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שנה ג' | תרומה תשע"ו. גליון קמ"ב

 חידושי הלכות, מנהגים הנהגות וביאורים, ממרן הגה"ק
 בעל בני יששכר זי"ע

 נלקטו מכל ספריו הק', ומספרי צאצאיו ותלמידיו וגדולי הדורות זי"ע
על סדר פרשת השבוע ומועדי השנה

פרקים נבחרים מספר "מאורות מהרצ"א" על סדר השולחן ערוך שעתיד לצאת בקרוב לאור עולם ברוב פאר והדר בעריכת הרב שלום לייפער שליט"א

יוצא לאור ע"י מכון "מעינות מהרצ"א" בית שמש

חביבות ישראל שהם כביכול לאחדים ממש עם 
בוראם - לא יושיט שום אבר זולת בהפקת רצונו

בני  אל  "דבר  )קכו.(:  תרומה  פרשת  ריש  בזהר 
פתח  חייא  רבי  וכו',  תרומה  לי  ויקחו  ישראל 
כמה  לסגולתו',  ישראל  יה  לו  בחר  יעקב  'כי 
]כמה  בהו  דאתרעי  קוב"ה  קמי  ישראל  חביבין 
ישראל לפני הקב"ה שבחר בהם מצד  אהובים הם 
רצונו הטוב )ע"פ מתוק מדבש([, ובעא לאתדבקא 
בהם  להתדבק  ]ורצה  עמהון  ולאתקשרא  בהו 
יחידאי  עמא  להון  ועבד  עמהם[,  ולהתקשר 
דכתיב  בעולם[,  יחידי  עם  אותם  ]ועשה  בעלמא 
אחד  גוי  ישראל  כעמך  'ומי  כג(  ז  ב'  )שמואל 
בארץ', ואינון אתרעו ביה ואתקשרן ביה ]וישראל 
'כי  ד(  )תהלים קלה  בו[, הה"ד  ונתקשרו  בו  בחרו 
מי  הכרע  לו  אין  זה  פסוק  ]הנה  וכו''  בחר  יעקב 
בחר במי, כי אפשר לפרש כי יעקב בחר לו את י"ה, 
ואפשר לפרש שי"ה בחר לו את יעקב, ורצה לומר 
ששניהם אמת[, וכתיב )דברים לב יט( 'כי חלק י"י 
ממנן  רברבן  שולטנין  עמין  לשאר  ויהב  עמו', 
בדור הפלגה שלטונים  ]ונתן לשאר עמים  עלייהו 
לחולקיה  נטל  והוא  אליהם[,  הממונים  ושרים 
ישראל ]והוא לקח לחלקו את עם ישראל[", עכ"ל.

זאת  בפתיחתו  לנו  הועיל  מהו  נודע  לא  הנה   
בכאן, והנראה דבא לתרץ אומרו ויקח"ו לי ולא 
ישראל  חביבות  על  להורות  הוא  אך  לי,  ויתנ"ו 
ית"ש  בוראם  עם  ממש  לאחדים  כביכול  שהם 
בלא פירודא, על כן מה שהם לוקחים בידם הוה 
שלא  האדם  יתפעל  מזה  הקב"ה,  לוקח  כאילו 
זולת בהפקת רצונו, כיון שכל  יושיט שום אבר 

איבריו מרכבה להבורא כל ית"ש: 

]אגרא דפרקא, אות רפ[ 

האדם על ידי מעשיו הטובים דבוק בו יתברך 
ממש - אילו היה מאמין זה כמה היה עובד ה' 
בשמחה וביראה והיה נזהר בכל אות ותנועה

בדרכיו  ללכת  אלקיך  י"י  מצות  את  ושמרת 
בספר  הקדוש  הרב  כתב  דהנה  אותו.  וליראה 
)עקב( בשם הבעש"ט שגם  יוסף  יעקב  תולדות 
בענוה מן הצורך למדה בינונית, שרוב ענותנותו 
גורם שיתרחק מעבודת הש"י, שמצד  אדם  של 
ידי  על  גורם  האדם  כי  מאמין  אינו  שפלותו 
וגם  העולמות  כל  אל  שפע  ותורתו  תפילתו 
המלאכים ניזונין על ידי תורתו ותפילתו, שאילו 
בשמחה  ה'  עובד  היה  כמה  זה,  מאמין  היה 
ותנועה  אות  בכל  נזהר  והיה  כל  מרוב  וביראה 

כשאנחנו עוסקים בדברי רבינו בכוונת השמות הק' וציורם לנגד 
להתבונן  צריכים  וכו',  ויראתו  השי"ת  באהבת  להתעורר  כדי  עיניו 

ביסוד הדבר שכבר הוזהרנו בתחלת השולחן ערוך בהגהת הרמ"א: 

"שויתי ה' לנגדי תמיד )תהילים טז ח(, הוא כלל גדול בתור ה ובמעלות 
ותנועותיו  ישיבת האדם  אין  כי  הולכים לפני האלקים,  הצדיקים אשר 
לפני מלך  והוא  ועסקיו  ותנועותיו  כישיבתו  בביתו,  והוא לבדו  ועסקיו 
גדול, ולא דבורו והרחבת פיו כרצונו והוא עם אנשי ביתו וקרוביו, כדבורו 
במושב המלך. כל שכן כשישים האדם אל לבו שהמלך הגדול הקב"ה, 
שנאמר  כמו  במעשיו,  ורואה  עליו  עומד  כבודו,  הארץ  כל  מלא  אשר 
)ירמיה כג כד( 'אם יסתר איש במסתרים ואני לא אראנו נאם ה'', מיד יגיע 

אליו היראה וההכנעה בפחד השי"ת ובושתו ממנו תמיד".

וכתב בבאר היטב )סק"ג(: 

כזה  ]ִיְרָאה[  בניקוד  עיניו  נגד  תמיד  הוי"ה  שם  שיצייר  ה'.  "שויתי 
גדול לענין היראה  וזה תועלת  ה' לנגדי תמיד''  'שויתי  וזה סוד  ִיְהָו"ה' 

האר"י ז"ל".

וראה נא דבריו הקדושים והנעימים של רבינו בהוספות מהרצ"א 
)אות לו( שהזהיר על מצוה זו ועל רעותה 'בכל דרכיך דעהו', בנועם 

אמרים, וזל"ק:

"'שויתי י"י לנגדי תמיד' )תהילים טז ח( הוא כלל גדול בתורה, ואיזה 
פרשה קטנה שכל גופי התורה תלויין בה 'בכל דרכיך דעהו והוא יישר 
כ"ש  סב"ק  זקני  דודי  בשם  צחות  דרך  ושמעתי  ו(,  ג  )משלי  ארחותיך' 
מו"ה משולם זושא ]מהאניפאלי[ זצוק"ל שאמר בדרך רמז בפסוק שאמר 
הסעיפים',  שתי  על  פוסחים  אתם  מתי  'עד  כא(  יח  א'  )מלכים  אליהו 
היינו ברמז על ב' הסעיפים שבשולחן ערוך היינו סעיף אחד שבסימן 
א' 'שויתי י"י לנגדי תמיד' וסימן רל"א 'בכל דרכיך דעהו', ורצה לומר 

שאתם מדלגים אותן הסעיפים שהן הן גופי התורה. 

השולחן  בעל  מרן  על  הקודש  רוח  שנחה  נעים  ומה  טוב  מה  והנה 
ערוך לקבוע זה הסימן בסימן רל"א, להיות זה פרשה קטנה שכל גופי 
ביתות  אלפי  רל"א  מסוד  נארגת  הזאת  התורה  והנה  בה,  תלויין  תורה 

שבספר יצירה1 )פ"ב מ"י( והוא בגימטריא קדו"ש קדו"ש קדו"ש )ישעיה 

ו ג( בהחזרת הֶאֶלף לַאֶלף2, ועם הסימן א' שבו נקבע על פי מרן מהרמ"א 

'שויתי י"י לנגדי תמיד' הוא רל"ב, סודו ידוע שמותיו של הקב"ה3, והוא 
'תורת הוי"ה תמימה', 'ויאמר אלקים יה"י או"ר', והוא סוד ר'חמנא ל'בא 

ב'עי )זהר ח"ג רפא:(4, בין והתבונן5 . 

מאיר  ר'  שאמר  י"ג  דף  עירובין  הגמרא  לפרש  אמרתי  הרמז  ועם 
'כשבאתי אצל ר' ישמעאל אמר לי בני מה מלאכתך, אמרתי לו לבל"ר 
אני, אמר לי בני הזהר במלאכתך שמלאכתך מלאכת שמים היא, שמא 
אתה מחסר אות אחת או מייתר אות אחת נמצא אתה מחריב את כל 
מ"ה  ישמעאל  ר'  ששאלו  זה  מה  להתבונן  יש  דלכאורה  כולו',  העולם 
מלאכת"ך, וכי סלקא דעתך ששאל את כל תלמידיו מה מלאכתם דלמא 
אינו שום בעל מלאכה, והנראה ששאלו מ"ה מלאכת"ך, היינו מלאכת 
שמים דרכו והילוכו בקדושה, והשאלה הזו תתכן ביותר דוקא לר' מאיר 
שלא עמדו חביריו על סוף דעתו, שהיה דרכו והילוכו בקדושה לפי הזמן 
והמקום והבן, אז השיב לו הקדוש ר' מאיר 'לבל"ר אני', רצה לומר אני 
כל מלאכתי וכוונתי להייחוד העליון, סוד רל"ב רחמנ"א לב"א בע"י לפי 
)וכבר שמעתי בשם צדיק אחד שפירש כן תיבת  הזמן והעת והמקום, 
לבל"ר והלמ"ד הוא פעולה( ואז השיב לו התנא ר' ישמעאל בני הזהר 
וכו', רצה  במלאכתך שמלאכתך מלאכת שמים היא שמא אתה מחסר 
לומר דלזה צריך זהירות רב ואומדן דעת לשקול הכל בפלס ומאזני צדק, 
שבשעה זו לזה הדבר הנעשה נקרא מצוה מה שאין כן בשעה שניה הוא 
בהיפוך, הכל לפי הזמן והמקום ונקרא מחסר או מייתר, והבן הענין כי אי 

אפשר לפרש בכתב ואתה דע לך".

דיבר  עיניו  לנגד  לצייר את השם  אל האדם המתקשה  גם  והנה 
רבינו וכן כתב בהוספות מהרצ"א )אות פט(:

"ודע דכתב בספר תולדות יעקב יוסף )חיי שרה(  אם אינו יוכל לצייר 
השם לא יתקשה עצמו בציורו, כי זה הוי כלוקח בחזקה בת מלך לשביה, 
רק יחשוב בדברי תורה פעם בפסוק זה ופעם בפסוק זה עד שיהיה יכול 

לצייר כהוגן".

הנהגות האדם )ק"א(
שויתי ה' לנגדי תמיד

לשון קדשו של רבינו בהנהגות האדם )אות כ"ד, מאמר שני(:

"כשנרצה להתעורר ביראה יחשוב בשם אלקי"ם ובשם הוי"ה בניקוד שב"א, ובאהבה בשם א"ל ושם הוי"ה בניקוד סגול, ולתשובה 
באמת בהוי"ה בניקוד חולם, ולנצח היצר בשם הוי"ה צבאו"ת ובהוי"ה בניקוד חיריק, ולהודות לשמו יתברך יחשוב בשם אלקים צבאו"ת 
ובהוי"ה בניקוד קיבוץ הנקרא שורק, וביחודים ודביקות בא"ל שד"י ובהוי"ה בניקוד מלאפו"ם, ובמלכות שמים כשירצה לקבל עליו 
יחשוב בשם אדנ"י ובהוי"ה בלי ניקוד תן לחכם ויחכם עוד, כשיעשה מצות בידים יחשוב בשמות של יראה ואהבה כנ"ל, וכשהולך ברגליו 
לדבר מצוה יחשוב בשמות של נצחון והודיה כנ"ל, וכן הוא הענין בכל דבר, וכן כשבא לידו הרהורים ח"ו יקיים 'ולא תתורו' וכנ"ל, ויראה 
אם ההרהור הוא מעניני אהבה לא טובה יחשוב בשמות האהבה, ואם הוא מעניני היראה לא טובה יחשוב בשמות היראה הכל כמשנז"ל, 

ויהפוך לבבו ליראה את השם הנכבד".

1. כתב רמ''ק בפירושו לספר יצירה: "ענין רל"א שערים הם כאשר תיחד 
א'  עם כל האותיות הם כ"א שער, כזה א-ב א-ג א-ד א-ה א-ו א-ז א-ח 
א-ט א-י א-כ א-ל א-מ א-נ א-ס א-ע א-פ א-צ א-ק א-ר א-ש א-ת. וכן ב' 
עם כל האותיות הם כ', כזה ב-ג ב-ד ב-ה ב-ו ב-ז ב-ח ב-ט ב-י ב-כ ב-ל 
ב-מ ב-נ ב-ס ב-ע ב-פ ב-צ ב-ק ב-ר ב-ש ב-ת, אמנם בא' אינה צריכה 
שכבר נזכר שער זה בקודמת. ג' עם כל האותיות הם י"ט שערים, כזה ג-ד 
ג-ה ג-ו ג-ז ג-ח ג-ט ג-י ג-כ ג-ל ג-מ ג-נ ג-ס ג-ע ג-פ ג-צ ג-ק ג-ר ג-ש ג-ת, 
אבל ג-א ג-ב כבר נזכר בשערים הקודמים. בענין שהשערים עולים בדרך 
זה רל"א, כיצד, כ"א לא', כ' לב', י"ט לג', י"ח לאות ד', י"ז לאות ה' י"ו לאות 
ו', ט"ו ז', וכן על דרך זה יורדים עד לאות ת' א', וכשתמנה כ"א וכ' וי"ט וי"ח 
וי"ז וי"ו וט"ו וי"ד וי"ג וי"ב וי"א וי' וט' וח' וז' וו' וה' וד' וג' וב' וא' יעלה רל"א, 
והם רל"א שערים פנים, דהיינו א-ב ב-ג וכן ראש כל אות על המשתתפת 
אליה כענין א' ראש המשתתפת עם כל האותיות והיא ראש להם". ועיין 

עוד רגל ישרה מערכת ר ערך רל"א שערים: 
2. קדו"ש קדו"ש קדו"ש גימטריא אלף ר"ל, ומחשבינן הֶאֶלף כמו תיבת 
פעמים  הרבה  נתבאר  זה  וענין  רל"א.  מנינו  נמצא  אחד,  שמספרו  ַאֶלף 

בספרי רבינו, ראה אגרא דכלה )בראשית ד"ה ויברך אלקים(: "כי מנין האלף 
דרך  ועיין  שיעור",  לאין  עד  אלף  עד  המנין  מתחיל  ושוב  לאלף,  חוזר 
פיקודיך מ"ע א' חלק המחשבה אות כ"ב: "כי כל האורות כלולים עד אלף 
ל(  )דברים לב  שהוא תכלית המספר בהחזרת האלף לאלף בסוד הכתוב 

'איכה ירדוף אחד אלף'":
3. עיין רגל ישרה מערכת רל"ב: "רל"ב הוא סוד ד' מילואי הוי"ה ע"ב ס"ג 

מ"ה ב"ן והם פנימיות הרל"א שערים":
עזרא  ובאבן  )קו:(,  סנהדרין  רש"י  ראה  בראשונים,  גם  מוזכר  זה  לשון   .4
)שמות לא יח(: "וקדמונינו אמרו רחמנא לבא בעי", וברבינו יונה )משלי יז ג(, 

ובמאירי )ברכות לד:(: "כלל גדול אמרו רחמנא לבא", ויש לציין דבר נחמד 
לפי דברי רבינו ברמיזת הדברים, שדברי רש"י בסנהדרין קאי על קושיית 

הגמרא 'רבותא למבעי בעיי' שהוא גם כן ראשי תיבות רל"ב:
5. ראוי לציין מה בס' אדמור"י בעלזא )ח"ד ע' קעא(: "בשעה שמרן הרה"ק 
מהר"א מבעלזא אמר תורה הזכיר לפעמים את השו"ע סימן רל"א "בכל 
דרכיך דעהו" שכל כוונותיך יהיו לשם שמים תמיד אמר סימן רל"ב ולא 
רל"א כפי שהוא באמת, ותמיד תמהתי על כך, פעם הערתי למרן שזהו 
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שונה ה>לכות
בירורי הúכות ומנהגים

דברי הזהר שאין להאריך בתחינות לאחר שים שלום

לשים  דמטו  "כיון  )ע"ב(:  קכ"ח  דף  תרומה  בזוהר 
שלום ]כיון שמגיעים לשים שלום[, כדין עביד שימושא 
דז"א  היסוד  ]אז  דא  באדרא  מעדן  דנפיק  נהר  ההוא 
הנקרא נהר היוצא שפעו מיסוד דאבא הנקרא עדן, מתייחד 
עשרה[  שמונה  תפלת  את  ]וכשגמרו  וכדין  המלכות[,  עם 
]צריכים כולם לצאת  בעיין כלא לנפקא מקמי' מלכא 
ארץ  דרך  אין  כי  בתחינות,  עוד  יאריכו  ולא  המלך,  מלפני 
להיות שם בעת יחוד העליון[, ולא אצטריך בר נש ולא 
ולא אחר  צריך שום אדם  ]ואין  תמן  אחרא לאשתכחא 
שאילתון  למישאל  ולא  שם[,  להמצא  המלאכים  היינו 
]ולא לבקש בקשות[, אלא איצטריך למינפל על אנפין 
]אלא צריך ליפול על פניו מיד אחר חזרת העמידה[, מאי 
דשימושא  שעתא  דההיא  בגין  הטעם[,  ]מהו  טעמא 
הוי ]לפי שבשעה ההיא היא שעת היחוד, כי היחוד מתחיל 
בברכת שים שלום ועיקרו ועצמותו נעשה בנפילת אפים[, 
ובעי כל בר נש למיכסף מקמי מאריה ]ולכן צריך כל 
אנפוי  ולכפיא  קונו[,  מלפני  להתבייש  ההוא  בעת  אדם 
ולאכללא  גדולה[,  בבושה  פניו  ]ולכסות  סגי  בכסיפא 
נפשו  את  ]ולכלול  דנפשין  שימושא  בההוא  נפשיה 
אדרא  ההוא  דאתכליל  הנפשות[,  של  ההוא  ביחוד 
המלכות  נכללת  ]שאז  ורוחין  בנפשין  ומתתא  מעילא 
מנשמות של מעלה שמשפיע בה היסוד, ומנשמות של מטה 

שעולות בסוד מ"ן[1", עכ"ל. 

בגמרא מבואר שיכול להאריך בתחנונים

מבואר  דידן  ובגמרא  שלום,  שים  אחר  תחנונים  לומר  שלא  הזהר  מלשון  נראה  הנה 
)ברכות לא. עבודה זרה ח.( אפילו אם ירצה לומר כסדר תפילות יום הכיפורים אומר2 )וכן 
פסקו כל הפוסקים3(, וכן האריכו למעניתם תנאי ואמוראי בפרק ב' דברכו"ת )טז:( כל 
והנה מדברי הזהר משמע דצריך  בנוסח אחר מה שהיו אומרים אחר תפילתם,  אחד 

תיכף למיפק מן קדם מלכא ולא למישאל שאילתין4.

אפשר שיש חשש רק בחזרת הש"ץ

יש לומר דאין החשש כל כך רק בתפילת שמונה עשרה של הש"ץ שאומר  ואפשר 
בהחזרה, אבל בתפלת לחש אין חשש כל כך.

יותר טוב להאריך בתחנונים בשומע תפלה אבל לא לאחר שים שלום

הש"ץ  חזרת  כאן  שאין  ביחיד  מתפלל  אם  ובפרט  להכריע,  בידי  אין  כן  פי  על  ואף 
נראה להחמיר, ויותר טוב להאריך בתחנונים בשומע תפלה, אבל לאחר שים שלום לא 
יאריך5, רק באפשר הנוסחאות המוזכרים בגמרא יש לומר דמישך שייכי ליחוד העליון 
נראה  והזמן,  הצורך  כפי  אחרים  בתחנונים  להאריך  אבל  אריכתא,  שלום  כשים  והוו 

להחמיר, ובפרט אם מתפלל ביחיד כנ"ל, נראה לי. 

אין לומר שום סליחות ותחנונים קודם נפילת אפים

והנה כפי הנראה מדברי הזהר, צריך תיכף ליפול על אפיו, והנה מנהגינו לומר הוידוי 
מקודם, גם א-ל ארך אפים עם ויעבור6, והוא על פי כתבי האר"י ז"ל, ולכאורה היה נראה 

לומר כפי המנהג הקדום שהיו נופלין על פניהם גם 
בעת הוידוי, אם כן זה מיקרי נפילה על אפים, אבל 
'ולכפיא אנפוי  כאשר תדקדק בלשון הזהר, שאמר 
בכסופא סגי ולאכללא נפשיה וכו'', משמע הכוונה 
על המזמור שאומרין בשעת נפילת אפים )תהלים כה( 
אנפוי  'ולכפיא  ואפשר  וגו7'',  נפשי אשא  י"י  'אליך 
ורצה  ענינים,  ב'  הם  וכו''  נפשיה  'ולאכללא  וכו'' 
לומר שצריך תיכף לכסות הפנים, ואחר כך לאכללא 
נפשיה, ממילא על כל פנים צריך תיכף כיסוי הפנים 
בשעת הוידוי, ועל כל פנים נשמע מזה שאין לומר 

שום סליחות ותחנונים קודם נפילת אפים8. 

מדוע אין נפילת אפים בימים שאין אומרים תחנון

מחמת  הוא  אפים  דנפילת  דכיון  להתבונן  יש  והנה 
אומרים  שאין  בימים  כן  אם  דמצוה,  השימושא 
תחנון, דהיחוד הוא ביתר שאת, למה לא יהיה נפילת 
אפים על כל פנים בלא תחינה, ומדברי כל הפוסקים 

לא משמע כן, וצריך עיון לקטן כמוני: 

]אגרא דפרקא, אות קצב[

אמירת שיר למעלות קודם עקירת רגליו – קודם יהיו 
לרצון

בעשרה מאמרות מאמר חיקור דין ח"ד פי"ז, כל האומר מזמור 'שיר למעלות אשא 
עיני אל ההרים וכו'' )תהלים קכא( סוף כל תפילותיו קודם עקירת רגליו9 מזמנין לו בת 
זוגו ההוגנת לו10, גם המבקש רחמים על הזיווג העליון11 והוא צריך לזיווג, הוא נענה 

תחלה12: 

]אגרא דפרקא, אות סג[ 

נחמן פתח שיר  בר  ר' שמואל  יעקב מבאר שבע,  "ויצא  ב(:  רבה סח  )בראשית  במדרש 
בשעה  אליעזר  עזרי,  יבא  מאין  ולמעבדני,  למלפני  ההרים,  אל  עיני  אשא  למעלות 
שהלך וכו' ואני לא נזם אחד וכו', חזר ואמר מה אנא מוביד סברי מן בריי אלא עזרי 
מעם י"י וכו' אל יתן למוט וכו'". בעי למדרש למה נאמר שוב 'ויצא יעקב מבאר שבע', 
הלא כבר נאמר למעלה 'וישמע יעקב וכו' וילך פדנה ארם', על כן בא לדרוש אותה 
הפרשה כולה שאמרה יעקב בעת הליכתו לישא אשה )וכן הוא בקבלה כל מי שנצרך 
שאמר  ודרש  וכו''13(,  לרצון  'יהיו  קודם  הלזה  הקפיטיל  יום  בכל  יאמר  אשה,  לישא 
יעקב 'מאין יבא עזר"י', היינו אשתי עזר שלי )אעשה לו עזר(, מאין יבא לי על פי הטבע 
שאין בידי כלום אפילו נזם אחד וכו', חזר ואמר מה אנא מוביד סברי מן בריי עזרי מעם 
הנה הם שבעה פסוקים של  עולם',  ועד  ובואך מעתה  ישמר צאתך  'י"י  עד  וכו',  י"י 
נחמה לו ברוח הקודש, ואז נשא רגליו ויצא בהבטחה, וזהו 'ויצא יעקב מבאר שבע', 

לאחר שנתבאר לו שבעה נחמות: 

]אגרא דכלה, ויצא[

האם אמירת תחנונים אחר סיום שמונה עשרה הוה הפסק בין תפלת שמונה עשרה לנפילת אפים ? ומתי עדיף להאריך בתחנונים בשומע תפלה 
או לאחר שים שלום ?

מעין  מהאמצעית,  ברכה  בכל  להוסיף  רצה  אם 
עליו  מבקש  חולה  לו  היה  כיצד,  מוסיף,  הברכה, 
מבקש  פרנסה,  צריך  היה  רפאנו,  בברכת  רחמים 
יתחיל  מוסיף,  וכשהוא  הגה  השנים.  בברכת  עליה 
יתחיל  כך  ואחר  יוסיף  לא  אבל  מוסיף,  כך  ואחר  בברכה 
לשאול  יכול  תפלה  ובשומע  תקס"ז(,  סי'  )טור  הברכה 
כל צרכיו, שהיא כוללת כל הבקשות; ולהר"ר יונה, 
מוסיף  אם  ברכה  אותה  מעין  בברכה  כשמוסיף 
רבים  בלשון  אותו  אומר  ישראל,  כל  בשביל  אותו 
ולא בלשון יחיד, ולא יוסיף אלא בסוף הברכה ולא 
באמצע, ואם שואל צרכיו ממש, כגון שיש לו חולה 
לשאול  יכול  לפרנסה,  צריך  שהוא  או  ביתו  בתוך 
יחיד  בלשון  שישאל  והוא  הברכה,  באמצע  אפילו 
בסוף  וכן  תפלה  שומע  ובברכת  רבים,  בלשון  ולא 
התפלה בין קודם יהיו לרצון בין אחריו יכול לשאול 
ממש  צרכיו  בין  רבים,  בלשון  בין  יחיד  בלשון  בין 
בין צרכי רבים: ]שולחן ערוך, או"ח, סימן קיט, סעיף א[

אין לדבר בין תפלה לנפילת אפים: ]שו"ע, או"ח, סימן 
קלא, סעיף א[

1. ביאורי הזהר ע"פ מתוק מדבש:
2. זה לשון הגמרא בע"ז: "... אמר רב יהודה בריה דרב שמואל בר שילת משמיה דרב, אף על 
פי שאמרו שואל אדם צרכיו בשומע תפלה, אבל אם בא לומר בסוף כל ברכה וברכה מעין כל 
ברכה וברכה אומר, אמר רב חייא בר אשי אמר רב אף על פי שאמרו שואל אדם צרכיו בשומע 
תפלה אם יש לו חולה בתוך ביתו אומר בברכת חולים ואם צריך לפרנסה אומר בברכת השנים, 
אמר רבי יהושע בן לוי אף על פי שאמרו שואל אדם צרכיו בשומע תפלה, אבל אם בא לומר 

אחר תפלתו אפילו כסדר יום הכפורים אומר":
אברהם  מגן   )5 בהערה  הו"ד  סק"ב,  קיט  )סימן  ט"ז  ראה  י"ח,  תפלת  לאחר  להאריך  שיכולים   .3

)סק"ד(: 

בעת  תחינה  לומר  שאין  הזהר  שכוונת  ליה  סבירא  סק"ד(  קל  )סימן  אברהם  המגן  אמנם   .4
מיירי  לומר דהזהר  וכתב שאין  כן לאחר שסיים מותר,  אומר שים שלום, מה שאין  שהש"ץ 
לאחר שסיימו שים שלום, דהא אנו אומרים והוא רחום בב' וה', אלא ודאי כוונת הזהר על שעה 

שאומר הש"ץ שים שלום.
ובבגדי ישע חלק על המגן אברהם שכוונת הזהר שלא להפסיק לאחר אמירת שים שלום, ודחה 
ראייתו וז"ל: "ואין ראייתו מכרעת, דאין להקשות מתפילה המסורה לרבים, שהרי מפסיקים 
אפילו באמצע ברכה בזכרנו ומי כמוך ודומיהן, וכוונת הזהר על תפילת יחיד, על כן אין להוציא 
כוונת הדברים מפשוטם, כן נראה לי ברור, וכו'". עיי"ש, ]והמשנה ברורה בשער הציון אות ו נקט 

כדבריו עיי"ש[.

ובשולחן ערוך הזהר בהערות אבן יקרה ציין מש"כ האר"י ז"ל בשער הכוונות )בנוסח התפלה דף 
נא( שלא יאמר והוא רחום בשני וחמישי בין חזרת התפלה ובין נפילת אפים אלא אחר נפילת 

אפים, עיי"ש. ומדברי האר"י ז"ל האלה משמע שהוא מפרש דבאמת כוונת הזוהר היא אחר 
שסיימו שים שלום, ולכן לא יפסיק אפילו באמירת והוא רחום:

5. אמנם מדברי הט"ז )סימן קיט ס"ק ב( מבואר להיפך, וז"ל: "ולפי הנראה החילוק שבין הדין 
הא' שהוא שומע תפלה, ובין הדין הד' שהוא אחר תפלת י"ח הוא בזה, שבשומע תפלה היחיד 
מתפלל כל צרכיו, ובזה אין חילוק בין באמצע ובין בסוף וכו', אבל בצרכי רבים ולו אין צריך 
כלל אין לו ליחיד להזכיר כלל וכו', אבל אחר התפלה יכול להתפלל אף צורכי צבור אפילו שאין 

לו צורך בהם. אי נמי החילוק הוא דבשומע תפלה יכול לומר כל מה שחפץ רק שלא יאריך, 
אבל אחר י"ח יכול להאריך". ]ובמשנה ברורה )סימן קכב ס"ק ח( כתב: "וטוב יותר לקבוע תפלות על כל 
הענינים הצריכים לו אחר שסיים כל הי"ח מלקבעם בברכת שומע תפלה כדי שכשיצטרך לענות קדיש או 

קדושה יהיה יוכל לענות אחר אמירתו יהיו לרצון לכו"ע"[:

6. עי' במגן אברהם )סימן קלא סק"א( על מה שכתב בשולחן ערוך 'אין לדבר בין תפלה לנפילת 
ליזהר שלא להפסיק  וצריך  כגון א-ל רחום,  עיון דלפעמים מפסיקין בתחינות  "צריך  אפים': 
בדבור, מיהו בסימן  נ"א ס"ד משמע דאין קפידא כל כך, וכן כתב בבית יוסף בשם ת"ר דוקא 
כשמפסיק ועוסק לדבר דברים אחרים אסור, אבל שיחה בעלמא לית לן בה, וכן משמע סימן 
קכ"ד ס"ד דדוקא משום חזרת הש"ץ יש להם לשתוק הא לאו הכי אין איסור, ויש לדחות מכל 
מקום נראה לי מה שכתבתי. ובריב"ש סימן תי"ב כתב שאשתו של ר"א היתה לוקחת אותו 

בדברים עד שהיה שוכח מליפול ע"ש, ואם כן אין ראיה שלא להפסיק, עב"י".
ובמתוק מדבש תירץ בדברי הזהר לענין אמירת י"ג מדות של רחמים שאומרים קודם נפילת 
אפים, כיון שצריך להקדים כדי לרצות את הקב"ה ולטהר את העונות שהתודה עליהם בשומע 

תפלה:
7. במגן אברהם )סימן קלא סק"ה(: "במדינות אלו אומרים רחום וחנון וכו', ובית יוסף כתב בשם 
הזוהר לומר מזמור 'אליך ה' נפשי אשא', ומסיים אם אמר 'אליך נפשי אשא' ולא כוון מילוי אלא 
בליבא רחיקה, הוא גרם עליה לאסתלקא מעלמא עד לא מטין יומוי וכו', ע"ש. ונראה לי דמהאי 

טעמא אין אומרים אותו במדינות אלו".
וע"ע חמשה מאמרות להרה"ק ממונקאטש זי"ע, מאמר נוסח התפלה )אות לו(: "בנפילת אפים 
מה שהוא נוסח ספרד לומר 'לדוד ה' אליך נפשי אשא וגו'', הגם שהאר"י ז"ל לפי הכוונה קיים 
זה הנוסח, עם כל זה נהגנו לומר 'רחום וחנון חטאתי וגו'' כמנהג אשכנז, כיון שאנחנו לא נכוין 
אז הכוונה של נפילת אפים במסירות נפש לירד לתוך קליפה דעשייה שהוא סכנה גדולה וכמו 
שכתוב שם מהאר"י ז"ל, ועל כן לא נאמר גם מזמור רק 'רחום וחנון חטאתי )כמנהג אבותינו 
כן בנפילת  כן הצדיקים הק' שכיונו  וכנ"ל באות הקדום(, מה שאין  האשכנזים בשאר דוכתי 
ה'  'לדוד  באמת  אמרו  זי"ע  מזידיטשוב  הירש  צבי  הרב  מורינו  הקדוש  מהרב  כידוע  אפים 
אליך נפשי אשא', וידוע שעל כן מיעט הרה"ק באמירת תחנון בכל יומא דמפגרי רבנן וכיוצא, 

המשך בעמוד 3



נעימות ה>לכה
ביאורי השו"ע בדרך פרד"ס התורה

תחנונים קודם יהיו לרצון. 'אלקי נצור וכו' וקלקל מחשבתם, יהיו לרצון אמרי 
פי וכו'' )ברכות יז(. הנה יש לפרש דההוא 'יהיו לרצון וכו'' אכולהו1, דכל אחד 
אמר 'יהיו לרצון' אחר תפלתו שאמר, וקא משמע לן דמאי דקיימא לן לומר 
אחר תפלת י"ח 'יהיו לרצון וכו'' אין החיוב לומר תיכף אחר סיום ברכת שים 
אחר  עד  לרצון'  'יהיו  באמירת  ימתין  ]תחנונים[  כך  אחר  יאמר  אם  רק  שלום 

התחנונים )והוא פלוגתא בין האחרונים2(. 

בכל  דהנה  אחר,  באופן  עוד  לומר  ויש 
דמסיים  'בתר  אמרו  הקודמים  המימרות 
הנה  דמצלי',  'בתר  צלותיה',  'בתר  צלותיה', 
'בתר' פירושו אחר גמר התפלה לגמרי, היינו 
גם לאחר 'יהיו לרצון' שהוא גמר התפלה, מה 
'כי הוה מסיים צלותיה',  שאין כן בכאן אמר 
היינו כמי שהיה רוצה לסיים, היינו קודם 'יהיו 
ועל כן אמר אחר כך  זה הנוסח,  לרצון' אמר 
בסיום 'יהיו לרצון'. ונראה דלבעבור זה הלכה 

רווחת בידינו לומר זה הנוסח3: ]מגיד תעלומה[

לאחר  רבנן  תקנוהו  טעמא  'מאי  לרצון.  יהיו 
אמר  מעיקרא,  לימרו  ברכות  עשרה  שמונה 
רבי יהודה בריה דרבי שמעון בן פזי הואיל ולא 
אמרו דוד אלא לאחר שמונה עשרה פרשיות 
עשרה  שמונה  לאחר  רבנן  תקינו  לפיכך 
ברכות, הני שמונה עשרה תשע עשרה הויין, 
פרשה  חדא  גוים  רגשו  ולמה  האיש  אשרי 
לשתי  שנתחלקה  לומר  ויש  ט:(.  )ברכות  היא 
ואומרים  המינים,  ברכת  כשניתקנה  פרשיות 

יהיו לרצון אחר י"ט ברכות: ]מגיד תעלומה[

הפלוסופים  שהקשו  מה  דהנה  לרצון.  יהיו 
יתברך שמו משתנה  כן כביכול הוא  לומר דהתפילה מועלת, אם  נוכל  האיך 
מרצון אל רצון, והאיך שייך לומר באחדות פשוטה שינוי רצון, והרבה דברים 
נאמרו בזה מפי קדושי עליונים, אבל פשטיות הדברים הוא שהכל היה ברצון 
והאדם  ההוא  הזמן  כשיהיה  הקדום  ברצון  כך  שהיה  דהיינו  כביכול,  הקדום 
ההוא ויתפלל כך יהיה כך וכך, ואם כן תפילתינו הוא לעורר הרצון הקדום, ועל 

כן אומרים אחר כך 'יהיו לרצון וכו'': ]והיה ברכה, ברכות פ"ה מ"א[

לתפלה  מקו"ם  קביעות  סוד  לבבי,  עם  אשר  את  עוד  לך  ואומר  לרצון.  יהיו 

נראה לי שהוא כענין השרטוט של התורה טרם גילוי האותיות תורה הנעלמה 

בראשי"ת  מאמר  כעין  והוא  הקדום,  רצו"ן 

)כי  ויאמ"ר  ביה  כתיב  ולא  הוא(,  מאמר  )נמי 

הקדוש  כמ"ש  האותיות  עדיין  נתגלו  לא 

מהרד"ב זצוק"ל(, הנה קביעות מקום לתפלה 

הנה המקו"ם הוא השרטוט לאותיות התפילה 

שיתאמרו ויתגלו אחר כך, הנה צריך לשהות 

שרטו"ט  להעשות  הקבוע  במקו"ם  מקודם 

יתחברו  כך  ואחר  להרצו"ן  הרמוז  שהוא 

'ותפילתם  וז"ש  בהרצו"ן,  ]האותיות[  )באותיות( 

רש"י  דברי  תתבונן  )ובזה  ברצו"ן',  תקבל 

שבאו  במקום  אחת  שעה  'שוהים  והרע"ב 

שיכוונו  'כדי  התנא  שדקדק  וזה  להתפלל'(, 

את לבם למקו"ם', כמו שהמקום הוא שרטוט 

ומחקיק  מכוין  הלב  כן  כמו  לאותיות,  קודם 

הדברים קודם לדיבור, ואחר כך יהיו הדברים 

היוצאים מן הלב לרצון, וז"ש בסיום התפילה 

'יהיו לרצו"ן אמרי פ"י והגיון לב"י לפניך וכו'', 

הבן הדברים על מתכונתם: ]שם[

'ואי אקדים לה בצלותא כמה דאוקמוהו אדני שפתי תפתח מיד  יהיו לרצון. 

ויפק רצו"ן מד'' )תיקוני זהר ו.(. בגין דא אפסקא הלכתא בתחלה אומר 'י"י שפתי 

תפתח' ולבסוף הוא אומר 'יהיו לרצו"ן וכו'': ]הגהות מהרצ"א[

אלקי נצור 
אמר קודם 
יהיו לרצון

כשנתיקנה 
ברכת המינים 
נתחלקה 
אשרי האיש 
ולמה רגשו 
לשתי 
פרשיות

אין החיוב 
לומר יהיו 
לרצון תיכף 
אחר ברכת 
שים שלום

הכל היה 
ברצון 
הקדום ועל 
כן אומרים 
יהיו לרצון

הלב מחקיק 
הדברים קודם 

לדיבור, ולכן 
אומרים יהיו 
לרצון אמרי 

פי והגיון 
לבי לפניך

כשאומר ה' 
שפתי תפתח 

מיד ויפק 
רצון מה'

אמירת  וענין  לרצון,  יהיו  קודם  נצור  אלקי  אמירת 
יהיו לרצון 

ליהיו  י"ח  בין  וקדושה  קדיש  ולענות  להפסיק  בא  אם 
לרצון, אינו פוסק, שיהיו לרצון מכלל התפלה הוא, אבל 
ודוקא  הגה  בין יהיו לרצון לשאר תחנונים, שפיר דמי. 
במקום שנוהגין לומר יהיו לרצון מיד אחר התפלה, אבל 
במקום שנוהגין לומר תחנונים קודם יהיו לרצון, מפסיק 
להפסיק  נוהגים  אלו  ובמקומות  וקדושה,  לקדיש  כן  גם 
באלקי נצור, קודם יהיו לרצון, לכן מפסיקין גם כן לקדושה 
ומיהו הרגיל  לפי' רשב"א שהביא הב"י(,  )ד"ע  ולברכו  ולקדיש 
לסדר  ש"צ  התחיל  אם  תפלתו,  אחר  תחנונים  לומר 
ואם  ועולה,  מקצר  לקדושה,  או  לקדיש  והגיע  תפלתו 
של  בברכה  שמפסיק  כדרך  להפסיק  יכול  קצר  לא 

קריאת שמע, אפילו באמצע:

אחר  אלא  לרצון',  'יהיו  קודם  תחנונים  לומר  נכון  אין 
לחזור  בא  ואם  לרצון',  'יהיו  יאמר  מיד,  י"ח  סיום 
בידו:  הרשות  התחנונים,  אחר  אחרת  פעם  ולאומרו 

]שולחן ערוך, או"ח, סימן קכב, סעיף א-ב[

יען שסיכן בנפשו אז ביום ההוא, וכידוע עניניו ז"ל )וכמו ששמעתי ממגידי אמת המה אבותיי 
הקדושים זי"ע, ומאדמו"ר הקדוש משינאווע ואין כאן מקום להאריך בסיפורים(": 

8. כתב באגרא דצבי: "כוונתו לאפוקי בזה מנוסח  אשכנז שאומרים מתחלה והוא רחום וכדומה 
כמה תחנונים ואחר כך נפילת אפים, דלפי הזוהר צריך לומר תיכף נפילת אפים, וצריך עיון ליישב 

נוסח אשכנז כי בודאי יסודתם בהררי קודש כמובן.
אב"ה, לכאורה כוונתו גם כן דכשאומרים סליחות ביום תענית, שיש לומר תחנון לפני הסליחות, 

ולא כמו שנתפשט המנהג כהיום שאומרים סליחות ולבסוף נפילת אפים, וצריך עיון":
9. הנה לפי המבואר לעיל בדברי רבינו 'באפשר הנוסחאות המוזכרים בגמרא יש לומר דמישך 
שייכי ליחוד העליון והוו כשים שלום אריכתא', אולי מזמור שיר למעלות גם כן הוה בכלל זה כיון 
יובן מה שרבינו לא הזכיר כלל כאן  ]ובפרט כשמבקש על היחוד העליון[, ובזה  שמבקש על הזיווג 
]ובאגרא דכלה דלהלן[ האי חששא שלא להאריך בתחנונים לאחר שים שלום אף על פי שבדבריו 

הנ"ל החמיר בזה:
10. בעשרה מאמרות: "אם בתולדות ואם ברחמים":
11. בעשרה מאמרות: "לפי הכוונה שזכרנו". עיי"ש:

12. והביאו גם כן במקור חיים להחוות יאיר )סימן קכג סק"ה(. ובמגלה עמוקות )ויצא( כתב: "'מאין 
וארץ',  'שמים  זווג  שהוא  רחל  זווג  על  ה''  מעם  'עזרי  בהעלם,  שהיא  לאה  זווג  על  עזרי'  יבא 

שהתפלל יעקב זה לאחר תפלת י"ח שתיקן באותו פרק כשיצא בגלות, שכן גם כן האידנא שווינהו 
רבנן חובה, דהיינו בעת הגלות, ולכן צריך לומר זה המזמור מיד אחר תפלת י"ח".

וראה עוד ציפורן שמיר להחיד"א )סימן ב אות לא(: קודם אמירת אלקי נצור יש לומר שיר למעלות 
אשא עיני ואז יהיה אהוב למעלה ונחמד למטה, ויאמרנו ביראה גדולה ולא יצפה לשום טובה 

חלילה":
13. הנה בעניין הפסק באמירת תחנונים קודם יהיו לרצון נחלקו המחבר והרמ"א )סימן קכב סעיף 
א-ב(, שלדעת המחבר צריך להסמיך יהיו לרצון תיכף אחר המברך את עמו בשלום, ולכן אסור 

גם כן להפסיק בקדיש וקדושה, והרמ"א כתב שבמקומות אלו נוהגים להפסיק באלקי נצור קודם 
יהיו לרצון, ולכן מפסיקין גם כן לקדושה ולקדיש ולברכו )הו"ד בנעימות הלכה(, ולשיטת הרמ"א 

מובן מש"כ רבינו לומר 'שיר למעלות' קודם 'יהיו לרצון'. 
נצור  אלקי  לאחר  שנית  פעם  לרצון'  'יהיו  אומר  אם  רבינו  דברי  לקיים  יש  המחבר  לדברי  וגם 
כמש"כ המחבר )שם( 'ואם בא לחזור ולאומרו פעם אחרת אחר התחנונים הרשות בידו', וכן כתב 
הט"ז )סק"ב(:  "על כן נראה טוב ונכון לומר ב' פעמים 'יהיו לרצון', א' קודם אלקי נצור וא' אחריו, 
יום שעושין קביעות  כיון שכתב אחר כך שהרשות בידו לעשות כן יש לנהוג כן לכתחלה בכל 
מאלקי נצור, וכן בשאר תחנונים שהוא מוסיף, כנלע"ד". וכן כתב המגן אברהם )סק"א( בשם לחם 

חמודות והב"ח:

1. דהיינו כולהו אמוראי שנזכר שם בגמרא לעיל נוסח התפלתה שאמרו אחר שסיימו תפלת י"ח: 
2. לדעת המחבר צריך להסמיכה ולדעת הרמ"א אומרים קודם אלקי נצור:

3. בבית יוסף כתב: "ואומר אלקי נצור. בסוף פרק היה קורא )ברכות יז.( קאמר שרבא היה אומרו אחר תפילתו, 
ועוד מביא שם נוסח תחנות אחרות שהיו החכמים אומרים כל אחד אחר תפילתו, והעולם ביררו להם תחנה 

זו דאלקי נצור".

ובערוך השולחן )סימן קכב סעיף ו( כתב כעין דברי רבינו, וז"ל: "מהגמרא מפורש כן שאומר שם מר בריה דרבינא 
כי הוה מסיים צלותיה אמר הכי 'אלקי נצור לשוני מרע וכו' וקלקל מחשבתם יהיו לרצון וכו'' ע"ש, הרי להדיא 
דה'יהיו לרצון' הוא אחר 'אלקי נצור', ואולי דמשום זה בחרנו בתפלה ד'אלקי נצור' מכל התפלות שבגמרא, 

משום דבה מפרש שה'יהיו לרצון' הוא אחר כך":

ואמר  בשולחנו  שאמר  דבריו  את  שרשם  מבילגוריי  הצדיק  לאחיו  וקרא  הערתי  על  מאד  נהנה  רל"א  סימן 
לו לכתוב סימן רל"א, אף על פי כן כשאמר שוב תורה והזכיר את הסימן בשו"ע אמר שוב סימן רל"ב, ואני 
וזוכר את המספר המדויק של  זכרון טוב  יש  הערתי לו עוד פעם, היה לי הדבר לפלא לפי שידעתי שלמרן 
הסימן, סיפרתי תמיהתי זאת לר' ישעיה גרינבוים, לאחר זמן הראה לי כי בספר סור מרע ועשה טוב בהוספות 
מהצדיק רבי צבי אלימלך מדינוב בדף כ' הוא כותב בזה"ל 'והנה מה טוב ומה נעים שנחה רוה"ק על מרן בעל 
השו"ע לקבוע זה הסימן בסימן רל"א וגו' ועם הסימן א' שבו נקבע על פי מרן הרמ"א שויתי ה' לנגדי תמיד 

הוא רל"ב סודו ידוע שמותיו של הקב"ה והוא תורת ה' תמימה וגו'', אז נוכחתי לדעת שמן השמים שולחים 
דיבורים קדושים לתוך פיו":

לפניו  יתקשה לדעת שיהיה השם  לנגדי', דשמעתי מהרבני מוהר"ן שלא  ה'  'שויתי  לומר  יש  "עוד  וזל"ק:   .6
מצוייר דוקא גם שאינו עולה מעצמו, דזה מיקרי שלוקח בת מלך בשביה, רק שיהיה הש"י במחשבתו תמיד, 
פעם פסוק זה ויעמיק בו, ופסוק אחר עד שיעבור השם הוי"ה מצוייר מעצמו לפניו וכו', ומסתמא כך קיבל 

מרבותיו, ודפח"ח":

המשך מעמוד 1 - אתערותא דפרקא

המשך מעמוד 2 - שונה הלכות

המשך מעמוד 1 - הדרכה ישרה

וכמ"ש  יתברך ממש,  בו  דבוק  הוא  הטובים  ידי מעשיו  על  כי האדם  וכו',  יאות  כדקא  לאומרה  ומלה 
'והלכת בדרכיו' עכ"ל. 

ומזה תבין ותדע שהענין כן הוא בכל המצות, כשלא יאמין שהמצות הן הליכה בדרכיו יתברך מחמת רוב 
שפלותו בעיניו, לא יאמין שהוא יגרום איזה דבר בגבהי מרומים, הנה לא יעשה המצות כתיקונן בשמחה 
ובטוב לבב, והנה יש חשש בהתבונן האדם כל זה יבא מזה לגיאות ח"ו בחושבו שמעשיו הם גדולים 

בערך מאוד בכמות ואיכות, וסגולה לזה היראה הוא הבושה להתבושש מגדולתו ית"ש, ויחשוב שהוא 
מצד עצמו אינו ראוי לזה כי הוא יתוש שפל מלא עון ומרמה אך הש"י ברוב רחמיו נתן בידו זה הכח 
והממשלה, ונמצא בשתים יתחתן במלך הכבוד בעת עשיית מצותיו, בהתבונן בהליכה בדרכיו וביראתו 
ית"ש, ומעתה תבין רוח י"י אשר דבר ברעיא מהימנא, 'ושמרת את מצות י"י אלקיך ללכת בדרכיו וליראה 
]אגרא דכלה עקב[ אותו', דתרווייהו מיצריך צריכי לעשות מצותיו ית"ש, והבין:  



מכתבים למערכת, פקס: 153-722338802 או בדוא"ל maayunosmaartzu@gmail.com, לתרומות והנצחות 077-5175507
חדש! ניתן לקבל הגליון גם בפקס, המעוניין ישלח בקשה לפקס הנ"ל

אגרא דבי היúוúא
החסיד הקדוש מוה"ר יוסף יעבץ בן רבי חיים זי"ע

בעל פירוש יעב"ץ על מסכת אבות, אור החיים כנגד הפלוספיא ועוד הרבה חיבורים
)ח' אדר1  שנת רס"ה2(

החסיד הקדוש רבי יוסף יעבץ הידוע בחיבורו הגדול על פרקי אבות ובשאר ספריו 
הקדושים היה ממגורשי ספרד, ונפשו עמדה על המחקר על מה אבדה גלות ספרד, 

לגלות על עוונה שהיה באותם הימים לדעת מה יעשה ישראל שלא להכשל עוד 
באותם המכשלות הנוראות, כאשר כתב בהקדמתו לספר אור החיים: 

ספרד  גלות  אבדה  מה  על  שואל,  לכל  ולהודיע  לידע  ראויה  בעצמה  הזאת  והתשובה   ...
אשר היו בה קרוב לשלש ]מאות3[ אלף בעלי בתים, עם הגולה אשר הגלתה באי הנקרא 
שיזיליי"א, והיינו לבז ולמשיסה, הא מננא קטלא חרבא, הא מננא בלעת ימא, הא מננא 
מכסאותם  ירדו  והמעלה  היחס  אנשי  כל,  בחוסר  ובעירום  ובצמא  ברעב  במותנא  דמיתו 
ומי ימלל את כל תלאותינו אשר  ונכבדים שאלו לחם פורש אין להם,  לשערים, עשירים 
עברו עלינו משנת רנ"ב עד עתה, מי ישמיע הצרות החדשות אשר נתחדשו אלינו במלכות 
נאפולי שם כרענו ונפלנו סחוב והשלך, 'גדולה חמת ה' ונצתה בנו' )ע"פ מלכים ב' כב יג( , 'קוה 

לשלום ואין טוב לעת מרפא והנה בעתה' )ירמיה ח טו(. 

'הצור  קלז(,  קיט  )תהלים  וישר משפטיך'  ה'  'צדיק אתה  תורתי',  עזבכם את  על  ה'  'ויאמר 
תמים פעלו כי כל דרכיו משפט אל אמונה ואין עול צדיק וישר הוא' )דברים לב ד(, כי הדור 
עזיבת  בידינו  היה  אשר  העצום  העון  ספורות,  אין  ועבירות  פשע  הרבינו  ואם  הזה,  הרע 
התורה ממש, כי מימי קדם לא היתה מלאה ספרד מישיבות ותלמידים כמו שהיתה בעת 
הגירוש, אך נחלקו התלמידים לכמה כתות, יש מהם שהיו לומדים ששה או שבעה שנים 
אצל הרבנים הגדולים מחדדים שכלם כחרב חדה, והיו לומדים אחר כן חכמות חיצוניות, 
)ע"פ ירמיה ג טז(,  'לא יאמר עוד ארון ברית ה' ולא יזכרו בו ולא יפקדו ולא יעלה על לב' 
ותוהים על הראשונות, ויש מהם אשר פרשו לגמרי והתעסקו בהבלי העולם. ויש מהם אשר 
גבורתם שיכולים  תפסו אומנות התורה, אבל לא שתו לבם רק לפלפל לבד, להודיע את 
לתכלית  באו  ולא  ימיהם  כל  הוציאו  ובזה  יז.(,  סנהדרין  )ראה  השרץ  את  לטהר  בפלפולם 
לידיעת  אפילו  אלא  והחסידות,  המעשה  שהוא  הכל  לתכלית  לומר  צריך  אין  התורה, 
הדינים הצריכים בכל יום, כגון ציצית ותפילין איסור והיתר, ומעט מזעיר אשר התעסקו 
לדעת מה יעשה ישראל, ואף גם הם לא לשמה רק להתגדל ולהתפאר בפני עם הארץ 'גאה 
וגאון ודרך רע' )משלי ח יג(, ובטלו במיעוטם העושים לשמה, על כן לא יכלו להגן על דורם 

כי אלף יבשי וחד רטיבא אכלי יבשי לרטיבא4.

ואני הקטן שבכל התלמידים הנזכרים, צעיר מכולם בתורה ונבזה במעשה המצות, גדול 
שבכולם במומים הנזכרים, 'רועה רוח ורודף קדים כל היום' )הושע יב ב(, באשר ידעתי 'מודה 
ועוזב ירוחם' )משלי כח יג(, 'אמרתי אודה עלי פשעי לה'' )תהלים לב ה(, אלמדה הפושעים 
המתרעמים על הש"י ועל משפטיו ודרכיו, כי כולם צדיקים וישרים 'אין בהם נפתל ועקש' 
ה', ומחבקים חיק  )משלי ח ח(, ואחבר ספר קטן מודיע רעת האנשים העוזבים את תורת 

החכמות הנכריות החיצוניות, חושבים כי כבר השיגו התכלית העליון. 

... וכבר עלה בדעתי לכתת רגלי מעיר לעיר וממקום אל מקום לתנות צדקות הש"י ומשפטיו 
הישרים, אחרי אשר הש"י השאירני והחייני אותי ואת בני, בכל התלאות הקשות והרעות, 
אימת מות אימת הגירוש ומהסער הגדול סער הים, 'ברעב זנתנו, בשבע כלכלתנו, מחרב 
הצלתנו, ומדבר מלטתנו, ומחליים רעים ורבים דליתנו, עד הנה עזרונו רחמיך', ונתנני לחן 
ולחסד בעיני פרנסי פיראר"א יצ"ו להחיות את נפשי זעיר שם, ועוד הפליא חסדו ויט ]אלי[ 
חסד בעיני פרנסי מנטוב"א, ייטיב ה' את ראשיתם ואחריתם, איש ואיש כפי ברכתו וחסדו 
עמי ועם בני, על אלה ועל הנסתרות מעיני אשא עיני אל היושבי בשמים, 'אודה השם בכל 
'כי  ב-ג(,  ט  )תהלים  עליון'  שמך  אזמרה  בך,  ואעלזה  אשמחה  נפלאותיך,  כל  אספרה  לבי, 

הצלת נפשי ממות, הלא רגלי מדחי, להתהלך לפני ה' באור החיים' )תהלים נו יד(.

והנה רבינו הגה"ק בעל בני יששכר זי"ע חוץ ממה שהרבה להזכירו ביותרת הכבוד הרבה 
פעמים בספריו הק' כנודע לכל באי שעריו של רבינו, הראה את חביבותו היתירה והגלויה 
ההשכלה  נגע  בהם  שהתפשט  דורו  בני  מצב  על  שהתמרמר  בעת  החיים"  "אור  לספר 
הארורה רח"ל, ורצה לצאת כנגדם עם חיבור שיגלה את חרפתם ובשתם לעין כל, שחיבר 
את הספר "מעין גנים" זר זהב סביבות ספר אור החיים של רבי יוסף יעבץ, כשבהקדמה 
מעלה רבינו על נס את פעולתו של המחבר שחגר חרבו כישמעאל ללחום נגד החוקרים 

והפלוסופים, וז"ל:

דברי  אל  נא  אלכה  אמרתי,  הזכרונות,  בספר  זאת  לכתוב  הסכמתי  עלתה  כאשר  ויהי   ...
הגדולים אשר היו בארץ בימי אבותינו, להסמיך דברי ]אל דברי[ ספר הברית הנשאר לנו 
לברכה מקדמונינו, אשר אחזו שערי תורה, ויצאו ללחום מלחמת ה' נגד האנשים המורדים 
החסיד  הרב  דברי  ראיתי  ומצאתי  ו(,  ב  )ישעיה  יספיקו'  נכרים  'בילדי  אשר  התורה  באור 
הקדוש מוהר"י יעבץ 'חגר חרבו כישמעאל' )יבמות עז.( בספרו אור החיים וקצווח ככרוכיא, 
אין להם  הקהיל עליהם קהילה מהגאונים קדמאי להוכיח במישור איך האנשים האלה 

חלק ונחלה בגבול הקודש, וקילל את נויהם פתאום.

ולהיות בעוונותינו הרבים בעתים הללו נתרבו הרשעים האלה, ופרקו לגמרי עול התורה 
מעליהם, ובכל יום ויום צודדים נפשות ישראל לשמוע בקולם, ואינון נפישי מינן בעונותינו 
הרבים )כי כעת היא גמר הבירור של התתקע"ד דורות אשר קמטו בלא עת, ובירור דור 
אנוש, ומבול, והפלגה, ואנשי סדום כאשר יתבאר אי"ה(, על כן דברי הרב החסיד הקדוש 
הנ"ל לא יספיקו לתת מרגוע לנפשות ישראל אמתיים, כי דבריו המה קטני הכמות )הגם 
שהם רבי האיכות( לפי דורנו, על כן קמתי ונתעוררתי לקבוע זר זהב סביב דברי הרב החסיד 
הנ"ל, להיות למשמרת לי ולבני גילי ולכל אשר קרבת אלקים יחפצון, וקבלו האמת ממי 
שאמרו, ו'חלש יאמר גבור אני' )יואל ד י( ללחום מלחמת ה', קראתים תוספות הגהות על 
דברי הרב בשם מעין גנים )מהטעמים הכמוסים אשר עמדי(, וה' אלהים יעזור לי שיקבעו 
פה,  ושבעל  וישימו כל מגמתם בחכמת התורה שבכתב  ישראל,  בני  הדברים בלב אחינו 
והרחק ירחיקו מעליהם החכמות החיצוניות ולשונות הנכרים ובגדיהם ומנהגם, ומי אשר 

יתן כתף סוררת יבדל מקהל הגולה, וכל בית ישראל יהיו נקיים לפני ה' עד עולם. 

וממשיך רבינו בהקדמה ששמח שמחה גדולה אחר שמצא שגם בס' טהרות הקודש הזהיר 
לעיין בס' אור החיים, וז"ל:

החיים  אור  בספר  לעיין  הזהיר  ה'(,  ויראת  מוסר  )המלא  הקודש  טהרות  לי  און  ומצאתי 
הלזה שחיבר החסיד הנ"ל )אביא דבריו אי"ה במקום המצטרך(, וברכתי 'ברוך החונן לאדם 
דעת' אשר מצאתי דעת קדושים להסמיך דברי אלה למחברת הקודש הלזה, וזכות הקדוש 

יעמוד לי ולצאצאי צאצאי עד עולם.

ואכן הביא רבינו את דברי הטהרות הקודש בפרק ג )אות ה(, וז"ל:

ובענין לימוד הפילוסופיא ולשונות הגוים אביא לך מה שכתב הרב בעל טהרת הקודש וז"ל, 
ומענין לימוד החיצוניות עיין בזוהר פרשת משפטים )דף נ"ח( במאמר 'ובכל אשר אמרתי 
אליכם תשמרו', ואם בידך ספר אור החיים המכונה להרב הגדול הנזכר לנו במקומות שם 
כבודו מהר"י יעבץ זלה"ה עמוד עליו וכו' כי שם האריך הנ"ל לדבר נכבדות בדבר זה. גם 
של  דרכם  צדיק  ויאחז  לבך  ילהב  אז  עליו  עמוד  זה  בדבר  האריך  הקודש  עבודת  בספר 

הרבנים הנ"ל, וטהר ידים יוסיף אומץ...

1. בס' אוצר הידיעות )ח"ב עמ' תמב(:  החסיד היעב"ץ השמיע לפני בוא גירוש ספרד, הדבר היה 
ביום הפורים שנת רנ"ב בבוקר לפני קריאת המגילה, עלה רבי יוסף יעבץ על בימת בית הכנסת 
ובז' באדר גם נפטר משה, המן הרשע  נולד משה  ואמר כדברים הללו, בגמרא נאמר בז' באדר 
הפיל פור להשמיד את כל היהודים, הפור נפל על חודש אדר ואז שמח המן שמחה גדולה, מכיוון 
ובחודש אדר נפטר משה, אבל לא ידע כי ביום ז' באדר נולד, נכון כי יום ז' באדר, וכי חודש אדר 
היה בעוכריו של המן הרשע, אבל, ניבא ר' יוסף מי יודע מה יולד יום ? מי יודע מה יהיה בח' באדר? 
גזירת  ניסן נחתמה  ניבא טובות, בחודש  ולא פירש, ואמנם לא  ? סתם  יהיה בניסן  יודע מה  ומי 
הגירוש, וביום ח' אדר נסתלק ר' יוסף". ולא ידעתי עדיין מקורו, ומה גם שפטירתו היתה הרבה 
שנים אחר שנת רנ"ב כמבואר בהערה 2, וגם חיבר כמה ספרים לאחר הגירוש, ועוד היה לו ישיבה 

בכמה מקומות כאשר מפרט בהקדמתו לס' אור החיים, ואולי אין כוונתו לח' אדר באותה שנה:

2. כן נראה ממש"כ בנו בהקדמה לספרו חסדי ה' שנדפס בשנת רצ"ג 'אבי ואמי עזבוני זה לי כ"ח 

שנה':

3. נוסף בדפוס אור קרוב, וכן כתב האברבנאל בפתיחה לס' מלכים: "ומעיד אני מעלי מורא שמים 

וכבוד שכינתו שמספר בני ישראל במלכות מלך ספרד היה בשנת הגירוש שלש מאות נפש אדם":

4. שהאש אינו יכול לשלוט על עץ רטוב, אבל כשיש שם אלף עצים יבשים האש שולט גם על 

העץ הרטוב, ומקורו בסנהדרין )צג.(: "היינו דאמרי אינשי תרי אודי יבישי וחד רטיבא אוקדן יבישי 

לרטיבא", עיי"ש:


