ייסר  שלא דוד בו כיוצא עבירות.

מוסר" שיחרו  "ואוהבו אבל  וכו'. שבטו חושך וזהו מיתה  לעצמו גרם הוא וגם  דוד  ייסרו לא  אדוניה 

והמידות, התורה דרכי דהיינו בדרכיו, והדריכו תורה  ולימדו יצחק את שייסר ע"ה  אבינו  אברהם זה 

ובחכמה ובעושר  ובכח בנוי  דברים, בכמה  לאביו דומה שהיה  וגו' יצחק  תולדות ואלה  בו כתוב מצינו 

̇ ףףףף ףףףףמ˜ורו

א ').יג. אות  (שמות  תנחומא במדרש 



פ˜ודיך ף ףדרך  כו 

וגו '. תם  איש ויעקב  שנאמר  תורה  ולימדו לו דומה היה  ליעקב שייסר יצחק כיו"ב טובים. ובמעשים

כיו"ב שמים. ויראי צדיקים  כולם אלא ח"ו פסולת בהם היה  ולא תורה  ולימדם  בניו ייסר  יעקב כיו"ב 

אמו. יסרתו  אשר  משא  מלך  למואל דברי דכתיב בנה שלמה  שייסרה הצדקת שבע בת וגו ' ואוהבו

מה לו אומרת היתה  ומה  בשבט, אותו ומכה  העמוד  על אמו שכפתתו מלמד  חנינא בר  יוסי א"ר

לתרבות  תצא  אם עכשיו  שמים, ירא שאביך יודעין  הכל  לו  אמרה נדרי , בר  ומה  בטני בר ומה  ברי

מכל ויחכם בו  נאמר  דבריה  מקבל והיה  אמו שיסרתו  ולפי אביך, ולא  לך גרמתי שאני יאמרו רעה 

בני כל  מחכמת שלמה  חכמת ותרב  בו ונאמר מחול . בני ודרדע וכלכל והימן  האזרחי  מאיתן האדם

העופות  בצפצוף יודעים  היו  כלומר  בטייר . וערומים  במזלות יודעים  שהיו אומרים.קדם , הן מה

המקדש בית שלמה  שבנה  בזמן  אלא  מצרים. של  חכמתן  היתה  מה  מצרים , חכמת ואדםידומכל

גדולה .טוהראשון תהיה  חכמתו  האדם  לו אמרו אדם נעשה  השרת למלאכי  אמר הקב "ה  כשברא ,

את אז  כבד כתוב הדברות. מי' דבור וזהו מהם , ולירא ולכבדם ההורים  לדברי לשמוע עליכם 

נתינה בן  דמא עם  אדומה פרה על  סיפור גם תיראו, ואביו אמו איש וכתוב אמך ואת אביך

.טזבאשקלון

אומרת ההלכה  במקוםיזבשו"ע  יעמוד  לא מורא איזה ובמוראם. ואמו אביו בכבוד  ליזהר צריך

אומר אלא במותו ולא  בחייו לא בשמו יקראנו ולא דבריו את סותר  ולא  במקומו  ישב ולא אביו

ואמו  אביו ובאו הקהל , בראש  ויושב  חמודות בגדים לבוש היה  אם מוראם , היכן  עד  מארי. אבא

המלכים מלכי מלך מן  ויירא ישתוק אלא יכלימם  לא  בפניו, וירקו ראשו על  והכוהו בגדיו וקרעו

פנים בסבר לאביו ונותן ומוציא. מכניס ומכסה , מלביש ומשקהו , מאכילו כבוד, איזהו בכך. שציוהו 

האשה ובין האיש בין עליו. נענש  הבן פטומות מאכילו אפי ' זועפות פנים  לו מראה  אם אבל יפות,

מהם. ולירא לכבדם  חייב  רשעים  הם  ואפי' ואם , אב בכבוד חייבין 

אומרת ועוד  מפייח ההלכה  ארור בכלל  ה"ז  ברמיזה  אפי ' בדברים  אפי ' ואמו אביו המבזה  כל 

אביו  משל  יותר  ויראתו רבו בכבוד אדם  חייב  דבר ועוד ואמו. אביו מקלה  ארור שנאמר  הגבורה

בו  לנהוג צריך א' אות אפי' או  א' תיבה או  א' פרק או א' הלכה  מחבירו  הלומד  כל  בפ"א כמש"כ

̇ ףףףף ףףףףמ˜ורו

דרב יד. בפסיקתא ומקורו ההמשך, חסר
אצל "שלח  הלשון המשך  וזה ד ) (פיסקא  כהנא 

שאני בשכרן אומנין לי שלח  לו אמר  נכה , פרעה 

כל כינס עשה, מה המקדש . בית לבנות  מבקש 

עתידין  שהם  אדם בני  וראו וצפו שלו איצטרולגין 

אצל שבאו וכיון לו. ושילחם  שנה  באותה  למות 

באותה למות עתידין שהן הקודש  ברוח צפה  שלמה
כתב  ושלח  לו, ושילחן תכריכיהן  להם ונתן השנה 

מיתיך , את לקבור  תכריכין  לך  היה לא לו , ואמר לו
תכריכיהן. והרי  הם הרי 

הקודמת ,טו. בהע' כהנא  דרב בפסיקתא
אריכות . ביתר ושם

אתטז. בקיצור או כתזכורת  כאן כתב
(ל "א .). בקדושין המובא  המעשה 

ועודיז. ד ' – א' סעי' ר"מ .סי '

ו'.יח. סעי' רמ "א



פ˜ודיך ף כז ףדרך 

אלופי רבי קראו בלבד דברים  ב' אלא מאחיתופל  למד שלא ע"ה המלך  בדוד מצינו שכן  כבוד

וכו '. כערכי אנוש ואתה שנאמר  ומיודעי 

במדבר...[?]יטכתובבירושלמי  ובכ "ז  ואמו לאביו חוב פריעת רק שזה  מפני ואם אב  כבוד שמצות

בתורהכעת  כתוב  הבנות. ובפרט  הצניעות על  אדבר  אני עכשיו לחופש, יוצאים אתם ילדים

מאחריך. ושב  שנאמר הבית מן  האשה  מן  מתרחקת השכינה ח"ו אם  דבר. ערות בך יראה  ולא

מרות  ללמוד? יכולים  ממי העולם. מאומות אפי' אלא התורה  מן  רק  לא ללמוד  יכולים אנחנו 

למי להם  ויאמר  כונתו הבינו  לא הם  ה', יברכך לו ויאמרו עמכם  ד' לקוצרים  אמר  בועז  המואביה .

הנערה למי  לשאול  מעונין  בועז  וכי  מואב. משדה  השבה  היא מואביה  נערה לו ויאמרו  הזאת, הנערה 

שלימה ...[?] משכורתך  ותהי וכו ' ישלם לה שאמר  עד הזאת

fףe

ה˘רון   ̇ לרמ יובל לרגל דברים

רמת ב "ה  המהוללה  למושבתנו שנה  50 - ה  ליובל  בהגיענו גדולה  שמחה הזה  היום  לנו יש

שאמר הפסוק עליה  לומר  אפשר  בישראל. ואם עיר  להיות ותגדל  עוד לשגשג ותוסיף ת"ו, השרון 

לזה "ז . וקיימנו  שהחיינו ברוך העמקים . שושנת השרון חבצלת אני  ע"ה, המלך שלמה 

פסוקיםברוך  כמה לומר אפשר  בתוכה . חלקנו ושם רמה "ש העיר  תושבי  להיות זיכנו אשר

ישעיה באזניך כ מהנביא יאמרו  עוד  וגו'. ושממתיך חרבתיך כי וגו'. וראי עיניך סביב שאי מ "ט) (פרק 

אשר וגו'. אמניך מלכים והיו וגו'. אלד'ים  ד ' אמר  כה  וגו'. אלה  את לי  ילד מי בלבבך ואמרת וגו'.

גדולות  ערים ייבנו וחרבות נשמות ערים  תחת אשר  נחמה  עמ"י מקבל  הנביא  ישעיה של  זו בנבואה 

נמשך  גלויות וקבוץ מבניה  מלאה  היא כעת מבניה  וגלמודה שכולה א "י שהתיה ותחת והדורות,

כ"י. היום  עד

כאןוהנה  הנמצאים  אנחנו עלינו לכך  אי הנביא. ישעיה  של הגדול  הזה  החיזיון  לכל  זכינו ב "ה 

ב"ה  שזכינו גדולה  שמחה  בבדלשמוח  בד אבל תילן . על עומדות ישראל  ערי את לראות הזה  ליום 

ברוך. זכרם יהי וכו '. יקירנו  בנינו את זה  שמחתנו ביום  גם  לשכוח  לנו אל

פיללאם  מי מעט, מתי היוסדה בראשית שהיו השרון, רמת של  50 - ה ליובל  היום  נסתכל 

שממה , ראשיתה  א "י גם כ"י. ורבבות תושבים  לאלפי כיום ותגיע ותעלה תשגשג  המושבה  כי מהם 

קצר זמן  ובמשך עמ "י  שבאו עד  אותה  לפתח  יכלו לא שונות ממלכות שעברה שנים  אלפי ובמשך

̇ ףףףף ףףףףמ˜ורו

א '.יט. במילואם .כ.פרק הפסוקים את  ציטט  מו"ז



פ˜ודיך ף ףדרך  כח 

ב"ה ולהיבנות לבנות זכינו  ותפרחכאב"ה וציה  מדבר יששום הנביא  ישעיה  נבואת ב "ה  ונתקיימה  ,

וגו '. ערבה 

הרבהונשאלת  במשך הצליחו ולא ישראל  ארץ את לפתח  יכלו לא העולם  אומות מדוע  השאלה

ופיתחו  הביצות ויבשו השממות והפריחו  פוריה לארץ והפכוה  עמ "י  שבאו עד  אותה  לפתח  שנים

להם אין ולכן לאר "י זיקה  מרגישים אינם  האומות שכל  הענין אלא כאחד. וכלכלי חברתי פיתוח 

לזרעך  ויעקב  ויצחק לאברהם  הבטיח  שה ' כמו  באר"י וקנין שטר  להם  שיש עמ"י אבל  הזאת, הזכות

לפתח האמיתיים  לבניה  הארץ וכן לאר "י , האמיתית הזיקה  את מרגישים לכן  הזאת, הארץ את אתן 

וכו '. היטב ולטפל

להגנתםעדים  עמ "י ע"י שנעשה קטן  מקרה  כל  במועהב "ט היום  שמתרחש  למה היום  אנחנו

ורוצחים לעמ"י מציקים  שהם  מה  כל זאת לעומת ונוראות, גדולות צעקות מקימים אומוה "ע כל

דבר. שום קרה  לא כאילו שותקים הם  ובחו"ל בארץ המקומות בכל 

רבש"עוזה  ואמר מצרים , של שר בא בים , המצרים  להטביע ה ' כשרצה  מסופר – חדש דבר  אינו

אומוה "ע שרי כל  עמדו מיד מדאי, יותר  ישראל  שציערו מפני א"ל  בים בני  להטביע רוצה  אתה  למה 

עמו, ולבינה  מצרים  של  החומה  מבין מעוך תינוק  והביא  והלך לגבריאל  ה ' רמז  מיד  רחמים , ובקשו

בים שיטבעו  להם מגיע אז בבני, עושים  היו איך רואים  אתם  ה' א"ל  (והשרים?) כך  ה' שראה  כיון

עושים שהם  מה  וכל  השרץ, את מטהרים  שהם כמה  עד  רואים אנו מכאן  בים . אותם והטביע

אי רע.לישראל  שום בו ן

יהודי.ג"כ  שהוא  ידעה  מאיפה בוכה. נער והנה הילד את ותראהו ותפתח  פרעה  בת גבי כתוב 

ויסורים וסובל  מדוכא נכר  בארצות השונות בגלויות לבכות דרכו הוא ומי בוכה , שהוא מזה אלא

נרדף היהודי אשר  ודור  דור  בכל  סבל  הרת הינה  עמ"י של הארוכה ההיסטוריה  וכל  היהודי... זהו  –

וכו '. בגלות כי בזה  להודות ועלינו  נדודיו, ארצות בכל  שונות לעלילות

המושבהאנו  את ששירתו העסקנים ובראשם  השרון , רמת תושבי  לכל  לב  מקרב בברכה  מסיימים

מעשה בכל  ויצליחו ושנים ימים שיאריכו יה"ר באמונה . צבור בצרכי ועוסקים  הנה  ועד היוסדה  מיום

אכי"ר. ימים. לאורך בינינו השלום ויטע ידיהם 

fףe

̇ ףףףף ףףףףמ˜ורו

(בראשיתכא. ליב"ע המיוחס בתרגום עיין 
חזרו  מדוע אבימלך  עבדי  בתגובת  כ"ח) כ "ו
לו  שאמרו כתב ושם  שגירשוהו . אף על  ליצחק

מים הבורות  כל  אותם  עזב שיצחק שמרגע
פירות . מלהביא  פסקו האילנות ועצי התייבשו

כנז"ל . והיינו



פ˜ודיך ף כט ףדרך 

 ̇ הי˘יבו בני  אלו  – ה˘מן  פך ˘מיר˙ על  חיזו˜

שבע"הב "ה  לנו היא שמחה  ישראל, כנסת הישיבה  בו  שנוסדה  הזה  המקום  בגורלנו  ונפל שזכינו

אותם לבטל שרצו הזה  בזמן ההם  בימים לאבותינו נס עשה  שהקב "ה  וכמו יבורך, ישרים דור נראה 

בשום האלה המצוות להפר רצו ולא האויבים נגד בפרץ ועמדו ומילה , ר"ח שבת שהם  מצוות מג'

שמו  ולא בניהם את מלים  והיו בראשו דמו בנו את שימול מי  שכל  עליהם שאמרו עד  ואופן, פנים

אז הוריו, לעיני  ומנפצים  הסלע על  אותו וזורקים הנולד  הילד  את לוקחים  והיו  המלך לגזירת לב

לא אנחנו  הרשע לבגריס ואמרה  החומה  על  ועלתה  המהול  בנה את לקחה אחת אשה א' פעם 

כשראה והקב"ה  אחריו, עצמה  והפילה למטה הילד  וזרקה  ואופן פנים בשום  אלד'ינו מצות את נבטל 

המושיע. הא-ל  צריהם  מכל  ברחמיו  והושיעם  עליהם חמל  צערם  את

הזה ?דבר  הקטן  האור לנו מסמל  מהו ובכן  הקטן . השמן בפך להם  שנעשה הנס על לכולנו ידוע

דהיינו  נוצצים , אורות בתוכם יש ב "ה  אבל  המצוות מן דלים  שהם  אפי' ישראל  שעם לנו  מסמל 

להיות  עתידים הם  הנוצצים , האורות אלה  אז  ישיבות, תלמידי ישיבות, בחורי ישיבות, ראשי ת"ח

תורתם. באור ישראל  לעם  להאיר יכולים  אשר  גדולים מאורות

עד"כ א  להדלקתם  המספיק השמן  להם  לתת ייכבו, שלא האלה  האורות על  להשגיח  גם  עלינו 

וזהו  בחודשו, חודש מדי  קבועה  במגבית בהם ולתמוך להם לעזור דהיינו השוק , מן רגל  שתכלה

פירוש ויש הזה . בעולם והפירות הבא לעולם הקיימת הקרן מאתנו  ואחד אחד לכל הנשארת היא

... (?) רגל  שתכלה עד ע"ז 

fףe

מילה   ̇ לברי מאמר 
זו המצוה כב  מצוה  ועל  מילה , ברית היתה  אוהבו אברהם  זרע שיקיימו  הקב"ה שציוה הראשונה 

אחריו. זרעו  ועם אברהם עם  ברית כרת

ישכתוב  זה  אגוז  מה  הנחל , באבי  לראות ירדתי אגוז גנת "אל המילה  מצות על  חזית במדרש

תחילתו  ואגוז  רכה , ואחד עבה  אחד עורות ב ' בה  יש  המילה  כך רכה  ואחד  עבה  אחד קליפות, ב ' בו 

על שנכרתו בריתות י"ג כמנין  י "ג גימטריא אבי  הנחל ", "באבי מילה . ימי ח ' כמנין  ז ' וסופו  א'

זרעך  ובין ד . וגו'. בריתי והקמותי ג. אתך . בריתי הנה  ב . וגו'. ביני בריתי ואתנה  א. הן, ואלו המילה .

ברית. לאות והיה  ז. תשמרו. אשר  בריתי  זאת ו. תשמור . בריתי  את ואתה ה . עולם. לדורות אחריך

̇ ףףףף ףףףףמ˜ורו

פ'.כב. פרק המאור במנורת



פ˜ודיך ף ףדרך  ל 

יא. הפר . בריתי את ערלתו בשר  את ימול  לא אשר זכר  וערל  י. עולם . לברית ט. בריתי. והיתה  ח .

יצחק. את אקים  בריתי ואת יג. עולם . לברית יב . אתך . בריתי את והקמותי

יצחק.ועל  זה  - אקים ר"ת - מבטן  ידיד  קדש אשר המילה , בברכת מתחילין אנחנו אקים  תיבת

ואלו  ישראל . שבטי י"ב אלו – קודש  ברית באות חתם  וצאצאיו  יעקב. זה  – שם בשארו  וחוק 

נשאר לא הערלה  ובכריתת שלם האדם נעשה לשלם השלם  ובתת מדות. לי"ג רומזים בריתות הי"ג

היתר. רק ממנו  ניטל  לא  כי חסר 

שנכרתו וכתוב  מילה גדולה אומר  ישמעאל  "רבי ע"ב) (ל"א בנדרים  עשרהבגמרא שלש עליה 

גדולה אומר  קרחה בן  יהושע רבי חמורה . השבת את שדוחה מילה  גדולה  אומר  יוסי  רבי בריתות.

שדוחה מילה  גדולה  אומר נחמיה  רבי אחת. שעה  אפי' עליה  הצדיק למשה  לו נתלה  שלא מילה

שמל עד שלם נקרא לא אבינו אברהם  שעשה המצות שכל מילה  גדולה אומר  רבי הנגעים . את

שאלמלא מילה גדולה  אחר  דבר יצחק . את אקים  בריתי ואת ואומר תמים והיה לפני  התהלך שנאמר 

חקות  ולילה  יומם בריתי לא אם  ה' אמר  כה  שנאמר עולמו את הוא ברוך הקדוש ברא  לא היא

שמתי . לא וארץ הנהכגשמים  שנאמר שבתורה  המצוות כל כנגד  ששקולה  מילה  גדולה  אחר דבר

האלה . הדברים כל על  עמכם  ה ' כרת אשר הברית דם 

רבינו ואמרינן  משה שעשה  זכיות שכל מילה  גדולה  אומר קרחה  בן  יהושע  ר ' תניא בגמ', עלה 

שמשה ח "ו  יוסי רבי אמר  המיתו. ויבקש ה ' ויפגשהו  שנאמר המילה  מן  כשנתרשל לו  עמדו לא

בהיותם השלישי ביום  ויהי שנאמר היא , סכנה  ואצא אמול אמר  כך  אלא המילה , מן  נתרשל רבינו 

מה מפני אלא מצרים . שוב  לך לי אמר  הוא ברוך הקדוש  ימים , שלשה  ואשהה אמול  וגו '. כואבים 

ממצרים אבותינו נגאלו שלא מילה גדולה  אחר דבר  תחילה . במלון שנתעסק  מפני  אלא  משה , נענש

המילה . בזכות אלא

סיני,ובפרקי  הר על  הב"ה  של  קולו שמעו ערלים וכי אומר ישמעאל  ר' כ "ח ) (פרק אליעזר  דר'

וכל המילה, את פורעים  היו ולא המילה  כורתים והיו כתקנם  שלא אלא  היו, נמולים  ושלום , חס

לארץ  וכשבאו היו. מולים  לא הכתוב  אמר  לכך מל, לא כאילו  המילה  את פרע ולא מל  שהוא מי

אותם ועשה  הערלות כל  את וקצץ עשה , וכך צורים , חרבות לך עשה  ליהושע הקב "ה  צוה  ישראל 

ראה בלעם  וכשבא  המדבר , בעפר  הדם מכסין ישראל  והיו הערלות, גבעת אל נאמר לכך  גבעה ,

בעפר המכוסה  המילה  דם  בזכות לעמוד  יוכל מי אמר  ישראל, של  ערלות מלא המדבר  כל את

בעפר הערלה  את מכסין שיהיו התקינו  מכאן ישראל , רבע את ומספר  יעקב עפר מנה  מי שנאמר 

הארץ  כעפר  זרעך והיה  שנאמר  הארץ בעפר שנמשלו לפי .כדהארץ

̇ ףףףף ףףףףמ˜ורו

שםכג. בהערות  ועיין  בנדרים, במשנה מופיע
שם המאור  במנורת  וכ "ה יעקב. בעין שכ "ה 

בדילוגים .
המאור .כד. ממנורת



פ˜ודיך ף לא ףדרך 

גבורוזה כה  ירך על  חרבך חגור  וגו ' בשפתותיך חן  הוצק  אדם  מבני  "יפיפית קרח בני שאמרו

הנסיונות  כל  הקב "ה  לו שאמר  אבינו אברהם  על  הפסוק  זה  מדובר? מי על  וגו'". והדרך הודך

שלם תהיה  עצמך  תמול אם  אלא וגבור  שלם נקראת לא היום עד שהתנסית] צ"ל ה . [א. שעשית

ירך  על  חרבך חגור והדרך.כווזהו הודך גבור 

אותיולכן  הגואל המלאך יוסף בני  את ע"ה  אבינו יעקב שבירך בברכה  הנימול  את מברך אני

וכו '. ואמו אביו ויזכו שלימה  רפואה  ה ' וירפאהו וגו', רע מכל 

fףe

מˆוה  לבר ˜ˆר  מאמר

ורבותי.בע"ה  מורי 

בןזה  המצוות עול  לגיל להגיע  זיכני  אשר חסדי לאל  אודה  בו . ונשמחה  נגילה  ה ' עשה  היום 

תפלין הנחת ובראשם  מצוותיו, עול  עצמי על  לקבל  הזה לזמן והקיימני והחייני היום , אנכי  שנה  י"ג

בעה"י, המצוות לקיים  והלאה  הזה  מהיום  עצמי על  מקבל  ואני  בציצית, הםכזוהתעטפות והתפלין

ואף שבראש, תפלין  אלו עליך, חבוש פארך  הפסוק על  חז "ל  שדרשו כמו לישראל פאר והם  אות

יתברך  באל  תפלין הנחת ואמרו  שהמשילו עד  בהם  מתפאר הוא כביכול  הכל  יוצר  שהוא הקב "ה 

מניח שהקב"ה מנין  יצחק רבי אמר אדא בר  רבין אמר ז ) (דף  דברכות קמא בפרקא כדגרסינן  עצמו

עוזו  ובזרוע למו, דת אש מימינו שנאמר תורה זו  ימינו עזו, ובזרוע בימינו  ה ' נשבע שנאמר  תפלין 

בשלום. עמו את יברך ה' יתן לעמו עוז  ה ' שנאמר  תפלין  אלו

בוראיאני  מצות ולקיים  אותם להניח  בכדי  התפלין את לי להמציא שהשתדלו  לאלו מודה 

להם ישלם ה ' היום, עד  בי והצטערו אותי שגדלו היקרים  הורי את מברך ואני  יום . בכל 

אכי"ר. שכרם.

fףe

̇ ףףףף ףףףףמ˜ורו

י "ח ).כה. אות  לך  לך  (פ' תנחומא  במדרש 

המילהכו. מקום על  המילה כלי שבהנפת

גבור . הוא  - אז  או - שבירך 

קכ "ו).כז. פ' (אמצע המאור  ממנורת מקורו



פ˜ודיך ף ףדרך  לב 

 ̇ ˘ניו  ̇ בה˜פו ˘נ˘א  דברים 

מימימורי  הוא ס"ת של  הזה  והמנהג היות הזה  היום התורה  בשמחת שמחים אנחנו ורבותי!

שלמה מימי  יתירה שמחה  בו לשמוח  ישראל  כל  נהגו הזה  וביום  בבל , רבני ע "י בתחילה  ויוסד קדם ,

בירך  עצרת שמיני  יום  ובאותו שהמע"ה, ע"י שנבנה  הראשון  המקדש בית חנוכת בזמן ע"ה  המלך

את  שלח יום  ובאותו ישראל, קהל  כל  את ויברך שלמה  ויעמוד שכתוב כמו  ישראל  את שהמע"ה 

על לב וטובי שמחים  לאהליהם וילכו  המלך  את ויברכו  העם את שלח השמיני  ביום שנאמר העם 

עמו. ולישראל עבדו לדוד  ה' עשה אשר הטובה  כל 

בירך וגם  ע"ה  רבינו משה וגו'. הברכה  וזאת פרשת הזה  ביום קורין  ודור  דור בכל  ישראל  עם

לשבטיו  ישראל  שכתובכח את כמו וברכה  תורה  בזכות אלא מתקיים העולם  אין ז"ל  חכמינו אמרו  .

וזאת  וזאת. ג' במוסרה  לנו יש והנה מתברך . והמברך העולם . עד  חיים הברכה את ה' צוה  שם  כי

וזאת  קיימת אם  ינתק , במהרה  לא המשולש  החוט  ר"ל התורה. וזאת התרומה , וזאת הברכה ,

התורה את קיימת ואם  התורה . וזאת לתורה , אותך יזכה  ה ' וצדקה ותרומה  מעשר  ונתת התרומה

שפע... לך  שיוסיף הברכה  בוזאת אותך  יברך ה ' אז  מעושר, לקיימה  סופו מעוני

מצינו משה כט לא  "יחי " הלשון הנה  ימות". ואל  - ראובן "יחי ואמר  ראובן את בירך  ע "ה  רבינו

בברכה ברכו ומדוע פעמים . כמה המלך " "יחי  שכתוב כמו  בעם  המנהיג שר או מלך על  רק אלא

משה ראה  כנען, בארץ באויביהם וללחום  ישראל בני  לפני ללכת התחייב שראובן  לפי אלא הזאת.

"יחי עליו התפלל לכן הצבא, לפני חלוצים  ויעברו בשלימות נדרם יקיימו ראובן  שבני ע"ה  רבינו 

במלחמותיו. העם לפני  ובא צבא יוצא  להיותו המלך" יחי המלך "יחיה  המלך על  שאומרים  כמו ראובן "

ושמא האויבים בין  מזרחה  הירדן  בעבר  והנשים  הטף  שהניחו הא', עצומות. סכנות ב ' ולראובן  והיות

ראשונה שההולכים  וידוע  הצבא , לפני חלוצים  מערבה הירדן  בעבר  למלחמה  שילכו הב', יהרגום .

יחי אמר – בעורף שהם והטף הנשים  על  ברכות, ב ' משה בירכם ע"כ  בסכנה. יותר הם  במלחמה 

שישאר - מספר ",ראובן  מתיו "ויהי ההולכים . האנשים  – ימות ואל  האויבים. יהרגום ולא בחיים  ו 

איש. מהם יפקד ולא לביתם ישובו לצבא ילכו אשר  האנשים  מספר

בברכת ולכן  ונשים  אנשים וקטנים גדולים הזה  הקדוש הקהל  מברך ואני וכו '. את מברך אני

וזמנים חגים ובברכת וריעות, שלום ואחוה  אהבה שנת ואושר , עושר  שנת ומבורכת, טובה  שנה

̇ ףףףף ףףףףמ˜ורו

אבלכח. בחז "ל. מקורו מצאתי לא דלהלן
וזאת פ' (עה"ת חיים  אהבת  בספר כלשונו הובא 
רבני איגוד של  ב' "אמונים " בבטאון וכן הברכה),
הג"ר הארת  מזרחי . יעקב הרב של  במאמרו תימן

הבאה .אלי ההארה  וכן מ . הו

ליקוטיםכט. שהוא לשבת " "נר מספר זה 
ומקור מקורו. הערה  ולא  לרנר, נחמן מהרב עה "ת
במעם והובא  מעט ), (בתוספת  מהאברבנאל  הפירוש 

לועז.
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"אשריך  האחרון  הפסוק  עד הברכה " מ"וזאת ע"ה  רבינו משה  של  שכתוב מקרא בנו ויקויים  לששון .

צדק גואל  לביאת בע"ה  ונזכה וגו '". גאותך חרב  ואשר  עזרך מגן בה ' נושע  עם  כמוך מי ישראל 

אמן. בימינו במהרה  המקדש בית ולבנין

fףe

ה˙ורה  לימוד  ב˘בח  מאמר 
התורהבפרשת כתוב ל לימוד כי  ללמדנו התורה  באה  הקרבנות, כל  אחר וגו'. התורה זאת צו 

צותו  וביום  סיני, בהר  משה  את ה ' צוה  ש [את]התורה  והראיה, מהם. ויותר  הקרבנות, ככל  חשוב

ע "כ לקרבנות, קדמה שהתורה נמצא העגל . עשיית לאחר סיני במדבר לה ' קרבניהם את להקריב

לרצון כולם  הקרבנות הקריב כאילו הקרבנות תורת ובלימוד  הקרבנות. מכל יותר  חשובה  התורה 

ונדבה חובה  קרבנות כל  כהתימו ויקרא, מפרשת שהתחיל  הקרבנות מעשה כל  כשסיים  ועוד , לה '.

העולה תורת זאת יאמר  הראוי שמן לב  לשים  וראוי וגו'. ולחטאת למנחה  לעולה התורה  זאת אמר

מיותר. הפסוק  כל  כי ועוד, למנחה . לעולה  בלמ "ד  יאמר  ולא וכו' המנחה 

אםוהנה  כי שפתינו, פרים שנשלמה לומר  שהכונה ע"א) (ק"י מנחות במס' ז "ל  חכמינו אמרו 

התורה וזהו בכולם . זה דרך ועל  עולה . הקריב  כאילו הכתוב עליו  מעלה  עולה  בתורת עוסקים אנו 

לכולם. ועד"ז  מנחה, ובעד  עולה  בעד כלומר  "ל "עולה ,

מןתכן וי  יותר  תורה גדולה כי [פ"ו] באבות התנא מאמר  הקדושה  התורה  אותנו שמלמדת

המלכות  מן  גדולה הכהונה כי אומר  תחילה  הסדר, על  אותה  מביאה אלא המלכות, ומן הכהונה 

יותר גדולה  שהיא מכש"כ כי  הוא הדבר ובכלל הכהונה , מן  יותר תורה גדולה  כי  אומר ואח "כ 

המלכות  ומן הכהונה  ועליהלאמן  כהונה  כתר  ועליה  מלכות בהדרגה, הם כתרים ג' כי באופן .

תורה . כתר 

̇ ףףףף ףףףףמ˜ורו

צו).ל. (פ' הק' באלשיך

אומרלא. התנא שמתחילה ז"ל , כונתו
מלכות , הזכיר  ואח "כ  מכהונה יותר גדולה  שתורה
נקנית שהמלכות  הזכיר  מפרט  כשהתנא  ואילו 
הנקנית כהונה הזכיר אח "כ  ורק מעלות  בשלושים 

התורה כי מכהונה יותר  שהתורה  אמר  וע"ז  בכ "ד ,

להזכיר לו היה שלא  והיינו קניינים . במ"ח נקנית 

ביותר שנקנית במלכות  כלול  הוא  כי כהונה  את

למה וא "כ  ממלכות, גדולה התורה  ואעפ"כ  מעלות 

הראשונה . היא  שהמלכות  בפירוט חזר
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ידות והנה  שעשר  יאמר  פתי שהוא ומי לכהנים , לתת שלמיהם מזבחי ישראל בני מאת לקח  ד '

המס  הנה השתרר  גם  שמשתרר מה  מלבד המלך  כי  כהונה, כתר  על  מלכות כתר במעלת יש 

המנחה קומץ משיורי אוכל  הוא אשר הלחם  הכהן  אבל  וכבוד, שררה  דרך  העם מאת נוטל והארנונא

שכירות  חלף או מתבשילו לו  נותן  אחד  שכל  הפתחים על  המחזר כעני וידמה  הקרבנות, מבשר או

ע "כ כהונתן. כתר  תחת וקצף בזיון  וכדי פעלו, יקבל כשכיר  ידו , על  קרבן יקריב  כי האדם , עבודת

זאת  לו", ה' מאשי ובניו  אהרן משחת "זאת ויאמר  ה' בא להשכיל, ידע  לא בער  איש מלב  להסיר

הכהונה רבות משחת בעיניך ימעט  אל  ישראל , בני משלמי עולם  חוקת ובניו  אהרן  שיקחו  שאמרתי

משחת  זאת אדרבא כי – המחזר כעני  והכהן  ומלכות שררה  דרך מס נוטל  שהמלך - מהמלכות

משולחן שהוא ה ' מאשי הוא הלא כי להם , תיחשב  וגדולה  רבות משחת כי בניו, ומשחת אהרן

ולא הוא העם  שתחת המלך משא"כ עולם של מלכו משולחן נוטלים , הם השמים ומאש גבוה ,

הקדוש. המלך משולחן

אינו והטעם  למלוך עצמו שבהקריב המלך  דומה אינו  כי לומר לה ', אותם הקריב ביום כי הוא 

הוא אותם, הקריב ביום  הכהן אך לפניהם . ולבוא לצאת העם את לשרת רק לה ', ולשרת לכהן 

רק אלא אליו העם  מתנות שאין  כמלך שאינו העם , מאת שמקבל  במה  אחר יתרון ועוד  לה '. לכהן 

יקבל לא אז  למלוכה , שיצלח לו אין ובן ימות אם  או  יעבירוהו אם לא  אך עליהם , מלך בעודנו

ביום להם לתת ה ' צוה  אשר אם  כי  כן, לא  הכהן אך  מקבל. המלך אביו שהיה מה  העם מאת זרעו 

לדורותם. עולם חוקת אחריהם  לזרעם  נשאר  ישראל בני מאת אותם משחו

נכללת מכאן  בכללה  זו כי וכו' לעולה  התורה  זאת הלא כי מהמלכות, גדולה  שהכהונה  ראיה

עסק זכות מלבד  הקרבנות בתורת איש  בעסוק אפי' כי כמקריבהעבודה , ג"כ  לו תהיה בתורה  ו

כהונה . ע"ג ועולה  גדולה  מהיותה  אם  כי זה  ואין קרבנות,

יותרועוד  תורה  גדולה  כי  עתה  ראו לומר  סיני בהר משה את ה' צוה אשר הלא כי והיא ראיה ,

מפי התורה קבלת מקום שהוא סיני  בהר  משה  את ה ' צוה  אשר התורה  הלא כי הקרבנות, מן

במדבר לה ' קרבניהם את להקריב  ישראל בני את צותו ביום  אך הקרבנות, על  צוה  לא  ואז  עליון ,

לתקן הקרבנות כל  נצטוו שם  במדבר , רק היה  ולא בעגל , שחטאו אחר  שהוא  סיני, בהר  ולא סיני

מעתה , אמור  – איפה וא "כ  סיני. בהר  במעמדם  שהיתה  הגדולה הקדושה בזמן לא אך אשמותם,

אח "כ. הנאמר  או בסיני הנאמר הגדול , איזהו 

זהאו  ענין והנה במנחה . משא"כ והלאה ממנו  וכן  בו', "ו "לחטאת אומרו  אל  לב בשים יאמר 

אמר, ונדבה , חובה קרבנות סדר  כל יתברך אומרו אחרי  כי והוא טוב. מזבח שמוע הלא ענין  הוא

בתורתי העוסק שהוא התורה  זאת הלא כי זבח , או עולה  הוא חפצי כל  כי רוחכם על יעלה  אל 

עסקכם יהיה כן לגבוה, כליל שכולה  העולה מעין  בתורה  עסקכם כי והעיקר , מהכל . לפני חשוב הוא

ולהועיל לגבוה , חלק שיש המנחה  מעין  שהוא למנחה  וכן  פניה . שום ללא שמים לשם בתורה 
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חטא בכם יהיה אם וגם חטא . בכם היות מבלי  זה  וכל  תורתכם, בזכות ניזון העולם  שיהיה לזולתכם

כי אחפוץ ג"כ  ולכהנים , לגבוה  בה  שיש כחטאת ולגבוה , חטאתכם בעד לכפר  דברים . ג' תצטרכו

תועיל מזיד , מעין  מחטא גדול  שהוא  אשם  יהיה אפי ' אם כי עוד  ולא לכך. התורה  לכם  תועיל 

גם כי הו ', תוספת וזהו  לזולת. ולהועיל יתברך, ולשמו לכפר , שתעשו, הבחינות ג' לכל  התורה 

יהיה גם  אם , כי מתמיד, עסק יהיה  אם  לומר צריך ואין התורה . למו  תשכון  אשם, או  חטאת בהיות

תועיל . – יומא דחד  רב בי כבר בדבר חדש שהוא  ולהתחנך לבוא שהם במילואים

העבודהג"כ  ועל התורה  על עומד, העולם דברים  ג' על  באבות המשנה  על ז"ל  חכמינו אמרו

משניתנה חסדים . גמילות הוא – אחת רגל על  עומד  העולם היה  בתחילה כי חסדים . גמילות ועל 

העולם. נתבסס – עבודה  והיתה  המשכן כשהוקם  רותח . העולם  והיה  ב ', על עמד תורה 

עדויש  רותח היה  השני  העמוד  ועל  רותח , היה לא א' עמוד שעל  היה  מה  חז "ל  בדברי קושיא

זכות  ע"כ ועון, חטא לנו מצאו לא תורה  מתן  קודם כי הוא והתירוץ ונתבסס. השלישי העמוד שבא

גם אז  העוה "ב  אושר  לקנות התורה  את לנו יתברך הוא בתת אך  העולם , לקיום מספיק  היה  א'

מצוות  העוברים והם העולם  את מאבדים יש זה  לעומת הלא הוא, גם  העוה "ז  לקיום ב' עמוד שהיא 

לכפר הקרבנות דהיינו העבודה  בא  עד רותח , העולם היה  ע"כ ואשמו, תעשינה  לא אשר  התורה 

מהתורה . יעותו אשר  את

חרות ולסיום , תיקרי אל  הלוחות. על  חרות שנאמר  בתורה  שעוסק  מי אלא חורין בן לך אין 

מלכויות. משעבוד חירות המות, ממלאך חירות חירות, אלא

ראשיכםאני  הכינוס באי  וכל  בו, והמטפלים  מבצעיו ואת הזה , הנעלה הכנס יוזמי את מברך

היום. כולכם  חיים  אלקיכם  בה ' הדבקים  ואתם  בברכת ישראל  איש כל ושוטריכם  זקניכם שבטיכם

ובמזוני חכימי  ובבני גופא בבריות חיינו ימי כל  ולילה  יומם  הקדושה  בתורה  להגות כולנו ונזכה 

בימינו. במהרה  תלו על  עומד שיהיה  מקדשנו בית ובבנין  משיחנו  בביאת לראות ונזכה  רויחי ,

אכי"ר.

fףe
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ה˙ורה  לימוד  ב˘בח  לב מאמר 

מדועכתוב  השלמים . ולזבח ולמלואים  ולאשם  ולחטאת למנחה  לעולה  התורה  זאת צו בפרשת

תורת  זאת לומר  לו  היה  מהראוי  וגם  ע"כ, ויקרא מפרשת שהתחיל  הקרבנות מעשה סיום  בסוף 

מיותר. הפסוק  כל  כי ועוד, לעולה . בלמ "ד  ולא וכו ' והמנחה  העולה

עולהוהנה  בתורת עוסקים אנו אם כי שפתינו , פרים שנשלמה  לומר  שהכונה  ז "ל  חכמינו אמרו 

בכולם. ועד "ז  עולה . הקרבנו כאילו הכתוב  עליו  מעלה 

בהרכת ועוד  משה את ה ' צוה  התורה  זאת כי ידע לא  מי סיני", בהר  משה את ה ' צוה  "אחר וב 

משולל דבר שהוא  סיני  במדבר  לה' קרבניהם  להקריב ישראל  בני  את צוותו ביום אמר ועוד  סיני.

במדבר שהיה  לומר  הוא שאם  קרבניהם, את להקריב ישראל  בני את צוותו ביום  היה מה כי גזירה,

זו. בהודעה לנו יוסיף ומה יתן מה וזה  ידענו, שלא להודיענו בא מה סיני

הכהונהיתכן  מן  יותר תורה  גדולה  כי [פ"ו] באבות התנא  מאמר  הקדושה  התורה  אותנו שמלמדת

והתורה מהמלכות גדולה  הכהונה  כי אומר  תחילה כי הסדר, על  מביאתה  שהתורה  אלא המלכות, ומן 

הם כתרים  ג' כי באופן  מהמלכות. גדולה שהיא מכש"כ  כי הוא, הדבר  ובכלל  מהכהונה , גדולה 

תורה . כתר  ועליהן  מלכות ואח "כ  כהונה  בתחילה  בהדרגה ,

נוטלוכנראה  משתרר  שהמלך מלבד כי כהונה, כתר  על  המלכות במעלת יש ידות עשר  שי "ל 

מהקרבנות, הבשר או המנחה  קומץ משיורי שאוכל  הלחם הכהן אבל וכבוד, בשררה  העם מאת מס

קרבן עבודת שכירות חלף או מתבשילו איש לו שנותנים  הפתחים  על  המחזר כעני ייראה  הלא

בער איש מלב להסיר ע"כ כהונתו. כתר תחת וקצף בזיון  וכדי פעלו , יקבל  כשכיר לו  שיביא  האדם

ובניו  אהרן שיקחו שאמרתי זאת לו ", ה ' מאשי ובניו  אהרן  משחת "זאת אמר ה' להשכיל , ידע לא

דרך  מס נוטל  שהמלך - מהמלכות הכהונה  רבות בעיניך ימעט  אל  ישראל, בני משלמי עולם  חוקת

רבות  משחת כי בניו, ומשחת אהרן משחת זאת אדרבא כי – המחזר  כעני והכהן ומלכות שררה 

עולם של  מלכו משולחן  נוטלים גבוה, משולחן שהוא ה' מאשי הוא  הלא  כי  להם , תיחשב  וגדולה 

לגבוה חלק בו יש השלמים  וקרבן הקדוש. המלך משולחן  ולא  העם משל  נוטל  המלך  משא"כ

לבעלים. וחלק  לכהנים וחלק 

בהוהתורה  ועסוק שמוע כי מקרבנות טובה בה  שתעסוק  התורה  זאת כי הכתרים ב ' על גדולה

אותם הוציאי ביום אותם  צויתי ולא אבותיכם את דברתי לא "כי דיבר  ירמיה  והנביא  טוב. מזבח 

וזבח ". עולה  דברי על  מצרים מארץ

̇ ףףףף ףףףףמ˜ורו

מה .לב. משום  הבא, המאמר כפל 
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כיג"כ  וכו'. התורה  על  עומד  העולם דברים ג' על  [פ"א] באבות המשנה  על  רבה  במדרש כתוב 

והיה ב ' על  עמד  התורה  משניתנה  חסדים. גמילות הוא אחת רגל  על  עומד  העולם  היה  בתחילה 

על הערה  יש  והנה  העולם. נתבסס הקרבנות עבודת והיתה  המשכן בהוקם  רותח , עומד העולם

אך  ג']. עמוד ומבא [צ"ל הג'. העמוד  בא עד רותח  העולם היה  לא א' עמוד שעל  ז "ל  חכמינו  דברי

בתת  אך  העולם, לקיום מספיק  היה  א' זכות ע"כ ועון חטא לנו  ימצאו לא תורה  מתן קודם  כי הוא,

הזה , העולם לקיום ב' עמוד  שהוא גם אז  הבא, העולם  אושר  לקנות התורה  את לנו יתברך הוא

תיעשנה לא אשר התורה  מצות על  העוברים והם העולם  את שמאבדים יש  זה לעומת הלא הוא גם 

מהתורה . עוותו את לכפר  העבודה  בא עד רותח העולם היה  ע"כ ואשמו ,

עמודוזה  לנו  יש הנה  אמר, הג', העמוד  שהוא העבודה  ענין אומרו אחרי כי והוא פה , ייאמר

ככל חשוב בה  ועסוק אותה  ולימוד  קיום כי ר"ל וגו', לעולה התורה זאת כי התורה  היא מזה , גדול 

הגמילות  בהיות משא "כ  תורה  מתן אחר קרבנות בחיוב  הרגזתנו  למה איפה  א "כ  שבעולם, הקרבנות

התורה כי והראיה גורם , העון עתה  כי תתמה  אל  אמר  לזאת אחר , דבר צריך היה  שלא  לבדו  חסדים

וזבח . עולה דברי על צוה  ולא  סיני", בהר משה  את ה ' צוה  "אשר והוא  לבדה . תספיק שאמרתי

כי שהוא סיני . בהר  ולא  סיני  במדבר  היה  קרבניהם, את להקריב ישראל  בני את צוותו  ביום אך

וחזרה העגל  בחטא שחטאו אח "כ  אך קרבנות צריכים  היו לא  עליון קדושי שהיו סיני בהר בהיותם 

בעובר שהוא עוותתם  לתקן קרבנות ציווי היה  סיני במדבר שהיו אז  לחטא, והתעתדו ......... זוהמתן

חטא היה  לא תורה  בלי כי בתחילה , משא"כ  התורה  מצות .לגעל 

מזהירים"אין  עצמם  שהם בעוד  חז "ל  קבעו גדול  כלל  בתורה ". שעוסק  מי  אלא  חורין  בן  לך 

לתורה משועבד ישראל  [כי] בתורה ). מהתעסקות אומרת (זאת ממנה " ליבטל חורין בן  אתה  "ולא

וכך  עליה . עצמו להמית ולילה  יומם בה  להגות מצווה  [הוא] הפסק , לו שאין שעבוד  עולם , שעבוד

תחיה צער  וחיי וכו ' תאכל  במלח  פת תורה  של  דרכה  היא כך [באבות] בפ"א ז "ל חכמינו אמרו

וא עמל, אתה ובתורה  תישן  הארץ הבא.ועל  לעולם  לך  וטוב הזה בעולם אשריך כן  עושה  אתה ם 

הכתוב בלבד  באושר ולא  ודוחק. צער  של  חיים  ע"י הבא  אושר  אושר, לך  יהיה  הגשמי הזה בעולם 

חירות. בעל  הוא הנפש כלות עד  באהלה  יתידות לו  ותוקע לתורה  עצמו  את המשעבד  – מדבר

האמיתית. החירות היא הענקתו  – חורין  בן  הוא  הזה  העבד רק

fףe

̇ ףףףף ףףףףמ˜ורו

הק'.לג. מהאלשיך 
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ה˙ורה  על ˘ביבים 

הבהמה ".כתוב  מכל  אתה ארור  זאת עשית כי הנחש אל אלד'ים  ה' "ויאמר  בראשית בפרשת

חז"ל מאמר  והשיבלדידוע  הנחש, על  מרמז  העולם , מן  האדם את מוציאין  והכבוד והתאוה הקנאה 

ב. כעץ. סתום נעשה  א. קללות. י' ואלו באף . שפתח  על  קללות י' ונתקלל  בראשו גמולו ה' לו

קשה והיא ממנו נפשט עורו כל  ה . אותו. שונאין הבריות ד . עפר. מאכלו ג. ונקצצו. ורגל  יד לו היה 

מתברכין והכל  ט. מקפיד . ושהוא ח . שנים. לשבע מוליד ושהוא ז . אשית. ואיבה  ו. הכל . מן  לו

מן רעה  חיה  והשבתי עשירית. כ"ה ). ס"ה  (ישעיה  לחמו  עפר ונחש שנאמר בקללתו, עומד והוא 

בצער. פתו ושיאכל  מיתה. עליו נקנסה הן , ואלו גזירות, עשר נגזר האדם ועל  ו'). כ "ו (ויקרא הארץ

ונמסרו  ותולעה. רמה בו ושתשלוט למקום . ממקום  גולים שלו  בנים  ושיהיו רע. ומוציא טוב ושיאכל 

ימיו  ושיהיו בה . שימות רעה לחיה  מסור  ושיהא בו. מורדים והם בהם  שיעצור ועוף וחיה  בהמה לו

הריון. צער  בתולים . נדה . דם הן, ואלו  חוה , על גזירות ועשר לבא . לעתיד  מוכן דינו ושיהא  קצרים.

ושתהיה מכוסה. ושתהיה  בבית. אסורה ושתהיה  בה . שולט ושיהא לה . מקנא  בעלה ושיהא לידה.

שתהא הן, ואלו גזירות, עשר נגזר  הארץ ועל קוברה . בעלה  כשרה  היא  אם עשירית. במהרה. מזקנת

בה ושיהיו בשדפון. ושתלקה  בפירותיה. ושתלקה  וגו '. הארץ מן  יעלה ואד שנאמר מאליה , שותה 

ושלא וגבעות. הרים  בה  ושיהיו וקרקסים . טרשים  בה  ושיעשו ודרדר. קוץ בו  ושיהיה  סרק . אילני

קמעא, ומוציא הרבה זורע ושיהא הרוגיה . על  מכסה  עשירית.תהא  לחם . תאכל  אפך  בזעת שנאמר 

הללו  גזרות ארבעים  וכנגד ו'). נ"א (ישעיה תבלה כבגד והארץ שנאמר  להבלות, עתידה  שתהא

ילמדנו. ארבעים. מלקות נגזר

* * *

נושאבראשית בפרשת לה  ממידת יותר מנשוא עוני גדול  וכי כתמיה  מנשוא, עוני גדול  כתוב

יתכן. לא  וזה  למחול . ה ' של  מכוחו גדול ] [יותר  לחטא, כוחי גדול  יהיה  א "כ  פשע, על ועובר עון 

רחמים" מלא ואתה  עון  מלאי "אנו צחות בדרך שאמר מברדיצ 'וב  יצחק  לוי  ר' דברי להוסיף לוויש

יכולים עוונות וכמה  יצחק ? לנו גדול הוא כמה  אבל  רחמים , מלא ואתה  עון מלאי שאנו נכון –

בק "ו, להיות יכול  רחמים  וכמה סוף , אין  עד  אתה גדול  כמה  – רחמים  מלא ואתה  אבל בו. להיכנס

הקב "ה . של  ה"מלא" לעומת שלנו ה"מלא" מה 

* * *

חמשנחבפרשת לז של פסוקים  ששה  יפת". ואת חם את שם את בנים  שלושה  נח "ויולד 

כס  על יד  כי ג. בן. לך זה  גם  כי  ב . חם. את שם את נח  א. לזו. זו סמוכות אותיות ב' בנות מלות

לב. רע  אם  כי זה  אין ו. גזורו . יהיה  לא לך  גם  לי גם  ה . המלך . שולחן  אל  בא לא  כן על ד . י-ה .

̇ ףףףף ףףףףמ˜ורו

ט "ז).לד. סי ' (בראשית  תנחומא 

עה "ת .לה. דכלה  באגרא  נמצא זה

ביוה "כ .לו. בוידוי האשכנזים  נוסחת 

הק'.לז. באלשיך 
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הטוב,רמז  ליצר  רוח  נחת עשה  שם", את "נח  אומר  הרע  יצר הטוב , יצר  עם  הרע יצר  ויכוח  בזה 

"כי הרי  מעוון, חושש  אתה  ואם בחטא. אותו  יחמם היינו הרע, ליצר גם חלק תן  חם ", "את וגם

לא שמא מתירא אתה ואם מאהבה . תשוב אם מצוות להיות יכולות מהעוונות גם  בן", לך זה גם 

לך  יעזור והוא  בעמלק להלחם  נשבע הקב"ה בעמלק", לה ' מלחמה  י-ה  כס על  יד  "כי ליצר תוכל 

אחטא האומר חז "ל  כדברי  עדן  לגן  המלך " שולחן  אל  בא  לא כן "על  הטוב  היצר  משיב לנצח.

יהיה לא לך גם  לי "גם הרע יצר  משיב תשובה . לעשות בידו מספיקין אין  ואשוב אחטא  ואשוב 

בעוה "ז , במנוחה  שב בעבירות, ולא במצוות לא  תעסוק אל  היינו הטובגזורו", היצר  את תקניט  אל 

מרוע זה  מעשה  באפס יושב  להיות לב", רע  אם כי זה  "אין  הטוב  יצר משיב  הרע. היצר את ולא

ומצוות. תורה  לקיים  נברא האדם  כי לב 

* * *

ידענו הפסוק  לא  וכי  השאלה  ונשאלת הארץ". כל  נפצה  ומאלה  נח בני אלה "שלשה  אומר

וגו '. בנים  שלשה  נח  ויולד  כתוב  והלא נח  בני אלה  ששלושה 

אשראלא  אלה  שם " "סוג א. בעולם . שיש אדם  בני  סוגי שלושה  על לנו מרמז  שזה  הפירוש

הזה עולם את הממזגים אלה  יפת" "הממוצע ב . וכו'. התורה ללימוד  ומרצם זמנם  את מקדישים 

שם" באהלי ש"וישכון בתנאי ליפת" אלד 'ים "יפת כתוב ולכן ליפת, דומים  והם הבא עולם עם 

את  מקדישים אשר  אלה  "חם " ג. וכו '. מחיצה שום  בהם רואה  ואינו  והעבודה התורה  את שמאחד

וכו '. חם בסוג אלה העולם, לישוב  לב שמים  ואינם לריקנות זמנם

* * *

מטבע"גור  ע "א) צ "ו (ב "ק  חז "ל  דברי  מבאר  ([?] ט' (פרק לעתים  בינה  בספר  יהודה ". אריה 

הוא בחרותו בימי האדם  טבע כי אחד. מצד ובתולה  ובחור  אחד  מצד וזקנה זקן  אבינו אברהם של 

למצוות, וזריזות בחמימות יחד הכוחות בב' להשתמש וצריך ועצל . קר הוא זקנותו ובימי וחם זריז

מיראת  חוץ שמים בידי הכל  חז "ל  שאמרו  מה וזה ועצלות. בקרירות לעבירה ח"ו או הרשות ולדבר

פחים. מצנים להינצל יודע שמים ירא שהוא ומי הדברים, הם  הם  כי שמים ,

* * *

בתורה ,"זבולון  עוסק ויששכר  פרקמטיא שם מביאות האניות גרם ". חמור  יששכר אניות. לחוף

פעם באהליך". ויששכר וכו' בצאתך זבולון "שמח  שכ ' מה  וזה ליששכר. מזונות ממציא וזבולון 

הישיבה , בשביל  גדול  כסף סכום  לו לתת ורצה  שבת מחלל אחד עשיר  אליו  בא חיים , החפץ אחת

ענה וכהנה, כהנה  לך אוסיף אני מעט שזה  חושב  הרבי אם  העשיר  אמר ממנו . לקבל  סירב והח"ח 

כל כן  ועל  שותפים , אנחנו  א "כ  זבולון, בבחינת וכבודו  יששכר בבחינת הלומדים  אנחנו הח "ח  לו
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ואמר, הנדבן  של בידו אחז  בבכי , הח "ח  פרץ כך ובאומרו שותפו. מהות לדעת צריך מאתנו  אחד 

שבת. שחיללה  על  הגהינם מאש תשרף  כזאת נדיבה  שיד  לבי על  בהעלותי  אבכה לא איך

* * *

בספרבפרשת כתוב לח  הכתוב לפי יבואר  כולו". על  ושלשים בחור רכב מאות שש "ויקח בשלח 

ומזלות, כוכבים  ותכונות הנדסה  חשבון , החכמות. בג' גדולים  חכמים  היו שהמצריים ונעים  נחמד

והנדסה חשבון  ע"פ החץ לישא  האויר יכול  כמה לחשוב  יודעים  והיו מלחמה  לניהול  הכרחיות שהן 

מספר ולהעריך הגייסות לחלק  ידעו גם הנכון. והעת הראויה  השעה  לדעת וגם מקום , לאיזה ולכוין 

הנ"ל . בחכמות משולשים  שהיו כולו על  ושלישים שאמר  וזהו  רב . בידע  והכל  שכנגדם

* * *

יראיםמאד."וייראו לט שהיו א' כת בישראל . כתות ג' היו תיראו ". אל  קברים. אין  המבלי ויאמרו

רבינו  משה  וגו'. קברים אין המבלי שאמרו רב הערב ג' כת נשברה. ברוח  לד' צעקה  ב ' כת מאד.

לערב ג' לכת לתפילה . התיצבו  ב ' לכת תיראו . אל  אמר  א' לכת מדרגתה. לפי כת לכל השיב ע"ה 

שתשתקו. מוטב תחרישון , ואתם שכמותכם  פנים  עזי  אמר רב 

* * *

לומרהמחלה"כל מ  הרופאים  דרך [י "ל ] הלצה בדרך  עליך". אשים  לא במצרים שמתי אשר 

פלונ דבר שתה  או  פלוני דבר  שאכל  משום  המחלה  את לו  גרם  בעצמו  שהוא האמת לחולה  ברם  י.

אותו  רופא ברחמיו שהשי"ת אלא בעוונותיו, לו גרם  הוא האדם  על הבאים  והמחלות שהיסורים

אאשים לא כלומר , עליך, אשים  לא שאמר וזהו לעצמך . גרמת אתה  א"ל ואינו שחטא, ע "פ ֹאף 

רופאך. ה ' אני כי אותך 

* * *

ממרה ""ולא  מים  לשתות יכלו "ולא מלובלין החוזה  בשם  הם ". מרים כי ממרה מים לשתות יכלו

חשבו  – הם מרים כי ע"ה , רבינו משה ממרן תורה  של  מים  ולשתות מרות לקבל  יכלו  לא  –

ורבנן. למרנן עצמם 

* * *

דוחה"לא  אחד ה ' חילול  זכויות. ק ' דוחה  אחד שוא שבועת לשוא". אלד 'יך ה' שם את תשא

דוחה אחד  גזל  הבטחות. ק' דוחה  אחד  פה ניבול שמחות. ק' דוחה  אחד  תורה ביזוי תפילות. ק '

̇ ףףףף ףףףףמ˜ורו

(טייטלבוים ).לח. משה  ישמח  בספר

הובאלט. מפרשיסחא . בונים  רבי  בשם  זה
(דנציגר). משה  אמונת בס'

נחוםמ. לרבי  עינים מאור בספר 
ק"א .).מטשע  דף שבסוה"ס (בליקוטים רנוביל 
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שמנו  דחיות ז ' והם  תשובות. ק' דוחה  אחד  הרע לשון  פרנסות. ק' דוחה  אחת מחלוקת ברכות. ק '

מ"ב]. – ס"ג שמיר  צפורן הקודש [עבודת רז "ל 

* * *

בפרשת "ויקבור  א. איברים. ז ' כנגד תירוץ] [צ"ל , א'. חסר  בגי  מדוע להקשות יש בגי". אותו

השנה . מרשית ד . בעיניך . חן  מצתי  לא ולמה  ג. בם . ונטמתם  ב . לי. מחטו אותך גם  ואחשוך וירא,

איברים. ז' כנגד  והם בגי. אותו  ויקבור ז . רגליה . מבין  היוצת ובשליתה  ו. לחטת. אחד  עזים  שעיר ה .

הרע יצר אבל  לחטוא. האדם  מניח ואינו ראשון ראשון מעביר  הקב "ה  וגו' גם  ואחשוך הראשונה 

ולשון טומאה  לשון שהוא בם, ונטמתם שאמר וזה  תשובה , פתחי  בפניו וסותם לשוב לו מניח אינו

אומר הקב"ה  איך רע הייתי  אם בעיניך, חן  מצתי לא מדוע לאדם אומר הרע ויצר  הלב. טמטום

השנה . מרשית פרנסה  לך נותן  ואני בקולי שמע  לחטת, אחד  עזים  שעיר הכפורים  ביום  לי  שתביאו

ובשליתה שנאמר  כשנולד  מיד הילד  אצל ללכת לי אומר  הקב"ה כיצד רע הייתי אני אם  ועוד,

והאדם בקולי , לשמוע צריך  אתה  וגם הקבורה , יום  עד  אצלו ונשאר  הולך  ואני רגליה, מבין  היוצת

בית  מול  בגי אותו "ויקבור שכתוב  וזה  ואשה . ושתיה  באכילה  רוצה הקבורה  שעת עד חייו ימי כל

משה סמך כי חכמה רוח  מלא נון  בן  "ויהושע  אח"כ נאמר  מה  אבל  הרע, היצר  היינו פעור  פעור ",

ויסמכנו  ויעזרנו הרע היצר  מעצת יושיענו י -ה  לומר רוצה  משה ". את ה ' צוה כאשר עליו ידיו את

מצותיו. את לעשות

* * *

כיכתוב  בידינו יש קבלה  מסורת ז "ל  רבותינו אמרו  בסופו ) גלות, ענף ג' (אות תלפיות במדרש

וגם שבא"י, המתים  יחיו  יום  באותו ישראל , לארץ גלויות קבוץ עם  המשיח מלך  שיבוא יום באותו 

המתים אז  ויחזרו  ומרגליות, טובות באבנים  אותן ויבנה  מירושלים החומות יסתלקו היום באותו 

והגוף שחטא קודם הראשון אדם  גוף כמו כולם, רוחנית. חדשה  בריאה  אל  חיותם בעת שבא"י

קבוץ  אנשי לעיני יהיה  זה  וכל  כנשרים, ויעופפו באויר וישוטטו ואליהו, ע"ה  רבינו ומשה  חנוך של 

המשיח , מלך על  יתרעמו זאת במעלה  שבירושלים  לאלו גלויות קבוץ אנשי יראו וכאשר  גלויות,

וחמדו  גופם  על  ולא וזהב כסף על חסו לא שאלו מטעם  שהוא להם ומשיב מהם , נשתנו  למה 

לירושלים. ועלו

* * *

מספדיש  יגדל  ההוא ביום  והם , פירושם . מהו  יודעים היינו  לא תרגומן שאלמלא פסוקים  ב '

וגו' בירושלים ומשושמאהדדרמון  לאט ההולכים השילוח  מי את הזה העם מאס כי יען  הב' והפסוק .

̇ ףףףף ףףףףמ˜ורו

י "א .מא. י "ב



פ˜ודיך ף ףדרך  מב 

תרגומיה היא  ומאי ו ']. ח ' [ישעיה  רמליהו  ובן  רצין  דבית מב את במלכותא הדין  עמא  דקץ חלף ,

רמליהו. ובר ברצין  ואתרעיאו בנייח  דמדברין  שילוחא  כמי בנייח  להון דמדבר דוד 

* * *

תקצורנה ""יראת  רשעים ושנות ימים  תוסיף  ואינו מגה ' ימים  מבקש הצדיק  כי  שיהיה. על  דואג

ז"ל חכמינו דאמרו כמו וכןמדמחר  אמנה. מקטני ה "ז למחר אוכל  מה  ואומר  בסלו  פת לו שיש מי

ובימי לי אזנו  הטה  כי שנים. על ולא ימים  על  שנדאג דעת לנו תן [היינו] הודע, כן ימינו למנות

קוראים רשעים , ושנות וזהו שנים, על דואגים הרשעים אבל לימים . רק קורא  שאני [היינו] אקרא 

ביומו. יום דבר אלה  דברי  ויהיו שכתוב  וזה יום, יום  קוראים  לימים  אבל אחת פעם רק לשנים

למיזבן חיי בעי מאן  אומר שהיה  אחד מרוכל .מה והראיה

fףe

המועדים  על ˘ביבים

המקדשמומנחות במס' בית יבנה  שמא מ "ט  אסור. כולו הנף יום שיהא יוחנן רבי שתיקן  כתוב 

ובגבולין ימים  ז ' במקדש ניטל  שהלולב כתוב  סוכה ובמס' היום. שהאיר  בזמן  אכלנו אשתקד ויאמרו

ושוב למקדש. זכר  ימים  ז ' במדינה  ניטל  שיהיה יוחנן  רבי התקין המקדש בית משנחרב א', יום 

אסור. כולו  הנף  יום שיהא  הזכיר  אח "כ

הנףמדוע  יום הזכיר  ובסוכה  הלולב תקנת הזכיר  לא .מזבמנחות

* * *

דלאבמס'הגמ 'מח  אינון, תמניא דחנוכה  יומי בכסליו  בכ"ה  דת"ר חנוכה  מאי  (כ"א:) שבת

וכשגברה שבהיכל , השמנים  כל  טמאו להיכל  יוונים  שכשנכנסו בהון. להתענות ודלא בהון למספד 

̇ ףףףף ףףףףמ˜ורו

הראשון.מב. הפסוק של  תרגום ציין לא  מה
מספדא יסגי ההיא  "בעדנא  הוא  תרגומו אכן

יתיה קטל  די  עמרי  בר  דאחאב כמספדא בירושלם 
די אמון  בר  יאשיה וכמספד טברימון  בר  ההדרמון 

מגדון ". בבקעת חגירא פרעה יתיה קטל 

כ "ז.מג. י'

וילקוטמד. כ ') סי ' בשלח  (פרשת  תנחומא 
הר). אתה  מי  ד "ה  תקע"א רמז  (זכריה שמעוני

תשס"ז).מה. רמז (תהלים  שמעוני  ילקוט
ב'). אות ט "ז פרשה  (מצורע רבה  בויקרא  וכיו"ב

ע"ב.מו. ע"א 

והניחו מז. כן, שהק' שם בסוכה  בתוס'
בתימה .

י"ב מח. חלק היכלא" "בני בקובץ נדפס
הג"ר של  במאמרו התלמוד) מאור ישיבת (של 

ז'. עמ' עיי "ש  קוק. הכהן  שמחה



פ˜ודיך ף מג ףדרך 

של בחותמו  מונח  שהיה  שמן  של אחד פך אלא מצאו ולא  בדקו ונצחום, חשמונאי בית מלכות

לשנה ימים. שמונה  ממנו והדליקו  נס בו נעשה  אחד, יום  להדליק  אלא  בו היה  ולא גדול , כהן 

והודאה .א בהלל  טובים ימים  ועשאום קבעום חרת

מדבית לשון  דאמר  כל  (ע:) קדושין במס' שאמרו עד  חשמונאי  בית מלכות וכשגברה  הגמ '

לאיגרא דסלקא רביתא , ההיא אלא  מינייהו אישתיור דלא  הוא, עבדא - קאתינא מלכא חשמונאי

ומיתה מאיגרא נפלה הוא, עבדא - אנא חשמונאי מבית דאמר כל  ואמרה  קלא .מטורמיא

נקבה .השאלה  אפי' מהם  נשתייר  שלא חשמונאי  במלכות הדין מדת פגעה  מה  על  נשאלת

ויחיהרמב"ן  בפ' לתורה החשמונאיםנבביאורו עונש היה  "וזה  וכתב זו. קושיא  מקשה 

ואף מישראל, והמצות התורה  נשתכחו הם  ואלמלא עליון, חסידי היו  כי שני , בבית שמלכו

זה אחר זה  המולכים  החסידים הזקן  חשמונאי בני ארבעת כי גדול , עונש נענשו כן  פי על 

(...) דוד מזרע  היו  ולא  שמלכו בשביל  בחרב  אויביהם ביד  נפלו והצלחתם  גבורתם  כל  עם 

את  ה ' שהמשיל מדה , כנגד מדה העונש והיה  לגמרי, והמחוקק  השבט  והסירו יהודה , ומשבט

והכריתום ". עליהם עבדיהם

שלאדברי  אע"פ למלך  היה  ירבעם  הנה  יפלא , הענין  כל  שהרי והעמקה , הסברה  טעונים הרמב"ן

ישראל . כלל  הסכמת ע"פ החשמונאים מלכות אבל  נביא ע"פ היה  שם ואמנם  יהודה , משבט היה 

אהרן (?) לזרע כהונה  כתר  הנח  מלכות כתר לך רב  חז "ל אמרו מלכא לינאי ע "כ  .נאיתר

* * *

ולמהחז"לאמרו נב  בשמחה , מרבין  אדר  משהגיע אמרו לא למה  בשמחה . מרבין אדר  משנכנס

בשמחה . ממעטין  אב חודש ראש  משנכנס אמרו ] עוד [וכיו "ב נכנס. דלהיכן נכנס, לשון  חיפשו

והחודשאלא אסתר במגילת רמוז  הדבר  ולפיכך עצמו, לר "ח  קודם  הוא חודש  כל  של  שהמולד מפני

וגו' .נגהזה 

̇ ףףףף ףףףףמ˜ורו

(ג:).מט. בב"ב בגמ ' עוד 

ו').נ.

ההמשך .נא. חסר 

(סו "פ נב. הבא"ח  למרן  אליהו אדרת בספר 
משפטים ).

שדין נג. לומר מקום  שהיה  בדבריו מעניין
פעמים הידוע וכפי הלבנה , מולד מעת  הוא השמחה 

וא "כ ר"ח , קודם  א ' מיום  למעלה אף הוא  המולד 
מעת כבר יחולו  באב להיפך  או שמחה דדיני  הו "א

היינו  אדר  משנכנס רק חז"ל  דקדקו וע"ז  המולד ,

היתה הלשון אם כי  החודש , תוך אל  נכנס כבר

יש הלבנה מולד  מעת  כבר  אזי  אדר, משהגיע

המגילה לשון שדקדק מה  וזה באדר. לשמוח 

מולד בתר  ולא  החודש  שם בתר  דאזלינן "והחודש "
וק"ל . ודוק. הלבנה .



פ˜ודיך ף ףדרך  מד 

ממעטיןאבל נד אב  משנכנס לזה  המקביל  ואת וכו', מרבין אדר משנכנס השמיט רמב"ם רבינו

הסיבה ? מה  בהלכותיו. הרמב"ם הביאו וכו'

שלהתשובה  בבנין  למעט מעשיות השלכות לו יש וכו ' אב  משנכנס של  הדין  כי היא, לכך

ענין אלא  מעשה  בר  אינו בשמחה  מרבין  של  הדין  אבל  ועוד. נשואין  שמחה, של  נטיעה  שמחה,

הפורים נס על הלב שמחת הרגשת .נה רגשי,

* * *

שאיןהפוריםחג נו עממית שמחה בו וקיימת זה  בחודש  ישראל  עם של  הכותרת גולת הוא

מועדי כל  והלכותיו. הליכותיו בכל  פורים  הוא  משונה  ומקדם  מאז  ישראל, מועדי בכל  דוגמתה 

מוקפות  בי"ד, אותו עושים  הפרזים  שונים. ימים נקבעו הפורים ואילו אחיד  קבוע ליום  נקבעו  ישראל 

חומה ומוקפות בט "ו המגילה  לקרוא להם אסור  פרזים זה. של  כזמנו לא זה  של  וזמנן  בט"ו, חומה 

ששנויה כפי הכניסה  ליום מקדימין הכפרים  מי"א ] [צ"ל מאז  אלא עוד  ולא בי"ד. לקרוא להם אסור 

עד בזמניהם  נהוג שהיה  דבר  – יותר ולא פחות לא ט "ו י"ד י"ג י "ב  בי "א נקראת מגילה  במשנה

ראשון בית הערה].נז[חורבן עיין  .

* * *

כדברשחייבכתוב נח  יתכן  איך מרדכי. לברוך המן ארור  בין  ידע דלא עד  בפוריא לבסומי איניש

הקרבן אבל  וכו'. דלא  עד אותנו  חייבו וכאן  מופרזת שתיה  אחרי  להימשך עלינו  אסרה  שהתורה הזה

שלא במיוחד  להיזהר יש כי בכלל  עד  ולא  עד  ידע, דלא עד  שהכוונה מבאר  הרא"ש  על  נתנאל 

עשתונות. איבוד  של למצב להגיע

י "ז ]וישנה  [ח ' אסתר מגילת מתוך כנראה כי האחרונים, מגדולי אחד של מאד מעניינת השערה 

ולאבד להרוג להשמיד  אז  שהתכוננו הרבים הרשעים  נבוכו המן ומפלת מרדכי  של  נצחונו אחרי

עם אל והצטרפו התגיירו ליהודים, התחפשו הם וגו ". מתיהדים הארץ מעמי "ורבים היהודים  את

חכמי ביהודים. ויתנקמו לסורם יחזרו הגלגל  יתהפך כאשר  בתקוה עורם , את להציל  כדי ישראל 

לבו  ובסתר  ליהודי  שמתחפש  הרשע ומיהו אמיתי יהודי מיהו  לבחון ורצו המצב את ראו הדור 

שהתחפשו  אותם וכו' עד בפוריא לבסומי  איניש חייב  תיקנו הדור  שבאותו החכמים  ברשעים . תומך

̇ ףףףף ףףףףמ˜ורו

שבילינד. בס' והובא  ,(?) צפניה 

חת"ס  בשו"ת נמצא הרעיון גוף .737 עמ' המועדים 
ק"ס). (סי'

ופשוט .נה. שליט "א . מאאמו"ר  לבאר שמעתי

המועדיםנו. שבילי  בס' והובא  ,(?) צפניה 

.739 עמ '

שנינז. בית חורבן עד  וצ"ל  היא שטעות 
ועיין  ראשון ] בית גלות בסוף היה  המגילה נס [כי

ע"א . ב' מגילה 

שם .נח. זה 



פ˜ודיך ף מה ףדרך 

של סודם  נתגלה  וכך  להמן, והברכה למרדכי בקללה  ח "ו צעקו  סוד  ויצא יין  ונכנס עין  למראית

ישראל . על  המן  רשעות את להחזיר  ארבו לבם  ובסתר  ליהודים  שהתחפשו אלו 

* * *

(משנינו  ואמרו בסוכה פעמים . ז ' היום  ובאותו  אחת פעם יום בכל המזבח  את מקיפין  "ה .)

ליריחו  זכר בירושלמי  ז "ל  להקפות נטחכמינו זכר  בהקפות הטעם  תולין מדוע השאלה  ונשאלת .

יריחו  על  הדין מדת חלה  ולכך  פעמים ז' השביעי וביום א' פעם  שהקיפוה תשובה ] [צ "ל  יריחו.

על חלה הדין  ומדת המזבח, ע"י מתכפרים  במקדש ישראל  היו וכך תחתיה . החומה ונפלה 

קדשי לבית השכינה  תחזור  לבוא לעתיד וכן ישראל. כנגד לבוא רשות להם  היה  ולא האויבים

סביבותינו, מכל עלינו  מציקים  הם  אשר ישראל  של  שונאיהן על  הדין  מדת ותחול  הקדשים 

ויהיו  בידינו יפלו ושונאינו אויבינו שכל  לעתיד  ורמז  סימן  הוא  הזה  בזמן  עושין  שאנו וההקפות

העולם. מן  ואבודים  כלים 

מגרמייזאורבי  המלחמות סאלעזר תחילת שיריחו  לפי ליריחו, זכר הטעם תלו מדוע עוד מוסיף

האלה השנים  יהיה אם יריחו אצל  במלכים שכתוב  ולפי  להקב "ה , ראשית וכל ישראל , ארץ של 

רבה בהושענא  לכך  ביריחו, כמו להקיף צריך ומטר טל  שבשביל  מכלל  דברי, לפי אם כי ומטר טל 

הגשמים. עבור  פעמים  ז ' מקיפין

ישראל ,ועכשיו  אויבי על  נצחון שיש והסיבה רבה , בהושענא  הקפות בז' שנאמרו הטעמים ב '

תורה [לשמחת הקפות ז ' של ביוםסאוהסיבה שאנחנו מפני ומדוע ? גשמים . לריבוי בהם] שיש

גשמים. גבורות להזכיר  מתחילין עצרת שמיני 

חביבהוביום  שתהא התורה בשמחת לחנכם בכדי הכנסת לבתי  הקטנים  מביאין תורה  שמחת

האנשים במקום, מפרש ורש"י המקדש. לבית והטף והנשים האנשים את הקהל  שכתוב וכמו עליהם .

ילמדו  ולמען ישמעו  למען למביאיהם, שכר ליתן  כדי באים למה  והטף לשמוע והנשים ללמוד באים 

שמחת  של  הביטוי משמעות וזהו הזאת. התורה  דברי כל  את לעשות ושמרו  אלד 'ים ה ' את ויראו

מצוותיה . ולקיים ולשומרה ללומדה  היא התורה של  השמחה תורה ,

̇ ףףףף ףףףףמ˜ורו

והובאנט. ה "ג ). סוף פ"ד  (סוכה  בירושלמי  הוא 
סוכה הלכות הלקט ובשבולי  לולב הלכות  בראבי"ה
הוא שטעות בסוכה  יוסף פורת הגה' ועיין  ועוד.

יישבנו  ובמקו "א יריחו". לדבר , "זכר לגרוס וצריך
העיר סביב ההקפות  ז' בין ההקשר מהו  בהקדם 

ניתן  הו"ר שיום וביארנו רבא . הושענא  לבין יריחו
(סי ' בכה"ח  הובא  במדרש , כדאיתא לאאע"ה 
קידוש של  סמל  היה  ואאע"ה  א'). סעי "ק תרס"ד 

בעולם , ה ' קידוש  היה ביריחו וכמו"כ  בעולם, ה ' שם 
העיר בנפילת לשבח  עלינו  תפילת  תיקן יהושע ולכן

ואכ "מ . שמים. מלכות  עול  קבלת ג"כ שזהו 

סו ס. הלכות רכ "א ).הרוקח  (סי ' כה 

ז'סא. לטעם  הרוקח  טעם להקיש  כונתו
ברוקח נזכר לא  זה טעם כי תורה, בשמחת  הקפות 

דבריו. באורך  עיי "ש  ש "ת. על
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ושלוםובכן  ואושר  עושר שנת טובה, לשנה  שיזכו  הזה  הקדוש  הקהל  לכל  בברכה  מסיים  אני

שדרשנו. כמו  הברכות ב ' ויתקיימו לחבירו, אדם  בין

fףe

חז "ל  אגדו˙ ביאור 

-אמרו  שלישית צועקים , כלבים - שניה  נוער, חמור  - ראשונה  משמרה  (ג.) בברכות חכמינו

האלה דברים הג' הזכיר  מדוע נשאלת השאלה  בעלה . עם  מספרת ואשה  אמו משדי יונק תינוק 

אלא עת. בכל נוער והלא  הלילה  של  הראשונה  במשמרה  רק  נוער  החמור  אפשר  וכי  נוער, חמור 

ג' שזה הדבר  שישראלתירוץ בזמן ללילה , דומה  שהוא הגלות על  מורה הוא  הלילה  הוי משמרות

אורה . להם  ואין  העולם  אומות בין בחושך הם  בגלות

מדוע?משמרה  נוער . לחמור  אותה  שדימה  הראשונה  הגלות על  מדובר – נוער חמור ראשונה 

כחמור העולם  בכל  נואף  לך  ואין עריות, גילוי  בשביל  הראשונה  שגלות דימו סב מפני ולפיכך ,

לחמור. אותה 

שהגלות משמרה  מפני  אלא בלילה? רק צועקים  אינם  וכי השמיענו, מה  – צועקים  כלבים  שניה 

בלב מכוסה  שהיא ובשביל  חנם, שנאת בגלל  השניה שהגלות מפני מדוע? לכלבים . דומה  השניה

שיש בזמן  וההוכחה  הכלב, כמו חמדה  בעל  בעולם  לך שאין  לכלבים  ונמשלה  קיצה . התגלה  לא

ניגשים שהם ובזמן האחרים, הכלבים  איתו שיאכלו רוצה  לא הוא ממנה  לאכול  בפניו נבילה  לו

הכל , לאכול  יוכל  לא והוא , חמדתו, מרוב  בשבילו  יהיה שהכל  רוצה  שהוא עליהם נוהם הוא אליו

לכלבים. השניה  הגלות נדמית ולפיכך 

שהאשהמשמרה  כזה  דבר  היתכן  – אמו משדי יונק ותינוק בעלה  עם מספרת אשה  שלישית

כך  התירוץ אלא  בלילה ? השלישית במשמרה  רק  אמו  משדי  יונק  ותינוק  בעלה  עם  מספרת אינה 

̇ ףףףף ףףףףמ˜ורו

חדשסב. [ובזוהר לכך . מקור מצאתי לא 

גייפא , איהו "האי  איתא  נ "ג:) דף (בדפו"א מ . דף

מדבש המתוק ופי ' איהו ". נואף דחמור , דיוקנא

(תרגום נואף הוא  זה  איש  מ "ז) עמ ' ב' כרך (זו "ח

ומבואר ע"כ . חמור . צורת  לו יש  ולכן גייפא ), נואף

דף  זו"ח  בתיקוני  וכן לניאוף. סמל הוא שחמור 
משאוי "ציצית איתא ס"ט:) דף (בדפו"א  קכ "א :

שם מהגר "א אור" "יהל  ובהגהות נואף". חמור על 

בשרם". חמורים בשר "אשר הכתוב לשון כתב

לפרש כתב ר"ט ) עמ ' ד ' כרך  (זו"ח  מדבש  ובמתוק

חמורים בשר  אשר ישמעאל  קליפת הוא חמור כי

בלק  (פ' בזוהר וכמבואר  נואפים . כולם  שהם בשרם ,

לפי התורה לקבל  רצה  לא  שישמעאל  קצ"ב:) דף
מ .] אליהו הג "ר הארת  ע"כ . תנאף. לא בה  שכתוב
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כתרצה ". רעיתי  את "יפה  שכתוב  לאשה  נמשלה שהיא ישראל  כנסת זוהי האשה? היא  מי הוא,

מורשה תיקרי אל "מורשה" כתיב  ועוד  ואדום " צח "דודי  שנאמר  הקב"ה  זה  בעלה " עם  "מספרת

ואוהבהו", ישראל נער  "כי שנאמר לנער  שנדמה ישראל  דהיינו אמו, משדי יונק  ותינוק מאורסה . אלא

הקב"ה האחרונה  הגאולה  שבזמן  לנו  מורה  וזה תקרא . לבינה  אם כי  שנאמר הבינה היא אמו " "משדי

כרחם שכתוב מקרא בנו  ויקיים  ותפארתנו, קדשנו  בית ויבנה ליושנה , העטרה  ויחזיר  עלינו  ירחם

אכי"ר. יראיו . על ה' ריחם  בנים על  אב 

* * *

ברכות,יש  הן, ואלו בעולם. שלום מרבים  ת"ח במאמר  המסיימות בש "ס מסכתות ארבע לנו

של בדינים מתבטא לקונו  אדם בין שלום  א. שלום. סוגי  ד ' בהם יש אשר  וכריתות. יבמות נזיר ,

כלול המשפחה  שלום  ב . ברכות. במס' הכלולים תפילה  ק"ש ברכות כגון לבוראו, האדם חיוב

נזיר מס'סגבמס' ג. עם. חסד  ולעשות לאחיו  שם  להקים  לחבירו , אדם  בין  שלום מכילה  יבמות

יכרת  לבל  כריתות בדיני מודגם  הרוח , ובין החומר  בין והנפש , הגוף בין והשלום ד . והמתים . החיים 

מהגוף. הנפש 

fףe

̇ ףףףף ףףףףמ˜ורו

כונתו.סג.
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ף ד ף ד

חסידים  ספורי 
ף ד ף ד

˘ב˙ורה  האור 

פתח"העוסק  שיחו. מר לפניו לשפוך מרוז 'ין  ישראל  רבי  לפני א' חסיד בא  אחת פעם  בתורה ".

בחמימות  חש ואני לי, ואור לי טוב בתורה  עוסק שאני  שעה  כל לעשות, מה  רבינו  ילמדנו ואמר

עלי יורדים  וחושך עננה מיד העוה "ז  ולענייני ומתן למשא ופונה מהלימוד פי  פוסק  וכשאני הנפש,

ומחמימות  האור משעות עלי  להמשיך אוכל  איך לעשות? מה  לעשות, מה  ללבי . יורד ועצבות

של בלילה  בדרך למהלך למה "ד , משל  לך אמשול  ואמר , הרבי לו  השיב החולין. לעסקי גם  הנפש

אדם לפניו  בא  פתאום והנה  תמעד . ורגלו יכשל שמא  וחושש מגשש ממשמש, והוא וערפל  אופל 

בדרכם, זרוע אור עמו והולך מהלך הפנס שבעל זמן כל  בדרכו. לויה  לבן ונעשה  בידו  דולק שפנס

בלבד, התורה בלימוד די לא והתבונן, אדם בן  ראה  לפיכך  מקיפו. חושך שוב  הפנס בעל כשנסתלק

בקודש שרוי שהוא בין  אדם של  ליבו את ומחמם  דולק  יהא תמיד  שנר ולזכור  לעלות לשאוף יש 

בחולין. שרוי שהוא  בין

מוסר  סדˆיטוט 

קהלת שלמה  בספר אומר ע"ה אניסה המלך יודע  גם  כי לו ומאריך מאת רע עושה חוטא "אשר

– ימות ואל  ראובן יחי י-ה ". יהללו המתים "לא  מלפניו ". ייראו  אשר  האלד'ים  ליראי  טוב  יהיה  אשר

לברכה צדיק  "זכר  פארן ". מהר  הופיע – למו משעיר וזרח בא לסומסיני כאשר  הכל אחד". מקרה  כל 

שבועה כאשר  הנשבע כחוטא  כטוב  זובח  איננו  ולאשר ולזובח  ולטמא לטהור לטוב  ולרשע לצדיק 

לצדיק משה .סזירא". – לטוב  בהערה ]. באורך כיעויין  פרעה  וצ"ל  [טעות נבוכדנצאר  – לרשע נח . –

ישראל . שביטל אחאב  – זובח  איננו  ולאשר יאשיהו . – ולזובח  המרגלים. – ולטמא אהרן. – לטהור

שמשון. – ירא  שבועה  כשאר צדקיהו. – הנשבע  נבוכדנצאר. – כחוטא דוד. – כטוב

̇ ףףףף ףףףףמ˜ורו

זה .סד. חז"ל  מאמר  ציטט  הקשר באיזה ברור
ובע"פ  השמות, עם הפסוק לזכרון שרשם המסתבר

.67 בהע' שהוזכרו המדרש  דברי  הביא 

י"ב.סה. פסוק ח '

ז'.סו. פסוק י' פרק

נח ,סז. זה לצדיק א') סי ' (ואתחנן תנחומא

ר ' של  בנו אלעזר ר' בשם  יוחנן ר' בשם  פנחס ר'

הכישו  התיבה  מן  יוצא כשהוא עם  נח  הגלילי  יוסי 

והקריב  קרבן, להקריב כשר היה ולא ושברו , הארי 
שביקש בשעה נכו , פרעה  זה לרשע, תחתיו. בנו שם 
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הספדים 

במדרשכתוב  אהרן . בני שני מות אחרי  וכו' ה ' וידבר  להולליםסח בפרשה אמרתי פתח  לוי ר'

ואתם בעולמי שמחו לא הצדיקים לרשעים, הקב"ה  אמר קרן . תרימו אל  ולרשעים  תהולו  אל 

לאדם צוה  עולמו. כשברא בשמחתו  המשיך  לא בעצמו כביכול  הקב"ה  אפי' לשמוח , מבקשים 

ע"ה אבינו אברהם למחר. שמח  היום שמח  שהוא מי  כל  לא ה ' אמר  עליה , ועבר  א' מצוה  הראשון

לעולה העלהו  ואח "כ בן  לו נולד  שנה  ולמאה  בן לו  היה  שלא  מצטער  היה  זמנו  כל המשיך  לא

אבינו  יעקב  עיניו. כהו  בשמחתו  המשיך לא  ע"ה  אבינו  יצחק  אשתו. מתה  ובגללו ה ', מצות וקיים

יוסף, צרת עליו  קפצה  לנוח  ביקש דינה, צרת עשיו צרת עליו קפצה בשמחתו המשיך לא ע"ה 

כך, הקדושים אבותינו ומה  רוגז". ויצא נחתי  ולא שקטתי  ולא שלותי "לא הכתוב  שאמר  מה  וזהו

ונתנו  וחלק הארץ את והנחיל  מלכים  ל "א הרג שמח , כמה  יהושע  וכמה . כמה  אחת על  הרשעים 

לכל דבריך  את ישמע ולא פיך  את ימרה  אשר  ואשה  איש  כל  לו  אמרו ימיו, כל כתף ישראל  כל  לו

אל להוללים  אמרתי נאמר לכך בנים, בלא ומת ע"ה  רבינו  משה זכה  שלא מה  ימות, תצונו אשר

על יושב  הכהן ועלי  שנאמר  ב"ד ואב  גדול וכהן  מלך היה שמח , שמחה  כמה  הכהן עלי  תהולו.

̇ ףףףף ףףףףמ˜ורו

שלו, מנגנון יודע היה לא שלמה, כסא  על לישב

מת וזה  צולע מת זה  ושברו, שבכסא  הארי  הכישו

טוב  כי  אותו ותרא שנאמר משה , זה לטוב צולע.

שמטהר אהרן, זה לטהור מהול. שנולד הוא ,
אלו  מרגלים, אלו  לטמא , ישראל . של עוונותיהם

שבחה אמרו ואלו ישראל , ארץ של  גנותה  אמרו 

נכנסו. לא ואלו  נכנסו לא  אלו ישראל , ארץ של 

העם לבני יאשיהו וירם שנאמר יאשיהו, זה  לזובח 

אחאב, זה  זובח, איננו ולאשר  וגו '. כבשים צאן 

לו  ויזבח  והכתיב המזבח, מעל  קרבנות שביטל 
מת זה לקרבנות, ולא  לזבח , לו ובקר , צאן אחאב

וזה יאשיהו, למלך  היורים  ויורו דכתיב בחיצים,

כטוב, לתומו. בקשת  משך  ואיש  דכתיב בחיצים, מת

כחוטא , רואי. וטוב עינים  יפה  עם שנאמר דוד, זה

בנה זה  פרוק, בצדקה חטאך דכתיב נבוכדנצר, זה
בית חרב וזה שנה , ארבעים  ומלך המקדש  בית

צדקיהו, זה הנשבע, שנה . ארבעים  ומלך  המקדש 

השביעו  אשר מרד  נבוכדנצר  במלך  וגם בו דכתיב

צדקיהו  אשכחיה  מרדותיה , מאי  באלהים .

נבוכדנצר א"ל חיה, ארניבתא אכיל  דקא לנבוכדנצר

ליה , אישתבע מגלית , דלא לי  אישתבע לצדקיהו 
אשבועתיה , איתשיל בגופיה, מצטער  הווה  לסוף

עליהם , נבוכדנצר שהמשילו מלכים לה' והגיד 
אמרין  והוו ליה , מבזו  והוו  אחריני מלכי שמעו

שמע  חיה, ארנבת שאוכל  ארץ מושל  זהו ליה 
אמר וצדקיהו, הסנהדרין לאיתויי ושלח  נבוכדנצר
להו  אמר צדקיהו, בי עביד  מה חזיתון להו
משתלין  מי לסנהדרין אמר אשבועתי, אישתילית 
אמר נפשות , לסכנת משתלין  ליה  אמרו אשבועתא,

בפניו, שלא  או בפניו ביום, בו לו  אמרו אימת, להו
לצדקיהו, אמריתון  לא  טעמא  ומאי  בפניו, לו אמרו 
יצחק  ר' אמר ציון. בת  זקני  ידמו לארץ ישבו מיד 
שבועה כאשר מתחתיהן. וכסתות כרים  ששמטו 
פן  לי  השבעו  שמשון להם  שאמר שמשון, זה  ירא,

מת זה  ירא, שבועה  שהיה מכאן  אתם. בי  תפגעון
בניקור מת  זה  עינים , בניקור מת  וזה עינים בניקור
אחד זה  עור. צדקיהו  עיני ואת שנאמר  עינים
בעיניו  צדקיהו הראשון, לאדם  שנדמו  משבעה
עד עיניו, נתעוורו ולא ברזל  של  לולכיות בו  ונעצו 
וגו'. בבל  מלך  וישחט  שנאמר לעיניו , בניו  ששחטו 

ויאחזוהו  שנאמר עינים בניקור  מת  ושמשון
עיניו. את  וינקרו פלשתים 

סי 'סח. שמיני  (פ' תנחומא  במדרש  הבא 
תתי"א ). רמז (תהלים שמעוני בילקוט בדומה וכן  ב')



פ˜ודיך ף ףדרך  נ 

היכל מזוזת על  מלך , שהיה הכסא על  יושב גדול , כהן שהיה הכהן  ועלי ה ', היכל מזוזת על  הכסא 

בעד אחורנית ויפול  האלהים ארון  את בהזכירו  ויהי אלא בשמחתו, המתין ולא ב"ד, אב  שהיה  ה '

על הרשעים כך , הצדיק עלי  ומה ופנחס, חפני בניו שני ומתו  וימות מפרקתו ותשבר  השער  יד 

אשתו  עמינדב  בת כאלישבע לרוב שמחות שראתה  ואשה  איש מוצאין אנו  ואין  וכמה . כמה  אחת

בכהונה משמש גדול כהן בעלה שראתה  עמינדב , בת אלישבע את אהרן ויקח שנאמר  אהרן של 

סג  בניה וב ' נשיא ואחיה ונביא, מלך בעלה  אחי ומשה  ונביא, בשמחתה ,גדולה  המתינה  ולא  כהונה  ני 

להוללים אמרתי  נאמר  לכך אותם, ותאכל ה ' מלפני אש ותצא קרבן , להקריב בניה  שני  נכנסו  אלא

תהולו. שהיהסטאל בבל  מגדולי באחד  מעשה  ב ) (קהלת מהולל אמרתי לשחוק  אומר  שלמה  וכן

מן פלוני  יין  חבית לנו והבא עלה לבנו אמר  לחכמים  ומשתה  סעודה  ועשה  שלו ברביעי  בנו משיא

אמר בא  ולא ושהה  המסובין עם אביו המתין  ומת, החביות בין  נחש  והכישו לעליה  עלה העליה 

חסיד אותו  עשה  מה  מת החביות בין מושלך ומצאו  אביו עלה  עושה  בני מה  ואראה  אעלה  אביו

חתנים ברכת לברך לא להם  אמר שגמרו  כיון  צרכיהם כל  ושתו האורחין  שאכלו  עד בעצמו המתין

לקבורה אותו והכניסו באו באתם לחופה בני  להכניס לא  אבלים  ברכת עליו וברכו באו בני על  באתם

עושה . זו מה ולשמחה  מהולל  אמרתי לשחוק  עליו ופתחו דכבול  זכאי רבי על  אמרו

והואעזרא  ניסן  חודש  הוא הראשון בחודש באחד  לפניו לעלות להם  ויעץ מבבל  עלה הסופר

ומשפט חוק וללמדם ישראל  לעם לדרוש לבבו והכין  אב , חודש  הוא  החמישי בחודש באחד עלה 

תורתה . שיקיימו בכדי

צינעהוזה  בדרך לנזקקים להיטיב ומשתדל לזולת עוזר  היה  שהוא  עליו  שמעתי עזרא מר  המנוח 

אבד הצדיק  עליו לומר  אנחנו יכולים  ולפיכך  הסופר . מעזרא ניצוץ לו שיש להיות יכול שמים. לשם 

מה והראיה  גנזיו . בבית ואוצרן  סופרן הקב"ה  כשר  אדם על  הבוכה  כל ז "ל  חכמינו ואמרו וגו'.

בספרתך. הלא בנאדך  שימה  אתה  ספרתה  נודי  ע"ה  המלך דוד שאמר

* * *

בשעת יש  המת על  העומד  דתניא] [צ"ל  ששנינו כמו מישראל  אדם  כל  על  א. הספדים. מיני ג'

יהודי כל  – מישראל  אדם שכל  מכאן למדנו ע"א]. כ"ה  קטן  [מועד עליו. לקרוע חייב נשמה יציאת

ועוד לחבירו. ס"ת בין  הבדלים  יש אמנם  כס"ת. ומקודש חשוב הוא – שנשרף ס"ת כמו פשוט

פ"ה ואפי' עצמו . בפני כס"ת נחשבים  הארון בנסוע ויהי  כמנין  אותיות פ"ה  כי ז "ל חכמינו אמרו

מכאן. פחות אפי' שמים שם  אזכרת בהם  יש אם אבל שמים  שם אזכרת כשאין דוקא  זהו  אותיות

דמעתי שימה ספרת נדי שנאמר  גנזיו  בבית סופרן הקב "ה  כשר אדם  על  דמעות המוריד  כל  ב .

נענש. חכם  של  בהספדו המתעצל כל ג. בספרתך. הלא בנאדך

* * *

̇ ףףףף ףףףףמ˜ורו

פרשהסט. אחרי  (פ' רבה  בויקרא מקורו אף
כיעויין  לתנחומא  מתאים  הציטוט  אבל  ג'). אות  כ '

ואכ "מ . הלשונות. בשינוי 



פ˜ודיך ף נא ףדרך 

היהכי ע שלא  כתמר , צדיק  על  ראש  הניעו  תמרים  ספדנא, ההוא עליה  פתח דרבינא נפשיה  נח 

אחד לב אלא  הצדיק,עאלו על  לקונן כימים לילות נשים  כימים. לילות משים  על  כימים לילות נשים 

אמר אמרת? מאי  יומא ההוא קיפוק לבר  אשי רב ליה  אמר  תורה . ללמוד כימים לילות משים על 

מה רשת] [פי' הועלה  בחכה  לויתן קיר , איזובי  יעשו מה - שלהבת נפלה בארזים  אם אמינא, ליה ,

דחכה ושלום  חס אבין בר ליה  אמר  גבים. מי יעשו מה  - חכה  נפלה  שוטף  בנחל  רקק , דגי יעשו

לאנחה . ואנו למנוחה  שהיא לאבידה , ולא לאבלים בכו אמינא אלא אמינא . בצדיקי ושלהבת

דמיבעיחניןרבי עב  יומא ההוא  ליה . והוו רחמי בעא בני, ליה הוו קא לא  הוה, נשיאה  דבי חתניה 

בעת  נדבקו, ויגון ששון נהפכה, לתוגה שמחה  ספדנא  ההוא עליה  פתח  נפשיה . נח  למימהליה  ליה 

שמיה . על  חנן ליה אסיקו חנינו. אבד  חנינתו  בעת נאנח , שמחתו

השמשנחכי עג בא כיום לישראל  היום קשה  אלעזר  בן יצחק רבי עליה  פתח  יוחנן , דרבי  נפשיה 

יאשיהו. של יומו זה  יוחנן , רבי ואמר  בצהרים . השמש והבאתי ההוא ביום  והיה דכתיב  בצהרים,

אתו ינו אביעקב עד ויעלו וגו' לקבור  יוסף  ויעל דכתיב  אביו את לקבור  יוסף זכה  כשנאסף ע"ה

מצרימה יוסף וישב  דכתיב לבסוף שנא ומאי אביו. ובית ואחיו יוסף בית וכל  והדר  פרעה , עבדי כל

של בכבודן ראו  שלא עד  בתחילה יוחנן, א"ר אביו? את לקבור אתו העולים וכל  והדר ואחיו הוא

וכי האטד , גורן  עד ויבאו דכתיב כבוד, בהן  נהגו  בכבודן  שראו ולבסוף כבוד, בהן נהגו לא ישראל 

לו  שמקיפים זה  כגורן  יעקב של  לארונו כתרים שהקיפוהו  מלמד, אבהו א"ר  לאטד? לו יש גורן 

של כתרו שראו כיון באו , למלחמה כולם  תנא, קטורה . ובני  ישמעאל  ובני עשו בני שבאו אטד,

וששה שלושים תנא  יעקב . של  בארונו ותלאום כתריהן כולן  נטלו יעקב , של  בארונו תלוי יוסף

חמורים. ואפי ' סוסים  אפי' תנא, מאד, וכבד  גדול  מספד  שם ויספדו יעקב . של  בארונו  נתלו כתרים 

ענותנותו.על  מצד  והן בתורה חכמתו גודל מצד הן  ולילה  יומם עליו  לספוד ראוי הזה  הצדיק

לאנחות. אותנו ועוזב למנוחות הולך אתה  פרידתך , עלינו קשה  יעקב , אחינו עליך לנו צר 

מורה .רבידאמר עה  יעטה ברכות גם  ישיתוהו מעין הבכא  בעמק  עברי  דכתיב מאי לוי בן  יהושע 

הוא...[?] ברוך הקדוש  של  רצונו על  שעוברין  אדם בני אלו - עוברי

המצוקים,נדהמנו  את אראלים  נצחו  מבינינו, הארז עץ נגדע  באה, כי שמועה  על  והזדעזענו

תמורה ... לה שאין  גדולה אבידה  ונאבדה  הקודש , ארון  ונשבה 

* * *

̇ ףףףף ףףףףמ˜ורו

ע"ב.ע. כ "ה  קטן במועד 

ע"ב.עא. מ "ה  בסוכה  הגמ' דברי ז"ל  בדבריו

קטן.עב. במועד 

קטן.עג. במועד 

ע"ב.עד. י"ג  בסוטה

ע"א .עה. י"ט בעירובין 



פ˜ודיך ף ףדרך  נב 

צדיק"ויצא  שיציאת מפני אלא  למה ? וילך, לכתוב לו  היה  חרנה ". וילך שבע מבאר יעקב

הודה פנה  מהעיר  צדיק  יצא  הדרה. הוא זיוה  הוא הודה  הוא בעיר הצדיק כי רושם  עושה  מהמקום 

ולבנה חמה שאפי' הזה  מהעולם כשנפטר  צדיק  וכ"ש השמשוכו'. חשך הה "ד  עליו. מתאבלים 

הארץ עובצאתו  מן  חסיד  אבד הה "ד  העולם , יסוד  הוא .עזשהצדיק

העניו אנשי  האיש עולמו לבית שנפטר  מכאיבה  בשורה  היום  ששמענו  לנו  אוי אבדו, אמונה

אבד. צדיק  ויי  יעקב". "ויצא אבד, הצדיק וז "ש כבודו , לפי להספידו וחייבים  חיים , רבי [הו "ש?]

מבאר היינו [א .ה . "מבאר" תרח . אביו של  ע"ז  שעזב אאע "ה  שקנה  כמו בשעה עולמו קונה יש 

וקם. צדיק יפול שבע הה"ד "שבע ", אברם , אותיות שבע]

פה ,"וילך  אזן , עין, שהם , איבריו. בז ' פגם  ולא יצה "ר  של  אפו  חרון מיד לחירות שיצא חרנה ",

הה "ד הז ', באלו המצוות ועיקר הז '. אלו  הם עבירה  סרסורי שעיקר  מילה, וברית נחיריים רגל , יד ,

ויספדו  ויתאבלו  שיבכו  כדי מהעוה "ז נפטר בעולם  גזירה  שתבוא שקודם  שבעה . עמודיה חצבה 

וצדיק הצדיק, יצטער שלא כדי וגם  הצדיק . נאסף הרעה  מפני כי  כד'[כתיב ] הגזירה , ותתבטל  עליו

בעון וסובל  הצדיק שמקבל  וביסוריו לנו  נרפא ובחבורתו לצדיק, זרוע אור כד'[כתיב] זרוע  נקרא 

וע"ז ביהמ"ק, חורבן  כיום הצדיק  פטירת ה ' לפני וקשה  בזכותו , הדור  לעון  וסולח  מוחל  וה ' הדור 

וכו '. פנה  הודה  שפנה  הצדיק  נשמת על  ובכי הספד  לעשות חייבים

 ̇ הנ˘מו ועולם הפטירה  מענין  ˘כ˙ב  דברים
שנישאת מעברבספר עח  באשה  הראשונה , אשתו  עם  שייכות להאיש יש האמת דבעולם יבק 

הראשון. לבעלה  לעתיד  חוזרת זה  אחר זה  אנשים לב '

ז"לאמרו  משנברא,עטחכמינו  נברא  שלא לאדם לו נוח אומרים ב "ש וב"ה, ב"ש  בין מחלוקת יש ,

כב "ש והלכה  נברא , משלא שנברא לו נוח  אומרים  .פ וב "ה 

ולמתיםפב בסכ "ימצאתי פא לחיים  תועלת היא  כי פשתן  בגדי בלבישת גדול  סוד  שיש דע  וז "ל 

בחוץ  [צ "ל , ימיו) (בחצי נפטר  אפי ' לבן  פשתן  בבגדי שמתלבש נפטר  שכל ולקטנים  ולגדולים

וחשובים, למת נאים תכריכין  שעושה  מי שכל הפרישה  ודעת סניגור. נעשה קטיגור  כל  לארץ]

̇ ףףףף ףףףףמ˜ורו

י ').עו. (י"ג 
ב').עז. (ז '
ט "ו.).עח. דף (קונ"א  המנהגים  טעמי  בספר

מ . אליהו  הג"ר מאת  הבאים  המקורות
ע"א .עט. י "ג בעירובין
הואפ. מי  מפורש  לא  שם  דבגמ ' להעיר הראוי

יעקב. בעין ועיין הדעה . בעל 

חסדפא. מהספר  הפרישה ) דברי  (עד 
נהר ד ' מעיין החיד "א. של  זקינו (אזולאי, לאברהם 
אח "כ שם והביא שם , המנהגים בטעמי  והובא  נ"ב).

הפרישה ]. ד '

בחסדפב. וכ "ה  יד . כתב בספר כונתו
לאברהם .



פ˜ודיך ף נג ףדרך 

חז"ל אמרו  ברכה. עליו ותבוא המתים  בתחית מודה שהוא בקברפגמכירים האדם עם  היורדת כסות

שנקבר אדם מלבושין בכמה עולה  ערומה  אותה  שזורעין חיטה  ומה מחיטה, ק"ו  עמו עולה היא

וכמה . כמה אחת על תכריכין בכמה 

לעיראורובספר פד מחוץ שבת ערב בכל  הולכין  שהיו האריז"ל של תלמיד שסיפר  כתב  צדיקים

לעלות  הקברות מן שעלו נשמות חיילות צפת של  החיים  בית על  אחת פעם וראה  השבת לקבל 

כנגדן, שירדו נשמות רבבות רבי  ראה  להיפך. וכן העליון, עדן  לגן

לעצוםואלו  הוכרח וערבוב  בלבול רוב  ומתוך בשבת, לישראל שנתוספו  היתירות הנשמות הן

סגורות. בעיניים  הדברים  כל ראה  ואעפ"כ עיניו

יושבות וכן  היו האילנות שעל וראה  בשדה , תלמידים עם תורה ללמוד האריז "ל הלך  אחת פעם 

היו  המים פני  על ] כנראה  ?] ע"כ וראה נהר  היה לשם סמוך וכן ולרבבות, לאלפים נשמות עליהם 

שמענו  לו והשיבו  טיבן , מה  להן  שאל  אותן  שראה  כיון  ולרבבות, לאלפים נשמות ונגרות שטות

בימי תשובה  עשו שלא לפרגוד מחוץ שנדחו הנשמות ושהן אותן , לתקן  כח  בו שיש מקדושתו 

הזה . בעולם  חייהן 

* * *

באיםמהו  הקבורה  אחרי  כי האר "י גורי בדרושי מצאתי וז "ל  יבק מעבר בספר  הקבר? חיבוט

הנשמה עם קשורה  הקליפה  כי ולהיות האדם , קומת כגובה  בארץ הקבר המעמיקים  מלאכים  ד '

אל הקצה  מן אחד  כל  האדם  באותו המלאכים  אותם  אוחזים  ואז יחד אותם מחברים  לכן והגוף ,

ומנערה כסותו אדם  שחובט  כדרך ברזל  של  במקלות אותו וחובטים אותו  ומנערים  שלו , הקצה 

עד האדם  מן  קליפה  אותה  מעט מעט שתפרד עד עושים  הם  וכך בה , הנדבק העפר  ממנה להסיר

בחייהם טובים  מעשים  עשו אשר  הצדיקים אמנם  ממש. הקבר חיבוט פירוש  וזהו לגמרי . שנעקרת

התורה ע"י בחייהן שסובלין  והצער היסורין  ע"י מעליהם הקליפה  ומתפררת עצמן  חובטין  היו

הרשעים אך הקבר , מחיבוט ניצול  איש ואין  א"א, בחיים  להפרידה  ברם אדם . של גופו שמתשת

יתירה . טירחא צריכים

מדיןובספר  יותר  בקבר האדם דן שהקב "ה  הדין  קשה  ר"א משום  אר "י  כתב התשובה  יסוד

אפי' חלב, גמולי אפי' בו, נידונים צדיקים  אפי' הקבר דין אבל  ומעלה  שנה מכ ' גהינם דין גהינם ,

שבת  בערב  ומת ישראל בארץ הדר  ז "ל  חכמינו אמרו אבל  שדים . הקבר.פה יונקי דין  רואה אינו

* * *

̇ ףףףף ףףףףמ˜ורו

(צ:).פג. בסנהדרין
וכן פד. י"ד :). (שם  המנהגים  בטעמי
הבאים .הק  טעים

סימן פה. שבת בערב מת ע"ב ק"ג כתובות
לו. יפה 



פ˜ודיך ף ףדרך  נד 

אםפזבגמ 'כתוב פו גדולה , קושיא ויש גיהנם. לו מצננין  באותיותיה  ומדקדק  ק "ש  הקורא כל

עונש לסבול  חייב הוא ואם הגיהנם, לו לצנן שיצטרכו  כלל  בגיהנם  עבידתיה מאי גמור צדיק  הוא

לבטלה . לגיהנם  הכניסוהו  ולמה  גיהנם , צער  יסבול  לא אם זה  הוא  עונש מה  א"כ  בגיהנם

קצת רק  לטובת הגיהנם דרך עוברים עדן לגן בהיכנסם  הצדיקים שגם  המוסר חכמי מ"ש ע"פ

ואין לעלות, בכוחם אין  ואעפ"כ  אליהם , המגיעה  עונש לערך קרוב  סבלו שכבר  קרוביהם  הרשעים 

והצד עצמו, מתיר  הרשעיםחבוש לטובת צער קצת סובל והצדיק עמו, אותם מעלה בעוברו יק

להעלות  כדי הגיהנם , ואש עצים  גזרי הגזרים על  לעבור  צריכים  המה  אשר  צדיקים שיש  ידוע  ההם.

מתדבקים עברו  ומדי הצדיק, נשמת בשורש שייכות איזה להם  שיש  רשעים  של  נשמתן משם

אלפים ב' מישראל א ' לכל  שיהיה ז"ל  חכמינו מאמר  ענין והוא  ועולין. ומצפצפין בהצדיק  בו 

ניצוצות. ות"ת

fףe

̇ ףףףף ףףףףמ˜ורו

הצל "חפו. בשם י "ח .) (שם המנהגים  בטעמי
והועתק  המשכו , הוא  שאחריו והקטע בברכות.

בדילוגים .

(ט"ו :).פז.



פ˜ודיך ף נה ףדרך 

ף ד ף ד

 ̇ ˜ינו
ף ד ף ד

הדת  הריסת  על תימן חכמי זקני  מאת קינות 

תשי "ב  ט "ב ערב הקודש  בארץ  השלטון ע"י 

פעיה"ק  תשט"ז אייר – שניה הוצאה

תובב "א  ירושלים 

הציונים, של אידיהן לפני

חוברו  זה שבקונטרס  הקינות

תש "י  בשנת  תימן  וחכמי זקני ע"י

רבת אמנם  ורעות, רבות צרות ובתורתו , בה ' המאמינים  ישראל קהלות עלינו חוברו אז  מני

רוב חרש עלי יתאר אשר סופר ואיה שוקל ואיה  קודש, כל  בוזי  הציונים  הלעג נפשנו לה שבעה 

מכבות  הדת לרדיפות והרגילות הזמן  והמשך נעשה מה אבל  אלו . שנים במשך  עלינו שעברו  הצרות

היה עוד  עתה  שזה  תימן יהודי בלב  בערו  קודש אש  רשפי אלו  קינות הקודש. שלהבת את ח "ו

תהפוכות  ראו ארצה  בואם ועם בתימן . שבתם שנות במשך בהם שהיו רגשותיהם כל בקרבם חי

בכל רח "ל  התרגלנו השנים רוב  המשך עם וכעת הכתב, על  העלוהו ונהי בקינה  לבם  וישתפך  הדור 

העלות  למען  ירחם, ד' הלבבות, וקהו ההרגשים  נתאבנו הבכי  והרבות הקינה  הגדל ובמקום זאת,

הק ' ההרגשים  מן  מעט הזכר במהרהפח על  שנזכה  רעוא ויהא אלו, קינות ולהדפיס לחזור  נתעוררנו

בב"א. ינון לביאת

̇ פט ˙ימניו  ̇ ˜ינו

התחילגולת  והמחבר לארץ. ועלו תימן כשעזבו הדת בענין  מצבם רוע על  בהן  מייללת תימן 

של כדי וציון תימן בין התנגדות בצורת מוציאהקינות ויהיה  תימן  עזיבת על  שהאנחה  - ייראה  א

בתימן להם  שהיתה הישרה התנהגותם  נועם חסרון  על  הלב  ושברון  באנחה  ורק ח "ו, הארץ על דיבה 

המכוון .. ע "כ  מוכיח הקינות וסדר  לארץ בכניסתם עליהם ואבדה 

̇ ףףףף ףףףףמ˜ורו

הקהים .פח. או הקטנים כונתו,

תימן פט. חכמי דברי העתיק מו"ז
עד דבריו הוא הבא והקטע התקופה, שמאותה

הקינות .



פ˜ודיך ף ףדרך  נו 

ע "כקול  ונוראות קשות ודברי מרחקים , מארץ וקינה  נהי קול  שחקים, עד  נגעה  ויללה אנחה 

צודקים . במאזנים  דיננו  יעלה  מי ונואקים , שואגים ותימן  ציון  ארץ דופקים, לבב

וכו '. יריב  מי  עשוקים. דין ידין  מי  ריבנו  את  יריב מי

לאאמרה  לחרפה נשארתי ועשר, מאות וז ' אלפים ה ' בשנת ושברי מכה  על  על  לי  אוי תימן

מדוע תגר , קורא אני הקודש ארץ ציון על הסהר , אגן שולמית לארצה  נסעה  יום  תואר , ולא לי הדר 

חזקים . עלי היו  וכו '.להבאישני יריב  מי 

לארצך אמרה  גלותך מיום  וקריה , פלך  בכל  בני את השפילך על  פריה , וזה  חטאתך זאת ציון 

ומדור וחיה, ולבהמה לשקוצים  אותם  דמיתם  עליה , בני ואתם בתחתיות גרים  המה  הנייה , מצאו לא

צועקים . לבם במר בעבורך וכו '.דור יריב מי

היו אמרה  אתי היותם  ביום  מפחד, שלום  ואיה  שמחתך ואפוא  איה  יחד, נשפטה  בואי  תימן

הפרו  נכחד , מאמונה לבם בקרבך הנם  ועתה  אחד, אל  תורת ע"פ ולעשות לשמור  אחד, לב כולם 

חשוקים. מאז  אשר וכו '.דרכיהם  יריב  מי 

קץ אמרה  זמן  ויבוא יקרב מתי לראות, כלות ועיני אתך עצורים  ובני  ומאות, שנים אלפי  ציון 

נאמנה דת לקיים הצבאות, אלד'י בא -ל  ונשמחה  נגילה  פאות, בכל  הפזורים ויבואו יקובצו הפלאות,

חקוקים. לוחות וכו '.מיעלי יריב 

שלוחיםאמרה  אנחנו  ורק חמורים, דינים לקבל  גלו בפשעם המה  כי אמרים, עלי  תקשי  אל  תימן

נזהרים ומדמם כלה  עשינו  לא זאת ובכל מאורים , יוצר  להחרים,בגזירת דתו אחת ונקה  בם נגע ומי ,

וחוקים. במשפטים למצולה היו וכו '.מי ניכרים  יריב

פנים,אמרה  הפכו  כי  תהילה  זרע על  לי אוי מפנינים , יקרה  מגולה  ותוכחת נכונים , דברייך  ציון 

וקינים, נהי  בקול  הגיונם ישאו והמה הנאמנים, בשארית נחמה  עתה  לי מ "ש אקח  יתקיים עד 

צדיקים. כולם ועמך 
וגו '. ועמך  מ"ש  יתקיים עד

סמוכה  אחר˙

תורהענתה  שמרנו טובה , בדרך הלכנו תימן  בארץ מדוע  אניבה , לב  בשברון שרירים  קהלת

חשובה , מדה  וכל  יושר ארחות עזבנו נכזבה , תוחלתנו  קדשנו בארץ עתה ושיבה , זקן נער  ומצות

וגו '. ה' השיבנו  ונשובה. אליך  ה' השיבנו 

לתורהמדוע  קבועים ועתים  עליזים, בלבבות יום בכל תפלות ג' זריזים, יחד  היינו תימן  בארץ

קשובה . אוזן ולא תפילה  ולא תורה  לא בוזים, ה ' דבר חלילה בארץ עתה  חרוזים, ובוקר ערב

וגו '. ה' השיבנו 



פ˜ודיך ף נז ףדרך 

קדשנו מדוע  בארץ עתה  נסוכה , חוקה כדת ומועדים חגים  וימי כהלכה, שבת שמרנו תימן  בארץ

בת  באום  כזאת היתה ואיכה ארוכה , לו תצמח  מתי נורא  שבר  על  לי  אויה מלאכה, כל בה  עושים

אהובה . וגו '.נדיב ה' השיבנו 

קדשנו מדוע  בארץ עתה וידועות, מהוגנות לבושן  תפארת כליל  צנועות, ישראל  בנות תימן  בארץ

פרוע רבה .מתהלכות תהום  עד והודך כבודך נפל כי אוי זרועות, שלובי  אנשים  עם  ויחדיו  ות,

וגו '. ה' השיבנו 

בארץ מדוע  עתה ועצה , וגבורה  בחן  יריבים בין  ושופטים  לאור , יצא צדק  משפט תימן בארץ

צרה בעת מושיע ואין ישעו לחוצה, ואלמנה צועקים  למשפט דלים  ימצא, מי רחוק רחוק קדשנו 

וגו '.השיבנו קרובה. ה'

בארץ מדוע  עתה  יקרתם, גדלה  מאד ועשיריהם  עם ואדירי במעלתם, ומורים  חכמים תימן בארץ

לנפשותם לעשירים חונן  ואין  לחכמתם , מכיר  באין מחכמים כבוד גלה  חיותם, צער חיי קדשנו 

וגו '.העלובה. ה' השיבנו 

קדשנו מדוע  בארץ עתה  יהודים, ובשם אחד לא-ל  ועובדים תמימים, יחד היינו תימן בארץ

זאת  ירפא מי למדוינו , יחבוש מי אוי תחומים, מאין  פרוצה  דתינו  חומת רשומים , רבות מפלגות

וגו '.המשובה . ה' השיבנו 

תפארת מי  חסרון  על  ושעות, ורגעים ולילה  יומם ואבכה דמעות, מקור  ועיני מים  ראשי יתן 

שלישי מקדש הא-ל  יבנה  עד ותרועות, נהי  בקול  שלישי  מספד עוד אשא מאורעות, כמה  ועל דתי

אשובה . קדם  וגו '.וכימי  ה' השיבנו 

סמוכה  אחר˙

לבבי, על  בהעלותי בקרבי, תוקד  אש 

בתימנה. בהיותי

כמה , ותשתומם תהימה , נפשי

ציונה. בבואי

ולתהילה , ולשם  לסגולה , יהודים 

בתימנה. בהיותי

תשיג, גבולים סיג, מכל  שולמית

ציונה. בבואי

יום, בכל תפילה  ואיום, נורא  לא-ל 

בתימנה. בהיותי

עובדים, לא-ל  ולא שוקדים, ולמלאכתם 

ציונה. בבואי

לתורה , עתים ולילה , יום מדי 

בתימנה. בהיותי

חצוף, כל  עלי הגוף, תורת רק

ציונה. בבואי



פ˜ודיך ף ףדרך  נח 

עברית, אשה לכל  ויהודית, משה  דת

בתימנה. בהיותי

וזרועות, ומתנים פרועות, ראשן  את

ציונה. בבואי

פנים, – תתראה  ולא בפנים , בעלה  עטרת

בתימנה. בהיותי

בושים, ולא  מתהלכים  ואנשים , נשים  יחד

ציונה. בבואי

ציציות, וד ' וטוטפות, נהדר בלבוש

בתימנה. בהיותי

מגולה , וראש בר וסות אלה , מכל  נקיים

ציונה. בבואי

נקבעות, לכבוד  פאות, בז ' יהודים 

בתימנה. בהיותי

להכרית, פאות וז' בלורית, גדול חוק

ציונה. בבואי

מיוחדים, לתענוג ומועדים , שבת ימי

בתימנה. בהיותי

האותות, ומועדי שבתות, חלול  על  אוי

ציונה. בבואי

משתאות, בסדרי נכאות, נפשות עלזו

בתימנה. בהיותי

יראנו, עוד  מי כקדם נפשנו, צמאה 

ציונה. בבואי

יורה , וישראל  משה  כדת למורה , ספר בתי 

בתימנה. בהיותי

למודים, באפס הילדים, שמחו

ציונה. בבואי

מחסור, עלי יש כמה לספור, סוף מאין 

בתימנה. כמאז

ינחנו, ובצדק  ישיבנו , וקיים  חי 

בציונה. כקדם

fףe



פ˜ודיך ף נט ףדרך 

ף ד ף ד

מכ˙בים 
ף ד ף ד

וכל˘ונו  ככ˙בו  ˘ניאורסון  מנחם מהרב  מכ˙ב 

תשט"זב "ה . אדר ז'
ברוקלין .

ציבור , בצרכי ונותן נושא אלד 'ים , ירא  איש  וחסיד , ותיק הגאון, הרב
מלאכי  שיחי' חזקיה  הרב מורנו

ו  ברכה שלום 

מ על בתיבמענה בכל תורה שיעורי לתקן  יתברך ה' הצליחו אשר  כותב בו שבט, מטו"ב  כתבו
מטי וכן הטהור , במחנו אשר העיקרהכנסיות שהוא ומה התעוררות, דברי  וסביבתו קהילתו לבני ף

דמעלין הקדושה תורתנו שפסק  כיון עתה, עד בנעשה יסתפק  לא ובודאי בפועל, למעשה הנוגע –
שעתה  וכיון  השומעים, של  הלב אל  נכנסים הלב מן  היוצאים דברים  רז"ל מאמר וידוע בקודש ,
מהנכון ומצוות, תורה ענייני  לכל  בה לאעלאה תרעא היא שמים שיראת איך בשר  בעיני  גם רואים
התניא  בעל  הזקן לרבינו קדישא תניא מספר ויתחיל  החסידות, בתורת לימוד שיעור שיקבע

יצליחו. בזה  שגם יתברך מה' ויה"ר - דתורה) בנגלה (פוסק  והשו"ע דתורה) בנסתר  (פוסק

ה  שבתוך מהודר ,לפלא ובאופן  כדבעי, הדבר יסדר ובודאי דמקוה, הענין  מזכיר איננו פעולות
שו"ת [וע"ע שאפשר. כמה עד הדעות כל ידי לצאת משתדלים שבמקוה התשב"ץ  מש"כ וידוע 

ז']. סעי' סקס"ה  ושם י "ג. סעי ' ח "א סקע "ו יו"ד – מו"ר  לאא"ז – צדק  צמח

לבש האמורבברכה בכל  טובות ורות
החתימה  מקום



פ˜ודיך ף ףדרך  ס 

זˆ"ל  אונטרמן  יהודה  הרב   ̇ מא צ מכ˙ב 

תש"י אדר י "ז

חברי  הגאונים הרבנים  לכבוד שליט "אהחוה"ש  דין צאבית

ה ' מאת ברכה ישאו שמר. עין  במחנה

רעבים קבלנ  והייתם אסתר  תענית  לפני הרבה סבלתם כי  לשמוע מאד מאד ונצטערנו מכתבכם ו
היחס  על חבל  דמעות. שפכתם  טוב  ויום במשתה הפורים בחג  לשמוח  ובמקום  התענית, אחרי
בכל מחאתנו את ונביע הזה  הדבר על  המנהיגים של  לבם תשומת  את נעורר  ואנו הזה המחפיר

תוקף.

לתורה ואתם  ובדביקות  בה' באמונה מרעיתכם  צאן כל של  לבם לחזק התאמצו יקרים, אחים  ,
בסופו  כי  איומיהם, מכל תפחדו ואל תולעה אדם מבן תיראו אל בעזרכם. יהיה  והמקום ולמצוה

הממשלה. של  וגם העם  כל של חמתו את עליהם יעוררו דבר של

בדרך  וגו'.לכו אוהביו כל  את ה' שומר בכם ויקויים  הישרה

רבבכבוד 

תימה החמקום 

לת הראשי  והמחוזהרב  יפו "א 

̇ ףףףף ףףףףמ˜ורו

הרב צ. ולימים יפו, לת"א הראשי  הרב
לישראל . הראשי

רבניצא. יתר בין  למו "ז  נשלח כנראה

מיום חודשים  4 כ  בתוך  ז"א  הדין. בית

ביה "ד כחבר מו"ז את  מינו לארה "ק עלותו
במחנה .
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̇ ף והלכו סג ףמנהגים 

ד ף ד ף ד

אבא  בי˙ מנהגי 
ד ף ד ף ד

רבא ,בס"ד  בביתא ונוהגין משתלשלין ועדנה שהיו  ההנהגות  ככל רוב של  חיבור , הצגנו  תלי"ת

מלתי ובזאת  אבות ". "ארחות  בשם הנקוב כלליות . בהנהגות  הן בהלכות , הן התפילה, בסדרי הן

אם  רבים, שינויים שישנם יראה הרואה מ"מ השאמי ק"ק כמנהג שמנהגנו  הגם הנה כי אמורה,

כמעט חשובה המסורת  מנהגי על השמירה אך אמת , המסורת . גחלת  וליבת  בגוף שאינן כי

ובפרט מיתה". חייב חכמים דברי על "העובר  בבחינת  תורה מדברי יותר  שאף ויתכן תורה, כגופי

הגדולים  הדברים לא  הם הדורות  במרוצת  ליהודים שעמד מה רבות  שפעמים הוכיחה שהמציאות

לתורה  תבלין ונותנים המעטרים ופרחים כציצים המה כי והזוטריים, הקטנים הדברים דוקא  אלא 

וז"ל מהמנהג לשנות איסור  לגבי  י"ט) סי' יו"ד  ח"ב  (שו "ת  החת "ס דברי נודעו וכבר ולמסורת .

מילי וכן לעצמו . יחוש  נפש  בעל  ומ "מ  המנהג ליישב  והכל וכו' מנהג ליישב טרחו  כמה "וכן

אסור החדש  והכלל, היא . תורה ישראל מנהג כי  היתר , ומכ"ש  איסור  לחדש  למהר  אין טובא 

כלליים  מנהגים על מוסבים שדבריו אף ועל ממנו". משובח ומיושן והישן מקום, בכל  התורה מן

מצאנו המנהגים, ככל שלרוב ובפרט לאתרין. ונוקי מינה נדון מ "מ  ישראל אלפי ברבבות  הנהוגים

איתנים  יסודות  על ונשען נסמך שהכל כך  באחרונים, או בראשונים ומקורות, פנים והראינו 

מסמרות , קבעתי לא ולכן משפט לחרוץ  לבי הלך לא כי ערכי, מיעוט ידעתי [ברם, ומוצקים.

ולכך לגברא , גברא בין וסודרו נערכו  שהדברים ובפרט במקורות , הרבה ולעיין להוסיף יש  כי

ובודאי המנהגים, סדר  עריכת  בעת אצלי מצויים שהיו  הספרים ולפי בקצרה הדברים הבאתי

עוד "]. ויחכם לחכם "תן בגדר  הוא ועכ"פ וכראוי, הצורך כל  עיינתי שלא 

וכמוולא אביו, בהם שנהג טובות  מהנהגות  לשנות  שלא  רבה זהירות  צריך  אף אלא בלבד , זו 

וכתב אביו ". להן קרא  אשר  כשמות  שמות  להן "ויקרא  י "ח) כ"ו  (בראשית יצחק אצל  שנאמר 

בחיי אדם רבינו  ישנה שאל וק"ו  וכו ' נראה זה הודיעה שהתורה "וממה וז"ל ט"ו ) פסוק (שם

ק"ו וזה לשנותן, רצה לא  אביו  אותן שקרא  הבארות  שמות  אפילו  יצחק שהרי אבותיו , מדרך

וכו '". שלהם ומוסר ומנהגותיהם האבות  לדרכי

והמסורתאך בא ", ודור הולך דור "כי העולם טבע בהתקיים לכך, הצורך הוחש  ביותר

אחד וכל  בצאצאים הבדלים שיש  חשים וכבר  נע"ג, לב"ע נסתלקו והזקנים מעט, משתכחת

נפש , ע"כ מסרו  אשר  ומנהגותיהם אבותינו את  ידע לא אשר דור  ויקום ואנה, אנה לדרכו  יפנה

ירבה", יד  על "קובץ בי  שהתקיים עד דרך  וציוני נקודות לעצמי לערוך מתני  ושנסתי ננערתי  לכן

שאר לכל נמי אזכי לנפשאי אנא  דזכאי מיגו  אמינא  ובזה רבים, ומנהגים להלכות הפך והדבר



̇ ף אבו  ̇ ףאורחו סד 

שאלתי לכך אי לתפארה. המעוטרת  דידן מסורת  תשתמר  ובכך אבי , ומבית  ממשפחתי  בשרי

"שאל וקיימתי זצ"ל, מו "ז באביו  וההלכה המסורת  בעבותות היה שקשור שליט"א  אאמו "ר  את 

ובמועדים, בחגים רבות, בשבתות  תפילותינו את  קבענו  ואף לך". ויאמרו  זקניך  ויגדך , אביך 

דבק  מו "א  וכן לפניו , תדיר עומד שזכרונו  כך  המשפ', שבחזקת  בביהכנ"ס הנוראים ובימים

מו"א הסתפק כאשר הדברים, ובכללות  מהמנהגים. רבות  על בקטנותו  כבר  והתבונן במסורת 

ואינם  מדוייקים הדברים וממילא יודע". איני לומר  לשונך  "למד  חז"ל  מאמר קיים מסויים, בדבר 

לשנות , היה צריך וכשבהכרח ודאי . באופן וברור חד  בזכרון אלא למציאות  הקרובה בהשערה רק

את ציינתי מו "ז, פטירת  שאחר בשנים שנוצרה המציאות  כורח מחמת  והן ההלכה מחמת  הן

השינוי. מקור מוצא  מהו  שנדע כדי בהערה הדברים

היה ובעומדי  התפילה ענין המורחבת , שבמשפ' ציינתי, שכבר  מה ואשנה אחזור בזאת 

המועד טרום עוד - במועדים אם ניכרת  זו תופעה החיים, מהווי מרכזי חלק רובם אצל  ועודנו 

של ההכנות  כבר נשמעים הנוראים ימים טרום וכן החג, ונגינות  הפיוטים זמזומי  נשמעים

נטוע  הוא  אלו  מימים העולה שהזכרון כך התפילה, בעלי  של  בפיהם [בפרט] התפילה קטעי 

שכל משום הוא  הנ"ל לדבר  המיוחד לזכרון נוסף  מבט [לענ"ד המשפ'. בני  בלב  עמוק וצרוב 

למשנהו קטע בין והבדל שוני שיש  בדקויות יבחין הנוראים, בימים בפרט במנגינות , המתבונן

א'], ג' [קהלת  חפץ " לכל ועת  זמן "לכל בחינת  עריבות כמעין הלחין או  שקישר שהראשון ספק (ואין

אלד'ים ), קירבת את החש  רגש בעל אדם היה ופיוטים תפילה קטעי לאותם  בדוקא  הדקויותהמנגינות ועכ"פ

ולדורות ]. לשעה לזוכרם אלו  מימים והזכרון ההבחנה לחדות תוקף משנה נתנו  גם הללו

החודש "יש "תפילת  בסדור היה התימן בארץ  עוד  תפילתם את  קבעו  בו  שהסדור לציין

קודש בקהילות שהוסיפו לדברים פרט החיד "א ], מרן פסקי על רבות  נסמך  [אשר  ליוורנו  כמנהג

התפללו הנוראים ובימים הדוגמאות]. מן רבות  וכיוב"ז [כתרג'ום בסדור  שם מופיעים שלא 

בחדשים  ולא הישנים במחזורים וכולהו  ה'". "מועדי במחזור  ובמועדים לאברהם". "זכור  במחזור

ביותר , מדויקות הישנות  הנוסחאות  כי ידעו  ולא  תגרע, ובל תוסיף בבל שינו  אשר באו, מקרוב

דבקו ולא הקודש , בארץ שגדל  המבוגר ואף הצעיר הדור  אצל גדול בלבול נוצר כך ומשום

יקום  למען התפללו  בו  והמחזור  הסדור  שם את  בדיוק לציין לי היה חשוב לכן הישנה. במסורת 

זקניו. את וידע אחרון דור 

ומקורותלכן הארות  שהוספתי מקומות [ויש  בהם, שנהגו המנהגים מרבית נא אציגה בזאת 

והברכה  התודה שונה. כיתוב בסוג הוספתים שליט"א. מלאכי אליהו  הרב הגדול הגאון ש "ב מאת 

להגדיל בעדנו  תסייע נע"ג אבותינו  וזכות בידינו . אבותינו  מנהג מחזיקין עודנו  וברובם ולב"ב] לו 

אכי"ר. ולהאדירה. תורה

fףe



̇ ף והלכו סה ףמנהגים 

החול  ˙פילו˙

תימןא. בסדורי כמופיע וכיו"ב  העולמים  אדון השחר בברכות הוספות  הוסיף .אלא

לעד".ב. וקים חי הבריות  בכל  "מושל  מוסיפים  הברכה  חתימת קודם  נשמה, אלד'י בברכת 

ורפואותיךג. נפלאותיך  ע"י אם  "כי מוסיפים  הברכה חתימת קודם יצר, אשר בברכת 

.ב הרבים"

כחד. ליעף הנותן  ברכת לברך  .גמנהגנו

הטליתה. בעיטוף ישראלדנהגנו קהילות  ככל ברוב  המקובל  ק"ק ה כעיטוף כמנהג ולא ,

תימן.

̇ ףףףף ףףףףמ˜ורו

שכתב א. א') סעי"ק ו ' (סי' זתים  שתילי

על בביתו  מברך  אחד  כל "אלא  בזה"ל 

מאלד 'י מתחילים ובביהכנ "ס יצר, ואשר נט "י

העולמים . אדון שבח  כלל  ציין לא  והשת "ז נשמה".
הזהב  רביד  בספר משרקי יחיא מארי  בנו ומאידך 

ויצי"ב  באמ "ת כיעויין  זו נוסחא  הזכיר מ"ב) (סוס"י

ו'). עמ ' (ח "א

הברכהב. תיבות  שמספר בפוסקים שמצינו

אין  ולכן "אדם" כמנין תיבות מ "ה  הן

סעי"ק  ו ' (סי' במג"א  כיעויין  הללו  תיבות להוסיף

שער בשם א ') סעי"ק (שם  בכה"ח וכ"ה ב'),
וכן  זה. ל "ענין" חששו לא  מ "מ  ועוד . הכוונות 

עמ ' החיים שורש  (ח "ד  בויצי "ב זו גירסא  ראיתי

מהטור לכך  סיעתא  והביא  האבודרהם. בשם ט "ו)

הברכה . חתימת מעין שהוא  מוכח  וכן המדרש , בשם 

עיי"ש .

וברמב"ם ,ג. בגמ ' נזכרה לא זו שברכה
שיש ו') סעי' מ"ו  (סי' השו"ע וכ "פ

הגר"א וכן נראים. דבריהם  ואין לאומרה  נוהגים 

(אות רב במעשה  כיעויין זו  ברכה  לברך  נהג לא

וידוע  גאון, עמרם  ברב הובאה  זו ברכה ומ "מ  ב').

אות מ"ח ג'. אות  מ "ה  (סי ' בתשובה ר "ת מש "כ 

ובהלכות עמרם  רב בסדר בקי שאינו "וכל  בזה "ל  ו')
ובדרבה אליעזר דר ' ובפרקי סופרים ובמס' גדולות

דברי להרוס לו אין אגדה ספרי  ובשאר ובתלמוד

בדברים לסמוך  עליהם  יש  כי  ומנהגם , הקדמונים 

שמוסיפין. אלא שלנו תלמוד מכחישין שאינם

פוסקי פסקו וכן פיהם ". על בידנו מנהגים והרבה
ממנהג תשיבני ואל  מנהגנו. הוא וכן ועוד. ספרד 

באמ "ת כיעויין לברך  מנהג היה  בהם אף כי  תימן

צ'אהרי מהר"י בשם ט ') עמ' ח ' סי' (ח"א ויצי "ב

זו. ברכה  לומר  שציין צו) (פ' לדרך צדה בספרו

צורתד. על  העיטור ובעל הגאונים מחלוקת

היא כיצד  הברכה  אחר  מיד  העיטוף

ובכה "ח ב') סעי ' ח ' (סי' ובשו "ע בב"י  כיעויין
כעטי גמור עיטוף הוא האם  ז'), סעי"ק פת(שם 

להלכה השו"ע שד ' ואע"פ כיסוי. או הישמעאלים

נהוג כבר  מ "מ  כיסוי  רק שהוא העיטור בעל  כד '

הישמעאלים . כעטיפת גמור  עיטוף להתעטף עלמא

שם . הכה "ח  דברי באורך עיין

שכ 'ה. ד') סעי ' (שם  השו"ע דברי  ע"פ
לאחוריו  ושתים  לפניו  ציציות שתי  "מחזיר

ק"ק  למנהג משא "כ  במצוות". מסובב שיהיה כדי

[מן  לפניהם . ציציות  ד' שכל  הבלדי ובפרט  תימן

זצ"ל נחום יחיא מארי  של  תמונתו על  לציין הראוי 

עיטור ואף כמנהגנו, בטלית מעוטף הוא נראה  בה 

קהילות כרוב עבים  שאינם  שחורים  בקוים  הטלית
ודוק]. ישראל .



̇ ף אבו  ̇ ףאורחו סו 

י"גו. י"א ח' ז' הכריכות , ומנין חוליות. וד' קשרים  ה' השו"ע. כדעת  הציציות כריכת  .וסדר

דר"תז. תפלין  הניחו .זלא

הסוד ח. [לפי פעמים . ב ' חסדו" לעולם כי טוב כי לה ' "הודו הפסוק את  כופלים בהודו

לכפול ].ח אין

דזמרהט. פסוקי באמצע ישראל  על קדיש  אומרים  היו שאמר ברוך  קודם עשרה היה לא .טאם

תיבותי. פ"ז לפי לעולם  שאמר ברוך .ינוסח 

̇ ףףףף ףףףףמ˜ורו

והרמב"םו. (ל "ט .). במנחות  הגמ ' סוגיית
בזה "ז  שאף נקט ה"ח) ציצית מהל ' (פ"א
חוליות . מג' העשוים  כריכות ז ' יכרוך תכלת דליכא
רק  שהוא  ראשונים ועוד  והרא "ש  בתוס' עיי"ש  אך

קשרים ה' עושים  בזה "ז אבל  תכלת שהיה  בזמן 
שמנין  כ ' י "ד ) סעי' י "א (סי ' ובשו"ע וכריכות.
במשנ "ב  ע"ז העירו  כבר אבל  וכו'. ט ' ז' הכריכות
השל "ה בשם  מ "ז) (סעי"ק ובכה "ח  ע') (סעי"ק
ט '. ולא ח ' שיעשה ועוד  הכוונות ושער והלבוש 
על כריכה  של תוספת  שיש  הכה "ח  בדברי יעויי"ש 

כמנין  כריכות  לעשות  הנוהגים  יש  וכן החוליא .
אבל מ"ג). (סעי "ק זתים בשתילי  כיעויין הוי "ה 
תוספות , שום ללא השו "ע כפשטות מנהגנו כאמור,
ט '. ולא השניה  בכריכה ח ' שיעשה  השינוי ורק

ופרש "יז. (ל "ד :) במנחות  הגמ ' סוגיית
השו "ע  פ' ולהלכה ר"ת . בשם שם והתוס'
והרמב"ם . כרש "י העולם  שמנהג א') סעי ' ל "ד  (סי'
כר"ת פ' בתחילה שהרמב"ם לציין הראוי  [מן 

(או"ח אומר יביע בשו"ת  כיעויין  ביה הדר  ולבסוף
הרמב"ם תשובת שהביא  ד ') סעי "ק ג' סי' ח "א 
לפסוק  מתחילה אותו הטעה  מה  לוניל  לחכמי 
ידי יצא  שמים שירא הביא  השו"ע ומ"מ כר"ת ].
מי אלא  כן יעשה "לא  ג') (סעי ' כ ' ושוב שניהם.

לא בתימן ובאמת בחסידות". ומפורסם  שמוחזק
דברי וידועים  דר"ת . תפלין להניח  שנהגו מצינו
שאם הגר "ח  לתלמידו ואמר כרש "י , ג"כ שפ' הגר"א
מריבוי זוגות  ס"ד  להניח  יצטרך  לר"ת יחשוש 

ואכ "מ . המחלוקות.

שישח. י "א) סעי' י "ב סי' (פלאג'י  בכה "ח 

והוא אלד'ים, ברוך  עד  מהודו תיבות  רצ"ה 
הודו  הפסוק לכפול  אין  ולפי "ז קדוש . כשם  מכוון

ט '). אות נ ' (סי ' לאלפים  מהחסד  הביא וכן לה'.

(פרשת חי יוסף עוד  בספרו הבא "ח  דברי  הראוני  וכן 

ואיכא התיבות  במנין כוונה שיש  י"ג) אות מקץ

הפשט לפי  ועכ "פ התיבות. מנין על  להוסיף קפידא 
לזה . חששו לא

בתוקף ט. שהתנגד  י"ג ) סעי"ק נ "ג (סי' כה "ח 

בתוך קדיש  לאמירת  להפסיק זה למנהג 

וע"ע  העולמות . בין מפריד  שהוא  כיון דזמרה פסוקי

בזה שהביא י') סי ' או "ח (ח "ז אומר " ה"יביע למרן

אות ז' (סי' גודל קשר בספרו החיד"א מרן מחלוקת 

פסוד "ז, באמצע קדיש  לומר שמותר שדעתו  ל "ה )
י"ג ) אות  פסוד"ז  (הל ' עובד  בית בסדור  ומאידך 

אחר נמשכנו שאנחנו כנראה ומ"מ הדבר . אסר

ברוך (דיני  החודש  תפילת בסדור ההלכה הוראות

פסוד "ז. באמצע קדיש  לומר שהתיר י"א) אות  שאמר 

להקפידי. שיש  א') סעי"ק נ"א  (סי' משנ "ב

ראשו  וסימנו  תיבות. פ"ז  על  להוסיף שלא
ספר בשם א ') סעי"ק (שם  בכה"ח וכ"ה פ"ז. כתם 

ושער החיד "א בשם  ב') (סעי "ק שם והוסיף היכלות .

ישתנה , לא לעולם  שהנוסח  ועוד  והפר "ח  הכוונות 

יש כי ויוה "כ  ובר"ה  וביו"ט  בשבת בין בחול  בין 

זתים השתילי  ד' נראה וכן נעלמים . סודות בנוסחתו

ט "ו.) דף (ח "א  למהרי "ץ בע"ח ועיין א '). (סעי"ק
ופשטיה . נהרא נהרא וכ ' ולכאן, לכאן  דעות  שהביא 



̇ ף והלכו סז ףמנהגים 

וכו'"יא. ותופר עצה "עוצו הפסוק תימן  כמנהג מוסיפים  כבוד יהי איןיאבפסוקי הסוד [לפי .

].יב להוסיף 

אחר יב. כמו"כ  הבא. הפסוק אמירת  קודם  מעט בהפסקה  שוהים  א-ל " עמנו "כי הפסוק אחר

איש "ה' הפסוק אחר וכן וכו'. ה ' ימלוך  שאומר קודם  בהפסקה מעט שוהה יעות " רשעים "דרך 

כיעויין אחד טעם  ולכולן פרעה . מרכבת  הפסוק קודם  בהפסקה  מעט שוהה  שמו" ה ' מלחמה 

.יגבהערה

היםיג. שירת  או נביאים  למנגינת  משנים  ולא  דזמרה פסוקי כמנגינת דוד" "ויברך מנגינת

תימן ק"ק בשאר .ידכנהוג

דוד"יד. "ויברך באמירת  לעמוד וכו'טונוהגים הוא ה ' אתה .טזעד

̇ ףףףף ףףףףמ˜ורו

(ח "דיא. זצ"ל  צוביירי להגר"י  בויצי"ב ראיתי
כבוד ) יהי  ד "ה  ס' עמ ' החיים שורש  חיבור
במות על  לדרוך  ויכוין זה פסוק של  בר "ת לכוין

תלפיות . ממדרש  ומקורו שונאיו .

אותיות .יב. בהיפוך שדי שם פסוקי י"ח הם
שכל י "ג) סעי "ק נ"א  (סי' כה "ח  ועיין

דבר כנגד  מכוונים  שבו והאזכרות  יםהפסוקים
פסוק  להוסיף מקום  שאין בודאי ולפי"ז  עליונים .

הפסוקים י "ח  לבאר יש  לענ "ד לשיטתנו אמנם זה.
ברכת הוסיף ששמואל  וכמו ברכות , י"ח  כנגד 
ותופר עצה  עוצו הפסוק להוסיף יש  כך  למלשינים 
המהרי"ץ  כ ' שכן שו"מ  הרשעים. כנגד  המכוון 

י"ז .). (ח "א ע"ח  אבלבתכלאל י "ח הפסוקים [הנה

(כ"ח:) בברכות המבואר לפי ומ"מ במנין. י"ט הם  האזכרות

והי "ט לדוד, שבמזמור אזכרות הי "ח כנגד  הם  ברכות שי "ח

שכל רמז  דרך  כאן גם  יל "פ הרעים , הכבוד א -ל כנגד

והיא א -ל בשם  זו ורק הוי"ה בשם  הם  כבוד  שביהי  האזכרות

מ.]. אליהו  הג"ר הארת הרעים. הכבוד א-ל כנגד

יישמע יג. הבא  הפסוק יחבר  אם כי פשוט 
רבות אל עמנו  כי באומרו ח "ו, כחירוף

אם וכן ח"ו . וכו' ימלוך יעות רשעים וכן  ח "ו. וכו '
ח "ו  יישמע פרעה  מרכבות  ויחבר שמו  ה ' יאמר
על בהתבסס וזאת  פרעה . מרכבות ה' של  ששמו
להפסיק  שיש  ו ') סעי' נ"א  (סי' השו "ע מרן פסק
טעם ראיתי וכן וה '. תיבת לבין אלילים  תיבת בין 

שיש ט ') אות פט "ו (מבוא המבואר בתכלאל זה
הנזכר . מהטעם הנ"ל  במקומות להקפיד 

ויברךיד. שפסוקי  כיון יותר  נכון שמנהגנו
[א ' הימים דברי בספר  הם הרי דוד 
וא "כ התהלים , כזמירות כתובים  והוא  פכ "ט ]
הים שירת משא "כ  המנגינה  לשנות שאין מסתבר 
המשנים שאלו גם  מה בס"ת . הקריאה ניגון  זהו
לעולם ה ' ברוך מהפסוקים  כך  מתחילים כבר הניגון

וק"ל . התהלים. מזמירות פסוקים ודאי  וזה  או "א,
ס'] אות  השחר ברכות [הל ' מהרי"ץ בפסקי שו"מ 
וע"ע  יעויי "ש . להם. נשתבש  זה שאכן  שכ '
מנהג שכן מ"ט) אות הע' (קונט ' המבואר בתכלאל

צנעא . עי"ת 

בע"חטו. ועיין  ז'). סעי' נ"א  (סי ' הרמ "א
נוהגים אינם שהם  כ"ג.) (דף למהרי "ץ

ליתן  אז שנהגו מצד הוא  הנוהגים  וטעם לעמוד ,
הצדקה . על  המחזר גבאי  מפני לעמוד  ויש  צדקה
(ל "ג .) בקדושין הגמ ' לדברי  כונתו לענ "ד [הגהה :
שהרי בשעתה  מצוה חביבה  כמה  וראה "בוא 
[גם עומדים ביכורים] מביאי [של מפניהם

עומדין ". אין ת"ח מפני במלאכתן], כשעסוקין
מכשילן  אתה  כן לא  שאם הטעם די"ל  ומסקינן
רנ"ו  סי ' (יו"ד  תשובה בפתחי  ועיין לבוא . לעתיד 

שהב  א ') לרביסעי"ק נ "ד (סי ' אליהו יד  משו "ת יא
נפטר צבי . החכם בתקופת  חי  – מלובלין אליהו



̇ ף אבו  ̇ ףאורחו סח 

וברכהטו. ברכה  כל  על שמו וברוך  הוא ברוך  לענות  .יזנוהגים 

בב'טז. ורק יברכך , אותו מקרא והש "ץ  ברך , לו אומרים  אין  אחד כהן  יש  אם  כהנים, בברכת

זו  תיבה  אותם  מקרא הש "ץ  ואין יברכך  ומתחילין כהנים, לו אומרים .יח כהנים

הספרדיםיז. מסדורי בשונה  תימן  בסדורי כמופיע וחמישי בשני פנים ונפילת .יטוידוי

במנחהיח. פניהם  על נופלין  היו .כ לא

̇ ףףףף ףףףףמ˜ורו

דחובה הנ "ל מהגמ ' שלמד  ת"ק) בשנת  לערך 
וכ"פ  בדבריו. עיי"ש  צדקה . גבאי  בפני  לעמוד 
אהובי ד "ה  ש "מ  סי ' (חי "ב הלכות  משנה בשו"ת 

רי "ח ). סי' (ח "ד  והנהגות תשובות ושו"ת  וידידי )
לשיטתם וממילא  המהרי"ץ]. כוונת  זוהי  ולענ "ד
לעמוד . א "צ צדקה  בנתינת אז נוהגים הם שאין
קי "ח עמ ' (שם  מהרי "ץ הפסקי בהערת עיין אבל
נותנין  אין אם אף ומ"מ המהרי"ץ. ע"ד  נ "ח) אות 

בפוס' המכוון ע"פ כ "ה  כי לעמוד  יש  צדקה  אז 
הבאה . בהערה 

שערטז. בשם מ "ג ) סעי "ק (שם הכה"ח 
ומנהג ועוד . ט ') (סעי"ק והמג "א  הכוונות

עזים , במים  אבן כמו עד  לעמוד  ושרעב ביד 'א ק"ק
ראיתי ]. [כך  הים. שירת קודם 

(סי 'יז. הטור  כמש "כ  וב"ש  ב"ה לעניית 
כל שעל  הרא"ש  אביו בשם  קכ"ד)

וכ"פ  וב"ש . ב"ה אומר היה שומע שהיה  ברכה 
באמ "ת ראיתי אמת  הן  ה'). סעי' (שם השו "ע
דוד רבי קדמו  שכבר שציין וכדלהלן , ויצי "ב,
(אבות דוד  מדרש  בספרו  הרמב"ם של  נכדו החסיד 
הציבור , מן תפרוש  אל  אומר הלל  המשנה על  פ"ב

ילך אלא ביחידות  יתפלל  שלא לאדם  שראוי
וברכו  וקדיש  וקדושה אמן בעניית  ויזכה לביהכנ "ס
שלא תימן בק"ק מנהג שיש  אמת  הן וב"ש ). וב"ה 
(בארות מהרי"ץ בפסקי  הסיק וכן וב"ש , ב"ה לענות 
שדעתו  כהמהרי "ץ דלא  וזה מ "ה ). סעי "ק יצחק
באמ "ת הנז "ל כל הובא  וכן וב"ש . ב"ה  לענות 

קנ"ט ). עמ ' כ"ו  סי' (ח "א ויצי"ב

יד "ח בה ויוצא שומע שאדם  שבברכה ודאי  זהו
כיעויין  הפסק דהוי וב"ש  ב"ה  לענות  אסור

רבות התריע וכבר כ "ו). סעי"ק קכ"ד (סי' בכה"ח
ואכ "מ . זיע"א. אומר  היביע בעל  מרן ע"כ 

שכתב יח. י "ג) סעי' קכ "ח  (סי ' בשו"ע
ואח "כ יברכך לומר הכהנים  "מתחילין

ומדויק  וכו'". במילה מילה ש "ץ אותם  מקרא 
בב' היינו בכהנים , שרק מרן מתחילין בלשון כהנים 

הש "ץ  אחד בכהן אבל  יברכך , תיבת קירוי  ללא
שהמנהג שכ' ברמ "א ועיין  יברכך . תיבת מקרא 
יברכך . תיבת  מקרא  שהש "ץ כהנים בב' במדינתו

בזה ידוע לא ועכ "פ מ "ז). (סעי "ק במשנ"ב ועיין
מו"ז. בזמן  כהנים  כלל  מצויים היו שלא  יען מנהגנו
כד ' היה המנהג באקראי , היה  שאם  ומסתברא 
שאף  תימן  ק"ק הרבה ממנהג שונה וזה השו "ע.
קירוי ללא  יברכך  תיבת מתחיל  הכהן אחד  בכהן

זו. תיבה 

החודש .יט. תפילת בסדור  אף

(פ"ז'כ. במנחה פניהם על  שנופלין  הרמב"ם 
וכ"פ  ה"ח ). פ"ט  הי"ח . תפילה מהל'
אף  ליפול שיש  ו') סעי"ק קל"א (סי ' זתים  השתילי 
י "ז). סעי "ק (שם  המשנ"ב וכ "פ השמשות. בין 

שכתב  ח') סעי' נ' סי ' (ח"א בשוע"ה  עיין ומאידך 
תפילת כשסיימו אף כלל  ליפול שלא הנוהגים  שיש 
מה מכח  זה  מנהג  להם  ונמשך  מבעו"י, המנחה
ראוי כי נכון ואינו  השמשות . בבין מסיימים  שהיו
באמ "ת וע"ע מבעו"י . כשסיימו פניהם  על  ליפול 

המנהג שחיזק רצ"ב) עמ ' מ"ה סי' (ח"א ויצי "ב
בשוע"ה וכן  מבעו "י. כשסיימו אף כלל  ליפול  שלא
שא"צ  כ ' כ "ו) סעי"ק (שם יצחק בעיני  הנז"ל 
שאפי ' כיון פניהם על  נופלין  שאין אלו ביד למחות 

מנהגנו. היה וכן רשות. אלא  אינו  בשחרית
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לדוד יט. ומשכיל לדוד מזמור מזמורים, ב' אמרו הקדיש  .כאאחר

ערביתכ. אחר אלא מנחה תפילת  אחר לשבח  עלינו אמרו .כב לא 

הערהכא. עיין  ובנוסחאות נפשי. ברכי ולאחמ "כ  הרחמים " "שער אומרים ר"ח  .כגבליל

החמהכב. שקיעת  אחר ד' 25 לערך והיה  כוכבים . ג' בצאת  דוקא ערבית  להתפלל  .כדהקפיד

ערביתכג. קודם  רחום  והוא  אומרים  אין  תחנון  אומרים שאין .כה ביום 

הגתית"כד. על  "למנצח  ערבית  אחר עיני".כואומרים  אשא למעלות  "שיר קודם 

עלמאכה. לחדתא עתיד דהוא בנוסח פותחים היו דרבנן  קדיש  הקרוי ישראל על  קדיש  כל 

וכו' מיתיא הבלדי.כזולאחאה וכמנהג הקבורה, ואחר ות "ב  מסכתות  בסיומי כנהוג 

̇ ףףףף ףףףףמ˜ורו

בזמנהכא. ערבית  תפילת  על  להקפיד  היה 

מנחה שלעולם כך כ"ד. אות כדלהלן 

דמנחה דומיא  זל "ז צמודות תפילות היו לא  וערבית

שכפי השיבני  שליט "א  [אאמו"ר  ויו "ט. בשבתות 
לשבח ]. עלינו אמרו  לא  ויו "ט בשבתות אף לו הזכור

בהלכה . בד"כ שיעור מעביר  היה מו"ז וביני  וביני 

לומרכב. היום  וסדר ז"ל  האר "י שדעת  אמת

היום תפילות  בכל לשבח עלינו  פעמים ג '

פשוט מנהגנו ומ "מ  למהרי"ץ]. בע"ח [הוב"ד 

תפילת אחר  לשבח  עלינו אומרים דאין דומיא

תדיר שהיא  ביוה"כ הנעילה  תפילת  אחר  או  שחרית
זקינו  בשם  [הנ"ל ] במהרי "ץ ועיין לערבית . סמוכה 

עלינו  לומר א"צ לכו"ע סמוכות התפילות שכאשר 

המהר"ץ  שזקינו הידוע לפי  כוונתו ונראה לשבח .

למנהגו  שאף חיזק  ולכן השאמי , ממנהגי לו  היה 

ועיין  לשבח. עלינו  א"א סמוכות כשהתפילות
מנחה אחר הלב בשלימות  החודש  תפילת בסדור

שמנהגם כ ' ושם לונזאנו, מהר"ם דברי שהביא 

בלחש . לאומרו

אקרא ,כג. לך  ישעי י -ה  אומרים  הראשון

השלישי ובבית  ישעי . (ב)יום ולא 

הסכים [וכן לעברים. ולא לעבדים, גאולה  אומרים

השלישי בבית וכן רח "צ)]. עמ ' (ח "א ויציב באמ"ת
והיינו  לבטח , יהיו נא  אל אדירים , אדיר  אומרים,

וד בבטחה . יהיו לא שאומוה "ע לאשמבקשים

לבטח . ישב שעמ "י שהבקשה  הגירסאות כשאר 
לבנו  את וברנה  "ובשמחה  מסיים החמישי ובבית 

וזמרה . או  וששון, או וגילה , ובשמחה  ולא  שמח ",
כמנהגנו. הוא החודש  תפילת  ובסדור

פעמיםכד. שלחו שמו"ז שליט"א אאמו"ר 

כוכבים . ג ' יצאו אם  בפועל לראות
יותר תואם  וזה  שקיעה"ח . אחר ד ' 25 כ היה  ובד "כ 

ואכ "מ . לציון. והאור הבא "ח  לד'

שכלכה. תי"ח) עמ' (ח "א  כנסה "ג בסדור 
רחום והוא אומרים  אין  מוסף בו שיש  יום 

ניסן  בחודש  אף הוא ולדידן ביומו . ולא בלילו  לא
תחנון. בו אומרים שאין וכיו "ב

גלותכו. כנגד  מכוון הוא כי אמירתו

כיעויין  לגלות נמשל  והלילה שלישית ,
צ"ב:]. דף [ח "א למהרי"ץ בע"ח

למהר"יכז. זהב פעמון  בפירוש  יפה  טעם 

היות לכך  שהטעם  אבות] מס' [סיום  ונה
שכבר החכמים שמות הלימוד  בשעת  ומזכירים 

דובבות שפתותיהם וכידוע העולם, מן  והלכו נפטרו
צ: ובסנהדרין  צ"ז . ביבמות  [כדאיתא בקבר

שעת שהגיע הם  חושבים אזי  ל"א:] ובבכורות 
בנוסח הקדיש  אומרים ולכן המתים ותחיית הגאולה 



̇ ף אבו  ̇ ףאורחו ע 

בחולכו. וערבית  למנחה  פרט נשוי שאינו אדם ש "ץ מעמידין ולגבי כח אין שבת . ליל  וערבית 

בהערה עיין .כטחתן 

קדישכז. אומר אחד רק .ללעולם 

לעשירי כח. קטן מצרפים  היו מנין היה לא אם ממש  הדוחק .לאבשעת

שלימיםכט. ז' שיעברו עד הלבנה  על מברכין  .לב אין

̇ ףףףף ףףףףמ˜ורו

הוא . ויפה דעתם. לקרר כדי לאתחדתא , עתיד  דהוא 

שלא י "ג ] סי' [ח"ג בר יוסף ויצבור  בספר וע"ע
וכן  טובא . בזה והאריך הזה המנהג עם  הסכים

(פ' רצאבי  הגר "י של  השבועי שיעורו  את שמעתי 
יצחק) שערי  בחוברת  הוב"ד  וג "כ  תשע"ט, שפטים 

מנהגנו. כך  ועכ "פ זה. מנהגנו  תוקף בכל שמחזק
והביא שאמי שהיה ונה ממהר "י למנהגנו [וסיעתא

דעתיד ]. נוסח 

עמ 'כח. השחר ברכות  (הל ' מהרי"ץ פסקי

לדברי שציין  והמנהג) ד "ה  קל "ה
בזה "ל שכ' ע"ח ) אות תפילה  (הל' חיים  הארחות
וכו '". אשה  נשוי שהוא מי אלא  מתפלל  שאין ונהגו 

שוע"ה בספרו להלכה  דעתו  סעי 'וכן  י"ג  סי ' (ח "א 
כ ' ושם  ל "ו). אות  יצחק בעיני  נ"ח  סי' ח "ב י "ח .

עיני ראות כפי  שבת  ליל  בערבית להקל דאפשר 
בפסקי עיין מנחה תפילת ולגבי  הקהל . ראשי

מהר"י שהביא  ואח "ז) ד"ה קל "ז עמ ' (שם מהרי"ץ
כן  שהנהיגו  זצוק"ל שמן  והר"י קורח והר"ע הלוי 

שבעקבות ראו  כי טעמם עיי"ש  בחול. במנחה אף
בקיאין  היו לא  אז  בבחרותם  ש "ץ היו  שלא כך 

בגדלותם . אף חזנים להיות 

משמשכט. החתן היה  חתן  שבשבת היה
כדי במוסף ולא  שחרית  לתפילת  ש "ץ

יכול ולכן נשוי שהוא הראשונה בתפילה  לבטאות
אף  שבת  ליל  בערבית כאמור  כי ש "ץ, לשמש  הוא 

ש "ץ. משמש  היה  רווק

תשע"ט )ל. ואתחנן (שב"ק שליט "א  אאמו"ר 

שנים אומרים  אין חיובים שני כשיש  שאף
בהסכמה . ביניהם  מחלקים אלא  הקדיש 

לומרלא. מתירין  "יש  פ' ד ') סעי' נ"ה (סי'

קטן  וצירוף בתשעה  שבקדושה  דבר

נראין  ולא מתפללין. למי ויודע שש  מבן  יותר שהוא 
הגיה והרמ "א  הפוסקים ". לגדולי  דבריהם 

יש ומיהו בידו. חומש  שיחזיק מהני לא  שלאוסרים

(סעי"ק  משנ"ב ועיין הדחק. בשעת  להקל  נוהגין
אפי ' לצרף  נוהגין  ראה  שלא הלבוש  בשם כ "ד )

נוהגים שבזמנם  המשנ "ב כ ' ומ "מ  הדחק. בשעת 

(אות בפס "ת באורך  ועיין בידו . חומש  ע"י  לצרף
שהתירו, פוסקים של  סוללה  שציין  (67 – 68 הע' ט '

וכנראה לאסור. הספרדים הפוסקים  ד ' ומאידך 

גדול קושי  שהיה זמנם  בת  המציאות שמכורח
מתפילה לגמרי  שיתבטלו חשש  ויש  מנין  בהשגת 

הנז"ל . הפוסקים  על  סמכו ובציבור, בבהיכנ"ס
נהגו  כך  תימן ק"ק בעוד  שאף שמעתי קצר ומבירור

בארה"ק. כאן הראשונות בשנותיהם 

והלכהלב. ד '). סעי' תכ"ו  (סי' השו "ע מרן 

בב"י כיעויין המקובלים  לדעת רק היא  זו
סגי הראשונים לד ' כי גיקטיליא . הר "י בשם  כן

הרמב"ם ולד ' המולד . משעת  ימים ג' בהמתנת

מלשונו  כמפורש  הראשון  מהיום כבר  לברך  אפשר
הב"י . כד' נהיגנן ועכ "פ הי "ז). ברכות  מהל ' (פ"י 

ס"א ) סעי"ק (שם בכה"ח  וע"ע ההשערה ]. היא  [כך
וכ "ד ימים. ז ' על  להקפיד  הב"י למרן אמר שהמגיד 

בספרמ מפורש  וכן  עיי"ש . והבא "ח . החיד "א  רן

ועיי"ש ג'. אות פ"ב ר"ח  ח "ב (הנד "מ  ימים  חמדת 
בסדור וכ "ה בזה ). שהעיר מה המהדיר  של  64 בהע'

ק"ק  שאר כמנהג ודלא תקע"ז). עמ ' (ח "א כנסה"ג 

מהבלדי דמיעוט מיעוט  ראיתי ואף תימן.
ימים . ז' על  שמקפידים



̇ ף והלכו עא ףמנהגים 

 ̇ ˘ב  ̇ ˙פילו

שבתל. בליל בטלית  מעוטף הלך  לא מו"ז הקודש  .לגבארץ

השיריםלא. שיר אחר העולמים כל  ורבון  השירים , שיר קודם  יחוד לשם  אומרים .לדבער"ש 

מזמורי לב. על  ודילגו אלים , בני לה ' הבו לדוד ממזמור מתחילין היו המועד וחול יו"ט בשבתות

וכו'. נרננה  לכו

הספרדים.לג. מקהילות  וחלק החודש  תפילת בסדורי כמופיע יחוד לשם אומרים נרננה לכו קודם 

לתודה"לד. "מזמור מוסיפים  נרננה  לכו .לה במזמורי

בבלדי לה. כנהוג  מצפיך " תשועת  קרב  נא "א-ל תוספת  אומרים  .לואין 

רובלו. כמנהג  "נקבילה" ולא והספרדים  האשכנזים כמנהג  נקבלה" שבת  "פני לומר המנהג

תימן .לזק"ק

̇ ףףףף ףףףףמ˜ורו

מעוטפיםלג. כולם הלכו שבתימן ספק אין 

יש בארה"ק כאן אך בטליתותיהם ,

עליון  מלבוש  עם שהולכים  מחמת  ואולי ששינו.

הנידון  בעיקר ועכ "פ התפילה. בשעת במיוחד 

בציצית להתעטף אין המקובלים שלפי ידוע
נראה וברמב"ם  בשבת בגמ ' ומאידך  שבת, בליל 

השיב  יצחק עולת  ובשו"ת  להתעטף. שהדרך

ואכ "מ . ע"כ .

כופליםלד. השירים  בשיר כשפותחים

ולא לשלמה, אשר השירים שיר הפסוק

שערים פתחו שאומרים תימן ק"ק משאר כחלק

סעי"ק  רס"ז (סי' זתים  בשתילי ועיין וגו'. גוי  ויבוא 

רבון  אמירת משמיטי  כנגד  בתקיפות  שכ ' ג ')
בבלדי מיעוט  אף ויש  השירים . שיר אחר העולמים 

זו. בקשה  לומר  שנוהגים 

וא "כלה. השבוע ימות  כנגד  מכוונים
הששי . יום כנגד  מכוון לתודה  מזמור

שהיותלו. ש "נ) עמ ' (ח "א  כנסה "ג בתכלאל

ובו  מ "ב, משם הוא  בכח " "אנא  ושבח 
בראשית מתיבת אותיות  מ "ב [והם העולם  נברא 

ולכן  "ובהו"]. תיבת  של  ב' אות  עד  וכו' ברא 

גמר מענין המדבר  דשבת ערבית  לתפילת הסמיכוהו
א-ל בשבח  ענין שום  אין  ולפי"ז  בראשית. מעשה
שאין  מיעוט  יש  בבלדי  אף ובאמת וכו'. קרב נא

זאת . אומרים

שכ 'לז. ק"א.) דף (ח"א בע"ח  למהרי "ץ
השבת כי נקבלה, ול"ג נקבילה , דהגירסא

אותו  לקבל שייך  ולא  ממש  בו ואין  רוחני דבר  הוא 
בלשון  אך  נקבלה . הלשון כמשמעות בתפיסה 
פנים ולקבלו נכחו  לעמוד המשמעות נקבילה 

עיי "ש . פנים. באופן לקראת  י "ל  מנהגנו וליישב
אחיזה לשון ששייך  מצינו רוחני  בדבר דאף פשוט 

אחוז  הקב"ה  א "ל  (פ"ח :) בשבת כיעויין וקבלה
"מאחז  באיוב שנא' תשובה  להם  וחזור כבודי בכסא
(ה:). בסוכה וכ "ה  עננו ". עליו פרשז כסא עליו
במובן  הכבוד  בכסא לאחוז הכונה  שאין ובודאי
רוחניים . עולמות  הכל  דלמעלה והפשטי הגשמי

מישך הבא עולם מעין שהיא  השבת אף ולפי"ז
לציין  [יש  ודוק. השבת. את  שמקבל למימר שייך 
בשנים ורק "נקבילה" לומר נהגו שמתחילה 
השינוי כנראה, ההשערה, מו"ז. שינה  האחרונות 
מהפוסקים ]. לאחד מו"ז ראה שכך  בעקבות  בא 



̇ ף אבו  ̇ ףאורחו עב 

יוחאי לז. בר דורךלח בפיוט זיו ממשח  כרוב, "את ".לטהנוסח 

כמנהגלח. נתיבות ל "ב  אמר ולא  תרומה  ראשית  נתיבות ושתים  בשלושים  אומר היה  מו"ז

הקהילות .מ שאר

בתיםלט. ב' הוסיפו האחרון הבית קודם יוחאי בר .מאבפיוט 

וכו'מ. יוחאי בר יולדתך ", ותגל ואמך  אביך "ישמח  אומרים  היו האחרון הבית אמירת  ,מב אחר

בבית הקידוש במקום ימצא", מי חיל אשת "מזמור .מגומיד

נבוני"מא. לא-ל "שירו הפיוט הוסיפו לא  ר"ח  ר"ח.מדבשבת  ליל כבכל  נפשי ברכי אמרו אלא

שבת במנחת .מה וכן 

̇ ףףףף ףףףףמ˜ורו

בבחינתלח. הוא רשב"י  כי  אמירתו טעם 
וכן  ע"ע. רשב"י שהעיד כפי  שבת 

שבת . גימטריא  יוחי" בר "שמעון

אומריםלט. ישראל וקהילות השאמי  ככל

דורך . אלא  נכון  ואינו אורך,

ספירותמ. עשר  פירושם  נתיבות  שהל "ב אמת 

ל"ב. הם  הרי  התורה  אותיות  כ "ב עם  יחד 
ב' אות  כנגד  מכוון שהוא ראיתי  הגר "א ובשם
סיום של  ל ' ואות  [בראשית ] התורה  ספר הפותחת
(ח"ב  למהרי "ץ בע"ח וכ "ה  [ישראל ]. התורה  ספר
שהוא "ל "ב" לומר יותר ענין יש  ולפי "ז פ"ד.). דף

ודוק. ממש . האותיות  כנגד

הנוסחא.מא.    
     
     
      



     
      

 להוסיף הסכים ע"ג ) עמ' (ח"ב בשוע"ה [וגם

שם . אחר נוסח לו  שיש אלא  הפייטן, כוונת לבאר בית

(ס "פ  יצחק בשערי  ע"ע בתים . שני  מוסיפים  שיש גם  והביא

'ניסן-סיון' יצחק שערי הוא החכמה  באוצר התש"ע. אמור 

מ.]. אליהו  הג"ר הארת קכ"א ). עמ'

ופשוטמב. כ"ה]. [כ"ג במשלי  הוא

הבית לסיום מתאים  הוא כי שהוסיפוהו

יוחאי . בר שבפיוט האחרון

בשבילמג. שמא  ואולי  הענין. מה  ברור 

בציבור . להתפלל  שיספיקו המאחרים

שנ"ט ) עמ ' (ח "א  כנסה"ג בתכלאל  מש "כ  דומיא

לפני יגדל  פיוט לומר  הנהיגו  במקומו תימן  שחכמי 
ואיך המאחרים . בשביל  השבת  ליום  שיר מזמור

אשת שמזמור שנקטו מוכח  זה  ממנהגנו  שיהיה

החושבים [כמו האשה  כנגד  לאומרו נתקן לא  חיל 

על אלא  ע"ה המלך שלמה  של  אמו על או כן]

לפיוט בדוקא  הצמידוהו  ולכן התורה, או השכינה

יוחאי . בר

ב"עוז מד. המתחיל  בבית  מופיע סדורים 

וכו '", לו "עוזר כתבו במקדשו" לו

הנכון  אלא עזרה צריך  אינו  הקב"ה כי  טעות  והוא 

שליט "א . אאמו"ר הארת  ופשוט . לו". "עוז

מנהגמה. זהו אך  לכך . מקור ראיתי  לא

ולא במנחה  שאמרוהו ומה  המסתבר.

מאותו  הוא בחול  שחל  ר"ח  ככל מוסף תפילת אחר 

שחרית מתפילת לציון ובא אמירת  שדוחים  טעם

דציבורא טירחא  משם  והוא  המנחה. לתפילת  בשבת 
וק"ל . בפוס'. כמובא



̇ ף והלכו עג ףמנהגים 

שלושהמב. ומפיסקת  בהבלעה , ושלא מלא ובפה יתירה  בזריזות  נאמרה  מדליקין  במה  אמירת 

ובמתינות רם  בקול  אמרו .מודברים 

איןמג. חנוכה בשבת  וכן  יו"ט, שאחר שבת  או המועד חול  שבת  וכן יו"ט בה  שחל בשבת 

וכו' אלעזר רבי מאמר ומתחילין מדליקין במה .מזאומרים

כמנהגמד. לשבח עלינו אחר ולא לשבח  עלינו קודם  לדוד, מזמור אחר אומרים  "יגדל" פיוט

מהשאמי  ק"ק .מח הרבה

התוספתמה. ומקום פסוקים. וחמשה  ארבעים עוד חנה  בתפילת  מוסיפים  הבוקר בתיקון 

הערה .מטעיין 

̇ ףףףף ףףףףמ˜ורו

במהמו. אמירת ענין כל כי  כנראה  המנהג
הדלקת על להזכיר נתקן עיקרו  מדליקין 

צורך ואין היות  ולכן ומעשרות , ועירובין הנר 

ומפיסקת בזריזות . אמרוהו הפרק בכל  מלכתחילה
לומר המשנה  חכמי תקנת  שזוהי  דברים שלושה

שבזה צחות  ע"ד  ועוי"ל הקצב. את מאיטים  לכן כן,
אלו  דברים  ג ' למימר דבעי  הגמ ' דברי  אנו מקיימים 

בגיטין  [כדאיתא  מיניה דליקבלו היכי כי בניחותא 
מיהרו  זו הלכה  ולהדגיש  לבטאות לכן (ז.)],

ובמיתון. בנחת  לאומרו זו  פיסקא עד מתחילה 

הוא . ונחמד

כיעויין מז. ומחלוקות חילוקים כמה בזה

שם . וברמ "א  ב') סעי' ע"ר (סי ' בשו"ע
ומנהגנו  י"ב). ט ' ח ' ז' (סעי"ק בכה "ח  וע"ע

כנ"ל .

התפילהמח. שסידר תפ"ז) (סי' זתים  בשתילי 

מפורש ובדבריו בשבת, שחל  יו"ט  של
מפורש וכן  ערבית . תפילת קודם  היא יגדל  שאמירת 

להאיר ויש  מ"ג. הע' לעיל  הוב"ד  כנסה"ג , בתכלאל
אבל יו"ט , שזהו  פסח  בהל ' רק כך  סידר שהשת"ז

ושמא דרשני . אומר והדבר רגילה , בשבת  סידר  לא

ריבוי מפאת ביו"ט  רק שייך  המאחרים  טעם  באמת 
מודה שהשת "ז יתכן רגילה  בשבת אבל  הטרדות 

צ"ע  א"כ  אבל  התפילה. אחר יגדל  פיוט דאומרים
לו  אין ולהנ "ל ערבית, תפילת  סדר כל  סידר  ששם 

ועכ"פ  וצ"ע. השנה. שבתות ככל  הוא  דהא  מובן 

לחזק  ק"י:) דף (ח"א המהרי "ץ כמש "כ  מנהגנו
ערבית , תפילת אחר  בדוקא  יגדל  פיוט  לומר המנהג

מש "כ לפי  הוא  שבת  בליל אמירתו ויסוד טעם  כי

עולות השבוע כל  שתפילות הקדושים בספרים

טהור , בלתי  לאחד יקרהו ושמא  שבת, ליל  בערבית

בליבו  תתחזק יגדל  פיוט  אמירתו  שע"י  תיקנו  לכן 
בערבית תפילותיו כל  יעלו זה ודרך בקב"ה האמונה 

דבריו, להבין זכיתי [לא  בדבריו. עיי"ש  שבת. ליל 

קודם יגדל  אמירת להקדים יש  זה לטעם אדרבה כי

הינו  ואז האמונה עיקרי י"ג ע"ע קיבל  שאז ערבית

כשבאותה תפילתו יעלה  וכיצד  בתפילה , טהור

בדברים הבנה לי  דאין  ואמת נטהר. לא  עדיין השעה
בזכרוני ] המונח  [לפי  להוסיף ויש  אלו ]. גבוהים 

פיוט שום  להוסיף אין  ז"ל  האר "י רבינו שלד '

אין  [ומה"ט  התפילה  קודם וכן  התפילה בסיום 

מזמור ערבית קודם  ר "ח  בליל אומרים המקובלים 

אין  הספרדים מקהילות הרבה ומה "ט  נפשי], ברכי 
קודם שמקדימין למנהגנו אבל יגדל , פיוט  אומרים

רבינו  חובת  ידי אף יצאנו לכאו ', לשבח , עלינו

האר"י .

התיקון מט. קודם אינו  חנה  ותתפלל 

מקומו  אלא הסדורים  בכל כמופיע

הפסוק  קודם  העקידה, שאחר  הפסוקים  בסוף

שם מוסיף וכן  וגו'. תפלתי בית  אל והביאותים 
שליט "א . אאמו"ר עדות  פסוקים. המ "ה



̇ ף אבו  ̇ ףאורחו עד 

וכלמו. ה ' את נפשי ברכי לדוד "מזמור דליתני", כי ה' "ארוממך  אחר אומרים בבוקר בשבת 

להפסיק]. אין  הסוד [לפי קדשו". שם את  קרבי

לדלגמז. נהוג היה  מנין  היה  לא אם הנז"ל  השמיםנלאחר לדוד מזמור ו"למנצח  מלך" "ה ' על

שאמר. ברוך  קודם אותו ואומרים וגו'" מספרים

והציבור מח. לבדו, אומרו שהמארי היה  והמנהג  עולמים , לחי והאמונה  האדרת של  שבח  אומרים

וב"ש. ב "ה  בלחש  עונים 

וממשיךמט. ואמר" זה  אל זה  וקרא עד מסתתר "א-ל  שבח  ולאחמ "כ  המהולל  אומרים 

שאמר. ברוך

החולנ. כבימות  רחום " "והוא הפסוק אומרים כבוד יהי .נאבפסוקי

מריםנא. ותקח  פסוקים  הים  שירת  אחר מוסיפים פסח  של ובשביעי בשלח פרשת  בשבת

וגו'. הנביאה 

הערהנב. עיין  בשוא]. ולא חירק בניקוד [ת ' תצפה . לך עין כל  בפיסקא חי, כל  .נב בנשמת 

להקריבנג. ותצונו וכו'. תכנת  ושמור. זכור שבת מצות  סיני הר על  צוית  למשה  הנוסח במוסף

וכו'. רצון  יהי כראוי. מוסף קרבן בה 

כעיןנד. וכו', קדוש  אתה  וכו' גדלך  נגיד ודור לדור קדושה, אחר אומר הש"ץ בחזרת  במוסף

והאשכנזים הבלדי .נגמנהג

̇ ףףףף ףףףףמ˜ורו

עושיםנ. יפה שלא  ו') סעי"ק נ ' (סי ' בכה"ח 

הודו  לאחר  קדיש  האומרים אלו אותם

קפידא איכא  ח"ן  ליודעי כי  וכו' מלך  ה ' קודם

ב  מנהג  וכן בין בדבר, להפסיק דאין  והיינו  א -ל . ית 
לכך , לחשוש  נהגנו לא  מ "מ  מלך . ה' לבין  ארוממך 

מלכות לקבל הציבור את לזכות  כנראה  כאמור,

בציבור . מלך  ה ' באמירת  שמים

רבינו נא. בשם י"ד ) סעי"ק נ"א  (סי' הכה"ח
במחז "ב  [עיין והחיד "א . ז"ל  האר"י 

(ח"ב  שאל חיים  ובשו"ת  ג') סעי"ק רס"ז (סי'

או"ח (ח "ט  אומר יביע בשו"ת  וכ "פ י ')]. סי '

רס"ז  (סי' זתים  השתילי  ד ' אמנם הן ל "ו). סי '

שאין  תי"ח) (עמ ' כנסה "ג  ובתכלאל ג') סעי "ק
הפסוק  התפילה חלקי  בכל  בשבת  כלל  אומרים

סי ' (ח "ג  צדיק פעולת  שו"ת וע"ע רחום. והוא 
ער"ה ).

שבניקודנב. כיון כמנהגנו לומר יש  ההיגיון

ומה והמתנה  ציפיה  מלשון הוא  שוא
שייך אזי  בחירק למנהגנו אבל בעין , ציפיה שייך 
(סי ' בשע"ת  וכ "כ  וק"ל . אדם . של בעיניו צפיה
בכה "ח וכ"ה אפרים . יד  בשם  א ') סעי "ק רפ"א
ומנהגנו  ואכ "מ . חולקים . ויש  ח '). סעי"ק (שם

כנז"ל .

אומרנג. הש "ץ שבחזרת  האשכנזים מנהג 
בסדר כ "ה  וכו', ודור  לדור הש "ץ
והשו "ע  שבטור אע"פ ומחז"ו, לרמב"ם התפילות 
(סי ' בפס"ת יפה  טעם  וראיתי כלל. נזכר לא  זה
לדור להוסיף יש  בחזרה שרק (54 הע' ז ' אות קכ "ה 



̇ ף והלכו עה ףמנהגים 

ה˙ורה  ˜ריא˙

וכו'נה. התורה  קבלת ע"ע מקבל  הריני מוסיפים בשבת  בשחרית  ס "ת  הוצאת קודם

בסדור. כמופיע

שמיהנו. בריך  שבתנדאומרים  במנחת  ובר"חנה אף המועד בחול בשחריתנווכן  לא אבל 

בחול.

ההפטרהנז. קודם הס"ת , גולל בעודו המפטיר אחר היא טובך רב  מה  .נזאמירת 

̇ ףףףף ףףףףמ˜ורו

ימלוך בקדושה השלישי לפסוק המשך הוא  כי ודור 
הכלבו  דברי שם הביא  ועוד  ודור. לדור  וכו' ה '

קדוש , אתה  בברכת קדוש  פעמים  ג ' אומר שבלחש 

פעמים ג' בקדושה הפסוק אמרו שכבר בחזרה  ולכן

ומ "מ וכו '. קדוש  אתה שוב לומר ענין אין קדוש 

סי ' (בוטשאטש  אברהם  באשל  יפה מפורש  מנהגנו

המוספין. בתפילת  רק כן  לומר יש  שכפשרה  קי "ד )
אתה אמירת לכפול  ענין שאין א"כ שתמוה  מה  רק

בתכלאל ושו"ר וצ"ע. וק"ל . ודור. ולדור קדוש 

בית כניס שמנהג קט "ו) אות  הע' (קונט ' המבואר

ואתה ודור לדור שאומרים  כמנהגנו הוא אלשיך 

ל "ד ). (אות  חיים  הענף וכדברי קדוש ,

לאומרו נד. שיש  הק' השל "ה  בשם  במהרי"ץ

הוא וכן  לברית . תיקון  והוא  בעמידה ,

מדבריו  ראיה ואין  ר"י ). עמ ' (ח "א  ויצי"ב באמ"ת
קודם עוד הינה שמיה  בריך  אמירת שלשיטתו  כיון

לשיטת משא"כ  לקהל , הכתב פני  שהראה 

הגבהת אחר  היא שמיה  הבריך  אמירת המהרי "ץ

קפידא היה לא ואצלינו  לעמוד . כ' ואעפ"כ  היריעה

לעמוד . ומנהג

בשםנה. י"ד ) סעי"ק רצ"ב (סי' בכה "ח 

היא אמירתו  שעיקר  הרמ "ה אגדות

הוא מבואר  וכן בשחרית], רק [ולא  שבת  במנחת 
המדע. לחכמי

ס"תנו. הוצאת  בשעת רצון יהי  לומר

ימים חמדת  בספר  כמופיע בר "ח 
עיי"ש . כ "ח ). אות  פ"ג  ר "ח  ח "ב (הנד"מ

אחרנז. אלו  פסוקים  אומרים  תימן ק"ק

ק"מ .) דף (ח "א  במהרי "ץ ועיין ההפטרה .
וכ "כ ההפטרה. אחר טובך  רב מה אמירת שציין

הללו  פסוקים  אמירת [בטעם  וכדלהלן. בכנסה"ג 
ה ' את  ליראה  להוכיח שהוא המהרי"ץ שם  כ '

ראיה שיש  ס"ו. דף בדבריו  שם וע"ע אלד 'יהם .

נ"ז  סי ' (ח "א ויצי "ב באמ"ת ועיין מהזוה"ק. לזה
של שפניהם שפעמים מטעם  שהוא תע"ד ) עמ '

והמוסר התוכחות את בשומעם מוריקות  הציבור

התורה בדרך הולך שאינו מי  של  העונשים  או 
התקינו  לכן ברוחם , ליפול  הם ועלולים  והמצוה

היראים של  השכר  להבטיח  אלו פסוקים לומר 
כיון  יותר נכון מנהגנו ולענ"ד  בו]. ולחוסים

מתחיל העולה  הקהילות  שבשאר היא  שהמציאות 

נגד וזהו הס"ת, לגלול שסיימו קודם  עוד  להפטיר
עד קורא  המפטיר שאין (ל "ט :) בסוטה  הגמ ' דברי 

רפ"ד (סי ' השו "ע וכ "פ הס"ת. לגלול  חבירו שיגמור
כדי שהוא ו ') סעי"ק (שם בלבוש  ועיין ו'). סעי '

יד "ח . בו ויצא המפטיר קריאת אל  לבו יתן שהגולל

הפסוק  קריאת אחר רק לגלול  המקפידים יש  ובאמת 
הפסוק. תרגום כדי תוך בהפטרה הראשון

ומכוסה פתוח  כשהספר המפטיר קורא [ולשיטתם 

שמחתי ומה  יותר. לן רויח  במנהגנו ועכ "פ במפה].
פסוקים שאומר להדיא  שכתב (י"א:) בכלבו למצוא 

ומפורש הספר. גולל בעודו הגדולה" ה' "לך 
פסוקים אומרים  שלשיטתו  יתכן כי אם כדברינו.

שאומרים האשכנזים  כמנהג  הקריאה  קודם  אלו

שכ"פ  שו "ר וילע"ב. הס"ת. בהוצאת  זה  פסוק
י "ח ). סעי ' ס' סי' (ח"ב בשוע"ה



̇ ף אבו  ̇ ףאורחו עו 

לי נח. פתחו הלוי מאיר רבי של  מאמרו הוסיפו תורה הספר הוצאת  קודם  בשבת , במנחה 

בסדור  כמופיע  וכו' צדק .נח שערי

תימן.נט. ק"ק כמנהג בשכיבה, מוטה  מונח היה ס"ת 

תימןס. ק"ק בשאר כנהוג מ"ויושע " ולא  ישיר" מ "אז החל השירה  מנגינת בשלח  .נטבפרשת 

פרשתסא. מחוברות , פרשיות כשב' פרט התיג'אן. לפי ולא החומשים לפי העליות  חלוקת 

התיג'אן. כפי החלוקה שבהם  ואתחנן ), (ופ' בהעלותך יתרו,

הדברותסב. ולאסבעשרת אנכי היינו אחד, כפסוק הראשונות הדברות ב ' שכורך  מנהגנו

לך .סאיהיה

מסעי סג. מטות ולא בלק חקת פרשת  מחברים  .סב היו

בשבתסד. החלים  וניסן אדר ר"ח או בשבת  שחל טבת  ר"ח כגון ס"ת  ג ' שמוציאין בשבת 

ושלישי  שני ס"ת אחר אלא  קדיש , אומר ואינו ראשון  בספר ששה  הוצאהסגעולים כל  ובין  .

לדוד  מזמור למנצח  .סדאומרים

̇ ףףףף ףףףףמ˜ורו

מהספרדים .נח. וחלק החודש  תפילת בסדור
סי ' (ח"ב בשוע"ה  רצאבי  להגר"י וראיתי

שראה נ"ט ) אות יצחק בעיני ישן נ"ח  בתכלאל  כן

של מכת"י  כן  הביאו וכן לשטרות, בי "ג משנת
זיע"א . מהרששב"ז

אותנט. השחר ברכות  (הל ' מהרי"ץ בפסקי 
סי ' (יוזפא אומץ יוסף שו"ת בשם ס')
יותר עיקר ומ"מ לנגן ". יש  "ויושע. שכתב רפ"א)

אלא להתחיל שלא התורה  בקריאת כמנהגנו נראה
ולא שירה  כפשוטו, הים ששירת  כיון ישיר מאז
וכפי ישיר, באז רק מתחיל  וזה  הגאולה, נס הקדמת 
וכדאיתא הס"ת , בכתיבת השיטין סדר מוכיח  שאכן

כבר מנגנים  התפילה שבסדר ואע"פ במגילה.
סתירה . זו  אין  בויושע,

ודלאס. הדברות . י ' באמירת  לעמוד  מנהגנו
(ח"ב  ויצי"ב בס' זצ"ל צוביירי הגר "י כד '

ואכ "מ . כ'). סי' פט "ז

לךסא. יהיה ולא ואנכי  שהיות  פשוט  מנהגנו 
במכות כדאיתא  שמענום הגבורה מפי 

כן. להורות  אחד  בפסוק כרכום לכן (כ "ג :)

שיתכן סב. נחמד טעם  שליט "א  מאאמו"ר
בקריאת למעט  כדי הוא  זה  ומנהג 
רק  לקרוא  דהיינו המצרים, בבין התורה פרשיות
פרשיות , ד ' יש  ק"ק בשאר משא"כ ודברים  מטו "מ

משום שמא  או פשוטה ]. בשנה  [בד "כ  פינחס ונוסף
ממטו"מ . יותר קצרות  בלק חקת  שפרשיות 

ג ')סג. סעי' תרפ"ד  סי' (או"ח  בשו"ע
ספרים , ג ' מוציאין טבת ר"ח דבשבת
שביעי עולה  ובשני  עולים ששה  קוראים  בראשון 
ב' רק יש  השו"ע ולשיטת וכו'. ר"ח  עליית

חובת נשלם  לא עדיין הראשון אחר כי קדישים
י "ל בראשון כבר שבעה  העולים  לאלו  אך  היום.
להוסיף  מניעה [אין  וספר. ספר  כל  אחר  קדיש 
השו "ע  לשיטת אף הראשון בספר עולים ששה על 
הגר"י וכ "פ ט ')]. סעי"ק (שם במשנ"ב כיעויין

דוכתי . בכמה  זצ"ל צוביירי

וחנוכהסד. ר"ח  בשבת  אף והוא  מנהגנו, הוא
סעי ' ס' סי' (ח "ג  בשוע"ה  ועיין וכיוב"ז .
בזה , אחרים מנהגים שיש  שם ) יצחק ובעיני כ "ה 
מזמור אומרים למנצח  במקום ר"ח  דבשבת  היינו
ובשבת עמים . ירגזו מלך וה ' חדש  שיר  לה' שירו



̇ ף והלכו עז ףמנהגים 

[בלש "ע סה. הפטריות  בספר מפטירין שלםּוּכהיו תנ "ך  על  הקפידו ולא .סה ראסה ]

וגו'סו. אשיש  שוש פסוקי החתן מוסיף ההפטרה  בסיום  חתן  .סובשבת 

האחרוןסז. הפסוק כופל ההפטרה ברכותסזבסיום קודם וגו' גואלנו הפסוק מוסיף ואינו

.סח אחרונות

המוסף סח. שקודם  קדיש  החצי אומר הוא תורה  הספר את המחזיר .סטהחזן 

̇ ףףףף ףףףףמ˜ורו

לדוד . הבית  חנוכת שיר  מזמור אומרים  חנוכה 
את ההוצאות  בב' אומרים  טבת  ר "ח  ובשבת

ליום שיר מזמור י "א וביוה"כ  הנ "ל. המזמורים 

כן. נהגנו לא  וכאמור, עיי "ש . השבת,

בשםסה. א ') סעי"ק רפ"ד  (סי' משנ"ב

לכתוב  נוהגין אין מדוע שתמיה  הלבוש 

והמג "א והט "ז ספר. כדין  קלף על  הפטריות ספר
לקרוא שצריך  דעתם  ועכ"פ חולקים . רבה  והאליה 

בלבד בהפטרה  ולא דוקא, שלם  נביא מתוך 

שלם , בתנ "ך להקל הפמ "ג  [ומש "כ  שבחומשין

ומ "מ ב')]. סעי"ק שם  (שעה "צ דוקא  לאו

לכתוב  תתאגד  קהילה  שכל  ראוי בודאי לכתחילה 

ועיין  בקהילתו. הגר "א הנהיג וכן קלף, על 
זהו  זכות הלימוד  שכל  ד') סעי"ק (שם בשעה "צ

עכ"פ  אבל  קלף, על  כותבים  שאינם אלו על  רק

בשם ג') (סעי "ק בכה "ח  עיין אך  שלם . ספר צריך 

מתוך אף לקרוא  המנהג  כפי  להקל  המט "י 

מנהג היה וכן ופשטיה. נהרא ונהרא  החומשין.
דף  (ח "א בע"ח  המהרי"ץ וכ"פ הקדום . תימן

קל "ט .).

ב').סו. סעי' קמ"ד (סי' השו "ע מרן

שליט "אסז. אאמו "ר האירני  למנהגנו

בר "ן  ומצאתי ועיינתי  במגילה. לראשונים

בדין  שכ ' תניא ) ד "ה  הרי "ף בדפי  (י"ג . במגילה

מתרגמין  ואם הפטרה , פסוקי  מכ "א  פוחתין  דאין

לכ ' עולה תרגומם  עם  כי  פסוקים בי ' סגי  אזי 
האחרון  הפסוק וכופל  חוזר וכשהקורא פסוקים ,

והובא רפ"ד ). (סי ' הטור וכ "פ פסוקים . כ "א הוו
הי"ג ). תפילה  מהל ' (פי"ב בכס"מ 

(ח "גסח. בשוע"ה  ועיין להפסק. חיישי '
כן  נזכר שלא  כ "א ) סעי' ס' סי '

(שם יצחק בעיני  ומאידך  ובקדמונים. בתכאליל 
"ספר בספריו הגרח"פ לדברי  ציין פ"ג) סעי "ק

(סי ' חיים  לב ושו"ת  כ "ה) אות  כ "ה (סי' חיים"
ומ "מ הפסק. משום  כן לומר שאין שכתב קס"ז)

מהשאמי . הרבה מנהג כך 

של האחרון הפסוק שתרגום היה  אצלינו 

וקטנים גדולים - הציבור  כל ההפטרה ,
ותזכורת כאות  שהוא וכנראה  כאחד . מתרגמים 

דטעם [וצ"ע האחרון . הפסוק שזהו  ההפטרה לקורא
כמנהגנו  ולא  שלם תנ"ך  מתוך  במפטיר רק שייך  זה

לא קלי לתרתי חששו דלא והא ודוק]. הקדום .
מתרגמין  דשנים  (כ "א :) במגילה  מפורש  משתמעי ,

דומיא להו  דחביבא איידי  לומר מקום  [והיה  בנביא .
נכון, ואינו שם. במגילה  כדאיתא והלל דמגילה 

הנביא בתרגום  ההיתר דטעם מפורש  שם דברש "י 
כתרגום דנביא  אתרגום האיי  כולי קפדי  דלא  משום

עיי "ש ]. התורה,

דף סט. (ח "א בע"ח  המהרי "ץ משמעות 
וכו' וידעת החזן "ואומר בלשונו קמ "א.)

הס"ת ומחזיר למעונך  שובה וכו' יהללו ואומר
בלחש ". מוסף ומתפללין קדיש  חצי  ואומר להיכל

ראוי שכן תפ"ו) עמ ' (ח"א ויצי "ב באמ "ת וכ "כ 
עיי"ש . לנהוג .



̇ ף אבו  ̇ ףאורחו עח 

 ̇ ˘ב  ̇ סעודו

לשלוםסט. בצאתכם  בית  כולל  פעמים ג' עליכם  שלום שבת . בליל  הקידוש  רבוןעסדר .

מתעטרא.עאהעולמים דא יומא עתיקא . קדם מן רעוא ויהא בשבחין. אזמר וכו', סעודתא אתקינו .

הבית. בני כל  עם יחד רם  בקול  המקדש  אומר הששי יום  אמירת יחוד. לשם

מוסף ע. אחר ולקדש  שוב  לחזור היה נהוג המוסף קודם  קידוש  עשו .עב אם

פסוקיםעא. ג ' מקדים הכוס על ברכה  ותמליךעגבכל  ואפרים  יהודה  לחיי ואומר מרנן סברי .

ותפן [ברחמים] ישראל  עמך לעניי ותביט  בירושלים  דוד בן  בא"י עדמלך  וכו'.עה .

̇ ףףףף ףףףףמ˜ורו

הראויע. מן שאין כיון  זה  בית  לומר שאין 
הכונה שאין ודאי אך  מהבית. להוציאם
ועוי "ל לכשיצאו. אותם  מברכים  אלא  להוציאם 
אותו  המלוים  מלאכים יש  עת בכל אדם דלכל 
ועיין  לך". יצוה מלאכיו "כי  הפסוק כמאמר

יש ושמא  כיוב"ז . בדרך) ד "ה י: (מכות מהרש "א
מלאכים ויש  בחול  לאדם לו המלוים  מלאכים 
וחו"ל אר"י  דמלאכי דומיא  בשבת  לאדם לו המלוים 
המשמרת את מברכים ולכן יעקב, סולם בחלום 

השבת . מלאכי נכנסים כעת  כי היוצאת

רבון עא. מאמירת להימנע שיש  אומרים
וכ "ה צרכיו, בקשת  בו שיש  משום  העולמים 
ט '). אות י "ב. דף ח "א המהרי"ץ (על  חיים  בענף
שהאומר קי"א .) דף (ח "א למהרי "ץ בע"ח  ועיין

שכתוב  מה כל  על  להקפיד  צריך בשבחין אזמר
ונרות בצפון השולחן שמסדר  וכגון  שם, ואמור
ייראה שלא  כדי  הדס, בדי לו ויש  דרום, בצד  שבת 
עמ ' (ח"א ויצי "ב באמ "ת  וכ "פ שקרים . כדובר 
עלמא . נהוג וכן בכך. הקפדנו לא ומ "מ  שפ"ח ).

שעשו עב. בר"ה  כנהוג שליט"א. אאמו"ר 
לקדש וחזרו  התקיעות קודם הפסקה

המוסף. אחר

הודו עג. וגו'. אשא  ישועות כוס פסוקים, הג '
כל תהלתך  פי ימלא וגו'. טוב כי  לה '
הקידוש קודם לפסוקים והמקור תפארתך . היום
שפ"ט ) עמ ' נ"ב סי ' (ח"א יצי"ב באמ "ת יעויין

בפוסקים ולא  העתיקים  בתכאליל  לא זכר לזה שאין
יותר להדר  כדי יפה  מנהג  הוא ומ "מ  ובמקובלים,

מהר"י של בתכלאל  מצא וכן מצוה , של  הכוס

הג ' הפסוק הובא  לא  הסדורים  בכל ועכ"פ בשירי.

כמנהגנו. וגו ' תהלתך  פי ימלא 

בזה "לעד. קצ"א ) סי ' (או"ח  משה  בדרכי

מלך תמליך  ואפרים  יהודה  "בחיי 
וכו '". אתה  ברוך ותפן עמך  עני  ותבט  בירושלים

ידעתי לא  אך  מצאתי, זה  "כל  הרמ "א  ע"ז והוסיף

בשום מצאתיה  לא  כי לאמרה , יש  ואימת תיקנה , מי

אף  זה  מנהג והובא  מנהגנו. כך  עכ "פ אחר ". פוסק

יצחק  עיני  ל "ג  סי' (ח "א רצאבי  לגר "י בשוע"ה 

וראיתי ששמעתי  לציין  ויש  יש ). ד "ה  כ"ח סעי "ק
ברחמים . גורס שלא  זצ"ל  מו"ז של  וידאו הסרטת

המורחבת שבמשפ' ושמעתי  לעניי , ותביט  אומר וכן 

אחד . והכל  ודוק. לעני . ותבט  הרמ "א כדברי  גורסים 

מו"ז עה. הגפן  פרי בורא  שבברכת  לציין הראוי 

בורא , אחר קלה הפסקה  מפסיק היה  זצ"ל 

בוידאו  [כ"ה הפ"א . מדגיש  היה  ּפרי ובמילת
בתו  בנישואי חו "ק בסדור האירוסין  ברכת  כשבירך

צריך הדקדוק כללי ולפי  תחי ']. כהן מזל  מלכה 

מילה בראש  כפת" "בגד  כמשפט הפ"א להרפות 

אהו"י . באותיות  המסיימת  מילה  ישאחר כאן [אבל 

תיבת  תחת טפחא  היתה פסוק, זה  היה אילו  כי  'מפסיק',

כשיש שאפילו  כיו "ב בכל תימן שלבני והמנהג ופשוט. בורא .

ע' לעצמה, עומדת תיבה  וכל כהפסק אותו דנים הם  חיבור 



̇ ף והלכו עט ףמנהגים 

והבנותעב. הבנים  לברך  מנהג היה  .עולא

וגו'"עג. קודש  ידיכם "שאו אומר ידים . לאעזנטילת  רועי ה ' לדוד מזמור נט "י. על  וכו' בא"י ,

המוציא. וכו' בא "י וגו'", ידך  את  "פותח  וכו'. ריפתא  על למבצע וכו'. יחוד לשם  וגו'. אחסר

בסעודהעד. שבת  וישלםעח שירי הקשה  מי אליו וכו'. עלם  רבון  י-ה  פיוט שב "ק בליל  היו

הוי"ה. שם  ר"ת  והם השירים , משיר פסוקים  ד' אומר ולאחמ "כ וכו'. אכלנו משלו צור וכו'.

בתהלים וס"ז פ"ז .עטמזמורי

עד עה. לעולמי זכרו וברוך וב "ש  ב"ה ראשונה  ברכה  קודם  המזמן  אומר .פ בזימון

השו"עעו. כדעת  בשבת בלח  בישול  אחר בישול לאסור היה  .פאהמנהג

̇ ףףףף ףףףףמ˜ורו

הברכות  שבסדר שהמנהג מ"א) (סי ' הזהב רביד  בשו"ת

והמחמיר כלל, בזה מקפידין אין אונקלוס, ותרגום  והתפילות

מ.]. אליהו הג"ר הארת עכ"ד. המתמיהין. מן הוא  וכברבזה

ואאמו"ר ואכ "מ . המדקדקים . גדולי בזה  דשו
הפ"א . להרפות  העולם  כרוב נוהג  שליט "א 

שכ 'עו. קי "א.) דף (ח "א למהרי"ץ בע"ח 

בשבת שלו הילדים לברך  "טוב בזה"ל
ואגב, קע"ג.)". יבק (מעבר ראשו על  ידו ויניח

ויש אחת . יד  היינו ידו, שיניח מדוקדק בלשונו

אות רע"א  (סי ' בפס"ת כיעויין  ידיהם  בב' נוהגים 
לברך נוהג  שליט "א  אאמו"ר וכיום .(6 הע' א '

נישואיהם . אחר אף והבנות הבנים 

וכ "העז. הפסק. משום בזה  לחוש  יש 
שהגר"א הובא  ע"ח ) (אות רב במעשה

(שער הק' בשל "ה  עיין ומ "מ  זה. פסוק אמר לא

ידיו  שנטל  לאחר  "קבלתי וז "ל ק') אות האותיות
שאו  הפסוק יאמר הברכה  שיעשה  קודם  והגביהם,

הובאו  דבריו הפסקה". נקרא  זה ואין  וכו' ידיכם
גופיה שם והכה "ח  ח'). סעי"ק קס"ב (סי ' בכה"ח

כן  מצינו לא כי  פסוק שום  לומר שאין עליו חולק

ידך את פותח  פסוק גבי ועכ "פ האר"י . רבינו  בדברי 
סעי"ק  קס"ו (סי' בכה"ח  עיין המוציא, ברכת  קודם

המוציא . לברכת נטילה בין כן לומר שרשאי ד ')

שנהגו עח. נוסף שיר שהבאנו בנספחים 
אמוני". ברכו אכילה כל  "עלי לשוררו

תפילתעט. בסדור  מפורשים הנז"ל  הדברים
ימים חמדת בספר מקורו ומצאתי החודש .
ששם ורק צ"ז). אות פ"ח  (ח "א  שבת  סעודות  בסדר

הוי "ה . בר"ת  פסוקים ד ' עוד  הביא 

אבלפ. ובשו "ע, וברמב"ם בגמ ' לכך  מקור

וע"ע  זה. מנהג  הביא קצ"ב) (סי ' הטור
ברוקח אף מוכח  שכן ב') סעי"ק (שם בפרישה
כדי שהוא  הדרכ "מ  כ ' הדבר  ובטעם וברד "א .
ידע  לא  אבל הזן, לברכת הזימון ברכת בין להפסיק
סעי"ק  (שם  בכה "ח  ועיין הב"ח . תמה וכן מקורו.

דשב  לאומרו שלא  עדיף מנהג  אין  שאם שהביא ח ')
ד '). סעי "ק (שם במשנ"ב וע"ע עדיף. תעשה ואל 
סעי"ק  יצחק בעיני  ל "ג  סי' (ח "א  בשוע"ה  וע"ע
הנז"ל . להוסיף שלא  שהמנהג  והמנהג) ד"ה ל "ז

להוסיף. מנהגנו ועכ "פ

האםפא. ראשונים  ושאר הרמב"ם מחלוקת 

בשבת , בלח בישול אחר בישול  יש 
בישול אחר בישול  אין בלח  שאף הרמב"ם דדעת
כן  מדוייק אלא  בהדיא  כן  כתב לא  הרמב"ם [א.ה .
שיש השו"ע ודעת ליבש ], לח בין חילק שלא  ממה
בעלמא ורווח  בשבת . בלח בישול  אחר בישול 

כהשו "ע  הנוהגים השאמי אף – שהתימנים מימרא 
אאמו"ר אבל  הרמב"ם. כדעת  הקילו זו בהלכה –
שהקפידו  הוא  זוכר מקטנות שכבר  לי האיר שליט "א 
שנראה בשוע"ה  היטב [ועיין זו. הלכה על  בבית

להחמיר]. ג "כ  נוטה  שדעתו



̇ ף אבו  ̇ ףאורחו פ 

וכו'.עז. דשבתא ביומא  זוהר וכו'. עץ כלי וכו' הן  קדושות  עשר שבת . ביום  הקידוש  סדר

דיומא קדושא וכו' נערץ א-ל  וגו'. לדוד מזמור וכו'. צורי וברוך  ה ' חי וכו'. סעודתא אתקינו

משבת תשיב  אם לאמירת המקדש  עם רם  בקול הבית בני כל  ומצטרפים  וכו'. יחוד לשם וכו'.

וסדר  וגו' השבת  יום את  זכור לבדו המקדש  וממשיך  וינפש. וגו' בנ"י ושמרו עד וגו' רגלך 

וגו'. ישועות  כוס הקידוש 

כהעח. ואמרתם  וכו'. עלם רבון  י-ה  פיוט שב"ק שחרית  בסעודת  היו בסעודה  שבת  שירי

שב "ק.פב לחי  כבליל  משלו צור ולאחמ "כ  וכו'.

קבועעט. באופן  ג 'עלה  בעריכת  נהגו .פגלא 

נביאיםפ . לומדים הסעודה  .פדאחר

הפרשהפא. על  פרש "י לומדים  המנחה  .פה קודם 

מסוימיםפב. בשירים שוררו לא שלישית  .פובסעודה 

̇ ףףףף ףףףףמ˜ורו

כהפב. ואמרתם הפיוט  לומר שאימצוהו  זה

הבן  ה"ה  מחברו כי פלא , הוא  וכו' לחי

היה זה בתימן כבר  לשוררו מנהגנו ואם חי, איש 
הוא . ולפלא הבא"ח , של  לפטירתו סמוך  די 

"ירבהפג. בזה "ל  א') סעי ' ר "ץ (סי' בשו"ע

להשלים כדי  ריח ומיני ומגדים  בפירות

בשבת וקליות  פירות  אכילת  ומנהג  ברכות". ק' מנין

לפתוח כדי לסעודה  הקידוש  בין היה הנראה כפי

קי "א:), דף (ח "א למהרי "ץ בע"ח כיעויין המעיים 

ובאכילת בשתיה לשהות  נהגו  הקידוש  "ואחר וז"ל 
עצמך והגע שבת , לכבוד  העונג מכלל וזהו פירות,

הוה מי  אסי ורב אמי כרב גוברי  ליה  מקלעי  אילו

בבטניה ח "ו עכנא  האם מיד , למיכל נהמא  להו יהיב

מהכבוד , זה  אין ומיד , תיכף פת לפניו ליתן דדין

(כך ופירות מעדנים מיני לפניהם  תחילה  יציע רק
מסדר נראה שכך  אמת הן מהר"ץ)". ממו"ז קבלתי 

הקידוש מענין הוא רפ"ט  שבסי ' בטושו"ע, ההלכות 

שאחר כ ' ושוב להרבות , השו"ע כ ' ואז בשחרית.

כאן  אבל  וק"ל. ודוק. מדרש . יקבע שחרית סעודת

במיני אף שמעמיסים  כיון הנוהגים השתנו בארה"ק

לסעודת התיאבון ונסתם  כריסם  מילאו ובזה מזונות
כאמור אמנם הסעודה . לאחר דחאוהו ולכך השבת

בתורה . חשקו לגודל  כלל כן  נהגו לא  מו"ז אצל
חייו]. בארחות  [הוזכר 

וז"לפד. א ') סעי ' ר"ץ (סי ' השו"ע לשון
מדרש קובעים  שחרית סעודת "אחר
נוהגים וכך אגדה". בדברי  ולדרוש  בנביאים  לקרות
חשוב  מנהג  שנשתמר תלי "ת המורחבת . במשפ' אף

[ו  הילדיםזה. להרגיל  כדי זה לנוהג השורש  אף יתכן 
וספור בפסוקיו והן בטעמיו  הן בנ "ך, בבקיאות
אך שמעתי]. לא  לדורותיו . ישראל עם מאורעות 
"ואחר שכ' קמ "ג :) דף (ח"א למהרי"ץ בע"ח  עיין
עצמו  יענג ושוב מעט , לנוח  ישב סעודתו השלמת 

לו  זה  כי  הרבה בשינה  יתגרה ולא  בשינה , מעט 
וילך וירחץ משנתו  יקום תיכף רק פלילי , לעון 
באשר או תורה חבירי  עם תורה ללמוד  לביהכנ "ס
רוח נחת לו יש  אשר אחרות  מדרשות  בתי ימצא 

השו "ע. פסק ציין ולא  עמהם". ללמוד 

למדפה. "אם פ' ב') סעי ' רפ"ה (סי'
תרגום , כמו  חשוב רש "י  בפי' הפרשה

פרש "י". עם  תרגום  יקרא  שמים וירא

עלםפו. רבון י-ה הפיוט  ששרים  תימן בק"ק
עת היא כי  שלישית  בסעודה דוקא וכו'
"א-ל לשורר הנוהגים  יש  אמנם  כן. נהגנו ולא רצון.



̇ ף והלכו פא ףמנהגים 

וישפג. נרננה , לכו פסוקי בג ' ופותח תימן, ק"ק כמנהג המת 'מנא אומרים  השבת צאת קודם

פסוקים עוד להוסיף .פזנוהגים 

ימיםפד. באורך  מתחיל  אלא נועם  ויהי אומרים  אין השבוע באמצע יו"ט שחל שבת  מוצאי

וגו' .פח אשביעהו

בתיהןפה. עוזבות ונשותיהן הקהל  כל בהשתתפות  הכנסת בבית  מבדילין היו שבת במוצאי

מהעזרה לשמוע .פטובאות 

ההבדלהפו. קודם  התיקון  אומר כמופיעצ היה  פיוטים  ושאר ברכה  פסוקי ההבדלה  ולאחר ,

.צאבסדור 

להפסק פז. חשו ולא בהבדלה  הברכות אמירת  תוך  ברכה  פסוקי אמרו מו"ז .צב בזמן 

ר"תפח. דעת  לפי השבת  את  להוציא מנהג  היה  .צגלא

̇ ףףףף ףףףףמ˜ורו

בלובן  הגנוז ו"אור חביון" בשפריר מסתתר
הנהיג וכן ספירות . עשר ע"ד  והוא המחשוף",

בביתנו. שליט "א  אאמו"ר

נרננה ,פז. לכו  מזמור כל  להוסיף הנוהגים
הפרק  סיום עד נא הושיעה  ה' אנא ופסוקי

החודש . תפילת בסדור  כמופיע

בשםפח. שכ "ד ) עמ' (ח "א ויצי "ב באמ "ת 
בעשיית אסור ויו"ט  דהיות  הגאונים 
עלינו  כוננה ידינו ומעשה יאמר היאך  א"כ  מלאכה
ג ') סעי "ק רצ"ו (סי' המשנ "ב וכ "פ כוננהו. או 

ב'). סעי"ק רצ"ה (סי ' זתים והשתילי

כדיפט. ש "צ "מבדיל  רצ"ה ) (סי ' השו"ע
בכה "ח ועיין יין ". לו  שאין מי להוציא 
ומורו  טוב. מנהג  שהוא המהרח "ו בשם י"ג ) (סעי"ק
הקהל שיניחוהו כדי לצדקה זהובים ד ' נתן  האר"י
וכן  בביהכנ"ס. עליו להבדיל משלו יין להוציא

(ח למהרי"ץ ראויבע"ח  שכן הביא קמ "ט .) דף "א
ולעשות . לנהוג

הקהילות .צ. משאר  שונה  במנהגנו התיקון
בנספחים . והצגתיהו

אליהו צא. פתיחת ההבדלה אחר מיד  לומר
רצ"ה (סי ' בכה "ח  וכ "ה  זל "ט . הנביא

הא וז "ל ט ') (סעי "ק רבה  האליה  בשם  י "ט ) סעי "ק

דבכל משום  במוצ"ש  הנביא  אליהו דמזכירין
החיים עץ תחת  ויושב לגן  אליהו נכנס מוצ"ש 

עכ "ד . ישראל, של  זכותן וכותב

נפשיצב. שובי הפסוק אמרו הבשמים הרחת 

אמרו  האש  מאורי  ואחר וגו'. למנוחיכי

אף  זה מנהג והובא וגו'. לצדיק זרוע אור  הפסוק

(סי ' ובכה"ח תקמ "ט ). עמ ' (ח"א כנסה"ג בתכלאל

שראוי הדביר פתח  בשם כתב כ') סעי"ק רח "ץ
להפסק  חשו  לא לדידהו ועכ "פ בזה . ולמחות  לגעור

ס"א ) סעי "ק יצחק בעיני  ס"א  (סי' בשוע"ה כיעויין

בברכת הברכות  תוספת כדין קמאי  על  שסומכים

שם וסיים כיעויי"ש . הכוס, טעימת  קודם  המילה

כיום אצלינו נהוג  וכך  לאומרם. שלא עדיף דמ "מ 
ההבדלה . כוס טעימת אחר אלו  פסוקים  לומר 

השקיעהצג. בזמן והגאונים ר"ת מחלוקת 

כידוע  ואכ "מ . היא . אימתי וצאה"כ 

דין  בסתם הביא  ב') (סעי' רס"א  בסי' השו"ע מר"ן

ולענין  ר"ת . ד ' כפי הוא  ומפורש  שבת , תוספת 

סעי"ק  (שם זתים  בשתילי עיין  בזה, תימן מנהג 

שיטת [התואמת ישראל  חכמי  מחלוקת בענין י "ד )
שיטת [התואמת  העולם אומות  וחכמי  ר"ת]



̇ ף אבו  ̇ ףאורחו פב 

שבתפט. במוצאי רביעית  סעודה  עריכת  על הקפיד דדוד צדמו"ז סעודתא זוהי בפיו אומר  והיה 

משיחא .צה מלכא

הערהצ. עיין  במוצ"ש המזון  ברכת  מגדול אמירת  .צובדין

ה˘נה  מועדי

פסחים.יש משניות  בפסח היינו המועד. אותו של המשניות  קוראים  היו המועדים שבכל לציין

הערה עיין  ביוה "כ  ר"ה. משניות בלילצזבר"ה קראו ובסוכות [בר"ה  סוכה . משניות בסוכות .

ביום]. בפסח  החג.

̇ ףףףף ףףףףמ˜ורו

להיפך , או חוזר  ומזל  קבוע גלגל  האם  הגאונים]
אומוה"ע. לחכמי  והודו ישראל חכמי שחזרו  כ ' שם 

כר"ת , ודלא  הגאונים  כשיטת  דהסכים נראה ומזה 

למהרי"ץ  בע"ח  וכ "ה  וכר"ת . השו"ע שפי' הגם 

שלושת הוא  השבת צאת דזמן  שכ ' קמ"ז .) (דף

הגאונים . כשיטת  והוא  השקיעה , אחר  מיל  רבעי 
שיש כ "א ) סי' (ח "ב אומר יביע בשו"ת  עיין אמנם 

ס' בסוף השמשות  בין  בקונט ' [עיין בזה . להחמיר 

שאסף  ב"מ) (עמ"ס זצ"ל  מצאנז לרבי חיים  דברי 

כדעת ואחרונים ראשונים  פוסקים ושמונים  כמאה 

שנהג מי שמענו  לא  תימן בני  במנהג ועכ "פ ר"ת].

רבינו  בשם רצאבי מהגר"י שמעתי  וכן בזאת .
אביו  מנהג היה  שכן שהעיד  הרמב"ם בן  אברהם 

הגאונים . כשיטת הרמב"ם רבינו 

יסדרצד. לעולם  שפ' ש ') (סי' השו"ע מר"ן 

ובאמת וכו'. שבת במוצאי  שולחנו אדם

תלוי וכנראה  ברור, כ "כ  לא בזה  תימן  מנהג 

א ') סעי"ק (שם זתים בשתילי  כיעויין במחוזות
אחר עד  ג ' הסעודה  ממשיך  שאם "ושמעתי  שכ '

במוצ"ש . רביעית סעודה  עוד  לאכול  א "צ שחשיכה 

מנהג היה  שלא  ומשמע א'". סעי"ק זוט "א  אליהו

וכ "כ בפנ "ע. רביעית סעודה  לאכול  ברורה  כהלכה

והשלום החיים  שו"ת  בס' זצ"ל  כסאר חיים  מארי

רביעית סעודה מקיימים היו לא דבתימן  קי "ט ) (סי'
וסמכו  הלילה  עד  נמשכת  היתה ג' סעודה  אלא 

לשון  כמשמעות נהגנו  ומ "מ  זוטא. האליהו על 
השו "ע.

דאצה. "ויאמר  ה') סעי"ק ש ' (סי ' בכה "ח 
ניצול ובזכותה  מלכא דדוד  סעודתא היא 
(ענייני המנהגים  טעמי בס' וע"ע הקבר ". מחיבוט 

שאמרו  ע"ד וכו' "טעם  וז"ל  תכ"ה) אות שבת 
בכל ע"כ בשבת , שימות לדוד הקב"ה  שאמר 
שלא על גדולה  סעודה  עושה  דוד  היה מו"ש 
סעודתא היא דא  במו "ש  אומרים שאנו וזהו מת,
הקדושים בספרים הרבה ומצינו מלכא". דדוד 

בפיו  הדבר להזמין  יש  ומצוה  מצוה  כל  שעל 
בכוונת הנרצית התכלית  בהשלמת  יותר פועל  ובכך
האושפיזין  בהזמנת  מצינו  וכיוב"ז  המצות. ועשיית
הסדר בליל  בפיו  ורחץ קדש  ואמירת לסוכה ,

ואכ "מ . ועוד .

ליצו. ואמר  שליט "א , לאאמו"ר שאלתי 
איש בבן  וכ "פ מגדיל, ולא  מגדול  לומר
אות ויצא פ' ש "ב י"ט. אות חקת פ' (ש "א חי
ועיין  י"א). סעי"ק קפ"ט  (סי ' והכה"ח כ "ז)
ל "ג . סעי"ק ל "ב סי ' (ח "א  יצחק בעיני בשוע"ה 

שאין  ע') סעי "ק ס "א סי' ח "ב שם  בדבריו  וע"ע
לומר היה  שמנהגנו  מסתבר ומ "מ  מגדול. לומר 
ח "א (הנד"מ ימים  חמדת בספר  כמפורש  מגדול 
בעיני כמובא עדן  עיר  מנהג  וכן ע"א ), אות  פי "ח 

הנ"ל . יצחק



̇ ף והלכו פג ףמנהגים 

פסח 

לגמרי יש השו"ע מרן פסקי כפי בדיוק נערך  היה  הסדר שליל צח לציין

בברכהצא. יו"ט בכל  נר להדליק השו"ע ד' יו"ט נר הדלקת .צטלגבי

פעמיםצב. י' באמירת  ומסיים במחזור כמופיע  רצון  ויהי יחוד בלשם המארי פותח  המנחה  אחר

החג במזמור פותח והציבור ה '". בעיני חן מצא  "ונח  התהליםקהפסוק ספר וסיום .קאופתיחת 

מוסף. תפילת מסדיר היה  ולא השנה . מועדי בשאר וכ "ה  התפילה. הסדיר ואז

עריבהצג. במנגינה  היתה  רגלים  שלושת  של  ערבית  תפילת .קב מנגינת 

̇ ףףףף ףףףףמ˜ורו

המשניותצז. קראו שלא שליט "א  אאמו "ר לי 

מלכות", ה"כתר אמרו אז כי בלילו לא 
כלל ומנוחה  הפסקה היתה  לא  בזמנם כי  ביומו  ולא

ביוה "כ .

ראשון צח. כוס על רק בפה"ג  שמברכים 
מכזית פחות  כרפס אוכל  ושלישי .

ולא מלח  במי הכרפס מטבל  בהסיבה. שלא

ההגדה . תחילת קודם המצה  חוצה בחרוסת.

וחצי ] שנים  [שהם  מצות ג' על  המוציא  מברך 

המצה מניח  מצה  אכילת על ברכת  וקודם 
ב' אוכל [המברך ] הכורך . לצורך  התחתונה

הראשונה מצה  הכזית  מטבל אינו כזיתים .

חצות קודם האפיקומן לאכול  הקפידו בחרוסת.

חצות , קודם רביעית כוס לשתות אף [והשתדלו

כיעויין  ואכ "מ  ועוד. אפשרי]. הדבר תמיד  לא  אך
השו "ע. למרן פסח  הל ' בכל 

תקי "דצט. ה '. סעי ' רס"ג  (סי' השו "ע מרן 

רבתי המחלוקת וידועה  י "א ). סעי'
האם כן , ואם להדליק. נהגו  כלל האם  תימן במנהג 

צדיק  פעולת בשו"ת  בזה המהרי"ץ בד ' ועיין לברך .

כיון  להדליק שלא הטעם שנימק ע"ר ) סי' (ח "ג

שירצו  זמן כל  משחשיכה אף להדליק מותר  שיו "ט

לברך כ ' (מהדו"ב) בע"ח  ומאידך  בשבת. משא"כ

אחרונה משנתו היתה  מה  והשאלה  יו"ט . נר על 
(ח"ב  שוע"ה  בס' כיעויין  רצאבי  הגר "י וד' עיקר.

ויצי"ב  בס' וע"ע לברך. שאין  י "ח ) סעי ' נ"ז סי '
שם שדן ומה  ולברך , להדליק שהעיקר פ"ט ) (ח "ג
לי אמר שליט"א ואאמו"ר  ואכ "מ . המהרי"ץ. בד '
שזכור כמה  עד  אבל  נהגו , מה  לזכור אדעתיה שלאו

נוהגים אנו וכיום יו"ט . נר  כלל  להדליק נהגו  לא  לו,
בברכה . להדליק

הקהילות ,ק. מיתר  אצלינו  שונה  המזמור
לברכי או נרננה ללכו דומה  וניגונו

ר "ח . של  נפשי 

בע"חקא. עיין  אלו מזמורים לאמירת
שהיות שכ ' ה :) דף (ח "ב למהרי "ץ
ונשים , גברים  משפחות, לקיבוץ זמן הם  והמועדים 
המזמור אומר לכן  באיסורים, יכשלו שמא  וח "ו

וגו'. רשעים בעצת הלך לא אשר האיש  אשרי
כאילו  לציון האחרון  במזמור אף שמסיימים וראיתי,

הספר . כל סיים

הנוראיםקב. הימים מנגינת  למשקל  דומה 
וכנראה עליז. יותר קול  שהינו ורק
משא "כ החג, לאוירת  להיכנס כדי כן הנהיגו

[וי שבת. כבכל  רגילה מנגינתם  ומוסף שבשחרית

כבערבית , עשו מוסף או בשחרית שאף בביהכנ"ס
כי אם  נהוג. היה היאך  זכרון  מחוסר  הוא  אבל
בהכנ "ס  שבא' שמעתי  החיבור להוצאת שסמוך
הנוראים הימים  כדוגמת לנגן נהגו אונו בקרית

יו"ט ]. בשחרית



̇ ף אבו  ̇ ףאורחו פד 

לבןצד. ק'מיץ עם  הולך היה  זצ "ל מו"ז פסח  עטופיםקגבליל להיות ונהגו הכפורים. ביום  וכן .

הסדר  ליל  כל  במהלך  גדול  .קדבטלית 

במחזור צה. כמופיע ההקדמות כל  אומר היה  הקידוש  שביעי קה קודם בליל  הקידוש קודם וכן  .

שלפסח.

להפסק צו. חש ולא הקידוש  בתוך הבדילנו תרומה  .קואמירת 

הערהצז. עיין  בהסיבה, נשים חיוב  .קזבדין

̇ ףףףף ףףףףמ˜ורו

"וקיטלקג. י "ג) סעי "ק תע"ב (סי ' משנ"ב

מוחין  אין הלובש  ומ "מ  ללבוש  שלא  נהגו

וע"ע  ד'). סעי' (שם הגר"ז בשו"ע וע"ע בידו".

הקמיץ', לבש  מו"ז ומ "מ  ג'). אות (שם  בפס"ת 

ראו  כי  כן נהג ואולי המשנ"ב, מצד לא  כנראה ,

שכ ' ב') אות פ"ו פסח  (ח "ב ימים חמדת בספר
הוא כי  מפני לבנים בגדים  ילבש  לו  אפשר "ואם

אאמו"ר וכיום וכו'". בדימוס שיצאנו חירות סימן

לנו  שאין  אחר  הקיטל  ללבוש  הנהיג  שליט "א 

[האשכנזים ] הק' הישיבות בוגרי ומנהג  הקמיץ',

אתרי ארכביה  כעין עושין אנו ובכך  קיטל , ללבוש 
רכשי .

ד "הקד. נ"ב סי' (ח "א  יצחק עולת בשו "ת

פלאג'י מהגר"ח שהביא ומנהגנו)
הבגד יסיר שלא  כ "ה :) דף לראש  חיים  (הגש "פ

הלבוש ולדידן  הסדר. עריכת אחר עד העליון 

סי ' (ח "ג  בשוע"ה  הביא  וכן הטלית. הוא  העליון 

ס'). אות יצחק עיני צ"א

מקורו קה. יו"ט  בליל  קידוש  קודם התיקון

במקומו. תיקון (כל ימים  חמדת בספר

הרגלים . בשאר וכן וק"ל).

שקבלהקו. ט .:) דף (ח "ב למהרי "ץ בע"ח 

גאון. סעדיה  מרבינו זה נוסח  כי בידינו

לאומרו  שלא המערערים  שיש  המהרי"ץ כ ' ושם

שמנהג כ ' ומ"מ הפסק. מטעם  הקידוש  תוך 
מדוע  ליישב במקו"א והארכתי עיקר. הקדמונים 

קודם אומרו  שליט "א אאמו"ר  וכיום  הפסק. אינו

בסוף  אומרים  גאלת  אתה  אמירת וכן הקידוש .
פיסקא כל  [ועל ישראל גאל  ברכת קודם  ההגדה 

הללויה ]. לענות  נהגנו  ופיסקא 

שקז. ענהלאאמו "ר המנהג , מה  ליט"א
ורק  נהגו. מה  עליה אדעתיה  דלאו

זצ"ל אא"ז  [אשת  ע"ה  זהרה מרת  שזקנתו זוכר 
היתה כי בהסיבה  יושבת היתה זצ"ל ] דוד  מארי
חשובה אשה  בביאור המהרי"ץ ד ' [ולפי  חשובה.

הפירושים ]. לג' היא  שייכא  מישך 

אשה" ד ') סעי' תע"ב (סי' פסק השו"ע זה ,
והרמ "א חשובה". היא  אא"כ  הסיבה  א "צ

להסב  נהגו  ובזה"ז הן  חשובות דידן דנשי הגיה
למהרי"ץ  בע"ח  ועיין  וכו '. הראבי "ה  על  סמכו  כי
ג ' שציין חשובות נשים בהגדרת י:) דף (ח "ב
ב. הבית. גברת  והיא בעל  לה  שאין  א. פירושים .
לה יש  ג. הדור. גדולי  בת והיא ידיה  בפרי חשובה

הבית . בצרכי מתעסקת  שאינה  ושפחות  עבדים 
שאין  היינו חשובה  שאשה הרוקח בעל  בשם וסיים
תימן  בק"ק ועכ "פ תסב. אם  עליה מקפיד בעלה
סעי ' צ"א סי ' (ח "ג  בשועו"ה  וכ "פ להסב. נהגו לא
תימן  מק"ק  נשים  הרבה  יש  שכיום  ומה  ה ').

שהסיבה מצד  זכות  עליהם ללמד  יש  המסיבות
על מסובין  יושבין  שהיו כבזמנם  אינה  בזמנינו 
מצה ד"ה (קט "ו: בפסחים הרשב"ם כדפי ' מטותיהן
כלפי האשה  מצד  העזה  כאן  אין וממילא  לפני),

וילדב"ז. הבעל.



̇ ף והלכו פה ףמנהגים 

יחודי צח. בנוסח  כבר כאן  מא  אמר שמו"ז .קח המנהג

פסחצט. בליל  צלי לאכול  שלא .קטמנהגנו

כללק. קטן ע"י נאמר היה  ולא בקירוי, .קיהלל

לשורר קא. ההגדה בסיום  השירים.קיאהמנהג  שיר לאחמ "כ  גדיא. חד יודע . מי אחד פיוט

חמישיתקב. כוס  על לברך  היה  .קיב מנהגנו

̇ ףףףף ףףףףמ˜ורו

אחתקח. ע"ג זו ייחודית נוסחא  שרשם
מיוחד בקונטרס והוצאנוהו ההגדות,
ופרחים וציצים  וביאורים  הארות בתוספת  בפנ"ע

נחמדים .

שהביאקט. א') סעי ' תע"ו (סי' בשו"ע
תלוי פסח  בליל  צלי אכילת  שאיסור
שבאלו  כ ' א') (סעי "ק ובמשנ"ב המקומות . במנהג 
הלילות בב' צלי לאכול שלא המנהג הארצות 

ועיני ו'. סעי' צ' סי' (ח"ג בשוע"ה  וע"ע [בחו "ל].
בליל צלי לאכול  שמנהגם  ט "ו) סעי "ק שם יצחק

לאיסור . נוהגים אנו  ועכ "פ פסח .

חובהקי. שיש  ההלכה  מצד פשוטה  זו 
והיות ההגדה, בסדר  ההלל  את  לקרוא 
הקטן  אין לכן  כעונה שומע מדין יד"ח ומוציאים
(או"ח ברמ "א מפו ' כן ולענ"ד  יד "ח . להוציא יכול 
אומר שבהן "והגדול  שכתב א') סעי ' תע"ט סי '

רשות לקטן ליתן יכול  והגדול  (כלבו ). ואנא  הודו
ההגדה (סדר המהרי"ל  בד ' במקור ועיין (מהרי "ל )".
שרבו  סגל  מהר"י "אמר שכתב ע"ה) סי' ק"כ עמ '
לומר מצוה בני  שאינם נערים מניח  היה  לא  מהר "ש 

פסח בליל  יכוליםהודו שאז וכו ' ה' אנא  אבל 

ומילה מילה כל  אחריהם  ועונים הואיל  להוציא
האשכנזים . מנהג  לפי  [כוונתו  בהודו". משא"כ
שהגדול משמע שברמ "א דאע"פ ונראה  ואכ "מ ].
נכון  זה אין מ "מ  יד "ח , להוציא רשות לקטן  נותן
ליתן  שהכונה ב') סעי "ק (שם המג"א וכמש "כ  כלל,

וע"ע  אחריו. חוזרים שממילא  באנא  רק רשות  לקטן 
בשנים קטן היינו קטן שכ ' ג') (סעי"ק מרדכי  מאמר
ולפי "ז  עיקר. וכן שנים. י"ג  בן הוא  עדיין  אבל
אינם השת "ז) על  (שם לשולחנך  סביב בעל דברי 

רצאבי . הגר"י  עמדי הסכים  וכן  נכונים .

ק"ק קיא. בשאר  נשמעו  לא  אלו פיוטים
ומנגינתו  הוסיפום . לא הרבה ואף תימן
יישנו. שלא כדי  לבבות ומשמח  המעורר באופן

כידוע.

כוס קיב. על  אחרונה  ברכה שלאחר היה 

חמישית כוס בעה "ב מוזג  רביעית 
בקידוש . כמו  הבית  לבני  מעט  ומוזג  בפה"ג ומברך 

חלאוה ובמהר "ם גאון  עמרם  רב בסדר
על להוסיף שיש  (קי"ח .) בפסחים והמאירי
(ליל חיים ובארחות חמישית. כוס כוסות, ארבע
ארבע  כי דה"ט  כ' הראב"ד  בשם  ע"ט ) דף פסח 

והוצאתי , גאולה , של  לשונות  ארבע כנגד הן  כוסות 
חמישית כוס ומוסיפים ולקחתי. וגאלתי , והצלתי,
וע"ע  "והבאתי ". גאולה  של  חמישית  לשון כנגד 
(סי ' רוקח ובמעשה  ח'). י "ב (שמות זקנים  בדעת
כי גאון שרירא רבינו בשם נוסף טעם הביא  ס')

והחמישית מלכויות , ארבע כנגד  הן כוסות ארבע
והלכה העתידה . הגאולה של  רויה כוס כנגד  היא 
לשתות שאין א ') סעי ' תפ"א (סי' השו"ע פ' למעשה
(סעי"ק  המשנ"ב ובי' מים. אלא רביעית כוס אחר 
בהגה ' וע"ע הכוסות . על  כמוסיף נראה כי  א ')

ק"ט:) (פסחים  אמרו בגמ ' כי  שכ ' לשו "ע החת "ס
ליל הוא זה  שלילה נרמז  כוסות  ארבע שבשתיית
לשתות אין  ולכן לזוגות, בו  חוששים  ואין שימורים

חמישית . כוס

' שכ ה"י ) חו"מ  מהל ' (פ"ח  ברמב"ם עיין
עליו  ולומר חמישי כוס למזוג  לו "ויש 

טוב  כי לה' מהודו והוא הגדול נהרותהלל על  עד 
ויש כוסות , ארבעה  כמו חובה אינו זה וכוס בבל ,
פי על אף שירצה  מקום  בכל ההלל  את לגמור לו



̇ ף אבו  ̇ ףאורחו פו 

ולאקג. בחול  כשחל גם  השבת  ליום שיר מזמור שאמר ברוך אחר אומרים יו"ט בשחרית 

לה' להודות  מטוב לתודהקיגהתחילו מזמור אומרים ואין .קיד.

בשאר קד. וכן להפסק. חשו ולא רוח " "שפל רשות  אומר חי כל נשמת  קודם יו"ט בשחרית

רוח ". "שפל  במקום במחזורים  כמופיע וכו' נפשי" "צמאה אומרים  תורה  ובשמחת  טובים. ימים

"קדשנו קה. קודם במנוחתנו נא  רצה  או"א מוסיפים  אין בשבת  החלים  המועדים  תפילות  בכל 

"שים"קטובמצותיך ולא חלקנו "תן" אומרים וכן  .קטז".

מידותקו. י"ג אומרים  אין ס"ת  .קיזבהוצאת 

ימיםקז. חמדת בספר ומקורו עולם. של רבונו אומרים  ס"ת .קיח בהוצאת

מוריד קח. מזכיר היה  והמארי להפסק. חשו ולא הש "ץ לחזרת  לחש בין נאמר הטל  תיקון

מוסף  של  הלחש  קודם הקדיש  אחר .קיטהטל 

̇ ףףףף ףףףףמ˜ורו

הסתמכו  המנהג במקור ואולי סעודה ". מקום  שאינו
על הרמ"א מלשון נראה וכן הרמב"ם . לשון על 
חמישית . כוס לשות רשאי  רוצה שאם הנז"ל  השו "ע
ובמשנ "ב  הרמב"ם  על  בנו"כ  כיעויין  צ"ע כ"ז  אבל

התנאים עם יפה  מתיישב מנהגנו שאין הרמ "א על 
כיום כי ואכ "מ , זו. הלכה  בגוף כיעויין הנדרשים

חמישית . כוס למזוג כלל  מנהגנו אין

חייםקיג. הארחות  בשם  נ"א ) (סוס"י  ב"י
בפסוק  להתחיל אין בחול  שחל שביו "ט
היטב  בבאר עיין ומ "מ  שבת . שאינו כיון  הראשון

חמודות והלחם הכנסה "ג בשם י') סעי "ק (שם
(סעי"ק  והפר "ח  ט "ז) אות  עומדין אין פ' (ברכות
(סעי"ק  המשנ"ב וכ "פ שבת. נקרא יו"ט  שגם  ט ')
מ "ט ). (סעי "ק הכה "ח  הכרעת נראה וכן כ "א ).
שחל ביו"ט  אומרים שאין הבלדי  מנהג  לציין ויש 

פרט לתודה . מזמור  אלא  המזמור כלל  בחול
ליום שיר  מזמור אומר בחול  שחל  אף ליוה "כ 
טובים הימים מכל  יחידי  הוא  שיוה"כ כיון השבת

שבתון. שבת הקרוי

ח ').קיד. סעי ' נ"א  (סי ' הרמ"א

סי 'קטו. (ח "א  אומר יביע בשו"ת זה  בכל 
התפילות שבנוסח  שציין ל"ח)
בשבת , שחל  ביו "ט זו הוספה ציין  לא  להרמב"ם

הגר"א . בשם  כן כ ' קס"ה) (אות רב במעשה  וכן 
ג ') סעי' תפ"ח  (סי ' הלבוש  דברי  הביא  ומאידך 
ל "ד ) סעי "ק תפ"ז (סי ' והכה"ח  ו') (סעי "ק והמג "א
בר"ה וכן בשבת, שחל  ביו"ט  כן  להוסיף שיש  ועוד,

ובחזו "ע  שם להלכה  העלה וכן עיי"ש ]. [ויוה"כ.
להוסיף. שאין ומנהגנו  ע"ה). עמ' נוראים (ימים

שגרס קטז. להרמב"ם התפילה  בנוסחאות 
תן  מ"כ) (פ"ה  באבות שנינו  וכן "תן".

פ"י (ח "ב בויצי "ב עיין ומאידך  בתורתך. חלקנו
ומנהגנו  בתורתך . חלקנו שים לומר שעדיף י"א) סי '
ובהבדל "שים ". השנה  ובשבתות "תן" ביו"ט  לומר 

קט "ו. הע' הנז "ל בחזו"ע עיין המשמעות 

שבמקורקיז. לומרספק שלא  בתימן  המנהג 

במחזורים כן הכניסו ומקרוב מידות. י "ג 
כיעויין  נכון ואינו  הספרדים. מנהגי אחר שנמשכו
תעשה ואל  דשב ק"ט ) עמ ' נוראים (ימים בחזו "ע

עדיף.

טוביםקיח. בימים אלו  תפילות  לכל 

חמדת מספר הוא  הנוראים והימים 
במקומו. כ"א ימים

שאחרקיט. פ"ב.) דף (ח "ב למהרי "ץ בע"ח 
אלו  פיוטים מצאו הדפוס אור  שנתגלה 



̇ ף והלכו פז ףמנהגים 

עלקט. התפרס אלא  בדוקא חוה "מ  בשבת  קוראים  היו לא השירים לשיר שמו"ת קריאת 

השבוע. משך 

העמידהקי. קודם לציון  ובא אחר במנחה  יום  של שיר .קכ אומרים 

עמך"קיא. "עם  ולא "ועמך " אומר המוסף בקדושת  המועד .קכאבחול

לתודהקיב. מזמור אומרים אין פסח  המועד .קכב בחול

ישראלקיג. בצאת  מוסיפים  ואח "כ  בחול  כסדרו אומרים שמו"ע אחר המועד חול  בערבית

יגדל ופיוט  .קכגממצרים 

שלפסחקיד. שביעי לליל התיקון  לומדים .קכדהיו

̇ ףףףף ףףףףמ˜ורו

לא אך  גבור  אתה  ברכת תוך  לאומרם מסודרים 
בשם שם כ ' ומ"מ הפסק. מטעם  הברכה באמצע
לאומרם א "י שמנהג  [אבוהב] שמואל  דבר שו"ת 

הדין  דמעיקר מדבריו נלמד  ומ "מ  התפילה . קודם
לחזרה . לחש  בין וכ "ש  החזרה תוך  אף לאומרו מותר
הופיע  שבקוראסה  שליט"א אאמו"ר  לי  אמר וכך
ומ "מ הש "ץ. חזרת  בתוך  והטל  הגשם תיקון לומר 

כן. לא  המנהג  כאמור, כיום,

משבתקכ. גרע ולא  יום, של  שיר מדין

השבת ליום  שיר מזמור שאומרים
מצד למנחה  משחרית ודחאוהו  יום , של  שיר מדין

דציבורא . טירחא

בשו"תקכא. (סי 'קל "ד ),הוב"ד בספר גןהמלך 
וז"ל ל "ה ). סי' או "ח (ח "ה  אומר יביע
קטן. מכתר גדול כתר נשתנה מה  ידענא הוה "ולא

בתוס' (ל "ז:) סנהדרין במס' עיני  את  ה' שהאיר  עד 
בתשובת כתוב שמענו זמירות. הארץ מכנף וז"ל 
בשבת אלא  קדושה אומרים א "י  בני שאין הגאונים
הוא כנף וכל  לאחד כנפים שש  חיות  גבי  דכתיב
וכשיגיע  מעשה, ימי בששת ביום א' שירה אומר

לנו  אין  רבש "ע המקום, לפני  החיות  אומרים  שבת 
א ' כנף עוד  לי  יש  להם  משיב והקב"ה  כנף, עוד 
זמירות הארץ מכנף שנאמר שירה  לפני  שאומרים
שאנו  למנהגנו טעם לנו  יצא זה  ולפי  עכ "ל . שמענו ,
שבחול לפי מוסף בו שיש  יום  בכל  כתר אומרים

כנפים משש  א' בכנף שירה  אומרים  יום שכל 

המוני מלאכים אומרים  ולכן עיקר הם המלאכים

עיקר הם  שהמלאכים  ישראל  "ועמך " מעלה
בשבת אבל  ישראל. ועמך  ואח "כ  אותם  שמקדימין

אומרים לכן הכנף הם  וישראל  כנף למלאכים  שאין

ה שישראל  ישראל עמך " קטן "עם  ע"ד  העיקר ם

אלא בשבת  דוקא שלאו אמת  הן עכ "ל . בגדול. נתלה 

למלאכים אין  אז אף כי עמך", "עם אומר ביו "ט ה "ה
ולא המעשה ימי  בששת  חז"ל  בלשון  ודוק כנפים .

(סי ' בברכ "י  החיד "א וכ"פ החול . ימי  בששת  אמרו 

ד ' בפשטות המועד  בחול  אמנם ב'). סעי "ק רפ"ו 

(סי ' במג "א כיעויין  יו"ט  נקרא שאינו השו"ע מרן

לומר אנו נוהגים  המועד  בחול  ולכן א '), סעי "ק ת "צ

תפ"ח ) עמ ' (ח"א ויצי"ב כאמ "ת  דלא וזה  "ועמך ".
"ועמך". אומרים ויו"ט  בשבת אפי' שלדעתו

י "דקכב. סי ' או "ח (ח "ח  אומר יביע בשו "ת

י"א ). סעי "ק

בלב קכג. ליטוע כדי ואולי מקורו. ידוע

די "א המועד  חול  קדושת  המתפללים

בביאור כיעויין מדאורייתא  בו מלאכה  שאיסור

תק"ל ). (סי ' הלכה

הלימודקכד. ומקור  מועד ". "קריאי

ימים מהחמדת  הוא הזה  בלילה
ל "ה ). אות  פ"א  פסח של שביעי (ח"ב



̇ ף אבו  ̇ ףאורחו פח 

ולאקטו. הקודש בלשון  ספירה  מהמקובל . השונה  יחוד לשם  ליוורנו. נוסח  כפי העומר ספירת

בכח.קכה בארמית אנא למנצח . ואדנות . הוי'ה  בשילוב  פסוקים ח ' הרחמן. .

הקבלהקטז. כדעת  שבועות  ועד מפסח  להסתפר לא וכיו"בקכומנהגנו ברית בעל הוא אם  ואף .קכז,

 ̇ ˘בועו

הלילהקיז. כל וערים התיקון  לומר .קכח נוהגים 

הפרשיותקיח. כולם  יחד קוראים אין  ולאחמ"כ המארי, ע"י העולמים  רבון בפתיחת התיקון סדר

קטע קורא אחד כל רבה.קכטאלא  הושענא לליל בתיקון הוא וכן .

פרטקיט. שינה, המעביר וברכת  נשמה  אלד'י כולל  השחר ברכות כל אומרים  השחר בעלות 

יצר  ואשר נט"י על  השחר.קללברכת  בעלות  במקוה  טבילה  על הקפידו לא .

החמהקכ. לנץ  המתינו ולא השחר בעלות  שחרית  .קלאמתפללים 

̇ ףףףף ףףףףמ˜ורו

ובסדורקכה. רל "ד ) (סי' הלקט  בשבולי  כי  אמת
הספירה נוסח לומר  הובא  קנ"ד ) (דף רס"ג

דף  (ח "א למהרי"ץ בע"ח וכ "ה  ארמית. בלשון 
הלשון  שזהו מצד או  לכך, טעמים  שציין  מ "א :)
ומ "מ בנו . יתקנאו לא שהמלאכים  כדי  או בזמנם ,
מפורש הוא  שכן ובאמת  הקודש . בלשון  מנהגנו
בלשון  קס"א ] [עשין לרמב"ם המצוות  בספר

בשוע"ה וכמש "כ למנהגנו  ראיה  אינו  אך  הקודש .
נוסח את  אף כי  ה ') אות  צ"ב סי' ח "ג  יצחק (עיני 
בלשון  הזכיר הרמב"ם  חמץ, ביטול  של  חמירא כל 

ודוק. הקודש .

רבינו קכו. בשם י "ג ) סעי "ק תצ"ג (סי ' כה"ח

סי ' (ח "ג  בשוע"ה ועיין ז "ל. האר"י
וכן  בתימן. שנהגו יש  שכן שהביא  ו ') סעי' צ"ב
י"א ). סעי "ק תצ"ג  סי ' השת "ז (על רענן  זית בפירוש 

וככלקכז. הרמ "ז. אגרות בשם  הנ"ל  הכה "ח 
פ"ב  (ח "ב ימים  חמדת בספר כתב הנז"ל 

ס"ז). אות

לזוה"ק קכח. (הקדמה בזוה"ק הוא  לכך 
דף  אמור ופרשת  ח . דף בראשית
ובחמדת ו ') סעי"ק תצ"ד  (סי ' בכה"ח הוב"ד  צ"ח .).

היו  בתימן  ואילך ). מ "א מהאות  פ"ג (ח "ב ימים

אלא הלילה  כל  ערים  היו שלא צנעא כדוג' מקומות 

והולכים לערך  הלילה חצות עד  התיקון  קורין 

בתוכחתו  במהרי"ץ אבל  כדרכם . לישן לביתם
[עי "ת במקומו שנהוג נראה מזה  שבלילה, לבטלנים

הלילה . כל  ערים להיות צנעא]

קוראיםקכט. כולם  אשר  תימן ק"ק משאר

במשניות ורק הפרשיות, כל  יחד 

במקומו. תורו לפי אחד  לכל מחלקים 

משנ "ב קל. מ"ו . בסי' הפוסקים שיטות

כל לברך  פשוט והמנהג  ועוד. וכה "ח 

להביא [ויכול  יצר  ואשר נט"י על מלבד  הברכות 
ברכת אף ואומר  יצר]. אשר ברכת חיוב לידי  עצמו

וכיום המעביר. אף מברכים אין  ובבלדי  המעביר.

שיברך אדם לחפש  עדתנו מבני המתחכמים  יש 

בחיפושם . כלום  הועילו ולא חובה . ידי  ויוציאם 

הגרעק"א לפמש "כ ובפרט  פשוט , והוא ודוק.
התורה . ברכות  לברך  יכול  לכו "ע ביום  שבישן 

עלקלא. מקפידים כנסיות בתי  ככל  ברוב
ספק  אין אבל  החמה. בהנץ תפילה



̇ ף והלכו פט ףמנהגים 

השבועותקכא. לחג "כתובה " אומרים  רצון  היהי אחר ס"ת  .קלב בהוצאת 

המנהג]קכב. שונה  [כיום  המוסף. תפילת  אחר תעשה  ולא עשה  אזהרות .קלגאומרים 

יו"ט.קכג. סעודת  אחר בצהרים קוראים היו לרות  שמו"ת  קריאת 

נוראים  ימים 

עשרהקכד. היו לא אם  אף בארמית  התחינות  אומרים היו .קלדבאשמורות 

מצפ"ץקכה. שם עם מידות  י"ג אומרים  היו מנין  היה  לא .קלה אם

ותקיעתקכו. וכו' ותעתרו תענו תתקבל , בקדיש בשחרית להוסיף נהגו ועשי"ת אלול  בחודש 

.קלושופר 

̇ ףףףף ףףףףמ˜ורו

יצא שכרם של  גדר אף כאן יש  מהם  רבים  שאצל
התורה , וקריאת  בק"ש  שנרדמים  כיון בהפסדם ,
שמעיקר ופשוט  ועוד . ביהכנ"ס וכבוד מורא ואיה
השחר עלות  עם מיד  זה  בלילה להתפלל  מותר הדין

וע"ע  א'). סעי "ק פ"ט  (סי' המשנ "ב שפ' וכמו
שציין  ה ') אות  קי "ט  סי ' יצחק עיני (ח "ג בשוע"ה 

כן. הסוברות  דעות י"ג 

מחכמימקורו.קלב. שונות 'כתובות' כחמש [ויש 

והמפורסמת  השבועות. לחג הספרדים

ישראל רבי של  לגנו' דודי  'ירד  כתובת היא שבכולן

לרבי גם ויש  בשמו], הביאה  כנה "ג בסדור  [וגם  נג'ארה

אלמושנינו  יוסף  לרבי מיעקב ), כוכב (דרך פארדו  דוד

] לה') ל"ה],(אשירה עמ' ע"ה  כרך סיני בירחון מבואר  כן

רבי של  גם ויש  טבא ), (בסימנא  טולדאנו חביב ולרבי

משאש יוסף  לר' מצוה  נר בספר והובא אלבז. רפאל משה 

מ.]. אליהו הג"ר  הארת קצ"ה. נפלאעמ' שבח  והוא 
בכתובתה לאשתו האיש  חיובי כל  את  הממשיל
בתורה דבוקים להיות  ישראל עם של לחיובם

ובמצוותיה .

עייפותםקלג. לרוב ציבור טורח  חשש 
פטירת אחר הונהג הלילה, מלימוד 
וצלילות בנחת המנחה תפילת  קודם לאומרם מו"ז
חורף  השעון נהוג  כשהיה מו"ז בזמן  ושמא  הדעת .

יותר . אפשרי היה הדבר בקיץ אף

שאםקלד. כיום  הספרדים קהילות  ברוב
וכ"פ  הארמית . אומרים אין מנין אין
מנהג אמנם  ל "ה ). סי' (ח "א אומר יביע בשו"ת 
תקפ"א (סי ' בכה"ח עיין מזו ויתירה כך , לא תימן

מנין. כשאין אף ארמית  שאומרים  כ "ו) סעי "ק
כ "ח ) אות יצחק עיני  ק"ט סי ' (ח "ג בשוע"ה וע"ע
רבני בשם ותרביו"נ והגאונים הרמב"ם ד' שכן
או"ח (חי"א אומר יביע בשו"ת  באורך וע"ע צרפת .

צ"ג ). סי '

שאין קלה. ה') סעי' תקס"ה (סי' בשו"ע
אבל רחמים  של  מידות י"ג  אומר היחיד
חכמי כמנהג  ומנהגנו דמי. שפיר  בתורה כקורא
[הוא מצפ"ץ בשם  הוי'ה  שם שמחליפים  תימן
בזוהר הוא  לכך והמקור  וכו ']. ב"ש  בא"ת  חילוף

וכו' מצפץ וז"ל  ע"א) רס"ב דף פקודי  (פ' הקדוש 
בבי לאתקדשא דא  קדישא דשמא  רזא איהו הכא 
בצלותא דיחידאי בקדושא אחרנין ואתוון עשרה ,
וכו '". חובוי על  לאודאי רגלוי על  קאים דסיים בתר
הוב"ד ב'). אות  (שם  אורות  בניצוצי  בחיד "א ועיין

י '). אות  צ"ג  סי ' או"ח  (חי "א  אומר  יביע בשו"ת 
אות יצחק בעיני  ושם ה' סעי' (הנ"ל  בשוע"ה וכ "פ

לכך . המקורות  ציין כ "ו)

מהיכן קלו. מקורו וא "י שליט "א. אאמו"ר
זה . מנהג 



̇ ף אבו  ̇ ףאורחו  ̂

יוה "כקכז. עד אלול מר"ח  הזוהר תיקוני ללמוד נהג .קלזמו"ז

כנהוגקכח. סימנים אוכלים ר"ה  לילות  .קלח בשני

אחר קכט. הפרנסה  על  תפילה והיא רעוא יהא תפילת אומר היה מזמור קלטהמארי .קמ לדוד

יוה "כ. בליל  וכן יושב. היה  והקהל  מוכרים , היו לא

הנוראים.קל. בימים החמה נץ  תפילת  על הקפידו לא

נשמתקלא. אחר אף - במקומם  ואומרים במחזור. כמופיע  הפיוטים  תוספות  אומרים בשחרית 

חי  הקדישקמאכל  קודם ישתבח  אחר המעלות שיר ומוסיפים  .קמב .

להפסק קלב. חיישינן ולא וכו' שמעך  שמעתי ה ' אומרים הש"ץ חזרת  קודם  .קמגבשחרית

וגו'.קלג. לאחד כנפים  שש  כנפים שש הפסוק מוסיף בלבד] [שחרית  בקדושה הש"ץ בחזרת 

שובה שבת ערב ובמנחה  שובה  בשבת  וה "ה  בשבת. שחל  בר"ה  אף מלכנו אבינו .קמדאומרים

̇ ףףףף ףףףףמ˜ורו

אלולקלז. חודש  ח "ג  (הנד "מ  ימים חמדת
"ומהרח "ו  שכ ' ל"ח) אות פ"א  ור"ה
יום בכל  אחד  חלק חלקים  למ' מחלקם  היה  זלה"ה 

מר" יום המ ' פהמאלה  נוהגים  וכן יוה "כ , עד  ח 
יראי חיל  אנשי מעשה  מאנשי רבים תוב"ב אר"י 

ל "ז. אות שם וע"ע אלד 'ים ".

ואף קלח. (ו.). ובכריתות (י"ב.) בהוריות 
השו "ע  מ"מ הזכירו לא  שהרמב"ם

למהרי"ץ  בע"ח וכ"ה תקפ"ג ). (סי' להלכה  כן  הביא 
ס"ג .). דף (ח "ב

המוזכרקלט. ה' בשם לכוין שצריך  להעיר

בדפוסים המצויין  ניקוד  כפי  זה  במזמור
ה ' שם ניקדו אשר החדשים  כדפוסים  ולא  הישנים ,
אין  כך שבין  ואע"פ ה ', שם כוונות והפסידו כרגיל 
כפי וכו' ע"ד  מצטרפת  מחשבתנו מ "מ  מבינים אנו

החג . תפילות שקודם  רצון  ביהי שאומרים

ור"ה ,קמ. אלול  חודש  (ח "ג  ימים בחמדת
רבינו  מנהג  שציין ס"ו) - ס"ד  אות  פ"ו 

יחסרו  שלא מסוגל  והוא מזמור לדוד  לומר  האר"י
היהי נוסח הביא ולאחמ "כ  השנה. כל מזונותיו
הרב  המחבר  שחיברו  דהנוסח  להעיר  יש  ורק רצון.
רק  אותו  אומרים  תימן ק"ק בהרבה ימים, חמדת 
יהא אומרים  בלילה אבל לשבח , עלינו קודם ביום 

ובתכלאל מקורו. ידעתי ולא  ארוך , נוסח והוא רעוא 
תימן  מחכמי שהוא  כתב ר"ה ) תפילות  (על  כנסה"ג 

הפסוק  שאומרים מה כמו"כ  שנה. כמאתיים לפני
מצאתי לא והפוך, ישר ז"פ וגו ' יוסף את  ה ' ויהי

זה . למנהג  המקור מאין 

רשויותקמא. לומר להפסיק  מותר האם  הנידון
בחזו "ע  עיין פסוד"ז , באמצע ופיוטים 
מרן  דברי  שהביא ק"ג ) – ק"א עמ' נוראים  (ימים
שהשו "ע  ל"ה) אות י "ח  (סי ' עין טוב בס' החיד "א
ק"ש , ברכות  באמצע במפסיקים  רק המנהג  ביטל 

חמדת בספר וע"ע לבטלו. ענין אין  בפסוד "ז אבל
ואכ "מ . נ"ט ). אות פ"ז ור"ה , אלול חודש  (ח "ג  ימים
ברוך קודם  הכל  ואומרים  המנהג שונה כיום ומ "מ 
שכן  פוסקים חבל  בחזו"ע שם שהביא  וכמו שאמר 

לעשות . ראוי

ור"הקמב. אלול  חודש  (ח "ג ימים בחמדת
ס'). אות פ"ז

כן קמג. שהשמיט  זצ"ל  צוביירי הגר"י כד'
הפסק. מטעם  מסדוריו,

הואקמד. מלכנו  אבינו  מלומר הנמנעים  סיבת 
האסורה צרכיו בקשת  בו שיש  משום 
(ל "ד .) בברכות והרא"ש  התוס' כידוע אבל  בשבת .



̇ ף והלכו ˆא ףמנהגים 

והמזבח.קלד. והנשחט שוחט וכו' יצחק נעקד יום הפיוט  את  משלבים  רצון שערי עת  בפיוט 

המחזור] בסוף [מופיע מזמורים  עוד .קמה והוסיפו

ציבור קלה. טורח  משום  ז"פ, ולא א' פעם "למנצח " מזמור אומרים  התקיעות .קמוקודם 

במחזור.קלו. כמופיע רצון היהי כל באורך התקיעות  קודם  אומרים

אמצעיתקלז. ברכה  כל על  תר"ת  תש "ת  תשר"ת  במוסף הלחש בתפילת וכןזקמ תוקעים .

.קמח בחזרה

שמעתי קלח. ה ' אומר דר"ה ב ' וביו"ט וכו'. שמעך  שמעתי ה' אומר הש "ץ חזרת  קודם במוסף

וכו'] נטה  לא המלך  [דרך  המחזור בסוף בהוספות המופיע .קמטשמעך 

תוקף.קלט. ונתנה  פיוט בחזרה  מוסיפים

̇ ףףףף ףףףףמ˜ורו

ליחיד דוקא  שהוא גאון האי ורב הר "ח  בשם הביאו 
(שם בתוס' וע"ע עיי"ש . שואלים, ציבור צרכי אבל
ולכך מותר, ברכות  דטופס הירושלמי בשם  מ "ח :)

וכו'. פרנסנו זוננו  רענו בשבת  בברכהמ"ז  אומר
עמ ' נוראים  (ימים בחזו"ע עיין  הנז "ל הנושא ובכל
לומר המנהג  ויישב בזה , שהאריך  ק"ח ) – ק"ד 
בשבת , שחלו ויוה"כ  בר"ה מלכנו אבינו לעולם 
(סי ' הרמ"א ע"ד  הנתלים  ואלו שובה. בשבת וכן 

בשבת . כשחל  מלכנו אבינו לומר שאין תקפ"ד )

בשבת . שחל ביוה"כ ג') (סעי' תרי "ד  בסי ' וכ "פ
מענין  הזכיר לא כלל שהשו"ע יבינו ולא  ידעו לא
ואדרבה , בחול . כשחל  ואפי' בר"ה  מלכנו אבינו
יוה "כ כשחל  הביא ג ') (סעי ' תרכ "ב בסי ' השו "ע

הרמ "א שם ואף מלכנו. אבינו אומר במנחה  בשבת 
לפי - הרמ "א  וד ' מלכנו. אבינו  לומר שלא חולק
יוה "כ כשחל י') סעי"ק תרכ "ג (סי ' המשנ"ב ד '
וא "כ הנעילה . בתפילת  מלכנו אבינו אומר  בשבת 
לדון  ואכ"מ ממ"נ . עלייהו קשיא  המתחכמים  אותם

הלז. בנוהג

הקהל,[היהקמה. כל  ייאספו אשר  עד ההפסקה, לאחר זה 

ציבור טורח בזה היה לא  כך שמשום  ואפשר

מ.]. אליהו  הג"ר הארת מדאי. יותר 

(ימיםקמו. בחזו"ע וכ"פ לכך . מקור וא "צ
לאמירת והמקור קט"ו ). עמ' נוראים 

שט "ו  (עמ ' המנהגים  טעמי  בס' עיין ז"פ המזמור

המצר מן (עם  בו שיש  "לפי שכתב תשט "ז) אות 

בגימטריא והוא תיבות תקפ"ז למדני ) ומשפטיך  עד 
ויכוין  אלד 'ים  פעמים  ז' יש  וגם  הכולל . עם  שופר

ימתקם". התקיעות  שע"י

הזכירו קמז. מדלא  והשו"ע הטור  שיטת

דס"ל משום בלחש  שופר תקיעת  דיני 

ב  תוקעין  גבוהשאין בשולחן וכ "כ  דמוסף. לחש 

מנהגנו  אך השו"ע. בד' ב') סעי"ק תקצ"א  (סי'
סי ' (ח "ו יחו"ד  בשו"ת  ועיין  בלחש . אף לתקוע

שהביא קמ "ב) עמ' נוראים  (ימים  ובחזו"ע ל "ז)

מנהגנו. המקיימים פוסקים  חבל

שכ 'קמח. א ') סעי ' תקצ"ב (סי ' בשו"ע

למלכויות , ג "פ תשר"ת  דתוקעים

אמנם תר"ת . ג "פ ולשופרות תש "ת, ג "פ ולזכרונות
הטור) בהגה' (שם כנסה "ג  בשיורי ע"כ  העירו כבר

ולכן  הוא , ילולי או גנוחי דשמא ע"ז  לסמוך  שאין

הכה "ח וכ "פ ברכה. בכל  תר"ת  תש "ת  תשר"ת  יתקע

באר"י . כעת המנהג וכן  כ "ח ). סעי "ק תקפ"ה  (סי'

קמ "ג ). (עמ ' הנז"ל  בחזו"ע וע"ע

קצתקמט. א. סיבות . מב' המנהג שונה

מילות ב. הפיוט . באורך  יש  טירחא 
הדין. ופחד  רגש  יותר  בו  יש  הרגיל  הפיוט 



̇ ף אבו  ̇ ףאורחו ˆב 

יו"ט.קמ. כשאר ושירה  לג 'עלה ולא תהלים לקריאת  מתאספים  אלא  בר"ה  נחים היו לא

דר"הקמא. א' ביו"ט מנחה אחר ביהכנ "ס  בחצר תשליך  באמירת  .קננוהגים

שביםקמב. לך  בניך  על  תחון חון בפיוט המארי פותח  ב ' יו"ט .קנאבליל 

במעותקמג. אף כפרות  לערוך נהוג היה  .קנב לא

הקדושקמד. היום כניסת  קודם הבנים  לברך נהוג היה  לא היום  בערב  הכפורים, .קנגביום 

הפיוטקמה. ולאחמ "כ  בלבד  השבת ליום שיר מזמור אומרים  בשבת  שחל  הכפורים  ביום

אלי". "לך 

שלמעלהקמו. ושבועה  השכינה  גלות מענין  המדבר הזוה "ק קטע  אומרים שהחיינו ברכת  .קנדאחר

̇ ףףףף ףףףףמ˜ורו

ור"ה ,קנ. אלול חודש  (ח "ג ימים  בחמדת 

מנהג שהביא קנ"ב) – קמ"ו  אות  פ"ז

כמנהג הוא  כיום שאומרים  והנוסח  תשליך . אמירת 
החיד "א .

ישקנא. שם הבתים בג' שבפיוט להעיר  הראוי 

לי , וזכור ליראיך , כמו  ג "פ הנשנית מילה

ומקורה במקומה , שלא הוספה שזו ושמעתי  יראים.

שילשו  המנגינה  משקל  שלפי הספרדים מהפייטנים 

ודפח "ח . פ"א . לאומרה  יש  ולעולם  זו, מילה 

כיקנב. כפרות , לערוך בתימן מנהג  היה 

(סי ' השו "ע מרן  הוראת  אחר  נמשכו 
כפרה לעשות  שנוהגים "מה  וז"ל  א') סעי ' תר"ה 

ולומר זכר בן כל על  תרנגול  לשחוט  יו"כ  בערב

בשו"ת ומקורו  המנהג". למנוע יש  פסוקים , עליו

הביא והרמ "א כיעויי "ש . הרמב"ן וכ "ד  הרשב"א ,

בדקתי לא  ולע"ע זה . מנהג הזכירו שהגאונים
האי ד "ה  (פ"ו: בשבת  רש "י אכן  במקורות.

מצאתי הגאונים "ובתשובת  בזה"ל  כתב פרפיסא)

תמרים מכפות חותלות  אותםשעושין וממלאין  ,

עשר חמישה או ושנים  ועשרים בהמה, וזבל  עפר

לשם ואחד  אחד  כל  עושין השנה ראש  לפני יום 

המצרי פול  לתוכן וזורעים  שבבית , וקטנה קטן כל 
ראש ובערב וצומח , פורפיסא, לו  וקורין קיטנית , או 

ראשו  סביבות  ומחזירו שלו , אחד  כל  נוטל  השנה 
חליפתי וזה זה , תחת זה ואומר, פעמים , שבעה 
(סעי"ק  בכה "ח  ועיין לנהר. ומשליכו  תמורתי , וזה

חי איש  הבן וכ"פ להלכה. זה מנהג שהביא  ח ')
רבינו  משם כן והביאו  ב'). אות וילך  פ' (ש "א 

בשעה "כ . ז"ל  האר "י

היא ודעימיה השו "ע לד ' הקפידא  כל 
צדקה , ככל  דינו במעות אבל  בתרנגול  רק
ביפה עיין  הדבר ובטעם  שרי. דלכו"ע ומסתברא 

היינו  במילוי , "כסף" שגימטריא  ב') סי ' (ח "ב ללב
הנהיג וכן ל "כפרה ". עולה הוא פה, סמך  כף
אלא חיוב שאינו ורק בביתנו. שליט "א  אאמו"ר

יפה . מנהג

שכתב קנג. י "ט ) סעי' קמ "ד  (כלל  אדם  בחיי
קודם הבנים  את  לברך  "המנהג  בזה "ל 
היום קדושת  חל  כבר שאז הכנסת, לבית שנכנסין
סי ' (ח"ג בשוע"ה  וכ "ה  נפתחים". רחמים ושערי 
מ "א ) (סעי "ק יצחק בעיני ועיי"ש  י "ז). סעי' קי "ב

מהחיי "א לקוח  והוא הברכה . נוסח  ג"כ  שציין
לברך שליט "א  אאמו "ר הנהיג  כיום וכן הנז"ל .

והבנות . הבנים 

פ"ב קנד. הכפורים יום  (ח "ג  ימים בחמדת 
ל "א ). – כ"ט אות



̇ ף והלכו ˆג ףמנהגים 

ישראלקמז. לעמך  כפר ערבית תפילת  אחר המופיעים  פיוטים  ב ' מוסיף בערבית  בפיוטים

.קנה ועוד 

צרכי קמח. כל  לי שעשה  לברך  שלא  מנהגנו השחר באב.קנובברכות  בט' וכ "ה  .

הנעילהקמט. קודם המנחה  אחר נפשי ברכי פיוט וכיסופי קנזאומרים  געגוע מענין והוא ,

לקב"ה. הנשמה 

השמטה.קנ. שום ללא הגדולים הוידויים כל אומר היום תפילות בכל  הש "ץ, בחזרת 

הצוםקנא. פתיחת  קודם ערבית  תפילת  אחר מיד לבנה  קידוש  באמירת  .קנח נוהגים

 ̇ עˆר ו˘מיני סוכו˙

במחזור קנב. כמופיע רצון יהי אומר במיניו הלולב אגידת  .קנטקודם 

הנוראיםקנג. מהימים  יציאה  מענין המדבר רצון  יהי מוסיף החג  בערב  התפילה פתיחת קודם

החג. וכניסת

אלוקים".קנד. "חמד בספר הכתובים  היחודים  אומר הקידוש  קודם 

ימי קנה. בכל וכ"ה  הזוה "ק. כד' וכו' אושפיזין עולו הסוכה  בפתח  אומר לסוכה  כניסה  לפני

פת אכילת  קודם .קסהחג

̇ ףףףף ףףףףמ˜ורו

המעוררקנה. מו"ז עם  מעשה הבאנו חיים
אלו. פיוטים מאמירתו התפעלות

בהע"טקנו. בשם ג ') סי' (פ"ח  ביומא ברא "ש 
לנעול שבידו  כיון ביוה"כ  אף לברך שיש 
תרי"ג ) (סי' בב"י וע"ע עקרב. סכנת  כשיש 
האר"י רבינו  לד ' וכ "ה לברך . אין שלהרמב"ם

פ"ה יוה "כ , ח "ג (הנד "מ  ימים  חמדת  בספר כיעויין
אות וילך  ט '. אות (וישב בבא"ח  וכ "ה  י "ז). אות 
הביא ד ') עמ ' (ח "א  כנסה"ג שבסדור והגם י "ז).
שהמנהג הקדמונים  תימן מחכמי  צ'אהרי  ממהר"י
עמ ' נוראים  (ימים בחזו"ע וכ "פ לברך. היה הקדום 

וכ"פ  לברך. שלא האר"י כד ' מנהגנו מ "מ  ש "כ ),
ח .). דף (ח "א בע"ח  המהרי"ץ

כ "ו קנז. אות  פ"ח  (שם  ימים בחמדת 
כ "ז).

אחרקנח. רק הלבנה  על לברך  כיום  הנוהגים
תכ "ו  (סי ' במשנ"ב עיין אמנם  שטעמו.

אבל ת"ב מוצאי על  רק כן שציין י"א ) סעי "ק
שיטעם . קודם לברך  שרשאי  נראה יוה "כ  במוצאי 
תימן  בק"ק אבל  כ"ט). סעי "ק (שם בכה"ח וכ "ה
קודם לטעום להקפיד ראינו ולא  שמענו לא מעולם 
ו'. סעי' ע"ט  סי' (ח "ב בשוע"ה וע"ע הברכה.

המנהג אין  ועכ"פ ט "ו). אות שם  יצחק ובעיני 
שם . כדעתו להחמיר

הסוכותקנט. חג  (ח"ג ימים חמדת  בספר
נוסח הביא  ששם  ורק ח'), אות פ"ה 

במחזור . מהמופיע יותר ארוך 

וע"ע קס. ק"ג:). דף אמור (פ' בזוה "ק לכך 
פ"ד הסוכות  חג  (ח "ג  ימים בחמדת

ל "ג ). – כ"ד אות



̇ ף אבו  ̇ ףאורחו ˆד 

פתקנו. אוכל כאשר רק בסוכה  לישב  לברך  .קסאמנהגנו

האושפיזיןקנז. לכבוד בטלית  עטוף כסא להניח  .קסב המנהג

רצוןקנח. יהי אומר לולב  הנטילת  קודם .קסגבשחרית 

שוטהקנט. הדס בריבוי הלולב  לאגוד .קסדנהגנו

למטהקס. למעלה  צפון מערב  דרום מזרח  הנענועים הלולבקסה סדר הפיכת  היינו ולמטה  .קסו.

העלין לכסכס  מנהגנו .קסזואין 

בחנוכהקסא. וכן החג. ימי שמונת  כל  בקירוי .קסח הלל 

̇ ףףףף ףףףףמ˜ורו

שנהגו קסא. ח ') סעי ' תרל "ט  (סי' השו"ע
והפוסקים אכילה . בשעת  רק לברך 
מהשאמי הרבה ויש  דידן . בנידון הרבה  האריכו 
וכד ' לסוכה  וכניסה כניסה כל על שמברכים 

השו "ע. כמנהג  מנהגנו ומ "מ  ועוד . והגר"א  הרמב"ם

כ "ו)קסב. אות פ"ג (שם  ימים  חמדת בספר 
הזוהר חכמי  הורונו ע"כ "כי וז"ל 
תיבו  ולומר  ישיבתו קודם  כבוד  להם לחלוק
להכין  מאד וזריז זהיר יהא וכו' עליאין אושפיזין
טוב  ומה  כליו. ומיטב מצעיו ממיטב מושבם מקום

בבני מיוחדת  כסא סוכתו בתוך  להכין נעים ומה
ביומו, איש  כל  צדיק כל  לכבוד  ורקמה  ומשי  ברק
בכה "ח . הוב"ד הגרח "פ. וכ "כ  וכו '". בזוהר ואמרו

בסדוריקסג. אף מופיע זה רצון שיהי לציין
כיום . הבלדי ,

"לאקסד. שכ ' ט "ו) סעי' תרנ"א  (סי ' בשו"ע

אבל א ' ואתרוג  א' מלולב יותר יטול 
שפוסל מי ויש  שירצה . כל  בה מוסיף והדס בערבה 
עבות . בדין הג' על  נוסף בלולב שוטה  הדס להניח
ב' על  מוסיפים  אינם והמדקדקים  מתירין. ויש 
ס') סעי"ק (שם במשנ"ב ועיין  הדסים". וג' ערבות 

לנוי אלא מצוה  לשם  אוגדן שאינו לחשוב שיתכוין
ד "ה נ"ט . דף (ח "ב למהרי"ץ בע"ח וע"ע בעלמא.
שאוגדין  מנהגנו וזהו  המנהג. ג"כ חיזק ומעתה )
דלא וזה וערבה. ההדס ללא  עצמו  בפני  באגד אותם
המנהג . ששלל  פכ "ב) (ח "ג  בויצי"ב צוביירי  כהגר"י 

וה "טקסה. י'). סעי' תרנ"א (סי ' השו"ע ד'
ימין. דרך  יהיו הקפותיך  שכל  מצד 

ק"ג ). (סעי "ק בכה "ח  המובא  ז"ל  האר"י כד' ודלא 

דרום מזרח מקיף שליט"א שאאמו"ר  להאיר ויש 

אם בדיקה טעון  צפון. לצד  לשמאלו  וחוזר  מערב,

המנהג . היה כך 

מחלוקתקסו. שהביא  ט ') סעי' (שם ברמ "א 

הופכו  למטה  כשמנענע הב"י ד ' כי  בזה,
כדרך ביד ומחזיק הואיל  גדילתן  דרך  ומיקרי למטה 

כסברא והמנהג  להפוך . שלא מדקדקין ויש  גדילתו,

הביא מ"ו ) (סעי"ק ובמשנ"ב עיקר. וכן ראשונה ,

(סעי"ק  הכה"ח וכ "פ להפוך . שלא שעדיף הט "ז ד '
האחרונות [ובשנים הב"י. כד ' מנהגנו ועכ "פ ק').

בזה ]. מנהגו שינה שליט"א אאמו"ר

ומכסכס קסז. הלולב שטורף הנ"ל  ברמ "א 

השו "ע  מרן  לד ' אבל  נענוע. בכל  העלין

כמנהגנו. כפשוטו  והובאה  בהולכה שסגי  נראה

הריקסח. ההלל  את  גומרין כאשר  המנהג 

וביותר , לציבור. אותו שמקרין

הביא בקירוי ההלל  של זה  מנהג  בהזכירו הרמב"ם
כמו  ולא  החג . בימי  ולא חנוכה בהלכות דוקא כן

בליל וכ"ש  סוכות  בחוה "מ  שאפי ' מקרוב הנוהגים

ההלל שקוראין הרי השבועות  וחג  בביהכנ"ס פסח 

הע' להלן ועיין עושין. הן  יפה ולא בר "ח . כדרכן 
ה '. בשם  הבא  ברוך  באמירת מנהגנו קפ"ד 



̇ ף והלכו ˆה ףמנהגים 

חולקסב. בשבת  וכן הושענות . אומרים  ג"כ  בשבת יו"ט חל  ואם יום . בכל  הושענות  אומרים 

כלל הקיפו שלא  ורק עםקסטהמועד. ההושענות  שלאחריו ראשון  ביום אומר בשבת וכשחל .

היום אותו של  .קעההקפה 

גאון.קסג. סעדיה  מרבינו שאינם אף בסוכות , וז' ו' ביום  אף הושענות  אומרים 

אותו קסד. מענין הנוגע  אלד'ים חמד בספרו ימים  חמדת  מבעל  בזוה "ק קורא ולילה לילה בכל

האושפיזין. ומידת לילה 

התפרסקסה. אלא בדוקא חוה"מ ובשבת  ביו"ט  הכל  קוראים היו לא לקהלת שמו"ת קריאת

השבוע. משך  על 

רבהקסו. הושענא לליל  תיקון ועושים ערים  .קעאהיו

רננו קסז. המזמורים  מוסיפים שופטבשחרית  פעמים. ב ' האלד'ים הוא ה ' בשבת. כמו צדיקים

הארץ חי קעב כל כל  נשמת  לא אבל  .קעג.

̇ ףףףף ףףףףמ˜ורו

שכ 'קסט. ג') סעי' תר"ס (סי ' השו "ע כד '
הושענא"יש אומרים שאין שאומר מי 

חשש משום הנמנעים  וטעם כן ". נהגו  ולא בשבת ,
להביא ילכו הושענות שאומרים ישמעו שהתינוקות

בשבת הושענות  האומרים  וטעם  כבחול. הלולב
להביא שלא  להם מתברר אזי מקיפין שאין כיון
בע"ח עיין ולמעשה  מקיפין. שאין במה  הלולב
שאומר , מי כיש  שהמנהג  ס"ג .) דף (ח "ג למהרי "ץ
בכה "ח עיין וכיו"ב בשבת. הושענות שא"א היינו

שאין  ציון לנו  עז עיר דמנהג שכ ' כ"ג) סעי"ק (שם
הכה "ח וסיים  בברכ "י . מהחיד "א ומקורו אומרים.
וע"כ לזה הכרע יש  לא ז"ל  האר"י  בדברי  "ומיהו
השו "ע  כהכרעת  מנהגנו  ועכ "פ במנהגו ". יחזיק כ "א 

בשבת . הושענות  לומר

ביוםקע. אזי בשבת  יו"ט  חל  שאם מנהג 
ראשון  ליום ההושענא אומר ראשון

באמצע  שבת כשחל  הדרך  ע"ז וכן  שני. ליום והקפה 
כיון  הטעם ששמעתי וזכורני המועד . חול  ימי 
היום לאותו השייך  ההושענות  שיאמרו שבאופן
מרבינו  שאינם  ההושענות יאמרו ששי שביום  נמצא
יאמרו  הששי  שביום העדיפו  ולכך  גאון, סעדיה 

אך רס"ג. שייסדם  חמישי יום של  ההושענות 

אף  אומרים אזי בשבת  הושענות  שאומרים  למנהגנו
וק"ל . היום. אותו של  ההושענות 

בשםקעא. ד') ג ' סעי"ק תרס"ד  (סי' כה"ח 

הכוונות . שער

לו קעב. ויש  החיצון  חותם  והוא היות הוא 

במסירת הדין חתימת של  מעמד

הדין  לימי תימן חכמי השווהו  לכך  הפתקאות 
הארץ. כל  שופט  ופיוט  וגו' הוא ה' ב"פ ולהוסיף

"ביוםקעג. שפ' א ') סעי ' תרס"ד  (סי ' בשו"ע

להרבות נוהגים  הו "ר שהוא  ז'

המזמורים לומר [היינו ביו "ט". כמו במזמורים
אומרים ואין הגיה  והרמ "א שאמר]. ברוך שקודם

הנשמה שאין כיון וה"ט  מנהגנו. וכן  חי. כל נשמת

בכה "ח וכ "ה  ביו"ט , כמו זה יום בשמחת  מתאמצת

שהכה "ח אמת הן הלבוש . בשם  י "ב) סעי"ק (שם

ההולכים א -ל  בית  חסידי שמנהג י "א) סעי"ק (שם

נהגנו  מ "מ  כלום , מוסיפים  אינם ז"ל  האר"י  בתורת
השו "ע. כד '



̇ ף אבו  ̇ ףאורחו ˆו 

הקדוםקסח. כמנהג  שחרית תפילת  אחר והקפות  הפסוק קעדההושענות  אומר הקפה  כל בסיום .

הקדום בנוסח במחזור כמופיע האושפיזין, של המידה  לאותה  .קעה השייך 

הימיםקסט. כבשאר בלולב  רק אלא  ערבה  בדי ה' עם  מקיפין אין רבא הושענא .קעוביום 

הקבלהקע. כדעת  מידות  י"ג אומרים  היו  לא .קעזבסליחות

השמיםקעא. מן  ברחמים ותעתרו ותענו תקיעות תתקבל בקדיש הש "ץ  הוסיף מוסף אחר

הנוראים. כימים

הקבלהקעב. כדעת  בדוקא  הארץ  על  הערבה  חבטת  על הקפידו .קעח לא 

סדר קעג. כפי רצון יהי אומרים להקפה  הקפה כל ובין  ס"ת, עם הקפות  ז' עושים  ש"ת בליל 

במחזור. כמופיע החיד"א מרן

פרשתקעד. בקריאת  מיד ישראל  כל  לעיני בסיום  כאחת  וקורא תורה  חתן  היה  ס "ת  בסיום

עליות לב ' חילקו ולא .קעטבראשית,

̇ ףףףף ףףףףמ˜ורו

לומרקעד. מקדימין  תימן מק"ק
קודם וההקפות הסליחות  ההושענות 
השחר . עלות קודם אף הוא  ופעמים  שחרית, תפילת

השחר עלות אחר ההקפות כשעושים מהם  והרבה
ולא טעם לא  לזה  ואין בידיהם , לולביהם  נוטלין 
המקום כאן ואין  לבטלה . לברכה  ונכנסים ריח ,
מנהג שזהו  ספק ואין הרבות . טעויותיהן להעלות
ארצה . עלייתם  קודם  האחרונות השנים בעשרות רק

הנכון  העיקר מ"מ כן נוהגין ת"ח אף שהיו ואע"פ
השחר , בעלות  כבר לכתחילה  להתפלל כמנהגנו

טוב. היותר  הצד  על  מקומו על בא הכל  ובזה 

בסיוםקעה. אומרים  ובבלדי  החדשים
תודיעני הפסוק את  הקפה  כל 

וגו'. שמחות שובע חיים  אורח 

מיקעו. "יש  ג') סעי ' תרס"ד  (סי ' בשו"ע
בלולב  מקיפין זה  ביום שאף שאומר 
גם בו  להקיף אלא  כן נהגו ולא בערבה. ולא

למנהגנו  סתירה  אין השו"ע מצד  והנה  בערבה ".
וע"ע  הלכה . ואינו  במנהג תלוי שהדבר בב"י  כיעויין
להיזהר הפע"ח  בשם ל"ב) סעי "ק (שם בכה"ח
מעורר בבחינת  שהוא בערבה אף להקיף שלא

עתה . שעתו ואין  הגבורות

והיהקעז. ג '). סעי"ק תרס"ד  (סי ' בכה "ח 
אמירת בשעת בשופר  לתקוע מנהג 
[וע"ע  האלד 'ים . הוא  ה' ישראל. שמע פסוקי הקהל 

לומר המנהג שחיזק ע"ד :) דף (ח "ג למהרי "ץ בע"ח 
ולגילו  לו רק אלא  אינם  ז "ל האר "י ודברי ויעבור,

כנודע].

בהקעח. "וחובט  ד ') סעי ' תרס"ד  (סי ' בשו"ע
או  פעמיים הכלי על  או הקרקע על 

משאת בשם ל"ו ) (סעי "ק בכה "ח  ועיין שלוש ".
הארץ. על דוקא  חובט  הזוה "ק ד ' שלפי  בנימין 
ולא עולם  קרקע על  דוקא יחבוט דלפי "ז שם והוסיף
החוצצים . דברים  וכיוב "ז  באבנים  מרוצפת קרקע על 

סיוםקעט. שכורכים  ביותר  הנכון המנהג 
חצי אומר ואז בתחילתו, תורה הספר
בפרשת היום קרבן עולה  המפטיר ולאחמ "כ  קדיש ,

המנהג לשאר משא "כ  וזאתפינחס. שמחלקים  ים
איפוא , יוצא  עולים , לשני ובראשית  הברכה

קריאתו  כל  כי נכון, ואינו המשלים. הוא שהבראשית
בפוסקים , כמובא יקטרג, לא שהשטן  כדי רק זהו
דף  (ח "ב בע"ח  המהרי "ץ שכ "כ  שמחתי ומה ודוק.
ובעיני י' סעי ' קי "ט  סי' (ח "ג  בשוע"ה  וכ"פ פ"ד .).

כ '). אות  שם יצחק



̇ ף והלכו ˆז ףמנהגים 

בראשיתקעה. וממשיך  טבא " "בסימנא אומר ישראל כל  לעיני העולה  כשמסיים  מנהגנו

וגו' .קפ ברא 

אחקעו. בש "ת  ההקפות עושין  המוסף.היו תפילת  ר

כה חנו 

במנגינהקעז. הללו הנרות  באמירת  ומתחיל  אחד נר מדליק ההדלקה . קודם  יחוד לשם אומר

ערב בניגון  וגו' חנוכת  שיר מזמור אומרים ההדלקה  ובסיום  .קפאעריבה .

הכוכביםקעח. בצאת  החנוכה  נרות  הדלקת .קפב זמן

החנוכהקעט. ימי שמונת  כל  בקירוי ההלל .קפגאומרים

הש "ץקפ . קירוי על  חוזרים אלא ה ' בשם עונה  הקהל אין הבא  ברוך  שבאמירת  .קפדמנהגנו

פורים 

הכתוביםקפא. כקריאת אסתר מגילת  .קפה מנגינת 

פסוקיםקפב. ה ' הערהקפוכופלים עיין  הכפל וסדר .קפז.

̇ ףףףף ףףףףמ˜ורו

כן,קפ. אומרים  זה  פסוק שונים  כשהציבור
בין  טבא בסימנא אומר  המתרגם וכן 
העולה להפסק חששו  לא  איך וצ"ע לתחילה. הסיום

טובא . וצ"ע בס"ת . הקורא

ועליזהקפא. עריבה במנגינה  הללו הנרות 
שמח בקול  רק המשנה  לנעימת דומה 
ששמעתי כמו לא המזמור אמירת כמו"כ  יותר.
נעימתו  אלא  מנגינה  ללא  שאומרים תימן ק"ק בשאר

הרגלים . שלושת כדוג ' החג כמזמורי

סעי 'קפב. תרע"ב (סי' השו"ע מרן דברי
שתשקע  קודם מדליקין שאין  א')
ובמג "א בב"י . ועיין שקיעתה . סוף עם אלא  החמה 
הכוכבים . בצאת דהוא ביארו  א ') (סעי "ק ובמשנ "ב

ואכ "מ . ע"ז. והאריכו

הי"ג )קפג. ה"ו. חנוכה  מהל ' (פ"ג ברמב"ם 
בקירוי . ההלל  קוראין כיצד  שביאר 

(ל"ח:)קפד. בסוכה  בגמ ' כי פלא  הוא  זה
שומע  דין לומדים  שמכאן אמרי '

הרמב"ם וכ"פ שם. ובתוס' בפרש "י עיין  כעונה ,
אנא אומר "הקורא וז"ל  הי "ד ) חנוכה מהל' (פ"ג 
הושיעה ה ' אנא  אחריו עונין והן  נא הושיעה ה '

אומרים העם וכל  הבא  ברוך  אומר הוא וכו' נא
שגירסתו  שם בלח "מ עיין אמנם הן ה'". בשם 
אומרים והם  הבא  ברוך אומר "הוא  היתה ברמב"ם 
דבגמ ' הרמב"ם על  העיר זה  ומכח הבא", ברוך 
ולגירסתו  כעונה , שומע לדין המקור שזהו מפורש 

המפתח בספר ועיין זה . לדין מקור  אין  ברמב"ם 
בי וכן זו, חזקה  להערה  ישובים שינויישם לקוט 

גירסת לפי נמשך  שמנהגנו יתכן  ועכ "פ נוסחאות.
ברמב"ם . הלח"מ

מנגינהקפה. להם שיש  תימן ק"ק משאר
המגילה . לקריאת  המיוחדת 

ומרדכי ,קפו. ויתלו , יהודי , איש  הן.

היהודי . מרדכי  כי ליהודים,

כופלו קפז. והחזן  בראשונה  קוראים 
לאחריהם .



̇ ף אבו  ̇ ףאורחו ˆח 

 ̇ ואבילו ˙עניו˙

הארוךקפג. בנוסח  עננו אומר יעקבקפח בתעניות  בית  בסידור וכן ליוורנו, תעניות בסידורי המובא

האשכנזי.

בשחריתקפה. ולא  בלילה  לא כלל בטלית  מתעטפים  אין  באב .קפטבתשעה 

כמוךקפו. אל  מי פסוקי מוסיפים  במנחה  ההפטרה  שובה.קצ בסיום בשבת  הוא וכן  .

במנחהקפז. רק נחם אבל התפילות , בכל  עננו אומר באב  .קצאבתשעה

המנחהקפח. בתפילת התעניות  בכל  תפלין  שחלקצב מניחים  בטבת  עשירי בצום  וה "ה  .

ששי  .קצגביום

השמיםקפט. כימי כשאומרים שני פרק בסוף ערבית בתפילת  היה  בתעניות התפלין חליצת  זמן 

הארץ .קצדעל

̇ ףףףף ףףףףמ˜ורו

בתמוז,קפח. י"ז בצום רק הארוך  הנוסח
כפי כי  בטבת, ועשירי  באב תשעה 
ג ' ורק ביהמ"ק, חורבן  מענין מדבר הוא  הנוסח 

הארת ביהמ "ק. לחורבן  שייכים  הנזכרים הצומות
שליט "א . אאמו"ר

ודלאקפט. א '). סעי' תקנ"ה  (סי ' השו "ע מרן
ירושלים ומנהג הקבלה כבעלי
קודם בשחרית תפלין ומניחין בטלית  המתעטפים 
רק  שמתעטפין כהבלדי  ודלא  הקינות . אמירת 

וביום . בלילה  בטלית 

מי 'קצ. פחות  זו  בהפטרה שיש  כיון
מעין  פסוקים להוסיף יש  פסוקים 
יושבי ישובו  פסוק להוסיף נוהגים ויש  ההפטרה .

רצאבי ]. הגר"י [הוראת  בצלו

רק קצא. לומר א') סעי ' תקנ"ז (סי ' הרמ "א 

שם מרן  ד ' כפשטות  דלא וזה  במנחה.
לומר . תפילה  באיזו חילק שלא 

ובשתיליקצב. מ "ו). (סי ' בב"י  הוזכר זה 
כדי דה "ט  הביא ט ') סעי "ק (שם זתים 
המזון. ברכת בצום  שאין מפני ברכות  לק' להשלים
ל "ב) אות ק"ב סי ' יצחק עיני  (ח "ג  בשוע"ה וע"ע

לכך . נחמדים  טעמים עוד

ועיין קצג. י"א ). סעי' ק"ב סי ' (ח "ג  בשוע"ה

שלדעתו  ל "ג) אות (שם  יצחק בעיני

להניח . שלא  להנהיג עדיף

שליט "אקצד. אאמו"ר הראני  זה , למנהג
הלכות על  חמודות " ה "דברי  דברי

בזה "ל ע"ט) סעי"ק תפלין (הל ' להרא "ש  קטנות 

הגה ' כתבו  וז"ל  שכ ' כ "ה  סי ' בב"י  "וראיתי

שהגאונים ראינו כך  העיטור  בשם פ"ד  מיימוניות 

ר השמיםוכל כימי עד  חולצין שאין ישיבות  אשי 

אותם מניחין  שהיו  ונראה  ע"כ . דערבית. הארץ על 
שעה . אותה  עד  חולצים  היו  ולא  היום כל  עליהם

סעי"ק  ל' (סי' זתים  בשתילי וכ "ה  וכו'". הב"י  עכ "ל 

סעי"ק  סוף (תפלין מהרי "ץ פסקי  עיין  ועוד  ה ').

סיום עם התפלין לחלוץ המנהג שונה  וכיום ל "ג ).

אאמו"ר לי  אמר הדבר וטעם  המנחה . תפילת
עוד ערבית להתפלל  היה  מנהגם שלדעתו שליט "א 

שקיעת עם בערך  היה  חליצתן זמן ולכן מבעו"י

אחר ערבית שמתפללים כיום אמנם החמה ,

עדיף  ואדרבה זה, למנהג  טעם אין אזי  השקיעה 

משם כן  ששמעתי וכמדומה  בשקיעה "ח . לחלוץ

הנ"ל ) השת "ז (על רענן  בזית וכ "ה  רצאבי. הגר"י
ג '). סעי ' ל ' סי ' (ח "א  שולחן ועריכת 



̇ ף והלכו ˆט ףמנהגים 

בהמצאו קצ. ה ' דרשו מפטירין  במנחה  גדליה  .קצה בצום

מעוברתקצא. בשנה  אף חודש י"ב  בתשלום האזכרה  .קצועריכת 

ומלואים   ̇ הוספו

ביו"טקצב. השכבה לערוך  שלא מאד .קצזהקפידו

מועד קצג. של  בחולו המוסף תפילת בסיום  עולם אדון .קצח אומרים 

רגליםקצד. שלוש  ככל ר"ה  תפילת אף להסדיר .קצטנוהגים

בשבתקצה. כשחל  ובין בחול כשחל  בין ויוה"כ, בר"ה  לתודה מזמור .ר אומרים

במחזוריםקצו. כמופיע וגו', צדיקים רננו מזמורי תוך  מזמורים  י' מוסיפים .ראביוה"כ

̇ ףףףף ףףףףמ˜ורו

ח ').קצה. סעי ' תכ "ח  (סי ' השו"ע

שבטקצו. ו' נפטרה ע"ה חנה  מרת
ועורכים מעוברת והשנה  התשע"ט 

שליט "א אאמו"ר עדות  תש "פ. טבת  בו' האזכרה

יוה "כ במוצאי  זצ"ל  דוד  מארי רבא סבא  כשנפטר 

האזכרה וערכו  מעוברת, היתה  והשנה תשכ"ב,

תשכ"ב. אלול  בי "א

(סי 'קצז. ברמ "א רק נזכר נשמות  הזכרת ענין 

הלקט , שבולי  בשם ובב"י  י') סעי ' רפ"ד 
ו'). סעי' תרכ"א (סי' ביוה"כ בשו"ע הוזכר וכן 
במחזור כ "ה ובאמת  נזכר. לא  מועדים  שאר ולגבי 
אחרון  ביו"ט  רק שמזכירין שנקט  שי"ב) (סי ' ויטרי 
כמתנת איש  ענין הבכור כל  בפרשת שנזכר פסח  של 

יקיים ולא  יצטער שהאדם חוששין בלא "ה אבל  ידו,
בצל בשו "ת עיין זה  נידון ובכל  שמחה . מצות
טעמי בס' וע"ע קכ "א ). – קי"ט  סי ' (ח "ד  החכמה

תקפ"ח ). תקפ"ז אותיות  פסח  (ענייני  המנהגים 

כסגולתקצח. באמירתו שיש  כידוע, הטעם,
כן  שהוסיפו י "ל  במרום, התפילה  קבלת

בסעי ' כיעויין בציבור  המועד  אוירת  את  להשריש 
קכ "ג ). סעי "ק (ושם  קי"ג

י "ז)קצט. סי' (ח "ב ויצי"ב באמ"ת כמש "כ 
מנוח , רבינו  ע"ד  לסמוך  דעתו  שעיקר
להלכה הרמ"א העלה וכן  ק'), (סי ' בב"י הוב"ד

שסידורים שבזמנינו  שם, בברכ"י והחיד "א  שם ,

התפילה . להסדיר  ענין אין אזי  אחד  כל  אצל  מצויים

יוה "כ . תפילת  לא אך  ר"ה תפילת רק להסדיר המנהג

עצרת . שמיני תפילת מסדירין שאין דומיא 

"הריעו ר. זה במזמור שכתוב כיון פשוט 
(סי ' במג "א  כן שו"ר הארץ". כל  לה'

החבי"ב. לרב הגדולה  כנסת בשם  י') סעי "ק נ"א 
זתים השתילי  וכ "פ ט '). (סעי"ק בבאה"ט  וכ "ה
שביאר ל "ד ) סי' (ח "ג ויצי"ב באמ "ת וע"ע שם .
שהאיר נ "ב) סי' (ח"ד בדבריו  וע"ע זה. מנהגנו יפה
שנת של  וביוה"כ  בר"ה , שייך  הנזכר  שהטעם 

הקב"ה כשאמר  איתא  דבתנחומא  ביאר ולכן  היובל .
אומר משה  החל  בנ"י עוונות על להתוודות למשה

הנחמדים . בדבריו עיי "ש  לתודה. מזמור 

(הנד "מרא. ימים חמדת להרב שראיתי  אמת 
י הסוכותח"ג חג ושם ל "ה . אות פ"ו וה "כ 

אלו, מזמורים להוסיף שלא שכתב ל "ח ) אות פ"ו
ביום השבת  מזמורי להוסיף לא וכן ביוה"כ , לא
להוסיף], קס"ח  סעי' לעיל [ומנהגנו רבה  הושענא 

מ "מ עיי "ש . המדרגות. סדר על  מיוסד  שהכל  כיון
שהביא רח "צ) עמ ' נ'. סי' (ח "ד  ויצי "ב באמ"ת עיין
והרי"ץ  והרד"א והראב"ן רע"ג  בסדור  מפורש  שכן
מנהגנו  להוסיף, שלא  שם  שדעתו ואע"פ ועוד . גיאת

השאמי . במחזורי  כמופיע להוסיף



̇ ף אבו  ̇ ףאורחו  ̃

מפסוקי קצז. והחל תרגום , ללא הברכה  וזאת פרשת  מראשית  עולה  תורה  חתן  תורה, בשמחת

ומתרגם. נקרא עריבה , במנגינה  הנקרא  משה  ויעל 

בראשית.קצח. פסוקי אף לתרגם מנהג היה במקור

המארי קצט. ע "י הנאמרת  לרבים  ברכה  לברך  ההקפות בסוף .רב נוהגים 

ערביתר. בתפילת  עננו אומרים אין  תעניות .רגבלילי

בשחרית.רא. כמו הסליחות הש "ץ  חזרת  אחר במנחה אומרים  שהות  כשיש  בתעניות ,

דגמרארג. וכדינא בו שחל בשבוע  אף הימים, בתשעת בשר אוכל היה  .רדמו"ז

באברד. תשעה  ב "שחרית" התורה קריאת אחר קדיש  .רה אומרים

מנחהרה. והפטרת  התורה  בקריאת  וכן  באב , תשעה  בשחרית  התורה  קריאת מתרגמים  אין 

באב .רובתשעה 

אנארו. וכן  וכו' נחמו נחמו פיוטי ב' פיוטים . ג' אומרים  באב  תשעה  במנחת  הש "ץ  חזרת  אחר

עליון אל רחמן  .רזאב 

fףe

̇ ףףףף ףףףףמ˜ורו

הנוראים .רב. הימים לשל  דומה

שישרג. מורה  ג ') סעי' תקס"ה  (סי ' השו"ע
והיינו  עננו, התענית תפילות בכל  לומר 
אמנם תימן. בני  מנהג  וכן  התענית, ליל  בערבית  אף
בערבית . כן  לומר שאין  י"ז) (סעי"ק בכה"ח  עיין

הלבוש . בשם ח ') סעי"ק (שם זתים השתילי  וכ "פ
מנהגנו. וכן

לבנירד. יש  האם זמנינו פוסקי  בזה  דיברו
ובודאי ואכ"מ. באר "י. בזה  להקל  תימן

י "ל אך עבדינן. שפיר א "כ  שרי  דגמ ' ומדינא היות
הק', לארצנו  לעלות  התאוו חייהם שכל  שאבותינו
א "כ ביהמ "ק, חסרון חשו הנכר בארץ ובהיותם 
בתחושת להם  גרע לא יין ושתו בשר שאכלו מה
איננו  שלדאבונינו  אנן אבל  החורבן, על  הצער

נעשה הפחות לכל  ביהמ"ק, בחיסרון כ "כ  חשים 
לידי ונבוא והלואי  כך , על  אותנו שיעורר מעשה
בשבוע  להימנע שליט "א  אאמו"ר נוהג וכן כך .
ולא "כנוהג  יין ושתיית בשר  מאכילת  בו שחל 

ודוק. כמנהג ".

באמירתרה. להפסיק שאין הפוסקים רבו אמנם

בהפטרה לקריאתו שלישי עליית  בין קדיש 
הגרעק"א ובהגה' ש "ך ) סי ' (ח"ג ברשב"ץ כיעויין
הלקט בשבולי מפורש  כן מ "מ  תקנ "ט). סי ' (או"ח 
קנ"ה ), (סי ' הגדול  פרדס ובס' והרד "א  רס"ט) (סי'
והיעב"ץ  רפ"ב) (סי' בהגהותיו החת"ס וכ "פ

תקנ"ט (סי ' בילקו "י הוב"ד  רכ "א ). (עמ ' בסדורו
ודלא הנזכרים, הפוסקים כדעת  ומנהגנו י"ג ). סעי "ק
ומ "מ שם . זיע"א  מרן אביו  ודעת שליט"א כדעתו
אלא קדיש  אומרים אין ויוה"כ באב תשעה במנחת 
קודם ההפטרה  אחר  הנאמר הקדיש  על מסתמכים 

שליט "א . אאמו"ר הארת  הלחש . תפילת

לעיל .רו. בהנזכרים לתרגם  הבלדי 

אחררז. כן  שהוסיפו  ומסתברא הבלדי . מנהג 
שבמבט להעיר [יש  בסידורם . כן  שראו 
לאנא נחמו  פיוטי  בין השוני על  להבחין ניתן קל 
בסיס  על בנוי הוא  נחמו  בפיוטי  שבעוד  רחמן, אב
הלשון  רחמן אב אנא בפיוט  אזי  התנ"ך , פסוקי

ודוק]. שונה. הציורית 
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למיניהם   ̇ וב˜˘ו .אנוסחאו˙

˘מו "˙ ל˜ריא˙ פ˙יחה 

וזאת תורה  וגו'. טוב לקח  כי  וגו'. לנו  צוה 

וגו '. התורה 

˘מו "˙ ˜ריא˙ סיום 

ומתחיל[שונה  תרגומו אחר  האחרון  הפסוק 

שלאחריה ] מהפרשה  הראשון הפסוק

אמןברוך  לעולם ה' ימלוך התורה . נותן ה '

ואמן. אמן  לעולם  ה ' ברוך ואמן .

ר˘"י  ללימוד פ˙יחה 

והא-לבשם  ונצליח, נעשה עולם א-ל  ה '

ויצליח בעוה "ז  לנו ירויח  ירויח . ברחמיו עלינו 

נפלאות  ואביטה עיני גל  עוה "ב . חיי לטוב לנו

לשוןב מתורתך  מענה  ומה' לב  מערכי לאדם .ג.

ותבונה דעת מפיו חכמה  יתן ה' כי ה 'ד[אלינו ] .

תהלתך  יגיד  ופי תפתח  ה 'ה שפתי אתה ברוך .

חקיך  .ולמדני

ר˘"י  סיום 

ברחמתיהבריך  הוא בהדין, דסייען  רחמנא

ובריך  הוא בריך  לן  דמשתאר  מה  על  יסייענן 

תורת  לנו סדרו חכמים  פלונית זשמיה . פרשה 

וכו '. פרשת נתחיל דשמיא ובסיעתא

נביאים  ללימוד פ˙יחה 

ובידעודברתי  הרביתי חזון ואנכי הנביאים ל

אדמה לנביאיםח הנביאים  מבניכם  ואקים  .

נאם ישראל  בני  זאת אין  האף  לנזירים ומבחוריכם

אמוניםטה ' שומר צדיק  גוי ויבוא שערים  פתחו  .י.

סיום 

ישראלגאלנו  קדוש שמו  צבאות .יאה '

כ˙ובים  ללימוד פ˙יחה 

י-הפתחו  אודה בם אבוא  צדק שערי זהיב לי .

בו  יבואו צדיקים לה' שומעיגהשער  אדם אשרי .

מזוזות  לשמור יום יום  דלתותי על  לשקוד  לי

̇ ףףףף ףףףףמ˜ורו

שונות .א. מעט נוסחאות מ "ו) סעי "ק יצחק בעיני  (ח "ה  בשוע"ה  י "ח .ב.עוד  קי"ט

א '.ג. ו'.ד .ט "ז הנזכר ,ה .ב' הפסוק שייכות  מהי להעיר מקום  והיה י "ז. נ"א 
על יב"ע שבתרגום משום  והוא , פשוט . והביאור  שמו"ע. לתפילת  לפתיחה  יותר  מתאים  הוא  לכאו' כי

התורה . לימוד  על  מוסב והוא באורייתא, יפתח  שפתי  ה ' פירש , י"ב.ו.הפסוק, ז.קי "ט 
לפרה "ש ]. רש "י  בסיום [המופיע י"א .ח .חסל "ת  י"א .ט .י "ב ב'.י.ב' כ "ו

ד'.יא. י"ט.יב.מ "ז כ '.יג.קי"ח שם 



ףנספחים ף ˜ד 

מה 'ידפתחי רצון  ויפק  חיים  מוצא מוצאי  כי .טו.

משכלת  אשה ומה' אבות נחלת והון .טזבית

סיום 

אלד 'ינו חזק  ערי  ובעד עמנו בעד  ונתחזקה

יעשה בעיניו הטוב  ותהייזוה ' פעלך ה' ישלם  .

אשר ישראל אלד'י ה ' מעם  שלימה  משכורתך 

כנפיו  תחת לחסות התורהיח באת נותן ה ' ברוך .

ואמן. אמן  ובכתובים. בנביאים ובוחר 

ה˜דו˘ לזוהר  פ˙יחה 

ומצדיקיוהמשכילים  הרקיע , כזוהר ישכילו

ועד לעולם  ככוכבים  .יטהרבים

ההבדלה  ˜ודם ה˙י˜ון  נוסח

החלאלד'ינו  אבותינו, את כ ואלד 'י  עלינו 

לשלום, לקראתנו  הבאים  המעשה  ימי ששת

עון מכל  ומנוקים  ופשע, חטא מכל חשוכים

וחנונים תורה בתלמוד ומדובקים  ורשע, ואשמה 

ושמחה , ששון בהם  ותשמיענו והשכל , בינה  דעה 

אדם קנאת ולא אדם לב  על  קנאתנו תעלה  ולא

רוחה ברכה  שים אלד 'ינו מלכנו  לבנו. על  תעלה 

ועל עלינו  היועץ וכל ידינו, מעשי בכל  והצלחה

טובה , ומחשבה טובה  עצה  ישראל  בית עמך

עליו  קיים  עצתו, קיים  קיימו, גדלו, ברכו, אמצו,

ימלא עצתך  וכל כלבבך לך  יתן שכתוב , .כאמקרא

אעביר אני ויאמר שכתוב מקרא עליו קיים ועוד

וחנתי לפניך ה ' בשם וקראתי פניך על  טובי כל

ארחם אשר את ורחמתי אחון  אשר ונאמרכב את .

אור נגה  דרכיך ועל  לך  ויקם  היועץ כגותגזר  וכל .

טובה שאינה  עצה  ישראל  בית עמך  ועל  עלינו 

גדעו, בלבלו, אבדו , טובה , שאינה  ומחשבה 

פנות  בארבע זרם והחרימו, הכריתו , דלדלו ,

ימחו  השמד , במטאטא טאטאם חלחלם, העולם,

להם. סלוח ה ' יאבה  לא  אחד , ברגע כלם שמם,

עיניהם, סמא  נפצם, מגרם, ממך , בבקשה נא 

קלקלם, קללם , להם , היה  צורר  פזרם, ענם,

בגדול ופחד אימתה  עליהם תפול  שמתם, רחקם,

כאבן ידמו בגדולכדזרועך זרועך ידמו כאבן .

האשימם ונאמר  תפול. עליהם אימתה ופחד

הדיחמו  פשעיהם ברב ממעצתיהם  יפלו אלד 'ים

בך  מרו  יחתך כה כי לנצח  יתצך א-ל גם ונאמר  .

סלה חיים מארץ ושרשך  מאהל ונאמרכוויסחך .

יושב יהי אל  באהליהם  נשמה טירתם .כזתהי 

כי יקום  ולא דבר  דברו ותופר  עצה עוצו ונאמר

א-ל .כח עמנו

רעות ברוך  ומחשבות רעות עצות מפר

בית  עמו כל  ומעל  מעלינו  רעים והרהורים 

בריתו  שכרת מי אברהם,כטישראל. אבינו  עם

רבינו  משה עם יעקב , אבינו עם  יצחק , אבינו עם 

עם ה ', קדוש  אהרן  עם הנביאים , כל  של רבן 

̇ ףףףף ףףףףמ˜ורו

ל"ד.יד. ל "ה.טו.ח ' י"ד.טז .שם  לציין יז .י "ט  ויש  י "ג . י"ט (א) הימים 
קל . בשינוי אמנם  י"ב, י' (ב) בשמואל  מופיע פסוק י"ב.יח.שאותו ולאיט.ב' ג '. י"ב

וכו '. וגו' מעדן  יוצא  ונהר בפסוקים לפתוח  תימן ק"ק כשאר באליהכ .נהגנו עיין "החל " מילת
כמו  יחול , מלשון פי ' הרד "א בשם  ב. התחלה . מלשון א. פירושים. ב' שהביא  ב') אות רצ"ט  (סי ' רבה 

הנכון. והוא וסיים , בשבת. שחל  ה '.כא.יו "ט י "ט .כב.כ ' כ "ח .כג.ל"ג כ "ב
ט "ז.כד. י"א.כה.ט"ו  ז'.כו.ה ' כ "ו.כז.נ"ב כח.ס"ט

י '. המנוייכט .ח ' ברית  כורתי הז' כל  את הזכירו שלא לךלהעיר לך  (פ' שמעוני בילקוט כיעויין  ם
דוד . של  שמו ונפקד  אמור ), לכן ד"ה תשע"ב רמז פינחס פ' כרת . ההוא ביום ד"ה ע"ח  רמז
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ויציל אתכם ויציל יצלינו הוא  לטוב , זכור  פינחס

מן השבר, מן השוד , מן ישראל בית עמו כלל 

הבזה , מן השבי , מן  הרעב, מן החרב , מן הדבר,

מן הגזלנים , אדם בני  מן החמסנים, אדם בני  מן

מן שמרנו הדקות. השעות מן הרעות, השעות

אלד 'ינו  השלום . לכל  אדון הוא אתה כי  הכל 

שים (אמן) שלום  תוחלתינו שים אבותינו, ואלד'י

שלום חלומותינו  שים (אמן ) שלום  תקותינו

(אמן) שלום  חלומותינו כל  פתרון  שים  (אמן )

משמרת  (אמן ). השלום  שר מפי שלום  השמיענו

בית  עמו כל  ועל  עלינו פרושה  תהא שלום

את  יברך ה' יתן  לעמו עוז ה ' ונאמר ישראל .

בשלום .לעמו

שבועופתח  ובכל השבוע  בזה  אלד'ינו  ה ' לנו

שערי ואחוה , אהבה  שערי אורה , שערי ושבוע ,

גאולה , שערי גילה , שערי ברכה , שערי בינה ,

והדר, הוד  שערי והשכל , דעה שערי דיצה, שערי

שערי טוב , ועד שערי והרוחה , הצלחה  שערי

חמלה , שערי חדוה , שערי זריזות, שערי זמרה ,

טובה , שערי טובים, חיים  שערי  וחסד, חן שערי

שערי כפרה , שערי ישועה, שערי  טהרה, שערי

מזון, שערי  לשמה , תורה  לימוד  שערי כלכלה,

שערי נחמה , שערי נעימות, שערי מחילה , שערי

פרנסה שערי פדות, שערי  עזרה , שערי  סליחה ,

שערי צהלה , שערי צדקה , שערי טובה,

שלימה , רפואה  שערי  רחמים, שערי קוממיות,

שערי תורה, שערי  שלוה, שערי שלום, שערי

כדכתיב תשועה  שערי תשובה , שערי תפילה ,

צרה בעת מעוזם מה', צדיקים .לאותשועת

כי ויושיעם מרשעים יפלטם ויפלטם , ה' ויעזרם

בו  לעינילב חסו קדשו זרוע  את ה' חשף  ונאמר .

ישועת  את ארץ אפסי כל  וראו הארץ, כל

יחדיו לגאלד 'ינו  קול , נשאו צופיך  קול ונאמר .

ציון ה ' בשוב יראו  בעין  עין כי וקייםלדירננו, .

רגלי ההרים  על נאוו מה  שכתוב מקרא  עלינו 

משמיע טוב מבשר  שלום , משמיע מבשר ,

אלד 'יך  מלך לציון אומר .לה ישועה ,

מבשרראשון  ולירושלים  הנם הנה  לציון 

שכחהלואתן של  שר  פורה  עליך השבעתי .

ותשליך  ישראל  בר  ומכל  ממני טפש לב שתסיר

רמימ"ס  (ארמימ "ס בשם רמא טוריא על  יתיה

מ "ס) ימ "ס בעינילזמימ"ס חן  מצא  ונח .

̇ ףףףף ףףףףמ˜ורו

י"א .ל . ל "ט .לא.כ"ט מ '.לב.ל "ז י '.לג.שם  לד .נ"ב
ח '. ז'.לה.שם  כ "ז.לו.שם  האר"ילז.מ "א  גורי  בשם  כן מופיע

כן  שאומר כתב ושם תקכ "ג. (סי ' רש "י  סדור ומהם , בראשונים. כבר כן נמצא ובאמת  הזכרון. את לחזק
בטור אף והובא  וכנ "ל). שיטעום. וקודם ד "ה ק"נ (סי' במחז"ו וכ"ה שיטעום), קודם  המבדיל  ברכת  אחר 

ימים חמדת בספר המובא  ע"פ היא ונוסחתנו  שונה, המלאכים בשמות  גירסתם  אמנם רצ"ט ). סי ' (או"ח 
פכ "ד השבת שער בפע"ח וכ "ה  [הגהה : נ"ה ). אות  מוצ"ש  סדר  פי"ח שבת ח "א (הנד "מ  האר "י גורי בשם 
(מהדו' של "ה  בקיצור הובא  וכן שיברך ). קודם כן  שיאמר וכתב ס', מ"ס וכו' ארמימ "ס איתא (ושם
נוספים . פסוקים עם  ארוך  סדר שהביא ועיי "ש  ואמיתית, נכונה  גירסא  שהיא וכתב קע"ד ), עמ ' עפשטיין
הטמא שהשר  יהלוך , תמס שבלול כמו בפסוק זה  שר של  שמו לרמוז כתב לחננה ) (עת  ואלי והרמ"ד

שמות בהשבעת המפקפקין יש  והנה  מ .]. אליהו הג "ר הארת תכליתו. עד  ימס והמס ומתמעט  הולך 
וכן  הפוסקים . בשם  ט "ל ) אות  ה"א מערכת ח"ז  דינים (אסיפת  חמד  בשדי  כיעויין אלו מעין המלאכים
שבצעירותו  כ ' השד"ח אף ומ "מ  רוה "ק), בשער האריז"ל  בשם  ע"ה סעי "ק של "ד  (סי ' בכה"ח ראיתי
בלבוש עיין ומאידך  עדיף. וא"ת ושב מאמירתו טוב העדרו באומרו בו  שחזר עד הנז "ל, הלחש  אומר היה 
ע"ש מקור איזשהוא  ציין עוד שם  רבה האליה  וכן כלום . העיר ולא  זה  לחש  שהביא  א ') סעי' רצ"ט  (סי'
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אתילח ה ' איש  אין ומעמים  לבדי דרכתי פורה  .

על נצחם  ויז  בחמתי וארמסם באפי ואדרכם

אגאלתי מלבושי וכל  פעמים].לטבגדי ג' [שונה  .

לנו א-ל  ויאר  ושואמ ה ' מצר  עזרת לנו הבה .

אדם יבוס מאתשועת והוא חיל  נעשה באלד'ים  .

קמינו מב צרינו  יבוס והוא חיל  נעשה  באלד 'ים .מג.

דבר אהלל בה' דבר  אהלל באלד'יםמדבאלד 'ים .

סלה נודה  לעולם  ושמך  היום כל  קומימה הללנו  .

הנה כי זרח . עליך ה ' וכבוד  אורך בא כי אורי

ה ' יזרח ועליך  לאמים  וערפל  ארץ יכסה  החושך 

ומלכים לאורך גוים והלכו יראה . עליך  וכבודו

זרחך  לאמולנוגה  וירחך שמשך  עוד יבוא לא  .

ע לאור לך יהיה ה ' כי ימייאסף ושלמו  ולם

ישראלמזאבלך  מתי יעקב  תולעת תיראי אל  .

למורג  שמתיך הנה  ישראל. קדוש  וגואלך ה ' נאם

ותדק הרים  תדוש פיפיות בעל  חדש  חרוץ

וסערה תשאם  ורוח  תזרם תשים . כמוץ וגבעות

ישראל בקדוש בה ' תגיל  ואתה  אותם תפיץ

עצוםמח תתהלל לגוי  והצעיר לאלף יהיה  הקטן  .ֹ

אחישנה בעתה  ה ' זרעםמטאני בגוים ונודע .

הם כי יכירו רואיהם כל  העמים בתוך  וצאצאיהם 

באלד 'י נפשי תגל  בה ' אשיש שוש ה'. ברך זרע 

כחתן יעטני צדקה  מעיל ישע בגדי הלבישני כי

תוציא כארץ כי כליה. תעדה  וככלה  פאר יכהן

יצמיח אלד'ים  ה ' כן  תצמיח, זרועיה  וכגנה  צמחה 

הגוים כל  נגד  ותהילה  הארץ נצדקה עמי כל  וראו  .

ממך  ויראו עליך נקרא ה ' שם  .נאכי

[המבדילאנא  פעמים  ב ' נא. הושיעה  ה '

והשומעים].

וכנ"ל .אנא  פעמים ב ' נא . הצליחה  ה'

למודנו,הצליחנו , הצליח  דרכינו , הצליח 

כדכתיב ידינו מעשה  בכל  והצלחה  ברכה  ושלח 

ישעו  מאלד 'י וצדקה  ה ' מאת ברכה  .נב ישא

ויקרליהודים  וששון  ושמחה  אורה .נגהיתה

ג' ישראל . ולכל  לנו תהיה כן  עונים , והשומעים

פעמים.

עמו ויהי  וה ' משכיל דרכיו  לכל  .נדדוד

פעמים. ג' תמיד. עמנו יהיה  כן עונים  והשומעים

ושכל חן  ומצא ה'. בעיני חן  מצא  ונח  וממשיך

ואדם אלד 'ים בעיני .נה טוב 

הקהילות.יכוס  כלל  כסדר  וגו' אשא שועות

הבדלה נר . בשמים. .נוהגפן .

̇ ףףףף ףףףףמ˜ורו

אליהו  הגר"מ  [הגהה : זה . לחש  בקול  לומר "היה " מנהגנו  ועכ "פ ללחוש . שאין  הזכיר ולא  המלאך,
כי וגם  מהרח"ו , בדברי  נזכר  שאינו  כיון  לאומרו נהגו שלא  כתב שי "ג) עמ ' ח "ב שבת  מרדכי  (מאמר

מ.]. אליהו הג "ר הארת  מלאכים. להשביע שלא מקפידים ח '.לח.בד"כ ס"גלט.ו '
כ "ז.מ.ג'. י"ג.מא.קי"ח ק"ח  י"ג . הע'מב.ס' הנ"ל  הפרקים  [בב' י "ד . שם

שהרכיבוהו מג.194]. או הלשון . לתפארת  הוא וכנראה "קמינו", יבוס והוא הנז"ל  כלשון פסוק
קמינו". נבוס בשמך  ננגח  צרינו "בך  ו ') מ"ד (תהלים  י"א .מד.מהפסוק מה.נ"ו

ט '. ג '.מו .מ "ד  – א ' ס' בישעיהו הנז"ל  כ '.מז .הפסוקים  הנז"למח .ס' הפסוקים

ט "ז. – י"ד מ "א  כ"ב.מט.בישעיהו י "א .נ.ס' – ט ' ס"א  בישעיהו הנז "ל הפסוקים
י '.נא. ה '.נב.כ "ח  ט "ז.נג.כ "ד  י "ד .נד.ח ' י "ח  נה .א.

ד'. בחתימתנו.ג ' וכן הל', תחת בשוא לחושך , אור ובין לחול  קודש  בין המבדיל  לומר 
וע"ע  כ "ו. (מ "ב ביחזקאל  מפורש  פסוק הוא  וכמנהגנו מהשאמי . ויש  הבלדי  כמנהג  בפתח  ולא  הברכה,

עיי "ש . כ"ו ). מ "ד  בפ' וכן כ "ו כ"ב



˜ז ףנספחים ף

הסעודה  לאחר  ˘יר נזמזמור 

ה '. לפני א˘ר ה˘ולחן  זה ה '. ברכו אכילה  כל עלי פזמון .

ולכןא. חכו ישועתכם , ויום גאולתכם  יום הנחילכם, ודת וחוקים ומצוות בכם , בחר העמים  מכל

ה'. יחכה

מעבדותא.ב. ופרקנו פרך, מבית וגאלנו וצורך, מזון לנו למספיק  לברך, מצוה  כולנו על 

ית ג. ומשקי עלייתא , מן  טוביה  ומחית ברייתא , לכל  ומפרנס דזן  דביתא, מאריה מבורך לברוך

אדמתא. אפי

ה'.ד. כדבר ויותירו  ויאכלו כמו תחסרו, לא וטוב  ותשתו תאכלו תנהרו, טוב  אל  יחד 

ותזכו ה. הזאת, המצוה  כל את לשמור  ועליזות, בגיל לציון  תעלו זאת, גם  ואף צור יזכור  לכם 

ה'. בנועם לחזות

עלו. וקידו שחו יתירה , בחיבה  הודו ולאל ותורה , במצוות תמרודו ואל  נורא, מלך עבדו שרידים 

ברכתא.

ה'.ז. טוב כי וראו טעמו בואו, ברנה  לשמו והודו  תקראו, ה' כהני תיראו, ואותו  ה ' את עבדו

בהיכלח. שמורה  היא שם בצנצנת, משה מימות מזומנת, היום לבוא לעתיד המוכנת, סעודה  ונאכל 

ה'.

שבעהט. וזימון  פטור , לאו ואם עיקר הוא אם צבור , כזית מבר  לאוכלי החיבור, בתוך נדבר  נח דבר 

פתא. דאכלי 

וכתרי. היקרים , דוד  לבני  מלכות וכתר גדולים , לכהנים  כהונה  כתר  כתרים , שלושה  לנו הכתיר

ה'. לפני מונח  תורה 

̇ ףףףף ףףףףמ˜ורו

השירנז. ששוררו  שליט "א  אאמו"ר לי

דומה המנגינה [משקל  גדולים. באירועים הנזכר

ושוב  הסדר]. בליל במשפ' הנהוג גדיא  לחד
מופיע  הזה  שהשיר  מ . אליהו  הג"ר  ש "ב הראני 

וכנראה זיע"א , שבזי שלם  מארי בתולדות

שמופיע  ורק  לשורר, נהגו  שרעב העיר  במחוזות

ולענ"ד בתים. ותוספת לשונות  שינויי  קצת 

ט ' באות כיעויין יותר, מכוונת  כאן הנוסחא

בנוס"א או עשרה  נוסחא  יש  ושם שבעה", "זימון
הלכה אגב דקמ "ל  יותר מכוון ולדידן שלושה.

בהע' וכמבואר פת שאכלו בשבעה לזמן שאפשר
הבאה .

לצרף נח . אפשר פת אוכלים ז' שכאשר 
וכמו  ה' ובשם  בי' לזימון  ירק רק שאכלו  ג' עוד 
צירוף  ובדין ב'). סעי' קצ"ז  (סי' השו"ע מרן שפסק

פעם לי  אמר בשם, לזמון כדי  גדולים לז ' קטנים  ג '
בלבד . אחד אלא  מצרפין שאין שליט "א  אאמו"ר
כ "ב) סעי' ל "ג  סי ' (ח "א  בשוע"ה  עיין ומאידך 
שאפשר דעה ציין השת"ז  וכן המהר"י "ץ, בשם 

בשם . לזימון קטנים  ג ' לצרף



ףנספחים ף ˜ח 

יברך יא. תמיד  יחיה , וזרעו ששונו  ירבה  יחיה , רבות ושנים  וירבה  יפרח  יהיה, ברוך הסעודה  בעל 

ה'. אותו 

בנועםיב. לחזות ויזכה  ויסעד , יאכל  מוכן  ומציד חסד , גומל  בטובו ירבה  לעד, יהיה  הסעודה  בעל 

ה'.

תם,יג. איש ויצחק אברהם שגאלתי כמו אותם, אגאל אויביהם  בארצות בהיותם , זאת כל  ואף

אמוני. אנשי היו הם 

אסקוטלאיד. בתוך ורד  כחיטי סגולה, לכם ירד ירדנטהמן לאוהלם אכילה , לקטו  וסרד ישורון ,

משרייתא. לגו

לבחורטו. וברים, לזכים תלביש  חן פאר  ושרים , מלכים  תעניש ואויבים ישרים , לזרע  תחיש  ישועה 

סגולה . לזרע  וישיש

שלמהטז. כברכת כל , מכל  בכל  אתכם  יברך מאל , תהיה  מעולה  ברכה  ישראל כלל  עליכם ושלום 

זקנים. ושבעים 

ה'. לפני אשר  השולחן  זה ה' ברכו  אכילה ואחר

fףe

̇ ףףףף ףףףףמ˜ורו

לביתנט . מוליכין אין (כ "ז.) מוע"ק משנה
ופרש "י באסקוטלא. ולא  בטבלא לא  האבל 
(פ"ל בכלים  משנה  עיין וכיוב"ז תמחוי . אסקוטלא.
ופי ' וכו'". אסקוטלא ושולי  קערה  "שולי  מ "א )
שאין  קערה  מן והוא  בלע"ז, קערה והרע"ב הר"ש 
עיי"ש . כשהופכו . שמחזיקו מתחתיו אלא  שולים לו
ובגר"א ו') סעי "ק קנ"ט  (סי' במג "א  וע"ע

שם . ובמחה"ש 

בהעלותך] שמעוני  בילקוט  מפורש  לכך 
המחנה על הטל  וברדת  עהפ"ס תשל "ה ] רמז
ועל האסקופין על  יורד  שהיה מלמד  לילה .

ועל האסקופין על  יורד  שהיה  לפי או המזוזות ,

ומטונף, מלוכלך  אותו אוכלין היו יכול המזוזות ,

מחספס, דק המדבר פני  על  והנה  לומר  תלמוד 

"כמין  לארץ ונעשה תחלה יורד  היה  כגליד
ישראל והיו עליו יורד  היה  והמן אסקוטלא"

מלמעלה אבל  מלמטה הרי ואוכלין, מלקטין

תלמוד עליו, שוכבים  וזבובים  השקצים  יהו יכול 

מונח שהיה מלמד הטל  שכבת  ותעל  לומר 

וכ "ה עכ "ל . וכו'. דלוסקמא בתוך  מונח  כאילו 

וברדת ד"ה פ"ט [פיסקא בהעלותך פרשת  בספרי 
הטל ].
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ף ד ף ףד ףד ףד ד

כחבר  חבר   ̇ א˘ ˘ל  לדמו˙ה  ˜וים 
ע"ה  מלאכי  חנה  ̇ הˆד˜  ̇ הרבני

ף ד ף ףד ףד ףד ד

ואורחבבואנו  בהיות עלינו  מקשה  קצת הדבר  ע "ה , סבתא של  ודמותה אישיותה  את לשרטט

על הקפידה  סבתא – הלבוש בצורת הן הגמ ', כבזמן ואפי' יתכן  הקדמונים , כבזמן התנהלו  חייה 

עיר, של  לרחובה מהבית יציאתה  בהיעדר הן  לרגליה , כיסויים שלושה  למקובל , מעבר  גופה  כיסוי

פניה . על  נסוכה היתה  תדיר חן  ענות צניעות, פשטות, חריצות, זריזות, אנשים . בפני קול  הרמת ְִַַאי 

מאמר קיימה  תימן . לזקנות אופיינית בצניעות היו תמיד הנהגותיה  ברוח , לא  באש, לא ברעש , לא

ובנפלאות". בגדולות הלכתי "לא המלך דוד 

בארץ "והיה  כאן  דרכה  בראשית ע "ה , סבתא  ז ']. ח ' [איוב  מאד " ישגא ואחריתך מצער  ראשתיך 

בתנאים חדש, במקום ההתאקלמות קשיי מצער ", "ראשתיך בה  התקיים זצ"ל  סבא עם  יחד  הקודש

בערפל . לוט הגשמי שעתידם  כך צעיר, כזוג יחסית לארץ שעלו וכמה  כמה אחת על  תנאים, לא

ולמסורת  להלכה  הקנאית והנהגתו בהיות למשפ' מזון  אספקת חוסר על  המעידים  מסמכים  ישנם

מנת  קיבלו שלא כך  כדי עד בתקופתם, השלטון אנשי של בעיניהם  לצנינים היתה זצ "ל  סבא  של 

שנה , באותה הפורים  סעודת את כראוי לערוך בידם  סיפק  היה ולא אסתר תענית במוצאי חלקם 

סבתא, אמנם שנים. כמה  ג"כ  לקח  השרון  רמת העיר  בתוך הקבע משכנם  את שקיבלו  עד לאחמ"כ

של לתכלית ולהגיע  להצלחה  שהיסוד היא ידעה  - כמו מצבם, על  נרגנית היתה ולא רטנה  לא

מהנהגתה הנראה כפי  אמנם, מצער". ה "ראשתיך  את לעבור הם מוכרחים מאד " ישגא "אחריתך

אף על היינו, אלך". תלך "באשר  באומרה  בחמותה  רות של  בדרכה דבקה  שהיא ניכר  סבתא  של 

על זצ"ל , סבא  של הדומיננתית הפעילות על  הקנאות, על  במחשבותיה , וקיננו  שיתכן השאילות

וברורה , חדה ה -מאד  בדרכם ּו שנקר מאבקים  כמה  על  הקודש , עבודת בעבודתו  הפיזיים ִמאמציו

בודאי העתיד . דור  בהעמדת חלקה  שזה  והרגישה לכך הסכימה שבאסבתא וגל  גל  כל  שעל

אלך". - תלך "באשר לאמר בראשה  הנהנה  לטורדם,

עוברביתה  לכל  פתוחה  היתה  הדלת היום  שעות במשך  ושואל , דורש  לכל  כמדבר  הפקר  היה 

ותדירות  תכופות לעתים זצ "ל , סבא בתקופת עוד  הכנסת. בית ומתפלל  הכולל ללומדי ובפרט ושב ,

ובמועדים בחגים  לאשתו , איש בין  שלום  להשכנת או  בביתם, לנישואין להירשם אנשים  באים היו

באחריותו  וסבא  שעות, לא בשעות ישחוט, זצ"ל  שסבא כדי  בידיהם עופות עם אנשים באים  היו

היה שהדבר אף על  בסבלנות יושבת ע"ה  וסבתא וכדין , כדת המצוה  וקיים עשה בעיר  ומו"ץ כרב 

את  להפסיק נאלצו הבית שבני יו"ט , סעודת באמצע הדבר  אף  קרה  והילדים . הבית חשבון על 
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לא סבתא? של  בעיניה  לצנינים  היה הדבר שמא סבא. של  קודש שירותי  מתן לצורך החג שמחת

שלפני שיחי' אכוע ישראל הר"ר דודי  לי  [סיפר בקודש. בשירותה ג"כ חלקה  שזה  ידעה  סבתא ולא!

היה שם  – ביתו מול  אל  הצהרים לפני  בשעות יוצא  היה  זצ "ל  סבא רבות פעמים  שנים , 50 – כ 

ע (מר  תרנגולים  של  גדול היהּבלול  האישית מיוזמתו וסבא לסעודתם , עופות קונים  ואנשים  ד), ֲֵ

לאנשים ומתישות ארוכות דקות וממתין  תמורה , וללא אומר ללא הקופחת, השמש תחת שם עומד

לז כדי זאת].ּכֹוהקונים  נא בינו ונבלות. טריפות חשש ללא הקודש טהרת על  בכשרות שיאכלו תם ַ

עוזרת כידוע , היתה  בהם  חודשים  ג' למעט לביתה, טרף להביא יצאה  לא מעולם ע "ה  סבתא

השרון רמת במעברת ארעיים  במבנים מתאכסנים  שהיו אגוד "י  של  הספר  בית לתלמידי ומסייעת

שכתב הי "א) אישות מהל' (פי"ג הרמב"ם דברי  קיימה בזה  הפרטי]. מכספו  להם הקצה  זצ"ל  [סבא 

אשתו  למנוע  לבעל ויש  ברחובות, פעם  בחוץ פעם  תמיד יוצאה שתהיה  לאשה  הוא גנאי  "אבל 

יופי שאין הצורך, כפי בחודש  פעמיים  או בחודש אחת פעם כמו אלא לצאת יניחנה ולא מזה 

התרועעה שסבתא  זכור  לא  פנימה ". מלך בת כבודה  כל  כתוב שכך ביתה  בזוית לישב אלא לאשה 

לראות  שהולכות נשים  כמנהג לא אבל יום, היום  לחיי  הבית לצרכי הנצרך למעט בחוץ הסתובבה או

תכשיט, או בגד לסבתא לקנות מציעה  היה  זצ "ל  כשסבא אף וכדו'. בגד יראו שמא להסתובב או

שיש. במה  חסר מה  בפשטות, והפטירה  התענוג, על  ויתרה  ע"ה  סבתא

"מלך",סבתא  כדין לשמשו כדי תענוגות על  ויתרה  גידיה, ושס"ה  איבריה  ברנ "ב  לסבא  התמסרה

של לשירותיו עמדה  בקופ"ח ,תמיד אינסולין  לזריקת יום  מדי הולך היה  זצ"ל  סבא כידוע סבא.

המרשימה בקומתו סבא את בראותה  ומיד  לרשוה"ר, הפונה החצר  בפתח ממתינה  היתה  סבתא

בזה בריאותו. לצורך השתיה את לומד , היה  עליה  המיטה  את לסדר לבית אצה  רצה  והתמירה ,

על שכר  שיש הדבר, פירוש  לגברייהו. דנטרין במאי  זכיין  דנשים  (י "ז .) בברכות הגמ' דברי  קיימה

תוך  עיסוקים  ישנן שאז  כיון בבית, בהמתנה מספיק  די לא א"כ בעל , של  לקראתו  ההמתנה  עצם

מתי לראות לבית חוץ ומצפה  עומדת כאשר אמנם  לבעל , מההמתנה הדעת היסח  יש ובזה הבית

חז"ל חייבו  אותן  – המלאכות כל  לבעל . המתנה  שכר של  שכר  קיבול  יש אז  רק  לביתו, שב הבעל

אנו  זוכרים  עוד  כמשמעו . פשוטו ובנאמנות, באהבה  עושה  סבתא היתה  לבעלה , אשה שתעשה 

הקעקע את בחגים , בעיקר הפיתות את מכינה  היתה  סבתא  בו  הבית, בחצר שהיה  התנור ְַַאת

היתה שב"ק בסעודות ולמשפ'. לנכדים ושולחת תכופים  לעתים מכינה  שהיתה  בלע"ז ) ּור  ַ(קר

היתה קבע בדרך לאכול , מתיישבת היתה  לבסוף ורק המשפ' לכל המנות את מחלקת סבתא

הבעת  ללא ורוגע שקט מתוך והכל סעודתם, את סיימו המסובים  חלק כשכבר לאכול  מתחילה 

זה . מצב על  טרוניא 

מוצאיםהנהגות  סבתא, על  מההספדים  בחלק הנראה  כפי בנשמתה . אצלה מוטבעות היו  אלו 

ספק אין וכדו ', מהתלמוד הלקוחים  משפטים  לה היה  מ "מ  וכתוב  קרוא ידעה  שלא שאע"פ אנו 

בבית. שהיה  ה' ועבודת התורה לימוד  לקול לבה  והטיית האזנתה  מתוך נרכשו הללו הנהגות שאף
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מעש, אשת היתה סבתא  ממנה, ששמעתי משפטים  אוסיף מהתלמוד , משפטים שידעה הארנו  אם 

"לא אומרת היתה  לומד  ולא עובד  שלא אדם  להגדיר  רוצה  היתה  כאשר ידים . בחיבוק ישבה ַלא

"לא הגיבה  סבתא, של  תחומה  לתוך ארץ דרך חסר אדם  הגיח  כאשר  או  מלאכה". ולא  ְַַַַָָָָהלכה 

קדּבּו ולא שה ".ּושה  ְַַָָ

שניםהשכמתה  לילה ", בעוד "ותקם  בגדר  קום משכימה  היתה ומתמיד  מאז  סבתא  בבוקר .

למע בריא] [שיהיה  אליעזר  דוד  את שולחת היתה  לא,ׂשרבות כסדרן , תמידין  רבות שנים  יום  יום ַַַ

ברחה שההסעה  שחרית קרה  תפילות להתפלל  לרמה "ש  מב"ב מגיעים היינו  רבות בשנים לסבתא.

התפילה שנים] 25 – כ לפני  [בערך מוקדמות היותר  ובשנים סוכות, המועד בחול וההושענות

בביהכנ"ס  להתפלל יורדים היינו היום , כבאמצע מוכנה היתה  כבר  סבתא וכשבאנו , מוקדמת, היתה 

בדרך  שבחצר . בתנור  מכינה  שהיתה  מאפים  המיני מצב  מה בודקת בהיותה  מהחצר עולה והיא

הגאז . על  עומדים כבר הבוקר, לארוחת ותכולתו , הסיר  – זו מוקדמת בשעה קבע 

יאחרו.כך  ולא לתפילה שישכימו מהנכדים  אף דרשה תמיד מקיים ", נאה דורש "נאה  היתה 

הרגל לה  היה  מאוחר . יותר שם  התפילה  שזמן  אחרת הכנסת בבית שהתפללנו קרה לא מעולם 

שיחושו  כדי רגליהם  כפות מעל  השמיכה  את מסירה היתה  הנכדים את מקיצה  כשהיתה מעניין,

מחוץ  הרגליים את מושכת היתה  שמיכה , היה כשלא  או - ובקיץ לקום , מוכרחים ויהיו  בנוח  שלא

שקרה ואף הנהגותיה , על סבתא על הקפדנו לא מעולם  בזמן . לקום היינו מוכרחים וכך למיטה ,

שהמניעים חשנו כי המחנכים, והאם האב  איננה  שהיא  נפגענו לא מעולם  לחנכנו, לנו  העירה  ופעמים

כבנים ". הם הרי בנים "בני כבניה . חשנו  ואכפתי , אוהב  מלב טהור, ממקור  באים  שלה

הסכימהסבתא  ולא  תורה, ללמוד כח  להם  שיהיה  כדי מוקדם יישנו  תורה שבני מקפידה  היתה 

כשהיינו  פעמים, כמה  סיפרה  תחי' אילה הרבנית מנב"ת שלי אמא  רם. בקול  ידברו או שישחקו

לה אומרת היתה  סבתא שהיא, סיבה  מאיזו בלילה  מתעוררים  פעם ומדי קטנים יחסית ילדים

שינתו. את טרדו  והילדים בלילה  טוב ישן  לא שמא  שליט"א, אבא על  חסה מאד שהיא בבוקר 

לדבר הבית בני  כל  את מהסה  היתה  ונח , חי היה  זצ "ל  שסבא בזמן אף המנוחה , בשעת ככלל ,

ורציפה . איכותית בצורה  יישנו תורה  שבני לה  חשוב  היה  כ "כ  בלחש .

אצייןהנהגתה  לעזרתם. כלל  להיזקק  שלא מופלגת בזהירות היה  התורה  ולומדי  תורה  בני עם

היה כאשר  שנים 50 – כ לפני בחור  בהיותו שליט"א , מו "א סיפר התפעלות. מעוררות דוגמאות ב '

היסוד מצרכי  את לרכוש למכולת ללכת ממנו ביקשה  לא סבתא  מעולם הזמנים, בין  למנוחת מגיע

תורה , בלומד  להשתמש פתאום מה  למכולת, יצא  ישיבה  שבחור  ח "ו בהשקפתה , הבית, לכלכלת

מופקע היה שליט"א שמו"א הגיעו הדברים הקברות". בבית לכהן "מה למכולת בבחינת מלהיכנס

בפעמים למכולת, ללכת היה  מוכרח  כבר  כאן תחי', אמא עם  נישואיו  שלאחר  כך כדי עד  היא

מקום זה  אין הרי  בחושבו למכולת, להיכנס פנימית רתיעה  כמין  לו  היתה  לנישואין  סמוך הראשונות

שנה 15 - כ  לפני  שעד  הדברים את חיזק ג"כ שליט"א אשר  הרב [דודי תורה. ללומדי כלל  מיועד
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לאברכים מיועדת איננה מכולת והסיבה , הטעם  מאותו  למכולת שילך  הסכימה  לא סבתא לערך 

תורה]. ובני

שלפניעוד  סבתא] של  אחותה  ע"ה , אחרק  לאוזה  דודה  של [נין שיחי' אחרק  שמואל סיפר 

שבעה לשבת ביקשה ואעפ"כ  בטוב  שלא חשה  סבתא ע"ה , לאוזה  דודה  בפטירת שנה  כעשרים

סבתא, בבית רבות פעמים מבקרת היתה  ע"ה לאוזה דודה [כידוע המשפ' בני עם העין  בראש 

היה שסבתא  כך בבית, ע"ה  לסבתא הנעימה  מאד  לה  שהיו החיים ושמחת וחכמתה ובפקחותה 

המסובים אין ידים  בנטילת תימן ק"ק וכנוהג רבים, מסובים  והיו  כלפיה ]. הטוב  הכרת המון  לה 

הנשים כל  המסובים, ידי  ליטול  בידיו ומגבת נטלה עם  צעיר נער עובר אלא הנטילה  לכיור קמים 

הגיע עד  הנער, מידי שסבתאֹונטלו לאביו בתמימותו זאת סיפר הנער  בתוקף, שסירבה  ע"ה  לסבתא ְִֵַ

לשאילתו  אוכלת, שסבתא הוא ורואה סבתא, ה "ה  לדודתו, ניגש שיחי' אביו לאכול , רוצה  לא כנראה

שיטול הכבוד  מן  זה  אין ישיבה, בחור  הינו שבנו לו, ענתה  עצמה , בכוחות שנטלה  הנהגתה לפשר 

שיחות  שמעה  ולא יעקב  בבית למדה  לא סבתא הלא  מגיעים. הדברים  היכן עד מדהים  ידיי. את לי

נשמתה . ועדינות טוהר על  עדות אלא זה  אין וכדו'. ממשפיעים מוסר 

מובןהכנסת  דבר  זה  דופן, יוצא או אצילי  מעשה  בגדר היתה  לא זו מעלה  סבתא, אצל  אורחים .

נערך  שהיה הסדר  ליל  את זוכר  לא מי  אצלה . עושים היינו והמועדים החגים כל  בטבע , מאליו

במותניה  היה  שכוחה  זמן כל  כ"י. בלעה"ר נפשות 30 – מ  למעלה היינו כאשר  ביתה  מחהׂשבסלון ְָָ

יסתדרו  שיקול , היה לא  בבית המקום פנים . ומאור הנאה  מתוך הפסח , חג את אצלה לערוך שיבואו

הסתדרנו. ואכן שיסתדרו, איך

עוזביםכ"כ  כשהיינו וחגים  שבתות שבמוצאי כך כדי עד  לשבתות, אליה  שבאים  נהנית היתה 

הפרידה . לה  קשה  היתה  באים , שאתם  הבאה  פעם  מתי קבוע באופן  כמעט  שואלת היתה הבית את

סבתא את רואה  הייתי חזור, לנסיעה  ומוכנים ברכב כבר היינו כאשר עיניי, את צדה  מעניינת הנהגה 

שלה בנוסח  הטהורה  בלשונה  לקב"ה  ובקשה  תפילה  דברי כנראה בפיה , וממלמלת עיניה נושאת

פרי. נשאו שתפילותיה  ספק אין  הפרטי.

לשלום"כתרנגולת  דאגה  תמיד המשפחתי, הקן חשוב  היה  מאד מאד לסבתא  אפרוחיה ". על 

חשבה לא פעם  אף בטוב, חשה  לא שהיא הרגשתה  בטוב, חש  לא דהוא מאן  אם  ובנותיה . בניה 

קרוב במשך דאגתה  מסכת את ולגולל  לתאר  א"א השני . על  רק  חשבה  שלה , האישיים  הצרכים על 

לא כשסבתא ימיה בסוף אף והפיזי, הגשמי במובן  אותו טיפחה  כיצד אליעזר , לדוד  שנים  50 – ל 

"וויינ בריאה  כשהיתה כמו  הקבועה  שאילתה  את שאלה פעם  מדי עמנו, כ "כ  [בעגהּוהיתה  אליעזר  ְִַַַַ

שומרת  היתה  היום  במשך בביתה  שוהים והיינו בטוב  חשנו כשלא צעיר , וכנער  כילד תימנית].

תה כוס עם אחרינו רצה  היתה  ובבית היוקדת, לשמש ניחשף שלא  או בחוץ נתקרר  שלא עלינו 

בננה עם אחריו מחפשת ראיתיה פעמיים  ולא פעם  לא  שליט "א, לאבא אף מוכן. בצמח  חלוט 

מינימלי. מאמץ אפי' מב"ב לחסוך  דאגה  היא  אומרת זאת קלופה,
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אצלכמו "כ , שיחי ' ילדיה עשרת עם דרה  היתה ע "ה  מזל  דודה  [לערך] שנים 22 – כ לפני עד

הבוקר ארוחות את מכינה היתה  בוקר  מדי זצ "ל  זכריה  דוד של  בחייו ועוד העליונה , בקומה  סבתא

[יש ומהגן, לגן  הקטנים את ושולחת הולכת היתה אף לב"ב, הילדים  את ושולחת הילדים לכל 

ילדיה הם  כאילו זאת עשתה אלא  עזרה, היו לא אלו מאמציה  שנים]. 70 בגיל בערך  שהיתה  לציין

בכך? יש קושי  מה  א"כ ממש,

החצימאד  בעצרת זכורני, יתברך. ה ' לעבודת בריאים שיהיו כדי טוב  יאכלו ונכדיה  שבניה  דאגה 

מבניה מאחד התחננה  התורה , ובני  החרדי העולם  כל  השתתפו  בו התשנ"ט , בשבט  בירושלים  מיליון

כלתה לי סיפרה  [כך אסון ". יקראנו "פן ההמונים, בלחץ ידחק לא שח"ו לשם, יסע  שלא שליט "א

היום]. באותו שתחי'

לנגדהשקפת  ׂשמה  ע"ה  שסבתא ספק  אין והבנות הבנים  להתמסרות שקשור מה  בכל עולמה 

מציאות  שכל  הגמ' בדברי לדקדק  ויש  לבנים. אלא  אשה  אין (נ"ט :) בכתובות הגמ ' מאמר עיניה 

לגדל זהו מציאותה  כל לבילויים , לא לתענוגות, לא  לעבודה , לא אינה , הזה  העולם בחיי  האשה 

לגידול מסרה בריאותה את ואף  חייה , כל  שהפקירה  סבתא היתה  זאת ומצוותיה. תורה  לחיי בנים 

ובמצוות. בתורה  עוסקים  בנים ובני  בנים 

נראהכל  זה , גליון עלי  נסקרו מעט ּני  שמ חייה , ואורח  מסכת מכל  פנימה ", מלך בת ִִֶכבודה 

בארמונה לפנים  שוכנת שהיתה  - "פנימה שכתב הנזכר, הפסוק על עזרא האבן דברי שהתקיימו 

אלו  אנשים הדברים , ומטבע ארמון, יש מלך  שלבת שאע"פ כנראה , והדגש לכל ". נראית היתה  ולא

ע"ה לסבתא הארמון . תוך פנימה  יושבת אמיתית" מלך "בת מ "מ  הבריות בעיני ומתנשאים  הולכים 

הבית  בני כל  עם  סופי ואין יומי יום בחסד מלא  גדול , ארמון היה  ביתה  וגשמי, רוחני ארמון היה 

מרביצי חכמים  תלמידי בניה  רוחני , ארמון  אף היה  ביתה  כקטנים . גדולים והמתפללים, והלומדים 

ובגאון, בעוז ממשיכים וניניה  נכדיה  והיראה , התורה  בהיכלי שמו מפארים מרבים, ה ' יראי  תורה ,

הרב שהיה זצ "ל  סבא של  בזמנו הן  השרון , רמת תושבי לכלל  הוראה  יוצאת היתה  מארמונה 

בנה של  ובראשותו  שיחי' הבנים  כלל ביוזמת - זצ"ל  סבא נשמת לעילוי הכולל  בכינון  הן  המקומי,

לתושבי שואבת ואבן פנינה  מוקד היווה  המדרש בית התורני, הרוחני שבניהולו שליט"א, אאמו"ר 

זצ "ל , זכריה  הרב  דודי  ע"י מתארגנים  שהיו ערב  בשיעורי הן  התורה, מצוף ולטעום  לבוא האיזור

המלך, ע"ד  לעלות וממריצם מעודדם כפשוטו , ומלבישם מהרחוב אנשים אוסף היה  ערב שמדי 

סבתא האמיתי . הארמון זהו  – כך אם ישיבות. בוגרי של בתים  הם  העמידו כבר  כיום כעת וב"ה 

בעמל בפומבי והתגאתה  הלכה לא סבתא מעולם  "פנימה ". היתה  אעפ"כ  אבל  מלך ", "בת היתה 

סבתא את זוכרים  לא  השרון  רמת תושבי הפיזי  במובן  ואף והבנות. הבנים  אלו – ידיה  מעשי

עיר. ברחובות להנאתה  לה  מטיילת

וקולהכפי  כמעט בדיבור, הצניעות דיבורים, וללא אומר  ללא  ועשתה  פעלה  סבתא שהוקדם,

אלו  הן  - חברותיה  אלא חברותיה  בבתי והסתובבה  ביקרה  לא  סבתא כך  ומשום יתכן  נשמע, לא
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כולו  שהמקום  מחמת מרכזי בית היה  סבתא של  שהבית משום היה  זה  כלל  בדרך לבקרה . שבאו

שוקק שהיה הכנסת ובית שליט"א אאמו"ר  של  בראשותו הכולל  רוחנית, מבחינה  שוקק  היה 

וכשדיברה מדברת, מאשר  שומעת יותר  היתה  סבתא וכשבאו, ובמועדים . בחגים  ובפרט וטף , באנשים

באיסורי כלל  נכשלה  לא חברותיה  עם  שבשיחותיה כך  אנשים, על  דיברה  לא  סבתא לצורך, היה  זה 

לא]. ותו מדוד, שקול , ענייני, באופן  היה  ואכמ "ל , נצרך , כשהיה  [אף  הרע. לשון

מהסובביםהסתלקותה  מיוחדת טירחא  ללא חייה , אורח  כפי היה  השמים , מן ע"ה, סבתא  של 

בני את הרבה  ומטריח מגביל  הדבר מהעוה "ז , הסתלקותם  קודם אנשים  הרבה אצל  ל"ע אותה ,

כנראה , יעשה", יראיו  "רצון  ע"ה  סבתא  אצל  אך השגרתי , החיים באורח שינויים כדי עד  המשפ'

אחרים, של  בשירותיהם  השתמשה ולא כמעט שהיא כפי מידה , כנגד במידה  הקב"ה עמה  התנהג

ובהשקט, בצינעא אך ובגבורה, בעוז  והמטלות האתגרים  כל  עם  התמודדה עמה  היה  שכוחה  זמן  וכל 

בקול שלב  אחר שלב  היה  - ל "ע  מחלתה  החלה מאז  שנים  הי"ג כל  במשך  היחלשותה תהליך כך 

"פרשת  קודש בשבת מרום  לשמי הסתלקותה  ואף בצינעא . אלא וברקים בקולות אומר ללא חלוש 

אותה . מהסובבים מיוחדת טירחא ללא פתאומי, תהליך ּכמעין היה  התשע "ט, שבט ו' ְֵֵבא ",

בשנתסבתא  נפטרה  והישרה",ע "ה  הטובה היולדו "בדרך  כעת הוא ישר , שלימות. הוא טוב ,

הילכה דרכיה בכל  סבתא  וגו'". בקשו  והמה  ישר האדם את עשה  "והאלד 'ים בבחינת אדם  של 

והישרה . הטובה  בדרך

נאמרו בגליון  אשר ההספדים כל  הובאו  שם ע"ה , סבתא  של  לנשמתה  זכרון דברי הבאנו נפרד

מימות  מעטים הספדים נוספו כמו"כ  ההלוויה, בעת סידורם כפי  עריכתם  וסדר ההלוויה , מהלך בעת

הספדנים, של  למילותיהם צמוד  שוכתבו [הדברים המעיין. עיני תחזינה כאשר  והשלושים  השבעה 

ב ' הצמדנו  כאן אך  הדבר , הוכרח  אא"כ  הנאמר מן לגרוע  או  להוסיף  שלא השתדלות שהיתה  כך 

חיבורנו  כל מטרת את בהצגתם התואמים  בלבד  רבות הספדים מאות - שמאות לציין הראוי מן זה ].

אישי קהילות, רבני כוללים , ראשי דיינים , רבנים , המשפ', ובנות בני את לנחם באו  ונשים אנשים של 

דאבוה ציבור , כרעא  ברא שליט"א , יוסף  יצחק הרב הגדול הגאון לציון הראשון מרן צבאם  ועל

מועצת  ונשיא  לישראל הראשי הרב  זיע"א , אומר" ה"יביע בעל רשכבה"ג  דמרן והנהגה בהלכה

שמעון  הרב התורה, שר והחסיד, הגדול הגאון התורה חכמי מועצת  חבר לישראל. הראשית  הרבנות 

ועוד  שליט"א, זרעבעדני  כולם חמישי דור לראות שזכתה  המנוחה  שבח  את מציינים כולם כאשר  .

ונזכה בגבולנו , ושבר עוד ישמע ולא והטהורה, הזכה  נשמתה  לעילוי יהיו והדברים  רצון יהי  ה'. ברך

אכי"ר. בימינו . במהרה  צדק  גואל  ובביאת המתים בתחיית עפר שוכני עם יחד לראותה 

ה .ת. ב . צ . נ.

בדמעכה וכותב  העורך דברי

הרבאריאל הצב "יּהנכד הגאון  מלאכי באאמו "ר ציון

התשע"טשלהי חורף זמן
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˘ליט "א  מלאכי  ˆיון  הרב  הגאון  אאמו"ר 

ההלויה  בע˙ ˜ˆרים דברים 

אומרזכות  הפסוק גדולה . כזו אמא  עם להיות שמחתי אמא! שלך, הבן  להיות לי  יש גדולה

בתרגום וכן  חז "ל , אומרים  גדולה". אשה  ושם שונם אל  אלישע ויעבור היום  "ויהי ח ') ד ' ב ' (מלכים 

בגופה , גדולה  היתה  לא אמא חטא. ביראת נמדדת הגדלות פירוש, חטאין". "דחילת - גדולה  "אשה 

שהית  חטא היראת מהי חטא. ביראת גדולה  היתה  היא אלא  בגבורה , גדולה  היתה  בה .לא ה 

הגדולה ,הזכירו  האם הישיבה , אם  מלכות, של  אמה כגון, תוארים, יש כיום כידוע אבל קצת,

הבית", "אם  - שמחה " הבנים "אם  היית המלכות, אם לא  הישיבה , אם היית לא אמא ! הדגולה . האם 

ובנפלאות, בגדולות הלכה  לא אמא  שצריך, כפי ההלכות את קיימה  אמא ערוך, שולחן של  אמא  היית

קרוא ידעה שלא אף ועל  אומרת, שהתורה מה  הקטנים, הפרטים את ואף  הבורא רצון עשתה  אמא

כתובה היתה התורה  ל "ב ), ל "א  (ירמיה אכתבנה " לבם  ועל  בקרבם תורתי את "נתתי מ"מ ֹוכתב ,

האשה בחיובי השו"ע  כהלכות קיימה  דברים איזו להאמין לא השו"ע. של  אמא  היתה  היא בליבך,

ידע לא  ז "ל  אבא לה . שהיה  הכבוד  יראת מרוב הפרטי בשמו ז "ל  לאבא קראה  לא מעולם לבעלה .

שירתה אמא אלא  בבית, עבודות עושה היה  לא  כלל  הגאז , את להדליק ידע לא  אבא תה , להכין 

הבורא. רצון כפי בשו"ע, הכתובות ההלכות כפי בדיוק בנאמנות אותו

מלך אמא  בת כבודה  "כל  אחרים , בבתי הסתובבה  לא בחוץ, התרועעה לא הבנים ", "אם  היתה 

מדוע אותה  שאלה  מחברותיה ואחת בשכונה  אירוע היה  אחת פעם י "ד ]. מ "ה  [תהלים  פנימה "

בתי! אמא, לה  אמרה סיטר ". "בייבי לה  ענתה  הילדים? על  לך שמר  מי  השיבה , לשאילתה  נעדרה?

לאירועים, מהבית לצאת לא  עליהם, ולהשגיח  להישאר  עלייך קטנים כשהילדים  הדרך , כך לא

זה לילדים, מסורה  כולה  שכל אמא הבנים ", "אם זה בערב . מהבית לצאת תוכלי ויתחתנו  כשיגדלו

בכולל כאן כשהייתי שמכירים , כמה  כאן יעידו אהבה . באיזו אותנו, פינקה  איך  לנו. שנתנה  החינוך

הלחם מוכנה, הצלחת כלום, להכין  צריך הייתי לא  הארוחה , את לאכול  עולה  ובצהרים  שנה  20

תורה . בני שמכבדת אהבתה מרוב ולאכול , ידים ליטול  רק  מוכן, המרק  מוכן,

שהתיתמהנשאלת  היה  הראשון סבלה  ימים? לאריכות זכתה  כיצד הרבה , סבלה  אמא השאילה ,

כשהיתה זצ "ל  מאבא התאלמנה  אמא לאחמ"כ נערה , בעודה  ארצה  ועלתה  בחו"ל עוד  מאביה
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התחתן, ע "ה  זכריה  ר' ואחי זכתה  לאחמ"כ נשואים , לא בבית ילדים ששה  כשעוד  52 כבת צעירה

והתינוק למעלה  בבית כאן דליקה  נפלה  ולפתע טבת, בתקופת התינוק הבכור  בנו על  שמרה  לימים

משונה מיתה  באיזו  גדול  סבל  לה והיה  אש, כגחלי ממש אותו ראיתי נשרף, חודשים  וחצי  5 - ה  בן

רואה והיא יתומים 10 והשאיר  51 בן אחי כשנפטר לאחמ "כ  לה , היה  גדול צער  איזה  הילד, נלקח

אותנו,הכל  מעודדת היתה  אלא זו , רק ולא  באהבה . הכל את קבלה  אמא  אבל  בדומיה, וסובלת

מלבד וסבל , צער  הרבה  כ"כ עם  כזו בצורה  לחיות אפשר איך  השאילה  וזו וכך . כך  לחיות צריכים 

כזו? ימים  לאריכות ולזכות לחיות אפשר  איך לפורטן , המקום שאין  מחוץ שהיה  הצער

היאאמנם  לכולל  לכאן כשבאו ישראל , בתורת ימיה  כל דבוקה היתה  אמא פשוטה , התשובה 

כארבע מלפני כאן הקלטה  לי יש התורה . בני  של קולם  את ולשמוע  לראות שתוכל שמחה  מאד

אבא בקול  תשמעו בלשוה"ק], וחצי בלש"ע [חצי אומרת היא הילדים , את לה  כשהצגתי  שנים,

לנו  צוה "תורה  ממשה , שקבלנו והמצוה  התורה ישרה בדרך תלכו ושמאל , ימין  לפנות לא ואמא,

עיתונים, לקרוא לא טמאים , במכשירים לראות לא ד'], ל "ג [דברים  יעקב " קהילת מורשה  משה 

שנים 30 כמבוגרת כאן כשחיתה  ב"ה תעשו. כך ציותה  שהתורה מה אלא וזמירות, שירים  לא

לא אותן. שמחזיק  מה  שזה  בחלקן מבוגרות מנשים בשונה  אסורים, במכשירים  צפתה  לא  מעולם 

בתורה . הדביקות היה  זה  אותה  שהחזיק  מה כי אמא! כן 

סיפרהלאמא  היא חזקה . בנאמנות מורי לאבי ונאמנת מסורה  היתה  היא לתורה . נאמנות היתה 

להם ענתה  כו"כ , על  ידיה  לבקש איתה דיברו במראיה, היתה  והיא נפטר שאבא לאחר כשנתיים  לי

הביטוי היה זה פ"ד:]. ב "מ  [עיין  חול ? בו ישתמש קודש, בו  שנשתמש כלי וכו'? אלו הלשון בזה 

הזה . המשפט  את לקחה מהיכן  יודע אינני שלה ,

כלוכבר  מהו  ושואלים  י"ב], ל"א [משלי חייה " ימי כל  רע  ולא טוב  "גמלתהו  עהפ"ס אחז "ל 

גליון [עיין חז"ל  אומרים  אלא "חייו". ימי כל  לבעלה  טוב  שגומלת לומר היה  צריך  "חייה", ימי

שעל האלמנה  כלפי  אמורים שהדברים  מקורו)] (ל "י מחז "ל  כן  שהביא שצ"ב סי' חיו "ד מהרש"א

זוהי אחר. בעל  להכיר שלא חייה  ימי כל  לו גומלת והיא אמונים לו  שומרת היא שהתאלמנה  אף 

פשוטו  כולם  וניניה , נכדיה  בניה  שכל  זכתה  היא ב "ה  שנותיה. אריכות ימי  כל  גבורתה  היתה 

ממך  נפרד שאבא לאחר  ספק, אין בתורה. ועוסקים יושבים  ה ' יראי הכלל  מן  יוצא ללא כמשמעו

שמלאכי למקום  הולכת את כעת ימים, 4 - ו חודשיים שנים, 40 לפני התשע"ט כסלו ב ' בשב"ק

הרחמים בכלל  ישראל בנות וכל את נכוחו . הולך בשלום  בואי לך ואומרים  לך, הכינו עליון 

אכי"ר. והסליחות.
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ל˘בעה  הרא˘ון  ביום העורך מא˙י דהספידא  מילי

את ברשות  כאן בבית וינקנו  שהינו אשר לסבתא כנכד  לבי, רחשי  את אומר הקדוש, הקהל 

של יו"ט הפסח , ימי ז ' את הכולל  השנה  מועדי  כל  את עשינו כאן תימן, ומנהגי  מסורת עיקרי

באב, תשעה  כולל  התעניות כל  פורים , ליל  החג, ימי  שמונת הכפורים, יום  ר"ה , ימי  ב ' שבועות,

וכבר אמי, אף היתה  שסבתא לומר  אפשר - כך אם השנה , במשך  תכופות לעתים  רבות שבתות

מה לפי לכך תסכים  תחי ' מורתי  אמי ואף כבנים, הם הרי בנים בני  ע.] [יבמות חז "ל  אמרו

בנו  לחתנו לקרוא נמנע אדם שאין  מכאן  לנחמו ", ובנותיו  בניו  כל  "ויקומו עהפ"ס רש "י שהביא

בתו. ולכלתו

וכו ',אתמול  המשפ' בני עבור  יושר מליצת תהיה שהמנוחה  אמרו מהספדנים חלק בהספדים,

סתימת  עד הפטירה  שמשעת כתוב  הק ' שבספרים  כיון  מקובל , אינו זה  משפט שבעדתנו  וכידוע

וכבר לרחמים, זקוק עצמו  המנוח  השעה ובזו האדם, משפט  של  ביותר  הקשות השעות זהו הגולל 

אמורים הדברים  ואין יתכן אמנם  כ "ז ], סעי"ק  יצחק בעיני ק "פ סי' ח "ה  בשוע"ה  [עיין ע"כ העירו

ע"ה . סבתא אצל 

[מלבדסבתא  ידעה  לא וכתוב קרוא אפי' בנמצא , דבר היה  לא זה לת"ח שלה  הביטול  ע"ה,

צל לי אין אבל  להתפלל, למדה  לא סבתא ללמידה ], קל  הדבר - כתב  שבאותיות חנה, אותיותיה 

שהלכה יעקב " "בית תנועת מייסדת ע "ה  שנירר שרה הרבנית חיה  היתה כיום שאם ספק של  צילו 

רוחני, ושמד השכלה  של  כפרני  דור  באותו הבנים  חינוך בנושא ומחשבות הדעות הוגה  עם להתייעץ

ישראל לבנות ולומר  באצבעה  להצביע רוצה היתה  אם כהיום , זצ "ל . הירש רפאל  שמשון רבי  ה "ה 

היא יעקב ", "בית תנועת ערכי  את המייצגת ישראל לבת וסמל  הדוגמא היא  מי והצנועות, הכשרות

וקדש ". ראה "כזה  בבחינת סבתא על  מצביעה  היתה 

אדראיזו  [חודש שנים כשבע לפני - צניעות לת"ח . התבטלות איזה  קדושה , איזו צניעות,

הרופא כשהגיע בילינסון, בביה "ח  התאשפזה  ובמוצ "ש  חריפה , ריאות בדלקת לקתה סבתא תשע "ב ]

שכבר אף על  - סבתא אבל הצנועה , זרועה  את לחשוף צריכה  היתה הבדיקה  לצורך אותה , לבדוק

הטבעי באינסטינקט אעפ"כ  ל"ע], חול  יום ומתי שבת מתי ידעה  [לא  ובהירה נהירה  היתה  לא  אז 

שמוטבעת  צניעות זו  "אסור". לו  ואמרה  חולצתה , את יוריד  שלא הרופא של  ידו את שמטה 

יומא במס' הגמ' כדברי  ראשה, שערות ראו לא ביתה קורות מעולם  בנפשה . עמוק  ומושרשת

במיטבה . צניעות זוהי גדולה , בכהונה  שימשו  בניה שבעת וכל קמחית זכתה  שלכך [מ"ז.]

אמנו,קדושה  לשרה  אברהם שספד שבשעה שרה ] חיי פרשת [ריש  תנחומא במדרש  כתוב  -

לישמעאל יצחק בין  שהפרידה  ופשתים" צמר  "דרשה  ואמר חיל " "אשת המזמור  את עליה  קרא

משלושת  שאחד  יודעת אמנו שרה  דהיינו יצחק, עם  בני עם  הזאת האמה  בן  יירש לא  כי ואמרה 

הקב "ה , של  הנהגתו על  התלונן  לא שמעולם  אב אותו הגבורה , עמוד אבינו , יצחק  הוא העולם אבות
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חיי פרשת בתנחומא כיעויין מדרשים  בכמה  [נמצא יסורים  תבע יצחק  במדרש  שכתוב כך  כדי עד 

בן את שרה  ראתה  וכאשר  ט '], סי ' ס"ה  פרשה  תולדות פרשת רבה  ובבראשית ויחי, ופרשת שרה 

שרה חידשה כאן שפ"ד , וי"א ג"ע  וי"א ע"ז , עובד שהיה אומרים  שיש הביא ורש"י  "מצחק ", האמה

ולכן וכלאים , שעטנז  של  האיסור יסוד  זהו  בית באותו ויצחק  ישמעאל  חינוך של  העירוב כי אמנו

מהבית. ישמעאל  את וגירשה  אומץ אזרה 

היתהזו  וסבתא  לכאן  באים  היינו בטוב , שלא חשנו  שכילדים פעמים  כאשר ע "ה , סבתא היתה

נלמד לא שח"ו כדי למטה , בחצר  או בבית רק  אלא ברחוב  לשחק מהבית נצא שלא  עלינו שומרת

באהבה דואגת היתה  פנימה  ובבית הטהורה. והשקפתה  חיינו  אורח  את הולמת שאינה  מהסביבה

תאכל . רק  ומגישה , מקולפת בננה עם  אחרינו רודפת היתה  הגופני, ולחיזוקנו לבריאות חיבה וברוב

גזמה רוזמרין, שיח  למעלה  שהיה  ודומני החצר, אל  רצה  אצה  וכבר  בטוב, חשתי לא אחת פעם 

ח מסירות ענפים , באיזו גוזמא], ללא [כפשוטו הפה  עד בכפית לי והגישה  רותחים במים אותם  לטה 

זאת. עשתה  וזריזות

והפקחות התבטלות  העוצמה  אבל  פשוטה , אשה  נראית היתה  סבתא שחיצונית, האמת, – לת"ח 

שיבטא מעשה  שהיה, מעשה  לכם אספר שלה . והחכמה  הפקחות את להסתיר הצליחה  שהיא  שלה 

שליט"א אבי כמו"ר  קטנים, הכי לניואנסים לב  שימת מהי ע"ה, סבתא  של  הרגישות רמת מהי ויוכיח

מוכנה , היתה לא  הצהרים  וארוחת בצהרים  עלה  שאבא קרה  לא  מעולם  כולל , כראש כאן  שימש

כי טעימים היו המאכלים אבל  אוכל , ואותו תפריט  אותו ישבותו, לא וחורף  קיץ יום  יום  שנים 20

מדוע לשאלתי פרוסות. 2 יום  כל  פורסת היתה  היא  סבתא. של  אמא , של לב של  טעם  בזה  היה 

היא תורה . בני לשרת נהנית אני לאבא, לחתוך  נהנית אני לי ענתה  פרוס, לחם לקנות ולא  לחתוך

הפשוטה . ובאמונה  באמת זה  את עשתה 

הנביאביום  [כמאמר  הבריאה  בשמש ולהשתזף לצאת אנשים מנהג זורחת, היתה  והשמש חורפי

את  מניחה  היתה  רבה , כי  בחכמתה וסבתא ומרפא"], צדקה  שמש שמי יראי לכם "וזרחה  מלאכי

השמיכה על  תכה  שהשמש כדי לבית] הכניסה  בלובי אבן  [מעקה  המוזייקה  על  הצמר שמיכת

באהבה השמיכה  את לו  הגישה מיד  הצהרים  למנוחת פרש אבי  מו"ר וכאשר טובות, שעות כמה 

לבנות  הסמל  זה  כאלו. דקויות על  בכלל  כיום  חושב מי הזו". בשמיכה  תתחמם בני, "קח  לו ואומרת

אין נ"ט: ובכתובות ל"א. בתענית הגמ ' של  כפשוטו הביאור  זה לדעתי [הגהה : הכשרות. ישראל 

לבנים]. אלא אשה 

בגילבאמת  התיתמה  קשיים , ומראות קשיים  הרבה  כ"כ לשרוד  הצליחה  סבתא  איך לשאול , יש

כיצד? דורות. 5 לשכל  נין. אף נכד, פטירת ראתה  בן, שיכלה ז "ל , מסבא התאלמנה  צעיר ,

נפשאני  מסר הוא אשה, או אדם על אומרים  כלל  בדרך חייה , במטרת נעוצה  שהתשובה  חושב 

הדבר פירוש נפש" "מסירות מהשני , אחד רחוק וההבדל  השקעה , יש אבל מסירות. זו  הדבר , על 
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במצות  לדבר , דוגמא במסירות. נחסר והוא הדבר  את להשיג כדי משהו על  לוותר  צריך  שאדם 

שאין הדבר פירוש ובזה  "השקעה", יש אבל  הערלה . חיתוך ע"י הדבר על  נפש  מוסרים מילה  ברית

שמשק אדם כדוגמת חיסרון , כיכאן חיסרון שום  כאן אין אז  דינרים  ב' להרויח  כדי אחד דינר יע

לזכות  בטוחה כהשקעה  הזה  העולם חיי את ראתה  סבתא סבתא, היתה  זו שבדבר . ההשקעה  זו

בעוה "ב, השכר  את תראה  היא בעוה "ז  כאן משקיעה  שהיא  דבר כל  שעל יודעת היא העוה "ב , לחיי

את  בזה ראתה  כי וקושי, מטלה  כל  על  התגברה  סבתא  ממילא בחייה. עולמה  וראתה זכתה  ואף

זוכר אני  כך כדי [עד הבית. לצרכי ולדאוג בוקר לפנות 4 ב- לקום לה היה  קשה  לא לכן העתיד ,

לראות  הלומדים  סביב  מכרכרת היתה  אלא לישון  הולכת היתה  לא  השבועות וחג הושע"ר  שבליל 

שעתיים]. שעה  ישנה אולי  ושתיה , אוכל  חסר  שלא

היהרק  הכל  הבית, בתוך אף בהנהגותיה  שסבתא מסתבר זאת. למדה  סבתא מהיכן השאילה 

מכריע היה כיצד  כעת, עושה היה  סבא מה חושבת היתה  ושעל  צעד  בכל  ז "ל , סבא  של  כוחו מכח 

שליט"א אבי ממו"ר  שמעתי יתברך. ה' לעבודת קודש  היו  חייו כל ע"ה  וסבא מסוימת, בהנהגה 

הגמ ' דברי  לבאר ע"ה מסבא ששמע מה  שם הביא  זכריה , דוד את ויותר  שנים  22 לפני כשהספיד

בן איזהו  הלשון מהו ולכאו' וכו'. ברך ושפל  ענוותן  העוה "ב ? בן  איזהו [פ"ח :] בסנהדרין  הידועה

שהוא לאדם חז "ל  שכוונת הוא  הענין  אלא  העוה "ב . לחיי זוכה  מי בלשון נקטו  לא מדוע העוה "ב ,

העוה "ב חיי  את חי שהוא  הרי בעוה "ז  כבר אזי העיקרי הבית הוא  העוה"ב ואם בית, כבן  מרגיש 

העוה"ז חיי את שחוותה  סבתא של המניע הכח  היה  זה  וכנראה  בעוה "ז. כאן חיותו חיי כדי תוך

כל אף על להתמודד היתה יכולה  ולכן בעוה"ב, התוצאות את לקבל בשביל  להשקיע כדי  רק

תשס"ג] בשנת דומני  ב' ופעם  תשנ"ט , בפסח  א' [פעם  בזכרוני לי חקוק לדבר , וכדוגמא  הקשיים .

והנחמה השמחה  אבל  עצמה ], על  דיברה  [היא האדם , מהו קשיים, שיש יודע  אתה  לי, שאמרה

סבתא הגיע? זה  מהיכן  תימנית]. בעגה  זאת [אמרה  שמים ויראי  צדיקים  והנכדים הבנים  שכל  שלי

כדוגמת  מחכמתה , נבע זה  שאצלה פשוט  ישרים , מסילת למדה  לא סבתא מוסר, שיחות שמעה  לא

חיי פ' ריש רבה בבראשית [כדאיתא רבנים  שני כמו  לו יועצות היו  כליותיו ששתי אבינו  אברהם 

האמיתיים, החיים  הם מה  ממנה , הקב"ה של  הדרישה  מה הבינה  בחכמתה  סבתא  וכמו"כ  שרה ],

והבנות. הבנים  בחינוך בהשקעה  מאמץ שום  חסכה  לא לכן 

הביאורנחתום  יושר . מליצת להיות היא  ויכולה  יתכן סבתא  אצל  מדוע בה  שפתחנו בשאילה 

הוא אזי סדום  הפיכת על מודיעו הקב"ה  כאשר  שמצינו אבינו אברהם  של הנהגתו  בהקדם כנראה

היו  סדום  אנשי ולכאו ' צדיקים . לעשרה שיורד  עד  צדיקים  50 יש אולי  הקב"ה  לפני  בתפילה עומד

בממונם רעים  מדרשים) ובשאר  ק"ט. סנהדרין  (גמ ' חז "ל  בשם ופרש"י מאד. לה ' וחטאים רעים 

בין בברית נגלה הקב"ה  לך לך בפרשת ומאידך זכויות, מחפש  אברהם ואעפ"כ בגופם , וחטאים 

שנה ", מאות ארבע אותם ועינו ועבדום  להם לא בארץ זרעך יהיה  גר כי  תדע  "ידע ומודיעו הבתרים 

לקב "ה . ומתחנן מבקש אינו ואעפ"כ אברהם של בניו על מדובר  וכאן בשתיקה , עובר הדבר  ושם 

הוא. דבר הלא 
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יוםושמעתי  היום  בחיי ומורדות מעלות יש כידוע  בעוה "ז , כאן שהולך אדם הנה  כי לבאר

שילום, ימי יגיע דבר  כל  על  אבל  לר"ת], הישר מספר  [כידוע שנאה  וימי אהבה  ימי יש ה ', בעבודת

זאת  למעלה , הוא שהשילום  ויש העליון , לעולם מתוקנים שיגיעו  כדי ביסורים מזככם והקב"ה יש 

אנשי על  התפלל  אבינו  אברהם ולכן מעוונותיו, האדם  את ולטהר  לזכך הם אלו יסורים אומרת

האדם את מזכך והקב "ה  יש אמנם עוונותיהם . על  כעונש ייסרם ולא מעונשם  ימעט  שהקב "ה  סדום 

כסא תחת גבוה  במקום  להתבצר  ויזכה  למעלה ממעלה אותו  להעלות כדי אלא עוונותיו  בשביל לא

אלוקים, קרבת במעלות להתגדל לזכותו כדי אלא עוונות, שילום  של  ייסורים אינם ואלו הכבוד,

קיבלו  לא  עדיין  כי מסוימת, עבירה על  כעונש לא שנים  400 בשעבוד השתעבדו ישראל עם ולכן 

את  לקבל  שיוכלו  לקב "ה  קרובים  ולהיות ולשון עם מכל  לרוממם לצורך היה זה אלא  התורה את

סבלם. עול  מעליהם להקל  התפלל לא אבינו אברהם  כך ומשום  התורה,

הפריעהיתכן, לא מעולם  תורה , ביטול  עוון לה  אין  הרבה , סבלה  האחרונות שנים 12 - ב סבתא

התלוננה , לא מעולם  הקב"ה? דרכי על  להתלונן  לה , היה שמים יראת היה , מידות תורה , ללומדי 

לה . היו  עבירות איזו אז  אחר , אדם על  מדברת אותה  שמעתי לא מעולם  דיברה , לא הרע לשון

ב גבוהות דרגות בעוד  אותה  ולהעלות אותה  לזכך גבוהה כ "כ  נשמה רצה  שהקב "ה  עולםיתכן 

להיות  כיום כבר  היא יכולה ולכן  המבורכים, ממעיה  ומפוארת ענפה  שושלת הוציאה  ולכן העליון,

תנצב "ה . ישראל . ארץ יושבי וכל  הזו העיר ויושבי המשפ' על  יושר מליצת

fףe
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